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" “tum diketahuiwmajat siapa jg. 
hanjup ivi. Selandjutnja diper- 

—..Sovjet. Poslelov njatakan pula, 

Ranja kj angkap di. London. Ia 
NGUNDpJtto dalam pertemuan ter 

pada hari 

ma berau.f angkatan bersendjata 
diungan i 

nit. Rali: : 
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Tilp. Administrasi-Ekspedisi 2087 Semarang, 
Harga , (bajar dimuka) Rp. 10.— didalam keta, 

: Rp. 1L.— luar kota. Advertensi 80 sen per mx kolom. 
Harga Etjeran 60 sen per lembar. 

(KeiLA 
B, meletus, maka kesuda- 
hannja kapitalisme seluruh du- 

“Dia akan lenjap, demikian kata 
Prof. N, Poslelov dim pidatbuja 
di Gedung Kemidi Bolshoy di 
Moskow hari Senen kemaren | 

dgu hari ulang ta- 
han I . Vladimir 

Nych Lenin, pembentuk Negara 

dua perang dunia jg. 
lala telah berachir dga keme- 
nangan? bagi sosialisme. 

Kapitalisme di Amerika selu 
ruhnja didasarkan atas ekono 
mj perang Dengan tiada per- 
lombaan persendjataan sistim 
kapitalisme seluruhnja di Ame 
rika akan runtuh, kata Posle- 

. Iov. Pbslelov adalah direktur 
dari Lembaga Marx-Engels Le- 
nin . bekas pemimpin redak 
s'4iIS. Yn Pravda, Pidatonja di 

: alah radio Moskow 

Radja Jari para pemimpin pe- 
Sevjet Partai Komu 

nia Kell 
  ' 

i 

Il 

  
(Antara—Reuter). 

MAJAT TERAPUNG DGN. 
TERIKAT TANGANNJA. 
: Beberapa harj jang lalu ma- 
jat seorang laki2 telah hanjut 
dari Sei Ggan ke Sungai Musi 
di djembatan Kertopati (station 
kereta-api kota Palembang). 
Majat tersebus tidak berpakai- 
an dan tangannja terikas kebe- 
lakang. Sampai sekarang be- 

oleh kabar behwa pada hari 

puan F “umur 26 tahun telah 
djatus @ Kali Musi. Maja'nja 
baru diketemukan kembali pa- 
da sore hari berikutnja. 

  

Kominike 

Seorang Lurah Desa 
Mendapat Penghargaan 

ALAM  KOMUNIKENJA 
hari ini tg. 22 Djan. dju- 

rubitjara Div. Pl Diponegoro 
mengumumkan sbb: 

1). Hasil kanonnade kita pa 

da tg. 19 Djan jl. didaerah Bo 
jolali mengakibatkan 6 orang 
dari gerombolan pemberontak 

mati, 2 orang luka2 dan dapat 
ditangkap pula 2 orang PHB 
mereka jang membawa surat2 
penting. 

  
tk 

2). Akibat serangan kita jg 
mendahsjat pxda tg. 20 Djan. 
disekitar Tjepogo (Bojolali) 
gerombolan pemberontak men- 
Gjadi kotjar-katjir dan sebagi- 
an dari mereka terpental dari 

gerombolannja. : 
3). Sikap dari lurah didaerah 
Rantllugunting (Kedu) jang ka 

rena keinsjafannja sendiri tlh 
mendjamin ratusafforang djum 
lah dari pasukan2 kita jang 
pada tg 21 Djan. mengadakan 
gempuran terhadap gerombo- 
lan pemberontak disekitar da- 
erahnja pantas dipudji.. 

TRAKTOR PERTAMA UTK. 
KALIMANTAN. 

Traktor jang pertama telah 
tiba dipelabuhan Bandjarmasin, 
kepunjaan Koperasi Tani Man- 
diangin, Karang Intan, Marta- 
pura, Traktor itu dipesan dari 
Amerika dengan . peranfaraan 
Kantor Pertanian prop. Kuli- 
mantan dgn harga Rp. 70.000. 
Dikabarkan, bahwa tak lama 
lagi traktor jang kedua untuk 
koperasi itu akan datang pula. 

|   
Parg demonstran  dide- 
pan Madjelis Iran dibu- 
barkan dengan kekera- 
San sendjata oleh ten- 
tara Iran”   
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Latihan perang?an (man oeuvre) tentara baru? ini 
Gaerah Subang jg dihariri djuga oleh Kepala Staf AP, 
para Panglima Terri'vorium dan “para “attase Militer 

Gambar: Kol. Simatupang dgn mem 
pergumakan alat pelihat djauh, 
Pereira Ketua NMM (tengah) dan 2 orang anggota Mi- 

sedang mengikuti latihan tsb. 
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“Tentara 
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bersama Diend. Maj.   (Ipphos). 
  

Hubungan Kultu- 
ril Dgn Eropah: 

Akan Berakibat . BisaiMendjaga Indo- 
nesia Supala Tidak Berfihak' Kepada 

Russia Atau Amerika 
Keterangan Ruslan Abdulgani. 

EKRETARIS DJENDERAL kementerian penerangan Rus 
lan Abdulganj hari Senen kemaren berangkat dgn kapal 

dari lapangan Schiphol menudju ke Djakarta. 
- Ia. telah. berada. di.Eropa,,Rarat selama kurang lebih: satu. bu- 

dgn koresponden kita tuan Ruslan 
menjatakan, bahwa ia di Patis telah bertindak selaku pena- 
sehat delegasi Indonesia pada persidangan umum PBB. 

samping pekerdjaan jg sangat sibuk dim soal2 PBB, saja ma 
sih dapat kesempatan utk mempeladjari pelbagai bentuk publi 

maupun pada Perserikatan Bangsa2. 

terbang KLM 

jan, Dalam pertjakapan 

sitet, baik di Perantjis, 

Selain dari itu saja mendapat 4 

sempatan untuk bertjakap-tjakap 

ngan Jean Paul Sartre, jg mening- 

galkan kesan dalam “pada saja. Jang 

merupakan pokok pembitjaraan ter- 

utama soal perhubungan antara Asia 
dan Barat. Dalam pada itu Sartre 
berpendirian, bahwa -Eropa- Barat 
sesungguhaja paling penting - kedu- 

dukannja terhadap Timur, pendapat 
mana saja sangat setudju. - Dengan 

kontak. dilapang kulturil jang erat 

dengan Eropa Barat, kita menghin 

de- 

   

  

ra 

darkan sifat2 memihak, . baik “dari 
Amerika maupun Rusia: . Bertalian 
antara Eropa dan Asia “adalah tra 
disionil, Bagi kita terutama Eropa 
hidup. dari masanja silam, -dari 
mana kia banjak dapat menarik pe 
ladjaran. ' Dibaliknja kita mempunjai 
kekuatan baru, darimana Eropa da- 
pat' beladjar dan dapat merupakau 
pendorong baginja”,- xdemikian tuan 
Ruslan Abdulgani dalam pertjaka- 
pannja dengan -Sartre. ,,Pada 
ia meninggalkan kesan dari seorang 
jg berdjiwa teguh”, katanja. 

Selandjutnja tuan - Rusian 

19 

saja 

telah 

4 mengadakan kundjungan2 singkat ke 

Djerman-Barat dan Inggris dan sela- 
ma beberapa hari berada di. Neder- 
land. ,,Disini misalnja saja 
ngi- Vara, Avro dan Wereldomroep, 
jg merupakan pendirian2 jg organi- 
sasinja sangat baik. Ketika .diterima 
distudio Vara saja terharu “ dengan 
terdengarnja lagu kebangsaan Indo- 
nesia Raya sebagai penghormatan 

atas kedatangan saja itu. Orgel be- 
sar dari studio memainkan technik- 
nja sangat -baik dan djarang 
dengar serupa itu. 

Achirnja :tuan- Ruslan. diterima di 
tempat istirahat ,.Oud - Poeigeest”, 
dekat Leiden - dimana sedang ber- 
langsung konperensi mahasiswa. Se- 
telah selesai pidato2 tuas Ruslan di- 
“minta mendjawab. beberapa pertanja- 
an baik dari pihak mahasiswa Indo- 
nesia maupun Belanda. ,,Disana kita 
dengan hati terbuka  membitjarakan 
perhubungan — Indonesia—Belanda”, 

kundu- 

saja 

ke-| demikian tuan Ruslan. 
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1952 

 Djepang Radjin 
Aan Sa 

1 Keterangan Duta 

D JEPANG BEKERDJA ker 
. ngan berhasil baik. Mere 

IL dlm tempo sesingkatnja”, de 
di Amerika Serikat, mr. Ali 

jg melakukan perundingan di 
“serdjandjian bilateral Djepang 

Sangkalan 
Taipeh 

Tidak , Benar Pasukan2 
Kuomintang DikirimUtk 
Bantu Djenderal Li Mi: 

KTNAN - DJENDERAL 
L Chang Yi Ting dari tenta: 

ra Kuomintang hari Senen ke 
maren membantah berita? jang 
berasal dari Rangoon, jang me 
ngatakan bahwa pasukan2 Kuo 
mintang dari Ta'peh ,,tiap has 
ri berdujun2 bergerak melalui 
Muang Thai, untuk mengga- 
bungkan diri dengan pasukan? 
gerilja Li Mi dipropinsi Yun 
nan selatan (Tiongkok). Dibani 
tahnja pula berita jang menga 
takan bahwa pasukan Djende- 
ral Li Mi tadi dipimpin oleh op 
Sir2 Amerika. : F3 

Menurut Chang, kabar tadi 
mungkin berdasarkan kenjata- 
an bahwa pasukan2 Thai jang 
pulang ketanah-airnja dari me 
dan perang Korea, telah sing- 

gah di Taiwan. Diterangkonnja 
bahwa Li Mi kinisedang ' mern- 
djalani latihan2 di Taiwan dani 
baru akan kembali kepangka: 
lan2 geriljanja 1 atau 2 bulaii 
lagi. Akan tetapi sementara itu 
didapat keterangan, bahwa Li 
Mj mungkin akan mengerah- 
kan beberapa opsir staf di Tai 
wan jang kemudian akan diba 
wanja ke Yunnan. (Antara— 
Beji 3 2 

Nag sh 
PESAN PRES. SUKARNO 
UTK PAMERAN COLOMBO. 
Dari kalangan jg mengeta- 

hui P. Aneta memperoleh ka-| 
bar, bahwa pres. Sukarno aken 
berkenan menulis sebuah pe 
didalam buku peringatan jang 
akan diterbitkan berhubung de 
hgan diadakannja pameran di 

| 

    

  

  
»Selandjutnja saja berkesempatan 

mengadakan pertemuan dengan ma- 
hasiswa Indonesia dimana djuga 
hadlir Perhimpunan Indonesia de- 

ngan ketuanja tuan Sunito”. 

Pun pekerdjaan delegasi Indonesia 

jg kini sedang melakukan perundi- 
ngan2 di Nederland tlh ditindjau dari 
tuan Ruslan akan memberikan lapo- 
rannja kepada pemerintah Indone- 

. sebuah tulisan kepada buku pe 
ringatan 

Celembo. Pun perdana menteri 
Sukiman akan menjumbangkan | 

,Souvenir 
Exhibition” itu. 

Colombo 

  

Djarubitjara kedutaan besar 
Inggris di Teheran mengumum 
kan hari Senen, bahwa konsu- 
lat2 Inggris di Iran ditata» 
mulai pagi hari itu. Djuga sek- 

si2 korsuler Belgia, jg kepen- 
tingan?nja diurus oleh kovsu 
lat2 Inggris di Tabriz dan Khor   sia. Keterangan lebih landjut tentang 

ini ia tidak mau berikan. . 

Efficiency Perlu 
Dim Melakukan Pekerdjaan2 DiKemen- 
terian: Belum Perlu Djumlah: Kemente- 
rian Dikurangi: Kata Menteri Wibisono 

ENTERI KEUANGAN Mr. 
bahwa penjusunan rentja 

masih djauh daripada selesai, 
ga sekarang masih membitjarakan soal ini 
masing2. Mengenai maksud utk menghapuskan atau mengga- 
burgkan beberapa kementerian utk mendapatkan penghema- 
tan dim begroting jg akan datang, Menteri menjatakan, bah 
wa hal itu belum perlu. 

Jang penting, katanja ialah | 
mengatur kementerian2 itu se ! 
demikian rupa, sehingga be- ' 
nar2 dapat bekerdja setjara 
efektif dan efisien dam bagian2 
jang bersifat tidak perlu, ditia 
dakan atau dikurangkan, Peng 
hapusan atay penggabungan 

kementerian? itu tidak akan 
langsung berpengaruh  terha- 
dap anggaran belandja negara, 
karena sekalipun kementerian 
nja sudah digabungkan atau Gi 
hapuskan  pegawai2nja tidak 
bisa ditiadakan dengan begitu 
sedia. 
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ito dikeluarkan kalau sudah dapat 

ramshahr, dgn demikian dita- 
tup. 

Jusuf Wibisono menerangkan, 
na anggaran belandja tahun '52 
karena tiap kementerian hing- 

di kalangannja 

Tentang pemberian 
kredit uang kerdja. 

Yentang pemberian kredit uang- 
kerdja' (werkgeld) Menteri Jusuf 
Wibisono menerangkan, bahwa uang 

kerdja untuk tahun 1952 “tidak boleh 
diambil dari sisa kredit uang-kerdja 
tahun 1951, karena sisa uang-kerdja 
tsb. harus di-storkan kembali, dan 
djawatan2 atau kementerian? jang 
bersangkutan harus meminta kredit 
baru kepada Kementerian Keuangan 
Hingga sekarang permintaan2 kredit 
baru itu belum banjak dan umumnja 
tidak ditolak karena .bersifat melas 
djutkan atau menjelesaikan  peke:- 
djaan urgent jang belum dapat dise 
lesaikan dalam tahun 1951, seperti 
pembangunan djembatan2,. rumah2, 

pembelian traktor2 dsb.-nja. 

Kredit jang mendahului begroting 

dikira-kirakan lebih dahulu, bahwa 
kabinet dan parlemen pasti dapat 
menjetudjuinja. Sebagai pihak jang 
bertanggung djawab atas 'stabiliteit 

keuangan negara, sebelum rentjana 
anggaran belandja negara disetudjui 
oleh kabinet atau parlemen, Menteri 
Keuangan mempunjai hak untuk me- 
nolak atau mengizinkan sesuatu per- 
mintaan kredit, Dalam poknja,  se- 
Suatu permintaan kredit akan ditolak 
apabila pemberian kredit itu ' dapat 
dihindarkan dan kebutuhan akan 
kredit itu dapat dipenuhi dengan tja- 
ra lain, Menurut Menteri, sekalipun 

ia pernah menolak permintaan kredit 
hingga beberapa kali, belum pernah 
timbul bentrokan ' dalam soal kredit 
itu. Teamwork dalam kabinet seka- 
rang adalah suatu teamwork jang 
ideaal, kata “Menteri Keuangan Mr. 

ponden kita setibanja kembali di Washington dari . dim 
ga ia telah bertindak selaku penasehat delegasi Indonesia 

& 

    

Ali Sastroamidjojo. 

as, dan hingga kini rupanja de- 
ka berusaha utk berdiri kemba 
mikian duta besar Indonesia 
Sastroamidjojo kepada kores- 

Tokio dima 

ibu kota Djepang itu mengenai 
— Indonesia. k 

sKelihatannja rakjat Djepang telah 
memiliki kembali semangat dan ke 
radjinannja jang lama dan dimana- 
mana “hasilnja nampak dgn djelas" 
»Yoko2 perlengkapannja baik, orang 
orangnja berpakaian baik. Di Tokio 
tidak “kelihatan tanda2 kemiskinan 
dari penduduknja, Meskipun  perin 
dustrian Djepang belum seperti se 
beluny perang, akan tetapi orang 
bekerdja keras untuk "mengembalikan 
tingkatan produksi perindustrian “un 
tuk keperluan eksport”. 

Dari sebagian perundingan2 jang 
dihadlirinja — mr. Ali harus mening 
galkan Tokio sebelum perundingan 
berachir — ia mendapat kesan, bah 
wa pemerintah Djepang insjaf akan 
kewadjiban?2 jg diletakkan atas pur 
dak mereka oleh perdjandjian perda 
maian San Francisco. 

Sebagai perunding? jang ulung, 
delegasi Djepang pada azasnja ber 
usaha mentjapai hasil2 jang palinc 
menguntungkan bagi negeri mereka, 
kata mr, “Ali, akan tetapi dalam pa 
da ita mereka tidak pernah berusa 
ha keluar dari prinsip pertanggu 

ngan djawab dan kewadjiban2 moril 
mereka. Alasan mereka untuk melu 
nakkan Indonesia ialah bahwa Dje 
pang masih lemah dalam perekonc 
miannja untuk dapat” memikul bebar 
berat berupa penggantian kerugian 
perang itu." 

Dutabesat itu menjatakan ' bahwa 

kediamannja' di Djepang tidak  tju 
kup lama.untuk dapat. menjangka! 
alasan 'ini dengan kenjataan? dan 
angka?. Dari “ penindjauannja ' seba- 
gai tamu di Tokio dan beberapa tem 
pat lain, begitu pula dari  pertjaka- 
pan? dengan mereka jg tinggal di 
Djepang lebih lama, ia memperoleh 
kesan, bahwa situasi perekonomian 
madju dengan pesat, meskipun tidak 
diseluruh lapangan. Achirnja mr. Ali 
menerangkan bahwa suasana perun- 
dingan «selalu berlangsung dalam 
suasana baik. 

| Dan Ke- 
. menterian2 
Djumlahsja Dianggap 
| Terlalu Banjak 

ABILAL RASJAD, anggo- 
.& ta Dewan Partai, maupun 
Dewan Pimpinan PNI, mene- 
rangkan kepada ,,Antara”, ba- 
hwa dim sidang Dewan Partai 
PNI jg baru selesai, dibitjara- 
kan djuga kemungkinan? me- 
ngurangi djumlah kementerjan- 

kementerian. Dewan Partai 
PNI, menurut Rasjad, berpen- 
dapat, bahwa djumlah kemen- 
terian sekarang terlalu banjak, 
sehingga masih dapat dikura- 
ngi. Untuk menindjau soal tsb. 
Dewan Partai PNJ menjerah- 
kan kebidjaksanaan kepada De 
wan Pimpiran dan fraksi PNI 

dlm parlemen, djika kelak pas- 
lemen membitjarakan dan me 
netapkan anggaran belandja re 
gara 1950/1951. (Antara). 

  

DJEMBATAN DJALAN KAKI 
AMBRU.K 

Lebih dari 120 orang menda- 

pat Iuka2 diantaranja 50 jang 

luka2 berat, ketika pada hari 

Sabtu gi Bury (Lancashire-Ing 
geris) ambruk sebuah djem- 
batan untuk djalan kaki jang. 
terbentang diatas djalan kereta 

api, sehingga djembatan itu 
Cbatuh diatas rel2 dari seting- 

gi 8 meter. Sebuah kereta-api 

jang datang berlalu pada saat 
terachir kebetulan masih sem- 

pat giberhentikan. 

Masih 2 dju- 
ta Tawanan. 

Ditangan Russia? 

S Pe department pada 
hari Senin talah menolak 

pernjaiaan Sovjet, bahwa se 
mua tawanan? perang Djepang 
dan Djerman telah di kembali 
kan terketjuali pendjahat2 pe 
rang Seperti telah altabarka 
pernjataan - Sovjet ita termuat 
dalam notanja jang disampai- 
kan kapada pemerintah Amori 
ka Serikat pada,hari Senin de 
ngan perantaraan kedutaan di 
Moskow. 

State departement berpenda 
pat, bahwa hampir 2 djuta 
orang2 Djerman dan D:epang 
jang d.tawan galam perang du 
nia ke-2 kini masih berada di- 
tangan Sovjet, Beberapa kala- 
ngan di Washington menaksir, 
bahwa 1.500.000 tawanan  pe- 
rang Djerman dan 370.000 Dje- 
pang masih berada dibelakang 
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Di gedung Lairesse TN 
nesia dan Belanda jg le ngkap mengenai undang? dasar Uni dan Irian. Gambar: d.x.K. 
k. Prawoto Mangkusasmi to 

ris negara   

ditudjukan terutama kepada 

kepada keluarga Masjumi dan 

Lebih landjut dalam seruan- 

nja itu Moh. Natsir mengata- 

kan, bahwa djika kekatjauan? 

sekarang ini antaranja di Dja- 
wa Barat dan Djawa Tengah, 
tidak lekas sama? diatasi, maka 
keadaan demikian akan memba 

wa kita sama? hanjut, sehing- 
ga hasil perdjoangan kita sam 
pw, sekarang akan hantjur. 

Republik Indonesia 
hasil perdjaangan kita bangsa 
Indonesia wmumnja, hasil per- 
djoangan ummat Islam Indone- 
sia chususnja, jang telah, tidak 
sedikit “mengorbankan harta 
dan djiwa untuknja, baik dila- 
pangan perdjoangan bersendja 
ta menghadapi pendjadjahan 
maupun dilapangan siasat dan 

1 Republik. Indonesia 
sesudah lahir dari perdjoangan 
tersebut”. Anggaran Dasar Ma 
umi dengan tegas menjatakan 
sebagai pedoman: a). ,,Mene- 
gakkan Republik Indonesia dan 
b). ,,Mentjapai terlaksananja 
adjaran2 Islam. dalam ketata- 
mnegaraan”, demikian Natsir. 

Partai Masjumi berkejakinan, kata 
Natsir selandjutnja, bahwa penglak- 
sanaan adjaran2 Islam dalam kehi- 
dupan-negara - dan . masjarakat kita 

tinggi, prof. dr. Raden Supomo, duta besar 
luar negeri (ketua sidang), 

Uni dan mr. G. E. baron van Ittersum dari kementerian luar negeri. 

Keamanan Dan Ketentraman 
Sjarat Mutlak Bagi Kehidupan Negara Dan Bangsa“ . 

Masjumi Tidak Sama Tjara Mewudjudkan Tjita2-n ja Dgn Gerakan 

»DarukIslam”: Keterangan2 Moh. Natsir. 

oleh ketua pimpinan partai Masjumi, Mohammad Natsir, dala 

adalah | 

  ini, akan memberi bahagia lahir dan 

bathin bagi segenap warga-negara 
dari berbagai kepertjajaan dan aliran 
apapun. Perdjoangan ini menurut 
Natsir dilakukan melalui djalan jang 
sah, sebagaimana jg terbuka djalan- 
nja dalam negara kita ini jg berda- 

Sar kepada kedaulatan rakjat, mela- 
lui saluran2 jg- lazim dalam negara 
demokrasi. 

Akan tetapi tjita2 Islam sebagai 
tatattjara hidup (way of lite) jang 
memberikan rachmat-bahagia bagi se- 

genap machluk, tidak bisa hidup dan 
ditumbuhkan dalam chaos dan keka- 
tjauan. 

Chaos dan kekatjauan hanja me- 
ngakibatkan pemborosan tenaga, har- 

ta dan djiwa, terutama dari tunas 
muda bangsa kita, hal mana tak da- 
pat dipertanggung-djawabkan. 

Chaos dan kekatjauan membawa 
semua usaha dan ichtiar' ke-djalan 
buntu, dan keruntuhan seluruhnja. 
Dan Masjumi menolak tiap2 djalan 
dan tjara jg membawa kearah itu! 

.Djangan ditempuh djalan buntu!” 
demikian ketua pimpinan partai Ma- 
sjumi dalam seruannja. 

Masalah Darul Islam. 

Mengenai perbedaan pendiri- 
dn politik antara Masjumi dan 
Gerakan Darul Islam, Moh. 
Natsir menundjukkan kepada 
pengumuman jang telah dikelu 
arkan pada tanggal 20 Djanua 
ri 1951 oleh Dewan Pimpinan 
Partai Masjumi dan ditandata 

ngani oleh Mr. Jusuf Wibisono 

sebagai actimg-ketua, dlm ma 

na didjelaskan untuk kesekian 
kalinja perbedaan pendirian po 
litik antara Masjumi dan Ge- 
rakan Darul Islam. , 

Dalam 'pendjelasan ini dite- 

gaskan: ,Masjumi hendak men 

tjapai maksudnja melalui djar 
lan demokratis-parlementer, 

melalui dijalan jang. sesuai de- 

ngan UUD dam semua undang? 
negara. Republik. Indonesia, 

berbeda dengan Gerakan Darul 
“Islam jang mempergunakan 
djalan kekerasan atau dengan 
djalan membentuk negara” da 
lam negara Republik Indone- 
sia”, 

Moh. Natsir mengatakan, 
bahwa bagi keluarga Masjumi 
hal ini bukan. asing lagi. tetapi 
pendjelasan tersebut nertlu seka 
li lagi ditegaskan wntuk semua 
mereka jang barangkali masih 
memerlukan penegasan. 

Selandjutnja Moh, Natsir menjata 
kan, bahwa memang negara kita           

    

Jusuf Wibisono, 

Lembaga Kebuderasn 

Kan. Betavisat w 
yan Kunstan an Watan 

“ 
“ 

momo 

h Gendotehap 

   

  

   
Si, (Antara—UP), 

indonesia 

schapeon" 
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menterian2 — Apa Katd 

tang Djepang? — Kita Dan Eropah: Oleh Ruslan 

Abdulgani. 

    

di Den Haag telah dimulai perundingan2 antara panitia2 

df. R. T. Djumhana Wiria tmadja, ' 
misi | istimewa, mr. N. S. Blom, sekreta- 

tuan L. Gotzen, sekretaris negara urusan 

' MEPERANGAN GERILJA jang lima tahun berturux-turut untuk mentjapai 
P san memulihkan kedaalat an kita meninggalkan bermatjam bekas' dan 

kehidupan masjarakat berupa pertentangan aan persengketian jang 
lam zaman perdjoangan jang lampau itu Salah satu dari aki batnja sel 
di pekerti jang mendjelma berupa perampokan dan siar kabar, djuga berupa 
kekatjauan fikiran dalam MAS jarakat kita jang tcrus dikobarkan 9 
ngan extreem, baik jang dinamakan ,kanan” atau jang dise 
dakan negara-dalam-negara s@ perti , Daru) Islam” 

» 5 darah-muda dan mereka jan 

rakjat Indonesia umumnja, 

Tetapi negara “ ini adalah 

kita. Jang wadjib memperbaiki dan! 

menjempurnakannja ialah kita sen-: 
Giri sekalian  semuanja 

kepada kemampuan 

njempurnakannja 

tergantung 

kita untuk me 

Oleh karena itu 

kKewadjiban mengatasi kekatjauan de 
wasa ini adalah kewadjiban kita 
semua, kewadjiban dan tanggung- 

djawab seluruh ' rakjat Indonesia 
Dalam hal ii djanganlah kita ter- 

baya hanjut dengan sadar atau 'ti- 

dak “sadar, oleh: demagogi, hasutan 
atau provokasi Kita harus memba- 
wa “masjarakat kembali kepada ke- 
tersngan berfikir 

, Hati-rakjat adalah benteng 

jang kuat!” Gaedah ini djuga 
Seharusnja berlaku galam. me 

milih zjarg menghalapi soal kea 
mManun, 

Soal memulihkan ketentera- 
Kan bukaniah semateranata 30 

alnja salah satu golongan dari 
masjarakat, atau semata-mata 
soal pemerintah serta alat?nja. 
Dan bukan semata-mata soal 

sendjata. Soalnja adaah soal 
negara dan rakjat seluruhnja, 

diatas siapa negara itu harus 
berdiri. Kewadjiban dari peme- 
rintah dan alat?nja adalah: 
membukakoen “hati masjarakat 
supaja giat bersama kearah 

itu, dan menghindarkan segala 
rintangan psyehologis jg meng 

ganggu kesatuan-hati itu. 
Achinja Moh, Natsir menutup 

seruan itu dengan perkataan2: 
Memulihkan keamanan dan ke. 

tenteraman, membebaskan masjara 

kat dari segala matiem tekanan dan 
ketakutan, adalah satu sjarat 1aut 
lak bagi kehidupan negara 
bangsa, 

Sjarat mut'ak bagi 
hasil usaha ini adalah: 

Memelihara HatiiRakjat” 
kian seruan Moh. Natsir, 

tertjanainja 

Demi. 

Pendapat Natsir ten- 
tang Djawa Tengah. 

Moh. Natsir baru kembali kema. 
rin di Djakarta dari Djawa Tengah, 
setelah ia untuk lima hari 'amanja 
mengundjungi Semarang, Magelang 
Gan Jogja dan menemui pemimp 12 
Masjumi ditempat-tempat tersebut, 

Tentang keadaan sekarang nj di 
Djawa Tengah, jg ditimbulkan ka. 
rena pemberonfakan bataljon 426, 
Gikatakan oleh Natsir, bahwa ke 
adaannfa sulit dan tak boleh diang 
gap ketiil, tetapi diuga" tidak seha. 
rusnja menimbulkan paniek. 

Bagaimana harapan untuk 'ocali. 
seeren dan mengatasi keadaan itu, 
oleh Natsir diterangkan, bahwa di 
Djawa Tengah tiukun ada faktor? 

Status 

D 
“tetapi 

kan pendapat termuat diatas 

Garis2 besar isi surat tadi 

dapat diketahui, ketika pani- 
tya Senat urusan hubungan 
dengan luar neger Aches»n dan 
John Foster Dulles, penasehat 
nja jang terkemuka, suvaja 
membentangkan pendapat mere 
ka mengenai hal ratifikasi ver 

dandjian dengan Djepang ai- 
muka panitya tadi 

Sakhalin Sli. Kurilen 

F dan Potsdom. 

Watkins berpendapat, bahwa 
cilepaskannja tuntutan Dje- 
pang atas pulau Sakhalin bagi 
an selatan dan kepulauan Kum 
len, djanganlah memperkuat 

persetudjuan2 -. Potsdam «dan 

Yalta, jang mengiz nkan Sovjet 
Uni untuk menduduki kepulau 
an2 tadi, Dikehendakinja supa   

ini masih banjak kekurangan2nja, ja diallakan sjarat2 jang mem 

| 
negara 

  
| Gupkan ke Tandjung Balai Da ' 

dan rj penggerebegan jang dilakus” ' 

  

Ali Sastroamidjojo Ten- 

Indo- 

pedjabat komisaris   
kemerdekaan 
nluka”” dalam 

bibitinja tumbuh da- 

kekaburan dan 

eh demagogi, oleh golo- 
but, kiri” Toman mMp143- 
publik Rakjat Indonesia”), jang 

Ta nie uban as?” demikian dikatakan 
m seruannja jang “ditudjukan 

Parindra 
Sikap Thd ,,Frisco" 
Tunggu Isinja Per- 
djandjian Bilateral — 

SIKAP PARINDRA menge- " 

nai ' perdjandjian San 
Francisco tergantung seluruks 
nja kepada isi perdjandjian bi 
lateral dengan Djepang deufi- 
kian R.P. Suroso ketua umum, 
pengurus besar Parindra me- 

nerangkan kepada ,,Antara” di 

Medan. Dalam hubungan iniia “ 
katakan pula, bahwa Par:ndra ' 
tidak akan serta meratifisir 
perdjandjian Frisco itu dalam . 
parlemen, 

perdjanfijan bilateral itu nanti 
tidak memuaskan, S0. 

Olehnja. di-erangkan sbahwa 
pada umumnja partai pemerig. 
tah jg, lain serupa pendiriannja 
dgn Parindra mengenai . ratis 
fikasi perdjandjian Frisco 

Selandjutnja diperoleh ka- - 

  

bar, bahwa Parindra bermak- 
Sud akan mengadakan kongres . 
di Djakarta“ pada bulan Mei 
atau Djuni jang akan datang, 

BARANG? SELUNDUPAN 
DIBESLAG. | 

Berita jang diperoleh Bf 
Aneta dari TandjungeBalai mes 
ngabarkan, bahwa baru2 im 
oleh pihak kepolisian disana te- 
lah dapat dibeslag  sedjumlah 
barang2 jang hendak diseluns 

kan telah dapat diketemukan 
sedjumlah barang2 jux, rokok 
dan wang dollar, 2 

  

Ig baik, ig dapat di 11 modal 
untuk segera mela me. ngadakan konsolidasi keamanan Di : antara faktor2e ig baik itu, pada pendapat Moh, Natsir, iafah: 1 ada 

Pnja kerdjasama ig erat dan kogrdi 
nasi d'antata alat9 negara: “9 per 
soalan . di Djawa Tensah mash »muda”, belum berlarut.tarut sena: gaimana umpamanja di Djawa Ba... rat dan lain? daerah, d mana hati 
dan tenaga rakiat sudah lama pa. 
at dan apathis. | 

engirgat pada faktor? itu nurut Natsir, dapatlah Non akan diperoleh suatu tjara pEniele sa'an ig lebih effektif, asal penga. 
laman2 ataupun kekelifYuan? ig su dah terdjadi dilainla'n daerah“ dk “masa ig lalu, didjadikan pedoman bemikian Moh, Natsir, , 

Kurillen 
Ada Keinginan Amerika Supala Pulau? 
Tadi Kembali Ke Tangan Djepang 

IDAPAT KETERANGAN pada hari Senen, bahwa kapas 
la2 staf angk. perang Amerika Serikat 

kearah ratifikasi perdjandjian perdamaian dgn Djepang, akun 
mereka agak tjewas bahwa kepulauan Kurilen ada 

di tangan Sovjet Uni. Seterusnja didapat ketetangan, bahwa 
ketua staf gabungan Djenderal Omar Bradley telah menjata- 

sangat tjondong 

tadi dim seputjuk surat kepada 
Senator Arthur Watkins, dari Partai Republikan. 

punjai maksud, seperti jang di- 
kehendakinja “itu. didapa" ka 
bar, bahwa Bradley pperaeuda- 
pat supaja perdjaridjian pera. 2 
maian tadi selekas2nja diratifi 
kasi sedangkan soal2 menge- 
nai Sakhalin selatan dan Kuri 
len tadi giselesaikan kemudian, 

Mentjegah perdagangan 
Djepang RRT 

Sementara itu senator Demokr John Spatkman, ig achir9 ini ea serta, dengan Duiles dalam perdja a. hannja . ke Djepang, meramalkan bahwa ratifikasi perdjandiian San Francisco « akan segera dHakukan Menurut pendapatnja, diandji PM Yosh'da, .bahwa Diepang akan me. ngakui Tiongkok Kuomintang " su. dah melenjapkan penghalang2 ig ter besar kearah ratifikasi. Akan tetapi d'dapat kabar, bahwa Watkins kini sedang mempertimbangkan sjarat2, 
ig akar menghapuskan segala kot 
sesi perdagangan jg akan didapat Djepang darj Amerika, apabila “Dje-   beng melakukan perdaganga ba. Dang strategis dengan RRT. (Anta, 
aA), 

sa 

  

lain dari kerusakan bu 2 

kalau ternjata: isi 
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han. Perdjandjian2 itu 

       

    

| 'tjelekaan Jang san “terhadap ling memberi bantuan guna F pekerdja2 asional dan peker-) memperfnudahkan terlaksana | asing perdjandjian Ta nja, perdjandjian tsb dan pe- ba 

   
     
     

         

    

   
   
   
     

   

  

Perdjanjian djaminan 
. ketjilakaan. 

| Didalam perdjandjian djsmi 
. nan ketjelakaan antara lain di- 

terangkan bahwa tiap2 anggo- 
ta ILO jang meratifikasi per- 
Gjandjian ini berkewadjiban 
memperlakukan #warganegara2 
ILO jang telah meratifikasi per 
djandjian tsb jang menderita 

“Sakit karena ketjelakaan dim 

pabrik didaerahnja atau kaum 
keluarga dari warganegara itu 

didapat keierangan dari 
adalah : 

Gjaminan ke-j itu mengingatkan diri untuk sa 

ran2 ganti kerugian dan mem 

jang bersangkutan tentang 
:jadanja tiap perobahan dalam 
undang2 dan peraturyn?2 me- 
ngena! ganti kerugian. 

Perdjandjian memberi 
tanda tentang beratnja 

barang2 jg diangkut 
dgn kapai2, 

Tiap2 barang jang beratnja 
1000 kg bru'o atau lebih ig di 
timbun dalam daerah sallah sa 
tu anggota jg meratifikasi per 
djandjian ini untuk diangkut 
dengan djalan laut atau Sungai 
harus diberi tanda tentang be 
ratnja pada bagian luar dengan 
terang dan tidak lekas terha- 
pus, sebelum barang itu dima 
at tlalam kapal. Demikian bu- 
nji fasal I daripada perdjandji   dengan perlikuan jang seba- 

na diberikan kepada war ' 
    

  

   

1 

BP 

" negara-nja sendiri. 
Selandjutnja anggota2 iang 
lah meratifikasi perdjandjian 

an memberi tanda tentang be 
ratnja barang2 jang giangkut 
dengan kapal2 itu. Selandjut- 
nja Giterangkan pula bahwa      

    

A
M
A
 

L
I
 

N
P
 

MA
MA
 

MN
 

MERDEKA 
MEmae ema an LAN tw 

    
  

   
   

  

MET TAK 

     

    
    

   

   

Kemaren pagi sampai djauh 
siang DPRDS Prop. Djawa Te- 

“ ngah telah melangsungkan ra- 
» pat plenonja jg dikundjungi 
"oleh 44 orang anggautanja. An- 
"tara Iain atjara terpenting ig. 

: Girundirgkan adalah mengenai 
pemilihan umum jang akan ba- 
njak memakan waktu. 

0 Ketua DPR Prop Djawa Te- 
1 ngah membentangkan hasil pe- 
' kerdjaan DPR seama tahun 
“1 1951 sedangkan Gubernur Bu- 
1 Giono selaku ketua DPD mem- 

bentangkan, bahwa djalan pe- 
merintahan Prop. Djawa Te- 
ngah tidak sebagaimana diha- 

““rapkan, Beberapa soal tidak 
« “dapat diselesaikan dgn.  me- 

muaskan. disebabkan karena 
«- Seraunja kefuarnja uang dari 

Pem, Pusat. ' 

3 

f 
: 
! 
3 Tidak hanja inj jg melambat- 

kan lantjarnja djalan Pemerin 
tah di Prop. Djawa Tengah, dju 

a beberapa djawatan jg telah 
diserahi belum jagi dapat di- 
katakan sebagaimana diharap- 
kan berkenaan “dgn. beberapa 
Soal techn'snja. Mengenai Ke- 

. amanan  beliay katakan, bahwa 
| soal ini, berkat kerdja erat anta 

40 ra pihak teatera, sip: dan dja- 
(. watan2 jg bersangkutan, kini 

« telah hampir dapat diatasi, wa 
| Jaupun keadaan belum lagi seba 
“ gaimana diharapkan, 

. Setelah ini, lalu dimulai de- 
ngan atjara merundingkan 
soal pemilihan umum, Soal ini 
oleh Sdr. Bglja Umar ditegas- 

te mahwa oleh D.P.D. telah 
Imadjukan usul kepada Kem. 

Dalam Negeri supaja didaerah 
Djawa Tengah diadakan pemi- 

| Jihan umum, jang selandjutnja 
| oleh Kem. D.N, disetudjui pu- 
—. Ia. Beaja utk ini semula diren- 
—. tjanakan, Lk. Rp, 3300.000.— 

tetapi setelah dilakukan penje- 
'Ldikam lalu ditetapkan semen 
tara 1.k. 10.000.000.—. Dalam 
Soal merundingkan atjara tsb, 
rapat diberi kesempatan mem- 
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. berikan pemandangan umum, 
. jang banjak sektli digunakan 

| Oleh anggauta. Achirnjf dida- 
| patkan kata sepakat, memper- 

— kuat usul D.PD, supaja di 
Djawa Tengah diadakan pem- 

— bahariion D.P.R. Prop. Djawa 
o 3 Tengah dalam wakty singkat | danggoakpelaksanagnnja dise- 

(.. rahkaon kepada D.P.D. Soalvpem 
bentukan panitya” istimewa 
mengenai soal keamanan gilan- 

DK djutikon hari ini. 
1.0 IKKI KARESIDENAN SMG. 

, Ikatan Kader Koperasi Indonesia 
karesidenan Semarang telah dibentuk 

|“ baru2 ini dalam rapat jang diadakan 
| di Djangli 33. Telah diputuskan IK 

KI karesidenan itu berkedudukan di 
Kendal dgn. susunan pengurus: ke- 
tua Somoatmodjo (Weleri), wakil 

| 4 ketua Muslimin (Ambar&wa), peru 
| MA Iis Subenuh (Weleri) dan bendahara 
: AN Sutomo (Weleri), dgn pembantu?: 

Oa 
Se
n 

me
mt
an
g 

Ig 

  

p-« 2 | 
E   Drdi (Semarang), Rusman (Demak) 

dan Jahmo (Purwodadi), 
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— SI GRUNDEL — 
habis ngalami ban- 

djir air, mbok ja sekali- 
sekali njusul 
bandjir beras!!-   ngalam 

laksanaan undang? dan peratu 

berikan laporan kepada Biro 
a. peeerburuhan Internasional! jang 

selandjutnja akan memberita- 

tambang? diba- / Bukan kepada anggot2 lainnja 

  
  

PENGUNGSI KORBAN 
BANDJIR. 
Menjambung berita kami ke 

marin tentang korban-bentjana 
bandjir, diperoleh Keterangan 
lebih landjut bahwa djumiah 
pengungsis jg menj ngkirkan 
diri dari bahaja bandjir tsb me 
nurut lapuran hari ini ada ik, 
2000 orang. Ternjata jang ba- 
njak terpaksa mengungsi ada- 
lah dari daerah Semarang Uta- 

ra, jai'u dari kampung2 jang 
terletak dipinggir pantai sebe- 
lah barat pelabuhan. Djumlah 
orang jang menjingk'r dari tem 

pat tsb lebih dari 1000 orang 
dan sebagian besar dari mereka 
itu menjingkir.ketempat2 dise- 
pandang djalan Karangbalong. 
Mengingat keadaan jg sege- 

ra harus diberi pertolongan, di- 
-ssampingnja makanan jg dida- 
patkan dari.pihak tentara, dja 
watan Sosial Smg. telah ambil 
tindakan segera dgn mengada- 
kan dapur umum di Asrama 
Djiwa Baru. Sampai hari ini 
Djawatan Sosial telah membe- 
Tikan makanan sebanjak 3.153 
porti kepada para pengungsi jg 
sementara belum dapat kemba- 
li ke rumahnja masing2. Mere- 
ka jg belum pulang itu, di Ta- 
wang Bulusari berdjum'ah 148, 

asrama- Kaligawe 105, Kp. Blu- 
Suk 650, Muktiharsijo ada Lk. 
1000, di gedung RRI ada Lk. 
100 dar di Sompok di gedung 
Invaliden ada I.k. 650. Chabar 
terachir menjatakan, bahwa 
mereka jg tinggal di asrama 
Invalidea telah pulang kemba- 
li ke tempat kediamannja .ma- 
sing2. Sedang sebanjak 1.k.”40 
orang tinggal di gedung per- 
kumpulan Chung Hua Ta 
Chung Sze. 

TJERAMAH KHONG 
KAUW HWEE. 

Pengurus Khong Kauw Hwee 
dikota ini minta kita kabarkan, 
bahwa tjeramah jang akan dia 
dakan pada Minggu sore, tg 27 

Djanuari dibatakan, berhubung 
djustru hari Tahun Baru Imak. 

KOPERASI ,MAKMUR”. 
Atas initiatip Kantor Pusat Per- 

bendaharaan Semarang telah didiri- 

kan Koperasi ,,Makmur” jaitu sing 
katan dari Mendjaga Akan Kemak 
muran Rumah Tangga. Dewan pengu 
rusnja dipilih: 3 orang ialah M. Moh. 
Kamari Hadiatmodjo (kepala KPP), 
M. Suhardjo Kartoprajitno (ketua 
SSPKN) dan Prakosa, 

  

ENGAKUAN INDONESIA terhadap berlakunja 4 buah perdjandjian Or- 
: ganisasi Perburuhan Internasional (ILO) diseluruh Indonesia kini te- 
lah diumumkan oleh direktur djenderal organisasi tersebut kepada segenap 

pihak Kementerian Perburu 

jang berkewadjiban mengawa- 

pemerintah 
itu diangkut. 

sal dengan, bangak 
itu. menentukan. antara | 

meratifikasi 

rantas adanja kerdja paksa da 
lam bentuk apapun djuga di 

katnja, Istilah "kerdja paksa” 

harus dilakukan oleh seseorang 
dgn antjaman hukuman, se- 
dangkan orang tersebut Hah 
Clengan sukarela “ menjediakan 
tenaganja. 

Jang tidak dimaksud dengan 
istilah ,,kerdja paksa” dalam 

perdjandjian ini ialah: tiap? 
pekerdjaan atau djabatan jang 
harus dikerdjakan menurut per 
aluran2 atau undang? militer 
untuk pekerdjaan jang sama 
sekali bersifat militer: tiap pe- 
kerdjaan atau  djabatan jang   

  
» lebihi 60 hari termasuk waktu 

| jang dipergunakan untuk per- 

| gi dari dan ke tempat pekerdja 

  

merupakan bagian dari 
kewadjiban2 biasa, dari warga- 
negara sesuatu negeri jg mem 
punjai pemerintahan sendiri, 
tiap pekerdjaan atau djabatan 
jang harus dikerdjakan oleh 
seseorang sebagai putusan pe- 
ngadilan ketjuali djika peker- 
djaan atau djabatan tsb. dila- 
kukan “dibawah. pengawasan 
pembesar negeri dan. bahwa 
orang2 itu tidak bekerdja atau 
dipekerdjakan untuk - kepenti- 
ngan orang2 partikulir,. peru 
sahaan atau perserikatan, tiap 
pekerdjaan atau djabatan jang 
harus dikerdjakan didalam ke-. 
adaan bentjana atau dalam ke- 
adaan bahaja jang mengan- 
jam jg pada umumnja dapat 
membahajakan keselamatan 
dari seluruh atau sebagian dari 
penduduk, nekerdjaan2 gotong. 
rojeng jang ketjil2 seperti jg. 
dilakukan oleh anggauta2 se- 
suatu golongan jang mempu- 
njai kepentingan langsung ter- 
hadap golongan tersebut. 

Selandjutnja diterangkan 
bahwa waktu paling lama utk 
seseorang jang dapat dikerah- 
kan untuk melakukan segala 
matjam kerdja paksa didalam 
masa 12 bulan tidak boleh me 

an. . : 

Mengenai gjam bekerdja, ha 
ri libur djaminan ' ketjekxka- 

an atau sakit diaminan keluar 

ganja iang hidupnja tergan- 

tung dari nafkah pekerdja pak 
sa tersebut dan -sebagainja di 
njatakan bahwa untuk semua 
nja in' berlaku peraturan2 jg 
berlaku pula bagi pekerdja2 

biasa. 

Lebih landjut perdjandjian | 
ini menentukan bahwa dalam 

undang2 hukum kolektip menu 

rut undang2 mana suatu go- 

longan Sapat d'hukum untuk 
kedjahatan jg dilakukan oleh 
sescrang ari anggota2nja ti- 
dak boleh dimuat peraturan 

kerdja paksa sebagai salah sa 
tu tiara untuk menghukum. 

Penempatan. tena- 
ga wanita. 

Didalam perdjandjian menge 
nai penempatan tenaga wanita 
untuk pekerdjaan dalam tam- 
bang? dibawah tanah ditentu- 
kan a.l. bahwa tiap2 kaum wa- 
nita dengan tidak dibeda?2kan 
wumurnja tidak diperkenankan 
melakukan sesuatu pekerdjaan 
Aibanvah tanah Se Na 

CBEDIET TANI DITAMBAH 
UNTUK KUDUS. 133 

Dalam pertjakapan kilat, 
Bupati Kudus jang baru sadja 
datang dari Djakarta, mene- 

rangkan, bahwa “keberangka- 
tannja ke Djakarta itu, adalah 

atas panggilan . Kem. . Dalam 
Negeri. Disana beliau telah ber 
temu dengan Menteri Dalam 

Negeri dengan d-hadirinja gju- 
ga P.M. Beliau diminta membe-. 
ri lapuran tentang peristiwa 
Kudus. Bagaimana kesan atau 

perintah dari pihak atasan ke- 
pada beliau tidak diterangkan. 

Hanja usul jang dimadjukan, 
adalah mengenai crediet tani, 

Kudus sebagaimana di-umum- 
kan mendapat Rp. 100.000.—, 

tetapi Menteri: Dalam - Negeri 

telah menjatakan kesediaannja 
menambah. credit tanj tsb. se- 

si didjalankannja hal inj ialah | 
gari mana barang 

Perdjandjian mengenai | 
kerdja paksa. | 

Perdjandjian mengenai kerdja | 
paksa jang terdiri dari 33 pa 

ajat2nja | 

- y lain 

bahwa tiap2 anggota ILO jang | 
perdjandjian ini | 

berkewadjiban untuk membe-| 

dalam waktu jang singkat-sing | 

jang dimaksud dalam perdjan! 
djian ini ialah segala matjam | 
pekerdjaan atau djabatan jg! 

  

  oleh saldju  seluruhnja itu. 

  

      
     

  

      
     
      
      
    
    

  

   

    

      

         

      
       
       

  

Kini pertempuran 'Korea dilakukan dim medan saidju 
dan iklim jg sangat diinginnja. Pada gambar: pasukan 
Marines USA sedang berlind 

      
  

negara Indonesia 
lat. Ng. bah 

Undang2 
Dasar R.I. 

Diperbinsan gag Dalam 
Sebuah Kulliah Di Paris 

bi FAKULTET HUKUM 
5 Unwersitet Paris baru2 
ini oleh Denis Lpvy dari Insti- tut de Droit Compare (Lemba- 
ga Persamaan Hukum2) teah 
diadakan suatu pertemuan jang 
beratjara ,,Undang2 Dasar Re- 
publik Indonesia” jang dihadi- 
Ti djuga oleh ketiga mahasiswa 
Indonesia jang kini sedang me 
muntut ilmu politik di Paris dan 
beberapa e1 isi In- : : bata 

(Ruslan Abdulgani sebelum ia 
berangkat ke London, 

Dalam kata pendahuluannja 

iLevy mengupas sedjarah dan 
' geografi. ekonomi . Indonesa. 
' Djustru kekajaonnja dan le- 
| taknja jang baik kata Levy, 
menjebabkan Indonesia sedjak 
lama mendjadi ,,negara - rebu- 
tan”, Setjara objektif ja me- 
'ngupas Undang2 Dasar RI '45, 
Undang2 Dasar Sementara RIS 
tahun 49 dan Undang2 Dasar 
Sementara RI tahun '50, Me- 
nurut dia, Undang2 Dasar jang 
akun datang akan hampir sa- 

  
Ibahwa bagi keb 

1 

  ma rupaja dengan jang seka- 
rang karena devies2nja jang 

nan berbagai golongan rakjat. 
Levy melihat pengaruh Belan- 
da dalam susunan kata jang 
kelat dan begar dan didalam 
djumlah anggota Assemblee 
Constituant jang 2 x lebih be- 
sar daripada parlemen. Tetapi 
pengaruh terbesar, katanja, 
ialah pernjataan  Universeel 
Hak2 Manusia. 

Ruslan Abdulgani dalam kata pe 
njambutannja mengemukakan. bhw 
Kita harus memperhatikan hubungan 
antara Tevolusi dan Undang2 Dasar. 
ini. mengingat perhubungan Indone 
sia dan Belanda . sekarang. belum 
mentjapai hasil jahg memuaskan. 
Ruslan ingat kepada Irian Barat se 
bagai suatu daerah jang dalam Un 
d Dasar termasuk wilaiah kita, 
tetagi masih ada dalam tangan Be 
Janda, Patut" d'ketahui. bahwa Uni 
versitet Paris adalah jang pertama 
di Eropa jang “mengadakan  perte 
muan . membitiatakan Undarg2 Da. 
sar Republik Indonesia. 

Demikian 
di Paris." 

# 

tulis wartawan , Antara” 

BANDJIR DI BUJARAN. 

Djuga Bujaran terbit bandiir. Di 
ketjamatan2 Karangtengah, Gunzur 
dan Sajung beberapa hektar sawah 
terendam air, 

   
RBI SMG 22 DJAN. 1950. 
17.00 Pembukaan, pembatjaan 
atjara 17.05 Gending2 dolanan 
oleh Karawitan studio 17.30 
Pengumuman dan warta daerah 
17.45 Permainan piano 18.00 
Manasuka Utk Angk. Peranz 
19.00 Tanda Waktu Warta besi- 
ta 1915 Dunia olahraga oleh 
Mj. Suharso 19.30 Gambang Se 
marang 20.00 Sari warta bera 
20.05 Siaran pemerintah 20.51 
Pendidikan Masjarakat 20.45 
Gesekan Alber Sandler 21.00   banjak Rp. 170.000— hingga 

Kudus mendapat bantuan cre- 

dit tani sebanjak Rp. 270.000.— 

  

pa bahasa Djawa 21.15 Ge 
ma malam 22.00 Warta berita 
terachir Programma esok nasi 
2215 Gema, malam (landjutan) 
23.00 Tutup. 

sekarang sesuai dengan keingi- | 

  

| Tugas IEV-Indo 
Dalam Negara IndonesiaJg Berdaulat, 
Indo Harus Ikut Men 

Sosial Jg Masih Terbuka 
: DENGAN DIHADIRI OLEH walikota Djakarta Raya 
: Sjamsuridzal, kepala kantor UPBA mr. Soewahjo 
sedjumlah wakil2 dari masjarakat Indo-Kuropa, 

Eenheidsverbond tuan R. E. Weiss dalam rapatnja hari Ming 
gu jl. mengutjapkan pidato mengenai kemungkinan? serta ke 
sulitan? jang dihadapi oleh golongan Indo dan YEV di Indone 

gisi Lapangan2! 

dan 

ketua Indo 

sia dewasa ini. Sebelumnja kesua tjabang Djakarta, F. Wer 
bata mengutjapkan pidat» dim uka rapat tentang soal: Warga 

turunan Eropa dalam Indonesia jang berdaun 

Tuan Werbata m enerangkan 
kan memi- 

lih kewarga negaraan itu diper 
sulit'oleh pertentangar2 dalam 
lingkungan “kekeluargaan, ke 
swuitan dalam lingkungan peker 
Cjaan: basi kaum Indo jang 
bekerdja pada dinas2 pemerin- 
tahan disebabkan oleh pengura 
ngan gadji dil. Meskipun demi 
kian, banjak orang Indo-Eropa 
jang masuk mendjadi warga 
negara Indonesia dan dengan 
begitu merupakan anggota dari 
masjarakat Indonesia jang ber 
daulat itu. Berbitjara tentang 
kedudukan mereka, tn. Werba 
ta 'menjatakan bahwa mereka 
mempunjai hak2 serta kewadji 
ban2 sama dengan setiap war- 
gg negara lainnja: privaatrech 
teliik, staatsrechtelijk dan han- 
delsrechtelijk mereka itu tak 
berbeda, sekalipun masih ada 
titik2 jang tidak dipraktekkan 
sepenuhnja, “seperti. mengenai 
hak milik'atas tanah. Akan 
tetapi-disamping lapang juridis 
ini terbentang pula lapang ke- 
masjarakatan, “dimana masih 
banjak kesukaran? jang harus 
diatasi dan jang menghendaki 
beleid bidjaksana. Apa usaha 
IV dilapang ini merupakan po 
kok pidato tuan Weiss. 

      
   

  

  

Tugas utk. ikut 

mengisi. 
Tuan Weiss mulai. pidatonja” 

dengan mengatakan bahwa pa- 
da azasnja Indo-Eropa itu, ba 
ik dipandang dari sudut biolo- 
gi ataupun lainnja, tergolong 
orang Indonesia dan bahwa me 
njingkiri kenjataan ini adalah 
menipu diri sendiri. Dalam In 
donesia baru tuan Weiss meli 
hat satu golongan jang harus | 
bekerdja. sama dengan golong 
an golongan lain. Tjita2 ini 
hendaknja djangan timbul dari 
satu pihak sadja. Kini terdapat 
inti orang2 Indonesia-Indo-Ero 
pa jang riil dan dalam hal ini" 
IEV melihat tugas mengisi, se 
perti turut mengerdjakan pen- 
didikan bagi golongan indo, 
memelihara sebuah dana-bela- 
djar (studiefonds) jang dahulu 
pun sudah ada dan jang kini 
Sudah mulai lagi ' memberikan 
bursa2, melatih dan . mendidik 
»bung2 tjilik” dala'm pekerdja 
an pertanian dsb.-nja. 

Tuan Weiss menjinggung 'so 
al Indo jang karena salah bim 
bingan kini mengisi lebih dari 
600 buah kamp2 dinegeri. Be 
landa. Mereka enggan bekerdja 
dan tidak dapat menjesuaikan 
diri dengan keadaan dan meng 
anggap pemerintah Negeri Be-, 
landa sebagai pelajan mereka, 
sedang mereka sendiri hidup 
atas ongkos masjarakat Belan 
Ga, Mentalitet serupa itu disini 
hendaknja djangan timbul: pen 
didikan seluruhnja dagri pemu- 
da Indonesia keturunan Eropa 
itu hendaknja ditudjukan kepa 
da negara ini, hal mana sudah 
diinsjafi pula oleh banjak se 
kolah2 partikelir. Rentjana pe- 
ladjaran sekolah2 IEV diarah- 
kan kepada Indonesia dan di- 

#samping sekolah2. jang sudah 
berdiri diKota2 lain, ISV meng 
harap dalam waktu singkat 
akan memakai tiga sekolah di 
Djakarta. Untuk ini sudah di 
buat surat keputusan oleh men 
teri P.P, dan K, $ 

Pekerdjaan2 dilapangan so- 
sial dan ekonomi dan kebuda- 
jaan dilaksanakan untuk 'ke- 
pentingan golongan Indo Si In 
donesia, sebagai salah satu ba 
gian dari penduduk negeri dan 
sambil mengingat penuh “akan 
kesulitan2 jang dihadapi oleh 
pemerintah. 

Soal habisnja wak 
tu opsi. 

Atas pertanjaan. bagaimana pendi. 
rah IEV mengenai habisaja waktu 
OpSi dan perhatian  terhadah soal 
itu, dikatakan oleh tuan Wass-ba. 
hwa JIEV menjifsaikan, bahwa ada 

    

tjel 

Cjauan objek2 sosial diseluruh 

emampungan sadja, 

Mungkin dalam. bulan Maret 

jad. djawatan sosial Sumatera 
Utara akan mengadakan "kur- 
sus kader untuk pegawai2 dja- 
watan sosial supaja mereka ini 
apat tebih effisien dalam.  be- 
kerdja dilapangan kesosialan. 

Dalam “penindjawannja . ke 
Atjeh Barar dan Atjeh Selatan,   

| 
ung di tepi gili2 jg diliputi f 

| 

"Idaerah Atjen Barat dan Sela- 

tuan Hasjmy sangat menjesal 

kan bahwa pemerintah, belum. 
ac perhatian nampaknja ter- 
hadap pengumpulan orang9 
Jang kena penjakit kusta. Ba- 
njak diantara orang jang men- 
derita penjakit kusta tersebut 
berkeliaran sadja dan ini jang 
sangat berbahaja bagi keseha- 
tan orang lain, demikian 
Hasjmy. . 

Melihat Subur dan  luasnja 

tom itu, baik sekali kalau ke- 

daerah itu diadakan transmi- 
grasi, sehingga dapat mengu- 

rangi penderitaan. hidup orang 
dilain daerah jang terantjam 
bahaja kelaparan. 

Di Takengen menurut Hasj- 
my baik sekali kalau didirikan 
pula Balai Peristirahatan Bu- 
ruh sebagai mana jang sudah 
terdapat di Puntjak. 

Pertanjaan, apakah ia tahu 
di.Atjeh ada merembes kaum 
pelatjuran dari Medan, tuan 
Hasjmy tidak mau memberikan 
keterangannjs tetapi ia me- 
njatakan, bahwa kaum pelatju- 
ran jang mungkin terdapat di 
Atjeh akan diberantas dengan 
mengadakan razzia seperti di 
Medan baru2 ini. 

Untuk meringankan krisis 
achlak dalam masjarakat perlu 
diusahakan . sebenar2nja  ren- 
tjana kesedjahteraan sosial 
itu. Demikian antara lain kete-   rangan Hasjmy kepada P.I.- 

Aneta. " 

Pandai besi berer- 

ganisasi. 

Atas usaha kantor organisa 
Fsi rakjat dikenegerian Suka 

Makmur kaburaten Atjeh Be- 
Sar telah dikumpulkan sedjum 

  

  lah 20 buah pertukangan pan- 

dai besi untuk  diorganiseer 
mendjadi satu usaha jang be- 

sar dalam pembuatan alat2 jg 
Sangat berguna dim lapangan 
pembangunan. Pemerintah 
akan mengusahakan bahan? be 
Si untuk diberikan kepada ba 
dan pertukangan itu, supaja 
alai2 jang d'buatnja kelak da 
pat dikirimkan keluar daerah 

untuk kepentingan pertanian 
dan pembangunan. 

Kenegerian Suka Makmur 
(Sibreh) adalah satu daerah di 
Atjeh jang banjak sekali mem 
punjai pandaj besi, 

Partai2 di Atjeh. 
Kalangan partai Serikat Is- 

lam Indonesia Atjeh Besar te-   lah mengadakan reorganisasi 
partainja kedalam dan bermak- 
(sud dalam bulan depan menga- 
|dakan konperensinja disalah sa 
tu tempat di Atjeh. Selandjut- 
Lja didapat kabar, dalam meng- 
|hadapi pemilihan umum jang 
jakan datang, maka banjak se- 
kali terdapat beberapa kegia- 
tan? dari partai2 jang berada 
di Atjeh. 2 Orang utusan dan 
beberapa orang penindjau dari 
Partai Sosialis Indonesia akan 
berangkat pada achir bulan ini, 
untuk menghadiri kongres Par- 
tai Sosialis Indonesia di Ban- 
dung jang dimulai tanggal 12 
Pebruari jang akan datang. 

Tjeritera lakon menge- 
nai sedjarah kedja-   jaan Atjeh. 

Dari kalangan mengetahui 
didapat kabar bahwa tuan 
Matu Mona seorang wartawan 
Gan pengarang jang telah ter- 
kenal sedjak sebelum perang, 
ditawarkan oleh maskapai film 
»Empire Film Coy” di Singa- 
pura untuk membuat beberapa 
lakon jang mengenai sedjarah 
kedjadian Atjeh dimasa jang 
silam. Menurut keterangannja 
(sendiri Matu Mona akan mene- 
rima tawara- maskapai film 
tersebut, dan kini sebagai sum- 
bancan jang pertama ia sedang: 
menjiapkan sebuah tjerita jang 
mengenai ,,Puteri Hidjau”, tje- 
rita Mana adalah sangat terke- 
nal dalam masjarakat Atjeh. 

aa aan NE 

orang2 jang membiarkan liwat tem. 
bo dua tahun jang diberikan kepada 
mereka untuk menentukan pendiri 
annja dan baru kini mar  melung 
kah, Perundangan naturalisasi akan 
diadakan dan dengan peraturan itu 
lah orang9 ig melaiaikan kesempa 
tan itu harus membetu'kan kela- 
laan dan bila perlu dengan memberi 
bantuan kepada mereka. Suatu kesu 
Itan Jain ialah bagi orang2 jang 
orang. tuanja menerima kewarga ne 
paraan, sedang mereka itu antara tg 
27 Desember 1949 dan harj opti men 
tjapai usia 18 tahun, Dengan begitu 
maka kewarga negaraan dari orang 
sematjam ini tidak tertentu. . Soal 

aria 
.Keadaan Sosial Baik—Banjak Orang 
Berpenjakit ,' Kusta '/Bergelandangan 
Tidak Diatur—Kedjajaan Atjeh Akan 
Difilm—Pandai Besi Berorganisasi— 

" Partai2 Giat 
ALAM SUATU PERTJAKAPAN dengan PI-Aneta di Ku 
taradja tuan, A. Hasjmy, wakil kepala djawatan sosial 

Sumatera Utara, jang selama 20 hari telah mengadakan penin 
Atjeh, menerangkan bahwa kea 

daan sosial di Atjeh adalah lebih baik kalau dibandingkan de 
ngan luar daerah. Usaha2 sosial di Atjeh baru pada tingkat 

tetapi jang sangat penting adalah usaha 
bimbingan kearah kesedjahtera dan sosial. 

Sopan Santun 
«Militer, sa 

25 (Peringatan Kol. . 
Kawilarang 

YALAM — INSTRUKSINJA 
jg. ditudjukan kepada se- 

mua pedjabat komandan atau 
kepala dari pasukan? dinas2, 
bagian2, biro2 Angkatan Pe- 
rang dalam daerah territorium 
II, Kolonel Kawilarang selaku 
panglima tentara territorium 
HI telah memerintahkan supaja 
para Komandan dan kepala itu 
selalu mengawasi dan memper- 
baiki Begaku para anggo- 
tanja terhadap rakjat dan dgn. 
rupa? djalan mengusahakan 
tumbuhnja kembali perasaan 
hormat dan tjinta dari rakjat 
jang spontan terhadap tentara 
nja. 

Sebagai alasan instruksinja 
itu Kolonel Kawilarang kemu 
kakan, bahwa dalam beberapa 
hal tata-tertib clan sopan-san 
tun sebagian anggota tentara 
dalam territorium HI masih sa 
ngat bertentiaingan dengan tata 
susila dalam masjarakat, dan 
hal2 demikian itu akan mendja 
tuhkan prestise segenap warga 
Angkatan Perang serta menga 
kibatkan timbulnjs bentji dan 
antipati rakjat terhadap Ang 
katan Perang.. 

Dipertimbangkannja, bahwa 
untuk mengembalikan keama- 
nan galam territorium III, ren 
tjana perbaikan kedalam teris 
timewa perbaikan budi pekerti 
warga territorium III, terma- 
Suk rentjana penting jang ha- 
rus selalu diperingatkan oleh 
para komandan dan kepala in- 

stansi militer kepada bawahan 
nja.. Kolonel Kawilarang me- 
merintahkan, supaja instansi2 
tersebut melakukan ins'ruksi- 
nja. dgu perasaan kesadaran 
dan penuh tanggung djawab. 

SERUAN IL.P.M.I. BAND JAR 
MASIN. 

Ikatan Peladjar Muslimin In 
donesia (IPMI) Bandjarmasin 
pada tg 18 Djanuarj jl. telah 
mengediuarkan seruan jang ditu 
djukan kepada anggota2nja 
dan para peladjar umumnja, 
bahwa berhubung krisis achlak 
jang positif dikalangan pela 
djar terutama meroscinja se 
mangat beladjar dewasa ini. be 
giiu pula heba'nja perhatian 
(animo) kepada bioskop2 meng 
hidangkan film2 barat jang me 
njolok mata dan melanggar ta 
tasusila, maka diandjurkanaja 
supaja '. mengurangi aktivitet 
mencenton dan memperhebat se 
mangat beladjar, Seruan itu di 
tandatangani oleh Nurchalis Ba 
krie dan Abd. Rachman Ismail. 

I 

kinan Amerika 

Malam Minggu jl. djurubitja 
ra kementerian bahan mentah 
Inggeris katakan bahwa peme 
rintah Inggeris tidak gkan 

' umumkan tjara2 bagaimana ia 
akan mendapatkan timah itu, 
hal ini dianggap perlu untuk 
kepentingan komersilnja. Dim 
pada itu di Washington hari 
Saptu jl. Fleischmann kepala 
kantor produksi pertahanan 
dalam konperensi pers menun 
djukkan beberapa. aspek me- 
ngenaj soal timap ini. 

Dikatakannja, “bahwa kalau 
Amerika Serikat setudju untuk 
membajar kepada Indonesia 
dan Bolivia lebih dari £ 944 ti 
ap ton, dengan sendirinja Ing 
geris akan mendapat harga ba 
ru. Ini menimbulkan kesan, bhw 
£ 944 tiap ton itu dimaksud- 
kan sebagai harga-tetap jang 
akan ditawarkan kepada Indo- 
nesia dan Bolivia dalam pe- 
rundingan jang akan datang. 

Dugaan ini diperkuat oleh ke     inilah ig masih harus dipetiahkan. 

  

terangan, bahwa Inggeris akan 

    

HARGA. EMAS, 
Djakarta, 91 Diah. djam 17.00: 

KAN NA EU Rp. 31,50 

mp3 Ae Bana Rp. 80,50 
Emas kwal C ........ Rp. 28,50 
Palembang, 21 Djan. djam 12,00: 
Emas 2f Kit... .i... “Rp. 50 
Dollar Straits |... Rp. 86,25 

Singapura, 21 Djan diam 17.00: 
Emas murni (pembeli) Rp. 19750 
Emas murni (wendiual) Rp. 205— 

Emas perhiasan... Rp, TN 
11,00: ,29 Diam djam 

Be NN an. Sa 
Bimas No. 2& sj iaan Rp. 30,50 

Emas No, 8 Lcd RP. 28,50 
Harga beras di Surabaja 

turun. 

Harga beras di Surabaja pa- 

da waktu ini sudah sangat tu- 
run lagi, Hari Djum'at jl, be- 
ras kwaliteit O.J.S.I dalam per 

dagangan beras mempunjal 

harga iKp. 3800.— per 100 ks. 

Pada hari Selasa jang lalu ter- 

tjatat harga Rp. 425.— sedang 

pada pertengahan bulan Desem 

ber ditjatat Rp. 425.—. 7 

dengan tjepatnja di 

Bandung. 
Menurut laporan Kota Besar 

Bardung kepada bagian per- 

ekonomian dari sekretari pro- 

pinsi Djawa Barat” pada hari? 
iri harga beras didalam Kota 
Besar Bandung tampak turun 
dengan tjepatnja. Jaitu rata? 
merosciinja dengem Rp, 30.- 
per kwintal 

  

Pekan Olahraga Tenzara 
Pada bulan April jad. di gar 

nizoen Medan akan dilangsung- 
kan Pekan Olahraga Tentara 

jang meliputi seluruh angkatan 
perang dalam territorium Suma 
tra Utara. Untyk ini telah di- 
bentuk panitya jang diketuai 
oleh overs'e A Thaib. kepala 
staf TT I, M0 RE 

Sepak bola di Djakarta 
Pertandingan sepakbola pada 

Sabtu sor€ di Djakarta antara 
kes. Chung Hua lawan kes. Ma 

esa berachir dengan 6—3, sesi 
dang pada Minggu sorenja kesi 
UMS kesandjung, 1—0 lawan 
kes. PSB gafi Bogor. 

Demonstrasi tennis 
“D: Bogor pada har Minggu 

telah diadakan demonstrasi ten 
nis antara regu Indonesia jang 
Cliwakili oleh pemain2 Ketje 
dan Lierfi Yoe Djien lawan re- 
gu Djepang jang diwakli oleh 
Kodero dan Yamada. Pertandi- 
ngan ini bersifat persahabatan 

utk mempererat perhubungan. 

Kesudahan sbb: single Ketje 
Kodero 8—6 dan double Yama. 

cla/Kodero lawan Ketje/Liem 
Yoe Djien 7—5. 

KONPERENSI DIREKTUR? 
SMA SE-INDONESIA. 

Didapat kabar, bahwa. mu 
lai tg 31-1 jad untuk enam ha 
ri lamanja para direkiur SMA 
seluruh Indonesia akan menga. 
dakan konperensi dikota Bogor, 
untuk membitjarakan soa' 2 me 
ngenai SMA. Lain daripada 
itu pada hari Sabtu jl. dikota 
Bogor telah diadakan perte 
muan dinas antara kl. 250 ke 
pala SR dari Kota dan kabupa 
ten Bogor, dimana dirunding 
kan selain lari soal untuk: le 
bih memperbaiki tingkat S.R., 
djuga dirundingkan setjara da.   

akan 
donesia dan Bolivia untuk tiap i kan oleh wartawan ,,Antara” dari London, 1 

lam Kawadjiban para pendidik 
dalam menghindarkan krisis. 
achlak. Bni 

  

Timah Indonesia 
JARA2 BAGAIMANA Inggeris akan membeli 20.009 ton 
timah Malaya untuk didjual kepada Ar 

bagai hasil perundingan Chur chill-Truman 

AIA angan agang aya perhuni € 
memba jar lebih Ta Dan 

sn ini), ae, 

ton timah, demikian “dik wat- 

dapat ganti kerugian kalau ia 
rugi dalam pembelian timah de 
ngan harga itu, sebaliknja akan 
memberi kerugian kepada Ame 
rika Serikat kalay Inggeris bi 
sa dapatkan timah Malaya de 
ngan harga lebih rendah. 

Pendek kata, persetudjuan 
demikian adalah terlalu ruwet 
dengan kontrak dengan harga dalam usalta mendjual timah 
tetap, kalau ini tidak disertai 
penghapusan pasar-timah be-: 
bas Singapura. Saba 

cial Times” Dak yi akan ran, bahwa pihwk perunding Ingge. Tris dengan “nj '.telah melepaskan Suatu prinsip untuk mendapat ke. untungan segera — da'tu prinsip az sar/bebas, karena suatu pemerintah 
Jang hendak bertindak sebagai ne. rantara (makelar), “achirnfa 2) membawa, pada kesukaran”. Menu. 
Tug sk itu, tidak ada alasan” bagi Amerika Serikat untuk tidak mem beli timah itu langsung ketfusii   alasan satu: face saving. “untuk me. 
nutup malu. 

Kalangang di London menjatakan, 
dengan ini Financial Times” petu. 
pakan, bahwa timah Malaya adalah salah satu dgti kartu Oharehill da 
lam permainamnja sekarang. : 

“bdg” 

Harga beras terus merosot... 
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t NA Antara-UP). 

“ngan? iang berdekatan dengan 

juantuk bertindak sebagai forma 
teur kabivet dengan empero 

$$ leh kelebihan suara besar. 

  

'Tantanga 
t 

Kalau Pasukan? Ame. 
1 rika Mendarat Di Suez 

« Tentu Akan Diperangi 
Nota Mesir. Disampaikan Kepa- 
da Duta Amerika. 

5 EMANGKU . DJABATAN 
Menteri luar negeri Me- 

sir Ibrahim Faradj hari Saptu 
tdah minta supaja  dutabesar 
Amerika Serikat di Kairo Jet 
ferson Caftery, datang  dikan 
tornja untuk menerima sebuah 
nota. Didapat keterangan dari 
pihak jang lajak dipertjaja, 
bahwa nota Mesir tadi menge 
Nai perm Inggris kepada" 
negara? mempunjai ar 
mada, agar supaja mereka men 
Gjaga lalu-lintas melalui teru 
san Suez. . : 

Djuga kpd. Perantjis, 
Norwegia dan Belanda. 
Djuga kepada wakti2 diplo- 

masj Perantjis Noorwegia & 
Belanda telah disampaikan no- 
ta2 sematjam itu oleh Mesir. 
Caffery kemudian menerang-. 
kan kepada pets, pahwa ia ti- 
Gek membitjarakan pertemuan 
antara Churchill dan Truman 
di Washington, dengan Ibrahim 
Faradj. Akan tetapi Faradj 
ketika malam Sabtu mene- 
rangkan kepada. pers, bahwa 
Mesir akan menganggap pengi 
.riman pasukan? Amerika Pe- 
rantjis dan Turki kedaerah te- 

rusan Suez sebagai tindakan 
permusuhan dan bahwa Mesir 
akan melawan mereka seperti 
jang didjalankannjs terhadap 

ORDANIA ME. 
PNGI PAUS. 
.Talal dari" Jordania, 

Djlmat ih diteri 

miensi oleh Paus. Kun 

Iu berlangsung 20 me 
: & tu disertai oleh pa- 

ngeram Hasan. Menurut kala- 

rumah tangga Paus, atjara pe 

rundingan Hilah mengenai kese 
tiaan umat katolik di Jordania, 
Paus menjatakan terima kasih 
atas utjapan2 jang ramah ta- 
mah dari radja itu, dan meng- 
haturkan bahagia kepada ke- 
Inarga radja dan yakja: Jor- 
dania. 

  

! 

| 

  

  
Dengan suara.bula: Radja. Idris I, dulunja Amir dari €y- 
renaica telah terpilih men djadi radja Libya jang perta- 
ma. Sebagai diketahui, Li bya baru ini telah memperoleh 
kemerdekaannja dibawah PBB. Dewan Perwakilannja 
beranggauta 60 orang (20 orang dari tiap propinsi). Gam 
bar: Radja Idris I mengu tjapkan pidato mahkota (troon 

rede) dimuka microfoon. ,     
  

Tob Butuh Dollar! 
Churchill: Tidak (Berhasil i Mendapat 
Apa Jg Diharapkan Semula Dim : 

Perundingannja Di Washington 
Soal2 Jg Urgent Malahan Tidak Sampai Di- 

singgung-Singgung...... 
UN DJUNGAN PERDANA menteri Inggris Winston Cnur- 

" chill ke Washington, dipandang dari sudut, “kemiliteran 
tidak memperoleh hasil sangat baik, demikian United Press 
mengawatikan dari ibu kota Amerika Serikat Selain dari ia 
harus mengalah dalam soal komando tertinggi atas armada 

ugenai pengiriman ,,setjara lambang gabungan” dari angkatan 
perang Amerika Perantjis dan Turki ke Mesir untuk membantu 
Inggeris dalam melindungi Terusan Suez ternadap Mesir.   4 KONP. MUSLIMIN SEDUNIA 

“ DI KAIRO. : 
Imanuellah Khan, sekretaris-djende | 

& ral. Konpesensis Muslimin Sedunia. ! 
mengumumkan pada hari Kemis, basi 
wa kini sedang “diusahakan . supaja 
kompergnsi jang berikut dapat dilano 
sungkan dalam bulan Maret'di Kairo. 
Antara lain2 akan dibitjarakan per 
tikaian antara Inggeris dan Mesir 
dan soal2 ig mengenai Tunisia, Iran, 
MarokkS dan lain? negara Islam. 

SUSUNAN KABINET 
PERANTIIS. 

Partai sosial Perantjis 'hari 
Sabtu mengumumkan banwa 
partai ifu tidak akan turut du 
duk dalam: kabinet jang kini 
sedang disusur oleh sosialis 

radikal Edgar Fiure. Seperti, 
dikethui Faure Kemis dalam 
memperoleh fiat (pengesahan)   

T hwa Djerman Barat akan - me- 

Atlantik, Churchill wenemui pula kesulitan dalam usulnja me | 

Seterusnja Churchill menje- 
|tudjui setidaknja memberikan 
ban:uan moril kepada rentjana 
Amerika untuk memperluas pe 
rang Korea hingga ke Indotji- 

na dengan “bombardemen? se 

tjara tepat” bilamana peratu- 
ran2 gentjatan sendjata dilang 

gar, setelah tertjapainja peng- 

hentian di Korea... Reaksi2 Ing- 

gris terhadap hasil2 ini tidak 
menguntungkan dan. Churehil 
pasii akan harus memberi-dja 

    

  

   

waban atas sedjumlah pertanja 
an2 dalam Inggris 
nantinja 

parlemen 

Toh sebenarnja bu- 

tuh dollar. 

Dilain pihak ia memperoleh 

kesanggupan Amerika gkan 

mendjual sedjuta ton badja ke 
pada Inggris dan mengallakan 

pula sebuah perdjandjian tu- 
kar-menukar dengan mana Ing 
  

' Bentjana Asia.... 
.5 Kalau”Demokrasi 'Di'India Djatuh: : 

Kata Bowles 
UTABESAR AMERIKA untuk India Chesttr Bowl,s da 
lam pidatonja dimuka Perhimpunan Politik Luar Negeri 

di Hartford, A.S., pada 
dia telah 
sia dan pemimpin? komunis dan ,,kini terang 

hariDjeum'a: menjatakan, bahwa In- . 

»Ketjewa akan apa jang diharapkannja dari Rus- 

berdiri dipibak 
negara2 merdeka”. Menurut Bowles rasib kemudian hari Indi: 

akan terkantung pada 5 tahunjang akan datang iri, dar &3i- 
tambahkanja bahwa bantuan Amerika jang makin besar akari 
ikut membantu kesudahan masa 

  

10 Orang anak2 sekolah Viet 
m tewas dan 20 anak2 lain 

nja mendapat luka2 diantara 
nja 10 luka2 parah, ketika bis 
jang membawa mereka ke seko 
lah melanggar sebuah randjau 
darat disebelah selstan Saigon. 

— Djumaat djam 13.00 sebagi 
an kota Sumbawa Besar dise- 
rang bandjir hebat. Banjak ru 
mah hanjut dan sebagian terge 
nang, antaronja dirumah sakit 
air menggenangi hingga 2 me-, 
ter Apakah ada dan beberapa 
banjak-korban manusia belum 
Jike'ahui. 

— Kementerian luar negeri Ar 
gentina pada malam Saptu me 
ngumumkan, bahw Agentina te 
ai mengakui negara baru Li- 
4 Ya. 

— Perdana  mentegi Inggeris 
Wins'on . Churchill paca hari 
Sabtu telah bertolak ke New 
York dari Washington dalam 
perdjalanannja — kembali 
Inggeris. 

— Menteri luar negeri Pakis. 
tan, sir Zafrullah Khan, pada 

  
|kan perdjalanannja 
'nin ke London. 

ke | 
Le Hapi 

jang menentukan nanti. 
Ne De 

Bowles selandjutaja menjata 

“kan, djika pemerintahan demo 

krasi «gkan djatuh di India, ma 

ka 

ngalami kemunduran jang me 

ngakibatkan 

"Guna merdeka akan me- 

bentjana disely- 

ruh Asia.” Kemunduran ini, ka 
ta Bowles bahkan akan lebih 
besar daripada kerugian jang 
diderita oleh dunia merdeka ke 
tika Tiongkok direbut oleh ko 

munis. 

“Peladjaran di Tiongkok itu 
memberi peringatan sebelum- 

nja kepada kita apa jang mung 
kin dapat terdjadi di India. Dji 
ka kita tidak dapat mengambil 
keuntungan darj peladjaran ini 
maka hari kemudian sungguh 

sungguh gelap, demikian Bow 

les. Sebagai dikabarkan Ches- 

ter Bowles telah minta kepa- 
da Kongres supaja Amerika 
membantu India dengan suatu 
program bantuan sebesar 1000 

“djuta dollar untuk masa 4 ta 
hun. (Antara — AFP). 

  

hari Djum'a: telah tiba di Ge 
neva sebagai tamu dari perkum 

pulan internasional utk kaum 

pelarian. Ia skan melandjut- 
hari Se- 

dibuka perwakilan Djepang di 

' seberang lautan! Perwakilan itu 
“dipimpin oleh Keinhi Tabuko, 

  

gris akan mengirim aluminium 
ke Amerika, jaknj sematjam lo 
gam jang kekurangan di Ame- 
rika Serikat. Pun ia berhasil 
menggerakan Amerika untuk 
membeli timah putih sedjum- 
lah 20.600 ton dalam tahun 
1952, dengan harga 1.18 dollar. 
Harga ini ada lebih tinggi da 
ri. jang dibajar oleh pemerin- 
tah Amerika, dalam waktu be- 
lakangan ini. Selahdjutnja: 
Churehill “berhasil memperoleh 
djandji tertulis jang sedjak la- 
ma C.nantikan, jakni bahwa pe 
rawat2. pelempar bom “atom 
Amerika jang ditempatkan di 

| Inggris, tidak akan beraksi se 

    
Sabtu & Djeneva tlh | 

| hanja ada 691 orang, 
dari 519 orang lelaki dan 112 |dari Kremlin, dan mereka 

| orang wanita atau hanja 1/6 | terus-menerus melakukan 

  

belum ada izin dari pemerintah 
Inggris. Akan tetapi masalah 
Inggris jang paling urgent ja- 
itu krisis ekonomi dan keuang 
an —-.Sama sekali tidak 'ter- 
singgung-singgung. 

Meskipun Churchill menjata 
kan, bahwa ia berkundjung ke 
Amerika itu adalah untuk ba 
dja dan tidak: untuk mas, de- 
mikian United Press namun 
kenjatisan2 jang pahit jang pa 
ling dibutuhkan oleh Inggris 
itu adalah mas — dan ini ber: 
arti butuh dollar... 

Partikel V 
Serdjana2 Australia 

Berhasil Mengisolirpja 
DARA SARDJANA pada 

bafai perguruan . tinggi 
Melbourne, Ausirali . mengata 
kan bahwa mereka telah ber 
hasil mengisalasi suatu partikel 
alom jang hingga kini belum: 
diketahui betul bagianZnja, ja, 
tu suatu meson jang terkena: 
dengan nama partikel V” 
Rombongan sardjana Ausitrali 
jang dipimpin oleh Dr. V. D. 
Hopper tadi menjatakan, bah 
wa pendapatan mareka tadi di 
akui di Inggris dan di Ameri 
ka. 

Para ahli pada balai pergu 
ruan tinggi Manchester (Ingge 
ris) menduga adanja partikel- 
V tadi, tetapi tak berhasil me 
ngisolasinja, walaupun mereka 
mentluga bahwa partikel tadi 
terdiri dari massa elektron se 
djumlah 800, Akan tetapi sar- 

djana2 Melbourne tadi menda 

pati, bahwa partikel tsb tadi 

bisa dipetjah dim meson dan 
preton dan sesungguhnja ada 
3 kali lebih berat. (Antara — 

UP). 
3 

1/6 PENGANGGGUR JG. DA- 
PAT DITEMPATKAN. 

Dari Kantor Penempatan Te 
naga, Pasuruan didapat kabar, ' 
bahwa dalam tahun 1951 jang 

" Dinas Militer 
Djerman-Barat 
Akan Segera diadakan: Djerman-Barat | 
Akan Sumbangkan 300 Sampa!400.000 

Serdadu" Buat! Pertahanan Eropa” 
— ,Keterangan Theodor Blank. 

Djerman Barat kekonperensi 
kembentukar tentara Eropa, Tneodor Blank, hari Suptu 

Jl. mengatakan dimuka tjorong radio, bahwa di Djerman Barat 
akan diadakan kewadjiban dinas militer, sesudah tertjapai per 
seludjuan mengenai pembentukan suatu masjarakat pertahanan 

pan DEL EGASI 

| Kuropa Barat. Menurut Blank 

datangani Perdj 

x Ane i 

" Seterusnja dikatakannja bu   
nerima bantuan2 ekonomi dan 
berupa. wang dari luar negeri, 

| gung membentuk kesatuan? 
militer Djerman. Diterangkan- 

|nja bahwa pengerahan tenaga2 
untuk dinas militer. Djerman 
itu akan dilakukan setjara pi- 
Tihan. ai » 5 

Djerman Barat akan 
sumbangkan 300- 

Pemerintah Djerman Barat 
malam Minggu mengumumkan, 
bahwa Djerman Barat akan me 

dan 400.009 orang untuk pem 
bentukan tentara Eropa jang. 
sedang dirantjangkan itu. Se- 
terusnja Theodor Blank, ko- 
misaris. perdana menteri. Ade- 
nauer Urusan pertahanan, me- 
ngumumkan bahwa pemerintah, 
Djerman - Barat. akan. .minta 
Supaja parlemen Djerman Ba- 

rat menjetudjui suatu rentjana 
undang2-dinas militer “umum. 
Menurut undang2 tadi pemu- 

akan menghendaki supaja semua negara Eropa Barat jang ikut 
talam Me ea tadi serta negara? jang menan- 

1 ndjian Atlantik, termasuk pula Amerika Sari 
kat dan Inggris, mempertahankan batas Republik Federal 
Djerman (Djerman Barat ternadap sesuatu agresi. 

400.000 orang. Jatas 
pantai Korea termasuk pula 

njumbangkan antara 300.000 1" 

“tentuan2 internasional jang su 

persetudjuan jang diusulkan itu 

  

Proklamasi   Synghman Rhee || 
Semua: Perairan Korea! 
#Dibawah, Kekuasaan! 

Korea-Selatan 

PAN KOREA Sela- | 
tan, Syngman Rhee pada 

hari Saptu telah memproklamir 
kan kedaulatan Korea Selatan 

Ip perairan dipesisir 

orea Utara hingga perairan? 
teritorial Mantjuria dan Sibe- 

ria. | 
Ah 

Dalam proklamasi tersebut 
presiden Korea Selatan menga 
takan, bahwa keputusan ini te 
lah diambilnja atas dasar ke- 

dah lama ditetapkan dan dimak 
Sudkan untuk kepentingan ke 
amanan negaranja. Proklamasi 
Rhee dalam pada itu berten- 
tangan dengan pendirian PBB 
karena angkatan2 perang PBB 
telah mengosongkan pulau? di   da2 Djerman jg dibutuhkan un 

tuk disumbangkan kepada ten- 

akan diwadjibkan - melakukan 
dinas militer. Menurut kala-' 
ngan Djerman jang lajak 

| pertjaja, sumbangan Djerman | 
  
| Barar tadi akan berdjumlan 12 | 
| divisi, jaitu 6 divisi infanteri | 
| bermotor dan. 6 divisi-lapis-ba- 

| dia. (Antara-AFP). : 
| 

8 Pentjakar' La- 
ngit Di Moskow 

ALAM HARIAN? Rusia di 
amumkan bahwa dis 

pandjang daerah terusan ji: 
menghubungkan danau Ar 
dgn, lautan Kaspia berdiri se- 
buah kota baru Kota itu dib 
nama Kazando. Ini adal: 
baru jang kedua dalam daera 
Turkmenta da mana selu- 
rubnja akan siap 6 buah indas 
tri2 baru selama 3 tahun jang 
terachir. Ini berhubung dengan 
projek pengairan hydro-elek- 
tris raksasa dalam ber-bagai2 
daerah. 

  

Selandjutnje diumumkan, 
bahwa telah dimulai dengan 
pembuatan bangunan pentjakar 
langit jg. kedelapan di Moskou: 

beberapa buah dari djenis ba- 
agunan ini segera akan siap. 

Gedung jg. baru itu akan me- 
'iputi 32 huah tingkatan dan &i- 
sediakan sebagai pusat untuk 
kantor2 pemerintah. Gedurg2 
tu bendiri.ditepi sungai Mus- 
kou. disebelahnja Kremlin. Tu- 
djuh buat gedung2 lainnia, 
mungkin akan selesai nada 

| achir tahun 1952 terdiri dari 2 
| buah gedung flat, dua buah ru- 

  
| mah penginapan, 2 buah ge- 
| dung kantor dan sebuah se 
| dung. flat menurut  ficntoh 
' Amerika, jakni tempat tinggal, 
toko2 Jan rumah2 makan. 

R20.000 Agen 
ussia Di USA? 

Amerika Merasa Ke: 
amanannja Terantjam 

“SENATOR James Eastland- 
dari partai Demokrat jang 

mewakili negara bagian Missi. 
sippi, pada hari Rabu telah me 
minta kepada Kongres supaja 
mengeluarkan undang? pernja 
taan keadaan bahaja agar pe- 
merintah Amerika dapat mela- 
kukan penangkapan terhadap 
ribuan orang jang didakwa me 
lakukan kegiatan subversif. 

Eastland jang mendjadi ang 
gota dari panitia ketjil Senat 
utk. urusau keamanan dalam 
negeri, telah mengadjukan re- 
satusi tsb, dengan permintaan, 
supaja undang2 MacCarren me 
ngenaj keadaan bahaja itu de- 
ngan segera didjalankan. 

Undang2 ini, berdasarkan ma- 
na departemen kehakiman 
Amerika diberi kuasa “untuk   
menahan setiap orang jg. di- 
dakwa melakukan kegiatan sub- 

' rersif, telah diterima oleh Kon- 
sres belum lama ini. HEastland 
menerangkan kepada Senat, ba- 
iwa menurut keterangan2 dari 

lalu djumlah penganggur jang sumber jg. boleh dipertjaja te- 
mendaftarkan diri pada kantor 
tersebut (Pasuruan) ada se- 
(Fumlah 4342 orang, wanita 

dan lelaki. Diantara mereka 
iti jang dapat ditempatkan 

terdiri 

'ah sampai padanja, maka pa- 
Ja waktu ini di Amerika Seri- 
kat terdapat 50.000 orang ko- 
munis jg. berorganisasi baik. 
Diantara mereka itu, 20.000 
»rang mendjadi agen? istimewa 

itu 

ke- 
lebih sedikit dari djumlah pe- | giatan untuk merobohkan Ame- 
nganggur jang terdaftar, 

  

tika Serikat, demikian katanja, 

4 

tara Eropa tadi sadja jang ' 

    
   

  

       

   

     

  

S |ka di laut Atlantik, kabarnja 
“Jakan diangkat buat djabatan 
| tsb. Menurut.AFP, Truman dan 

,# Churchill pun mentjapai per- 
“Isetudjuan u: 

pesisir pantai Korea Utara dan 
telah memberikan persetudjuan 
tidak akan mengidjinkan ka- 
pal2 perang mereka mendekati 
pantai Korea Utara sesudah di 
tjapai suatu gentjatan sendja- 
ta. 

  

KOMANDO ANGKATAN 
LAUT PERDJANDJIAN 
ATLANTIK, 

Churchiki felah menjetudjui 
hari Djum'at jl. pengangkatan 
seorang Amerika sebagai pe- 
mimpin komando angkatan 
laut negara2 Atlantik Utara. 
Laksamana Mc Cormick, ko- 
mandan angkatan laut Ameri- 

  

  

untuk  meluaskan 

    

  

Pekerdja 
Tambang 

tu bara untuk kemadjuan2   
Kapal 'Perang 

M »Liverpool” 

Seorarg pedjoang gerilja 
luka2. 

Mobilisasi 
Amerika 

  
Tiada dapat kita tafsirkan betapa besar manfaat ba- 

manfaat tadi pun tak mudah mengerdjakannja. 

gambar: sebentar menengok di salah satu tambang batu 
bara dimana seorang pekerdja tambang dg. mengalami 
tidak sedikit kesukaran serta terasing dari sinar mata 

hari melakukan Kewadjibannja. 

Port'Said Ditem. 
“baki Inggeris?” 

“niiverpool" Beraksi Se- 
lama Ada: Clash" Dgn Gerilja:Mesir: 
2 Seluruh$Mesir”- Dinjatakan? Dim : : 

Keadaan 'Bahaja 
ENURUT UNITED PRESS kapal 

pada sialam Sabtu telah menembaki Pori 
Said dalam pertikaian sendjata jang timbul antara pasukan2 

Inggeris dengan pedjoan22 gerilja Mesir jang berlangung se- 

lama empat djam. Perkelahian timbil ketika pedjoang2 gerilja 

Mesir mengadakan serangan tefhadap sebuah tangsi Inggeris. 
) tertembak mati dan seorang lagi 

| rima mengenai kerugian2 jang 

AAA Ma» AK 

industri. Tetapi bahan ber- 
Pada   

  

pendjeladjah Inggeris 

8x 

Belum ada berita2 jang dite 

disebabkan oleh tembakan? ka 

pal “Liverpool”, Dari London 
United Press memberitakan, 

bahwa kementerian angkatan 
laut Inggeris tidak menerima 
laporan2 tentang penembakan 
penembakan “kapal pendjela- 
djah “Liverpool”. Kementerian 

Tiap)Tahuneja 800.000 
Oraug Dilatih 

  

Atoom Dikembalikan 
Kepada Panitya Per- 
latjutan Sendjata si 

teh IDANG LENGKAP dari 
Sidang Umum PBB hari 

Saptu petang telah memutus 
kan untuk mengembalikan usul 
Bovjet tentang pelarangan sen- 
djata2 atom dan pembentukan 
suatu badan pengawas, kepada 
panitia perlutjutan sendjata. 
Keputusan tadi diambil dengan 
40 suara lawan 5 (Blok 
Sovjet), sedangkan 13 negara 
menjatakan bbanco, th 

Sidang lengkap tadi “diada 
kan untuk menjetudjui lapo 
ran panitia politik tentang 
»Tindakan2 guna memberantas 
antjaman perang dunia baru 
dan untuk memperkuat perda 
maian dan persahabatan anta 
ra negara2”, Laporan tadi me 
ngemukakan saran  supaja 
usul wakil Sovjet Vyshinsky jg 
terachir, jaitu tentang soal per 
lutjutan sendjata,  dikembali 
kan kepada komisi perlutjutan 
sendjata Jang menentang lapo 
ran tadi ialah negara Blok 
Sovjet, sedangkan India, Yaudi 
Arabia dan Syria menjatakam 
blangko, 

Soal Korea. 
Berita UP mengatakan seterusnia, 

bahwa Sidang Umum telah menolak 
usul Sovjet Uni supaja segera di- 
adakam perletakan sendjata Gi Ko- 
rea, ig dilikuti dengan nenarikan 
kembali segala pasukan dari garis 
lintang 38” dalam tempo.19) hari. 85 
suara menolak usul Soviet tad'. 8 
Suara menietudiuinia. sedangkan 10 
negara tidak menjatakan” scuaranja, 

Disampine it ditolak pula. usul 
kamhahan Soviet. supaia segala pas 
Eukah asing — termasuk djusa na. 
sukar? sukarela (RRT? — di um. 

durkan dari semenandiung Knreg 
dalam tempo 90 hari. 31 suara, ma. 
nentane usul tadi. 7 suara menie 
tusju'nia, 11 suara blanko: 

Usul pakt perdamaian 
s 5.Besar ditolak 

Djuga permintaan Soviet supala 
diadakan pakt perdamaian antara 
B-Besar, ditolak: jaitu dengan 31 
suara lawdn 11 dan 11 suara hlang. 
xo 

Dengan 45 lawan 5 suara serta 6 
suara blangko, Sidang Umum telah 
menolak tuntutan Soviet Uni .sw 
paja Pakt Atlantik d'anggap sebagai 
persekutuan ig agresif  (Antara— 
AFP). 3 
    

JENDERAL LAWIEN Col | tersebut menolak memberikan 

lins kepala staf Amel komentar atas berita2 itu. |   dsxerah komando angkatan laut 
Inggeris hingga pengairan se- 
keliling pulau2 Inggeris jang 
dalamnja 100 depa (vadem) : 
atau kurang. ? 

BEBERAPA PERWIRA DITANGKAP, 
Diumahat malam .CPM Bandung 

telp amoan angkap 'beberapa orang 
perwira dari sesuatu Batalion. Hari 
itu kemudian diadakan penggleda 
han2 di. as. batalion- tersebut. 
Alasan2 .penangkapan2 itu jalah 
bahwa perwi dari batalion terse 
but diketahui ada hubungannja de- 
ngam periggarongan. Demikian dika. 
barkan oleh Harian Indonesia” 
harj Sabbtu, 

Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
para perwira itu sekarang masih da- 
lam tahanan. Tentang peristiwa ter. 
sebut, baik Staf Divisi maupun CPM 
belum sedia memberi keterangan ke- 
pada ,,Antara”. 

Diper $ 

Ta ae 

S Ka : 

. ngan djalan persatuan Islam. 

ra India dan Pakistan, jang 
di "pokok persengketaan itu. 

Aksi Gerom- 
bolan D.I. 

Rumah2 Penduduk 
Tjisalak Dibakar 
ADA TANGGAL 17 ma 

2 ia “ Ba Pa 
jam &-— kli ap j 

matan Tjisalak telah Mana 
gerombolan DiI sebanjak 197 
rumah dan 13 binatang ternak 
mati terbakar. Malam itu dju 
ca dikampuns Davodatar dan 
Dagopatrol desa Tjimahmar ka 
tjamatan Tjisalak dibakar 68 
rumah 8 penduduk ditembak 
mati 2 luka berat dan 1 Iu 
ka enteng, demikian perwira 
listrik militer Subang, 

2. 

. Selandjutnja diterangkan, 
bahwa gerombolan terdiri dari 
200 orang bersendjata lengkap. 
dientaranja terlihat 4.bren, da 
tang dari 2 djurusan jaitu da 
ri Gunung Tjanggah. Diduga 
mereka masih berada  diseki 
tar Gunung Tjanggah, penge 
Cljaran sekarang terus didjalan 
kan oleh bataljon 307 dan 309. 

  

menjatakan pada hari | 

Lebih djauh olehUnited Press 
diberitakan, bahwa kapal pen 
djeladjah Inggris “Liverpool” 
dengan diselang seling bebera 

rika 
Ojum'at dalam sebuah laporan 
kepada panitya pasukan? pe 
rang dari dewan perwakilan 
rakjat, bahwa peperangan di 
Korea telah membuktikan bah 
wa pemerintah Amerika me 
merlukan program jang cifi 
Cient guna mobilisasi pasukan? 
Amerika Serikat 

Mengenai hal ini, . 
orang dalam setahun akan di- 
persendjatai. Dalam instansi   jang pertama akan diambil per 
tjobaan dengan: 
suka-rela dari umur 17 tahun 
sampai 19, jang dewasa ini “- 
dang dalam dinas. Laporan 
itu. diachiri dengan  menja- 
takan, bahwa hanja satu kal 

sadia jag dapat mempengaru- 
hi kaum komunis 
pin? mereka, jakni .,kekuasa- 
an”. 

Pil Pahit Russia 
Walau Diberi Gula'Sekalipun Djangan 

, ! ' Kata#Khalikuzzaman, Pa- 
r Menjjari Penjelesaian | 

XSoal2-nja Diatas Saluran Islam 
UMUM LEMBAGA Muslimin Pakistan, Chaudri 

: hari Djum'at memperingatkan kaum 
Muslimin, agar supaja ,,djangan tertipu oleh politik pil-pahit 
js. diliputi gula Sovjet Uni, melainkan atasilah kesulitan? de- 

Khaliguzdaman mengatakan ba 
hwa pernjataan Malik tadi mwelenjapkan harapan jang toh 
tinggal sedikit. untuk “menjeleS2ikan masaalah Kashinir anta- 

sudah 4 tahun lamanja mendja 

40.000 orang | 

bakan2 kearah kota Port Said 

dari tempatnja membuang ang 
kar diteluk Tina, Mengenai se 
yangan terhadap tangsi Ingge 

| ris dikabarkan lagi, bahwa pe 
800.000 | djoang2 gerilja Mesir menga- 

dakan serangan dari dua su- 

dut. Pihak Inggeris memulai 

tembakan dengan memperguna 

kan sendjata2 meriam, sambil 
berusaha meninggalkan tangsi 
dalam mobil2 badja. Akan te 

tapi berhubung dengan Serang 

an2 senapan mesin Mesir mere 

ka terpaksa menarik dirj kem 

dan nemim- | bali. Sementara itu seorang op 
& Je r , 

sir Inggris jang dengan mengen 

daraj sepeda hendak menudju 

kerumahnja agak diluar kota 

Kairo diserang oleh gerilja2 

Mesir. Dengan mendapat luka2 

berat ia diangkut kerumah Sar 

kit. FTA 

Kementerian dalam negeri Ingge- 
ris mengumumkan. bahwa disekitar 

tempat - itu diuga telah diketemu- 

kan suatu majat seorang petani. Se- 
orang anggauta polisi pembantu 
tertembak dikedua kakinja ketika 
pasukan2 Inggeris di Ismailia me. 

recadakan tembakan terhadapnia. 

Seorang pekerdja pada maskapai te. 
rusan Suez merdapat luka2 sewaktu 
dua orang opsir Inggeris.ketika tu- 
run dari sebuah mobil-sakit mem- 

buka tembakan terhadapnia. Demi- 
kian berita darj kementerian dalam 
negeri Inggeris. . 

Keadaan dim. bahaja 
diseluruh Mesir. 

Keadaan difdm bahaja telah di. 
umumkan untuk seluruh Mesir se. 

pk 
ADA HARI Kemis seorang 
anak perempuan gris 

di London, berumur 8 tahan 

mendapat ketjelakaan jang me 

njebabkan tulang pahanja Pas   tah dan g2 dibagian Per- tulang | I 

pa waktu telah melepaskan tem | pelanggan . Kaki dan mendapat kerusakan? jang Ber 
bahaja Dalam pada itu ia sas 
masekali tidak merasa , 
Anak tersebuy urat sarafnja su 
dah mati samasekak: dan tidak , 
berperasaan apa? tetapi untuk 
selandjutnja kan si- 
fat2 sebagaimana biasa, demiki 
an menurut dn Ernest Wastla 
ke dlam madjalah kesehatan 
Inggris, Kerusakan tulang 
pahanja baru diketahui beberz 

pa minggu sesudahnja, jaitu.ke 
tika ia mengeluh tidak $ 

  

enis sebagaimana biasa, Anak 
| perempuan tersebut kini 
wat dirumah sakit guna @ 
rontgen, : 

Lan MALAM telah ter 
djadi kebakaran dirumah I 

seorang Tionghoa dikampung 
Balaibawaji, Makassar, Sebab? 

kor babi panggang .... 
Gemuk minjak babi jang me 

lir dan mendjalar .bersafha api 
jang kemudian menjebabkan 
terbakarnja seisi ru dari 
orang Tionghoa tsb. "3 
  

Gjak hari Sabtu. Tindakan ini munp 
Kim ada hubungannja dengan dibu: 
kanja kembali universitet2 s 
kolah2 ig ditutup pada hari R   tan Kemis, bertalian dengan Iakir. 

(nia putera radia dan berhubung de 
ngan tindakan2 dari golongan2y ig 
lak bertanggung diawab, ir bebera. 
ba waktu ig lampau pagig hari me 
lepaskan amarah mereka, .ter 
rumah2 minum dan kabaret9 

KASAR   

Menurut pendapat Khaliguz- 
zaman, pernjataan Jakob Ma- 
lik didalam Dewan Keamanan 
itu ,,gunanja untuk membesar- 
kan hati kaum Komunis di In- 
dia, agar supaja golongan tadi 
bisa merebut kursi2 dalam pe- 
milihan jang sekarang berlang- 
sung di India”. 

Seperti dikabarkan, Jakob 

Malik mengusulkan dalam De- 
wan Keamanan, agar supaja di 
bentuk suatu madjelis konsti- 

tuante di Kashmir guna meng- 
awasi plebisit disana. Dikata- 

kan Khaliguzzaman, bahwa 
»Sovjet Uni pandai menutupi 
politik imperialisnja dengan 
djalan semakin sering menu- 
duh negcra2 lainnja bahwa 
merekalah jang melakukan im- 
perialisme: memang mesin pro- 
paganda Sovjet tjerdik sekali”. 

(Antara—UP). 

Oo 
nu Djoko Umbaran 

ngan jang di 

ran jang 

selama 1760 tahun itu bar u 

  

menerangkan, bhw malam itu 
djuga dikampung  Malingping 
desa Sariredja Tjisalak djam 
21.00 dug orang  berna- 
ma Atmawidjaja dan Endang, 
ajah dan anaknja berumur 12 

orang, sehingga 

punjai 2 orang isteri.....,   Kepala Djawatan Penerangan 
Kabupaten Subang sementara   tahun, ditembak mati gerombo       

Mengaku Umur . 1700 Tahun: Dan. 
Masih3'Saudara Dng Presiden 

Serta Dorodjatun........... 
LEH POLISI TANGG UL (disekitar Djember) kini se 
dang ditahan seorang jg mengaku bernama Sang Wis 

jang bersifat penipuan kepada rakjat. 
dapatkan ,,Antara” Sang Wisnu Djdko Umba 

berdiam di Semboro itu mengaku berumur 1700 
tahun, tidak pernah makan masi 
baunja sadja. Untuk lebih menggem 
nerangkan kepada rakjat disekitarnja bahwa ia masih ke | 
luarga Gengan Presiden Sukarno dan Dorodjatun, sedange-| 
Djojo Katong dikatakan mendjadi p' ta 

Waktu dilahirkan ari2nja katanja mes 
di manusia jang dinamakan Di Boor, 

masusia biasa. sedang jang tinggal di Semboro baru 29 
hari lamanja “Tetapi menurut rupanja 
baran citaksir, tidak. ya dari 
boro Sang Wisnu Djoko Umbaran ita membe: edja- 
ngan? ilmu kebathinan dengan Na 
membawa, seekor ajam, 1 kobokan beras se 
meter dan uang Rp. 5.— utk splamatan, 
tiap murid diharuskan membawa kawan baru sebanjak 20 

dpngan demikian didalam 
ri 'ibu'ia telah mempunjai murid 74 orang 

Achirnja diterangkan djuga bahwa 
ko Umbaran jang mengaku berumur 1700 tahun itu mem- 

Menurut ketera: " 

dan tjukup mentjium parkan ia djuga .me- 

sedang ia sendiki 
4 bulan ini bisa dilihat oleh 

umur Djokc d Um-' 

20 tahun, Selama di Sem 

diharuskan 
ta kain mori 1 
Disamping itu 

tiap oran 

tompo 20-ha- 
banjaknja, 

Sang Wisnu Djo   
  lan, 

lagi da-. 
pat melontjat diatas djaring ' 

nja kebakaran tsb menurut ke 

netes dari panggangan menga k 

   “Serba Ditolak : 
Usui2 Sovjet, Mengenai 
Pekarangan Sendjata . 
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» POSWISSEL. 

satu asr, 
Aka, 

5. kan uang sebesar Rp 500:009.— Ber 

” merobah tjara? pekerdjaan 

. Tengah telah berusaha mentjari la- 

MENATA 
MINTA BAMA DIBUBARKAN 

Sebuah mosi jang ditanda-tangani 
oleh 5 orang anggota DPRDS Pro- 
pinsi Djawa Tengah telah disampai 
kan kepada DPD Propinsi untuk di 
persoalkan dalam sidang pleno ang- 
gota DPRDS tsb. Mosi tsb. berisi: 

I. Mendesak kepada Pemerintah 
agar supaja Jajasan BAMA dibubar 
kan jang kemudian membentuk jang 
lain dengan status jang tegas. Supa 
ja Pemerintah menurunkan dan me 
netapkan harga beras jang pasti, ig 

dapat. mengimkangi kekuatan mem- 
beli pada masjarakat umumnja. Utk 
dapat memenuhi tindakan tsb. supaja 
diadakan pembagian beras kepada 
umum, dan untuk pelaksanaan th 

supaja Pemerintah mengadakan pe : 
belian padi dan beras. Penggilin gac? 
beras supaja dilarang membeli padi 

sendiri dan mereka diserahi mensrgi 
ling padi milik Pemerintah dengan 
beaja jang sepatutnja. 

2. Mendesak kepada 
antuk memberi pertolongan kepada 
rakjat didesa untuk mentjukupi ke 
pentingan sehari? jang menudju pa la | 
perbaikan perekonomian serta se 
pertinggi -kesedjahteraan antara ma- . 
na supaja memberi modal jg tjukup : 
kepada Bank? Rakjat Indonesia dan ' 

chusus j 
mengenai pemberian? pindjaman. 

3.. Mendesak kepada Pemerintah | 
supaja mendidik dan membimbing ! 
rakjat kedjurusan ,,konsolidasi pem- 
bangunan djiwa”. f 

Untuk penjelenggaraannja Gaia 
djukan dalam mosi tsb. tentang per- 
lunja ada ,,Panitia Istimewa Penje- ! 
lidik soal Beras” dan ..Panitia Isti- 
mewa Penjelidik Sekitar 
Agama dan Djiwa” djuga panitia? 
jang mendapat tugas menjelidiki 
usaha2 kearah memperbaiki pereko- 
nomian dan tudjuan kearah kesedjah 
teraan, terdiri dari anggota2 DPRDS 
Propinsi. 

Selain kepada” DPD serta DPR 
Propin8i Djawa Tengah mosi terse- 
but disampaikan djuga kepada Pe- 
merintahan Pusat. 

Lebih djauh »Antara, mendapat 
kabar, bahwa mosi tsb. akan mzn- 
djadi atjara pada sidang pleno DPR 
DS Propinsi Djawa Tengah pada 
tg: 21 ini sampai dengan 23-1 j.a.d. : 

    

Pemerintah 

1 

HIBURAN TENTARA, | 
Tg. 21-1 pemutaran film ketjil di ' 

DPT Ki. IV Semarang: tgl. 21-1' 
OK. Melati: Kusuma di Bn. III Ge- 
hie Magelang: Tgl. 22-1 O.K. Sinar j 

“Tjandi, di RRI Semarang: Tgl. 22-1: 

O.K. Melati Kusuma di Bn. 422 Sa. 
latiga: Tg. 24-27-1 O.K! Melati Ku- 
suma di Be. Panembahan Senopati, 
Solo. Tg.-24-1 - O.K. Sinar. Tjandi 
di SSK. Tjipiring: tg. 254 O. K. 
Sinar Tjandi Bn. 428, Ungaran: tg. 
26-1 O.K. Sinar 'Tjandi di Balai 
Peradjurit Semarang: tg. 26-1 pemu- 
taran film ketjil di RPT Ambarawa. 

SEKITAR PEMALSUAN 

! 

Menjambung berita kita mengenai 
pemalsuan poswissel jang dilakukan 
oleh pembantu lurah Bugangan (Sua 
ra Merdeka 19 Djan. halaman ke-2) 
lebih djauh. kita menerima — ketera- 
ngan, bahwa D:. jg kita sebutkan itu : 
singkatan dari nama Dachlan. 
Ia bukan pembantu dari lurah Bu- 
gangan, akan .jetapi ia adalah se- 
orang jg atas perintah polisi Djom- 
blang telah beberapa lama dirawat 
dan ditolong oleh lurah tsb. Asa! D. 
dari Djakarta, anak dari sdr. Abdul 
lahwinata, Dji. Lau Tse 200. Perlu 
kita tambahkan ia kemudian melari 

  
kan dirr dgn membawa beberapa po -A 

.tong pakaian dan pula 1 diam ..Cy- 
ma” kepunjaan lurah Bugangan. 

PENGURUS PHENG 
YOU HUI. 

Minggu pagi kemaren perk. Chung 
Hua Pheng You Hui dikota ini telah 
mengadakan. rapat umum anggota 
untuk memilih pengurus baru. Mes- 
kipun hudjan- namun jang datang 
ada Mimajan.djuga. Pengurus baru 
th: 1952-1953 telah disusun sbb.: 
ketua Go Hong Biauw, penulis Tjan 
Tjing. Kie dan: The Yok Biauw, ben 
dahara Tjan Ting Hwat, komisaris 
kepala The Thiam Sioe- dan komm. 
The Thiam Hoei, Theng Tjong Sien 
dan Yang Sik Ing. Penasehat ada- 
lah Tan Tiauw Liong dan Tan Ping 
Lok. Panitera bertempat di Gg.-Baru 
75. Lebih djauh telah dipilih djuga 
beberapa pemimpin bg. olahraga. 

. 

KENTANG ,EIGEN 
HEIMER” 
Dalam berita kota kita pada hari 

Sabtu, (halaman 2) mengenai akan 
didatangkan 10.000 kg ,.padi Eigen- 

heimer” dari 'luar-negeri, terdapat 

keslahan. Jartg akan- didatangkan 

itu bukannja padi, akan tetapi bibit 

Kentang , Eigerheimer” — sebanjak 

10000 kg. Adapun tanah seluas 

200.000 ha. jang kita sebutkan, tidak 

akan ditanami 'dgn padi ,.Eigenhei- 

mer", tetapi dgn padi dari bibit jg. 

terbaik. Dengan demikian kesalahan 

kita betulkan.. 
# 

ASRAMA TJALON HADJI 
Dari pihak P.H.I. Djawa Tengah 

diperoleh keterangan, bahwa P? H. I. 
Djawa Tengah telah dua kali dide- 
s#k oleh Kem. Agama di Djakarta. 

'Siipaja selekas. mungkin -mendirik:n 
a“besar' bagi para Tjalor 

ntuk sin? sementaras di-ed'a- 

hubung dgn ini, maka P.H.I. D'awa 

pangah, dan -achirnja didapatkan 
2 tempat, jaitu satu didjalan Seteran 
dan satunja lagi di Pontjol. Kemung 
kinan lapangan di Pontjol aken di: 
“pergunakan untuk mendirikan asram 

| Tjalon Hadji tsb. 

FILM PEMBANGUNAN. 

Selasa sore besok, oleh Djawatan 
Penerangan Propinsi akan  diputar- 
kan film pembangunan, diantaranja 
film2”dari Jajasan Kerdjasama Keb:i- 
dajaan (Stichting voor culturele sa- 
menwerking) dan Gelora Tadonesia. 
Pertundjukan diadakan di Socikteit 
Harmonie Tjandi Semarang dari 
djam 19.30 sampai 21.30, 

  

..
 

  

Pendidikan” 

SIN Ta 

| Toko Pedamaran 90. Agen: De- "3 
pok 36b, Mataram 414, 697. 210 DJAKARTA - 

  

Njang paling di 
p HARGAIN 

RONSON 

Kenanvan Istimewa | 
i 
b 

Pakailah 

Lan. Te UN . Lichter $ 

Ti kah sudah bisa dapat di kang terbaik, bikinan Waropa, 

4 MODEL 
Njang sanget menarik 
COMPLEET 
GRAVEER NAMA GRATIS 
OFFICAL RONSON 

DEALER 

2 

   
SEA aa amat 

“AYANG SI AB 
Bodjong 58 — Tilp. 1514 

  

aa Dn”   
  

—.. DIDJUAL : 
SEBIDANG TANAH 
Luas kl. 880 m2 

terletak dibelakang Sekolohan 
Rakjat PENDRIKAN-LOR SE- 
MARANG. 
Surat2 penawaran dialamatkan ' 
kepada Harian ini advertensi 
No. 3/1132. ! 
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Setelah bersalin 49 hari 

Seluruh tubuh brasa lebih 
ringkas dan enteng, tjahaja mu- 
ka kliatan banjak lebih muda 
dan gembira, kesehatan ber- 
tambah-tambah, dan anak jang 
munggil itu mendjadi montok 
dan sehat betul. Semua ini Njo- 
nja dapat membuktikan, setelah 
minum 

Djamu - Habis Bersalin 
Tjap Portret Njonja Meneer 
Semarang. Setelah bersalin 3 
hari Njonja boleh mulai minum 
ini djamu sampai 40 hari. Bi- 
kinlah pesenan mulai sekarang, 
Gan mintalah kita punja Daftar 
Harga. : 

Es PABRIK DJAMU TJAP PORTRET 

NJONJA MEMEER 
DJL. DEMAK 129 TiLP. 611     

Lemahgempal 52. SOLO: - Tjo- 
judan 141.     

  

Buat mendjaga uwang tuan 

plaat wadja tebal. Pakai bodem untuk skrup di papan. 
Ukuran 17 X23X10 & Rp. 135.—# 

28" X34X12, 
Persediahan berwates, buat djual lagi bisa dapat potongan. 

Pendjual Toko MALTA 
Bodjong 32 — Teli. 

  

Na 
5 “Dikota-kota lain 

tjet krikkel kontji bagus dari 

Rp3 225 

1751 — Semarang, 
£ 1 ' $ 

LA   

  
MN ente tes 

KAA   

SD ARENA ANA | 

Ikambut putih djadi bitam 

Surabaja. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 
Semarang. 

MAA SANA ANAAN TA Sa Nya TN NA NA UA MAN Fan BRO 

REVIMI 
BANDUNG: . —# MEDAN “5: SEMARAN 

   
» 

  

  

Tua Kembali" Muda 

Tjap Foto , Empat Bintang” 
Tanggung 1069, tidak luntur. 

HARGA: . 
5 Gr, R 25,— Dan 3 Gr. R 15,— 
Special untuk didjual lagi ke- 
untungan bagus. 

Terbikin oeh: 
TABIB AMIRODIN 

Depan Kusumojudan 95A Solo. 

Agen: GOELAM ps. Pabean 49 

Me aana Hewan, on 

  
hatu...... 

tanah jang boleh 

Ychter? dan kran-kran, 

berat?, 

    
t 51GYo8 -2 

   

Ban-ban tractor ini adalah sungguh liat-ulet, 
telapak-bannja dibuat sesuai dengan peker- 
djaan jang diperuntukkan 

i karenanja kaum pemborong pekerdjaan? jang 
besar-besar benar-benar menggemari akan la, 
»Hard Rock Lug” tak ada lawannja ditanah? ' 

nSure Grip” dibuat chusus untuk mesin? uruk- 
dikemudikan, 

Weather” tak ada taraf-bandingannja bagi 
lagi 

» mengangkut setjara inurah muatan? 

   

   

   
   

      

   

  

   
     

   
   

  

HARD ROCK LuG 
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baginja, dan 

dan ,Al- 

untuk 

dang 
pula   

    

2 
SARANG? DIANGK 

IN GOODYFAR DARI PADA 
Lt asasi LAIN MEREK 

    naat 

      

    

    

Yoko MAYA-DEWI 
Nonongan No. 3 — SOLO. 
Baru terima: 

Imitasi wol lebar 1,50 M. 
1 per meter R. 30,— 

Imitasi tropical lebar 0,70 M. 
per meter R. 8,— 

Chiffon kembang lebar 1,10 M. 
per meter R. 7,50 

C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. 
per meter R. 12 — 

Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup. Silahkan belandja di 
toko kami. 
Harga paling murah. 

Ta Lama 

  

  

Hama LS Aa mena MA MN mana 

  

Untuk Tahun baru Imlek 

Sedia rupa2 
Taartjes, Kuweh kering (drooggebak) Saucijs brood, Groket, 
Pasteitjes, Roti Udang, Spekkoek, Max Mahon dil. 

Toke ,HOOG VELTs 
Bodjeng 38 — Tilp. 106 — Semarang. 
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besar chasiatnla 
Hjutjian terpelihara 

halus bagi tangan 

busahnja banjak 
beratnja tetap 

    

| UNTUK SINTIIA "4 

TAART KEMBAN 
RUPA2 CAKES 

:k 
s m 

1   EIITAS 
PLAMPITAN 22 

  

Roy Rogers 445 

: katun jang terkenal 

    
# MATJAM2 KERINGAN 

| SPEKKOHKROOMBOTER 

DELICA 
PETIREMAN 306 

AGENT. 

| 
! 

  

     
  Saban biasa mengdiarkan tangan” Saban Tjap 

Tangan halus bagi tangan dan tidak merusak 

(jurjian. 2 

     
     

    

    

buatan UNKEVER 

te 

  

ama 

M.S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Telp. 1123 Smg. 
Specialis: untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati 
WASIR dengan garantie sem- 
buh didalam 12 hari sampe run- 
tuk akar2nia. 

ZONDER OPERATIE 
Diam bitjara: Pagi 9—12 

Oreo 

G 

TELP. 1776 

GWAN HWA 
DJ. MATARAM 132 

1 
  

  

PE LL AL AL EA TE ma 

    

  
  WHAT GOES ON “Youre 

PLACE, ANYWAY, 
OXP START... 
TALKIN OUCH £ 

OUT RIGHT 
    

      

  

PA Tn 
PIN PN Pe MA El BNN aa 

  

    
Minumlah ! 

Ditanggung 10046 PUAS —' Apa sebenarnja jang ter- 
BERFAEDAH, ! djadi ditempat jang aneh. ini, 

Terbikin dari bahan-bahan Ox? Bitjaralah, djawablah perta 

pilihan jang mengandung ba- njaanku ini! Ouch!! 
— Akan kau lihat sendirt de 

nga segera, orang asing, 

sjak VITAMINE. 
Djl. Kestalan 98, 

Pabrik : 
SOLO. 

PA Pr Ted MR LA AA 

  

IN THIS STRANGE . |GONNA FIND 

NOW, 
STRANGER/ 

   

      

SAY... THIS THAT/S A CALLIN 
LOOKS LiKE CARD FROM ME... A PART YOU 
STICK ME 
WITH THIS, 
MISTER ? 
ES 

  

   

   

    

  

NAME AND: HANI3    

Ph 

— BE, ini agaknja sengat. Ka 
mu telah menotjok aku dengan: 
ini? | 

» Memang benar, Sekarang 
katakan siapa namamu dan se 
rahkan sendjatamu itu !! 

  

OVER TH/ GUNS,F |    
2x BS 3 
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TU : INJUN SNYA UM ROY. / BUG- L ROcERS, NAN 
DARTS SHORE 
WORkS FAST, 
DONITAITP 

V . 
WHAT!S HAPPENING? ) 

I FEEL FUNNY/ 
THE POISON 

ON THAT DART 
WILL MAKE YOU 
DO ANNTHING IT 
SAY FOR FIVE 
MINUTES... GET 

GOIN! 

         
   

       

        i F £ 
G EKATURES SYNDA TE Tr WORLD RtonTg RESERVED » 

— Ja, Rockjaw, aku menurut. 
Namaku Roy Rogers. ng 

— Rockjaw, zat jang kita tu- 
sukkan pada Roy Rogers itu 
kelihatannja mandjur sekali, bus 
kan? 

— Apa jang terdjadi? Enak 
sadja perasaanku | 

— Ratjun jg telah kusengat- 
kan dibadanmu itu, akan Aek 
buat kamu dalam waktu 5 me 
nit menurut segala perintahku, 
mengerdjaken segala apa jang 
kusuruhkan kepadamu | 

        

| GRAND 
: The WONDER Cf WONDERSHOWSI Wait Disney 

Cameron! dim. 
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TUA-MUDA. LAKI PREMPUAN ag 
BIKIN BADAN SEHAT, SEGER. DAN GUMBIRA. MINUMGELAMANJA: £ 

LENG KENG » JEVROUWS« 
LOK JONG  KOLESOM 

1 Pa Ian    
Ag AE Eta . 

    

   

   
   
   

  

5 Mak ph 5 KS 23 

ANE aa LT 

Siireretrin OLEHRESEPT ,LIE SENG YAUW 
A UNTUK PREMPUAN HABIS BERSALIN. 

ANGGUR PAK HONG TJAP JEVROUWS ADA TIOTIOK SEKALI 
PREMPUAN LAGI HAMIL (BUNTING) DILARANG MINUM. 

“BISA DAPAT DIANTERO TEMPAT DAN TOKO 2 

TOKO OBAT VENNOOTSCHAP” T HIAN SENG TEK" 
PANTJORAN.NO21: DJAKARTA-KOTA 

  

         
R3 Kena 

Bisa dapat diantero tempat dan Toko-toko. 
Djuga bisa dapat beli di: 

Toko Obat IWAY AN TONG, Semarang. 
Toko AURORA, Surabaja, 

    

  

  

  

Ini Malam D. M. B. 3 — 1 
sen Ta 

Ini Malam Penghabisan 

des
ai 

LUX 6.00”— 8.30 (13 tabu) Roxy 6.30 — 900 
Bagian ke Il & TAMAT : TE 

  

mmm BUSTER CRABBE JEAN ROGERS dalam "&' 

,Flash Gordon" II | 
vatirst Yank Into Tokyo”" 

Malam DM. B. 

  

Besok malam 

Lux 5.-7.-9.- 

5 —T.—9-— 

“3 

  

Isi (Iseg. umur) | 

,,Make Mine MuSIic come Aneka Waras | 
Musical fantasy jang menggemparkan dalam Technicolor ! 
  

ROYAL 

& 

| 
5.—

7.—
9.—

 

Ini Mala
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D.M
.B,

 
(13 tahuo

| 
| 

Rod
 

| 
6G 0 

»Cavalry Scout a er 

HEIBAT dan GEMPAR 

INDRA 5.-7.-9.- Ini Malam Penghabisan "13 tahun) 

Flash Gordon! ' 

  

  

  

  

  

  

i 

Besok malnm 6.00— 830 Buster Crabbe — Jean Rogers ' 
P 

Fiash Gordor' il 
| Lebih Heibat — Lebih Gempar Bagiankeli—(TAMAT) | 

s & 

Na ti 
SE anak Dop AN ap aa 4 

  

Ini Malam D.M.B. 
Rex 5.—7.—9.— (Seg. um. 
Spencer Tracy Joan Bennett 
Elizabeth Tayler Don Taylor 1 

Father 2! Bride" 
(AJAH SI-ANAK DARA) M-G-M's 
ORION 5.—7.—9.— (17th) 
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Hedy Lamarr — Joan Hodiak 13 

s1 Lady Without Passport: 
(Wanita, tak punja pas) 5! 

Metropole 5.-7.-9.. (13 th.) 
« Jobony WEISMULLER 3 
Maureen O'SULLIVAN dim, 

slatzan Escapes" 
ITARZAN LEPAS) 

Diagalan 6.30-9.- (13!tahunj 
     
    Ralph Byrd — Den ag £ 

- Sa taMdiek Tracy" 4 
5 Dtei Il (TAMAT) $ 

Druk, VII No, 584/11IJA/718. 1 
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