
     

   

   

   

   

    

     
  
    

  

    

      

    
   

  

Ih pr Ba 
| jang 1 

SA to 

  

    

  

   

  

   

     
    
    
   

    

    

    
   

        
         

Sat
e 
st
 L

a k
e
s
a
t
 

aa ad
il 

» EMENTERIAN LUAR 
K Minggu jang lalu telah 

Meniteri Josef Stalin dari Sovjet 
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munis di Korea itu. 
Sen aer ma “ 

" Satulnja " hal jang baru jang 
lengar dalam tanja-djawab ta | 

adanja petundjuk bahwa 
al-besar Stalin sekarang 

   

     
    

        
     ersependapat dengan kita, bah 
Wa-sebab-ketegangan didunia ini 

— “letaknj, bukan di Djerman, seba 
gimana telah. dinjatakan oleh 
pemerintah Sovjet. Djenderal be 

r. Stalin mengemukakan banjak 
sebab Iain?nja dari. pada Png 
ngan, tetapi gi. tidak menjebut-nje 

but Djerman, 

Utk Kongres Partisan 
“SA des Perdamaian. 

| 2dAda beberapa sebab, mengapa 
000 Djenderal besar Stalin sendiri 
|. menganggap perlu untuk menga 

dakar tanja-djawab dengan ,,Pra 
vda” pada saat ini. Antara lain 

— Ia meletakkan garis2 untuk me 
(0 ngadakan kongres lagi dari pada 

apa jang dinamakan Partisan 

'Selainnja itu, bandjir pembersi 
| 'han dan perbuatan murtad (de 

' fectionS) didalam Gunia Komunis 

: “Itu menundjukkan adanja keti 
21 4 dak-puaSan dengan politik Sovjet. 

2 5 Utk dapat kekuasaar: 
Si an kembali. 

| Kita tahu betul, bahwa rakjat Soviet 
Uni sangat merasakan 
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isolasi jang di 

paksakan oleh pemimpin2 mereka itu 

f 2 ' — deh sebab itu perlu begi Djenderal- 

f besar Stalin untuk mentjoba membuk- 
: P tikan lagi, bahwa seluruh dunja bet 

F buat “salah, Djelasiah bahwa ini mer 

| rupakan suatu usaha untuk merebut 
Xokuntasn Kembali jang sudah terlepas 

|. Wan tetapi, kita bisa berharap bah- 
1 ga-tjara jang dipergunakan Djenderal 

besar Stalin untuk menjatakan kemar 
rahannja terhadap sedjumlah besar 

“bangsa — jaitu semua negara Atlantik 
semua 

   (men di Korea — dan en 

hadap ) sebagai satu badan itu, 

akan membawa rakjai Sovjet Ke ajagn 
jang berbahaja, kearah mana mereka 

Kini sedang ain itu, Kenjataan bah- 
| sa Marsekal Sialimn mengatakan bahwa 

- perang itu bukan tidak terhindarkan 
legi, sangat diperhatikan diseluruh dur 

“Hal ini menundjukkan kepertjajaan 

umum, bahwa bahzja datangnja dari 

erbua 'agresif Kremlin di Eropa 
dan Asia, sia, dan bahwa perdana menteri 

Btalm dan temanInja berkuasa untuk 
Jenjapkan..antjaman perang. 

  

   

djika 

2. mau”. Demikianlah komentar 

kementerian Iuar negeri Amerika Seri- 

    

dengan Stalin 

—. Nm. Artati Sadirdjo 
|. Delegasi Indonesia pada 

Perserikatan Bangsa2 telah 

ip menundjuk nona Artati Su 

dirdjo sebag i wakil Indone- 

-. sia dalam “dewan pekerdja 

' UNICEF. Nona Sudirdjo, 2 

lah anggau' ita jang termuda 

| dari dewan penjelenggara 

 GPII dan Hari Pemuda 
5 2. Internasional 

“ia Patjuk pimpinan GPTI dalam pe- 
Ah 'ngumumannja jang dikeluarkan 

pada hari Sabtu, menjerukan ke- 
pada anggauta? GPTI, supaja ber- 
sikap passief terhadap tanggal 21 
Pebruari jang akan datang, jang 

| oleh World Federation of Demo- 
- eratie Youth akan didjadikan Hari 
Pemuda Internasional, WFDY me- 

— nurut GPII adalah organisasi pe- 
muda internasional jang berhaluan 

jang pada waktu ini se- 

    

  

   

    

   

   
   

  

SA. DULU Sai 1 eajasa yana jang 

keluer masuk pelabuhan Tandjung Periuk, Meskipun adanja tjara 
3 -tetapi masih sadja ada barang2 jang bisa lolos”. dari 1 

MA gn sipemeriksa. : 

—.. Komentar Amerika 
— Terang Russia Bertanggung 

Djawab Atas Adanja Agresi” 
| 2 Reaksi Washington Atas Utjapan Stalin. 

negeri Amerika Serikas 
2 Min menjatakan pendapatnja, tentang tanja 

| @jawab antara wartawan harian Sovjet ,,Pravda” dengan Perdana & erite 1 Uni, ketika hari Djum'at jang ba- 
— “ru lalu-ini. (Kita muat di halaman 3. Red. SM), 2 

i Naskah komentar State Department tadi adalah sbb.: 

teliti pada tiap2 orang 

(Aneta) 

Pa eh: PEN 

Ada2 Tanda2: 

  S5 

letaknja disebelah Barat sungai 

dan peluru. 

8x3 

Dari daerah itu djuga seorang   
pada malam 

#1 »Kenjataan bahwa Sovjet mempersendjatai diri kembali dan ba- 
s-djawab atas dilakukannja agressi, adalah 
dapat dikaburkan oleh suatu 

Tak k ada seorangpun jang mengetahuinja lebih be- 
Perdana Menteri Stalin jang ada dibelakang agressi Ko 

perautar-balikan 

1 ngyris 

Bantah 
Segala ,,Serangan” 
Stalin Atas Attlee 
EMERINTAH Inggris pada 
hari Minggu setjara tidak 

langsung telah membantah pernjz- 
taan Djenderalisino Stalin ketika 
heri Djum'at jbl ini, bahwa selu- 
rah dunia mengetahui bahwa Sc- 
vjet telah mengadakan demobilisas 
si sesudah Perang Dania FI — suas 
tu pernjataan jang dilandjutkan 
dengan serangan hebat terhadap 
perdana menteri Inggris, Clemer? 
Attlee. Dalam pernjataan tadi, Sta 
lin mengatakan bahwa utjapan 
Atilee baru? ini, seakan? Sovjet 
tidak adakan demobilisasi sesudah 
Perarg Dunia HI, adalah suatu nitit 
nah terhadap Sovjet Uni”. 

Dalam sebuah nota jang disam 
paikan kepada dutabesar Sovjet 
di London, Georgi N. Zarubin, pe 
merintah Inggeris menerangkan ' 
sbb: 

Sudah barang tentu pemerin 
tah Sovjet telah mendemobilisasi 
sedjumblah orang dari tugas me 
reka diwaktu perang, akan tetapi 
angkattn perang Sovjet sesudah 

itu tetap djauh lebih besar dari 
pada angkatan perang negara? 

Barat semuanja didjadikan satu”. 
»Disamping itu, Sovjet sibuk 
membangkitkan kembai angka 
tan perang sekutu?nja, diantara 
mereka ada jarg dahulunja men 
djadi sekutu 
mur, dan di.Djerman dan Aus 
traig memelihara pasukan2 jang 
djauh lebih besar djumblahnja 
dari pada jang masih ditinggal 
kan oleh negarag Barat.” 

Kemudian dikatakan dalam nota Ing” 
geris tadi, 
punjai maksud2 agresif terhadap Sovjet 
Uni atau sekutu2nja dan tidak bei” 

maksud membangkitkan 
terisme Djerman jang ' agresif, , 

Dinjatakan seterusnja, bahwa Inggris 

tidak menghendaki supaja daerah pen” 

audukan Sovjet di Djerman diperguna 

kan sebagai pangkalan agresi”. : 

Nota Inggeris tadi kemudian menje” 

but beraneka warna tuduhan terhadap 

Sovjet: diantaranja bahwa Sovjet mem 

berj bantuan kepada Komunis di Ma” 

jaya, di Indochina dan kepada kaum 

agresor di Korea”. 
Setetusnja pemerintah Inggeris me 

njatakan bersedia untuk mengadakan 

perundingan dengan pemerintah Sovjet, 

sesuai dengan semangat sal 5 dari 

perdjandjian  Inggris—SovJet, untuk 

mentjapai penjelesaian dari “soai2 jang 

terpenting, supaja memungkinkan ada 

nja perbaikan jang sedjati dan kukuh : 
dalam hubugan mereka”, Ant AFP 

(Reaksi? negara2 lainnja harap dibatja 

di halaman 3, Red, S.M). 

Nazi, di Eropa Ti | 

bahwa Inggeris tidak mem" j 

kembali mili | 

wartawan United Press mewar 
takan, bahwa pasukan? Amerika 
jang sedang. bertempur disana 
te'ah mengadakan. seranja, dise 
belah Utara Inchon dan hanja 
mendjumpai perlawanan sedikit. 
Serangan ita dilakukan pada ha 
ri Minggu. Wartawan tersebut 
pun mewartakan tentang «@danja 
pengunduran pasukan? Tionyhoa 
didaerah itu, Akan tetapi kabar? 
tersebut disangsikan kebenaran 
nja oleh opSir2 Amerika. Ditun 
djukkan oleh mereka “tu, bawa 
didaerah tersebut tentara Tiong 
hoy ke-88 telah beraksi, Mung 
kin tentara tersebut telah menje 
lesaikan tugasnja — jalah 'men 
djaga djalan besar disebelah Uta 
ra sungai, sedang pasukan? lain 
nja pindah kesebelah Timur un 
tuk mengadakan serangan ctas 
Wonju — dan kinipun telah me 
ninggalkan daerah itu. 

  
xx 

Dalam berita2 dari Chechon di- 

wartakan tentang adanja serangan 

   

  

Tinggalkan Kota'|Terse 
KORANG DJURUBITJARA tentara Amerika ke-4 
hari Minggu dari Tokio, bah wa terdapat tanda2fe 

kannja suatu pengunduran umum dari pasukan? Utz 
chon — Yoju, jang letaknja disebelah Tenggara Set 

  

  

Pengund " an Umum 

RRT—K. |    
       2 disektor In- 

ul. Sektor ini 
Han, jang ditempat itu mengalir 

ke Utara sebelum sungai tersebut membelok ke- Barit kedjurusan 
Seoul. Djurubitjara itu menerangkan, bahwa pasukan? Tionghoa di- 
tempat itu telah mengundurkan diti demikian tjepatnja, sehingga 
mereka itu meninggalkan sedjumlah besar bahan makanan, sendjata 

Mao ke 
Moskow? 
Desas-Desus Jang 

  

Tersiar Di London 
ENDAPAT, bahwa repablik 
rakjat Tiongkok yelah ,,me- 

ngakui, bahwa Rusia mempunjat 
kepentingan jang besar di Mantju 
ria” ,lelah diperkuat oleh suatu ka 
bar jang tersiar pada hari Sabtu 
di London, jalah, bahwa Mao Tse 
Tung kini berada di Moskou. Se- 
djak tiga mingga Mao tidak berzs 
da di Peking dan paling achir ia 
dilihat pada tanggal. 26 Djanuari. 
Dikatakan, bahwa sesudah itu ja 
berada dalam perdjalanannja ke 
Moskou. . 

Kana 

Para pembesar Inggeris mena 
ruh perhatian istimewa atas sua 
tu kabar dalam herida , Prauda”, 
bahwa RRT telah menerangkan, 
bahwa perdjandjian perdamaian 
dengan Dijepang akan harus ber 
dasarkan keterangan2 di Kairo   serangan jng baik dilakukan olek 

pasukan2 Tionghoa, maupun Korea 

Selatan. Kekuatan pasukan2 terse | 
but adalah kira2 satu divisi dan ' 
pebuah divisi lagi disiapkan seba | 
gai tjadangan. Menurut lapuran2 
udara. pasukan2 Korea Utara dan 
Tionghoa dalam djumiah2 besar 
sedang bergerak kedjurusan Sela- 

tan melalui lembah2 gunung jang 
tertimbun saldju. Pasukan2 Ingge 
ris, jang berada kira2 sepuluh ki 
lometer di Tenggara Chipyong, me 
lapurkan adanja pertempuran. Da 
ri sektor ini belim diterima lanu- 
ran Pasukan2 Turki mengabarkan 

hanja pertempuran2 ketjil, ketika 

pasukan2 tersebut dengan dua pa- 

troli menjelidiki semenandjung j 
letaknja disebelah Barat-laut Seoul : 
sampai suatu tempat kira2 49 kj: 
lometer “disebelah Barat Laut | 
Yongdongpo. Beberapa patroli mu 
suhnja dapat ditjerai-beraikan. 

sx 

  
Menurut keterangan djurubitja- 

ra Tentera ke-VIII, pada hari Sap- 
tu jang lalu pasukan2 ,,komunis” 

mengadakan serangan baru didae 
rah Chechon terhadap lambung ka 
nan pertahanan PBB dan berhasil 
menjelundup ke kedudukan2 pasu- 
kan2 Korea Selatan 15 km disebe- , 
lah barat laut Chechon dan memo- | 
tong djalan besar Wonju-Chechon. ' 

  
  

| Konp. Keamanan 
| Ujateng bana Djatim 
| $ 

| H ARI MINGGU dgn pesawat ter 
| bang Wk. PM merangkap 

| koordinator keamanan Hamengku 
| Buwono tiba di Maospati, Madiun 
| utk mengundjungi suatu pertemu- 
: an di Madiun dengan pembesar2 
| sipil dan militer Djawa Yimur dan 

Djawa Tengah. Dari Surabaia ber 

Bambang Sugeng, Gubernur Sama 

| Gikun, Kepala Polisi Sukarno ser 
ta beberapa pembesar lainnja lagi. 
Dari Djawa Tengak ditunggu keda 

ihugannja Kol. Gatot Subrote, Gu 
bernur Budijono dan beberapa pem 
besar lainnja. Dari pihak jang 
mengetahui ,,Antara” mendapat 

keterangan, pertemuan jang akan 

tolak pula bari Minggu kesana Kol. | 

dan - Yaita serta. perdjandjian 
Potsdam. : 
Menurut pembesar2 di London 

itu, adlah untuk pertamakali 
nja, bahwa RRT menundjukkan 
keterangannja pada perdjandian 
Yalta diantara marhum presiden 
Roosevelt, Churchill - dan Stalin. 
(UP). t 

——m 
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Mempelai 
Agung 

  

Bakhtiarim.   £ Pernikahan Sjah Iran Mohamsd Reza “dengan Soraya Isfandarix— 
jang telah dilangsungkan dengan setjara meriah di Te- 

heran pada hari Senin seminggu jl. Geimbar dari mempelai agung diatas diambli di isyana , setelah -upatjara pernikahan selesai dengan dibarengi 
Sorak beribu2 orang: ,,Mobarek Bad” 

(Speciaal ANP Radio-Telephoto) 

       

  

  

   

    

   

   
    

  

    

  

   

  

    

      

    

(Selamstlah perkawinan ini). 

  

A 

da exportnja ke Tiongkok. 

. Akan ke Pilipiua 

kan dari Manila, bahwa . dari   sumber jang biasanja dapat di- 
| pertjaja Menteri Luar Negeri In- 

' donesia Mr. Moh. Rum, tidak la- 
| ma lagi mungkin sekali akan per- 

Be an 03 Lgi mengundjumgi — Manila. Dika- 
Kereta Ap F: Ijo at Lan selandjutnja, bahwa Duta- 

1 pin ian “besar Indonesia Maramis “jang 
Melanggar najau malam Saptu baru tiba kembali     
Rebo pagi ji. Kereta api d#jepat 

Surabaja Djokja, diantara Babatan 
dan Madiun, telah dilanggar sebu 
ah randjau. Perledakan  randjau 
tersebut, hanja menimbulkan keru- 
sakan?2 enteng sadja dan ketjila- 
kaan2 orang tak terdapat, Kereta 
api tersebut tiba di Djokja dengan 
mendapat kelambatan V, djam. 

Warisan 

| dari Djakarta tidak dapat dite- 
| mui untuk menanjakan  benar- 
tidaknja kabar tsb. Demiktan 

(UP. Mr. Moh, Rum atas perta- 
| njaan Antara? menerangkan, 
| bahwa kabar tsb tidak betul. Ia 
| tidak bermaksug pergi ke Pilipi- 
Na aa 

Kolonial 
Peraturan Larangan Pemogokan Lebih 
(Tadjam Dari Fesal ,,Bis dan Ter'- 

Kata 
EMANG MENDJADI kewadjiban tiap? 

Yamin 

mendjaga ketertiban umum dan ketenteraman supaja stabili- 

nja komandan tentara Belanda 
merdekaan”. 
Selandjutnja mr, Yamin meng 

rangkan, bahwa periu pula di 
ingat, bahwa peraturan antja 

man hukuman pada peraturan 
pembatasan pemogokan itu ada 
lah suatu fatsal pidana, jang 
tidak boleh disandarkan, 'meski 
pun pada S.O.B., karena pasal I 
dari Buku Hukum Pidana jang 

“sekarang berlaku mengatur sua 
tu sjarat mutlak jang umum, ja 
ilu bahwa ,suatu kedjahatan ha 
nja boleh dikenakan hukuman 
apabila hal itu tidak diatur lebih 
dahu'u dalam suatu undang?2”.   dilangsungkan di Madiun itu akan 

membitjarakan koordinasi dalam 
soal keamanan serta pemerintahan ' 

antara propinsi Djawa Timur dar 
Djawa Tengah, dan antara divisi 
1 dan 3. 

“Hasi? Komp. Islam 
EMBESAR8 INGGRIS peda 

hari Saptuberpendapat, bah 

wa resolusi jg telah diambit oleh 

negara? Is'am untuk bersatu dim 

melawan agressi mugkin dapat 

merupakan salah satu faktor jg 

terpenting dalam pertjaturan du 

nia pada waktu ini, Menurut la 

poran2 resmi jg samp di Lon 

don, Komperensi Isam Sedunia di 

Karachi dalam sidangnja jg tera 

chir telah menerima baik sebuah 

resolusi jaltg mewadjibkan semua 

negara2 Is'am mengambil segala 

tindakan jang mungkin utk me 

njelamatkan tiap negara Islam 

jang diserang oleh suatu negeri       luar. Setiap tindakan agressi ter 

: hadap semua negara Islam akan 
dianggap sebagai suatu tindakan 
agressi terhadap - semua negara 
Islam demikian resolusi itu. 

Selandjutnja laporan? itu me 
njatakar, bahwa konperensi telah 
memutuskan pula utk menjokong 
Pakistan dalam tuntutannja utk 
mendapatkan kekuasaan atas se 
luruh  negara-bagian Kashmir, 
dan bahwa tuntutan itu harus di 
selesaikan dgn 
rikatan Bangsa2. ,/Muktamar Is 
lam Sedunia dengar tegas dani 
ada ragu2 berpendapat, bahwa ne ' 
gara bagian Jammu dan Kashmir . 
itu dilihat dari Sudut ekonomi, ke ' 
budajaan, bahasa, serta geografis     

: memutuskan 

keputusan Perse ' 

Mr, Mohamad Yamin selandjut- 
nja menerangkan, bahwa larangan 
mogok itu seharusnja dilaksana 
kan berdasarkan undang2 dari RI. 

Menurut kalimatnja peraturan 

itu lebih tadjam lagi dari pada fa 

Sedunia 
dan ethis adalah suatu bagian da 
ri negara Islam Pakistan dar tia 

da satu negarapun didunia akan 
. dapat memutuskan hubungan2 jg 
mengingat rakjat2 Kashmir dan 
Pakistan itu.” 

Konperensi Islam Sedunia telah 
pula untuk menjo 

kong tuntutan Mesir supaja pasu 
kang Inggris ditarik mundur dari 
daerah terusan Sue dan Sudan. 
Selandjutnja  Korperensi tsb me 

njokong pula tuntutan Mufti Be 
sar Palestina Hussein El Amin 
supaja Palestina achirnja harus 
dikembalikan “kepada bangsa 

| Arab. Demikian laporan tersebut, 
| (ant — UP). Pa ben 

teit dalam negara jang dibutuhkan 'itu didjamin”, demikian diterang- 
kan oleh mr. Mohamad Yamin dalam suatu pertjakapan dengan 

Aneta tentang larangan mogok jang baru2 ini ditetapkan oleh peme 
rintah. ,,Kegandjilan peraturan pemerintah Hu ialah, karer pemerin 

tah tidak mendasarkan peraturan tersebut kepada harus adanja ke- 
sempatan untuk mendjalankan kewadjiban tersebut diatas, melain- 
kan kepada suatu peraturan kolonial jaini Staat van Oorlog en Be- 
leg, jang sampai kepada masjara kat RI dengan perantaraan tangan 

jg mendadi musuh pergerakan ke- 

  

sal ,,bis dan ter”. dalam djaman 
“kolonial dahulu, jang hanja menge 

Ihai pengandjur2 pemogokan itu, 
|tetapi tidak mengenai buruh jang 
| ikut mendjalankan pemogokan. ,,Pe 
merintah akan lebih pasti mentja 
pai tudjuan negara untuk keterti 
ban umum djika undang? tentang 
larangan mogok ini memakai dasar 
jang sungguh2 sesuai dengan kea 
daan baru dalam Republik Indone 
sia,” demikian . mr. Moh. Yamin 
mengachiri pertjakapannja. 

Westerling Di 
Casahlar ca? 

AFP kabarkan dari Tanger, Wea- 
terling kabarnja telah meninggal- 
kan 'xanger beoerapa hari jg tu, 
melalui  djalan besar menudju 
Casablanca di Maroceo. Westerling 

minggu jg lalu ada di Tanger dg 
paspor Belanda, memakai nama 
»Lambreght”, Tetapi sedjak hari 
Rebo pagi ia tidak ada lagi dihotel 
nja di Tanger,   

Tidak Betul Mr: Rum: 

Uniteg Press semalam, kabar 

  
pemerintah untuk | 

  

  

PEMASaN Pm na 

Bumerang Blokade 
Penjetopan Perdagangan Dengan RRT: 

— Lebih Merugikan Negara2 Barat 
Pendapat Ahli2 Perdagangan 

HL INGGERIS pada hari Saptu jang lalu dikabarkan telah me- 
nasehatkan kepada pemerintah Inggeris, bahwa blokkade laut 

terhadap Tiongkok akan lebih mengenai Inggeris sendiri dari pada 
pemerintah Republik Rakjat Tiongkok. Ahli? tersebut, 

mempeladjari dengan Seksama terhadap RRT, menjatakan telah me- 
narik kesimpulan, bahwa blokkade setjara besar2an terhadap RRT ti 

dak akan banjak menguntungkan negeri? Barat, sedangkan beberapa 

negeri diantaranja dari Tiongkokadalah 3 kali lebih besar dari pa 

Inggris. 

jang telah 

Ek 
Lebih2 matinja perdagangan 

melalui Hongkong dapat menga 
kibatkan bahaja langsung terha 
dap keamanan koloni tersebut, 
demikian para ahli itu. . 

Selandjutrja para ahli itu dju 
ga menjatakan - kebimbangannja 
terhadap dapat dipraktekkannja 
biokkade itu terhadap Tiongkok. 
Bebagai alasan? dikemukakan : 

1, Bagian terbesar dari rakjat 
Tiongkok... !ebih'tergantung dari. 
pertanian dari pada industri, 2. 
Pandjangnja pantai Tiongkok 
akan menjulitkan — atau tidak 
memungkinkan — usaha menutup 
dengan Serapat-rapatnja semua 
djalan jang menudju ke Tiongkok 
Darat. 3. Perdagangan akan ba 

njak dilandjutkan melalui djalan j 

darat. 4. Sovjet mungkin ak 

membs-rikan beberapa bantuan ke 
pada industri2 Tiongkok, teruta 
mg dimana terdapat kepentingan2 
Sovjet sendirj (Ant — UP), 

PERTANDINGAN2 SINO/MA- 
  

'LAY TEAM SINGAPURA. 
DJAKARTA. 

Sekali menang, sekali kalah. 
Setelah dalam pertandingan 

Sabtu sore dilapangan BW.C. mela | 

wan kes. Persidja memperoleh ke 
menangan 3—0, kemarin team Si- 
no/Malay Singapura jang berkun- j 

djung ke Djawa atas undangan PS | 

SI, tak berhasil memperoleh keme 

nangan lagi ketika berhadapan 

dengan kes. UMS, bahkan harus 
mengakui keunggulan lawannja de 
ngan menderita kekalahan 4—l1. 

Ang. Laut 
9 Italia 
Disiapkan USA Untuk 
Serang Laut Hitem— 
Kata Madj. A. L. Rusia 

ARIAN angkatan laut Soviet 
Uni”, Arnada Merah”, has 

ri Saptu dalam karangannja meni- | 
duh Amerika Serekas mempersiap- ' 
kan angkatan laut Italia supaja 
Ikut serta dalam serangan gabu 
zgan dari negeri? Atlantik Utara 
terhadap pantai Laut Hitam dari 
Sovjet Umi. Karangan dsb. jang 
berkepala: Angkatan lant Italia 
dibawah pengawasan kawm imp4 
riais Amerika”, katakan, bahwa 
Anerika memimpin Jatihan2 anak 
buah angkatan laut Italia dan bz- 
hwa angkatan laut Italia kini giba- 
wah komande kaum monacho-fasis 
jang dulu ikut serta dalam peme- 
rintah Muassolini. 

2K Stok 

Pemerintah perdana menteri 
De Gasperi telah mendjadikan 
angkatan laut Italia tambahan 
dari “alat? militer imperialisme 
Amerika dan bermaksud pula de 
ngan bantuan serta @a'at2 sendja 
ta Amerika “untuk membentuk 
angkatan laut baru jang mempu 
njai tugas agresSif jang diserah 
kam o'eh staf militer Pakt Atlan 
tik Utara. 

Kekuatan angkatan laut Italia 
itu, termasuk 6 kapal penempur 
nja, sedjumblah 70.000 ton lebih 
besar dari pada  djumblah jang 
dibolehkan menurut perdjandjian 
perdamaian Italia., 

Demikian Armada Merah, (Ant 
— Reuter). 
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(DD JURUBITJARA Kemgu. 
         

terian Penerangarr me. 
nerangkan, bahwa sekarang. 
mulai ternjata, rupa2nja golo 
ngan militer bekas KNIL jg 
berstatus KL jg. telah meno- 
lak tawaran Belanda untek 
berangkat ke Nederland itu 
hendak menudju kearah ada. 
nja status iersendiri, mala 
han barangkali tidak dapat 
diterima oleh rakjat dan Pe. 
merintah Indonesia. 

Dikatakan oleh djurubitjara itu, 
bahwa sekarang Pemerintah se- 
dang mempeladjari soal ini dan 
bermaksud hendak mengambil pu- 
tusan jang pasti dalam waktu sing     kat. Keterangan ini diberikan ber- 

| kenaan dengan nasehat jang dibe 
| tikan oleh Aponno cs jang di tu- 
Cjukan kepada militer? bokas 
KNIL di Djawa, supaja mereka be 

| rangkat dengan kapal ke Negeri 
| Belanda, Tetapi kemudian dibatja 
| tabar2 jang menjatakan, bahwa 
militer? bekas KNIL di Surebais, | Semarang, Tjimahi dan Djakarta 
telah menolak tawaran pihak Be- 
landa untuk berangkay ke Neder. 
land. 

Setelah militer? bekas KNIL 
dengan status KL itu: menolak 
untuk dihentikan dari dinasnja di Indonesia itu, maka dengan “pe nolaknja nasihat dan “taweran 
untuk pergi kenegeri Belanda tsb, 
timbullah suatu keadaan “jang sangat pintjang, jang mengan 
dung bahaja pula, Lea 

Demikian djurubitjara- itu ig 
tambahkan, bahwa Pemertala 

  
akan mempeladjari soal imi den 
segera mengambil keputusan, 
(Antara). : : 
— Berkenaan dengan. ketera “ ngan djuru bitjara kementerian 

pertahanan di Djakarta,  fihak 
kementerian urusan Uni dan daa”. 

nerangkan dari den Haag, bahwa - 
pemerintah Belanda me be 
nar telah memberikan instruksi 
itu, dimana dikatakan, bahwa 
djika sekiranja militer2 Ambon 
itu akan menolak untuk berang 
kat ke Negeri Belanda, -maka 

| akan dikeluarkap 'perintah dinas 
.untuk itu, Djika sekiranja perin | tah itu djuga tidak diturut, demi - 
kian #nstruksi tersebut, maka 

. perhubungan dengan Kon. Land 
| macht itu akan diputuskan, s8 
| hingga berakibatkan demobilisasi 
| ditempat itu djuga daripada mili 
| ter2 Ambon jang bersangkutan | 
i 

  
Negara Belanda pada hari Sap 

tu dengan “deurwaardersexplott, 
telah menjampaikan kepada ad 
pokat jang dipilih oleh mereka, 
bahwa djika sekiranja mereka ti 
dak mau ditampung dengan su 

. karela di Djawa atau di Maluku 

| 
| 
| 

Selatan, sedjauh itu ada didalam 
| kekuasaan militer Jang sSesung 
( Buhnja dari Republik Indonesia, 
| maka diperintahkan kepada merg 
| ka supaja naik ke kapal untuk 
| diangkut ke Nederland, sehingga 
' dengan demikian mereka 
| melakukan perintah dinas ini, 
| (Aneta — ANP), 

Dalam pada itu dengan Taotar . 
| pemantjar radio PCJ gi Na Bala 
| da, seorang anggota delegasi bekas ang” gota2 KNIL dari suku bangsa Ambem. 
Weirata, telah mengutjapkan pidata, 
dalam mana ja kemukakan, behwa de 
legasi Hu pada hari Djumahat siang 
telah mengambil keputusan untuk mera” 

| berikan instruksi kepada serdadu? Ams 
bon bekas KNIL (jang mempunjai Ge ana 
tus KL — red,) “untuk pergi ke ns- - 
geri Belanda untuk sementara waktu. 
Hal ini dianggapnja sebagai setudnjg 

| penjelesalan jang tepat dalam keadama 
' sekarang. , 

Pada hari Sabtu pagi serdadu2 Am 
bon bekas KNIL (jang mempunjai star 
tus KL) di Surabaja telah memutuskas 
untuk berangkat ke negeri Belenda um“. 
tuk sementara waktu, Diharapkan bah“ “ 
wa Kapal Kota Inten itu dapat berla- 
jar dari Surabaja pada hari Seniu imi... 
Kapal Atlantis akan segera 
membawa orang2 perempuan dan anak3, 

Noot Red S.M,: Mengenai be 
rita ini selandjutnja, harap pem 
batja memperhatikan pekabaran 
di Pag 3 bawah, e 

ladonesia Akan Beli 
Kapal dari Djepang 
Pendjabat2 dikementerian pers 

dagangan dan perindustrian Dje- 
pang, te'ah menerima . perminta-, 
an dari pegawai2 Indonesia, jg. 
sekarang imi. sedang mempeha- 
djari industri kapal di Djepang, 
untuk mengadakan perundingan 
selekas?nja tentang pembelian 
kapalg Djepang jang sudah dip 
kai jang tenaganja ada diantara 
500 samp. 2000. Pada hari 
Djum'at telah tiba suatu delega- 
si Indonesia di Tokio jang terdiri 
dari tiga orang, Mereka akan   tinggai disana selama seminggu, 

.rah seberang lautan Belanda“ me... 

| itu, 5 Ta 
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PEBRUARI 1951. 

    | Semaranga 1 

| INPASSING” 
20 SBS DILEBUR MENDJADI | Intelli Bs be si D3 Hg 1 SBPI. TJABANG Cu | »Intelligence Service” Sir-pong jg 1 SBPa TANDAN, y SEMARANG. | belum punja surat NAS ap 

Ne ena nb aa bort "Sih, bukan badan penjelidik resmi), 

Naa kena bertempat“ Taporkan” pada Stang KARWI 
akibat adanja inPASsing dikanto: | 

   

    

    
   

    

        

   

   

   

Pun :CKC Semarang, jang dirasa ku- 
f Aa An Ta dam PAS, maa banJak angin | Rn $ Na GRPI mendiha Sapi terkena itu, lalu hilang .arbeida- | dul 

| Sberpusat di Djakarta. Hadir dalam S2 Manti kalau hitung2 daftar ge (Pu € 
“Iapat tersebut ketua Pusat pimpi- Wih sering tak bisa PAS banjah | 30 KEUEN : han SBPI Sdr. Sudarsono “salah, akibatnja alamat banjak pel en, ar suara & perti PN Rea « . (gawai negeri di Dja-teng tidak da nja ,,angin tofan” 53 

| |. Selain dari ini dilakukan djuga pat terima gadjihnja pada tang- aa 513 
| perobahan pengurus baru, jang ' gal jang PAS: ekornja lagi, begro| ' kemudian dir 

'aebirnja . terdiri dari Sdr.: Secr |ting rumah tangga terus kurang | gery 
“ Umum, Kasbun, Secr. Org Aru- | PAS, bikin ribut sang suami harus | ad 

| . man, Secr, Pendidikan/Penerangan | bikin PAS apa jang tidak PAS, yoho 
Pasiman, Sec, .Perburuhan/Upah | ambil voorschot gadjih dan seba- |: 

: akan ditundjuk oleh pengurus ba- | gainja, tjari uang PAS. Akibat- | 
: ru, Secr. Perbendaharaan, Moha- | nja biaja negara tekor lagi tidak | ma 'mad. Li bisa PAS, Sjaffruddin terpaksa bi | 2m 
6 3 sat Ihla. dala Bakat : |kin rentjana, bakal banjak pega- $ Dalam rapat tersebut sebelum- | wai akan dilePAS.' Uah2” hb rat Kau nja dilakukan pemilihan pengurus peck, sudah pangkat banjak « ram | 1 djarak sangan Kari 

baru, ketua lama, Sdr. Moh. Soelai PAS, tambahan pada harapan dile | makna djadi turi dana emp3 ng 
man telah menjatakan tidak dapat PAS, naga2nja bakal banjak pe- sepandjang djarak RA Se |: lama lagi duduk dalam pengurus rut kurang ........ amPAS :....... | lain dari tu ditepi djalan sebelah : maca dan, Manga LaNAa “mengungur | Sirpong. | Barat sepandjang jebih kurang 100 kan diri dari perkumpulan terse- | “— | meter tanahnja kelihatan reng- e : but. 5 | SOLO. | gang. 

| | FEKGILAS KERETA API. : Kendjatantakan Dibeberipa tempat, terdgaat 1 sai « | Ik e jan, 1 larang dj : Kemarin pagi diatas djalanan ' Apa sebabnja tidak tahu, dan aa BLN Dan Pata 
kereta-api dekat Spoorlaan telah di | Orang2 tuapun tidak dapat me ang berbahaian “Menurut ketera , ketemukan majatnja seorang lela Perangkan, jang dianggap aneh noda” nekad Ae dang “benekdiah 

: 8 ki Indonesia. Korban tersebut ru- jia'ah, bahwa dikota Solo .kini dari al tab “Dan meniru . 2 panja telah djatuh dari kereta api engan tiba2 terdapat banjak po ena na an 
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dan tergilas hingga putus kepala 
nja. g 
Keterangan2 lebih djauh tentang 

nama dan tempat tinggalnja orang 
jang apes itu sedang diselidiki 

RADIO DAN MASJARAKAT 
INDONESIA. 

.Madjalah bulanan tersebut dia- 
tas Djanuari — Pebruari (gabu- 

| ngan) nomer jang ditjetak diatas 
kertas halus terutama berisi gara ' 
bar2 tentang olah-raga, antaranja 
'gambar2 dari. 
jang dilatih dalam Training Cen- 
tre Komite Olympiade di Jogjakar- 
tan 
Nomer ini dapat dipudjikan pa : 

da para penggemar olah-raga. 
Nomer lepas dapat dibeli pada | 

Kantor Bagian Hubungan Masja- ! 
rakat Djawatan Radio RI di Brum 
bungan no. 41 dengan harga R 5.- ! 
Untuk langganan ,,Suara Merde- 

—ka'-dengan harga R 4—. : 

DIBUNUH PERAMPOK. 

Dari detasemen polisi di Gubug 
didapat kabar, bahwa didesa Ko 
long-Wetan (Karang Ngawen) pa 
da hari Saptu menghadap Minggu 
jang lalu pukul 3-pagi telah ter- 
djadi perampokan dirumahnja se- 

“orang petani bernama P.b.S. Ka-: 
wanan. perampok terdiri dari 12 | | P3 

$ neming Teh-Kopi. 
kaian aneka warna Tuan rumah ' : 

orang bersendjata tadjam berpa- 

jang rupanja memberi perlawanan 
telah dibunuh. Setelah melakukan 
pembunuhan itu kawanan pendja 
hat melarikan diri dengan meng- 
gondol barang2 pakaian seharga 
R 107.-—. 

R 660.000.-— UNTUK KORBAN 
: BANDJIR. 

Dari pihak Inspectie Djawatan 
Sosial Djawa Tengah didapat kete- 
rangan, bahwa kini Djawatan tsb. 
telah menjediakan uang sebesar 
R. 600.000.— guna meringankan be 
kan korban2 bandjir didaerah Pati. 
Pada bandjir dalam bulan Des. j.l. 
telah dikeluarkan uang sebesar 

-R 100.060.— Mereka itu diberi 
bantuan berapa bahan makanan 
mentah dan sebagian lainnja di- 
beri makanan jg. dimasak dalam 
dapur amum.. 

| Selandjutnja pihak diatas te- 
.rangkan, bahwa akibat bandjir jg. 
kedua kalinja ini 4 a 50.000 buah 
rumah jang tergenang air, dalam 
90 desa, 12.555 H.A. sawah, 2251 
Ha. tegalan. Kini Pemerintah 
akan berusaha mengalirkan air 
tsb. dengan mengadakan sementa- 
ra aliran air jang dapat dipindah- 
kan kedaerah jang tida penting 
Selain dari djawatan tsb., djuga 
djawatan2 Pertanian dan Keseha- 
tan tejah menjediakan beribu 2 kilo 

“bibit padi dan pil malaria. 

USAHA, MEMBERANTAS PEN- 
- TJURIAN OTO DLM KOTA. 

. Diperoleh kabar dari pihak Ke- 
| polisian bagian lalu-lintas Smg. 
. bhw mereka baru2 ini tih madju 
kan surat permohonan kepada 
'pihak atasan, supaja diperkenan- 
kan mengadakan suatu tjara, guna 
Me asaninA pentjurian oto dalam 
kota Semarang. Chabarnja tjara 

g akan didjalankan.itu, antara- 

  
sk 

  
     

€4     

bemain2 olah-raga ' 

' persetudjuan ALS/SARBUPRI mi- 
'salnja tentang minimumloon, uang 

  

: don pisang jang  djantungnja 
| (tuntutnja) bukan 'keluar dipu 
| tjuknja biasa, tetapi  ditengah- 
| tengah, djadi menembus lapisan 
. gedebok. Buahnja biasanja Jalu 
(lebih ketjil dari buah jang nor 
| ma! keluarnja, tetapi djumblah 
'inja lebih banjak. Jang sudah di 
jketahui, pohon pisang jang ke 
Juar tuntutnja ditengah itu ter 
dapat 5 buah dikampung Tegal 
sari, 3 dikampung Tegalmuljo 

, dan 2 dikampung Josoroto, dan 
kabarnjapun djuga terdapat di 

| kampung? lainnja. 
| Partai Banteng R.I. min- 

ta bubar Parlement. 
,Konperensi Komisariat Partai 

| Demokrasi Rakjat (Partai Ban 
teng RI), pada tangga! 11 Pebrua 
ri di Surakarta, telah mengambil 
keputusan antara Jain: 

|. Memperkuat pendirian Dewan 
#Pusat Partai: 
|. mirta dibubarkannja  parle- 
| men sekarang, oleh karena tidak 
' mentjerminkan aliran masjarakat 
jg hidup di Indonesia sekarang 
In 
DPR2 sementara jang dibentuk 

menurut PP 39 minta dibubarkan 
kemudian diganti atas gasar ke 

c partaian, 

Aksi menduduki Onder- 

9 
& 

Pihak jang mengetahui ..menga- 
takan bahwa menurut keterangan 
jang didapatkan dari Sarbupri, 
mulai bulan Pebruari 1951 kaum 
tani (terutama jang belum. mem- 
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mantri ukur jang mempunjai tu 
gas disitu, tanah jang termasuk 
berbahaja itu. lebih kurang 1Vp 
hektare, Dalam hal ini pegawai 
tadi belum dapat menerangkan 
tentaan tjaranja menghindari ba 
haja, karena hal ini lebih dulu ha" 
rus diadakan penjelidikan oleh 
para @hli guna memetjahkan s0 
al ini. Diatas tanah pegunungan 
didesa Kesenang lebih kurang 100 
meter saluran irigasi tertutup ta 
udh karena longsoran dari tanahg 
diatasnja, Penduduk menderita ru 
gi karena tanamannja diatas ta 
nah jang luaSnja 1 ha mendjadi 
musnah. i 

pun terdapat tanah2 

longsor. 
Menurut keterangan jg menge 

tahui didesa Wonotulus sebelah 
Timur kota. Purworedjo j 
achir2 ini telah terdjadi pula kea 
daan seperti didesa Triredjo: be- 
berapa tempat tanah2 bukit jang 
'ongsor dikuatirkan kelain djuru 

  

daerah Kedu Selatap tidgk akan 
dapat air, sebab Kalisemo adalah 
kali irigasi jang memberi.air ke 
pada tanah2 di Kedu Selatan. 

Menurut keterangan Bupati Purwo” 
redjo, selama tedjadi bentjana - alam 
itu, korben manusia, tidak .ada sedang 
pertolongan dari pihak Pemerintah ke- 
pada .orang2 jang terpaksa mengungsi 
itu telah didapat dari. Djawatn Sosial 
Kabupaten, Berapa djumlah korban ti" 
dak dikabarkan, 

Djuga kali Bogowonto   punjai sanggan atau pekerdja'an) 

“mengadakan aksi menduduki ta- 

.nah Onderneming Teh dan Kopi 
| di Kemuning Surakarta, dipimpin 
'oleh Panitya Aksi dari. B.T.I. 
kaonderan  Ngargojoso,  Kerdjo, 

Modjogedang dan Djenawi . (Ka- 
bupaten Karanganjar — Lawu 
complex). 5 

Alasan ini ialah disamving ri- 
buan kaum tani jang tak punja 
pekerdja'an maka 1200 H.A. ke- 

bun teh tak dipelihara semestinja. 
Ondzrneming tersebut jang tadi- 
nja dikuasai ,,Pusat Perkebunan 
Negara” kini telah kembali keta- 

ngan milik asing (Watering Mij) 
sebagai hasil persetudjuan KMB. 

Aksi "ini . ditundjukan untuk 
menghapuskan erfpacht dan .me- 
ngembalikan tanah kedesa. Bukan 
bermaksud untuk merusak tana- 
man teh/kopi atau tanahnja. Nan- 
tinja mereka sanggup mendjual 

hasil teh/kopi pada pabrik. 
Pihak Sarbupri selain menjata- 

kan solidernja djuga akan me- 
ngadakan aksi pemogokan berhu- 
bung madjikan tak memenuhi 

remi massa ontslag. p j 

Lembaga Katholik Indo. 

nesia berdiri di Solo. 
Pada tanggal 15-2 jl. di Solo te- 

lah berdiri Lembaga Katholik In- 
donesia Surakarta, dalam mana 
tergabung semua organisasi2 Ka- 
tholik baik dilapang politik, eko- 
nomie maupun sosial, dengan mak- 
sud utk menghimpun dan menja 
tukan segala gerak dan usaha dari 
semua organisasi Katholik didae- 
rah Surakarta. 

  

  emberikan dua:rijbewijs pada 
engemudi, motor satu orginil 

u, untuk kota: Semarang 
    untuk Juar.kota..Dengan dja- 

an demikian, dapatlah kiranja po- 
.atau pendjaga pos diperbatasan |   

   ir kota mengetahui, apakah oto 
tu, oto tjurian ataupun oto jg sjah. 

ila sopir oto tsb akan keluar kota, 
maka ia harus 'bawa rijbewijs jg 
Gisebut belakangan, 

arna. umpamanja merah , 1 1 
| lika Wandawa, Wanita Katholik, 

siiumpamanja warna , 

Semua organisasi Katholik di 
Surakarta, jalah Partai Katholik, 
Muda Katholik Indonesia, Katho- 

Pangrukti Laja, Persatuan Guru 
Katholik dan Kepanduan Katholik 
Indonesia, masing2 mempunjai 2 
orang wakil dalam lembaga tsb. 

Adapun Pengurus Harian terdi- 
ri dari: Ketua: Doeriat, Sekreta- 
ris: Soekarno, Bendahara: . Nj. 
Martosudarmo, Anggauta2: Wig- 
njosumarsono dan Kwik Dhiam 
Hwat, 

  
t. 

meluap. 
Disebabkan turunja hudjan jang luar 

biasa, maka beberapa hari jang-lalu ka 
1 Bogowonto pun mendjadi meluap, se- 
lainnja tanah2 jang longsor: djuga di” 
bawanja batu2 jang .berbahaja, Didalam 
kota Pu-woredjo beberapa pohon tum- 
bang, lalu lintas dibeberapa tempat, 
terutama didjalan -: Triredjo: (Purwore- 

cjo-Mageang) mendjadi: terganggu, te- 
tepi keadaan sekarang atas kegiatan 
nja pekerdja2, Jalu lintas telah mendja 
Gi Janttjar kembali,” 

  

MAHKAMAH TENTARA SUMA- 
TERA SELATAN DIRESMIKAN. 

Dengan bertempat dikantor Pe 
ngadilan Negeri Palembang, hari 
Kemis. pagi. sudah dilangsungkan 
upatjara pengresmian Pengadilan 
Tentara untuk Sumatera Selatan 

.. Upatjara ini dihadiri oleh pem 
besar2 Sipil dan Militer dan kala- 
ngan Pengadilan dikota ini. 

Konperensi Partai Ka- 
tholik Komisariat Dja- 

pena “Teng. 
Pada tanggal 26 Maret jad. Par- 

tai, Katholik Komisariat Djawa 
Tengah akan mengadakan konpe- 
rensinja bertempat di Solo. : 

Kni telah terbentuk Panitya 
Konperensi. diketuai oleh Kwik 
Dhiam Hwat. 

Berita Daerah 

Sukahardjo. 
Pada.tg. 13/14 Febr, didesa Tang- 

kisan, Ktj, Tawangsari, Kab Suko- 
hardjo, 8 rumah telah mendjadi sasa- 
ran grdjak jang  mengganas, Grajak 
kr/1b..20. orang ..bersendjata. lengkap, 

Ig digedor, diantaranja lurah Tang- 
kisan tidak hindar djuga dari sasaran, 

| bahkan dibakar sampai habis, Kur- 
ban tidak ada. Hanja seorang perem- 
puan di aniaja, anaknja jg baru umur 
4 tahun, di indjak2 oleh grajak (S.D) | 

SALATIGA. | 
Mempunjai dan menjim- 

pan sendjata gelap. 
. Pengadilan Negeri di Slatigs 
baru2 ini telah memeriksa per 
karanja Soeropawiro, lurah desa 
Kaumankidul ketjamatan Salatiga 
dan Soetiman, tani didesa terse 
but, jang masing2 dituduh mem 
punjai dengan tiada idzin dari jg, 

     

Na maan | 

Antara” jang mengikuti pe-| | 

Muritno ditempat itu menu: | 

Di bu kit ani Aroma : 

(H2 SubPat 'e1 
'dari Kolonel T, B. Simatupang , 
sebagai Ketua dan Hamid Alga- 

san dan ribuan hektare sawah di | 
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jang .gezellig” diruangan aula SMA Negeri Semarang, waktu pada ma- 
lam Sabtu jl. diadakan malam perpisahan oleh. peladjar2 SMA. Negeri 
(sebagian besar pemuda2 TIP.) jang baru sadja lulus dari udjian penec- 

habisan sekolah tsb, 

£ Ni Bg 

-Mj.. Achmadi 
»Partikeliran 
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Suatu snapshot disalah satu sudut 

D Sabtu sbb: 
Sudah tentu setiap orang     | hal? jang bertentan 

|. merasa perlu memberi 

sebagai mempunjai arti bahwa, |. Gan gudang 

Djelas keterangan ini melulu 
hanja bersifat agitasi dengan 
maksud jang djelas untuk memu- 
tar balikkan keadaan jang  sebe- 
tulnja, Pada. waktu ini, segala 
usaha dan djuga peraturan pe- 
merintah tentangan pemogokan 

Ladalah dimaksud . sebagai daja 
.upaja untuk melepaskan keada- 
| An jg tak tertahan Jagi, dengam 
bertambah merosotnja produksi 
dan segala akibatnja dalam susu- 

| nan perekonomian negara, Pada 
waktu Hi jang primair ialah ber- 

segala susunannja agar dapat 
tetap mendjalankan politik bebas   dan mereka jang menghalang- 
halangi usaha ini, dengan sendi- 

.rinja mengurangi kemampuan "te- 
gua kita untuk mendjalankan 
politik tsb. 

Dibuat2 sadja 
Statement CC PKI menjatakan   

(Foto: Suara. Merdeka”) 
  

Untuk Meniadjau 

p 
tudjuan dengan Nederland 

Kesehatan. 

I. Sub Panitya Politik terdiri 

4. M, Tambunan, NN Kah 
Yamin. Mr. Teng T: 
Hamid Algadrie sebagai Anggau- 
ta2. Didalam Sub Panitya Politik 
diadakan Seksi Irian-Barat, jg. 
terdiri dari Mr. Muhgmmad Ya- 
min sebagai Ketua, Hamid Alga- 
drie dan Mr. Teng Tjin Leng se- 
bagai Anggauta2, 

itya Militer terdiri 

drie sebagai Anggauta, - 

II. Sub Panitya Ekonomj dan 
Keuangan terdiri dari Mr. Moha 

gai Ketua, LJ. Kasimo, Mr. A.K. 
Pringgodigdo, Margono Djojoha 
dikusumo, Sundjoto, Mr. Karta 
Gjumeno, Mr. Djody Gondokusu 

, mo, Ir Sosrohadikusumo dan Drs. 
Phouw Bian Tie sebagai 
ta2. 
“IV, Sub Panitya Kebudajaan 
terdiri dari Mr. Kuntjoro Purbo 
pranoto sebagai Ketua Mr. Mu 
hammad Yamin, Mr. Soebardjo 
Gan Mr. Djody Gendokusumo Se 

bagai Anggauta2. 
V.. Sub Panitya Sosial terdiri 

-dar I.J. Kasimo sebagai Ketua, 
Mr. Kartadjumeno, Mr, Moham 

  
mad Kosasih Purwanegara, Mr. 
Kuntjoro. Purbopranoto dan Mr. 
A.M, Tambunan sebagai Anggau 

tadi 
| Dalam Sub-Panitya2 itu akan 
ditambahkan pula pembantu2 
atau penasehat2 ahli, (Ant.). 

1 TON TIMAH TERTANGKAP. 
Menurut keterangan Kepala Po 

lisi Sumatera Selatan baru? ini su 
dah tertangkap di Bangka 1 ton 
timah jg. akan diselundupkan kelu ' 
ar negeri..Sekarang timah itu dita 
han kepolisian, sedang pemeriksa 

..2n lebih landjut sedang dilakukan. 

berwadjib sebuah trekbom, gra 
| nat tangan, dictonator dan bebe 
rapa peluru, Sendjata2 mana di 
simpan dirumah Soetiman. 
Dimuka Pengadilan kedua 

orang dakwa itu mengakui kesa 
| lahannja. Setelah mendengar ke 
terangan saksi2 dan reguisitoir 
djaksa, kemudian hakim memu 
tus Soeropawiro dihukum 3 tahun 
pendjara dan Soetiman dihukum 
Satu tahun dan enam bulan pen 
djara, dipotong waktu tahanan. 

Didalam. putusan ini hakim te 
lah mengingat beberapa hal jg. 

| meringankan kukuman terdak 
' wa, karena kedjahatan ini menu 
| rut aturan Pemerintah Militer jg 
| masih berlaku dapat didjatuhi hu 
kuman mati. 

AMBARAWA. 

Hotel Kopeng menda- 
pat perhatian. 

Kopeng jang Tetaknja dikaki 
gunung Merbabu dimana terda 
pat sebuah Hotel jang karena 
akibat pertempuran telah — han 
tjur oleh Pengurus bekas Hotel 
disana  dinjatakan bahwa kini 
oleh fihak Honet bermaksud 
membangup kemba'i hotel tsb. 

Perlu diketahui bahwa disehe 
lah bekas Hotel tsb, Masih ada 

dari Prawoto Mangkusasmito se- 
bagai Ketua, Mr. Soebardjo, Mr. ' 

n beng dan ' 

mag Kosasih Purwanegara seba : 

Anggau | 

, sadja 

Panitya Negara 
Chusus Bersidang 

Kembali Persetudjuan 
Indonesia-Belanda 

ANITYA NEGARA Chusus (untuk menindjau kembali perse- | : 
) telah mengadakan rapat pleno per bahwa Indonesia termasuk perta- 

tama pada hari Sabtu tg. 17 Pebruari 1951, jg. dihadiri oleh Perda- 
na Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Penerangan dan Menteri 

Untuk menunaikan tugasnja sebaik-baiknja maka didalam ra- 
pat tsb. Panitya Negara Chusus, untuk menindjau kembali persetu- ' 

Juan? antara Indonesia dan Nederland, telah memutuskan antara 
lain untuk mengadakan 5 Sub-Panitya. 

Undang2 
Perkawinan 
Sedang Disiapkan 

N JONJA S. PUDJOTOMO mene 
“' rangkan bahwa didalam ra. 

patnja jang dilangsungkan pada 
awal bulan Februari ini, Panitia 
Penjelidik Peraturan Pernikahan 
madju lebih djauh didalam ran 
tjangannja, ialah merantjangkan 
suatu Undang? 
perkawinan jang berlaku untuk se- 
luruh Indonesia dan meliputi sega- 
la agama jang hidup ditanah air 

: kita. Djadi, bukanlah hanja me- 
ngenai nikah, tjerai dan rudjuk 
bagi umat Islam semata2, sebagai 

| halnja segala peraturan jang ber- 
| laka sampai sekarang, tetapi suatu 
| undang2 pokok jang mengatur per- 
. kawinan seluruh bangsa dari ber- 
bagai agama dengan segala ma- 
tjam adat istiadatnja, 

pokok tentang : 

bahwa Indonesia sebagai anggau- 
ta UNI — Indonegia — Belanda 
mengambil bagian actief dalam per 
£iapan perang Amerika. Ketera. 
ngan inipun adalah suatu agitasi 
jang dibuat2 sadja. Dalam pera 
turan2 Uni -——- Indonesia — Belah 
da, tidak ada satu clausulepun jg 
mengikat Indonesia untuk men. 
dja'ankan politik jg harus sama 
dengan politik Belanda. Sekiranja 
Belanda  berperang.itu tidaklah 
berarti bahwa Indonesia harus ter 
seret dalam peperangan. 

Statement CC. PKI mengatakan 
  
hanan gabungan Pasifik. Selan. 
djutnja diterangkan pula ,,Indone 

' sia memberikan lebih banjak pang 
. kalan kepada Amerika”. Ketera- 
ngan. inipun adalah tidak mempu 
njai dasar gekali, karena siapapun 

| mengetahui bahwa tidak ada pang 
kalan Amerika di Indonesia ini. 

B ertentangan dgn. 
kebenaran. 

CC PKI untuk memperkuat ketera- 
'ngan2nja diatas kedatangan Kar 
| Erskine-Melby untuk membuktikan, 
' bahwa tuduh?annja mengandung ke- benaran, Sebenarnja hal inj telah mendjadi satu hal jang telah  Ialt, 
karena semua orang tahu, bahwa pe- merintah dalam menghadapi misd militer Erskine-Melby tersebut, berda- 

sarkan politik bebas, sehingga tidak 
tertjapai persetudjuan apapun djusa dengan missi tersebut. 

| Achirnja pengumuman itu menjata- 
ikan, bahwa dengan keterangan Ker 
menterian Pertahanan jini djelasiah, 
bahwa keterangan jang dikeluarkan CC 

i PKI itu adalah keterangan jang ber 
tentangan dengan kebenaran dan ha- 
nja bersifat agitasi jang sebenarnja 
pada waktu ini sudah tidak pada tem» 

| patnja lagi. (Antara). ! 
| 
! i 
| 

  

  

£ Lagi suatu pemandangan dari mas 
lam perpisahan tersebut. Pak Gatot 
sedang memberikan nasihat2 kepada 
beberapa peladjar jang asjik men” 
dengarkannja.:  Djanganlah - kelak 
djadi pemimpin2 jang hanja pandai 
bitjara tapi aan bekerdja”, kata 

beliau. 
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| 
pemandiannja jang hingga seka 
rang belum terpelihara, 

1 ion hasil ikan Rawa 
Pening seharinja. 

Rawa Pening (Ketj. Banjubi 
ru) jang luasnja 45 km. dan da 
lamnja 25 meter, menurut kete 
rangan dapat menghatsilkan 1 

ae 

dang dalam musim ikan (bl 
April) hingga 2 ton. Sajang se 
kali hingga sekarang belum ada 
ikatan diantara para penangkap 
ikan tsb., sehingga pendjualan 
»ja di'akukan perseorangan di 
pasar2 sekitar Rawa Pening. 

Selandjutnja diterangkan pula 
bahwa oleh Djawatan Perikanan 

| darat disana sedang  direntjana 
kan pembikinan kapal2  ketjil 

  
(stoomboot) untuk dipergunakan 
bagi mereka jang ingin berdar- 
mawisata, 

TENGARAN. 
Empat bulan tidak 

terima gadjih? 
Dari sumber jang dapat diper- 

| tjaja, diterima kabar bahwa 12 
| Orang pegawai dari Kantor Peng- 
«hulu sedjak bulan November 1950 
| hingga sekarang tidak terima ga- 
' djih, maupun tundjangan apapun 

diantaranja “ Penghulu, 

    
ton ikan tawar setiap hari, se | 

| upah. menggarap sawah jg tadinja ha- 

Klise Loc.” 

  

  

madhengtaagBng he Ru 

, 
Adjunet Penghulu, Naib dan Mo- 
din, Mereka itu adalah pegawai2 
lama dan termasuk golongan Co. 

Pori diperhatikan. 
Pengurus PORI minta dikabar- 

kan, bahwa kini mereka telah di 
sanggupi oleh Pemerintah Daerah 
Outonoom: 

1. Stadion baru, 2. Lapangan 
badminton, 3. Lapangan tennis, 
50 pasang sepatu bal. 

WELERI. 

Buruh Tani menuntut. 

Pada.hari Kemis tg, 15 Febr 1951 di 
kelurahan... desa. Gempolsewu telah 
diadakan rapat buruh tani dari ox: 
derneming . Bulusan dan Sendangsi- 
kutjiag, Rapat ini dikundjungi oleh 
beberapa wk2“ organisasi, djawatan2 
dan kira2 500 orang penggarap sa- 
wah perkebunan tsb, Rapat dipimpin? 
oleh. sdr, Kobro dan Djaelan, dan te- 
lah memutuskan untuk, mengadjukan 
tuntutan kepada jg berwadjib agan 

nja separo dari hatsil panenan, jang 
dirasa sangat rugi, dirobah mendjadi 
2/3-nja, 

Untuk keperluan ini telah dibentuk 
pula Panitya  Tuntutaa Upah Buruh 
Tani. Weleri di Genfbolsewu. 

Dari fihak kepolisian dan Pamong 
Pradja, supaja aksi ini diatur serapi2- 
nja agar djangan sampai menimbul-     kan akibat2 jang tidak kita inginkan,    

: Statement PKI 
JURUBITJARA Kementerian 

js: membatja statem bat dengan sendirinja mengetahui iintermena | 
ngan dengan kebenaran, Kemen | pendjelasan kepada umum, | han dalam statement CC PKI tsb, 

|! an pertahanan, CC PKI menafsirkan alasan jg. «  1angan pemerintah ,,situasi dunia jg. tambah ha 
tenaga manusia untuk pertahanan Am 

usaha memperkuat negara dalam ' 

   
   
    

Pertahanan mengumumkan 

bahwa statement ts 

terutama jan 

    donesia mendja 

. Itera Di Serahk: 
kepada Pan. Penj. 

Perbusahan 
D ENGAN adanja pendjelasan 

jang terachir dari Menteri 
Perburuhan Rd. Pandji Suroso, tg. 17 Pebruari terhadap wakil P.P. 
Sarbupri maka tjara -penjelesaian 
perselisihar Sarbupri.— Avros — DPV berobah seluruhnja dan men- djadi sebagai berikut: ,,Pertikaian 
Sarbupri AVROS/DPV telah beras 
da ditangan Panitia Penjelesaian Pusat, jang mengadalan sidangnja jang pertama pada hari Selasa jad. 

Panitia akan Serusara agar parti 
kaian tersebut selesai dim Minggu 
ini djuga”. Te 

Selandjutnja oleh Putjuk Pim 
pinan Sarbupri diterangkan, bah 
wa usaha menjelesaikan persehi 
Sihan Sarbupri — Avros — DPY 
di Djakarta tela 
dari empat minggu sebelum dike 
'uarkan Peraduran Kekuasaan 
Militer Pusat No. 1-1951 tentang 
Panitya Penjelesaian Pertikaian 
Perburuhan. -- 

Pada tgl. 16-2-1951,” dengan! 
bertempat dikantor Kementerian 
Ptrburuhan di Djakarta, Menjeri 
Perburuhan RI Rd, Pandji Soero 
so dengan gesmistelah mendijelas 
kan dengan lisam bahwa: ee 

  
“ 

a. Dengan keluarnja Peraturan - 
Militer jang tersebut diatas se 
mua perselisihan perburuhan, 
djuga jang sudah meningkat ke 
tingkatan pemogokan, mesti di 
rundingkan kembali didaerah da 
ri permulaan, seakan? perselisi ' 
han baru mulai: b. Selama p8run 3 
dingan dilakukan spemogokan di 
larang dilakukan, SN 5 

Berhubung dengan hal? itu ma' 
ka delegasi Sarbupri Sumatra Ti 
mur! tersebut pada hari Senin tgl. 
192 ini akan kembali ke Medan 
untuk menjelesaikan soal 'perse 
lisihan £g#rbupri-Avros/DPV disa 
na. (Ant). 4 

Perkara” 
»K. BD, Maut” 

Letn. Muda Herry Da- 
pat Hukuman 7 Bulan 

ENGADILAN tentara Ban- 
dung dalam sidan gnja Sabtu 

  
t 

  

tanggal 17/2 mendjatuhkan huku 
man pendjara 6 bulan jang tida bo 
leh didjalankan diluar pendjara 
dan pembajaran ongk. sidang atas 
diri Letnan-Muda Herry Achmad 
jang telah lalai dalam mendjalan 
kan tugasnja ketika terdakwa me 
ngangkut tawanan D.I, dan APR£ 
dengan kereta api dari Tjikudapa 
teuh ke Tjilatjap kurang lebih se 
tahun jl. sehingga 15 tawanan te 
was. Putusan pengadilan itu diser 
tai pendjelasan, bahwa keterangan 
terdakwa sendiri dan keterangan 
saksi? visum repartum dokter? se 
mua memberatkan terdakwa, 
hingga ia dipersalahkan mel 
gar Artikel 359 Undang2 Hukum 
Pidana. : 

Sedang hal2 jang mengenteng- 
kan talah pertimbangan bahwa 
terdakwa masih muda, tidak tjus” 1 
kup waktu persiapannja, 800 ta- 
wanan terlampau banjak untuk 
diangkut dalam perdjalanannja 
selama 16 djan, perasaan kuatir " 
tawaran melarikan diri dan sua- 
sana keadaan hangat pada waktu 
itu. Terdakwa boleh minta appel 
atau minta pengam n kepada 
Presiden dan Dona waktu 
untuk berpikir ? hari sebelum hu- 
kuman didjalankan, (Ant,) 

  

  

LAGI 6 PE: 1 
DIKEMBALIKAN AN 2 Wartawan ,Antara” di Purwa 
karta memperoleh keterangan 
bahwa sebagai keputusan Pani 
tia Penjelesaian Perusahaan jang jan g diketuai oleh Residen Mo 
hammad Mwmin telah dikembaji 
kan kepada pemiliknja masing2 : 2 perkebunan dalam kabupaten Tanggerang jani: Ondernemingaw 
Manis dan Tigaraksa dan 4 perke 
bunan dalam kapupaten Subang : 
Onderreming2: Rahaju, Sindang 
paon, Pasirmalann dan Langen hardja dgn. perdjandjian bahwa 
rakjat jang menggarap tanah 
untuk pertanian diddlam. onderne 
ming2 tsb tidak boleh diganggu 
oleh pemiliknja masing2. 

GULA DI SITA. 
Polisi Bodjonegoro telah mena- 

han seorang jang didakwa telah 
mendjual gula kepada orang jg. 
tidak semestinja mendapat. Djum- 
lah jg. telah terdjual tsb. berdjum 
lah ber-ton2. Pemeriksaan sedang 
dilakukan untuk menjelidiki per- 
kara tsb., demikian diterangkan 
oleh djurubitjara kepolisian, ' ko- 

KN misarig Harsono, 
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en n bertempat di Kala SMA 
id jalan Os Tiong Ndm, ta 

" dimal telah. dilangsungkan ,,/MA | 
PER) IBAHAN” 

  

     

  

ara Peladjar. 
Pe dari 

pelajar 8 

“- ndalab" pe- | 

  
   

    

NX jang muarjalna a 
kan deed tangannja, kurang 
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orang. Ma Hi nabai 
antaranja pak Gatot, 
an. wakil dari Pendi- 

PA
N 

Pen 
an
 

SANA 

      

   

  

   

    

    
   

       

  

    

: Loga pemuda? ta 
baru Pan Ne ini, nantinja 

tinja jg berguna bagi masjarakat 
Indonesia umumnja. Malam Perpi 
sahan jang dilangsungkan setjara 

"- sederhana dan dalam suasana ra- 
mah tamah berachir hingga djam 
11 tengah malam. 

MEMPERKENIL, KETJELAKA. 
AN DIDJALAN UMUM BODJONG 

Untuk memperketjil terdjadinja 
ketjelakaan2 didjalan umum Bo- 
djong, terutama disekitar gedung 

       
    

  

   

lintas telah direntjanakan. peratu- 
ran baru, jaitu didjalan tsb akan 

diadakan 3 bagian, perdjalanan 
pertama dipinggir djalan tsb, me 
luju utk kendaraan pelahan?2 (be 

“tjak, sepeda dokar) dan begian ke- 
dua ketiga untuk kendaraan tjepat. 

TE
A 

TU
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'@apas menjumbangkan darma bak | | 

Gris, maka oleh polisi begian lalu? | 

Kho kasih obat, 

  

   
panggilan. 

Irak. 

        

SURAT PUDJIAN 
Liong tinggal di Purwokerto, saja sakit 

asma sudah 10 tahun lamanja, dimana2 S'nse kasih aa tidak bisa 

baik, masih sering kumat. Sama saja punja njonja 2 

kawin 10 tahun lamanja tidak bisa dapat anak, saja suruh Sinse Min 

dalam 2 bulan sakitnja sudah sembuh sama se- 
njah telah bunting 3 bulan, saja sudah 
Tinggal di Gandekan 20 Jogja, terima 

: Saja namania Tiauw Tjoen 

kali. Sekarang saja punja njon. 
saksikan Kai Maag Na Kho 

5 0 AR 

saja sudah 

Jang berobat 
. TIAUW TJOEN LIONG. 

  

  

     

    

   

    

  

    

    
   ph

 
De
en
 

ak
a 

    

  

    
     

  

Toke Obat TAY AN HOO Yanah Lapang Glodok W 

Ia kaprPoro 151 — 

  

DJAMU SAKIT PINGGANG | 
Untuk orang jang 
terlalu banjak du- 
duk, pinggang ra- 
sa tjape, kaku, , 

“pegel dan susa 

HA NI 
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  Dibuka Kembali 
pada tgl. 12/2”51 

(sebelah R. Sakit Kadipolo) 
tjab. dari Taduggrn Katjamata 

IIA. Kasoem: 
Terima recept » penura mata 
'adak bajar. Tut 

Kin. 

  

Mi 
ai   
  

  

  M.S. RAHAT 
Petra 109, Telp. 1123 benni 

pecialist untuk WASIR (Am- 
Laba ASTHMA, KEPUTIAN dan 
' lain2 Penjakit. Bisa obati WASIR 
dengan garantie sembuh didalam 

soLog | 

       

  

   

       
    

Selain dari ini, akan dibikin pula 
satu djalan untuk orang berdjalan 
kaki jang diadakan diatas kali se 
pandjang Bodjong: bila kali tsb su- 
dah ditutup. 

Bila tjaranja pembagian djalan 
5 ini memuaskan, maka diadakan dju 

ga dibeberapa begian dalam kota. 

Dunlop N v. 
Djuga dapet belih diantero 
Toko-toko di INDONESIA. 

    
  

LOTERII BIX. f 15,— 4 4 8— — 
f5,—. Trekkl. dan ongkos vrij. SANATO 
RIN bisa lekas kasih turun bloeddruk jang 
tinggi / 12,— besar f 20—, VITANOL 
PILLEN f 1a—5 besar f 20— badan 
dingin, lekas tjapee (sexuele zwakte) 
tulang2 sakit, linu, pinggang pegel. ba 
TANOL tangg. bisa tulung, RIGA 
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DJEMBATAN GANTUNG KALI 
BARU DITUTUP. 

Polisi bagian lalu-lintas, minta 
kita umumkan, bahwa lalu- lintas 
mulai 'hari Senen tanggal 19 Pe- 
bruari 1951 hingga selesainja pe- j 
kerdjaan, tidak diperbolehkan mes 
lalui djembatan gantung (ophsal 

“. brug) di Kalibaru, karena kali df 
$ tempat itu akan Gibersihkan (dike 

duk oleh j jang berwadjib. 

IKUT PEMILIHAN TETAPI 
8 TAK IKUT SIDANG. 

2Ie sDengan pimpinan rjonja Su 
2 ryahadi pada tg. 15/2 malam te 
PAS lah dilangsungkan konperensi 

Perwari Djawa Tengah jang di 
hadiri oeh Ik 40 utuSan dari 20 
tjabangnja. Karena belum diteri 
manja instruksi jang konkreet 
dari pusat Perwari, “konperensi 
memutuskan: 

Ikut. serta dalam pemilihan 
anggauta2 DPR Propinsi Djawa 
“Tengah, tetapi seSudah pemilihan 
tidak akan mengikuti sidang? jg 

akan diadakan, baik di DPRDS2 
dngfah maupun propinsi, 

og waktu belakangan ini, banjak 
«sekali terdapat dipasar2, sigare! kretek 

zcnder' banderci., 

Barang2 tsb menurut - penjeli paka 
“lebih landjut sebagian besar berasal 
dari luar kota, 

.Kini pihak polisi pengendalian har 
Ga tambah giat mengadakan peme- 
riksaah pada tiap2, pendjualan rokok. 

KEADAAN PENJAKIT 
MENULAR. 
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"Dai Djawatan Kesehatan Kota kita 
gr “kabar bahwa keadaan penja 
“kit typhus abdominal: s dikota bas 

- rang dalam minggu dari 28 “ Jamuari 
Sampai 3 Februari ii Sch meningkat. 
Djumlah penderita penjakit tsb da 

x lam minggu tsb ada 73 orcug an'ara- 

5D orang sembuh dan 3 orang mening- 
t gal. Paratyphus A pada minggu - itu 

| ada Il orang, sembuh 2 Orcmg, masih 
tinggal" 9. orang . Penderita paraty- 

“.' phus C ada seorang, jang kemudian 
“.. sembuh, “Penderita tjatjar ada 31, 

orang “dalam minggu tsb, 2 orang 
| sembuh, seorang meninggal. 

ba '.Korespo ndensi: 
£ Sar, R. “Boopajo. Pekalongan, Kami 

'kira sdr terlalu emotioneel, dan kami 

PILLEN jahan lama (nikmat). SO na 
ISTRI PILLEN f 12— besar f 20,— 

| DARSALIN bikin istri'singset, kentjeng 
jtangg djempol & f 12.— besar f 20,—, 
iHANARIIN bisa datang bulan f 25.—, 
EXTRA KEBAS f 60— Ongk, kirim 

f 150. Prijse, gratis, 
ji THIO GIOK GIEM De Indische Kruiden 

Gang Tengah 22.— Semarang .. 
! 

CONTAK ROCHANI 
Djaraksribuan KM. menolak rin- 
tangan Tuan, jang akan mau da- 
pat. Seperti dalam: perkawinan, 
pertjintaan, perdagangan, penja- 
kitan, pekerdjaan dllnja. Aturan 
pertanjaan: Tuan boleh tw'is apa 
maksudnja dalam surat, disertai 
umur dan pekerdjaan. Kirim da- 
lam amplof pada kami. KOMATI, 
akan djawab dengan kekuatan ro- 
chani baik dan Bjelek. Kirim pos- 
wessel.   Tiga pertanjaan ............ f 25.00 
Satu pertanjaan ............ 2 aLou 

AMIRODIN 

S 13 Oo. 

  

D E N T s T 
LJAUW SIANG JOENG 

Karangtengah 3 — Telf, 650 
“Semarang, 

Djam bitjara: 8—l11 pagi 
4 £ sore 

PESAN ES Henna     
    

DIN. AS APOTHEEK2 PADA 

Ada sedia: Korsi2 Rotan Model jg. 
paling baru serta Kap2 lampu de- 
ngan harga pantes. Dan sedia dju- 

DJAKARTA-KOTA Tak Ko 1620 tan 

Distributors : bsa Ngaglik 3-5, Tilp. 1140 $. Surabaja. 

Kranggan Kulon 128, Semarang 

Harmsen Verwey | 
0 & 

Depan Kusumojudan 95A 

    12 hari sampe runtuk akar2nja. 
  

ZONDER dolfusibensuhllk 
  

  

  

TELAH DI BUKA , 
Bengkel las ,,POO LIEM” | 

DJALAN MATARAM 485 
. 

ka pekerdjaan Las Auto, Betjak, Drum, Dynamo Koelkast 

dan Alat? masin. Dari Besi tjor, Badja, Kuningan dan Alumi- H 

nium. Djuga trima pesanan bikin Betjak model jang paling baru, 
harga Ta Di kerdjakan oleh achli jang berpengalaman. 

Hormat kami: 

Bengkel las ,, POO LIEM» 

-(Bekas tukang TEK SWIE HIN Pandean) 

  

  

PEMBERITAHUAN. 
Dengan ini kita memberi tahu Lea umum, mulai HARI INI E 
kita menjelenggarakan Pendaftaran rama Ia 
atur PESENAN BARANG? dengan setjara D' 7 sampai 
ke para langganan punja rumah atau kantor mine. 3 
Untuk para langganan punja kapentingan, sesuatu perminta'an 8 
kita sanggup melajani dengen hemat dan sempurna. Harap jang #& 
berkepentingan maklum adanja. 

SJARAT2 PENGIRIMAN 
Mendaftarkan Nama dan Alamat. 
Saban tgl. 25 sampai tel. 10 atur kiriraan tiap2 hari. 
tgl. 13-16-19-22 tiap2 3 hari sekali atur kiriman 
Trima pesenan dengen tilpon, kartupos atau surat dl. F 
Daerah melu'u: Tjandi, Djatingaleh dan didalam kota. : 
Ongkos kirim untuk Tjandi dan AM R 1.50 
sekali kirim. 
Untuk didalam kota, Daan ca ai NN : 
sekali kirim. " 

f. Tiap2 pesenan supaja disampaikan satu hari dimuka. 

5 PEROBAHAN MUNGKIN 

Hermat kuta 

TOKO SWIE HIEN 
Pedamaran No. 34 — SEMARANG — Tilpon 2215 
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Batjalah !   ga Bahan2 Rotan. 

Silahkan Tuan2 dan Njonjah da- 
tang sendiri dan menjaksikan. 

Toko HIN A. 
aa 3, Moon, Tn 5... 

HAKRI2 MINGGU JAD. 
Dinas apoheek2 pada  hari2 

Minggu jang akan datang adalah 
Seperti berikut:-   I Pada hari Minggu, 18 Pebrua 
ri 19S1 apotheek jang di buka ja 
lah apotheek Rathkamp, Peko 
djan 19. Djam pembukaan dari 
pukul 8 pagi sampai 12 siang, II 
Dinas apotheek2. antara 19 sam 
pai 24 Pebruari 1951 adalah se 
perti berikut. a. Sik Iang dan Nu 

Kaw
ana

n 
lan 

ub
ei
sa
ne
 
Ma
n 

ma di buka dari pukul 8 pagi sam 
pai 7 malam. b. apotheek2 Kho   PN a Sahat sir sangat ,,verbitterd” mer 

ae ama Ea ntah untuk me- 
Bepe ment Perasaan 

ti Ber Segala menselijk dan bisa dime- 
agan Aa Un “soal jang sedemikian 
Bawa i, tidak mungkin dipetjahkan 
- . resa. kemropok saja... Kami 

, Sdr sebagai serorang intellectueel 
aa pa memberi sumbangan 

fikiran mentjari oplossing soal penghe- 
matan tadi jang muchter dan jang bisa 
memberi mamfaat kepada kita sekalian, 
Mi Heuer tan 

   

  

   

      

   

   
     

     

   

  

      

  

         

  

   

        

      

   

        

     

    

    

dari pada 

ja ka - jang mendiami ru 
mah 1 Pa pat tempat tinggal 

$ E" sir bisa mendapat 
1 itu di kantor ha- 

: angz, bagaian perumahan. 
nnja sdr menemui tuan Gitosajano 

Pan praan Soal soal tsb. 
Ibnu Masuki, Letnan Muda, 

ag Pati, Chabar mengenai Farouk 
den Narriman memang membingung” 
kan, Dulu malahan sudah pernah di- 

| Kabarkan, djuga oleh , Suara Merdeka” 
bahwa Ibunda, Ferouk, di San Francis 

  

C0 3 umkan bahwa Farouk den” 
“gan Narriman telah kawin setjara di- 
am diem “naa. Dilan Pia Dg 1950. Gam” 
barnja Nattiman pada waktu itupun 
Tn & bin jl) Ana dimuat di 

: Ke mna Tetapi kitanja, berita 
mengenai Farouk-Narriman 

Ce, benar. Dus mereka baru 

  

. seynyarna 

Hwie, Rathkamp dan Van Gor 
kom di buka dari pukul 8 pagi 
sampai 5 sore. 

Roy Rogers 24 7 | | 

SUARA MERDEKA 
Tentu memuaskan 

bar ah sedikit. 
  

  

      

muran, 

akarnja. 

kan dalam pergaulan umum. 

2 sangat tjepat 
BISA DABAT DADA. 

'NAHAR:Co. 
PASAR BARU 8 

DJAKARTA     

      

   
    

       

  

   

   

      

GED. GenoiEn 
Specialist untuk | preksa mata, 
tanggung tjotjok. 
Persedia'an tjukup harga pantes. 

SHANGHAI OPTICAL Co.   

  
Ku it muka jang bersorot: KASAR, HITAM dan 

dalam tempo 5 hari akan mendjadi BERSIH dan LITJIN, menjenang- 

Obat ,BEAUTY POWDER” 

Pecualan " TT Teh, 1125 wan 

  

DUAmu PARAN 
Radjanja semua matjam param 
(Bobok, Balur) menjembuhkan sa- 
kit2 salah urat, kese'eo, hilangkan 
rasa tjape sesudah bekerdja berat 
atau melakukan Olah Raga. 

PARAM PUSAKA Harga R 0,50 
Bekerdjanja sanget sampurna dan 
tjepat, sesudah pakai param ini 
rasa tjape akan lenjap. 

Hanja Dapat beli di: 

  

FOTO-SERIE : 
No. 7 Gezellige Kinderfoto's 

—. maken 
De eenvoudige gonkere- 
kamer 
Vergrotingsapparaat 
Condensor lantaarn 
Fotografeer het juiste 
moment 
Fotografisch leren zien 

0 
mi 

pl 
Aa R. 5— per buku. Ongkos kirim 

.GLORIOUS” 
Sidodadi 3 — Semarang. 

10X. 

  

Alamat: 

TIK BIRO TEKNIK ELECTRO 

ON U 8 
TILP. 7M 

Taman Purwodinatan 10 Smg. 

Adviezen 1 

GRATIES 
Reparasi Electr. APPARATEN. 

  

BARU TERIMA PULA KIRIMAN JANG KA-TIGA 
Kiriman ka 1 dan ka 2 dengan sakedjap telah terdjual habis, seperti 
,Pisang goreng”. Pada Tuan/Njonja dan Nona jang sudah kirim 

: uangnja, mulai sekarang akan diatur kirim menurut giliran, bersa- 

Tetap muda! BEAUTY POWDER Pasti Tjantik! 
Obat tjutji kulit special untuk: 

perbaiki paras muka PRAMPUAN dan LELAKI. 
KOKOLOTAN didalam kulit ada titik2 hitam dan VLEK seperti dja- 

bisa terlepas dan bersih kembali, 
habisnja, KUKUL berisi bidji2 seperti Nasi, djika dikasi keluar dgn 
paksa (dipentjet) akan meninggalkan lobang2 ketjil jang mengetje- 
wakan (seperti perna dapat penjakit tjatjar). Djerawat2 jang seperti 
diatas maskipun bagaimana BANDEL akan dibasmi sampai diakar- 

BRINTISAN jang tak 

ada mempunjai kemandjuran jang | 
dan memuaskan, maskipun orang jang bagaimana 

TJEREWISTNJA pun ta' lupa akan kirimkan djuga surat pudjianaie 
Harga 1 doos R 10.— tambah ongkos tertjatat R 1,— 

Kirim poswesel R 20,— akanterima 2 doos franco pambAhi. 
Hoofdagent untuk seluruh Indonesia: Firma ,,LIE & ZONEN” 

Dja an Pu 16 — Te 
  

  

UP Theatre 

  

(tis TRIGEER....AN' 
BROUGHT BACK TH! 
SHROUD WITH HIM! Ag 

  
5 MU RFS SYNDICATE 

OPR, 1 an 

. Trigger, indaka, HN ah 
The Shroud...... ! 

dihadapan orang banjak.   

kes PN 
L CAN'T LET THE 

S-HROUD BE EXPosED! 

  

   —- Tak akan saja biarkan, The Shroud dipertundjukkan 

sa “S0up ai “ai Un, ANT Moon" Humphrey Bogart : 

  

Y ee A SHOTILL SCARE 
: THE HORSE OEF :     
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aa BUTU tembakan akan kada 
ngedjutkan kuda itu, sehingga 

disini, ia nanti akan melarikan diri 

Demikian ini pikiran Acres) dengan The Shroud dan orang2 buat demikian, kamu akan 
( : tak akan mengerti siapa The berkenalan dengan benda ini, 

Shroud sebenarnja (Terus Ac: awas !! 
res berpikir mentjari akal...)" 

DON'T TRY FIRIN! THAT 
DERRINGER, ACRES, 
OR LL VENTILATE 
YOUR GIZZARD/ 

—- Djangan sekali-kali ber”, 
saha menembak kuda The 

Shroud, Acres. Djika kamu ber- 

— Cactus Kid, bagus tinda- 
kanmu itu II 

  

      

  

  
  

LUXE ELECTRIFICA- 

BERMINJAK 

Djanganlah nona berkeluh kesah, bila nona me- 
'rasa kekurangan daja-penarik bagi kaum lelaki. 
Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita. 5 

bak jang tak dapat ditolak oleh 
siapapun .djuga. 

  

Obat Tablet BALASHIN 

    

     

   

   

    

  

   

  
   

  

    
    

    

        

   
    

   
    
   

   

  

   CSM. 508 — 165 — 2 

SAI 

      

TJAP 

ATJAN 

    

ada paling baik buat sembuhken sakit batuk2, 

sakit perut, buang2 air, pentjernahan makan 

tidak baik, rasa mau muntah (nak), hilangkan 

hawa busuk gari mulut dan lain2. Selamanja 

sedia BALASHIN SAI tjap MATJAN dalam 

kantong atau tas. 

BISA DAPAT BELI DIANTERO TEMPAT. 

  

  

Pem AMA AA 
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Hae, t 

TURUTLAH —b— 
s : 0 

tuladannja beribu-ribu kaum Ibu jang sudah buktikan kebaek- 

annja: 
DJAMU BRANAK Tjap PORTRET NJONJA MENEER 

jang mempertahankan ke-eilokan dan deradjat kaum Tbus” 7 

Potongan badan tinggal tetap seperti gadis, langsing, singsat 

dan perut tidak gendut. Bajinja ikut serta Sehat dan Mon' ok. 

Harga R. 60,— buat 40 hari gan R. 30,— buat 20 hari 

Pabrik Diamu TIAP PORTRET MIOWA MENEER 
Kobong 129 — Telp. 611 
Toko Pedamaran 90 — Tep. 999 
SGLO: Tjojudan 141. MAGELANG: Dj. Tidar 2. 

    

  

Tjabang: 
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GRAND 5.00-7.00-900 ini Malam D.M,B, tu. 17 tahun) 
ORSON WELLES — NANCY!GUILD dim. 

Dumas” “Iis, BL. A CIK Mm AGIC", 
Jhe Biggest picture'in Ten. Years ! K, 

Cagliostro — Hypnotiser — Penipu — Buas — Kedjam?-- Berbahaja 

  

Matiree Minggu pagi djam 10 . 

LUX INI MALAM Penghabisan tu. 13 con) 
5,00-7,C0.-9 00 Joan Benrett — Louis Hsyward | si 
A n | ka s9on of Monte-Cristo" 
  

Premiere Mulai besok pagi Matiree djim 9— den Pa 
dan malam“berikutnia 5.—7.—9,— (untuk 17 th.) 

Diana Barrymore NIGHT MARE" 
Brian Don!evy 

Satu kedjadian jang menggemperkan | 

ROYAL 5.0-7.C0.0.00 Isi malem D.M.B. (u. 17 th.) 

Naa »Vigilantes|| Return" Margaret Lindsay 
ACTIE — SENSATIE! HEIBAT — GFMPARIdIm ,CINE COLOR“ 

Matinee Mingpu pagi diam 10.— 

ROXY Iri Malam 520 — 7.30 — 9.30 (untuk 13 th) 
Minggu pagi Matinee djam 10. — Miprgcu malam 5— 7,— I— 

SJoan Bennett Louis Hayword 

  

  

  

      
    

be ,S0on of Monte - Cristo" 
2 

sORION,, lai & Besok Malam pengabisan (17 th.) 

5.00-7.09-9,00 Bett2z Davis — Olivia De Havilland 
(Warrer Bros) IN THIS OUR LIFEs 

Matinee: Minggu pagi djam 10.00 

etropole Ini & Besok Malam Pengabisan (13 tb.) 
27. 69 - 9 00 &lan Ledd — Derothy Lamour dim' 

s3) Wild Harvest 
hkitinee Minggu pagi djam 10.00 

TN jai G Besok Malam Pengabisan 6.45-8.45 (17th.) 

se Ch'u Pu Shian Fun” 
Matinee: Minggu pagi djam 10,60 x 

.REX” INI MALAM D. M. B, 501-7.c0.0.c0 (07th) 
& M Wikan Mastani oo »earl Carroli Sketchbook"' 

Minggu pagi djsm 9.00-11. 00 Matinee : 

sORION“ “Senen Malam Premiere, ,METROPOLE" 
5.00-7.00-9.00 Berbareng (17 th.) 5.15-7.18-9.15 

Tg Bodi 

   

   sOjagals 
YEN CHUBN #a 
LO MING 

   

         

   

  

      

  

    

   32 tving BERUM soxe mts 

BULE, ar sa 
Kar 6 Naga TES, H Uu A Paramount Y Picture 

Bing: ea suara jang merdu! Asjaire mempertundjuk- 
kan Tap"Dance jang heibat! 

(tiga puluh dua) buah lagu2 gubahan IRVING BERLIN jang sangas 
populairt 

   

  

   

Ini Obat Tablet BALASHIN SAI tjap Matjan 

  
  Satu film Musical berwarna jg men ggembirakan hati! 
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  , tu: 

  
£ Utk menghormat paraserdadu USA jang telah gugur dalem Perang Dunia ke-3 di-dinding geredja Philadelphia Amerika Serikat Se 
Ba aa gerakan para serdadu2 #sb' pada “wak ! 

Pada gambar kelihstan Presiden Truman sedan ! 
amat-amati lukisan tsb, 3 meng” 

(International) 

Indonesia-Russia 
»Sefaham Dalam Mengeluarkan Tiongkok 

pada 
daki diter 

kisaran menangan “2 

Bantuan 
Militer 

Lebih Diutamakan- 
- Sekitar Konp. 

Cotombo 

ANITYA PENASEHAT “utk. 
Asia Selatan dan Tenggara, 

dlm, ja jg. ketiga harinja 
di Colombac pada hari Kemis ini, 
telah membitjarakan 2 soal: pro- 
seduyr utk. mendapat bantuan uang 
dan peranan Bank Internasional. 
Menurut kalargan jang biasanja 
dapat dipertjaja, D.D. Kennedy, 
wakil Amerika, bahwa - Kongres 
Amerjka haras menjusun perbelan 
djaan tahunan terlebih dahulu se 
belum rentjana2-bantuan kepada 
luar negeri jg. bermatjam2 itu da- 

dilaksanakan. 

Berhubungan dengan ini, Kenne- 
dy menjebut?2 amanat anggaran 
belandja Presiden Trumar kepada 

mana ja minta Kongres, dalam 
$ 1.500.000.690 utk. keperluan ren | 
tjana bantuan internasional dari 
pemerintah Amerika. 

Kennedy menegaskan, bahwa 

berhubung riengan situasi interna 
sional jang makin buruk Wu, ma 
ka sebagian besar dari djumblah 
tadi harus dialirkan kepad, ren 
tjana bantuan militer dan bukan 
untuk rentjana - perkembangan 
e 8. Ditegaskannja pula, 

bahwa bantuan ekonomi tadi Wi 

dak akan terlantar. Sajid Hassan 
dari Pakistan - mengemukdkan, 
bahwa  ,Rentjany  Colombo” 
itu adalah suatu usaha kerdja- 
sama,  hendaknja negeri2 jang 

akan menetimg bantuan tadi dju 
ga ikut mempertimbangkan, ban 
tuan apa jang dapat mereka be 

surplus mere 
ka kepada negeri2 lainnja jang 
membutuhkannja., Dr. Antonin 
Bach, utusan Bank Internasional, 
mendjelaskan garis2 besar dari 
prosedur jang didjalankan oleh 
“Bank Internasional dalam mem 
“beri "pindjaman2. Menurut sum 
'ber jang lajak dipertjaja, kompe 
.rensi Colombo tadi mungkin ber 
'achir pada hari Djum'at, walau 
Pun menurut. rentjana akan ber 
.langsung selama kiya2 10 hari. 

  

(Ant.—Reuter). 

Emoh 
. Sendjata 
'Orang2 Djepang Suka 
» Damai-Kata Dulles 

OHN FOSTER DULLES, utu 
San istimewa Amerika Seri- 

kat utk. mengadakan pembitjaraan 
pembitjaraan tentang perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang, pada 
hari Kemis menjatakan di Canber 
ra kepada para wartawan, bahwa 

mseatimen Djepang kini sangat pa 
- sifistis”. 

Dari ribuan surat, kebanjakan 
dari kaum partikelir, jang diteri- 
manja, ternyata bahwa mereka sa- 

ngat tidak setudju atas Persendja 
taan kembali negerinja. Djika Dje 
pang merupakan bagian dari Ame- 
rika Serikat, maka ia wadjib tme- 
njumbangkan pasukan? bersendja 
ta utk. keperluan pertahanan ber 
sama”, 1 

Dulles menjatakast, bahw, fiki 
.ran, membentuk pasukan? ber 
sendjata untuk keperluan nasio 
ral harus didjauhkan, Ia sendiri 
mengharap, bahwa di Djepang 
untuk selama-lamunja tidak akan 
lagi dibentuk sesuatu angkatan 
besar jang dimaksudkan untuk 
keperluan nasional,  terketjuali 
dengan Sarat? jang minimal un 
tuk keperluan pertahatan negeri 

sendiri, (Aneta), PR 

$ Nasionalis Dari Ecafe 
Panas mpusrri dan perdagangan Ecafe dim. sidangnja 

hari Kemis telah menolak resolusi Sevjet jang menghen- 

diterimanja Republik Rakjat Tiongkok sebagai anggota Pani- 
tia tsb. Kemudian dengan berpegang kepada pendirian jang dike 
mukakan oleh Ketua panitia tsb., Abbas Khaleeli a 
Panitia menolak pula tuntutan Sovjet utk. mengeluarkan 
Viet Nam Perantjis dan Korea Selatan jang 

istimewa, 5 

dari Pakistan, 
1 delegasi? : 

hadlir sebagai anggota 

| Pendirian tersebut ialah, bah 
“g keanggotaan isiimewa Viet 
Nam dan Korea Selatan “tidak 
dapat digugat gugat olen Panitia 
oleh karena Panitia sendiri - ada 
ah hanja suatu badan -pemban 
tu Sementara dari Ecafe, sedang 
kan Ecafelah jang menentukan 
kearggotaap tersebut. 

Reso'usi Sovjet jang pertama, 
jani jang menghendaki dikelu 
arkannjp delegasi Tiongkok Na 
sionalis untuk. diganti oleh. dele 
gasi RRP, ditolak dengan Per 
bardingan sutra 18 lawan 4. Ru 
sia, Indonesia, Birma dan India 

gotaan Tiongkok Nasionalis, se 

Nam. dan Korea Selatan menda 
pat sokongan 16 negara, sedang 

kan Sovjet adalah satu2rja nege 
ri jang menentangnja. Indonesia   

  

  

blanko, 

Bantuan 
Amerika 

Uang Utk Dunia Ti- 
mur Terpaksa Di- 
ganti Berupa Ban- 

tuan Militer 
AMERIKA SERIKAT pada ha- 

3 yi Kemis memberitahukan ke 
pada komisi ekonomi Timur Djauh, 
bahwa sebagian besar dari bantuan 
Uang Amerika kepada Asia akan 
terpaksa dipergunakan utk. keper 
luan militer berkenaan dengan ke 
adaan internasional jang memba- 
hajakan dewasa ini. 

Seorang pembesar Amerika Se- 
rikat, Donald Kennedy, menerarig- 
kang kepada panitia konsultatif 
Cemmonwealih dari Komisi Ekono 
mi utk. Asia dan Timur Djauh, ba 
hwa meskipun demikian rentjana 
utk. memadjukan ekonomi Asia 
Tenggara tidak akan diabaikan. 

Mao Sakit 
Djantung? 

ARI KALANGAN2 jang me- 
ngetahsi di Hongkong, Uni- 

ted Press pada hari Kemis menda 
at kabar, bahwa pemimpin besar 
RT, Mao Tse Tung, kini mende- 

rita sakit djantung, oleh karena 
terlalu keras bekerdja. Kantor be 
rita resmi RRT, ,,New China” me 
ngakui, bahwa Mao Tse Tung te- 
lah tidak menghadiri cocktailpar- 
ty jg. pada hari Rebu telah dise- 
lenggarakan oleh duta-besar Sov- 
jet-Rusia di Tiongkok, guna mem- 
peringati hari ulang tahun pera jan 
djian RRT-Rusia jang pertama. 

ex 

Sumber2 jang memberikan ke- 

terangan2 tsb. kepada United 

Press menjatakan djuga," bahwa 

tabib jg. kini merawat Mao baruZ 

ini telah datang di Hongkong, ke 
mudian dipaksa lagi untuk kemba- 

H ke Peking. 
Kabarnja Josef Stalin telah me 

ngirimkan.serombongar ahli2 pe- 

njakit djantung Ke Peking, akan 
tetapi menurut keterdngan, mere- | 
ka itu tidak dapat memperingan j | 

L4 keadaan kesehatan Mao Tse Tung. 

Masih Ada Sadja Jg Lihat Piring - Terbang 
UA ORANS  OPSIR angka 

tan udarg Amerika telah "me 

lihat benda terbang baru diangka 

se diatas Amerika Serikat. Ben 
da tsb mereka gambarkan seba 
gai piring datar jang berwarnd 

putih perak. Barang jang mere 
ka lihat itu, terang “adalah ba 
rang “Gin daripada" balong: jang 

Sandum Sebagai Ganti Thorium? 
Uirikaa" Anziika Tarhadap Tambang2 

Thorium Jg Kaja Di India 

K suatu 
ALANGAN POLITIK Amerika di Washington dapat melihat 

erhubungan antara adanja djumblah besar persediaan 
thorium di India dan politik persahabatan Amerika jg. ditudjukan 
kepada New Delhi, jang baru? ini berwudjud kepada kesediaan pe- 
merintah Amerika Serikat. untuk Memberikan bantuan gandum se 
banjak 2 djuta ton guna mengatasi bahaja kelaparan di India. Ka 
Jangan jang mempunjai kekvasaan menerangkan, bahwa “3/4 dari 
persediaan thorium dunia 
tan anak-benua India, « 

Polisi Djerman 
. Barat 

10 000 Utk Tapal: 
Batas 

 ARLEMEN FEDEBAL peme 
rintah Djerman Barat hari 

Kemis dengan suara terbanjak ts 
lah menjetudjui — kesjuali ans- 
gota2 Komunis — rentjana un- 
dang2, jang memberi kuasa utk. 
membentrk pasukan polisi perba- 
tasan, Bila undang? itu dilaksana 
Kan Republik Federal Djerman Ba 
rat utk, pertama kali, sedjak achir 
perang dunia ke-2, akan diboleh- 
kan menggunakan pasukan vuolisi 
js. langsung bertanggung djawab 
pada Djerman sendiri. 

Pasukan polisi tsb. akan d'mo- 
prisir dan diperlengkapi alat2 sen 

djata citomatik. Parlemen Djerman 
Barat membatasi kekuatan pasu- 
kan polisi itu sebanjak 10.600 
orang. Pasukan tsb. akan ditem- 
patkan Ik. 30 km. dari perbatasan 
dan sebag'an terbesar darj pasu- 
kan tsb. ditempatkan disepandjang 
perbatasan daerah pendudukan So 
vjet. Bila djumlah “pasukan tadi 
hendak ditambah, maka diperlu- 
kan persetudjuan lagi dari parle- 
men. Sementara itu polisi dari ne 
geri2 bagian akan dapat d'bubar- 
kan atau digabungkan dalam pasu 
kan polisi perbatasan itu. 
— (Antara-AFP). 

RRT Beli Perleng- 
kapan iRussia 

50”. Lebih Murah Dari 
Perlengkapan2 Negara   

menjokong dihapuskannja keang 

' Rebo, bahwa 
dangkan Pakistan blanko. Pendi | 
rian ketua Panitia mengenai Viet | 

| dustri itu 

Barat ? 
EGERI2 BARAT di London 
hari Kemis menjangkajy ke- 

terangan pemerintah RRT hari 

Sovjet Uni telah 
memberi perlengkapan? - industri 
kepada RRT. Radio Moskow jang 
mengutip keterangan kementerian 
perntagaan pemerintah Peking me 
ngatakan periengkapan? indastri 
dari Moskow itu adalah 2075 hing 
ga 5075 lebih murah dari pada 

| perlengkapan? jang demikian, bila 
Gidapat dari negeri2 Barat. 

Persediaan2 perlengkapan2 in: 
tjukup banjak hingga 

| memungkinkan dengan tjepat mem 
perbaiki kembali: produksi dari per 
industrian dan pertanian RRT, ka 

“ta radio tadi. 
Kementerian perniagaan RRT 

| dalam statementnja menjatakan, 

' menerima sedjumlah banjak 
rang2 dari Sovjet 

  
| 
| 

bahwa di tahun 1950 RRT telah 
ba- 

Uni, terutama 
berbagai2 perlengkapan2 perindus 
trian, perlengkapan? untuk psrhu- 
bungan dan mesin? pertanian. Dan 
tekankan, bahwa barang2 itu ma- 
tjamnja sama dengan barang2, 'jg 
telah dilarang oleh kaum imperia- 
lis untuk dikirim ke RRT. Sebalik 
nja RRT kirim kedele, wol dan ha 
si!2 pertanian “lainnja ke Sovjet 
Uni. (Antara-UP). 

  

BAHAN MAKAN UNTUK 
LK. 200.009 PELARIAN ARAB. 

Kalangan kementerian luar ne- 
geri Amerika hari Kemis mengu- 
mumkan 250.060 pon telor kering 
dan hampir satu djuta pon tepung 
susu akan dikirim dalam minggu 
jg. akan datang untuk lebih 200 
ribu orang kaum pelarian Arab di 
Gaza (Palestina). Selain pengiri- 
man jg. pertama itu selama bebe- 
rapa bulan jad. ini akan dikir'm 
pula 2.600.000 pou tepung susu. 

Bahan makan itu seharga lebih 
1, djuta dollar akan d'berikan de- 
ngan pertjuma oleh Amerika. 

(Antara-UP) 

PEBEAMIMANA - NAN LN abang n 

& Serombongan anggauta2 bataijon 
Suradji jang mendukung gumpalan 
tanah dari makam kawan2 mereka 
seperdjoangan, jang tewas dalam 
pertempuran di Ambon, waktu baru? 
ini mendarat, dipelabuhan Semareng, 

(Gambar: Benteng Negara) 

  
lazim dipergunakan untuk me 
ujeldiki. simar2 kosmis, dan jang 
— sebagaimana baru? im, dikata 
kan oleh ahli sardjana. Nehu — 
setjara salah dikira piringg: ter 
bang, Kedua opsir tersebut menja 
takan, bhw mereka melihat piring 

tersebut disamping sebuah balon 
penjelidikan sedemikian itu, 

8 

  

terletak di Travancore diudjung sela- 
8x 

Therium adalah suatu unSur jg 

dapat diperguntkdn untuk, keper 
ut pembuatan sendjata2 atom. 
Meskipun  Thorium itu merupa 
kar suatu bahan atom sendiri, na 
mun unsur tersebut dapat dirobah 
mendjadi uranium 2838 melalui 

dalam bom atom... 
Thorium dapat diambil dari bi 

djih Mongzite, suatu hasiy tam 
bang jang tedapat dipulau Brat 
dar di 3 negara bagian Amerika 
Serikat, jani di Carolira Utara 
dan Selatan dan Andho. 

Wakil menteri bahan makanan 
Inda, Thiromala Rau, hari Rebo 
'dalam parlemen katakan, peme 
rntah India mentjoba untuk men 
dapatkan bahan makan lagi dari 

RRT, selaim 50.000.ton beras jg 
telah dibeli dari pemerintah Pe 
king jang ditukar dgn jute dari 
India. Rau berharap persetudjuan 
jang baru nanti akan meliputi 
djumah beras jang lebih banjak 
lagi, jang akan ditukar dengan ju 
Ken 

Dikatakannja, India jg berusa 
ha tjari beras dari Amerika Seri 
kat tidak mengadakan uSaha un 

tuk mendapatkan beras dari Sov 
jet Uni, tetapi bersiap untuk 
menggunakan tiap kesediaan dari 
tiap megeri jang akah menjedia 
kan makan pagi India. 

  

PASUKAN? KEAMANAN DI MA- 
LAKA MENANGKAP PENDU- 
DUK KAMPUNG SELURUHNJA. 

Seluruh penduduk dari kampung 
Jonderam, 25 kilometer dari Kuala 
Lumpur, hari Kemis telah ditang- 
kap oleh pasukan? keamanan fe- 
deral, sedjumlah 159-0rang jang 
terdiri dari bangsa2 Tionghoa, Ma 
laya dan Indonesia. 

Lebih dari seribu orang pasukan 

ikut dlm aksi pembersihan ini, te 
pi tidak satu tembakan jg dilep 
kan. Rumah2 kampungvini, jg. di- 
pamakan sarang bandit2 komunis, 
hari Dium'at akan dibasmi. Orang 
orang penduduk kampung jg. di 
tangkap itu dengan tenang masuk 
kedalam mobil jg. disediakan un- 
tuknja. 24 

Angk. Laut 

Djerman 
Dihidupkan Kembali 

Oleh Barat? — Tadu- 
han Pihak Ras 
RGAN ANGKATAN laut Sov: 
Jet ,Krasny “Flot” menjata- 

kan pada hari Kemis, bahwa angka 
tan laut Djerman kini sedang dim. 
pembangunan kembali, Dikatakan, 
bahwa Inggeris telah mi 5 1 
kekuasaan bagi pembuatan kapal? 
silam di Hamburg. Surat kabar itu 
sebagai tjontoh selandjutnja me- 
njebut? dipakainja kembali kapal? 
penjapu randjau Djerman atas 
usaha Amerika. (Antara)... : 

15.000 Tawanan 
Perang? 

Palang Merah Internasio-   
| mendjadi 

naf menjatakan pada hari 
Kemis, bahwa badan tsb. te- 

"tah menerima daftar nama2 
| dari 80.000 orang Korea 
| Utara jang ditawan oleh pa- 
|sukan2 PBB belakang ini, se. 
| hingga djumblah tawanan pe 
| rang jang dilaporkan oleh 
|pasukan2 PBB kepada Pa- 
|lang Merah Internasional 
| 115.000 | orang. 
(Antara-UP). 

    
4 

Salah seorang diantaranja, kap 
ten E. Spradiey, menerangkan 
bahwa piring” tersebut seolah? 
terbang padu tempat jang, tetap 

saturja, kapten J.  Cocker," mene 
tangkam, bahwa piring tersebut, 
jang kelihatannja sebagai mata 
uang - perak jang- terang kemudi 

aksi uranium 235 jang terdapat | 

Inggeris, Gurkha dan Malaya S 

  

disamping balon tadi, Opsir jang! 
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  t Oleh Djawatan Immigresi Indonesia pada hari Seasa tg. 
telah diadakan djamuan makam untuk menghormat kedatangan kepala Immigrasi 
Snit Tulyaraksa, Pada gambar: Kol. Luang sedang mengatakan terima “kasih. atas penerimaan dan Sambu” “ 
tan-sambutan di Indonesia, disebelahnja tampak Nj. Adiwinata dan bekas menteri Thailemg Mr. Phya Sr Sg 

  

vikaramaditya jang djuga ikut serta, 
  

Sebagai pertimbangan daripada 

Peraturan itu antara lain dinjata 
kan, bahwa pemogokan umumnja 
dan pemogokan dalam perusaha 
a12 atau djawatan2 jang ,vitall 
chususnja adalah mengganggu 
keamanan serta ketertiban jang 
membahajakan “negara”, bahwa 
,situasi dunia jang tambah . hari 
tambah genting sangat mempe 
ngaruhi nasib dan kedudukan ne 
gar@”, dan bahwa ,Sumber2 - pro 
duksi tidak boleh sedikitpun ter 
hambat djalamnja”. Terhadap pela 
nggaran Peraturan tersebut, Pe 
merintah mengantjam dengan hu 
kuman kurungan setinggi2nja sa 
tu tahun atau denda sebanjak2nja 
10.000 rupiah. : 

Truman: 
Welintasi Garis Lintang 
38 Adalah Kompetensi 
Komando Timur-Djauh 

3 RESIDEN TRUMAN me 
nerangkan kepada 

pers pada hari Kemis, ba: 
'hwa. Komando Militer Ti- 
mur Djauh mempunjai se- 

mua kekuasaan jang diperlu 
kannja untuk bergerak me- 
lintasi garis paralel 38 dera- 
djat di Korea atau dimance- 
pun djuga didaerah Korec 
djika mereka memang ber- 
pendapat, bahwa dipandang 
dari sudut sirategi tindakan 
sematjam itu memang harus 

dilakukan. 
Ketika ditanja oleh seorang dju 

    

'babkan oleh pemogokan? kaum 

Pem.MutarBalikkanKea 
| Reaksi CC. P. K.I. Atas Larangan Mogok 

ERHADAP ,,Peraturan Penjelesaian Pertikaian Perburuhan”, CC PKI dalam statementnja me- 
njatakan sikapnja sebagai berikut: Dengan diselubungi kalimat ,, Peraturan Penjelesaian Pertikai- - 

an Perburuhan”, mulai tanggaj 13 Pebruari 1951 Pemerintah melarang semua pemogokan, malahan 
djuga melarang adanja perintah, andjuran, adjakan, paksaan atau panijingan utk. mengadakan pemo- 
gokan didalam perusahaan2, djawatan2 atau badan? jang dinamakan ,,vita?”, Kedalam jang dina- 
'makan ,,vital” Tu dimasukkan perusahaan? minjak (kapital Belanda-Amerika), 

dan gas (kapital Belanda), malahan djuga bank, seperti Javasche Bank, 
Maatschappij, dan Jain?, jang sebagaimana diketahui adalah 
dan merupakan biang-keladinja kolonialisme di Indonesia. 

Jang sangat menjolok mataia- 
lah, bahwa Peraturan itu dike- 
luarkan sesudah kenaikan jang 
luar biasasdari harga beras me- 
ngantjam penghidupan kaum bu- 
ruh chususnja dan rakjat peker- 
dja Indonesia umumnja. 

Pemerintah sungguh2 telah 
memperkosa dan memutar-balik- 
kan keada'an jang sebenarnja, 
ketika Menteri Keuangan mene- 
rangkan, seolah2 naiknja harga 
barang2, termasuk beras itu dise- 

buruh, oleh bentjana alam, ,,tahun 
baru Imlek” dan lain2, dan tidak 
terutama oleh politik Pemerintah 
sendiri, terutama dengan  diada- 
kannja padjak perederan. Setiap 
orang tahu, bahwa kaum buruh 
melakukan pemogokan hanja  ka- 
rena terpaksa oleh keada'an peng- 

hidupannja jang sangat djelek, 
pemogokan mana selalu didjalan- 
kan sesudah kaum buruh mem- 
buktikan ,,goodwil?” jang seba- 

njak2nja sedangkan madjikan ke- 
rap kali bersikap keras kepala. 

18-2 jl, bertempat di hotel Ds Indes Djakarta , 

  Setiap orang tahu, bahwa ben 
tjana2 alam jang baru2 ini tidak 
mempunjat pengaruh jg berarti 
atas kenaikan harga beras jg se 
karang 'ini, karena bentjana2 
itu tidak merusak persediaan be 

orangpun tahu, bahwa adanja pa 

djak peredaran jang dipungut pa 
da tiap2 kali sampai 4072 atau le 
bih dari harga jang semula. 

Jang sangat menarik perhati 
an ialah dipakainja alasan situ 
asi dunia jang tambah hari tam- 
bah genting” untuk mengumum 

kan Peraturan pelarangan pemo 

gokan itu. 

Jang dimaksudkan dengan ini 
sudah tentu perSiapan perang du   ' ruwarta, apakah ia beranggapan, 

bahwa Arthur masih dapat , 
mendjalankan overasi herdasar- 
kan resolusi PBB bulan Oktober 
W, jani jang membolehkan ia me 
-langgar garis paralel itu,  Tru- 
man menjatakan, bahwa memang 
demikianlah halnja. 

Sebeium itu ketika ia ditanja 
apakah pasukan? PBB akan me- 
tanggar garis paralel 38 deradjat 
ia mendjawab, bahwa scaj itu ada 
lah soal militer jg termasuk ling 
kungan kekuasaan Komando Mi- 
liter Timur Djauh. 
Sementara itu pembesar? lain- 

nja menjatakan, balwa pemerin- 
tah Amerika Serikat kini sedang 
membitjarakan aspek? politik da- 
ri gerakan melanggar garis para- 
lel sematjam itu dengan anggota? 
PBB lainnja jang mempunjai pa- 
sukan2 di Korea. (Antara-UP). 

  

Lalu lintas pelajaran hari Ke 
mis di dua pelabuhan penting di 
Swedia telah berhenti karena k.I. 
1000 orang buruhnja di Stock 
holm dan 2.000 - lainnja di Go   thenburg mogok, Mereka 'menun 
tut kenaikan upah. 

  

sa 
x   

an sekonjong2 terbang mendjau 
hi balon tersebut, dengan tiga ka 
li letusan jang berapi sebagai tja 
haja magnesium, 

| “Kedua opsir tersebut, jarg me 
| lihat benda dan balon dari pesa 
wat terbang, menjatakan, bahwa 

| Semuanja tadi telah mereka 'ihat 
1 dari tinggi 20,000 meter, (AFP) 

  

  

n'y ke—3 oleh imperialis Ameri 
ka, dimana Indonesia. anggauta 
Uni Indonesia — Belanda,.harus 
ambil bagian aktif sbg. gudang ba 

han2 (karet, minjak glycerine, 
makanan dan lain2) dam gudang 

tenaga manusia (mmtuk ..heiho” 
.romusia” dan lain2). 

jang. wnaksudkan  sejandjut 

nja sudah tentu masukuja Indo 
nesia kegajam ' periahanan—ga 

pungan “(C,combined “ defence”) 

Pasifik, supaja Indonesia membe 
rukan iebih banjak pangkalan ba 

Barat djuga diberikan mendja 

di pangkaian perang Amerika, 
hal mana terang sekaii kalau ki 
ta lihat adanja ,,Perdjandj.an 
Persahabatan” antara Indonesia 
dan Filipina jang sampai seka 

rang masih dirahasiakan, datang 
nja wakil Pemerintah Burma di 

Indonesia, kedatangan misi mili 

1er Erskine Mallby (Amerika), 

dan lain2, Keadaan2 inilah jg me 
njebabkan Pemerintah Indonesia 

mendjalankan ekonomi perang 

ini tidak hanja memerosotkan 

penghidupan kaum buruh, kaum 

tani dan rakjat miskin lainnja te 

tapi djuga membikin bangkrut 

kaum pengusaha2 nasional, sg 

hingga ' menjebabkan banjaknja 

perusahaan2 nasional terpaksa di 

tutup (pabrik2 rokok, batik, teks 

til dan lain2nja). 

Keadaan ini setjara langsung 

memperluas pengangguran, karena 

ekonomi perang ini pula, tertutup 

sama sekali kemungkinan, bahwa 

pemerintah akan mengadakan per | 

bhaikan2 dilapangan ekonomi, Sosi- 

al dan kebudajaan. Ekonomi pe- 

rang menghendaki produksi perang 

jg sangat besar, sedangkan pro- 

duksi untuk konsumsi sangat men 

djadi kurang. 
Sudah djelas, bahwa peraturan 

pelarangan pemogokan itu diada- 

kan sesuai dengan rentjana2 pe- 
rang imperialis Amerika, dan bah- 

wa' peraturan itu berarti melindu- 

ngi kepentingan kapital imper!alis 
F 

di Indonesia, 

Apa. jang dikatakan ,.produksi. tidak 
boleh sedikitpun terhambat” tidak bi- 

ga lain ketjuali supaja keuntungan2 
kapital monopoli asing jang sudah be” 
Bar itu terus bertambeh besar, Keun- 

bungan BPM (monopoli minjak) umpa- 
manja buat tahun 1949 “@dalah 28.000.   000 rupiah Isbih' besar dari ' pada” keun- 

  

ras, sedang panen baru mulai bl" 
April jang akan datang. Setiap 

gi armada Amerika, Supaja Irian |: 

    
Thailand ' Kol, Luang   (Foto: Ipphos) 

merana Bedakan dr enatan it Demian em ha ba Li MAYA 

  

perusahaan listrik 
Nederlandsche Handel 

jang menguasai hadjat Rakjat Indonesia 

  

  
£ Dengan tertawa berbahagia. bin- 
tang film terkenal Inerig Bergman 
berdirj- dimuka lens, sambil: mendus: 

  
kung anaknja jang berumur satu 
taun, Renato Roberto Rosellini. Mer 
nilik pandangan mata .Robertino” 
jang ketjill barangkali ajahnjalah ig 
berdiri dibelakang alat potret.  Se- 

perti diketahui, Ingrid ini telah ka- 
win dengan Roberto Rosellini se- 
orang direkteur film bangsa Tiflia. 

(International), 

Marshall : 

me
ta
na
     

  

- Eropah Barat 
pad ENTERI 

8 Amerika, djenderal George 
Marshall, hari Kemis menerang- 

ke Eropa Barat. 
Ini adalah usul dari gabungan 

kepala? staf dan telah mendapat 
persetudjuannja presiden Traman.: 
Marshall menerangkan, bahwa: 
Amerika pada waktu ini mempu- 

lakukan tugas pendudukan. 

  

PEMERINTAH INGGERIS 
MENDERITA KEKALAHAN. 

Inggris telah menderita salah sa 
tu dari kekalahan2nja jang me 
meng djarang terdjadi, waktu di 
dalam suatu komisi di Madjelis 
Rendah. diterima suatu amende 
men dari kaum opisisi terhadap 
undang2 mengenai industri ikan 
Iomt, Dengan undang? “mi, peme 
rintah tidak bermaksud menasio 
nalisasi industri ini, tetapi suatu 

ik, 
  

tunsemnja buat tahun 1948 "gan dita- 
hun 1950 kenaikan keuntungan itu les 
bih besar lagi. Belum. lagi KPM, KLM   
peja rakjat giat memperbesar produk- 

"si, tetapi  kenjataannja “ pemerintah 
| membiarkan 
| Teaee na besar2an 

(ambeidsvreugde), padahal 

djamin “penghidupan jang lafak 
gai mamusia. # 

'Sebaliknja pemerintah tidak 

kan harga barang2.. terutgma 
tetzpi malahan melarang diadakannja 

talis asing dengan 
buruh jang berusah&d" menuntut: . per 

Mi, semata2 hanja “buat 
keuntungan imperjalis, 

x 

kepentingan, 

Selandjutnja peraturan pelarangan 
mogok “itu dengan terangdan mengin" 
djak2 hak2 demckrasi. dan melanggar 
Undang2 Dasar RI-KIMB. sendiri, dima- 
ha hek mogok sebagai salah satu hak 
pokok dari pada rakjat dijamin (fat . 
sal 20 dan 21.UUD RI KMB) 

PKI mengandjurkan kepada... kaum 
buruh dan serikat2 buruh, kaum tani 

| Tem serikat tani, serta djuga kepada. 
rakjat Indonesia lainn'a jang tjinta 
demokrasi, supaja memprotes tindakan 
pemerintah jang, anti-demokrasi itu, 
Demiklan“CCPBI (Antara) 

  
z 

62Dipisi Amerika Utk 

PERTAHANAN. . 

kan, bahwa Amerika mengandung 
njat utk. mengirimkan enam dipisi 

njaj dua dipisi di Eropa untuk me” 

Hari Kemis pemerintah buruh. 

reorganisasi supaja ikam “ menda 8: AP 
pat dasar ekoromi jang lebih ba 

Aniem, Javasche. Bank, Escompto, all 5 
Pemerintah selalu mengandjurkan su. 

dan. menimbulkan. pe... 
(massertontsiag, “ 

.Tasionalisasi" dll). Selain daripada 
' ibu kaum buruh hanja bisa bekerdja' 
giat djika ada kegembiraan .:' bekerdja | 

ini banjar 
mungkin idjika upah. buruh biss menru | 

Peepan 

#embil.. 
| tindakan sedikitpun untuk menua 1 

beras, 

pemogokan, Ini berarti bahwa pemerinsn. 
tah terang2Zan melindungi kaum kapis - 

nghukum. kaum. 

baikan nasib, Tegasnja lerangan' mogok 
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