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| dimana dirawat anak2 jang 
'Harjadi sedang melihat2 

F
D
.
 

pa 2 - 

RRT 

1 ini. 5 

Oon ar 

mn Korea Utara jang me 

njerang - dengan kekuatan lebih 

dari 150.000 serdadu pada hari 

Selasa meruntuhkan garis2 PBB 
“difront tengah setelah mereka me 
rebut kota Hoengsong dan mende 
sak pasukang PBB hingga sedja 

“uh 7 md. Berita2 jang diierima 
: 1 medan pertempuran “menga 
barkar tentang adanja pemusa 

| dan? pasukan? RRT — K Utara 
Mn 

kuat didaerah pertempuran 

'Korps ke-9 kearah barat difront 

tengah. Berita? itu “menjatakan 

adanja tanda2 bahwa pasukan? 
a murgkin sedang bersiap? 

mperluas offensifnja de 
by penjerbuan kearah se 

dari Yangpong kearah pa 

BB jang berada didaerah 

jang mengadakan offen- 

tengah ditaksir sedikit2 
dari 3 atau mungkin 4 

dan 2 Korps Korea 

berarti 9 atau 12 divisi 
dan 6 divisi Korea Utara, jg 

kekuatan penuh akan ber- 

h lebih kurarg 180.600 ser- 
“tetapi div:si2 fihak Uta 

wa divisi2 Korea 
jauh berada diba- 

ja. Menurut Peats 
“pertempuran2 “difront tengah ter» di di 

ont jang pandjarg 

Tudjuan merebut Wonju. 

(8. Pasukan? Amerika dan Korea ji 

Selatan jang terputus hubungan 
Pera 

| nja ketika terdjadi serangan pasu-    

   
' Utara difront tengah semen, 

a itu sambil bertempur dapat 
meloloskan diri dari pengepungan 
“pada hari Selasa. 

  

|. Berita? dari front tengah menga 
takan, bahwa pasukan2 PBB telah 
mengundurkan diri ke kedudukan2 

“ baru disebelah selatan Hoengsong 
sukan2 Ut Pn kontak dg, 

pasukan2 Utara, Hingga djam 11 
h : Sela Oo 

“Hai Ren, ari Selasa pasukan2 RRT Oa ra belum mentjapai garis2 
aa AN Ra 

  

angan pasukan2 itu melalui 

igsong itu rupa2nja ditu- 
terhadap Wonju jang le- 
10 mil lebih keselatan !agi, 
onju djalan2 raja dan sela2 

lungan —memantjar kearah 
on, Tanynang, Yonju dan 

Andong letaknja ditepi 
Sungai Naktong, jaitu diper 

: Nana pertahanan 
u di Korea Tenggara. 

  

     

   
Pertahanan Seoul 
“makin kuat. 

ek medan pertempuran barat 
terdapat tanda2 bahwa pasukan? 
Utara makin memperkuat perta 
hanannja dibekas ibu kota Korea 
Selatan Seoul, Mortirg berat RRT 

Pr R Utara menembaki kedudu 
kan2 pasukan? PBB di Yongdong 

“bo, jaitu kota perbatasan Seoul 
— diseberang sungai Han. Meriam2 
“Mar? 105 mm Senin malam me 

. muntah: | sberatus2 ' pelurunja 
kearah kedudukan? pasukan? 
Amerika disebelah selatan dan 
tenggara Soul, 

  

Belandjutnja dari TokiwU.P ka 
bahwa pasukan2 pelopor | 

| anggauta2 misi pemerintah Indo. 

barat Chipyong 

  
n penjerbuan jang berpusat | 

Hoengs 

  

Pak Ae 
Menteri Sosial Harjadi mengundjungi kota Malang, beliau 
perumahan .Protestantse Jeugd Organisatie Oost-Java”, 

terlan tar. 

Keadaan di 

Ian pengu rusnja, 

Pada gambar tampak menteri 
asrama tsb., diriringi oleh kepala 

    (Aneta) 

dur Lagi 15 Mil mndur Lagi | 
alam Waktu 36.Djam Pasukan2 PBB 
000 sDidesak Mundur 
—. Meriam2 Berat 105 Mm. Menghudjani 

. Kedudukan2 PBB. 
SELASA malam, bahwa satuan? dari 6 Korps 
dan 2 korps tentara Korea Utara — jang mempu- 

para 24 divisi atau 140.000 hingga 170.000 orang 
tkan kekuatannja bagi suatu offensief di me- 

1 Korea-tengah. Diduga hanja sepertiga dari kekua- 
ih digunakan dalam pertempuran, jang telah memaksa 

I c a diri dari 10 hingga 15 mil dalam 36 

tara RRT itu ditempatk an difront sepandjang 40 mil dari 

hingga utara P onge hang. 

Beli Sendjata 
Overste Askari dan Ramelan, 

nesia untuk membeli sendjata, te- 
lah tiba.di New York untuk me 

| ngadakan perundingan2 dengan 
pembesar2 Amerika Serikat ten- 
tang pembelian alat2 perlengkapan 
militer- untuk Indonesia. 

Di. Washington mereka akan 
3 J ciri dengan jual 

h datang di Ame- 
: hekerana.ming 

   

   
  

Kapaj pelantjong jang pertama. 
sesudah perang akan berlabuh di 
Indonesia adalah kapal ,,Stella Pa 
laris” jang pada tg. 21 Pebruari 
akan tiba di Kupang, tg. 23 Pebru 
ari di Bali dan pada tg. 27 Pebru- 
ari untuk beberapa hari di Tan-j 
djong Priok. 

Bi Uang T: 

Faktor2 kenaikan harga. 
Selandjutnja Sjafruddin meng 

rangkan, bahwa sering kali terde 
ngar, bahwa berlakunja padjak 
peredaran adalah sebab terpen 
ting dari kenwikap, harga seka 
rang imi, Untuk dapat melihat fak 
tor2 kenaikan harga dengan sek 
sama, maka di sini dikemukakan |   

  

pasal? jang antarg lain menjebab | 
kan kenatkan harga? itu: a, bukti 
jang njata tentang hal ini ialah 
bahwa harga barangg telah naik 
sebelumnja padjak peredaran ber 
laku. b. kenaikan harga jang ting 
gi dipasar luar negeri dari berma 
tjam barang jang dibutuhkan oleh 
Indonesia, barang? ini ialah baik 
barang konsumsi, ataupun sete 
ngah fabrikat, barang-bahan dan 
barang modal: c. pemogokan, ke 
Tusuhan dan gangguan? lain ter 

hadap keamanan bekerdja jang | 
senantiasa terdjadi, sehingga pro 
duksi nasional merosot sekali, De 
ngan lain perkataan perbekalan 
konsumsi di negeri ini oleh sebab 
hat9 tersebut diatas tidak tjukup 
terpenuhi. 

Deviesen berkurang. 

Selama produksi nasional oleh 

sebab tersebut diatas kehilangan 

sedjumlah hasil barang untuk ex 

port — jang tidak dapat disusul 

kembali — maka ini berarti bahwa 

persediaan alat pembajaran luar 
negeri atau deviesen berkurang. 
Dalam kalangan perkebunan onder 

neming sadja, maka dalam tahun 
1950 oleh karena itu telah kehila 
ngan sekurang2nja 160 & 170 djuta 
deviesen. Ini berarti pula bahwa 
barang konsumsi tidak dapat dibe 

li sedjumlah sekurang2nja 300 dju 
ta Rupiah. d. kenjataan jang dapat 
kita saksikan, disemua lapangan 
dari merosotnja kegiatan bekerdja 
dengan akibatnja tersebut pada ec. 
e. politik keuangan Pemerintah jg 

  

tersebut. 

Sesampai kita didesa Nandri | 
dimana pertempuran itu terdjadi 
setiap orang jang kita  djumpai,. 

tua-muda, laki atau perempuan 
kesemuanja tutup "mulut rapat2 

terhadap pertanjaang jang diadju 

kan oleh para wartawan. Tak ada 

djawaban lain ketjuali ,saja ti 
dak tahu dan tidak mengerti”. 

Keterangan pihak jang berwa 

djib mereka takut untuk membe 

rikan keterangan2. Takut pem 

balasan atau hukuman pihak pe 

ngatjau. 

" Keadaan rakjat dan 

daerah. 

daan Rakjat didaerah2 sus 

Ham entan kembali. Pemerintah te 

lah kembali mendjalankan kewadji | 

annja dgn tenang seperti sediaka- 

a akar an telah kembali pada 

sekerdjaannja masing2. Tetapi mu 

ta ig  membajangkan stjuriga 

dan ragu” masih tampak. 5 

Situasi selama Januari. 

Keterangan2 jang kita peroleh 

hanjalah dari pihak Pemerintah. 

Menurut keterangan As. Wedono 

Kemalang, dari 13 Kalurahan di 

daerahnja sama sekali tak ada jg 

Rakjatnja berwatak djahat atau 

pun ,.grajak minded”. Kesemuanja 

adalah tani jg djudjur dan seder 

hana. Hanja hasitan2 dan tekanan 

Rakjat dari daerah katjamatan Mu 

suk (Bojolali) jang menjebabkan 

terdjadinja peristiwa pertempuran 
sn Pilisi itu. 

jga Pelan aan Rakjat dari Musuk 

memaksa dgn kekerasan pada Rak 

jat Kemalang untuk menuruti pe 

rintahnja dgn antjaman sendjata, 

Selama Januari 23 orang anggauta 

Mobiel Brigade ig ditahan Rakjat, 

tetapi kini telah kembali semua 

dgn selamft. Hanja masih banjak 

sendjata api jg dilarikan kedaerah 
Bojolali oleh Rakjat daerah Mu 

guk. Hingga kini sendjata2 itu be 

lum dapat diketemukan kembali. | 

Adapun sendjata2 jg hilang itu ter | 

diri dari.3 putjuk stengun, 20 pu : 

tjuk Mauzer, 1 uldo 
1 putjuk karabijn kesemuanja leng 
kap dgn pelornja utuh. Pak Ka- 

, Saja Tak Tahu...” 
Rakjat Daerah Pertempuran Klaten 

Tetap ,,Bungkem” 
7 sia 39 

Kesan wartawan keliling ,,Suara Merdeka” 

#« ERISTIWA BENTROKAN - antara Polisi dan Rakjat didaerah 

g Klaten, sebagaimana kita tulis dalam ,,Suara Merdeka” tang- 

gal 81-1-1951 sungguh menarik perhatian umum. Baru2 ini rombo- 

ngan wartawan kita dari Klaten bersama? Polisi Surakarta dan Ke- 

pala2 Pem. Kabupaten Klaten telah melakukan penindjauan kedaerah 

'rangan, bahwa pada achir2 

  
1 pistol buldog dan | 

Keadaan di Djawa- 
Tengah Genting 
Dari kalangan2 resmi Dja- 

karta Aneta mendapat kete- 

ini penggangguan2 keama- 
nan didaerah Merapi dan 
Merbabu di Djawa Tengah, 
telah sangat meningkat, se- 
hingga keadaan di-daerah2 
tersebut boleh dianggap ,,gen 

ting”. 
  

siran Bupati Klaten menerangkan, 
bahwa menurut pendapatnja satu2 
nja djalan untuk mengamankan 
Merapi complex adalah: penampu- 
ngan para gerasionaliseerden dan 
pembagian distribusi keperluan hi | 
dup sehari hari (beras, minjak 
dll). Didaerah Klaten sadja terda 

   

    

jard kembali. 

  

   Arkan Dilakukan 

Kk 

Oleh Menteri Sjafruddin ditegaskan pula, bahwa kalau tidak 
terpaksa benar untuk menjehatkan keuangan negara, dulupun tak 
akan terdjadi pemotongan uang itu. Tindakan jang tidak normal 
itu tidak akan diambil dengan serampangan sadja. Rakjat harus mem 
punjai keperfjajaan kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak 

|. akan berlaku semberono, tapi bahwa tindakan? jang diambilnja ada- 
lah didasarkan kepada kepentingan rakjat, kata Sjafruddin. 

(ak 
ditudjukan kepada menutupi keku 

rangan anggaran-belandja jg be. 
akibat menambah : pengeluaran 
uang dalam masjarakat jang oleh 
sebab2 tersebut diatas sudah mem 

| punjai kekurangan barang. 

Djumlah uang jang bere- 
— dar melebihi dari waktu se 

belum guntingan. 

an tersebut dengan djelas: 1. Sam 
pai saat sebelum pembersihan uang 
dalam bulan Maret 1950 djumlah 

Juang jang beredar (uang kertas 
dan bukan uang kertas ada 4 mil- 

|jard, 2. pada ketika sesudah pem- 
bersihan uang djumlahnja 21, mil 

jard: 3. pada waktu ini uang jang 
beredar sudah naik sampai 4, mil 

  

Oleh karena perimbangan jang ti 
dak sepadan antara banjaknja ba 

inflasi — maka hidup ekonomi ke 
hilangan pertjajaan terhadap alat 
pembajaran, jakni uang. Akibat ke 
adaan ini ialah tindakan dunia per 
dagangan untuk menahan barang 
dan menghalangi pengaliran ba- 
rang dan selain itu meminta harga 
jang tinggi untuk mendahului ke- 
naikan harga ,, akan datang”. Da- 
lam hal ini oleh jang berkepenting 
an banjak kali padjak peredaran 
didjadikan alasan untuk kenaikan 
harga itu. 

Sebab2 sementara 

kenaikan harga. 
Menurut Sjafruddin sebab2 se 

mentara kenaikan hargg itu ialah 
antara lain:-a. waktu patjeklik: 
b. Tahun baru-Tionghoaj c, berla 
kunja sesuatu padjak seperti pa 
djak peredaran, mengakibatkan 
dalam dunia perdagangan oleh 
pertimbangan hati? dan spekula 
tip kenaikan harga jang tidak 
biasanja hanja bersifat sementa 
r4. Pengalaman misalnja dengan 
pembersihan uang dalam bulan 
Maret 1950 telah “menundjukkan 
itu. Kenaikan harga pada permu 
laannja dipasaran lenjap sesudah 
berdjalan beberapa , bulan. d, ru 
saknja hasit.padi dan. lain? tana 
man disebabkan bandjir dan lain? 
dengan senjata-njatanja, | bahwa 
adalah hal9 lain jang penting dan 
hebat, selain dari pada padjak pe 
redaran jang begitu ketjil artinja 
jang menjebabkan kenaikan har 
ga barang jang kita alami seka 
rang ini, Usaha untuk "memera 
ngi ini ialah tidak lain daripada 
menaikan dan 'memperhebat pro 
duksi dan menghemat pengelua 
ran Negara sampai serendah-ren 
dahnja. Inilah sekarang kewadji 
ban Pemerintah dan Rakjat se 
muanja. Demikian Menteri Ke   pat 3000 sampai 4000 orang gera 

sionaliseerden. 

uangan Sjafruddin  Prawirane 
gara, 

# Angka2 jang disadjikan dibawah | 
ini akan dapat melukiskan keada 

Semarang, Rebo 14 Pebruari 1951: | 

  

Kini Uang Beredar Melebihi Dari Waktu Sebelum Guntingan : 200.000 Pegawai Negeri Akan Diberhentikan — Kata Sjaffruddin. 

Tt. Ng an ANGGARAN belandja negara menundjukkan kekurangan jang besar se- 
# perti sekarang ini, selama itu tidaklah mungkin untuk mempertimbangkan de! 

| valuatie, dan Pemerintah sekarang tidak melihat adanja alasan untuk melakukan 
devaluatie. Demikian keterangan Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara 
kepada pers kemaren siang di Djakarta, mendjawab pertanjaan mengenai desas-de- 
sus dan kabar2 angin tentang pemotongan uang lagi. | xx 

berangsur2 5 ih. 
Menurut Sjafrudin pengurangan 

pegawai pemerintah aa djumlah 
nja 490.000 orang mendjadi 
200.000 orang akan d'lakukan ber- 
angsur? dalam waktu 5 tahun, se 
hingga tiap? tahunnja hanja meru 
pakan pengurangan tekanan jang 
sedikit terhadap anggaran belandja 
negara, tetapi dalam pada itu akan 
diusahakan kemungk'nan? lain un 
tuk menempatkan tenaga? itu. Kini 
Pemerintah telah mengadakan pe 
raturan tentang afvloeiingnja, anta 
ra lan dengan memperhatikan 
faktor2 umur, ketjakapan dll. 

Membendung pemogo- 

kan setjara legal. 
Selain itu “oleh Menteri Sjafruddin 

diterangkan djuga, bahwa untuk mem” 
| bendung pemogokan setjara legal, Pe- 
merjutah telah menjiapkan suatu per 
aturan, Dalam hal ini Pemerintah hanja 
bisa bertindak pada batas2 jang te 
tentu, tapi jang pentiug ialah dari pi- 
hak masjarakat sendiri, jang menurut 
pendapat Sjafruddin harus insjaf, bah- 
wa pemogokan hanjalah .suatu ,.nood- 
zakelijk kwaad” jang seharusnja tidak 
didjalankan sesukanja sadja. 

Begroting tambahan Ik.   
| dengan- meningkatnja harga 

rang dan uang — ini lazim disebut 

500 djuta. 
Begroting tambehan buat 1951 me- 

nurut Sjafruddin Ik, 500 djuta rupiah, 
Giantaranja jang 275 djuta untuk ren” 
tjana kemakmuran dan 200 djuta lagi 
untuk rentjana industri Dalam hal 

Kan goodwill dari 
Amerika Serikat, dalam arti bahwa 
untuk - mengerdjakan rentjana kemak- 
muran istimewa Pemerintah Indonesia 
bisa mengharapkan akan dapat menc- 
Bunakan counterpart funds daripada 

bantuan ECA. 

pihsk Pemerintah 

Distribusi sukar di- 

djalankan. 
Mengensi soal distribusi, berhubung 

2 barang. 
Menteri Sjafruddin menerangkan, bah” 
wa usaha distribusi tidak bisa didja- 

Jdankan - terutama karena keadaan ko 
amanan jang masih buruk, sukarnja 
perhubungan dan kurangnja tenaga. 

Tentang djaminan masuknja vbadjak 
peredaran, Menteri mengatakan, bahwa 
kini sudah diadakan 500 pegawai jang 
chusus bertugas akan menghadapi per 
kerdjaan disekitar padjak tsb. sedang 
masih diadakan latihan2 pegawai lagi, 
Buat kota Djakarita jang mempunjai 
20.000 aanslag padjak peredaran, telah 
diselesaikan jang 3000 Demikian Men” 
teri Keuangan Mr, Sjafruddin Prawira" 

negara. (Ant.“ 

Pesrilihan 
Umum 

Muoagkin Dilakukan 
7 Bulan Lagi ? 

Pr ADA PERMULAAN parlemen 
| membi'tjarakan anggaran bs 

landja negara, presiden Soekarno 
akan berpidato dihadapan D.P.R. 
Sesudah itu nota keuangan negara 
itu akan dibitjarakan oleh pelba- 
gai seksi? parlemen, pada mana 
"pemerintah akan memberikan risa 
lat pendjelasan atas anggaran be 
landja jang  diadjukan itu”, 
demikian peteman gag, perdana 
menteri Moh. Natsr sesu- 
dahnja kabinet selesai ber- 

malam. ' Sidang Bana apa r 
kab jang diadakan di Pedjam 

  
bon itu gsung mula: pukul 
17.30 sampai pukul 23.00 malam. 

sk 

Seterusnja — perdana menteri 
Natsir menerangkan, bahwa ka 
binet telah "membitjarakan ren 
tjana undang2 pemilihan umum. 
Pembitjaraan tentang soal itu 
akan dilanggsungkan dalam si 
dang pada hari Kemis jang akan 
datang. ,,8aja harap undang2 pe 
milihan ini akan segera selesai. 
Djikalau rentjana undang2 pemi 
lihan umum ini kelak diterima 
oleh parlemen dalam bulan Maret 
makg pemilihan itu akan dapat   mikian perdana menteri 
(Aneta). 

“ 

rentjana kemakmuran telah ditundjuk- 

Pengurangan pegawai | 

| cerbemjak. 

Kementerian Keuangan dan 

  lagi, — (Ant) 

mentah jang pentirg guna 
djibax? Indonesia seb 
lemahan Indonesia 
bagaimanapun besarnja keingina: 
aktif dalam memelih 

araiannja tentang poliik luar 
karta tadi malam. 

Pada pendapat Mr. Sunari 
litik bebas tetap bebas, ag Ti 
berarti selandjutnja, sebagaima 
na keadaan sekarang mm, sama 
sadja dengan netral, Oleh Mr. Su 
narjo diterangkan, bahwa Urusan, 
luar negeri dengan memuntjaknja 
kegentingan dunia dewasa ini ber 
hubung dengan soal Korea, makin 
hari makin mendijadi urusan jang 
sangat penting. Djuga bagi Indo 
nesia, 

Pertama, karena meskipun, ka 
lau dipandang dari sudut ilmu bu 
mi (Geograf's), bahaja perang 
bagi Indonesia masih agak djauh 
rupanja, dan Indonesia sudah ber 
pedoman pada politik luar negeri 
jang bebas, tetapi. pengalamang 
dinegeri2 lain jatg telah merdeka 
diwaktu jang lampau, memberi 
peladjaran untuk" selalu bersikap 
waspada, Sebab kemadjuan teh 

nik sudah demikian sehingga apa 
jang dulu masih dapat disebut 
sdjauh?”, kini sudan bukan suatu 
perkara besar lagi, sehingga oleh 
karenanja batas2 pertahanan me 
geri jang merupakan blok So 
vjet” dan ,blok Amerika” itu su 
dah sangat djauh dari pusat ne 

daerah2 kepentingan jang sangat 
Iuasnja, jang mudah mengenai ke 
pentingan negara? jang letaknja 

“djamh termasikhi ndonesia diugas 

Gudang bahan2 perang. 
Kedua, tanah Indonesia itu adalah 

gudang bahan2 jang besar faedannja 
bagi tehnik perang, seperti minjak ta” 
nan, Karet, dsb., sehingga mudah se 
ka.i mendjadi perhatian ' pihak jang 
berperang. 

Ketiga, semendjak Indonesia men- 

Indonesia untuk .terus-menerus me- 
ngambii sikap jang sedemikian, sehing” 
ga Indonesia tidak akan ditjap sebagai 
pihaak jang memihak atau setengah 
memihak, Ljuga bagi anggota jang me- 
njetem .,blanko” masih tetap beriaku 
kewadjiban menurut Piagam PEB un- 
buk turut serta mendjalankan Sesuatu, 
jang telah diterima oleh suara jang 

Sekarang hal ini mengenai 
kemungkinan akan diadiakannja sanksi2 
(hukuman) jang bersifat ekonomis, di 
p.omatis dan militer terhadap RRT jg 
telah ttitjap sebagai ATTESSOT” 

Untuk terus menerus menblak untuk 
mendjalankan sanksi2 itu mudah zkan 
diart.kan sebagai sabotage terhadap 
PBB, oleh karena terang bahwa tiap2 
anggota .,juridis” memang terikat pada 
putusan2 PBB, 

Baiklah bersikap ne- 
tral sadja. 

Berhubung dengan segala sesuatu itu, 
Mr, Sunarjo berpendapat, bahwa makin 
besarlah arti urusan luer negeri, meski- 
pun djuga tidak dapat disangkal. bah- 

wa bagaimanapun djuga urusan dalam 
negerilah jang tetap nomor setu. Ter 
tapi dalam pada itu benar djuga, bahwa 
kesalahan satu sadja dalam politik 

luar negeri akan dapat membahajakan 
Indonesia jang kini, berhubung djuga 
dengan kelemahannja dalam  megeri, 
baiklah bersikap netral, bagaimanapun 
besarnja keinginannja untuk turut ber 

tindak-setjara aktif dalam memelihara 
perdamaian dunia. 

Selandjutnja Mr, Sunarjo membam 
dingkan kekuasaan Presiden sebagai 
Kepala Negara menurut sistem Amerika 
(termasuk Pilipina) dam kekuasaan 

Presiden dinegeri2 parlementer seperti 
Indonesia, Di Amerika dam Pilipina, 
Presiden adalah kepala exekutif jang 
menurut konstitusi mendapat hak un” 
tuk menentukan sikap dan politik 
luar megeri,   

diadakan 6 bulan kemudian, de 
Natsir. | 

Kekuasaan Presiden. 
Sebaliknja di Indonesia, Presiden se” 

bagai Kepala Negara tidak dapat di 
ganggu-gugat - (onschendbaar). dan 

menterilah jang bertanggung djawab 
kepada Parlemen, Maka Presiden djuga 
tidak diberi hak jang begitu besar. 
Berhubung dengan itu semua,  meka 
Presiden Indonesia djuga tidak mem" 

punjai hak untuk menentukan, dan 

“Hatta: Masa Heroisme Romantis Sudah 
ALAM TJERAMAHNJA di 
muka para mahasiswa ber 

tempat dimuka Sekolah Tinggi 
Kedokteran di Surabaja malam 

Minggu jl, wakil Presiden Moh. 
Hatta berkal'2 menegaskan, bah 
wa mahasiswa perlu mengetahui 
tempatnija dalam masjarakat. Di 
katakannja, bahwa hendak men 
diadi pemimpin tidak dapat ditun 

tut setjara ,/wetenschappevik”, te 
tapi, demikian Hatta, tiap pemu 
da Indonesia, tiap mahasiswa per 

lu dan "berkewadjiban memper 
siapkan diri untuk setiap saat bi 
Sa mendjalankan kewadjiban pe 
mimpin dalam 'masjarakat, ka 
lau nanti dituntut hal jang de 
mikian oleh "masjarakat. Karena   nja perlu dituntut pengetahuan se 

banjak2nja. Perhatikan masjara 
kat disekitarmu, jang ndntinja 
ckan kamu pimpin demik:an Hat 

"DO, A : 

Hatta "memulai tjeramahnja de 

ngan memberi pemandangan per 
bedaan perdjuangan dimasa jang 
romantis dan diperlukan herois 
me maku waktu jang datang "me 
merlukan. bekerdja dan bekerdja. 
bekerdja. setjara sistematis, be 
kerdja mendatangkan  kemakmu 
ras, sehingga terlahir negara dan 
rakjat jang makmur dan adil. Ke 
wadjiban dalam, pembangunan ini 
lebih .banjak minta perhatian kita. 
bersama, Kemakmuran tidak ter 
batas, boleh dikata tidak pernah. 
kita tudju, sebab kemakmuran 

berarti tidak lagi kita memer'u 

kam apa2. Kita harus mulai men 
didik rakjat merobah sikapnja 
mendjadi rakjat jang sanggup 
tanggung djawab akan nasibnja 
sendiri, Memadjukan kemakmu 
ran rakjat adalah memenuhi ke 
per'uan2 mereka jang terpenting, 
jaitu jang dibutuhkan oleh rak 
jat seperti makanan, pakaian dam 
perumahan jang lajak sebagai 
bangsa jang merdeka, Karenanja 
apabila pabrik dan industri jang 
diperlukan "untuk itu sudah ada 
disini, maka dasar . kemakmuran 
pun sudah ada pula. Pemerintah 
mempunjai plan, plan  kemakmu 
ran rakjat, plan untuk menjem 
purnakan demokrasi, Untuk imi 
semua diperlukan tenaga? jang 
berpengetahuan.     

Hatta kemudian membanding 
kam tjara hidup mahasiswa sebe 
lum perang dunia pertama dima 
sjarakat jang sudah. matang se 
perti di Eropa Barat dimana ma 
hasiswa beladjar untuk beladjar, 
dimana «da tendensi, mahasiswa 
memisahkam diri dari masjarakat 
umumnja, dimana mereka bela 
djar sambil bersenang9 atau se 

nang2 sambil beladjar, Hatta 
membandingkan  tjara hidup itu 
dengan kewadjiban mahasiswa di 
masjarakat jang belum. matang, 
dinegara? koloniaal, dinegara? di 
mana ada kelaliman dimana pe 
mudanja melopori tuntutan, peru 
bahan2. 
Djuga untuk Indonesia nanti 

akam datang waktu ,epigonen”, 

- 

garanja masing2 dan merupakan | ' : : : . |supaja menjokong masaalah rake 

Ljadi anggota PBB makin sukarlah bagi ! J ,Junagadh, dan tuntutan untuk 

—Tak Gunting Lagi— 
5 & . id 

Orang Tak Perlu Chawatir—Kata 
Sjaffruddia 

ALAM KONPERENSI PERS jang djuga dihadiri oleh 
“ Menteri Penerangan Pellaupesy dan pegawai? tinggi dari 

Kementerian Perdagangan dan 
Perindustrian kemaren siang di Djakarta, Mr. Sjafrudin Pra- 
wiranegara atas pertarjaan? pers mengjatakan, 
rintah tidak mempertimbangkan untuk mengadakan devaluasi. 
Tidaklah ada alasan urtuk mempertimbangkan hal itu, ena 
devaluasi hanja bisa dilakukan djika keadaan politik, keuang 
maupun ekonomi stabil. Mengadakan devaluasi dalam kea "5 
jang belum stabil sekarang ini, menurut Menteri Sjafrudin ber 
arti menimbulkan masalah? baru jang tidak akan dapat diafas 
ketjuali itu devaluasi aka» berar'i pula herkurangnja pei 
maan diviezen bagi Pemerintah sebesar 21, miljard ru 
Djuga Pemerintah tidak akan mengadakan guntingas 

Sebaiknja Netral 
Kedudukan Indonesia Jang Lemah Hanja 
Memungkinkan Sikap Itu—Kata Mr. Suparjo 

R. SUNARJO anggota Seksi Luar Negeri Parlemen menerang” 
SE kan, bahwa mengingat faktor? 

ngingat kedudukan Indotesia sebagai .negeri penghasilkan bahan? 
12 peperangan, : 

bagai arggota PBB, maka berhubung dengan ke 
ddalam negeri, baiklah Indonesia bersikap retral, 

1 Indonesia untuk bertindak setjara 
ara perdamaian dun'a. 

Pendapat tersebut diatas oleh Mr. Surarjo dinjatakan didalam 
negeri dimuka tjorong Radio RI Dja- 

  
  

  

  

    

bahwa Peme- 

     
) 
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geografis, ditambah lagi me- 

dan mengingat pula kewa- 

  

Negara? | 

Islam 
Sepakat Bila Negara- 

nja Diserang 
3, UKTAMAR ISLAM Sedunia, 

jang mengadakan sidangnja 
jang terachir di Karachi pada ma- 
lam Selasa, gelah menerima baik 
13 resolusi. Salah satu dari resc- 
lusi2 itu jang diterima baik dengan 
suara bulat menjatakan, bahwa 
agressi terhadap sesuatu negara 
Islam harus dipandang sebagai 
agressi terhadap semua negara? 
Islam. Kongres, jang diketuai oleh 
Mufti Besar: dari Jerusalem. mt- 
njerukan kepada semua umat Is- 
lam dan semua negara? Islam ut- 
buk bersatu dan mengadakan ker- 
dja sama guna mempertahankan. 
agamanja, umatnja, tempat? sutji 
serta negaranja. Na 

xx ena 
Sebuah resolusi lainnja menjeru 

kan kepada semua negara. Islam, 
untuk memerintahkan kepada para 
wakilnja di Perserikatan Bangsa2, 

jat Kashmir. Sebuah resolusi lain 
nja, jang diterima baik dalam si ' 
dang malam Selasa itu.minta de- # ngan sangat kepada negara? Is. 
lam untuk mempopulerisasikan ba 
hasa Arab, jakni bahasa Kitab Su 
tji. Diantara resolusi2 lainnja jg 
diterima baik oleh Muktamar Islam 
Sedunia itu terdapat resolusi2, jg 
menjokong tuntutan umat Islam 
di Palestina Hyderabad, Deccan, 

mempersatukan lembah sungai Nil. (Ant. — AFP). 

Putjuk Pimpinan PSII 
Tourne 

Dikabarkan, bahwy beberapa 
anggduta putjuk pimpinan PSII, 
antara lain Abikusno Tjokrosuja 
s0, Suhardjo, Arudji Kartawinata 
Sudibjo, Amelz dan MD Kartawi 
nata, akan mengadakan perdjalan 
an diberbaga dcerah Indonesa, 
Jatu Palembang, Lampung dan 
Bangka tgl. 16 — 28 bulan ini, se 
luruh Djawa dan Madura tg, 17 
— 28, Sumatera Utarg tanggal 16 
— 28 dan Bima, Dompu dan Sum 
bawa tanggal 1 — 28, Mereka 
terbagi mendjadi 4 rombongan, 

  

GUNUNG BERAPI DIBA- 
WAH LAUT. , 
Menurut kabar didekat kepulau 

an Salomong katanja ada sebuah 
gunung berapi. 

Penduduk pulau itu mengabar- 
kan, bahwa mereka telah melihat 
gumpalan asap naik keatas jany:! 
lambat laun mendjadi hitam dan 
kemudian disusul oleh ombak “be 
sar dan getaran2 tanah. 

    —m 

tidak djuga untuk mendjalankan poli" 
tik luar negeri, seperti halnja dengan ' Presiden Amerika atau Pilipina, me- lainkan Kabinet sendiri, dimang Mer- terj Luar Negeri mempunjai kekuasaan jang banjak, tetapi selalu dengan me- ugingat pertanggungan djawabnja ke- pada Presiden. Maka di Indonesia seba- 
gai suatu Republiek parlementer, uru- 
san2 luar negeri sangat terikatnja ke- pada parlemen, Demikian Mr, Sunar jo. 

Lampau 
dan waktu epigonen ini dalam “4 
mu sosial adalah waktu kemundu 
ran, saat dimana nanti terdapat 
pemimpin? jang tidak lagi bersi 
fat hervormers. Karenanja pemim 
pin? kelak mempunjai kewadjiban, 
jang lebih berat, Perlu adanja 
echli2, Untuk pemimping sampai 
sekarang ini diperlukan keberami 
un, agitasi, karakter, tapi kelak 
keadaan akan berobah. Pemimpin 
kedudukannja ditetapkan oleh s4 
fat perdjudngannja. Bukan imu 
melulu jang mendjadikan orang 
seorang pemimpin, tetapi demi 
kianpun mendjadilah kewadjiban 
tiap pemuda untuk mulai pagi? 
sudah menjiapkan diri untuk da 
pat bertanggung diawab manakala 
kepadanja dituntut oleh masjara 
kat untuk djadi pemimpin, (Ant). 

    

  

        

    

  

   

   

        

   

            

   

                

   

   

   

                

   

   

    

   

    

   

   
   

  

   

   

   

                                  

  



  

     

  

  

  

    

    

  
kuka: 

-angsur dalam tempoh 5 tahun akan disu- 

    
   

  

sangat mendapat perhatian jang seksama. Karena 
0900 orang tadi terang akan menimbulkan suatu 

'sangat luas sekali konsekwensi-konsekwensinja.     
   

ata, dan konsekwensi-konsekwensinja jang sangat 
kadang- kadang ,,menjedihkan” sekali bagi masja- 

lam arti kata timbulnja kelas-penganggur 
lebih rusaknja moraal karenanja, jang selan- 
xces-exces jang tidak diharapkan sebagaimana 

alami sekarang ini. Ada kemungkinan bahwa 
| orang pegawai itu, malahan akan lebih menam- 
jang sudah ada sekarang ini dalam masjarakat, ka- 

   

  

   
   
   

      

   

    

     
     

  

    
   
   
   

  

    

        

   

   

      

   

  

   

    
   

    

   
   

  

   

  

   
   
     
    

        

   
    

     
   

   
    
    
     

   
   
   

   
    
    

    
    

  

   
    

      
     
   

   

  

   

   

      

   

        

   

    

   
   

    

   

    

   

          

   

  

   
     
   
   
    
    

   
   

  

     

  

   

  

   
    

     
   

    

   
   
     
    

   

  

   

  

   
   

    
    

    

   

    

an as Dikit jakin hahwa pemerintah pun sudah memikirkan 
pung lini, dan akan berusaha apa sadja agar mereka jang 

"| dirasi itu akan segera mendapat tempatnja dimasjara- 
“kat Tetapi kita berpendapat bahwa tjara penampungan agaima- 

“sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah itu, NN tju- 

  

  

“ps . djiwa dan zelfrespect dari mereka jang dirasignalisir. Sudah 
| barang jang sukar disangkal lagi, bahwa mereka jang kena rasiona- 

- Iisasi tadi bukannja sadja akan terpukul mata-pentjariannja, tetapi 
| terutama akan terpukul djiwa dan rasa-harga dirinja, 
" naek pasti akan merasa seolah-olah sebagai barang 

ahan sadja jang harus dibuang sesudah dipakai gunanja. 
S5 “sampai saat ini djuga, mereka dari kalangan tentara jang 

kena Eman itu selalu mengedjek kepada Hattsi »Jaah, habis 
: 3 sepa dibuang”? Perasaan jang demikian tadi menggambar- 

                                         
harga-diri” berontak terhadap tindakar pengeluaran mereka 

a barang jang sudah tidak dibutuhkan itu. Dan bukankah ke- 
| jang masih banjak terdapat di Solo, bahwa sementara bekas 

| jang kena rasionalisasi masih gemar menghiasi na- 
ngan pangkat-pangkat militer jang hebat-hebat se- 

— perti an “etkol dan sebagainja itu, walaupun pekerdjaannja men- 
| djadi makelaar-tjatut umpamanja, merupakan suatu bukti jang njata 

' bahwa bagi sementara korban rasionalisasi itu malahan tidak me- 
njajangkan kehilangan mata-pentjariannja, tetapi terlebih-lebih ma- 
lahan menjajangkan rasa harga-diri jang timbul karena gemerlapnja 
pangkat-pangkat jang pernah mereka pegang itu? 
—— — Rasa kehilangan ,,harga-diri” tadi tidak mungkin di- 

ganti dengan pemberian suatu pekerdjaan 1&in, apa lagi dengan uang 
pesangon sadja Bila kehausan kepada zelfrespect tadi 

tidak dilunasi, pastilah akaa timbul sadja kesulitan2 dalam masja- 
rakat, walau orangnja jang menimbulkannja itu sudah bekerdja se- 

kalipun. Satu-satunja obat jang akan mengembalikan harga diri tadi, 
tak lain ialah membangkitkan dan menghidupkan inisiatip se-seorang. 
Hasil pekerdjaan dari inisiatip se-seorang diri, akan lebih memuas- 

| kan dan menjenangkan djiwanja, dari pada hasil pekerdjaan jang ia 

...—oococ.rr 

sebagai seorang pekerdja biasa Maka itu, bagi 
: Ba Girasionalisir tadi, haruslah dihidupkan djiwa ini- 

. lah mereka ditundjukkan serta diberi lapangan baru, 
ja akan bisa mengembangkan ketjakapan dan kesanggu- 
“banjaklah lapangan-lapangan hidup fang hingga se- 

"Kalimantan, dalam menguras kekajaan tai dan lain-lain ma- 
ah banjak sekali lapangan jang tertutup pintunja bagi bangsa Indo- 

- nesia. Bukalah pintu ini! Bila dengan andjuran dan bantuan pemerin- 
. tah dan djaminan-djaminan jang sepantasnja dan jang Gitepati, kaum 
Ma rasionalisasi mau masuk kedalam lapangan jang akan ter- 
buks pintunja itu, pastilah pemerintah dan negara kita bukannja sa- 

memetik keuntungan dari penghematan jang mendjadi aki- 
Sa dari rasionalisasi tadi "malahan akan memetik keuntungan jang 
' berlebih-lebih berhubung “dengan meer-productie dari mereka jang 
mendapat lapangan baru dan menentukan & zelfrespectnja dalam lapa- 

an itu! 

utang Negara 
— Gambaran Sementara Tentang : 

. Pindjaman Pemerintah 

  

KEADAAN sementara hutang republik Indonesia 

tanggal 3 Djanuari jalah sebagai berikut: G 

e 4 Djan. 1950 3 Djan. 1951 

5 djutaan ruplah 

: KN AA Ea Ta 2.650 

: Nae ah dika .358 

3 PENA S M KB 35 
don Uu (217-175) 142 
TER TA SAR ana 15 

Bea LARI aa 3.171 

gan gulden “051 915 
dj jaman2 dim. valuta lain 420 A28 

Ba 1.540 

. Djamlah ketjil 12701. 3 2.883 

'Djumlah besar 4.361 6.054 
  

Dalam hubungan ini lebih tepat 
sekiranja memberikan suatu ich- 

tisar pada achir tahun mengenai 

tahun jang lalu daripada menge- 

nai bulan jang baru lampau. 
IL. Bertambahnja utang sementara 

i| dengan R 1809 djuta disebabkan ka 
| rena persekot2 pada bank-pereda- 
|ran jang berdjumlah R 1270 dju- 

5 ran sedang sebaliknja muntbiljet2 

T4 

2 "atas bertigabat de 
“djuta. Kenaikan! It) 

i In dengan angka | 
ebut dalam nota | 

jang diedarkan berkurang dengan 

R 621 djuta. surat2 perbendahara- 

an dengan R 327 djuta dan lain2 
utang dengan R 150 djuta. 

Utang tetap bertambah dengan 

  

karena uang ker- 
tidak muntjul. 

kan sebagai pindjaman2 dalam 
uang gulden jang berkurang kare- 
na pentjitjilan berangsur-angsur, 
selandjutnja' sebagai utang dim. 
valuta asing jang bertambah ka- 
rena $ 2,2 djuta jang diberikan ke 
pada Indonesia sebagai ECA-loan, 
sedang pindjaman baru 1950 seka- 

! rang buat sementara berdjumlah 
“R 1540 djuta, 

pedjak Tak sementara berdjumblah sebagai be- 

ena .kassaldi Ta 

, pan ig ti: 

ialah dilakukan | 
n ber Jl. 

“Djan./ Nop. '50 Djan./Nop. '49 

    

R. 568 djuta ' R. 847 djuta 
» 159 djuta » 223 djuta 
»,. 1309 djuta JA 500 @juta 

R. 2836 djuta R. 1070 djuta 
@ lebih daripadatahun 1949 jang lalu, 38 

  

ni berarti lebih kurang 200.009 kepala- '| 
enanggung hidup keluarga akan kehilangan mata | 
jang akan menimbulkan akibat jang tidak enak bagi | 

ditanggungnja. Sungguh suatu hal jang gawat (erus- 

sudah mengalami ,,korban” rasionalisasi dari kala- | 

lak diadakan usaha-usaha dan persiapan terlebih 
menampung pegawai2 jang akan dianggap kele- 

dan terutama kurang tepat, karena tidak memberi kepuasan ke- ' 

R 1513 djuta dan dapat dipisah2- 

rang aga g tidak Pakan lagi, Sang tiba , 
penghematan djumlah pegawai. 

   

(periode) dari pada pembitjara | 

tindakan2 apa jg. akan diambil 
j oleh pemerintah, untuk mengach'-   

  

  
  

orang jang telah d 
cara: Tn 

sewaktu 1 Ga bapa   

  

Tong tersangkut Sitetik da 
riksa oleh suaty komisi jang ter 
diri dari militer dan polisi sipil 
diserahkan kepada military securi 
ty untuk di screen. Waktu razia 
diadakan, diadakan penggeledah , 
ar rumah pada suatu wakil diplo | 
matik negeri sahabat (Ir. Specken 

bringk) dan lagi telah diberikan 
perintah utk mengadakan peng- 
gledahan rumah pada wakil2 da 
ri 8 negeri sahabat fu. Stiche 
len, Beam dan Nenon) pada saat 

an penting tentang Finansiee!- 
ekonomi 'jg dilakukan diluar nege 
ri. Perintah penggledahan itu ti | 
dak dapat didjalankan karena ke 
adaan diluar kekuasaan dam ke 
mauan dari pada jang memberi 
kan perintah. 

Berdasarkan dengan diatas, apa 
kah pemerintah tidaklah sependa 
pat dengan penanja. bahwa: 

Djaksa Agung karena ini seba- 
gai Koordinator dalam negeri te- 
lah dikurangi kekuasaannja dim. 
politik-polisioniy vervolgingsbeleid- | 
Tas: 

Inlichtingendienst dari Military 
Intelligence Service bertindak ku- 
rang tepat dan "kurang bidjaksana 
hingga terdjadinja penahanan jg 
tidak dapat ditanggung djawab- 
kan. Terdapat suatu perampasan 
kemerdekaan oleh Militairdicta- 
tuur sehingga dengan demikian se 
harusnja mereka jang tersangkut 
dibebaskan. 

Adaria suatu pelanggaran dari 
pada diptomatieke cnschendbaar- 
heid mungkin bukan sebagai aki- 
bat dari pada keputusan bersama 
oleh kabinet adalah dianggap seba 
gai sangat tak bertanggung seba 
wab. Karena keamanan hanja da- 
pat terdjadi dans terpelihara oleh 
pengembalan dan terlaksananja 
hukum penanja ingin mengetahui, 

ri selekas mungkin kepada keada- 
an2 jang buruk ini, terutama un- 
tuk mentjapai dan mendjamin sua 
tu tindakan gecoordineerd dar' pa 
da alat2 nemerintah. (Mata) 

SOLO. 

Adakan segera Kinder- 

rechtspraak. 
Sewaktu Menteri Sosial berada 

di Solo oleh tuan Suprapto, Ketua 
Panitya Pembantu Sosial Surakar- 
ta telah diusulkan, supaja Peme- 
rintah selekas mungkin menga- 
dakan Kinder-rechtspraak, karena 
hal itu pada waktu ini dipandang 
sangat perlu. 

Sebagai ketua Pengadilan ne 
geri Surakarta, tuan Suprapto te- 
lah sering menghadapi anak anak 
jang melakukan kedjahatan, jang 
sering mengagumkan bagaimana 
anak2 itu melakukan kedjahatan 
itu, Berdasar pengalaman2 itu 
maka olehnja dipandang sangat 
perlu adanja suatu Kinder-recht- 
spraak. 

Perlu tenaga Polisi2 
Wanita utk, berantas 
pelatjuran. 

Dalam usaha mentjegah ' me- 
luasnja pelatjuran, Menteri Har- 
jadi menginginkan, disamping 
adanja zedenpolitie, adanja  spe- 
ciale politie untuk memberantas 
atau setidak2nja mentjegah me- 
luasnja pelatjuran. Sangat diha- 
rapkan agar para kaum wanita   ada jang mau “menjumbangkan 
tenaganja dalam kalangan itu, 
karena tenaga2 wanita dipandang 
akan lebih @fficient dalam usaha 
tsb: 
Keterangan tsb. diutjapkan di- 

hadapkan para wartawan di Solo. 

Taman Batjaan dan Per- 
pustakaan Umum dae- 
rah Surakarta tak lama 
bagi akan dibuka untuk 

Mena Batjaan dan Perpusta- 
kaan Umum Daerah Surakaria 
jano tidak lama lagi akan dibuka 
dikota Solo, kini telah mulai me- 
nerima kirimang Buku2 dari Pu- 
sat Perpustakaan Indonesia jg. 
merupakan bagian dari Kemen- 
terjan P.P. da, K. di Djakarta. 
Lk. 1500 buku dari bermatjam2 
bahasa dan dari berbagai tingka- 
tan kini telah tiba di Solo. Djum- 
lah buku seluruhnja untuk Solo 

  
    

  

  

        

    
    

    

    
           

& Kapal , Tjiwangi”. jang tidak lama lagi akan berlajar dalam Hijn K.J.C. 

PL, antara pulau Djawa dam Tiongkok. Kapal tersebut dapat memuat 
3 ika, 2009 orang penumpang serta me mpunjai. ketjepatan kl, 30 km, 
|. Gjamnja. Bagi perhubungan lalu lintas di Indonesia berarti 

: madjuan bale 0 

Garut Hangat Lagi 

se 

suatu ke   
Serbuan Gerombolan Bersendjata Makin 

Aktip 

3 Orang Belan da Ikut Mengatjau 

D ALAM KIRA2 pukul 19.60 dikampung Tjidjagrak (Garut) ter- 
djadi tembak-menembak antara tentara dengan gerombolan, 

Djumblah kekuatan gerombolan ftu belum diketahu!, karena keadaan 
gelap dan gerombolan itu setelah mendapat 
mengundurkan diri kehutan2. 

perlawanan segera 

Pada malam Minggu jbl. antara kira? pukul 15.15 sampai pukul 
20.00 Kampung Patrol, jaitu d'desa Ibun (Tjitjalengka) telah dise- 
rang oleh gerombolan jang terdiri atas 250 orang, jang berhasil 
menggarong harta benda penduduk seharga R 11.588,—, Tidak ku- 
rang dari 35 buah rumah jang me reka masuki. 

Menurut berita jang diterima 
oleh pihak resmi diantara gerom 
bolan itu terdapat kira2 100 
orang jg bersendjata api (dianta 
ranja-terdapat 3- sendjata api be 
rat) dan beruniform sedang jg 
lainnja membawa sendjata tadjam- 
Kabar itu menjatakan pwa bhw | 
diantaranja terdapat 3 orang Be 

landa. Gerombolan ini memasuki | 
Patrol itu dengan mengambil dja 
lan Pangkalan (desa Tjideet) jg 
letaknja pada perbatasan kabupa 
ten Garut — Bandung. Ketika 

tentara tiba disana maka terdja 
di tembak-menembak. Gerombol | 

an mengurdurkan diri sambil : 
mentjulik seorang Pagar Desa : 
(Mahmud). Tapi Pagar Desa itu. 

diri. ai | Ya 2 

Gerombolan menjerbu dan 

membakar rumah. | 

Selandjutnja ,,Antara”  kabar- 
kan dari Bandung, bahwa kam- 
pung2 Kendat, Pasanggrahan dan 
Nengvang, desa Tjitaman, Tjitja- 
lengka pada 
8 malam diserbu Oleh gerombclan 
bersendjata api iang beum dikota 
hui djumlahnja. Gerombolan mele- 
paSkan terabak2an dan membakar 
rumah2- penduduk sedjumlah 34 
buah, sedang. seorang penduduk 
bernama Emen dari kampung tsb. 
ditembak mati oleh gerombolan 
tersebut. Pihak tentara jang ada 
di Nagrek segera datang mengada 
kan serangan? terhadap gerombo- 
lan tersebut dan terdjadi tembak 
menembak Ik. sedjam lamanja dan 
achirnja gerombolan mengundur- 
kan diri kehutan. Berapa korban 
dari kedua belah pihak akibat per 

dak diterangkan. 
ahui “dalam bulan 

smpuran ini 
Seperti dik 

ini didaerah “Tjitjalengka hampir 
setiap malam terdjadi penjerbu- 
an2 dan perampokan. jang dilaku 
kan oleh gerombolan jang kabar- 
nja memang Neraana didaerah 
tersebut. 

MENTERI PERTANIAN Dr 
SULAWESI. 

Menurut Mkerangah jang dida 
pat Aneta, menteri pertanian RI, 
mar, Mamu, dalam minggu ini akan 
ditunggu. kedatangannja di Maka- 
sar, sesudahnja ia mengundjungi 
Menado. 
Dalam perkundjungannja ke Ma 

kasar itu menteri Manu disertai 
oleh serombongan pegawai dari ke 
menteriannja, untuk menjelidiki 
keadaan didaerah itu, jang menge 
nai kementerian pertanian. 

nantinja akan ada 10.000 djilid 
buku. Selai, itu tiap bulannja « 
akan mendapat pula 103 matjam 
madjallah luar dan dalam negeri, 
jang nantinja akan dipindjamkan 
sebagai leestremme1 kepada dja- 
watan2 dap organisasi2. Selain 
buku peladjaran, dan buku2 pe- 
ngetahuan, dised akan pula Per- 
pustakaan Pengantar jang dipe- 
runtukkan bagi mereka jang ha- 
ru sadja lulus dari Pemberanta- 

“san Buta Huruf. 
Djawatan Perpustakaan Nege- 

ri Daerah Surakarta kini dikepa- 
lai oleh tuan Sutarno. 

Tjalon2 Anggauta DPR 
D Propinsi Dj. Tengah. 

Tjalong2 untuk D.P.R.D. Pro- 
pinsi Djawa Tengah jang diadju- 
kan dari Solo jalah: v 

Balja Umar, Dali Mutiara Nn, 
Sunarin, R. Muljadi Djojomarto- 
no, Sutono, Nj. Mawardi, Sudar- 
jo Tjokrosisworo, Nj. 'Kusban, 
Wignjosumarsono. 

Dari Golongan Minoriteit jang 
ditjalonkan oleh Pemerintah Ko- 
tapradja Surakarta: A, Hasan, 
M, A, Soengkar, Juslam Badres, 

kemudian dapat pwa melo Oa | 

  

Sabtu jl. sekira djam . 

  
'dres telah  menjatakar 

Panttiir 
Tjiliwung 

3 Ribu Orang Per- 
lakan Bantuan 

“ EDJAK TANGGAL 2 Pebrua 
ri j. Djakarta Raya mengala 

mi turun hudjan terus-menerus se 
: hingga beberapa hari kemudian ja 
lah pada tgl. 7 Pebruari jl. air Tji 

| liwung meluap dibeberapa tempat 
diketjamatan? Tjengkareng, Be 

| kut, Sawahbesar dan Kp. Melaju, jg 
mengakibatkan kl. 800 buah kan 

" tergenang air diantaranja 5 buah 
hanjut dan 3 buah terendam lum- 
pur, sedang penduduk jang me- 

| merlukan pertolongan ada sedjum- 
biah 3.310 orang. 
Tempat2 jang sungguh menderi 

ta ialah di Krukut dan Bukitduri. ' 

Sebagaimana jang masih dapat 
kita saksikan pada hari kema 
rw dulu di Krukut, jdlah tanah2 
mash berlumpur dan para pen 
Cerita kimi menderita penjakit ga 
tal berbintik9 bernanah, jang se 
bagitni besar terdiri dari anak2 
dan menurut keterangan anggau 

  

"| kan — Kata 
| 

zi telah diper'ntahkan utk. 

Mengenai perkembangan. keada 
an politik dalam negeri H.A. Sa 
Lim menjatakani, bahwa parlemen 
jang ada dewasa im di Djakarta 
belum mempergunakan hak2 ke 
dau'atan rakjat sepenuhnja, kare 
na ia ditjiptakan bukan atas pe 
milikanm umum. Ditjeritakannja 
Sedjarah madjelis permusjawara 
tan rakjat sedjak proklamasi 
dari Knip Pusat, gan suatu Ne 
gara Republik Indonesia jang di 

kepslai oleh Presiden sebagai pe 
merintah perwakilan, ditjiptakan 
atas dasar? hukum, Ia memper 
ngatkamn, bahwa pemilihan umum 
jang akan datang harus dilal 
kan. dengan segenap kebebasan 
dan hati2, karena kesempatan 
itu kerap 'kati dipergunakan oleh 
kaum, politik, jang berdasarkan 
dagang pada awalnja, tjatut dite 
ngah2, dan. penipu diudjungnja. 

Tetapi. tidak sedikit pula kaum 
jg mementingkan bakti dam dja 
sa, dan 'mereka itulah jang se 
ring kebingungan, demikian Ha 
dji Agus Salim. 

Mendjawab suatu pertanjaan H. 

A. Salim menjatakan, bahwa, kini 

memang dirasakan suatu, ketega- 

ngan antara kabinet dan parlemen. 
Akan tetapi kabinet harus, demiki 

ai HA. Salim jang tambahkan 
bahwa tidak terasa dalam parle- 

men ada opposisi jang mau oper 
tanggung djawab, selainnja dike- 

hendaki perobahan2 dan tamba- 
han pada kabinet Natsir. 

Berhubung dengan terbentuknja 
panitya untuk menindjau kembali 

| segala persetudjuan didalam KM 

tung ruginja. 

“tidak dapat 

B, H.A. Salim menerangkan telah 
mengusulkan kepada pemerintah 
agar: betul2 perdjandjian Unie da- 
lam KMB itu diperhitungkan un- 

Penghapusan Unie 
dilakukan oleh satu 

fihak dan harus disaksikan oleh 

suatu badan internasional, demiki 
an HA. Salim, 

Soal Irian. 

Tentang Irian Barat ia njata- 
kan, bahwa Irian Barat adalah da 
erah Indonesia.. Ia meriwajatkan 

bahwa sedjak tahun 1510 Irian 
itu dibawah kekuasaan Tidore, 
dan baru setelah 1905 antara Sul 

' tan Tidore dan VOC diadakan kin 
trak, dan pada waktu itu mulai- 

jlah Belanda melakukan kekuasa- 

ta PMI jang sedang memberikan ' 
perto'ongan disana makin hari ma 
kin banjak djumlahmja. 

Pada permulaan — djumlah : 
orang2 jang berpenjakit demiki 
@n hanja 100 orang tetapi makin 
hari makin meningkat sehfrgga 
mentjapai djumlah, 500 orang, de 

i 
! 

i 

j 
| 

i 
| 
' 

mikian dikabarkan oleh ,Merde 
ka. » 

  

  
Lie Hing Djan, Kwik Dhiam 
“Hwat, dan Dr. Tan Tjoen Liem, 

M. A. Soengkar dan Juslam Ba- 
tidak 

sanggup Gitjalonkan sebagai ang- 
gauta D.P.R.D. Propinsi Djawa 
Tengah, berhubung jang pertama 
karena 'pekerdjaan, dan jang ter- 
achir karena partainja, karena 
Juslam Badres adalah anggauta 
dari PNI. 

Sekitar ,,Persapbsi” 
Pernah dikabarkan, bahwa te- 

iah terbentuk suatu Persatuan 
Batik Seluruh Indonesia, dising- 
kat ,,Persapbsi” (bukan ,,Persa- 
pi”) di Solo. Persatuan ini tidak 
untuk mengatur segala usaha jg. 

mengenai bahan2 batik, akan 

tetapi dari pihak jang bersang- 
kutan kita memperoleh kabar, 
bahwa persatuan ini melulu un- 
tuk mengurusi urusan poiltis se- 

mata2. £ 

R 75.000 untuk R.C. 
»Rehabilitatie Centrum”  Sura- 

karta, suatu badan, dimana ada 
dididik para penderita tjatjat, te- 
lah menerima tundjangan sebesar 
R 75.000 dari Kementerian Sosial 

- Untuk triwulan pertama tahun '51, 

    
  

an setjara administratip di Irian, 
jang semuanja dilakukan masih 

atas Sultan Tidore. Sebab itu kini 
dengan gagalnja perundingan ten 
tang Irian itu, karena Belanda ti- 
dak menjerahkan. kedaulatan Iri- 
an kepada Indonesia, berartilah 
bahwa dari daerah Indonesia didu 
duki oleh Belanda tidak dengan 
permufakatan Indonesia, Pada 
achirnja hal ini terserah kepada 
bangsa Indonesia, demikian H.A. 
Salim menegaskan. (Antara). 

mem am 

    

x Oleh pemerintah Republik. Rakjat 
Tiongkok dewasa ini telah dikeluar- 
Kan satu seri perangko peringatan 
persahabatan  RRT—Sovjet Russia. 
dengan diberi gambar kedua pemim- 

pin negara tsb.: Stalin dan Mao Tse 
Tung. (ANP) 

  
MAGELANG. 

Perjuki kuda di 

Magelang. 
Oleh SSMT Tjab. Magelang dengan 

bantuan beberapa orang jang  achli 

dalam soal patjuaan (balapan) kuda di 
Magelang pada tg. jbl''telah dibentuk 
sebuah Ponitya jang akan menjeleng- 
garakan perlombaan patjuan kuda di 
kota Magelang. 

Sebagaimana umum mengetahui di 
Magelang sering2 diadakan perlomba- 
an patjuan kuda Siwaktu keadaan jg 
normaal. Semendjak pendudukcia Dje- 
pang hingga sekarang belum pernah 
diadakan perlomboan ligi, maka kini 
mengingat keadaan sidah agak me- 
mungkinkan untuk mengadakan usaha 
tsb, mcka oleh Panitya. direntjanakan 
pada besok bl. Mei diadcikan perlom- 
bacm setjara besar2an, 

Uang kehormatan anggau 
ta DPD R 350.-— sebulan. 

Dalam sidang DPRDS Jeno kabuper- 
ten Purworedjo jang kedua baru? ini 
menetapkan tentang peraturan pembe- 
rian. udng ' sidang bagi amggauta 
DPD. (Dewan Pemeriniihan Daerah), 

Dalam peraturan tersebut antara lain 
ditetapkan: Uang sidang bagi  ang- 
gauta DPRDS ditetapkan R 12,50 se- 

heri 'dan uang kehormatan bagi ang- 

Umum Nanti ba Wat Ba 
H. A. Salim 

'EBAB2 INDONESIA memasuki PBB adalah karena sedjak Taka. 
Indonesia mengakui PBB dengan kejakinan bahwa dengan 

ganisasi dunia ini akan dapat dikembalikan dan  dipeli 
maian. PBB memungknkan penolakan segala seranga) 
negara2, sebab itu wakil kita di PBB dan segenap duta « 

turut dalam hal? jg. mungkin menimbul 
kan peperangan. Demikian H.A. Salim memulai ketera 1 
ngenai politik luar negeri dalam konperensi Penerangan ad 
tjil tanggal 9/2 jbl di Denpasar. Ia tambahkan: Per 
Capat diadakan djika 5 negara besar dalam PBB jaitu 
gris. Perantjis, Rusia dan. Tiongkok tetap darah Aa 

  

  
  

  

     
     

      

   

  

    

  

   

    

   
   
   

      

    

  

  
.me- 

    

Mena Dana tan? 1. 
Selatan " 

A NWAR BE, “kepala aibuk L 

penjulrh perburuhan dd Su 
matera Selatan, jang baru sadja 
kembali dari pemindjauannja ke-. 
perkebunan? diseluruh atera 
Selatan, menerangkan “kesan?nja 
kepada Aneta. Ditegangkannja, ba 
hwa perhubungan antara. fihak 
madjikan dan kaum buruh perke- 
bunan adalah baik. Menurut pen- 
Iapatnja, suasana tenang dan per “Ng 
hubungan baik, itu antara lain di 
sebabkan karena fihak buruh me 
nerima bingkisan makanan EN: 
tjuma?2 dari fihak madjkan, 
bagai pelaksanaan daripada Ia 
setudjuan Sarbupri-ALS baru? ini - 
ni. 

Beberapa waktu jang 'alu, keti 
ka suasane Irian masih  pgnas, “& 
jaitu ketika antara Indonesia de” 
ngaw Belanda sedang diadakan 
perundingan mengendi soal terse. 
but, kalangan? pengusaha perke 
bungan merasa ke a @ .ter 
djadi apa2, sehingga mereka de 
ngan diam? telah meninggalkan 
per kebunangnja dan pergi kekota. 
Tetapia waktu ternjata bahwa ti 
dak ada terdjadi sesuatu hal ig 
menggelisahkan, maka mereka Mena 
te'ah kembali pda ketempatnja 
masing2. Selandjutnja tuan An 

war Bay menerangkan, bahwa tg 
ko2 jang terutama Pa aa Na 
leh orang2 Tionghoa “ diperkebu ya 

nan2 itu, telah menaikan harga2 
daripada  barang2nja dengan se 
maudnja, karena tidak ada penga 

  

    

    

  

N 

| wasan dari jang berwadjib, Jang 
terutama merugikan kaum buruh 
ialah karena masih, ada ,,sistim 
bon”. 

Berhubung dengan imi oleh ke 
pala djawatan 'penjuluh perburu. 
han itu diandjurkan kepada kaum 
buruh perkebunan? itu supaja 
mendrikan ,,koperasi pemakai " 
an”, Dan kepada fihak madjikan ' 
dan serikat2 buruh dimintanja 
pu'a bantuan mereka untuk mem 
perkembangkan usaha" ini. Dita 
rangkannja bahwa untuk keper 
Juan ini Penjutuh Perburuhan "ber 
sedia menjediakan kredit2 ,Ke 
naikan2 upah stu tidak ada guna 

nja, kalau kaum pengusaha2 toko 
itu mena'ikan harga2nja- Dan 
uang itu hanjalah akan mengalir 
kedalam kantong 'kaum pengusa 
ha toko sadja, dan kaum buruh 
tidak akan mendapat manfaat 
apa2 dari kenaikan? upah jang 
mereka tuntut itu”, demikian ke 
terangan tuan Anwar Bey pa Fa : 
achirnja. Fi 

.. 

Satu Persekutuan t 

Militer | : 

Presiden @uirino dari Filipina e 

pada malam Selasa telah mengan 4 
djurkan supaja dibentuk suatu 3 : 
persekutuan ,militer didaerah Pa jak 
sifik, jang akan dibimbing oleh. 
Amerika Serikat. 

Persekutuan jang dimaksudkan 
tadi, sifatnja sematjam dengan 
Pakt Atlantik, dalam mana ang 
gauta2nja harus siap-sedia utk 
melakukan tindakan ' bersama, 
melawan. komunis, kata Yuirino, : 
Guirino mengutjapkan pidatonja 
tadi dalam suatu, perdjamuan un 
tuk menghormati penasehat pre 
siden Amerika, John Foster Dul . 
pes si 

  

gauta DPD ditetapkan R. 890.— sebu- 
lan, ditambah dengan tpndjangan2 
kemahalan daerah menurut per ituran 
jang telah berlaku, : 
SALATIGA. 

Tewas dalam mendja- 

  

   
lankan tugas. 

Luit, S, dari bataljon 429 (Maladhy) 5 
poda hari Senen malam Selasa ita 
12/13 Pebruari jl telah tewas dim. 
mendjalankan tuga lantaran pick- 
up jang. dikendarainja telah slip dide- 
kat Gemawang, sehingga Iuit, S. te. 
was. Atas permintaan keluarganja 
djinazahnja dibawa ke Mggelang. Be- : 
rangkat dari Salatiga pada hari  Se- Ta 
lasa pagi djam 10 dengan mendapat 
penghormatan. besar “dari “instansi2, 
organisasi2, dan rakjet ditempat, 

Karet tjurian ketemu. 
Baru2 ini didesa Matjanan (Salati- 

ga)... telah tertangkap seorang jang 
| menjimpan: sedjumlah karet: dirumah: 5, 
nja, dan ternjata jang telah ditjurinja Na 
dari ondermeming Getas. Karena pes” 
nangkapan terhadap orang ini, polisi 
mungkin dapat pula membongkar ra- 
hasia suatu gerombolan pendjahat jg 
telah berkali-kali mentjuri karet di 
ondermeming tsb. Sompoikini Ide 5 
orang ditangkap, sedangkan di: Solo 
pun sedjumblah karet, Ik. 215 ton de- 
pat diketemukan kembali. 

   



   

      

n Memed Tanu-    

    

   

   
   
   

  

   

    

   
   

perpisahan antara | 
kantor tsb dengan 

ig akan dipindahkan 
pada Pengadilan Tinggi. 

   kantor tsb telah d pindahkan dju- 
Pati sebagai hoofdgriffier. 

PEMBAGIAN GARAM. 
Oleh Djawatan Ekonomi Kota Pra- 

dja Semarang: urusan Distribusi akan 
diadakan pembagian GARAM ke- 
pada penduduk pemeyany katu dis- 

" tribusi, tiap-tiap djiwa sebanjak Y, kg 

   

  

(250 grem) — 19 brikei dengan har- 
ga R 0.15. : 

“Pembagian “garam isb: dikikukan    

   

    

   

            

   
      

   
   

   

  

   
    

    
    

    

   

       

bersama2 dengan: pembagicia 
(tg. 12.s/d 28 Pebruari 1951) 
'Toko2/Warung2 distribusi jang 
ditetapkan. 

PAI 1950 SMG. ,, GEMAR” 
KAWIN. 

KAK “Dari pihak jang boleh dipertja 
napa pernikahan dalam tahyn 

950 didaerah Kota Pradja Sema 
aa tertjatat lebih banjak dari 
pada tahun 1949, jaitu hampir 2 

keras 

Hwat 

telah 

a 3 kali. 
: Dalam tahun 1950 tertjatat 

ES 7.071 pernikahan, 2.476 pertjerai 
an dan 134 rudjuk. 
Selandjutnja darj pihak Penga 

dilan Agama Kota Pradja Sema 
rang diterangkan, bahwa dalam 
tahun tersebut ada tertjatat dju 
ga 125 pertjeraian, 

te. Pendapatan dari pernikahan da 
lam: tahun tersebut ada sebanjak 
R 20.045,—. R 6.980 darj pertje 
rajan dan R 197,50 dari: rudjuk 
hingga djumlah jang diterima ada 
'ebih kurang R 27.222 

SIAPA BUTUH RUMAH? 
Kota Pradja Semarang .kini tlh 

merentjanakan usaha “ mendiri 
n perumahan rakjat lagi jang hantinja akan didjual kepada me 

reka dengan tjara., Jhuurkoop”. Se 
mentara rentjana segera akan di- e Kana ialah mendirikan 80 
udh rumah dari harga Ik R. 4.000 

"dan lainnja dari harga dgn Lk. R 
.000. Tempat belum dapat dite, 

N tapkan. Selandjutnja Kota Pradja 
Semarang telah menjediakan 

. ang sebanjak R 500. 090 sebagai 
-stootkapitaal guna maksud itu. 

Ban ea — LAPORAN TIDAK BENAR. 
Hari Sabtu jang baru lalu ini 

njonja OSN tinggal di Peterongan 
teah melapurkan kepada Polisi 
jang antara lain menerangkan, 
bahwa rumahnja pada malam tg. 

   

  

Iri aa Ben 
antaranja disertai oleh-tuan | 
Naa kepulisian seluruh | 

tu kabarnja ialah Y 
arakan aa keamanan.4 ( 

| Ini, sdr, Abujamin | 
jg bekerdja sebagai Griffier pada 

gan terbang ta- Lt t : 

    
    

1 

3   8 Pebruari telah kedatanga, 3 
“sorang jang tidak dikena| dan se : 

ai orang diantaranja pakai repol- 

£ per. ! 
: Pendjahat itu sete'ah mengan- ' 

tjam njonja tersebut lalu berha 
sil menggondol barang2 paka'an | 
seharga R 917.—. 
Setelah diselidiki lebih landjut 

nja, njata bahwa pelapuran njo 
nja itu tidak benar dan untuk se 
mentara njonja OSN ini ditahan | 
guna diperiksa perkaranja lebih | 

   

   

   

   

djauh. 

DJUMLAH PENTJALONAN 
ANGG. D.P.R. PROP. i 
DJALENG. 1 

Pada 1g. 9 Pebruari jbl. in: Panitya 4 
Pemjelenggara ' Penjusun DPRD Prop. | 

: Djawa-Tengah telah memeriksa ada- | 
Ane njg surai2 pentjalonaa anggauta DPR i 

3 Plopinsi, Djawo-Tencgah sbb.: 
Surat penjalonan semua ada 

helai dan 2 helai tidak sjah, 
f kan daftar ncma?-nja adalah se 

PAN dibawah ini: 
ea “ Dari Karesidenan Semarang: Abdul 
Na rachman, Abubaka-- Imam Churmain, 

Amin Sdetikno, Diarto D, Djojosuwer- 
no R.S-, Djokosoerodipuro, Dwidjowar- 

& sito, Hadinoto. Nj, Mr. Siti Sundai, 
: Hadi Suroto, Hutauruk M. Ismail Ra- 

dia Sr Muda Hadji, . Kadarisman, 
Kartowikromo, Koma: Usman, Kun'jah- 

io S,W., Koesmen, Marwoto, Dr. Mar- 
zoski, Mastcn, Mochtar Feendi, Moer- 

man Ismail, Moertolo,. H. Muslich, Mu- 
hamad Oen, Probowinoto, Rachman 

: Rachmat, Nj. Rochmadi, Dr, Rustama- 
“ dji, Saiffuddia Zuchri,/ Sindhuprcmono 

              

   

#4 RS., Sjamsudin, Suhardi, « Suhari A. 
NT Suhari Siswosubroto,  Sukarmo, Su- 

/ - mcrno, Sumarsono Nj-, Sumar: TsSono Nj. 

Kasta Ariati Renuk, Sumartono, Suna:to, 
i- Mangkupranoto, ' Suprapto, 

eprapto R,M., Nj- Surjiahadi, Suwar 
P3 Pegat smo, Nj., Wachidah, 

        

Sta Be anon Div. Di 
oro didapat kabar, bahwa 

Treiningscentrum"” Kudus te- 
kan latihan praktijk bagi 
nsmigranten jang nanti 

#kirimkan ke Ka'imantan. 
ng kini sedang dilath, 
ti d'ber, latihan membu 
| meratakan tanah dan 

dan bagi para perem 
latihan dapur umum, 

     
    
   
   
     

    

   
      

     
      

itu dalam tahun ini 

transmigreer ketempat 

dan achirnja pihak dia- 

kan, bahwa semangat 

pada” mereka itu ada be 

        

    

   

  

      

  

MAHA AGUNG dalam 

sebesar: besarnja, 
usaha seketiil- ketjilnja”. 

Diseluruh dunia lebih banjak 
tonnage diangkut dengan ban- 
truck.Goodyear dari pada 
dengan lain .merek. 

tiap keadamn 
Rangkanja sekuat badja, telapak-ban- 

“nja liat-ulet, kembangannja-w Keji 
mentjegah tiap bahaja tergelintjir...... - 

. Jang demikian itu berarti: ,,Keuntungan : 
dan enak eaaa 

      

    

$-51-2-165-9 

' beratnja tetap 
. menghemat tenaga 
tjutjian terpelihara "1 

   

      

    

Sabun jang terkonal 

Sabun biasa. 

Oh. naya» 
halus bagi tangan “ec... 
busahnja banjak 

Demi Tata "gi 
“1 
3 NA 

  

hanja untuk 

sekali mentjutp. 

| 

  

     

    

    

  

   

  

     

          

    

  

    

    

  

    

  

   

    

    

    
   

  

  

  

     
    

      

  

   

    

   

   

Mulai tg. 15 Pebruari 195lakan diadakan perubahan perdjalanan kereta api didjurusan : ' 52 

a. Semarangpontjol-Lasem (ka tjepat) mendapat sambungan Rembang- Tjepu (ka biasa). 
b. Semarangpontjol-Blora liwat Purwodadi/Wirosari' (ka biasa). 

Dibawah ini tertjantum djam beran gkat/datang ka2 tersebut di a dan b menurut perati- 
ran baru, 

a. Smp br. 7.52 
Rb da. 11.35 

br. 11.44 

14.52 Es hre D30 : 
18.33 Rb da. 9.59 14.30 Par 
18.44 br. 6.05 14.49 

  

- 

1358 

  

      51GYO4 -2 
, Untuk SEMARANG: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO biasa 
dan semua IMPORTEUR AU TOMOBIEL. 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia. 

  

UTg: APAN TERIMA KASIH. 

Atas kedatangan dan sumbangan2 handai taulan pada sii h 

perkawinan kami tanggal 6 Pebruari 1950, dengan peranta- 

raan ini kami berdua mengutjapkan giperbanjak terima kash. 

N. J. SUSILO dgn. Isteri. 

  

    11.45 

15.54 

sambung Tju (br. 

(da. 
10.35 De 
14.31 “ 0... 

  

  

      

  

   

Ls da. 12.09 

Ka2 tersebut berhenti 

    

    

   

   

  

    

    

  

di DEMAK, KUDUS, PATI, DJUWANA. 

Selain dari itu masih ada ka biasa dari Smp. djam 5.22 sanfpai di Tju Ajam Iss dan - 

sebaliknja dari Tju djam 4.40 sampai di Smp. djam 14.30. 

Penumpang ke/dari djurusan Tjepu dari semua ka di Rembang nasata pindah Ke 

19.09 | Smp. da. 954 18.34 1 ea 

2 

  

       

  

  
   

GARNSI. ng 
Pendapatan bar 100 pCt Musta- bana ySamp” br. (na 

djab untuk penjkit. KEPUTIAN. Bla - da. 12. 

f 25.— Pil. Spl. Intuk tenaga lela- 
| 2. samb. ke Tju (br. 14.10 
Harga (2 Mk f 15— (da. 15.54 

     Tabib. M.S. RAHAT. | 
Seteran 109. Te'. 1123 Semarang. 

     
    

  

  

Dengan keputusan dari Pengadilan Negeri di Semarang tg. 

22 Djanuari 1951 nr. “/1950 R telah dikabulkan permintaan- 
nja Njonja Ngadirah, isteri gari Soepardjan, berumah di Sema- 

rang, untuk diberikan dia punja hak eigendom atas sebidang 

tanah, terletak di prop. Djawa “Tengah, haminte Semarang, | 

kampong Drijahar No. A.II/220 diterangkan galam surat-ukur 

tg. 7 Maret 1893 No. 3189 dan luas 159 M2. 

s $ Procureur, 

Mr. A. C. van EMPEL. 
Purwodinatan Barat 11/22-30, : 

SEMARANG   
  

BERITA REDAKSI, 

' Djumadilawal ih, Eh€ 1876. 
5 Langganan di Karangpandan, Solo: — 
i Ahad Pon 11 Mei 1947 betul, serta be 
| Samaan dgn 19 Djumadllakr th, 

1878, wuku Prangbakat, mangsa Dhes- 
Harj Djumahzt Pon 11 Maret 1949 to, 

sesuai dgn 10 Djumadilawal 

1 1880, wuku Dukut, mangsa Kasongo, 
is Langganan di 

' Semg 

hari Selasa Paing 

4 PENTOLAAN PENDJAHAT 
KETANGKAP. 

La 

oreiig pentolan pendjahat jang 
melakukan beberapa percimpokan di 

t 

Langganan di Bodja — Tz 9 Oktober i 
1921 djatuh hari Ahad Pon tz. 6 Sapa | 
th, Ehe 1852 

Langganan di Pasturan, Wonosobo, — 
1 Tg. 2 April 1927 
Wage tg. 29 Puasa 
wuku Prangbakat. 

Langganan di Pezjangaan, muka Pos. 
— Hari Minggu Legi 

kote ini, ' dantranja pada seorang 
| Tionghoa ig kerugiamnja berupa ba- 

reng-barang. perhiasan seharga Lk. 
R 3:500.— Selain dai ini telah dapat 
ketangkap djuga seorcig “ Tionghoa, 
berrama OKK jg tersangkut dalam 
perkara pembegalan sepeda sebanjak 

8 buah. Menuru: keterangan mereka 

Hu sudah mengakui kesalahcmnia. 

djatuh hari Saptu 
th, Wawu 1857, 

jg Gitanjakan, 
s Jaitu tg. 1 Mare 1942, Tionghoa 15 an aa 
| Tjia-Gwe 2493 Djawa 12 Sapar th. 

Wawu 1873. Dan heri Djumahaft Legi 
jg dimaksudkan d@jatuh 4 Mei 1945, OI h R 
Tionghoa 23 Sha-Gwe 2496, Djawa 21 4 4 aga 

H jal mar saka djua- 
.ra dunia luntjur es. 

Dje 

th, Be 
Hjalmar Anderson - dari Norwegia, 

Dj. Dokter Djawa, 
— Tg. 6 Oktcber 1931 djatuh dalam “semua nomer dalam pertan- 

Cingan2 Tuntjur es (schaaisen) inter-s 
nasional di Davos 
mana ja mendjadi djusd dunia 
tjur-es. 

Anderson telah mendapat djumlah 

ang£a, 200-147,. Nomer dua adalah Joh- 
ny Gronshey (Inggris) dengan angka 
204.033, 

as kegiatan polisi seksi Djom- 

baru2 ini telah . ketangkap 4 
telah   
  

UP Theatre 
soto — »Hamiet" Bekroonde film th. 1948 naat pm" 

Laurence Olivier | 

telah mentjapai waktu? jang terbaik | 

(Swiss), dengan | 

lun-   
  

  

Roy Rogers 243 
  

  

  

Djam Bitjara  9—12 Pagi. DEMAK. 
9—T Sore. 

Batjalah ! 
SUARA | MERDEKA 

Tentu memua 

    

sa »GDUNG RAKJAT”, minta perhatian para Pelukis, 
Hanna laa on ana »LAMBANG” (symbool) dari Gedung 
Rakjat 

Maksud pedek dari ,,LAMBANG” ialah: 

Ha Camai & Kerakjatan 
jang selarai dengan tudjuan Gedung Rakjat. 
Perkataan ,3edung Rakjat” atau ,,G.R.” harus masuk dalam 
rentjana Lanbang itu. 
Ukuran palig ketjil: 30 X 20 cm. 
Disediakan Hadiah R. 200,— kepada rentjana jang tjotjok 
dengan pilihn Pengurus Jajasan. 2 Ar 
Semua rentana jang masuk menjdjadi hak milik Jajasan, dan kiriman pahg lambat ditunggu pada tg. 25 Maret 1951, oleh: 

Jajasan ,,Gedung Rakjat'"" 
Bodjong 116 Semararg 

-. Nana 

Semarang, 2.2-1051. 
aa 

P3 | (Bapindo Semarang) Fa) 

  

REX INS BES.JK MALAM 4.45-7.00- 9.15 (17th.) 
OLIVIA DdAVILLAND . T H E H E l R E S S 44 
MON TGOMR Y CLIFT 

.ORION" NI MALAM PREMIBRE 5.—7.—9.— 117 th.) 
Bette Davis- Olivia DeHavilland — Geo. Brent — Dennis Morgan 

| IE THIS OUR LIFE 
uan Sekanung. tetapi .bermusuh sampai mati, Bette tau apa ig 

ia inginkan da dapat itu "djuga maski apa akan terdjadi, Olivia Tn Mana pa pula na mereka ig 2 sangat tiintekan. Beta 
Saudaranja. Sati :1 berlafawa jang Bagi ee aku Ba 

Metropole | lai Malam Premiere 5.00 - 7.00 - 9.00 (J3th.) 
Alat Ladd — Dorothy Lamour — Robert Preston 

»NILD HARVEST« 
Riwajat ig menzik sekali dari dua Na ig kasar jg suka ain 'bahaja2 dan satu Nona lantik brani mati m: n bersama-sama menghadapi dan mengalamin kedidian2 heiphat. 
MENARIK DAN ea DISELING DGN ROMANCE. 

»Djagalan” Ini Malam Premiere 5.— 7.— 9.— (SU) 

beaensa »SHI YIN,CHUN"   
  WHAT'S TH THEVIRE ST 

IDEA,ACRES?P | LOOKIn' For 
dri TH? , 

| YOU'RE TOO LAME “9 RIDE, 
BOY...UM SUNK IF THE 

Y SHRroudb SHOWS UP WHILE 
CACTUS HAS en TRISSER 
sAND MY GUNS 

     
   

  

     
    

      

     

   

  

  
— “Kamu ' terlalu  pintjang — Apa maksudmu,  Acres? 

Untuk dinaiki, kuda...... djika Manakah kawan2 lainnja? ' 
sekgrang umpamanja  Shroud — Mereka masih  mentjari2 
kelihatan, sajapun tak dapat Shroud... dan inilah kesempa: 
mengedjarnja karena kudaku 
dibawa oleh Cactus Kid, demi- 
kian djuga sendjata2-ku! 
— Hendak mentjoba melarikan 
diti, he? Angkat tatigan, Rogers! pa 

tan baik bagiku untuk beruru- 
san dengan kamu, Rogers. 

ACRES Ta 

YOO ARE Ti Get 
HIM, CACTUsS! 

    

      

   

   

  

dgn Huang Chunging 

(You ALMOST FooLeb KE EN 
WITH THAT T But kar Wee ROsers Aan 
   

  

  

        

  
— Acres, saja kira... kam! 

sendirilah The Shroud jan 
ditjari-tjari itu! 

Hang Kamu selalu menipu saja de- 
agan akal sematjam itu. Rogers, Tangkaplal Tetapi tak akan dapat kamu me: 
ngalahkan saja kali inil | dia, Cactus Kid!! (ini suati 

akal dari pada Rogers, sul 
paja Acres' menoleh kebela! 
kang dan ia dapat 
rang Acres), 

— Djangan tasnem baki 

“no   
  

Ka2 tersebut berhenti di KUNDURAN, WIROSARI, PURWODADI, GODONG dau 

Keterangan lebih landjut dapat diminta dari para Kepala Setasiun,' 

  

  

  
  

18401 Te (br. — 5 440 
TO Pe samb..dari Tju. (da... — 6.16 

2 Bla "gbr Mi. "1 gann 
a35 Smp “da. 10.36 1750" Be 

P
a
y
 

     
Kepala Eksploitasi Tengah: 

      

     
      
   
    
     
    

    
      

  

   

      

    

   

  

            

        
    

       
    

      

  

   

    

    

   

      
    

     
   
      

       

     

      

        

    

  

Dana, 
5 

  

No. 8/B.HI-K/D.N1/51 
ai 

Dengan ini diumumkan, bahwa mulai tg!. 1 Februaris 1951 

Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Djawa-Tengah telah 
: 

dipetjah djadi dua bagian: 

  

1. Dinas Urusan Kesedjahteraan Tentara Territorium Dj. 

Tengah jang gikepalai oleh Lts. SOEKMADI. 
   

   
4 

2. Dinas Urusan Sosial Tentara Territorium Dj. Tea "    
      

    

  

jang dikepalai oleh Lts. SOENARJO. ai 

Masing2 Kepala Tia tersebut mempunjai tugas dan tang- 

gung djawab sendiri-2. 
is 

| 

Surat-2 kuasa/ contracten jang dikeluarkan oleh DST. 

urusan sosial maupun kesedjahteraan, harus dinerbahakii gan 

mulai saat dikeluarkannja pengumuman ini tidak berlaku lagi. 

Segala urusan2 jang masih dalam tanggung djawab kami 

  

       

  

           

  

PENGUMUMAN 
        

       

       
   

          

      

         

      

     

  

    
      
       

              
       
      
         

          

dan jang hingga kini belum selesai, masih dapat diselesaikan : Pang 

dengan termijn penghabisan 15 Februari 1951. 

- 

Harap jang berkepentingan maklum hendaknja. 

Stafkwartier, “Dikeluarkan di : : 
Pa Te Pada tanggal : 2 Febr. 1951 

2 2 09. "NN : Nala Pada djam 

th, /Divisi Dibihaka 

fd. Kep. DUKT/DUST. Terr. IV, 

(SOEHARSO) 
Naa Major — Inf. « 

  

  

GRAND 5 00. 7.00-9.00 Ini Malam Premiere tu 17 tah t 
k 'CRSON WELLES — NARCY GUILD dim. 

Kes BLACK MAGIC 
Cagliostro': Kita sihir, bedjingan “penipu jerg Tukur hicur?ran 

istrinja jang tjantik — kedjedian2 jang ta' terdrgal 
KEBUASAN KEKEDJAMAN JANG BERBAHAJA I 

7 eh. LUX INI MALAM LL mM. &. 
5 00-7.00-9.00 GLENN FCRD — JANIS CARTER 

€£ Romancej M kan ! ar R A M E D Dramatie Iriller 1 - 

ROY A L 500-7.00-9.00 Ini malam kremiere (u. 17 tb) 
Joo Hall - Margaret Lindsay 

Vigilantes Return" 
CINE COLOR 

PENUH ACTIE ' SENSATIE1 HEBAT — GFMPARI 

ROKY 0 ISI wWALAM S5 BESOK (u. 
5.00-7 60905 film Tiongkok — OH LEB TJOE dalam! 

siisieh Yang Ku Ch'eng'"' 
»SON OF MONTE-CRISTO” 

  
| Akan datang : 

  

   

13 th.) (1 

           

    

         
           

        

    
       

           

      

     
       

    

      
    

     
         

        

  
    

    

 



  

    

     

  

aa
 

“ra damai dengan Pakistan. 

K
e
n
a
n
g
a
 

2 
P 

age at 

tsb. diberi peladjaran, 

“Belanda banjak sekali dibutuhkan   menerangkan kepada salah seorang 

? 

   

    
«bi Barneveld, Negeri Belanda telah dibuka baru2 jni sua u “5g mata peladjarannja lain dari pada Sekolah2 Ilain, r Pa SAN 

untuk menetapkan 
jg baru menetas betina ataukah djantan Seperti diketahu! di Negeri 

| “Itu, Pada gambar: Nn, Schimmel, guru kepala pada sekolah tsb. sedang 

gang serekor anak ajam dengan fjara jg sebenar2nja. 

Kawat 
y      

IMurid2 dari sekolah 
apakah serekor anak ajam 

tenaga2 untuk pemeliharaan ajam” 

muridnja. bagaimana tjara meme 

sI 

  (ANP) 

'4 Men dongkol 
Pandangan Amerika Terhadap India 

“ KuSebelum Resolusinja Untuk Mentjap 
RRT Sebagai Agressor Goal 

(Oleh: Pierre J. 'Hus — INS Release-Copyright 
»Suara Merdeka). 

A MERIKA SERIKAT TIDAK lagi mengharapkan India untuk 
AT membantunja dalam melakukan sanksi terhadap RRT selain 

— dari pada sanksi moreel. Perdebatan jang lama jang dilakukan dlm, 
Perserikatan Bangsa? utk, menghukum RRT sebagai agressor mem 

tkan dengan seterang?nja, bahwa dengan tidak memperduli- 
»kesalahan RRT itu, pengikut? Mahatma Gandhi almarhum ada- 

Mah pacifistis Asuka damai) dan tidak mau menarik pedang dari sa- 
rungnja ke 
orang wakil 

,Pandit Nehru tidak membuang 
waktu dan tidak memperdulikan 
azas? jang tinggi ketika ia men 

Hyderabad dari Kashmir, Ia bah 
kan - mempergunakan "pesawat? 

ultra untuk mengangkut 
ranja melahg pegunungan Hima 
laya. Dalam tiga tahan lalu ini, 
Ia menolak setiap usaha untuk 
“membereskan soal Kashmir setja 

.Ba 
rangkali akan ada baiknja bagi 

setiap orang jang berkepentingan 
kalau Nehru mengurus soti2 ru 
mah tangganja dengan tjara paci 

“fist dan dengan |dak mempergu 
ngkan kekerasan sebagai jang 

Ddilakukannja dengan soal Kash 
mir giau mengandjurkan pema 

"ka'an taktik jang lunak terhadap 
RRT dengan tidak menghiraukan 
akan kerugian jang dialami oleh 
kepentingan negara2 Barat kalau 
usulnja itu diterima. 

3 Sikan blok Arab. 

Peranan jang dipegang cleh 
gara2 Arab dalam perdebatan 
tuk mentjap RRT sebagai agres- 

ne- 

4 Sar djuga membuat Amerika Seri- 
kat mendongkcl. Pendapat terda- 
pat disini bahwa pihak Arab pada 

waktu ini sedang mendjalankan po 
hitik pembalasan terhadap Perseri 
katan Bangsa2 untuk sikap jans 
keras jame didapat mereka dari 
badan ini berhubung dengan perti 
kaiannja “dengan negara Israel. 

. Walaupun pihak Arab mempunjai 

  

“Perkawinan 
| Sjahlran 

: Menghilangkav Per- 
sengketaan Dalam 

Negerinja 
. 

£ JAH IKAN pada hari Senin 
telah nikah dengan puteri 

kepala suku Bakhtari jang paling | 
kuasa di Iran. 

& - 
Sjah Iran, telah djatuh tjinta 

pada isterinja jang baru berusia 
13 tahun, dan berambut kuning 
serta bermata hitam itu, ketika di 
kedutaan Iran di Paris diadakan 
suatu pesta dansa? Itu ialah dua 

| tahun jang lalu. Karena perkawi 
Nan itu maka perpetjahan antara 
keluarga, Pahlevi jang memerintah 
Iran dag ajah puteri Isfandiari, ja 
itu Khalil Isfandiar! Bakhteri, pe 
mimpin daripada suku Bakhtari, 
Jang kuat ditanah Pers'a bagian 
Tengah dan Selatan akan Jenjap. 
Kakek puteri Isfandiari adalah pe 

— MiMpin suku itu dan menjelengga 
pemerintahan. 

| Antara ajah Sjah jang sekarang 
ini dan suku Bakhtari ada, permu 
suhan jang sengit, tetapi radja 
Persia jang sekarang ini telah ber 
usaha sedapat?nja untuk mengem 
balikan perdamaian, ketika ia pa 
da waktuperang jang lalu mendu 
duki tachta keradjaan, Dengan 
perkawinan ini orang mengharap 
kan, bahwa antara keluarga radja 
Ira, dan kepalag suku jang kuat 
dinegeri itu akan hilangkan. sega 

“la dendam kesumat dan permusu 
han ituu 2 

''Dengdn 21 kali tembakan meri 
am, upatjara perkawinan singkat 
jang dilangsungkan di . istana 
'Golestsin' itu dikekalkanlah. Rak 
jat Iran jang berkumpul disekitar 
istana berseru?: ”Mobarek Bad? 
(Selamatlah pernikahan, itu), 

  

memperluas perbatasan 
i negara? barat mengatakan: 

tente | 

Ba | 

India sendiri, Se- 

ee. 
,ha AI Untuk merasa sakit hati terha 
| dap Perserikatan Bangsa2, tindak- 
Lan jang demikian adalah. sangat 

tjoba untuk menduduki propinsi |     

  

ber aja pada saat ini, ketika 
per alan dunia dunia sedang di 
antjam oleh mara bahaja jg besar. 

Inggris, Kanada djuga 
mendongkolkan 

Amerika. 

Amerika Serikat djuga merasa 

mendongkol tentang sikap jg diam. 
bil oleh Inggris dan Canada, Para 
Giplomat jg berpengalaman dan jg 

telah duduk pada medja perundi- 
ngan semendjak Geneve sampai ke 
masa Hitler dan Mussolini, menga- 
takan bahwa ada garis persamaan 

antara suasana jg terdapat dita- 
hun 1951 dgn keadaan jg berlaku 
di tahun 1938. Pada waktu itu Po- 
lan adalah negeri jg terpenting ig 

g jurkan supaja djangan di- 
ambij sikap jg keras terhadap Hit- 
ler. 'Para diplomat Polan sangat 
tjemas untuk menantang Hitler 

|oleh karena Polan dekat sekali 
| letaknja kepada Djerman. Tetapi 

| politik lunak dan sikap pacifistis jg 

  

    

   

| diperlihatkan oleh Polan kepada 
| Hitler tidaklah menghindarkan di- 

tjaploknja negeri itu oleh naga 

Hitler untuk dibagi-bagi kemudian 
antara Djerman dan Rusia. Pera- 
nan jg dipegang oleh India pada 
waktu ini dapatlah dipersamakan 
dgn peranan jg dipegang oleh Po- 
lan pada waktu itu. 

.Nehru masih akan mengirim- 

kan telgram? ke PBB dan menga- 
takan bahwa masih ada harapan 
untuk perdamaian kalau pasukan2 
RRT dan Rusia sudah berada di 
New Delhi. Stalin tentu akan ter- 
tawa terbahak-bahak setiap kali ia 
mendengar keterangan Nehru”. 

Perdebatan jg dilakukan dalam 

PBB untuk mentjap RRT sebagai 
agressor mendjadi perdebatan jg 

lama oleh karena delegasi Amerika 

Serikat sekali-kali tidak mau r.e- 

ngadakan tekanan atas bangsa2 
jg bersikap keras kepala kepada- 

' nja. 

  
Walaupun delegasi Amerika Se- 

rikat sendiri mendapat tekanan jg 

kuat dari Congress dan pendapat 

umum untuk memaksa bangsa2 jg 

lain dalam PBB dgn djalan teka- 

nan untuk menjetudjui pendapat- 

nja, rombongan diplomat jg ber- 

ada dibawah pimpinan Warren 

Austin mendapat perintah untuk 

djangan berbuat jg demikian. 

Salah seorang diplomat jg ter- 

kemuka dalam delegasi Amerika 

Serikat, “menteri John C. Ross, 

| mengatakan » ,,Pada dasarnja, bang 

sa Amerika insjaf tentang perlunja 

urituk menjelidiki pendapat setiap 

orang sebelum bangsa itu menen- 

tukan sikapnja mengenai satu ga- 

ris politik jg penting. Dalam mem- 

berikan kesempatan kepada nega- 

ra-negara lain untuk mempeladjari 

pendirian pemerintah Amerika Se- 

rikat mengenai soal Korea, :Ame- 

rika Serikat banjak mengalami ke- 

ritik terhadap sikapnjas jg menu- 

rut, mereka tidak pasti itu. Ini di- 

bantah dgn setegas-tegasnja oleh 

Warren Austin "jg mengatakan 

bahwa ada kebenaran dalam apa 

ig dikatakan oleh wakil Inggris 

dalam Dewan Keamanan, Sir Glad- 

wyn Jebb ketika ia berpidato dim 

Panitia Politik PBB: 

Adalah satu ketjerdasan dalam 

lapangan politik internasional utk. 

melihat dulu dgn'baik2 sebelum 

kita melontjat”, Tentang soal ini, 

Amerika Serikat dan negara2 lain 

setudju,   
  

| 

  

Berduri Melingkari 
'Keadaan Hongkong Devasa Ini Tenang Tapi Siap | 

#5 Sedia Menghadap Segala Kemungkinan | £ 

GAY Ak 

(Oleh: A. G. Whitehead — INSRelease-Copyrighi »Suara Merdeka). 

H CNEKONG. JANG DEMIKIAN dekt letaknja pada antjaman sedang mempersen- 
djatai dirinja pada waktu ini dannenunggu dengan tenang. Penduduk koloni 

inggris ini mendjadi gentar beberapa pktu jang lalu ketika konsul djenderal Ame- 

rika Serikat menasihaikan penduduk Arerika untuk meninggalkan tempat itu. Teta- 

pi rasa gentar itu hanja untuk sebenta waktu sadja. Tindakan Amerika dan Ing: 

gris untuk menjatatkan setiap warga legara Amerika dan Inggris diatas umur 16 
tahun untuk dipanggil dalam tentera Hamana perlu menjebabkan merosotnja har 
ga dipasar.emas di Hongkong, tetapi kedlaan dengan segera kembali kepada ,,nor- 
mal”. 

Sa AE AMAN Ma am 

|Paus Pius X 
Dinjatakan Kegai- 

baueja 

KONGANAAAN upatjara gere 
djapada hari Minggu di Vati- 

can mengumumkan suatu Iekreet, 
dlm mana dua kegandjlan diakui 
sebagai kedjadian jg benar dan di 
njatakan telah dilakukan oleh Paus 
Fius X. Dekreet tsb. telah dinjata 
kan dengan dihadiri oleh Paus Pius 
XII, dan adalah merupakan lang- 
kah jang penghabisan kearah per 
njataan kebegawanan Paus Pius X 
dan kemudian pernjataan sutji be 
kau. 

Dari Paus Pius X dikatakan, 
bahwa beliau telah mangkat ka 
rena kesedihan, setelah dalam. ta 
hun 1914 berusaha - menjelamat 
kan dumia dari bentjana perang, 
Paus Pius X mentjapai usia 79 
tahun. 

Kedua kegaiban tersebut ada 

lah penjembuhan dua orang sus 
ter klooster, jang 'menderita pe 
njakii bengkak jang berbahaja. 
Salah seorang diantara kedua sus 
ter ini sekarang masih. hidup dan 
diduga, bahwa ia akan menghadi   

  

  

ri. upatjara pernjktaan kebega 
warar Paus Pius X itu (Aneta 
— Reuter). 

  

n Mesin" 
Matahari 

Untuk Menjubarkan 
Lembah Nil 

ERKUMPULAN Ilmu Perta 
nian Mesir sedang menda 

tangkan 3 buah mesin dari Italia, 
jang akan dipergunakan untuk 
membangkitkan tenaga sinar ma- 
tahari dibeberapa" tempat di lem- 
bah Sungai Nil. Apabila pertjoba- 
an2 dengan mesin? tadi berhasil 
baik, maka Pemerintah Mesir akan 
akan beli beberapa unit mesin tadi. 

Didapat keterangan, bahwa me 
sin buatan Italia tadi bukan sadja 
dapat menimbulkan temperatur jg 
tinggi, tetap djuga dapat dipergu 
nakan urtuk membangkitkan tena 
ga Ustrik. 
Menurut keteranga, seorang in 

sinjur Mesir, Adrin Daninos, me- 
sin? tadi aka, dipakai untuk me 
madjukan pertanian ditepi sungai 
Nil. (Ant.), 

MENTERI KEUANGAN 
TAN TIBA Di LONDON. 

Menteri keuangan Pakistan, 
lam Muhammad, malam. Senen 

PAKIS- 

Ghu" 

telah 
tiba di London dari Amerika “sesudah 
mengalami 2 kali pembedaan - disalah 
satu rumah sakit Amerika. Menurut, 
rentjana, . Ghulam Muhammad akan 
terbang ke Pakistan hari Selasa ini. 

  

  
Dai MG ANRI 

| 

Seorang djrub'tjara 
mengatakan: | , 

s Kami hang mempersiapkan di- 
ri sadja selars dengan kehendak 
saman. Pada hakekatnja, Hong- 

Inggeris 

. Kong sudah Ima bersedia untuk 
menghadapi Stiap kemungk'nan. | 
Segera sesudh perang dunia ke- 
dua berachir, asukan? jang kasar 
jg. mungkin dakukan oleh pasu- 
kan? Chiang h' Shek. 

Sesudah itusatu dipisi tjampu- 
ran dibentuk ang terdiri dari me 
riam2 dari brmatjam?2 kaliber 
Ian ukuran, nbil2 berbaris badja 
Can ber'bu2 sedadu tetap dan pa- 
ra milicien jag semuanja terdiri 
darj orang? Iggeris dan India, 

Pagar kawat berduri. 
Hongkong ilingkari oleh. ka 

wat berduri jdg 20 mil pandjang 
nja. Bukit2 ang mengingatkan 
kita kepada bkti2 “di Korea se 
mMuanjo suda d'iperkuat, dan se 
mua daerah Tongkong telah di 
perkuat dengn benteng2 dan ba 
ngunan2 miller, Lapangan ter 
bang Kaitak hasih tetap  diper 
baiki dan digrluas . sedangkan 
satu lapangan terbang la'n lagi 
jang dapat dikmdjungi oleh pesa- 
wat2 udara alam muSim mana 
Pun diuga seang dibuat dekat 
Deep Bay jangdilingkari oleh bu 
kit2, Disampig ini ada dibuat 
lapangan? terbng jang ketjilan 
untuk pesawat ringan dan. pem 
buru. 

Didekat  perbuhan. terdapat 
bertimbun2 hwat badja dan 
drum berisi mijak. Dipelabuham 
itu berlabuh brmatjamg kapal. 

WaktuCanton djatuh. 
Ketika RRT zerebut Canton, pe 

merintah Hongbng menganggap 
mungkin bahwapasukan2 nasiona 
Is jang sudah 'alah itu atau pa- 
sukan2 RRT 'ang “menang itu 
akan mentjoba ntuk meliwati per 
batasan2 koloriitu, dan segala2- 
nja sudah disiakan untuk meng- 
ambil tindakan s-rhadan ini. Teta- 
pi, hania beberaa anak2 Tionghoa 
ig. datang memhampiri perbata- 
san itu. Mereka upanja turut ber- 
tempur sebagairerilia. Anak2 ini 
tidak berbuat a dan hanja me 
njanjikan lagu2fionghoa. 

Tenang teapi siap sedia. 
Semendjak it kechawatiran jz 

terdapat dikaangan penduduk 
Hongkong tentng penjerbuar pa 
sukan2 Bu atau RRT su- 
dah mendjadiberkurang. “Pada 

| waktu ini merea menunggu sega 
la2nja dengan tenang walaupun 
setiap hari surt2 kabar muat la 
pora bahwa RT sedang mem- 
persiapkan usah perangnja. Teta 
pi laporan2 inijang datang dari 
Kwangtun danfanto, tidak lagi 
menimbulkan prasaan takut pada 
mereka. Satupadap pertahanan 
sudah dibentuk jang didasarkan 
atas sukarela an jang terdiri da 
ri organisasi2 militer, angkatan 
laut, angkatanudara, polisi ban 
tuan dan regu2pemadam api. 
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Peluru 
Adjaib 

Dapat Tjari Sasaran. 
nja Sendiri? 

NGGERIS KINI sedang me- 
ngerdjakan suatu peluru jang 

dapat dikemudikan dengan ,,ketja 
kapan2 mechanik jang sama de- 
ngan ,ketjakapan2 mechanik jang 
sama dengan suatu otak manu 
s'a” dan mengharapkan, bahwa pe 
Juru itu akan dapat mentjari serta 
menghantjurkan sasaran?nja, jang 
letaknja ribuan mil. Demikian se- 
orang ahli Inggeris mengumumkan 
di Sydney hari Minggu. Marskal 
udara Sir Alex Coryton, kepala cp 
Sir executif Ingg.dari projek? sen 
djata jang dapat dikemudikan, me 
ngumumkan hal itu dalam suatu 
pidato jang disiarkan di Melbour- 
ne 

Coryton datang di Australia 
untuk menggabungkan diri dgn. 
ahli? ilmu pengetahuan Inggeris- 
Australia, jang akan menjempur 
nakan persiapan? bagi suatu per- 
tjobaan setjara besar2an di ,,Woo 
mera Rocket Range” gi Australia 
bagian tengah, mengenti super 
projektil dengan otak”. Ini bukan 
lah sendiata jang istimewa jang 
dikatakan diatas. : 

Djantung 
Mechanik 

Sebentar Lagi Dapat 
Gantikan Djantung? 
Manusia-Pendapatan 

Baru Russia 
ROF. VLADIMIR DEMO- 

si KHOV, serang: sardjana So- 
vjet, pada hari Minggu menerang- 
kan Kepada surat kabar ,,Komso- 
moskaya Pravda” di Moskow, bah 
wa tidak lama lagi akan mungkin 
djantung suatu machluk diganti 
dengan djantung jg. lain. Prof. De 
mokhov baru? ini telah berhasil 
menghidupkan kembali seekor. ti- 
kus jang mati setjara normal dgn. 
memasang djantung baru pada t: 
kus itu Setelah djantung jang ase- 
h diambilnja sesudah tikus itu mu 
lai mati, Kata sardjana itu, opera 

| itu tidak lama lagi 
akan dapat djuga dilakukan pada 
machluk2 ja'n. (Ant.-AFP) 
  

£ Pada waktu kapal .Boxer” suatu 
kapal induk pulang dari front Ko- 
rea, di Ford Islan? Hawaii para pe- 
laut dan penerbang (penerbang dari 
helicopter2 jang berpangkalan di” 
kapal induk tsb.) telah disambut 
dengan... .... suatu selamat, da- 

tang jang berwudjua tarian Hawaii 
asli, ialah tarian hula2. suatu per”   

  

- 

  

  

tumdjukan jang terang telah lama 
tak mereka djumpai di medan 

PORN US AN Wa Lia aa oba 
(International) 

Hongkong 
i 
3 

  

£ Suatu gambar jang diambil di sa 
baru2 ini, memperlihatkan djenderal 
tinggi pasukan? PBB di Korea, wak 
dengarkan lapdran2 Commandant, T 
thew Ridgway (Kiri, pengganti djen 
kemunduran? dan kemadjuan2 jang   di front Korea. 

lah suatu tempat dj front Korea 
MacArthur (kanan) -panglima ter” 

tu ia dengan penuh perhatian men” 
entara ke-8, Jletnan djenderal Mat” 
Gerzl Walker) tentang untung rugi, 
telah ditjapai oleh pasukan? PBB 

(International) 
  

  

jang didirikan oleh negara? 

di Korea, maksud jang 

mendjadi musuh negara2 Barat. 

Tjeritera tentang kegiatan or 
ginisasi pengawasan perdagang 
an ini baru diumumkan di Paris 
oleh sumber2 diplomatik Peran 
tj's ketika satu harian ekonomi 
Inggris — Tionghoa di Hongkong 
dengan tidak sengadja telah, "me 
ngumumkan daftar rahasia beri 
si 100 djenis bahan jang semua - 

nja dilarang oleh Badan penga 
was perdagangan itu untuk di 
exporteer keregeri2 ,musuhnja”. 

Dengan demikian harian eko 

nomi itu ialah ,Da'ly Commedi 
Ly Guotation” dengan tidak senga 
dja telah membuka rahasia jang 
menjelubungi kegiatan badan itu 
selama ini. Harian Daily Com 
modity @Guciation” itu mengu 
mumkan iaftar ini pada tanggal 
18 Agustus 1950, 

Larangan mengangkut   
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300 djenis baru. 
Pada beberapa pembitjaraan ra 

hasia jang dilakukan semendjak di 
bentuKnja organisasi pengawas per 
dagangan itu, dia sudah memper- 
kembang politiknja dan dengan pe 
lahan2 daftar bahan2 jang menda 
pat larangan untuk diexporteer su 
dah bertambah mendjadi 300 dje- 
nis. Setiap pemerintah harus ber- 
tanggurg djawab tentang penglak 
sanaan politik jang ditetapkan da- 
lam pembitjaraan ini. Politik or- 
ganisasi Ini dipengaruhi oleh azas2 
jang berikut: 1. Embargo lengkap 
atas segala bahan2 penting kepa- 
da negara2 komunis, 2. Pembata- 
san export bahan2 penting kepa- 
da negara2 komunis untuk menda 
pat bahan2 jang dibutuhkan oleh 
negara2 barat.: 3. Pertimbangan 
istimewa untuk bahan2 jang ter- 
tentu, umpamanja karet dan timah 
dari Malaya jang oleh karena ke 
sukaran setempat sukar untuk di 
awasi exportnja, 

Melalui negeri2 Netral. 
Masalah jg lain harus dihadapi 

oleh organisasi ini adalah pengiri- 
man bahan2 penting ke negeri2 
netral jg mungkin meneruskannja   ke negeri2 komunis. Badan ini su- 
dah menerima bukti2 bhw bahan2 
penting dapat mentjapai negeri2 
komunis dgn setjara menjelundup 
melalui Switserland, Sweden, Djer- 
man Timur Hongkong dan mung- 
kin djuga Belgia. Sumber2 Peran- 
tjis ig bertanggung djawab sudah 
membantah laporan2 jg disiarkan 

“oleh 'harian Perantjis jg mengata- 
|kan bahwa 15.000 ton rel kereta 
“api Sudah tiba di Perantjis untuk 
' dikirimkan ke komunis Tiongkok. 

  

Pembersihan Besar?an Diseluru 
ENURUT LAPORAN2 ma 
ta? djawatan rahasia Tiong 

kok nasionalis dan pengembara? 
pembersihan jang keras sekarang 
Sedang dilakukan oleh Komunis 
Tiongkok diselutun, Tiongkok ter 
hadap musuh2 dalam politik. dan 
orang9 jg ditjurigai, demikian 
UP dari. Hongkong, Pembersihan 
im diperluas sedjak mulainja pe 
perangan di Korea, demikian me 
nurut laporan? ini, dan sekarang 
sudah sampai pada puntjaknja. 
Laporan2 imi menjatakan djuga, 
bahwa . pembersihan itu. ditudju 
kan terhadap“ bekas? pekerdja?. 

s 

  

  

pemeritah Kuomi'ntang,  anggo 
ta2 Parui Kuomintang, anggota? 
Partai? Demokrat 'dam  Socialis 
Pemudi Tiongkok dan anggota? 
pemudi San Min Chui. 

Dinjtakan pula, bahwa beribu 
ribu oung telah dimasukkan na 
manjalalam daftar2 jg disimpan 
oleh pmbesar2  sesetempat. Pen 
daftarm ini terutama sekali idi 
tudjukmn terhadap 400.000 orang 
dajampemerintahan di Kwantung 
dan pmbesar2 RRT didaerah ini 
telah nengadjukan daftar itu ,ke 
padg temerintah/ di, Peking untuk. 

  

  

mendapat persetudjuan mang, mu 
suhg dalam politik dan orang jg 
tak dikehendaki itu akan dipan 
dang sebagai orang jg tak sang 
gup bekerdja untuk mengadakan 
perbaikan 'dan mereka itu manti, 
akan dibuang  kedaerah-daerah 
pelosok . di Tiongkok Timur-laut 
dan Barat laut untuk mengerdja 
kan pekerdjaan. paksa. 

Demikian djuga dengan. peran 
taraan persetudjuan tadi pemu 
da2 jg dipandang sanggup untuk 
menerima perbaikan akam  dipin 

-dahkan dalam dines “militer, In 

  

  

h Tiongkok 
poran dari Kanton menerangkan, 
bahwa pembesar2 pemerintah, di 
daerah, “ini telah - memberikan pe 

rintah supaja mengurangi djum 
lah orang2 pendjara didaerah ter 
sebut gua mengurangi pengelua 
ran bahan makanan, 

Menurut laporan2,. djumlah 
orang2 pendjara didaerah ini ba 
Tu? ini talah 25.000 orang. Akan 
tetapi 5.000 orang dari  padanja 
sudah dikeluarkan, 2,000 lainnja 

diserahkan untuk pekerdjaan pak 

wasi perdagangan, sudah mengadakan peperangan 
blok komunis selama 18 bulan, demikian diumumkan oleh sumber? 
diplomatik Perantjis. Tudjuan organisasi ini adalah untuk menga 
wasi export bahan? jang penting dan berusaha supaja bahan? ini 
djangan sampai dikirimkan ke negeri? komunis. Mula2, findakannja 
ditudjukan utk. melindungi persediaan dan kebutuhan produksi ne 
gara2 Barat dan tidak begitu ditudjukan “untuk merusakkan 
ekonomian negara2 musuhnja. Tetapi sesudah terbitnja peperangan 

1 terutama dari badan ini adalah untuk meng 
hindarkan perkembangan usaha perang negara? jang mungkin 

..Perang Ekonomi” 
Usaha2 Rahasia Negara2 Barat Untuk 
Membendung Masuknja Barang2 

Kenegeri2 Komunis 

(Oleh: Elie Maissie — INS Release-Copyright 
»Suara Merdeka”) 

ATU BADAN INTER GOUVERNEMENTAAL jang rahasia 
Barat d'tahun 1949 utk. . menga- 

dingin terhadap 

per- 

Walaupus djawatan perdagangan 
luar negeri Perantjis jg tugasnja 
mengurus “perdagangan Perantjis 
dgn luar negeri belum mengeluar- 
kan undang2 tentang pembatasan 
pengiriman bahan2 penting ke luar 
negeri, sudah makin bertambah 
djenis bahan2 jg penting jg diha- 

tasi pengirimannja Ke negeri2 ke 
smunis. Diantara Bahan2 jg dimuat 
dalam daftar rahasia jg diumum-- 
kan oleh ,,Daily Commodity @uo- 
tation” di Hongkong adalah alat2 
mesin, badja, bahan? kimia, alat2 
pengangkutan alat2 listrik, alat2 
militer, angkatan laut, angkatan 
udara dsb. Sumber2 Perantjis me- 
ngatakan bahwa organisasi penga- 
wasan perdagangan itu tidak mem- 

punjai perhubungan dgn Atlantic 
Pact. 

Amerika 
Mengeluh 

Banjak Barang .,Bo- 
tjor” Kedaerah RRT 

MERIKA SERIKAT kini se- 
dang mentjari djaminan dari 

Inggeris, supaja export2 Amerika 
ke Hongkong tidak akan djatuh di 
tangan RRT, demikian dikabarkan 
dari London pada hari Minggu. 
Perundingan2 mengenai soay tsb. 
kini sedang dilangsungkan antara 
pembesar? Amerika dan Inggeris, 
sedangkan ahli? Inggeris dalam 
kerdja sama dengan kementer'an 

| djadjahan Inggeris sedang menju 
Sun peruryusan untuk memberikan 
djaminan2 jang diminta itu, 

  

Amerika Serikat telah "menge 
luh, bahwa sebagian besar dari 
perdagangan Hongkong baik se- 
tjara langsung "maupun, tidak te 
lah dilakukan dengan RRT, se 
djumlah besar barangg strategis 

djatuh ditangan pemerintah Pe 
king. Menurut kalangan jang ri 
dak resmi, export bahan? mentah 
serta barang2 industri dariHong 
kong jarg sampai, di. Tiongkok te 
lah meningkat | kali besarnja da 
lam tahun jl. (Ant — UP). 

Bad Boy... 
Bakar Gedung Untak   Bebas Dari Dinas 

Militer 
OLISI di Lansington mengu- 
mumkan pada hari Minggu, 

|bahwa telah ditangkap seorang 
anak lak'2 berumur 19 tahjim, Ri- 
chard Shay, jang telah mengaku 
membakar gedung kapitol negara 
bagian Michigan beberapa bari jl. 
Shay, jang dengan perbuatann 
itu telah menjebabkan kerugian se 
besar kira? 4 djuta dollar pada ne 
gara, menerangkan, bahwa ' dgn. 
membakar gedung tsb. ia telah 
mengharapkan akan dapat meng 
hindarkan diri dari kewadjiban me 
lakukan dinas tentara, 

WABAH TYPHUS DI KOREA- 
SELATAN, KATA MOSKOW, 

Radio Moskou mengabarkan, ' bahwa 
Tewasa ini ada berdjengkit, wabah ty” 
phus jang sangat hebat Gi bagian 
Korea jang diduduki oleh Amerika”, 
Koresponden Pravda, jang membuat   saan, dan. 1.000 orang. lagi ditem 

bah mati, (Ant), 
Tn 

  

berita djuga, bahwa 

didaerah “itu adalah 
tersebut, berkata 

angka - kematian 

DO YA, 

     
    
     
       
    
      
    
     
     
    
    

  

    

   


