
      

    

   
   

  

      

  

    

      

   

| New York ada dipasangkan beberapa pa" 
an bah wa djika ada kemungkinan terdjadi 

angen2 musuh djalan2 tsb. hanja boleh di 
pn mili ter sadja Dengan djalan ini, U.S.A. 

menghadapi segala kemungkinan   
  

in Dilangsurgkan Sebagai 
in Lahirnja ..Negara Islam 

| 200 Indonesia” 
an . Ataukah Kalimah »Pesta-Besar” Itu Hanja 
k (0 Suatu Code Rahasia? mg 

ENURUT INSTRUKSI ,Imam Kartosuwirjo” dari D. 1. In- 
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enga n Pesta besar”. Maka pada hari itu 
itor2 harus tutup dan lalu lintas harus berhen- 

'a lain surat? jang terdapat pada seorang kurir 
xi telah tertembak mati disuatu kampung dalam 
ing, Tjiawi, kata Moch. Basah kepala Kepolisian 

AN Ja Gu kk k 1 

Ketika baru2 ini suatu pa 
sukan Posisi Mobiele Brigade 
sedang mengadakan patroli di 

| kampung tersebut, maka tiba? 
-ada beberapa orang, jang: men 
tjurigakan, melarikan diri, Pa 
sukan MB menjerukan -supaja 
djangan lari, tapi karena toch 
orang2 itu lari sadja, maka sa 
lah seorang diantaranja ditem 
bak, seorang tertawam dan jang | 
lainnja, dalam kegaduhan jang 
timbul dikalangan rakjat dapat 
me'oloskan diri. 

Orang ja?rg kena tembakan itu 

    

    

mati dan ternjata adalah seo 
rang "kurir DI” dari ,,bataljon | 

yeriks: sa! Tjakra Tentera Islam Indone 

-an, apakah ada per| sia” sedang Seorang lagi jang 

tepung, men tertawar itu adalah seorang 
minjak, sabun susu atau re koordinator DI”, 5 

C disembunjikan dan dita |” Ar ! 
s 1 

- Mi £ Ci 
£ . 

Dalam gerakan ini turut serta Pada kant seuarir Dek ata 
dua r: Orang anggauta po| lah terdapat surat2 tersebut. Se 

jang | karang pihak jang berwadjib se    

   
   

   

  

   

Gang melakukan - pemeriksaan2 
serta mungkin sekali ,,pesta be 

sar” ju adalah suatu code. 
Tentang keadaan dan gerakan2 

DI di Pangan Timur terdapat : 
t 

sa dengan te 
Tap & : 

ngadakan sidangnj: 
han, Suroso, didalam 

tah jang bara dikeluarkan itu. 

Atas pertanjaan Menteri mene 
rargkan lagi, bhw hari ini kepa 
de kepalag pemerintah2 daerah 

takan dikirimkan instruksi menge' 
nai pembentukan panitya2 daerah 
itu, jang masing2 "anti akan di 

kepalai oleh Kepa'a Urusan Per 
buruhan pada pemerintahan2 dae 
rah. Sebagai pendjelasan menge 
nai peraturan larangan - pemogo 
kan ini diterangkan oleh Menteri 
Suroso bahwa maksud pemerin 
tah dengan mengeluarkan peratu 

soal2 perselisihan perburuhan ini 
“dengan sebaik2nja, 

Maka itu kepada kaum buruh jg 
sekarang mengadakan pemogokan 
pemerintah meminta supaja masuk 
bekerdja kembali, agar dengan de 
mikian diperdapat suasana kete- 
nangan dalam perburuhan sementa 

baru. 

Katanja lagi: Dengan mengada-   

    

Ing peroada. polisi itu, ke 
masuk oko dan wdrung dan 
apa tempat telah dikete 
. Oleh jang berwadjib perse 

2, besar. dan ketjil, jang 
“Para pedagang telah dita 

has untuk didjual nanti bilama 
» dapat dikeduk keuntungan jg 
reSO .Toko2 jang bersang 

n Wu Sekarang terpaksa ha 
mendjua, | bararg2nja dengan 
@ seperti jang telah ditetap 

Tegallega misalnja telah da 
temukan oleh polisi per 

n beras jangebanjak sekali 
oleh si-pedagang telah di 
njikat, dan. disampingnja 

telah terdapat pula rokok 
. tidak sedikit djum 

edua, matjam barang 
Ik sigaretnja "maupun be 

, harus didjual pada wak 
Gjuga menurut harga jang 

        

    

    

  

     
      

    

  

   
     

    
   

   

    

     
    

    

   
     

   
   

              

   

   

segera pula berdujun2 
ang ingin membeli ro 

n harga R 1,25 

situ seharga R 1,50 satu 
indakan jang dilakukan ag, 

        —  setidak2nja   as       

  

   

            

er. Baru dan sekitarnja 

ja atdu beras jang di | 

i | mengadakan perdjalanan ke 

hendak menggabungkan diri dgn 
pasukan2 DI jang datang dari 
Djawa Tengah dan baru2 ini me 
nobros kedaerah pegunungan Tji 

amis: Selandjutnja ada pula ke 

terangan tentang ,,instruksi2 da 

rj Imam D.I.” supaja orang me 
nunggu2 sampai perang dunia ke 
3 petjah. Dikabarkan selandjut 
nja bahwa DI mentjoba menjusun 

.pos2 jg tetap” dan disamping 
mereka hendak mengadakan pa 
sukan2 ketjil jang mobil utk me 

ngatjaukan agar pihak polisi dan 
tentara menudjukan perhatiannja 

kepada, -kekatjauan2 demikian se 

dang dari pos2 itulah DI hendak 

mengadakan gerakan2nja. 

Mengenai kekatjauan DI dida 

pat keterangan, bahwa sebetul 

nj. kalau diadakan gerakan pem 

bersihan terus menerus, maka 

ternjata bhw kekuatan itu tidak 

sebanding dgn kekuatan pasu 

kan2 Muso umpamanja. (Antara) 
  

WAKIL PRESIDEN HATTA KE 
INDONESIA TIMUR. 1 

Dari kalangan2 resmi Arca 

memperoleh kabar pada hari Wj: 

mat pazi, bahwa pada permu san 

bulan Nie: Mohammad Hatta akan 
Yo 

nesia Timur selama dua minggu. 
Menurut rentjana wakil presiden 
Hatta akan bertolak ke Makasar 
dengan pesawat terbang Conyair 

pada tgi. 4 Maret jang akan da- 
tang. 

  

£ xx 

Mungkin ia akan disertai gleh 
wakiy perdana menteri Hamengku 
Buwcrco IK dan menteri penera- 

ngan M.A. Pellaupessy. Wakil pre- 

'siden Hatta terutama akan mem- 
perhatikan soal penerimaan angg0 
ta2 pasukan2 gerilja didalam ma 

| sjarakat atau tentara. 
Djuga kundjungan ke Maluku 

Selatan termasuk dim. rentjana 
perdjalanan drs. Hatta”ini, dimana 
ia akan menindjau pembangunan   didaerah itu. 

  

tanda2, bahwa pasukan DI itu | 

  

kan larangan mogok kepada kaum 
buruh diperusahaan2 vitaal itu ha 
ruslah diartikan bahwa kapada ka 

  

um burthnja senantiasa diberi ke 

sempatan kalau ada perselisi- 

han — untuk segera mengadjukan 

nja kepada Panitya Penjelesaian 
Pusat dengan tidak perlu melalui 
pani:ya2 daerah: dan Panitya Pu 

sat inilah jang akan memutuskan 
arbiternja jang harus ditasti pula. 

Sementara 'itu Menteri sendiri 
waktu ini belum hendak memberi 
kan sesuatu keterangan sewaktu 
ditanjakan apakah benar djumlah 
perusahaan2 vitaal sebagaimana 
jang telah dinjatakan didalam pera 
turan pemerintah itu akan diperlu 
as lagi. (Antara). ai 

  

  

Tak Ada Tekanan 

Russia 
Rai INDIA menjiarkan pa- 

ca hari Djum'at kemarin bhw 
utusan india di PBB, Benegal Rau, 

elah mengadakan pembitjaraan 

pandjang lebar dengan Nasrollah 
@utezam dan anggauta? Panitya 

Wjasa2 Baik PBB lainnja, perihal 
kemungkinan untuk mengadakan 

kontak lagi dengan RRT. Seterus- 
aja menurut Radio India, Rau da 
jam konperersi pers jang diada 

kan di New York pada hari Kemis 
telah menjatakan kejakinannja, 

bahwa pertjampuran tangan RRT 

di Korea itu didjalankan terlepas 
dari kehendak Sovjeg Uni. 

Dikatakan pula, bahwa Sovjet 
Um tidak menolong RRT dalam 
intervensi tadi. Menurut Rau, in 

tervensi RRT tadi mungkin dise 
babkan oleh kechawatiran Mao 
Tse Tung, bahwa kedaulatan RRT 
terantjam oleh angkatan perang 
Amerika. Selandjutnja Raw me 
ngatakan, bahwa pendapat bebe 
rapa surat kabar Amerika se 
ukan2 sikap India terhadap RRT 
itu disebabkan oleh ketakutan In 
dia terhadap tetangganja jang 
kuat, adalah sama sekali tidak 
benar, (Ant.—AFP). 

“Panitya Penjele- 
'saian Pemogokan 

| Akan Didirikan Di .Tiap2 Propinsi 
Untuk Mendjadi Perantara Bila Adu Perselisihan2 

KMARIN SIANG "Panitia Penjelesaian Pemogokan telah me 

didalam ai 1 bak telah dibitjarakan soal pem 
bentukan panitya2 penjelesaian buat daerah2, jang banjaknja dida | 
sarkan kepada djumlah 10 propinsi diseluruh Indonesia sekarang ini. 
Menurut Menteri, sidang Panitya Penjelesaian ini didIm awal ming- 
gu depan akan dilandjutkan, antara lain untuk membitjarakan 

urusan? jang mengenai penglaksanaan pekerdjaan?2 dari panitya ter | | 
sebut dan hal? lain jang berkenaan dengan peraturan pemerin- | 
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ra pemetjahan perselisihan2nja di 
teruskan dengan perantaraan pani ' 
tya2 daerah didalam suasana jang ' 

(sar asing untuk berkerds kepa: 

ran ini ialah “untuk mengatur : 

  

“harga bahan? dan ba 
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tama. Menurut Menteri Perburu- 

  

SOBSI 
Protes 

Anggap Larangan Mo- 
gok Membantu NVodat 

Asing | 

ERHUBUNG dengan dikeluar 
kannja ,,Peraturan  Penjele 

saian Pertikaian Perburuhan” (la 
rangan mogok dan lock-out) jang 
dikeluarkan oleh Pemerintah pa 
da tanggal 13-2 ini, Sekretariat sen 
tral Biro Sebsi menjatakan pro- 
tes sekeras?nja dan menuntut ke 
pada Pemerintah untuk mentja- 
butnja kembali. Sekretarjat Sentral 
Biro Sobsi menjatakan pendapat- 
nja, bahwa larangan mogok terse 
but berarti: : 

  
n 

& ex 3 

Memperkosa hak2 demokrasi 
dan melanggar UUD Seneniara 

RI—KMB jang mendjamin ada 
nja hak mogok, Melanggar ke 
merdekaan Sarekat Butuh jang 
berdjuang untuk perbdikan nasib 
berhubung bertambah merosot 
tingkat penghidupan buruh. Mem 
bantu kaum madjikan modar be 

Djaminan 
Jntuk Chiang 
Sndah Beres” — Kata 

Kalangar2 Di 
Washington 

(ENIJANA Amerika untuk 
"memberi bantuan sendjata ke 

pada tentara nasional dari djen- 
| deral Chiang Kai Shek sebesar 59 
djuta dollar kini berada pada ting 

: "1 SPP lama lagi dapat dimadjukan - Kepa 
tuhan sehari2, terutama: beras, ' aa kongres. Kalangan? pemerintah 

karena bertambah kurangnja pro menjatakan, bahwa rentjana terse 
duksi bahan2 kebutuhan sehari2 but sudah disetudjui oleh departe- 
dengan dipentingkannja produksi ment2 pertahanan dan luar nego 
perang, seperti karet, timah, mi ri dan diduga bahwa djuga Ge 

F | dung Putih telah memberikan per 

  

  

     

    

a, mempertahankan ber. 
tambah. besarnja keuntungan, b. 

membenarkan pemetjatan ig me | 
nambah makin meradja' lelanja : 

pengangguran. ! | 

dalam 

  

      

Memb-arkan memb &
 

bang ke bekas pangkalan perta 
gara, dan terletak kira2 20 mi 
mil lagi kearah selatan dari garis untang ke-58. 

njak dan lain2, i 
Membiarkan bangkrutnja peru 

sahaan?2 nasional (textiel, rokok, 
batik, dan Jain2) dengan tidak di 
gunakannja devisen untuk pem 
bangunan industri untuk mentju- 
kupi kebutuhan rakjat banjak. 

(Ant.). 

' setudjuannja kepada rentjana ter 
| sebut. Diduga bahwa rentjana ban 
tuan untuk Taiwan sudah ,,terdja 
min” dalam anggaran belandja ta 
hun 1951, jang tidak lama lagi 
akan dibitjarakan dalam kongres 
termasuk dalam rentjana bantu- 
membantu dalam pertahanan. 

  

Mulai Dibitjarakan Dalam PBB 
ANITYA PERSERIKATAN P Bangsa2, jang dibentuk untuk mem 
pertimbangkan sanctie2 jang mungkin dapat didjalankan terha 

dap Kepublik Rakjat Tiongkok, pada hari Djum'at telah memulai 
mengauakan sidangnja pada djam 15.00 Gmt, jang bersifat tertutup. 
Pada mulanja panitya itu dibentuk dengan beranggauta wakil? dari 
14 negara, tetapi berkenaan dengan sikap Birma dan Jugoslavia, jg 
tak mau ikut serta dalam mempeladjari tindakan? lebih landjut tsr 
hadap RRT, maka panitya itu kini mempunjai 12 orang anggauta. 

l 
re 

“Berdasarkan resolusi Amerika 
jang telah diterima oleh Sidang 
Umum PBB barug ini, jang men 

tjap RRT sebagai agresSor di 
Korea, Paritya 12 negara itu 
akan mempeladjari, tindakan apa 
selandjutnja jang akan diambil 
terhadap Peking, 

sk 

Selain itu, berdasarkan resolusi 
tersebut, telah dibentuk djuga su- 
atu Panitya Djasa2 Baik terdiri 
dari 3 orang anggaua, jang akan 
mengadakan perundingan “lebih 
landjut dengan RRT dan panitya 
urusan Sanctie2 itu diminta untuk 
mempertangguhkan laporannja, 
hingga Panita Djasa2 Baik itu 
gagal dalam usaha2nja. 

Seperti telah dikabarkan, ang- 
gauta2 Panitya Djasa2 Baik itu 
terdiri dari ketua- Sidang Umum 

Nasrollah Entezam, dari Iran, 
Sven Grafstrom dari Swedia dan 
dr. Louis Padila Nerve dari Mexi- 

co. (Antara — UP). 
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. tidak perduli... 
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      Lembaga Ke Bioajakn 

Yan Mardi Gal 

  

— Isapan 
| Djempol 
! 

'Tak Mungkin Serda- 
du2 &L Ambon Da- 

pat Ke Korea 

Ka »MALUKU SELA- 
TAN” di Den Haag memberi 

tahukan, bahwa pimpinan tentara 

Belanda di Indonesia telah merabu 
ka kesempatan bagi penrlaftaran 
kaum sukarela untuk Korea, berhu 
bung dengan tawaran jang diadju 
kan oleh wakil Maluku kepada De 
wan Keamanan, jakni bahwa mere 
ka bersedia mengirimkan dua bata 
lion bekas militer KNIL suku bang 
sa Ambon ke Korea. Dalam pada 
itu Aneta memperoleh kabar dari 

pa2nja telah terbit salah fahame 
Pimpinan tentara Belanda me 

mang telah membuka kesempa 
tan bagi kaum sukarela untuk 
dikirimkan ke Korea. Djuga 
kaum militer Belanda jang bera 
da di Indonesia dapat mengadju 
kan diri, Akan tetapi pemerintah 
Belanda samg sekali tidak me 
ngandung niat untuk membuka 
.kesempatan itu bagi kaum mili 
ter sukubangsa Ambon dengan 
status KL sementara, jang men 
djadi warga-negara Indonesia, 

Berita dari apa jg disebut ,/Kan- 
tor Maluku Selatan dgn dekan 
harus dianggap sebagai isapan 
djempol belaka,   

mna Mibitosiwdtanbibbna him el 4 

Ind 

Dari Gesung | Per in 

  

£ Utusan darj 12 negara? Asia beru2 ini : 
di Lake Success, untuk membitjarakan tentang sikap Timur Djauh d.m 
menghadapi soal Korea pada waktu ini dan pula supaja segera 
diadakan .CeaseFire”, Pada gambar: kiri kekanan L: Pelar (Utusan In- 
@Gonesia), Sir Benegal Rau (Indja) 'dan Dr. Mohammad Fadhil A:-Jameli 

(wakil Irak) dalam sidang tersebut, 

MENARA BRA ARA LO MOMEN awen sa 

telah mengadakan pertemuan 

dapat   
(ANP) 

aan mena TTA 

bangkan untuk 

  
Front Barat ,,Sepi“ 

| 'RRI-K. Utara Mengalihkan Offensief-nja 
ASUKAN?2 RRT jang terhenti dalam penjerbuannja 

menderita kerugian? jang Sangat besar oleh perlawanan pa- | 
sukan2 PBB dimuka Chipyong dar 'Wonju dimedan pertempuran 

tengah, pada hari Djumat membelokkan offensiinja kearah tengga 
ra dan menjerbu hingga dalam Gjarak 5 mil dari Chechon, Cne 

chon merupakan sebuah kota pusat pengangkutan dan pintu ger 

dengan 

hanan PBB Pusan di Korea Teng 
Isebelah tenggara Wonju dan 12 

sr 

| Wartawan U.P, @uimn menga 
barkan, bahwa pasukan? RRT te | 
lah menjerang dengan 3 kolone | 
masing9 dari 2000 serdadu terha | 
gap kedudukan paSukan2 Korea | 
Seatar disekitar Chechon, dan | 
telah mentjoba pula menjusup | 
melalui garis2 PBB disebelah ba ' 
rat Wonju “untuk memutuskan ' 
'djalan besar Wonju-Yoju jang | 
vital itu, Pada saat dibuatnja be 
rita ini beum diketahui bagaima 
na. kesudahan pertempuran? di | 
utara Chechon itu. | 

runtuh. | 
Kesatuan2 lapis badja dan in- 

fanteri Amerika pada hari Kemis 

dapat menggagalkan penjerbuan 
pasukan2 RRT — Korea Utara un 
tuk merebut Chipyong, setelah de- 

ngan bertempur bergerak madju 
14 mil pada hari Rebo untuk men- 
tjapai kesatuan2 Amerika dan Pe 
rantjis jang terkepung dikota itu. 
Serangan kesatuan2 Amerika itu 
telah menghantjurkan tulang pung 
gung kekuatan pasukan2 RRT —- 
Korea Utara disektor Chipyong.   

Sanctie? Thd. R.R.T. 

  
kalangan militer jang berkuasa di . 
Den Haag bahwa dalam hal ini ru 

Disajap kiri dari pertahanan 
Chipyong pasukan2 Perantjis pada 
bari Djum'at sebelum fadjar. de- 
ngan tembakan2 artillerinja meng 
gempur kira2 1000 serdadu RRT — 
Korea Utara jang dengan memba 
wa, obor sedang dipusatkan untuk 
suatu serangan baru terhadap 
Chipyong. 
Sebuah kolone pasukan2 Ameri 

ka lainnja jang berusaha mengga 
bungkan diri dengan kesatuan2 P 
BB di Chipyong dari arah selatan, | 
Kemis malam masih menghadapi 
perlawanan oleh pihak pasukan2 
RRT — Korea Utara pada suatu 
tempat 4 mil sebelah selatan Kok 
suri jang letaknja langsung disebe 
lah selatan Chipyong. 

Ofjensif udara PBB. 
Sementara itu pesawat2 PBB me'an- 

djutkan offensifnja pada hari Djuma- 
hat terhadap garis2 periengkapan dan 
pemusatan2 pasukan2 f,hek Utara, Per 

merbang2 Serikat melaporkan tentang : 
berkurangnja Iaiu-lintas kendaraan? di , 
Korea Utawa, suatu hal jang menun- 
djukkan, bahwa pemboman2 jang achir2 
ini ternjata sangat effektif,. Pata Ke- 
mis maiam hanja teriihat Ik, 109 ken” 
daraan di bandingkan dengan 1000 

kendaraan jang terlihat set.ap malam- 
nja sedang bergerak ke seiatan melaluj 
Gjalam2 raja di Korea Utara seama 10 
hari jang pertama dalam bulan ini. 
Pesawat2 pembom B:29 Amerika pada 
harj Djumahat melakukan pemboman 
dengan alat2 radar terhadap kota2   

  

  

| Perantjis, (Ant.UP). 

  

gatan Resmi 
Inggris-Amerika Aj 
gap Serangan Kasega 

  

Terhadap Jagoslavia 
Sebagai Agresi ' 

PE An SEA NN 
KNUSUT kacangan pe 
merintah Inggris pas“. 

da hari Djum'at, Inggris dan 
Amerika sedang mempertim- 

menjampai- 
kan peringaian resmi kepa- 

- - 

| da Sovjet Uni dan sahabat2- 
|nja di Balkan, tentang kon- 
sekwensi2 dari pada sera- 

|ngan terhadap Jugoslawia. 
' Didapat kabar bahwa Inggris 

tjondong kepada pendirian, 

bhw suatu gerakan bersendja 
tathd Jugoslawia itu akan 

dianggap sebagai suatu per- 

buatan agresi. 

5 KEK 
Dikabarkan seterusnja, bahwa 

Inggris belum siap untuk beri dja- 
Miran bahwa negara? Barat de 
ngan sendirinja akan membantu 
Tito, apabila Jagoslawia diserang. 

Tentang Amerika dikatakan, bah 
: wa Amerika sedang mempeladjari 
| keadaan, tetapi belum ambil kepu 
| tusan tentang djalannja tindakan. 

Menteri perburuhan Inggris 
Aneurin Bevan, pada malam Djura 
'ab mengatakan kepada Madjelis 
Rendah, bahwa pemerintah - Ing- 
gris mengadakan hubungan de- 
ngan pemerintah lain?nja tentang 
bahaja jang dihadapi Jugoslawia 
tadi, Menurut kalangan pemerin 
tah Inggris, pada waktu ini di 
Washington sedang berlangsung . 
pertukaran fikiran dgn negara? - 

| Eropa Jainnja diantaranja mungkin 

  

$ 60.000- UNTUK INDONESIA. 
Menurut keterangan -Safikue 

Rachman Kidwai, salah seorang 
perutusan Unesco jang dikirim ke 
Indonesia dan jang kemarin 
tang di Surabaja, Indonesia aka 
mendapat - bantuan sebanjak 
$ 60.090- dari Unesco. Djunlah'sa 
kian Hu jang separo untuk mem 
beli alat? guna keperluan pendidi 
kan masjarakat, sedangkan seba-” 

Serangan-hd Chinyong Pgian lagi.untuk merabeajaj -pela- 
djar?2 Indonesia jang dikirim ke 
luar negeri. 3 

  

4 

KABINET BELANDA BELUM 
TERBENTUK DJUGA. 

Sesudah tiga minggu lamanja ka 
binet demissionair di Nederlang, 
kabinet baru belum djuga terben' 
tuk. Demikian radio Nederland ke 
maren malam, Feormateur? Dr. 
Drees dan V, Schaik masih terus 
berichtiar mentjari orang2 jang 
mau duduk dalam kabinet Belanda 
jang akan datang, dan kemarin 
Drees berbitjara dengan seorang 
pemuka Anti Revolusionnair. 

  

Hamhung dan Wonsan jang ietaknja 
dipantai timur. Untuk pertama kali 
daam perang Korea angkatan udara 
Serikat pada hari Kemis melakukan 
lebih dari 1000 penerbangan penjara- 
ngan dalam 1 hari, Pesawat2 Serikat 
pada heri itu melakukan lebih dari 
1025 penerbangan penjerangan di dae- 
rah“daerah pertempuran. di antaranja. 
700 penerbangan dilakukan oleh pesa- 
Men dari angkatan udara ke-5 Ame 
rika, 

Keadaan di medan pertempuran bas 
rat terdapat agak sepi pada Djumahat 
Sore dari sektor Yoju ke arah berat 
hingga kepantai. Pada hari itu hanja 
terdjadi penembakan? mortir dari ke- 
dudukan2 Komunis ditepi utara su- 
ngai Han sebelah barat-daja Seoul, Ee- 
mentara itu pesawat2 pengintai PBB 
melaporkan bahwa kesatuan? Komunis 
kimi sedang menduduki kedudukan? 
pertahanan langsung sebe'ah utara geria 
lintang ke-38 dekat pantai timur (Ans 
tara), 
  

£ KEBAKARAN PADA HARI SIN- 
TJHIA. Pada waktu bangsa Tionghoa 
Aj New Yoik sedang ramai meraja” 
kan hari Sintjhia (tahun baru). tibad 
disalah satu rumah sebelah atas 
pada ioteng tingkat ke5 timbul ke- 
bakaran, Dengan susah pajah Nj. 
Baungs Wong dengan dug orang 
anaknja dapat ditolong oleh barisan 
Pemadam Api, Pada gambar tam- 
pak, Nj, Saungs Wong sedang mem- 

berikan salah seorang anaknja ke- 
pada para penolong. sedangkan di 
atas tangga kedua telah siap pula 
mereka jg akan menolong Njomja tsb : 
dengan anaknja jang seorang lagi, 

(ANP) 
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ONTA ' baba ca 
— Untuk menjembuhkan penjak 

. badan panas dingin, meriang, saki 
angin, sakit kepala, gigi dan urat2. 
Bisa dapat beli di Toko2 dan Warung2. 

Pusat Pendjual: 2 Darat No. 73, 
Semarang. 

naa wbadin oleh: 

     

NNakarta, 
  

3 PANAI eno La Hn     

  

   

    
     

  

        

  

ata. TERR. IV. 

 PENGU MUMAN 
No. 9/B.1-K/D.I/51 

D.U.K,T. Terr. IV dengan ini mengumumkan kepada selu- & 
# ruh "anggauta Angkatan Darat dalam Terr. IV, bahwa: pem- 4 
# “bagian barang ,,Welfare” untuk bulan Januari 1951, seperti di- $ 
# maksud dalam. suratnja tgl. 12 Februari 1951 No. 197/K.K/D. 2, 
# III/51, mulai tgl. 15-2-1951 — 10-3-1951, dapat diambil pada F 
# masing2 pa U.K.T. Kesatuannja. “ 

Harap mendjadi maklum dan memperhatikan. 

AN. 030 

   

     

     

  

      
          

        
      
          
        

        
    
      
      
        

            

       

       
      

  

     

     

   

  

   

     

   
   

      

    

        

   

    

    
    

    

      
   
    
    
   
    
    
   

  

   
   

   

    
   

  

   

   

  

   

     
   

    

    
   

    

    
   

     
   

  

   
   
   

    

     

      

   
    

   
    

     

     

   
    

    

     
   

    

   
    

        

   
   

   

    
   

     

    
        
      
          

       

        
       
       

          

          

        
          
      
           

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

Pada djam 10.30. 

T.D. Th/DIVISI DIPONEGORO 

KEPALA DUKT. TERR. IV... 

Kg t.t.d, 
(SOEKMADI) 

Lts.-Inf. 

  

“minagu BANK SENG HWA 
. (Tjap PORTRET dan 5 KOLEESOM) 

- Basi perempuan jang sesudah bersalin ini 
anggur Seng Hwa sangat dipudjikan agar 
tinggalnja darah kotoran . bisa bersih sa- 
ma sekali, mendjaga darah djangan sam- 
pai merongkol didalam perut. Kuatkan 
tempat anak dan kembalikan badan djadi 
sehat. Terutama bagi perempuan jangapu- 
tjet kurang darah atau jang sudah pernah 
beranak banjak, ini anggun Seng Hwa 
sangat perlu. Terbikin dari Koleesom d.LI. 
Silahkan Njonja2 #joba tentu bisa mem- 
buktikan faedahnja. 

Harga sebotol f 12.50 

Botol kejjii f 7.50 
Perkaghan Oleh karera banjak pemal- 
suan, harap perhatikan zegel diatas prop. 

  

Eng Gwan Hoo. SOLO: Djin Sing Hoo, Eng Thian Hoo. PATI: Toko 
Sa MAGELANG: Eng Thay Hoo, Tai An Hoo, CHERIBON: 
Eng Tong. BODJONEGARA: Toko Tjin Hin. MADIUN: Tek 
Sine Hae PEKALONGAN: Eng Hok Tong. LAMONGAN: Kwan 

Tjin Sien. 
  

VIRANO VIRANOL VIRANOL 
VIRANOE: olong besar buat Laki2 “fang kurang.tenaga, lemah 
Sjahwat (Tjeng Jang), Alasan penjakit: Badan terlalu tjape, maka- 
nan tidak hantjur, sering marah2 kepala pusing, entjok, linu2, muka 
putjat, kaki-tangan dingin, sering se-semutan, mata kurang terang 
dan berkunang2, penjakit senuw. Maka dari itu, kita bikin special 
PIL VIRANOL buat bikip hilangkan bahaja penjakit2 jang tersebut 

. diatas, 
£ “Lbotol terisi 30 bidji f 25 

ka tamb. tenaga ag 
"—Minj. telinga kurang dengar f 5.— 

Pel Guibira intim. buat laki f 15-— pj bai Bae 2 erpaan f 10 
“Zalf hilaigkan hit, dimuka f 5.— pil sembuhkan intjok Linu f 10.— 
Minj. Tangkur adjaib b. ak: f 5.— Minjak gatal. exceem 7 5— 
Puder b. hitam rambut 1 gr. f5.— 3 gram f 12— dar 6 gram f 18.-— 

Obat2 dikirim Sesudah terima wang. 
TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40, Bandung 
Agent : Toko THIO PIEK — Djl. en 10 Beyar. 

.Hotel GARUT Kamar No. | Tasikmalaja. 

aa aa gn 6 
Fa P L “ » | n 

W-P.'s Kamus Inggeris-Indonesia 
Ik. 25.000 perk. Ingg. pendjelasan perk. Ind. Linnen cover, tje- 
takan rapih. Semestinja R 35,—, tapi ADVANCE-SELLING 
an 3 2 (fob). Terbatas: pesanlah sekarang dgn- pos- 
wes 5:5 

WAYANG PUBLISHER, Preg. Bunder 18/m, Surabaia-ssg. 

—Djuga sedia lain2 obat seperti:    

  

   

  

NILAI PENDIDIKAN H. W. 
Terletak dalam: 

  

.Pedaman Hizbul-Wathan 
Terbit achir bl. Februari. Tebal 120 halaman. 
Ukuran. saku — 9 X 12 — Kertas halus. Bergambar. f 

liguna an sebagai pegangan untuk Atfal, Pengenal, Peng- 
LE: PESAN!  Djangan sampai kehabisan. 

Dapat di 
hela..    

Harga sebelum terbit f 5,—. Ongkos kirim 1074 
Pesan sedikit dan banjak ta' ada korting. Pesan disertai uang 
ag kepada: 

P..B. Mochammadijah (3. P. H. W.) 
Pj. Meninaatan 39 — Jogjakarta. 

  

: Kaggar Beranak Hap Sembilan Belas' 
Ada satu2nja Anggur jg. 
sepesial menulung perem- 
puan baru habis bersalin, 
sering kepala pusing, mau 
plau (semaput), kaki ta- 
ngan dingin, gampang ma- 
suk angin dan tidak enak 
makan. 

Membikin bersih darah 
kotor, melantjarkan 'aer 
tetak dan menjegah buah 
tetek mendjadi keras. 
Perempuan Bunting dila- 
rang keras minum. 

  

  

  Aturan minum sehari 3 

kali satu seloki. 

Dikeluarkan: 

Rumah Obat H 

JIE KIM TIE' 
ea 6—8, Tilp. 1316U 

Frura baja. 

    

   

As : 

demam : 

Ame Obat ,,Onta Alpaca" | Bala : 
| KONP, PARA BUPA 

| tara" Magelang ( 

| mengadakan 

   

   

  

   

   

    

   
       
   

   

     

   

    

   
        

   

  

   

  

DJATENG. sa NN 
Dari kana Sa sae! 

28 bupati dilingkung 
wa Tengah: pada 

Konperensi tersebut ake 
oleh Gubernur 

    8 “anang 
: terpenting jalah Lena Degan 

1 100 PEMUDA BEKAS 
|pepyoaNG. 

'|rakat Smg, baru2 

| dilnja lagi. 

SEMARANG: “Tek Sing Tong, Erg Tat Hoo. DJOKJA: Tek An Tong, 

     
f | pendidikan. : 

      
Djawatan en Masja 

didik sedjumlah 200 orang pemuda 
| bekas pedjoang, .dengan djalan 
memberi peladjaran dalam soal 
pertanian, perbengkelan, pertenu | 
nan, pendjahitan, adm. koperasi 

Selain dari memberi | 
pendidikan tsb, pada mereka diberi | 

  

bila mereka pada hari tsb masuk 
: “| sekolah. Tjara demikin, Oleh pihak ts 

diatas diterangkan adalah dgn mak | 
sud untuk memberi dorongan atau 
semangat berladjar bagi mereka. 
Berapa lamanja "pendidikan tsb 

diadakan, tergantung pada. koklaka, | 
pan atau semangatnja pada pel a- 
djar. Nantinja bila mereka merasa 
sanggup berdiri sendiri akan dibe-| 
rikan suatu ,,stootkapitaal” guna 
melaksanakan usahanja masing2: 

KETJILAKAAN DIDEKAT 
TIKUNGAN SIDODADI. 

Kemarin siang, ditikungan dja. 

xi 

   
   

   

pula uang saku setiap harinja R3.-. 
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PebRUA Tosi, 

Ka 

Penerangan tentang Pa- 
“ djak Peredaran.   Oleh Teguh dari Inspeksi Keua- | 

ngan Jogjakarta, pada hari Rebo | 

1. jl, diruangan gedung Balaikota Su. | 

'rakarta telah diadal-an penerangan | 

entang sekitar pelaksanaan dari 

'Padjak Peredaran. 
Penerangan tsb diberikan diha- 

FN dapan para pedagang, pengusaha2, 

dan instansi2 jang berkepentingan. 

90.000 ekor. bibit ikan 
tawes di Waduk Mulur. 

Djawatan Perikanan Daerah Su- 

! Irakarta telah tiga kali menaburkan 
bibit ikan tawes di Waduk Mulur 

NE jang terletak dalam daerah kabu- 
paten Sukoredjo, masing2 sebanjak 

30.000 ekor. 
| Dengan demikian, maka kini di 

Panja bibit ikan tawes seba- 
injak 90.000. ekor. 

Mempertinggi mutu Man- 
tri Polisi. 

Untuk memperdalam administra- 
'si, technik dll.-nja mengenai uru- 
san kepolisian dan pengadilan, di 
Wonogiri tidak lama lagi akan di- 
adakan kursus chusus bagi para 
iMantri Polisi dalam daerah Kabu- 
paten Wonogiri. 
“Kursus tsb diselenggarakan pl 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri, 
dan akan dimulai pada permulaan 

5 hari. 

Tuntutan SSKDN Solo.   lan Sidodadi tidak djauh dari 
persimpangan djalan ke Stadion 
telah terdjadi ,,tabrakan” antara 
Satu oto persoon dan satu betja 
jang Gitumpangi oleh dua orang 
jang mengakibatkan ' dua penum 
pang betja tsb mendapat Juka2 
berat. 

perkara Sbb: Pada waktu itu oto : 
tsb mau menudju kearah Djom 
blang, didekat tikungan diatas, 

h sekonjong konjong seorang pe 
rempuan hendak menjeberang dja 
lan, 
Untuk mengindarkan bahaja ta 

brakan, pengedara oto tsb mem 
belokkan stuurnja, demikian rupa 
h'ngga menabrak sebuah betja 
jang kebetulan liwat didjalan tsb 
hinpga mengakibatkan dua pe 
numpang itu mendapat luka? be 
rat, 

RAPAT D.P.R.D.S. KAB. 
Hari Senen jad: xx: ' DPRDS: Kab, 

Smg akan adakan sidang ke-V, dengan 
atjaranja al. pemilihan onggauta2 
DPR Propinsi Djateng dan lainnia lagi, 

Sidang tsb 'akam. dimulai pada djcm 
10- pagi, bertempat di Kab. Smg. 

PRAHOTO OND. ,,KALIMAS” 
DIKETEMUKAN. . 

Beberapa hari berselang, kasar ka- 
barkan, bahwa -prahoto dari ' ondern, 
Kalimas jg memuat sedjumlah 30 bal 

karet didekat Djrakah telah ditahan 
den dilarikan, oleh pendjahat menudju 
Semarang. Prahoto tsb kini diket temu- 
kan kembali dalem kota, akan tetapi 
mudtannja sudah lenjap. 

TEMBAK MENEMB: 
KAT PEMBERHE! j 

KENDARAAN DJURNATAN. 
Kemarin siang, kira2 pukul 14.45 

: BIDE:     

daraan di Djurnatan, telah terdja 
di tembak-menembak antara bebe | 
rapa pendjahat yan pegawai poli 
si SeksiI. 

jang boleh dipertjaja, duduknja 
perkara sebagai berikut: 

Pada waktu tersebut, seorang 
Tionghoa bernama T,H. ting 

umum Pedamaran, Sekonjong2 ia 

ditahan oleh seorang tidak dikenal 
jang paksa minta topi helmhoed- 
nja.  Kedjadian ini oleh Tionghoa ' 
diatas dilapurkan pada polisi sek 
sil, 

Sekembalinja ia dari seksi terse. 
but, didjalan umum Djurnatan ti ' 

5 dak djauh dari tempat pemberhen | 
tian kendaraan, ia lihat topinja ada | 
dipakai oleh salah seorang jang : 
berkerumun dalam rombongan ki | 
ra2 terdiri dari 8 orang, 

Orang Tionghoa itu lalu mende 
'kati rombongan tersebut dan. min 
ta kembali topinja, akan tetapi sa 
lah seorang dari rombongan itu se 
kojong2 mengatjungkan repolper 
dan paksa minta lagi arlodji, vul- 

pun oleh Si korban dilaporkan lagi 
pada polisi seksi diatas. 

Segera polisi pun: datang pada 
rombongan tersebut. Ketika 'itu 2 
orang antara rombongan : dja- 
hat tersebut melarikan diri, Jike- 
djar oleh dua orang polisi. 

Pergulatan antara polisi ' dan 

orang pendjahat itu mengambil re 
polpernja, lalu melepaskan temba 
kan pada polisi. Tembakan 'ini di 
balas oleh polisi. 

Achirnja pendjahat itu jang ke 
na tembakan dipundak dan paha- 
nja dapat ditangkap. Sedang agen 
polisi tadi 

ke Purusara. Pendjahat jang men 
djadi korban itu kabarnja baru 3 
hari datang dari Surabaia. 'Repol-   
MA HN TU masajanal 

“Dalam Negeri (SSKDN) 

Menurut keterangan duduknja . 

“ata 

didekat tempat pemberhentian ken 

Menurut ketetanba dari pihak 

Ea di 
Beteng sedang berdjalan di jalan 4 

e
k
a
 

am
 

ann
e 
a
k
 

penhouder dan lain2nja. Hal ini- ' 

pendjahat terdjadi, dimana salah se | 

mendapat luka diarah 
perutnja. Keduanja lalu diangkut. 

per buldog pendjahat' dapat dibe: 

Sarekat Sekerdja Kementerian 
tjabang 

Solo dalam rapatnja jang baru lalu 
telah memutuskan: 

a. Mendesak kepada Bapak Men- | 
teri Keuangan di Djakarta segera 
mengadakan peraturan atau tinda 
kan2 jg. mengatur tentang pem- 
berian surat pindjaman Negara 
mengenai sisa dari uang pemulihan 

3 jg dibajar berupa uang ke 
pa berhak, serta peraturan 

dakan2 jang mengatur ten 
tang pembajaran pindjaman Nega 
ra tsb., sebagaimana jang dimak- 
sud dim. ajat 7 Peraturan Peme- 
rintah Republik Indonesia No. 3 
tahun 1950 dim. djangka singkat. 

b. Mendesak ikepada Pengurus 
Besar Serikat Sekerdja Kemente 
rian Dalam Negeri agar memper 
djuangkan hal tsb. kepada Bapak 
Menteri Keuangan hingga menda 
pat hasil. 

Rumah Sakit. 
di Bekonang. 

    

   
   

Darurat 

residenan Surakarta, kini sedang 
' diselenggarakan pendirian Rumah 
Sakit Darurat utk. pes di Beko- 
nang Surakarta, beserta polikli- 
nieknja. ' 

Tenaga mantri Duda jg. 

rpat, dan djika alat2 jg. dibutuh- 
kan telah tersedia, maka Rumah 
Sakit Darurat tsb. dapat segera 
dibuka. 

Perlombaan Athletik 

Gabungan Olahraga Se- 
kolah Landjutan, 

Pada gl. 14/15-16 bulan ini oleh ' 
Gabungan Olahraga Sekolah2 , 
Landjutan “Surakarta diselengga- : 
rakan Perlombaan Athletik ' utk. | 
peladjar Sekolah2  Landjutan di ' 
Surakarta bertempat di Setadion 
Sriwedari. Dalam perlombaan tsb. 

di Surakarta. $ 
Pembukaan Perlombaan tsb. di 

| langsungkan pada hari Rebo tgl. 
14-2 pada na 08.00 pagi. 

DEMAK. 

  
Umbul2 mendapat per- 
hatian, . 

Dari sumber jang lajak dipertja- 
ja, kita memperoleh kabar, bahwa 

, usaha-usaha Sosial dari Pemerin- 
'tah Daerah Autonoom Demak, kini 
telah dimulai, Sumur-sumur umbul 

didaerah Midjen (2 tempat), Ka- 
| ranganjar (1 tempat) dan Benang 
: (1 tempat) kini sedang dan telah 
"selesai dibikin betul bagi umum. 
Ini terutama dipentingkan, mengi- 

ingat kurangnja air mintm bagi 
“Rakjat dalam daerah Kabupaten 

' Demak. 

Lagi. perkawinan dalam 
asrama, 

Pada tanggal 10 Pebruari djam 
9.30 pagi Djwatan Sosial Kabupa- 
ten Demak telah mengadakan lagi 
perkawinan dikalangan orang2 jg 
dirawat dalam Asrama, dan untuk 
ini kali adalah tiga djodoh. Pada 
malamnja atag initiatief dari para 
pegawai2nja dengan ' setjara go- 
tong-rojong pula, diselenggarakan 
sekedar ,,pesta” sambil mendengar 
kan klenengan mat-matan dengan 
pesinden jang istimewa pula, De- 
ngan demikin, maka sebagian be- 
sar dari orang2 dalam asrama se- 
bagian besar telah bersuami-isteri 
dengan setjara jang sjah. Kese- 
djahteraan Sosial dapat perhatian 
dan dilaksanakan oleh Djawtan So- 
sial, Dalam hal ini memang Djawa 
tan. Sosial actief, sehingga dalam 
segala kuadjibannja dan usahanja 

butan dari Rakjat di daerah Ka- 
bupaten Demak,   

Oleh Djawatan Kesehatan Ka- 

akan ditempatkan di Rumah Sa-' 
kit Darurat tsb. kini telah dida- 

ikut serta 21 Sekolah2 Landjutan : 

bulan Maret jad. Adapun lamanja |     

  
| 
| 
| 

bia 

PN     x Sebuah t tank 1 taksasa Amerika “di pinggir djalan, mendapat kerusakan 

akibat ledakan randjau darat jang dibikin setjara sederhana. 
gerilja Korea Utara jang menjusup di belakang garis PBB. Gambar ter” 
sebut diambil waktu adanja pengunduran? tentara PBB kearah Selatan 

5 difront Wonju. 

oleh fihak   (International) 

Untuk Membangun 
Usaha2 Menjalurkan Tenaga2 Bekas 

“ 

R 
menjatakan. 

Pedjoang 

ESIDEN diperbantukan kepada kantor 
R, Sanusi Hardjadinata dalam pertjakapan dengan Aneta 

bahwa bekas para pedjoang 

provinsi di Bandung, 

harus dikerahkan untuk 
melaksanakan pekerdjaan? pembangunan. Baru? ini di Bandung di- 

. adakan rapat pamong pradja, dimana dibitjarakan tentang pem- 

bangunan nasional, Rapat jang dikundjungi oleh kepala2  djawatan 
di Djawa Barat itu dipimp'n olehtuan Sanusi Hardjadinata atas na- 
ma gubernur, Ir. Ukar Bratakusuma memberikan pemandangan ten- 
tang rentjana?2 pembangunan. 

Dewan rekonstruksi nasional, demikian residen Sanusi, mempu- 
njai tugas membikin rantjangan untuk pemberian pekerdjaan kepada 
bekas para pedjoang. 

- Tewasnja 
|den Ouden 
Karena Serdadu-Ser- 
dada Tionghoa Jg. 
Menjamar Sebagai 
Serdadu2 Korea- 

Selatan ? 

ETNAN Kolonel Den Ouden 
serta beberapa orang opsir 

Belanda lainnja telah ditembak ma 
ti oleh serdadu2 Tionghoa jang 

berpakaian uniform Kurea-Selaten 
dalam komando Belanda di Korea. 
“Kira? 409 orang serdadu Tionghoa 
jg berpakaian uniferm dan mema 
kai tanda? pangkat Korea-Selatan 
pada hari Senin masuk dalam pos 
komando tsb., memindjam peluru?, 
kemudian menembak mati koman- 
dan pasukan Belanda serta bebe- 

|rapa orang Opsir lainnja, Peristi- 
Wa ini diterangkan oleh letnan I 
Tinus de Haan kepada korespon- 
den United Press. 
Letnan Tinus de Haan adalah 

OnSir penerangan detasemen Belan 
da, jang menjaksikan kedjadian 
tsb. dengan mata kepala sendiri. 

Dikatakannja, bahwa gerompo- 
lan pasukan Tionghoa jang menja 
mar itu telah datang pada saat 

Ketua dewan tersebut “ialah 
perdana menteri Natsir dar ang 
gauta2-nja terdiri atas beberapa 
orang menteri. Dewan itu mempu 

njai kantor pusat di Djakarta jg 
dikepalai oleh ir, Bratakusumah. 
Dipeibagai provinsi diadakan tja 
bang2 dari kantor tersebut. 

Dalam rapat jang dimaksudkan 

diatas a.l. diputuskan untuk men 
dirikan  tjabang ' Bandung dari 
kantor tadi denga» gubernur Dja 
wa Barat sebagai  ketuanjg dam 
sebagai anggauta2 seorang wakil 
dari ketentaraan, wakil polisi, ke 
mudian kepala djawatan “sosial, 
pekerdjaan umum, pertanian, 
perniagaan dan perindustrian, 
bank rakjat, penerargan dan pe 
ngadjaran. 

Tuan Sanusi menjatakan, bah 

wa keterangan2 belum tjukup be 

rapa djumblah pemuda jang ha 
rus ditolong dalam rangka ren 
tjana ,.rekonstruksi nasional” 
ini, Ditambahkannja, bahwa per 
tama-tama harus ada kerdja sa 
ma jang erat antara pemerintah 
organisasi2 bekas pedjoang jang   bersangkutan, agar supaja ren 
tjana2 itu mendapat hasil jang 
memuaskan. Pemerintah bersedia : 

melakukan Segala sesuatu seda 
pat2-nja untuk membantu pemu 
da2 itu, demikian tuan Sanusi. 

mendjelang malam hari. Seorang | 
serdadu jang berbitjara Inggris 
menjatakan, bahwa mereka minta 
mesiu agar dapat berdjuang lagi”. 
De Haan menerangkan, bahwa se 
telah mendapat peluru? tsb., ser- 

| dadu2 Tionghoa tadi dengan 'tiada 
memperingatkan lalu melepaskan 
tembakan kepada para opsir Be- 
landa jang tiada menduga apa2 
Sama sekati. Segera terdjadi per 
empuran sengit Orang lawan se- 

orang, 
Beberapa orang Tionghoa kemudian 

menembakkan peluru2 tjahaja dan se” 
gera kemuiilan, bom2 mortier djafuh 
atas pos Belanda tersebut. Rupa2nja 

' sebelumnja mortier2 telah diarahkan 
| pada bukit2 disekitarnja. Beberapa 

' orang serdadu Tionghoa terbunuh oleh 

Tentang pemuda2 jang bebera 
pa waktu jang laiu dengan suka 
rela menjerah'kan sendjatanja ber 
dasar atas seruan dari pemerin 
tah, dikatakan oleh tuan Sanusi, 
bahw, mereka kini masih berada 
dipelbagai asrama dikota? besar 
didjawa Barat, tetapi perSiapan2 
telah mentjapai 
mikian rupa, hingga dalam wak 

tu singkat mereka sudah bisa di 
salurkan kepada tempat2 penam 
pungan tertentu di Djawa. Timur, 
dimana mereka akan diberi lati 
han seperlunja. Sesudah itu me 
reka akan ditempatkan di kemili 

  

peluru2 mortiernja sendiri, akan tetapi teran, kepolisian. atau Jain2 
lainnja dapat melarikan diri kepegu- : 
mnungan. (UP). (Aneta). , 

TENGARAN. 
Bantuan B.T.N. Kudus. 

Semendjak beberapa bulan hing- 
ga kini, masih tetap mengalir pe- 

//sanan2 textiel oleh pegawai2 dari 
beberapa Kantor dan Djawatan di 
daerah Kabupaten Demak. Atas 
initiatief dari Serikat Sekerdja So 
sial Tjabang Demak, setelah me- 
ngadakan hubungan dengan pihak 
BTN (Badan Textiel Negara), Ku 

Gus, dg melalui Serekat Sekerdja 
tsb, diatas. Pesanan2 atau pem 
belian2 ini dapat dibajar dua kali 
Suatu keringanan bagi kaum. bu 
ruh rendahan, 

Seorang anggauta 
tara dibunuh. 

ten- 

Di desa Tambakroto (Sajung), 
pada tg. 11 djam 12.00 malam te- 
lah terdjadi suatu pembunuhan. 

Seorang anggauta Tentara dari Gie 
II Bat. Basuno (Djepara) dengan 

nama Pardi bin Bendjo, umur 33 
tahun telah mendjadi korban pem- 
bunuhan ini. Pada itu waktu ang- 

orang dan perhatian 

Hasil pertundjukan bios- 
koop penerangan. 

beritakan, oleh Djawatan Pene 
rangan Kabupaten Semarang ber 
sama2 dengan Djawatan Pene 

tangan Propinsi Djawa Tengah 
telah diselenggarakan “pemutaran 
bioscoop di 4 Ketjamatan dalam 
daerah Kabupaten Semarang. 

Djumblah penonton rata2 5000 
lebih me 

muaskan dari pemutaran jang 
sudah, karena film jang diputar 
menggambarkan keadaan2 di ta 

nah g3ir kita sendiri. 
Demikian pulg didalam rumah 

Pendjara Tentara (R.P.T.) di 
Ambarawa oleh Kapten Roesmo   

gauta tentara tsb. diatas mendapat 

ke Djepara. Pada malam itu ia ti- 

dur di langgar didesa tsb, Seko- 
.njong konjong datang segerombo- 
lan perampok, diantara mana se- 
puluh orang, 
tembakan lima kali terus masuk 
langgar. Pardi dibangunkan dan 
arlodji tangan jang ada padanja 

dirampas setelah mana Pardi di- 

tembak dengan revolver. Pada 
waktu si korban dibawa. ke Assis- 
tenan, ditengah djalan korban tsb. 

. meninggal.   
selalu mendapat bantuan dan sam. | 

Bersama dengan waktu itu di- 
muka langgar tsb. dirumahnja H. 
Mawardi terdjadi penggedoran ig. 
barangkali oleh sebagian dari ge- 
rombolan tsb. Kerugian belum da- 
pat diketahui, (Sp), 

-perlop untuk  membojong iserinja ' 

setelah melepaskan 

  

no selaku Kepala, dinjatakan ke 

puasaan. dan mengharap dari 

Djawatan Penerangan agar RPT 

di Ambarawa sering mendapat 

kesempatan pertundjukan sema 

tjam itu sebagai suatu hiburan. 

Serbaserbi dim daerah 

tingkatan sede : 

  

      
Sebagaimana telah pernah di |   

) 

Kab. Smg. 
Seorang anggauta Djawatan 

Penerangan Kabupaten  Sema 
rang jang mengikuti rombongan 
film Unik dalam pertjakap  de- 
ngan pemimpin2 Djapen Ketja 
matan mendapat kesam2 shb, 

Ketjamatan Susukan jang le 
taknja terasing sendiri dalam da 
erah Kabupaten Semarang, kini 
oleh penduduk disana telah di 
kumpulkan “uang  sedjumblah 
f£ 27.00.-— guna membeli sebuah 
opelet (bus ketjil) untuk meng 

| hubungikan Susukan dengan Te 
yngaran. 

Keuntungan dari usaha tsb. 
'okan dipergunakan untuk mem 
KUN pertanian. : 

Perlu  diketatui, “bahwa, hing   

Peraturan 
P.B.H. 

Berlaku Untuk Orang2 . 
Umur 13 Tahun Keatas 

D Pendidikan, Peng 
Kebudajaan  tgl.: 6 
1884/Kab. telah dite ap 

           

    

   

    

  

ENGAN busLIn . Menteri 
   

   
    

     
    

     

    
     

      
    

  

   

      
    

   
   

   

Indonesia jang buta h 
usia 13 tahun keatas MP 
ha mempertinggi der 2 
tahuan dan memud jak: 
nja usaha pena mas Bs 

Ba dan Pemerintah bers 
sama. Pemerintah  Mempunjat. 

tugas, jang dilakukan  Kemente 
rian Pendidikan, “ Pengadjaran 
dar Kebudajaan Djawatan Pen . 
didikan Masjarakat, untuk mem . 
beri pimpinan dan bantuan biaja 
dan @dat2 seperlunja. 

Usaha Masjarakat berpusat P&. 
da Panitya Pendidikan Masjara 
kat Ketjamatan. 

Dalam melaksanakan tara tai 
Kementerian Pendidikan, Pengadja 
ran dan Kebudajaan bekerdja ber | 
sama-sama dengan 9Kementeri 
lain, terutama Kementerjan2 jang 
berusaha dim. lapangan pembangu 
nan masjarakat, 

Pemerintah dan' Masjarakat ber- 
Sama-sama mengusahakan supaja 
PBH diseluruh Indonesia selesai 
dalam waktu jang sesingkatnja, se . 
suai dengan kekuatan, kepentingan 
dan kegiatan masjarakat. 

Peraturan chusus tentang penje 
lenggaraan PBH dan pembentu- - 
kan Panitya Pendidikan Masjara-” 
kat Ketjamatan adalah ditetap- 
kan Kepala Djawatan Dendidikan 
Masjarakat. Peraturan ini berfaku 
Ain tgl. 1 Djanuari 1951. (Ane | 

Politik 
Inggeris 

Mengenai Djepang Pa-. 
rallel Dengan Amerika 

D UTA BESAR istimewa an 
ris utk. Asia Tenggara, Si 

Esler Denning pada hari Kemis me 
njatakan dlm konp. pers. bahwa 
politik erika dan politik Ingge- 
ris terhadap perdjandjian perda- 
maian dengan Djepang dalam ga- 
ris2 besarnja sedjalan satu sama 
lain. Keterangan itu dikemukakan 
olehnja, dua djam setelah Foster 
Dulles menjatakan dim. konferen- 
Si pers, bahwa rakjat Djepang ti- 
dak agresif. 

Ketika ditanja, apakah ia tahu “““ 
bahwa menurut Dulles, Amerika 
akan memilih 'diadaka annja per 
djandjian perdamaian dgn Dje 
pang itu lebih baik dgn perunding 
an2 diplomatik dari pada den dja 
lan mengadakar/ konperensi se 
tjara resmi, Denning mendjawab, 

bahwa hal2 jang demikian itussa 
ngat boleh djadi, oleh karena da 
hulu soal2 serupa itulebih banjak 
dibereskan dgn. tjara demikian - 
daripada dgn djalan mengadakan 
konperensi2. jg bersifat umum: 

(UP), taka 

Matjan h Djambi 
Banjak Ngamuk Dide- . 

sa-Desa 

   
    3           

   

  

« 

Yoosun orang penduduk ma 
ga Pelawan, kebupaten Sa- 

rolangun (Djambi) telah sa 1 
korban mengamuknja Lae 21 
ekor harimau, diantaranja 6 me- : HAN 
ninggal dan 1 luka parah, demi- 2 
kian diterima kabar dari Djambi. Kn 
Selain itu banjak pula ternak jg. Fr 
telah mendjadi korban. ' 

Selandjutnja kabar itu menje- 
butkan, bahwa didaerah margatsb.. 
sedjak bulan Pebruari ini terdapat Aden 
banjak harimau mengamuk, jang 
tidak sadja melakukan ,,operasi-- A 
nja” didjalan2 jang melalui hu- 1 
tan. 
Tapipun menjerbu Paman pen 

duduk pada malam hari. “Berhu- 
bung dgn. itu, pada waktu malam 
banjak penduduk jg. merasa ru- 
mahnja kurang kokoh, mengungsi: 
kerumah2 penduduk lainnja, 

Sampai dikirimkannja berita tsb. 
| pihak jg. berwadjib belum 'bertin- 
| dak. Kota jg. terdekat dari marga 

itu, ialah Sarolangun, djauhnja 

      

  

13 'km. Ganas 

ga kini Keti, ate” belum 
mempunjai sebuah pesawat “til 
pun, sehingga menghambat “dja 
lannja perintah? dari Mn 
tah Pusat. ” ME 

Desa Sendjojo (Ketj. Taneh 
ran), jang letaknja kl. 8 km. dari 
Salatiga kini ole fihak jang 
berwadjib telah  direntjanakan " 
membangun kembali pemandian 
disana, Dalam waktu jang sing 
kat pemandian tsb. detaab diper 
baiki akan dibuka untuk umum 
hal mana dalam zaman pendja 
djahan han T dibuka bagi bang 
sa kulit putih 

R 1.200.— setiap bln. 
.Koperasi Rakjat ,Tegas" di 

Ketjamatan Getasan (Salatiga), 
sebagaimana pernah diberitakan ' 
telah mempunjai sebuah truc jg 
menghatsilkan tidak kurang dari 
f 1.200,— setiap bulannja. 

Menurut keterangan ke 
ngan tsb. akan dipergunakan Ta | 
lam membangunan edilain NP 
ngan,



    

  

    

  

     

  

   

   

   
    

   
   
   
   
   
   

   

            

   

    

    
   
    

    
    

  

    

   
    

   

        

   

   

  

   

    

    

   

   

  

   

    

   

    

    
    

   

   
   

  

    

    

    
   

    

  

DR 25000.— UNTUK KORBAN 

  

  

    
     

   

      
Dise 

     

   
TARIAN TIONGHOA. 
TA 

| Pendjualan kartjis di: 

    

    
   IN ., Perdjalanan I: Pandataran 

2 Karrenweg 

Kesenian tsb. 

  

KABAR KOTA 
£ ORANG PENDJAHAT 
KETANGKAP LAGI. 

Atas kegiatan polisi seksi 3, ba 
“ru2 ini telah ketangkap 3 orang 

- pendjahat, bernama S., J. dan S. 
kesemuanja tinggal di Semarang, 
Kera 2. pe enpOkin dan 
tjampur dalam pembunuhan pada 
beberapa bulan jl. dirumahnja sdr, 
Pramono di Kp. Plombokan. 

Padanja kedapatan djuga sendja 
ta api merk ,,Johson”, satu vickers 
pistool dsn. beberapa pelurunja 
dan 2 buah granat tangan. 

MENDIDIK TENAGA PEMUDA 
JG. DAPAT DIHARAPKAN. 

Kemarin pagi, bertempat digedung 
Gris, Bodjong telah dibentuk Panitya 
Palang Merah Pemuda, bagian dari 
PMI Tjab. Semarang terdiri dari sdr: 
Basari, Koesroepien, Soendoro, Simo- 
ngan, Ibu2: Abdulsalam, Lonoprodjo 
dan Marsinah, 

Dalam pembentukan Panitya PMP 
ini” hadlir utusan dari Markas Besar 
PMI. bgn. Pemuda, mi, Siti: Dalimah. 

Dalam kata pembukaan nona Siti Da- 
limah antara lain diterangkan, bahwa 
PMP ini dibentuk dan dipimpin oleh 
Palang Merah Nesional dan merupa- 
kom pula suatu Palang Merah jg ber 
gerak dikalangan dunia Pemuda dgn 
mengambil dasar2 Perkumpulan Pa- 
lang Merah sebagai induk org. 
Adapun tudjuan PMP ini ialah pe- 

njelenggaraan tenaga kader PM dan 
mempersiapkan tenaga2 muda jg di- 
hari kemudian dapat diharapkan 
mendjadi tenaga pimpinon PM, baik 
dikalangan angkatan muda maupun 
masjarakai umumnja, PMP ini bebera- 
pa waktu berselang telah didirikan 
dibeberapa kota besar dan ketjil di 
seluruh Indonesia ini, 

PEMBAJARAN TARIEF BIS. 

Dari pihak Djawatan Lalu-lin- 
tas Djawa Tengah diperoleh kete 
rangan, bahwa Pemerintah Pusat 
sedang merentjanakan soal pemba 
jaran tarief baru utk. otobis2 dise 
luruh Indonesia ini. Chabarnja un 
tuk tarief bis itu, akan diadakan 
speraturan” pembajaran jg. sama 
(Uniform van betaling), umpama 
nja bila orang naik bis kepunjaan 
Adam dari Semarang ke Solo, ma 
ka pembajarannja akan sama dgn. 

' biaja naik bis kepunjaaan Bos jg. 
djuga berdjalan kedjurusan tsb. 
Pada waktu jl. tidak demikian. 
Adapun pembajaran tarief ini, 

chabarnja direntjanakan lebih ting 
gi dari pada jg. sudah2. 

Berapa banjaknja kenaikan tsb., 
pihak diatas belum dapat katakan. 

907, PERINDUSTRIAN DI- 
TANGAN PENDUDUK ASING. 

Dari Djawatan Perindustrian 
 Djawa Tengah diterangkan, ba- 
hwa perindustrian baik ketjil mau 
pun besar di Djawa Tengah ini, 
907, ada ditangannja bangsa asing. 

Untuk mempertinggi serta mem 
perbaiki djalannja perindustrian 
bangsa kita, maka Pemerintah ber 
usaha memberikan kredit kepada 
mereka. Dalam tahun jl. dan akan 
datang ini pemerintah telah menje 
diakan uang sebanjaKknja R. 4.000. 
000.— utk. daerah Djawa Tengah 
sadja. 

DARMARWULAN NGARIT. 

Untuk menjempurnakan siaran La- 
ngendrijan landjutan dari siaran da- 

lam.ibulan jbl:, nanti malam tg. 16 Pebr 
pukul "2015—23,00 akan diseleng- 
garakan oleh Radio RI, Semarcmg, 
kali ini akan diperlengkapi oleh 'be- 
berapa seniman dar seniwati Ngesti 
Pandawa dibawah pimpinan in. Sas- 
trosabdo sendiri, hingga dapat diha- 
rapkan bahwa siaran Langendrijan 

(itu akan tentu lebih memuaskan, Ada- 
“pun fjeriterx jg akon disiarkan ialah 

“Damarwulan Ngarit” babak ke-ll. 

     

  
D0 PENGATJAU. 

' Kini didaerah Bgebes telah didi- 
rikan sebuah asrama besar untuk 
menempatkan sedjumblah 1.k. 9000 

| orang ,,pengungsi” dari daerah2 

Bandarhardjo dan Bandarkaung, 
'jaitu akibat pengatjauan pihak pe 

| ngatjau jg pada waktu imi mulai 
“lagi meradjalela didaerah Brebes. . 

“ Untuk meringankan beban me- 
reka itu, Djawatan Sosial  Djawa 
Tengah telah menjediakan uang | 

- sebanjak R 250.000.— | 
Astama jang disediakan untuk | 

- mereka itu tidak berani dipakainja | 
: karena para pengungsi merasa ti | 

| 
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dak aman. : 
rhubung dengan ini, maka 

a ,/tersebar” dibeberapa desa 
n bantuan pihak diatas. 
aa LS aa Maa 

Diuk VITI No, 584/III/A/712 

    

  

| SAPTU TG. 17 DAN MINGGU 
bertempat di AULA H.B.S. dji. Oei Tiong Ham djam 8 malam 

. Guna membantu korban Bandjir PATI dan Pendirian Asrama Pekerdja Wanita di Semarang. 
“Diselenggarakan oleh Panitya Penje'enggar 
Diantaranja akan dipertundjukkan: 

3 CG Harga2 kartjis: Saptu 17 Febr.: 

KUN Minggu 18 Febr.: 

5 | MKedua malam tsb. extra vardjalanan bus: 

(kantor Papak), Bodjong 
lanlama (podiok) Gergadji H.B.S. 

djok) Bangkong 

" GRATIS paik bus2 tsb. untuk 

RIAN BARAT (TANGO). 
ZIBK DAN NJANJIAN. 

G.R.L.S. Bodjong. 

Kas aU RN 
Klas IN .. 
Klas I 
Klas II 

  

(podjok) Dil. Matiram. 
(podjok) Mlaten, 

Pandanaran — HEB.S. 

| S .— S x 

KUPON? UTK BELI GUR'AN. 
Beberapa bulan jang lalu tahun 

1950, Kantor Agama Daerah Karesi- 
Jenan Semarang, telah ' membagikan 

melalui Kantor2 Kepenghuluan.  Sam- 
pai tg: 1 Maret 1951 jang akan - da- 
tang kupon2 tadi tidak berlaku lagi. 

Olah Raga 
Perlombaan ,,Segi Tiga” 

di Djokjakarta. 
Pada tanggal 18 Pebruari 1951 

Keluarga SMA Negeri Semarang 
jakan mengirimkan sedjumlah 50 
'orang peladjar, dibawah pimpinan 
Saudara Tjoa Tiong Sien guna 
'ikut dalam perlombaan Olah-Raga 
»Segi Tiga” (1. Athletiek, 2 Se- 
pak Bola, 3. Rounders), jang akan 

diadakan di Djokja pada tang. 18 

  

  

  

   

kupon2 uantuk membeli Our'an dengan : 

TG. 18 FEBRUARI 1951 

a Perumahan Untuk Pekerdja Wanita. 

TARIAN DJAWA .ASLI: oleh Pemain? Terkenal dari Solo. 

Juwelier Hok Sing podjok Duwet 
R.R.I. Pandanaran 115 (Tel, 1585) . 

Karrenweg (podjok) Ha maheira, 
Karangbidara (podjok) Purwodinatan, Bodjong 

(GRIS), Bodjong (podjok) Kalisari, C B.Z., Kinte- 

Perdja anan II: CB.Z. — Tilemaplen — Burg. ge Jongplcin — Oei e Karangpanas — Tjandilama (podjok) Kanar'sari — 

mereka jang dapat menundjukkan kartjis tanda-masuk Malam ' 

  

  

     

        

   
   
   

    
   
       

   

  

    
Jiong Bing (podjok) 
asar Peterongan /(pc- 

  

ha 13 

  

Singapura tsb. telah rampung, dan 21 3 

kedatangan team tsb, ditetapkan hari 
Djum'at tanggal 16-2. 

Atjara2 pertandingan2 di Djakarta 

ig akan diadakan dilapangan BvC 

Medan Merdeka Selatan sbb.: 

Saptu, 17-2: Chino/Malay — Persidja 

Minggu, 18-2: Chino/Malay — "UMS 

Selasa, 20-2: Chino/Malay — BBSA 
Singapura team. 

Rebo, 21-2: Chino/Malay — Kese- 
belasan Olympic Indonesia, 

Kesebelasan" Chino/Malay team 
akan diperkuat dengan pemain2 ulung 
dari Penang, Perak, Kuala Lumpur 
dan lain-lain. 

  

  

TJATATAN HARGA DI SINGA- 

PURA. 
Tjatatan tanggal 14-2 (djam 17.00): 

. Harga karet untuk Maret F.O.B.. 
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| : 

    

Rumah tanggasehat dan ba- 

hagia berkat pemakaian 

margarine Blue Band. 

PEMUDA SEHAT 

  

RAKJAT KUAT 
  

    

510-220 - B. 

  

  

  

TOR 

  

  

HARGA ALAT-ALAT KAN- 

NAIK. 
naik sedikit. 
Pembelian partij besar harga 

istimewa. 

Toko ,MALTA' 
Bodjong 32 Semarang. 

dari kami tetap TIDA 

KERTAS - KERTAS 

  

  
  

  

  

  

  

      

  

  

  

' 

   

  

ANGKATAN DARAT 

T.D.Th./DIVISI DIPONEGORO 

DUKT. TERR. IV. 

PENGUMUMAN 
No. 9/B.II-K/D.ITI/51 

D.U.K,T. Terr. IV dengan ini mengumumkan kepada seiu- 

  

   

        

      

  

    

      

1 x TN 2 Ne 
Ke 

| 4 

& Aa NN UG , 

ruh anggauta Angkatan Darat dalam Terr. IV, bahwa pem- & 
bagian barang ,,Welfare” untuk bulan Januari 1951, sepertidi- # 
maksud galam suratnja tgl. 12 Februari 1958 No. 197/K.K/D.- # 
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sampai 21 Pebruari antara SMA Ne | Sheet No 1 Str. $ 2.23 " Mubin Mag aa Ta — 10-3-1951, dapat d.ambil pada 
geri Semarang—Solo—Djokjakar- | Sheet No, 2 n -5 : # masing2 pa U.K.T. Kesatuannja. 

ta. Shgeh, Ho, 3 Es £ Harap mMmendjadi maklum dan memperhatikan. 
Tiada sedikit djuga supportes HA Ta 4 » a pAr AP # e ” NT V | 

dari Semarang jang hendak ikut! Yepe e 3 » F ANITY i 2 Dikeluarkan di: Stafkwartier. i 
menari an menjaksikan | Sepe C hantjuran '', ». 152 SAJEMBARA LAGU PERPISAHAN/KENANG - KENANGAN 2 Pada tanggal : 12-2-1951. : 

| perlombaan tersebut. : na Kan Han 2.29 TENTARA PELADJAR BRIGADE 17. 2 Pada djam 10.30. | 
an ” k 8 5 # 

: , . Standard Pengiriman bulan Pp E Tg Ia Uu wi U M AN # T.D. Th/DIVISI DIPONEGORO # Hampir 350 atlit turut |” 4 dan 6 Lt Sk : :e # z : 3 
5 Ag ' ai No. 18a/Peng/I1—51. : KEPALA DUKT. TERR. IV. 

serta dim sidang games. “Tn ae bulan tol # Mengingat: 34 . 
- € 2 2 kena or se . i turan Demobilisasi £ bed, kki 3 $ t “xi, | Standard Pengiriman bulan 1. Berkenaan dengan akan berlakunja Pera z 

ng ae Aan Nan Na Aa 10 dan 12 Ra bagi anggauta2 Copex Be.17 Djaw a- Tengah pada bulan 2 (SOEKMADI) 

ig akan diadakan di National Stadium pan No.-1 spot pena , 2 5 2 an nata Na eta Mail # Lts.-Inf. 
di New Delhi dari tg. 4 il Ma- |Sheet No: 1 spot pembeli ', : 2. aK2 : On Pa Pe aa MA ea na an ne “ bk Be an “aman an an selama berdjuang dalam ikatan organisasi Tentara Pela PRE Egg 

kan oleh PTI, Sebagaj diketahui, .ne- | Tima ne TOT djar. (Brigade 1): : : : ? 2 na 2 Dgn tere Aan 
geri-negeri jang mengirimkan peserta- | Lida putih Muntuk » 1120— 3. Barang sesuatu tsb, galam punt 2, diantara lain dapat digu ih . 
pesertanja dalam Asian Games jang | Lada putih Serawak » 1110— 1, bah dalam sebuah Lagu Perpisahan/Kenang?an Dertolahon 
pertama ini adalah Afghanistan, Bir- an Ta Tn , en B. MENGUMUMKAN kepada: Y 
ma, Ceylon, India, “Indonesia, Iran, | Lada putih Lampung » wa A atata Ci Be.17 Di -T h dan Chalajak ramai un- 8 4 
Israsi, Djepang, Nepal, Pilipina, Mala. Rt putih Kenyung - , 2 Tn tuna es Haag Bea poni . Lagu 7 Perpisahan/ Dan Pabrik : 
ya, Syria dan Thai.  Diant h i ada 'hitameLampung (Spot) ,, 675.— SE pan BE MU Pa Png rarat? seba. Ii 
200 otr ito IT redakan towaang La naa Lampung -iin aa PeneemP eladjar (Brigade 17) dengan sjarat2 s 3 
kirimkan oleh Indonesia, Telah dika- |. ontrak) sa anBn AA Tatang aa f : 3 

Be Pena ana en Ti TE 58.25 3. Menggambarkan kenang2an perdjuangan jang mengandung: : 

nesia dan wartawan akan berangkat | “Ss ssssunssuag RON a) P ersaudaraan pap Muka: gan ena Tent Peladiar 
ig. 27-2 jang akan datang, : b). Ikatan djiwa diantara semua anggauta lentara £ eladJar. # 1 DI DJUAL Lekas Oh MENNNNenn senesan Koppaa Tanah Ai.” manga » - it dr. Ke hn gan kesediaan setiap waktu untu e p. 

Pena Tenln Aina Anita Ba T. sabun Ga guna kepentingan dan kebesaran Negara. 
lay Team Singapore. 1 TRUCK CHEVROLET ah. 13 5 e). Kenang2an jang sutji dimasa perdjuangan jang lampau. 

dan Di Ea e) f). Selalu ingat teman2 jang telah mendahului gugur 
Sebagaimana pernah dikabarkan, enak tan g). Keinsjafan tanggung-djawab sebagai harapan dan bunga 

kundjungan Chino/Malay Team Singa- 1 aa bana aan T Ta aa Bangsa. 
pura ke Djakaria pekan jg lalu-atas : ah 5 4 5 5 tapi ik (tidak 

AI in ienangkan. . Melodie harus mudah dan sederhana, tetapi menar : da Aa am 
Pen 18 sal Kang Tenayan Tn Dena Pia Jana Ta Hari eentonig), tidak boleh somber, tetapi djuga tdak boleh ke- Djuga mengerdjakan Katja Bioscoop dan Stempel Karet : 

Kini sea pengurus pssi diperoleh | Minggu, djam 8 pagi — 5 sore. terlaluan (overdreven) gembiraj krachtig, plechtig gan ma- 

kabar, bahwa segala sesuatu jang |Djl- Dokter Djawa 30 Semarang. jestieus. disela-selanja ada melancholiek. Bil on Bada Da ana : : 

berhubungan dengan kasejuagan Na AN " An. NN | GRAND 5.00-7.00-9.00 Ini Malam D.M,B. (u. 17 tahun) 
: @ 6. Melodie harus diberi tenan (C, D, : Aa Mana Un ORSON WELLES — NANCY GUILD dim. 

lis dalam do. re, mi, (asal djelas) atau notenbalk, lebih baik ALEXANDRE 66 

F ANG KA 6 kalau diberi piano-party, djuga sjairnja merdeka (vry). DUMAS : BLACK MAGIC 
Le T. Idee harus origineel dan tidak boleh plagiaat dan sifat keti- | The Biggest picture in Ten Years! 1 

: : : - .muran dalam melodienja tetap ada. ES Se Kn H3 : Bean 
Pada hari REBO tanggal 28 Februari 1951 akan diadakan 8. We putitkan jury bt boleh: disangkal. : Cagliostro — Hypnotiser — Penipu — Buas — Kedjam -e Berbahaja 

lelang besar untuk umum: kaju2 djati pertukangan dari Kehu- 9. Setiap pengikut sajemboro boleh memasukkan lebih dari sa- LUX INI MALAM D.M,B. (u. 13 'tabun) 
tanan Daerah Gundih jang terletak di penimbunan2: SULUR, c . tu gubahan. 21 5,00-7,60-9.00 Joan Benpett — Louis Hayward 
KRADENAN, PANUNGGALAN, TOROH, MONGGOT, dan «MIMAMAR. merem dari: 5 Alexandre s f M te-Crist $$ 
subpenimbunan BOLO. a). Nomer 1 uang sebanjak R. 500,— Dumas n"S3On O Onte-LrIiSto 

, i - Noni : uang aa . Ta World's greatest adventurer | | 
Lelang dimulai djam 9 pagi bertempat di Igedung . €). Nomer 5 yang an . (ena, 

- g... D.. Gubahan-gubahan para pengikut sajemboro harus sudah dima- Aken dateng: BRIAN DONLEVY “ 
.Chuan Min Kung Hui" sukkan pada tanggal 28 FEBRUARI 1951 pada Secretariaat DIANA BARRYMORE dalem »NIGH T MARE 

3 ! NITYA SAJEMBORO LAGU - PERPISAHAN/KE - F 5 
SOROGENEN SOLO KENANGAN TENTARA PELADJAR (Brigade 17) dengan ROYAL 50-74-9000 Isi malam D. MB. (0.17 b:) 

: # 5 Ta Mn an No. 21 — SEMARANG. Joo Hall - Marcaret Lirdsav 
Daftar kapling dapat diminta di kantor2: Kepala Djawatan Ke- wu GUMU N SELESAI. , .. PUN P3 AA 

hutanan di Djakarta, Inspeksi Djawatan Kehutanan bg. keI di 1 Semarang, 14 Februari 1951. »Vigilantes Return CINE COLOR 
Bandung, bg. kelI di Semarang, bg. ke IV di Soerabaia dan 4 P 5 Panitya An ki ACTIE — SENSATIE! HEIBAT — GEMPARke 

Kehutanan Daerah Gundih di Gundih. Sajemboro Lagu Perpisahan/Ke- 
nang?an Tentara Peladjar (Be.17) ROXY INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 th) 

! , R. SURJANTO. ( Film Indonesia 44 a S jang ua 

R Rebu n | : 4 BESOK MALAM $ 8 Roy Rogers 246 | BESOK MALAM Son of Monte - Cristo" 
CRES, 5 LAND LOCATOR, AGAIN Accuses zov | F1 cor ENoLe 5. (WAT! 1 Le ! 3 2 

Oa aa es ep Pia SAR OUL Na THIS PALAVER Le NK Ag Ta Sion” On dj an PN , " Ta 1g H9 2 th.) 

- YOU OR THE CACTUS KID YOUIRE DONG YoUR Best to | : ette Davis — Olivia Derjaviliand — Geo. Brent — Dennis Morgan 
: SET RID OF ME, ACRES, BUT “ AE AE Se ana Lag Me BT eng i A LN “1 N THIS OUR LIFE (Warver Bros! 

pe Ft Meiropole Ini Malam D. M B. 560-7060-4900 (43th) 
Alan Ladd # (Para- De bata Lamo ss Vila Harvest” te. 

difjari-tjari itu 

menjebabkan kekatjauan,   
  

Oliver Acres, seorang pengurus Pemilikan tanah, telah menuduh, 
bahwa Roy Rogers adalah-sahabat dari Shroud, pendjahat jang 

— Kamu ataukah Cactus Kid salah seorang, ialah The Shroud. 
Kamu berdua harus dihukum, gantung, karena telah sekian banjak 

— Kamu berusaha keras untuk mendjelekkan saja dimata orang, 
akan tetapi mudah2-an mereka tak pertjajal 

  

UT Ah, 
ngarkan pembitjaraan 
tak ada habisnja ini! 

  

  

  

saja djemu mende- 

jang 
— Dua ekor kuda...... 

Shroud diatas 

dua. kuda itu...... 
— Tunggu dulu/ Lihatlah itu! 

dan The 
salah seekor dari 
PP 

      

  

M
a
 

  aa 
5 

  

sOjagatan” Ibi Malem D. M.P, 6455845 07 th) 

  

Ona NN p»He Ch'U Pu Shian Fun" 
Fila Tiongkok Paling taru “$ | 

»REK” INI MALAM Premiere 500-7.06-9.00 (17th) 
Pap ' Constagce Moore. — William Marshall Jobany, Coy 

,Earl Carroi Sketchbook" 
Show - Dance-Mus'cal Revues- Songs dgu puluhan Pesuty2 jang tjantik 

diselingin oleh lelutjono dan romance jang heibat | 

UP Theatre 
— SOLO Gristopher Columbus Gian Matana ay   
       BATJALAH HARIAN 

Suara Merdeka 
Bi TEBU Doi PALA PR 

ENG PER 

       



    

  

      ng Maksudnja Oleh Segenap 
a Asia—Kata Chou 

1. Daram SEBUAH tulisan dalam harian Moskow ,,Pravda”, per- 
: eri luar negeri RRT, Chou En Lai, memberi pering 2 Amerika Serikat, utk. melaksanakan 

, dengan Djepang tersendiri. 2 
| ditanda tanganinja perdjan- tuan Serta saling bantu-membantu an- takan oleh Chou bahwa kongkolan impe- pedialis Amerika tidak mau menjerah dim. resinja di Timur dan kini sedang mempertim- 

1 perdamaian tersendiri dengan Djepang.. 

   

   
   

4 

  

Lusahanja untuk 

     

      

Kini mereka sedang. memper 
sendjatai kembali Djepang da'am | 

| menggunakan | 
Fi i terzh Djepang sebagai pangkalan | 

| 

, 
. : 

Lugt | send/a'anja, dan rukjat Djepang : 
mi | Sebagai umpan meriam aa am e 

Ter- meneruskan Serta melutskan Tin 
ataan | Cakan? agresinja jang djahet di | Sa ik Korea dar Taiwan, djuga untuk | : TIKA | menjerang Vicinam dar dsia 3 

Tenggara”. 3 : 
Selandjuenja tulis Chou. sni 

tak menentang maksud? dari im e 
periaisme Amerikalah jang me 
langgar perdjandjian2 interrasio | 
na! dan menumbangkan Sendi? ! 
dilaksanakannja perdjardjian | : 
perdamu'an dengan Djepang se 
jara umum, maka antara Rusia | : | ' dan Tiongkok ditanda  tangwn 

a Serekat. perdja'djian “persahabatan, per Near Be | sekutuan Tan tolong-meno ang, | .kesimpulannja Kislenko |. 5 Savjet berpendapat tin. | Untuk menentang maksud? ini erika di Djepang itu |'ah, maka bangsa? di Asia, ter 
rupakan perkosaan 'angsung | Masuk djuga bangsa Djepang,. adap putusan? 4-Besar menge berdjoang dengan hati jang ta | terisasi Djepatg. Dan | bah. Sudah barang tentu, achir 

g djewab dari segala aki | nja Ameriky akan menderita ke : garan2 sematjgam itu se | kalahan2, djika imper!alisme me kan terletak pada” pe | Yeka melakukan2 perbuatan2 jg : rika, kata Kislenko. ' berlawanan dengan kepentingan : “Amerika, Willi- |Pangsa2 tjinta damai, Setelah djuga mendjabat mengutip bagian2 dari perdjan an tsb menjangkal djlan Rusia RRT jang i 

  

   

      

    

   

   

        

    
   
   

        

   
    

t tadi. Kepada para 
jatakannja, bahwa 

ak - menghendaki tim- 
bali PIN 33 essi militer di 

- 

     

     

P). 

  

  
Rertolian 

dengan perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang, Chou  menjata 
kan: ,,Baik rakjat Rusia maupun 
rakjat Tiongkok, sama? hasrat 

| nja untuk melaksanakan adanja 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djepang dalam waktu jang sing 
kat, tetapi dasar2 perdjandjian 
perdamaian itu”'harus selaras de 

f 

| 
1 
! 
, 

| 
| 

! 
! 
| 

| 

ngan pernjataan Cairo, perajan 
djian Yaita, perdjandjian Pots 
Gam serta politik umum terhadap 
Djepang sedjak kapitalis, jang 
disetudjui oleh Panitya Timur 

  

    

   

3 5. Le ka 3 2 

“ RRT-Russia 
.. Suatu Persekutuan 

    

      

   

  

au Djauh dalam bulan Djuni 1947 Uu Melawan dengan suara bulat dari negara? 
1 gressi jang bersangkutan”. 

Punsuan RBT pan sov- 
” JET Uni adalah sama, demi- 

  

Kami berpendapat”, demikian Chou bi 
En Iai, bahwa hanja “distas jasar . Sana 5 jadjandfan2 internasional itular 

m - pe An 1 &. ILutan, | : kian kata perdana menteri me Temokratiserinz Djepang' akan ter tangkap menteri luar negeri RRT, 
— Chou En Lai, dalam pidato radio- 
Sa mina radio Peking Rebo ma 

djamin dan kekuatan2 agresif setia 
militerisme Djepang dapat tertjegah. 
Selain dari itu atas dasar2. tadi, maka 
perindustrian Djepang dimasa damai 
akan dapat diperbesar untuk | kebujtu" 
han2 sipil dan sjarat2 jang mengun” 
tungkan bagi perbaikan .penghidupan 
rakjat Djepang dapat disempurnakan. 
Hanja Djepang jang demokratis, bebas 
dari pengaruh2 agresi, pengawas dari 
dalam dan dari luar, akan sesuai den 
kepentingan? perdamaien serta keama- 
nan negara2 di Asia” (Aneta Reuter). 

   

  

  

  

RADJA TRIBHUYANA KEM.- 
BALI KE NEPAL. 

Radja Tribhuvana dari N epal ha 
ri Kemis telah bertolak pulang da 
ri New Delhi dengan pesawat ter 
bang keibu kotanja Katmandu, se 

| telah bertinggal di New Delhi tiga , Fi Ma s2 7 | bulan : bagai (00 Amerika dihantam | Be an Dome 

    
jai arti besar sekali 

dan mendjamin Tiong- 
p agresi jang akan di 
Djepang. 

  

          

    

     

    

   

| Kr” Kan Sar A3 : i 

: Chou En Lai selandjutnja dgn | HUBUNGAN DIPLOMASI Ko pedas mengritik politik Amerika , SOVJET-BIRMA. 
, di : dan diterangkannja, Menteri Juar negeri Sovjet Uni pada 

hari Selasa telah menerima “U Ohn, 
duta besar Birma pertama untuk So- 
vjet, jang menjampsikan copie surat2 
kepertjajaannja kepada Vishinsky. Be- 
lum ditentukan harinja, bilamana duta 
besar Birma itu -akan  menjampaikan 
burat2 kepertjaannja kepada Nicolas M. 
Shvernik presiden dari Presidium 
Dewan Tertinggi Sovjet, tetapi diduga, 
bahwa upatjara itu akan segera dila- 

Ii: Kukan, 
|. UV Ohn tiba di Moskow hari Djum'at 

jang lalu 

rajandjian perdamaian 
harus diadakan sesuai 

hou seterusnja dgn ke 
rang remiliterasi Dje 
Amerika Serikat. 

  

        

   

  

£ Baru2 ini. di Amerika 

di San Francisco jang 

numpang langganan duduk     Konp. 
EWAN PENASEHAT 
ekonomian Asia-Selatan 

kretariat, jang sesuai dengan 
ganisasi permusjawaratan tetap”. 

  

Ditangkap Oleh (Men: 
teri: Pertahanan “ Pili- 
pina Sendiri Ditengah- 
Tengah Markas “Ten- 

tara Pilipina...,. 

(M ENIERI PERTAHANAN Pi- 
"?  Iipina Ramon Magsaysay, pa 

da hari Rabu malam setjara per- 
sSoonlijk telah menawan salah se- 
orang kemandan Huk, Talu, jang 
bekerdja sebagai tukang djahit di 
tangsi Murphey, tangsi terbesar 
dari Tentara Pilipina, dengan me- 
Na nama samaran Pedro de 

On. 

Tangsi Murphey adalah markas 
besar angkatan bersendjata Pilipi- 
na dan terletak disalah satu kota 
di pinggir kota Manilla.   

Empat crang pembantu  Talu 
telah ditangkap djuga. Djumblah 
Orang2 preman, jg dituduh telah 
memberikan keterangan?2 kepada 
kaum Huk, kini telah bertambah 
mendjadi 400 orang.   

     
   

  

   
, m suatu adugulat jang baru2 ini diadakan di Paris ialah 

suatu adurgulat antara Eugenia Conzalez dari Sepanjol dan Frank 
'Valois dari Canada, perkelahian telah terdjadi demikian ..seru- 

| mja” sehingga orang ketiga dalam hal ini referee-nja, terpaksa ha- 

kah 

  

turut | ur dalam perkelahian tsb. Tidak diterangkan apa- 
Pata Weroreo itu untuk memisah ataukah untuk ..me- 

| nambah seru” perkelahjan. : (INP) 

  

  

Eropa. 5 

Tingkatan pertama dari men- 
satukan pasukan2 Eropa itu akan 
'diadakan dibawah 'penilikan de- 
wan menteri2 pertahanan Eropa 
jang diketuai oleh seorang ko- 
misaris tinggi pertahanan dan 

tingkatan pertama ini akan ber- 
laku selama kira2 18 bulan. Pa- 

sukan2 Eropa Barat di Djermam 
jang dibentuk dalam waktu ting- 
katan pertama ini akan berdjum- 
lah antara” 100.000 .dan 140,000 
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eranfjis Dan Tentara Eropa 

Anggaran — perbelandja'an dari 

    

   

  

         
       
       
     
      

     
     
    

      
     

  

    

    
     
    
     
     
     
     
        
     
     

  

    
   

       

    
     
      
    
     

    

  

telah terdjadi pemogokan kaum buruh kereta api, Gambar atas: suatu pemandangan pada stasiun Southern Pacific 
sepi lengang pada waktu adanja pemogokan itu, 

Tak ada Kereta-api jang datang ata upun 
“tentu para langganan kereta-api terlantar, 

bertopang dagu 
dengan @jalan bagaimana ia dapat sampai dirumahnja. Gambar bawah: , ' salah suatu djalan di New York dilihat dari atas. Tampak djalan tsb. 
penuh sesak dengan mobil, sehingga merupakan .iring9an jang tak ada habis2nja, Para langganan sepur terpaksa naik mobil sadja 

  

Gembong ,,/Huk” 

  
F A- mensatukan  pasukan2 penempur | orang. 223 

Bete data nasional tsb. tadi dalam divisi2 Penggabungan pasukan? Eropa 
Barat akan dilaksanakan dalam 

misaris tinggi pertahanan jg. be- 
lakangan diangkat djadi menteri 
pertahanan Eropa Barat. 

Divisi2 Eropa kemudian 
dibentuk dengan 2 atau 3 pasu- 
kan pasukan penempur nasional 
jang terdiri dari berbagai-bagai | 
bangsa, Dengan - begini djumlah | 
pasukan2 Hropa Barat akan me. | 
ningkat sampai 300.900 orang, | 

| 
akan | 

h - Barat 

ri pertahanan Eropa Barat 

| 
| 

x | 

tingkatan kedua ini dihawah ko- ! 

Takan bertanggung djawab, 

  

“berangkat dan sudah barang 
Kelihatan pula seorang pe 

jang sedang memikirkan.   
(International) 

mbo 

  

olo 
Bagaimana Sikap Indonesia Terhadapnja 

. Nanti? ' 
Commonwealth utk. perkembangan per 
dan — Tenggara pada hari Rabu telah 

anak Pena sub-komisi untuk membentuk sebuah ,/organisa 
permusjawaratan tetap”, jang menurut persetudj para jer- 

ta konperensi diperlukan Za mempenpadan sebaik Dewa Dengan suara bulat telah diputuskan, utk. membentuk sematjam se- 
kebutuhan dapat menggantikan ,,or 

ng 

pek Dewan. 

Walaupun belum dikeluarkan pe 
ngumuman2 resmi, namun Dewan 
Penasehat Commonwealth kini me 
namakan dirinja ,,Dewan Penase- 
hat Internasional untuk perkemba 
ngan perekoncmian ' Asia-Selatan 

perkataan ,,Commonweaith” dgn. 
,Internasiona?” itu mungkin dila- 
kukan dengan maksud, agar nega- 
ra2 jang tidak termasuk dalam 
'Commcnwealth, dapat lebih mu- 
dah ikut serta dalam usaha? De- 
wan tersebut. 

. Telah diketahui, bahwa Muang 
Thai ingin ikut sepenuhnja, akan 
tetapi apakah Indonesia dan Bur- 
ma — jang kedua-duanja mengi- 
rimkan penindjau — akan ikut pu 
la dengan sepenuhnja, masih tetap 
disangsikan, demikian dikabarkan 
oleh Reuter dari Colombo. 
Menurut kabar, wakil2 Indone 

Sia berpendirian, bahwa ikut serta 
nja Indonesia dengan sepenuhnja, 
akan menempatkan Indonesia de 
ngan pasti padg pihak jang satu 
didunia dewasa ini, hal mana 
akan , memberikan bahan baru Ia 
9: kepada perang dingin antara 
komunis. dan demokrasi”, 

Utusang Laos, dengan tiada 
enjatakan alasan, te'ah tidak ha 

. dir dalam konperensi, akan tetapi 
wakil2  Cambodja telah menjata 
kan  persetudjuannja terhadap 
ikut sertanja negara iv dalam 

| Dewan dengan setjara penuh. 
|. Persidangan - pada hari Rabu 

  
“Eu adalah sidang jang pertama | 
tama dihadiri oleh utusan2 dari 

: Pil pima, (Reuter),  « 

| CHURCHILL MENGADJUKAN 
. MOSI TIDAK PERTJAJA, 
|. Winston Churchil pada hari 
, Rabu malam telah mengadjukan 
suatu mosi tidak pertjaja terha- 

| dap beleid perdana menteri Cle- 
ment Attlee mengenai rentjana- 
pertahanannja. 

| DIPLOMAT2 AMERIKA BITJA- 
| RAKAN TIMUR-DEKAT DAN 
| TIMUR-TENGAH 

|. Diplomat2 Amerika, pada hari 
| Rabu telah membuka konperensi- 

| nja gi Istambul mengenjai masalah2 
' iang bersangkutan dengan daerah2 
Timur-Tengah dan —#Dekat, dgn | 

persidangan rahasia. mengadakan 
Persidangan antara lain: dihadiri 
oleh dutabesar Amerika Serikat di 
Pakistan, A. M. Warren, serta pem 

| bantu menteri luar negeri Amerika 
untuk “urusan Timur-Dekat gan 
Afrika, George Grow-McGhee. 

tentera Eropa ini akan dibitjasa- | 
kan dan disetudjui oleh parlemen | 
Eropa Barat kepada siapa mente- 

tadi 

Dewan menteri pertahanan Erv: 
pa Barat itu akan | membantu 
menteri pertahanan Kiropa Barat 
tersebut dalam melatrsanakan pe- 
kerdja'annja. 

Badan ini, demikian ditegaskaa 
akan menjerupai rentjana  Schu- 
man untuk mensatukan hasil hasi. 
batu bara dan besi-badja Eropa | 
Barat (Antara-A.F,P,), . 

  

dan — Tenggara' " MPenggentianik 

olonel Wats 

tang soal piring? terbang. 

2. 

Masa- 
I j ha) 

Bo | 0 ) " 

Sikap India Terhadap 
Perdjandjian-Djepang 

| Model Amerika 

/ ALAUPUN PERDANA men- 
teri India, Jawaharlal Nehru, 

telah menjatakan pendapatnja per 
djandjian perdamaian Djepang ha 
rus selekas mungkin diselesaikan, 
di India kini terdapat sedikit per 
hatian terhadap Djepang atau uru 
san politik mengenai Djepang Me 
nurut para penindjay disini sikap 
masa bodoh itu disebabkan oleh ke 
tjurigaan terhadap rundingan? ten 

tang perdjandjian perdamaian Dje 
pang, karena perundingan tsb. ter 
utama digerakan oleh Amerika Se 
rekat, 

Tjondong kepada RRT. 

Pihak resmi, maupun pihak 

tak resmi di India dewasa ini ada, 
lah lebih tjondong pada RRT dari 
Tiongkok Nasionalis dan 'merasa 
bahwa perdjandjian perdamaian 
Djepang jang terutama diseleng 

garakan oleh Amerika tak akan 
mentjotjoki kebutuhan mereka. 

Pers India tak kasih 
Komentar. 

Penindjau tadi selandjutnja ka 
takan, tidak ada pers India jang 
terkemuka satupun jang kasih ko- 
mentar tentang statement John 
Foster Dulles, kepala missi Ameri 

  

  
| 
1 

  
Ika ke Djepang belakangan ini, ten 
tang rundingannja jang telah di- 
adakan dengan pemerintah Dje- 
pang serta tentang perkembangan2 
di Djepang lainnja. 

' Harian2 di New Delhi, Bombay, 
Kalkutta dan Madras selama itu 
tak ambil pusing terhadap kegia- 
tan2 Dulles di Djepang. 

Nehru-pun tak 
menjebui. 

“Kata penindjau “itu seterusnja, 
perlu pula untuk diketahui, bahwa 
Nehru dalam pidatonja dalam ma 
djelis rendah India mengena! uru- 
san luar negeri hari Senen baru2 
ini, tak menjebut2 tentang soal 
perdjadjian perdamaian Djepang. 

Statement Dulles tgl. 10 Pebru- 
ari jl. mengenai pembitjaraan2nja 
dengan pemerintah Djepang hanja 
sedikit disebut dalam berita pers 
India dan itu melihatkan tak ada 
perhatian India terhadap scaj per 
djandjian perdamaian Djepang itu. 

Demikian para penindjau tadi. 
— (Antara-UP). 

  

Tetap Wargane- 
gara Indonesia 
Sikap Orang2 Indo- 

nesia Di India- 
Barat 

(Berausung pengan usa- 
sa Na Pn uan 
Orang? : esia, jang ti mem 
'punjai kewarga-nega sa Belan- 

Gari daftar para pemilih di Hin 
Barat djadjahan Belanda -Barat djadjahan (js. 
ntang oleh pemerintah 

      

  

Belan 
dalam nasehatnja), dalam per 
uan? jg. diadakan oleh organi 

Indonesia di Paramaribo ter 
bahwa boleh dikatakan ham 

selurah 2 Indonesia di Su 
memilih kewarga-negaraan 

Indonesia, Disampingnja itu, keba 
njakan dari orang2 Indonesia itu 
ingin kembali ke Indonesia, 

Baru2 ini perkebunan ,,Belwaar- 
de” suatu kebun djeruk citrun te 
lah ditutup. Pekerdjaan2 diperke- 
bunan itu dikurangi, hal mana me 
ngakibatkan pemetjatan daripada 
sedjumlah buruh Indonesia. 

kebunan. lain. Tetapi djurubitjara2 
Indonesia dari orang2 jang ber- 
Sangkutan itu mengatakan, bahwa 
mereka tidak akan pergi .kesesuatu 
perkebunan Jain, tetapi ingin kem 
bali ke Indonesia. 

  
  

| PAMPLET2 ANTI AMERIKA | DisEsLan. 

Polisi Tokio pada hari Rebo pa 
gi melakukan raid dikantor2 ,,ko- | 
misi Kanto-Area” dan komisi To- | 
kio dari partai komunis di Dje- | 
pang. Tigapuluh ribu lembar pam- | 
flet anti Amerika dan sedjumlah | 
harian jang anti-pendudukan » Voi- 
ce of Freedom” dan Freedom” tu 
rut dibeslah, Djuga pertjetakan 
»Esahi Printing Company” dikun- 
djungi dengan mendadak oleh poli   si, dimana dibeslah alat? propa- 
ganda anti-Amerika dan kemudian 
Pa itu diperintahkan ditu | 
up, 

8 

on Tentang Don 
Saja Sendiri Pernah Menge djarnja” -— Kata Watson. 

AJA TELAH banjak melihat 

»Saja djuga telah banjak melihat pirin 
pesawat aa ina tertjepat jaitu Pasi d | 
njata bahwa apa jang disangkakan piring terbang tidak lain melain 
tjar pada sajap atau badan pesawat DC-4, atau pesawat model lain 
atau satu kedjadian jang lain jang mudah dapat diterangkan. 
ini kepada umum, tetapi segala tje'itera tentang piring terbang 

Kita menanjakan kepada dia mengapa djumblah orang jang 
terbang makin lama makin banjak. 

gengan2 

Copyright Suara Merdeka, 

piring terbang”, kata colonel 

Colonel Watson menarik na 
,Iwi adalah satu kedjadian 

rangar jg terbit dlm madjallah 
ini dan sesudah mendengarkan si 
maka umum menjangka bahwa 
dan jang badanja tidak merupa 
bang. 

»Dan seakan? ini belum tju 
jang bernama Frank Scully telah 
belakang piring2 terbang” jang 
dah membatja kira2 15 lembar 
lis sebuah rangkaian karangan? 
|akan menimbulkan kehebatan jg 

Disebarkan oleh orang2 
€ 

jg. miring otaknja”. 
Celonel “Watson” mengatakan 

bahwa semua tjeritera jang me- 
rrensi piring terbang disebarkan 
oeh orang2 jang te'ah sedikit mi- 
Ting ctaknja. Sebab kalau mereka 
tidak gila, tidak'ah mungkin bagi 
mereka untuk mengatakan bahwa 
sematjam pesawat telah mendarat 
dihalaman rumah mereka Jalu mec- 
pgatakan bahwa pesawat itu telah 
dihantjurkanrja. 

Beribu2 orang jang pintar dipe-   ngaruhi oleh tjeritera2 jang 

omong kosorg ini dan  beribu2 
orang jang Waras otaknja mer- 
djadi tjemas dan tidak dapat tidur 

.0eh karena mereka takut bahwa 
"Amerika Serikat akan mengalami 
“penjerbuan dari udara kata -kolo- 
| nel.Watson. 

Dar semua. tjeritera ini hanja 
menambah pekerdjaan saja sadja, 
katanja seraja menundjuk kepada 
tumpukan kertas jang tebal jang 
dibawanja . dari kantornja di 
Wright Field ke Pentagon dimana 
interview ini berlaku. 

terbang”, katanja. Dan 
an jang berhasil utk. menangkapnja. Dan belakangan ter 
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JIN 
»Piring-Terbang 

Harold Watson, seorang ahli ten- 

saja mengedjar mereka dengan , 

kan tjahaja matahari jang meman 
atausbalon pemeriksa iklim, 2 

»Amat sukar sekali utk. mengatakan adalah omong kosong belaka.” 2 melaporkan tentang adanja piring N 

  

fas. | Ta 
jang gila. Sesudah membat 
»True” tentang piring & 
aran radio tentang soal 4 
apa jang dilihat terbang di 
pesawat udara adalah piring, ter 

5 . 
  

    

kup lag', maka baru? ini seorang 
menulis buku jang berkepala ,,Di 
membuat saja pusing kepala sesu 
dari buku itu. Usaha untuk menu 
tenang piring terbang djuga 

bitjarakan hal2 jg benar. . 
Akan 

terbang itu, mereka melihat sebuah 
barang jang tidak  dapat.. dikajakan 
mereka namanja dan jang tidak ten” 
tu warngnja — dan djarum dipesawat 
radi, mereka berputar dengan hebat 

sebagaimana gerdjadi kalau pesawat 
melintasi sebuah aliran udara jg berisi 
sinar? radio aktlef, Ini rupanja jang 
bekisi tenaga radio, satu hal gk se- 
ring terdjadi dilangit dan jang dapat 
dilihat dilajar radar, 

Memang orang2 suka 
sensasi. 

Watson mengatakan: ,Saja 
hanja dapat mengatakan: | ..Angkatan 
udara USA tidak mempunjai piring 
terbang, atau bagian2 dari piring ter” 
bang, Angkatan "udara. djuga ' tidak 

mempunjai -orang2 ketjil janz katanja 
mengemudikan pesawat2 piring terbang 

ini jang hidup dalam planeet jang iam 
Angkatan udara Amerika telah menje 
Lidiki beratus2 kabar2 angin dengan 
tiiak mendapat hasil” jang memuas" 

kan. 
Planeet kita ini tidak menghadap: 

bahaja dari penduduk planeet jg “lain 
dan tidak ada bagian deri angkatan 
udara Amerika Serikat jang mempu 

njai pesawat2 atau bom2 jang . mem” 
punjai bentuk sebegai piring terbang”, 

Ahli2. bintang dan bulan ' dipergu- 
ruan tinggi Harvard, dr. Harlow Shap” 
ley, ketika ditanjakan, bahwa mungkin 
dunia kita ini sedang di-intai oleh pen” 
duduk planeet lain, “mengatakan: 
Omong kosong. Segala . tjeritera imi 

Colonel 

    demikian gilanja sehingga kami tidak 

Departemen urusan sosial telah : 
berusaha untuk menempatkan me 
rekasjang bersangkutan itu d'per- ' 

TG 
.nja sebuah pesawat 

Bukan rahasia tetapi 
masih perlu diselidiki 

Ia mengatakan bahwa angkatan 

kan apa2 untuk umum, walaupun 
beberapa penulis dan madjallah me 
nuduh argkatan udara USA tidak 
mau memberikan keterangan jang 
seperlunja tentang adanja ,,piring2 
terbang” itu. Orang2 ini masih me 
ngira bahwa tjeritera2 tentang pi- 
ring2 terbang ini benar. 

Tetapi walaupun demikian, colc- 
nel Watson tidak suka membe- 
rikan kesempatan kepada B. Consi- 
dine penulis karangan ini untuk 
menjeliliki isi tumpukan kertagejg 
terletak didepannja itu. 
Semua kentas ini bersifat raha- 

Sia, katanja, tetapi ini tidak ber- 
arti bahwa ada tersembunji dalam 
kertas2 ini jg. mengenai tjeritera 
jg. membahajakan bagi umum, La 
poran2 ini dikirimkan - oleh OSI, 
kantor penjelidikan istmewa - dan 
FBI (djawatan rahasia Amerika) 
kepada kami, katanja kol. Watson. 

Saja memperingatkan kepadanja 
bahwa ia mengepalai kesatuan da 
ri angkatan udara jg mengumum- 
kan baru2 ini bahwa kesatuan itu 
telah menghentikan usahanja sesu 
dah ternjata bahwa 375 penjelidik 
an jg dilakukan mengenai piring 
PP adalah omong kosong be- 
aka, 

Tetapi kita masih, bekerdja te 
rus sahutnja, angkatan udara 
Amerika sudah tentu mempunjai 
kepentingan jang 'uas dalam ke 
djadian2 jang luar biasa jang di 
laporkan - terdjadi diudara. Ini 
adalah pekerdjaan kami, katanja. 
Tetapi kita tidak lagi pusing akan 
tjeritera tentang piring terbang. 
Kita hanja menjelidiki laporang 
jang kita terima mengenai hal2 
jang luar biasa, kalau kedjadiang 
itu dilaporkan diluar garis per 

djalanan pesawat? udara jang bia 
Sanja telah ditetapkan. Dengan 
demikian kita  hanja tinggal me 
meriksa kirag ima laporan ten 

tang piring terbang setiap hari. 
Sudah tentu kita akan berusaha 
untuk menjelidiki reruntuknja 
pesawat ,,piring terbang”, kalau 
ada orang jang melaporkan hal 
im kepada kami. Tetapi pada 
umumnja tjeritera2 ini adalah 
omong kosong belaka, jg banjak 
memakan waktu untuk menjelidi 
kinja dan jang banjak mempergu 
nakam tenaga2 jang  sebetulnja 
dibutuhkan untuk lapangan lain. 

Penjelidikan2 tidak 
menghasilkan apa2. 

  
: 

Kita lau meminta kepadanja untuk 
mentjeriterakan tentang laporan jang: 
diberikan oleh djuru2 terbang lang 
bertanggung djawab tentang pesawat2 

jang aneh "jang dilihat mereka diuda” 
r 

Colonel Watson mengangkat  bahu- 
nja. Ini disebabkan -oleh karena pera” 
saan penat sadja. katanja, dan jg me- 
njebabkan karena melihat pesawatZ jg 
luar biasa jang sebetulnja tidak ada. 
Baja tidak mengatakan, bahwa mereka 
djuga sudah gila tetapi ' penjelidikan 

ig, sesempurnanja jang telah diadakan 
dalam hal ini tidak menghasilkan 
apa2, 
Colonel Watson mengatakan, bahwa 
bahkan di Wright Field sendiri, satti2- 
nja lapangan terbang jang mempunjai 
alat2 penengkap Tadar' jang istimewa, 
pernah terdapat satu suasana jg te- 
yang jang katanja disebabkan oleh 
satu piring terbang. 

opera : Ini terdjadi ketika seorang 
or radar. menangkap gambaran ada 

jang asing ben 
utknja dilajar radarnja tidak Jama se- 
sudah seorang . petani menelepon, bah - 
wa ia melihat sebuah piring terbang 
menudju kearah lapangan terbang 
Wright Field, Pesawar? jet dengan se- 
pgeva diperintahkan unfuk — mengedjar 
pesawat ifu,. Dan ketika mereka men- 

udara Amerika tidak menjembunji 

sika memberikan komentar sedikitpun 
ajuga. 

Umum sudah begitu banjak “ mene 
Ilan tjeritera2 tentang bom atom. Gen 

| bem helium dan pendapatan2 lain se” 
hingga is dgn mudah pertjaja djuga 
akan tjeritera2 jang digembor2kan ten” 

tang piring terbang. Inilah jang me- 
njebabkan mengapa penulis Secully 
mendjadi kaja dengan bukunja , ten- $ 
tang piring terbang itu walaupun 
2hli2 jang bertanggung djawab, bahwa 
isi buku itu seratus persen omong ko” 

Song. : 
Dan dalam suasana jang gila ni, 

angkatan udara Amerika Serikat dgn 
tetap menjangkal 'benarnja tjeriteraa 

piring terbang, dan barulah mereka ? 
mengerti mengapa karangan Julles Ver- 

ne leku sebagai pisang - goreng 
mengapa petani2 di Jersey mendjadi . 
seperti orang gila ketika meteka OBN” 
dengar siaran radio Orscm Wel'os ten- ' 
tang penjerbu planeet lain kedalam 
dunia kita ini beberapa tahun Il. 

  

Atoom, Atoom! 
Kini Tenaganja Bisa 

». Djuga Digunakan 
Dim Motor Biasa 

ARDJANA? ATOM serta 2 
sinjur-insinjur Inggris be 

harap akan dapat mengadju 
kan keteangan-keterangan jang 
seksama dalam waktu jang sing: 
kat kepada pemerintah Inggris 
jaitu mengenai pembuatan serta 
harga suatu motor atom, jang da 
pat menggerakkan sebuah pesa- . 
wat terbang jang $ € 
Seorang djuru-bitjara 

  
urusan persediaan Inggris pada ha 
ri Rabu menerangkan, bahwa pe- 
merintah akan mengambil keputu 
San mengenai model tjonto motor 
atom itu, segera setelah para sar 
djana selesai mempeladjari ben- 
tuk serta harganja. 2 

Harga motor ini — jang tidak 
dapat dipergunakan: untuk meng- 
gerakan kapai2 — ditaksir “akan 
meliputi 75 djuta rupiah. Para sar 
djana kini sedang giat mentjari 
Gjalan untuk menurunkan harga 
tersebut. Masalah jang mereka ha 
dapi ialah untuk mendapatkan ba 
han2 jang dapat dipergunakan, jg. 
dapat tahan ,,pemboman” dengan 
inti2 atom. Soal inipun telah dapat 
mereka petjahkan. (Reuter), 

Kabinet Israel meleta 
kan Djabatan 

Perdana menteri Israel, David 
Ben Gurion, mengumumkan pada 
hari Rabu, bahwa ia telah 'menga 
djukan berhenti utk kabinetnja 
kepada presiden Israel. Kabinet 
telah mengambit keputusan utk 
berhenti, setelah rentjana penga 

djarannja utk desa? immigran 
ditolak oleh parlemen dengan 49 
lawan 42 suara dan tiga suara 
blangko. — 

  
SEKRETARIS UMUM DEIP TEN- 
TANG KEADAAN DEWA. 
SA INI. 

Berkenaan dengan masalah2 per « 
buruhan pada onderneming?2 di Su 
matera-Timur, pemogokan2 pad E) 
pelabuhan? pada umumnja serta 
pemogokan dalam ' perindustrian 
textiel di Priangan baru? ini, jang 
mungkin akan mendjalar ke Dja- 
wa Timur, maka tuan Suchjar Te- 
djasukmana, sekretaris umum De- 
wan Ekonomi In ia: ym 
njatakan, bahwa usaha mende- 
mokratiseer perusahaan, sebagai- 
mana jang diinginkan oleh rakjat, 
menghendaki pikiran jang masak   dekati pesawat, Jang “dinamakan piring      serta, langkah: jang hati?, 

  

dan |. 

 


