
    

   
  

   

  

   
     

   

   

     

negeri Belanda Geogan ' 
bermufakat geng yah .   

  

   

  

   

    

   

  

   
   

   
   

    

     

    

   
   

  

   
   

    

   

Ku Klux Klan, 
jg bersikap anti neg 

bubar. Pada gambar, 
Amerika, setelah dapat 
Klux Klsm tadi, 

masker jg bias 
Klan tadi, utk 
dilakukan oleh 2 anggauta 

. Orang anggauta polisi tadi, 
buk kulit di tangannja. Eri 

38 ditangkap tadi, 

anja dipakai 

al   
  

a Fang aa 
terhadap ibukota delia sungai 
togis itu. (Hoa Binh letaknja 40 

Komandan pasukan2 Uni Peran 
tjis, djenderal Raoul Salan/ dalam 

Idua konperensi pers berturut2 telah 
mendjelaskan arti strategis dari pe- 
ngunduran pasukan? Parantjis itu, 

g2 | tetapi- djatuhnja Hoa Binh, jaitu 
kota pertahan paling depan jang pa 

tik da bulan November jl. telah direbut 
dalam gerakan jang -dipimpin oleh 
almarhum djenderal de Tassigny, te 

iftap “merupakan kekalahan. terbesar 
Jiang dialami oleh ' pihak Perantjis 
semendjak pasukan? Ho Chi Minh 
memukul mundur pasukan? Perantjis- 
Vietnam dari pos-perbatasan Lang-j 

fson didekat perbatasan RRT pada 
tangal 5 November tahun 1950. 
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ni Ea, Naa Bi bahwa kini sudah ti 
alang suatu ,,front nasiona??, sebagai 

ik luar negeri kita di masa datang. 
5 hendak kita perbuat di masa datang, 

: ditentukan oleh menteri alau dewan men 
ah tetap jg Naa dalah partai2. Berhubung gn it, 

, aan, ra pemimpin partai dan fraksi 
& berunding setjara AN L   ngapa ask: den menerima pe- 

ngemba-ian mandaas kabinet. 
Menurut Soebadio, ada lebih 

bak tadnja Pemerintah mem 
berikan 'pendjelasan kepada 
par.emen dan oleh karena si- 
tuasinja belum djelas, maka 
dar: perkembangan2 selandjui, 

|nja. mudah2Zan bisa didapas 
peng: easan jang berguna utk 

menetapkan pendirian. 
' Kalau menurut sikap umum 
PSI kat Soebadio, maka PSI 
lebih suka melihat suaty nati 
naal zaken-kab'net dan PSI 4i- 
dak perlu dulluk dida' amnja. 

| - Sebagai alasan mengapa PSI 
| mengutamakan nationag! za- 
ken-kabintt, menuru: Soebad'o, 
liaah oleh karena 'kekuatan 
“bartai2 dalam par'emen belum 

R . menggambarkan aliran2 dlm 

masjarakat jang sebenarnja. 

(Mengenai ber'ta lainnya ig 
berhubungan dengan sikap PS 
I harap 'ihat ber'ta halaman 

MU — Red). 
  

  

TRASI KOMINIS DALAM 

ARA IRAN. 
tanc djurubitiara tentara Iran 

takan pada hati Sab'u. bahwa 

i komin's da'am tentara te. 

hasil dibersihkan. Kabarnia 

oranc opsr telah d'tangkan 

g 20 orang militer lainnig telah 
han guna diveriksa. Menurut ke- 

ngan dturubittara “tu selandtu" 

jak gerombolan itu mengadakan 

gerakan dari rumahnja seo'ang ops 

“angkatan udara. Orang2 itu semua. 

nia adalah angrauta dari partai Tu. 

deh ig terlarang, demikan U,P,   

sebuah organisasi terror di Amerika, 
ro, anti katolik dan anti Jahudi, ternjata toh masih hidup, walau dikabarkan sudah lama 
2 orang anggauta polisi rahasia 
menangkap 2 orang anggauta Ku 

mentjoba mengenakan djobah putih dan 

mengrekonstruee 

jg tertangkap tsb. Salah se- 
menggenggam sebuah tjam- 

telah dipakai utk meniiksa lawannja. 

, Perantjis Kalah 
Fasa Binh Ditinggalkan: Pengunduran 
“1 2 Terbesar Hanan Ih 1950 

oleh anggauta2? Ku Klux 
r sebuah kedjahatan jg 

  
ba aan ka- | 

Tahun Ke VII — No.14 

2 
2 Penting Hari Ini 

penanaman Pabonei — Kissah Te Djonggr 

tahari Totaal -— Co-educatie dim. 

Anshery dil, 

ee AAA 

  

Sukiman, Serah- 

“kan'|Mandaat 
    

      

| Zelfres 

  

Kesibukan partai? 

    

   
   

mendjel 

pandangan    

        timore San Dari 

(pat jang bersifar saran ana 
    

djau kemungkinan2 pembentu 
kan kabine: baru. Badan 'Per- 
musjawaratan Partai2 tadi ma 
lam djuga mengadakan perte- 

| muan iang menghasilkan sux 
tu Sikap bahwa bentuk 
net j. a.d, seharusnja “k 
koalisi nasional jang juas. ..Se- 

    

     

pang pesgwai terbang dari Medan 5 

ea pulang Wakil sa 

  

ini akan met n dulu pem! | 
. Haf#a, jg djuga telah kembali | | 
“kundjunggrnja ke Sumatera. 

dan hoburnya Menteri demisio- 1 

£ 

  

Sabtu te 23-2 djam 11,45 p 
  

5 IANJA BAGAIMANA 3 
pendirian dowan pimpi- | 

nan Masjumi terhadap Sita ka 
binet jg akan datang ini, Mud. 

Natsir, selaku ketua dewan pim 

pinan mendjawab, bahwa Masju | 
mi tak max apriori mengikai | 
diriuja dgn istilah? jg masing? | 

  rahan mandaat.   

  

di istana Merdeka utk menjerahkan mandaat kabinet 
'kepada presiden. Mulai sa'at itu kabinet Sukiman telah 
demisicner. Gambar: Bekas P. M. Sukiman, Presiden Su- 

'karno dan bekas wakil P. 

' Djatuhnja Kab. 

da MBA 1s : 

      

    
    

      

    

   
     

     
     
   

    

  

ARIAN SUN? dari al 
1 timore jg terbit pai 

r Senen menjatakan simp 
teinadap Indonesia, 
mengkadfapi krisis poli'iki d 
sebabkan ' oleh penolakan Mi 
1 Seo (3 Assistan , 
za Se 

£ 
3 

i 
1 
i 

   

srika 
Tina 

Tidaklah al 
kata "Sun", mendengar s 
negara jang masih muda 
ngai takan kepada dunia, 

ia tak membutuhkan b n “ 
Se'andiutnj dd njata an, : 

bahwa sikap jang menu: 1 
kan dari Indonesia zelfres 
itu ada'ah leb'ir baik keckengi 
rannja dari pada . kebiasaan 
se'alu meminta? akan bantu 

agi bekas P. M. Sukiman tiba 

M. Suwirjo pada sa'at penje- 

| nentukan sikapnja. 

   
   

    
   
   

    
    

  

     

      

    

Mengenai soal formasi 2 dng 
kabinet jang akan datang itu, 
Mhd. Natsir menjatakan bhw 
ada.ah jang per.u Gidalam pen 
dir.an Masjumj untuk mendau- 
patkan satu paduan-tenaga Ne 

| suatu kabinet koul'si Hari: 
| nen ma'am cijuga Masjumi 
ngadakan pertemuan untuk 

ra rapat jang 
kan antara D.P. PNI dan 
ter2 demisioner PNI itu 
rubitjara PNI Monai Sop 
menerangkan, 

djalankan pemerintahan sam- 
| pai pemil.han umum di-Indone 

sia nanti. Sewaktu ditanjakan   nbuk ini oleh kedua orang 

naa oleh pasakang Babi Mam 
Merah jg letaknja sangat sira- 
mil sebelah tenggara Hanoi). 

Uik. memperkuat per- 

tahanan Hanoi. 

Djenderal Salan menjatakan, bah 
wa ia telah memutuskan - gerakan 
mundur dari Hoa Binh itu untuk da 
pat memberi kedudukan2 lebih baik 
bagi pasukan2-nja didaerah pertaha 
nan Hanoi, jang kini telah diperke 
tjil dari 500 mil mendjadi lebih-ku- 
rang 375 mil. Menurut markasbesar 
Perantjis daerah pertahanan tersebut 
terpaksa harus diperketjil, oleh kare 
na pasukan2 Ho Chi Minh jg telah 
selesai membuat djalan2 perbekalan 

- disebelah barat Hoa Binh sementara 
itu telah merupakan antjaman terha 
dap lambung pasukan2 Perantji 
serta mengantjam pula kota Hanoi 

-dari arah selatan. 
Hingga kini belum akerune bebe 

rapa kerugian jang diderita oleh ya 
sukan2 Perantjis dalam getakannja 
mundur itu, - tetapi menurut ata 
penindjau gerakan tsb: telah berdja 
lan dengan teratur dengan dibantu 
'oleh pesawat2 terbang, tank? “dan 
kesatuan? istimewa pasukan? “darat 
jang mendjaga garis2 belakang” dan 
lambung gerakan mundur tsb. 

Kantorberita Ho Chi Minh 
sementara itu mewartakan, 
bahwa menurut Japoran2 resmi. 
jang belum lengkap dua batal 

| jon pasukan2 Perantjis teah ' 
| dihantjurkan  seluruhnja oleh, 

pasukan2 Vietm nh dalam dua malam telah menentukan pendirian- ' 
hari dan dua malam pertempu 
ran pads tgl 23 dan 24 Fe- 
bruarj jl. di Hoa Bnh dan «hi 
djalan “no. 6” antara Hanoi 
dan Hoa Binh setelah pasu- 
kan2 Perantjis mengundurkan 
diri dari kota belakangan ini 
pada tg!. 22 Februari jl. 

Menurut  laporan2 tsb pasu- , 
kan2 Vietminh telah menghan- 
tjurkan tiga kompi musuh di 

dalam kota Hoa Binh, dan ber 
hasil merampas 6 tempat pe- 
| nj mpanan mesiy dan perieng- 
kapan militer serta sedjumlah - 
besar a'at2 sendjata dan me- 
'siu. Laporan2 itu selandjutnja 
menjatakan, bahwa pasukan2 
Perantjs jang mengundurkan 
Cliri dalam keadaan katjau-ba- 
lau itu telah meningga' kan 100 

orang jang d'tixwan oleh pasu- 
kan2 Vietminh tetapi lebih da! 

-ri separoh darj mereka itu ke- 
mudian tewos o'eh bom2 na- 
palm jang didjatuhkan oleh pe ' 
Sawat2 Perantjis gidekat me- 
Clan pertempuran. 

| 

' 
| 

(Antara— APP). 

# dirian sbb.: 

n #akan programnja diantaran 

  

   

        

       
     

lagi pendiriannja terhadap $0- 
al satu atau dua orang -pem- 
bentuk-kabin da masing2 
partainja Mhd. Natsir mene- 
rangkan: Kita Sa mengikuti 
baga mana tjara jang sebaik2- 
nja serta praktis: berdasarkan 
pengalaman2 jang. telah sudah 
dida.am soa'2 demik'an itu. 

(Antara). 

'DUA PEMUDA INDONESIA 
BELADJAR KE AUSTRALIA. 

sebut 'hania bersifat 
djau kemungk'nan2 pemi 
kan kabinet baru. PNI 
akan mengadakan selo 
lagi apabila sudah: ada kei 
tuan2 dari istana. 

  
# 

'Pernj jataan B. 
Perteniyan: BPP jang idiad 

| marin telah menjimpulkan : si    

    

    

  

   
Bahwa djatuhnja. Jelnint Suk 

1 Sama ini disebabkan oleh 
Kabinet tidak. dapat 

          

   

  

      
   

    

    

  

   

L.: Kegagalan Galam 
HIran-Barat da 6 T Ke 
gagalan dalam ana | sn 
tan: 3. Kegagalan dalam memperta 
hankan politik bebasnja: 4. Kegaga 
lan melaksanakan kemakmuran rak- 

berangkat ke Austra ia, dya 
peladiar Indones a, jaitu Teng- 
ku Umar Mahdar jang akan 

  

mempunjar sjarat serta kesem | 

patan jang tjukup buat men- | 

y2 koleh perdana - menter. itu ana 
    

"pah, dimana orang sama sekali 

mentara itu dalam rapar orang menentukan isi menurut ' 
ngurus besar dan fraksi | MA Phepati sehingga ' 

dra dalam parlemen te' menim 2 .jang : 
tuskan untuk aa mempersulit « Akan Memsdjuk 

segera telah menegaskan, bhw. 

cuyily Act), melainkan bahwa 

mana — demikian harian tsb. 

amandemen. 

“New Yoik Herald Tribune' j 
seandjuinja menulis: “Akan | 
tetapi agaknja “hai Inj berarti ' 

pula, bahwa pariemen Indone- 
sia me:hat dida.am dirinja per 
dana menteri Sukiman itu-sua- 
tu sasaran jang baik untuk me 
njatakan 'penijeiacnmn'a- atas 

perlunja bantuan militer, akan 
tetapi da.am pada Itu parlemen 

tidak pua suka menjangkal, 
bahwa beleid jang didjaankan 

“Reaksi jang emang 

itu, sangat biasa pua d- Ero-   menuntut peladjaran ekonomi 

La /perdlagangan tiga tahun lama b. Tindakan? kabinet jang tidak 

tidak suka member kan pengor 
banan dilapangan perekonomi- 

akan mepdapat | kemerdekaan bergerak jg lebih lapan 

an. Amandemen2 
Mengenai MS.A. 

ALAM MEMBERIKAN komentar atas krisis kahinet di 

Indonesia, harian Amerika ,,New York Herald Tribune” 

pada hari Senen menulis, bahwa »Radio Republik Indonesia dgu 
pergantian kabinet tidak akan 

semata? | 
hal 

pemerrintah ig baru 
oa? 
Ta. 

— mungkin mengandung 

Senasib 
Konperensi Dari Nega-| 

ra2 Jg Mesuntat Keru-i/ : 

gian Dari Djepang 
ALANGAN2 kementerian 

K luar negeri Djepang me 

ngemukakan kemungkinan di- 
adakannja konperensi dari ne- 

geri2 js menuniut pemba jaran 
kerugian perang, termasuk E: 1 

lipipa dan Ln Gonesia gu 
kan Kana 

tan2 jg telah diadjukan ola 

negeri? itu masing2. Kals agan? 

tsb meramaikan, bahwa perse- 

tudjaan pada achir bulan Maget, 

pada wakiu mana berachir ta- 

hun fiskal, akan sukar Gapat 

Komentar Tribune: Mungtin Indonesia 

memberi pengaruh atas berlakunja persetudjuan (dgn Ameri- CF 
ka Serikat mengenai pemberian bantuan atas dasar Niutual Se- 

arti, | 
bahwa Indonesia mengharap akan dapat mengadakan beberapa 

dari beberapa negara, 
   

    
   

  

   

   

  

    
    

   

  

         

  

     

    
     

NN an 

TIGA CRANG KOMAND. 
KOMPI TI TEWAS. 

Pada w 'akfg terdiadi temhal 
menembak didesa Tjikejas 

kat Bogor telah teWas 1 
ag ,kemandan komni? 4 

Tentara Islam Indonesia. 

  

      

d 

| 
! 

  

Ri 

BA 
5 KARNO TAK MEN UDA" 

N KAWANINJA DULU -— 

Dari Djawatan ' Penerangan 
pinsi Djawa Barat d per-. 
kobar, bahwa" pada hari 
ai im nggu jang laly pre 
Soekarno te ah menjam 

n bingkisan ber'si sehuah 
anodji an dengan peranta 

Tea kepada tuan 
angkupradia, salah se 

orang kawan seperdjuangan- 
nja dahulu, Pada ig! 17 Pe- 
bruari jang Kap sura'2 5 Kena 

Yo YO 

ah € a. 

P 

F 
8 )3 &      

    len 

tang, 

    

   

     “Ceria 
disetudjui dan tidak didukung oleh 
masjarakat baik didalam maupun di 
luar parlemen, terutama penanda-ta- 
nganan MSA sebagai akibat daripa 
da perdjandjian Frisco. 

nja di Universty of @ueens- an jang mendjadi peru karena 
land, Brisbane, gan Dr, L.S. adan'4 anfiaman komunisme 
Namlohy jang akan mengambil akan tetapi da'am pada itu ha 
post-graduate d' Seko'ah Ting- | njalah sedikit orang jang begi- 
gi Kedokteran di Sydney, satu | tu buta untuk menamakan an- 

Ho Chi Minh 
RRT? 

   
   

tertjapai.   Meng ngat keadaan sekar 

ini jang akan menghadiri Kan 

- Untuk mentjegah terulangnja kem- tahun lamanja. 
bali tjara pembentukan kabinet seper 
ti kabinet Sukiman/Suwirjo jang di 
'akibatkan hal-hal tsb. diatas, BPP 

berpendapat, bahwa Presiden R.I. 
dalam mendjalankan hak2 preroga- 
tiefnja sebagai termaktub dalam , 
U.U.D. R.I. pasal 51 tentang penun | 
djukan formateur, hendaknja mem tjukupsbanjak tenaga jang tjakap 
perhatikan konsekwensi2 demokrasi, untuk duduk dalam kabinet, dan 
parlementer dan memperhatikan pen | ketiga, suatu zaken-kabinet jang 
dapat serta suara dari golongan pro hanja lebih meagutamakan  tenaga2 
gressief baik jang tergabung dalam  tjakap taon 'adanja hubungan 

| BPP ataupun jang berdiri diluarnja. | partai antara anggota kabinet danl 
Hanja dengan bentuk kabinet koalisi | partainja masing2 akan sulit ' sekali 
“nasional jang luas ig didukung oleh | untuk -mendapatkan sokongan itu 
seluruh lapisan  masjarakat, maka ' dan karenanja kabinet jang derita 

potensi nasional jang kuat dapat di! itu akan senantiasa terhambat dalam 
wudjudkan. Mengingat hal2 tersebut ' usahanja memetjahkan soal2 jg prin- 
diatas, BPP sedia ikut serta dalam ' sipil. 
pembentukan kabinet j.a.d. dan be- Demikian pernjataan Parindra. 
-kerdja sama dengan segala partai 
dan golongan atas dasar politik ke 
“dalam, mendjamin kemakmuran, ke 
amanan dan kebebasart rakjat dan 
keluar, berpegang teguh pada politik 
bebas. Demikian BPP. 

  

kan banjak soal2 jang prinsipil dan 
untuk itu harus mendapat sokongan 
dari partai2 politik jang mempunjai 
pengikut besar dalam masjarakat dan 
bantuan tjukup dalam parlemen: 

kedua, partai2 politik mempunjai 

  

Pembangunan “gedung pu 
sat pekerdjaan dimana 
para penganggur dari 
pelbagai daerah Indone- 
sia mendapat pekerdjaan 
dlm berbagai lapangan 
telah dimulai di Ban- 
dung. Perletakan bat 
pertama telah dilakukan" 
hari Sabtu jl. oleh gu- 
bernur Sanusi. Gambar: 

  
Pernjataan Parindra. 

Parindra dalam pertemuannja se 

nja, jaitu bahwa pada waktu seka 
rang ini perlu adanja kabinet koali- ' 
si. Pendapat ini berdasarkan alasan: 

pertama,. kabinet harus memetjah perletakan batu perta- 
ma tadi.     

    
« 

tjaman tadi sebagai irrecl. 

Dengan kesemuanja in!, soal 
mempertahankan dunia merde- 
ka terhadap antjaman Rusia 
beserta agen2nja, tidak ah men 
djadi lebih gampang. Walau- 
pun demikian tjukuplah aasan 
untuk mendaga, bahwa — se- 
bagaimana halnja di Indonesia 
itu — faktor jang terpenting 
sekali daam. menentukan be- 
Ieid negara2 merdeka tersebut 
adalah kejakinan bahwa ban- 
tuan Amerika serta peetakan 
Suatu dasar jang luas bagi ker 
djosama untuk me. ndungi ke- 
Selamatan bersama itu, ada'ah 
mendjadi sjarat untuk memper 

Itahankan kemerdekaan. Pe- 
ngorbanan jang perlu diberi- 
ikan, ada'ah kurang pent'ngnjs 

| daripada bahaja jang timbui 
“karena politik menjendri, se- 
dangkon apa jang dinamakan 
“duna Merdeka” itu adalah 
Suatu lingkungan jang dipilih 
setjara' merdeka o'eh negara2 
cmokrasi, d'bandingkan dgn 
paksaan jang dialami gleh ne- 
gara2 satellit komun's. 

Hal ini sudah barane tentu tidak 
pwa mentiegah, bahwa dilapangan 
poliik banjak diberikan tanda ba. 
haja serta banjak orang meniesat, 
demikian pula pergeseran atau ke 
lambatan didalam membentuk suatu 
orogramma bertahanan bersama itu 
adaklah terhindar karenanja. Wa. 
aupun dem kian, achirnja akan ter- 
galanglah suatu persatuan dan ke. 
kuatan, ig mendiadi siatat ig mut- 
ak “untuk menghindarkan dunia 
dari peperangan dan perbudakan”, 
demimkian New Ycrk Herald Tri. 
Fera da: dalam induk karangannia. 

P5) 3 

( 

|ILL.0. MENGUNDANG MESIR. 

Pemerentah Mesir hari Ming 
(Igu jl. diundang supaja mengi- 
rimkan wakil dalam sidang 
ILO (organisasi buruh interna 
tional) jang hendak mempe'a- 

| djari laporan mengenai tudu- 
.han Mesir jang mengatakan 
bahwa Inggris mendjalankan 
Sist.m kerdja paksa di dlserah 
Terusan . 'Suez. Siddhg ILO itu 
akan dadakan di Djeneva pa- 
da tgl. 11 Maret jad. 

  

pina dan Indonesia — bo'eh- 

d-m Tiongkok nasionalis. D'- 

akui, bahwa 

Sang dalam komnperensi itu di 

kan, akan tetapi dj 

Aa. 

Gerhana Matahari 
5 Menit Lamanja Setuuh Sudan Geleps 
Orang2 kag Teriak-Teriak: Tempera- . 

tuur Turun 
ERHANA - MATAHARI 

Saksikan oleh penduduk berbag 
ejarak 9.090 mil. Di Sudan, ablig 
menjaksikannja dau membuat tjat afan 

lamanja, siang 
malam gelap gelita. Penduduk Irag b 
mengusir ,,ikan paus raksasa” 

GS 

modern. Tiga menit 

jul disana — jg sedang 

Di India, setengah djuta 
orang Hindu berh mpun didesa 
keramat Kurukshetra untuk 

menjakSikonnja, Di Asmara 
Eritrea, temperatur mendjadi 
rendah. Gerhana tadi mutlak 
sepandjang garis jang menghu 
bungkan Kongo dengan Russiv 
tengah me'alui Sudan dan ta- 
nah Arab. 

Para ahli ilmy falak Mesir 
menjaksikoannja dan membus! 

tjatatan2 tentang ak bat2 ionos 
feer, dengan pesawat radar 
dan pesawat2 modern  lainnio 
diobservatorium dj Hewan, jg 
termodern di. Timur Tengah 
Di Mesir tidak sama sekali ge- 
lap. 

Negeri2 jang kirim ahli ks 
Sudan ia an Inggris (dari Uni- 
vers tet Cambridge dan obser- 

vatorium Greenwich)  Ameri- 

ka Serikat, Kanada, Mesr, 

Hire Perantjis, Jurani, Belan-   da, Kalu dan Swis, 
  

Moreel Pemberontak Boleh Dikata Sudah Patah 
Ga pemberontak jg : 

melarikan diri dari daerah Simo | 
dan berusaha akan menggabungkan 
diri dengan gerombolan pembrontak 
iang berada didekat perbatasan Su 
rakarta-'ogjakarta, kemarin dulu tg. 

  

lan heibat ai ypasakan” Kian 
| Or gta hg MA dan! 5 

  

    
24-2-52 di Djembangan 7 km sebe Ka 
lah selatan Un tiga 

Aan andjut dapat ditegaskan di 
“Sedanc al. bahwa kini moreel dari 

pahodngak .grombolan pembrontak umumnja su- 

ada jg mendjadi korban, 
“Keruj 

gian mereka: 
beberapa orahge Lian" 
pasukan kifa.. berkat. 

      

ang Maha Kuasa seorang- dah patah. Sebab tidak sadja tenaga, maupun terserang oleh “long-ontste: 
manusia, peluru2 serta perbekalan 
mereka jang telah mendjadi tipis, 
tetapi djuga disebabkan karena dian 
tara mereka terdapat banjak jg men 
derita, baik luka2 akibat tertembak, 

| 

| 

  

king. Dalam. pada itu gerakan per 
bersihan terhadap sisa? grombolsr 
pembrontak di lain2 tempat berhas 
baik, Demikian berita dari Div. Di- 

perensi itu — sehxin dari Pili- | 

'ah disebut Indo-Tjina, Birma wuineg 

kemungkinan  m ge- 

akan tertjapania persetudj UaN rilja didekat Chinankwan di per 
asi 

ka demiki- ber? f 

an ka nja, maka Djepang mung gu 

kin akan dapat menjerahkon kali 

keputusan dalam hal itu kepa- sed 

2 suatu pengafilan ini terhasio | Pe 

mentja plok matahari. 

  ponegoro hari ini, 

     
    
   

    

    

   
   

   

   

   

    

   
   

   

              

   

       

   

              

   

    

ENURUT KABAR ig 
Gapat dari sunber2 

pasukan? ,,komu 

'w sen Indo China kini sedang 
endjalani latihan perang . 

MI 

  

ha san Kwangsi. Menurut sum 
55 lafihan? itu dilakukan 

jara berganti utk tiap? 
9 hingga 4009 arang, 

ngken pimpinan latihan di 
g oleh para perasehaf So 

sendiri. (Antara-UP),- 

    

  

    
"vje) 

mutlak hari Senen kemaren 2 4 
212 negeri, sepandjang 

ilmu falak dari. 19 negeri 
2 dgn bermatjam? alat? 

hotei” berobah mendjadi 
erdoa dan berteriak? utk . 

— demikianlah menurut tpg 

  

PKI Ad jak“ 
Berantas D.I. 

ETELAH DGN. pandjang 
Sem lebar menguraikan teror 

DJ. terhadap jiwa dan milik 
rakjat, serta memundjukkan ban 
wa. D.L menimbulkan banjak 
korban pula di kalangan pega- 
wai dan tentara, maka dalara 
statementnja jg disiarkan ke- 
mazen COC PKI mengadjak selu- 
tua rakjat Indohesia utk dgn. 
giat da sungguh? berusaha 
menggagalkan usaha kaum pem 
berontwk Darul Islam dan mem 
basmi fasisme Darul Islam, 

  

Dandj jurkannja supaja rak: 
jat dalam hal ini kerdja- “Sama 
dengcin pegawai negeri jang 
sungguh2-meawan D.I, dan de 
ngan pradjurit2 TNI, sedang 
memusuh! dan membasmi D.I, 
dikatakan tidak bo'eh «hartikan 
memusuhi atau memkasm! aga 
ma Islam, Diriam statemeninja 
"ni PKI menamakan sikap pe- 
merintah pusat tdak tegas, se 
hingga diuga menj iebabkan, ti- 
dick tegasnja da'am tindakan, 
maka mempersust kediukun



   

    

   

   

         

      

    

    

1 a enda an 
ye lengan politik 

     

  

   ' dari kabinet koalisi 
e itu 1a'ah Masjumj dan PNI Ia 
& wan gn ena ai 

  

   
Ra PKI alur sjarat2 
“Sementara itu seperti kema 

rf telah kita kabarkan dalam 
-datan koa siatemennja jang dikelusrkan 
  

      
  

    

| jang akan mendja Ir 

— SI GRUNDEL — 4 

    

    

  

    
        

       

     

  

      
    

  

dionesia, menjutaka 
tentara Belanda gi Irian A Baar 
Sebagai agresor, dan menolak 
fikiran ' pemerintahan- -nesama 

Indonesia-Be'anda atas 
Barat. c. Membebaskan semua 

  

|tahanan Razzia Agustus jang. 
| Sudah terang tidak ber3alah 
sedikitpun dan mengembalikan | 
nama-baik mer jang siak 
»ditjemarkan” namanja. 

d. Bersikap 
nindas Darul Isiari, jang te 
rang2an telah mend rikan nega 
ra Sendiri an bertentangan: 
dengan UUD, gan telah menga 
dakan pemberontakan ersen 
“djata dan mg KAN teror ter 
hadap rakjat, 

Hapygakan 508, dja 
min kemerdekaan, pers 

e. Menghapuskan peraturan 
ko'onial SOB, mendjamin 
dlaksanakannjat " “hak2  azasi- 
manusia bagi semua wargane 
gara sebagai tertjantum dalam 
UUD, mendjamin kemerdekaan 
pers jang sungguh2, kemerde 
kaan mempunjai dan menguta ' 
rakan pendapat kemerdekaan ' 
mengomut Sesuatu  kejakinan 

  

  

  

   
   

      

   
   

  

   
   

  

   

      

   

      

   

      

   

    

   

    

  

   

  

   

   

  

   

  

   

   

  

   
   

    

   

    

.....m. Good Gracious! Dja 
ngan-djangan jg djadi 
kabinetsformateur nanti 
itu tamu-rahasia Glory 
Toto!     
SEKOLAH LAS AKAN DI- 
BUK: A DI SEMAKAN G. 

Kems tgl. 21 Febr. ji. di- 
ruang atas Hotel du Pavillon ' 
telah diadakan iezing oleh 
tuan G.v.d Lee dari Bandung, ' 
Jaitu penas hat urusan teknik | 

: | Has dari Lindeteves N. V., me- | 
jg sangat menje ngenai soal teknik las itu. Per- | 

g pemuda pe! hatian akan lezing tsb. ana 
Ik di Solo dike jesar sekali. 
ana teen kan Gw:4, Leo kata, apa 

an lagi” ka Dila dinegeri2 lain 9 pe- 
'karena Kerdjaan las, Pn an de 

pem Igan sistim las dengan listrik, 
Aa se adalah di Indonesia baru 207, 
£ asal dari Itulah karena kekurangan pe- 

nerangan dan pendidikan jg. 
tjukup mengenai pekerdjaon 
tsb. 5 

2 pulang | “Dibanjak negeri lain, keah- 

“didesa Baki ' han pekerdjaan las harus ber- 

  
Eos! jang berat. 

| danijar dari | 
). “Dengan antja 

pedagang tsb ' 
guja, jang di 

ternjata 

ah begitu sa- 
| meninggal- 

2 (pemuda? itu dari 

kan organisasi2 penilik setem- 
pai2, dan pula diawasi oleh 
organisasi internasional. 

Pemb'tjara undjuk perlu se- 
kali sesuatu tukang las mem- 

punjai 'pengetahyan praktis 
dan teoritis tentang s'stim las 
dengan listrik. Ini didjelaskan 
lag” dengan pertundjukan gam 
bar? sorot. Kemudian diper- 
tundjukan tjara pemakaian be 
berapa matjam electrode dan, 
tjara himatkan material. 

Djuga diterangkan, sedikit 
har! lagi di Semarang dan di- 

berapa kota 'ainnia akan di- 

buka sekolah2 Tas dengan lis- 

trik. Djuga diandiurkan pem- 

bentukan ,/asclubs” dan pem 

merasa juriga terus di 
, rban dari belakang 

mbegal mendjadi 

| 'kare suara 
si nana ini 

uk membela di andi jarg 
It but "menembak. 

Untuk itu diada- | 

ataupun agama, kemerdekaan 
| berkumpul, berserikat, demon 
“strasi dan mogok, membatal 
kon -undang9 Tedjasukma |' 
na” | dan menentang dengan kel 

ras tiap2 pernjataan fas's da 
lam bentuk jang bagaimana 

pun. f Segera mengadakan pe 
imilihan umum jang langsung 
dan bebas. 5 

Se'andjutnia PKI 'berpenda. 
pat, bahwa satu2nja dialan jg | 
benar 'a'ah membentuk suatu 
Ipagat zonder prang2 Masju 

, jang menurut PKI -menjo |. 
2 Darul Islam. PKI. menga 
djak partai2, orgasisas'2 mas 
sa, go'ongan2 dan orang2 jang 
tjinta demokrasi, untuk mende 
sik Presiden sekuat2nja, supa 
ja membentuk kabinet jg pro 
'gnesif dan -anti-faSis, berdasar 
kan sjarat2 m'nimum diatas. 
Demikian antara Icin state | 
ment CC. PKI. (Antara). 

maan 

  

    

HADIAH LEBARAN 1051. 
BELUM DIB 

| Satu hal agaknja dapat me- 
Jk k baru2 ini 

          nan 'tahun jang lampau (let 
ran tahun jl) bed uga di 
terima oleh mereka. cbagian 
besar mereka jang. belum mene 
rima ini ialah buruh2 kehuta- 
nan, buruh2 blandong, Iori dil), 
pada hal kini lebaran “telah 
lagi mendekat. Perserikatan 
Buruh jang mengadjukan par- 
mintaan telah mendapat dja- 
waban dari Djwt. Kehutanan, 
bahwa Djwt. Kehutanan mengo 
perkan konsekwensi membea- 
jai hadiah lebaran itu kepada 
instansi atasannja "sampai kpd. 
kabinet. CN ag 

SEPEDA INVENTARIS 
AMBLAS, 

  

  

  

   

        

   

  

   

      

   

        

   

   
   

    

   

    

   

  

   
   

    

   

i , dan menge-| b'tiara bersedia membantunja. ' 

| tersebut, 

. Hingga| diminta berhubungan pada ' 
tuan H. J. Lucas, "Tjandi Baru ! 

66, Telf. 165. 

oleh Rakjat| ppMPAT PEMANDIAN “ 
PADA HARI RAYA. 

kerojokan| pidapat kabar bahwa mulai tg. | 

ursal itu 4 Maart '52 Pemandian Kota Besar 

kerumah “3 Semarang didjalan Stadion akan di- 

jang satu buka untuk umum pada tiap2 hari 

Raya dengan pembajaran seperti ta- 

rip untuk hari Minggu. Untuk dje- 

Ti lasnja silahkan membatja advertensi- 

nja jang dimuat hari ini. 

matjet, pe   
SPORT. 

Surabaja—Ma | 

lang 6—. 

lawat ke Malang dengan pasa- | 

Ingan jang kurang sempurna, 

Inamun fihak tetamu itu telah 

| kembali dengan membawa ke- 

'menangan tepat setengah losin 

0 goals, disebabkan permainan | 

- fihsk Malang djauh dari pada 
- | biasanja. 

| Tg 8, 9 dan 10 jad. kes, Su 

6 |tawesi Tengah akan datang di 
| Surabaja dan mengadakan be-| 

“ berapa kali pertandingan, :   

Pa
ka
n 

pe: 
Al 

: Es 

Orang2 jang menaroh minat, | 

Meskipun kes. Surabaja me- |. 

Lagi serobotan speda. Mea- 
|(kipun oleh jang berwadjib te- 
lah banjak dilakukan penang- 

| kapan atas alap2 s , tetapi 
 ternjata kegiatan mereka ma- 
sih tampak djuga. Dan betapa 

  

jamto, angg. Bt. “420 waktu 
pada gjam ti. 30 da'am tempo 
5 meniy masuk dalam Kantor 
Pos Tentara dan menaruhkan 
speda Inventaris Militer dimu- 

-ka kantor tsb. dalam keada- 
an terkuniji, ketika lagi ke- 
“luar, ternjata spedanja te- 
Tab ai digondol alap2. 

Bp VEEM 

“Telah didirikan Ji Semarang 
perusahaan Veem Indonesia 

pi” jakni Perusahaan 
| Perkapalan dan Pelajaran Pe 
Tabuhan : rang, jang dalam 
import dan eabak Mengoraa. 
urusah2 hm Dalam direksi 

Tuan M. Ritonga, ketua 
gabungan pelabuhan, Perkapi 
telah mengumumkan, bahwa 
tarip2 mereka akan ditaruh 
rendah an dengan maksud 

  

  

     supaja h 21802 dalam pasar 
akan ren & 

b. Memasukkan Irian | | “Barat f 
kedalam wilajah Bapu “In 

Irian $ 

tegas untuk me 

  

  

   

    

jang” Menma terhadap saran2 

“kKannja Ola Da 1 

    

“bersama oleh 

Saja duga bahwa orang2 ti 
dak" mengetahui lagi   

nia barat jang modern”, 

nimbulkan keheranan, 
dikabarkan. aa NN Sarbuksi Solo |. 

| Dikatakan se'andjuinja bah 
wa Soal2 ini harus dipetjah   
Tn Ta Na untuk se-i 

djangan “membingungkan & 

“Agama Islam dalam lapa- 
ngan pendidikan mempunjai fil 
'safahnja dan pemandangan 
hidupnja sendiri Adalah ke- 

hn paedagogi Islam bah- 
wa kaum laki? dan wanita di- 
dalam masjarakat hidup menu 
rut bakatnja dan alamnja ma- 
sing? Pengadjaran terp'sah 
“untuk pemuda gan pemudi dise 
'kolah2 menengah kita anggap 
sebagai sesuatu jang perlu un 
tuk melindungi sifat dan dam 

| kedua Menis kelam'n sehingga 

  

   

5 tdak akan timbul exes2, seba- 

“gaimana banjak terdiadi didu- 
1 demi 

Ikian Kiiahi M- Isa Anshary 
selandjutnja. 

Bukan juatu negara 

Islam   Ditanjskan mengapa diba- 
njak negara2 Islam seperti | 
misalnja Mes.r ada terdapat se 

h2 tjampuran, sedangkan 

kaum laki2 dan wanita bersa- 
ma sama melakukan olah raga 

Isa Anshary menjatakan bah: 
wa tebenarnja diduna ini be- 

lum ada suatu negara Islam 

jang » sesungguhnja. 

"Dalam pada itu memang 
ada tjita2 untuk mendirikan 
negara2 Islam akan tetapi tji- 
ta2 ini dimana sadja didunia 

ini belum lagi dilaksanakan. In 
“donesia bagaimanapun djuga 
' hendaknja djangan menarik 
'peladjaran dari keadaan dj Me 

  

sir akan tetapi dari Turki. Di- 
djamannja Mustafa Kemal Ata 
t TUrK: | merupakan, Suatu 

negara jang modern atas da 
sar2 Barat akan tetapi setelah 

  

    

e. di £ 
tjepat pentjuri2 speda itu ber- SERANG, “Turki mendiadi insia! 

| ndak dapay dilihat pada ke-| 
| djadian kemarin siang sdr. Su- 

Ni kembali kepada adja- 
: Turki telah    

    dan negara' 
1 berada pada dasar Islam." 

n di patokan oleh Isa 
   

Hanan Wek. bhw pada 
hakekatnja didalam Islam ti- | 

dak terdapat pendapat2 jang 
seling ber'entargan antara Ti- 
mtr dan Sa “Semua jg baik 
dari Barat dapat kita oper dan 
demikian djuga semua jarg bu 
ruh darj Timur haruslah kita 

ar. 

  

dapat? jang saling bertenta- 

am antara Timur dan Barat 
akan tetapi semata-mata me- 

ngenaji masalah2 jang 

da berohan jg Nela kali di Tab. 
n di Bandung hari Minggu 1: Pengi- 

mbaan sepeda bermotor tampak se- 
Bana oleh penjelenggara, tn. E. P. ata 

dengan Y 
tepax apa perbedaan antara F. 
jang baik gan jang buruk.” del 
mikian d.terangkan o'eh Kijahi | 
M. Isa Anshary ketua Masju- | 
mi Djawa Barat dalam suatu YS 
pertjakapan dengan PI Aneta 4 

  

   

Pan hal ini Nag orang jae 

pokok dengan sen tambahan " 

'Minggu sore delegasi selengkap- 

& SDM kekatian jang. benar | 
rki telah kemba- 

“ diumumkan bunji surat Presi- 

lempar. ,,Dalam hal ini tidak 
dapa? dikatakan tentang pen-. 

berhu- 

  

    
g Baik 

P Sekai Ta' Ada 
ta an! Timur Dan :Barat: 
Kata Isa” Anshary 

Pemuda Pemudi Perlu Dapat Pengadjaran Terpi- 
sah Utk Lindungi Sifag Dan Alam Masing2. 

PA Ja TIDAK SAJA minati jalah kenjataan, bahwa 
h. djusieru 'setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan 

,, telah timbul banjak reaksi dikalangan? Indonesia 
jang berhubungan dgm peng- 

tjampuran disekolah2 menengah, dilaku- 
pemuda dan pemudi, memba- 

tasi pergaulan bebas antara petrtda dan pemudi disb. Sebelum 
poradg soal? ini djuga telah ramai dibitjarakan 
tetapi reaksi? diwaktu itu tidak begitu besar. 

orang, akan 

    

    

   

    
Krisis Kabinet Bukan 
Alasan Utk Kembali 

na 'Berunding: 
Kata Yamin 

  

    
          

ARTAWAN Pl-Aneta di 
# Den Haag mengabarkan, 

ahwa ketua delegasi Indonesia 
Kk perundingan? mengenai ma 

1 Uni dan Irian di Neder 
prof. Supomo masih ber- 

| &i Paris, ketika pada hari 

ja berunding dgn mr. Djumha 
na dan kuasa usaha, mr. Su- 
santo Tirtoprotjo. Sidang ini 
diadakan w&x menindjau situasi 
dari perundingan? dan keadaan 
baru jg timbul karena krisis ka- 
binet. : : 

Tiada seorang daa nita ' 
| gasipun mau memberikan. ko- 
mentar mengenai krisis ini. Ha- 
nja mr. Moh. Yamin menerang- 
kan, bahwa delegasi akan terus | 
melandjutkan perundingan2nja, 
jg sedjak permulaan bersifat 
informed” itu. ,,Dalam Minggu 
ini akan, ditjoba utk membnat 

"neratja mengenai persetudjuan2 
jg telah ditjapai dan perbedaan 
perbedaan faham jg terdapat an 
tara kedua delegasi, utk dilapor 
kan ke Djakarta, agar dgn de- 
mikian pemerintah baru akan 
dapat mengambil! keputusan le- 
bih landjut berdasarkan laporan ' 
ini, apakah, bila dan dim ben- 

tuk apa, perundingan2 jg seka- 
rang tampaknja tidak dapat di- 
anggap gagal itu, dilandjut- 
kan”. ,,Delegasi Indonesia meng 

undingan2 pada achir bulan ini 
menurut rentjana semula. Kri- 
sis kabinet jg sekarang timbul 
itu sekali-kali tidak merupakan 
alasan utk kembali lebih dulu 
'ke Indonesia daripada kita ren 
tjanakan semula”, demikian ka 
ta mr. Mom Yamin kepada PI- 
Aneta. 

Interpelasi. 
Djody 

Dibekukan Karena Dja- 
tuhnja Kabinet 

D ALAM sidang pleno ter- 
buka parlemen kemaren, 

Gen Gan surat P.M. Sukiman ke 
pada parlemen tentang pengem- 
balian mandat kabinetnja kepa- 
da Presiden. Wakil ketua If Aru 
|dji Kartawinata menerangkan 
kepada sidang, bahwa menurut 
keputusan Panitia Pemusjawa 
ratan hari Sabta sore jl. atjara 
pmembitjarakan ren'jana angga- 
ran belandja 1959 dah 1951 dan 
usul interpelasi Djody cs ten- 
tang MSA dibekukan, berhu- 
bung dengan demisionernija ka- 
binet, 

Tapi sementara it parlemen 
akan terus bekerdja, artinja me   bungan deng 2 peradabar dan 

ummat mahusia, pendeknja me- 
ngenai masalah? universil, Safa | 
jakin, bahwa pendirian2 semua ' 
agama mengenai masalah? ini 
adalah sama”, derrikian Isa 
Anshary' mengachiri ketera- 

rgannja,   ngadakan rapat2 pleno, rapat2 
'seksi dan rapat2 panitia ad hoc 
|jg tidak mengenai soal2 jang 
meminta pertanggungan djawab 
pemerrintah. Dengan begitu ti- 
dak akan dibitjarakan rentjana ' 
undang2, meskipun jg hanja me- 

  

Lu telah , dibuka” 
| direstorasi. 

| man, 

Piai dengan pekerc 
bangun kembali Tjandi Pram- 

| banan. Pekerdjaan : itu berdja- 
Plan beberapa tahun sadja dan 

“baru berhasil dengan menge- 

| hasil jang memuaskan. 

eU at, 

harapkan dapat mengachiri per | jam satu malam sadja. 

S
a
 

g Gadis? Dilarang Masuk RU 

ha 

9 rjandi Prambaifan jang 

  

    
    : P

s
i
 

Tjandi Siwa ja ar dan 

  

    
Pada th. 1885 Ir 3w Yzer- 

ketua Archeologische 
Vereeniging di Tegak mu- 

an batu2 jang ada dika- 
| mar besar dari Tjandj tsb. Em 
-pat tahun kemudian, muntjul- 

“lah seorang achli penjelidik 
“lain, jaitu Dr. Groneman jang 

bermaksud me! 'andjutkan pe- 

| kerdjaan tsb. Tetapi Dr. Grone 

| manpun 'belum pula mentjapai 

“Pada awal abad sekarang 

#mi seorang achli, jaitu Van 

'Erp, mentjoba melandjutkan 

pekerdjaan tsb dgn melaku- 

(kan pemagaran kamar2 "Tjandi 

“tsb, tetapi pekerdjaannja ini 

pun tidak dapat. berhas'! seba 

gai jang ditjita2kan. 

“Th. 1918 dibangun 

kembali. 

yana pada itu para "pentjin 

' Loro Djonggrang” menja- 

saat diri dalam perkumpulan 

Oudheidkundige Dienst, jang se 

karang mendjadi Dinas Purba- 

kala, Dinas tsb mempunjai tu- 

abali setelah boleh dikataka 
di Prambanan itu? Ia adalah sebuah 

un batu ditengah tumb jang 
Ka ina kua dari pada Tjandi ita tidak a 3 

  djuan membangun kembali tjan 
di2 jang telah rusak, tjandi2 

2 "jang mendjadi saksi2 dari ma 

|sa jang silam itu”. Pekerdjaan 
membangun kembali Tjandi 
Prambanan dimulai Tagi pada 
tahun 1918 dengan. dipimpin 
oleh seorang achli bernama Per 
guin, jang dilandjutkan oleh 
Prof. Dr. Bernet dan Prof. Ir. 
V.R. van Romondt jang berha- 
sil menjelesaikan sebagian be- 
sar pekerdjjaan jang paling su 
lt. 

  
untuk pembangunan  Tjandi 

da at di- 

beaja itu hanja merupakan se- 
bagian ketjil sadja dari begro 
ting jang diberikan oleh Peme- 

| rintah kepada Dinas Purbaka- 
la. Jang dikeluarkan tahun 

1951 berdjumlah Rp. 330.000, 
Tjandi2 lainnja, jaitu tjandi Se 
wu. Ganeca. Pawon jang ada 
disekitar tjandi Prambanan, se- 
karang mulai diperbaiki atau 
dibangun kembali. 

Tjeritera Tjandi 
Prambanan. 

Tidak ada sesuatu "petila- 
sam” di Indonesia, jang tidak 
diselubungi oleh sesuatu ”do- 
ngeng” jang hidup dikalangan 
rakjat dan ditjeriterakan dari 
mulut kemulut, Djuga disekitar 
Tjandi Prambanan ini ada do- 
ngengnja sbb: Seorang puterijn 
radja Baka bernama Loro 
Djonggrang ketika dipinang 
oleh Raden Bandung menjata- 
kam bersedia mendjadi isterinja 
asal Raden Bandung sanggup 
membikinkan sebuah istana jg 
lebih indah dari pada istana2 
ig telah ada. dgn dihiasi artja2, 
lari pula harus selesai da- 

  
Akal ,,Loro Djongrang”. 

Permintaan Loro Djonggrang 

tsb sebenarnja hanja untuk me 
nolak pinangan Raden Ban- 
dung, karena R. Bandung rupa 
nja djelek sekali dan sangat ka 
sar tingkah lakunja. Untuk me 
nolak setjara mentah2 takut. 
kalau2 ia marah. R. Bandung 
menjanggupi permintaan Loro 
Djonggrang dan bekerdja me- 
meras tenaganja untuk dapat 
menjelesaikan pembikinan ista- 

na dalam satu malam. Mendje- 
lang fadjar pekerdjaannja ham 
pir selesai, Jjaitu tinggal satu 
artja sadja ig harus dibuat. 

Loro Djonggrang jang me- 
ngetahui pekerdjaan R. Ban- 
dung hampir selesai segera men 
'tjari akal untuk membatalkan 
(maksud  R. Bandung untuk 
mendjadi suaminja. Loro Djong 
grang memerintahkan kepada 
penduduk disekitar desa itu su- 
paja bangun mendjelang fadjar 
itu, dan orang2 perempuan di- 
suruhnja menumbuk padi. 

- Dengan Suara orang menum 
buk padi itu jang disusul pu- 
ls suara lain2nja, R.Bandung 
kager, dan mengira bahwa ma- 
tahari sudah mulai terbit, Ke- 

  

ngesjahkan sesuatu undang2 da 
rurat, s.. 

Anggauta Harsono (PRN) 
mengusulkan supaja seksi2 me 
ngirimkam penindjau2nja ke 
daerah2, karena menurut penda 
pat anggauta tsb di waktu jang 
|achir2 ini banjak kedjadian2 di 
daerah2 ig patut ditindjau. 

(Antara). : 

  

Beberapa beaja jang dipakai | 

karena 

uang Loro Djong- 
grang Takut Lama Tak Dapat Suami ... 

| Tjerita Ig. Tersimpul Pada 1 "jandi Prambanan 
Sampai Kini Masih Dipertjaja. 

YEBAGAI TELAH dikabarkar, beberapa waktu jg. lalu 
sudah berumur Ik 1.000 tahua 

selesai 

terinlah digeluruh Indonesia. 
Tidak lama sesudah didirikan nja ranftuhlah kekuasaan Dja- 

| wa “Tengah, dan Megan dia djuga berargsar2 Pan kebuda- 
jaaanja, Sedjak itu berabad?2 lamanja 

' merupakan | peruafukan 
Tj jandi Prambanan 

-tumbuhan ja 

yx 

tjewa ig karena 
Uinggal satu itu belum :agi se- 
lesai, jang pula berarti, bahwa 
ia teah ternjata tidak dapat | 
mentjukupi sjaratnja “untuk | 
dapat bertsterikan Loro Djong 
grang. "Tetapi kemud: an ia me- 
ngerti bahwa ia telah tertipu 
oleh Loro Djonggrang. Loro | 
Djonggrang lalu — dikutuknja | 
mendjad' artja untuk meleng- 

kapi kekurangannja jang be- 
lum selesai tadi. 
Demikianlah dongengnja. 

Tjeritera ini masih hidup dika 
langan penduduk, dan semen- 
tara penduduk disekitar Pram 
banan ini masih memudja ar- 
tja Loro Dijonggrang dengan 
member:kan sesadii | a bu- 

nga dan dupa pada hari? jang 
tertentu. Tetapi gadis2 dila- 
rang keras o'eh orang2 tua me 
reka masuk dalam kamar Loro. 
Djonggrang karena menurut 
tahjul mereka gadis2 jang 
mengundjung:! Loro Djong- 
grang akan sukar mendapaf- 
kan sirami, 

|AnekaD Djawa Tengah Al 

artia jang 

  

   
    

  

“Wani:a2 jg berpakai- 

an- terbaik. 
Ncma2 dari bintang2 lajar 

puth Ava Gardner €lsn Marle 
ne Dietrich hari Minggu terda 
.pat Tp cak dar daftar tahu 
nan “Gus'om Taors “Guild” 
dalam pemiFhan “cixri “wanita 
Amerika jang “berpakaian ter- 
baik” Da'am dafiar tersebut 
se ond'utnja  didapatkom na- 
ma2 wanita tjanfik dari pelba 
gai lapang penghidupan, Baik » 
kesenian Ka perusahaan. 

(UP) | La # 

  

Pembatasan 
Import :!| 

Diadakan Malaya Thd . 
Negara2 '' Eropa Bukan 

Daerah Sterling 

PEMERINTAH Federal 
Malaya dan pemerintah 

Singapura pada hari Minggu 
mengumumkan pembatasan2 
atas) import dari negara2 Eropa 
jang tidak termasuk : daerah 
sterling. 'Pembatasan2 -ini di 
saksudkan usaha untuk mem- 
bantu mentjegah makin meng- 
hebatnja krisis jang kini diha- 
dapi oleh daerah sterling pada 
umumnja. Pembatasan? itu ber 
laku djuga Nan maport da 
ri Turki.   Dalam pengumuman 'tadi di 
kemukakan, bahwa djumlah im 
port tidak boleh melebihi im- 
port tahun jang lalu. 

  

JOGJA. 

Staf ,,K” menindjau 

daerah. 
Seminggu lamanja Staf ,,K” di- 

pimpin oleh wakil kepala Daerah 
Jogja Ne pala mengadakan penin- 
djauan dipelbagai tempat,  Ditem- 
pat2 jang dikundjunginja “diadakan 

dja dan instansi militer dan 
mengenai masalah keamanan. 
Staf ,,K" diberikan instruksi? ke- 
pada Tren sesuai dgn” instruksi 

Pemerintah baru? ini mengenai tin- 
dakan jg. harus dilakukan guna me- 
.ngatasi , gangguan-keamanan. Me- 
ngenai hasil penindjauan dinjatakan 
kepada pers, bahwa kerdja-sama 
antara pamong-pradja, rakjat. dan 
instansi militer sangat memuaskan, 
sehingga usaha mengatasi gangguan 
keamanan dapat dilaksanakan dgn. 
baik. 

sipil 

Oleh 

MAGELANG. 
Desa pertjobaan. ' 

Kabupaten Mage'ang telah 

pertemuan dgn pihak pamong-pra-! 

baan ini oleh jg berwajib 
akan diusahakan agar dapatnja 
diipatg Mer penanaman 
derris i 

SOLO. 
Pembukaan Taman Peter- 

nakan Unggas di 
Balekambang. 

Sabtu pagi je oleh Djawatan 
Kehewanan Daerah Surakarta 
telah diresmikan gedung Dja- 
watan Kehewanan Daergh Su- 
rakarta jang baru, Penggunti- 
ngan pita telah dilakukan oleh 
Dr. Hutamadi Wakil Kepala 
Pusat Djawatan Kehewanan, 
dengan disaksikan a.l. oleh Re- 
siden diperbantukan pada Pro- 
pinsi Djawa Tengah Sdr. Su- - 
bakti Pusponoto selaku ' wakil 
Gupernur  Budijono, - Residen 
dan Walikota Surakarta, In- 
spektur Djawatan Kehewanan 
Propinsi Djawa Tengah, serta 
Kepala2 Djawatan “setempat. 
Setelah diadakan rondgang, ke 
mudian diadakan sambutan? 

& 

  

   
   
   

     

    

  

   

memilih desa Dejangan seba Gedung Djawatan Kehewanan 
gai ,desa petrjobaan”. Ditem baru itu telah didirikan dengan 
pat ini dalam waktu singkat beaja sebesar Rp. 108.000, se- 
akan dimulai pelaksanaan oto Gang Perternakan Unggas tsb. 
nomi desa sebagaimana dimak Kini telah mempunjai 8 buah 
sudkan dalam undang2 tahun Kandang. masing2, dengan 'bea- 
19438 no. 22, Bilapertjobaan ini ja Rp. 4.000, dan Sebuah mesin 

membawa hasil, maka akan me 
njusul lagi beberaps desa un 
tuk mendapa: otonomi. Di Ms 
gelang telah dibentuk suatu pa 
nitya untuk pembentukan desa | 
pertjobaan ini. 

SALATIGA. 

Tanaman bibit kentang, 
Beberapa bulan jl. Djawa- 

tan Pertanian telah memulai 
dengan penanam ketang didesa 

dan Somowono kawedanan Am 
baraws jg menurut letaknja 
(lebih dari 1000 meter dari per 
mukaan laut) dan iklimnja 
ba'k sekali untuk ditanami de- 
ngan kentang jg bibitnja dida 
tangkan dari luar negeri 3 
derland). Pada waktu itu 
njaknja bibit kentang jg dita- 
nam ada 5 ton dan luasnja ta- 
nah jg ditanami kentang di 
Naba & 3 HLA. dan di Somo 
wono & 2 H.A. 

Dalam beberapa hari jl te- 
lah dimulai dengan: pengambi- 
lan hatsil penanam kei 
tersebut dan Se uammnja hat 
sil itu mem ngharapan 
jg baik. Setelah dipilih mana 
jg. dapat dipergunakan seba- 
gai bibit jg kelak akan diberi | Pa: 
kan pada pak tani maka Tr 
nja Tingan 1 utk 
2 Ka biasa | paten 
aa NAN Hap? HA dapat 
membawa hatsil rata rata 6 a 8 
kali dari bibit jg ditanam. 

Pertjobaan tanaman 
slerris”. 

Didesa Pudakpajung ditepi 
djalan raja antara Semarang- 
Ungaran kini oleh  Djawatan 
Pertanian ditioba dengan pe- 
nanaman ..derris” (dalam. ba- 
hasa Diawa: toba), sema- 
tiam tumbuh2-an jang sangat 
berguna. nembikinan obat-oba- 
tan ig. dipakai untuk menjem- 
brot tanaman? ig. 
oleh ruma2 neniakit. Pertioba 
tanaman ..derris” seluas & 20 
are tsh. baharu utk. pertama 
kali diadakan didaersh kabuma 
ten Semarang. Ber   
  

hubung 
sangat dihituhkan Ainan ai 

| terutama diluar negeri, maka |Ka 
' tergantung pada hatsil pertjo- 

Kopengi kawedanan Salatiga | WA. 

penetas electris dengan 'kekta- 
tan 1.000 butir telur tiap teta- 
san jalah selama 20/21 “hari. 
Menurut rentjana, Peternakan 
Unggas tsb. nan! akan 
memvunjai 20 kandang. 
an ajam kini telah ada 

or jang itatangka 
Australia, terdiri PEN 
tjam, jalah: leghorn” sutra 
lorp, dan rhodeislandred, jang 
rata2 dapat ' menelur antara 
200-300 butir telur tiap tahun- ' 

Maksud terutama dari” Ya. 
man Peternakan Tae - 
ata utk. memperbaiki ter- 

nggas jang kini serta, 
AP bi ae Ta. 
iontohan bagi rakjat sekitar- nja kearah pemeliharaan 'ter- nak unggas jang Haik" t 

KUDUS. 
Panitya Lembaga Dinas. 
Oleh Kepala2 Kantor Dae- 

rah Kabupaten Kudus telah di 
tjavai kata sepakat membentuk 
San Satin »Lembaga Di- 

ig. mempunjai  tudjuan 
utk. dapat Bab hubu- 
Aa antara Kantor satu dgn. 

Ja setjara kekeluargaan. 
japan mewudjutkan itu. pa- 
da hari Kemis tgl. 22/97 malam 
Djum? at telah dibentuk suatu ' 
Panitya, La terdiri ' dari &. 
orang i Sdr, Ocmarsaid- 
Ba Keane. SE Kabu- . 

uSupardi 
Raat Indonesia: Sdr. Hardro- 
windto  — Patih: Sdr. Sri Ba- ' 
tan — Diawatan ial: dan 

tag i ya ini dalam waktu 
singkat akan Na apa 

ggaran Dasarnja dan suatu ' 
rentiana ig. dapat mendiadi tali 
— dan isi ikatan tsb. diatas. 

Porsel-berdiri. 
Kini di Kudus telah didirikan 

Landjutan jang diketuai oleh 
saudara Soetomo Guru SMEP, 

0 Competitienja besok pada ner- 
mulaan bulan Maart untuk me 

milih diago2-nia jang akan di- ' 
rim: ke-pertandingan olah ra- 

ga sekolah landiutan. seluruh 
residenan Pati jang akan 

datang,   

Th
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Persatuan Olah Raga Sekolah » 

Porsel akan segera mengadakan 7. 
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itna ah sebenarnja Miss an Toto? Men: Bu beri | kemaren jg kita hubuhi dgn gambarnja Kejam pung an orang dapat dikabarkan lebih landjut, bahwa pertanjaan | tsb telah HOaNaRe miparkan” Djakarta dan menjebabkan | para wartawan berlomba ingin mengetahui siapa sebe- narnja ,,tamu rahasia” itu, Sebagai diketahui, ia katanja datang dari Geneve, dan memi pawa satu misi istimewa, te- tapi rahasia. Para wartawan ' jg kemudian dapat mene- mukan penginapannja di Djakarta, atas pertanjaan2nja hanja mendapat senjuman manis sadja dari tamu rahasia tsb. Keterangan jg diberikannja malahan menambah ke- Inginan mengerti Cari para njamuk pers, karena hanja demikian ia berkata: ,.Nanti kalau telah tiba saatnja, saudara2 akan kuberitahu apa sebenarnja maksudku da- 

    

  

maian dunia akan Baung jg jngabarkan, bahwa komandan mayang Manasi enam te - pasukan2 Inggris didaerah Te 
« rusan Suez djensal Sir Geor 

: ge Erskine, pada hari Minggu 
Uut an ae, telah memerintahkan dilepas 

: #" £ kannja 5 orang mahasiswa Me 
- R5 2! Sir anggota gerilja Mesiy jang 
H3 O a- Sp pan) iol 3 ditawan o'eh 'pasukan2 Inggris 

NIA i ji dalam pertempuran di Tel “al 
sae Y Kebir pada permulaan bulan 

Et | Portugal Andijurk an Pem-! Djanuari 1 Djurubitjara mi- 
: : .. hter Inggris menjatakan, bah 

ukannja Dg Maksud Spj- Sp anfol "| wa para mahasiswa itu dilepas 
a ?| kan dengan maksud agar me 

Oim Sistim Pertahanan Barat | dapat mengikuti kuian2| 
negeri Portugal, Dr. Paulo Cunha, pa- | 'agi setelah mereka  dibukx 

urkan dibentuknja perseku- kembali, Mereka ini ,adalah ma 
- , Amerika Serikaf, Portugal dan Spa- -hasiswa ba'ai perguruan tingst 

21 Segan dapat dimasukkan gatan | Fuad Al Awal. 
tah ArAt. -menjatakan dalam suatu a17 

W en Lian opa? “aha an sua ana "3 
6 egi jang bulat dapat si-bagi, sehing- | pERDJANDJIAN USA-DJE- : ! 1 harus selekas r ye kin @imasukkan didalamnja, PANG SESUDA AH MASA 

: Dikemusakenj bahwa “ ngan langsung atau tidak, da- Ne di 
Btn dengan ikut sertanja Spa |lam persekutuan pertahanan | mulai di Tokio pada hari Senin me- 
3 dalam susunan strategi la | Barat. Kata Cunha, d pandang ngenai suatu perdjandjian  persaha- 
: ! tugal, , dalam keda | | darj sudu, manapun dijuga, | batan, perdagangan dan pelajaran 
8 | gai Spanjol adalah “otomatis - ter- | jang” akahs mengatur  perhubungan2-   
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Bts $ 
wartakan, paksa 
tan ratu Elizabeth T Tari 4 
Inggris kini telah ea t 

» Jap Kalangan S3 mengeta- 
hui di 
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1 Roma Pen, hari 

tang di Indonesia”. Demikia 
apakah Glory Toto 

naval.   
UTA BESAR Mesir di 
menjatakan pada hari 

Amerika Serikat dan negara2 
mur Tengah asal sadja   Dalam pada itu Abdul Ra 

“bm menegaskan, bahwa untuk 
mentjapai perdamaian di /” Ti 
mur Tengah, mak4 Mesir me 
nuntut ditari'knja mundur pa 
sukan9 Inggris dari daerah Te 
rusan Suez. Duta besar Mes.r 

tsb mengemukakan pendapat 
nja itu da'am pidatonja dimu 
ka Rollin's College. Dikatakcn, 
Hn Timur Tengah dengan 
fjepat seka'i menggantikan Eko 

Fi 2 Tengah dan Balikan sebas gai 
Isat segala ketegangan dan 

Zang 2 pz- mendjadj tempat pertikaian jx 

    

         
    

     

  

   
    

  

   

  

   
   

   
   

     

  

        

    

  

     

| masuk persekutuan itu. 

Djalan lain. 
' Selandjutnja Cunha menja- 

€ | fakan, bahwa penjelesa' an lain 
da am hal ini — jang kini Se- 

uangan dengan negara angg0o- 
Ita NATO jang terbesar ja'ni 
Amerika Serikat. O'eh karena 

mm i semenandjung Ibera itu di- 
si |pandang dari sudut geografis 

- adalah suatu kesatuan jang 
bulat, maka persetudiuan se- 

—. “Imatjsm itu harus pula me'ipu- 
is. Iti Portugal. Dem'kian Na 

: 1 Pena: 

  

  

Na Ob Hi ini seorang ' orang Florence Nightingale. Jan » hubungkan dgn sambutan Dr. SA dang naa Miss Glory Toto di Djakarta 

njambut dengan gembira tiap? 

antara Amerika Serikat 

n orang? meraba2 dim gelap, 
diplomat muda ataukah 

Bahder Djohan. Gambar: 
menghadiri satu pesta car- 

pada mahkamah pengadilan un 

Hi pernah dilaksanakan.   
"Tama Tio 
- Perang Lagi 

Kuntjinja Terletak Di Timur-Tengah 
A andai Kamil Abdul Rahim, 

Sahabat lainnja dilapangan Ti- 
kerdja sama lakukan : lingkungan kekuagaan Piagam PBB. en Galasn 
ss 

setiap saat dapa: berobah men 
dAjad) kuntji perang dunia ke- 
UI. Dengan mengemukakan, 
bahwa Mesir dalam hal ini me 
rupakan titik pusat dari Sega- 
la kemungkinan tadi, Rahim 
menjatakan, bahwa bangkitnja 
Semangat. kebangsaan di-s:Pi 

"mur Tengah” “adalah - terlalu 
kug, untuk dapat dihentikan. 
Dalam pada itu ia menegas 
kon, bahwa gerakan kebanz 
saan ini adalah gerakan jag su 
tji dan patriotis' sehingga ha- tara 2 negara na rus dimengerti dan dipupuk. -# P3 AAS Ke? a arj makn me'yas. 7 Fama TG g tus en Naa nia “ Selandjutnja Abdul Rahim 5 Mahasiswa Mesir 

jandjian tsb. akan (memperingatkan, bahwa T'mur dilepaskan. ani di “Tokio Tm Tengah adalah tkunfji perda Da'am pada itu, Reuter me   

  

dan Dje- 
pang setelah masa pendudukan nan- 
ti berachir, demikian diumumkan di 
Tokio pada. hari Minggu. Perun- 
dingan2 untuk mengadakan per- 
djandjian demikian itu telah ditentu- 
kan dalam perdjandjian perdamaian 

  

i dang dalam pertimbangan — | San Francisco. 
2 |'alah, bahwa Spanjol harus £ 

8 ng mengadakan sematjam  per- — Mutual Security Agency, 
3 an | djandjian “ekonomi dan ke-|pada hari Rebo mengesahkan 

pengeluaran Indo 
sar 1 djuta dollar guna keper- 
luan pelabuhan2 di MKambodia. 
Pengesahan2 lain ialah 77 ribu, 
dollar basi Indo China guna: 
tekstil, perlengkapan radio dan 
bantuan tehnis. 62 ribu dollar 
.bagi Muang Thai, 32 ribu dol- 
lar untuk Burma, 6.000 dollar 
basi Tiongkok Nasionalis daa 
1 ribu dollar na en Philipna.   

'da malam Sabtu 

inggu, bahwa Mesir akan me- 
2 adjakan kerdja-sama dari 

| diletakkan dibawah tahta kera- 

mana ketudju negara jg men 

| Arab. 

INGAN ALP, 

China sebe- ' 

da 

  

“Chou an bahwa a PBB 
menggunakan | opsir2 5 bangsa 

  

| churia terhadap Tiongkok dan 
 Sovjet, Rusia dalam perang du 
Wa kedua. Ta -menjebus tiga na 
ma, jaitu Shiro Ishii, Jiro Wa- 

|(lkamathu dan Seizoa Kitano, 
lorang2 mana Clalam tahun 
1948 ole pemerintah Rusia di 
tuntut supaja diserahkan ke- 

  

tuk pendjahat2 perang, akan 
| tetapi permintaan mana belum 

8 

ANTJAMAN SABOT THD. 
LAPANGAN TERBANG 
KOPENHAGEN. 

Polisi dan pasukan? Denmark pa- 
telah dikerahkan 

juntuk mendjaga lapangan terbang 
Kopenhagen setelah menerima tilpun 

|dari seorang, jang tak dikenal, bah- 
Lwa ada usaha untuk mengadakan 
tindakan sabot terhadap 'hangar, jg. 
'kini dipersiapkan guna  menjimpan 
pesawat2 djet ALS. Polisi mengu- 
mumkan kemudian bahwa sepan. 
djang malam Sabtu “tidak  terdjadi 
insiden2. 

  

URANIUM DI AUSTRALIA 
SELATAN. 

Radio Australia menjiarkan 
pada hari Sabtu, bahwa dalam 

waktu singkat tiga orang Ame- 
Tika akan mengadakan penjeli- 
dikan pada suatu bukit cdi Aw- 
stralia Sela'an berhubung dgn 
adanja uranium. Baru? ini ka- 
barnja &lm daerah ini telah 
Ciketahui tentang Manja ura- 

3 Tuntu- 
tan Mesir" 

Dim: Perundingan Tiga 
Inggeris Nanti 
ARI KALANGAN jg ra- 

  
£ $ 

5 ana telah memutuskan utk me 
ugirimkan direktur denderal ke- 

“Republik — Rakjat 
Lai hari Minggu meng- 

ri Sian jang memuat tu- 
a Tana te- 

  

(ERINTAH Taraat pa- 
ea hari Minggu kemaren 

menterian luar negeri Israel ke 
New Delhi dgn tugas memper- 

baiki dan memperluas perhubu- 
' jugan antara Israel “Gan Intia. | -3 ca - 

    

  

mengakui Israel dalam buldh 
September 1950. Keputusan ini 
diambil! setelah diterima kawat 
djawaban dari New Delhi jang 
menjatakan, 
rael akan disambut dengan 
gumbira selaku tamu pemerin- 
tah India. Kalangan jang me- 
ngetahu ana. bhw kon 
tak antara Israel dan India ini | 
akan mempunjai arti politik jg 
penting kareng pem. Israel tlh 
memutuskan untuk mengirim 
kan seorang pembesar adminis 

rian luar negerinja. 

INDONESIA TERIMA PIM. 
PINAN DALAM MASA- 
LAH TUNISIA. 

Menurut keterangan kores- 
ponden P.I.- Aneta dari New 

York, maka delegasi Indonesia 

padg Perserikatan Bangsa? te- 
lah. mengambil pimpinan dida- 
lam. usaha? bersama ke-15 ne- 
gara Asia dan Arab mengenai 

pembitjargan tuntutan Tuni- 

rintahan sendiri, oleh PBB. 
Langkah2 jang pertama kea- 

berlangsungnia persidangan Si 
dang Umum di Paris beberapa 
waktu jang lalu, sedang kegia | 
tan jang lebih besar lagi telah. 
tampak pada markas b: 
PBB di New York. Hal i ini ter 
utama njata kelihatan pada 
hari? belakangan - ini. 

2 diranr “Ralph Bimthe. direk- 
tur departemen Perwalian PBB 
elah : 
Harvard U niversity selaku ma- 
haguru. Bunche diangkat seba- 
gai mahaguru pada bulan Djuli 
tahun 1950. 

  

      pat hubungannja Ka 
kabirot Mesir pada Sabtu ma- 
lam diperoleh kabar, bajwa ' 
perdana menteri Aly Maher | 

| Pasha dalam peruridingan2 dgn | 
Inggeris jang akan datang, 
akan mengadjukan 3 tuntutan? 
dari Mesir, jakni: pertama, 
dalam waktu satu tahun semua 
pasukan? Inggeris harus telah 
kembali dari daerah terusan 
Suez, ke dua Sudan harus 
dipersatukar: dengan Mesir utk 

djaan Mesir sedangkan dim 
waktu tiga tahun kepada Sudan 
harug diberi pemerintah sendiri 
dibawah pengawasan PBB. 

Ketiga, mengenai 'pertaha- 
nan Timur Tengah, harus .di- 
adakan perdjandjian regional 
sesuai dengan piagam PBB: di 

diadi anggauta Liga Arab jg 
telah saling mengadakan per- | 
djandjian pertahanan beserta 
negara2 disekitarnja harus tu- 
rut serta dibawah komando 
Mesir. Kalangan2 resmi menge 
mukakan, bahwa ketiga tuntu 
tan ini telah dsusun oleh per 
dana menteri Maher setelah- 
nja mengadakan perundingan2 
Tama dengan para pemimpin 
politik, baik di Mesirsmaupun 
di Sudan, dengan para ahli 
PBB dan para pemimpin Liga 

MAUT PUT DIPEGUNU- 

Berhubung dengan keadaan tjua- 
tja kembali agak panas, maka ba- 
haja gugur saldju tambah me:   

"antara Salzburg dan Gastein 

.mccu Pagi jl. didapat | Bali. Dengan demikian maka 
2 | kabar, bahwa oleh jang | dalam satu hari telah dapat: 
2 Therwadiib di Ampenan selah | dibes'ag Rp. 100.000 uang lo- 

2 Adaa dibes'ag uang logam se- | gam. ,Antara” mendapat ke- 
gis dan bisa | harga Rp. 70.000 jang d'selun- | terangan, bahwa memang se- 

ari itu. Dalam Didi itu u, Yipkan orang "dari Bali ke | ring kali dilakukan: penjelun- 
: kerena” Ka — nsjaf! “obok gengan prahu. Hal ini |dupan uang logam antara Bali 

(adania 

   

    

       
   
    

    

   

     

  

'kesw'itan2 jang terdjadi Handuk pada hari dan Lombok untuk memper- 
dengan adanja op- Saptu dapat dibeslag pula oleh keuntungan dari selisih 
kuot terhadap soal uang logam  sebanjak Rp. koers didaerah : masing2. Kini 

ia mengusu kan siB ”30:000 d'pelabuhan Lembar, koers uang logam gi Lombok 

nd'au Wannnak nan? tersebuy, diketemukan ada'ah Rp. 250 uang kertas   ungkin- dalam karung diantara ka- untuk tiap2 Rp. 100 uang lo- 
de- | mung2 berisi gula merah dari | gam suatu hal jang sangat 
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ngantjam lagi, Beberapa dusun su- 
' dah terpentjil samasekali. Djalan 

kini 
terputus oleh 9 buah runtuhan sal- 
dju (lawine) sedang disebelah se- 
latan Salzburg 11 runtuhan saldju 

| atas hak jang ada padanja. 

  

lalu Djadi 
Sean KABAR ,,LE POFULAIRE” jang terbit di Pa- 

rig dan jang biasanja sargat banjak mengetahui ten- 
Eropah Timur, mengabarkan bahwa suatu ten 

na dibawah tanah berdjum lah antara 40,000— atau 50.000 | 
ng massalah2 

@rang dewasa ini mengadakan 

nama 

ravia dan 
F3 

Berita jang dimuat oieh sk. , 
“Le Pora itu jg dibentuk 
Surat “dari Praag” dan di- 
tanda tangani oleh tiga X, 
menjatakan bahwa kegiatan? 
pedjuang2 . kemerdekaan ini 
adalah setjara langsung ber- 
tanggung djawab: atas penang- 
'kapan2 jang dilakukan atas 
perintah Ladglav  Kopriva: 
Menteri Keselamatan Nasio- 

nal Tjekoslowakija, jang di- 
umumkan oleh radio Praag 
bulan j lalu, 

Sebagai pembesar polisi 
Tjekoslowakia jang tertinggi 

Kopriva telah banjak melaku- 
kan penangkapan? berdasar 

Dibandingkan gerakan diba- 
wah tanah anti- pemerintah 
sekarang ini dengan gerakan 
serupa itu terhadap enter 
pendudukan Nazi dalam 3 
rang Dunia II, surat terbuka 
itu mengatakan : bahwa ,,Pu- 
bat2 bandit” sebagaimana ge- 
yakan itu ditjap oleh pemerin- 

dia ini Apa djur biar p0 pe 

Jam an 
merupakan ig singkat dan akan resmi - 
js pertama. 

Seperti dik i, India telah | 

bahwa wakil Is | 

tratie ig tertinggi dari kemente | 

sia, untuk mendapatkan peme- | 

rah ini telah diambil sewaktu ' 

"kan. diri dari 

Sabot Di Tjecho 
(Hasil2 Pekerdjaan' Pasukan2  Dibawah- 

Tanah Jg Memusuhi Pemerentah 
Djalan Kereta-Api Perhubungan RussixTjecho Se: 

  

  
  

. 

rapa Djendral 

D 

bahwa sedjumlah besar 

ketemukan didalam sebuah tem 
ta Cardenas. 

Jose Salas, ja'ni orang jang mem 
beritahukan tentang adanja tempat 
persembunjian alat2 sendjata itu, te 
lah ditangkap pula bersama-sama se 

'Gabino Carrizales. Salas memberi- 
tahukan pula kepada polisi, bahwa 
penjembunjian alat? sendjata sema 
ljam itu terdapat diseluruh negeri 
dan bahwa ,,apabila saatnja datang, 
maka pemerintah presiden Miguel 

! Aleman jang sekarang ini tidak akan 
pandjang umurnja lagi.” Salas mene 
rangkan pula, bahwa Hernandez 
Netero telah memberikan pula se- 

| djumlah alat-alat sendjata untuk di 
sembunjikan. 

Bekas gubernur Hernandez Netero 
tsb. adalah salah seorang pemimpin 
pemberontakan melawan presiden 
Lazaro Cardenas dalam tahun 1938, 
jani pemberontakan jang segera da 
pat”ditindas. Hernandez Netero ke- 
mudian mendapat pengampunan. 

  
“Beberapa djenderal 

tersangkut. 
Pihak polisi menerangkan, bahwa 
aga orang tsb. adalah: pengikut 

Sasarannja. 

  
Operasi terhadap pemerintah di ' 

owakija. Tentara ini dibentuk dalam tahun 1951 dgn | 
»pedjuang kemerdekaan” Kabaruja tempat2 operasi | 

mereka itu falah disekitar daerah Na Bohemia Mo- : 

Tr 

pai musna sama sekal: sebuah : 
gudang militer didekat : 
di Bohemia. 

»Tidak sedikit barang dalam 
gudang itu” iang musna, di- 
antaranja alar sendjata me- | 
su, lens dan alot2 keperluan 

militer lainnja. Barisan pema- j 

dam api terlambat datangnja | 
untuk memadamkan api itu, | 
sementara alat2 pemadam api ! 
itu tidak pula dapat d'perguna 
kan oleh karena telah dirusak 
kan oleh pedjuang2 itu. 

Pedjuang2 gibawah tanah 
itu. kata,sk. ,,Popu'aire”, men 
dapat latihan istimewa dalam 
taktik merusakkan djembatan 
dan djalan2 kereta api. Salah 

satu dari sasaran mereka ia- 
lah djalan kereta-api antara 

Zvolen — Lucenie, jaitu satu2 
nja djalan jang  memperhu- 
bungkan Tjekoslawakig ' de- 
ngan Soviet. Diembatan? jg. 

terdapat pada djalan  kereta- 
api ini telah dapat dimusnakan 

oleh “mereka satu persatu,     menghambat lalu -— lintas seluruh- 
nja. ta Re 

menjuliikan peredaran uang 
dan terutama memberatkan 
kaun buruh dan pegawai jang 
menerima  upahnja berupa 
uang kertas sedang dalam 
djual-beli sering kali dikehen- 
clak' uang logam. 

Alat? kekuasaan tampaknja | 
tak berdaja untuk mengatasi 
»popu riteit” uang logam ini 
dikalangan rakjat, sekalipun Su 
dah berkali kali dilakukan tin 
dakan, a.l. oleh polisi, untuk 
memperingatkan kepada rakjat   
supaja tidak memperedarkan 

tah Tiekoslavakia | baru2 ini 
sah berhasil! membakar sam- : Van g Logam Diselundupkan Keluar Dari Bali 

uang logam, Ketiuati pembesla 
gan uang selundupan itu, di 
waktu jang ' ladhir2 ini djuga te 
Jah dilakukan pembeslagan2 di 

  

pasar2 untuk, mentjegah digu- | 
nakannja uang logam itu seba 
gai alat pembajaran jg sjah, se 
dang kepada mereka jang uang 
nja dibeslag dipasar itu diberi 
kan uang kertas sebagai ganti 
kan uang kertas abg gantinja. 
Dasar daripada kesukaran ini 

ialah, karena '.rakjat — ku- 
rang pertjaja pada uang ker- 
tas. Pengalamana mereka di 

  

: , meskipun didiaga Cngan kuat 
'oleh serdadu2 jek. . Pada 

ijaman Djepang dan pendudu- 
kam Belanda dim hal ini me- 
hang pahit sekali. Kata mere- 
ka, uang kertas tidak tahan la- 
sha, dan tidak bisa ditanam”. 

Menurut pengalaman mereka, 
menanam uang (dan barang2 
perhiasan lainnja) ini adalah 
tjara jg paling baik utk .menjela 
#aratkan harta-milik itu bila ter- 
djadi kekeruhan2, selain itu ka- 
rena banjak orang jg masih se 
nang memakai barang2 perhia-   

Komplotan Roboh- 
kan Mexico? 

Seorang Bekas "Gubernur (Dan Bebe- 

      

   
         

  

   

            

    
    
    
     

   

  

       

    

Kepala2 serta pemib "3 
hampir semua megaraar 
telah menghadliri pei 
kaman rddja George 
Mereka turut berujal 
mengiringkan € 
menudju ke tempat 
rahat jg terachir di 
sor. Baris terdepan 

tampak dari kiri ke k: 
nan: radja Swedia, rad 

          

       

   

  

   
   
   

    

       

    

   

  

orang tertuduh lainnja jang bernama | 

Piske an 

(ia menangkap 100 orang pe- 

| 

Tersangkut 
IKETEMUKANNJA alai? sendjata gelap jang disem- 
hunjikan telah menjebabkan ditangkapnja bekas guber 

nur negara bagian Sam Luis Potossi pada hari Minggu atas tu 
tuhan “mengadakar komplotan untuk menimbulkan revolusi. 
Bekas gubernur isb., kolonel Mateo Hernandez 
2 orang lainnja telah ditangkap oleh polisi setelah diberitahu 

persediaan alat? sendjata jang ter- 
diri dari senapan, senapan mesin, dynamit dar bom telah di 

Netero, dan 

pat persembunjian didekat ko- 

djenderal Henriguez Guzman, 

gai tjalon dalam pemilihan presiden, 
Akan tetapi ketiga orang tsb. mene 
gaskan, bahwa komplotan mereka itu 

sang 
Henriguez 

sama sekali tidak mempunjai 
kut-paut dengan pribadi 
Guzman tadi. Keterangan pihak po 

Hlisi selandjutnja mengatakan, bahwa 
| pengakuan Salas dan Carrizales me 
njangkut pula nama beberapa orang 
djenderal jang terkenal, akan tetapi 
pada sa'at ini belum didapat bukti2 
jang tjukup untuk dapat menangkap 
djenderal tsb. Komplotan ini diketa- 
hui setelah terdjadi penangkapan atas 
Carrizales jang dituduh melakukan 
penggelapan ketjil, akan tetapi jang 
dalam keterangannja menjebut nama 

Salas sebagai seorang jang revolu- 
Sioner. (Antara—UP) 

, 
, 

gota neo-Nazi dari   
ku, 

ler termasuk 
sar Nazi jang terkemuka. 

Suatu kali 'pernah kedjadian 
kereta-api jang ditumpangi 
Oleh penasehai2 bangsa Rusta 
telah muS$na. 

Kopriva, kepala polisi itu, 

berusaha sekuat2nja untuk 
membasmi gerakan dibawah 

tanah im tapi tidak berhasil. 
Ia melakukan ' penangkapan 
kri dan kanan, pada pabrik2 

dseluruh Tjekoslowakija. Ia 
membentuk “pamitya2 kesela- 
matan dalam berbagai pabrik 
jang diber.nja  Sendjata, . tapi 

| sendjata ini selalu djanih ke- 
tangan anggota2 gerakan di- 
bahwah tanah itu Pernap ia 

berhasil menjelundupkan be- 
berapa mata2 pemerintah di- 

antara “pedjuang2 kemerdeka 
” Hu, dan sebagai hasilnja 

kerdja galam sebuah pabrik, 
jang. telah  merentjanakan 
akan memusnahkan 14 buah 

| toko kepunjaan pabrik itu, jg. 
mengch'anati pertjobaan me 
reka ini ialah seorang peke 
ija wanita jang telah berh: 

sil mengikat kepertjajaan : 
reka, 

Akan tetapi menurut surat 
terbuka itu, walaupun telah di 
djalankan ' tindakan2 keras 
perbuatan sabot clan perlawa- 
nan terhadap pemerintah 
'Tjecho masih sadja bertambah 
hebat. Dan pekerdjaan jang 
harus. dilakukan oleh Menteri 
Keselamatan Nasional ' sema- 
kin berat. : 

jang: 
kini sedang mengadjukan: diri seba 

— Dr. Franz Richter, ang- 
parlemen 

Djerman Barat jang ditangkap 
pada hari Rabu, telah menga- 

bahwa ia adalah Fritz 
Roesller, jang pada zaman Hit- 

seorang pembe- 

     

   

Th 

     

    

  

    

  

      
   

Junani, radja Der ar 
pres. V. Auriol dari Pes 

rantjis. Di belakangnja, 
pres. Turkia, radja Ir 

dil. kepala2 negara jang 
semuanja »« menjatakan 
penghormatan  terachir 
kepada alm. ma Geo3 

| ge VI. SG   
    

OBERTA RENNY ber- . 

RR umur 3 tahun jg tinggi 

bersama2 &gn ora tuan, 

loting ke-enam dari 

dung di New York, pada 

hari ketika rin an 

berada Gi rumah telah maik Ke : 

Ajendela lalu djatuh dari $ a. 

Prtung ia tertahan oleh kawa: 

antene pada loteng pertama 

kemudian oleh pohonan2 

ig tumbuh di pekara) 
dung tsb. Ketika ia akan me: 

kan ciri, ia dipegang oleh, te 

tan endiam 

Hibana Ta rumah sakit utk “Gi 
periksa. Akan tetapi ternjate. 

bvahwa Renny tidak menderi 

apa? meskipun telah djat 

si lotfnrg ke-enam jg tim 

iebih kurang 24 meter ita 

ADA HARI Minggu 
maren di Tel Aviv 

djaci arak2an 500 &kor ku 
Can keledai, jg menjebabkar ter, 

| henfinja lalu lintas did. | 
ta, Pawai tadi Ciselengga 
oleh vexcilik2 kuda dan 
atk menjatakan protes 

pernerintah Israel bahwa 

    

    

    

   

    
   

    

   

   

    

    

    

  

   
   

    

  

   

    

  

   

  

    

    
    

   

   
   
    

  

  
lah dihentikan, sehingga r 

ka terpaksa memberi roti 
pala chewan? tsb. 
  

Disetudjui 

EBUAH usul kepada Kon 
ang gres supaja diadakan: 

gentjatan sendjata 30 hari an 
tara pasukan? pemerintay Phi-. 
lipina dan Huk utk merunding-"' 
kan sjarai2 perletakan sendja- 
ta, tidak disetudjui oleh penana 
sar2 tentara di Manila. 

Usul tsb diadjukan kep 
'Kongres oleh anggota opposisi,. « 
Medina Lacson de Deon (ses. 

orang wanita). Pembesar2. ten 
tara tadi menjatakan bhw'sud - 
tu gentjatan sendjata hanjasi " 
memberikan kesempatan kepadasi 
pasukan2 Huk utk menjusun pu - 
la kekuatannja. Mereka meng-' » 
hendaki dilandjutkannja politik 
kementerian pertahanan jg me 
nentukan ,Sikap keras dan pe 3 

ngertian”. (AFP-Antara). EP 
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Pp rangkan pada hari 

ngatakan, 

Orang Membuat Hudjan? 
IHAK angkatan perang Amerika Serikat mere- 

dang bersiap Siap utk mengachiri 
talian dengan projek ,.p embuatan hudjan? 
dilakukan selama 5 tahun itu. 

Djurubitjara jg bersangkutan tidak mau mer- 
djelaskan lebih landjut statement itu dan“hanja mesus 

bahwa laporan resmi 

akan dibuat setelah projek itu diachiri dengan resmi sh 

Minggu bhw mereka kini se” ' 
pekerdjaan 'jg ber 

“jg telah 

tentang usaha itu 

  
kira2 dalam musim semi ini. 

Program inj terkenal sebagai ,,projek cirrus” 
dan «diselenggarakan bersama-sama oleh angkatan dg- 
rat dan angkatan laut Ameriky Serikat dalam kon- 
traknja dengan ,,General Electric Company”, 

ini terutama ditudjukan untuk me . 
lebih banjak tentang keadaan awan dan ke 

Penjelidikan 
ngetahui 

mungkinannja untuk di robah 
tja jang peri, bagi operasi2 MNtangn Dalam bulan Dju 
ni tahun 1950, atas pertanjaan "apakah hudjan dapat : 
Tn para, d'rektur progam tadi mendjawabnja dgn “-$ 

. Akan tetapi kemu dian mereka menambahkan,  $ 
Ta hal ini tergantung dari keadaan atmosfeer. 

guna menentukan #jua-         san dari perak, (Antara). 
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UNGAN 

(Dapat didjual 
—. Prioriteit klas A. “dalam KAM 

     

  

    

   

ANGGU
R 

ANT
HAY

 

ag ,SIMBILAN BELAS" An 
Sepesial buat orang 

perempuan jang lagi 
hamil 3 bln. sampai 
waktunja anak ter- 

— Iahir, 
Ia bikin kuat terx- 

  

“pembawakannja 
orang hamil, 

Membikin segar 
  

    

  

   

    

ngan dan menjega 
bahaja kandungan 

gugur. 

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

  

   
   

   

  

   
   

Chemicaliin Handei IE KIEM TIE 
» 

Tinplein 6—8, Tilp. 1316 Surabaja. 
Ta 

  

    

          PN Nan 
MINJAK OBAT BAN LENG 

Dapat diminum 
atau lama, sak:      

   

     

   
        

  

   

untuk menjembuhkan: batuk baru 
it tenggorokan sakit perut dil. 

Bagi bisul2, kudis2, gatal2, digigit binatang ber. 
| bisa, kena api, Gapat lekas hilang dengan digosok- 

bila merasa lelah atau salah urat: darj 
djatuh dapatlah Ban Leng digosokkan 

(dipidjet) dan diminum, semua itu penjakit lekas embuh. Karna: Ban Leng an, angry banjak seka. 
surat pudjian dari Tuan2 jang terkenal: jang 

h disembuhkan oleh Ban Leng ini, dari ma- 
| tjam2 penjakit, Kalau Tuan suka batja surat? bu. 

  Baru terima: ) 
LONTJENG bunder Merk KI NGSLEs 

|. Keluaran Pabrik Djerman 
in dari KAJU MAHONI, MODEL MUNGIL. EN pat sekali untuk dipakai di Kantor - kantor. 

“Djuga sedia: Ne aa Ken AN 
LONTJENG tembok Mer EVA? 

Sta “TOKO SEPEDA - 
BDULKADIR| 

— Dji. Seteran 10 — SEMARANG — Tilp. 1954. 

| Ban Leng dapat didelih pada semua toko Obat DLL, kalau tlada, boleh kirim R. 5.—, Kami nanti | kirim 1 botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh She Tong. 1 - Djl, Bawean no. 22 Tilp no. 2207 S. Surabaja.   
bisa kirim sama Tuan, 

  
    

    

No, BILAKI, ,- .. WAT 
ipermaklumkan, bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952 

ng di Djalan Stadion pada 
dibuka untuk umum dengan tuk hari Minggu. - 

ulan2 berenang dan 
TIDAK BERIAKU untuk 

Harap jang berkepentirgan memperhatikannja. 
: $ Semarang, 22 Pebruari 1952. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 

dian Kota Besar Semara, 
tiip2 HARI RAYA tetap 
pembajaran seperti tarip un 

Kartjis2 len 
kartjis lenggan 
hari2 tersebut diatas. 

gganan bagi perkump 

    

Kepala Daerah: 

BETULKAH 3X3-3? . 

$ JAAH! Mungkin dari salahnja sendiri, h ngga 
nasi telah mendjadi bubur, karna tidak mau 
berobat ke-DARMOTJARITAN, TABIB OCCcUL. 
TIST — DJALAN SRAMBATAN no, 9, SOLO, 
hanja 5 ment dari St. BALAPAN, 

« Satu-satunja Tabib Magnetiseur jang sanggup 
mengobati dari dekat atau djauh, dengan I mu 
GAIB-BATIN dan TJIPTA. Spesial buat penja. 
Kit: ZENUW — OWAH ENGETAN dan sakit. 
GILA, Sanggup mengusr SJAETAN-SJAETAN | 
jang djahat, Sanggup dipanggl didalam dan 
diluar Kota. Surat menjurat, harus disertai 
uang Rp 2,50 untuk djawaban. PERTANJAAN 
TENTANG NASIB: 4 Pertanjaan, dengan Lang 
Rp. 10,— nanti akan dapat djawaban jg TJO- 
TJOG dan DJITU. 

  

  

BENO SOSROWERDOJO.       (Bapindo-Smg:) 

KN ERA Ipa - 

169256 169354” 
—HANJA Rp. 2.—— 
Peak keluarkan, Sdr. 

tjam Ilmu Pengetahuan, 

ESA ME naa 5 

SIAPA 
jang nada tgl. 25/2-52 antara 
diam 10—11 telah membeli 196 
bidii loonzegel dari 4 Rt 
dan membajar Rp, 190,— teta- 
pi ada menerima 196 bidji loon- 
zegel aA Rp. 10,— (sepuluh ru- | 
piah), diminta dengan hormat 
Supaja. mergembalikan loonze- 
gel tersebut dikantor kami 
Loket Ne. 19 
kekurangan harganja. 
- Kepala Kantorbesar Pos dar 

Telegrap Semarang. 

telah dapat memperoleh 21 ma- 
baik mengenai Tata - Negara, . steraan, maupun Kesehatan, Pendidikan, Ekono. 

ke up baru, Teknik baru, isi lebih banjak dan 

No. 7 jang terbit dalam 
baru dan memuat tulisa 

174818 174832, 

175779 2 175855 “ 
176666 177106 - 
177442” 177491 

bulan Pebruari ini jang serba 
n2 para tjerdik pandai kita, dian- 

aa Na Mr. Sjafruddin Prawiranegara 

K. Hadjar Dewantoro 
Prof. Mr. Sunario 
Prof. Ir. Harjono Danusastio 
Dr. J. Sulianti 
dan misih banjak lagi 

Berhubunganlah dengan alamat: 

»SARI” 
Trommelpos 51. — Surabaja 

  

KETUA BPP DARI PSI - 
Merjambung berita kita ke- 

maren tentang Badan Permu- 
sjawaratan Partai2 
marang, kini kita : 
djelasan lebih djau 

ja bukan dari FSI (Partai 

Tjabang Se 
menerima pe 

h, bahwa k       Sosialis Indonesia) melaink 
dari PSII ( 

pat pranakan dan 
. menjega gangguan- | 

nja penjakit, dari 

semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MU- 
DJARABNJA. 1. 
JARIANOL, Harga per botol ............M......... TA si. BR. 20,— 
Obat BIKIN HITEM RAMBUT 10074 tidak luntur 5 gr. R. 25,— 

anak dalam kandu- | 

item2, djerawat dimuka dan kekolotan R. 25,— OVUMATA- 
ZOL special untuk perempuan R 40.—, SULFANOIL buat hi- 

  
pertanjaan Tuan/Njonja dengan keterangan umur jg. lengkap 

4 45-6.45-8 45 Barbara HALE — Richard GREENE 

5.15-7.15-9.15 Color by Technicolor! 

     
  

| Kepada Langganan Baru 
mulai hari ini dikirim nomer perkenalan sampai 1 Maart 1952 

     
Silahkan segera mentjatatkan nama dan alamat pada: 

Tatausaha Suara ,, Merdeka"    
   

& 

  

  

    

   ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoca) IMPOTI 

    

NN: ti 8 

NTIE Tanda2 : 
penjakit selalu marah-marah, muka putjat makanan kurang 3“ 
hantjur, perut kembung, kepala pusing lekas tjape, tidak bisa 
tidur, kaki tangan dingin, semut-semutan pikiran tidak tetap 
dan takut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi untu? itu 

   
    

   

       

  

   

  

   

  

   

    

.2gr R. 10,— 
Obat Minjak SUARGA DUNIA vhtuk laki-laki p.b. R. 10,— 
Obat ZALF FACE CREAM (tjahaja YOSAF) untuk hilangkan 

  

       

  

langkan gatal, kudis, koreng segala matjam penjakit kulit, 
Harga R. 5,— per botol. Obat-obat dikirim diseluruh INDONE- 

      

    

   
SIA. Wang dimuka tambah ongkos 1045. Untuk mengobati se- 
gala penjakit, luar atau dalam, Sakit Mata, Kentjing Manis, 
Kentjing Nanah, Mati Badan, Linu-linu, Bengek. (Asthma) 
Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tiada accoord bulanan Ke- 
putihan, Wasir (Aambeien) didjamin 10 hari sembuh dan ke- 
luar akar2nja tidak dengan Operatie (Potong). Semuanja pe- 
njakit diobati sampai baik. NOHAIR obat buat hilangkan ram- 
but tempo 5 minut garantie Harga 1 fl. R. 10.—, : 

World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta Tilp. 3804 Gmb, 

Djuga bisa beli di: 
TABIB G. A. FACHRUDIN 

Djalan Tepekong No. 3 
MEDAN 

       
     

  

   
         

  

        

  

AHLI ILMU KEBATUINAN 
M.A. Rawai 

Kotakpos No. 170 — Bandung. 
Sudah terkenal dan tjukup pengalaman untuk djawab jang be- 
nar dan djelas tiga pertanjaan mengenai perdjalanan nieNp” 
perdjodoan/peruntungan dan lain2 jg. memuaskan. Boleh kirim. 

     

              

  

Ian ongkos Rp. 11,— per poswesel. 1 La 
Tuan/Njonja akan tertjengang atas djawaban2 jang tjotjek. 
Resia dipegang dengan teguh. s 

.     . 

CITY CONCERN CINEMAS ——— Gn aa Ka, 3. 
LUX 5.—7.— 9— INI MALAM Premiere (f3 tahun) “| 

Alan CURTISS 2 Ante GWYNNE 

sEnchanted Valley" 
INDRA Ini Malam PREMIERB Ju. 13 tahun) 

  

  
  

        

   

       
    

  

       

    

         

   

    

  

     

    

      

   
   

    

    

  

       

  

Royal berbareg oo The alorna Doone" . 
  

Grand -5.-7.-9.- INI MALAM D. M. B. fu. 17 tahun) 
Leopold Salcedo " 

ke Yuk sturamentado 

  

   

   

    

   
Versus KAMIKAZE — Guerilla di Philippines! 
  

Roxy 7. 9.— Ini Malam D. M. B. (13 tahun) - 

  

.-SIAO LIM TJHIT HIAP" Kal.    
  

     

   
    

  

“Ini Malam 

,Metropole' / « sj C3 
5.7.-9.- (1Th) 1 Neptadaes 7 

Besok Malam $ giespo WNrugw BET CARE g   Berbareng : KEERAN WYAN -YAMER CUGAT 
A METRO-GOLOWYN-MAYER PICTURE £ 

.O RIO Ns Tea AN BAREL Ma Uk Kk 

5 jl 9. — £ 

"menggumbirakan! Asmara —   
  

Partai Serikat Islam 
Indonesia). RE 

BEKAS KAPTEN ALIF AKAN DIPERIKSA.” 
kapten Alif, 

  

Djaaalan 6 30-9.— (13 tab.) “3 - IR Pe : 
kahwa bekas aima Akif Saad A. Wahab 

pemimpin pembe- 

Ini Malam D.M.B. 

Film MESIR Paling Baru : :sg 

»All Esh Wal Meleh" 
  

rontak dari 1 
Jang karena luka-l 
wat dirumah sakit teni 

kini sudah 
dan akan selekss 

loi Malam PENGABISAN: 
»ORION- 7 —9.— (17 tahun) 
Inside Tha Walls Of Folsom Prison”“ 

La 

  , ungkin 
periksa oleh jan g berwadjib 

: Tae .Rex“ 5.7. 9.- (13 tahun) 
5 Irene DUNNE — Alec GUINNESS   

INI MALAM D.M.B. 

»The Mudlark" 
  

AKAN DATANG: 
Tyrone POWER — Myrna LOY 

    

-The Rains Came" 

  

(Dikutip dari daftar 
kan resmi Djakarta # 
Djanuari 1952). £ 

204317... 204738 
205197... 205591   BAR Pita 

PNP SERIMPI   
    

Pasanglah 
Adpertensi 

Dalam Harian 

»SUARA MERDEK as 
menara 
aa MAAN KELANA NATA ANN 

    

    : Roy Rogers 471 

    

  

  
SOT TO HOGTIE OX, THEN 

ASTY LITTLE 

  

   YORE A GONEp 
NOW, koGErs, | 

| NBOUT TiME TS 

BUZ2ARp3 
AROUND Here 4 HAVE A Good 

1. FEEDY FP 

O AFTER HIS N, 
FARPNER ROCK 

IN LOST GT 

  YOUIP FALL 
FOREA 

“POSSUM TRICk, 
Ox 

   

      

4 

  £D
 B
a
r
a
 

2
g
   

  

dan tangannja: 
lekas2 aku harus 
bawah, menghadapi Rockjaw ! 

—. Aduhh!!! 

| ua 

Mata Hioted-t. TO 
IL ma Saja Hra" kamu akan 

djatuh karena akalku ini! 
— 0, dia mendjegal saja !!       

  

   

    

T IL CAN'T GEj 
NY BALANCE ... 
LIA GOING       

  

     

  

  

  

— "Mati kamu sekarang, Ko- 
gers | Sebentar lagi binatang2 di- 
sekitar tempat ini akan mendapat 
mangsa jang baik! 

    

    

  

   

   4 

  

   

  

      

  

   
PREMIERE € Me ML LD Ot pe petir) , H-G-M's 

uhder 
ESTHER WILLIAMS - RED SKELTON 

   
      

     

   
      
          

    

  

    
   

    

"BABY, IT'S COLD OUTSIDE” 4 “Gifterent and clevert” 

  

2 x 2 PI, 

Ratusan bidadari dalam aer , BATHING'BBAUTY”, SONG, Meng ann 

  

      
      

Balet dalam aer bad S ow     

    
       

        

   
   

      Mulai tgl. 25 Pebr. 52 

Mistery Monntain 1 
KEN MAYNARD 

                 

               
         

      

PS SP, 

      

  

        
'soLo 2 3 

Tal 25 sd MB - 
Febr. 652 

Gg aa 
: Teks Indonesia 

THEATRE | — 
gr: ang 

  

       

    
         

       
         

        

   

      

  
       

  

  Aduh, tielaka!” Depasaan 
seimbang-ku hilang!! Aku mesti 
djatuh!! 
  

  

Druk, VII No, 684/1I1/A7718 

N PERTJETAKAN 
| dan CLICHE          

BRODERICK 

RAWFO 

  

LIJNe MASTER CLICHE 
STEMPEL KARET, SLIDE    

stm MILLARD MITCHELL 
Maldme « Cari Benton Reid   

Maa Met kala ToT Ad Mat No. 105 G . j 3 

  


