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atas kenjataan, bahwa komunik 

kata para diplomat tadi. 

Keterangan kedutaan 
besar Sovjet. 

| Berita AFP dari Washington 
mengabarkan, bahwa sekretaris 
pertama dari kedutaanbesar Sov 
jet di Amerika Serikat, Mikhail 
Smirnovsky, ha Rabu mengata 

negeri? Fan Mas 2 aa yen Tora kan kepada ratusan wartawan 
merupakan pendapat dari an | dan djurupotret supaja mereka 
Keamanan Nasional ' Amerika. — si-nanti datang lagi dan kami akan 

Sementara itu presiden Ame-|memberi keterangan? kepada 
rika Serikat, Dwight D. Eisen-|tuan2”. Akan tetapi Smirnovsky 
hower, pada hari Kemis mene- 
yangkan dalam konperensi pers, 
bahwa ia bersedia bertemu “de- 

ngan pengganti Stalin “apabila 
“keadaan kesehatan Stalin 'me- 
mang memburuk. Dalam pada itu 
ia menegaskan, bahwa kesedia, 
annja itu tetap berdasarkan sj 
'rat2 jang serupa dengan jan 
Gikehendakinja apabila ia berte 

mu dengan Stalin sendiri. Selan: 
djutnja Eisenhower menjatakan. 
bahwa ia, dengan bantuan pem- 
bantu2nja jang terdekat, telah 
mempeladjari segala sesuatu jg. 
bertalian dengan kemungkinan 
tidak “adanja lagi Stalin dalang 
pimpinan pemerintahan Sovjet 
Uni. Dikatakan, bahwa sembojar 
resmi jang berlaku dalam hal ini 
ialah: Waspada”! Kemudiap 
Eisenhower menjatakan harapan- 
nja, supaja siapa djuga jg. akan 
memegang pimpinan Sovjet Uni 
dunia akan tetap mengusahakan 
perdamaian dan berdjuang untuk 
mentjapainja.. 

Bel. Midi 
“1 'Mukarto 

Berhubung dengan kabar tentang 
sakit kerasnja Joseph Staiin, pemire 
pin besar Sovjet Russia, . Menteri 
Luar Negeri Mukarto: telah..mengi- 
rimkan kawat. kepada wakil tetap 
R.I. di PBB, L.N-: Palar, supaja pi 
niampaikan  utjapan turut. berduka 
dari Menteri Luar Negeri. Indonesia 

atas -sakit kerasnja: Pefdana Menteri 
Sovjet Russia-itu kepada wakil USSR 
di PBB, Andrei Vishinsky,  disertaj 
do'a supaja Stalin “dapat sesera ser 
buh kembali. “Demikian  dinjatakan 
oleh Menteri Mukarto. kepada | pers 
pagi ini. £ 
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KEPALA DJAWATAN PENEM 
PATAN TENAGA KE 

1 LONDON.» “.. th 
Hari Rebo djam 11.00 dengan ka 

pal terbang telah berangkat ke Lon- 
don. Soetomo... kepala Djawatan Pe- 
nempatan - Tenaga, atas. undangan 
Pemerintah Inggeris berdasarkan Se 
nior fellowship untuk mempeladiari 
soal2 perburuhan selama enam bu- 
lan. “. 
Demikian keterangan didapat dari 

Kementerian Perburuhan. 
“ 

wan kedalam gedung “ kedutaan 
besar, tetapi mereka dilarang me 
motret lukisan Stalin dan Lenin 
jang digantungkan dalam hall ge- 
dung tadi. Kedutaanbesar meneri 
ma kawat tentang keadaan Stalin 
ketika hari Rabu pagi. 

Sementara itu wakil tetap Ru- 
sia di PBB, Valerian Zorin, pada 
Sari Rabu ketika ditanja oleh 
para wartawan mengatakan bah- 
wa sakit Stalin jang mengchawa- 
irkan itu menjebabkan perdeba- 
ran mengenai soal Korea di PBB 
Dendjadi soal jang ,,kurang be- 
carti”. Menteri luar negeri Ru- 
ia,.A.Vishinsky, tidak “datang 
Sersama2 .V. Zerin untuk meng 
hadliri rapat. Panitia- Politik PBB 
sada hari. Rabu pagi, “dimana 
Menteri-. luar. negeri — Polandia 
ikan berbitjara mengenai - soal 
Korea, Para diplomat di PBB se 
sendapat "pada hari Rabu bahwa 
ketidak-mampuan untuk memim 
Yin ats kematian Stzhnakan me 
njebabkan timbulnja ,.suatu masa 
dimana tidak bisa diambi! sesuatu 
keputusan” ..di. PBB. jang herarti 
Yarapan jang sedikit untuk men 
dapstkan kemadjuan2. dalam pe 
njelesaian perang. dingin. 
«Ketapi' diantara mereka terdapat 

pertentangan -— mengenai... pendapat 
apakah - pergantian pimpinan. d' 
Moskou akan mengakibatkan ditemr 
puhnia .dialan ..damai”. oleh Mos- 
kon, atau malahan akan makin mer 
dekatkan kita kepada suatu pepera- 
ngan dunia lagi. Berita tentang sakit 
Stalin itu telah diterima dengan ra- 
sa terkediut di PBB. Diuga wakii? 
dari Rusia kelihatannja tidak men 
dapatkan kabar? lebih dahulu me- 
ngenai keadaan PM Stalin. 
“Beberapa wakil2 sama"sekali tidak 
mau “memberikan komentar - dar 
menunggu sampai . mereka meneri 
ma berita dari negerinja masing2. 
-“Yetapi seorang diplomat terkemu- 
ka mengatakan sebagai pendapat- 
Iperseorangannja bahwa keadaan 
ini hanjalah ulangan-kembali dari 
keadaan PBB menunggu? hasil pe- 
tnilihan presiden Amerika Serikat, 
tetapi dalam bentuk jg lebih meng- 
chawatirkan.” 1 

Dalam pada itu para penin- 
djau diplomasi Barat di Moskow 
hari Rabu bersependapat, bahwa 

  
  

Politik Rusia Tetap 
Komentar Pravda Tentang Hari 

. Depan Sovjet Unie 
HARIAN PRAVDA di Moskow, suara resmi dari partai ko- 

munis Rusia pada hari Kemis menulis, bahwa tidak ada dipikirkan 
untuk. mengadakan per obahan dalam politik jang telah ditempuh 
oleh perdana menteri Josef .Statin. Dalam komentar pertama ber- 
kenaan dengan keras Stalin harian tersebut menjatakan bah- 
wa rakjat Sovjet Rusia akan mewudjudkan andjuran2 jang telah 
diberikan oleh Stalin dalam bukunja terachir ,,Masalah ekonomis 
dayipada sosialisme 2 Soviet Hn 
rapa lama sesu ngres a 
dam bulan Oxtober tahun jang 
bahwa andjuran2 tersebut akan 
pin-pemimpin partai kami”, 

Tadjuk-karangan harian  Pravda 
tersebut. sementara itu di Londen 
dipandang. sebagai petundjuk.. jang 
sangat penting bagi ,pertanjaan sia- 
pa-siapa jang nanti akan memegang 
pimpinan di Soyjet. Rusia. Perlu di- 
tambahkan, bahwa. dalam tadjuk- 
rentjana. tadi ..hanja disebut. nama- 
nama dari Lenin, Stalin dan /Malen- 
kov. Selandjutnja Pravda 'memperi- 

  

Zaffrullah Khan 
Minta Berhenti ? 

Dikalangan diplomatik di Karachi 
pada hari Kemis. kemaren tersiar 
kabar jang mengatakan, bahwa men 
tersi luar negeri Pakistan, Zafrullan 
Khan, akan mengadjukan. permintu- 

an berhenti kepada perdana menteri 
Nazimuddin berkenaan dengan ter- 
diadinja kerusuhan2 di Punjab jang 
disebahkan oleh demonstrasi2 fana- 

tik. menentang Alunadiah. Gadian. 

Kalangan jang” mengetahui  se- 
mentara Yu menegaskan, bahwa “rn 

siden-insiden di Punjab jang sehebat 
itu adalah tidak terlepas dari kenja- 
taan, bahwa rakiat didaerah itu sa- 
ngat gelisah 
terdjadinja krisis makanan 

tentang kemungkinan 
djustru 

disuatu daerah jang terkenal paling 

  

kaja di Pakistan. 

Buku ini diterbitkan tidak be- 
komunis Rusia diselenggarakan 
lampau. Pravda mengatakan, 

apat diwudjudkan oleh ,,pemim- 

'ngatkan kepada dunia luar supaja 
| djangan mentjoba menimbulkan ke- 

gontjangan daripada situasi jg. tim- 
bul karena keadaan sakit Stalin. 
Berulang-ulang harian. tersebut me- 
negaskan adanja persatuan antara 
partai komunis dan - rakjat Rusia 
dan adanja bantuan spontan. dari 
rakjat bagi politik partai tersebut. 

Pengarah terhadap RRT. 

Sementara itu menurut berita da- 
|ri Taipeh, djenderal Chencheng, per 
dana menteri Tiongkok nasionalis, 
pada hari Kemis memanggil suatu 
pertemuan istimewa dari para ahli 
diantara kaum nasionalis Tiongkok 
tentang masalah2 jang bersangkut- 
paut dengan Sovjet Rusia. 

Sedjumlah pembesar2 dari kala- 
ngan tua jang pernah tinggal, bebe- 

abli2 mengenai teknik2 Sovjet. meng 
hadiri. konperensi tersebut. Para 
ahli diatas segera sesudah. mende- 
ngar berita mengenai keadaan Stalin 
menjatakan pendapat mereka, bah- 
wa itu akan sangat berpengaruh ter- 

  
hadap RRT, dan negara2 pengikut 
Rusia, Kalangan2 tersebut . selan- 
djutnja menundjukkan, bahwa Sta- 
lin senantiasa telah mengadakan hu- 
bungan setjara perseorangan dengan 
para pemimpin komunis Tiongkok 
dan hubungan2 demikian tentu akan 
mengalami pula akibat2nja daripada 
keadaan Stalin itu. 
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Pelbagai Kalangan Mengenai 
Keadaan Stalin : 

KETUA SIDANG UMUM PBB, Lester Pearson, hari Rabu 
menjatakan penjesalannja kepada delegasi Sovjet Uni dalam PBB, 
sesudah ia mendengar berita bahwa Perdana Menteri Sovjet Uni Jo- 
sef Stalin menderita sakit keras, ialah pendarahan otak. Sementara 
itu ,,banjak” diplomat pada PBB mengira, bahwa Stalin sudah me- 
ninggal dan penundaan maklumat resmi dari Kremlin tentang hal 

ini sengadja diadakan, untuk memberi tempo guna pelaksanaan per- 
tukaran pimpinan. Para diplomat tadi mendasarkan dugaan mereka 

tan Stalin ini diperlambat beberapa hari lamanja. Demikianlah al 

menerima djuga beberapa warta 

rapa tahun di Rusia dan sedjumtah | 
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  2 Map ematiannja Mula” Se-| 

e pertama tentang keadaan keseha- 

  

Stalin Wafat 
Menurut kawat terachir 
siang ini, Radio Mos- 
kow hari Djumaat me- 
njiarkan berita, bahwa 
Stalin hari Kemis ma- 
lam djam 21.50 waktu 
Moskow telah mening- 
gal dunia (Tass).     
  

menilik gelagatnja, tidak “akan 
terdjadi perobahan2 dalam .pe- 
merintah Sovjet Uni atau dalam 
Partai Komunis Sovjet, selama 
Josef Stalin sakit atau kemungki- 
nan2 lain. 

Tampaknja segala sesuatu ber- 
djalan sebagaimana biasanja, ka- 
ta mereka. Gelagatnja 10 kawan 
lama Stalin, jang terkenal dengan 
nama ,,Soratnik?”, jang sudah 
kira2 15 atau 20 tahun bekerdja- 
bersama dengan dia, akan tetap 
duduk dalam presidium. Sentral 
Komite Partai Komunis - Sovjet 
Uni, terdiri dari 125 orang dan 
dipilih ketika bulan Oktober j.L, 
masa djabatannja berlaku selama 
sekurang2nja. 3 tahun. 

M20 Tse Tung komunis 
dunia nomor satu? 

Sementara itu kalangan2 poli 
tik di Hongkong menjatakan pen 
dapat bahwa setelah -Stalin me 
ainggal dunia, agaknja pemimpin 
contunis Tiongkok Mao Tse Tung 
akan mendjadi komunis dunia 
aomor satu. Ia tahun ini akan ge 
nap berusia 60 tahun, djadi de 
lapan atau sembilan tahun lebih 
ua dari Malenkov. 

Keadaan kesehatan Stalin. 
Seterusnja Bulletin kesehatan 

Stalin jang “disiarkan oleh radio 
Moskow pada hari Kamis kema- 
ren menjatakan, bahwa Staiin ma 
sih tetap menderita kesulitan ber- 
nafas dan peredaran darah men- 
djadi makin djelek. 

Tentang kesehatan Stalin, le- 
bih landjut dalam bulletin nomor 
2 jang dikeluarkan pada hari Ka- 
mis dan jang disiarkan oleh radio 
Moskow dinjatakan, bahwa per- 
nafasan setiap menit tertjatat 36 
kali, temperatur 38.6 deradjat Cel 
sius dan denjut nadinja tak tetap, 
antara 108 dan 116. Belum diketa 
hui bilamana bulletin lebih landjut 
akan diumumkan. 

Stalin meninggal malam 
Djum'at ini djuga. 

Sementara itu seorang spesialis 
penjakit djantung jang terkenal 
menjatakan di Paris, bahwa berda 
sarkan keterangan jang termaktub 
dalam bulletin kesehatan dari 
Moskow jang paling achir, maka 
perdana menteri Stalin akan me- 
ninggal pada malam Djum'at ke- 
maren malam djuga. 

Dikatakan, bahwa djika kenja- 
taan2 jang digambarkan dalam 
bulletin itu benar, “maka Stalin 
tidak mungkin dapat hidup lebih 
lama lagi dari 6 djam, terhitung 
dari saat kenjataan2 itu dikonsta- 
tir. 

Spesialis itu tidak mau disebut 
namanja. 

Seterusnja “kalangan2 sekutu di 
Berlin Barat hari Kemis menerang- 
kan, bahwa tidak dapat disangsikan 
lagi bahwa perdana menteri Stalin 
dari Sovjet Uni kini sudah mening- 
gal dunia. Dalam kalangan2 terse- 
but dikemukakan pula, bahwa per- 
siapan2 untuk pemakaman djenazah 
Stalin kini sudah hampir selesar. 

Selandjutnja. 
dinjatakan, 
kemuka komunis  dinegara2 
ikut Rusia pasti ingin hadir di Mos- 
kow pada saat ini guna mengikuti 
setiap perobahan politik dan. men- 
dapat kesempatan  menjambut pe- 
Imimpin atau pemimpin2 baru jang 
jakan tampil di Moskow. Bagi be- 
berapa diantara pemimpin2 komu- 

| Mengenai Keadaan Stalin 

oleh kalangan tadi 

bahwa pemimpin? ter-: 
peng: | 

    

  

  

Di Bandung 
Letn, Fachruddin Kini 
Mempunjai 14 Anak    
EMPAT ANAK laki2 kembar te- 

meus, Bandung. Keadaan keempat 
anak kembar itu dan keadaan ibu- 
nja, njonja Fachruddin, adalah dalam 
sehat wal afiat. Menurut ajah ke- 
|empat anak kembar itu, Letnan I 
Fachruddin,. anak2nja tersebut dila- 
hirkan pada malam Selasa j.b.l, 
jaitu: anak jang pertama pukul 19.07, 
anak jang kedua pukul 19.43, anak 
jang ketiga pukul 20.24 dan jang ke- 
empat pukul 21.40. Hari Kemis ke- 
empat anak kembar itu telah men- 
dapat nama jaiti: Ahmad, Muham- 
mad, Mahmud dan Hamid. Keempat 
anak itu sekarang ada dibawah pe- 
rawatan Dr. Poortman, sedangkan 
ibunja dirawat oleh Dr. Knoch. 

Peristiwa kelahiran itu adalah 
bukan sadja keanehan jang be- 
lum pernah terdjadi didalam ko- 
ta Bandung, tapi demikian 
keterangan jang diperoleh ,,An- 
tara” — keempat anak kembar 
itu masing2 keluar dari kantong- 
nja sendiri2. Sebagaimana dike- 
tahui, biasanja anak2 kembar itu 
keluar dari satu kantong. 
Berhubung dengan “keanehan 

tersebut, maka Dr. Knoch mengi- 
rimkan placentanja kelaborato- 
rium untuk diperiksa lebih djauh, 
dan mungkin akan diteruskan di- 
luar negeri untuk “djadi objek 
penjelidikan ilmu pengetahuan. 

Menurut keterangan, dinegeri2 
seperti Nederland, Mesir, Ameri- 
ka Serikat, anak kembar demi- 
kian selalu mendjadi perhatian 
masjarakat dan negara, “bahkan 
perawatannja dan pendidikan di- 

urus oleh negara. | 
Mengenai keempat anak kem- 

bar laki2 di Bandung itu didapat 
kabar bahwa untuk ,,voeding”nja 
air susu sang ibu masih kurang 
dan perlu perhatian dari ibu2 

lainnja. 
Achirnja dapat dikabarkan dju- 

ga, bahwa Letnan Fachrudd 

sekarang mendjadi ajah dari 14 
anak. 

Indonesia? 

KALANGAN pemerintah di 
Djakarta menjatakan kepada PI- 
Aneta, bahwa berita jang menja 
takan, bahwa Stalin sakit keras 
mendapat. perhatian sepenuhnja 
dari pemerintah, karena, demiki 
an kalangan tsb., lebih daripada 
dalam suatu negara jang berpeme 
rintahan demokratis, dalam suatu 
negara dimana kebidjaksanaan pe 
merintahan untuk sebagian terbe 
sar tergantung daripada seorang, 
meninggalnja orang tadi bukan 
nja tidak mungkin mempunjai pe 
ngaruh besar terhadap politik jg 
akan didjalankan kemudian, baik 
didalam maupun diluar negeri. 

Kalangan2 politik: pen 
Gjauhan. 

Kalangan2 politik di Djakarta 
menjatakan - pendapatnja, bahwa 
pergantian pribadi pemegang ke 
kuasaan di Kremlin tentu tidak 
perlu berarti perobahan dalam 
azas2 kebidjaksanaan Sovjet. Ru- 
sia. Kalangan tsb. menganegap 
ada kemungkinzn Molotov ditun 
djuk sebagai pengsanti Stalin. Se 
landiutnia dinjatakan pendapat, 
bahwa tindakan2 Molotov mung 
kin akan mengakibatkan Rusia 
makin “mendjauh dari negara2 
Barat. 

  

an Moskow dihari? jang. akan da- 
tang. 

Belabantuan tapal batas 
Dierman Timui? 

Sementara itu oleh. pembesar2 
Dierman Barat di Berlin « diterang- 
kan, bahwa serentak setelah para 
pembesar didaerah pendudukan Sov- 
jet menerima berita tentang  ke- 
adaan Stalin, para “pembesar terse- 
but. telah memerintahkan kepada 
pasukan2: di Dierman: Timur untuk 

  

ai 

Birma Atau Iran 

na Menteri Sovjet Uni Josef 
penjakit pendarahan otak.     

bul sengketa sematjam ini, maka 

Dalam pada itu diterangkan: bah 
wa Eisenhower chususnja menaruh 
perhatiannja kepada kedjadian2 di 
Iran dan Burma jg penuh kekerur 
han itu. Sementara itu AFP menga 
barkan dari Washington, bahwa be 
rita tentang “keadaan Josef Stalin 
itu tidak -menimbulkan rasa puas 
dikalangan rakjat Amerika, djuga 
tidak dikalangan orang Amerika jg 
menganggapnja sebagai musuh be- 
sar. Pada umumnja terdapat rasa 
hormat terhadap ..orang kuat” So- 
vjet Uni, Josef Stalin. 

Dalam pada itu pasukan2  peme- 
rintah Burma, hari Rebo kemaren 
mempersiapkan serangan setjara be- 
sar2an terhadap pasukan2  Tiong- 
kok Kuomintang, jg ada dibagian 

tra Shan. Dengan tindakan ini di 
harapkan supaja kantong? pasukan 

Kuomintang tadi dibersihkan untuk 
selama2nja. 

Demikianlah menurut wartawan 
United Press jg mengundjungi pasu- 
kan2 pemerintah Burma di Burma 
Utara. 
Lambung utara .tentara Burma 

hendak mementjilkan kira2 1.000 
serdadu  Kuomintang jg berpangka- 
lan ditepi ,,Djalan Burma” (Burma 
Road), disebelah utara Lashio. De- 
mikianlah menurut opsir2 Burma. 

Pasukan2 Kuomintang telah men- 
duduki daerah perbatasan Burma- 
Tiongkok sepandjang 500 mil sedjak 
tahun .1949, ketika pasukan2 Kung- 
chantang mengusir pasukan? Ki:o- 
mintang dari wilajah Tiongkok. 

3.000 serdadu  Kuomintang iagi 
bersarang di Mongsu, dimana mere 
ka berhadapan dengan korps pili- 
han brigade. infantri Burma. Pusu- 
kan2 Burma ini diperlengkapi dgn. 
tank2 dan mobil2 lapis: badja. 

Dalam. ofensif ini, pemerintah 
Burma mengerahkan ' kira2 7.000 
orang, dan diharapkan supaja mere 
ka berhasil memukul mundur past 
kan2:" ngk 
ke markasbesar mereka di Mongh: 
sat, didaerah bukit? dekat perbata- 
san Muang Thai. Seperti kita keta- 
hui, pemerintah Burma telah me- 
ngumumkan niatnja untuk menga- 
djukan protes dalam PBB, karena 
pasukan2 Tiongkok Kuomintang ma 
sih djuga menduduki daerah perba- 
tasan Burma. (Antara—UP). 

- Dalam pada itu harian Chao Tai 
di Bangkok hari Kemis memberita- 
kan, bahwa pasukan RRT jang ka- 
barnja mengenakan — pakaian sera- 
gam dari tentara Tiongkok nasiona- 
lis telah melakukan penjerangan ter- 
hadap “pasukan2 pemerintah Birma 
jang ditempatkan di Mongsat, ter- 
letak didekat tapal-batas Utara dari 
Muang Thai. 

Harian tersebut jang ' mendapat 
beritanja . dari korespondennja isti- 
mewa di Birma tidak memberitakan 
kapan "serangan itu terdjadi. Berita 
bersangkutan — meniatakan, bahwa 
pasukan2 RRT itu telah mengena- 
kan pakaian seragam nasionalis de- 
ngan maksud untuk menimbulkan 
kesan, bahwa fihak pasukan2 nusio- 
nalis telah melanggar ,.gentlemar 
agreement” dengan pemerintah Bir- 
ma berdasarkan persetudjuan mana 
pasukan2 tersebut dapat bertempat 
disekitar Mongsat. : 

Menurut harian tadi tipu musli- 
hat pasukan2 RRT itu rupanja ber- 
hasil karena belakangan pasikan2 
pemerintah Birma mengadakan  se- 
rangan terhadap pasukan2 nastona- 
lis disebabkan pengiraan pesukan? 
Birma, bahwa pasukan2 nasionalis 
telah melanggar djandji mereka, 

——— 

Schaal Gadji 
Panitia '“Gadji Bersidang 

Utk Menetapkannja 

  

  “memperkuat daerah "jang. berhatas- 
an dengan Djerman Barat, Polandia 
dan Tjekoslowakta. 

Dinjatakan, bahwa sebelum keluar 
pengumuman resmi mengenai ke- 
adaan sakit keras Stalin, pembesar? 
di Dierman Timur  mengkonsintir 
130.000 pasukan2 keamanan. Keti- 
ka' itu semua liburan tentara dan 

polisi dibatalkan dan sedjumlah be- 
sar pasukan2 dikirim kedacrah2 ver- 
batasan. 

Bersamaan waktu dari pembesar2 
dinas penjelidikan negara2 Barat di 
Berlin diperoleh keterangan, bahwa 
dalam minggu ini telah diterima la- 
poran-laporan ' mengenai gerakan? 
besar dari pasukan? di Djerman Ti- 
mur. Menurut keterangan, presiden   nis dinegara2 pengikut Rusia itu 

mungkin waktu sekarang ini sangat 
menggelisahkan sementara menung- 
gu sifat daripada hubungan2 deng- 

Djerman Timur Wilhelm Pieck pa- 
da permulaan minggu ini telah ter- 
bang ke Moskow. 

1 DIDAPAT kabar, bahwa Pani 
tia Gadji pleno sedjak Selasa 
mengadakan rapatnja di Patjet 
untuk Lk. seminggu lamanja guna 
smenjaring” hasil2 pekerdjaan 
rapat2 seksi daripada Panitia tsb. 

Kabarnja soal pokok jg sam- 
pai kini belum diselesaikan oleh 
Panitia Gadji jalah untuk menen 
tukan ,,nilai dan kedudukan” pe 
gawai jang sama pangkatnja teta 
pi sangat berlainan tugasnja se 
hingga sangat berlainan pula sja 
rat2-nja, misalnja apakah seorang 
inspektur polisi sama ,,schaal”- 
nja dengan seorang inspektur ke 
sehatan, atau misalnja telefonis   dipusat PTT dengan telefonis di 
kantor2 ketjil dil. 

Eisenhower Chawatir 

tengah dan selatan daerah swatan-' 

ok. Kuomintang sampa K 

    

    

    

Akan Meledak" 
Tentara Birma Persiapkan Offensief Besar?Zan 

|. PRESIDEN EISENHOWER hari Rabu kemaren dulu tih me- 
nerima serombongan anggota Kongres Amerika Serikat di Gedung 
Putih, dlm mana mereka telah membitjarakan djuga keadaan Perda 

lin, jang pada waktu ini menderita 
Diperoleh keterangan bahwa Eisenho- 

wer menjangka akan timbulnja sengketa di Sovjet Uni, mengenai 
soal pengganti Stalin, Menurut dugaan Eisenhower, andaikata tim- 

pemimpin2 Sovjet akan ,,terpaksa 
menimbulkan ledakan di Timur Tengah atau Timur Djauh, guna 
meringankan tekanan didalam negeri”. 

Tetap Anti 
Swapradja 
Sikap Partai Buruh 

Surakarta 

PARTAI BURUH Surakarta 
tetap berpendirian sebagai sebe 
lum fusi antara Partai Demokrasi 
Rakjat dan Partai Buruh, jalah 
menentang kembalinja Swapradja 
dengan segala matjam bentuk. 

  
Demikian keputusan sidang 

lengkap Pimpinan Koordinator 
Partai Buruh seluruh wilajah Ka 
residenan Surakarta jg diadakan 
baru2 ini chusus untuk membitja 
rakan masalah Swapradja. Me- 
ngenai pelaksanaannja, Partai Bu 
rah Surakarta telah menjiarkan 

| pernjataan-penolakan itu kepada 
seluruh anggautanja, dan disam 
ping itu telah menjampaikan pula 
pernjataan-penolakan itu kepada 
Panitya Anti Swapradja Surakar 
ta dengan maksud agar segera 
bertindak dalam batas waktu satu 
bulan (Maret 1953). Apabila sam 
pai batas waktu tersebut belum 
dilaksanakan oleh P.A.S. maka 
Partai Buruh bersedia untuk me 
ngambil initiatief. 

Tak Ada Lapo- 

ran Dari Mekah 
Bahwa D.I. Dipimpin V. d. 

Plas i 

BERHUBUNG : dengan berita 
pers tg. 3 Maret 1953 jang me 
ngatakan, bahwa Kementerian 
Agama menerima satu laporan 
dari Mekkah dimana disebutkan: 
bahwa gerakan Darul Islam Indo 
nesia dipimpin oleh Van der Plas 
jang pada waktu itu mendjadi 
agen dari negara2 Barat di Asia 
Tengah dan berkedudukan di 
Beirut. Maka Djawatan Penera 
ngan Agama Pusat perlu mendje 
taskan, bahwa Kementerian Aga 
ma beserta dengan djawatan2-nja 
tidak pernah menerima laporan 
dari Mekkah jang berkenaan dgn 
soal tsb. 

Selandiutnia Kementerian Agama 
menegaskan, bahwa kementerian tsb 
tidak pernah pula memberikan beri 
ta ig demikian kepada pers. 
Demikian bantahan” dari Kemen- 

terian Agama. Sebagai diketahui, 
kabar tsb. jg djuga disiarkan ,.Anta 
ra” adalah kutipan dari ,.Berita In- 
donesia.” 

  

  

Edisi SO 
DENGAN BERITA? TERACHIR 

  

  

dan dikal.ngi rangkaian   

   

      

Dalam upatjara jang sederhana di Hotel der Nederlanden pada hari Reba 
malam di Djakarta, telah dilakukan penjerahan hadiah kepada pemenang2 
perlombaan ,s#Motion Picture Touring Trip” 1953. Tampak pemenang 

nomor 1 pada golongan I, sdr. Gouw Wing Bing tampak membawa pialal 
bunga tanda -kedjuaraan.   

  

'Offensief Utara 
. Mungkin Segera Akan: Dilantjarkan— Kini 

: Utara Timbun” Pe:uru 
MARSKAL BESAR Alexander, menteri pertahanan Inggeris 

meramalkan pada hari Rabu, bahwa fihak Korea Utara sangat mung 
kin dapat mengadakan serangan kuat lagi terhadap objek2 jang ter- 
batas di Korea, setelah mereka hanja mengadakan pertempuran ke- 
tjillan sedjak musim panas. Selandjutnja dikatakan, bahwa sedjak 
musim panas serangan2 Utara tidak pernah dilakukan dalam djum- 
lah jang melebihi kekuatan satu bataljon. Selain itu djumlah peluru2 
jang dilepaskan djuga berkurang. 

Kurangnja djumlah peluru jg di 

lepaskan “itu memungkinkan ' fihak 
Utara menimbun persediaan amu- 
nisi, dan dengan demikian mungkin 
sekali mereka akan memulai lagi 
mengadakan serangan jg kuat terha 
dap tudjuan2 jg tertentu. ” Menurut 
Alexander, kini tak tampak tanda2 
akan diadakannja serangan 'setjara 
besar2an. Tentang pasukan? PBB 
Alexander mengatakan, bahwa pasu 

kan2 ini telah diperkuat dengan ter 
bentuknja 2 divisi lagi dari Korea 
Selatan dan banjak lagi jg kini se- 
dang dilatih dan dengan demikian 
dapat dibentuk lagi divisi2 lainnja. 

Alexander memberi keterangan 
tsb. kepada para anggauta Madjelis 
Tinggi. 

Seterusnja Lord . Alexander hari 
Rebo menjatakan di London bahwa 
sedjak bulan Oktober hingga tjata 
tan jang terachir ini, pasukan? PBB 
di Korea menderita kerugian 30.000 
serdadu, antaranja 8.000 orang t2- 
was. Dalam djangka waktu “itu Ing 
gris telah kerugian 80 tewas: dan le 
bih dari 360 luka2 atau hilang. Se 
djak petjahnja peperangan di Korca, 
kerugian PBB termasuk Korea Sela 
tan ada 380.000 serdadu, antaranja 
60.000 jang tewas. 

Menteri Alexander menambahkan 
bahwa ,.melihat sikap fihak Utara 
sekarang, harus disesaikan bahwa ti- 
pis sekah harapan, pengorbanan dji 
wa jang masih berdjalan terus wak 
tu ini bisa diachiri dengan segera. 
Akan tetapi pemerintah “keradjaan 
Inggris tetap mengusahakan segala 
sesuatunja untuk mengachiri pepera 
ngan dengan sjarat2 jang adil.” 
Sementara itu dikabarkan  olsh 

United Press dari. Washington 
bahwa kerugian Amerika Serikat da 
lam perang Korea kini mendjadi 
130.732 serdadu, atau 411 orang le 
bih dari djumlah jang disiarkan 
minggu jang lalu. Angka2 ini di- 
umumkan oleh kementerian perta- 
hanan Amerika Serikat. 

  

itu mendapat luka. 

Kemudian gerombolan mengga- 
rong dan membakar rumah2 itu. 
Pada petang hari itu rumah? jang 
didjadikan “abu — adalah dikampung 
Tegaigede, kampung  Batuwuluh, 

kampung Pasirhuni, kampung Hulu- 
warung, kampung Padjakat,” kam- 
pung Tjigeulis, kampung Rantjako- 
lja, kampung Batunantjeb, kampung 
Pasirtua, kampung Lengkong dan 
kampung Babakan-petir. 

Djumlah kerugian jang diuerita 
oleh rakjat belum tertaksir. Sebagai- 
mana diketahui, beberapa bulan jg. 
lalu seluruh ibukota Singadjaja te- 
Jah dibakar oleh gerombolan. Singa- 
Tiaja itu etaknja didistrik Tjika- 
djang, Ik. 60 km. sebelah Selatan 
dari kota Garut. Selandjutnja dida- 
pat kabar djuga, bahwa menurut Ia- 
poran2 hari tg. 5 ini ,,bupati D.I. 
Garut” bersama ,,Tentara Islamnja”   

  

KETUA PARLEMEN hari Ke- 

mis mengadakan pertemuan dengan 

Menteri Kehakiman dan Dalam Ns 

geri untuk  membitjarakan procedu- 

re pembitjaraan  rentjana undang2 
'pemilihan umum fatsal demi fatsal, 
berhubung dengan sangat  banjak- 
nja usul2 amendemen dari. para 
anggota, Sebagaimana diketahui 
pembitjaraan fatsal demi fatsal itu 
akan diadakan mulai tanggal 10-3 

isampai 13-3 siang dan malam dim 
'sidang2 pleno terbuka. Ketua Mr. 

  Sartono. dalam keterangannja kepa- 
da ,,Antara” berpendapat, bahwa 
ada kemungkinan rentiana undang? 
itu akan dapat diselesaikan 
waktu jg dirantjangkan itu. “Tapi 

djika berhubung dengan banjaknja 
usul2 amendemen “waktu itu tidak 
tjukup, maka ' persidangan akan di 
teruskan pada hari Sabtu tanggal 

14-3 dan seterusnja sehingga sele- 
sai, sebab  pembitjaraan  rentjana 
undang2 tsb. mendapat prioritet. 

Tjara untuk mempertjepat pem- 
bitjaraan rentjana.yndang2 tsb., me 

  

pada | 

nurut Sartono akan dimulai dengan 
soal2 prinsip dulu, misalnja sebelum 
dimulai pembitjaraan mengenai fat- 
sal demi fatsal serta usul2 amende- 
men jg bersangkutan, terlebih dulu 
akan dipungut suara terhadap -usul 
mosi Sutardio cs. ig minta  supaja 
rentjana undang2 itu hanja menge- 
nai pemilihan . konstituante  sadja 
djika misalnja usul mosi itu disetu- 
djui sidang, maka dengan sendiri- 
nja semua fatsal dan usul amende- 
men jg mengenai pemilihan Parle- 

men dihapuskan. Begitu djuga selan 

Lanikuga Kebudajaan Indonasia 
, Kom Bata edsoh Genpotsohap 

te 
YON entah an Wetentchan 

pen” 

  

Rentjana Undang2 Pemilihan Umum 
djutnja, djika prinsip mengenai sa- 
tu — lima belas atau 42 “dae- 
rah pemilihan sudah dipungut sua- 
ra, pun akan banjak usul2 amende- 
men jg mengenai djumlah  daerah- 
pemilihan itu dengan sendirinja ter- 
hapus. 

  

. Atas dasar procedure jg demikian 
ini, ketua Sartono mengharap ren- 
tjana undang? pemilihan umum itu 
dapat diselesaikan pada waktu jg 
direntjanakan, atau tidak akan dja- 
uh perbedaannja. (Antara). 

  

Ini Kampung 
Isinja Digarong Habis2an—Perdjalanan 

K.A. Tjibatu-Tjiawi Dihentikan 
LEBIH KURANG 100 buah rumah di 11 kampung dalam 

desa Tjihurip,” katjamatan Singadjaja (kabupaten Garut) telah di- 
bakar habis oleh suatu gerombolan bersendjata, sesudah isi rumah 
itu digarong sampai kosong. Demikian berita 
Kemis dari Garut. Menurut berita terlambat itu, penggarongan dan 
pembakaran rumah setjara besar2an itu terdjadi pada tg. 2 j.b.L. di 
waktu siang jaitu mulai kira2 pukul 15.00. Gerombolan bersendja 
ta jang datang menjerang itu berpakaian seragam banjaknja 
100 orang. Pasukan Pagar Desa mula2 melakukan perlawanan, tapi 
setelah ternjata kekuatannja tidak scimbang 
maka pihak Pagar Desa mundur. Salah seorang dari pada mereka 

Dibakar 

jang “didapat hari 

Lk. 

Gengan gerombolan, 

bermaksud mengadakan rapat2 pro- 

an mereka itu akan menjerobot dae- 
rah Tjisempet. 

K.A. Tjibata — Tjiawi di 
hentikan sama sekali. 

Seterusnja diwartakan, bahwa mu- 
lai | hari Kemis kemaren sampai 
waktu jang masih akan ditentukan 
perdjalanan kereta-api "antara ' Yji- 
batu dan Tjiawi 'dihentikan sama 
sekali. Dengan demikian maka pe- 
ngangkutan barang2 . dan . penum- 
pang dengan menggunakan kereta- 
api dari djurusan Bandung kearah 
Timur hanja bisa sampai Tjibatu, 
sedangkan dari djurusan Timur ha- 
nja sampai Tjiawi. 

Penghentian  perdjalanan 
api ini adalah berhubung 
soal keamanan. (Antara). 

kereta- 
dengan 

TERLINDAS. KERETA API 
PUTUS DJADI DUA. » 

Suatu ketjelakaan jang membawa 
kematian seorang Indonesia berna- 
ma S., telah terdjadi Rebo pagi dide 
kat. halte Pintu Air, Djakarta, seba- 
gai akibat: terlindas kereta api ba- 
rang jang sedang berdjalan. 

Ketjelakaan jang. belum diketahui 
sebab2 itu, telah mendjadikan tubuh   sang korban putus mendjadi dua 
serta hantjur: sang korban terseret 

Isampai beberapa puluh meter dari 
halte. Pintu Air, Dikantong S.. dike 

temukan uang kontan Rp 100.— 
iserta strrat keterangan, jang menun 
'djukkan bahwa ia bertempatstinggal 
dikampung Djembatan Tinggi, Tg. 

Priok. Majatnja dikirim ke R.S.U.P, 

  

Djakarta-- 

Bangkok 
GIA Membuka Hubung:- 

an Udara Baru 

Pada “hari Kemis tg. 12' Maret 
“Garuda Indonesian Airways? akan 
membuka dinas penerbangan luar 
negeri ketiganja, jaitu Djakarta — 
Bangkok p.p. Pada penerbangan per 
mulaan  (maidenflight) ig akan di- 
langsungkan dengan pesawat Con- 
vair menurut pihak GIA akan turut 
serta Sekretaris  Djenderal Kemen- 

terian Perhubungan Ir, Sutoto, kepa 
la ata” Penerbangan Sipil Ir. 
Sugoto, komisaris GIA Ir. Surjomi- 

hardjo, walikota Sjamsjuridjal dan 
wakil2 pers. Rombongan akan kem 

bali esok harinja. 

Dinas - Djakarta — Bangkok ini 
menurut rentjana akan diadakan 

dua kali seminggu dengan singgah 
di Singapura. Sekalipun antara Indo 
nesia dan Inggris belum ada perse- 

tudjtan penerbangan resmi fair 
agreement), GIA dapat menurunkan 
dan menerima penumpang dikota 
tsb. berdasarkan prinsip reprociteit 
Gimbakbalik) atas. dinas penerba- 
ngan maskapai Inggris BOAC Lon- 
don — Sydney melalui Djakarta. 

Australia 

Sedia Bantu 
Utk Melaksanakan Usaha 

Transmigrasi 

MENURUT KETERANGAN2 
jang didapat ,,Antara” pada ming 
gu jang akan datang ini dutabesar 
Indonesia di Australia Mr. Utoio 
jang pada waktu ini ada di Dja- 
Karta, akan mengadakan kundju- 
ngan penindjauan kedaerah trans- 
migrasi di Lampong bersama-sa- 
ma dengan suatu rombongan dari 
Kementerian Sosial dan Djawatan   

paganda didaerah desa Pangruma- : 
san, katjamatan Singadjaja. Kemudi- ' 

Transmigrasi. Keterangan tadi 
menjatakan, bahwa kundjungan 
duta-besar Utojo tersebut adalah 
untuk menindjau sampai dimana 
kebutuhan2 jang diperlukan un- 
tuk usaha2 transmigrasi tersebut 
dalam alat2, berkenaan... dengan 
kesediaan pihak Australia untuk 
memberikan bantuan mesir2 trak 

| for kepada Indonesia dalam hubu- 
ngan rentjana Colombo. 

Seperti diketahui ketika pemerin- 
tah Indonesia telah memutuskan 

jontuk masuk dalam rentiana Colom 
bo. Menteri Luar Negeri Australia 

| pernah menjatakan kesanggupan 
"dan keinginan Australia untuk sege 

ra mengadakan perundingan? dgn. 
pihak Indonesia mengenai bantu 
apd ig diperlukah oleh. Indor 
guna usaha2 pembangunar 
ngenai soal bantuan rent 

“boritu dari kalargan. lai 

  

  
   ank 

St diperoleh keteran ina 
wa sekarang inissudah ada di sedia- 

ikan sedjumlah” bantuan bagi Indo- 
inesia dalam rentjana tsb, jg sudah 

harus disampaikan dan diterima In- 
donesia sebelum achir bulan Djuni 

1g akan datang. 

Kesehatan Mao 
Kurang Baik 

Fu,  pemim- 

pin. delegasi ' Kuomintang  da- 

lam. PBB, kemarin Rebo 
katakan, bahawa kesehatan Mao 
Tse, Tung djuga kurang baik. 

Dalam pertjakapan dengan pers 
Tsiang menerangkan, bahwa ta 
tidak pertjaja RRT akan beru- 
saha untuk pegang pimpinan atas 
dunia Komunis djika Stalin me- 
mnggtl. “Kesehatan Mao. djuga 
kurang “baik, demikian Tsiang. 

Tsiang Ting 

hari 
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Mana 'SMG., DIUM'AT 6 MARET 53. 

Siapa Pengganti Stalin ? 
Setelah digemparkan oleh pergolakan di Iran, maka 

sekarang dunia digemparkan oleh kabar jang menjatakan meninggalnja 
Stalin. Begitulah karena Stalin meninggal para gembong jang mengemudi- 
kan djalannja roda dunia memberikan tafsiran, menurut pahamnja masing- 
masing. Sebagian besar dari tafsiran itu, sepandjang pendapat kita me- 
rupakan gambaran siapa pengganti Stalin nantinja. $ 

Maa eng Hn Lepas dari soal pro dan contra mengenai tindakannja, 
maka Stalin sebagai orang besar turut mengemudikan arah tudjuan 
dunia. Dan sebagai salah satu gembong dari .,Lima Besar” Stalin dapat 
menundjukkan dasar wataknja jang tidak gampang mengalah. Karena 
ini, maka Sovjet Russia dapat mengalami kedjajaan seperti sekarang ini. 
mena Aa MN ARA Sementara itu mengenai pengganti 'Stalin, sudah 
sepatutnja mendjadi perhatian dunia seluruhnja. Pada pengganti 
inilah “orang dapat meraba kemana arah politiknja dikemudian 
hari. Karena itu mengenai pengganti Stalin ini dunia berdebar dan ingin 
tahu selekas-lekasnja. Dan ini sudah semestinja, karena. Sovjet Russia 

mendijadi salah satu imbangan penting dari apa jang dinamakan Blok 
Barat. R33 
Pa me ia Ten aa Ketjuali politik luar negeri, maka politik dalam negeri- 
pun sedikit banjak tergantung pada sifat pengganti Stalin nantinja. Dan 
politik tegas, seperti jang - dialami sekarang ini oleh Soviet 
Russia sendiri dan negara-negara jang telah mendjadi bloknja pasti di- 
djalankan terus. Sepandjang perdapat kita, politik Sovjet Russia, baik 

jang mengenai luar negeri maupun dalam negeri, walaupun kita harus 
melihat sifat pengganti Stalin, tidak akan berobah. Dan djika dianggap " 
perlu mengadakan perobahan, maka jang berobah hanja tjaranja sadia. 
Benar djuga dalam soal penggantian ini dapat timbul kekeruhan dsb.-nja, 
seperti jang dikemukakan oleh kalangan-kalangan politik diluar negeri. 
Tetapi harus di-ingat, bahwa kekeruhan sematajm itu sudah biasa dalam 
memperdjoangkan sesuatu hal dan terdapat dimana-mana. Penting ring- 
kasnja: siapd sadja jang mengganti Stalin nantinja pasti akan mendjalan- 

nja. Dan isme tadi merupakan dogma jang harus diturut. Dan siapa jang, 
tidak menjetudjuinja pasti disingkirkan dari kalangan Sovjet Russia. 

kan paham-paham ismenja ig. telah diperdjoangkan puluhan tahun an 

  

Kabar Kota 
momen sman mana 

  

Damri Akan Dilikwidasi? 
Soal Afvloeiing Ramai Diperdebatkan 

DENGAN DIHADLIRI oleh 23 utusan dari Sarekat Burut 
dan Sarekat Sekerdja Pemerintah, kemaren malam, bertempat di R. 
M. Lido, Bodjong Semarang, Badan Permusjawaratan SB/SS Peme 
rintah Kota Semarang telah mengadakan sidangnja untuk membi- 
tjarakan masaalah afvloeiing. Sidang ini berlangsung dari djam 
18,20 sampai pada djam 11,10 malam dan menggambarkan hangat 
nja persoalan tersebut. Achirnja setelah diperdebatkan diambil ke- 
putusan kurang lebih sbb.: Menolak afvloeiing jang  didjalankan 
oleh Pemerintah dan mendesak untuk menindjau kembali masaalah 

  

  

tersebut. 

Sidang dipimpin oleh sdr. Subar- 
djo S.A. Sesudah dikemukakan texa- 
tang kesulitan teknis dan admins- 
tratief,, kemudian soal masaalah -f- 
vloeiing lalu dibentangkan oleh sc- 
Orang angg. sekretariaat 
pandjang lebar. - Dikatakan 
Pemerintah  mempunjai 

dengan | dengan adanja wanita gan | g 4 ) 
karena ' bersuami 

kelebihan j karena menurut 

hematan dari pada Pemerintah. Pe- 
inerintah dikatakan tidak mengam- 
bil sikap jang tegas dalam soal ini 

dan semata-mata tindakannja meru- 
pakan dekmantel. Ja tidak setudju 

jang sudah 
djabatannia, 

kejakinannja wani- 

dilepas dari 

pegawai dan didjalankannja politiek |ta jang sudah bekerdja ini adalah 
enghematan, maka setjara sterpaksa | untak . mempertahankan kedudukan 

penjaringan pegawai diadakan. Di- (rumah tangganja jang dirasakan ku- 
tambahkan pula tentangadanja 
gawai2 jang belum sea ci. 
dukan sebagaimana mestinja 
digunakannja buruh harian jang di- 
bajarnja dari werkfonds. “Afvloeiing 
ini dapat mengakibatkan masa ont-j 

P3 rang penghasilannja: Selandjutnja “di 
peringatkan tentang adanja - per- 

dan djoangan kaum buruh sampai soal? 
perburuhan berlaku diant: kala- 
ngan 'pegawai Pemerintah. onsep- 
si. Pemerintah . mengenai afvloeiing 

slag dan menimbulkan kechawatir-jini dikatakan tidak ditudjukan -ke- 
an diantara kalangan buruh. Diha- 
rapkan djuga supaja buruh jang su- 
dah pensioenrijp dikenakan afvloei- . 
ing “atau mereka jang pernah di- | 
pensioen, tetapi kini dipekerdjakan | 
kembali, karena kepandaiannja di-'! 
butuhkan. Formasi pegawai? dari 
pelbagai Djawatan Pemerintah- punj 
belum ada. Disinggung djuga ten-: 

tang Peraturan Gadjih Pemerintah 

“jang dikatakan .,pinter goblok po- 
dho wahe”, dan lain? soal buruh: 
jang dianggapnja pintjang. Setelah j 

dituturkan, kemudian $ wakil dari | 
Serekat. Buruh telah membentang- 
kan pendiriannja mengenai soal tsr- 
sebut. Jang kita tjatat adalah apa ! 
jang telah dituturkan oleh wakil 
DAMRI, dimana a.l. dikemukakan 
tidak setudju dengan afvlociing ini. 
karena regle formasi pegawai belum 
ada ketentuan. Dituturkan selan- 
djutnja tentang adanja kemifngkin- 
an DAMRI akan dilikwidasi oleh 
Pemerintah berdasarkan atas keriu- 
gian-kerugian jang telah dialamkan- 
nja. Tetapi kerugian ini perlu di- 
tindjau sedalam-dalamnja. Kabarnja 
DAMRI akan dirobah bukan kepu- 
njaannja Badan Pemerintah. 
ini kini sudah dibitjarak: 

parlemen dan akan diseliliki oleh 
seorang angg. Parlemen jang di- 
tunggu kedatangannja di Semarang. 

Wakil dari SSPKN mengharapkan 
adanja medezeggingschap mengenai 
soal tersebut. Dienststraf harus “di- 
djalankan djuga kepada orang2 jg. 
mempunjai diploma. tetapi bekerdja- 
nja malas dan sering mendjadi pa- 
rasit untuk dapat pangkat. Diakui 
tentang afanja banjak orang jang 
hendak dipensioen.. Soal ini harus 
diberi pengartian terlebih dahulti ke- 
pada mereka jang bersangkutan, se- 

dangkan jang pensioenrijp selekas- 
nja harus dipensioen. Pembitjara ti- 
dak setudju dengan adanja tenaga 
wanita jang sudah bersuami diteri- 
ma sebagai pegawai. 

Wakil SBKP- menjatakan belum 
adanja formasi pegawai Pemerintah 
can afvloeiing dapat diartikan pen- 
sicen- paksaan. Dalam prinsipnja af- 
vlociing ini disetudjui asalkan buruh 
tidak dirugikan, mitsalnja buruh ha- 
rus diberi tempat dulu menurut ke- 
yakapannja (herschikking)  dsb.-nja 
pula.  Banjak pegawai jang sudah 
pensicenrijp. tetapi belum ada her- 
schikking. Ia tidak setudju pegawai 
wanita dilepas. 

Wakil SB Kementerian Perburuh- 

i pandangan jang pandjang lebar ini! 

  an pun tidak setudju afvloeiing ini 
jang mendjadi akibat politiek peng- 

pada buruh harian, tetapi kepada 
mereka jang sudah pensioenrijp. 

Wakil SB Kementerian Pene- 
rangan djuga tidak setudju dgn. 
afvloeiing. Dituturkan tentang be 
sluit Pemerintah menghentikan 
pegawai jang terlambat, hingga 
seolah-olah pegawai itu seperti 
Lmempunjai kedudukan — tukang ! 
kebon. Sekalipun pegawai ini me 
lakukan kesalahan, tetapi tjara2- 
nja memberhentikan tidak disetu 
djui. Ada seorang pegawai jang 
bekerdja 18 th. lamanja dihenti- 

Ikan dengan tjara jang tidak dise- 
tudjui. Lainnja lagi dihentikan pa 
da tg. 3I-l, tetapi besluitnja ba 
ru diterima pada bulan Maret. 

Lain2 wakil djuga menjatakan 
tidak setudju afvloeiing ini dan 
achirnja setelah dipertimbangkan 
setjara masak2, kemudian diam- 
bil putusan seperti dituturkan di 
atas. 

Karena temponja sudah  Ian- 
.djut, maka atjara sekitar P.G.P: 

Soal j 

didalam ' ajah beras ditunda dan akan dibi 
Perumahan Pegawai dan  masa- 

tjarakan dalam sidang jang akan 
datang. 

Konsul Djendral 

RR! Ke Semarang 

Konsul Djenderal RRT, Chao de 
ngan seorang djuru bahasa akan da 
tang di Semarang pada tg! 9-3-50 
dengan pesawat terbang jang berang 
kat dari Djakarta pada djam 6.45 
pagi. 

Wakil2 perkumpulan — Hoakiauw 
di Djawa Tengah jang akan turut 
menjambut beliau diharap berhubu 
ngan langsung dengan CHTH, Gg. 
Tengah 73 atau telpon 1313. 

j RAPAT PB. N.U. 

Madjelis Konsul P.B. ,,Nahdla- 
tul Ulama”, wilajah Djawa Te- 
ngah pada tg. 7-8 Maret 1953 
akan mengadakan rapat anggota 
bertempat di Madrasah Muballig- 
hin N.O. Semarang.  Atjaranja 
a.l. mempersoalkan — kepindahan 
kedudukan Madjelis itu dari ko- 
ta Wonosobo ke Ibu Kota Pro- 
pinsi, memperkuat/ menjempurna- 
kan organisasi kedalam dil.-nja. 

  

—KEHILANGAN :— 
Tg. 3/353 Muka U.P. Bioscoop Djam 9.30 Malam 

L. DOMPET BERISI: Nomer-bew Is 
OTO - AD - 1300. 2 
Pembelian kend. bermotor - 1 - kwitantie 
Berharga hanja untuk jang punja. 

Dokter GIGI LIE HING DJAN 
Bandjarsari 14 SOLO. 

Jg. mengembalikan akan diberi 

rijbewijs - 1 surat idzin 

hadiah.   

    

mendapatkan tjengkeh, 

Kantor Tjukai (Sutrisno). 

SWEEPSTAKE No. 44385 Pe- 
MENANG FORD CONSUL 
Dihadapan Notaris Surojo dan 

disaksikan oleh Pengurus Jajasan 
Kesedjahteraan Anak?, Rebo pagi 
di Hotel der Nederlanden dilang 
sungkan — undian sweep-stake 
auto-rally jang diselenggarakan 
oleh Gabungan Film Importur de 
ngan nama  .,Motion Pictures 
Touring Trip” ke Merak p.p. ha 
ri Minggu j.b.l. 
Menurut putusan djuri, peme- 

nang auto-rally itu ialah  Gouw 
Wing Bing dengan auto merk 
Vauxhall Velox  (startnummor 
1359. 

Undian sweep-stake untuk me 
netapkan pemenang hadiah2, an- 
taranja sebuah Ford Consul ialah 
sebagai berikut : 

No. 1 Hadiah Ford Consul dja 
tuh pada No. 44385, No. 2 Ha- 
diah Taperecorder djatuh pada 
No. 87315, No. 3 Hadiah Scooter 
djatuh pada No. 32481, No. 5 Ha 
diah djatuh pada No. 93635. 

muanja Lk. 150. : 
Pembagian hadiah2 akan diada- 

kan nanti malam di Hotel 
Nederlanden. Sebagaimana diketa 
hui. auto-rally dengan swsep-stake 
itu diadakan untuk mengumpul- 
kan fonds guna Jajasan Kesedjah- 
teraan Anak2 jang diketuai oleh 
njonjah Sjamsuridjal. 
PEMETJATAN SOERJADI 
PB. Serikat Buruh Kesehatan 

di Jogjakarta dengan perantara'an 
nja Badan Permusjawaratan 
SB/SS Pemerintah K.B.S. minta 
dikabarkan, bahwa keputusan -SB 
tjabang Semarang memetjat sdr. 
Soerjadi jang mendjadi anggauta- 
nja telah disjahkan: Na i 

BERITA PEKAN OLAHRAGA 
MOBRIG. 

Kesudahannja pertandingan sepak 
bola dari Pekan Olahraga Mobbrig. 
jang berlangsung kemarin sore dila 
pangan Pontjol sbb.: 

. Mobbrig. 103 — 513, 3—4: Mob 
brig. 5168 — Mobbrig. 5142 3—2: 
Mobbrig. 5161 — 5155, 1—6 dan 
Mobbrig. 5166 — 5146, 1—2. 

Menembak, djuara rombongan: 
1. Mobbrig 5138 dengan nilai 31: 

2. Mobbrig 5146 dengan nilai 30: 3. 
| Mobbrig 5110 dengan nilai 25. 

PERTJOBAAN BIS KOTA. 
Hari ini 3 Bis Kota telah ditjo- 

| ba keliling kota sampai di Srondol 
'Jang ikut dalam pertjobaan ini 
| beberapa angg. DPD dan DPR, 
| Wali Kota serta nj. Hadisubeno. 
| BALAI PENDIDIKAN. 
1 Panitia Balai Pendidikan Bulu 
.Lor mengabarkan, selama panitia 
bergerak untuk mendirikan suatu ba 
ngunan telah diterima sokongan2 be 

irupa sebidang tanah lzas Ik. 400 
| m2, terletak dibelakang runtah pen 
.Giara Bulu dan bahan2 pembangu 
nan 3 m3 kaju, 3000 bidii genteng, 

(25 krandjang kapur, 2 zak semen 
dan uang Rp. 1278.35. Kini ditem 

,pat tsb. telah didirikan bangunan se 
|mentara jang telah digunakan untuk 
memberi pendidikan kepada anak? 
ientang Agama Islam dibawah asu 

, han K. M. Mansur. Untuk keperlu 
jan ini telah diterima sumbangan da 
li sdr. .Mangunatmodjo berupa 2 
| media bangku dan 2 papan tulis. 
Untuk membeajai selandjutnja pari 
tia mengadakan pendjualan  buku2 

.dan gambar2 jang bersifat pendidi 
Skan, 

|. SBGI TIAB. ,,E NG LOEN” 
| Bertempat di. Kp. Gabahan, baru 
baru ini SBGI tjb. ,,Eng Loen” te 
lah mengadakan rapat untuk pemi 
lihan susunan pengurus baru jang 
kesudahannja sbb.: Ketua sdr. Tong 
Liong Get: penulis sdr. Slamet: ben 
dahara sdr. Rochmat dan pemban- 
tu2 sdr.2 Waridi dan Kasmuri. Se 

“kretariaat ranting ini di Karan Li 
. gu 503, Semarang. Rapat memu 
tuskan masuk mendjadi — anggauta 
SBGI Semarang. 
KONKFERENSI UNTUK ME- 
NGERDJAKAN 1.500 HA 

TANAH KERING. 

Dengan diketuai oleh gubernur 
Budiono pada hari Selasa di Se- 
marang telah dilangsungkan kon- 
ferensi jang dihadiri oleh bupati 
Rembang dan para inspektur dja- 
watan pertanian, peternakan, kan 
tor penempatan tenaga dan BRN. 
Konferensi tersebut diadakan un- 
tuk membitjarakan usaha untuk 
mengerdjakan 1500 ha tanah ke- 
ring dikabupaten Rembang. Dari 
tanah ini 1055 ha terletak dike- 
tjamatan Plantungan dan 445 ha 
diketjamatan Sulang. i 

Dalam konferensi itu diusulkan 
supaja ketempat itu ditransmigra- 
sikan penduduk dari daerah lain 
jang tidak mempunjai tanah. Dja 
watan peternakan akan menjedia- 
kan ternak sedangkan djawatan 
pertanian akan  menjumbangkan 
sebuah traktor untuk pekerdjaan2 
berat. Selama tanah itu belum 

  

| menghasilkan apa2, kaum tani jg. 
mengerdjakan tanah tersebut akan 
mendapat sokongan dari djawatan 
sosial. Tetapi pada konferensi ter- 
sebut belum ditetapkan bila ren- 
tjana ini akan mulai dikerdjakan.   

c   

Djumlah hadiah2 penghibur se 

der: 

ra Kartu 1 14 
Sekitar Pembagian Tjengkeh Jang 

Berputar2 
(Oleh: Pembantu Kita Di Kudus) 

H.A. PENGUSAHA dan Pemilik Paberik Rokok keretek tjap 
»Djalu” di Kudus, pada bulan April 19 5 1 telah mengadjukan su- 
rat permintaan kepada Kantor Tjukai di Kudus, buat berhenti seba 
gai pengusaha paberik rokok. Pada bulan Augustus 19 52, H.A. 
mendengar tentang pembagian tjengkeh dari Pemerintah dengan da- 
sar pembelian pita tjukai karena HA masih merasa berhak untuk 

dan suratnja jang diadjukan pada bulan 
April 1951 belum ada djawaban dari Kementerian, maka HA datang 
di Kantor Tjukai Kudus, untuk minta daftar kartu T 14 (jaitu daf- 
tar kartu jang dipergunakan buat beli banderol dikantor Post). Ke- 
datangannja diterima oleh AS pegawai kantor Tjukai, serta membe- 
rinja kertu T 14 milik N pengusaha paberik rokok tjap ,,Bunga Bin- 
tang Islam” dari Djepara, jang sudah ditanda tangani oleh Kepala 

Nama N oleh As disetip dan 
diganti HA lengkap dengan ala- 
matnja. Sesudah mendapat kertu 
-ersebut HA pada bulan Oktober 
1952 datang ke kantor Djawatan 
Perindustrian Kudus, untuk min- 
ta pembagian tjengkeh, tetap: oleh 
Djawatan Perindustrian permin- 
Taan itu ditolak, karena ternjata 
kertu T 14 jang dipergunakan 
oleh HA ada setipannja. Dengan 
djalan telpun Kantor Perindustri- 
an menanjakan hal tersebut kepa- 
da kantor Tjukai. Achirnja As 
mengakui, bahwa dia jang melaku 
kan penjetipan.kertu tersebut. Ber 
hubung dengan itu oleh Kepala 
Kantornja As diserahkan kepada 
Pulisi Negara. 

HA masih mempunjai kertu T 
14 milik H (anak HA sendiri) jg. 
ditjoret dan diganti dengan nama 
S (djuga anak HA sendiri). Me- 
nurut keterangan jang melakukan 
pentjoretan itu anak2 tersebut. 
dan oleh HA kertu tersebut diper- 
gunakan buat minta tjengkeh. Per 
kara tersebut baru? ini diperiksa 
oleh ini Pengadilan Negeri di Ku- 
dus. As. sebagai terdakwa I dan 
HA sebagai terdakwa II dipersa- 
lahkan melanggar pasal 263 (1) 
K.U.H.P. 
Sekarang jg mendjadi pertanjaan 

dan teka-teki dan belum terdjawab 
di Pengadilan Negeri Kudus adalah 
surat djawaban dari Kementerian 
tentang keputusan pengesahan HA 
berhenti dari Pengusaha, tertanggal 
pada bulan Juni 1951, jg oleh Kan- 
tor tjukai Kudus baru diterima kan 
kepada HA pada bulan Desember 
1952. Apa jg mendjadi sebabnja Ke- 

y) | Ujintailah Nusa Bangsa 
.. (Oleh: H. Munawar Chalil) 
»Dan “ingatlah) ketika Ibrahim berkata (memohon kepada 

Tuhan): Ja TUHANku! Djadikanlah negeri ini mendjadi' negeri 
dan Karuniailah rezeki penduduknja dengan 

buah-buahan, jaitu untuk siapa-siapa jang beriman kepada ALLAH 
dan hari kemudian”. (O.S. Al Bagarah ajat 126). 

DALAM AJAT INI TUHAN mentjeriterakan sebagian dari |: 
peristiwa Nabi Ibrahim ketika memohon kepada-Nja, agar negara 
tempat kediamannja didjadikan olehNja mendjadi negara jang aman 
sentosa, dan para penduduknja diberi karunia jang berlimpah-limpah 
dengan matjam-matjam buah-buahan. Dengan lain perkataan: Ne- 
geri aman dan sentosa, dan penduduk atau rakjatnja makmur. Nege- 
ri jang dido'akan demikian oleh Nabi Ibrahim itu jalah negeri Mek- 
kah dan penduduknja, jalah penduduk Mekkah pada waktu itu, pa- 
da hal beliau bukan asli penduduk Mekkah. Beliau seorang menda- 
tang dari negeri Kan'an (Palestina). Tetapi lantaran beliau telah ber 
tempat tinggal di Mekkah, pula mempunjai tugas penting disana, 
maka dengan sendirinja beliau insaf harus mentjintai negeri itu dan 

Mimbar Djum'at : 

jang aman sentosa, 

segenap penduduknja. 

5 Harus ditjontoh. 
TUHAN mentjeriterakan peris 

tiwa doa Nabi Ibrahim itu, bu 
kan hanja untuk dipergunakan 
mendjadi dongeng2 kosong dan 
tidak berarti. tetapi mengandung 
tudju'n untuk dismbil ibarat dan 
peladjaran jang terkandung dida 
lamnia. oleh orang jang hidup ke 
mudiannia. “Lebih2 peristiwa itu 
ditjeriierakan delam Al Our'an, 
teu dengan tudjuan agar intisa 
ri ajat itu diambi! sebaik-baiknja 
oleh ummat manusia, dan ummat 
pemeluk Islam chususnja. 

Int sari jang tersimpan dalam 

  

,salinkan 

| 

    

  

2. 

itu mereka berdiam,  bertemnat 
tinggal, berumah-tangga, berkelu 
arga, makan tumbuh-tumbuhan- 
nja, meminum airnja dan sebagai 
nja. 

| Pesan seorang filosoof. 
Untuk dielasnja. tentang inti-sar: 

jang tersimpan dalam ajat jane ter- 
tera diatas itu, dibawah ini kami 

kata pesanan Almarhvm 
Doktor Abdurrahman Afandy is- 
ma'il, seorang filosof di Kairo jang 
disampaikan kepada anaknja. 

Kata beliau — sesudah mengutip 
ajat-ajat jang diantaranja sebagai jg. 
artinja seperti diatas —: ,,Hai anak- 

lam keadaan rusak, 

mua usaha teror.   
Rasputin 

edjekan ,,Farouk K. Radja”. 

orang baik2, malah 

Mengerang dim tjiuman. 

— Sendjata Terpendam — 
Kemana LarinjafSendjata? Jang 

“Disembunjikan? | 

FIHAK M.B.A.D. Pl-Aneta mendapat keterangan, 
oleh fihak tentara didepat laporan, bahwa didaerah Bantens ba- 
njak terdapat tempar2 dimana fihak tentara Belanda dahulu me- 
nanam. sendjata. Tetapi ketika tempat2 itu baru2 ini digali, ter- 
njata, bahwa sendjata2 itu sudah lenjap. Selainnja itu dibawah 
paberik sendjata A.C.W. di Bandung telah diketemukan pula tem- 
pat penanaman sendjata. Sendjata2 jang ditanam disana terutama 
terdiri dari sendjetc2 ringan, jang pada umumnja sudah ada da- 

Jang masih dapat dipergunakan hanjalah 
laras2nja sadja. Selain it diterangkan, bahwa dajlan jang diambil 
untuk mengembalikan keamanan dalam negeri, , 

penghanijuran kekuatan persendjataan dari gerombolan bersendja- 
ta dan alat2 lainnja jang didjadikan dasar kekatjauan, dalam titik 
beratnja tidak dilupakan pula mengembalikan kepertjajaan rakjat 
terhadap kesanggupan pemerintah dalam usaha menggagalkan se- 

ajat peristiwa itu, jalah harus di (ku! Tanah airmu. disanalah kamu 
tjontoh. Ditjontoh, sampai dima ' dilahirkan. Disanalah ajahmu, ibu- 
na ketrjintaan Nabi Ibrahim kepa ! mu. keluargamu dan sanak saudara- 

Bapak Badau alias ,,Farouk K. 
Radja” itu bekerdja saban hari 
didalam salah sebuah kamar. da negeri tempat kediamannja 

dan kepada para  penduduknja 
negeri itu. Inti-sari jang tersim- 
pan dalam ajat itu, supaja ummat 
Islam mentjiniai suatu negara dan 
pendudukaja, jang dalam negara 

Mesdjid 
London 

Kem. Agama Sedia 
Membantu 

SAMPAI sekarang ini Kemen 
terian Agama belum lagi meneri 
ma sesuatu permintaan resmi dari 
kedutaan Indonesia di London 
untuk membantu dalam mendiri 
kan mesdjid dikota tsb. Akan te 
tapi pendirian Kementerian Aga 
ma dalam usaha2 mendirikan mes 
djid tadi adalah sama dengan 
apa jang peruah berlaku terha 
dap pendirian mesdjid di Wash 
ington (Amerika Serikat) jaitu 
akan memberikan bantuannja se 
dapat mungkin dengan mengge 
rakkan ummat Muslimin di Indo 
nesia untuk mengumpulkan ban   pala Tjukai sendiri dimuka pengadi 

Ian tak dapat memberi keterangan: 
Karena kedua terdakwa sudah me- 
ngakui 
(terdakwa “I) dihukum dua bulan 
voorwaardelijk 1 tahun, sedang HA 
dihukum satu bulan  voorwaardelijk 
1 tahun, keputusan ini diterimanja. 
A.S. memadjukan permintaan ap- 
pel. 

CAMPAGNE PENERANGAN. 

Djuru Bitjara Terr. IV/Div. Dipo 
negoro mengabarkan, untuk — me 
njampingi gerakan operasi di MMC. 
maka oleh Biro Penerangan Terr. 
IV bersama-sama dengan Djawatan 
djawatan Penerangan dan fihak Re 
simen telah dimulai gerakan cam 
pagne penerangan kepada — pendu 
duk didalam lingkungan MMC. Me 
nurut rentjana jang sudah diadakan 
penerangan adalah di  Banjudono, 
Tjepogo tgl. 3 Maret, di Selo tg. 4 
Maret, Ampel 5 Maret, Karanggede 
6 Maret dan selandjutnja tgl. 7 
Maret di Wonosegoro, tgl. 8 Ma 
ret di Kemusu, tgl. 9 Maret di An 
dong, tgl. 10 Maret di Temen daxa 
tgl. II Maret di Moesoek. 

Disamping penerangan? ini di 
adakan djuga pertemuan2 dan rapat 
rapat dengan orang2 terkemuka, ja 
lah dari wakil2 party, - organisasi? 
dil. Sedang pada malam- harinja se 
sudah diadakan penerangan diada 

mudahan gerakan campagne penera 
ngan ini mendapat succes besar. 

GUBERNUR BUDIONO KE 
KLANTUNG. 

Hari ini Gubernur Budiono beser 
ta 5 anggauta DPD, Kepala Kehu 
tanan dll. instansi jang bersangkutan 
telah menudju ke tempat pengeburan 
minjak di Klantvng, Kendal dan so 
re harinja kembali ke Semarang. 

  

SIARAN R.R.I. SEMARANG. 

Hari Djumahat 6 Maret 1953. 
Djam 16.30 Pembukaan: 16.35 

pandangan mata pertandingan  Se- 
pak Bola antara: ORION JOGJA — 
C.H.T.C.S. SEMARANG: 17.00 Ta 
man Peladjar oleh SM II, 17.30 Pe 
ngumuman dan Berita Daerah: 
17.45 Rajuan Sendja: 18.00 Steve 
Conway dan Anne Shelton: 18.15 
TJAHAJA KEMALA, 18.30 Seling- 
an: 18.33 Adzan, 18.35 Sendja 
Rias 19.00 TANDA WAKTU — 
WARTA BERITA: 19.10 IBU KO 
TA HARI INI, 19.15 Tindjauan Ta 
nah Air: 19.30 Krontjong malam 
oleh O.K. Sinar Baru, 20.00 SARI 
WARTA BERITA. 20.05 SIARAN 
PEMERINTAH, 20.30 Wajang 
Orang oleh Karawitan Studio Sura 
karta, 21.00 BERITA BAHASA 
DJAWA, 21.15 Wajang Orang: 22.00 
WARTA BERITA BERITA OLAH 
RAGA: -22.15. Atjara . esok . hari: 
22.20 Wajang Orang: 23.30 Tutup. 

SIARAN R.R.I. SOLO. 
Djuma'at 6 Maret 1953, 

“Djam 17.05 dunia kanak2 oleh 
S.R. Iat. L: 17.45: Andre Ksoela- 
netz dengan orkesnja: 18.00 ekono 
mi rakjat oleh A.H. Sukarno: 18.15 
gending2 dolanan oleh putra ASAS: 
19.30 pilihan pendengar oleh Tatiek: 
20.30 irama Maluku, 21.20 Suara 
bersama oleh The  Modernaires: 
21,30 lagu2 seriosa oleh gema se- 
riosa, 22.15 sekitar pulau kelapa:   23.00Tutup. 

  

perbuatan?nja jg salah, As: 

pula pertundjukan bioskoop. Mudah 

tan 2 kalangan jang me 
ngetahui pada Kementerian Aga 
ma, berhubung dengan berita2 
dari London jang menjatakan 
bahwa antara duta2 negara Islam 
di Inggris diadakan pertemuan 
untuk membitjarakan niat mendi 
jrikan mesdjid di London jang di 
' badiri pula oleh duta-besar Indo 
nesia dikota tsb., Dr. Subandrio. 

Atas pertanjaan tentang laporan 
Panitya Reorganisasi PHI jg sudah 
disampaikan pada Menteri Agama 
pada minggu jg lalu, mengenai soal 
organisasi PHI untuk masa2 jg akan 
datang, kalangan tadi menjatakan 
bahwa laporan tsb. kini tengah di 
peladjari “dan diharapkan dalam 
achir minggu ini sudah ada sesuatu 
kepastian dari Menteri terhadap Ia- 
poran tadi, sehingga dapatlah diam- 
bil langkah2 dalam rangkaian ma- 
salah PHI tsb. Kalangan tadi tidak 
bersedia memberikan keterangan 
apakah ada kemungkinan usul? ig 
disampaikan oleh Panitia tsb. me- 
ngalami perobahan2, hanja ditegas- 
kannja bahwa langkah? ig akan di- 
ambil dalam rangka masalah PHI 
itu tentunja akan berdasarkan pada 
usul2 dan saran2- Panitia tsb. 

UDJIAN MASUK SEKOLAH 
PENDIDIKAN GURU AGAMA 

Kantor Perwakilan Djawatan Pen 
didikan Agama bagian inspeksi 
umum di Jagjakarta mengumumkan, 
bahwa udjian masuk sekolah Pendi 
dikan Guru Agama (P.G.A.) 

akan diadakan 

Maret, 
Rp: So 
Semua murid P.G.A. mendapat 

tundjangan ikatan dinas. 

sedang uang pendaftaran 

  

  jang | 
tersebar hampir ditiap? karesidenan, | sih sengsara. 
untuk tahun peladjaran 1953/1954 

pada tg. 7 dan 8:limin jg budiman! Marilah 
April 1953. Pendaftaran dilakukan ' 
ditempat2 P.G.A. mulai tg 5 s/d 15: 

mu —! Kamu meminum airnja jang 
segar. Kamu memakan hasil bumi- 
nja jang ledzat tiita rasanja. Kamu 
mengisap hawanja jang sedjuk. Ka- 
mu terpelihara diatasnia: dan di- 
atasnja pula kamu hidup!” 

.Bangsamu, melaiani kamu:  te- 
tapi, barangkali tidak kamu rasa- 
kan benar2, bahwa mereka itu men- 
djadi pelajanmu. Mereka memeli- 
hara sawah ladang dan kebun, ha- 
sil dan buahnja kamu makan. Me- 
reka menanam kapuk dan kapas, 
kainnja kamu pakai. Mereka me- 
nangkap ikan dilaut dan mengail di- 
sungai-sungai, hasil usahanja kamu 
makan. Bahkan kalau kamu teliti Je- 
bih mendalam, akan terasalah oleh- 
mu, bahwa sesuap nasi jang kamu 
makan, seteguk air jang kamu mi- 
num dan sehelai kain jang kamu 
pakai: tidaklah kamu akan sampai 
hati memakan nasi itu, tidaklah 
akan sampai hati kamu minum air 
itu, dan tidaklah akan sampai hati 
kamu memakai pakaian itu: melain- 
kan bila kamu telah mengetahui. 
bahwa mereka itu telah memakan 
nasi itu, mengenjamkan buah-buah- 
an itu, meminum air itu dan me- 
makai pakaian itu. Tahukah kamu, 
bahwa nasi jang kamu makan, air 
jang kamu minum dan pakaian jang 
kamu pakai itu dari buah usaha 
dan pertolongan orang banjak, ter- 
utama bangsamu?” 

.Kalau kamu sewaktu-wakt: men 
dapat kesempitan kesulitan dan ke- 
susahan, pada lazimnja tidak sekali: 
kai kamu mehgeluh — sesudah ke 
pada TUHAN -- melainkan kepada 
bangsamu. Tenaga mereka sewaktu- 
waktu untuk kemu. Dari sebab itu: 
lah, maka hendaklah kamu .beker- 
dja dengan sekuat tenagamu untuk 
kemaslahatan — tanah airmu, untuk 
kebaikan dan kepentingan ban gt 
dan untuk meninggikan pimpinan: 
agamamu jg kamu ikut selama ini, ! 
jalah agama Islam! Kehinaan dan 
kerendahan bangsamu,  berartilah 
kehinaan dan kerendahan dirimu 
sendiri. Kesakitan mereka itulah pa 

Pada suatu hari salah seorang 
gadis tjantik, jahg mendjadi guru 
pada salah sebuah sekolah di Ku- 
taradja, datang menghadap Ba- 
pak. Gadis tjantik lagi genit ini, 
telah menimbulkan selera sang Ba- 
pak, mieluap2 sebagai selera se: 
tan. 

Suara guru muda jang lemah 
lembut didalam pembitjara'an de- 

bulkan kehilangan ingatan, se- 
hingga dengan satu kali lompat, 
tubuh jang lemah itu berada di- 
dalam pelukan. Gadis jang masih 
sutji itu berontak dan melawan. 

Perlawanan itu dianggap oleh 
sang Bapak adalah suatu reaksi 
dari hakekatnja gelora djiwa jang 
mas h muda, menjebabkan sang 
Bapak bertambah bernapsu. 

Ketika sang Bapak asjik ber- 
Siap2, kesempatan itu diperguna- 
an oleh guru tersebut utk me- 
mekik2 sepandjang djalan raya, 
sebelum sempat dinodai. 

Orang jang lalu lintas, tertjeng- 
gang-tjenggang melihat kedjadian 
itu. 

Sekalipun kereta anginnja ter- 
tinggal ditempat ,,bandot” itu gu- 
ru muda tersebut tidak mau ba- 
lik buat mengambilnja lagi. 

Demikianlah salah suatu ade- 
gan jang dibuat oleh sang Bapak 
Badau alias ,,Radja Faruk K. Ra- 
dja” jang kini bertachta dengan 
megahnja di Kutaradja. 
- Isteri dikirim ke Djawa., 
“Dalam bulan jang lalu, “isteri 
Jang mulia ini telah berangkat pu- 
ang Djawa. Maka: tinggallah 
»Faru ” seorang diri, melakukan 
praktik jang telah biasa dibuatnja 
saban hari. 
. Seorang2 guru puteri lainnja, 
jang kebetulan berumah tidak 

2 TAWANAN PERANG DIBU- 
NUH KAWAN2 MEREKA, 
Komando tawanan perang PBB 

di Tokio hari Rebo mengumum-   da hakikatnja kesakitanmu djuga. 
Kesenangan bangsamu, berartilah 
kesenanganmu: dan kesusahan mere 
kapun, berartilah kesusahanmu. Se 
bab itu, wahai anak-ku, selama bang | O1 
samu masih dalam keadaan susah, nja luka2, 
tidaklah selajaknja kamu  berse- 
nang-senang: selama bangsamu ma- 

sih dalam keadaan menderita, tidak 
lah seharusnja kamu bersuka ria: 
dan selama bangsamu masih dim 
kehidupan sengsara, tidaklah sepa- 
tutnja kamu merasa gembira wa- 
hai anak-ku! Bekerdjalah guna ke- 
pentingan nusa dan bangsa, disam- 
ping kamu ber'amal untuk kepenti- 
ngan agamamu, sebagaimana nusa 
dan bangsa itu telah memberi man- 
fa'at dan bekerdja guna kepenti- 
ngan kamu! 

Demikianlah kata pesenan filosof 
muslim, Dr. Abdurrahman  Isma'il 
kepada anaknja. Kata pesanan jg 
bermutu tinggi itu baik amat djika 
dipergunakan sebagai peringatan ki 
ta bersama, terutama bagi para pe- 
mimpin rakjat, pemuka ummat dan 
bangsa Indonesia jg kini telah Mer- 
deka tetapi kehidupan mereka ma- 

kaum . Mus- 
uraian 

dan kata pesanan sebagai jg tertera 
diatas itu kita perhatian  bersama- 
sama, agar dapatlah kita masing- 
masing membuktikan arti tjinta ,,nu 
sa” dan ,,bangsa” dengan arti kata 
jg sebenarnja! 

Para pembatja dan 

kan bahwa pada hari Senin jang 
lalu dua orang tawanan perang di 
kamp pulau Koje telah dibunuh 
oleh kawan2 mereka dan 8 lain- 

antaranja lim orang 
luka2 berat. Jang terachir diba- 
wa kerumah sakit. 
USAHA PENJELESAIAN PER- 
TENTANGAN2 DI IRAN. 

Permaisuri Sjah akan ke 
Eropa. 

Wakil Presiden Madjelis Ren- 
dah Iran, Razavi, pada hari Rabu 
telah diterima Sjah di istana, da- 
lam suatu usaha untuk mentjapai 
penjelesaian terachir dari perten- 
tangan paham baru2 ini jang ter- 
djadi antara Sjah Iran dan Peme- 
rintah Iran. Sementara itu didapat 
kabar bahwa hari ini akan diada- 
kan lagi sidang tertutup dari Par- 
lemen. 

Perundingan antara PM Mossa- 
degh-Henderson, sebagai jang te- 
lah pernah dikabarkan, pada hari 
Rabu kemarin masih diteruskan. 
Mereka membitjarakan soal2 jg. 
bertalian dengan ,,Minjak Iran”, 

Selandjutnja kalangan2 di Te- 
heran mengabarkan bahwa dalam 
waktu jang singkat, Permaisuri 
Sjah Iran, puteri Soraya akan me- 
ninggalkan Iran dan pergi ke Ero 
pa untuk kesehatannja. 

  
  

ya, Pi 

SOLO 
PENGURUS BARU PERSIS 

SURAKARTA. 
Persis Solo telah membaharui 

Susunan  Pengurusnja, jang kini 
terdiri dari: Ketua: Sumokartiko 
(PPP), Sekertaris I: Sarojo (IM), 
Sekertaris I: Rohadi (KRESNA), 

  

: Bendahara: Sutjipto (MARS), 
Competitie-leider: Suwandito 
(THOR), Komisaris:  Sutardjo 
(ALWATHONY) dan Sik Djing 
Swan (TNH). 

Susunan Pengurus baru terse- 
but masih akan dilengkapi dengan 
wakil2 dari perkumpulan2 jang 
tergabung dalam Persis, jang da- 
lam susunan itu belum diwakili. 
PEMBELIAN ALAT-ALAT 

INVENTARIS. 
— Pemerintah Kotabesar Surakarta, 
telah menjetudjui pembelian alat? 

linventaris Balai Istirahat Tawangma 
.ngu, semuanja seharga Rp. 48.000.— 
Uang tersebut tidak dikeluarkan se 
kaligus, akan tetapi ditjitjil meng- 
ingat keadaan keuangan daerah. 
Angsuran pertama berdjumlah Rp 

20.000.— 

  
  

TARDAYA KAA 
KONGRES TSING NIEN HUI, 
— Kongres Tsing Nien Hui jg akan 
diadakan di Solo selama hari2 Pas- 
kah meliputi atjara antara lain ber 
darmawisata ke Kraton Sufakarta 
dan ke Tawangmangu. Malam petr- 
pisahan akan diramaikan dengan per 

tundjukan2. Panitya kongres akan 
berusaha mendapatkan sumbangan 
pertundjukan tarian2 ,,Muda Mudi”, 
Bondan, Srimpi dan Wireng. 

Selandjutnja akan diadakan mode 
show pakaian malam, kebaja & ka 
in dan Shanghai dress. 

KUDUS 
DPRDS TANPA SECRKETARIS. 

Rd. Sinoeng Secretaris DPRDS 
Kab. Kudus jang oleh Kementerian 
Dalam Negeri ditarik sebagai secre 
taris Kabupaten Kudus dan akan di 
tempatkan dalam bagian lain di ke 
pamong pradjaan, tgl 3-3 telah me 
nerima ketetapan dengan djalan tel- 
foon dari Kantor Karesidenan Pati. 

Mulai tanggal 5 Maret S. Sinoeng 
dipindah dikantor Karenidenan Pati, 
Perlu diterangkan, bahwa selama 
dang DPRDS kab. Kudus sedjak tgi 
14-2 sampai tgl 2-3 jang lalu dia ma 
sih bekerdja selaku Secretaris DPR 

DJOKJA 
TEA OA bath Snap KL haRA 

MINTA SEBAGAI DAERAH 
PEMILIHAN TERSENDIRI. 

Delapan anggota DPRD Jogjakar 
ta telah mengadjukan usul mosi jang 
isinja minta kepada pemerintah dan 
parlemen agar supaja pada pemilih- 
an umum DPR dan Konstituante 
nanti, daerah Jagjakarta didjadikan 
daerah pemilihan sendiri dan dja- 
ngan dimasukkan dalam daerah Dja 
wa-Tengah. Usul tersebut berdasar- 
kan pertimbangan, bahwa daerah 
Jogjakarta merupakan pusat pendi- 
dikan, mempunjai status setingkat de 
ngan propinsi dan sudah mempunjai 
DPRD jang anggota2nja dipilih lang 
sung oleh rakjat. 

HARGA BERAS TURUN. 

Sedjak pada hari Kemis harga 
beras di Jogjakarta mulai turun dari 
Rp. 2,50 mendjadi Rp. 2,10 per kg. 
Turunnja harga beras ini disebabkan 
injeksi beras oleh pemerintah jang te 
lah dilakukan sedjak beberapa wak 
tu jang lalu guna menekan harga 
beras di-pasar2. 

Selain daripada itu disebabkan pu 
kyla masuknja beras dari daerah Kedu 

dan Solo dengan setjara leluasa. 
' Pemerintah daerah selalu berusaha 
agar supaja harga beras selalu turun   DS, siapa gantinja belum ada kete- 

rangan, 

  

dan untuk itu selalu diusahakan tam 
bahnja injeksi beras di-pasar2, 

ngan Bapak Jang Mulia, menim-   

“lini, sudah   

bahwa 

selain daripada   
Abad 20 

sFarouk Kotaradja” Tjemarkan 336 
Gadis Remadja 

Didalam masa jang achir-achir ini, pelatjuran tjabang atas me- 

radjalela di Kutaradja, jang dilakukan oleh salah seorang pembesar 
negeri jang tadinja didatangkan pemerintah dari Djawa. 
penduduk, hal ini sudah mendjadi ..rahasia umum, hanja buat Bapak 

Badau itu sendiri jang masih menjangka, bahwa perbuatannja be- 

lum seorangpun jang mengetahui... Oleh penduduk dia diberi nama 
Hampir saban malam, 

inggalnja itu dibawa perempuan-perempuan dari kalangan 

tempa NN La untuk memuaskan hawa nafsunja. 

Buat 

kerumah 

djauh dari mahligai sang Bapak, 
didjadikan sasaran tetap, sebagai 
gula2nja. Djongos2nja senantiasa 
menerangkan kepada teman2nja, 
kelakuan kedji ini, malah salah se- 
orang babunja pula telah mendja- 
di korban pula. 

Wapita Tionghoa lang- 
ganan tetap. , 

Seorang wanita Tionghoa dari 

kalangan hartawan dikota itu, te- 

lah mendjadi langganan tetap sang 

Bapak. Djikalau korban jang Jain2 

tidak diperolehnja, wanita Tiongi 

hoa itulah didjadikan umpannja. 
Orang selalu dapat melihat, 

baik dia datang kerumah wanita 

Tionghoa itu maupun sebaliknja 

bahwa perhubungan akrab-itu te- 
lah demikian mesra, Rekat tak 

mudah lepas lagi. 2 
Rahasia djumlah korban ini ter 

bongkar, ketika Bapak ini bertje 
rita dengan bangganja kepada sa- 
lah seorang temannja ,,sedjawa- 

tan” dimuka pemberita ,,Pendo- 

rong”. Tjerita tentang perbuatan: 
nja sedjak dari Pulau Djawa. 

Pemberita tersebut sajang be- 
um dapat membandingkan, siapa 
jang lebih banjak mengambil kor- 
ban, bekas Radja Farouk dari 
Mesir, ataukah ,,Faruk K. Radja” 
kita ini. 

Minta pindah, karena tak 
tahan hati. , 

Salah seorang pegawai kantor 
Keuangan baru2 ini telah minta 
pindah dari Kutaradja, dgn. antja 
man djika jang berwadjib tidak 
mau mengabulkannja, ia akan 
minta berhenti baik dgn. hormat 
atau tidak. 

Ini semata-mata disebabkan ka- 
rena setjara terang2an Bapak Ba- 
dau membuat isterinja djadi gula2 
nja. Demikian telah beraninja, se- 
hingga pernah pada suatu malam, 
Bapak masuk kekamar tidurnja, 
dengan memegang wanita itu, la- 
lu membawa keluar. 

Orang melihat motor halusnja 
bergerak menudju kerumahnja. 
Hampir djam 12 malam, barulah 
wanita isteri dari lelaki jang ma- 
fang itu dikembalikan ketempat- 
nja oleh abang sopir. 

Kapan sadja jang mulia mau, 
boleh menelepon. Toch, mereka 
sama2 datang dari Djawa. 

336 gadis telah korban. 
Didjaman Belanda dan Djepang 

Pak Badau ini mendjadi Pangreh 
Peradja disalah suatu tempat di- 
pulau Djawa. Kesempatan itu te- 
lah begitu sungguh2 dipergunakan 
oleh Jang mulia, sehingga Bapak 
telah mentfjemarkan 336 gadis? 
sutji. 

Hal ini telah diterangkan oleh 
salah seorang jang terkemuka di- 
(empat bekas ,,Jang Mulia” ting- 
gal kepada salah suatu perkumpu- 
lan sosial di Kutaradja. 

Apa korban lagi? 
Dari suatu tempat (dari Me- 

lan?. red) baru2 ini, telah berkun 
djung ke Atjeh, jang ditugaskan 
atasannja, beberapa wanita jang 
genit2 dan tjantik2. 

Salah seorang daripadanja, de- 
mikian dilihat oleh umum di Ku- 
aradja, mempunjai hubungan jg 
rapat dengan Bapak. Kemana sa 
dja pergi, perempuan ini dilihat 
semotor dengan Jang Mulia. 

Dugaan umum, bahwa apa2nja 
tentu sadja sudah ada. 

, Kementerian Sosial diam. 
Rakjat jang telah puas dengan 

sandiwara jang dilakukan oleh sa 
lah seorang ,,feodal” dari Djawa 

“berusaha melaporkan 
kepada Djawatan Sosial Sumate- 
ra di Medan dan Kementerian So- 
sial di Djakarta. Sebegitu djauh, 
walaupun laporan? itu telah ber- 
timbun2 tibanja ketangan jg. ber- 
wadjib, namun suatu tindakan da 
ri jang berkuasa belum kelihatan. 

Kalangan jang mengetahui dju- 
ga menerangkan, bahwa Kjemen- 
terian Dalam Negeripun sudah sa 
ngat banjak menerima laporan2 
sedemikian mengenai Bapak Ba- 
dau ini, namun belum suatupun 
ig. dapat lihat perobahan jang di 
buat olehnja utk memperbaiki per 
soalan ini. 

Tadinja  digembar-gemborkan, 
bahwa pelatjuran di Atjeh umum 
nja tidak ada, tiba2 beberapa su- 

"rat kabar diluar Atjeh, meniin- 
dir-menjindir  adanja perbuatan 
tjurang dari Bapak Badau ini, se- 
hingga nama Atjeh jang sutji itu 

kali. : 
Kalangan pemimpin rakjat di 

Kutaradja sangat gelisah, melihat 
bungkemnja jang berwadjib ter- 
hadap salah seorang pegawainja jg 
kini bertachta di Kutaradja 

Agar penjakit ini djangan menu 
lar dan meluas di Atjeh, hendak- 
nia pihak Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Sosial, 
memperlihatkan sikap jang posi- 
ief, sehingga kepertjajaan rakjat kepada pegawai2 tinggi pemerin- 
tahnja dapat dikembalikan lagi. 

Perlu ditiatat disini bahwa ,,ba- 
ruania” adalah seorang bangsawan   (feodal) pegawai disana, 

  

sudah mendjadi tfemar sama se- 

“u
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Hamid TakSetudju TNI Ke Kalimantan yo. Siatin | 
Sikap Hamid Menjebabkan Perdebatan 

Ramai Di Dewan Menteri 
Keterangan Saksi2 Dalam Pemeriksaan Perkara 

Hamid Hari Rebo jl. “ 
mengenai pemeriksaan perkara Sultan Hamid Menjambung berita ,,Suara 

.Pada hari Rebo pagi, dimana did 

riksaan dimulai pukul 09.00 
Ketua Mahkamah Agung Mr. 

bahwa mengenai keterangan saksi 
demikian supaja soal tsb. djangan 

Merdeka” kemaren, 
engar keterangan saksi2 Sultan H | 1 amengkubuwono, 

jor Simatupang dan Mr. Ali Budiardjo, lebih djauh dapat diwartak 
i dan perhatian pagi itu te 
irjono, memulai de 

djenderal ma- 
an sebagai berikut. Sidang peme- 

tap sebagai dalam sidang2 jang terdahulu. 
: . ngan memadjukan pertanjaan, apakah terdakwa tetap pada /keterangan2nja jang diberikan dalam sidang jang terdahulu. Oleh terdakwa Suitan Ha- 

mid didjawab, bahwa antara pembelanja (Mr. Surjad Wa A 1) dan terdakwa sendiri telah timbul perselisi- 
han pendapat mengenai keterangan saksi Najoan dala : m sidang jang lalu. Ketua sidang menjatakan, 

Najoan, akan dilandjutkan diwaktu jang akan datang dan dengan 
dikemukakan pagi itu. Sesudah terdakwa 

tidak menambahkan apa2 pada keterangannja IX jang kini mendjabat kepala daerah istimewa Jogjakarta dipersilahkan masuk. 
kan, bahwa antara ia dan terdakwa Sultan Hamid tidak ada hubungan 

mendjawab, bahwa ia 
jang terdahulu, maka saksi Sultan Hamengku Buwono 

Sesudah menerang- 
kekeluargaan atau hubu- 

ngan antara madjikan dan buruh dan setelah disumpah setjara Islam, saksi Sultan Hampa Bu- 
wono menerangkan, bahwa ja mengenal terdakwa semendjak mereka berdua ada di Lagere Setool di 
Jogjakarta, 
Menurut ingatannja, saksi dan ter 

dakwa sama? di- Lagere School itu 
lebih kurang 4 tahun dan sesudah 
itu bertemu pula beberapa kali di 
Nederland sebagai student. 

Ketika/ dilakukan penjerbuan Ban- - 
dung oleh Westerling pada tg. 23 
Djanuari 1950, saksi mendjabat se 
bagai Menteri Pertahanan RIS dan 
jg bertanggung djawab atas keama- 
nan, 

Atas pertanjaan ketua mengenai 

diputuskan, bahwa jang berhak dan 
mempunjai kekuasaan untuk men- 
djalankan dislokasi itu jalah Men- 
teri Pertahanan. 
Hakim Prof. Mr. Satochid me- 

nanjakan pula, apakah pada waktu 
itu diperbintjangkan tentang peng- 
gabungan KNIL kedalam APRIS. 

Saksi mendjawab, bahwa soal 
tsb. pada waktu itu mendjadi soal 
jang hangat. Menurut persetudjuan 
KMB, maka pasukan? Knil dima- 

sidang kabinet di Pedjambon pada sukkan kedalam Apris, sedang TN ' 
tg. 24 Djanuari 1950, jg menurut 
rentjana Westerling akan diserbu, 
saksi Hamengku Buwono mendja- 
wab, bahwa ia tidak menghadiri si 
dang kabinet itu, karena pada wak-' 
tu itu ia menghadiri rapat staf mili 
ter untuk membitjarakan soal penjer ! 
buan Bandung jg terdjadi sehari se' 
belamnja. 
.Ig hadir dan mewakili saksi dlm. | 

sidang kabinet tg. 24 Djanuari ialah | 
Sekretaris Djenderal Kementerian 
Pertahanan Mr. Alibudiardjo. 
Sesudah tg. 24 Djanuari 1950 sak 

SI mendapat laporan dari Gubernur 
Militer Djakarta, pada waktu itu 
Overste Daan Jahja dan kepala staf- 
nja Major Parman, demikian pula 
dari kepala reserse pusat. Sosroda- 
nukusumo, tentang akan diadakan 
nja penjerbuan di Dewan Menteri i 
dan ditangkapnja menteri2. Ketua | 
mengingatkan kepada saksi Sultan | 
Hamengku Buwono, bahwa dalam | 
keterangan saksi jg pernah diberikan ' 
dalam penjusunan proses-verbaal di |: 
terangkan, bahwa sesudah  meneri- 
ma laporan dari Gubernur “ Militer 
Overste Daan Jahja, maka saksi 
memberitahukan hal itu kepada Per 
dana Menteri Hatta. Berhubung dgn 
tu maka waktu berachirnja sidang 
kabinet diadjukan lebih tjepat edari 
pada biasanja. 

Saksi menjatakan, bahwa sesudah 
tg. 24 Djanuari itu maka ada sidang 
lagi tg. 2 Pebruari 1950. Mengenai 
sidang kabinet tg. 24 Djanuari 1950 
la tidak ingat, karena jg hadir dlm 
sidang tsb. ialah Mr.  Alibudiar- 
djo sebagai wakilnja. Oleh ketua di 
kemukakan soal itu'ialah, karena 
ada keterangan jg tidak tjotjok seki 
tar waktu berachirnja sidang kabi- 

et. tg. 24 Djanuari. Menurut “ja 
tatan sekretariat” Dewati “ Menteri, 
sidang kabinet tg. 24 Dianuari itu 
dilakukan sampai “pukul 2200, se: 
dang menurut keterangan polisi ba: 
gian lalu-lintas dan jg mengadakan 
pendjagaan waktu itu (dan menurut 
wachtrooster), sidang kabinet tsb. di 
lakukan dari pukul 17.00 hingga 

  

Djen. Maj. Simatupang — 

19.00. Dengan demikian tidak ada 
ketjotjokan “antara keterangan dari 
kedua instansi itu. 

Ketua sidang: Apa masih ingat, 
sesudah dilakukan penjerbuan Ban- 
dung ada pernjataan dari pemerin- 
tah Pasundan jg disampaikan kepa- 
da kabinet. dan apa isi pokoknja? 

Saksi: Kalau tidak keliru isi po- 
kok pernjataan tsb. ialah - untuk 
mempertahankan pemerintah Pasun 
dan. : 

Ketika ditanjakan oleh ketua ten- 
tang pernjataan Pasundan jg berhu- 
bungan dengan penjerbuan di Ban- 
dung, didjawab oleh saksi, bahwa 
ia tidak ingat lagi mengenai hal itu. 

Ketua: Menurut keterangan resmi, 
pernjataan Pasundan pada waktu 
itu mengatakan, bahwa Pasundan 
tidak ikut tjampur dalam penjerbu- 
an Bandung. 

Saksi Hamengku Buwono mendja 
wab, bahwa ia mendapatkan af- 
schrift mengenai pernjataan itu. 

Atas pertanjaan2 selandjutnja me- 

ngenai soal2 sekitar waktu berachir- 
nja sidang kabinet tg. 24 Djanuari 
1950 itu, maka saksi ' mendjawab, 
bahwa jg dapat positif memberikan 
djawaban mengenai soal itu ialah 
Overste Daan Jahja. 5 

Anggota Mahkamah hakim Prof. 
Mr. Satochid ' mengadjukan 
tanjaan kepada saksi, apakah" se- 
belum dilakukan 
dung pernah dikemukakan 

an negara kita, misalnja mengenai 
aliran federalisme dan -unitarisme? 

Atas pertanjaan hakim Prof. Sa- 
tochid itu, saksi tidak dapat mem- 
berikan djawaban, apakah hal itu 
pernah diperbintjangkan kepadanja 
atau tidak. Mengenai itu ia tidak 
ingat lagi. 

Hamid dan Sri Sultan 
dari dulu memang tjurj 
'ga-mentjurigai. 

Hakim Mr. Satochid 
mengadjudan pertanjaan, apakah 

pada waktu itu pernah  diperbin- 
tjangkan tentang  kebidjaksanaan 

Menteri Pertahanan, jang didjawab 

kemudian 

oleh saksi, bahwa pernah  diper- 
bintjangkan tentang dislokasi pasu- 
kan2 tentara. Siapa jang berhak 

dalam mendjalankan dislokasi itu? 

Hal tsb. dikemukakan pada waktu 

itu dalam suatu sidang kabinet oleh 

Sekretaris Djenderal Kementerian 

Pertahanan Mr. Alibudiardjo, kare- 

na ia sendiri sedang mengadakan 

perdjglanan keliling. Oleh kabinet   

terdakwa pernah  memperbintjang- 

mentjeritakan, bahwa ketika terdak- 

lan KMB, pada waktu itu akan di- 

  

mendjadi inti Apris. 
Hakim Prof. Satochid: — Apakan 

kan hal itu dengan saudara? 
Saksi Sultan Hamengku Buweno 

wa sedang ada dinegeri Belanda un- 
tuk penanda-tanganan . perdjandji- 

& $ 
- 

i 

  ' penjerbuan 

demikian saksi, waktu itu diada 
kan perundingan dengan djendral 
Engels, komandan pasukan Belan 
da di Bandung. Pihak Apris diwa 
kili oleh Kol. Sadikin. “Sesudah 
perundingan itu maka penjerbu? 
ditarik kembali dari Bandung. Di 
njatakan, bahwa djendral Engels 
ingat dalam keterangan mengenai 
pada waktu itu mendjadi peranta 
ra. 

Ketua sidang: Saudara tidak 
pimpinan penjerbuan di Bandung 
ada nama Titaley? 

Saksi: Saja sudah pernah men 
dengar nama itu. Didjelaskan lagi 
oleh saksi, bahwa sesudah ada 
perantaraan djendral Engels, ma 
ka penjerbu2 mengundurkan diri. 

Djaksa agung kemudian berta 
nja lagi, apakah terdakwa pernah 
ketemu dengan saksi dan memper 
tjakapkan tentang Apra dan Wes 
terling. 

Saksi Sultan Hamengku Buwo 
no: Saja ingat, sesudah dilakukan 

Bandung ia pernah 
mengusulkan kepada kami supaja 
ia dikirim ke Bandung untuk me 
njelesaikan soal di Bandung itu. 
Pertiakapan diatas itu dilakukan 
berdua antara saksi dan terdak 
wa, diluar ruangan sidang kabi- 
net. 

Atas vertanjaan hakim, bagai 
mana djawaban saksi pada waktu 
itu, saksi Hamengku Buwono men 
djawab: Saja tidak memberi dja 

  

-— Gambar terachir dari 

  

  

marsekal Jozef Stalin — 

  

Uranium 
. Demam Uranium« 

Penduduk) 
(Oleh: Pembantu , 

djadi saingan terpenting dilapangan 

  

  
— Sri Sultan — 

lakukan pengiriman pasukan TNI 
ke Kalimantan. Sesudah Sultan 
Hamid" kembali dari Nederland, ru- 
panja “ia, tidak senang dengan 
pengiriman pasukan T. N. IL. - ke 
Kalimantan. . Waktu itu dikirim 
Overste..:.Sukanda- ke Kalimantan 

pala2 daerah tentang 'adanja pemin 
untuk memberitahukan kepada ta 

dahan ..pasukam: itu. Sesudah: itu 
timbul .perbintjangan, siapa jang 
berhak mengadakan dislokasi pa- 
sukan2 tentara. Sebagai putusan De- 
wan Menteri jang berhak ialah 

   waban. (Ditempat umum jang ha 
dir orang pada ketawa). 

Saksi menjatakan seterusnja, 
bahwa dalam hati ia tidak mufa 
kat dengan usul terdakwa padu 
waktu itu. Mengenai soal tsb., 
menurut ingatan saksi, waktu itu 
tidak diteruskan kepada P.M. 
Hatta. 

Djaksa Agung mengadjukan 
pertanjaan: Sesudah tampak pada 
saksi bahwa terdakwa ketjewa 

dan tidak setudju dengan dilaku 
kannja pengiriman TNI ke Kali- 
mantan, apakah ada tanda2 dari 
sikap atau muka terdakwa, bah 
wa ja akan mengadakan  tinda-. 
kan2? : 

Saksi Sultan Hamengku Buwo 
no hanja mendjawab, bahwa soal   

Agung Mr. Suprapto diberikan 
kesempatan oleh ketua sidang un 
tuk mengadjukan pertanjaan2 ke 
pada saksi. Atas pertanjaan hakim 
Satochid, apakah alasan saksi un 
tuk menolak usul terdakwa waktu 

didjawab oleh saksi, bahwa seba 
gai jang dinjatakan sebelumnja ia 

demikian terdakwa, bahwa 

per- 

penjerbuan Ban- 
oleh 

terdakwa kepadanja hal2 jang me- 
ngenai perkembangan ketatanegara- 

dengan terdakwa dulu saksi men 
dapat kesan, bahwa terdakwa se 
orang jang impulsief atau seorang 
jang 
tindakan2-nja, 

rut kesannja terdakwa dulu pema 
rah, tapi disamping itu ada kesan 
pula, bahwa ia memikirkan 
jang diperbuat. 

Djaksa Agung tentang bagaimana 
diselesaikan soal penjerbuan 
Bandung itu. 

Menteri Pertahanan. Keadaan seki- 
tar soal tsb. mendjadi demikian ra- 
mainja, sehingga pada waktu - itu 
Bung Hatta (waktu itu mendjabat 
P.M. red. Antara) akan ke Pontia- 
nak. Terdakwa sendiri pada wak- 

tu itu masih memangku djabatan ke 
pala daerah Kalimantan Barat. 
Hakim Prof. Satochid - menanja- 

kan, menurut laporan jang diteri- 
ma saksi pada waktu itu, siapa 

jang memegang pimpinan dalam 
penjerbuan Bandung. 

Saksi: Westerling. 
Hakim Prof. Satochid: Selain 

Westerling apakah tidak disebut 
nama2 orang atau instansi lain? 
Sesudah agak lama saksi mendja- 

wab: Tidak. 
Hakim Prof. Satochid: Apakah 

hubungan saudara dengan terdak- 
wa baik? 

Saksi: Hubungan tsb. zakelijk, 
tapi dalam pada itu ada djuga pe- 
rasaan, tjuriga-mentjurigai. Hal itu 
disebabkan karena pendirian jang 
berlainan. Kami Republikein dan 
terdakwa tidak. 

Sultan Hamid pernah 
minta untuk dikirim ke 
Bandung. 

Sesudah itu kepada Djaksa 

itu untuk dikirimkan ke Bandung, 

mentjurigai terdakwa. 

Ketua sidang kemudian berta 
nja, apakah terdakwa bermaksud 
memberikan keterangan2. Ter- 
dakwa Sultan Hamid mendjawab, 
atas satu hal itu ingin memberi- 
kan keterangan. Tadi dikatakan, 

saja 
tidak senang dengan pengiriman 
TNI ke Kalimantan. Saja tegas- 
kan disini, bahwa bukan saja 
tidak senang dengan pengiriman 
TNI ke Kalimantan, tetapi jang 
saja tidak senang jalah tjaranja. 

Saksi diminta oleh Djaksa 
Agung untuk memberikan ketera 
ngan bagaimana sifat dan tabiat 
nja. Ditambahkan oleh  Djaksa 
Agung, bahwa mungkin djawaban 
atas pertanjaan tsb. dapat mengen 
tengkan terdakwa. Pertanjaan tsb 
disetudjui pula oleh pembela Mr. 
Surjadi jang mengadjukan perta 
njaan, apakah dalam pergaulan 

mempertimbangkan segala 

Saksi mendjawab, bahwa menu 

apa 

Kemudian didjawab pertanjaan 

tsb. pada waktu itu mendjadi ra 
mai dalam Dewan Menteri dan 
karena itu PM, Hatta akan ke 
Pontianak. 

Pembela mengadjukan pertanja 
an kepada saksi. pasukan apa jg 
mengadakan penjerbuan di Ban 
dung, liar atau resmi? 

Saksi: Apra. 
Pembela: Apa pernah mende- 

ngar tentang pasukan KST jang 
ikut? 

Saksi mendjawab sekali lagi, 
bahwa jang menjerbu ialah Apra. 
Mungkin K.S.T. (pasukan penjer 
bu dari tentara Belanda — red. 
Antara) turut serta. Tapi laporan 
tidak menjebutkan. 

Pembela: Ketika sudah dilaku 
kan perantaraan oleh djendral 
Engels, pasukan2 penjerbu ditarik 
kemana? 

Saksi: Keluar kota Bandung. 
Djaksa Agung mengadjukan 

pertanjaan, mengingat kenjataan 
bahwa jang diminta perantaraan 
untuk penjelesaian soal di Ban 
dung itu jalah djendral Engels, 

sukan2-nja jg ikut dalam penjer 
buan itu? - 

Saksi: Resminja, tidak. Ditegas 
kan oleh saksi, bahwa pada wak 
tu itu djendral Engels tidak bisa 
dipertanggung djawabkan atas pe 
njerbuan di Bandung. Sesudah itu 

  

— Mr, Ali Budiardjo — 
maka kemudian pertanjaan2 ke 
pada saksi Sultan Hamengku Bu 
wono diachiri dan saksi Djendral 
"Major Simatupang diminta meng 
hadap hakim. : 

Saksi Djendral-Major 
Simatupang 

Sesudah mengutjapkan sumpah se 
tjara Kristen didepan ketua sidang, 

"maka saksi Djenderal Major Sima- 
tupang menjatakan, bahwa ia mula2 
kenal dengan terdakwa dalam bu- 
lan Djuli 1949 ketika diadakan Kon 
perensi antara-Indonesia di Jogja. 
Kemudian perkenalan itu berlang- 
sung selama Konperensi antar-Indo- 
nesia jg kedua di Djakarta dan di 
Nederland ketika dilangsungkan 

Konperensi Medja Bundar, di Dja- 
karta dengan adanja Panitya Persia- 
pan Nasional dan dalam. pemerinta 
han R.LS. : 

Atas pertanjaan mengenai penjer- 
buan Bandung oleh Westerling tgl.   di 

Kalau tidak salah, 

   

23 Djanuari 1950 didjawab oleh 
saksi ia ingat tentang tanggal pe: 

  

njerbuan itu dan ia mengotahuinja 
waktu itu djuga. 

Ketua: Saudara masih ingat seki- 
tar laporan jg disampaikan kepada 
saudara tentang maksud Apra utk.   

lam Iaporan .tsb. tentang 

apakah saksi tahu, bahwa ada pa 

ta? 

Saksi mendjawab, bahwa memang 
ada laporan2 jg diterimanja dari 
Gubernur Militer Daan Jahja dan 
Kepala Stafnja Major Parman ten- 
tang maksud penjerbuan di Dja: 
karta. : $ 

Ketua: Apakah didjelaskan di da- 
penjerbuan 

Dewan: Menteri? i 1 tea 
“Saksi: Kalau saja ingat, maka 'la- 

poran tsb.- belum terang. 4 
Diterangkan selandjutnja atas: per- 

tanjaan ketua sidang, - bahwa lapo- 
ran “mengenai. penjerbuan di Dia- 
karta itu diterimanja sebelum dila- 
kukan penjerbuan terhadap Ban- 
dung. Ia menjatakan dapat. ingat 
betul tentang itu, karena — laporan 
tersebut diterimanja pada waktu 
Presiden Sukarno hendak berang- 
kat mengundjungi India, kira2 tgl- 
20, 21 atan 22 Djanuari/ Tapi Ia- 
poran tersebut belum memberikan 
gambaran djelas tentang bentuk 
dan udjud penjerbuan, Dalam pada 
itu laporan terus diterima dan lam- 
“bat laun bentuk dan udjud penjer- 
buan itu mendjadi lebih terang. 

Dinjatakan  seterusnja, — bahwla 
tidak mustahil apa jang diterang- 
kan oleh saksi Najoan jang mengu- 
takan, bahwa saksi - Najoan dan 
Westerling pernah mengendarai jeep 
melalui Pegangsaan Timur lebih 
kurang pukul 7 sore dan berdjum- 
pa dengan saksi Simatupang jang 
sedang berdjalan-djalan dengan is- 
terinja. Saksi Simatupang. menjata- 
kan tidak ingat lagi, bahwa ada !a 
poran jg diterimanja - sebelum di 

adakan penjerbuan Bandung tentang 
adanja hubungan terdakwa Sultan 
Hamid dan Westerling. Mungkin 
ada, kata saksi. 5 

Atas pertanjaan, ketua, apakah 
saksi mengetahui atau dapat me | 
raba2 bahwa maksud penemba- 
kan tiga orang (Sultan Hamengku 
Buwono, Mr. Ali Budiardjo dan 
Djendrai Major Simatupang sen 
diri) ada hubungannja dengan ke 
tentaraan, saksi mendjawab, bah 
wa sukar untuk mengetahui ala- 
san itu. Tapi kalau melihat rang 
kaian kedjadian2, dan dengan itu 
saja ditanja apa jang mungkin 
djadi dorongan untuk perintah 
penembakan itu, demikian saksi 
Simatupang, maka dapat didja- 
wab, bahwa pertama2: oleh kare 
na tiga orang ini pada waktu itu 
memegang pimpinan Kementerian 
Pertahanan dan Angkatan - Pe- 
rang. Alasan untuk menembak 
tiga orang itu ialah maksud jang , 
bersangkut-paut dengan pimpinan | 
Kementerian Pertahanan dan | 

| Angkatan Perang. 
Oleh saksi diterangkan selan- 

djutnja tentang perundingan2 an 
tara Indonesia di Jogja dan Dja | 
karta dan perundingan KMB di 
Nederland. Saja mewakili Repu 
blik dan Hamid mewakili keingi 
nan BFO. Dari rangkaian kedja 
dian2 itu dapat ditimbulkan ke 
san, bahwa mungkin maksud pe 
nembakan tiga orang itu adalah 
untuk merebut pimpinan Kemen 
terian Pertahanan dan Angkatan 
Perang. 

Tentang ,,kaki-tangan” 

dan ,,tangan kanan” 
Ketua sidang mengemukakan, ba- 

hwa apakah mungkin bahwa saksi 
menurut rentjana terdakwa diperin- 
tahkan ditembak, karena saksi di 
anggap sebagai kaki-tangan Menteri 

Pertahanan. 
Saksi menambahkan pada ketera- 

ngan ketua dengan menjatakan .,ka- 
kitangan dalam arti jg baik.” : 
Kemudian ketua sidang  menjata- 

kan, bahwa jg dimaksudkan olehnja 
bukan ,.kaki-tangan”, melainkan ,,ta 
ngan-kanan”. (Ruangan umum keta- 

wa ramai). 

DALAM WAKTU TJEPAT Australia telah mendjelma men- 

Afrika Selatan dan Kongo-Belgia djadjahan Belgia, berhubung de- 
ngan didapatnja bidji2 jang mengandung radioactivity dibagian Uta 
ra daerah Australia jang tak banjak penduduknja itu. Adanja sum- 
ber2 uranium di Australia telah diketahui sedjak tahun 1910, demi- 
kian menurut laporan National Geographic Society. 
1934 sumber2 itu digali hanja untuk mendapatkan 
Pedagang2 setempat mendjual air jang diambil dari tambang2 itu 
untuk obat rumatik (sakit dalam tulang). 

mengadakan penjerbuan di Djakar-: 

Australia 
Memikat Beribu2 
"Australia 
Suara Merdeka") 

produksi uranium bagi Canada, 

Sampai tahun 
radium sadja. 

- Tapi lambat laun hasil tambang 
itu tidak lagi memberi laba, sehing- 
ga pekerdjaan menggali tambang itu 
terhenti sampai tahun 1944. Dalam 
tahun ini ahli2 teknik sekutu kem- 
bali menggali tambang? itu dengan 
Sangat rahasia. Penggalian itu me- 
ngeluarkan ber-ton2 bahan mentah 

guna membuat bom2 atom, jang 
telah berhasil -mengachiri Perang 
Dunia-II. Djalan raja serta djalan 
kereta-api tidak sempat dibikin, se- 
“hingga bidji2 jang digali dari tam- 
|bang2 itu terpaksa diangkut. dengan 

tukang sepatu.di Gori, dekat Tiflis, 

Ituanja mula2 mengharap supaja 

Itidak terkabul, meskipun Stalin sen- 

Jozef 

jang harus mengkonsolidir revolusi. 

Bagi polisi Tsaar, Joseph  Dju- 
gashvili terkenal sebagai ,.biang ke- 

ladi” dari Kaukasus, putra seorang 

  ibukota Georgia. Josef Stalin dila- 
hirkan tanggal 21 Desember tahun 
1879 dan -satu?nja dari empat orang 
saudaranja jang masih hidup. Orang 

ia 
mendjadi seorang padri dari gere- 
dja orthodox, tetapi harapannja itu 

diri dua tahun mengundjungi semi- 
narie di Tiflis.  Buku2 Karl Marx 
dan penulis Rusia jang diasingkan 
Ulyanov, lebih terkenal dengan na- 
ma Lenin, memberikan dorongan 
kepadanja sebagai seorang revolu- 
sioner, dan tidak berapa lama Sta- 
lin terkenal sebagai pemimpin agi- 
tasi di pusat sumber minjak Baku 
dan Batum. 17 Tahun lamanja po- 
lisi Tsaar mentjari pemuda ,,biang 
keladi” jang selalu menimbulkan de- 
monstrasi2 itu, tetapi tidak berhasil. 

Stalin memainkan peranan pen- 
ting “dalam pemberontakan di Sint 
Petersburg dan Moskow dalam ta- 
hun 1945 (?) dan selain daripada itu 
memimpin gerakan dibawah tanah 
di Kaukasus. 

— Bertemu Stalin. 
Di Tammersfors, suatu kota 

di Finlandia dimana diadakan 
kongres partai sosial demokrasi 
Rusia, untuk pertama  kalinja 
Stalin berdjumpa dengan Lenin: 
belakangan ia berkenalan dengan 
Voroshilov dan dalam tahun 1907 
Ia berdjumpa dengan  Trotzky. 
Mereka berdua kemudian meng: 
hadiri konf. partai Sosialis di Lon 
don, dimana kaum  Bolsjewik 
mendapat kemenangan atas kaum 
Mensjwik, karena jang belakang 
an ini sikapnja tegas. 

Dalam tahun 1912 ia mener- 
bitkan madjalah partai pertama 
di Sint Petersburg. Nama madja- 
lah itu adalah -”Pravda” jang ber 
arti “Kebenaran”. Stalin ditang 
kap, tetapi berhasil melarikan di 
ri Ketika ia diangkut ke Siberia. 
Ketika revolusi petjah tahun 
1917 Stalin muntjul di Sint Pe- 
tersburg dan “dalam pemerintah 
Bolisjewik pertama dibawah Le- 
uin ia ditugaskan untuk mengu- 
rus persediaan makanan. Ia ada 
lah salah seorang pemimpin ter- 
kemuka dalam biro politik dan 
sekretariaat partai. Dalam tahun 
1922 atas andjuran Lenin ia di-   mempergunakan unta. Seorang peng 

usaha. bernama. Jack . White telah 
menemui pula sebuah sumber ura- 
nium jang baru terletak 1.000 mil 
dari sumber2. jang telah diketahui 
lebih: dahulu. Sumber baru itu' ter- 
dapat dalam hutan, jang penuh ta- 
naman. bambu, palm dan mangga. 
tidak djauh dari Port Darwin jarg 
terletak didaerah Chatulistiwa. 

Bahan tjontoh 'jg dibawa oleh 
"White dari bekas tambang? temba- 
ga jg telah tidak diurus lagi menje- : 
babkan pengusaha2 lain datang ber- 
dujun-dujun ketempat itu. Dari pe- 
ngembala 

pemburu2 kerbau dan penjelam mu- 
tiara sama meninggalkan 
annja dan menjerbu. ketempat jg be- 
lakangan ternjata 
satu tambang uranium jg paling pen 
ting bagi blok Barat. 

ternak sampai kepada 

pekerdja- 

merupakan salah 

Sesudah banjak bahan radioacti- 
ves itu digali dengan dasar membe 
rikan hadiah uang kepada mereka 
jg mendapatnja, maka pemerintah 
Australia terus menjatakan 

bagai daerah tertutup. Orang dila- 
rang mempotret atau menggambar 
daerah itu dan sizpa jg melanggar 
larangan ini bisa didjatuhi hukuman 
berat. Perdjandjian segi-tiga segera 
diadakan antara Inggris-Amerika- 
Australia. Menurut  perdjandiian 
Amerika membeajai seluruhnja utk. 
mendirikan sebuah pabrik pembersi- 
han uranium. 

Sampai diketemukannja sumber? 
uranium itu, maka Australia Utara 
hanja didiami oleh kurang dari 30. 
000 djiwa. Kekajaannja pada waktu 
itu terletak pada peternakan lembu 
dan biri2. Dan waktu sumur2 jg di 
gali dalam tanah mendjadi kering, 
maka semua ternak itu punah dalam 
djumlah ribuan ekor. Sekarang dgn. 
didjumpainja tambang2 uranium te- 
lah direntjanakan untuk mendirikan 
djalan2 raja, djalan kereta api dan 
kota didaerah pertambangan itu. 
Banjak orang2 datang berdujun-du- 
jun ketempat itu tidaklah untuk ke 
perluan menggali uranium, tapi utk. 
mentjari mas, wolfrum, mica serta 
bahan2 berharga lainnja jg djuga ba 
njak didapati disitu. 

  

Ir. J. de Graaf Inspektur pada Dja 
watan Kehutanan menurut ketetapan 
Menteri PPK, terhitung mulai tgl 1 
Djanuari 1953 disamping djabatan 
nja jang tersebut diatas untuk se- 
mentara diangkat sebagai guru besar 
luar biasa dalam mata" peladjaran 
»Boseconomie en Bosexploitatie” pa 
da Fakultet Pertanian 
Indonesia di Bogor. 

semua : 
tempat2 jg mengandung uranium se: 

Universiteit nistratur pertahanan sipil federal 

angkat mendjadi sekretaris djen 
deral partai dan setelah Lenir 
meninggal dalam tahun 1924 ia 
mempunjai pengaruh besar. da- 
lam .partai dan dari sini atas pe 
merintah. 5 

Dari tahun 1928 sampai 1939 
Stalin berusaha kearah pelaksanaan 
program djangka pandjang untuk | 
industrialisasi dan colletivissering 
pertanian. Selandjutnja ia terkenal 
dari selama masa pimpinannja, pem 
bersihannja besar?an terhadap ,.mu 
suh-musuh rakjat” dalam tahun? 
1938—1939. 

Dalam tahun 1939 Stalin menan- 
datangani perdjandjian netral dan 
non agresi dengan Djerman, tetapi 
penjerbuan Djerman di Rusia dalam 
bulan Djuni 1941 menjebabkan So- 
vjet Rusia, Inggris dan Perantjis ser- 
ta belakangan Amerika merupakan 

fihak sekutu melawan Djerman. 

Stalin memegang kedudukan per- 
, dana menteri dan memegang pim- 
Ipinan dalam panitya pertahanan 
idan belakangan mendjadi panglima 
tertinggi. Sedjak tahun 1934 ia di- 
angkat, mendjadi marsekal di Rusia. 

Beberapa “kali ia mengadakan 
pembitjaraan dengan presiden Ame- 
rika dan perdina menteri Inggris 
Perundignan Teheran (1943), Yalta 

(1945) dan Potsdam (1945) mene- 
larkan perdjandjian2, jang sampai 
kini masih berpengaruh. 

Penghidupan Stalin setjara .priba- 
di sedikit sekali jang diketahui. Ia 
nikah dua kali. Istrinja jang perta- 

ma adalah Catherine Svanidze, ka- 
kak perempuan dari salah seorang 
sahabatnja dari Georgia. Istri per- 
tama ini meninggal dunia karena 
tbc. Dari perkawinan ini ia men- 
dapat seorang putra, Jacob, jang 
bertugas selaku letnan dalam tenta- 
ra Merah selama perang dunia ke- 
dua. ' Sedjak itu ia dianggap telah 
hilang. 

  
  
  

UNTUK MENGURANGI KE- 
MUNGKINAN PETJAH 

PERANG. 

€ 

Presiden Eisenhower hari Rebo 
menjatakan di Washington - bah- 
wa rakjat Amerika Serikat dapat 
mengurangi kemungkinan vetjah- 
nja perang dunia ketiga dengan. 
djalan membentuk organisasi per- 
tahanan sipil jang kuat dan was- 
pada setiap saat. 

Eisenhower berbitjara ketika di 
lakukan upatjara pelantikan admi     

jang baru, Val Peterson. 

Stalin Ahli Siasat 
Kenalkan Sedjarah Pemimpin Sovjet: 

stalin 

STALIN, JANG NAMA sebenarnja Josef Vissarionovich Dju- 
gashvili, meskipun bagaimana djuga orang mempunjai pikiran ter- 
hadap dirinja, akan tetap terkenal dalam sedjarah, sebagai salah se- 

| orang jang berpengaruh dalam abad ke-20. Ja adalah salah seorang 
tokoh terkemuka selama tiga puluh tahun di Sovjet Rusia dan me- 
megang peranan penting dalam transformasi revolusi Rusia tahun 
1917. Kalau Lenin merupakan ahli siasat besar dari revolusi, maka 
tugas Stalin pada umumnja harus dilihat sebagai seorang pemimpin 

Dalam tahun 1919 Stalin nikah 
dengan Nadya Alliluieya, djuga pu- 
tri ' dari salah seorang sahabatnja. 
Istri kedua ini meninggal dalam ta- 
hun 1932 dan dimakamkan dipe- 
makaman Novo Dyevichi di Mos- 
kow. 

Mialenkov pengganti, Sta- 
In? 

Dari perkawinan ini Stalin men 
dapat seorang putra dan seorang 
putri, jakni Vassili dan Svetlana. 
Vassili selama perang dunia ke- 
dua mengabdi kepada negara se 
laku djuruterbang pesawat pe- 
lempar bom dan sekarang men- 
djadi komandan daerah sekitar 
Moskow dari angkatan udara Ru 
sia. Ia beristri dan ' mempunjai 
dua orang anak. Ia lebih terke- 
nal sebagai pemimpin eskader, jg 
pada tanggal I Mei memimpin 
parade udara diatas Lapangan Me 
rah di Moskow. 

Mengenai puterinja Suet- 
lana. jang diketahui hanja adalah 
bahwa ia nikah dengan seorang 
jang memegang kedudukan pen- 
ting dalam dunia politik Rusia 
dan tentang pengalaman2nja ti- 
dak pernah diketahui. Sebagai di 
ketahui penghidupan pribadi Sta 
lin sendiri tidak pernah dimuat 
dalam pers Rusia. 

Menurut beberapa berita, Sta 
lin masih menikah untuk ketiga 
kalinja, jakni dengan Rosa, kakak 
perempuan Lazar Kaganovich, 
seorang anggota Politbiro jang 
sekarang telah dihapuskan itu 
dan pembuat Metro Moskow, te- 
tapi berita resmi mengenai hal 
ini tidak ada. 

Selama tahun? belakangan ini 
Stalin selalu menarik diri dari per 
gaulan umum karena kesehatan- 
nja mundur. 

  

  

Moskow 

Muram 
Tetapi Keadaan Te- 

tap Tenang 

ORANG2 jang baru datang 
dari Moskou pada hari Rabu me 
nerangkan di Helsinki, bahwa 
suasana didjalan2 kota Moskou 
terasa sekali perubahannja sete- 
lah ada pengumuman mengenai 
sakitnja Stalin. Meskipun rakjat 
tetap tenang, dikota Moskou jang 
diliputi saldju itu, mereka menun 
djukkan kechawatirannja setelah 
membatja pengumuman pemerin- 
tah jang pessimistis mengenai ke 
sehatan Stalin. 

Orang berdesak2 ditempat2 pen- 
djualan suratkabar untuk mengeta- 
hui keadaan terachir tentang sakit 
PM Stalin. Di bis2 dan sepur orang 
bersama2 .membatja surat2 kabar, 
tetapi sedikit sekali terdengar orang 
jg-mengeluarkan pendapatnja. Sua- 
sana pada umumnja suram dan di 
mana2 orang menjatakan harapan- 
nja supaja Stalin sembuh kembali. 
Sementara itu golongan2 agama Is- 
lam, Budha dan Kristen telah me- 
ngadakan sembahjang istimewa utk. 
kesehatan Stalin. 

Komentar 

Vatikan 
Stalin — Ruh Jg Disela- 

matkan Kristus 
Radio Vatikan hari Rebo menjiar 

kan, bahwa sekarang sudah tiBa 
waktunja untuk menganggap kepala 

negara Sovjet sebagai suatu ruh ig 
diselamatkan oleh Kristus, seperti 
djuga ruh2 lainnja. Suatu ruh, jg 
dimintakan oleh umat Katholik ke- 
pada Tuhan agar supaja dikeruniai 
pengampunan, dalam semangat ke- 
murahan hati Kristen jg universil 
dan gaib itu.” 

Siaran tadi seterusnja - menegas- 
kan, bahwa keadaan kesehatan Sta- 
lin sekarang ini mendjadi pokok per 
hatian diseluruh - dunia, karena ia 
selama 30 tahun jl. ini demikian 
erat hubungannja dengan kedjadi-   an2 didunia. 

  

Negara Islam Djamin 
Kemerdekaan Agama 

Dewasa Ini Banjak Orang Jg. Tak Me- 
ngetahui Bagaimana Ideologie Islam 

— Kata Natsir 
(Nieh : Pembantu Kita) 

SELASA JL. TELAH tiba di Solo Ketua DPP Masjumi Mohd. 
Natsir untuk menemui keluarga Masjumi ditempat tersebut. Selasa 
petang ia telah mengadakan pertemuan dengan Pengurus2 Masjumi 
dengan keluarganja, dan malamnja dengan. Himpunan Mahasiswa 
dan Peladjar Islam dan telah mengadakan tjeramah didepan para 
undangan bertempat digedung Sasono Suko Lodjiwetan. Dalam per- 
temuan dengan pers jang diadakan malam itu digedung pertemuan 

Muhammadijah, Moh. Natsir atas pertanjaan menjatakan, bahwa 
pedato Presiden di Amuntai jang terkenal itu harus dilihat dalam 
hubungannja jang luas. Tentang perbedaan antara ,,negara nasio- 

“nal” dengan ,,negara Islam” Natsir katakan, bahwa istilah2 jang 
orang pakai seperti ,,negara nasional” dan ,,negara Islam” dan isti- 

lah2 lainnja sering menimbulkan salah faham, sedang apa jang di- 

maksudkan dengan istilah2 itu sering tidak dikatakan dengan djelas. 

Banjak orang dewasa ini jang 

tidak mengetahui bagaimana ideo 

logie Islam itu sebenarnja dalam 

hubungannja dengan  perseora- 
ngan, masjarakat dan negara. Ba 
njak “orang jang beranggapan, 
bahwa djika didalam Republik 
Indonesia ini dilaksanakan adja 
ran2 Islam, nantinja akan tidak 
ada kebebasan lagi bagi agama2 
lain. Pandangan ini adalah keliru 
sekali, demikian Mohd. Natsir. Ia 
katakan bahwa menurut adjaran 
Islam, baik menurut kitab Al Gur 
'an, Sunnah maupun  tarichnja, 
njata sekali adanja djaminan ter 
hadap agama2 lain. Sama sekali 
tidak ada paksaan bagi seseorang 
untuk masuk mendjadi Islam. 
Djalan untuk meluaskan Agama 
Islam tak lain hanjalah dengan 
djalan pendidikan, tablich dsb. 
Natsir katakan, bahwa menurut 
salah satu ajat dalam Our'an, tiap 
muslim wadjib  berdjoang untuk: 
kemerdekaan agama. Bahkan di 
njatakan dalam 'ajat itu, bahwa 
seorang  moslim  berkewadjiban 
melindungi geredja2, biara-biara 
(klooster2) disamping mesdjid2. 
Djika kita menghendaki terwu 
djudnja Negara Islam itu berarti 
bahwa kita menghendaki agar di 
dalam dasar hidup perseorangan, 
masjarakat dan negara terlaksana 
adjaran2 Islam, dimana tiap 
orang akan mendapat kelegaan 
dan djaminan untuk mengikuti 
kepertjajaannja raasing2 dan di 
mana kita mentjari dan membagi 
kebahagiaan dengan  seadil-adil- 
nja kepada semua orang. 

Sekitar timbulnja gera- 

kan2 Ratu Adil 

Mengenai gerakan2 Ratu Adil 

jang kini tumbuh dengan subur- 

nja dimana-mana, Natsir “kata- 
kan, bahwa gerakan2 itu timbul 
ditempat2 dimana masjarakat te 
lah apatis dan putus asa, dimana 
masjarakat telah kehilangan” pe 
gangan hidup. Menurut Natsir, 
obat jg sebaik2-nja untuk meng 
hilangkan gerakan2 sematjam itu 
adalah tak lain hanja dengan 
djalan mengembalikan kepertjaja 
an mereka itu kepada TUHAN. 
Atas pertanjaan bagaimana sebaik 
nja menjelesaikan keamanan de- 
wasa ini, Mohd. Natsir katakan, - 
bahwa soal keamanan memang 
merupakan suatu soal jang sulit. 
Penjelesaian keamanan itu tidak 
akan tjukup dikerdiakan oleh Pe 
merintah sadja, tetapi seluruh 
masjarakat harus ikut serta me 
ngambil bagian, djikalau penjele 
saian keamanan itu tidak dimak 
sudkan ,,passificatie”. 

Menurut Natsir, soalnja seka 
rang adalah bagaimana tjaranja 
untuk mengadjak rakjat agar ikut 
serta dalam penjelesaian ' keama 
nan itu. Dimana ada saling me 
ngerti dan kerdjasama antara Pe 
merintah dengan rakjat, maka 
tidak akan sukarlah penjelesaian 
keamanan itu. Dengan tiada sa 
ling mengerti antara Pemerintah 
dengan rakjat maka tiap2 tinda- 
kan kearah penjelesaian keama- 
nan akan berarti ,,passificatie”, 

Jang penting dalam penjelesai 
an keamanan itu adalah bagaima 
na tjaranja untuk mengembalikan 
djiwa anggauta2 gerombolan itu 
kepada djiwa masjarakat jg bia 
sa. Membeslag sendjata “adalah 
lebih mudah dari pada memper 
baiki djiwa mereka itu. Demiki 
an Mohd. Natsir. 
  

  

UNTUK ketiga harinja bertu. 
rut-turut negeri Inggris pada hari 
Rabu diselimuti kabut tebal dan 
berhubung dengan ini para pem 
besar dilapangan kesehatan di 
London telah menjatakan kecha, 
watiran mereka, bahwa ada ke 
mungkinan akan berulang penga 
laman dibulan Desember tahun 
jang lampau ketika negeri Inggris 
selama lima hari berturut2 diselu 
bungi kabut gelap gulita jg telah 
meminta korban sedjumlah 2800 
orang meninggal dunia, terutama 
dikalangan orang2 tua dan orang 
orang sakit. Kantor tjuatja dari     (Disambung halaman 4) 
djawatan penerbangan tidak da- 
pat meramalkan akan adanja pe 

  

robahan pada hari Rabu atau 
Kamis. Terutama bagian Tengah 
dan Selatan Inggris kini“ sangat 
mengalami gangguan dari kabut 
tebal. Ada bahaja, bahwa asap 
dan zat2 belerang akan bertjam 
pur dengan kabut sehingga men 
djadi berbahaja bagi kesehatan 
manusia, 

Tengah hari Selasa pertjampu- 
ran asap dan kabut dikota Lon- 
don sudah demikian tebalnja: se- 
hingga melebihi daripada diwak- 
tu hari kedua dari kabut lima 
hari dalam bulan Desember jang     lalu, Sampai sekian djauh keada- 
an kabut dikota London seka- 

rang ini belum menimbulkan rin- 
tangan2 jang sangat  berbahaja 
terhadap lalu-lintas, akan tetapi 
menurut  berita2 kabut tebal 
jang tergantung diatas daerah se- 
pandjang pantai Kanal adalah 
jang paling hebat dalam 20 ta- 
hun terachir dan seluruh pela- 
jaran disana terhenti. Pagi hari 
Rabu kapal penumpang raksasa 
.@uecen Mary” tjukup 36  djam 
lamanja berlabuh dimuka  pela- 
buhan Southampton - sementara 
menunggu waktunja 643 orang 
penumpang dapat diturunkan da- 
ri kapal. 

Disungai  'Thames  sedjumlah 
kl. 50 kapal besar . dan  ketjil 

Kita Donden Diliputi Kabut Tebdi 
terpaksa tinggal diatas sauh, di- 
antaranja terdapat kapal penum- 
pang besar ,/Oransay” jang be- 
rukuran 27.650 ton. Kapal ini 
berlabuh disana sedjak hari Ming 
gu dengan membawa 1500 pe- 
numpang dari Australia. 

Perhubungan — kereta-api di 
Inggeris — Selatan dan Tenggara 
terpaksa dibatasi. berhubung de- 
ngan keadaan kabut tebal. Dju- 
ga pesawat2 terbang jang me- 
njelenggarakan perhubungan uda- 
ra dengan daratan Eropa harus 
mengalami  kelambatan  besar..   

(U.P.) 
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« kabinet untuk menunda . 

P (Sambungan halaman 3) 5 

| Sambungan perkara 
Saksi Simatupang kemudian me- 

njatakan, bahwa sesudah kekuasaan 
diserahkan kepada RIS, maka peme | 
rintah RIS berhak menempatkan pa 
sukan tentaranja dimana-mana. Sak,| 
si pada waktu itu mendapat tugas 
untuk merentjanakan pengiriman pa 
sukan2 itu keluar  Djawa, . karena 
Panglima Besar Djenderal Sudir- 
man sedang sakit. Pada waktu itu 
direntjanakan pengiriman pasukan 
Apris ke Kalimantan, para di Ka- 
Nimantan hanja terdapat pasukan? 
Knil. Ada protes « terhadap pengiri- 
man tsb. dan menurut. ingatannja 
pada suatu - waktu ada keputusan 

pengiriman 
tsb. Oleh saksi pada waktu itu di 

' kirimkan suatu nota kepada kabinet 
dan menanjakan soal itu serta min- 
ta putusan. Kemudian kabinet me- 

njetudjuinia. 1 S 1. Aan 3 t, $ 

- Letnan Kotonet Sukanda: sesudah 
itu Meamban Ka Lp ye Nanighepe ya 
mengadakan persiapan dan m €- 

- Fitahukan in nda i Nana 
tang pengiriman pasukan2 ke Kali- 
mantan. tsb. Pemberitahuan — pada 
kepala daerah pada waktu itu ada- 
lah. dimaksudkan suatu ' tindakan 
penghormatan. Saja. dengar, demiki- 
an saksi, ada utjapan dari terdakwa 
bahwa ia tidak gembira dengan pe- 
ngiriman pasukan itu. Ini adalah 
menurut keterangan Letnan Kolo- 
nel Sukanda. Dikemukakan oleh sak 
si, bahwa Letnan Kolonel Sukanda 
dikirim ke Kalimantan gidak untuk 
minta idjin, tetapi untuk memberita- 
bukan Sd TUBE NN 

Pihak penjerbu di Ban 
dung minta berunding 
dengan Dr. Eri Sudewo 

Saksi menerangkan  selandjut- 
aja, bahwa banjak laporan2 dite 
rima pada waktu ita dan dianta 
ranja jang ia masih ingat ialah 
tentang rentjana penjerbuan De 
“wan Menteri di Djakarta. 

Kemudian pembela Mr. Surja 
di mengadjukan pertanjaan kepa 
da saksi, siapakah jang menjele 
saikan soal penjerbuan di Ban 
dung dan bagaimana, artinja me 
njelesaikan hingga Bandung men 
djadi aman kembili. 

Oleh saksi didjawab, bahwa pe 
njelesaian di Bandung dilakukan 
hari itu djuga. Sore harinja Ban 
dung sudah ada ditangan TNI 
kembali. Dalam pada itu penjele 
sajian setjara hakim belum terdja 
di. ' 
Pada waktu itu saksi selalu 

mempunjai hubungan tilpon dgn 
Kepala Staf Divisi Daerah Ban 
dung Dr. Eri Sudewo. Para .pe 
njerbu pada waktu itu mengada 
kan hubungan dengan Djendral 
Major Engles. Kepada Dr. Eri 
Sudewo  diadjukan permintaan 
oleh pihak penjerbu untuk menga 
dakan perundingan, tapi ditolak 
oleh Dr. Eri Sudewo. Kemudian 
pihak penjerbu mengundurkan 
diri 

Dinjatakan oleh saksi, bahwa 
sebelum penjerbuan Bandung itu 
memang . diterimanja- Japoran2. 
Tapi menurut Japoran jang dite- 
rima saksi pada waktu itu, maka 
kalau ada ketentuan, ' kalau pa- 
sukan2 tentara Belanda . dapat 
didisiplineer oleh pimpinannja, 
maka tidak " akan ada. pasukan 
jang berarti jang akan dapat me- 
lakukan penjerbuan.. Saksi ,kemu- 
dian minta pihak. komisariat ting- 
gi. Belanda dan pimpinan tentara 
Belanda untuk memberikan ke 
tentuan tentang itu. .Dan pihak 
Belanda mendjandjikan. Jang me 
lakukan penjerbuan di Bandung 
pada waktu itu disebut jang me 
megang pimpinan Westerling dan 

| disebut djuga dalam laporan na 
ma Titaley jang berkedudukan di 
Andir. Ia ini ada dibawah tang 
gung djawab Belanda dan ia ma 
suk Apra. NS 

 Pasukan2 jang menjerbu kemu 
dian keluar kota dan sebagian di 
tangkap oleh tentara Belanda sen 
diri. Sesudah keterangan saksi 
Djenderal Major Simatupang. 
maka sidang ditunda untuk 15 
menit lamanja dan sesudah itu 
diminta keterangan2 dari saksi 
Mr. Ali Budiardjo. 

Keterangan saksi Mr. Ali 
Budiardjo. 7 

Selandjutnja diminta tampil ke 
: hadapan sidang pengadilan Mah 
kamah Agung," saksi Mr. Ali 
Budiardjo, berumur 39 tahun, Ia 
hir di Jogjakarta, pekerdjaan se 
karang Sekretaris Djendral Ke- 
menterian Pertahanan. dan tem 
pat tinggal Pegangsaan Timur 37. 

Sesudah disumpah setjara aga 
ma Islam, atas pertanjaan ketua 
saksi menerangkan, bahwa ia 
tidak mempunjai hubungan keke 
luargaan dengan terdakwa, djuga 
tidak pernah makan gadji dari 
terdakwa. 

Ketua: Apa masih ingat sesudah 
terdjadi penjerbuan Bandung ada Ia 
poran jang masuk tentang rentjana 
penjerbuan Djakarta? : 

Saksi: Menurut ingatan saja, ada 
banjak- berita2 tentang rentjana itu. 

Ketua: Apa ditegaskan dalam lapo 
ran2 itu bahwa penjerbuan akan ber 
wudjud terhadap sidang Dewan Men 
teri atau penjerbuan umum sadja? 

Saksi: Tidak begitu tegas laporan 
tersebut. Saksi selandjutnja terang- 
kan, bahwa dalam hal ini-ia sebagai 
Sekretaris Djenderal tidak bertanja 

. Dengan hormat. 

|Warganegara Kampung Kibang 
pekerdjaam dagang, 

bali seperti biasa. 
Sekianlah dari saja bukti atas 

Dibuktikan dengan 
sebenarnja oleh kami 
Wk. Ketua Masjumi 
Anak Tjabang Menggala. 

(Sutan Radja Adad.) 
Ketua: Bagaimana hubungan sau- 

dara dengan terdakwa Hamid? 
Saksi: Harja mempunjai hubungan 

dalam dinas djabatan. 
Ketua: Dalam dinas apa ada per- 

ngan terdakwa? 
Saksi: Pernah 1 kali antara saja 

dengan terdakwa terdapat perlainan 
pendapat, jaitu mengenai persoalan 
jang diputuskan kabinet tentang pe- 
Tran tentara ke Kalimantan Ba 
rat. 
Diterangkan “oleh saksi, bahwa me 

nurut laporan jang ia terima ada ter 
dapat keberatan dari terdakwa Ha- 
mid tentang maksud pengiriman TNI 
tersebut ke Kalimantan. 

Ketua: Keberatan itu 
apa? 

Saksi: Menurut jang saja tahu, 
karena terdakwa menganggap pengi 
riman- TNI ini harus mendapat izin 
lebih dahulu dari terdakwa sebagai 
kepala daerah. 

Selandjutnja kepada saksi oleh 
Djaksa Agung ditanjakan dan didje 
laskan keterangan saksi terdahulu, 
bahwa jang ditentang oleh terdakwa 
Hamid bukan tjara penempatan TNI 
di Kalimantan Barat, tapi pengiri- 
man TNI kesana sebagai ',,princi- 
pieele-kwestie”. 

Atas pertanjaan dan pertanjaan ini. 
ketua Mr. Wirjono menanjakan ke 
pada terdakwa Hamid, apakah ter 
dakwa- akan memberikan keterangan. 
Dalam hal ini terdakwa tidak mem 
beri keterangan apa2. 

Sesudah Mr. Ali Budiardjo, di- 
panggil saksi Jusuf Barnas, jang per 
nah mendjadi adjudan dari terdak- 
wa Hamid. 

Saksi berumur 39 tahun, lahir di 
Tjiandjur, tempat tinggal sekarang 
di Djalan Polonia, Djatinegara, se 
La mendjadi pegawai N.Y. ,,Ga 
uh”. 
Pertanjaan pertama jang dimadju 

kan oleh ketua sidang setelah saksi 
disumpah setjara Islam, ialah apa- 
kah saksi sebelum perkara ini dima 

djukan, sudah kenal pada terdakwa, 
jang didjawab oleh saksi, kenal. 
. Saksi atas pertanjaan selandjutnja 
terangkan, bahwa ia tidak mempu 
njai hubungan kekeluargaan dengan 
terdakwa, tapi pernah makan gadji 
dari. terdakwa. sebagai pegawai" me 
ngurus pakaian2, makanan: dit dan 
mendjadi pula. supir. dari terdakwa, 
selama Konperensi Medja Bundar. 

Saksi selandjutnja terangkan, bah 
wa.ia pernah 2 kali turut dengan 
Hamid ke Nederland. 

Ketua: Apa saudara masih ingat 
Westerling pada suatu malam da- 
tang kekamar terdakwa Hamid di 
Hotel des Indes? 5 

Saksi: Ingat, tapi tak tahu dengan 
siapa Westerling datang. 

Ketua: Apa pembitjaraan antara 
Hamid — Westerling? 

Saksi: Tidak tahu, karena saksi ti 
dak berada diruangan tempat ke- 
duanja berbitjara. 

Ketua: Waktu Hamid ditangkap 
apa saudara tahu? 

Saksi: Tahu, sajapun djuga turut 
diangkut. (Hadirin tertawa dam ke 
tua ketok medja menentramkan 
sidang). 

Ketua: Siapa jang datang tang- 
kap Hamid? ' 

Saksi Orang? militer jang nama 
nja saja tidak tahu. , 
Kemudian saksi terangkan, bahwa 

bertepatan dgn. waktu kundjungan 
Westerling pada Hamid, diruangan 
kamar Hamid di Hotel des. Indes ada 
berkumpul Dr. Giers, Mr. Krevel 
dan Van der Meyde, tapi saksi tidak 
tahu apa jang dibitjarakan ketika itu 
oleh mereka. 
Kemudian anggota Mahkamah 

Agung Mr Husin tanjakan kepada 
saksi apa isi pertjakapan antara Ha 
mid dengan Van der Meyde. 

Saksi terangkan, bahwa pada wak 
tu itu Hamid agak -marah2 pada 
Van der Meyde. 

Saksi lebih djauh terangkan, bah 
wa waktu ia memasuki ruangan tem 
pat ke-4 orang itu berkumpul dan 
'bertjakap2, saksi dengar Hamid ke 
luarkan perkataan: ,,als ik hem was, 
zou ik anders gedaan hebben”. Tapi 
dalam pada itu atas pertanjaan, sak 
si terangkan, bahwa ia tidak tahu 
apa maksud perkataan2 jang diutjap 
kan oleh Hamid itu. SE 
Kemudian ketua sidang Mr. Wir 

jono menanjakan kepada terdakwa 
Hamid, apakah keterangan2 jang di 
berikan oleh saksi Jusuf Barnas itu 
betul, dan apa betul J. Barnas be- 
kerdja pada terdakwa seperti dite- 
rangkan diatas, jang oleh terdakwa 
didjawab. dengan perkataan: benar, 
seraja mengangguk2kan kepalanja. 

Saksi Frans Najoan jang pada pe 

berdasar 

  langsung soal mengenai operasionil. 

Pee 

7 HE'5 ALMOST & 
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CHUTE ...IN AA 
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NA RAIN N 

ON HIM fil 

  
EA He WORD 

dak terurus oleh pemiliknja. 

bang melongsorkan batu 
sure dan tidak lama lagi 
djan batu akan menguburnja 
dup-hidup”, fikir Legs.   
Roy mengedjar si penembak, Legs 
Langer, ditambang jang sudah ii 

— »Dia hampir tiba dibawah lo 
baru 

hu 
hi 

t 1 apa tee Pem RS 

tempat jang penuh berisi 

bawah Grudjuug 

gruudjuug. La 
— ,H6e6 apa itu! 

| Menggala, 21 Pebruari 1953. 

: Jth, Sdr. THA UDDIN 
—.. Sawah Besar No. IN Panaga 

SURAT PUDJIAN 
—.. Assalamu Alaikum Ka 

Saja jang bertanda tangan di bawah ini Nama: " Hadji Nawawie 
djalan straat I Men | ung 

dan mendjadi Ketua P.P.I. Masjumi Anak Tja- bang Menggala. Menerangkan jang saja telah bertahun-tahun kena Ta penjakit abin (buazier) dengan berkat Tuhan Jang Maha Esa meng | atur sekehendaknja, di lantarkan saja berobat dengan THABIB | FAHRUDDIN Sawah Besar Djakarta dalam beberapa hari saji: telah sembuh dari penjakit terse but dan saja telah sehat dan kem 

FAHRUDDIN Sawah Besar Djakarta. 

(Wadji Nawawie 

lainan pendapat antara saudara de 

Sdr Kebapadas tt ar 
THABIB FAHRUDDIN 

, Na 

| DIAKARTA. 

AE 

ala Lampung 

kemandjuran obat dari THABIB 

Tanda tangan saja : 

Nge 

arganegara) 5 
- - 1 , € 

M. S. RAHAT 

| Seteran 109 — Semarang. 
Specialist untuk. WASIR (Am- 
beien) ASTHMA,  KEPUTIAN, | 
MPOTEN Gi dan lain2 Penja- 
1. 

Dj. bitjara 9—12 Pagi 
5-7: Sore | 

meriksaan sidang kedua j.l. sudah di 
dengar keterangannja, pada sidang 
pagi ini kembali diminta datang, dan 
1g, memberi hormat :setjara seorang 
polisi — dengan berpakaian dinas, 
tanda pangkat Inspektur Il, bertopi. 
dengan lentjana polisi — sewaktu 
memasuki ruangan sidang.- 

Ketua kemudian persilahkan pada 
terdakwa apakah ia akan memadju 
kan lagi pertanjaan2 pada saksi Na 
joan. 

Antara Hamid - Surjadi 
ada pertentangan. 

Terdakwa Hamid dalam kesem 
patan ini mengemukakan kepada 
ketua sidang, bahwa antara dia 
dengan pembelanja, Mr. Surjadi 
telah timbul pertentangan penda 
pat mengenai keterangan2 jang 
telah diberikan oleh saksi Najoan 
pada sidang jl. Terdakwa terang 
kan, bahwa menurut pendapat 
Ka Din Mr. Surjadi, saksi Na 
joan a sidang jl. menera 
kan, bahwa ne Li Ha san 
Westerling datang kekamar Ha 
mid di Hotel des Indes, ia (Ha 
mid) terangkan kepada kedua 
Orang itu apa sebab ia menghen 
daki mendjadi Menteri Pertaha 
nan, ialah supaja ja menguasai 
tentara untuk merubuhkan peme 
rintahan RIS. Menurut pendenga 
ran saja, demikian Hamid, itu 
hanja merupakan pendapat Na 
joan sendiri. : 

Surjadi: “Apa sebab gerakan 
Westerling harus diselidiki oleh 
pemerintahan Pre-Federal ? 
“Saksi: Dahulu pernah Wester- 

ling katakan pada saja (Najoan), 
supaja saja berhati2- terhadap 
Overste Agerbeek. Saja tidak 
tahu sebab2-nja harus diselidiki 
gerakar Westerling oleh pemerin 
tahan Pre-Federal. 

Ketua sidang Mr. Wirjono se 
sudah itu mengingatkan kepada 
pembela Mr. Surjadi, bahwa dia 
(Surjadi) tidak boleh memaksa- 
kan kepada saksi supaja memberi 
kan keterangan2 jang berlainan 
daripada keterangan2 jang diketa 
hui oleh saksi sendiri. 

Surjadi: Apakah saudara tahu 
gerakan Westerling dianggap ber 
bahaja oleh pemerintahan Pre- 
Federai? 

. Saksi: Sesudah saja melakukan 
infiltrasi baru saja tahu bahwa 
gerakan Westerling berbahaja ba 
gi negara. : j 

Kemudian terdjadi lagi peri 
ngatan oleh ketua sidang kepada 
Mr. Surjadi, sewaktu Surjadi min 
ta ketegasan dari saksi, negara 
manakah jang saksi maksudkan 
dengan perkataan ,,gerakan Wes. 
terling berbahaja untuk negara”, 
Mr. Wirjono memperingatkan ke 
pada Mr. Surjadi, bahwa Surjadi 
tidak boleh mendesak seftjara te 
rus-menerus dengan pertanjaan2 
serupa itu, sebab saksi Najoan 
sudah katakan, bahwa negara jg 
dimaksud adalah negara Indone- 
sia jang pada waktu itu berpeme 
rintahan Pre-Federal. 

Sidang diundurkan sampai 
. Saptu besok. 

Setelah Mr. Surjadi 
lagi kepada saksi Najoan, apakah 
ia tetap pada keterangan2 jg telah, 
ia berikan diatas sumpah itu dan 
oleh Najoan didjawab tetap, ketua 
Mahkamah Agung Mr. Wirjono me- 
nutup sidang pada kira2 djam 12.205 
serta mengumumkan pengunduran 
sidang sampai hari Sabtu tgl. 7 Ma- 
ret jg akan datang. Dalam pemerik 
saan jg akan datang itu, saksi Frans 
Najoan diminta, datang lagi, sedang 
kan saksi2 lainnja, jaitu Hamengku 
Buwono, Alibudiardjo, Simatupang 
dan Jusuf Barnas, tidak diminta da 

menanjakan 

ig akan datang, dengan tjatatan, ba 
hwa kalau andai kata mereka mau, 
boleh menghadiri  sidang2 jg akan 

-TABIB | 

Abidin. Prof. S.M. , 

G. 

mnta U 
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Latihan Ilmu ukur melukis - 

Ilmu ukur sudut 
Ilmer ukur segi tiga. 
Soal2 Ilmu ukur analitis 
Bag MR ti SMP 
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ani utk. SMA. STMIll,, 
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“Idem ,. Penuntun Lat. ilmu ukur melukis,, 
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poswesel dan harus tambah Porto 10 pet. 
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Ide 5 1 Ti na ” 
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Zainuddin/Kalit 
Zakaria. T. 
Penanga2 Nya kota per 
sedikitnja Rp. 0,60). 
edagang dan Toko-Buku dapat potongan jang memuaskan. 

PERHATIAN. 
Selain dari u2. tersebut diatas kami djuga sedia buku? batjaan/ 
pengetahuan dalam segala lapangan dan tingkatan dari Luar 
dan Dalam Negeri. 
Sesuatu keterangan dapat kami berikan bila diingini. 

Toko-Buku ,,GUNUNG AGUNG” 
'd/h Thay San Kongsie, 

Kwitang 13, Kotakpos 135 

Telp. 4678 Gmb. Djakarta 
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Undangan Rapat N. V. 
»PERMAI” 

£ Berhubung dengan keadaan-keadaan jang sangat mende- 
sak jang bertalian dengan soal mati-hidupnja N. V. ,.PER-   MAP”, maka dengan perantaraan iklan ini kami mengundang 
para pemegang sero untuk menghadiri. rapat mutlak jang 

  

— lainnya 

  
' Mardarine PUSAKA ini tulen, 

gurih: lebih enak dan.lebih kanjak 
vilamin dan bahan kerduna jang 

dikandung dari margarine lain?nya, 
sedang hardanja punTa' lebih mahal. 

Yobalah PUSAKA sekarang djuga! 

u 

MARGARINE | 

menolong, menambah 
nikmalnja dan 
lezatnja kuweh? 

Agar lauk - paukuja 
kering-empuk 

Digoreng dengan PUSAKA artinja kering- 
empuk, pun keraknja mendjadi berwarna 
kuning - emas. Menggoreng dengan 
PUSAKA Iantjar segala-galanya. 

Sedap rasa rotinja 

PUSAKA menjunglap roti biasa mea: 

| djadi santapan djamuan, Anak - anak 

benar akan gemar itu, djuga para 

tetamu. 

segar dan 

51 PU/r 04-2   
  

  akan diadakan besok pada hari Djum'at tg. 20 Maart 1953, 
djam 17 digedung Siang Hwee, Gang Tengah 73, Semarang. 

an nan 
BEDJEKI O O REDJEKI O O REDJEKI 5 
  

Rapat tadi dengan tidak memandang tertjapai atau tidak- 
nja gourum, kami usulkan supaja dipandang sebagai rapat 
mutlak jang sjah dengan keputusan-keputusannja jang me- 
ngikat. 

Adapun rentjana atjara rapat tadi sbb. : 

1. Perslah ' keadaan 

2. Pengunduran direksi 
3. Diteruskan atau tidaknja N. V. ,,PERMAI” 

Kemudian kami harapk an dengan sangat kundjungan pa- 
ra pemegang sero. : 3 

1 & 5         . Direksi N. V. ,,PERMAP” 
  

  

  

  

TUA MENDJADI MUDA RAMBUT PUTIH MENDJADI ITAM 

BINTANG AMPAT 
DI TANGGUNG 200 TIDAK LUNTUR 

PE NAN Pan an nia AMIRODIN “SOLO. 

PREMI Rp. 500.— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari 

TJAP POTREK BINTANG AMPAT. TanGGunNG 
TIDAK LUNTUR, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR. Har   

RADJA PETANGAN 

Sebuah buku petangan jang tiada 
bandingannja, karena segala buku 
petangan, dan ramalan segala tjara, 
digabung mendjadi satu djilid. 
Tjara-tjaranja melakukan nudjum 
atau ramalan serta melihat perun- 
tungan sehari-hari itu, didjelaskan 
setjara terang dan rapi, bahkan 

untuk ini diberikuti gambar2 supaja 
djadi makin sempurna mengikuti 
sari ilmu jang terbenam dalam buku 
rasaksa ini. Antara lain memuat : 
himu supjum an Kartu-Djawa. ILMU 
NUDJUM dengan Kartu-Domino, MERAMAL 
dengan melihat Garis dan bentuk Tangan. 
MELIHAT NASIB dari hitungan Tjapdjishio. 
KWAMIA dengan PATKWA, Dsb. 

Harga Rp. 16.90 (bebas porto) 

Pesanan per poswesel pada: 

Toko buku ,,REDJEKI” Manggis 2 
SURABAIA   

  

MASTERRADIO Model 

D 120 T/3, 

: Ketjil, mungil Kas dari 'plastic. 
Warna: Kuning gading. 

Untuk perkenalan, misi terdjual dengan harga lama. 
Siapa tjepat, tentu dapat. 

Dealer: j 

Per. Dag. De Expresse 
G. Pingsir 82 Telp. 1480-4894 

Semarang 

Showroom dan 

Service 5 

Djl. Mataram 20 Ng 

Semarang 

  

Terbitan Baru 
Buku SEDJARAH UMUM dari revolusi Perantjis sampai se- 
karang. Oleh Soedarmo Direktur S.G.B. Blora. 
Buku tersebut sangat berguna untuk bahan menempuh udjian 
penghabisan S.M.P./S.G.B. kl. HI 
Harga Rp. 4,50. Ongkos kirim Rp. 0,60. 

Toko Buku PAK ROES 

Pasar Djohar — Semarang. 

TE ——— CITY CONCERN CINEMAS   ga 5 gram Rp.25.—, 3 gram Rp. 15.— 
Tempat Agen2 Harga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2. REDJEKI @@ REDJEKI 06 REDJEKI 

PENDAPATAN BARU »,AMIRO POMADA" 

Ini Pomada bisa bikin hitamkan rambut. Kalau pake selamanja 
ini Pomada tanggung tidak bisa putih. Kalau putih, kembali hi- 
tam dengan pelahan2. Mulai didjual Bulan Dianuari 1953. 

HARGA 1 POT Rp. 50.— 

Z0ONDER OPERATIE 

Tanggung bisa bikin baik. Sakit Aambeien (wasir) orang laki 
pelu- (impotensi), kurang shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 

ngan Garansi, boleh datang di 'kami punja rumah, ongkos2 
boleh berdamai. se 
DJUGA ADA OBAT-OBAT: TN 4 

Amiro Sol. Obat kuat lelaki jg lemah Rp. 100.- Rp. 50.- Rp.25.- 
Amiro Dol. Wanita jg tidak tjotjok bulan HAN 

Rp. 100.- Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 20.- Rp. 10.- 

Rp. 50.- 
Rp. 10- 

Amiro Nol. Wanita jg sakit keputihan 
Amiro. Oli. Obat lelaki. buat plesir 
Amuro Salep. Sakit Aambeien ko mplit 
Tjatjap rambut, bikin rambut gemuk dan pandjang 
Paling sedikit pesan Rp. 25.— Ongkos kirim Vrij. 

Kurang dari itu tambah Rp 2,50. 
Agen: Ngupasan 12 JOGJAKARTA. 

Kasim Dada Kp. Melaju 36: SEMARANG 
Gulam Ali, Muka Pasar KLATEN... 
Toko Obat- Eng Tay Ho - Pekodjan 101 Semarang. 
Toko Obat Hok An, Petjinan MAGELANG. ee 
Tabib Amirodin, Depan Kusumojudan 95A SOLO. 
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poRubjigitenggo.|”/ 
mokan, Mbetkans" ./ 
tahjkaingpanas. | 
'Chasiatnja serupa de- 
.ngan “tapal-panas, dan 
hawanjaWjang terhisap 

Ymeringankan pende- 
itaanY Leletkanlah dju- 
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tang lagi pada pemeriksaan sidangj:   datang itu sebagai publik biasa. (Roy Rogers 3 7| 

jang sehat 
ENI: 

jang kaguspun 

BeDAK DAN BALSEM 
    

Dalam pada itu Legs melepaskan 
batu2 

tepat pada Rogers jang ada di 

  SA 
: D 

Disini dampak Roy kedjatuhan bu 
tu2 dan 

oa 
memeliharakan kulit 

  

  

KURSUS BAHASA INGGERIS. 
Peladjaran dengan surat, keterang- 
an bahasa Indonesia, tjukup dan. 

arti, tjara membunjikan, tata bahasa, 
latihan dsb, £ 

Memakai sistim jang mudah dipela- 
djari dengan tidak memakai guru, 
Putra/Putri Indonesia jang ingin 
menjumbangkan tenaga dalam pem- 
bangunan INDONESIA: RAYA, se- 
geralah berlangganan, 

Peladjaran dikirim “4 Xx sebulan 
wang langganan Rp. 3,— sebulan, 
wang langganan dikirim lebih dulu 
pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWAN 

Hee CE 

Rasakan ini, engkau akan 
dikubur “ untuk selama:lama- 
nja”, sumbar Legs.     

Metropole 

  
Ini Malam Premiere 

ORION 5.00-7.00-6.00 (17 th.) 
Ann Sheridan—Jack Oakie 

.Navy Blues" 
Sebuah film Musical jg. sangat meng- 
gumbirakan penuh dgn. romance jg. 
meresap dan Lagu2 lautan teduh jg. 
mengikat hati. 
  

5-70. (13 tb.) 
Fred Coby—Isabelita : 

,Don Ricardo. Returns" 
Romantisehe-Avontuur-Actie 

REX 5.00-7.00-9.00 7 ih) 
Van Johnson -Ruth Roman 

Dorothy McGuire in M.G.M s 

nINVITATION“ (Undangan) 

Djagalan 19. th.) 
ShiafMong — Han Fei 

J 13 66 »Pay Dje. Meng 
(Day Dream| 

Film Tiongkok paling baru 

  

  

an ME MANA   Pertjetakan Smg, No. 584/UI/A/T 
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LUX. Ini malam penghabisan (u. 13 th) 
She 0 “. Tony:Curtis—Jan Sterling—Mona. Freeman ' 

#3F LESH And FURY 
Djago tindju, tuli dan bisu, mempersembahkan dirinja! : 

Diiringi, oleh: gadis jang. bermaksud mengikat dirinja! Gempar! ' 

Extra film : BINTJANA ALAM (STORMRAMP) di Negeri Blanda! 

Besok malam Stephan MC. Nally — Gail Russel! 
premiere Alex Nicol 

  

(AIR CAD ET aa 
Action ! — Danger! — Adventure ! Trails of Glory! 

: Ripping the Skies like Thunderbolts ! 

GRAND Ini malam d. m.b. (u. 13 th-) 
5 Yah | ». JOAN -GREENWOOD:— BOURVIL — 

MR. PEEK-A-BOO" 
Kotjak! Lutju! Gempar! Menggumbirakan! 

Seorang mendapat kenjataan, bahwa ia dapat djalan melaluin 
pintu? jg. tertutup rapat! Bahkan tembok tebel bukan merupakan 
rintangan sekikitpun untuknja ! 
  

INDRA “4 Ini malam "d.m.b. (au. 17 th.) 
5.-1.49.- Charles Laughton-Boris Karloff Saily Forrest 

,The SIRANGE DOOR" 
Robert Louis Stevenson's masterpiece'of Terror. Dalam rumah Saitan 

dengan pintu tertutup. adalah 6 manusia tertahan dalam siksaan ! 

(Penuh sensatie jang menggemparkan ! 

ROYAL 
2 9. — 

  

Ini malam premiere (u' segala umur) 
T. Sumarni - Darussalam - S. Poniman 
Astaman - Mien Sondak - M. Budhrasa Ni : Pa 

.»MENJAMBUT KELUARGA 
film Indonesia baru dgn. 12 lagu ? Merdu — Lutju dan Gumbira 

ROXY Ini malam premiere (u. segala umur.) 

A9 Sze Jen Che — Lin Mei Mei 

.WKwang Tung Chiu Shieh" 
(Sembilan pendekar) Bagian ke II 

    
      Nenen nn ena 

Diputar mulai tg. 3 s/d 7 Maret 1053 
Belum pernah dipertundjukkan dilain 

Theatre di Solo 
DEBRA PAGET — MICHAEL RENNIE 

dalam VICTOR HUGO'S 

THEATER » LES MISERABLES "2 
Phone: 245 Film produksi 
SOL 0 kan dan realistist, terdjadi semasa Revolusi Perantjis 

9 20th. Century Fox jg sangat mengharu- & 

| 

»  


