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a kepada 

. hasibnja. 
dirian bahwa dalam hubu 

ra buruh dan madjikan 
intah harus bersikap 

“hubungan itu bagi 
#masjarakat karena 

in, bahwa keada 

r n Atau R 10.000.Bagi | 

Jang Melanggamja || 
Vitaal | 

UATU ,,Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1-195K” 12.132 || 
diuXumkan tadi malam, berdasarkan undang2 SOB 1939 dan P.P. ih. | 
pelaksanaan ,,Undang2 Keadaan Perang dan Darurat Perang” men- || 

an a.i. memutuskan menghapuskan semua aturan2 mengenai pemo- 

1 dikeluarkan oleh masing2 Panglima Tentera Territorium dan me- 
an Penjelesaian Pertikaian Perburuhan”. Ke On 

Bi a.l. sebagai berikut: ,,Ba- 

djawatan2 gan ba- 

a kita meletakkan da 
penghidupan negara 

mi kesempatan pada' 
mengembangkan dar 

in dasar? itu. SR 

1g adalah - pengakuan 
mogok bagi buruh jang ms 

Undang2 Dasar kita akan 
dalam Undang2. 

aka kita melihat 
ga kali dalam riwajat bangsa 

bahwa buruh dalam 
memperbaiki hasil 

unakan hak itu. Ki 
kat bahwa meskipun da 

keadaan negara jang masih 
susah masib buruh boleh 
can mendapat perbaikan 

& kesempatan jang diberi 
untuk mengorganiseer diri 

i denga memperguna 

2. Berguna bagi 
C0 masjarake:. 
amping itu kita melihat pu 

aa dari pihak madjikan 
tahu pula menunduk 

y situasi jang 
n merasa- pula kekua 
jang menjebabkan pi 

jil memenuhi 
dalam usahanja mem 

1 madjikan telah 
tegangan jang 

Ti, & 
t genting ini me- 
Pemerintah 

aja, malahan bo- 

lindungi keseja- 
asjarakat umum” 
jang 

dai 

merintah merasa 

  

    
   

  

& 

“Setahu 

x 

  

conaa 

Pasal 2 dari peraturan ini 

luh ribu rupiah”. 

tetapkar sebagai perusahaan, dja 
atas per- | watan-atau badan vital: 1, Semua 

peraturan la- | perusahaan2, bengkel2,  Djawa 
dan lock-out pada | san2 dilingkungan Kementerian 

Pertahanan (termasuk masing2 
Angkatan): 2. Djawatan Kereta 
Api, dan perusahaan kereta “pi 
partikelir, 3. Perusahaan bermo 
tor untuk umum dan perusahaan? 
pengangkutan — bermotor. untuk 
umum, 4. Perusahaang  pener 
bangan dan pelajaran” 5. Perusa 
haan dan Djawatan? di pelabu 
han2, 6, Djawatan Pos, Tilgram, 
Tilpon dan Radio: 7, Perusahaan? 
minjak tanah, 8. Tempat2 pengi 
si bensin, minjak tanah dan mi 
njak guna kendaraan bermotor, 
9, Djawatan Air minum, 10. Ru 
mah2 sakits 11. Rumah2 obat, 
12. Pertjetakan2 Negara, 13. Pe 

jat ma 

Perusahaan2 tambang milik Ne 
gara atau jang sebagian besar di 
miliki oleh Negara, 15, Djawa 
tan Regi Garam, termasuk peru 
sahaan garam negeri: 16, Bank2 
sebagai berikut: @) Javasche 
Bank: b, Bank Negara Indonesia, 

ce) Nederlandsche Handel Maat- 

schappii: d) Escompto: e) Natio 
male Handelsbank: j) Bank Rak 
jat Indonesia, 17 Bagian, pertje 

takan dan Perusahaan2 'jg men 
tjetak wang, banderol dan "mete 

rai untuk negara, 

      
untuk per 

perselisihan. 

Dalam pasal 3 ditegaskan, bhw 

pertikaian antar a kaum | buruh/ 

pegawai dan madjikan/pimpinan 

dalam perusahaan, djawatan atau 

badap jang vital, harus disam 

paikan oleh wakil kaum buruh 

jang bersangkutan atau wakil 

madjikan/pimpinan 
kepada Pani 

tya Penjelesaian. Panitya Penje 

lesajan harus segera mengambil 

“keputusan akan pertikaian tsb 

setelah mendengar wakil! kaum 

buruh dan madjikan atau wakil 

nja. Keputusan Panitya Penjele 

saian adalah mengikat, baik bagi 

pihak buruh maupun bagi pihak 

madjikan. Dalam pasal 5 ditetap 

kan, bahwa  Panitya Penjele 

sa'an Pertikaian Perburuhan itu 

terdiri atas Menteri Pen 

sebagaiy ketua, dan Ka 

Perdagangan Perindustrian, e 

uangan dan Pekerdjaan Uu 

sebagai ketua Gan — Menteri 

'menundjuk wakil tetap. 

Padang 
Akan Mempunjai 
Sekolah Tinggi 

ADA TAHUN pengadjaran jg 
P baru nanti dikota | Padang 
akan dibuka Sekolah Hakim Ting 

tuntu 

Pemerintah 

  

   

    

   

    

   

  

   

  

   
   
   

  

   
    

  

   

  

   
   

  

   

pengurusnja diketuai oleh Dr. Dja 
mil, Atas usaha Kotapradja Pa- 
dang, gedung sementara buat seko 

Hah itu sekarang hampir selesai di 
kerdjakan. Gedung sekolah ini buat 
sementara @kota Padang, menanti 

| ketentuan tempat mendirikan ge 
dung jang permanen. Ini adalah s: 
kolah tinggi jang pertama jang 
akan didirikan di Sumatera: Me- 

| Ingingat sulitnja mengirimkan anal 
| keluar Sumatera (misalnja ke Dja 
karta berhubung dengan kesuka- 
ran perumahan dan besarnja uang 
pondokan) maksud ini mendapat 

n timbu!laja | sokongan penuh “dari masjarakat, 
“baik didalam      

       supaja 
sedikit” Tempat Istirahat Ang- 

gota?' Parlemen 
Menurut keterangan pihak se 

kretariat Dewan Perwakilan Rak 
jat, maka antara pihak parlemen 
dengan Kementeriang telah ditja 
pai persetutijuan, bahwa anggaw 

“oleh 

  

   
   
   
   
    
   

  

   
   

  

rtjepat djka 
hara penghi 

| kewadjiban | 

genting ini 
mn 

    

   
   Ikan setiap tempat beristirahat di 

daerah pegunungan jang diseleng 
garakan oleh Kementerian? tsb, 
misainja di Puntjak, Tjipamas, 
Tjisaruad, Tjiumbuluit (Bandung) 
dll. G 

    kita jang 

  

     
    

   
      

  

Pemerintah per- | 
umumnja me 
gai tindakan   

rusahaan2 Listrik dan Gasj 14. 

" Bila ada pertikaian) 

ta2 parlemen dapat mMmemperguna . 

Jang Berlaku Bagi Djawatan? 

rang siapa mendjalankan pemogokan atau memerintahkan, m 
djurkan, mengadjak, memaksa atau memantjing supaja diadakan 
pemogokan atau penutupan didalam perusahaan, Ajawatan atau 
badan vital dapat dihukum dengan hukuman kurungan (hechtenis) 
setinggi-tingginja satu tahun atau denda sebanjak-banjaknja sepu- 

Ke 
Jang dimasukkan 

vitaal. |” 
Dulam peraturan tersendiri di ' 

  

/dengan hukuman setinggi-tinggi-   

mengan- 

Bagi djawatan2 ti- 

an dak vital. 
« Mengenai pertikaian antara ka- 
um buruh/pegawai dan madjikan/ 

pimpinan dalam perusahaan, dja- 
watan atau badan jang lain dari- 

pada jang tersebut dalam daftar 

diatas (tidak vital, Red) dalam pa 
gal 4 dikatakan, bahwa ini harus 
disampaikan kepada instansi jg 

diadakan ditiap ibu kota 'propin 

si untuk pertikaian didaerah pro 
pinsi /dan tiap kotapradja untuk 

daerah kotapradja instansi itu ter 

diri atas wakil2 Kementerian2 Per 

buruhan, Dalam Negeri, Keuang- 

an, Perdagangan dan Perindusteri 
an, Pekerdjaan Umum dan Perhu 
bungan jang diangkat oleh Mente 
ri Perburuhan. Instansi tersebut 
harus segera berusaha supaja dia 
dakan perundingan dan dapat 
memberi andjuran2. Apabila pe- 
rundingan. tidak membawa hasil, 
instansi tersebuat harus memberi 
kan soalnja kepada Panitya Pe 
njelesaian, jang memberikan an- 
djuran terachir, 
Dalam pasal itu ditetapkan pu- 

la, barangsiapa mendjalankan pe 
mogokan atau memerintahkan, me 
ngandjurkan, mengadjak, memak 
sa atau memantjing supaja diada 
kan pemogokan atau melakukan 
penutupan (“lock-out”) selama pe 
rundingan tersebut dapat dihukum   
nja satu .tahun atau denda seba- 
njak2nja sepuluh ribu rupiah. 

gr j 

Peraturan ini djuga berlaku untuk 
pertikaian2 . jang sedang berlangsung 
pada waktu Peraturan ini ditetapkan. 
" Sebagai pertimbangan -“diadakannia 
peraturan .ini dikemukakan kenjaraan, 
bahwa pembanguhan negara dan ma- 
sjarakat Indonesia membutuhkan dia- 
minan keamanan dan Ketertiban. dan 
bahwa pemogokan pada umumnja dan 

: pemogokan chususnja dalam perisa”   
| 
| 

gi oleh Jajasan Sriwidjaja jang | 

.ra2 pertengahan bulan Maret jad. 

| dja tsb akan makan waktu Ik 3   

haan2, djawatan2 dan badan2 vijaal 
Gapat pada waktu ini mengganggu ke 
amanan serta ketertiban jang memba- 
hajakan negara, Olehkarena itu dirasa 
perlu diadakan larangan terhadap pe” 
mogokan di perusahaam2, djawatan2 
dan bedan2 vitaal itu, 5 1 

bruari 1951 

  

.200 Gram 
  

  atau 200 gram f#eorang 

  
. BERAS, BERAS... Rakjat jang berdesak-desak “di depan' sebuah 

warung beras” untuk menerimanja: tiap orang 3 
tiap hari. Sedikitnja tapi lumajan untuk meri” 
ngankan ongkos dapur. , sanga 

kg. untuk 15 hari, 

1 

   

  

  
  

Ketegangan Kab. 
Merugikan Rakjat Indonesia 

Sidik: PNI Tak Tutup Pintu Tapi Tak Mau Tondjolkan 
.. Diri — Akan Ada Presidenteel Kabinet? : 

ENGENAI SITUASI “politik dalam negeri dewasa ini Sidik 
Djojosukarto ket. umum Partai Nasional Indon.- terangkan, bah 

wa keadaan seperti sekarang dimana terdapat ketegangan antara ka 
binet Natsir dgn parlemen sangatlah merugikan bagi rakjat sendiri 
Bagi PNI sendiri pendiriannja sudah tegas dan menjerahkan soal itu 
kpd kebidjaksanaan pem. sendiri guna mengatasi kesulitan? jg ada 
sekarang. Pihak PNI telah terangkan mengakui bahwa sekarang ada 
Jah merupakan kenflict antara pemerintah dengan parlemen, tapi 
menurut kesamnja pihak pemerintah sendiri bukanlah konflict se- 
hingga masih mungkin diatasinja. 

  

Obat2an Untuk Kepu- 
lauan Sangir Dan 

Talaud 
Kapal pemerintah »Attat” gg 

@.charter oleh Kemenerian Kese 
hatan untuk “perkia : 

   

ling ke Sangir, Talaud dan Maju 
ku kini berlabuh dibandar Maka 
sar. Rombongan tsb dipimpin oleh 

. Dr, Sersansi dengan 4 “djurura 
: wat serta membawa obat2an. Pu 
lau2 jang dikundjungi ialah dima 
na tidak ada uSaha2 kesehatan 
seperti Kei, Kisar, Tanimbar ser 
ta beberapa tempat lainnja di Sa 
ngir, Talaud, Ditempat? itu akan 
diadakan penjuntikan2 dan pem 
berian obat2 serta, penerangan2 
mengenai kesehatan. 

Sesudah - perdjalanan selesai 
Dr. Sergansi akan ditempatkan 
di Tern@te jang sudah sekian Ia 
ma tidak punja dokter lagi. 

Anggaran Belandja 
Mungkin Selesai Dibitjarakan Dalam 3 Bulan 

EKRETARIS DPR, Mr. Sumardi menjatakan kepada ,,Antara”, 

? bahwa dalam waktu jang sesingkatnja, mungkin selama reses 
parlemen sekarang ini djuga, Panitia Permusjawaratan DPR akan 
.mengadakan pertemuan dengan mengundang pihak pemerintah utk. 
merundingkan persiapan? pembitjaraan anggaran belandja nega- 
ra dim DPR sesudah reses nanti. Selain itu dalam pertemuan Panitia 
Permusjawaratan tsb. dibitjarakan djuga tentang rantjangan: un- 
dang2 mana jang urgent sekali. jang perlu dibitjarakan lebih -dulu 
sesudah reses. Tentang hal itu kami menunggu djuga dari pihak pe 
merintah, mana jang perlu  dibitjarakan dulu. Demikian Mr. Su- 
mardi, ' 

kk 
Kata Mr, Sumardi: ,,Berhubung 

dengan banjaknja, pertanjaang jg 
diadjukan kepada sekretariat DPR 
mengenti rantjargan anggaran 
belandja negaraperly diketahui 
bahw, jang telah dikirimkan ke 
pada parlemen dan telah dibagi- 
bagikan kepada para anggauta 
ialah baru nota-keuangan negara. 
Dari rantjangan “anggaran belan 
dja sendiri baru 1 exemplaar jang 
diberikan oleh pemerintah kepada 
parlemen, dan dari rantjangan 
anggaran belandja itu masih ke 
chilafan bagian jang menetapkan 
perundang-undangannja. 

Mungkin memakan wak 

tu 3 bulan. 
Rentjan, anggaran belandja itu | 

dibagi dalam 32 bagian jang me 
liputi semua kementerian2 serta 
pemerintahan agung dan badan2. 
pemerintahan tinggi (Regering en 

Hogae Colleges). £ 
Menurut keterangan" pihak pe 

merintah, bila tiap bagian (tiap 
kementerian) dati  rantjangan ' 
anggaran-belandja itu selesai, ma 
ka berangsur2 disampaikan kepa 
da .anggauta2 parlemen.” 

Kata Mr. Sumardi, 
pemerintah mentjetak rantjangan 
anggaran belandja : itu sehingga 
tjukup untuk keperluan DPR ki 

Menurut bajangan2 sekarang 
pembitjaraan: dalam parlemen 
nanti mengenai. anggaran belan 

bulan, Demikiar Mr, Sumardi, 

5 ! 

) 

| 

  

“STOP Harga Beres 

Dalam kalangan2 resmi di 
Djakarta Aneta memperoleh 

bahwa kabar, dalam wakta 

singkai sekali pemerintah 

akan mengeluarkan peneta- 

pan harga (prijsstop) un- 

tuk pendjualan . beras. Tin- 
dakan ini berhubungan de- 
ngan tetap membubungnja 

karga beras. 
| 

dapat dari kalangan2 Ameri 

ka jg terkemuka, pemerintah Ame 
rika nampaknja menentang usul 

di Korea hingga garis lintang 38 
deradjat sadja. Akan tetapi peme 
rintah Washington masih berpe 

gang, bahwa soal jang berkenaan 
selesainja | dengan operasi2 di Korea itu ber- 

gantung atas keputusan, PBB dan 
pemerintah Amerika “akan mem- 
perhatikan sesuatu 'usul jg, mung 
kin diadjukan dalam FBB jg ber 
tudjuan menjelesaikan soal Korea 
dengan setjara damai dan akan 
menerima sesuatu keputusan jang 
diambij oleh suara banjak dalam 
PBB, 

Demikian djuga harian2, terma   (Ant,),    P3 

suk djuga harian Washington 

Atas pertwrjaan, Sidik terang 
.kan bahwa guna mengatasi kesu 
litan2 kini tampak tanda? usaha 

. untuk mendekatkan satu - sama 

“guna mengatasi 

“presidentieel,   
untuk menghentikan usaha militer | 

lain, tapi usaha ini belum meru 
pakan. usaha pihak pemerintah. 
Bagi PNI memang tidak bermak 

ngan2 dengan pihak pemerintah 
kesulitan2 jang 

uda sekarang, tapi PNI sendiri 
tidak hendak menondjolkan diri, 
karena tidak duduknja PNI da 

“lam kabinet sekarang bukan ka 
reng PNI tidak mau. melainkan 
kareng seolahg PPNI memang di 
tinggalkan begitu sadja oleh 
pembentuk kabinet pada waktu 
ita. 2 : 

Sikap P.N.I. 
Mengenai pendirian PNI bahwa 

kalau perlu soal konfiict ini di 
serahkan kepada kebidjaksanaan 
Presiden dengan. membubarkan 
'kabinet atau parlemen, Sidik dje 
laskan bahwa pendirian tsb teru 
tama ditundjukan untuk menge 
tahui benar2 sampai dimana ada 
nja rechtszekerheid dalam keta 
tanegaraan kita. Mengenai pem 
bekuan wak'i2 PNI dalam DPR2 
daerah Sidik katakan, bahwa in 
struksi itu disesuaikan dengan 
pemerintah sekarang ini menge 
nai mosi  Hadikusumo. - Pembe 
kuan tsb. tidak dimaksudkan su 
paja . menjebabkan pembekuan 
DPRS daerah  seluruhnja atau 

Mena apanna. 

Sangat prematuar njata- 

Er “kan pendirian. 
Prawoto Manzkusasmito WK. ketua 

Dewan Partai Masjumi: terangkan, bah- 
wa sangat premectuur untuk mjatakan 
pendirian Masjumi sekarang, Ia terang” 
kan bahwa -hasii usaha2 mengatasi ke” 
Sulitan2 sekarang sangat diharapkan, 

Kalangan2 Isin terangkan bahwa, se- 
karang tampak tanda2 adanja penda- 
bat bahwa guna atasi kesulitan? ser 
karang an aa dibentuk kabinet 

api apakah dengan di- 
bentuknja kabinet 'presidentisel itu 
kesulitam2- benar2 dapat diatasi masih 
sangat disangsikan dan sistim ini pada 
hakekatnja mengurangi azas demokrasi. 
Kalangan? tsb, berpendapat, guna atasi 
ketegangan antara pemerintah dan par: 
lemen sebaiknja persoalan itu disalur- 
kan kepada persoalan anggatan belan” 
Ija jang akan dibitjarakan sehabis re- 
Ces sidang DPR nanti, (Ant.) 

"nja dengan - pemerintah ' Peking 
jg tidak hanja didasarkan atas 
penghentian operasi militer Ame 
rika dan PBB hingga “garis lin 
tang, akan tetapi djuga atag pe 
natikan pengakuan dari pemerin 
tah Chiang Kai Shek di Formo 
sa, Tetapi pers dan waki!2 Kong 
res Republikein masih tetap me 
nentang dengan keras akan penje 
lesaian sematjam ini. 

Dari kalangan? jg berdekatan dengan pemimpin2 pemerintah Amerika tidak ada diperdapat tan 
da2 ig menundjukkan, bahwa pe 
mimpin2 "pemerintah itu seka 
rang mulai menundjukkan perse   .tudjuannja terhadap menghenti 

i 

! sbersangkutan 

| Sud tutup pintu- “adakan rundi SS 

  

| 

  

ME 

  

Terantjam (Bila Jugoslawia Diserang— 
Kata Acheson 

kakak 

hadap Jugoslawia itu, 

Korea dan dengan 

terusnja, bahwa 

Politik Amerika 

goslawia sadja, 

Dalam konperensi 
Acheson menerangkan bahwa: 

1, Bangsa Amerika -bersaha 

merintah Soviet berusaha menin 
das persahabatan 
tjahan dikalangan 

1 »SUngat menarik hati? 
| pudja?kannja Ssupaja 
. Komunis Jainnja berbuat demi 
kian pula. 3, Amerika MENETUS 
kan rentjananja untuk mengachi 
ri keadaan perang dengar Djer 
man, 

  
golongan2 

Bagaimana garis 
: paralel 380? 
Atas pertanjaan supaja men 
Mean politik Amerika terha 
ap 

son mendjawab bahwa soal tadi 
dengan operasi2 

'. militer” dan bahwa ia tak mau 
»smemberi - keterangan2 tentang 
soal tadi, jang mungkin akan 
berharga buat musuh.” Acheson 

gu inj:di Washington 

kar keterangan mengenaj opera 
si2 militer di Korea, Atas perta 
njaan, apakah . pembitjaraan ta 
di akan berhasilkan keputusan 
untuk melanggar garis 38”, 

mungkinan ada”, (Ant.—UP). 

  

Acheson 

Selandjutnja pembantu menteri luar 
negeri Amerika, George Perkins, jang 

telah mengadakan konperensi dengan 

Barat dan Timur, hari Rebo katakan, 
bahwa tak akan petjah perang pada mu” 

sim semi j.a.d, ini, Dikatakannja sela- 
ma perdjalamannja itu para wakil Ame” 

ada perang di musim semi j.ad, ini 
dan tak ada bahaja langsung akan ada” 
nja serangan didaereh mana djuga di 
Eropa, 5 ! 

24 Maret 
Dari kalangan jang berdekatan 

dengan astana Mangkunegaran, di 
dapat kabar, bahwa perkawinan 
G.R.A. Siti Nurul Kamaril Ngasa- 
rati Kusumowardani dengan Letn. 
Kolonel Sujarso-Surjosurarso akan 
berlangsung pada tanggal 24 Ma- 
ret jang akan datang di astana 
Mangkunegaran, 

LAWINE DI ITALIA, 
Lawine2 saldju baru dan ban- 

djir2 di Italia telah menjebabkan 
sedikit2nja enam orang tiwas pa- 
da hari Selasa. Dengan ini djjum H. 
lah “korban bentjana alam jang 
baru2 ini telah mendjadi 16 orang 
tiwas dan 17 orang hilang, jang 
banjak kemungkinannja telah me 
nemui adjalnja djuga. 

OVERSTE DEN OUDEN TEWAS. 
Pemerintah Belanda hari Sela- 

sa sore mengumunikan. bahwa, let- 
nan-kolonel M.P.A. den Ouden, ko 
mandan pasukan? Belanda di Ko- 
rea, telah tewas dalam  pertem-   

Berhenti Atau Tidak D 
KNURUT TANDA2 jg diper- Post", sekarang menuntut supaja mengadakan penjelesajan sepenuh 

puran? disana. 

kan gerakan? militer itu hingga 
digaris lintang 380 sadja. Sebab 
Washington masih berpendapat, 
bahwa operasi militer di Korea 
itu ialah untuk mendirikan Korea 
jg bersatu day, merdeka dan bah 
wa hal ini tdak mungkin diperda, 
pat dengan menghentikan opera 
si2 militer itu hingga garis lin 
tang tersebut, 

Kementerian luar negeri dan 
Gedung Putih pun tidak ada mem 
perlihatkan suatu tanda jg mung 
kin meramalkan adanj, perobah 
an dalam sikap Amerika terhadap 
,agressi” RRT, Tetapi djika pe 
mer.intah London mendekati Ame 
rika untuk merundingkan soal ten   

  
tang garis lintang ini, pemerintah 

1 

  

Acheson mengatakan, bahwa, si kap Amerika terhadap 'kemungki- 
nan akan terdjadinja serangan ter 

/ sudah didje laskan dengan tindakan Amerika Ti 
l keputusan PBR mengenai Korea, Dika akannja se 

Amerika tida nah memberitahukan kepada na ag sahabat Sovjet tentang s'kap 

Pe Ai jang sekarang Ini, Seperti jang dikehendaki oleh dewan keamatan Amerika Serikat ialah untuk mengirimkan alat? Ju 

pers tadi 

-bat dengan rakjat Sovjet, tapi pe 

iM, 2, Perpe 
Komunis itu 

dan di 

soal perlintasan garis lin ! 
ri tang utara 38” di Korea, Ache 

mengatakan, bahwa dalam ming | 

diadakan | 
pembitjaraan2 antara utusan? ne | 
gara2, jang pasukan2nja bertem ! 

“pur di Korea, untuk 'tukar-menu '! 

Acheson mendjawab bahwa ,,ke | mengumumkan, bahwa pertempus 

han? didaerah Chipyong pada te- 

para wakil Amerika dari negeri2 Eropa , 

rika tadi umumnja sependapat tak akan 

La MAN HM INN Lahan Ke 

r 

tahanan Ameri! 

108 

hatiannja kepada pertahanan 
tua Amerika dan meninggalkan | 
Litik luar negerinja jang 
skegagalan jang mahal”. 

Amerika Serikat. Net   da seorang wartawan, 

| Perdamaian Dunia 
Hwa ENYPERI LUAR negeri Amerika, Acheson,- hari 

| Rebo memperingatkan di Washington, bahwa su 
alu serangan terhadap Jugoslawia akan membahajakan 
perdamaian dunia, Dalam konperensi-pers tadi, 
son menerangkan pula bahwa ,,Amerika tidak meng 
sulkan supaja dibentuk pasukan2 Djerman untuk m 
pertahankan Eropa Barat, kalau bangsa Djerma 
ri tidak menghendaki adanja pasukan? tadi.” 

Ache- 

y Republik| 
| Mengensi Politik Per- | 

ANGGOTA REPUEBLIK De- 
wan Perwakilan Amerika P” 

da hari Rebo menuntut supaja 
Amerika Serikat memusatkan per 

be- 

bersifat 
»Prokla 

masi Politik” partai Republik itu 
jang dikeluarkan atas nama lebih 
dari separohnja djumlah anggota 
Republk dalam Dewan Perwakilan 

Proklamasi tsb diumumkan se 
telah ketua Panitya Luar Nege 
ri Senat dan anggota Demokrat 
Tom Connally mengatakan kepa 

bahwa 
| anggota? partai Republik sedang 
. mentjoba mendapat ,,keuntungap 
| politik” dari soal pengiriman pa 
sukan2 Amerika untuk Eropah.. 
Anggota Lawrence H, Smith 

jang mendjadi penjusun terpen 
| ting dari » Proklamasi 
| partai Republik 
| bahwa kedudukan Amerika didu 
nia pada waktu ipi adalah berba 

| haja dan akan mendjadi ,,tragis” 
| diwaktu jang akan datang, (Ant 

  

i memakan 

Sekitar 
Wonju 

Pertempuran Agak 
»Sepi“ 

| 
| 
| 

| 

dikeluarkan pada hari Kebo 

| ngah hari Rebo telah mendjadi re- 
| da, akan tetapi gerakan 
| RRLKorea Ut 
|kan disebelah selatan Chipyong. 

BFah selatan didaerah sebelah uta- 
puran2 didaerah ini masih terdja- 
di, tetapi tidak merupakan pertem- 
puran besar2an. Pada sore hari 

tang pertempuran? ketjil2an di 
Ga dimana pasukan? PBE 
erus menerus diserang gari segala pendjuru sedjak Selasa gi 

Kesatuan2 dari g divisi RRT 
telah diketahui dengan djelas me ngadakan . operasi? 
Chipyong, 
Menurut laporang pengintaian udara, 5 kolane pasukan? RRT 

Ha K Utara jang ditaksir mem 
| punjai kekuatan 5000 serdadu ki 

ni sedang bergerak keselatan & 
mil sebelah barat-laut Wonju. 
Veriam2 dan pesawat? PBB dise 
pandjang hari menjerang pemu 
satin pasukan? itu, 

Disektor Pyonghang, pener 

  
batatjon RRT — K Utara jang 
bergerak kearah selatan 5 mil 
disebelah timur kota itu. Lebih 
ketimur lagi, kira2 2 bataljon 
pasukan? telah menjerang kedu 
dukan pasukang PBB 8 mil sebe 
lah utara  Pyongchang. (Ant. 

NEMING BIS DI DJAWA TIMUR 
KEPUNJAAN BANGSA INDO- 
NESIA ASLI. 

iDarj Inspeksi Djawatan Lalu Lintas 
Djawa Timur jang dikepalai oleh Soe 
pardan, ,,Antara” mendapat keterangan 

mur ada terdapat 30 onderneming bis, 
diantaranja hanja satu sadja jang ter 
diri dari modal Indonesia asli, jaitu 

kas let. kol. Soerachmad jang dipim- 
pinnja sendiri bersama-sama dengan 
kedua orang anaknja. 

WAKIL GUBERNUR 
DJAWA BARAT, 

  

tuan Sewaka, dalam keadaan sakit, 
maka sebagai wakilnja bertindak   Hardjawinata. 

igaris 38 ? 
Amerika sudah njata dkan mem 
perhatikan dgn sungguh2 akan 
pendapat London itu, 

Para penindjau di Washington 
mendapat kesan, bahwa sikap 
Amerika hanja bergantung atas 
bukti good-will 
ig menundjukkan, bahwa RRT 
memang berhasrat akan menga 
chiri ,,intervensinja” di Korea 
dan tidak akan mengadakan ,,in 
tervensi” di Asia Tenggara atau 

dimana-mana sadja, Dengan per 
antaraan inilah baru, demikian 
menurut kesan tadi, Amerika 
dan RRT akan dapat meletakkan 
dasar penjelesaian dengan setjara 
damai. (Harap mengenai berita 
soal melintasi garis 38 ini, lihat   Ajuga pag III) — Antara, 

ag 

JK OWUNIKE. Tentara kez8 jang 

Politik” 
itu menjatakan 

bg Be Hu 

ara masih dilandjut 

ra dan barat-laut Wonju. Pertem. 

Rebo hanja diterima laporan ten 

didaerah 

bang? PBB telah melihat kirag 1 

TJUMA SATU DARI 30 ONDER- 

bahwa hingga kini diseluruh Djawa Ti 

perusahaan bis ,,Abadi” kepunjaan he” 

Selama gubernur 'Djawa Barat 

resident diperbantukan R, Sanoesi 

RRT jg konkrit “ 

    
   

    

     

    
    

   

Iringan? pasukan? fihak Utara je 
kuat sementara itu bergerak ke-- 

S4 
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— ANGKATAN DARAT 
F.D:Th./DIVISI DIPONEGORO 

(0 DUKT. TERR. IV. 

PENGUMUMAN 
No. 9MB.II-K/D.IFI 51 

& “DU.KT, Perr. IV dengan ini mengumumkan kepada selu- 
h ruh anggauta Angkatan Darat dalam Terr. 
bagian barang ,,Welfare” untuk bulan Januari 1951, seperti di- 

d dalam suratnja tgl. 12 Februari 1951 No. 197/K.K/D. 
Sar tgl. 15241951 — 10-3-1951, dapat diambil pada 

- masing2 pa U.K.T, Kesatuannja. 

Harap Maan gan maklum dan memperhatikan. 

Dikeluarkan di: Stafkwartier. 
. Pada tanggal 12-2-1951. 

j nk. Pada djam 10.30. 

& T.D. Th/DIVISI DIPONEGORO : 

Me KEPALA DUKT. TERR. IV. 

$ - : ttd, 
: (SOEKMADI) 

Lts.-Inf: 

IV, bahwa pern- 

   
   
   

  

   

    

     

  

    

    
      
   

      

       

    

    
    

    

  

   

     
     

   

   

   

    

      
         

    

   

  

     

   

   

    

   

   
   

  

   

  

   

   

telah saia tjobah minum, . hanja tjap GAROEDA 

53 kesehatan saia. jang mulai merosot, 

| kuatan saiasjang mulai lojo, dan tenangkan pikiran 

zain jang sering kusut. 

   

2 ) aan 

Dari bagita banjak matjam “anggur obat jang 

kembalikan 

ke- 

BOLA -DOENIA sadjalah jang dapat 

pulehkan 

.Tiobalah minum ini anggur dan buktikan sendiri. 

OLESOM 
tjap GAROEDA- BOLA-DOENIA 

Pe Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko P. & D. 

Agen Semarang: 
SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No. 17. 

NGO HOK TONG, Gang Pinggir No, 1, 
ENG TAY HO, 

— 

    

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KATU 
ja 

mut'an, pikiran tidak tetap dan takut, 

MUJARABNJA. 

In sabia Besudahnja terima" wang. 

lusut, 

Naa Faapekang Na. S&.-— 

ti, AN SAN YOK PANG KAPASAN No. 216-218-220. Telf. 837 N. SURABAYA 

1 obat, Thian Tek Tong. 
: e Pa Ho, Tay aan Ho, Eng Hok Tone 

ng , Po Beng Tong. 

  

     

    

    

   
     

  

   

  

   
   

IRIAN (Spermatorrehoea) Lemah Sjahwat Ona. 
penjakit, selalu marah?, muka putjat, mal 

kembung, kepala pusing, lekas tjape, tida bisa tidur, 
kanan kurang han. 

kaki 
djantung 

i, untuk itu semuanja kami sediakan: OBAT 

JR L harga per botol f 20.— lain ongkos kirim. 
“hitam rambut 10075 tidak lantur. 5 gram 'f 25.— 2.gram 

ok segala penjakit sakit mata, kentjing manis, ken- 

badan, linu?2, bengek, (Asthma) sakit gindjil,T.B.C. 

Vira hari sembuh dan keluar hara tidak dengan 
sampai baik, obat di- 

DUNIA untuk Laki pakai luar p. botol f 10.— 
" 1 di muka, Djerawat, 

mori FAMOUS PROK, TABIB YACMRUDIN 
Djakarta — Tip. 9804 Gbr. 

@ bisu beli di Toko NIAZ STORE 
Maesa. 

  

PER HATIAN 

2) dari pengambilan 

adanja  perselisihan2 “urtuk mendjaga 

DIRECTIE. 

kannja reorganisasi dalam perusahaan kami, maka 
: at supaja para langganan2 kami, agen2 baik 

pun. diluar Jog jakarta jang belum menjelesaikan 
rokok BRAWIDJAJA/ 

PUTIH- pada bulan Nopember, Desember 1950 
5: , selekas mungkin dibereskan sebelum tanggal 20 

dibelakang 

latian para langganan, densan ini kami utjapkan ter. 
Perusahaan Tembakau BRAWIDJAJA. 

Ketandan kulon 1 Jogjakarta. 

  

# Teen | 

118.307 945 Pertjakapan Militer,   

sn 

Tengah, 

|-pembeira 
dise'ahkan kepada seorang pegawai! |   

mendjadi lump uh kar - 
Se idakdah boleh 

   

      

       

pakan salah sita sun 
“ adalah sangat ta Ta 
sembuh sama sekali, sebagai akibat ' 
Djepang dulu dan masa pertempuran2 jang belum lama 1 

keadaan jang tidak normaal tadi sala sadj | dirusuhi daprdi-,,rong- 

rongi” dengan pemogokan, ter: 
merugikan negara dan rakja 
tjegah. Maka larangan Demen untu 
jang vitaal tadi sunguhlah tepat sekali. Malahan mengherankan, me- 

    ngapa tidak dulu-dulu sudah d 
ee Aa Bagi me 3    

hak azasi buruh jang didjamin dalam 

    

   

   

   

            

  

            

      
    
   

  

   

  

   

        

       

  

    

    

  

     

“hak mogok, tak beda hal- 

uatu pemerintahan demo- 
angi hak pemogokan tadi. 

ditimbulkan oleh sesuatu pe- 
pegann rupa, hingga ber- 

Ib masjarakat demokratis itu 

lagi merupakan suatu hak 
han, malih mendjadi suatu 

ang bisa membunuh demo- 
it an oleh”“demokrasi, 
orang jang membakar: rumah- 

He adalah hak dan milik sen- 

8 engan aspirant-pembakar ini 
: Hong sep pan rumah 

kita sekarang ini untuk mela- 

Ta peranan dilihat dari 

.dan hidup naa ta itu 
ih bisalah difikirkan kalau ang- 

Kasar: “walau pemogokan tadi 
a tubuh seluruhnja. Tae bila 

dan negara kita ini, 
| dan sakit-sakitan belum 
1 kekatjauan pendudukan 

“Kalau 

a pasti akan sangat 
ja. Hal ini HARUS a- 
ogok dalam lapangan2     

tahkan ? ? 

okrasi. Maka dalam keadaan | 

bila | 

  

   
.mniena 

Kemalang | 

HER ajak” 

wa Hendro jang 

Menurut pelaporan? dan kete- 

rargan? keadaan kriminaliteit di 
daerak Kluten se ama tahum 1950 
jl, menundjukkan suatu garis jg. 

terus rai. mesk' pun ada kalanja 

sedikit dergin karena diadakan ya 
aks.2 pembe rsihan. Utk memberi 
yambaran jang djelas mengenai 
has itu baiklah dikemukakan. ANG- 
ke2 djumlah gedoran jang terdja- 
0: se'ama tahun 1950 itu sebagai 
berikut: Djanuari 30 kali, Pebru- 

ari 88, Maret 27, April 39, "Mei 8k, 
Djuni HM, Djudi 21, Agustus 54, 
September 128, Oktober 201, No- 

pember 450, Desember 684 dan da 
lam bulan Djaswari 1951 imi agak 
berkurany jalah 380 kali, 

Menurut angka? itu maka da- | 
lam tahun 1950 jl, telah . terdjadi 
1780 kali gedoran, dan tidak ku- 

rang R 8,5 djuta 'harta-milik rak 

jat telah musnah karena pe NAN: 

doren2 tersebut. | 

Duerah2 Operasi” grajak. 
Daerah? jang sangat merasa 

kan tekanan dari gerombolan? gra 
jak tsb. dan sering mengalami ge 
deran?2 jalah terutama daerah? 
disebelah utara dan barat Kabupa 
ten Klaten jalah daerah2:  Gom- 
dangwinangun, Manisrenggo, Ke- 
malang, Karangnongko, Ketan- 
dan. Djatinom dan 'Tjokrotulung. 
Adapun daerah? jg. dianggap se 
bagai daerah-sarangnja dari ge- 
rembolan?2 grajak itu adalah dae 
rah disebelah utara dari garis jg. 
menghubungkan daerah? tsb. tadi. 

Tentang berap2- kekuatan gra- 
jak didaerah tsb. hingga sekarang: 
masih belum dapat dikira-kirakan, 
karena kurang “lengkapnja gege-   

- perasaannja masih sadja ,,berontak” 

terhadap larangan tadi, an bisa disini dikemukakan suatu tjon- 
toh bahwa di Amerika, negara jang boleh dikata sangat liberaal se- 
kali sikapnja terhadap pemogokan2,. 

| dunia ke II masih djuga memper 
| terang Amerika pada waktu itu 
bat-laun: achirnja toh terpaksa Na 

    
    

      
hingga pada waktu perang 

ehkan buruhnja mogok walau 

enghadapi krisis peperangan, lam- 
mengeluarkan undang2 ,,Taft- 

/ Hartley” jang melarang keras pemogokan buruh? vitaal, kalau pe- 
mogokan tadi pseua alan mes sa dan membahajakan negara 
  T 

KABAR I TA 
WALI KOTA SMG. MeRASA 
KETJEWA. 

Dalam pertjakapan, sepintas let de-. 
Wal Kota. Pradja Semarang,. 

Kusubiono Hadinoto, jang. baru 
ja dai ang dari Djakarta untuk me- 

melesaikan seal pembelian tanah par 

tikelir “dalam “Hngkungan Kotas Pradja | 
Semarang “dengan Pemeriatah Pusat, 
antara lain diterangkan, bahwa. perun-: 
dinggn soal tsb adalah: TInAgAna We 
kan, 

Di Djckerta beligu. telah berhubu- 
dengan Kementeriaa Dalam Ne- 

“dan mendapat djawaban, bahwa 
1 tcmah partikelir ita telah 

     
ngan 

Mr. 

      

  nga 

gen 

Ingg: dari Keuangan, jg pada waktu 
itu berada pula di Semarang. guna . 

menindjau terah?2 jang akan “dicmbil 

oper. $ 
Untuk mempertjepat vembelian ta- 

ndh-tanah isb., oleh W--Kota diusulkan 
supgja uang oversehot dai Djawa 

t jg dikembalikan kepada Peme- 
ristah Pusat. ' sebesar : R3,000.000.-— 
lebih dikirimkan ke Semarang, per- 
mintaan ini oleh Pemerintah tidak 
dapt dikabulkan. 2 Se 
Dengan “ter ada hasil apa-apa, be- 

liau kembali lagi ke Semarang dan 
setibanja 'di sini, beliau segera ber- 

hubungan dengan pegawai isb: diatas, 
cikan tetapi mendapat djawaban, bah- 
wa uang jg dikehendaki oleh beliau 
itu, katanja, akem- di-,,voorbrengen'' 
dahulu pada Kementerian Dalam “ad 
geri. 

Dengan adanja oula hal ini, beliau 
mertsa Semngat keijewa lagi, dan me- 
nergngkim kepada kami bahwa bila 
tjaranja Pem. Pusat bekerdja demi- 
kian, rnaka beliau bersedia mengun- 
durkan diri dari djabatannja. : - 

Achirnja beliau ' katakan, bahwa 
semua usaha? jg telah atau akan di 
kerdjakan Guna kemakmuran  rakiat 

  

  

  

Semaromg, sama sekali tidak menda- 
pat perhatian sebagaimana diharap: 
kem dari pihak atas. 

SIARAN CHUSUS UTK. 
ANGK. PERANG. 
Denga melalui Radio Republiek 

Indonesia Semarang, dengam -“gelom- 
bang 76:05 dan 120 IM siaran Angk. 
Perang mulai hari Kemis ini sampai 

dengan 'hari Rebo minggu depan ini 

adalah sbb.: 
Kemis, 15-2: PA! 
18,00--18,15 Piring hitam, 18/15— 

18,390 Adzan — Uraian Militer Agama, 
18.30—19,00- Hidangan Carry dan ka- 
wan-kawonnja. 

Saptu,-17-2: 
18,00—19,00 Manasuka laguZ Indo- 

nesia, langgam dan krentjong 
oleh O.K: Sinar Te 

Senin, 19-2: 
18,00—18,39 Lamilp dari Corps Music 

APRI, 18,30—-19 .00 Kr. aseli oleh O-K," 
"Setia. 

Selasa, 20-2: 

18: 00 18,3 Manasuka lagu2 Barat, 
18,45: 

:—19,0P,, Lemdjutan Manasuka. 
Ng 21-21: 

?.00—1815 Pendidikan ' Rochani, 
18 Ya dat Gema Lautan Teduh oleh 

Orkes Kesedjahteraan, 

RAPAT ANGGAUTA DPRDpS. 
KOTA PROP. SMG, 

Diperoleh kabar, belhwa nanti 
pada tg 19 Pebruari jad ini, djam 
10 pagi, akan diadakan napat ang 
gauta DPDRD Kota. Pradja Sema 
rang, bertempat di Balai Kota Se 
'marang, dengan atjara: Pemilih 
an anggauta2 DPR Prop Djawa 

sgp 2in3 

  
  

aseli : 

W rang pemogokan 

| taa-untuk kepentingan 

i 

! 

  | padanja denda. wang 

MALAM PERPISAHAN 
 PELADJAR SMA. 

  

Bertempat di aula SMA N 

Oei "Tiong Ham, 'besuk hari 

ndiam jad. akan diadakan 
Perpisahan” umtuk peladjar2 
jang baru lulus menempuh 
penghabisan, 

Malam tsb. akeng diramaikan “peri 
tuxdjukan2 Ia muziek ig diselengga- 
rokan oleh keluarga SMA « sendiri 
serta daur -x 

berapa kalangan: dari luas Kepada 
segenap murid? klas III SMA Negeri 
ja baru lulus hendakaja mengundju- 
ngi malam tsb. : 

TENTANG MILITERISASI 
DJAWATAN? DAN PERU- 

ve 

  

.Malara 
das Ii 

“Dg 

  

SAHAAN2 VITAAL. 

Apakah pemerintah sudah tahu 
akan adanja surat keputusan me- 
ngenai militerisasi djawatan2 dan 
perusahaan2 jang vitaaj jg ditan 
Ga tangani oleh Pa anglima Tentara 
& Territorium IV Divisi Diponego- 
ro Kol. Gatot Subroto dan diumum 
kan pada tg. .2 Djanuarj 1951 
oleh Perwira Menengah re Di 
visi Diponegoro Major Seloal:? De 
mikian pertanjaan seksi perburu- 
han DPR RI iang diadjukan kepa 

“da pemerintah. 

Selandjutnja ditanjakan: Apa: | 
kah ini instruksi dari pusat atau- 

itu sendiri? Kalau ini kehendak 
sendiri dan ternjata - melanggar 

undang2 dasar 'kita, tindakan apa 
jang akan atau telah didjalankan 
oleh. pemerintah? (Ant) 

TIDAK ADA MILITAIRISATIE, 

Untuk mentjegah kesalah faha- 

putusan Panglima Tentera & Ter- 
ritorium IV/Divisi Diponegoro ter- : 

vens2 mengenai itu. Hanja dapat 
dikatakan, bahwa. mereka menga- 
dakan gedoran2 tsb..dalam gerom 
bolar2 dari 5 sampai 100 orang 
kekuatannja, sesua: dengan Kekua 
tan pendjagaan dimasing2 tempat: 
jang mereka datangi. 

Seperti sudah sering dikabar- 
kar, mereka itu mempunjai persen 
djataan ig. tjukup banjaknja dgn 
mempergunakan “pula sendjata2 
automatis. 

Mg Rakjat didaerah operasi 

#dijundang” djugor-be- 

'kah kehendak “Panglima Tentara |. 

“hak2 azasi burih termaktub dim.: 

1 berikan 

| man terhadap keluarnja surat ke. | rin 

tanggal 2 Januari 1951 jang selan- | 
djutnja disebut: Peraturan Pangii | 
ma Tentara & Territorium , IV/ | 

Ohh no WI/B 2/04: III, 
aa Diponegoro tanggal 2 Janu- 

a oleh fihak Staf Penerangan m 

Divisi Diponegoro ditegaskan seka- 
Ji lagi, bahwa peraturan tersebut 
tidak bermaksud memilitairiseer 
djawatan2 dan perusahaan2 jang | 
Vitaal, bahkan sebaliknja membeku 
segala peraturan Pemerintah me- 
ngenai militairisatie dari djawa- 
tan2 dan perusahaan di Territori- j 
um IV/Djawa-Tengah jang pernah | 
dikeluarkan dan hingga 
belum ditjabut. 1 2 

but hanja mela- 
a. djarwatan2 

diang2 gap Vi- 
camanan 

dan pertahanan : lam bai 
ini Panglima Te: &. & “TErritos 
'rium IV/Divisi Diponegoro  com- 
petent sebagai pemegang Kkekua- 
sa'ah militair (Gnilitair sevag) 

DENDA R. 200:-—. KARENA 
DJUAL OBAT ZONDER IZIN 
DOKTER. 

Peraturan ters- 

   dan perusahaan», 
    

    

  

Seorang pedagang obat Tionghoa di 
Pasas bjchar bau? ini dihadapkan 

dimuka Hakim “karena dipersal lahkan 

mendjual obat2an ig per NP zondet 

ada izin dari dokter. 
Ki, maka hakim. dja 

Berhubung dgn 

tuhkoa hukuman 
sebesar R 200. 

sedangkan sedjumlah ' morphine dan 

obat2 jang berbahaja disita, 

Saat itu | 

mengirimkan delegasi 

grajak dalam 
ketakutan. 

- Tidak aneh djika rakjat: jang 
pada “umumnja tidak  berdaja 
menghadapi penggedoran? jang di 

“lakukan gerombolang grajak itu, 
adn merasa terantjam harta-ben 
da maupun diiwanja hidup dalam 
isuasang ketakutan. Dalam aksi? | 
pembersihan misalnja jang dila- 
kukwa oleh alat2 kekuasaan neya 

.ra, rakjat tidak berani melapor 
kan sesuatu hal kepada alat2 ke 
kuasaan negara tersebut karena 

takur akan pembalasan dari pihak 

grajak. Djuga pertanjaand kita 
jeng kita adjukan oleh mereka ti 
dak mau didjawab. 
- Oh pihak polisi maupun PA 

Men diterangkan p-ula, 

suasana 

  

  

Masdij id 

Presiden Pertimbang: 
kan Akan Kirim 

Bantuan 

Mrxurur KALANGAN jang 
boleh - dipertjaja, Presiden 

bangkan bagaimana tjaranja um- 
mat Pan Indonesia dapat mem- 

tuannja sebagai sum- 
| bangan didalam usaha2 buat mem 
(perbaiki Mesdjid Madinah, jang ki 

Pan an: keadaan hampir 

! aa langkah pertama Presi 
den. kabarnja mungkin sekali 
akan mengirim ketanah Sutji seo 
rang ahli-bangunan bangsa Indo 
nesia untuk menjelidiki bantuan 
apa dn dengan tjara bagaimana 
nanti ummat Isiam Indonesia da 
pat menjumbangkan dalam usa 
.hag memperbaiki mesdjid tsb. Me 
nurut keagamaan Islam adalah ke 
wadjiban dderi se'uruh ummat 
Islam buat memelihara Mesdjid 
Madinah, imi sebagai tempat  pe- 
makamgn Nabi Muhammad saw. 

Len 

  
SEKITAR TUNTUTAN 

S.B.K.A. 

Beberapa waktu jang lampau 
telah kita kabarkan tentang tun- 
tutan Sarekat Buruh Kereta Api 
mengenai djam bekerdja (1 djam 
sehari bagi seluruh buruh). Kini 
lebih landjut kita kabarkan. ba- 
hwa besok pada tg. 19-2 ja.d. 
Pengurus. Besar. S.B.K.LA. akan 

ke Pimpi- 
nan D.K.A. di Bandung, terdiri 
dari: .: 

. Sdr. Djokosoedjono ketua umum 
sdr. Singgih ketua 1, sdr. Soepar- 
di 'ketua' '2. untuk memadjukan 
tuntutan2 severti berikut: 

T djam bekerdja sehari bagi se- 
luruh Buruh K.A. (bengkel, lin, 
depo dsb.). 

Supaja D.KA. mengadakan kur- 
| sus kursus Djawatan untuk pega- 
wat. tehnik, lalu lintas dan admi- 

  

TA 

N DENGAN Pn ha balap” terdjadi antar 
abupaten Klaten pada tanggal 27/1 jl. jang 

ente kembali perhatian alat? kekuasaan pemerintah untuk lebih? 
erah Klaten chususnja dan daerah Merapi-Merbabu Complex pada umumnja, 

telah mengadakan penindjauan disementara 
SP" gerombolan Grajak, termasuk pula desa Nadri Kalurahan D 
na Insiden itu telah terdjadi memberikan kesan2nja sebagai berikut: 

  
!     

Madinah : 

Sukarno kini sedang mempertim- ' 

dari 

'djata? jang 

| nindjauan itu, 

atan dan usaha2 
i Gjukkan bahwa 

  

| 

  

   

bahwa hingga sekarang masih ba 
injek harta milik penduduk diseki 
tar Klaten jang dititipkan dilain 
tempat, Bahkan hewanmnjy pun pa 
ca mam hari banjak jang diung 
sikan kekota Klaten. 
Dikabarkan pula bahwa seorang 

bekas ang: air NEFIS mendja- 
di pula sa 

| grajak Put 
seorang pemimpin 

Dari mana grajak itu mendapat- 
kan sendjata, oleh kalangan itu 
dikatakan dengan pasti, bahwa me 
reka telah membeli sendjata2 itu 

crang2 KNIL di Semarang 
dan di Salatiga. Kebanjakan sen- 

“dipakai cleh grajak 
itu masih dalam keadaan baru, di 

hantaranja terdapat sendjata2 auto 
matis. 

Rakjat Kemalang ikut 
karena tekanan. 

Menurut keterangan pihak pa- 
mongpradja dan polisi dan diper- 
kuat dengan. kesan2 jang diper- 
Gleh wartawan Hendro selama pe | 

maka sukar untuk 
menjatakan. bahwa sebagian be- 
sar dari rakjat Ketjamatan Kema ! 
lang telah terpengaruh oleh gerom 
bolan2 grajak hingga telah ikut 
dalam aksi jang menimbulkan insi- 
den pada tg. 27 Djanuari jl.. akan 
tetapi mereka telah ikut dalam 
aksi tsb. Karena paksaan dan te- 
kanan dari gerombolan2 grajak de 
ngan antjaman bahwa mereka 
akan disiksa djika tidak ikut dlm. 
aksi tsb. Keadaan Kemalang kini 
tenteram dan aman sadja, hanja 
penduduk memang tak mau mele- 
paskan keterangan sedikitpun dji- 

Ta ditanja tentang peristiwa tgl. 
27 Djanuari itu, karena takut akan 
pembalasan. 

Kemalang dekat Musuk. 
Perlu pula ditambahkan disini bah- 

wa daerah grajak disebelah Utara dan 
barat Klaten tersebut — termesuk dju- 
ga Ketjamatan Kemalang — dekat se- 
kali, bahkan berbatasan dengan daerah 
grajak didaerah Bojolali, misalnja Ma- 
suk. Djadi tepatlah  sebetulnja Gjika 
oreng katakan bahwa daerah grajak 
itu adalah daerah Merapi- Merbabu 
complex, Hal ini dapat dilihat pula da- 
lam statistiek2 dikedua daerah terse- 
but: djika gedoran meningkat didaerah 
Bojolali maka keadaan didaerah Kla- 
ten sebaliknja berkurang, djika didae- 
rah Kiaten meningkat maka didasrah 
Bejolali berkurang, demikian se! Jandjut 
nja, 

Tentang tjara menjele- 
saikan soal grajak. 

Seperti sudah sering dinjatakan, ma- 
' Ka untuk menjelesaikan sozl grajak itu 
tidak tjukuplah. djika hanja Jengan 
kekerasan sendjata sadja, Disamping 

| usaha2 dengan kekerasan sendjata itu, 
Pemerintah harus pula dengan perbu- 

jang njata menun- 

Pemerintah memang 
betul2 berusaha “untuk memperbaiki 
nasib rakjat, Dasar sosial-ekonomis jg. 

buruk dari penduduk didaerah2 terse- 

but harus dirubah dan ditudjukan ke- 
arah kesedjahteraan, sekalipun  umtuk 
sementara waktu hanja berupa seen 

schijn” van welvaart — karena kese- 

djahteraan jang sumgguh2 tidak dapat 

ditjiptzkan dalam satu dua minggu 
atau satu dua bulan — misalnja Peme- 
rintah berusaha memudahkan rakjat 

dideerah itu untuk mendapatkan ba- 
han2 kebutuhan sehari2 baik jang be- 
rupa garam, gula, maupun barang2 
lainnja, 

Selain itu perlu djuga diusahakan 
kemungkinan2 memperhebat dan mem 
perbanjak hasil pertanian rakjat den” 
gan membikin waduk3, memberikan 
penerangan mengenai djenis2 tenaman 

jang tjotjok dengan tanah ditempat 
tersebut, agar pertanian jang mereka 

kerdjakan dapet bertambah  banjak 

hasilnja dsb. 

GETARAN BUMI DI SIBERIA. 

Kantor angin di Poona pada 
malam hari Senin mentjatar sua 
tr getaran bumi jang berkekuat 
an sedang, jang pusatnja diduga 
terletak di Siberia, kira? 6150 ki 
lometer dari Poona. Getaran itu 
pun ditjatat oleh obser vatorium 
Calaba di Bombay, 

USAHA REBOISASI. 

Dari pihak Djawatan Kehutan 
an Bondowoso/Panarukan  dida 
pat keterangan bahwa tanah2 hu 
tap jang mendjadi kosong akibat 
pendudukan Djepang dan serobot 
an dari rakjat sendiri luasnja 
4437,35 ha, 

Usaha reboisasi, jakni membi 
kin hutan2 baru, selama tahun 
1950 sudah dikerdjakan 400 ha, 
sedang rentjana tahup 1951 akan 
dikerdjakan 500 ha, Usaha ini 
adalah termasuk usaha? rentjana 
djangka pendek. 

nistrasi guna memberi “kesempa- 
tan naik pangkat lebih tinggi. 

Tiap2 sjarat chusus jang diten- 

tukan oleh Djawatan kepada bu- 

ruh (keuring, leerlingschap, udjian 

dinas d.l.) harus mendapat penz- 
harga'an istimewa dari D.K.A. 

Buruh jang tidak termasuk da- 
lam  betrekkingsreeks (tukang 
rem, tukang, sopir dll.) jang su- 

dah mentjapai gadjih majimum 
harus diberi kesempatan pindah 

pekerdja'an jang masuk dalam 
betrekkingsreeks sesuai dengan 
hasratnja. Untuk ini D.K.A. me- 

njediakan waktu dan alat2 jang 
dibutuhkan oleh buruh — jang 
menging nkan masuk dim djaba- 
tan jg termasuk dim betrekkings 
reeks itu. 

Perlu diterangkan bahwa tuntu- 

tan tuntutan2 diatas, terutama 
mengenai djam bekerdja djika per- 
lu akan dibela dengan pemogokan. 

& Ela dan Mn Tunik Ketjamatan 
telaa menarik perhatian unim dan 

memperhatikan masalah 
warta 

tempat jang termasuk daerah “opera 
cmpol Ketjamatan Kemalang, dima- 

  

“sberantas 'Patekn D. 

jAnak2 

hb 
ted Nations — International 
Children Emergency Fund) 

dja mengachiri kundjungan- 
aja selama 3 minggu di In-   

| di Besuki itu dalam angka2. Dili- 

| bagai teimpat di D: pjawa utk. 
| menindjau 
| rentjanebantaan Unicef. Uni 
cef telah menjediakan utk. 
Indonesia barang2 dan obat2 
an seharga 260.000 dollar 
Amerika, jaita berupa peni- 
cillin, alat2 pengangkutan, 
alat2 laboratorium dan ban 
tuan tenaga serta obat2an utk 

pemberantasan Lens pa- 
tek. 

ibu dan kanak2 dirumah? sakit 
dengaa menjediatan ani ara 
beasiswa. Selain itu dist 
la 314.006 dollar utk. minjak ikan, 
tepung susu dan vitamm, bh 
makanangdan susu utk. 

di rumah? sakit. . Guna beasiswa, 
tenaga? jg. hendak menuntut pe- 

pang kesehatan disediakan 
oleh Unifaf 34.000 dollar, 

donesia sendiri guna tahun 1951 
telah menjetudjui rartjangan ang 
garan belandja sebesar 1 djuta TU 
piah untuk pemberantasan penja 
kit patek dan pehdjagaan kesehat 
an kanak2. Djumlah uang tsb. 
akar digunakan untuk pengong. 
kosan. tenagag djururawat dan. Ia 
menja dalam. usaha tsb, Selama 
di Indonesia Brian Jones telah 
mengadakan berbagai pembi 

an dengan Menteri Kesehatan. 
Leimena, sekretaris djendral Ke 
menterian Kesehatan Dr. Suroso. 
dokter penghubung Iuar negeri 
Abuhanifah dil. Dalam perte 
an2 tsb dibitjarakan tindakang 

  

  

  

Sr untuk en kt 
diaan di Djawa dan bagiang 3 
dari Tnidonesia. (Ant), 

Besuki 
Tambah Aman: #7 

ALAM PERTJAKAPAN den 
wakil2 pers. Sudiro residen: 

Besuki menjatakan ingin memberi 
gambaran tentang perkembangan?   
hatkannja, 
umpamanja, 

: sampai 31/1, 155 dan jang 

achir jaitu dari tanggal 1 
10 Pebruari hanja tinggal 24 
bagai kelandjutan dari , aksi at 
deka”nja sebentar Idgi Sudiro akan 
adakan penerangan serentak jang 
akan dilakukan oleh pemuda-pemu 
di dari sekolah2 menengah. 

Terhadap merekalah belum, aib: 
sentimen, kata Sudiro, Pula dinja 

i takan, bahwa akan dibentuknja 
1 polisi pamongpradja”. Dalam 
liap ketjamatan jang ada di Besu 
ki berdjumblah 69 akan ditempat 
kan 5 orang polisi pamongpradja 
masing2 dipimpin seorang mantri 

polisi, Hal imi telah apat per 
setudjuan Menteri Hamengku Bw 
WONO- 

bahwa pe 

Tentang ,,kartu hidj jan, 
dan Putih. 

Tentang adanja ,,kartu hidjau” 
dan ,,putih” jang dikeluarkan 
oleh berbagai golon, an untuk 
dengan tjata jang rang baik 
mentjari anggauta itu dikatakan 
memang terdjadi, bahkan selain 
kedua: matjam itu masih banjak 
lagi, Tapi dari djumblah 157 
orang jang kini masih ditahan itu 
jang mendjadi anggauta berbagai 
partai atau perkumpulan Islam 
hanj, ada 11 orang, dari perkum 
pulan2 kiri dan lain2 ada 15 orang 
dan selebihnja orang2 jang Cap, 
berpartai, 

Dari itu didapat gambaran, bhw. 
jang tersangkut dalam petkara2 
kekatjauan di Besuki itu kebanja 

kah bukanlah dari perkumpulan2 
tertentu, (Ant). “ 

  

“8 Pertolon gang Padang : 

RIAN JONES, Naa 
bat kepala Unicef (Uni- 

donesia dan selama itu ia me: 

ngadakan perdjalanan keber- 

804000 dollar disediakan atik 
perbaikan alat? perawatan kaum 

ladjaran diluar negeri dalam ie 

Unicef hingga kini semugnja dise 
diakan 235.2600 dollar. te 

Dalamspada itu pemerintah In. 

rampokan 
dalam per'ode tgl, 1 

paling 
Te 

  

bagian Timur Djauh baru sa 

pentlaksanaan 

sekolah, baji?2 dan perawatan ibu? 

   

perlu. didjalankan untuk memper g 
Tp pe Pan La Us € 

dain 

iakan pu 
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Djaw. Kop. Kab. Te- 

i Senen Da jang 
“djatuh H Hidjroh tg. 1 Safar, 

kwmaa 30 Suro ih: Dal 1823, wuku 
Sungsang, Masehi 14 Agustus 1893. 

3 Padan PA. 1348, Karangpandan, 
Solo. — Hari Djumaat Pon tg, 2 Sapar 

1854, wukunja Tambir, mangsa katigo, 
- Masehi 14 September 1923. 

PERTJOBAAN MERAMPOR. 
| Hari Senen sore Ik. djam 4 diru- 

| mahnia seorang penduduk Tiong- 
-hoa, jaitu pengusaha betjak di 
Pandean, sebelah kampung Subu- 
ran, telah datang 2 orang jang me 
bsa sarung, dikerudungkan pada 

. ja. 

   a itu menjatakan pada tu 
lan rumah, bahwa kedatangannja 
adalah untuk minta uang. 

Ketika tuan rumah menolak u tk 
memberikannja, lalu terdjadi per- 

| gulatan. Satu antara kedua orang 
tsb. jang berdiri dibelakang kawan 
'nja jang sedang berkelahi, lalu 
mengeluarkan sendjata api dan me 
lepaskan tembakan kearah tuan 
rumah. Tembakan ini mengena! da : 
-danja tembus gegernja. Setelah | 
itu, kedua pendjahat tadi Jari ma- 

t suk kekampung Suburan. 
Sang korban dengan luka berat 

liangkut kerumah sakit. 
Kedjadian diatas disaksikan oleh 

dua orang Tionghoa lain jang se- 
lama itu berada didekatnja, tetapi 
lidak berani berbuat apa2. 
Rupa2nja polisi telah kenal ke- 

jua pendiahat itu, hingga boleh di 
perkara ini tidak lama lagi 

san dapat dibikin terang. 

PENTJURIAN KOPI. ' 
Minggu malam Senen jl. seb buah 

gudang di gang Lombok telah di 
bongkar pendjahat, jang mentjuri 
dari sean beberapa karung ko 

“Tadi pagi polisi telah berhasil 
pat membesiag 4 karung kopi di 

. kampung Tireman jang diduga di 
“peroleh dari pentjurian tsb. Tiga 
orang pendjahat jang disangka me 

“lakukan kedjahatan tadi djuga da 
pat ditangkap. 

HATI-HATILAH ! ! ! 
Saptu berselang seorang nona 

Tionghoa jg sedang berdjalan dgn 
seorang sa ja didjalan umum 
Pekodjan, sekonjong-konjong dari 
belakang telah diserobot tasnja, 
berisi uang kontan R 175,— serta 
dua tjintjin emas seharga R. 607, 

Sebagai biasa sesudah menje- 
robot sipendjahat lari masuk kam 

    
    

  

1 PERSETUDJUAN BERSAMA 
| SBB. TJAB. SMG DGN 

  

P.PO.D. 
|. Porundingan antara Akariko. | 
: tan Pengusaha Otobis Djawa Te- 

Gtobis jg nana 
dengan SBKB tjab. Smg, jg mewa. 
kili buruh - Mbahkna pada perusa 
haan2 otobis jg mendjadi anggau- | 
ta PPOD jg dilangsungkan pada tg 
48,9, 16 Djan dan 1 Pebr. berse- | 
lang dan dipimpin oleh sdr. Sumar. | 
wan dari Penjuluh Perburuhan, te- 
lah didapatkan persetudjuan ber- 
sama antaranja sbb: 1. Pengakuan 
Organisasi, 2. penetapan djam ker- 

tngah jg mewakili para pengusaha ' 
' anggantanja | 

dja, 3. upah minimum jaitu bagi bu 
ruh biasa R. 4.—, montir R. 6.50-, 
sopir, R. 6:-, konduktir R. 5.- dan | 
kontrolir/tijdkontrolir R.6.50-, di- 
tambah pula dgn uang bermalam 
R. 6,- dan bila mereka itu berada | 
dalam daerah ditambah dengan |: 
R. 10— sehari, 

R. 12:50. 5 
Selain ini ditetapkan djuga uang 

djalan bagi: sopir 6 sen p. Km, 
konduktir 4 sen p. Km. dan kornet: 
21, sen p. Km. sedangkan untuk 
perdjalanan keluar daerah sampai 
maksimum 250 Km bagi sopir R15., 
konduktirR. 10.- dan kornet R. 6:- 
seharinja. Disetudjui djuga pengha 
pusan perbedaan bangsa dan pera- 
turan sosial lainnja lagi. 

TJARA BARU MEMBERI 
»BERKATAN” 

Karena adanja bandjir. 
Beras sebanjak 1 tjangkir, se- 

butir telor mentah dan sementara 
buah2an atau roti dan ditaruh da- 
lam bakul ketjil adalah ,,berkatan” 
(buah tangan) jg kini mulai men- 
ijadi mode bagi orang kampung 
di Semarang di waktu mempunjai 
kerdja pesta perkawinan, sunatan 
dan sebagainja. 

Bahan? mentah itu diberikan se- 
bagai pembalasan atas ,,sumba- 

ngan” jg diberikan oleh para tamu 
dan diatur setjara demikian supaja 
tidak terganggu oleh turunnja hu- 
djan jg achir2 ini menjebabkan 
orang susah memasak bahan? tadi 
karena tempatnja tergenang air. 

Di kampung lain tjara serupa 
tsb. terdjadi pula bukan karena 
air menggenangi halaman rumah, 
tetapi sebab sukarnja orang men- 
dapat bahan bakar dan kalau ada 
harganja sudah memuntjak tinggi. 

(Ant.). 

diluar daerah 

MELULU UTK RUMAH BURUH 
Atas usaha Djawatan Penjuluh 

Perburuhan Djawa Tengah telah 
disediakan uang sebesar R. 1.000. 
090.-, untuk mendirikan rumah jg 
melulu disediakan untuk buruh ter 
lantar dan tidak mempunjai tempat 
tinggal jang tetap. Kini pihak di- 
atas telah madjukan perminta'an 
pada Balai Kota Pradja Sema- 
rang guna mendapatkan sebidang 
tanah. 

Selandjutnja diterangkan ba- 
hwa rumah2 buruh jang akan di- 
dirikan itu, akan dibuat menurut 
satu model, lain dari pada jang 
lain: dan nanti mereka akan dibe- 

ri djuga pendidikan tentang ba- 
gaimana tjaranja berumah 'tang- 
ga. 

PENJULUH PERBURUHAN 
DJOKJA MASUK SEMARANG, 
Dari pihak jang beleh dipertjaja di- 

dapat keterangan, bahwa kantor Pe- 
njuluh Perburuhan daerah ' Isimewa 
Djorja, akan digabungkan pada Dja- 

-watan Penjuluh Perburuhan Djawa 

Tengah, jang kini diketuai oleh sdr. 
Sadono. Berhubung dengan imi, maka   pung Tireman. 

PENGENDALIAN HARGA. 
Mengingat pada waktu belaka- 

ngan ini, masih banjak djuga para 
pedagang baik pedagang besar jz 
kurang atau sama sekali tidak me- 
ngindahkan peraturan polisi pe- 
ngendalian harga, maka dari kala- 
ngan tsb diterima kabar, bahwa me 

reka pada permulaan bulan jad. 
ini, akan ambil tindakan keras ter- ! 
hadap: siapa jg tidak mau turut pe- 

“ raturan jg telah ditetapkan itu. 
|. Tegasnja dikatakan bahwa pada 
semua barang2 jg diperdagangkan 
harus diberi harganja, demikian 
pula tjap2 pada barang2 tsb. harus 
terang. Tidak hanja tindakan ini 
jg akan diambil, akan tetapi mere- 
ka akan menjelidiki patut tidaknja 
harga barang2 jg di pasang itu. 

PERKARA PENEMBAKAN 
SEOBANG JANG TI- 
DAK BERSALAH 

Hari Senen j.b.l. ini Hakim Se- 
marang telah memeriksa perkara 
seorang Tionghoa, bermrama O.K. 
5. jang dituduh s-b.b.: 1 Premair 
S5 pada kira2 tgl. 22 Djuli th jg. 
2 didjalan umum muka rumah 
di Nw. Holland 58, dgn. sengadja 
telah menembak seorang Indone- 
sia. bernama S. dengan sebuah 
sarabijn, 2 subsidair—karena 2 
kai sendjata api zonder punja izi 
da mengakibatkan seorang Yati. 

aky mengaku kesalahannja. 

1 teta karena saksi2 kurang 
ngenai tuduhan pertama 

adono. 
sdr. Sadono hari Selasa, kemarin te- 
Jah berangkat ke Djokja untuk menje- 
esaikan soal tsb. 

BEBERAPA ANGGAUTA D.PR. 
KOTA PRADJA MAU P ES. 

Menurut desas-desus, bahwa pe- 
milihan anggauta D.P.R. Prop. Dja 
wa Tengah jg akan diadakan pada 
tg. 19 atau 21 Pebr. jad. ini, akan 

t 
' 
t le 

tenstelsel”. Adapun systeem ini, 
ialah sbb: Umpamanja partai A. 
sebagai pemilih akan memlih dja- 
gonja maka nama djago itu harus 
ditjantumkan No. 1 dalam 
daftar jang akan d'serahkan 
kepada DPR Prop. Djawa Tengah, 
bila tidak maka ia tidak akan dapat 
suara. Oleh karena tjara ,,lijsten- 

stelsel” ini, belum diterangkan da- 
lam rapat anggauta DPR Kota Pra 
dja pada tg. 3 Pebr. jl., maka de- 
sas-desus dari beberapa  par- 
tai atau golongan jg: mempunjai 
wakil didalamnja, akan mengadju 
kan protes terhadap tjaranja pemi- 
lihan tsb dan chabarnja merekapun 
akan minta supaja pemilihan tah 
di-undurkan waktunja. 

  

t LUKISAN. 
oleh juwelier TIO, bertempat 
ngan atas restaurant Lido" 

   
dullah, Had dan ( 
njaig mendapat perhatian b: 
pubur. Kepada .mere| ng 
melihatnja, kamj serukan, agar 
Inelewatkan kesempatan bai 
“posisi tsb. dibuka tiap pagi dan scre 
dan akan ditutup besuk tg. 20 jad. 

C.K.C, SEMARAP ADAKAN 
»SLOW DOWN Ta 

belum 
  

    

Diperoleh kabar, bahwa sedari 2 Ps 
nen jbl, ini pegawai kantor CKC 
marang jang tergabung dlm, “Serikat , 

    

| Buruh Ke-uangan Negara tjab. 
rang tel an suatu Slow down. 

| action Sebabanja mereka adakan 

  

    
utindakan" tsb: oleh pihak jang bolek | 

pertjaja diterangkan bahwa 'merekc 
menjatakan utak 'adanja keadilan" 
dengan ,inpassing PP." (Peraturar. 

| Gadji Pemerintah). ' 

| kan solidair terhadap tuntutan SBKN 
ijab. Surabaia jang mengenai inpas- 
sing sematjam diatas, Berhubung dgn. | 
ini, maka hari Selasa, kemarin, ketua 
SBKN tiabang Smg telah berangkat ke 
Djakarta untuk memetjahkan soal tsb. 
Berkenaan dgn. nKedjadian" ini, ma- 

  

Selain dari ini, merekapun menjata: | t 

lukisan jg 2 an Sa 
dirua- | 

. mempe.tontonkan Tukisan2 dari 3 Ab- 
“Tiang Oen, ter- | 

esar dari | 

tak |. 
ini, Ek | 

  ka menurut desas-desus jang kami 
angkap, dikalangan pegawai pageri 

lainaja timbul kegelisahan besar, 

KAPAL, »TJIIWANGI? 
Untuk pertama kali besok pada |. 

tanggal 11 Maret akan tiba dj Se 
marang kapal baru 'Tjiwangi”. 
Kapal ini akan bersama-sama de 
ngan ”Tjitjalengka” berlajar anta 
ra Djawa dan Tiongkok dalam Oa 
ljn KJ.C PI 

Kapal Tjiwangi ialah suatu ka 
pal jang telah dibuat dibawah pe 
ngawasan Buro Pembangunas,, dan 
Dinas Tehnik dari KJCPL (Ko 

ninklijke Java China Paketvaart 
lijn) dan KPM, "Tjiwangi” jang 
selain suatu kapal penumpang dju | 
ga kapal muatan, pandjangnja 
146 m dan dapat mentjapai ketje 
patan lebih dari 16 knoop. Klas 1 
dapat memuat 98 orang penum 
pang, klas 2, 160 sedangkan dek 
dapat memuat 1700 orang penum 
pang. Anak buahnja terdiri dari 
190 orang. Perlengkapannja leng 

| kap pula dengan pesawat radio 
telegrap, radar, suatu Sperry-gy 
rokompas, pesawat untuk menga 

tur hawa dingin dan panas, alat2 
pemadam ap: Hughes Echolood 
dan lain2 lagi. Suatu tambahan 
baru bagi KJCPL. 

SUMBANGAN PARA PEDA- 
GANG BESAR. 

Dari pihak jg boleh Kperisga di 
dapat keterangan, bahwa baru2 ini 
Koja Pradja Semarang telah meneri- 
ma sumbangan uang dari BPM sebe- 

sar R 20009, Maclaine Watson R 1909, 
Lindeteves R 1000, Borsumy  R 1500, 
dan Intraport R 200, uang mana ada- 

lah untuk memperijepat pendirian 
perumahan para pekerdja di Pelebu- 

| ran (Tegalwareng). 
1 
$ 

| telah menjediakan uang 
1 

Selandjutnja. Kota Padja Semarang 
sedjumblah 

R -250.000.—,, djuga untuk maksud tsb. 

PELADJARAN BAHASA 
INGGRIS. 

Gleh SEBDA Tjabang Kota Serma- 
rang, sedjak tanggal 2 Februari '5k 
telah dibuka-peladjaran bahasa Ing- 
gris, chusus untuk anggauta2 SEBDA. 
Peladjaran diadakan 2 X seminggu 
pada tiap2 hari Djumaat dan hari 
Saptu mulei pada djam 13, siang: 
Sampai pada ini hari pengikutnja ba- 
ru 20 orang. 

Sebagai usaha dari pada bagian 
PPP., maka selandjutnja akan diusaha 
kan Kursus Steno dan memegang Bu- 
ku, 
PE LP Te ya amat TN MA     

| didjalankan dengan systeem ,,Lijs- | 

  

  

  

Bersedia mendjadi Tuan punja 

( BERDAGANG: 

— Manufacturen 

Kramerijen 
Provisien 

      
D7 Sapne 

COMPANY 
IMPOR RT, EXPORT AND COMMISSION AGENCY 

KANTO! : Bodjong 64 (atas) — — Semarang — Telp. 646. 

PERWAKILAN DAGANG untuk 

1 Seluruh Indonesia, Piawi- Tengah atau Luar Negeri. 

Producten (Hasil bumi) 

(Textiel) 

(Klontong) 

& Dranken (Makanan & Min.) 

Alat2 Elektris (Philips art.) 

dan lain2 matjam barang. 

Minta dikirim offertes berikut tjonto2. 
CONDITIE TENTU MEMUASKAN!   
  

AHLI NUDJ UM H. B. AZAD 
Kotak Post No. 132 — Bandung. 

Menerangkan segala hal penghidung.: Kirim ampat pertanjaan ber- 
Ikut keterangan nama dan umur satu envelop dengan poswes- 

sel f 10— Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang tjotjok dan 

berbukti: . Rahasia tanggung dipegang teguh. 

  

Pa “anturdanian - Accu - Bekleding - Ollemagazijn 2 Arvensairas 

  

dak 
S T A R merek A 

Tur djur gar 24 

SURABAJA 
1 a 

Medja Karsi ROrTAN matjem2 model 
Enak duduknja dan ringan HARGANJA 

TOKO ,DJOHAR" 
Duwet 60 — Telf. 1943 — Semarang 
    

Musim hudjan! 
»NUMA PEP 

untuk sembuhikaii 'segala matjam 
batuk, pilek, masuk arggin, bu- 
ang2 air, berasa enek, dan perut 
kembung! Djuga sedia: Pujer Ba- 
tuk, Minjak Ikan, Vitamine, dl. 

Terlina semua RESEP DOKTER! 

   

Per'ajanan tjepat dar persedia'an 

serba tjukup. - 

APOTHEEK 
Bodjong 51a — Tel. 1570. 

  

    
PERTANDINGAN TJATUR. 

Hari Ming i tanggaj 11-2 
1951 Hah Pee mpat di Palmen 
laan Barat,No. 7 Semarang, per 
kumpulap "SBS Salatiga” telah 

| mengukur kekuatan Pan. per per 
kumpulan tjatur "Tjerdas” Sema   rang dan berachir 2/2 — 12”, un- 
tuk an “Tjerdas. 

| TOKO MEELEGrA 
DSA 

“NUMA": 
“4 pinggang pegel.. 

Bodjong 80-Telf.594 
SEMARANG 

  

Disini ada djual bermatjam-matjam 

RLODJI dan PULPEN, 

model jang paling baru. 

Djuga terima reparsi. 

Dibuka Kembali 
pada gl. 12/2-51 

di KADIPOLO 151 SOLO 
(sebelah R. Sakit Kadipolo) 

tjab. dari Industrie Katjamata 

A. Kasoem: 
Terima recept dan periksa mata 
tidak bajar. 
Kin. 

TT
 

  
    LOTERIJ UANG f15—- 3 f8,— 
f8,—, .Trekkl, f025. Ongk. 
ASTHMARIN PILL. tangg. lekas baik 

| sakit mepas, asthma f .12— 
7 20— VITANOL PILLEN j 12— besar 

' f 20— badan lembek, dingin, lekas 
tjapee, (sexuele zwakte). tulang2 sakit. 

HANARIJN bisa kasih 
datang bwan f 60— “CRISTANOL 

. bikin kurus, ketjilkan perut besar. 
| BUSTERIN bikin segar, kentjeng besar 
i buah dada f 20— 8s, f 57,—. SUIRI- 
NE #angg. “lekas baik kentjing”gu'a 
nierreiwit, RINALS bisa hantjurkan ba- 
tu dalam djalan kentiing. DRUIPER. 

 SYPHILIS 4 f 12,—, Ongk, kirim f 1,50, 

| Prijsc. gratis, 
' De Indische Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

M. S. RAHAT 
TABIB 

Seteran 109, Telf. 1123 Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Ambei- 

en) ASTHMA, KEPUTIAN, IM- 

POTANTIE dan lain2 penjakit. 
  

  

  

  
  

  tata 

Roy Rogers 244 UP Theatre D soko ,bristopher Columbus “ Fredric March. 
Colour by, | Technicolor 

  

  

GIVE ME THAT 
SUN, ACRES! A BULLET, 

      ena an bahwa 

2 an bui di 

“Bh be, oleh  Djapen 

jg akan diberikan 

kan hingga kimi belum 

f More sela ig Tj   

sakan kamu! 

2 
| 

| 
| 

| 

€   
8 

Pa Ia 

LL GVE YOU 

  

— Serahkan sendjatamu, Acres! ! 
— Tidak, sebelum aku membina- 

NOW WE CAN DO SOME 
TALKIN'! EVERY TIME LIVE SEEN 

TH' SHROUD, YOU'/VE BEEN 
CLOSE BY. HOW COME? 

TA CAN'T HANG 
ANYTHING ON 

3 ME, ROGERS! 
Zi Di 

PT Ata 

    

  

  

WORLD RIGHTS BEKERYAD Ha : 2 

— Nah, sekarang saja ingin ber- 

tanja, Setiap kali saja 
The Shroud, dimanapun djuga, ka- 
mu tentu ada didekat tempat 
djuga, 
toba terangkan padaku, Acres ! 
— Tidak dapat kamu menuduh 

saja mengenai itu, Rogers. 

  

melihat tentang tanah, Acres, 

rah ini, 

reka telah pergi, dapatlah kamu 
mendjual tanah2 didaerah ini 
pada para kolonis, 
inginkan dengan berbuat 

YOU'RE A LAND LOCATOR... 
WITH THE SHEEPMEN AND 
CATTLEMEN GONE, YOU 

Ta CA Ne 

    

  

  

jg mengurus 

Kamu ingin, 
ahwa para penggembala kam- 

itu bing dan penggembala - binatang 
Bagaimana dapat begitu, temak lainnja meninggalkan dae- 

-- Kamu seorang 

bukan ? Djika nanti me- 

ke- 

Itulah jg kau 
segala 

nja ini, bukan sebab dengan demi- 
kian  keuntunganmu akan ber- 
tambah2. 

— lihatlah, Rogers, itu The 
Shroud jang sebenarnja, 

Lau Maan Sae Sana AKAN Naa BA OA SAAT MANA NO 

0 

  

kembalilah kemari | ! 
— Itulah Tadatu Titager Trigger 

  

  

  

    
  

  

BARU TRIMA 
SATU COLLEOTIE ISTIMEWA 
SHORLOGES dari IAIN IAI 

NIDO Multifort, 
“. Antomatie, Extra - De Lux 

ELECTION Grand Prix, 
Automatis dan Tida Automatis 

TITUS 
MODEL ISTIMEWA dan ALL STEEL 

HARGA TETAP RENDAH dan KWALITEIT 
TETAP TERDJAMIN! 

POOL: 

  

WELIER HORLOGER 
Bab SARI Tan 

Bodjong 58 Telt. 15 14   
  

  

  

Delfia menakdjubkan untuk mem-   bikin . makanan istimewa, 
seperti 

jang 

PASTEL 
Tiada tandingannja djika digoreng 
dalam minjak (goreng) DELFIA   

          
  

PENGUMUMAN 
(menurut pasal 3 dari Tabaksverordening Residentie Banjumas) 

Dengan surat permohonannja tertanggal, Purbalingga 20 De- 
sember 1950, G. J. den Hart og, Kepala Perusahaan Tembakau 
»Kandang Gampang”, sebagai kuasa dari N.V. Tabaks Export & 
Import Compagnie gi Purbalingga, telah mengadjukan permohonan 

supaja kepada perusahaan tersebut diberi idzin menanam tembakau 
diatas tanah jang dapat digenangi air, termasuk daerah kawedanan 
Purbalingga dan Bobotsari, kabupaten Purbalingga keresidenan Ba- 
njumas, seluas seperti diterangkan dibelakang nama masing2 desa 
jang disebutkan dibawah ini: 
1. desaKalimanahwetan 20 ha. 27. desa Kembarankulon 10 ha. 
Bi 53 kulon 20 ha. 28. ,, Wirasana 10 ha. 
3. ,, Karangpetir 10 ha. 29. ,, Karangklesem 25 ha. 

Ii Le Ip Meretjol 20 ha. 30. .,  Karargaren 10 ha. 
5. Mewek 1G ha. 31: ,, Karangredja' “30 ha. 

$6. ,, Kalikabong 20 ha. 32. 4, Meri 25 ha. 
T.,- Karangmanjar 6 ha. 33. ,, Sumingkir 20 ha. 
8. , Selahaja 20 ha. 34. ,, Mundjul 30 ha. 
9. ,, - Kedungwuluh 10 ha. 35. ,, Kutasari 20 ha. 

10. ,, Karangsentul 6 ha. 36. ,, Karangbandjar 15 ha. 
site 3 Gemuruh 20 ha. 186 ja, Brohot 10 ha. 
12. ,, Babakan 30 ha. 38. ,,  Karanglewas IG has 
13. ,, Klapasawit 20.ha- 390. 5, Bedit 15 hay 
14. ,,  Bodjanegara 15 ha. 40. ,, Kadjongan 10 ha. 
15. ,, Padamara 15 ha. 41. ,, Patemon 15 ha. 
16. ,, Karangdjambe 10 ha. 42. ,, Bodjongsari e 15 ha. 
17. , Sokawera 10 ha. 43. ,, Pagedangan 20 ha. 
18. ,, Purbajasa 20 ha. 44. ,, Pekalongan 5 ha. 
19. ,, Karanggambas 20: has Aan Mangunegara 20 ha. 
20.-. , Kalitinggar 10 ha. 46. ,, Karangturi 20 ha. 
21. , Dawuhan 15 ha. 47. ,, Karangnangka 15 ha. 
22. ,, Kandanggampang 6 ha. 48. ,, Ondje , 15 ha. 
23. ,,. Penambongan 15 ha. 49. ,, Selaganggeng 15 ha. 
24. ,,. Purbalingga- 50. ,,  Mrebet 15 hai 

kulon 10 ha. &1. ,, Lambur 10 ha. 
25. ,,. Idem-kidul 10 ha. 

26... Idem-lor 10 ha. , 
Perusahaan ini bertempat kedudukan di desa Kandanggampa 

ketjamatan, Kawedanan dan Kabupaten Purbalingga, Karina 
Banjumas. 

Keberatan2 terhadap permohonan ini dapat giadjukan kepada 
Residen Banjumas dalam tempo dua bulan sesudah hari pengumu- 

man ini. Semarans &0 Pebruari 1951. 

Gubernur Djawa-Tengah, 
Bertanda: 
Sekretaris. 
(KARTONO) 

  

  

GRAND 5.00-7.00-9 00 Ini Malam D.M,B. tu 17 tebun) 
ORSON WELLES — NANCY GUILD dim. 

ALEXANDRE », BI.ACK AGEN 
DUMAS 

Jhe Biggest picture ia Teo Years! 
Cagliostro — Hypnotiser — Penipu — Buas — Kedjam — Berbahaja" 

LUX IN! MALAM D. M. 8. (u. 17 tah. 
5.00-7.00-9.00 GLENN FORD — JANIS CARTER 

sat 24 A WM E D Jala Pemanen Ne 1 

Alexandre Dumas 

ROYAL 5.00-7.00-9.00 Ini-malam D. M.B. (a17 ta) 
Jon Hall - Margaret Lindsay 

»Vigilantes Return" &sr.coror 
ACTIE — SENSATIE!. HEIBAT — Sea 

ROXY 5.00-7 60-900 INI MALAM Pengabisan (u. 13th) 

sHsieh Yang Ku Ch'eng'"" 
Besok Malam Sa JANG TERNUAEN 

Ibunja gila harta! Sampe anaknja terdjual ! 

,ORION” INI MALAM D.M.B. 5.00-7.00-9.C0 ti7eh) | 
Bette Davis — Olivia DeHavilland — Geo. Brent — Dennis Morgan 

JIN THIS OUR LIFEs (Warner Bros) 

MEN INI MALAM Premiere 5.00-7.C8-9.C0 (seg. um.) 

Ma WN s0 MOCADERO" 
Metropole Ini Malam D. M B. 5.00-7.00-900 13 tb.) 
Alan Ladd » WIT Harvest" 
Dorothy Lamour 

sDlagalan” Ini nara D.M.B. 500 -7.00-9.00 (seg.w) 
Film Tiongkok Baru SHI YIN CHUN" / 
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Front 

“ Gjadi dua kali lipat dalam enam 
Tatan delapan minggu, djika pepe- 

. dah mulai. (Aneta-UP). 

“ OHOU ENG IAI i, 
— AKAN BERPIDATO 

| 'supaja delegasi Palang Merah In- 

“yut kalangan 
“tahul. « ? 

Tiongkok 
J. Martin Andjarkan 
Supaja Chiang Diberi 

Izin Mengadakannja: 

Pp GOLONGAN 
' republikein di da- 

lam dewan perwakilan 
Amerika, Joseph Martin Jr., 

pada hari Senin malam te- 

lah mengadjukan perminta- : 
an, supaja memberi idzin ke 
pada Chiang Kai Shek untuk . 
memulai ,,fxont kedua” di- | 
daratan Tiongkok dalam pe- 
perangan Korea. ,.Djika Ru- | 
sia bisa memakai negara2 | 
pengikntnja untuk berkelahi | ' 
untuk kepentingannja, “bah- | 
kan dengan tiada mendapat 
persetudjaan dari negeri2 jz. 
bersangkutan itu: 

a 
Mengapa, Amerika Serikat tidak | 

akan menjerukan kepada kawan?- | 
nja. jang tidak hanja karena ke- 
inginannja sendiri, tetapi menung | 
gu-munggu kesempatan ini, untuk 
turut dalam peperangan itu,” de- 
mikian Martin. Utjapan? ini dike- 
mukakan oleh Martin dalam pida 
tonja pada waktu perdjamuan ma 
kan di Brooklyn hari Selasa, un- 
tuk memperingati hari Jahirnja 
Abraham Lincoln. Ya menerang- 
kan pula, bahwa Chiang mangkin 
dapat menambah tentaranja jang 
berdjumlah 800.000 orang itu men 

rangan didaratan Tiongkok itu su 

Chou Eng Pai, perdana menteri 
RRT dan sementara menteri luar 
negeri hari Rabu akan mengada- 
kan pidato radio berhubung “dgn. 
ulang tahun pertama dari perdjan 
djan RRT dengan Rusia. 

RUNDINGAN ANTARA PALANG 

  
“hsasi untuk menghadapi 

MERAH INTERNASIO- 6 
NAL & RBT. 
Pada waktff ini di Peking se 

dang berlangsune pembitjaraan? | 

ternasionaj diidzginkan mengundu | 
ng: Korea Utara, guna menjeli- | 
diki keadaan - tawanan2 bangsa | 
Inggris disana. Demikian kata Er | 
nest Daves, menteriomuda Iuar | 
negeri Inggris, . dalam . Madielis | 
Rendah Inggris pada hari Senen. 

INSFRYESI?2 BARU KEPADA | 
DELEGASI INGGRIS DI PBB. | 
Kementerian luar negeri Inggris 

har: Senen telah mengirimkan in 
Struksi2 baru kepada delezasinja 
di PBB, mengenai  kemungkinar 
akan dapat diselesaikannja perti- 
kaian di Korea. Demikian menu- 

Inggris jang menge- 

    

Kedua” 

hun jl. dan 487 lebih 

  

  
MA
 
MA
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S
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7 
bai 

£ Dalam pembomannja terhadap ke dudukan2 pasukan2 RRT dan Korea 
Utara, dewasa ini pasukan2 PBB 
bom pembakar jang sangat dahsiat 

nja akibat ledakan bom -tersebut. dapat pembatja saksikan 
sedang jang terlentang diatas itu, adalah seorang 

i korban, terbskar oleh suatu letusan bom '..Napalm”, 
h rasa kemanusiaan dalam peperangan? 

# Betapa hebe 
pada gam 

   

   

  

bawah, 

  

| Bom .,, Napalm" 

  

   

  

ii 

mempergunakan 
ialah , Bom 

sematjam 
Napalm”. 

ajuga 
ledakannja.   (Internaticnal) 
  

Dewey Sumbar? 
Amerika Harus Segera Mengadakan 

Mobilisasi Umum : 
Untuk Menghadapi Antjaman Agressi Russia — Katanja. 

UBERNUR NEW YORK, Thomas Dewey, hari Sabtu menjata- 
kan, bahwa Amerika Serikat 

kan pula supaja 

dengan 

  

  

Produksi 
Meningkat 

Hasil Bahan Makanan 
(Dunia Tambah Banjak 

yf EMENTERIAN pertanian Ame 
Tika Serikat meramalkan pa- 

da hari Minggu, bahwa produksi 
makanan dunia dim. tahun 1950/ 
1951 akan ?75 lebih besar dari ta- 

tinggi dari 

BantuanSovjet 
Untuk K. Utara 
: Diakui Oleh Kim Il 

Sung ? 
P ERDANA menteri Korea Uta- 

Ya, Kim HI Sung, mengakui, 
bahwa Sovjet Rusia memberikan 
»bantuan jg besar djumlahnja” 
kepada Korea Uara. 

Radio Peking jg mengutip berita 
dari Pyongyang menjatakan, bhw 
Kim sewaktu mengeluarkan per'n- 
tah hariannja tg. 8 Pebruari jg ba yu lalu am memperingati tiga 
tahun berdir'nja tentara rakjat Ko 
rea menjatakan djuga dalam pida- 
Yonja itu, ,/Tidaklah kita sadja js 
berdjunng melawan aggresSor Ame 
rika, akan tetapi rakjat Sovjet Uni 
Gan RRT pun ikut djuga memberi- 
kan bantuan jg besar djumlahnja bagi perdjuangan Kita”. (Ant-UP) 

  

“KE AMERIKA 
— Bercmbongay pembesar2 po 

lisi Indonesia jang terdiri dari 
enam. orarg, pada waktu ini se 
dang berada di Amerika Serikat 
atas undangan kementerian, luar 
negeri Amerika. 

Mereka akan tinggal di sana se 
lama enam minggu, wiktu mana 
akan mereka pergunakan untuk 
mempeladjari tjara2 jang diper 

| gunakan oleh Amerika Sarikat di 
segala “lapangan kepolisian dari 
muwsdi  penjelidikan tentang pem 
bumihan sampai kepady, urusan 
peoean “dan pengawasan lahulin 
tas. Rombongan ini adalah rom 
bongan jang ketiga dari Indonesia 
jang telah mengundjungi Ameri 
ka Berikat. 

PEMIMPIN KOMUNIS HILANG 
DARI BOMBAY, 

Menurut kabar? jang belum 
mendapat ketegasan, - pemimpin 
komunis di . Bombay, Danges, te 
lah hilang dari kota ini. Danges 
adalah satu satunja komunis ig 

 mendjadi anggota dewan pemben 
tuk undangg dan ia tidak hadir 

“dalam sidang pembukaan pada ha 
Ti Senen. Ia sudah satu bulan tak 
kelihatan di kota Bombay, 
Menurut kabar Dangges telah 

menghadiri suttu rapat. dibawah 
tanah Hk politbiro "partai koma 
nis. Kabarnja rapat ini te'ah di 
langsungkan sal minggu jang Ta 
lu diswatu tempat di bagian Uta 
ra India, 

  

| poran 

pada tingkat produksi sebelum pe 
rang (sebelum ! perang dunia HI). 
Ramalan ini termaktub dalam la- 

tahunan kementer'an tsb. 
mengenai keadaan produksi maka 
nan dunia. Laporan itu djuga ber 
IS peringatan, bahwa sebagai aki- 
bat ketegangan internasional de- 
wasa ini tingkat produksi maka- 
nan jang diramalkan ita mungkin 
tidak dapat dipertahankan. 

Hasil penjelidikan itu menjata 
bahwa dalam termjp - 1950 

1951 tingkat konsumsi percapita 
(tiap2  djiwa) akan mentjapai 
tingkat jang tertinggi sedjak pe 
rang dunia II berachir dam bahwa 

   

kan 

sSumsi itu akan. mendekati atau 
melebihi tingkat - sebelum  pe- 
rang. Dan kwaliteit menu pada 
umumnja bertambah baik dalam     masa sesudah perang ini, dibebe 

rapa megeri bahkan lebih baik 

dari masa sebelum perang. 

makanan dalam waktu 8 tahun 
jang lalu, persediaan makanan 
dunia tidak mentjapai “tingkat, 
dimana tingkat konsumsi, per ca 
pita dalem calori dapat sama de 

ngan tingkat sebelum perang. 
Menurut hasil penjelidikan, 
adaan jang demikian imi disebab 
kan oleh naiknja djumblah pen 
duduk dumia. (Ant—UP). 

ELEID PEMERINTAH prto- 

ninsi Sumatera Tengah ' di- 

dasarkan atas  rentjana jang 

reeel, pantas dan dapat diseleng- 
garakan, jakni kemakmuran rak- 

jat dan kesehatam rakjat, Ang- 
garan belandja untuk bagian 
pertama dari tahun 1950 ditak- 
Sir R 200.000.000. 3595 dari 

'djumblah ini dipakai untuk dja 
| watan pekerdjaan' umum dengan 
| maksud meninggikan kemak- 

muran rakjat, 3149 diperguna- 
| kan untuk membuat dan mem- 
| perbaiki sekolah? sedangkan 
: 2141 dipakai ugvtuk djawatan ke- 
| sehatan”, demikian diterangkan 
Loleh pendjabat gubernur Suma- 

h tera Tengah, Ruslan  Muljohar- 

ldjo, dalam suatu" pertjakapan 
| dengan wartawan istimewa dari 

| Aneta. Mengenai susunan  de- 
ii wang daerah, gubernur  Muljo 

hardjo menerangkan, bahwa n- 

  
| 
| 

dikebanjakan negeri tingkat kom 

Dalam pada itu laporan itu 

minta perhatian, bahwa meski 

pit terdapat kenarkan produksi | 

ke | 

harus segera mengadakan mobi- 
antjaman agressi Rusia dan mengandjur- 

Amerika mengirimkan lebih banjak lagi pasukan? 
| Amerika ke Eropa. Dengan pernjataan ini teranglah, bahwa penda- |pat Dewey bertentangan 
| Hoover jang mengandjurkan, pertahanan 
atas kekuatan angkatan udarg dan laut sadja sebagai ganti 

| mengirimkan pasukan? Amerika kegelanggang pertempuran di Eropa. 

pendapat bekas presiden Herbert 
Amerika itu didasarkan 

dari 

Dewey berkata, djika Amerika 
Serikat gagal membargunka,, pa 

sukan2 bersendjata di Eropa, ma 

ka itu berarti akan menghantjur 

kan kemadjuan2 penting jang su 

dah ditjansi dalam 2 atau-8 by'an 

jang lalu dalm mempersendiatai 

Eropa kembali, dan akan men 

dinginkan semangat bangsa2 utk 

mempersendjatai kembali itu dan 

djuga itu berarti bagi Rusia, bhw 

  

Amerika telah - meninggalkan 

Eropa. 

Menjetudjui  rentjana 
Eisenhower. 

Demikian djuga Dewey sewaktu 
memberikan keterangan ini menen 
tang pernjataan2 djurubitjara2 Re 
publikein dengan mengatakan, ba 
hwa menurut perasaannja, meng- 
gunakan pasukan2 Amerika itu 
bukanlah urusan Kongres.  Selan- 
djutnja Dewey menjatakan per- 
setudjuannja terhadap usaha? jg. 
dilakukan oleh djenderal Eisen- 
nower utk. membangun pertaha- 
nan Eropa Barat. Dewey memberi- 
kan keterangan ini ialah sewaktu 
diinterpiu dihadapan radio televi- 
Sion di New York hari Minggu. 
(Ant. UP). 

  
Selandjutnja Thomas Dewey, ha 

ri Senen telah menuntut supaja 
Junani dan Turki segera diterima 
sebagai anggota  Pakt Atlantik 
dan supaja Iran, Sepanjol dan Ju- 
goslawia diselamatkan,” apabila 
petjah perang, Apabila Jugoslawia 
sampai diserang dan direbut So- 

i vjet Uni dalam tahun ini, maka 
Junani sebentar sadja nasibnja 

| akan sama dengan negeri Jugosla- 
| wia, kata Dewey. Djika Junani 
| dan selat Dardanel (Turki) sam- 
| pai terlepas dari tangan negara2 
Barat, maka Laut “Tengah akan 

| mendjadi ,,Laut Merah”, dan pang 
| kalan2 udara disana akan hilang 
bagi pertahanan Amerika, kata 

' Dewey dalam pidato ketika pera- 
| jaan hari peringatan Lincoln pa- 
da hari Senen ini. 

Di Mentawai Masih 
luk kabupaten2 Kerintji, Mera- 
ngin, Batanghari, Padang, Beng 
kalis, Kampar,  Pesaman, Solok 
dan Agam Sudah dibentuk de- 
wan2 daerah menurut  pera- 
turan2 jang  tertjantum dalam 
peraturan pemerintah no, 39. 

Dalam. konperensi para ' bupati 
propinsi Sumatera Tengah, - gu- 
bernur Muljohardjo telah mem- 
berikan uraian jang  pandjang 
lebar tentang peraturan  peme- 
rintah no. 39 itu, Ia mengharap- 
kan, bahwa pembentukan dewang 
daerah itu akan selesai dalam 
waktu pendek, sehingga pada 
pertengahan bulan Maret dapat- 
lah dibentuk dewan propinsi. 

  
| LPNI tjabang Djambi telah 
memberitahukan kepada — peme- 
rintah, bahwa mereka akan tu- 
rut dalam pembentukan dewang 
daerah2, "menurut peraturan no: 

"89 itu”, demikian dikatakan oleh 

  

| kabar A.F.P. menerangkan, bah- 

| tasan tadi belum diperkukuh dan 

Irupakan operasi 

iberi 

  

Melintasi Garis 
Perlintasan Garis 38 Hanja 

Sementara “tu beberapa pem- 
besar di Washingtop menurut 

wa dilintasinja garis parallel 
38 oleh beberapa kesatuan pa- 
sukan PBB itu, hanja merupa- 
kan tindakan taktik setempat 
sadja. Mereka tegaskan, bahwa 
berita tentang terdjadinja perlin 

bagaimanapun diuga,, hanja me- 
jang terbatas 

sadja, dengan muksud untuk me- 
rgadakan kontak dengan pa- 
sukan2 RRT—K. Utara. 

Diberi kekuasaan 

penuh? 
Menurut dugaan, pasukan2 PBB 

di Korea telah diberi kuasa sepe 
nuhnja untuk melintasi garis lin- 
tang 38”, kata wakil Australi da- 
lam PBB, Keith C.O. Shann, dimu 
ka tjorong radio pada malam Sela 
sa jl. di Lake Success. Akan teta 
pi, Kata Shann, mudah2an keputu 
San untuk melanggar garis terse 
but tadi hanja boleh diambil, sesu 
dah diperbintjangkan dengan re 
merintah2 jang ikut serta dalam 
peperangan di Korea. 

Diterangkannja seterusnja bah 
wa delegasi Australi belum dimin 
ta pendapatnja perihal soaj terse 
but tadi, 

Demikian keterangan wakil Aus 
trali dalam suatu tanja djawab de 
ngan para wartawan melalui ra- 
dio. (Ant.-UP.   Selandjutnja menurut seorang 

| djurubitjara Tentara ke-8 pada 
"hari Selasa pagi dari Tokio, mak 
lumat jang mengumumkan bahwa 
pasukan? Korea Selatan telah me 

  

Kuasa 
' Pasukan2 PBB Memang Diperkenankan 

38—Kata Shann 
Suatu ,,Kechilafan” -— 

Maklumat Tentara PBB. 

EMERINTAH AMERIKA Serikat sedang mempertimbangkan apakah pasukan? PBB hendaknja melintasi garis lintang utara 38 deradjat, kata djurubitjara kementerian luar negeri Amerika pa 
da hari Senin di Washington. Diterangkannja bahwa 2 
Amerika telah membitjarakan soal tadi dengan pemerintah? lainnja, Dalam pada itu djurubitjara tadi tidak memberi pendjelasan apa kah pembitjaraan? tadi sedang berlangsung di Lake Succes atau di 
Washingten, ataupun dikedua?2 tempat ta 
kan, bagaimana pendapat pemerintah? lainnja, . 

pemer'ntah 

. djuga tidak diterang- 

  

— Benih 
Perang ? 

Konvooi Russia Lang- 
gar Perbatasan Da- 

Gerah Pendudokan- 
nja di Wina ' 

ARA PEMBESAR tentara 
Amerika, di Austria Seren ma 

lam katakan, bahwa 2 konvooi ber 
sendjata Sovjet, jang terdiri dari 
52 kendaraan, beberapa satuan? 
artileri dan beberapa ratus pradju 
zit bersendjata, telah liwat melalui 
sektor Amerika di Vienna hari Se 
nen dengan tak lebih dulu minta 
'zin dari Amerika dan dengan de- 
mikian memperkosa persetudjuan? 
4-Besar, 

Dikatakannja, konvooi itu rupa 
nja datang dari daerah pendudu 
kan Sovjet jang terletak disekitar 
Vienna dan. menudju ke sektor 
internasional, ' Para pembesar 
Ameriky akan  mengadjukan. pro 

| tes mengenai peristiwa tsb, kata 
para pembesar tadi. (Ant—UP). 

satu 
Tahun   Iintasi garis lintang 38” itu, ada 

lah suatu kechilafan” dan bahwa 
pasukan2 jang dimaksudkan tadi 
tidak melintasi garis tersebut. 

  

DJEPANG MEMPUNJAI WA- 
XIL Di KONPERENSI ECAFE. 

Saruji Mori, kepala urusan eko- 
nomi dari kementerian luar negeri 
Djepang akan menghadiri konpe- 
rensi Komisi Ekoncm: PBB untuk 
Asia dan Timur Djauh. (ECAFE), 
jang akan diadakan di Lanore di 
Pakistan pada tg. 28 Pebruari. 

Errol Fiyan 
Dituntut 

Gara2 Dituduh Djadi 
»Ajah” Seorang Baji 

“$ UNTUTAN2 jang diadjukan 
oleh Sherly Evans, jang kini 

berusia 27 tahun, terhadap “errol 
Fiynn, bintang pilm Amerika, oleh 
Mahkamah Agung teah ditolak, 
karena kekurangan bukti2. Dim. 
tahun 1943, ketika Sherly Evans 
masih berusia 19 tahun ia ' 
mengadjukan tuntutan, supaja Er- 
rol memberikan tundjangan 
sebesar 1.750 dollar sebulan utk. 

  

    

  

anaknja Marilyn jang menurut ke 
terangannja adalah anak dari dia 
dengan Errol Flynn. Errol Flynn 
menjangkal mendjadi bapak dan 
menjanggupkan memberi 2 djuta 
kepada Sherly Evans dengan hara 
pan, bahwa dengan demikian da- 
pat ditjegah pengumuman jang ti- 
dak diharapkan.   

  

Perdjandjian Persaha- 
sbatan RRT-Russia 

| 

ETAHUN telah ditanda tanga 
: ninja perdjandjian persaha- 
batan antara Sovjet Uni dan RRT 
di Kremlin, jang dihad'ri oleh Sta 
In dan Mao Tze Tung, hari Selasa 
di Moskow dengan luas diperingati! 
beserta radio dan pers jang menja 
djikan karangan? istimewa bagi pe 
rstiwa tsb sebagai suatu titik ba 
Tk (keer punt) jang bersedjarah. 

i jalah ,,Literary Gazette” dim. 
: nnja mengatakan, bahwa 

perdjandjian persahabatan Sovjet/ 
RRT dari dua negara jang kuat 
serta sama kedudukannja itu akan 
merupakan suatu djembatan jang 
menghubungkan Eropa jang revo 
lusioner dan Asia jg revolusioner 

| Persahabatan imi dari dua nega 
ra besar sama kedudukannja, jg 
bersama2 berdjoang melaksama 

kan misi bagi masjarakat baru, 
bagi umat manusia untuk me 
ngreoganisasi dunia adalah tak 
dapat dihantjurkan dar abadi. Se 
landjutnja Literary Gazette me 
ngemukakan - hasil2 dari perdjan 
djian persahabatan Sovjet RRT 
sedjak diadakannja. 

. Dinjatakannja selama itu ber 
puluh delegasi RRT telah me 
ngundjungi Sovjet Uni dan mem 
peladjari pengalaman2 rakjat So 
vjet dalam segala lapangan peng 

: hidupan, 

Bantuan tehnik Sovjet kepada R 
RT telah dapat memperbesar ha- 

“fsil2 pertambangan RRT serta mem 
perbaiki pengangkutan. Traktor2 

| ISovjet serta mesin2 pertanian lain 
: Inja telah digunakan di RRT dalam 
|| memperbaiki kembali pertanian2 jg 
-|rusak karena perang, terutama di 
Tiongkok Utara. Buruh2 tambang 

£ |Sovjet telah memberi peladjaran 
pula kepada buruh tambang RRT 
dalam memperbesar produksi tam 

'Ibang batu bara dan dibeberapa da 
erah dengan bantuan ahli tehnik 
Sovjet dan insinjur Sovjet telah 
dapat Pte en jak : uksi dgn 
2175, sedang produksi minjak ir 
tambah dengan berkali2 lipat. 
Dalam upatjara jg diadakan di 

hotel Metropole hadir duta besar 
RRT dan menteri luar negeri So- 
aan Andrei Vishynski. (Antara —   

  

  

      

  
| Attlee 

  

  

£ Salah satu bahaja dari 
medan pertempuran ialah bahaja jang ditimbulkan oleh randjau darat (mjjn). 
amati-amati djalan dengan saksama, 
djau tsb. Akan tetapi kalau randjau? 
akal jang litjin, sehingga tak texiih at, kerap kali pula terbentuslah ser buah tank atau truck pada randjau 

dakan hebst pula. 

Politik 

4 EWAKTU berbitjara dihadapan parlemen Inggris js. penuh se- 
lag kekurangan tempat beberapa anggota ter- 

paksa berdiri, perdana menteri Inggris, Clement Attlee, memulai bi- 

ta sak dan oleh sebab 

tjaranja dengan membentangkan 
mengenai soal jang 
tonja itu menjatakan, 

bali militerisme Djerman. 

Mengenai pembebasan Alfred 
Krupp dari pendjara Landsberg, 

berkata, pembebasannja 
im tidaklah adg -hubungannja 
dengan soal, bahwy, maskapeinja 
itu akan menguasai kembali 'in- 
dustri?nja itu, karena ini mng- 
ga sekarang masih berada diba- 
wah pengawasan serikat. c 

Attlee meneruskan pidatonja 
dengan menjatakan, bahwa djika 
regara2 Barat dapat mentjapai 
suatu persetudjuan jang betul& 
dan jang dilakukan- dengan se- 
tjara irhlas dengan Sovjet Ur: 
maka soal mempersendjatai kem 
bali Djerman itu akan mendjadi 
suatu soal jang kurang penting. 

Menjudahi tindjauannja tentang 

soal Djerman, Attlee kemudian me 
nerangkan, bahwa djika waktunja 
sudah tiba untuk mengachiri kea- 
daan pendudukan di Djerman ,ma 
ka mulai waktu itu rakjat Djer- 

man pun Sekali lagi akan bertang 
gung djawab terhadap tindakan2 

jang akan dilakukannja. Dan se- 

djak waktu itu Djerman harus 
mempunjai kedudukan jang sama 
Cengan bangsa2 lain dan Djerman 
harus pula mengambil bagian da- 
lam mempertahankan demokrasi. 
Sewaktu menjatakan tentang So- 
vjet Rusia masih memelihata ten 

1 Departemen 
Pertahanan 
ARA ANGGAUTA dari De- 
wan Pakt Atlantik telah me 

ngadjukan usul kepada ' djenderal 
ight Eisenhower, supaja menga 

dakan satu departemen pertaha- 
nan sadja dan satu departemen 
urusan masaalah2 luar negeri, utk. 
mendjalankan pemerintahan Kc 
mite Pakt Atlantik jang mempu- 
njai 11 anggota. Dinjatakan selan 
djutnja, bahwa menurut kejaki- 
nan pertahanan dan soal2 luar 
negeri, sebagai pengganti poli- 
tik jang didjalankan sekarang, 
adalah merupakan hal jang vital 
utk. mentjegah terulangnja kega 
galan seperti di Korea. 

Dewasa ini, demikian dinjata- 
kan dalam surat itu. Dewan Atlah 
tik hanja dapat memberikan an- 
Gjuran, tetapi tak dapat  bertin- 
dak. (Ant.-Reuter). 

Banjak Penduduk Telandjang 
gubernur . Muljohardjo. Ia mene- 
rangkan lebih landjut, bahwa pe 
nglaksanaan peraturan itu di Su 
matera Tengah, tidak menjebab- 
kan kesulitan2, Sumatera me- 
nanggu pembentukan dewan per- 
wakilan propinsi, maka  guber- 
kur Muljohardjo te'ah memben- 
tuk dewan pemerintah. sementa- 
ra. Dewan ini sudah dilantik dan 
terdiri dari mr, Abubakar Djaar, 
Mohamad. Sjafei, Sarnubi (PSI), 
dr. Darwis (Masjumi), St Mang 
kuto (Masjumi) dan  Hadji Moh, 
(PNI). Selain disandarkan, atas 

| pertimbangang politik dan “dae 
rah pengangkatan anggduta? de 
win pemerintah sementara imi, dju 

' ga didasarkan atas keahlian, se 
| Suai dengan rentjang. pemerintah 
propinsi”, demikian. gubernur 

Muljohard/jo, 
,Kirimtah kemari pakaian dan 

guru2” kata seorang utusan da 

  
| ri kepulauan Mentawai, Abubtksar: 

“ 
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jang menghadiri konperensi pene 
rangan untuk Sumatera Tengah. 
»Kepulauan Mentawai mempu 
njai k.l. 10.000 penduduk, Sebagi 
an besar dari mereka ini telan 
ajang, dam tidak bersekolah, 

. Mentawai adalah sebagian dari 
Republik Indonesia jang merdeka 
dan berdaulat dan ingin menjum 
bangkan tenaganja untuk pemba 
ngunan Indonesia” Pidato imi di 
jutjapkan oleh! Agubakar dalam 
bahasa Mentawai 

Suska, wakil menteri penerang 
an pada, konperensi menerangkan 
bahwa ia akan mengemukakan 
soal ini kepada pemerintah, Pen 
dijabat gubernur Muljohardjo 
menerangkan, bahwa ig akan se 
gera mengadakan kundjungan ke 
pulau Mentawai, 

Kepulauan  Rioww, jang tetak- 
nja dekat Singapura adalah suatu 

daerah, dollar di Indonesia, Uang 
Jang berlaku disini “ialan straits     
  

dollar sedangkan anggara, belan 
dja Rlouw untuk sementara ini 
masih dihitung dengan wang dol 

lar, Orang2 Indonesia di Riouw 
mi merupakam golongan ketjil se 
dangkan penduduknja sebagian 
besar terdiri dari orang3 Tiong 
hoa, 

Kepala buro menteri, penerang 
an, Suska telah mengadakan pe 

rundirgan2. jang pandjang lebar 
tentang daerah, Riouw imi, dengan 

gubernur Ruslan Muljohardjo dan 
kepala, djawatan penerangan pro 
pinsi Leon Salim, 

Gubernur Rus'an dan Leon Sa 
lim akan mengundjungi Rioww pa 
da tanggal 20 Pebruari jg akan 
datang. ,Riouw harus mendjadi 
pulau Indonesia sepenuhnja. Pu 
lau itu merupakan pos terdepam 
dari Republik Indonesia  disebe 
lah Barat”, demikian kata yuber 
nur Ruslan Muljohardjo kepada 
wartawan, istimewa Anetg, 

  
pada sekian banjaknja bahaja jang ada di 

Kelihatan pada gambar ini sepasukan serdadu? PBB jang meng” 

Tak Dapat Menjetudjui Sanksi2 
Terhadap RRT 

Pernjataan Atilee Didepan Parlemen Inggris. 

berkenaan dengan Djerman. Attlee dim. pida- 
bahwa mempersendjatai 

Pakt Atlantik dan memperkuat demokrasi Djerman harus mendahu- 
lui rentjana mempersendjatai kembali Djerman Barat dan sesuatu bagian jg akan diambil oleh Djerman dalam rentjana pertahanan 
Eropa Barat harus menghindarkan 
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supaja terhindar dari bahaja ran- 
itu ditanam dalam temah densan 

tsb jang achirnja menimbulkan le 
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(Internationa”) 
ua PENEMU PAN EP MERE... 

N Inggris 
suren 

garis? besar politik pemerintahnja 

kembali anggota? 

kemungkinan hidupnja kem- 

tera jang djumlahnja sangat besar 
| dan Rusia melakukan tindakan per 

ji musuhan dan propaganda2 subver 
sif terhadap negara2 jang tidak ko 

7   

  
munis dan terhadap negara komu 
his seperti Yugoslavia, Attlee ke- 

mudian menjatakan, bahwa kedja- 
dian2 di Korea menundjukkan, bah 
Wa tindakan agressi didunia tim- 
bul lagi kembali. Dan ia seterus: 
nja menjatakan perasaan penjesa 
lannja jang ' sangat tentang ti 
dak maunja RRT menerima usul 
Cease fire PBB. 

Politik Inggris dlm. 

P.B.B. 
Mengenai politik Inggeris dalam 

PBB, Atilee menerangkan, bahwa 
Inggeris, sekal'pun sudah memadi 
dang RRT itu sebagai agresor, tak 
dapat menjetudjui usul2 untuk 
merdjalankan sanksi2 terhadap 
RRT selama harapan untuk men- 
tjapai persetudjuan dengan setja- 
ra damai masih ada. 

Attlee seterusnja menjatakan, 
bahwa pemerintah Inggeris ber- 
pendapat, garis lintang 38 dera- 
djat seharusnja djangan lagi di- 
lewati dengan tiada lebih dulu me 
ngadakan permusjawaratan  an- 
tara PBB: 

Tentang soa1 Djepang,  Attlee 
mengatakan, kundjungan John 
Foster Dulles ke Djepang itu ada 
lah hanja sebagai kundjungan pe 
nerangan dan ditambahnja, ,,Saja 
setudju, bahwa Australia dan New 
Zealand harus mempunjai suara 
penuh dalam membitjarakan sue 
tu perdjandjian perdamaian dgn | 
Djepang.” Attlee sewaktu membe- 
ri keterangan tentang Tiongkok 
menjatakan, bahwa ja berharap 
persetudjuan akan dapat ditiapai 
dengan RRT, RRT akan /Siakui 
oleh negara2 lainnja sebagaimana 
Inggeris telah mengakuinja, RRT 
akan diterima djadi anggota PBB 
dan akan mengachiri pertempuran 
dan pertikaian? di Timur Djauh. 

Attlee . berpidato sesudahnja 
Eden, wakil pemimpin partai opo- 
sisi, jg. menuduh, bahwa pemerin 
tan tak berhasil untuk memberi 
tuntunan negara. (Ant-AFP) 

  

  

THOMAS MANN TINGGALKAN 
»AMERICAN PEACE: 
CRUSADE”. 3 

Thomas Mann, pengarang Djer- 
man jg. terkenal itu, telah mening 
galkan Gerakan Perdamaian Ame- 
rika, (American Pesce Crusade”), 
jang menjiarkan Stan Perdas 
malan Stockholm diseluruh Ame-   rika Serikat itu, 

  

  

   


