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   | an akibat terder 
Ternjata kemudian 

AUS PIUS XII 
hari Sabtu meren- 

»didalam suatu perang sa 
untuk menjelamatkan 

PERINGATAN HARI WA: 
INTERNATIONAL DI 

Untuk memperingat 
al jang dji 

ggal 8 Maret, maka pa 
da hari Sabtu malam oleh pani | tuhur dengan mendapat pertolo 

di peang Oh Dipo 

dilakukan baru2 ni didja. 
ali, tiba? timbul kekatjau. 

dengar suara tembakan. | 
bahwa rbakan |    
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ari kementerian luar negeri A- 

djadi negara kominis, 

(ma ini terhadap pasukon2 ko- jan di Birma Utara sekarang ini 
| minis demikian katanja. Ro dinjatakan.olah harian beibaha Ggeh PKI, tetapi adalah 

  

  

| diterangkan oleh 
(| -sepsinja tentang pembentukan 

| Diterangkannja — se'andjut 
 Pinja, bahwa djika djalan keluar 
Ilini tidak sungguh2 ditjari de 

FN 

2 PURA ES 

    

| 

Anggaunta s. 
HONOR PaN NN AN 

s|1gan menggunakan sebesar be | 
sarnja potensi jang ada dida| Dalam usaha membentuk ka 
“lam masjarakat maka djalan 
ke'uar tidak mungkin Idapat, 

berada ga'am lingkaran kesuli 
tan2 jang makin memuntjak. 

| Dengan tidak ada kesungguh2 
an dalam menghimpun semua      

: Minggu, bahwa bila seki 
minis, maka hal ini akan 

an. Robert Hoey, kepala ba- 
luar negeri Amerika menipe 
a di Asia tenggara akan te 

. 1 
“Disetiap negara2 jang telah ' 

merdeka di Asia tenggara te- | 
lah ada sel2 komin:s ataupun 
pasukan? iang berSendjata, jg 
menaiti kesempatan baik un- 
merebut kekuasaan,” demikian | 

bahwa Indo Tjina ada'ah nega : 
ra jang sangat penting. untuk 
Amerika Serikat dan dunia jang 
merdeka. 

Indo Tjin2 pada waktu ini 
adalah suatu kubu pertahanan 
dari kemerdekami, jang diper- | 
tahankan oleh pasukan2 jang : 
anti kominis sedjum'ah 300.000 
orang sukarela dari negara2 
berserikat Iido Tjina, Vietnaro 
Laos dan Kambodja. Bersama? 
dengan tentara Perantjis mere : 
ka berusaha untuk membersih | 
kan agresi kominis. | 

Bantuan ekonomi dan mili- | 
ter Amerika sangat «besar ar 

tinja bagi perdjuangan bersa- 

    

  

an: "Politik kita adalah un 

uk membantu negara2 jang 
merdeka dan berdayat ini 
(Asia tenggara) jang telah ber 

| 
  

Hekag utk tetap merdeka dan 
Pserdayat”. Ini adalah sebab- 

va mengapa kita membantu 
mermtah2 Kambodja, Laos 
“Vietnam galam perdjus- 

ngan untuk penghidupannja 
hadap kominis demikian ka   ikan| ta Hoey achirnja. (UP). 

“IPRRWARI DAN KABINET. 

056 kbinet sekarang 
1. Iseorang Menteri wahita. 

Heri wanita itu bisa dipilih dari 

“Ini diputuskan 
“toleno Pimpinan Pusat tanggal 

43 jl di Djakarta. 

re: IMULAI AMAN. 

       

   

    
  

ag 

  

Wanita in z1 

   

Umum Perwari adalah Nj. Su- 

iykardo, dalam pertjakapan dgn 

“bali. Pertempuran, pentjulikan 

2 lampau. Wedana Soekardjo me 

“Inerangkan Iebih landjut, bahwa 
Idjumlah pengungsi2 

'Ibih 4.0000 orang. Mereka di- 

        

  

       
   

  

   

        

“Iwat dirumah sakit. 

T 

P “dan Prawoto Mangkusas 

ih .. Parkindo. (Ipphos-. 

  

“Pusat: Perwari telah me-! 
jurkan kepada partaf2' 

a dalam pembentukan ka-j 
6 ini ala duduk ' 

Men- 

   

sadja. Amdjaran 
dalam rapat 

diketahui Ketua 

Umum 

DAERAH MADJENANG 
  'Wedana kota Madjenang, Su- 

PI Aneta menerangkan, bahwa 
dalam seminggu achir2 ini kea 
daan sekitar daerah Madjenang 
sudah tampak mulai aman kem 

dan pembunuhan tidak lagi ter 
djadi, seperti diwaktu-waktu jg 

i didaerah 
adjenang kini ada kurang le- 

tempatkan diketjamatan Dajeh 

    'pihak berwadjib. Sebagi- 

jang menderita sakit dira-    

   

Suatu pemandangan keti 

"ka kedua formateur kabi 

| 

| 
| Hoey. Dikatakan selandjutnja ! 

: 

| bahwa kaum pemberontak” Ka- 

| mulai peperangan   net Sidik Djojosukarto t 

“mito sedang mengadakan 

|. hearing dengan pimpinan 

sotensi dalam masjarakat, ma 
| «apa jang dapat ditjapai 

Ol : "“awoto-Sidik tidak akan 
lebi varipada apa ig sudah di 
tjapai oleh kabinet Natsir dan 
kabinet Sukiman .— Suwirjo. 

  

Be, Sukare- 
la Burma 

Dikerahkan Keper: 
batasan Utara Utk 
Lawan Tentara 'Kuo- 

mintang ' 

TAS USAHA partai? op- 
A posisi Birma suatu Bri- 

gade Sukarela kini sedang dike 
rahkan guna bertempur mela- 
wan pasukan? Tiongkok Nasio 
nalis di Birma Utara, demikian 
didapat kabar di Rangocn pada 
hari Minggu. Brigade tersebut 
jg akan mengadakan gerakan2 
dibawah pimpman pasukan? pe 
merintah Birma, akan dipimpin 
oleh Boh Yan Naing. : 

Bagaimana tegangnja keada- 

| ya Hoey selandjutnja menja-'sa Inggeris ,,Burman”, jang me guh merug kan @djika purba- 
wartakan bahwa rakjat didae- 
rah itu telah gelisah karena ka 

| bar2 bahwa serdadu2. Kuomin- | ankan program kaum nasio- 

ang kini diangkat dengan pesa- ! 
wat2 terbang dari Taiwan. ke- 
perbatasan antara RRT dan 
Birma. Partai2 oposisi jang dju : 
ga menganggap keadaan gen-' 
ting, akan mengadakan rapat 
raksasa pada tanggal 11 Maret 
besok. Sementara itu berita2 

ren te'ah menggabungkan diri 
Gengan pasukan2 Kuomintang 
elah memperkuat pendapat2, 
pihak oposisi tentang genting-' 
nja keadaan di Birma Utara de 
wasa ini. Demikian harian ,,Bur 
mar”. (Antara — AFP). 

  

dan Indonesia akan tetap terus : 

binet baru sekarang PKI tidak 
| melihat kesungguh2an Prawo 
, to — Sidik untuk mentjari dja 
| lan keluar, Kelihatan ada ke 
tjotjokan- antara PNI-Masju 
mi, tetapi menurut PKI ketjo. 
tjokan ini bukan'ah  ketjotjo 

' kan jang sewadjaruja, tetapi 
| ketjotjokan jang dibikin2. Si 
|kap jg dianggapnja lemah 
| dari beberapa pemimpin nasio- 
! nalis: telah menjebabkan mere 
ka terla'u banjak berkapitu'a- 
si sehingga tidak terlihat di- 
tjantumkannja 'program2 ka- 
um nasionalis iang pokok da- 
lam program kabinet baru, 
seperti program: pembata'an 
perdjandjian Frisco, pembata- 
lan perdjandjian sementara da 
ngai Djepang, MSA, . persetu- 
djuan KMB dan persetudjuan2 
lain jang merug kan kepenti- 
ngan nasional, pembasmian ge 
rombo'an Darul Is am, pemasu 

kan Irian Barat keda-am wila 
jah Republik Indonesia dan 
pernjatasi tentara Beanda jg 
kb Gi Irian Bgrat sebagai 
agresor. Dalam mentjari ,,ke- 
tjotjokan” pihak nas'onalis ku 
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Penting hari ini: Komposisi Kabinet menemui 

kesulitan2 — Liku-llaku Cochran — Das: milik 

M.N, —— Reaksi2 atas pernjataan Kjahi Wahab — 
- 

Perang kuman mendjalar ke Mansjuria dll. 

aan bener te emasnya 

isi? : 
Dugaan Kaum Politisi Melihat Sikap 
»Gereservee:d”?, Kedua Formateur 

Dim Berikan Keterangan . 
Kemungkinan Lekas Tertjapainja Usaha Pembentuk 4 

Kabinet Makin Tipis. pa St 

EDUA FORMATEUR Prawoto Mangkusasmite gan Sidik : 

Djojesukarto semalam telah mengadakan pembitjai 
an2 lagi sebagai landjutan dari pertemuan jang 

  

NE 

     

dilakukan Sap . 
tu malam setelah mereka pada hari Saptu siang memberikan 
laporan kapada dewan pimpinarnja masing? mengenai perkem 
bangan2 didalam usaha pembentukan kabinet baru. Sementara . 
itu, kalangan politik jang mengikuti dari dekat usaha kedpa 
formateur itu menjatakan kepada ,,Antara” semalam, bahwa 
mungkin dalam minggu ini dju ga sulah akan terdapat kepas'i ' 

an, apakah usaha kedua formateur itu akan berhasil atau ti- 
dak. 1 : : 

Keterangan2 jg dikeluarkan oleh 

formateur beberapa waktu jl., bahwa 

| Si Naa 
K6 misst:je oraig 'Masjumi 

babat RM. ku-hary jang akan m 

  

If Kol. Gatot Subroto baru2 ini telah berziarah kemakam-   dapat dilerbna dan dsstadjul du 0 

| pahlawan revolusi Bali, Gusti Ngurah Rai. (Ipphos): 
  

Pp 

kow 

| Terhadap diplomat2 Honga- 
ria dan Bugaria pemerintah ' 
Amerika telah mendja ankan | 
pembatasan bergerak gi Ameri | 
ka Serikat. Dengan tiada izin, ' 
Hongaria tidak boleh  mela'ui 
batas Washington sedangkan 
terhadap Bu gar'ia ditetapkan 
batas kebebasan bergerak dae 
rah dengan yatius kira2 55 km 
dari pusat ibukota. Terhadap 

dengan tiadi mendapatkan izin spesial, 

rang wet mempertahankan 
pendirianija, dan ini achirnja 
pasti akan merugikan mereka 
sendiri, 2 

staf kedutaan2 Polandta dan 
'Tjekos owakia tak didjalankan 
pembatasan2 bepergian. 

Menurut PKI diantara pe- Dj Tuk Nato adakan 
mimpin2 nas.onalis masih ada| .pembatasan2. 
jang diliputi oleh purba sang| Sementara itu, dari London 

1 negara2 

  

ka untuk “ melaksangkan 

gram dan kompossi ka 
sebagaimana jang dilaw 

geo partai 5 ia, NATO. 
duga pembatasan2 bepergian 
bagi  dipomat2 dari Sovjet. 
Demikian kalangan jang dapat 

Gipertjaja mengatakan dj Lon- 
don pada hari Minggu. : 
“Seterusnja kalangan2 jang 

mengetahui menegaskan bah 
Wa tindakan itu semata2 di- 
Gjalankan sebagai tindakan 
pemba'asan terhadap - peratu- 
ran2 jang berlaku di Sovjet 
Uni, jang mearang para dip!o 
mat negara2 Barat bepergian 

          sung- 

sangka jang tidak semestinja 
itu sampai berakibai mengor- 

nalis dan e'emen2 demokratis 

lainnja. Didjelaskan seandjnt 
nja, bahwa daam keadaan se- 
karang PKI belum menuntut 
supaja kabinet jang axan da- 
tang merupakan pemerintah de 

mokrasi rakjat, tetapi PKI ha 
nja menghendaki suatu peme- 
rintah jang terdiri dari pemim 

pin2 rakjat jang demokrat's, 
jang terdapat didaaam BPP, 
PNI PSI, dan partai? serta go 
longan2 Jain jang demokratis 
dan anti-fasis, Program ini ada 

lah praktis, konkrit dan bisa 
djaksanakan demik'an PKI, 
asal sadja ada keberanian da- 
lam melawan instruksi2 Ame   . Rahasia2 

Militer. USA 
“Telah Ditjari Dan : 
Dipotret Oleh Orang 
Jg Diduga Agen Di: 
nas Rahasia Russia 

rika dan Belanda serta ada ke 
Kudjuran terhadap rakjat ba 
jak, (Antara). 

  

-l1 1950 sampa: Djanuari 1952. 
Oleh karena isi buku harian- 
nja itu disiarkan oleh Sovjet 
Rusia, maka ia diperintahkan 
pulang ke Amerika setjepat- 

nja. Dinas propaganda Rusia 
antara lain mengutip kalimat   EORANG DJURUBITJA 

RA tenjara Amerika 
mengumumkan hari Kemis, bah 
wa buku karian dari seorang 
Gjenderal major Amerika, jang : 
mendjadi atase militer pada ke 
flutaanbesar Amerika di Mos- 
kow telah ditjuri dan dipotret 
oleh salah seorang jang diduga 
mendjadi agen dinas rahasia 

dari buku itu seperti ini: "Ber 
perang'ah sedapat mungkin se- 

"tjepatnja”, “Saja kira seka- 
ra1g sudah tiba waktunja utk 
bertindak” “Kita harus memu 
lai dengan suaty serangan ti- 
ba2”, “Kita tidak boleh meng 
ikat diri dengan peraturan2 jg 
ditetapkan” Menurut djurubi 

Sovjet Rusia. Potret2 itu kemu | tjara itu, buku harian itu di- 
dian telah digunakan Cinas pro ' tjuri ketika Glow berdiam da 

paganda Rusia sebagai bahan , 
untuk menundjukkan bahwa 
Amerika bermaksud untuk me 

dengan Ru- 
sia. Pan 13 

Buku harian itu adalah mi 
lk djendsral major, - Robert 
Glow, seorang atase militer A- 

'lam sebuah hotel di Frankfurt 
“dan kamar tidurnia te'ah dima 
' suki seorang mata? Rusia utk 
menjelidiki kopornja dan ber 
hasil mendapatikan puku2 ha 
rian tersebut. Beberapa bagian 
dari isinja telah dipotret s2te 
iah mana “buku itu diletakkan 
lagi baik2 ditempatnja kemba 
In KUPY: 3 u 

  

  
merika di Moskowdari bl. Dju- ' 

      

    

    

melintasi radius 40 km dari 
Moskow dengan tiada menda- 
patkan iz'n spesial. Ditambah- 
kannia bahwa dutabesar So- . 
sviet di Lcndon, Nico'ai Zaru- 

“bin, akan dikenakan peratu- 
ran2 sematjam itu djuga.. 

| Antara—AFP). 

DEWAN UNI SOVJET 
TERTINGGI MENERIMA 
Te BELANDJA 

Dewan Uni Sovjet Tertinggi. 
salah satu dari kedua makijelis 
dari Dewan Sovjet Hanna 
pada hari Sabtu telah mene: 
ma € 

| 

ran belandja 1952 dengan pe- 
rubahan2, jang telah diusulkan 
oleh panitia keuangan. Mpnu- 
rut Lapan belandja: ini 

nghasilan negara berdjumlah 
P09.811.000.000 rubel, sedarg- 

a1692b.000.000 rubel, sehingga 
keuntungan negara 'berdjum- 
lah 32.991.000 rubel. t 
mengenai anggaran belandja 
jang berachir pada hari Sabtu 
itu, telah berlangsung 2 hari. 

. ' 2 
FRONT MUBALLIGH ISLAM 
DAN PENGANGKATAN 
MENTERI AGAMA, 

Front Muballigh Islam Me- 
Can.baru2 ini telah mengetok 
kawat kepada dewan pmpman 
partai Masjumi “di Dj@'karta, 
Sa am mana front tersebut me 

djui apabia pengangkutan 
menteri agama didasarkan ha- 

njatakan tidak dapat menjetu 

USA Membalas | 
Kini. Diuga Adakan Pembatasan Ber- 
ger-k Utk Dipliomat2 Din W. N. Sovet 

. Di Amerika | 
EMERINTAH Amerika telah memutuskan, hendak men 
jalankan pembatasan? bergerak bagi warga Sovjet 

kini tinggal di Amerika Serikat, demikian dikabarkan pada. |ri Minggu kemaren. Putusan tersebut akan diumunitan dalam minggu ini, dan merupakan tindakan 
tusan pemerintah Sovjet bulan Djanuari j lalu, jan - rang para diplomat asing bepergian PA MOe 2 Tari Ma 

jg 
ha- 

pembalasan terhadap pu- 

lebih dari 40 km dari Mos 

  

Joint TA dmini- 
stration Irian 

Belanda Tidak Setudju 

EDERLAND SAMA se- 
kali lidak menerima se 

sua usul Indonesia supaja 
Irian Barat, jg sia.usnja masih 
merupakan soal pertikaian di 
an.ara Indonesia dan Neder- 
land, diperiniah bersama sama | 
Unikik sementara wak. Demi 
kian menurai Reu'er di umum 
kan dgn resmi di Pen Haag ke 
mari dula. Pengumuman itu 
dikeluarkan oieh Pemeriniah 
Belanda sebagai komen ar atas 
kezerangan Yrof. Supomo, ke- 

|.fua delegasi Indonesia dlm pe- 
und Aga Belanda ke'ika 

ia baru kembali di Indonesia 
dari Nederlard pada hari Ke- 
mis jl. Menurat Supomo, Belan 
da belum djvga memberi diawa 
ban atas usul Indonesia itu. De 
mikian Reuter dari Den Haag. 

PERUNDINGAN MILITER ANTARA 
DENMAEK DAN AMERIKA 

Menteri muda kementaran pera 
hanan Denmark, Erik Lndgreen pa 
da hari Djum'at mengadakan perun 
dngan jig berlangsung lama dg pe 
mmpn? militer Amerka di Ame 
Ika di Washington, Lhdgreen jang 

kabarnjaakantingpa' d Amer'ka sela. 
ma tiga har, adslah tamu dari ata 
s€ Denmark d: Wash'ngton. kolonel 
Phanson Jnhansen. 

(no dari Masjumi semalam menerang 
Ikan kepada ,,Antara", 
irapa anggota Dewan Pimpinan Ma 
#sjumi jang berada diluar 

| pertemuan 
| Masjumi jg akan dilangsungkan da 

llam minggu ini djuga. Dalam persi 

optimisme mereka hendaknja - dja- 
Sasa dipandang ringan, kini telah TIP Pihan Te Antara 

f meridjadi kenjataan, jaitu dengan Selandjutr:ja menurut PIA “oran 
berpendapat, bahwa pendjabatan por 
tefolio2 Dalam-Negeri, Luar-Negeri 
dan Perekonomian masih merupakan 

rintangan. “Sebaliknja dikemukakan, 
bahwa dapat diharapkan persesuai 
an faham mengenai besarnja kabi- 
net, jang” akan 'terdiri atas perdana, 
menteri, wakil perdana-mentesi dan 
15 orang menteri lainnia, Dari 17 
kursi in! menurut pangharapar Ma 
sjumi dan PNI akan mandipat 4 
kursi masing2. Sumber Pl-Aneta 
tadi selandjutrja menerangkan, bah 
wa terutama sesudah perkembangan? - 
jang terachir, spskulasi2 mengenai 
seorang perdana-menteri "jang tidak 
berpartai telah sangat ' mendjadi 
tidak beralasan, Achirnja dinjatakan 
pendapatnja, bahwa kemungkinan2 
akan lekas tertjapainja hasil oleh 
kedua formateur, telah agak ' men- 
djadi berkurang. F 

temuan pleno itu Masjumi akan| Atas pertanjaan Pl-Aneta, forma 
menentukan tjalon P.M. dan menteri' tur Sidik  Diojosukarto ' menerang- 
menteri lainnja. Menurut Mr. Jusuf ' kan, bahwa memang ada beberapa 

memang ada kabar2, bahwa sebagi! kesulitan? jang harus diatasi. Akan 
an dari Masjumi mentjalonkan Suki! tetapi para formatur tidak pessimis 
man sebagai P.M. dan sebagian lagi j'tis, demikian dikatakan lebih lan- 

menghendaki Prawoto Mangkusas-! djut dan kami pertiaja. bahwa ke- 
mito, akan tetapi rapat pleno itulahj sulitan? 'ini akan dipetjahkan. 

sikap ,,gereserveerd” didalam mem 
berikan keterangan mengenai usaha 
pembentukan kabinet itu, sehingga 
menimbulkan dugaan, bahwa  me- 
ngenai soal formasi dan komposisi 
kabinet memang terdapat kesulitan2. 
Demikian menurut kalangan politik 
itu. 

Anggota DP Masjumi di 
luar Djakarta di 

panggil. 
Dalam pada itu Mr. Jusuf Wibiso 

bahwa bebe 

Djakarta 
menghadiiri 

pimpinan 

telah diminta datang 
pleno dewan 

  

Paling banjak 2 korsi 
utk orang2 partijloos. 

Masjumi sebagai partai jang ter 

besar, baik didalam maupun diluar 
parlemen, 
njai tanggung djawab jg besar dju 
ga, menghendaki kedudukan P. M. 
Disamping itu bersedia pula mengu 
rangi satu kementerian dari djumlah 

kursinja didalari kabinet jg lampau 
untulr memberi kesempatan 
partai lain, kata "Mr. Jusuf. ' Dite- 
rangkan selandjutnja, bahwa djuga 
orang jang tidak berpartai sebaiknja 
diberikan tempat paling banjak dua, 
al. untuk menghindarkan kemungki 
nan djalan buntu dalam usaha pem 
bentukan kabinet sekarang dan ka 
lau diperlukan haruslah orang2 jang 
tjakap. 

Atas pertanjaan Mr. Jusuf Wibi 
sono menerangkan, bahwa andai ka 

ta akan timbul kesulitan mengenai 
kedudukan P.M. itu dengan PNI 
jang mungkin djuga akan menuntut 
kedudukan P.M., maka dapatlah di 

dan karena itu mempu- 

kepada 

nanti jg akan menetapkan dengan j “Sean 

an2 
aa Ta jang akan Tn Wartaw 

j £ : 

- Burma 
Kundjunganrja Ke 

Irndovesia AdalshUtk 
Penjempurnaan Hu- 
bungan Baik Kedua - 

INGGU malam telah 
diadakan pertemuan ra 

makh-tamal: dengan 5 orang war 
tawan Birma dikediaman seks. 
djen kementerian penerangan 
Ruslan Abdulgani. Jang hadir: 
dianiaranja beberapa pegawai 
tinggi dari kementerian ferse- 
but dan beberapa wakil surat? - 
kabar. Dalam kata sambutan- 
nja, sekdjen Ruslan-Ahdulgani - 
mengutjapkan selamat datang 

i 

  

  

kepada para wartawan Birma 

  

lan 

RONT TANI ADALAH 

" 
“Imperialisme serta agen2nja”. 
menjeba 
rakjat. Lihatlah rakjat sudah 

minggu 

Resepsinja jang diadakan 
pada ma.am M.nggu itu men 
Wapat peihatian besar, baik da 
ri kalang anggota2nja sendi 
ri kalangan sipil maupun mili 
ter, demikianpun dari kala 
ngan “ anggcta2nja sendiri 
Sidik Kertapati, ketua Sak- 
ti Pusat dalam pidato pembuka 
an resepsi itu membentangkan 
panci'ang lebar jang d.a nama 
kan kegagaan revolusi, gimu- 

|.ai dengan berkomprominja par 
ra remimp.n dalam 'perundi- 
ngan cizn Belanda. Ia aidjur- 
kan supaja kita kembali kepa 
da prokiamani 17 Agustus 1945. 
Kompromi2 jang di'akukan 

oeh pemimpin2 Indonesia me-   nja atas hitelek sadja. Mereka 
berpendapat, bahwa mendjadi 
inti daam pemilihan menteri 
agama Itu adalah keahlian da- 
lam urusan agama. Dterang- 
kan selandiunja, bhw front 
tersebut akan.  memperotes. 
apabia jang akan menduduki 
djabatan menteri agama tidak 

dipiih dari kalangan alim-ula 
ma. D peroleh kabar pu'a, bah 
wa dua organisasi Islam laii- 
nja, jakni Al-Djomijatu! Wagh | 

jijah dan Ittihadijah djuga ber 

pendirian sedemikian. Bi 

njekahkan diopernia Indones'a 
Car. tangan fascis Djepong ke 
imperial's Amerika Serikat, : 

kata Sidik. 
Daam mengemukakan pro- 

gram Sakti perama d.katakan 
nja pembata'ay KMBegan ter- 
berituknja suatu pemerintah de 
mekrasi rakjat. Progfam agra 

ria €akti mergienjaki dilenjap 
kannja hak modal asing dan ! 

tuan2 telah atas tanah Indone 
sia. Demokrasi Rakiat & nama 
kannja suatu strategi jang te- 
pat dan atas dasar inilah dapat 
disusun suatu fron nasicnal 
demikian Sidk,   MR. YAMIN DAN MR, ZAIN KEM 

BALI DI DJAKARTA, ( 
Pada harj Sabtu sang telah tiba 

Yamin dam mr, Zah  kedua2nja 
| angga Uslegpsi Indonesia dalam ps 
| yund ngan2 d€ngan Nedetiand 'menge 
nai masalar Uni dan  Itiah-Barat. 
Kedua anggota delegasi itu tidak 
merasa perlu ulituk menambahkan 

- sesuatu. kepada prof, Supomo. 

    
  

lapangan terbang Kemajoran, mr. Tengah baru? ini telah 
tulisang Tama, jang terkenal sebagai 

| huruf. ,Rentjotg”, Wurut2: itu 
wal dari djaman keradjaan Sriwidja 

Didaerati kabupaten di 'Sumttera 
dikotemu 

be 

yuf2 tb akan dikirim kepada 
bebna Kebudajaan Iidoneta di 
Kanaan unjuk dipeladjarg lebih Ian 

ta
 

Sengsara Rakiat 
Sudah Makan Bonggol Pisang 

bela tari jang tertindas dan membasmi feodalisme dan 

bkan kalaparan, perampokan, 

akar”. Demikanlah slogan? jang menghiasi dinding ruangan 
“ gedung Himpunan Sudara di Bandung, dimana mulai malam 

tgl. 8 Maret jarg lalu Serikat Tani dan Indonesia 
(Sakti) mengadakan kongresnja jang kedua. | 

tiari djalan dengan saling memberi | tersebut, E 

Dikatakan, bahwa maksud 
daripada undangan tersebut 
jaah untuk menjempuriakan 
perhubungan jang baik 'anta- 
ra bangsa Birma dan bangsa 
Indonesia, sebagai landiutan 
daripada penukaran goodwil- 
m'ssio1 antara Indonesia dan 
Birma. Kemudian diterangkan ' 

Akar 

benteng jang djitu untuk mem-   
Politik bangkrut KMB dan MSA | jang Uihadapi o'eh Birma dan 

kekatjauan dikalangan Wdonesia. Dikatakan ' olehnje. 
pisang dan bahwa wartawan2 Birma itu 

telah me'ihat. apa jang . baik 

Gan apa jang kekurangan pa- 
da bangsa Indenesia dan dgn 

makan bonggol 

| bertambah pengglaman. Pida- 
' to Rus'an Abdulgani disambut 
lo'eh wakil wartawan Birma, 
U Nyo Nya dari ,,Owa Daily”. 
Renijana para wartawan. 
Pads, hari Senin dan Selasa 

para wartawan Birma itu akan 
Maksud Mentjapai | bertolak ke Semarang dan se- 

landjutnja Ke Jogjakarta di- 
Tinggi 100,600 Kaki mana mereka akan tinggali be- 
Nata pit Jean Pic- | berapa hari. Kemudian dengan 

0 card jang dilahirkan di kereta avi ke Surabaja dan se 
an Pu telah berusia jandjutnja ke Pali, Makasar 
anun dan Seorang  PIGUIT / dan kembali lagi ke Djakarta, 

tua Galam hal naik keudara de : Sesudah mengundionel "Bani 
Tnlan ka : ngan balon mengatakan Kn ding Gan kemba'i ke Djake : 

hari Saptu, bahwa ia sekali la . 
gi Landak mentjoba naik “ke- | lagi, Pa 2 mengundju 
stratosfeer untuk mempeladja- AA Na Sumatera, (Pia). 
ri bintang Mars. Dikatakannja, ml 
bahwa kali ini ia akan mentjo-' PEGAWAI? STANYAC KE 
ba mentjapai tinggi 100.000 ka-! AMERIKA. , 
ki dan mungkin isterinja akan Berkenaan dengan rent'ana 
diadjak ikut serta. Stanvac untuk seifepat mung- 

, kin mendidik tenaga2 Indo 
P:ccard mengatakan, bahwa ' gin menciodi Nk Bao 

maksud dari perdjalannja itu ' maka pada hari Djum'at tuang 
jalah, hendak mempeladjari RMM Kusumo Oetojo dan HJ 
sinar2 kosmik clan menje.idiki Warouw, kedua?nja pegawai 

sinar jang datang dari bintang maskapai tersebut telah diki- 
Mars. Menurut pendapatnja, rimkan ke Amerika untik man 
dari djarak tinggi 100.000 'ka-j dapat rendidkan dalam 'apa- 

»Djago Bal- 
lon Tua" 

Akan Naik Lagi: Dg 

  

nja tentang soal2 jang sama, 

itu Indonesia dan Birma clapat La 

ki dari bumi akan dapat diten 
tukan apakah “d. 

ngan pesd'ua'an dan distribu- 
Mars terda- |si hasi2 mujak. Kedua pega- 

pat tiukup zat asam untuk hi| wai tersebut akan tinggal di 
dup manusia. (100.000 kaki — 
30 km). Daam 

Piccard galam pertjobaaunja | 
di Dearborn Michigan telah 

mentjapai tinggi 
Dalam pertjobaan itu balonnja m 
tertiup hingga djarak 3500 mi. 
dan mendarat di 
njol). (Antara—UP), 

57.579 kaki. 

Cadiz (Spa- 

| 

Amer ka kurang  Igtbih seama 
tahun 193413 bulan. 

DJAKSA AGUNG IRAN PERINTAH. 
KAN IRAN TANGKAP DJAMAL 
EMANI. 

Djaksa Agung Ton pada hari Sab 
telah mengluarkan surat perin 

tah untuk menangkap Djamal Ema 
mi, bekas pemimpin oposisi dalam 
patlemen Iran, Emami Gitjay berhu 
bung dengar PENGGELAPAN UANG 

  
 



    

        
    

    

   
   

    

   
   
         

    

    

   

   

        

    

   

hendak Rakjat 'Supaja ! Di 
Rp Dg TN 

ana milik M.N. “NG 
rusahadh2 pabrik Mangkune- 
nye mula2 didirikan oleh 

langkunegoro IV sebagai 
milik perseoran Na (prive) 

ja oleh S.P. Mangku- 
VI diadakan 

manfaat dan keuntungan- 
ketjuali untuk berkembang- 

Pe apaan itu, dipergu- 
tuk keperluan 
ang ,.dengan 

   

  

    

   

    
   
     

       

    

    

    

   

  

   

ura dutara Bandung 
J 5s 

aja mani lebih, da 
an Pan. aa 

  

        

      

     

   
     
      

  

   
      

    

   

    

    

nja”“Tenj 
ngan SP. Mon. 
.rena- swapradja dibeku, 

p dari ta- 
ka- 

jang 
tidak dikuasakan ber- 
keluar.  Selandjutnja 

apakah sudah seadilnja, djika 
segala. pergaturan dan peroba- 
han mengenai pengurus Eigen- 

“dommenfonds itu »dengan sen 
dirinja” tidak memerluken per- 
setudjuan ataupun per ata 

  

   

    

   
berarti 

dengan jang empunja m ilik, 
Sekalipun ,lusten”- itu annex 
dengam .lasten” jang sungguh 

gku n     
     

  

berat ae 5. P. Man 

  

  

   

   
   

     

   

    

   
    
   

  

   

      
    

   
   
   

        

  

   

    

    

   

    

    

   

  

   

       

    

    
   

      

   

   

    

   
     

    

  

   
    

  

   
    

     

   

        

     
    
    

  

    

        

    
   
    

      

   

  

   
    
   

    
     

  

    

   
   
    

        

    
   
   

   

      

   

   

    

   

      

term pi aja | 
yja perkata 

nja digu 

, jang 
£ in la- j 

ja terusnja, | 
sudah -kompo- | 

ent, ata ' 

tadi. | 

arina ka! 
rlu 

. 

MEN dna Ho 

RAMAH-TAMAH. 
Kemaren malam bertempat 8i 

cantine Polisi - Bodjong, tih di 
langsungkan pertemuan ramah 
tamah-antara delegasi pemuda2 

(ex TP Tan wakil pers Sema- 
|rang, Maksud pertemuan tadi, 
ang disclenepa ala oleh . pi- 
ne kedjaksaan, tak lain jalah 
untuk mempererat hubungan 
persaudaraan antara orang2 
pers dan pemuda2 bekas pedjo 
ang tersebut. Pertemuan tadi 
pun dihadliri djuga oleh utusan 
PWI pusat, tn Djawoto (hoofd- 

' redactuer Ant: ara) serta pula 
tuan Sudarjo Tjokrosisworo, se 

'kretaris Gjenderal dari Serikat 
Perusahaan £ Suratkabar. 

| REKTIFIKASI. 

| TEKNIK j 
Dari pemlinpi. Sekolah Tek 

Nik Surakarta, kami mencdapat 
pendjelasan, bahwa berita kita 
mengenai seorang pemuda, — 
dalam berita mana ia disebut 
murid sekolah ieknik Surakar 
ta — telah melakukan pembe- 
“galan atas seorang pedagang 
rokok iang gilakukan disebe- 
lah selatan kota Solo adalah 
tidak benar. (Vide Suara Mer 
deka tg 26 Februari pag 2). 
— Pemuda tadi a ih seorang 

murid lain sekolahan jang na 
manja mirip S.T. demikian pen 

cijelasan pemimpin sekolah S.T 
tsb. Keterangan tadi, dikuat- 
kan pula o'eh keterangan pi- 
hak polisi Surakarta. 
Dengan ini kekeliruan tadi 

dibenarkan, Dari Sekolah Tek 
nik Surakarta (Purwonega- 

Siram) tak ada seorangpun mu- 

dala Lai 

  
Pen an tsb. 

Da'am merajakan Hari Wa 

Nita tg. 8 jl. paniiya perajaan 

Hari Wanita, selain mengada 
kan rapat pada pagi harinja, 

djuga malam harinja diadakan 
pertundjukan tonil. Minggu pa 
gi. kemaren diadakan Baby 
show, jang ikuj ambil bagian 

Ik. 150 orang. Minggu malam 
nja dilandjutkan pertundjukan 

' tonil, kesemuanja perajaan itu 
dilangsungkan di gedung Seko 
lah Sin You She di dj. Stadion. 
KES. SULAWESI Di 
SURABAJA. 

Dalam perta 
pertama kali 
Sulawesi-teng 

Ne jang 
di Surabaja kes. 
ah melawan kes. 

"sn ega telah dikalahkan de 

  

   
    
     

    

   
    
    

aturan k 

7 maka demikian pula masjarakat | 

' ridnja jang tersangkut dalam. 

5 

Karang, 

  

. pabri. 
Mangkunegaran, j 
telah dipergunaka: 1: 
membiaja studiebeurs ba 
ra pemuda Indonesia 
foundation), supply w 

| djoangan gerilla, 

   

      

“Bed. DL 

    

na dan oleh sebab tjiptaamnja, 

manusia jang masih compact: 
dan integre berhak hidup, ka- 
rena tjiptaannja telah menu- 
naikan 
nusa dan bangsa. 

Djiwa karabat dan: rakjat   
: Mangkynegaran bersifat 

jang telah dibuktikan | diam 
dalam ' pembekuan selama 
6 tahun, 

adilan dari Pemerintah Pu- 

M.N.” dibeku oleh Menteri Da- 
lam Negeri Mr. Iskag pada 
tanggal . 22 Nopember 1951 
berserta diusulkan penghapu- | rt 
sannja swapradja Surakarta, 
dengan tidak disertai aturan2 
jang ' tertentu mengenai apa 
jang masih ta at didjalankan 
»Kedalam”, elum ada ke- 
tentuan Tana tegas mengenai 
nasib swa. an sehingga mu- 
lai tangg 15 Desember 1951 
lenjap sumber - penghidupannja ' 
para pegawai-pekerdja dan bu- 
ruh Mangkunegaran beserta 
ribuan keluarganja lagipun - 
berarti lenjapnja penghasilan 
bagi poliklinieken, sekolahan2 
Gan sociale instituten lainnja, 
maka pihak Mangkunegaran 
memandang perlu mengadakan 
pendjelasan kpd pers Indonesia : 
dan pers asing bersama2 agar. 

| chalajak ramai mendapat tin- 
djauan serta ponnangiak jang 
objektif. 
Segala sesuatu karena ter 

njata berlangsung lebih dahu: 

lu, sudah barang tentu terle-| 
pas dari segala keinginan utk: 
menambah kekeruhan ataupun: 
membikin ,,afleiding” terhadap. 
suasana sekitar M.S.A. pada 
dewasa ini. Adapun basi atau: 
tidaknja soal itu pada galibnja 
tidak hanja tergantung dari | 

mereka jang pemimpinnja. 

djustru mengusulkan pengha- 
pusannja swapradja pada de- 
wasa ini. 

Gemeenschap. primair, 
perseorangan. secundair. 
Dengan penuh kebanggaan terha., 

dap lahirnja, Negara Kesatuan RI 

maka gemeesnschap 

jang hanja merupakan ' Mennjardekai 

   
         

      
        

      
      

      

    
     

      
   
   

ka mesin dihargai.karena. ha-'g 
siInja. dan manusia dihargai) 
dan berhak hidup untuk, kare- o 

manfaatnja - terhadap | 

senantiasa denganjd 
benang meranti keputusan ke-j 

sat. Baru setelah ,,Dana Milik | 

    

   

     
     

   

ekuranga: 

Manga 

sedang sibuk membongkar tumpukan be- 
ng dari Amerika untuk diangkut de- 

j atau dengan truck dibawa ketempat jg 

'beras. Gambar: Pengusaha Djawa Madu 

g dan malam, agar yakjat ig 
Utang. (Ipphos). 

alam gudang Veer 

para pemimpin buruh ,Ru-   
  

952 akan diusulkan 
“kami mendjadi 

3:2 membuka ke 

programnja. 

Dalam manjarakat baru ini | 
x xi jang berupa ' 
Yatie Indonesia “ng 

tak dapat dipisah-pisahkan da 
ripadanja, haruslah dapat tu- 
rut serta mengambil bahagian | 
dalam pembangunan Republik. 
Dalam pada itu tak bolehlah di 
perhatikan besarnja ataupun 
asal an2 tersebut, mela 
inkan hanja 

   

  

  murnian pembawaannja. 
Karena golongan2 Indo oleh 

Undang2 Dasar RIS dan RI di 
anggap sebagai minoritet dan 

karena oleh kabinet? berturut 
turut. didjalamkan suatu poli- 
tik jang mengakibatkan desin 
tegrasi golongan2 tersebut da 
ri negara dan masjarakat In | 
donesia, maka mula2 kami ber 
pendapat lebih baiklah melang 
sungkan usaha2 kami dengan | 
melalui partai Indo kami jang 

tersendiri itu guna mentjapai 
tudjuan jang telah ditetapkan. 
Akam tetapi rupanja tidaklah 
'ada tempat bagi organisasi2 
politik jang tersendiri bagi ka- 
um.Indo, maka sesudah perun 
dingan jang luas dengan berba 

nan Partai dalam rapatnja pa 

da tanggal. 17 Pebruari jang | 
baru 'alu di Malang dengan Su : 
ara bulat telah diputuskan , 

usul2 tersebut. 
Demikian  pengumumannja 

itu. 
me 

rr 

  

suatu 'diperlukan ulltuk memupuk 
djiwa-budaja Surakarta jang d-wa- 
riskan. oleh leluhur jang perlu “dr   tanah pusaka iang diperolehnja da 

hulu sebagai hasi perlawanan sela. 

ma 16 tahun ingin jkut serta men 

dukung kebesaran Indonesia. jang 

telah merdeka, dengan hanja dabi. 

arkan melandjutkan mengurus. ru- 

mah - tangganja sendiri. menurut 
ste'szl pemerintahan jang terdjamin 

kedudukan hukumnja dalam 
Kesatuai RI. selaras dengan 

rechtsorde baru sebagai has dari 

RAMPOK LAGI. 
Baru2 ini beberapa desa di De ' 

mak, jaitu desa2 Gerongbalu, 
Mergoaju, dan Bengkal telah di 
datangi segerombolan peram- 
pok, terdiri antara 8 sampai 20 | 
orang dengan membawa repol- 
per, karabijn dan sendjata lain 
nja. Didesa Gerongbalu, gerom 
bolan tsb telah merampok 5 ru 
mah penduduk jang kerugiannja 
Ik. Rp. 1.426.— Didesa Mergoa 
ju gerombolan itu telah meram 
pok 5 rumah penduduk jang ke 
rugiannja ditaksir Ik. Rp. 294,50 
Didesa Bengkal, 5 rumah pendu 
duk mendjadi korban pula, keru 
giannja ditaksir Ik. Rp 418,25. 

  
Beridjazah 

Europa 

Gang Pinggir Ana 

DIN siNe 

  

hormati, dengan pengharapan akan 

mendjadr ,hoeksteen” dalam kebe. 
saran kebudajaan Indonesa. 

Maka darj itu bagi Maflgkunega- 

ran, gemeenschap adalah primair se- 

dangkan perseorangan pendjabat ada. 
lah secundair, sehingga tidak 'perlu 
diadakan perbandingan  merigenai 

Karaatnja Aa dengan. dar 
Tah swapradja lan. 
'Demik'an keterangan pihak Mang- 

Pe Kanan RIS.RI. perna, se (aan (Antara). 

MUSIM BEGALAN LAGI, 

.K: K- H. tinggal di Pandanaran 
waktu turun 'dari betjak dimuka ru- 
mahnja sekonjong2 didatangi ' oleh 

:ngan menodongkan pistol telah me 
ngantjam minta diserahkan 'barang2 
nja.Uang kontan sebesar Rp 200.— 

K.K.H. 'diserahkan. 

hitam, membawa pistol, granat 
ngan dan stengun. Karena diantjam,   serta. berang2- Tainnja seharga. 

(Rp. TE : 

OPTICAL 
Gediplo- | 

2 

  

meerds 

Opticien 

Tilp. 2226 — ' Semarang 

KRYPTOK PUTIH, KRYPTOK CROOKES 
(Katja Mata untuk Lihat ajah dan Dekat). 

  

  

: —KUTIKA 
DIDJUAL: 

825 zr 

Teli. 
ya masih banjak 

Sipake, ema   “sa 900 
Boleh Pn di DESSTO 

3 Djl. Todahi No. 11 Tegal Telf. 262. 
Tawaran pada Kantor. Pusat SETERAN No. 142 

20 Semarang. 

BAGUS 
Satu partij lebih kurang 210 bidji band 
bekas terdiri seperti 

“Ukuran 750—20) BAND LUAR 
20 idem 
20 idem 

— O.B.E, & Co. 

Oo. 820 
$ bana ai jang masih dapat 

'kwalitet dan ke- 

|gai2 pengurus tjabang Pimpi- : 

dua orang jg tidak dikenal dan de. 

dan barang2 lainnja. terpaksa oleh 

Selain ini djuga R.- N.S. pegawai 
Perbendaharaan Jogja ketika naik 
jeep “didesa Kalimalang Djambu te 
lah dipegat oleh 3 orang berpakaian 

ta- 

R. N.S. telah “menjerahkan « uang 
sr 

                  

   
   
   

    

    

      

   

      

Ama TAkan Buka. “Ki: 
utaan Utk Tiap”W. IN.?5 Azas2 
sasinja:Tetap: : Perumusan Das: 

ae Muna da 2 

  

tuai, Tan Ka sebagai seliei aris, umum: aan 
1 Kongres Partai jg akan diadakan dim, bu- 

sebagai berikut : 1, mengubah: 
Persaudaraan Indonesia Na- 

anggotaan organisasi tu utk se 
egara Indonenia jg telah berumur 18 tahun: 3 ti- 
ah Asas? organisasi ifu, tapi imengubah perumusan 

“ Djika PM. 
Partijloos 

Parki Hanja Setudjui 
Wakil Pres, Hatta 

Sbg Tjalon 

R S. SURADIRADJA ke- 
tua Pengurus Besar Par- 

tai Kebangsaan Indonesia mene 
Iangkan kepada Antara” ba-' 
hwa berhubung dgn. akan di 
adjukannja oleh kedua forma- 
teur kabinet kepada Presiden 
Secrang atau beberapa orang 
Je utk. meme- 
Zang @jabatan aa 5 

, wa dari 
kedua pihaknja, “asi jumi dan 
PNI, belum ai2u tidak ada ke. 

| icilasan ig. sungguh2 uik. ke 
peniingan negara dan melebih- 
kan kedudukan parfainja dari 
kepentingan negara. 

R. S. Suradiradja berpenda- 
pat, bahwa dengan ditjari-tja- 
rinja seseorang jang tidak ber 

| partai untuk Perdana Menteri 
i berarti menutup pintu bagi 
orang2 darj Masjumi dan atau 
P.N.I, di! partai jang mungkin 
lebih tjakap un tuk memegang 

tampuk pimpinan pemerintah. 

Seorang PM-.jang partijloos 
jang diadjuksw atau diangkat 

itu dalam prakteknjo akan Je- 
bih2 mengerdjakan kebidjaksa 
naan untuk - menghindarkan 
perselisihan penc lapat antara 
dua partai itu sedangkan ke- 

pentingan negara didjadikan 
secundair dan karena itu de- 

ngan sendirinja kabinetpun ti- 
dak akan kuat: dilihat dari su- 
dut, bahwa orang itu tidak 

mempunjai backing - Pada 
achirnjo. Suradiradia menja- 

takan bahwa djika kedua for- 
matetir itu tidak merubah pen- 
diriannja, maka satu2nja 
orang 
kan ialah Wakil Presiden Sai 
ta. (Antara). 

  

  

  

ASRAMA SEKOLAH 
PERLAJARAN. 

Tuan M. Pardi, Kebala Djawa- 
tan Perlajaran seluruh 
dalam pertjakapan dgn  wdrtawan 
kita, antara lain menerangkan, bah 
wa hingga kini telah ada 8 orang 
pemuda jang ,afgeleverd” dari Se 
kolah Perlajaran Tinggi di Djakar 
ta. Mereka itu akan dipekerdjakan 
pada dinas perkapalan besar (grote 
vaart). Lebih djauh telah ada 200 
pemuda. dipekerdjakan pada dinas 
perlajaran locaal (locale vaart). Di 
samping itu telah dikirimkan djuga 
ke Bandung pada Sekolah Tehnik 
Tinggi 10 orang pemuda, 'ichusus 
untuk mengikuti college dalanf pem 
bikinan kapal. Untuk mereka ini di 
sediakan ibeurs jang: tiap tahunnja 
dikeluarkan sedjumlah Rp 500.000. 

Di Djakarta kini telah - dimulai 
dengan mendirikan asrama Sekolah 
Perlajaran setjara besar2-an, dima 
na pemuda2 kita sebanjak 500 
orang dapat dididik dalam lapangan 
perlajaran sedalam2-nja. Oleh Dja- 
watan Perlajaran telah disediakan 
uang sedjumlah Rp' 8.000.000 untuk 
pendirian asrama tsb. 

PENTOLAN PENDJAHAT 
Baru2 ini Mobrig bagian Stoot 

ploeg Salatiga telah mengada- 
kan penangkapan terhadap pen 
tolan pendjahat bernama S. di- 
|desa Sawalan Susukan,” pada 
waktu itu S. kebenaran berada 
dirumah temanja. Waktu dilaku 
kain penangkapan, S. bikin pers 
lawanan dan mau merebut sen 

| djata salah satu anggauta- Mo- 
| brig tsb karena itu terpaksa di 
lepaskan tembakan, hingga me 
genai pahanja dan achirnja S. 
ketangkap djuga. 

  

' jang dapat diketjuali-.| 

Kenalan kabinet Prawoto 

— Dikata. 
laupun pernjataan itu bukan- | 
nja tidak diduga olehnja, ia me 

| nganggap kurang enak, bahwa 
dalam tingkatan pembitjaraan 

hdewasa ini dikeluarkan pernja 
taan2, jang dengam tidak perlu 

| memberatkan pekerdjaan jang 
tidak mudah dari para forma- 

'Itur kabinet. Selandjutnja ang- 
gota. pengurus Nahdatul 2la-, 
ma, Zainul Arifin, jang “duduk 
dalam gewan pimpinan Masju 

'Imi menerangkan “pada Sabtw 
"malam kepada P.I. rn bhw 

keterangan Kjahi Wahab tidak 

menjatakan pendirian  Nahda 

tul Ulama Menurut Zainul Ari 

fin Nahdatul Ulama dalam si- 

daa jang terachir dengan 

suara bulat telah memutuskan 

| untuk menjerahkan semua soal 

politik kepada pimpinan Masju 

mi. Soal2 'kabinet termasuk 

kompetensi pimpinan Masjumi 

Gemikian Zainul Arifin, 

Pernjataan Kjahi Wahab. 
Dalam penjataannja jang dimak. 

sud diatas itu Kjahi- Wahab. ketua | 
Sjuriah  (madjelis permusjawaratan) 

Nahdatul Ulama menerangkan, bah. 

Iwa Nahdatul Ulama jang menghen. 

daki terbenfuknja kabinet Koalisi, 

mengshendaki kembalnNja per dana 

Mmonterj demisioner dr, Suk man 
W.rjosandjojo sebagai. perdana men- 

ter. dalam “kabinet baru. Sebagai 

iialon menteri luar negeri d-kemu. 
kakan dr, Abu Hanifah atau mI. 

Moh. Roem, untuk portepolio pelta. 

hanan Za nal Arifin, bekas pangli. 
ma besar Hisbullah/Sabillah diza- 

man republik dan k.nj anggota sek- 
si pertahanan parlemen, sedang buat 
kementerian agama ditjalonkan lagi 
kjahi Wachid Hasjim, Ka'au Kjahi 
Wachid Hasjim tdak bersedia men. 
djadi menteri agama lagi. maka oleh 
Nahdatul Ulama dtija onkan 4 orang 

untuk kementerian tersebut, jakni 
FEjahi Hadji Mashkus Kjahi R. Fat 

'churrachman. keduanja bikas men- 
terj agama RI dulu dan K.H. Mus 

ta'ien,. bupati Tuban serta R. Mach 
sn, bupati Kediri, 

Kementerian2 selan jang terse 
but diatas itu oleh Nahdatul Ulama 
diserahkan pada kebdjaksanaan ke- 
dua formateur dengan sjarat men- 
dapat persetudjuali dari partai2 .ig 
kuat. Ta 

Selandjutnja dikatakan 
ypernjataan itu, bahwa bagi Nahda. 
tul Ulama terlaksatanja konsepsi 

N.O: mengenai portepoto perdana 
menterj dan menteri agama adalah 
mendjadi perfimbangan untuk tetap 
dan seferusnja mendjadi angrota 
parfjai Masjumi. 

Muhammadijah tak akan 
persulit pembentukan 

kabinet. 
Hamka sebagai Ketua II Per 

wakilan P.B. Mukammadjjah di 
Djakarta mendjelaskan kepada 
»Antara” sikap perkumpulannja 
(Mthammadijah) terhadap kete 
rangan jang diberikan oleh K. 
H. Abdoelwahab dari Nahzatul 
Ulama, sebagai jang telah kita 
kabarkan. Dikatakannja, bahwa 
Muktammadijah tidaklah akan 
mempersulit pembentukan kabi 
net jang sekarang dikerdjakan 

oleh kedua formateur Ssngan 
susah pajah. Prawoto ditentu- 
kan oleh Masjumi sebagai for- 
mateur dan diusulkannja dia 
kepada Presiden, adalah dengan 
suara bulat (aklamasi). 

Ketika ditanja apakah Mu- 
hammadijah sependapat dgn N 

. jang meminta supajja Dr. 

Soekiman ditundjuk mendjadi 
Perdana Menteri, Hamka men 

dawab: “Setiap partai tentu sa 

dja, ingin supaja pemimpin par 
tainjalah jang mendjadi P.M. 
Muhammadijah, sebagai djuga 
N.O. adalih anggota istimewa 

dalam 

x 

-BTasjumi. Tetapi perkembang 
an pembentukan kabinet sudah 
begitu luas, sehingga kalau se 

Kehendak PNI 
Perimbangan Kekuatan 
Dim Kabinet Baru Hen- 

  

(daknja. Sama, Dg Dim 
Indonesia, £ 

Kabinet Jl 
ARI KALANGAN De- 
wan Partai PNI ,,Anta- 

ra” mendapat kabar, bahwa da 
lam rapat Dewan. Partai PNI 
hari Sabtu jl, ketua umum Si- 
dik Djojosukarto mendapat ke- 
perijajaan penuh mengenai 
kebidjaksanaannja ig. telah di- 
djalankan sesudah ia memberi- 
kan laporan mengenai usahanja 
selaku formateur kepada De- 
wan Partai PNI. Dalam perte- 
mian Hu diputuskan supaja ke- 
landjutan pembitjaraan dalam 
pembentukan kabinet diserah- 
kan kepada kebidjaksanaan De 
wan Pimpinan. 

Atas pertanjaan bagaimana 
tuntutan PNI terhadap forma- 
si dan personalia kabinet jad, 
kalangan Dewan Partai PNI 
tsb. mendjawab, bahwa PNI ti- 
dak mengemukakan  berma- 
tjam2 tuntutan. PNI hanjax 
berpegang kepada pedoman, 
bahwa perimbangan kekuatan 
PNI dengan lain2 partai da- 
lam kabinet baru nanti, dja- 
ngomlah lebih kurang daripada 
perimbangan kekuatan dalam 
'kabinet jang lampau dan su- 
paja teamwork antara PNI dan 
Masjumi pada chususnja dan 
PNI dengan lain? partai pada 
umumnja, jang akan duduk: 
dalam kabinet jacl dapat ter- 
pelihara sebaik2nja. Demikian 
kalangan Dewan Partai ' PNI 

itu,   Pa 

kita bahwa ia telah menerima 

asjumi, 

an olehnja, bhw wa . kiranja ada kesulitan mengang | 
|kat PM. crang jang berpartai, | | 
Lotang tidak berkeberatan djika 
duangkat djadi P.M. seorang 
jang tidak berpartai jang 
mempunjai figuur nasional. 
Dan sekarang ada disebut-se 
but nama Hatta. Kalau ini ke 

djadiaa — untuk kepentingan 
pembangunan negara jang da 
lam serba suLit ini, tentu N.O. 

akan mengoreksi kembali kete: 

rangan Kijahi H. A Wahab 

itu.” 

Muhammadijah ingin 
Menteri Agama? 

Tatkala ditarjakan bagaima 
na Sikap Muhammjjah terha- 
Clap Kementerian Agama, jang 
didjadikan sjarat oleh N.O. su 
paja diserahkan. ketangan N. 
O. Hamka mendjawab: “Hal 
ini selandjutnja adalah uru- 
san rumah tangga Masjumi. 
Usul2 Muhammijah akan disam 
paikan melalui Masjumj kepada 
formateur, dengan tidak usah 

| diumumkan. Dan. Muhammadi- 
jah telah menentukan. bebera 

pa orangnja untuk disampai- 
kan kepada Masjumi. Tetapi 
pada pendapat saja sendiri, ti 
daklah keluar dari garis keadi 
lan, kalau sekiranja pihak N. 

O. jang telah tiga kali bertu 
rut-turut ' mendjadi: Menteri 

  
rian itu kepada Muhammaji- 
jah. Sehingga dalam kementeri 
an tsb terdapat.semangat. huru 

setelah menghadapi beberapa 
kesulitan “dizaman. jang su- 
dah-sudah, terutama. kega- 
galam keberangkatan digma 
ah hadji tahun jg lalu”. Xam- 

ka menjatakan: "Bagi Muham 

madijah jang utama da1 per- 

tama ialah kesatuan tenaga ka 

Dan kalau ada hal2 jang musj . 

kil, atau tidak memuaskan 

akan disampaikannja lang- 

sung kepada Masjumi.” 

Agama, menjerahkan kemente | 

| 

jani Wahab Jg Peitahaakda, Ygilidman Sbg PM 
“Adalah Pernjataannja Sendiri: Kata Zainul Arifin 

Mohammadijah Hendaki Kursi Kementerian 

ERHUBUNG DENGAN pernjataan Kjahi Wahab dari Nahdatul “naa 
muat harj Sabtu jl.) dan reaksi? jang telah timbul karena ini dipelbagai 

2 Agama 

(jang kita 
kalangan, 

Mangkusasmito atas pertanjaan menerangkan kepada wartawan 
tugas jang diberikan oleh presiden dengan pengetahuan bulat 

teniang ,,keadaan intern” dari partainja. Dikatakan oleh Pra woto selandjutnja, 
dalam melakukan pembitjaraan? mengenai pemben 
ie dan akan keinginan? jg. dikemukakan oleh Mas 

bahwa ia 
tukan kabinet Tea mengingat akan hal 

Hari Sabtu il. kesebelasan 
IPSIS Semarang telah melawat 
ke Jogja untuk ikut meramai- 
kan konverensi PSSI Djawa 

maran 

ngan berachir kemenangan ke- 

sistim "diarak pendek" (kort : 

W. formasi, Jogja dengan stop / 

perspilsistim dan lengpassing. 
Goal pertama dibikin oleh Se- 
marang dengan tendangan be- 
bas dari satu perlanggaran da 
ri diarak 20 m. dari gawang. 
Jogja membalas dengan satu 
doorbraak. dari Rabikin jang 
merobah stand mendjadi: 1-1. 
Di babak kedua kananluar Mar 
djuki dengam tendangan kilat 
scored goal kemenangan, 2-. 

Persis ditelan PSIS. 
Pada pari kedua(Minggu) 

| kes. Semarang lebih beruntung 
dengan dapat. mengalahkan 
kes. So'o (Persis) dengan 3-0. 
Kekalahan Persis 'itu terletak 
karena di barisan kata tak 
ada teamwork t kan2 ham 
pir tak ada. Permainan digarfg 
gu oleh. hudjan jang.turun tam 
bah lama tambah keras, hing- 
ga lapangan merupakan gena- 

ngan air. k permulaan 
PSIS kelihatan. unggul. Ketiga 
goals itu tertjipta di babak per 

  
um muslimin dalam Masjumi. | tama dari: kakinja Julius, Kris- 

.tiono dan Tiong Hie, Babak ke'2 
hanja berlangsung 25 min. kare 
na lapangan tak dapat dibuat 
main, di mana Semarang mem 

beroleh kemenahgan 3—0 tsb   Tanggung Bah 
Wahab sendiri. | 

Berkenaan dengan pernjataan | | 

jang ditanda-tangani oleh Ka: 4 

A. Wahab, sebagai ketua Sju- | 

riah (Madjelis Permusjawara- 

tan) Nahdlatul Ulama, akan 

pembentukan kabinet dewasa ! 

ini, maka Zainul Arifin dan A. 

A. Achsien sebagai wakil ketua | 

dan sekretaris Madjelis Pertim | 

bangan Politik Pengurus Besar | 

Nahlatul Ulama, atas pertanja- | 

an ,,Antara” menerangkan bah | 

wa apa jang diumumkan. oleh 

K. H: A. Wahab tersebut, ada- | 

lah tanggung djawab ia sendiri, | 

karena hal tsb. belum pernah 

dibitjarakan dalam  permusjas 

waratan Madjelis Pertimbangan | 

Politik. PBNU dan kedua sada | 
ra tersebut tidak tahu menahu | 
tentang berita itu. 

Sore hari im (Senen) . Persis 

akan bertemu denga kes, pagi 

rumah. 

POPPI diresmikc 
Sabtu pagi jl di lapangan Kr 

Sono. Jogja. dilangsungkan pelabi ik 
an Pekan Olahraga Pemuda2' 
djar Indonesia seluruh Jogja (PO 
PI) upatjara pembukaan dilakukan 
oleh Paku Alam. Djumlah pengikut 
perlombaan ada 2350 orang. Mak 
sud diadakannja POPPI ini ialah 
untuk mempersatukan badan2 olah- 

1 gp jang telah ada 'jaitu POM, 
Posia dll. Langkah pertama ' dari 
POPPI Jogja tsb. akan disusul oleh 
kota? lain dan memang dimaksud- 
kan agar POPPI nanti dapat mera : 
ta serta meliputi seluruh Indonesia. 

Sehabis peresmian segera diada- 
kan berbagai matjam olahraga, ia- 
lah lari djauh, lontjat tinggi, lempar 
lembing, lempar aka, dl. 

  

  

SOLO: 

Perbaikan djalan Solo 

— Wonogiri dan Solo 

— Tawangmangu. 

Dalam usahanja memulihkan 

keadaan djalan2 besar didalam 

daerah Surakarta, Djawatan 

Pekerdjaan Umum gaerah Sura 

karta tidak dapat bertindak le 

ngan leluasa menurut rentjama 

jang telah ditentukan sebelum- 

nja, karena kesukaran2 menge 

nai keuangan, bahan2 maupun 
alat2 seperti stoomwals dsb, 
Djalan besar jang kini telah se 
lesai seluruhnja diperbaiki jalah 
djalan Solo—Jogja, sedang dja 
lan2 Solo—Semarang dan Solo 
—Madiun baru 75 pCt selesai. 
Untuk perbaikan djalan2 besar 
tersebut. telah dikeluarkan bea 
ja sebesar Rp. 1.181.300. 

Perbaikan djalan Solo—Wono 
giri dan Solo—Tawangmangu 
kini sedang menunggu pengesja | 
han dari pihak atasan. Sewak- 
tu2 pengesjahan itu telah ada, 
maka perbaikan djalan2 itu se 
gera dapat dimulai. Demikian | 
keterangan dari Kepala Djawa ' 
tan Pekerdjaan Umum daerah 
Surakarta, 

Ia katakan, jika keuangan 
tersedia, bahan2 seperti aspal 
tjukup ada dam diberikan Pd. 
waktunja, perbaikan djalan2 di 
seluruh daerah Surakarta dapat | 
diharapkan selesai seluruhnja | 
dalam tahun 1952 ini djuga. 

    
100 pompa penjemprot 

penjakit tanaman 
dipesan. ' 

Untuk usaha penjempurnaan | 
pertanian, Djawatan Pertanian | 
Rakjat Kabupaten Klaten telah | 
memesan 100 buah pompa pe- 
njemprot untuk pembrantasan 
hama/penjakit tanaman. Pom- 

""pa2 tersebut namtinja akan di- 
bagi2kan ke-kawedanan2 dan 
dipindjamkan kpd. para. petani 
jang membutuhkan. Dengan di 
Ipergunakannja pompa2 terse- 

  

    

but diharapkan makin berku 
rangnja hama tanaman didae- 
rah Kabupaten Klater 

JOGJA. 

Konperensi komelkah 
-Djawa Tengah. 

Hari Sabtu jl. di gedung ne- 
gara diadakan konperensi 'ke- 

polisian Djawa Tengah dan 
daerah Jogja, dengan dihadiri 
oleh kepala2 'polisi kareside- 
non seluruh Djawa Tengah, 
Konperensi dipimpin oleh ke- 
pala polisi provinsi Djawa Te- 
ngah tuan Rijadi, Jatg dibi- 
tjarakan adalah “soal sekitar 
keamanan, terutama gksi ge- 
.rombolan jang kini masih bei- 
'keliaran 'i daerah Djawa Te- 
ngah. 

MAGELANG. 
Bantuan kepada pen 
derita hongeroedeem 

Kepala Djawatan Kesehatan - Ka- 
residenan Kedu, dokter M. Supardji 
menerangkan, bahwa kini didaerah 
katjamatan: Wadaslintang  kabupa- 
ten Wonosobo terdapat beberapa 
puluh orang jang. menderita honge- 

t 

roedeem. Oleh Pemerintah telah di- 
adakan tindakan seperlunja, dianta- 
ranja 20 orang dimasukkan dalam 
rumah pemeliharaan penderita ho- 
ngeroedeem di Wonosobo. Selain 
itu Oleh Djawttan Sosial Kabupa- 
ten Kebumen baru2 ini telah dibas 
gikan pula ' 5 kwintal beras dan 
uang sebanjak Rp 666.- kepada 300 
ofang jang menderita kelaparan ' di- 
desa Djatimtiljo, Giripurwo katjas 

Ke- matan Adimuljo, Karanganjar 
bumen. 

SALA TIGA. 
Padjak tontonan 

dinaikkan. 
Dalam sidang pleno D.PRIS. | 

kota-ketjil Salatiga baru? ini telah “ 
diambil keputusan 
kan padjak tontonan dari 20”, 
sampai 305. Adapun berlakunja 
kenaikkan tersebut masih menunggu 
pengesahan dari D.P.D. kabupa- 
ten Semarang dan pengumuman di 
Lembaran Negara, x 

untuk  menaik- 

, 
Lalai y Pola 

  

spel) Semarang main dengan 

PSIS kesandung PSIM, 

Ta Sore hari itw kes. Se- | 
berhadapan dengan “4 

kes. inam rumah (PSIM) de- 

tjil bagi Jogja, 2-1. Kekuatan $ 
berdga pihak berimbang, sa- 
jang Semarang ea $ 
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ARA telah terajaai satu 
o anna ak 

mole'akkan djabatannja tgl. 
Na sapu kabinet seluruhnja 

“dari Amerika. 

dikuasai Komunis, 

Bulem Agustus 1951 Sukiman, 

Tika — demikian kata' pe- 
nindjau Giplomatik — sewaktu 

Pen nAn ka 15.000 ,,peng- 
gu keamanan”, kebanjakan 
vinis, termasuk 16 anggota 
emen. Razzia ini satu puku 
hebat bagi federasi buruh 

jang terkuat, SOBSI jang dikua 
n sai oleh komunis. Tindakan "ni 
k | djuga mengagumkan Kedutaan 

' Inggeris, karena menjebabkan 
me berkuraagnja perampokan dike 

am ,bun2 kepunjaan bangsa Inggs 
pa | ris: Jg sangat memusuhi tinda 

| kan ini ialah Kedutaan RRT jg 
sana | kampir tidak kuat menahan pe 

Ameri- |rasaannja jang menganggap ren 
f ah tindakan Pemerintah Indo 

| nesta itu, karena dia sangat 
| memperhatikan kepentingan | ka 
Lum komunis Indonesia jg me- 
minta pimpinan dari Peking. Ka 
rena itu diplomat? RRT di Indo 

« nesia mengambil satu sikap di 
Indcinesia, jang tidak akan di 
lakukannja di India, misalnja. 

  

Cockran terlalai. 

Barangkali karena terlalu 
bersemangat dalam perdjuang 
an merebut pengaruh dengan 
Kedutaan Besar Tiongkok, dan 
Ciberanikan oleh kekaguman 
pembesar2 tinggi Pemerintah 
Indonesia kepadanja, Cochran 
lupa mefnpe erhatikan tumbuh 
nja perlawanan kepada politik 
Pemerintah Indonesia jang pro 
Amerika terus-menerus. Mes- 
kipun sebagion besar didalam 
Masjumi meniokong penandata 
nganan Perdjandjian Perdamai 
an D'epang sebagian ketjil da | 
ri Masjumi tidak menjetudjui, j 
termasuk Natsir 

PNI. tidak menjetudjui ! 
apalagi opposisi kiri. Dan ini 
satu tanda, bhw. soal ini tidak 
baik d'ikemukakati kepada par | 
lemen. Menteri Subardjo sang | 
gup melemahkan dalil opposisi | 

dengan mengatakan, bahwa po 
litik ini akan memberikan ke- 
witungan besar berupa peng- 
gantian kerugian perang dari | 

dunia merdeka Setelah ta. 
| kesukaran 1 

lain ad Birma -. Saga 

  

n sedikit sendjata un- 
i. Tet didalam satu . 

hran menga 

tanaka, 

  

        

    

   

     

  

KU SE: na ku- | 
rang kehormatan. Amerika Se- 
—rikat Cmata bangsa Indone- 
sia. e - 

Gan Maa Ina bah- 
wa Ment, Suberdjo dapat di- 

      

    

        

   
   

        

   

  

    

  

    

   

   
   

  

     

      

  

          

      

    

  

   

    

      

    

            

   

  

   

     

    

  

   

   

   

  

    
   
    

berunding, Djepang hanja mau 
memenuhi 1”, dari twitutan In 

Gonesia. 

Mulai ,,tjemburu” pada 

Amerika. 

Koresponden New York Ti- 
mes, Tiiman Durdin, bulan No 
pember jl. menulis, bahwa ,.per 
hubungan Indonesia lebih luas 

|dan ramah dengan Amerika Se 
irikat dan negeri2 demokratis 
"Jain dari pada dgn bangsa2 ko 
munis, Tetapi Indonesia masih 
merasa, bahwa Amerika jg ka 

. pitalistis adag hubungannja dgn 
imperialisme  Eropah, karena 

: Amerika membantu. Perantjis 
di Indo-Tjina, Gan Inggeris di 
Timur Tergah, Indenesia ta- 
kut. Amerika Serika: ig melu- 
as pengaruhnja di Asia, akan 
mendjadi imperialisme berkedok 
baru, Jan djika Indonesia sela- 
lu rapat dengan Amerika mung 
kin nanti Amerika menguasai 
semua urusan Indonesia.” 

  

  

S) ' Sutan Sjah- 

“jang baru djatuh 

ungan sajap ka- 
1 Pro-Amerika dan 
Pan sama. pro- 

purut sumber 
edudukan kabi- 
jat oleh Presiden 
memandang ban- 

“Tika djalan jang pa- 
“untuk memo- 

esia, dan untuk 
salahnia rama- 

k dan saingannja 

Dea ap pembesar2 Indo- 
nesia ada jg marah melihat be 
tapa murahnja Amerika ,,mem- 
beli” sokongan Indonesia. In- 
donesia dianggap Amerika le- 
bih ketjil dari Formcsa. Dida- 
lam MSA tg, 25 Djanuari dite- 
tapkan, bahwa Indonesia hanja 

Formosa. 1.612.000 dollar. Dan 

“ Sosintis, Sutan |iagi bagi Indonesia jg banjak 

9 ef karst dan timahnja 8 djuta dol- 
ba KAA lar jg ditawarkan oleh Ameri- 

'“Gochran. | ka kepadanja setiap tahun itu, 
.. Itidak ada artinja. Dengan ha- 

: 0 Suki |sil buminja 

vainja, sangat marah, karena 

setelah Jua tahun berusaha, In- 

| Ronesia tidak dapat membeli 

d4 Djakarta. 

4 AKIL2 DARI 13 NEGA 

“RA Asia dan Afrika pa" 
hua" hari Djum'at telah memutus 

Ikan untuk mengadjukan suatu 
| permintaan bersama kepada De. 

, Fwan Keamanan supaja dewan 

membitjarakan sengketa antara 

Perantjis dan Tunisia jang me | 

nurut pendapat mereka merupa- 

ikan antjaman terhadap perda- 

“Imaian dan keamanan internasio 

, bd Wakil Pakistan dalam De 

  

  

  

telah menanda-fangani per | : 

Pukulan bagi Laki jg : 

| makin disajangi oleh Duta-beSar. ka 

Djepang. Tetapi seteah lama ! 

mererima 72.000 dollar, sedang || 

sendiri Indonesia ! 

sanggup membeli semua kebu-|i 

buhannja, kata pembesar2 itu. | 

:$ Seorang pembesar Kementeri- | 
an Luar Negeri Indonesia, mi- | 

     

     
     

  

berunding: ti 
|ran djuga 

  

  
lah tjara perundingan dilaku- 
kan. Tgl. 5 Djanuari — tiga ha: 
ri sebelum tg. 8 Djanuari, tg. 
penghabisan — MSA -. diterima 
oleh Menteri Subardjo. Meski- | 
pun ia dapat berusaha mengu 

bah bunjinja, tetapi bahwa ja 
menerimanja, tetap dirahasia- 
kannja. Hampir empat minggu | 
kemudian, djurubitjara kabinet 
menjangkal Indonesia meneri 
ma bantuan MSA, Dan setelah 

| wartawan Abadi tg 5 Pebruari | 
| membukakan tjeritera itu, baru | 
lah diketahui umum, tetapi be- 
sokmja djuga masih dibantah 
oleh seorang djurubitjara Ke: 
menterian Luar Negeri. 

Kabinet mulai 
terkatung2:. 

Sedjak itu kabinet terkatung2 
selama dua minggu, diserang 
dari kiri kanan oleh rakjat jg 
tidak menjukai bantuan MSA 
dan tjara Giam2 menerimanja. 
Natsir jang insaf, bahwa kea- 
CIaan, sangat genting, segera 
m sngumpulkan Dewan Exekt- 
tip Masjumi. 
berunding, partai dari Menteri 
Subardjo itu menjatakan tidak 
dapat mempertanggung-djawab- 
Ikan penandatanganan “ MSA, 

dan menjalahkan dia-melepas- 
kan politik-bebas dan kenetra- 

| lan dalam perbenturan Timur 
dan Barat. PIR jang tidak di- 

i bolehkan memperdebatkan kepu 
|tusan, menuntut Subardjo me- 
| let takkan djabatannja. PNI dgn 
| segan mengambil keputusan utk 
(meminta. kabinet. seluruhnja 
' mengundurkan Ciri. Dalam per 
| bintjangan didalam kabinet tel | | 
i19 Pebruari, jang berachir dgn 
| mengatakan soal itu masih ,,di- 
iperbantahkan”, 
| menerangken, bahwa India, Bir 
(ma dan Pakistan djuga telah 
menerima bantuan MSA. Sebe- 

(Aarnja ketiga megeri -iai hanja 
|, menerima bantuan tehnis menu 
(rat Pasal 4 Rentjana Truman. 
| (Dengan pangestu dari.Presi- 

: den Sukarno. maka €tjoba men 
| ega i rumus. utk menjelamat- 

an kabinet dan politiknja. Ma 
| ka diputuskan, utk melempar- 
kan pandjahat kedalam mulut 
singa”... Tgl.21 Pebruari diteri- 
yaa permintaan Swbardjo meng | 
ingurkan diri, Tenan pertikai- 
#n belum habis, karena mente- 

lengkap kabinet, 
aja dikemukakat kepada. parie 
men. Tetapi Sukiman mengam- 
bil keputiisan untuk mengemba 
ikan mariat, . dan meninggal- 
kan penerimaan bantuan MSA 
tetap utuh... 

Ditengah perselisihan paham. 
jang hebat: ini, Kepala Staf 
Angkatan Perang Indonesia, 
Djentkra!-Major Simatupang 
didalam karanganja meminta 
supaja Indonesia. memutuskan, 
apakah akan. terus berpolitik . 
bebas jang “negatif” atay mau 
mentjoba berpolitik Ta 3 

     

  

   
   

    

  

     

  

Jang sangat Maa AA kal Pn en 
langan politik di Indonesia ada | | 

Setelah dua hari 

Mr. Subardjo ' 

Hberpihakk kepada blok apa sa- 

| ngurangkan ketegangan inter 

1i2 Masjumi masih mau menga Nasional Tetapi setengah pe- 
dakan perdebatan pada sidang |nindjau sangsi apakah Indone 

dan keputusan sia akan sanggup memberikan 

    
£ anggal 5 Maret. jang lalu si Lapangan terbang Kema- 
joran telah tiba Tana jendral 'Tjecho lovakia di Indo- 
Pen Dr. Kvacak 'aroslal. Gambar: Kvacak dengan is 

  

      

Perang 
    

  

lain di Manehuria. 
F3 Agu lake ak 

' Penjelidikan jang dilakukan 
ditempat menundjukkan bahwa 
sepandjang 15 sampai 20 km. 
(didaerah Fushun telah dikete- 

| mukan serangga? jg berwarna   teri aa terbang. (Ipphos-..     
  

  

'kakuaponana Telah: ulamua Pasukan2 
RRT Banjak "Ditempatkan Di-Shigats: 

“4 laporan Aufignater 
0 ay BAN, INSINJURgbangsa Ausiria jang telal 

am di Tibet selama 8 tahun menerangka 
Pa bahwa RRT Tambat laun telah mem 

|. annja dinegara pegunungan tsib' sedjak n 
| Tah tsb, ditahun jg Pe berang 

ter Aufignater, Hen 52 th, jg d 

  

   
    

  ka memasuki dae- | 
ini diberikan oleh Pe- 

. tahun 1944 telah tiba | 
   

dari sebuah Ten tawanan pe rang Bea 

Dela oa 1 bhw kaum - 

iol Kalau K-Utara komunis Tiongkok dengan ber 

Langgar: Truce 
angsur-angsur mendesak dilak 

sanakannja peraturan2 baru di 

. Pembalasan, Apa Jg 
Akan Diambil? 

Tibet, sebah mereka menjadari 
bahwa mereka tidak mungkin 
serentak merobah keadaan? di 
Tibet, Menurut keterangan Au- jr &N URUT KETERANG- 
fignater seluruh tentara Tibet cv San pembesar? Amerika 
kini telah dibubarkan dan se- | pada hari Djum'at, Amerik-a 
mua pradjurit2 telah disuruh | serikat dam sekutu?nja akan 
pulang kerumah. Sepandjang Len Nan nenaan 
tapal-batas Tibet-Nepal seka hadap, BA ea d K | 

“apabila pihak Utara melanggar 
perseludjuan gen!jatan sendja 5 bei tertj     

rang ini belum diduduki oleh 

ta. jg pai 

RRT, akan tetapi pasukan2 me 
reka teah ditempatkan di Shi 
gats, didaerah jank paling te ju Kata para. pemba tadi, 

Gewasa ini tidak ada politik 
"egas Amerika atau komando 

bal penduduknja di Tibet. 
Orang Austria tadi dahulu 

lp3B an sifat2 pembala- 
san tadi, 

mendjabat sekretaris lem! 
Djerman untuk Himalaya. F 
tika petjah perang. dunia ke- 
Cua ia sedang dim persiapan? 
untuk memimpn ekspedisi ke 
pegungan Himalaya. Di Tibet 
ia bekerdja pada-pemerintah di 
sana sehagcf penasehat dalam 

(usaha2 pembikinan saluran? |: 
(pengairan Jan lain2 projek. — |: 

(UP). - 

U.U.D BARU THAI MULAI 

BERLAKU, 
Radja Phumipol  Aduldet dari 

Muang Thai telah menandatangan, 
digedung parlemen di Bangkok 

Pihak sekutu neh, membitja 

      

itu an berarti bahwa Ke pe 
Amerika akan membom pangka   lan2 dan pusat2 perhubu 

2 gudang2 mesiu ig. 
aa di Tiongkok. Mungkin 
akan 

pada 
ke an 1932, hari Sabtu pagi undang2 NG blokad 

t diamendir. Undang2 da djuga dilakukan blokade 
Ba baa” Muang Thai ini setelah darj laut Akan tetapi umum 
ajuga. ditapisangani oleh yendana 'merasa. bahwa serangan2 ter 
An n Songgram oleh Ta hadap Tiongkok tadi akcm mem 
gi Iu diserah kepada ketua 
bo atuang Thai dan dengan berikan alasan “kepada Sovjet 

demik'an dinjalakan sebagai. mulai Uni, untuk setjara langsung 
berlaku. demikian UP. . muntjul dimedan perangan : 

| tindakan Sovjet ini dapat dibe 
narkan oleh persetudjuan ver 
(tahanan bersama Soviet Set 

Me 

  

P3. bukan sadja tidak mau 

'Cija, tetapi djuga menolong me 
  

SEORANG WARTAWAN DIUSIR 
DARI VENEZUELA 

Philip Payne, seorang koresponden 
darj madjalah Time,pada hari 
harus keluar Venezuela, karena ia 
telah membantu seorang gadis, ig 
Pi g oleh wolisi, meloloskan diri. 

is tersebut, Evelyn Trujillo, di 
LN oleh polisi federal. untuk di- 

. dengar keterangannja. mengenai sua. 
tu komplotan t pemerintah 
dalam. bulan Ocfober un jg lalu 

sumbangan untuk mengurang 
kan kegentingan didunia, djika 
belum ada pemerintahnja jang 
bertanggung dijawab, jang dida 
sarkan atas parlemen jang di 
pilih rakjat. Bila ini tertjarai 
barulah tidak mungkin Irdone- : 
s'a mengadakan persetudjuan 
rahasia jang bertentangan de 
ngan kabinet, parlemen dan pi 
kiran ymum. Demikian -tulis 
wartawan Androw Roth di Lon 
don, dari djarak kira2 16.000 | 
Km. dari ibu-kota EA In 
dknesia ini. 

  

  

| Diberan pimpinan Kol. 
| Gatot Subroto di Denpas 
“ser Bali telah diadakan 
rapat Staf Keamanan TT 

| VII, dihadliri oleh para, 
| gubermur dan pemimpin 

| tentara TT VII. Gambar: 
rapat tersebut. 

  

  

  
Itjukup alat2 telepon jg diperlu ' 

kan untuk melantjarkan usaha2 | |   
ra utusan2 dari 13 negara pada 
|hari Djum'at itu, menerangkan 

ia akan ,,sangat heran” 

Maret imi tidak akan diadjukan 
Idalam Dewan Keamanan. Dikata 
'kannja, bahwa para'utusan da 
lam sidang tersebut telah me- 
njusun sebuah surat kepada Ds 
wan Keamanan jang berisi per 
imintaan gupaja masalah Tuni- 
Sia dibitjaraken, tetapi ditam   n TN ber ' wan Keamanan, Ahmed Bokha 

NN Iri, jang memimpin sidang anta belum pada bentuknja jang ter 

  

djika Ingan .pembesar2 Tunisia”. 

masalah Tunisia itu pada bulan , 
“jang sangat singkat” 

bahkanja, bhw. surat itu kini | 

    
achir, oleh karena para utusan , Tia tidak hadlir (karena berha 
negara2 tersebut kini masih | langan. Bokhari selandjutnja 

kepada para wartawan, bahwa |ingin berunding lebih dahulu de menjatakan, bahwa wakil2 ne- 
Me | gara? Asia dan Afrika itu tlh. 

nurut Bokhari, ,,dalam waktu ' mempeladjari 3 buah usul, jg 
utusan2 satu persatu atau sekaligus 

dari Tunisia diunggu kedatang- | bersama? dapat diadjukan ke 
arnja di New York. | pada Dewan Keamanan, 

Sidang pada hari Djum'at Ketiga usu! ini ialah: Perta 
itu dihadliri oleh  wakil-wakil ma, Dewan Keamanan cikan 
darj Afghanistan. Mesir minta supaia perundingan2 an 
Ethiopia India, Indonesia Iran tara Perantjis dan Tunisia di 

Irag, Libanon, Pakistan, Phili- landjutkan lagi. Kedua, Dewan 
pina, Saudi Arabia, Syria, Ye Keamanan supaja mengangkat 
men, Wakil2 Birma dan Libe- ' suatu "komisi djasa2 baik” utk - 

Se Had ia Maa 

di Tibet melalui pntjak Kuti, 'sesudah berhasil: melarikan diri | 

    
   

| hilaan Seram, ni. sedemikian 
| 4e1ai lilakuka 1 oleh pesa- 
an 'A: S. pd. Pe 2 sampai 4 
Maart. Chou mengatakan bhw 
dgn pemboman ini A.S. berusa- 

ha memperlambat perundingan 
gentjatan sendjaia Korea. 

Reuter sementara itu mewar 
takan dari London bahwa menu 
Tut berita Tass pilak Korea 
Utara pada hari Sabtu telah 

Imenuduh bahwa pesawat? A.S. 
pada tgl 7 Maret malam telah 
merdjatuhkan bom? kuman dia 
tas Pyongyang. Bon? ini dibu- 
at dari logam tipis dan terdiri 

latas 4 ruangan, jang berisi se 

rangga2 pembawa kuman. 

Pers Sovjet tentang 
: perang kuman. 

Pers Sovjet pada hari Saptu 
isetjara luas menjiarkan berita2 
|daci Peking jang m-ejaakan, 
(bahwa pesawat2 terbang Ameri 
ka telah menjebarkan kuman2 
Gi bagian timur-laut RRT. Me 
turut berita2 itu antara tgl. 27 
Webruari dan tgl. 5 Maret 448 
pesawat Amerika dalam 68 ge- 
fombamg telah terbang diatas 
kota2 dibagian timur-laut RRT, 
dan 'mendjatuhkan serangga2 
serta menembaki penduduk ko 

Ita2 itu, Harian sIzvestia” dalam 
komentarnja menjatakan, bah- 
va ,kaum imperialis Amerika 
jang melakukan kedjahatan2 

thd. rakjat2 Kcrea dan RRT 
dan jang melanggar segala per 
aturan mengenai achlak itu, pas 
ti tidak luput dari tanggung- 
djawab atas kedjahatan2 jang 
telah dilakukannja itu. 

    
Penerbang2 Amerika jg 

“kabarnja sebarkan 
kuman2. 

Perdana Menteri RRT Chou 
En Lai menurut siaran Radio 
Peking pada hari Sabtu pagi, 
telah menuntut supaja pener- 
bang2 Amerika Serikat, jang 

kabarnja telah menjebarkan ku 
man2 wabah Giatas Korea Uta 
ra didjatuhi hukuman. Semen- 
tara itu komando PBB dengan 
tegas telah membantah tuduh 
an2 pihak Utara tentang penje 
baran kuman2 tadi, dan pihak 

djukan sesuat1 bukti tentang 
kebenaran tuduhan mereka atau 

da PBB atau sesuatu badan n2 

tuduhan tadi. Di gan penin 
djau terdapat pendapat, bahwa 
tuduhan2 pihak Utara ini hanja 
untuk keperluan propaganda be 

  

Sabtu (laka dan djuga pengakuan, bah 
wa Gibeberapa bagian Korea 
Utara dan Mantjuria telah men 
djalar wabah jang mengchawa- 
tirkan. (Antara-UP). 

Perundingan 
"Timah Kita 
Hari : .Selasa Akan 

Dilandjutkan 

tag engetahui mengatakan 
'bahwa ada tanda? perundingan 
Indonesia-Amerika tentang ti- 
Imah mungkin” akan dilandjut 

ikan hari Selasa depan, demiki- 
an UP dari Washington. Duga- 
an mereka didasarkan alas ke- 
injataan, bahwa anggota2 dele- 
aan Ii Indonesia mungkin mene- 

a instruksi baru dari peme- 
| xintahnja pd. achir minggu ini. 

| Perundingan timah ini terpu 
tus hampir dua minggu jang 
lalu, ketika R.FC. Amerika Se 

: rikat, satu2nja badan jg mem 
beli timah untuk. Amerika Se 

|rikat, berkeras tidak mau me- 
: naikkan harganja dari 1,18 dol 

lar satu pong di New York. Se 
dang pihak Indonesia meminta   

  

ditambah . 31/, sen dollar na 
“ pon. 

Soal Tuniaki Bulan Maret Ini Masuk Atjara D.K.? 
membantu ke 2 fihak dlm perun 
dingan2, Ketiga, pengangkatan 
Suatu komisi pemeriksaan oleh 
Dewan Keamanan jang akan 
memberi laporan mengenai ke- 
adaan di Tunisia, Mendjawab 
sebuah pertanjaan, Bokhari 
achirnja menjatakan bahwa 
surat kepada Dewan Keama- 
nan. supaja masalah Tunisia 
itu dibitjarakan mungkin akan 
Chtanda-tangani oleh semua 15 

negara. jang merupakan blok 
negara2 Asia dan Afrika, (An- 
tara), 

Mam 

Tiongkok tidak pernah menga- !$ 

pum memberi kesempatan kepa- | 

Sral “tk menjelidiki kebenaran ' 

MBER JANG LEBIH | 

Kuman 
iKini Ka Sampai Ke Man- 

| churia: Tuduh Pihak Utara £ 
s | Serangan Dilakukan Dim 

| Moskow: Djuga Pyongyang Dapat 
En Lai Menuntut 

: » ADIO PEKING MENJIARKAN hari 
Ar $ bahwa menteri luar negeri RRT, Chou En 
Aa i, dengan resmi telah memprotes A.S. atas pembo | 

| 1 man kuman2 diatas wilajah Tiongkok oleh pesa ' 
|| wat2 terbang A.S. Menurut Chou maka tanggal 29 | 

! Februari pesawat2 A.S. telah mendjatuhkan bom2 
berisi kuman diatas Antung, Fushun dan kota? 

98 Gelombang — Kata 
Serangan: Choul 

Hukuman. 

Sabtu | 

|Ultimatum Pax 
'da Bevan Cs 
Tanduk Atau Keluar 
Dari j Parlemen Dan 

Diroyeer 
IDUGA. BAHWA PAR- 
TAI Buruh Inggris pa- 

da hari Selasa akan menjam- 
paikan ulfimatum kepada 

.pemberon'ak2” dikalangannja, 
agan mereka tunduk kepada ke 
putusan yartai jarg ditentukan 

iigrn. suara terbanjak, atau me 
njerahkan kursi2 mereka dida 
lam parlemen, Diduga, bahwa 
kepada golongan Bevan akan 
diberikan tempo beberapa hari 
untuk mengambil keputusan da 
lam hal ini. 

Djika golongan 'Bevan tadi 
menolak djuga untuk tunduk 
kepada keputusan dewan par- 
tai, maka boleh djadj mereka   partai Buruh - didalam parle- |, 
men. Kemudian dewan ekseku 

tif nasional harus memutus- 
kan, apakah mereka itu akan 
djuga diroyeer sebagai anggo 

ta partai ataukah tidak. Da- 
lam pada itu golongan Haa 
tetap menjatakan, bahwa rer 
petjahan dikalangan Labali? 
Partai sama sekali tidaklah 

f.ada." (UP). 

Bertha Hertogh 
Perkaranja Akan Tetap 
Dituntut 'Oleh “Ahli2 

Islam 

A pa negara dalam ku- 
lan Maret ini akan mengdia- 
kan konperensi di Kairo untuk 
membifjarakan Bertha Hertogh 
seorang gadis Belanda jang 
pernikahannja setjara Islam 
deng: seorang Melaju telah 
diarggap tidak berlaku oleh 
pengaiaja tinggi di Singapora. 
Selain dari itu, suatu perkum- 
pan para mahasiswa Melaju 

i Karachi telah mengadjuksin 
permirtaan kepada 
orang sardjana Pakistan, utk 
mempelajari perkara ini , agar 
dapat menundjukkan Cengan 
Gjelas kepada negara2 Islam 
lainnja, — ketidak 'adilan jang 
diperlakukan kepada suarni is- 
tri tersebut. 

zmpah 

akan dikeluarkan dari fraksi | 

HLI2 Islam dari bebera-s 

     

    

Hari 
» 18. t 

| Kemudian 
|| Akan Diselesaikan 

» Di Asia: Kata . 
Pearson 

ENTERI LU 
Kana .Lesit 

son, pada h 

rangkan di Ne 
perang di 
dan masalah? 
dapi di Timur 

| bulan..jang 
'di pusat per 
| g#ota : Dewan 
jang menja 

b 

   

    

     

        

   

  

     

  

   

  

   

   

    

  

tersebut,  meneran 

suzjbu Sera 
wartawan? luar 
York, bahwa xx 

ajandjiah pe 
itu terutama 

ngah, akan At peri 
dingaj tidak resmi, Dewan 
lah banjak menaruh. perha 
atas daerah Tn Pjuah 
Pasitik, 

lan berlainan dengan 
ch Eropah Bargt. Pe: a 
merebut hari kemudian — | 
djuangan mana tidak perlu di 
djalankan semata2 dengan « 
lan kemiliteran — menurut : 
arson akan diselesaikan : € 
Asia. Pearson menjatakan, IL 
hwa masalah Korea, demikia 
pula masalah Timur Djauh 
innja, haruslah diselesaikan 
oleh organisasi Perserikatan 
Bangsa2 (UP). 

Rediem 
. Kominisme 
"Kelak Akan Runtuh 

EORANG  PEDJABAT 
kementerian Juar ne- 

geri Amerika Serikat pada ha- 
ri Djum'at menjatakan sebagai 
Ipendapatnja, bahwa siaran 
'»Voice of America” — jaitu 
'siaran radio Amerika jang di 
tudjukan kepada luar nege 
"— dapat menjebabkan t 
hidupnja Ian A 
rakjat dibelakang 
si”, dam bahwa aa 
komunis pada ' suatu ka 3 
akan runtuh. 1 

“Kami tetap mengandjurkan 
kepada bangsa2 itu, supaja dja 
ngan kehilangan harapamnja, 
bahwa pemerintahan Sovjet jg 
telah dipaksakan kepada mere 
ka itu, pada suatu saat akan 
ternjata tidak tahan tempo”, 
demikian Wilscn Compton dida 
lam piclatonja- dimuka dewan 
nasional penduduk bangsa T 
koslowakia di New York. Camp 
ton, kepala bagian pro 1d 
wituk seluruh dunia dari | 
menterian lyar negeri Ameri! 
mengutjapkan pidatonja 
bagai sambutan atas peri 

tan ulang tahun Thomas Masa 
presiden Tjekoslowaki 

pertama. (UP).-: Pa 

     

   
    

   

  

   

    
   

     
    

    

     

  

    

    

    

   
   

  

    
   

    

    
   

    
   

  

  
  

    
ada di Indonesia mengadakan 
lemen mengenai keadaan di Mesir dewasa ini dan maksud 
djuan World Moslem Conference. Hadir dlm. pertemuan 
antaranja duta Mesir dan Sudan di Indomesia, 
Ramadhan, jg berpidato dalam bahasa Arab, meri 
antaranja tumbuhnja perdjuangan nasional di Mesir, 
bulnja partai? politik dinegara itu jg antaranja . 

$ 

| karena 
| Pasha. 

sr 
Sikap bennn dengan Ing- 

'geris ternjata tidak mendapat 
persetudjuannja rakjat Mesir. 
Mengenai keadaan di Mesir seka 
rang ini, dinjatakan oleh tuan 
Ramadhan, bahwa pemhatalan 
'perdjandjian tahun 1936 dengan 
Inggeris, ternjata mempersatu- 
kan rakjat Mesir jang mentja- 
pai puntjaknja dlm kedjadian2 
pada tgl 26 Djanuari jang lalu, 
jakni jada. waktu rakjat meng 
adakan demonstrasi anti-Ingge- 
ris setelah kedjadian di Ismai- 
lia. Sajid Ramadhan seterusnja 
menjatakan, bahwa menurut 
pendapatnja pemerintah Mesir 
sekarang ini telah bertindak sa 
lah dengan hanja memberi hu 
kuman kepada orang2 Mesir sa 
dja jang telah mengadakan de 
monstrasi itu, dan tidak menun 
djukkan perhatiannja kepada 
orang2 Inggeris jang bertang- 
gung Ajawab-terhadap kekedja- 
man di Ismailia. 

|. Dipandang dari sudut ke-Isla- 
man, maka perdjuangan rakjat 
Mesir ini ternjata mendapat per 
petudjuan dari ummat Islam se 
luruh dunia. World Moslem Con' 
ference, menurut tuan Sajid Ra 
madhan, adalah bertudjuan utk 
mempersatukan tenaga2 Islam 
diseluruh dunia dalam menjiar 

Persatukan Tena- 
ga? Islam Seduni: 
Dim Siarkan Kembali: 'Sjisar2 Isl 
|Tudjuan. World Moslem “"Conferen 

| Keterangan Sajid : |Ramadhan 2! 

"ADA HARI SABTU PA GI, sekretaris 1 Worl 
Moslem Conference, tuan Sajid Ta Natan kis 

adanja sikap jg lunak terhadap Inggeris 

  

   

  

     

    

       

      
    

tjeramah dimuka anggota? y 

Ga pa 

EBILAH PEDANG n 
nenek mojang d 

ral Dwight Eisenhower, jg di 
rampas oleh Sultan Saladin se 
masa Perang Salib, beberapa 
abad jl. telah ditawarkan un- 
ijuk didjual dengan harga 50 
ribu dollar oleh sultan? ketu- 
runan Sultan Saladin di Anka- 
ra. Pemerintah -. Turki mula? 

bermaksud akan membelinja 
untuk kepada djen 
drai Kisenhower ketika berkun 
djung ke Ankara baru? ini, 
akan tetapi oleh karena harga. 
nja itu dipandang terlampau 
linggi, maka men itu aa 
dibatalkan. a pedang tsb 

ta? dim bahasa ada tertulis” k 
Latin sbb: Pro deo et palria 
pro deo ef liberta Vitam KEisen 
hower”, Di bagian lain tertulis 
kata? sbb: ,,Patrone Hungaria 
virgo Ta 23 

# 
Pp WAK KOMUNIS dan 

jang anti komunis bax 
njak mengadakan propaganda 
di Paris, Golongan jang pro komunis menempelkan pada 
tembok? dan tiang? reklame?   kan kembali sji'ar Islam, (Pia)' 

Presiden Truman pada hari Djum'at : 
menerangkan kepada Kongres Ame 
Tika, bahwa Amerika telah mengi 
rimkan 330,000 ton perlengkapan mi 
liter ke Timunr Djauh, 500.000 ton 
ke Timur Dekat dan 1.400009 ke ne 
gara? dari Pakt Atlantik Utara, Pe' | Lngirimang ini dilakukan sedjak tg 31| 
Desember 1951, 

sembojan2 jang berbunji: U.S. 
pergilah pulang”. Golongan jg. 
2. komunis pada malam ha- 
Maja menambah diblakang hu- 

U.S, dua huruf lagi, se- 
hingga talisan Hu kini berbu- 
nji ,U.S.S.R, pergilah pulang?” 
Jang dimaksud ” dengan U.S. 

ialah Amerika Serikat sedang 
U.S,S.B, ialah Sovjet Rusia, 
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Teipon 452 dan 16SS Semarang ||" 

Degan 
«3 ta 

Tni laya 

2 “besarnja Rp. 1.000.000.— jaitu: 4 
125.000.— 

      

at undian 4 Rp. 10.— jang 

NGURUS JAJASAN 

NTUAN Di 

8 : bernomor 5 

210.000 dan selembar surat undian 

DJAKARTAS 
  

    

  

  
ae $ £ KR an 
2 j mr, SA 

IE 3 

ea 

  

Emulsidn membentak - da. 

S PNet ian aon okn ni ja tahan Anne 
Inefawari penjakit2” sehingga ena 

SA 

tum-penjakit? jang lebih 
:“berbahaja lagi dapat ber- 
Kembang: Lebih? pada pe- 
njakit paru? Scott'$ Emul- 
sion adalah obat “jang “&- 

' semahtiasa dipakai orang: 

lek dan-batuk-dapat diatasi, sebe- 

“ Scott's Emulsion 
F | AMPORTERS: JACOBSON VAN DEN BERG & Co N.V.”   

  
IA 

Men 

    

Pa karta, 

& 

     
      

   
    

na 3 ung dengan ihari wafatnja Nabi 

Khong Hu Tju kantor- kantor dari: 

  

“ 

SG: SN Ayak 
San 
1     

      

     
     

   

  

   

   

e Handel-Maatschappij, N.V. 

1d els bank N.V. . 

  

| — Tilp. 921 — Semarang 

  

  

x 

  

5 Huize ..PENSION INGRID” 

“| “Dj. Tuntang 48 — Salatiga 
Titp. 83 

# Rumah 
Perusahaan 

£ Meubilair 
x Gudang dari 

zink. 

s| Berwudjud : 

P       3 fecoa: 2381 M2. 
Keterangan: Dj. Tuntang 48. 

jas tk nb mat Ip sewakan tan 

     

D 
   PERTIETAKAN 

“dan CLCHE |    
2B-GY-5205 

Pt ad maa : : 

Terima pesanan: 

PINANG UNA tahan Tip 1979 - Sme. 

| Tan Tiin   
      

Roy 

      

   

kota tidak 

    

     

Untuk tiap2 satu surat-und 

MULAI PENDJUALAN PADA 1 

G00 
ka Untuk SEMARANG: 

TOKO BXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
& TOKO SELECTA, TOKO KAUW dan semua 

IMPORTIR2 AUTOMOBIEL Selandjutnja 
Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

    

Perusahaan Keradjinan Perak. 

Kedungwuni 881. | 

  

jah dari Rp. 125.000.— Rp. 
2 RA D0ODO, LO OOf, em 

BRt aa TN BAM er ai 1100100065 
ta at MMOOO,—— 3 GO 000,-—. 

1 SN SO0OL— BL 00-— 
1 NA Dn MEOO  N i ObnON na 

$ ef y4 7», 500.— » 150.000.— 

Ma an On RN Ona To APD 

Rp. 1.000.000.— 

t dengan uang jang sah: 
NK “N.V., Djakarta, 

     

      

    

2 

Bandung, Makassar 

APRIL 1952. 
ea 

mudah dapat dirusakkan serta loopviak an 
Ban-ban jang riempunjai badan jang ta 

bank2 jang tersebut dibawah ini, pemy 

Nusantara 25 (dil 
“diadakan pendjualan), Bandung, Ma- 

Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 1 

BANK di Bandjarmasin, Malang, Pon- 

»pengiriman tertjatat” melalui pos, paling banjak 
undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan 

igiriman poswesel kepada Escomptobank N.V. Dja- || 

(Posttrommel. 58), 
fenado, Padang, Palembang, S 

-» "Telok Betong dan Tjirebon. $ 
ian penuh atau bahagian dari 

satu surat undian penuh harus dibubuhi Rp. 1.— guna bea | 

administrasi dan pengiriman. . aa 

Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk dikirim | 

telah habis terbagi semua, maka poswesel jang dikirim se- 
sudah itu dapat ditahan untul : 
nja, tetapi demikian ini dilakukan menurut pertimbangan | 
Escomptobank N.V. 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 29 dan 30 APRIL '52 
dihadapan Kantor Notaris R. M. SOEROJO, ketjuali djika 
tanogal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat2 

| undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurang- 
kan menurut perimbangan. : 

, Medan, 
Semarang, Surabaja, Sibolga, | 

k undian uang jang berikut- 

ti- 

slip bertjorak belah ketupat jang istimewa 

kekuatannja, adalah pokok2 jang berpera- 

nan penting” dalam pembuatan kendaraan? 

alat pengangkutan. Perlipat gandakanlah 

kefaedahan perusahaan Tuan dengan me- 

makai ban-ban truck GOODYEAR ! 

banjak muatan? berat diangkut dengan 

memakai ban-ban GOODYEAR daripada 

lain merek 

Liong 

IJEPET, BERSIH, 
Sedia looper. 

  

       
DAYEAR 

  

Wasserij ,ASIA |: 
Blakang Kebon 3 — Tilp. 1554. 

MURAH. 

  

| Rex” .6.15—8 45 (17 tah). 
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FILMA ADALAH HEMAT 
setelah disaring dengan 

kain dapat dipakai kembali, 

sesudah tiap pemasakan. 

2 KALENG - HASILNJA SAMA DJUGA BAIKNIA 

  
  

    

Alangkah sedapnja! 

Ibul Satu sudah terang kutjoba. 
Semuanja menggemari masakan dari Filma 
jang lezat itu. 
Oleh karena bening dan segarnja minjak 
Filma, Membikin makanan bertambah 
njaman. 

ILMA 
minjak untuk menggoreng 

2. S1 £3-H. ”   
  

  

  

"INI MALAM ODMB. | 
| 

.ORION" 5.-7..9.- (17 tah) 
Danny KAYE — Gene TIERNEY | 

,On The Riviera” 
20th Century FOX' Technicolor 

  

  

Barbara Stanwyck 'Van Heflin 

'— James Mason Ava Gardner 

sabast Side, West Side“ 
»M-G-M' STORY., 

(Segala Bintang Film MEM) 

'Haraplah datang siangan | 

Djagalan 65.45-38.45 (17th) 
Gho Man Hua — Auyang Safi 

ohuh Hay Yen Chia" 
Fila Tiongkok Paling Baru : 

— 

— 

  

  

  

“Besok Malam Premiere | 
Matropole -5.—7.—9.— 

Joha Wayne- Ann Dvorak 

slama of Barbary Coast" 
|Ini Malam penghabisan : 
5.— I.— 9.— (segela umur) 
Sonja HENIE John PAYNE 

SUN VALLEY SERENADE" 

  

— 

  

         
     

2 EVERYBODY 
(WANTS TO SEB   

  

Rogers 481 
£ 

Ne    & 
     

     

    

  

NO, OX! BUT IF THEY. 
AIN'T UNCOVERED TH! 
CITY OF GOLP BY | 
MORNIN!, WEILL DO iT/ 

    

   
    

   

IM FOR KILLIN' THEM 
HoMmBRes WE GOT 
TRAPPEP UNDERGROUND 
AN! RIDIN! OUT NOW, 

ROCKUAW £ Ha 
     

    
    
   
   

   

   

YOU WON!T IE 
I CAN SNAKE 
THAT WINDLASS 

. ROPE DOWN 
THE SHAFT/ 
HEM... .WHATIS 

PET HOW!IB YOU G   
    
   

      

          
   ban rketl TA 

RCCKJAW TH 
Na Ba 

    
.galkan tempat ini, Rockjaw ! 

— Tidak, Ox. Kita tunggu dulu. Djika sampai besok pagi mereka 
tak behasil menemukan kota emas, saja setudju usulmu itu, Ox! 
“— Tidak, djika aku dapat menfiegahnja. Djika tali jang menarik 

keatas dan kebawah bak muatan dapat kuulurkan kebawah......hey 
uapa itu?? (pikiran Rogers: , tiba2 terdengar suara: craak! ) 

An 3 

1 l orang2 jang kita 
suruh bekerdja dibawah tanah itu sekarang, Setelah itu kita ting- mu dapat keluar dari 

kaubawa itu?? 

aku  ketjil, dengan 
djalan itu aku dapat 
atas, Akan 
emas ini kepada 

OF THE CAVERN?P WHAT ARE 
YOU DOIN'! WITH THAT GOL? 

L FOUND A ROCK CRACK 
L COuULb SautEzE 
THROUGHNCAUSE UM 

S GOLD . 

   

    

ET OUT 

        

    
   

    

     

     

    TA SHOW      

    

   

      

   

     
     

1 IF You bo, 
TUFTY, YOU 
BRING DEATH 

INCLUDIN'/ YOUR DOWN THERE 
DAD! LISTEN STARVE?T      

  
— Tufty!! Bagaimana ka- 

gua itu? 
"Akan kamu apakan emas jang 

— Saja lihat ada bengka- 
har batu dibawah dan, karena 

melalui 
naik ke- 

saja perlihatkan 
Rockjaw !! 

    
— Djika kamu perlihatkan 

emas itu kpd. mereka, Tufty, 
kamu pasti akan membawa ke 
matian kepada semua orang 
jang  bekerdja dalam gua, 
djuga ajahmu!! Dengarkan 
dulu, Tufty ! : 

— Mengapa aku mesti men- 
dengarkan - kepadamu, djika 
ajahku dan semua jang ada 
dibawah ' tanah sudah akan 

SS 
ALAN PA 

|LU?.Theater Solo — dj. 3-5-7-9 To. 10 Maart dm.b.   mati, karena kelaparan? ? 

  

RALAT ADVERTENSI TGL. 7 MAART 1952 
DIRECTORAAT GENIBE A.D. 
GENIE BANGUNAN (D.B.T.) 

TERRITORIUM IV 

Pengumuman 
No. 465/IV/'52 

Dengan ini diberitahukan kepada Pemilik dan/atau Kuasa dari 
Perceel, Rumah dan/atau Bangunan lain2 jang masih disewa 
oleh Angkatan Darat (Tentara) dalam lingkungan-Daerah 
Hukum Djawa — Tengah segera mengambil wang sewanja 
untuk masa tahun 1951 selambat-lambatnja tgl. 15 bulan Maart 
1952 di P.K.M. 406 (Semarang) 

Untuk ini mereka dapat berhubungan dengan Genie Bangunan 

(D.B.T.) jang bersangkutan sebelum tanggal tersebut diatas. 

Kelambatan dalam hal ini resico ditanggung oleh Pemilik 

sendiri. 

  
Dikeluarkan di tempat. 
Pada tanggal: 6-3-1952. 
Pada Djam: 10.00. 

  

DIRECTORAAT GENIE A.D. 
GENIE BANGUNAN TERR. IV 

Kepala: 
ted. 

SOEDARMAN) 
Kapt. Genie T.N.I. 

  

SURAT KETERANGAN 

Dengan djalan ini saja Her- 
minarto d/a: Iskandar #Hadi- 
prawiro, Djalan Widjilan 1/1. 
Djochakarta, menghaturkan ba- 
njak terima kasih kepada ba- 
pak DJOCO, Occultist, di Dja- 
lan Grogolan 21/SR Solo, jang 
MENJEMBUHKAN penjakit 
saja (sakit perut bengkak be- 
rasa seperti tertusuk2 djarum, 
sehingga siang/malam ta' da- 
pat tidur), dengan ilmu batin 
dan djamu2 dalam tempo 15 
hari. 

  

PERHATIAN” 

Harap surat2 disertai 
prangco/ poswisel 

Rp. 2,50 buat balasan. 

Hormat saja 

Herminarto 
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CITY CONCERN CINEMAS — 
Ka, 5-729- INI MALAM Penghabisan (J3 tah). 

“@ 
Disney's » Treaure Islan $£ Techni. 

color 

besok Malam Premiere: GLENN FOkKD — VALLI dim 

nThe White Tower" Techni- 
celor 

Grand 5.—7.—9.-.—- INI MALAM D,M.B. Mo tb.) 
64 

ata 
Film Coy Drcscet ” ssfitara Tertawa dam der Film Coy Presents 
IHOA KIAO — ROMAN) Menarik dan Mengharukan 

Royal 545 — 830 Isi Malem penohati i 
Kane Richmond em penghatisan (17 tah) 

Veda Aun Borg Jungle Raiders” 1 
Columbia super Serial BAGIAN | Heitat Gempar ! 
Besok malim Bagi:n ke Il (Tamat) 
4.45-700-9.15 »sJUNGLE RAIDERS: II 
  

'NORA 5-7. 9.- Ipi Malam dan besolkifseg KOBE) 
Jobn HALL Z A ie B A" KUR JUNGLE 
Je VINCENT 1g ADVENTURE 
  Roxy 1.— 9.0— Ini Malam Premiere (u. is tahun 
sSiao Liem Tjhit Hiap$ BaGiAN KEU 
Besok Malam Nan Tau Fa Wang ('13 :b| 

    
Mulai tanggal 7 Waret 

Congsolaise 
Perkelaian seru BINA YANG £U-S di APRIKA 

  

GA abg 

Fizacec 

Parker » VALENTINOs 
Color bij Technicolor Teks Indonesia Valentino Love, 

   


