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At Bag 

| karang ini sedang sibuk menindjau 
kemba. 

"sud 

ten”. Bagian keduanja, ialah penin 
| djauan kembali sepenuhnja daripa 

perbaikan nasib buruh chususnja 

    

2 

l Na 

  

AGUNG Suprapto 

cara diperiksa di 

  

   
tidak tangan dgn undang?dasar negara Republik Indonesia, 2 Wongsonoegoro “memberi pendjelasan jang berikut: NG " , - 2 5 $ ae P3 4 :k sx ik £ 

1 Semua undangg dan peratu e . Siam: van Oorlog 
rang jang ada sampai sekarang en beleg. 

masih dipertahankan uutuk men Mengenai “larangan “mogok” 
tjegah timbulnja , rechtsvacuum”, 

— sehingga dengan demikian jang 
berlaku di Indonesia ini ada pel 
bagai matjam  perundang-unda 
ngan jaitu, undang2 kolonial, fe 
deral, negara? bagian, Repubvik 
Indonesia (Jogja) dan perunda 
ngan Republik Indonesia (baru). 
“Keadaan ini akan tetap diperta 
.harkan, selama masih belum ada 
undang2: baru jang akan meng 
gantikannja. Kementerian keha 
kiman sekarang ini sedang beker 
dja giat untuk mengadakan pd 
npidjauan9 kembali mengenai hal 
peleaanynan itu: demikian mr. 
Yongsonegoro. 

H5
 

Aa 2 
- DT AN Dar Sa Mk 

Hamid II 

Bina sekiranja sekarang ini ma 
sih ada beberapa pasal dari perun- 
dang2an Staatsinrichting van Ne- 
“Gerlands Indig jang masih berlaku, 
maka pasal2 itu tidak bertentangan 
dengan konstituasi Republik Irdo- 
esia dan peraturan2 jang ada de 
sa ini. 9592 dari perundangZan 
Staatsinrichting van Nederland In 
dis itu sudah diubah. Semua pasa! 
jang tidak bertentangan dengan 
peraturan2 lainnja tetap diperta- 
hankan. Didalam hubungan ini hen 
daknja orang mengetahui, bahwa 
Nederlands Burgerlijk Wetbock, jg 
sek 1g ini berlaku di Nederland, 
ketjuali beberapa perubahan?2, ma     

   antiasa berasal dari massa 
Yapoleon- Bonaparte, sedangkan 
Nederlandse Strafwetboek baru ter 
djelma dalam tahun 1886. Saja ha | 
.nja mengenal satu Hukum Warga- 
negara jang baru sepenuhrja, iaitu 
Hukum Warge-negara Swiss, demi 
kian mr. Wongsonegoro seiandjut- 
nja. Kementerian kehakiman se- 

Strafwetboek dalam dua 
'PasdI2 jang tidak lagi se 

Saba ak 
NW Se 

dengan zaman, diubah atau di 
     n,, .misalnja- ,,zedendelic- 

  

da Strafwetboek itu. 

  

Tahun ke VI — No. 9 la 

shir Bulan Ini Perkaranja Diadju. 
ka n Ke .Mahkamah Agung 

:0ro Mengenai Per-Undang2an Indonesia. 

ntuk menyelesaikan penjelidikan sementara nx- 
Hamid UI. Kira? pada aciur bulan jni Djaksa Agang 

in perkara itu kepada Mahkamah Agung dan per- 

n mr. Wongsonegoro dalam suatu pertjakapan di- 
politik Areta.Atas 

a undang? Sisatsinrichting van Nederianis Indie ita 

pada wakta ini sedang berada di 

Djakarta”, demikian keterangan 

Atas pertanjaan Aneta apakah di 

jang baru2 ini dikeluarkan, ber 
daserkan S.O.B., menteri. kehaki 
man mr, Wongsonegoro menerang 
kan: ,,Peraturan Kekuasaan Mili 

ter jang dikeluarkan oleh mente 
ri pertahanan ad interim menge 

  

n Hamid Akau Diperiksa | Overste Kretarto 

      

| 
$ 
Ru 
, i 

Ka 

Bug 
d | | 

Ud 
£ Lal 
2 

Pan 
Ta 

Wa 
: & Pada tgl. 17 Pebruari 1951 tel iba ( TARTO, ti u : Hape 

oleh semua pembesar di Lampung. 

   

  

    

      

       
   

ebruari 1851 

   
  

   
bekas anggota KNIL. 

    nai larangan mogok itu, hanja 

bersifat sementara dan akan se 

Yera ditjabut kembali, djikalau 
Undang2 Perdamaian Bekerdja | 
jang tidak lama lagi akan diadju   kan kepada dewan menteri, su 
lah diterima baik oleh parlemen, 
Peraturan Kekuasaan Militer itu 
didasarkan kepada S.O.B., karena 
gentingnja keadaan memaksanja. 

Larangan pemogokan itu diuga 

dapat didjalankan dengan tidak 
didasarkan | pada S.O.B., tetapi | 

ini meminty, waktu persiapan J9 
lama, sedangkan keadaan seka 

rang ini meminta tindakan jang j 
Hjepat. 

  

" Muhamad Yamin bisa benar pen- 
rija mengenai hal itu, tetapi pe” 

     
| lomansi 
| Tar SOB. 
| pemerintah 
: kekuasaan hakim tidak akam dipengas | 
| tuhi oleh pendapat pemerintah. Filsa" 
"fat 

: rengan declaration de droit de Ihamme, 
: Kekuasarn 

  

       

| Tamalan kerdja mr. Wongsonegoro me 

  D ALAM SUATU keterangan 
jang dikeluarkan sesudah me ' 

akan sidang mulai tanggal 17 | 
hingga 19 Februari.jl. maka P'm ' 
pinan Partai Masjumi menjatakan 8 dengan tindakan jang di 

pemerintah dengan dkeluar | 
Suatu Peraturan Kekuasa 

    
   
 
 
 

  

    
   
       

  

     

  

   
       

  

an Militer (Pusat) jang mam ana 
si dan mengatur soaj pemogokan. 
Dalam keterangan tsb dinjatakan 
selandjatnja, bahwa Pimpinan Par 
lai Masjumi akan menjokong tin. 
dakan pemerintah itu sekuat-kuat 

: Tn NE 

— Masjumi berpendapat, bahwa 
tindakan itu- hanjalah akan berha 
sil, djika disertai dengan usaha? 
jang mendjamin djalanni, pra | 
duksi dan mendjamin pula akan | 

  

dan segenap rakjat umumnja, Di 
“.njatakan dalam “keterangan tsb 

bahwa  Masjumi antaranja me 
ngandjurkan, supaja diusahakan : 
4. kebutuhan hidup rakjat umum ' 
andisediakaa dengan tjukyp dan 

dilakukan Nat .barang' de 
ngan tjara jang teratur, (Ant), 

  

    

ah tidak sependapat dengan mr. | 
d Yamin, Tiap2 orang dapat di 

tuntuf menurut penetspan2 dalam or 
untuk melarang pemogokan 4 

itu. Sekalipun pendirian ! 
itu #klak benar namun 

hukum Republ'k Indonesia didar 
rarkan atas filsafat Rousseau (Contract 
Sociat) dan trias-poliiica Momtesgule 

hekim adalah bebas seve”rj 
uhnja daripada kekuasaan penielene- 

ra. dan kekuasaan pembenjuk - un” 
undang . Mengenai undang3 per” 

  

   

perangkan, bahwa undang2 ini dimak- 
sudkan untuk menghindarkan ketega- 
agan antara kaum medjikan day kaum 

pekerdfa, “dengan Sideserkan" kepada 
azas2 demokrasi. dengan la'n perkataan 
sebanjak mungkin kesuka-relaan dan 
sediki, mungkin paksasn. 

  

  

Menteri kehakiman mr. Wong 
sonegoro mengachiri keterangan 
nja dengan pernjataan, bahwa 
kementeriannj, sekarang ini sa 
ngat kekurangan hakim, teruta 
ma didaerah? diluar Djawa. 

200 Orang hakim Be'anda te 
lah dihentikan dari djabatannja, 
karena mereka itu bukan warga 
negara Indonesia, dan oleh Ko | 
misarjat Agung Belanda di Indo | 
nesia mereka itu dilarang untuk : 
mengangkut sumpah Setia .kepa 
da Undang2 Dasar Republik In 
donesia, 

  

D ALAM RAPATNJA kemarin 
lah membitjarakan dan menerima baik 

san resmi Dewaa Menteri hari ini. 
Sementara itu Menteri Perdagangan njusun yentjana persiapan perbekalan it 

telah menjadjukan usul? mengenai persiapan 

1 a dari Baturadja di Lampung  Oversie KR- ja Gisembut. selain' oleh pimpinan ten tara 
Gambar: Overste Kretar to Saan tentara Bataljan 206 di Tandjungkarang, Didalam batal jon ini terdapat banjak 

  Di Lampung 
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Bataljon 206, djuga 
me.akukan  pemerik- 

  

| Lain Yiaranja 
.dap , Ak 

A 

nah mendjadi 
. dan faktor dalain menghadapi s 
ka menghadapi , peristiwa Mad 

pihak ,,PKI- Muso” 
. 

: kakak 
Sebalikrja da-am 

tindakan9 polifis 

runding dan baru 
njerang pihak militer beraksi, Se 

| bagai tjontoh Residen Sarusi me 
ngemukakan, bahwa sikap sede 
mikian itu umpamanja ternjata 
dalam peraturan militer jang me 

| larang adanja organisasi SD 
| Kartosuwirjo?, dan inilah sikap 
| politis, 
| Sain daripada itu Residen Sa 
| Nusi memadjukan diuga beberapa 
| faktor? jang berbeda antara Ma 
|diun dan DI. 

Di Madiun orang bertjita2 ten: 
tang penjusunan masjarakat dan 

  

  

  (Ameta) 
  

malam, jang djuga dihadiri oleh 

dakan? selandjutnja buat melaksanakan rentjana jtu telah diperoleh 
8 : 

Prinsip 
Setudju 

Komp. Regionai P58 
Di Indonesia-Kata ha- 

langan LN Indon. 
PADA PRINSIPNYA kita me. 

njetudjui akan | dadakannja konperensi reg'onal dari organisa si2 PBB jang terlepas dari hubu- ngan pemerintah? (non-governmen tal organisation) seperti United Na 
Kemungkinan? 

  tions Association. 
Snja untuk mengadakan Sa | : perensi demikyan disini akan dipela 

ajari oleh berbagai kementerian, terutama oleh kementerian? Luar Negeri dan Penerangan. 

Demikian keterangan jang di 
dapat Antara” dari kaangan 
Kementerian Luar Negeri menge 
nai kabar2, bahwa atas undangan 
pemerintah Indonesia, konperensi | 
regional dari organisasi2 PBB jg | 
terlepas dari hubungan pemerin | 
tch akan dilangsuigkan dalam 
bulan Djuli jang akan datang di : 
Indonesia. Waktunja da,, dimana 
korperensi itu kiranja akan diada 
kan belumlah ada. kepastiamnja. 
Demikian kalanga,, tersebut, 

  
  

Divisi Badja Rusia 
35 Divisi Disiapkan Di Djerman 

Timur & 
EMENTERIAN luar negeri Amerika, hari Senen dalam japeran- 
nja mengatakan Sovjet Uni mempunjai 35 divisi 

dja atau jang dimekanisir di Djerman 
tadi katakan 

lah memperbaiki djalan? kereta api jang menudju 
Laporan2 itu tertjantam dalam ichtisar dari kementerian 
ri Amerika berkenaan sengketa Timur/Barat tentang Djerman. 

terian luar negeri 

Kk 
Menurut ichtisar tadi laporan? 

jang dapat dipertjaja “menjata- 
kan, bahwa "egeri2 pengikut $0- 

vjet xiah memperbanjak  keku- : 
atan tentaranja, sedjak  petjah 
sengke:a di Korea dan bahwa So- 
vjet mempunjai 35 divisi berla- 
pis badja atau jang dimekanisir 

seluruhnja di Djerman Timur 
dan Polandia sadja dan tentunja 

mempunjai pula teniara jang tak 
terbatas banjaknja di dalam per: 
batasannja sendiri, 

Laporan tadi katakan pula So- 

vjet Uni telah memperbaiki dja- 

lan2 kereta api jg diambilnja dari 

Djerman Timu sebentar setelah 

Djerman menjerah. Dan djalan2 

kereta api itu, andai kata petjah 

perang, akan merupakan garis2 

persedjaan2 dari Sovjet Uni mela 

lui daerah pendudukan Sovjet di 

Djerman.. Pengumuman dari ke- 
menterian luar negeri itu berkepa- 

Ja ,/Tekanan2 Soyjet atas Djerman 

belakangan ini”. Selain itu ichtisar 
tadi menindjau pula tentang ke 

mungkiman adanja konperensi & 

Besar mengenai ketegangan2 in- 

ternasional, (Ant,-UP). 

  

Buat pertama kalinja Pendidik 

an Tehnik Tentara di Tjimahi 

pada hari Sabtu jl telah melaku 

kam upatjaga penutupan angka, 

tan pertama dan 12 orang sersan 

ahli tehnik dilepaskan sebagai 

hasil pertama untuk melakukan 

tugasnfa abiagian tehnik tenta 

ra. Pendidikan tehnik ini diikuti 

oleh para bintara jang dikirim 

kan dar berbagai tempat setelah 

menempuh beberapa udjian,   

Polandia 

|. beriapis ba- 
Timur dan Polandia. Kemen- 

djuga. Sovjet Uni te 
ke Djerman Timur. 

luar nege- 

  

Den Haag Djuga Tak 
Sanggup lerima 
Sidang Umum 

Pemerimah Beandg telah me 
16 ak suggesti jang menghendaki, 
Lupaja siacng2 Umum PBB jang 
ukan daiang dise enggaraka, di 
Len Haag, ibu-kota  Nederland, 
Dengan alasan, bahwa untuk ke 
perluan penjelenggaraan Sidang 
Umum itu Den Haag tidak "mem 
punjai tjukup tempat bagi para . 
utusan dan bahwa biajanja akan | 
besar sekali, pemerintah Belanda 
telah memberitehuka “, kepada 
membesar? nemerintaha, kote jg 
mengarjukan usu! “tersebut, bah 
wa USu' itu “iddk dapat diterima 

  
500.000 Buruh Di Seluruh Indonesia Masi 

ETELAH . DIKELUARKAN i 

NJA larangan mogok sleh : 
pemerintah tangga! 13-8 jang lalu | 
sampai kini menurut tjatatan, 
masih ada Ik V5 djuta buruh jang 
mogok diberbagai2 tempat dise 
ruh Indonesia, Pemogokan besar 
jang masih terdjadi, ialah dipcr 
kebunan2 di Medan, jang melipu 
ti 180.000 buruh jang tergabung , 
dalam Sarbupri, demikian antara | 
lain diterangkan oleh Mr, H. Ku | 
sumo Utojo, dari Kantor Pusat | 
Urusan Perselisihan dalam pertja | 

  

kapan dengan ,,Antara”? hari Se 
tasa, Mengenai pemogokan2 jang 

masih berlangsung, diterangkan, 

Isi dari rentjana ini, katanja | 
lagi, ialah supaja didalam: meng | 
hadapi. .situasi - internasional se 
karang ini, pemasukan barang2 
kedalam negeri ada mendapatkan 

   
   

   

    

   
        

    

Sumizro 

djaminannja didalam — lingku 
ngan perekonomian nasional kita. 
Soal2 detail selandjuinja tentu 
sadja belum dapat saja terangkan 
sekarang, katanja lagi. 

Utk hilangkan ke- 
tjemasan. : 

Dapat saja tambahkan, demiki- 
an Sumitro, bahwa rentjana jang 
telah diterima baik oleh Kabinet 
itu ialah untuk mempertjepat pro ' 
cedurenja dan didalam hal2 ini dgn | 
berpegang pula kepada siasat ang ' 
garan belandja negara. Diharapkan 
dengan tindakan2 jang akan didja 
lankan oleh Pemerintah itu nanti : 
dapat ditenteramkan perasasx2 ke 
chawatiran dikalangan ehalajak 
ramai, demikian achirnja Menteri 
Perdagangan dan Perindustrian 
Dr. Sumitra Djojohadikusumo. 

(Antara). 

Parlemen Akan Bitja- 
rakan Larangan 

Mogok 

  

  

Dari kalangan parlemen didapat 
kabar, bahwa dalam sidangnja pas 
da bulan jad. parlemen akan mem 
bitjarakan peraturan pemerintah 
tentang larangan mogok. . Dalam | 
hubungn ini belam didapat kete | 
rangan jang pasti apakah pembi- 
tjaraan itu akan merupakan usul 
inosi ataukah pemandangan umum 
mengenai kebidjaksanaan pemes 
rintah kalau dixdakan penzhitjara- 
an tentang rentjana anggaran bs 
landja. 

Pada malem Senen dj New York di- 
umumkan berdirinja suatu s 
baru jang bermaksud sInengadekan 
berhubungan persahabatan antare tak- 
jzt Amerika dan rakjat Rusia - diluar kekursaan Kremlin”', Organisasi ” baru 
Ini diberi nama 'Kewan9 perjang utk 

dang sangat 

| dan Korea Utara dari suatu dae 
rah jang lebarnja Ik 1200 mil per 

hamia. diduduki 
Utara 

organisasi |   kemerdekaan Rusia”, 

bahwa selain, diperkebunang Su 
matera Timur jang meliputi 180. 
000 buruh, djuga masih belang 
sung pemogokan  dipebrik Good 
Year Bogor dengan djumlak pe 
mogok 1500 orang, dipabrih gulu ' 
,Asem Bagus” Besuki 1509- bu 
ruh. Tiga tempat jang masih ber | 
langsung pemogokan ing adalah ' 
terhitung pemogokang jang besar, | 
pemogokan ketjil2ar diberbagai? ' 
tempat masih sangat banjak be ' 
nar di-akukan antaranja didaerah 
daerah Indonesia Timur, Pemogok 
an dipelabuhan Palembang sudah 
dihentikan, tapi soa'nja masih te 
rus diperundingkan. ". Diulaerah 
Priangan lock out pada p.rtenu 

“ 

dikaki P3 DAN PERANAN AA Hekamtata en psim 
| 

  

Lem pula didaerah Djakarta Raya, 

Kon. Betaviaateh Gehootraha 
Lembasa Kabudajaan Indoresis | 

| yan Kundtonen Watenschannen 

Persiapan Perbekalan Negara 
Renijananja Diterima 

Usaha2 Untuk M. enenteramkan 

Baik Oleh Kabinet 
Kechawatiran Rekjat -— ' Kata Dr. Sumitro. 

| a Wakil Presiden Hatta, Kabinet te- Bab 3 rentjana persiapan perbekalan negara demikian pengumu- | Yalan, jang me 

dan Perindustrian Dr. Sumitro Djojohadikusumo, sebagai pt- | u, atas pertanjaan meneran gkan kepada ,,Antara?, bahwa ja | 

backingnja dari Kabinet jang di- 

: Offensip | 
Baru PBB? 
Mc.Artbar Puas Akan 
Hasii2 Perang Korea 

Sekarang | 
3 it ACARTHUR kemaren menja 

1 : takan . kepuasannja menge 
nai situasi dimedan. pertempuran. ' 
Dikatakannja, bahwa pihak utara 
telah menderita kekalahan? taktis 

h besar, dan kerugian? 
mengalirkan darah dalam djaman 

perbekalan itu kepada Kabinet jalah supaja didalam tirs | 

modern ini, Karena kerugian? itu 
talah dari pasukan? RRT jang ter 
baik, maka tidak akan mudah bagi BRT untuk mengganti pasukan itu 
dengan setjukupnja”. 

mk - 

Sementara itu UP mengabar 
kan dari Tokio, bahwa keterangan 
MacArthur itu diartikan sebagai 
satu banda bahwa pasukan2 PBB 
akan memulai. suatu offensif | 
terbatas” lagi. Offensif pertama 
jang demikian itu telah dimulai 
pada tgl. 25 Djanuari jl dan da 
pai mengundurkan pasukan2 RRT 

segi disebelah selatay Seoul dan 
Sungai Han, 

Pada hari Selasa belum ada 
tanda? dari mana offensif baru 
PBB itu akan dilakukan. 

40.000 serdadu RRT) 
. Utara difront Wonju. 

Afenurut komunike markasbesar Ten” 
tara ke-8 pada hari Selssa pemusatan2 
pasukan9 RRT dan Korea Utara jang 
kuat dikabarkan berada d'daerah Homg- 
ehon di. medna pertempuran tengah 
Wartawan UP Posts mengabarkan, 
bahwa kira2 30.000 serdadu RRT dan 
Korea Utara telah dipusatkan disekitar 
Hongehon, sedangkan Ik, 10.000 serdadu 
RRT teah bergerak disebelah timur 
Wonju kesuatu daerah jang ted'nja 

oleh pasukan? Korea   

  7 

Lam ,,Pretex” djuga sudah berhen 
Li, tapipun djuga soa.nja masih 
velum selesai. Di Smg tidak ada 
pemogokan jang berarti demiki 

demikian Mr. Kusumo Utoyo. 

Lebih. djauh dinjatakan, bahwa 
pemegokan2 jang masih dilaku 
kan itu, adalah termasuk diperu 
sahean2 jang tidak termasuk vi 
taei, sedang dalam perusahaan? 
vitaal setelah pengumuman peme 
rintah, pemogokan pada. umum 
nja telah dihentikan, 

Berhubung dengar, larangan 
mogok dari pemerintah ini, menu 
rut Mr, Kusumo. Utoyo, sangat   

-& 

   

    

' 'memberjikan pendjelasan2 seperlunia, 
(Aneta) 

  

pertanggungan djawab terhadap 
| tjita2 demikian bisa dipersalahkan 
| dan bisa pula dibenarkan. Tapi da 
' lam DI orang bertjita2 Ketuhanan, 

dan pertanggungan djawab kepa- | 
da Tuhan adalah mengenai batin 
|imanusia, apakah pertanggungan 
| djamab itu harus dgn ,,tjara Kar 
|tosuwirjo”, atau dengan ,,tjara 
: Natsir” atau bagaimana. 

Dan untuk dapat memberikan 
uin kepada pe- 

njelesaian soal itu, Residen Sanu- 
si berpendapat, bahwa alat2 nega 
ra pun jang bertugas untuk menje 
lesaikannja, harus berpedoman ke 
pada sendi Ketuhanan itu Bagi 
rakjat sederhana, diseluruh dunia, 
kepertjajaan seperti Ketuhanan itu 
Sangat tebal, sehingga rakjat se- 
derhana dimana2 pun dalam hal 
itu boleh dikatakan fanatik sekali. 
Demikian Residen Sanusi. 

Tentang Panitya DI sampai seka 
rang Residen Sanusi belum menge 
tahui apa jg dikerdjakannja, dan 
Sampai sekarangpun belum ada be 
rita2 resmi tentang itu. . 

Pantjingan 
RMS": 

dleh 

  

Ditolak eh Amerika 
ETERAN “Jang diberikan 
oleh. He seisema pa 

hari Sapta jang lalu, dalam mana 
ta memberitahukan, bahwa ,,R. M. : 
Belatan” menawarkan pangkalan 
udara dan laut kepada Amerika 
telah ditolak mentah? oleh kemen j terian luar negeri USA karena ke | 
terangan itu ,tidak berdasarkan | 
kenjataan jan Sesungguhnja,” 
Pembesar? ini Teen Kana i 
da Aneta, bahwa ada ampat alasan | 
baik, mengapa pemerintah Ameri 
ka tidak memperhatikan tawaran | tersebut antaranja jalah. | 

1. Pemerintah Amerika menga | 
kui kedaulatan Republik Indone | 
Sia atas Maluku Selatan, dan | 
mengenai daerah ini ia tidak da | 
pat mengadakan perundingan2 de ' 
ngan siapapun djuga diluar wa | 
kil jang sah dari pemerintah In | 
donesia. 2. Bertentangan dengan 
pernjataan Roelfsema, pemerin 
tah Amerika tidak pernah menga 
djukan pemintaan kepada Indo 
nesig untuk mendapat pangkalan 
sesudah perang Korea berachir. 
  

£ Sebuah pesawat ,Banbury Mixer”, 

'alat penjampur jang dipergunakan 
Untuk perusahaan2 karet dan hanja 
terdapat di gedung Lembaga Penje” 
lidikan Karet Indonesia, sangat mer 
narik perhatisn para pengundjung 
rapat tahunan ..Persatuan Perusa- 
haan Karet”. Tampak seorang ahli 
tehnik karet, W, den Breejen sedang 

    | 

banjak benar tuntutang buruh pa 
da pihak2  madjikan, disampai 
kan pada Kantor Urusan Perse 
lisihan gura diurus sebagaimana 
mestinja, Oleh Mr. Kusumo Utoyo 
ditegaskan, bahwa walaupun pe 
mogokan2, terutama sekali jang ' 
terdjadi perusahaan2 vitaal, kini 
boleh dikatakan telah berhenti, 
tapi soal perselisihan da'am ma 
na termasuk  turlutan2 buruh, 
oleh organisasi? buruh dan “wak 
centrale masing2, masih terus di 
perdjuangkan dan  diperunding 
kan, 

Dinjatakan bahwa Kementerian, 
Pertahanan telah mengeluarkan 
instruksi jang ditudjukan kepada   

'Penjelesaian D 

un Keterangan Seorang Bekas Wx, Residen ,,PKI-Muso” 

TAS PERTANJAAN Antara” menga, beam 3 dika 
tindakannja menghadapi DI tidak bi dna Pe vena daan 

perti pernah dikemukakannja tatkala terdjadi 2 

Residen Sanusi Hardjadinata jang dulu seachir affaire Ms 
wakil residen di Madiun menerangkan, bah: 

pemerintah mengadakan tindakan milifey 
bolitis. Djadi tegas pakai kekerasan, dan orang jang ti 

tidak diganggu. ——— 

menghadapi 
soal DI, pemerintah mengadakan 

dengan mengi 
ngat faktorg meuiter, Artinja, di 
usahakan penjelesaian dengan be 

'kelau DI me 

| perlintasan 

| faSan2 akan 

i pada DPR Bulongan itu telah di 

| dengan mempergunakan sebuah 

h Tetap Mogok ) | 

| sing2. Dibeberapg 

    

    

   
       

   

    

   

   
   

  

   

                      

   

   
   

   

    

   
    

   

    

   
   

  

    

  

   

      

   

   
   

   

“hk 
Daripada Terha- 

si Madiun” : 

   

    

cal Di adalah berlainan di 
lun”. Diuraikannja, bahwa 

dengan men 

Garis I 
ralel 38 

Mc.Arihur Tak Akan 
Lintasi: Semau2nja 

.& Sadja 
AA ERIKA SERIKAT di- 

tahukan kepada - Inggeris, 

duga telah memberi 

bahwa ia bersedia untuk 'me- 
ngikuti andjuran Inggeris su. 
paja pasukan2 PBB djangan 
melewati garis lintang 38 de- 
radjat, sekalipun keadaan 
militer mengizinkan untuk 

| mengambil tindakan itu, de- 
|mikian sumber2 jang menge. 
|tahui menerangkan di Lon: 
don hari Senen. ' Ha 

  

     

  
Para pembesar di London tak 

mau memberikan komentar tom: 
tang perkara ini. Mereka hanja 
menjatakan, bahwa pendirian -pe- 
merintah Inggeris sudah terang se- 
bagaimana telah diumumkan oleh 
perdana menteri Clement Attlee 
beberapa hari jang lalu, ialah #u- 
paja pasukan? PBB djangan meli- wati garis lintang 38 deradjat itu 
dengan maksud untuk  mentjoba 
mendapatkan suatu penjelesafan 
setjara damai. (Ant — AEP” 

Dim pada itu - Djenderal Mae 
Atthur pada hari Selasa menyun 
ijungi medan pertempuran Ko 
rea, dan memerinsahkan supaja 
pasukan2 PBB mengambil kem 
bal inisiatif-nja di Korea, Akan 
tetapi MacArthur  menjatakan, 
bahwa ig tidak dengan ' semang 
nja akan mendjalankan kekuasa 
an untuk melintasi kembali garis 
iintang ke-38 deradjat. - Kata : 
MacArihur: ,,Walaupun presiden, 
Truman mengemukakan bahwa 
soal perlintasan garis Tintang ke 
38 itu hendaknja d'putuskay se. 

| suai dengar persimbangan grja 
| jang sebaik?nja sebagai koman 
| dan di medan pertempuran, saja” 
ingin menegaskan, bahwa djika 
soal itu benar2 telah timbul, saya 
tidak akan mendjalankan kekum 
saan itu dengan sewenang8 ajika 3 
pada itu dikemukakan @alagang 
po!itik jang kuat jang menentang 

garis. Tintang itu. 
sangat boleh djadi pemba 

ditentukan untuk 
garis Intang 

: pit aa 

Dr. Murdjani Kembali 
Ke Bandjarmasin 

Gubernur Kalimantan ' dr, 
Murdjani, pada hari Senen te 
lah kembali pula ke Bandjarmasin 
setelah. melantik dewan semen 
tara daerah istimewa Bulongan 
dan Berau. Sebagai ketua dari 

  

me
ng
bu
k 

Dan 

soal perlintasan 
i tu”, 

pilih tuan Dachlan. 
Anggauta2 dewan pemerintah 

Bulongan terdiri dari Tan Tjeng 
Soa, Dames Frans dan Anang 
Masjur. Sebagai ketuanja diang 
kat Sultan Maulana Moh. Djala 
luddin, Kemungkinan besar bhw 
Tarakan akan didjadikan ibu ke 
ta kabupaten Bulongan, 

  

Dua Orang Serdada 
K. L. Merampok : 

Dug orang. serdadu KL jang 
belum diketahui kebangsaannja, 
Senin malam pada ik djam 10, te 
lah melakukan perampokan ter 
hadap seorang Indonesia berna 
ma Sjarif Lubis, jang djalan di 
djalan Piatu Air Pasar Bary Dja 
karta. Serdadu2 KL tersebut, se 
telah dengan paksa merampoh 
uang jang ada pada sang korban 
sedjumblah R 1650,— kemudian 
melepaskan tembakan pistol jang 
mengenai . telinga sang. korban, 
setelah, mana mereka larikan diri 

  
kendaraan. 

Komandan militer dimasingg tem 
pat diseluruh Indonesia, guna 
menghentikan dan menjelesaikam 
se'ekas mungkin pemogokang jg” « 
masih terdjadi. didaerahrja ma“ 

tempat, men 
rut Mr. Kusumo Utoyo, instruk 
si Kementerian Pertahanan itu 
belum didjelaskan oleh” Komen 
dan Militer setempat, antaranja 
diperkebunan2g Sumatera Timur. 
Achirnja diterangkan, bahwa un 
tuk menjelesaikan pemogokan? 
dan soal2 perselisihan antara bu 
ruh dan madjikan, kini telah dipe 
gang langsung oleh Panitia Per 
selisihan Pusat, jang diketuai sen 
diri. oleh Menteri Perburuhan,
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» si2 5 it . i: ri Sobsi ur n . 

Pa UN 3 ( Dan: disambut dengan gembira dan me-    

  

sar Ik. . R.19:000—, Berhubung 

  

| nannja, Hasil tanama 
hun ini akan berlebihan lagi. 

  

  

      

Dengan diketuai oleh nona Dar- 
mini, untuk memperingati Hari Wa 
nita Internasional, di Semarang te 
lah dibentuk Panitya Sementara jg | 
anggautanja terdiri dari organis »- 

ta, BTI bagian wanita, Gerwis, Per 
wari, Penkaig Demokrat Indonesia, 
Sin Yuo She dan Wanita Rukun Te 
nga ag bata Ta RS 
Sebagai rentjana atjara jang ter 

penting dalam peringatan Hari Wa 
nita 8:Maret jang akan datang ter 

| telah menerima 100 orang tjalon 
polisi, jg segera akan dilatih seha- 
gai polisi MBK. : 

kas pedjuang. 

100 ORANG TENAGA 1 
POLISI BARU. 

. Beberapa hari berselang 
Mobile Brigade Kar. Semarang 

Mereka itu adalah bekas pedju- 

Selain dari ini, Polisi MBK tidak 
berapa lama lagi akan menerima 
pula sebanjak 150 orang, djuga be 

Mereka akan diberikan dididikan 
polisi istimewa, dan setelah itu 
akan ditempatkan dipelbagai sta- 

djaga keamanan ditempat2 tsb. 
Dengan adanja pendjagaan ini, 

oleh beberapa pedagang dikota ini 

reka menjatakan akan berusaha 
djuga membantunja. 

USAHA SEBDA. 

Kebireemvam os.” g 

ini, 

ang dan mempunjai hasrat besar | 

untuk mendjadi polisi. - 

tion2 atau amplasemen2 guna men | 
, dapat digagalkan dan 

       

  

     
   

    

lisi seorang gugur dan seo! 
gedor rumah sakit dan m 

NE DU : 

Serangan pada kota Manondja- 
ja d'mu'ai pukul 18.80 dan bar 

| berachir pukul 02.00. 
menembak selamg "Ls 

| tara teniara dan polis 
hak meawan geror 

terdengar | dimana-mana, Piha 
tentara kehilangan 2? orang das 
polisipun kehilangan 2 or 

Serangan atas Singa 

    
  

    

TAI Mah 

KK     Sa tu 

    

    

   
   

       

# 

  

sidak kurang dari '7 djam. Demi- 
kian berita jang belum “lengkag 
diterima oleh, ,/Antara” dari ' 
hak polisi Bandung hari Seni   Sebagai langkah pertama, Sebda   sebut, antaranja akan diadakan ra 

pat umum, hiburan2 kepada galo- 
ngan wanita, mendatangi tempat2 
buruh wanita, jang semuanja itu 
bersifat gembira untuk melepaskan 
suasana perang dan. memperkuat 
usaha2 kearah perdamaian dunia. 

Dalam upatjara tersebut panitya 
akan mengundang Nj. Duta.RRT 
di Djakarta. Tidak diterangkan, 
apakah akan diundang djuga wani 
ta2 luar negeri atau isteri2 keduta 
an jang ada di Indonesia ini. 

' MEMPERINGATI HARI 
21 PEBR. 
Atas seruan Gari-sekretariat WFDY 

. vatuk ikut memperingati hari 21 Peb:., 
jalah. heri jg bersedjarah dari per- 
djuangan Pemuda melawan kolonialis 
maka.fikota ini telah, dibentuk satu 

okomits terdiri dari beberapa organisa- 
si pemuda jg diketuai oleh sdr, Suto- 
mo, 2 

Pada Rebo sore djam 5 nanti, di 
Gendong akan diadakan rapat umum, 

SOKONGAN UTK KORBAN2 
HOAKIAU Di AMBON. 

Dari “pihak Siang Hiwee Sema- 
rang (Pers. Dagang Tionghoa) 
didapat kabar bhw. mereka baru2 
ini terima “surat dari Federatie 
Siang Hwee Djakarta mengandjur 
kan supaja dikota ini diadakan so ! 
kongan “dari para anggautanja, | 
uang manga nantinja akan disum- | 
'bangkan untuk “meringankan be- 
ban korban2 Hoakiau di Ambon. 

Di Djakarta Federatie tsb telah 
berhasil mengumpulkan uang sebe 

dengan 'ini,. "maka beberapa hari 
berselang "telah “dibertuk sebuah 
panitya'terdiri dari 3 orang. 

Sementara waktu .panitya tsb 
telah berhasil mengumpulkan vang 
sebesar: R.6:650-—, uang mana 
chabarnja hari.ini akan dikirimkan 
ke Djakara untuk diteruskan kepa- 

da jang bersangkutan di Ambon. 

BULANNJA DISELESAIKAN. 
Dari pitak "jg boleh dipertjaja di- 

Gapcs kabar, bahwa tiap-tiap ketua 
Pengadilan Negeri Semarang, harus 
dapat menjelesaikan 60 perkara cri- 
mineel, baik sedang maupun ringan, 
disampingnja perkara besar dan sipil, ! 

Selandjutaja. pihak ditrtas terangkan, ' 
bahwa penjelesaian jang disebutkan 

| Siatas'ini, “oleh iketva2 Perigadilan 
Pa: Semarang telah banjak dilaks | 
an, akan fetapi sebagian ketjil tidak 

demikian, karena mereka itu ada dju- 
ga jg terikat dengan pekerdiaan lain nja, umpamanja menjelescikan perka: | 
ra sipil. Ki 2 

MENAMBAH HASIL TANAMAN. 
Dari pihak Djawatan Pertani- 

an Rakjat Inspectie -Djawa Te- 
ngah didapat. kabar, bahwa hasil 
tanaman untuk 'tahun ini boleh 
dikatakan mengetjewakan,  wa- 
laupun beberapa hari berse'ang ' 
dibeberapa daerah terdapat ban- | 
djir. NA 2 : 

Didaerah-daerah jang tidak ke | 
bandjiran, hasilnja lebih dari pa- ' 
da mentjukupi utk kebutuhan rak 
jat Djawa Tengah sehari-harinja. 

Untuk memperhebat hasil ta. ' 
haman, maka kini kepada pe 
tani telah dibagikan beribu-ribu | 

“ton pupuk hidjau (Crotalaria | 
TUNORA) Ha AA . 

Bahan tsb. banjak sekali dida- 
patkan didaerah Tengaran, anta- 
ra Bojolali-Salatiga. 

Baru2 ini Djawatan Pertanian 

S 

     
   

  

'Rakjat daerah P telah 
minta Pe an uk hidjau ' 
itu sebanjak 200.000 kilo, 

Dengan adanja ,,obat bikinan 
Indonesia ini” "maka djawatan 
tsb. diatas menjatakan kejaki- Bana Ukba ta 

  

   

Sbb.: untuk menjokong angg. Seb- 
da sebanjak R 750.— dan 

anggautanja sebanjak R 825.— 
Selain dari ini mereka telah ber- j 9 ta ja 

ea si rentjana pesta besar” itu. 
hasil memperdjoangkan kembali- | Deriai renang: 3 | 

nja bekerdja 26 buruh Mo RI Ku Win mal Th djam 'Jamanja di Kalidoh jang sedjak diberhen- 
tikannja pada tgl. 12 Dec. th. j.l. 
dan lainnja lagi. £ 

SALATIGA. 

  

  

. Succes polisi. 
Berkat kegiatan polisi di Salatiga 

dengan kerdja sama dg. lain2 instansi 
Glat keamanan Negara kini telah di- 
tangkap beberapa orang. jg. ikut .ser- 
ta dalam serangan jg, baru2 ini ter- 

djadi di Kebondowo (Tuntang) ketika 

2 pegawai dari ondememing “Getas 
sedang membajari para pekerdja. Sa- 
lah seorang pendjahat jg. menembak 

mati agen polisi Darmo pada waktu 
Hu berada ditengah-tengah orang ba 
njak, Sebelum ' melepaskan tembakan 

kearah sdr. Darmo itu'ia' telah .me- 
njimpcn revorvernja didalam sarung: 

ja. Maka setelah pembunuhan terdja- 

edi Jalu timbul paniek, 
Suatu keuntungan 8 
bahwa sebahagi besar dari 

ualg untuk membajar, pekerdja? itu 
sudah dibagikan kepdia mamndor2 jg 

pat dinjata- 
kan, 

! berkepentifgan, sehingga uang jang 
hilang tidak begitu #banjak “sebagai 
dugacn semula, Selandjuinja' polisi 
telah dapat menemukanfkembali & 4 
ton karet jg di P3 berik karet 

Yon ig tempo 
& 

    

   hari. 

Sebelum panitya di 
“Te 

  

   
dan -Kota- 

dalem .mosi . mang 
perhatian: Pemerintah ters 

ia Pemerintah Pusat 

Salatiga, 
iniakan 

    

d rakjat biasa, oleh karena mereka 

Sjuga turut berdjoang.untuk kemetrde- 
kaan Nusa dan Bangsa. 

Pembahagian garam. 
Djawatan “distribusi kotapradja 'Sa- 

latiga.kini telah mulai memutar roda- 
nja. Mulai ig. 19-s/d:28 Pebruari 1951 
dibagikan garam kepada . penduduk. 
Tiap-tiap djiwa menerima 250 gram 

dengan harga R 0,15. 
Banjakaja penduduk kotapradja Sa- 

latiga pada Waktu ini ada & 40.000, 
Banjaknja garam jg dibutuhkan 19 tom, 
telah diterima 5 ton. 

KENDAL. 

Pada tanggal 14 Pebruari 1951 

Gjata, berpakaian seragam telah 
datang dikantor Djawatan Penera- 
ngan Ketjamatan Pegandon Ken- 
dal. Dengan tidak banjak berka- 
ta, lantas membawa Sdr. SURADI 
bin SUDIRO seorang Pegawai dari 
Djapen Ketjamatan Pegandon. Ke 
mana dibawanja sdr. tersebut, sam 
pai berita .ini ditulis, belum dike 
tahui Kepada seluruh Instansi di 
pintakan bantuan sepenuhnja, agar 
bila penangkapan ini didjalankan 

(oleh fihak resmi segera memberi - 
tahukan kepada Djapen Pegandon. 
Hal ini pun sudah dilapurkan ke- 
pada fihak Polisi Aliran Masjara- ' mendjermilikan suasana — pada kat. umumnja. 

BOJOLALI, 
  

Korupsi f 100.000.—. 
Kini terdengar suara keras dari 

Pegawai Kabupaten Bojolali, me- 
ngenai ketjurangan keuangan Kab. 
Bojolali, jg sesungguhnja 2 bulan 
jg. lalu desas-desus telah ada. Me- 
ngingat kabar jg sangat boleh di 
pertjaja, tidak hanja Ik R 100.000 ' 
jang belum ada pertanggungan dja 
wab dan pembukuan . jang tertib, 
tetapi djuga memindjamkan uang 
pemerintah jg tidak sedikit djum- 
lahnja pada instantie lain ' (pada. 
grossiers) dengan bunga, jg bu- 
nga mana ta' masuk pembukuan 
  

  

    
    

   

  
t-surat pudjian 

  

        

ZALF 

i suda dikenal sedari tahun 1930. Telah dapat- 
dari mana-mana tempat. 

8 | dapa menjembuhkan rupa2 penjakit kulit dan Juka2. 
 dipudjikan kemandjurannja untuk menjembuhkan: 

Kaki dar ran rangen 

djari     

    

  

en atau bewazir. 
BELI DIMANA 

  

(kan trotolan dan djerawat 

MANA TEMPAT, 

(Serikat Buruh Daerah Autonoom) | 
tjab. Kota Smg. telah mengusaha- | 

|kan fonds kematian, jang hasilnja 

utk. : mn Mata Bak 1 i lam har kita, b hari 
menjokong kematiannja keluarga arian kita, Beberapa: 

Menurut keterang 
lisi Djawa Barat, mungkin per 
Liwa inilah jang. ..djmaksudkan 
oleh D.I. sebagai ,,pesta besar” 
Sebagai pernah dimuat djuga da 

   

jl terdapat surat pada seorang 
koerier D.I. jang ditembak mati, 

Kenjataan bahwa pertempuran 

menundjukkan bahwa memang 
gerombolan bersendjata itu su 
dah bersiap-siap untuk melaku 
kan serangan tsb. 

Gerombolan bergerak 
dibarat daja Bandung. 

Selandjutnja menurut laporan jg 
diterima 'di Bandung, pada hari 
Minggu 18 Pebruari gercmbolan 
bersendjata jg. terdiri dari kira2 
200 orang telah diketahui berge- 
rak disebelah Barat daja.kabupa- 
ten Bandung, jaitu diketjamatan 
Pasirdjambu, Menurut Keterangan 
itu, mereka mengibarkan bendera 
putih dipuntjak sebuah bukit, jaitu ! 
dibatas desa Gambung dan Tjiku- 
da. Pada kira2 djam 20.30 Minggu 
malam gerombolan itu disinjalir 
menudju ke Leuweungdatar. 
Bandasari Bandjaran, tetapi kemu 
dian dikabarkan lagi kembali ke- 
daerah ketjamatan 'Tjiwidej. Me- 
nurut kata orang didaerah2 tsb, 
gerombolan tsb. ialah gerombilan 
DI. Selandjutnja timbuj dugaan, 
bahwa gerombolan tsb. ialah jang 
selama beberapa minggu ini berge 
rak dan mengatjau didaerah teng 
gara kabupaten Bandung (daerah 
kawedanan Tjitjalengka). : 

25 orang pemburu babi 
disergap gerombolan. 

Sementara itu kepada polisi di 
Bandung hari Senin diberitahu 

| kan, bahwa Minggu Siang 25 
orang jang sedang memburu ba   | bi didaerah gunung Waringin aa 

| crang tsb: ketika sedang membu 
| su dihutan2 isb telah disergap 

| disebe'ah barat daja Bandung. 

Ditjulik. | Iga kelia 

akang. Sdr. Gunawa, jang akan 
| menolong istrinja ut - mende- 

lara pedkebunan Wanasari dan 
Dewata te'ah hilang dan sampai 
hari Senin belum dikabarkan ba' 
gaimana nasib mereka, Menurut: 
keterangan, mungkin sekali 25 

gerombo'an dan  dichawatirkan 
telah ditjulik oleh gerombolan jg 
pada hari itu disinjalir bergerak 

Pembersihan dilaku: 

Dari pimpinan antara tentara di 
“Bandung seterusnja diperoleh ketera" 

- orang gugur atau hilang. Kete- 

seorang hilang. 4 
menggondol obat?an. 

    

        

Pengeluaran2 

| Menjangkut Ribuan 
ee Rupiah 

po | sekretaris | 
is |-kap mendjadi 

Perwakilan Rakjat Daerah Semen 

berhubung dengan 
Ann keuangan untuk keperluan DP 
"DS Ya -” Demikian keterangan jg 
diperoleh ,,Antara” dari pihak jg. 

Ir 4 

sekitar Bendung : : 

Singaparna h dan 'Manondja 
| gerombolan? bersendjata. 

  

ombolan itu mundurnja dan 
serombolan belum sampai. Tasik 

1 antara pukul 01.00 sampai pu- 
ukan perlawanan. Dari pihak po- 

Gerombolan berhasil meng- 
  

  

sTak 
ertanggung Djawab” 

NE TARAN na 
.erah Propinsi Djawa Bara 

elah memberi tahukan kepada Bu 
ti Djatinegara, supaja mengam- 

dakan dengan ',menschorst” 
kabupaten, jang merang 

sekretaris Dewan 

        
    

tara kabupaten Djatinegara itu, 
» Wan-beheer 

berwadjib. 

Bok ak 

Djumlah uang DPRDS, jang di 
keluarkan tapi tidak bisa diper 
tanggung djawabkan itu, ditaksir 
SeBedar R 30.000—. Pemeriksa 
&n, jang sedang dilangsungkan, 
dipersukar karteng buku tentang 
pengeluaran uang itu sudah diba 
kar. Mengenai kemungkinan per 
kara Tni dimadjukan kepada ha 

     
    

   

    

  

    

K
k
 

& Ha ta ba : 

£ Bar imi. Ir, Djuanda dan Mr,   

  kim, jang berwadjib menjatakan, 
bahwa kalau ada bukti bahwa 
penbuatan “ik penggelapan, ma 
ka DPD kabupatenlah jang harus 
memadjukannja perkara tsb kepa | 
da hakim. 

BK kak 

- Peristiwa pengeluaran uang D 
PRDS jang tidak pada tempat 
nja terdjadi pula dibeberapa ka 
“bupaten 'ainnja, @ntara Jain di 
Kuningan, dimang sedjumlah R 
26.000,— belum dapat di pertang 
gung djawabkan, Kabarnja ketua 
hendak membeli auto. Tentang ke 
keruhar keuangap DPRDS kabu 
paten2 lainnja, terutama dalam 
hal kas-bon2 belum dapat dika 
barkan, berhubung dg pemerik 

saan. 2 11 5 

R 26.000 masih adu 
Dalam pada itu, hari ini Sjafei, 

wakil ketua DPD .Prop. Djawa 
Barat, jang baru kembali dari 
Kuningan . menerangkan, bahwa 
pemeriksaan jang dilakukan atas 
keuangan DPRDS kabupaten Ku 
ningan kini telah selesai dan di   
“ketahui, bahwa uang Sedjumblah 
R 26.000 itu masih ada. 

Sebagai telah kita kabarkan 
kemarin, wan-beheer uang keper 
luan DPRDS telah terdjadi di 
“kabupaten Djatinegarg jang me 
ngenai djumblah R 30.000, begi ' 
tupun dikabupaten2 Jain dari 

| propinsi Djawa Barat, a.l. di Ku 
ningan, Kabarnja ketua hendak 
membeli oto. : |   oleh tentara dan si terhadap ge- fombolan2 pengatjau didaerah Tjitja- 

lengka 30 km. .sebelah Timur Bandung boleh dikatakan hampir setiap hari terdjadi. Gerakan ini ada jang “bersi-. tat pembersihan, djuga Peer ajerang darj kedua belah fihak jang mengakibatkan puluhan angg. gerom- 
bolan tertawan, Pimpinan tentara tsb 
tidak menerangkan anggota gerombor 
lan apa jang telah ditawan itu, dju- 
ga tidak dapat memberi angka jang pasti berapa djumlah tawan tsb. 

Bai pi Ai Ant.) 

ngan, bahwa gerakan jang dilakukan 
polisi 

dan mendjadi keuntungan indivi- 
du, Harap jg berwadjib lekas ber 

MAGELANG...“ 

  

| Garong jg Sial. 
Pada malam tg. 17 Februari 

'51, Kira2 djam 9 malam rumah- 
inja Sdr. Gunawan di kampung 
Potrobangsan Magelang telah ke- 
datangan tiga orang ' berpakaian 
seragam, jang oleh tuan rumah 
belum  dikenalnja. Waktu tamu 
tsb. ditemui oleh istri dari Sdr. 
G. mendadak memegang tangan- 
nja njonjah “Gunawap, -t8b: Jan 
akan menjikapnja. Untung njo- 
njah Gunawan dengan sekuat te- 
naga dapat menghindatkan sika- 
pan tsb, dan kemudian lari kebe- 

katinja karena diatjungi pistul 
oleh garong jang lainnja, AN 
Diwaktu njonjah Gunawan lari   kebelakang, sambil bertereak se-: 

keras2nja, hingg, dapat didengar 

schriften, . 

  0'eh Pemuda2 dari Barisam Ke- 
amanan kampung tsb, Dan de- 
ngan dibantu oleh penduduk lain- 
nja mereka mengedjar “gerombo- 
lan garong tsb.: jang kebetulan | 
dari tapinja pengepungan satu di     antara mereka dapat tertangkap 

Adapun jang mendjadikan ba | 
han keramaian di Kuningan ini ,- 

yialah karena uang hendak diguna | 
'kan tidak menurut -beheer-voor | 

demikian Sjafei. Me: 
mang betul, ada maksud DPRDS 
untuk membeli mobil, tetapi ti 
dak djadi, karena harga dan ke | 
adaan oto itu tidak sesuai. Uang ' 
itu telah dikembalikan kepada | 
kas. aah tk : : 

dan dapat ,,persenan” jang agak 
lumajan dari semua orang jang 
mengpungnja. 

Ketika ditanja oleh Polisi ia 
mengaku bernama Paiman bera- 
sal dari Bringin, dan dug orang 
temannja jang berpakaian sera- 
gam dan membawa pistul berna- 
ma Paidi dan Sudarman, dua2- 
nja asal dari Salatiga, Malam itu 
djug, oleh K.M.K. dan Pulsi di- 
adakan pengedjaran terhadap dua 
orang lainnja, tetapi tidak dapat 
tertangkap. Sementara untuk di- 
dengar keterangan2nja, walaupun 
Paiman belum berhasil :icmbawa 
apa2 dari rumahnja Sdr. Guna- 
wan, ia Giahan , dikantor pwlisi 
Kring III Magelang. 

  
Patung Pak Urip Akan | 

Didirikan Di Mgl? 

Oleh Kolonel Gatot Subroto ! 
pernah diberi tahukan dengan li 
san (mondeling) kepada Bapak 
Wali-Kota Magelang, bahwa | 
“mungkin oleh pitak Ketentaraan 
di Taman Bunga Badaan (Bada-:, 
jan plein) jang terletak dimuka ' 
Pesanggrahan Sudirman, akap di 
dirikan sebuah Patung dari Al- 
.marhum Pak Urip Sumohardjo, 
Kapan peresmian pendirian tsb. 
belum-didjelaskan oleh Pak.Ga- 
tot dan akan segera diumumkan: 
'nja Setelah patung tsb, selesai di 
kerdjakannja, 

Ona 

Uang DPRDS Kuningan | 

Kem. .Unie-Zaken” 
Memang Tidak Tjotok — Kata Prof. Supomo ' 

   

    
      
     

   

   
   

   

  

    

dari kanan) telah mengundjungi kapal 
buah bentuk model kapal jang terdapat dalam kapal ini. 
tampak Tn, Amuzateguj dari . Manilla Shipping Coy” 

In ani TA kedua tamu tersebut. 

  

  

Tengku Hassan (kedua dan pertama 
.Viscaja” untuk melihat2 se- 

Paling kiri 
menganterkam 

(Ipphos) 
  

, Hubungan IndonesiaBeland a Bersifat Internasional 

» ROF. SUPOMO, ketua Panitya Negara jang menindjau kembali j 
. segala persetudjuan antara Indonesia dan Nederland, menja- 

takan kepada pers, hari Selasa bahwa pendapat Mr. Stikker jang 
menghendaki ,,opdeling” Kementerian Uniezaken dan ,,overzeese ge- 
biedsdelen” kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian U- 
tusan Umum Belanda adalah tepat. Sebenarnja, kata Prof. Supomo, 
pemerintah RIS dahulu telah pernah memberitahukan dengan djalan 
informil kepada pemerintah Belanda, bahwa kita tidak senang ' deu- 
gan adanja Ministerie van Uniezaken tsb. 

kakak 

Oleh karena kita menganggap 
hubungan Indonesia - Nederland 
adalah bersifas interndsional, se- 
hingga urusan Unie harus dise- 
lenggarakan olen Menteri Luar 
Negeri, seperti ha'nja di Indone- 
sia. 

Dari pihak Belanda pada wak- 
tu itu “didjawab, bahwg  hanja 
buat pertama kali diadakan Mi- 
nisterle Uniezaken tersendri se- 
bagai konsiderasi spesi terha- 
dap Mr. van MaarSeveen jang 
berdjasa besar Werhadap penjele- 

| saian pertikaian Indonesia-Belan- 
da. Van Maarseveen boleh “tetap 
memegang  Kementeriannja de- 
ngan perubahan nama. 

  

Sekarang telah tiba waktunja 
— kata Prof. Supomo lebih lan 
djut —, menghilangkan minisie 
rie van Uniezaken tersebut, ter 
utama oleh karena Uni itu sangat 
impopulair di Indonesia dan ada 
nja Ministerie van Uniezaken di 

. Nederland akan hanja lebih mem 

Bilosesi 
Tg. 25 Februari Asra- 
ma Latihan Olahraga 

Ditutap 

SRAMA LATIHAN PUSAT 
Olympiade jang dalam ren- 

tjananja akan ditutup pada tang- 
gal 25-2, oleh karena beberapa hal 
jang harus diselesaikan di- Djakar- 
ta, terpaksa dimadjukan  penutu- 
pannja dan dilangsungkan hari 
inj dengan upatjara penurunan ben 
dera Olympiade, Pada hari Selasa 
dan Rebo ini rombongan tersebut 
berangkat dengan kapal udara ke 
Djakarta dibawah pimpinan S. P. 
Pakualam untuk menunggu hari 
keberangkatannja ke New Delhi. 
Pada Senin sore ji. rombongan ke 
India itu oleh direksi hotel Garuda 
dihormat dengan mengadakan tea 
party dihalaman hotel tersebut se 
bagai utjapan selamat djalan. 

Dalam upatjara penutupan as 
rama latihan, J, L. ManuSama 
pemimpin umum pusat latihan 
memberikan laporan, bahwa ha. 

| 812 latihan selama 26 hari mem- 
berikan kondisi2 djasmani dan 

1 Tohani jang memuaskan dari pe- 
| main, sepakbola dan. atlit. Ia 
| berikan pudjian kepada “mereka 
| jang dilatih atas ikesanggupan 

| mengati segala peraturan selama 
| dalam latihan dengan disiplin 
jang kuat. Dengan semangat jg. 

| kuat ditambah. dengan Taktik2 jg. 
,didapat selama latihan  diharap- 
“kan mereka akan keluar dari 
medan2 pertandingan - Olympiade 

"Asia nanti dengan hasil2 jang ti- 
dak mengetjewakan. (Ant.). 

  
besarkan ketegangan jang telah ' 
ada sedjak gagalnja Konperensi 
Irian antara Nederland gan Indo 
nesia, (Ant).. 

HATTA TIDAK MINGGU 
INI KE PRIANGAN. 

PADJAK ISTIMEWA UNTUK MEREKA 
JANG DITOLAK 

Di Budepast pada hari Senin diu- 
mumkan dengan 'resmi, bahwa padjak 

jang istimewa akan dipungut dari me ! 
reka jang tidak diterima dalain dinas 
militer, . Padjak “tersebut meliputi: an- 
tara 20 sampai 54 dolar, dam akan 

| dipungut sempai mereka ment#japai 
tinur 26 th: : 

Kabar? jang semula menga ' 
lakan bahwa Haity pada tanggal ' 
23 jad kembali akan mengundju 
ng daerah Prianyan dan antara 
luin dikatakan akan mengundju 
ngi Tesikmalaja, menurut berita 
dari kalangan -pemerinia di Ban 
dung Wakil Presiden baru “akan 
mengundjungi Priangaa setelah 
“a kembali dari penindjauannja 
xe Maluku pada bulan Maret jg 
Gkan datang. (Ant). 

Aniem Mgl Mengandjur- 
kan Pengurangan Pema- 

kaian Aliran. 
Disamping penarikan rekening- 

nja oleh pihak ANIEM Magelang 
telah disiarkay sebuah siaran ke- 
pada consumentnja supaja mere- 
ka suka mengurangi pemakaian- 
nja alitan listrik, Terutama di- 
andjurkan dengan sangat Supaja 
diwaktu antara djam 6 sampai 
10 malam supaja sungguh? diku- j- 
rangi pemakaian mereka, karena 
menurut keterangan jang didapat 
oleh Pembantu S, M. di Mgl., Pu- 
sat kekuatan listrik di Dje'ok pa- 
da saat djam tsb, diatas sudah 
hampir2 ,,overbelast”, Oleh pihak 
ANIEM dichawatirkan akan »da- 
nja kerusakap jang sukar diper- 
baikinja bila ksadaan terus-me 
nerus demikian. Dan djika sung- 
guh terdjadi demikian ta' lain 
masjarakat Sendirilah jang akan 
merasakan kerugiannja. 

Suami mau bunuh 
" isterinja. 

Baru2 ini pengadilan Magelang 
memriksa perkara seorang laki? 
bernama N. jang dituduh bahwa 
la telah mentjoba membunuh iste 
rinja, Ketika ia pada bulan Desem 
ber 1950 sedang djalan2 didjaian 
jang sepi di Temanggung, ia seko 
njong2 memukul isterinja dikepa 

Lu 

Pembukaan Kursus Pendidikan Pe- 
ajabat Imigrasi telah 
pada tg. 17/2 jl, bertempat di Kantor 
Imigrasi Djakarta Kota. Pembukaan 
Ini ketjuali oleh anggauta2 kursus dan 
para peladjar, dihadiri djuga - oleh 
wakil dari Kementerian Kehakiman, 
waki djaksa jagung, para pengadjar2- 

nja dan undangan lain2nja, Djumlah | 
pengikut kursus ada 864 orang, 
Patut dikabarkan bahwa ada 7 wa- 

nita jang ikut. kursus ini, suatu hal 
jang menurut panitia kursus tsb. baru 
terdjadi sekali ini dalam sedjarah dja- 
watan imigrasi. 

janja dengan tongkat besi, sehing 
za ia mendapat luka2 berat dan ter 
paksa dirawat dirumah sakit. 

N. mengaku tetapi ia berkata, 
bahwa ia tidak mau membunuh is 
terinja. Pada suatu ketika ia seko 
njong2 mendapat pikiran, bahwa 
jang berdjalan dimukanja itu bu- 
kan isterinja tetapi seorang penja' 

PATI. 

Konp. B.T.L “jb. Pati. 
Diberitakan, bahwa Barisan Ta- 

ni Indonesia Tjab. Pati dalam kon 
ferensinja pada tg. 18-2-51 dipen 
dopo Kabupaten Pati, diantaranja 
mengambil keputusan: 

1. Konsolidasi / Stabilisasi Orga 
nisasi, 2. Berusaha  berdirinja 
Bank lumbung bibit/patjeklik: 3. 
Menghidupkan 'ulu2 'stelsel 4. 
Front tani, 5. Koperasi tani: 6. 
Berusaha terbentuknja Panitya 
Amal, guna sokongan bandjir. 

Disamping itu, mengirimkan mo 
si kepada Pemerintah, bermaksud, 
mendesak segera diterimakan kem 
bali uang2 kelebihan pembajaran 
padjak bumi, baik jang masih ada 
di desa maupun jg. terlandjur ma 
suk di Kas Negeri. 

' Pembagian garam pada 
penduduk. 

Menurut berita dari swmber jg. 
dapat dipertjaja, bahwa mulaj tg. 
20--2-1951 di daerah Karesidenan 

  

  Pati, oleh Bapak Residen, mengam 
bil tindakan daryrat ja'ni menga 

   

SEE BEBAN TAN pak N— 

Ita Lebih Hebat Dari 
Korupsi Harta — Kata 

Arudji 

PADA HARI Minggu jr di 
Bandung telah dilang: 

partemen Urusan Perwakilan 
Rakjat Partai Serekat Islam 
Indonesia, dipimpin oleh A- 
rudji Kartawinata dari De- 
wan Partai P.S.L.I. Hadir « 
lam konperensi ini utus 
tjabang PSII seluruh Djawa 
Barat. s 

   

     
perensi ini dimaksudkan un- 
tak membulatkan sikap P.S. 
LI. terhadap kedudukan De- 
wan2 Perwakilan Rakjat se- 
mentara dewasa ini jang di 

gauta2 P.S.LI. 

rensi itu jang dilangsungkan hari 

Kartawinata antara lain mengata- 
kan bahwa ketegangan Yantara pe- 
merintah dan parlemen dewasa ini 
sudah mentjapai klimaksnja dan 
seperti telah dikabarkan, untuk 
mengachiri ketegangan ini Putjuk 
Pimpinan PSI telah meminta ke- 
pada Presiden supaja membubar- 
kan parlemen atau membubarkan 
kabinet Natsir. 

la katakan selandjutnja, bahwa 
sikap fraksi PSII sebagai salah sa 
tu penanda tangan mosi Hadikusu- 
mo cs. tetap dengan konsekwen 
akan mempertahankan putusan 
parlemen tersebut. . 

Kabinet tidak re- 

presentatip. 

hadap kabinet Natsir dikatakan 
lagi bahwa P.S.LI, tetap fidak 
memberikan votum 'kepertjajaa. 
lengan alasan bahwa suSunan ka 

laruh partai2 politik jang repre 
sentrtief ' Arudji selandjutnja 
membantah desuS-desus jatg me 
ngatakan, bahwa P.S.II. sekarang. 
sudah merubah, pendiriannja. Me 
nurut desas-desus itu, karena si. 
kap fraksinja di ' parlemen dim. 
beberapa hal sedjalan dengan pen. 
diridn fraksi2 kiri, fraksi. PSI. 
dikatakan berpendirian  ,,Sosialis 
Islam”. 

Korupsi?. 

Menkijawab pengharapan seorang ha" 
dirin supaja PSI, djuga aktief tu- 
ru memberantas korupsi Arudji mer   
pangkat dan sebagainja adalah korup- 
si ketjil-ketjilan, sedang korupsi jang 
cangat hebat ialah jang dilakukan 

oleh orang2 terhadap adjaran2 Isiam. 
Dapat dikabarkan, bahwa diantara ha- 
Uirin nampak R.ALA., Wiranatakusu" 
mah bekas Wali Negara Pasudan jang 
sudah sementara waktu ini mendjadi 
rnggauta PSI.I Bandung (Ant) 

  
| ARNOLD MONONUTU KEMBA- 
| LI DI DJAKARTA. 

| HARI SENIN telah tiba kem 
| bari di Djakarta bekas Men 
| teri Penerangan Arnolg Mononutu 
| jang sedjak permulaan bulan No 
pember tahun  j! bersama-sama 

i 

| Prawoto Mangkusasmito mengun 
Lidjungi Amerika Serikat untuk 
| hadir didalam sidang umum PBB. 
.@ Lake Success. 

kan keterangan mengewai kesam2 

| Amerika Serikat, Nederiang dan 
| negara? Eropa Barat  lainnja. Me 
| ngenai itu ia akan mengadakan 
| pembitjaraang lebih dulu dengan 
| Kementerian Luar Negeri dan De 
wan Pimpinan PNI, Sebagai dike 
tahut, Mononutu adalah salah 

| orang dari pimpinan PNI. 

tur pembelian garam setjara dis 
tribusi kepada rakjat: hal mana 
untuk mengatasi agar djange 
sampai timbul keributan, ber 
bung adanja kekurangan perskdia 
an garam digudang2 dim, daerah 
Karesidenan Pati, Tindakan ini ber 
laku pada tg. 20-2-1951 dan t ap2 
djiwa dapat 200, gram sebulamnja. 

Pentjabutan tindakan itu, bila 
keadaan persediaan garam sudah 
normaal kembali, 

PEKALONGAN. 

        
      

  

Telah beberapa 'kali didjalanan 
besar dekat desa Timbang (Subah) 
terdjadi ketjelakaan truck. Demiki 
an pula pada hari Saptu jang lalu 
djam 11.00 siang sebuah ts ck dari 
Onderneming ,,Terang Bulan” No. 
B 14005 telah terbalik ditempat ter 
sebut. Kedjadian ini segera dila 
purkan - kepada jang beryadjib. 
Akibat ketjelakaan tersebut, tiga 
orang kenek mendapat luka? bs. 
rat, seorang perempuan jang kebe 
tulan turut menumpang luka ri. 
ngan, sedangkan supirnja pingsan. 

Truck tersebut mengangkut ba- 
rang2 berupa bahan textiel, tjang- 
kir dan kertas tulis dan dalam per 
djalanan ke Semarang. Kini ke.li 
ma orang tersebut jang mendapat 
luka2 sedang dirawat dirumah sa-   
kit umum Pekalongan, 

    

Menurut keterangan, kon-. 

dalamnja turut duduk ang- 

Pada malam resepsi dari ko pi y 

Sabtu malam Minggu jl, Aradji 

Mengenai pendirian PS. ter 

binet sekarang tidak meliputi se . 

ngatakan, bahwa korupsi2 kursi, uang, 

| Mr. Rum, Dr, Darmasetiawan dan 

i. Mononutu tidak mau memberi : dilangsungkan | 5 1 

nja terhadap kundjungarnja ke 

Ketjelakaan truck. 

      

    
    
    

sungkan konperensi dari De- 

 



   
    

    

    

Pe 
P
E
N
A
 

INA
P 

TT
 P

PA 
SA
N 

AP 
S
P
 

NAN
 

Sa 

    RADJA PARAN 
“Radjanja semua matjam param 
(Bobok, Balur) menjembuhkan se- 
kit2 salah urat, keseleo, hilangkan 
rasa tjape sesudah bekerdja berat 
atau melakukan Olah Raga. 

| ARAM PUSAKA Harga R 0,50 
Bekerdjanja sanget sampurna dan 

a tjepat, sesudah pakai param ini 
rasa tjape akan lenjap. 
Hanja Dapat beli di: ' 

sX TOKO E           

   MANA an Too) 

Pada Hari SENEN, tgi 26 PEBRUARI 1951    
bla:ung Kaju Djati pertukangan, Kaju bakar ,dan arang 

jang terletak di Penimbunan Randubiatung daa Do- 
plang Lelang dimulai pada djam 9 pagi, dani bertempat di 

KANTOR KEHUTANAN | 
' Daerah Randublatung —— | 

N   RANDUBLATUNG. 

    

  

    
   

   

  

    

        

   

    s SG 

£ KEMENTERIAN PERTAHAN 
  

: 2. Sjarat2 penerimaan: 

c. Belum kawin. 
.d. - Berbadan sehat. 

5 f£. Sanggup ditempatkan d 

£ 3. Kedudukan: 

1 a. Djuru-rawat LELAKI 
GAUTA TENTARA. 

b. Djuru-rawat WANITA 
WAI SIPIL. 

£ 4 Tjara? melamar: 

  

harus dialamatkan kepada: 

karta dengar disertai: 
a. 

PENGALAMAN. 

ditempat kediamannja. 

     
    

  

STAF ANGKATAN UDARA 

PENGUMUMAN 
f No. 005/IKL/SA-KES 51. 3 

: 1. 'Djawatan Kesehatan Staf AU.RI membutuhkan dengan 

a. Warga pegara Indonesia. 
b. Umur setinggi-tingginja 50 tahun. 

e.  Mempunjai idjazah djuru-rawat bidan. 

Surat lamaran HANJA diterima dengan TERTULIS jang 

SAN PEGAWAI Staf A.U.R.I. di Merdeka Barat 8 Dja- 

Surat riwajat-hidup jang DITULIS SENDIRI, dalam 
mana harus diterangkan UMUR, PENDIDIKAN dan 

b. Salinan idjazah djuru-rawat/bidan. IK 
c. Surat keterangan KESEHATAN badan dari DOKTER 

: GT SOd HEJOM 
N RI. 2 

| “Sueirung — 

/ 

epuejag undnewr Brsduopuy eseyeg 

"yepuoi Suel usani vesug 

puroy wotoufiN 801 Xog 
«TATO AONYANOd 

SA YNOO TVNOLEVNSTENI 
TI Ra Irep 8)ne33ne 

segera: pelpusw yedep saspnes Tur ANjUN 
a. 10 orang djuru-rawat (lelaki). LEBSON IENT GNOSON Wereg 

an sk (wanita). ueSuop yeanfuow yuns WSUL - - 
BE bidan. | 

— ONVNID NYAVN 

| Akan didjual spoed 

Io RUMAH di Lodiiweten dan 
: Purwodiningratan (Sorege- 

Solo ada penjewanja. 

  

  

imana sadja di Indonesia. neni 

  

      

    

akan diangkat sebagai ANG- #      

  

dan BIDAN sebagai PEGA- £      

LELANG KETJ IL 

akan diadakan lelang ketjil dari Kehutanan Daerah Randu. 7 

  
Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor Kehutanan Daerah | | : 

.wesepeg ynjun ox3we1od yepeNas | 

:yurey INBM eped | 

Ureyep ejururb Jedep GUBSUBIOIOM | 

  Keterangan2 adv. Harian ini No. 2/1301 | 
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AN 

Inilah makanan jang sangat 
1 menguatkan badan, asal dilapisi 

dengan Blue Band jang sedap. 

PEMUDA SEHAT 
RAKJAT KUAT 

  

  

    

  

     
    
   
  
  - 

- 

PRODENT mendjaga gigi tetap 

  

     ts KEPALA DJAWATAN URU- $ 

  

    
    

       
    

     
    
    
    
    
      

      

     
       

  
   

  

  

HANTAM2AN DIATAS TRUCK. 

orang anggauta polisi mendapat 
3 luka enteng dan beberapa orang 

- pengatjau dengan luka2nja telah 
melarikan diri, demikianlah akibat 

suatu ketjelakaan ngeri jang ter- 
djadi pada hari Sabtu malam dian 
tara Ampel — Tengaran, didekat 

pertigan Patemon, 
Seorang anggauta polisi negara 

D. jang hendak pergi ke Ampel da 
ri Bojolali, pada wektu tersebut 

ikut nunut sebuah truck memuat 
beras jang — djalan sedjurusan 
dengan ia. Dalam kendaraan terse 
but sudah ada nunut menumpang 
pula 7 orang jang berpakaian sera 
gam, sedang didekat sopir duduk 
seorang Tionghoa. Tiba2 dgn. tiada 
memberi isjarat apa2, polisi terse- 

  

Rey
 
ho
nd
a 

   

: d. Surat keterangan BERKELAKUAN BAIK dari Pa- £ 
mong Pradja/Pulisi. 

# e. Salinan surat2 keterangan bekerdja selama ini. 
# 5. Pelamar2 jang TERPILIH akan DIPANGGIL. 

€ 6. Pendaftaran DITUTUP pada tanggal 31 MARET 1951. 

$ Djakarta, 15-II-1951. 

3 Gerak” Tn 

. 

Dua orang telah meninggal, se-- 

MAKAN TIKUS ! 
| Miturut saaachibul-hikajatul-Kla 
|ten, alias wartawan harian kita 
|d€wek, orang2 disementara daerah 
!Klaten tadi, saking gemes-anjel 
| dan kemeropoknja pada gangguan 
!tikus jang tidak kalah dgn gang 
| guan Grajak itu, pada semufakat 
,dan setekad untuk meng- 
|gor€ng dan terus memakan tikus 
tikus. tadi Sampik pada tjindi!2 
abangnja sekalipun. 

Lepas dari pertimbangan serem 
atau tidaknja tekad orang2 Klaten 
tadi, Sir-pong mau usulkan: ,,Ka- 

'Iuk nanti itu tikus2 Klaten sudah 
|habis diklethak oleh rahajat Kla- 
iten jg dojan tikus tadi: biar rak- 
'jat tadi selandjutnja di-mobilisir 
(sadja untuk seterusnja-disuruh me 
' nglethak tikus2 masjarakat 
ijang masih banjak bersarang di- 

sehat 

tube sangat 
besar 

  

| 
| 

AN NAN NT TU 

1) 

dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang PENINDJAU- 
AN KEMBALI SURAT? PUTUSAN HARGA. 

Anggur Beranak tjap ,Sembilan Belas' 

    

  

  

PEMBERITAHUAN. 

E 
. Surat putusan harga No. 251 ttg. 3/6-1950 (bensin) diganti de- 25 

ngan surat putusan harga No, 321 ttg. 3 Pebruari 1951, berlaku 
“ mulai 12 Pebruari 1951. 

    
   

  

2). surat putusan harga No. 252 ttg. 3/6-1950  (vliegbenzine) di- 1 
ganti dengan surat putusan harga No. 322 tgg. 3 Pebrtari 1951” 2 
berlaku mulai 12 Pebruari 1951. : 1 

3). surat putusan harga No, 253 ttg. 3/6-1950 (minjak tanah) di- 
ganti dengan surat putusan harga No. 323 ttg. 3/2-1951, 'ber- 
laku mulai 12 Pebruari 1951. s 

4). surat putusan harga No. 254 ttg. 3/6-1980 (Gasolie-High Speed 
Diesel) diganti dengan surat putusan harga No. 324” ttg. 3/2- 
1951, berlaku mulai 12 Pebruari 1951: e : 

5). surat putusan harga No. 255 ttg. 3/6:1950 (Dieselolie-Inland 
Diesel) diganti dengan surat Putusan harga No. 325 ttg. 3/2- 1951, berlaku mulai 12 Pebruari 1951. Tea 

6). surat putusan harga No. 236 ttg. 3/6-1950 (Stookolie-Fueloil) 
diganti gengan surat putusan harga No. 326 ttg. 3/2-1951, ber- laku mulai 12 Pebruari 1951. an 

1). surat putusan harga No. 264 ttg. 1/7-1950 ' (Tablet2-kining) di- ganti dengan surat putusan harga No. 327 ttg:8 Pebruari 1951,” berlaku mulai 8 Pebruari 1951. 6 1 MN Ban 
8). surat putusan harga No. 328 ttg. 8/2-1951 (Zat garam-kinine) berlaku mulai 8 Pebruari 1951. . BEA 3 
9). surat putusan harga No. 308 ttg. 13/1-1951 (Es DJAWA dan 

w i MADURA) diganti dengan surat putusan harga No. 330 “ttg 13/2-1951, berlaku mulai 16 Beri 1951. Li 5 tg. 
KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 

ALAN MAN AN MENATA MA MA LINA BEAN AMBBAMENI 

     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. TAN 5 

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

Aturan minum sehari “3 
kali satu seloki,   

but telah diserang oleh ke 7 orang | tempat2 resmi maupun tidak res- 
tersebut dahuluan, hingga pergu- mi”. Kaluk ini nanti dikerdjakan, 
latan terdjadi. Si penjerang berha- biar deh, Sir-pong mau €wang2 ikut 
sil merebut sendjata polisi, tetapi nglethak tikus masjarakat. Tapi 
meskipun demikian jang belaka- Sirpong, sih, mintak istimewa ti- 

an 

  

    
         
    

     
   

ngan ini tak mau menjerah men xus2 jang ............ empuk sadja. 
tah2. Dengan suatu ,,swing” jang Maklum, gigi tua sudah kagak 
tepat, seorang diantara penjerang sanggup njakot daging jg alot--! 
nja dapat ,,dikirim” keluar truck, : Sir-Pong. 
dilempar ditengah djalan, tetapi ! 
karena kekuatan tak seimbang, ma ! 
ka achirnja anggauta polisi ini da 
pat dikalahkan oleh ke 6 orang ta 

BERITA REDAKSI. 

    
    
      

   

di. Kemudian penjerang2 ini minta 
kepada sopir untuk menghentikan 
kendaraannja, -permintaan mana 
tak diindahkannja: hal tersebut , 
mendjadikan marahnja para penga 

Langganan No. PA 1396, Petjangaan, 
— Tg. 2 Djumadilawal th. Masehi 1923 
jatuh hari Selasa Legi, tg. Il De- 

sember, 
Langganan di Bulumagersari, Semg. 

— Hari Minggu Legi bulan Djanuari 
11, hitungan Djawa tjau dan kemudian sopir lalu di- | 

Pi tembak dari belakang. Akibatnja | 
. truck tak ada jang mengemudikan | 

lagi Ktp» tergelintir te Langganan No. PA 778, TP 

rus terbalik. Seorang dari penum | — Hari laa Aa Aa ina a 

pang jang duduk dibelakang tewas, '- Masehi 1923, djatuh tg. 18 Pebruari. 
demikian pula orang Tionghoa jg : 
luduk dekat sopir tadi djuga me 
nemui adjalnja. Anggauta polisi 
negara hanja mendapat luka2 en- ' 

1874 djatuh tg.      

    

    
   
    

23 Apit th. Djimakir 1802, Hidjroh 22 

Dzul-ga'dah 1290. 

Theatre UP | SA cowo mANOGK ON 

Dag MIE ab 
SL aa Ra 

WAMITA SEHAT TURURAH KUWAT 
DJAMU SEHAT WANITA 

(Serie No. 5) 
Menambahkan kasehatan bagi ka- 
um Wanita dan mendjaga supaja 
tetap bertenaga sampai di hari 
tuwa. 
Menjegah segala gangguan penja- 
kit, menjegarkan badan menghi- 
langkan rasa malas, lesu dan tja- 
pe-tjape.    

Pn ni 

JONJA MENEER 
KORONG-129'TILP- Bf 

SN Ar   
DL SN LSP Pa en Pe PE, AA, 3 

ANY DOOR" Humphrey Bogart | 

  eng sedang para perampok maski 

  

Pendapatan baru 100 pCt Musta- 
djab untuk penjakit KEPUTIAN. 
Harga 
Pil Spl- untuk tenaga lelaki2 
Harga (21 Pil) f 

'Seteran 109. Telf. 1123 Semarang. 

  
GARANSI. 

f 5— 

2. f15— 
Tabib. M. S. RAHAT. 

9—12 Pagi. Djam Bitjara: 
: 5—7 . Sore. 

    r 

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBETEN (Wasir) 

  

  

  

orang Laki korang koewat (Peloe) Agen : 
IMPOTENTIE orang Perompoean Firma LAUW TJIN 
sakit KEPOENAN dan tida Tjo- SEMARANG 
tjok Darah. Afd. Import. 
Tangong bisa bikin baek. 2 SEN 
Segala waktoe kita bisa kirim 

  

1. Obat Sakit Aambeien ... f 50.— 

  

    

Rumah Obat   
Tinplein 6—8, Tilp. 13160 " 

Surabaja.. 31 

   2313 1318 2 sapaai 

al g : e    
Baron No. 158 Solo. 

Bajrjalah ! 

SUARA MERDEKA 
Tentu memuaskan 

  

DI TJARI DENGAN SEGERA. tjotjok bulan orang £ Il 
Satu Opelette, keadaan bagus PETOMPOAN (asas kekanan . Jaa # 

Di-inginkan sekali bekas Jeep pa- |3. Obat Kuat orang Laki2 f 50.— £ Tuan MARTOSIS WoJjo ling tua tahun 1944. T.B. Surat2 harap disertai uang T aT : G 
Surat-menjurat alamat: 17 250 buat DI : d/a Toko Widodo — Ujalan Siwatu (4 — Tegal SUHARTO TARUNODIMEDJO AMIROD! 2 1 D odart 95/A # Mereka jang berkepentirga Ka £ Phofostudio ,Universa?” Pe E NU peotirgan diharap berhubungan, dengan ! 

Dj. — : "Yan ts». ' Kao 

    

  

REK" Ini malam 
GBEGORY PECK — AVA 

  

PERGURUAN MENENGAH 
S.M.P./SMLA./B 

Peladjaran dikirim dengan surat 
(sehrifteijk). Mintalah ketera- 
ugan, sertai perangko satu rupiah. 

Direktur Sekolah 
Ngupasan 1/8 Jogjakarta. 

premiere 4.45.70r-915 2 Na 9.15 

|,The GREAT SINN 
DJUDI membikin lupa daratan sesuatu manusia 
Kobra-kan ketjintaan dalam rumah-tangga, meru 

     He menanam 

h (17 tb) 
MELVYN DOUGLAS 

Em DJUD- 
Tekst IndIBid. 

Lelaki maupun wanita, 

  

     

    

                  

   

    

   

    
     

         

   

   

” pun mendapat luka2 masih dapat : 
melarikan diri. 

MEMBUTUHKAN UANG SEBE- 
SAR R3, DJUTA. 

'Dalam sidang DPRDS Kab, Serna- 
rang jg dilangsungkan kemaren, telah 
antara lain dibitjarakan usul sdr. Mus- 

.tadjab, wakil Masjumi, mengenai 
perbaiktn rumah2 sekolah, pembangu- 

. Ngn pasar2, memperbanjak pembagi- 

an 'chewan pada petani dan menga- 
dakon larangan perdjudian. 
: Pendjelasan tentang usul isb, telah 
diberikan oleh Bupati Semg. selaku 
ketua DPD jg antara lain menerang- 

«kan, bahwa soal2 tsb, diatas telah 
»  diperhatikcia sepenuhnja, bahkan te- 

lah diberi dorongan pula kepada 
pihak atasan untuk didmbil perhatian 
sepenuhnja, Berhubung dengan keku- 
rangan udng, maka pekerdjaan untuk 
mewudjutkan - soal tsb. tidak dapat 
segera dilaksanakan. — j 

Untuk tahun 1951 Kab, Semarang 
telah madjuken begrotingnja sebesar 
312 djuta rupiah, dari djumblah ini 
jg sudah diterima sebagai ,,voorschot" 
hanja sebesar R 75.000,—, tjukup untuk, 
membeajai pegawai? Kab. Semarana   
sadja, | 
  

| Druk VIM Ko. Gae/rtt/A/Tag 

  

Roy Rogers 249 : |     
  

  

     
      
Y THams Aa     ( LOOKS LIKE THE BormisiLL TERM VA 
      

       
SKHROUD'S HORSE | LIE/ STAY YO TO ACCUSE 

“ KNOWS YOU, AW ME OF OWNIN! 
Ur ACRESI FROM ME! YOY 1     
           

  
-— Kupukul engkau, kalau 

engkau berani menondjol-non- 
djolkan diri sebagai kudaku ! 
(Sambil ia memukul kudanja) 
— Djangan Trigger, dja- 

ngan! (Roy menenteramkan 
kudanja jang mtu menjerang 

Acres, karena Acres mengani- 
aja kudanja itu) 

— Rupanja kudanja The 

Shroud” memang kenal benar 
sama engkau, Acres / 

— Itu bohong. Pergi eng- 
kau dari sini! 

       
TA SAVE OLVER ACRES, THE CF A SHROUD OUTFIT/ AO SAMROLD, FOR THE :£      

  

AN AGRES 2 La 
) 

— Adoeh! 

THERE'S MORE UNDER 
WAGON SEAT        

— Djangan melukai dia, Trigger, Hati-hatilah dengan Oliver 
Acres, alias ,,The Shroud”. Kita harus me-.njelamatkan” dia un 

tuk diserahkan selandjutnja kepada jang berwadjib. 
— Lihat inilah dia, perlengkapan pakaian The Shroudl” Ma: 

sih banjak lagi lainnja dibawah bangku kereta dari Acres ! 

  

    

  

    

Ben kengunngggn gn Na tudju turunan. 

ORION” INI MALAM DM PeLi a ”, 5: ana . :B, METRO 1 2 H7 DON/T MURT HIM, TRIGSER/ LOCK! THE MAKINIS Sg OA BERBARENG (17 eh) : . 

      
    4 

"LUX INI MALAM 

Patra, “GAY RIO" fiesta in Rio De Janeiro & Copacobana 

ROYAL Isl MALAM: PREMiBRE (17 tah.) 
35:00-7.00-9.00 Kasma Booty -« Siput Serawak — P, Ramlee 

ROXY 
5 20-7 20-9 20 

  

  

BING CROSBY PRED- ASTAIRE TAN AB 
Irviog Berlin's s BLUE SKIES" 

»DJAGALAN" INI MALAM DM.B, Sh San aa 
iis s3 SHIN Pi NU HIApss (Pendekar Wanita) . 

OH LEE TJOE 

— 
ema 

Paramount's 
Technicolommur) 

  
Haha maan en badak Bana mata Haa AN bea 

D. M. B. 5 01-70-9000 (17 rb 
“NIGHT MARE" Asa 

of suspense Satu kedjadian jang Menggemparkan I 1 
GRAND 5.02.700-900 Ini Malam d m. b 

Dick Haymes — Vera Bllen — Cesar Romero — Celeste Holm »sCARNIVAL in COSTA.RiCa" 
Come, one! Come Alll Let's 90 Amiges to that FIBSTA TYA's BESTAI RAUMBA & CONGa Song Dance with music by ERNESTO LECUONA and his CUBAN BOYS Its mucho mucho Wonderfu' ! 

Diana Barrymore 
Briao Donlevy 

(13 tb) 

      ,Rachun Dunia” | Menarik | Mengg €mperkan I Mn   

DD  



  

  

  

    

disi pada hari Minggu pagi jl 

  

          

digudang 
Han AND kap Keaan ker ugi an ada 

R. 2,000,000 
(Aneta) 

  

  

RRT di Tibet, dan kemadj 

nja kembali untuk mengh       
  

: 

    

    sebagai 

Sngosavia" Ta an been" 

(omunis 
SA India! 
. Diberi, E Peringatan”: 2 

“Oleh Nehru 

akan tan dengan 
oleh perdana men- 

Pa 
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20 
N
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23 terhadap soz Pakan negeri terha 
ag komunisme di India, teru 

53 Na Hyderabad dan 

  

    

     
         

  

   

    

   
   

  

AN 
NP
 N

ae 
En 

EN 

ana pula, bahwa ini 
adalah hasi jg logis bagi politik 
India dalam mentjampuri pertikai 
di Nepali dan mengembalikan Ra 
- Tribuvhana kembai Kd Ne 

Peringatan? Nehru kepada 
s Irdig ini menundjukkan 

Na an Ben raan India, 

PP
 

ON 
Aa 

SA
N 

PT P
A 

TATA
P 

UE
 

3G 2 

aa aa itu akan kar 
uSahg djugs utk perndlakkan 

'R. 2.000.000 Habis 
—.. Dimakan Api 

|. Kebakaran besar “jang menim 
2 bulkan “kerugian sebesar Ik 
.. 8.000.000 rupiah, Minggu pagi ter 

| djadi didalam kantor dan gudang 
N.V.. Deli Atjeh”, didjalan Ma 
laka Djakarta Kota. 

Barang2 jang habis musng di 
mna, api. antaraaja “ialah, se 
djumblah besar kertas houterij, 
“batik2 badju Taki2 perempuan, 
kopi, gula untuk di-export, ba 
rang2 petjah-belah seperti piring, 

|. gelas, pantji2 waskom,  barang2 
“ makanan dan semua 'alat2 dida 
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5 1 kantor, seperti mesin2 tik, ! 1 "mesin hitung, medja2, lemari an 2 snap D3 

— Bagaikan 
Angin 

Menghembus Kabut— 
Johnson Tentang 
Ta 

  

   

  

   
   
    

    
    

     
   

   

  

   
    
    

     
    

im ji bun    

          

1g meng 
$ but propaganda ' 
Na siarkan ole 

    

   

  

   

  

    

  

   
   
    

            

   
   
   

  

   

“dari perdjalanannja jg kedua ke 
| Moskou dalam waktu sebulan im, 

|ankan suatu pembersihan. Semua 
anggota partai komunis, 1 Zak 

luntuk menurut perinto h Mus 
| kow dengan 

seorang wanita, 

a Jang Menghalang2i Maksudnja 
—. Akan Dimusnahkan 

A | Ato hari (Senin telah memperingatkan partai ko- 
via bahwa p orang jang menentang litik 

makin rapat bekerdja bersama denga Mena 
»musuh par 1» 

Kepada para 
ai diterangkannja arti peringata. 2 ialah, bah pering n jang telah 

bahwa sesuatu sera! tera Ea ngan atas 

Tito. mengutjapkan perkataan2 
ini dalam pidatonja jang ditudju 

kannja kepada para anggota gar 
de divisi istimewa, Penindjan2 jg 
berpengalaman meletakkan hubu 
ngan antara pidato iri serta Ta 
pat? partai jg banjak dilakukan 
selama minggu jg lalu pada ber 
bagai tempat.di Jugoslavia. Dlm 
rapat? tersebut didjelaskan kepa 
da para anggota part komunis, 
bahwa negara2 Barat sekarang 
bukan lagi ,/imperialis”, melain 
kan kini mereka itu harus disebut 
,kawan?”,   

Menurut penindjau2 jang me- 
ngetahui, maka djuga didjelaskan, 
Supaja djangan lagi menaruh cha- 
watir terhadap suatu agressi oleh 
karena Jugcslavia dapat mengha- 
rapkan bantuan PBB serta nega- 
ra2 Barat. 

Kalangan2 jang bukan 
di Belgrado menjatakan, bahwa 
hasil kegiatan ini telah nampak 
dengan segera. Sebutan , kaum 
imperialis Anglo- Amerika” dengan 
seketika telah lenjap dikalangan 
komunis. (UP). 

-komunis 

  

Konperensi 
4 Besar : 

Akan Dilangsungkan 
Besak 5 Maret 

A MERIKA, Inggris dan Peran 
tjis hari Seren mendjawab 

nota Sovjet jang terbelakang me- 
ngenai konperensi 4-Besar jang di 
usulkan. Menteri luar negeri So- 
vjet, Andrei Vishinsky, telah setu- 
dju untuk menerima duta besar 
Amerika Serekat, Alan G. Kirk, 
duta besar Inggris, Sir David Kelly 
dan duta besar Perantjis, Chataig- 
neau antara djam 3-gan 3.30 Se- 
€enen sore. 

z 

Para duta besar tadi akan me 
njampaikan kepada Vishinsky 
nota2 jang. siMa sebagai -djawa 
bam terhadap nota Sovjet tang 

daki supaja soal  persendjataan 
Djerman kembali  dibitjarakan 
pada tiap pertemuan para men 
teri luar negeri  I-Besar, tetapi 
menjetudjui pula untuk 'mempe 
ladjari masaalah2 tatnnja, 

supaja konperensi 4-besar diada- 
kan tg. 5 Maret jad di Paris dian 
tara para wakil menteri luar nege 
ri 4-Besar untuk. membitjarakan 
atjara bagi kemungkinan  adanja 
konperens!i para menteri luar nege 
ri 4-Besar. Diduga negeri2 Barat 
itu menghendaki supaja disamping 
masaalah Djerman dibitjarakan pu 
la semua soal jang mengenai ke 
tegangan antara Timur dan Ba 
rat. — (Ant.). 

Pembersihan Dalam 
Partai Kominis Italia 

' Sekretaris kedua partai komu 
nis Italia, Pietro Secrhia, jg pa 
da hari Sapt u telah tiba kembali 

kiri kabarnja sedang . mempersi 

  

setjara' membuta”, 
akan dikeluarkan 0 partai, 

  

KERUSUHAN2 DI MALAYA. 
Suatu pasukan patroli barisan 

keamanan, pada hari Saptu ma- 
lam telah dapasy menewaskan se- 

orang gerilja didaerah Perak, se- 
dangkan seorang lainnja menda- 
pat luka2. Selama hari Saptu dan 
Minggu di-lain2 daerah, lima 
orang anggota gerilja, termasuk 

gx: 5 Pebruari jl, jang menghen 

| 
5 Maret 1951 | 

Kabarnja nota itu mengusulkan 

“atom jang lebih ketjil tetapi jg. 

gerbang bagi Inggris untuk me 

paling ramai dari 'karet, timah | 

. menjerbu semenandjung 
lisa dari benua Asia untuk 

jak itu bermatjam?2 bangsa : 

Kekuasann Sriwidjaja. 
Sesudah itu terdapat di pera- 

daban Hindu di. semenandjung 
Melaya, Satu kekuasaan Hindu 
jang bertjorak Buddha, keradja- 
an Sriwidjaja, menguasai Selat 
Malaka jang hingga kemasa 'mo- 
deren menguasai perdagangan 

tan Tiongkok, Para saudagar da- 
ri India mendirikan satu kota — 
City of the Singh, atau Kota Si- 
  

Bantuan 

Pembesar2 Peking Si- 
buk Membitjara- 

kannja? 

ENURUT HARIAN pro-nasio- 
nalis di Hongkong ,,Kung 

Sheung Daily News” para pembe- 
besar Feking belakangan ini telah 
mengadakan kenperensi, membi- 
tjarakan rentjana untuk memberi 
bantuan bagi pasukan? Ho Chi 
Minh di Vietnam. Menurut kabar 
jang didapatnja dari Kanton hari- 

sukan RRT telah meliwati perba- 
tasan dan ikut serta panah pa- 
sukan? Ho Chi Minh. : 

Kabar selandjutnja . katakan, 
djenderal Ye Ching, Ying, guber 
nur Kwangtung daa Su Tsai Shan 
jang mewakili- djenderal Chang 
Yu Chi, gubernur Kwangsi dan me 
rangkap kepala Panitia Pemban 
tu Gerakan ' Kemerdekaan Viet 
nam di Nanking, telah berangkat 
ke Peking dengan pesawat udara 
tg. 14 Pebruari jang lady untuk 
kundjungi konperenst tsb, Djen 
Irai Liu Po Cheng dan Chen Keng 
keduadrja pemimpin? militer di 
Tiongkok baratrdaja kibarnja 

djuga hadir dalam .konperensi 
itu. 

STALIN TJALON No. 1 Di 10 
REPUBLIK SOVJET. 

Menurut siaran Radio Moskow 
pada hari Senin, Perdana Menteri 
Stalin tertjantum sebagai tjalon 
nomor 1, di 10 republik Sovjet, da 
lam pemilihan? parlementer ketika 
hari Minggu ini. Djumlah republik 
Sovjet eat ada 16 buah. 

antarg Samudera India dan lau- 

an tadi katakan, sedjumlah pa-' 

.ans Poli 

     

   
Indo Tjina, Singap ura pada W: i 

berempat abad. National Georgrapt 
kalau Singapura djatuh, maka ak 

angkatan laut jang terbesar di Ti-mur 
laya. diserbu dlan sedjarahnja dar 
jang dari penduduk Australia asti penduduk 

13 Molen dai 3 

wa jang pada waktu itu belum 

mereka ke Sumatra, Djawa dan xeg 

   

  

 ditjapai oleh mereka 

    
   

ik pada bagian selatan: Dota se- 
sia. aa adalah pintu 
3 aa satu se- 

& 

    

    

   
    

  

   duki da: i 
imi oleh duknja. 

lui Malaya Aa aa na 
aris 2 Iain dikepulauan Indone- 

    

“ngapura pada tempat jang dina- 

t 

| 

makan oleh orang2 Malaya dulu- 
@n Tasik. Kota Laut. Tetapi ten- 
tera? dari Djawg dalam usaha 
untuk ' memperluas  empirium 
Hindu merebut kota ini pada ki- 

ra2 tahun 1877 sebelum Nabi Isa, 
Sesudah itu bangsa? jang keturu- 
nan Melaju tidak lagi datang ke 
pulau itu oleh karena mereka 
detak bahwa tanah pulau jang 
merah itu adalah tanah jang ter- 
kutuk oleh darah jang bertjutju- 
ran disitu. 

Ditahun 1511, Portugal merebut 
aur Malaya dan menguasai pe- 

Untuk Ho 
: 
! 

'labuhan Malacca jg didirikan oleh 
secrang bangsawan pelarian dari 

| Singapura. Tidak lama sesudah itu 
bangsa Belanda menaklukkan Ma- 
laya ditahun 1641. Ditahun 1819, 

' Sir Stafford Raffles membeli dari 
sultan Malaya sebuah pulau rawa 
jang terletak diudjung selatan se- 
kali dari semenandjung Malaya. 
Achirnja Singapura moderen telah 
lahir dari pulau rawa itu. Timah 
dan karet membuat kcta ini kaja. 
Djurlah penduduKnja hampir se- 
diuta djiwa dan terdiri dari orang 
Tionghoa, Malaya, India, Arab, In- 
dcnesia Burma - Tibet, Djepang, 
Inggris, Amerika. Bagian terbesar 
dari penduduknja '“& alah orang2 
Tionghoa. 

    

Ketika perang dua & kedua 
tjah, orang men janek .bahwa Sh 
ngapura den 
katan lautnja itu akan dapat me- 
nentang setiap serangan jang 
mungkin dilakukan “oleh tentara 

Djepang dari laut. Tetapi Djepang. 
| memukul dari udara dan darat. Se- 
lat Djohor jg memisahkan pulau 
Singapura dan semenandjung Ma- 
laya itu tak dapat menahan ma- 
djunja tentera Djepang. Djatuh- 
nja kota Singapura tidak lama se- 
sudah itu merupakan pukulan “Tg: 
hebat bagi pihak Serikat. Pada 
waktu ini tidak Jagi terdengar ka 

'ta2 bahwa Singapura adalah satu 
'pertahanar jang tidak dapat di- 
gontjangkan oleh musuh. Pembe- 
sar2 militer di Singapura berpen- 
dapat bahwa serangan darat ter- | 
hadap Singapura dapat ditahan 
kalau ada djumlah .tentera jang 
tjukup “untuk - mempertahankan 
,.Ieher” semenandjung itu diutara. 
Pangkalan angkatan jaut Singapu- 
ra sudah didirikan kembali 
pesawat2 jet pada waktu ini su-   dah ditempatkan di na Singa” 
itu. 

    
  

TANGGUNG DJAWAB da- 

lam kementerian pertahanan 

Amerika Serikar rupanja merasa 

puas dengan hasil? jang ditjapai 

oleh pertjobaan bom atom jang 

dilakukan weh kementerian per- 
tahanan Amerika Serikat di Ne 
vada. Di Nevada baru? ini peme- 
rintah Amerika Serikat mengada- 
kam pertjobaan dengan bom2   lebih hebat akibatnja. Desas de- 
sus meluis bahwa dalam  pertjo- 
baan ini, para ahli Amerika hen- 
dak menjaksikan ledakan jang di 
timbulkan oleh ',,hell-bom”  hy- 
drogen, Kemungkinan sekarang 
sedang dipeladjari untuk mem- 
pergunakan bomg atom ringan te-   telah terbunuh   

  

   

  

  
oleh pasukan2 keamanan djuga, 

tapi jang hebat akibatnja seba- 
gai jang ditjoba di Nevada baru? 

  

(Oleh William K. Hutchinso n — Copyright 
Suara Merdeka”) 

ini untuk granat2 artileri dan pe- 
lor2 jang dikemudian oleh radio. 

Selain dari itu, masih terdapat 
lagi kemungkinan jang berikut: 
1. Kalau djumlah jang lebih sedi 
kit dari bahan pembelahan (. 

: - terbang lebih tingmateriaal) dapat diperguna 
kan utk bom atom, maka peme 
rintah Amerika Serikat akar da 
pat membuat lebih banjak bom, 
d'om. 2, Oleh karena djumlah 
pembelahan jang ada dapat diper 
gunakan “wtuk membuat lebih 
banjak bom"atom, maka akan le 
bih banjak bahan 'pembelah dapa: 
Wipergunakan utk renijana pem 
bikinan bom hydrogen dam untuk 
pembikintm alat2 a'om untuk ka 

Persiapan2 derwasa ini. 

pe : organisasi2 

dan ' 

bom2 atom kedjarak jarg lebih 

tetapi diduga bahwa ahli2 asom 

  pal2 terutamy kapal? silam. 3. 
Pertjobaan jang baru diadakan 

Sepandjang Masa Memang Sudah Djadi Rebutan 1 
Kini Inggris Dtapkan PertahanannakDengan 

— Copyright » Suara Merdeka”). 

“ INGAPURA, »KOTA SINGA”, pusat perniagaan di Timur Djauh, sedang didja: 
| dikan pusat pertahanan kembali untuk mendjaga sumber2 kekajaan jang terda- 

pat dibagian ini dari dunia. Diantara berita2 jang menjiarkan penjerbuan pasukan2 
di medan2 perang Korea dan 

tu ini dikabarkan sedang mempersiapkan pertahanan- 
hat lapi kemungkinan datangnja serangan dimasa jang akan 

datang. Serangan dari da at jang dilakukan oleh Djepang ditahun 1942 adalah satu 
peladjaran jang tidak mudah akan dilupakan oleh Singapura. : 

Satu pulau pelabuhan Jak di: La 
menandjung Malaya, ibu djari benua A 

| “Balug 
, e Batan 3 

| Dingin , 
RRT Beri Tuduhan2 
Terhadap Thailand 

dap lagi menurut 
garis baru, demikianlah dapat di- 
ketahui dari siaran radio Peking 
jang mentjela dengan keras akan 
tindakan2 pemerintah Thailand 

| tentang penangkapan redaksi hari- 
an kiri ,,Chung Min Pao”, pengu- 
siran orang? Tionghoa dari Thai- 
land, dan diskriminasi dalam la- 
pangan pendidikan terhadap pe- 
muda? Tionghoa jang bertempat 
tinggal di Thailand. Minggu jang 
lalu Peking menuduh, bahwa pe- 
merintah Songgram sibuk menga- 
dakan persiapan untuk menjerang 
pengikut2 Ho Chi Minh dengan 
bantuan Amerika. | 

Demikian djuga radio Peking 
menuduh, bahwa. pemerintah 
Thailand sedang . merentjanakan 
gentjetan terhadap dagang2 
Tionghoa guna membuka djalan 
bagi penebaran2 ekonomi Ameri- 
ka di Thailand. Dalam tuduhan2 
jang disiarkan oleh radio Peking 
ita dinjatakan djuga, bahwa pe- 
merintah Thailang tak mau mem- 
berikan faciliteit2 pendidikan ba- 
9: 200.000 pemuda Tionghoa di 
Thailand dan bermaksud akan 
membasmi pendidikan  Tiong- 
hoa didaerahnja, Ant. UP). : 

Konperensi P. B. B, 
Di Indonesia 

KONPERENSI regional dari 

jang terlepas da 
Ti pemerintah?, atas undangan 

.| pemerintah Indonesia akan me 
langsungkan konperensinja da 
lam bulan Djuli di Indonesia, de 

di New York, 
: Negara2 jang akan turut dlm 

kon jang organisasinja di | perensi. 

| selenggarakan oleh PBB itu saiah 
“bustralia, Birma, India, Indone | 
sia, New Zealand, Pakistan, Pi 
liping dan Muang Thai. Konpe 

| rensi itu jang terutama akan mem 
“bitjarakan soal2 jang bertalian 

“Djuli dar berlangsung 

konperensi belum dipastikan. 
  

R 

' & Kembali dari Ambon. Setelah ber- ! 
tugas disana selama lebih kurang ' 
6 bulan  bataljon Suradji kembali , 
ke Djawa. “Tampak waktu beberapa ! 
“Orang anggota bataljan tersebut se- ' 

| deng menurunkan barang2nja dari | 
kapal di pelabuhan Semarang, kebe- ! 

“5 rapa pekan berselang. 
(Benteng Negara) 

  
  

  

di Nevada baru2 ini memungkin 
kam pesawat2 pembom membawa 

djauh oleh kareng bom? itu le 
bih ketjil dan lebih ringan, Pesa 
wat2 pembom djuga akan dapat 

tjepat. 
“Apa jang dibuktikan oleh ner 
tjobaan jang dilakukan di Las Ve 
gas itu semuanja adalah, rahasia 

Amerika Sudah berhasil untuk 
mempergunakan sedikit sadja ba 
han pembelah untuk membuat 
bom atom. Bom atom jang didja 
tuhkes di Hirosjima hanja seper 
Pa SP kekuatan peledakan 

g sebemarnja, Walau begi 
ni dia sudah berhasil Ain 
kam kerusakan jang. besar, tetapi   

ERANG DINGIN RRT terha- 

mikian didapat kabar oleh Aneta | 

engan penerangan umum boleh : 
Ldjadi akan dibuka tanggat 10 | 

selama ' 

lima hingga tudjuh hari, Tempat “ 

£ Untuk mengatasi kekurangan b   
Tengah 

Hasil Konp. Diplem 

p 

Pertama, bahwa kemungkinan- 
nja tidak besar, bahwa dalam. ta- 

| hun ini akan terdjadi agresi mi- 
iiter ataupun politik dari pihak 
komunis jang terangZan di Ti- 
mur-Dekat. Kedua, bahwa bantu 
Un strategis Amerika kepada Ju- 
nami, Turki dan Iran harus  ba- 
njak ditambah. Ketiga, bahwa 
tambahan bantuan Amerika un- 
tuk seluruh daerah ini, tidak bo- 
leh sampai merugikan rentjana 
bantuan ekonomi ECA menurut 
rentjana .,Pasal-£”. 

  
Dugaan, bahwa agressi tidak 

akan terdjadi dalam tahun ini ter- 
sebut adalah berdasarkan kenjata- 
an. bahwa kekuatan perekoncmi- 
an, politik dan militer didaerah Ti- 

(mur Dekat dan Tengah bertambah 
dengan pasti meskipun lambat, dan 

| djuga atas Kenjataan, bahwa Rusia 
| Kini lebih suka mengambil hati ne 
| gara2 tetangganja disebelah Sela- 
|tan ini daripada mengadakan an- 
| tjaman. Suatu tjontoh mengenai 
(hal iri, menurut pandangan mere 
| ka adalah utjapan2 selamat jang 
| resmi duta-besar Russia di Ankara 
| pada pernikahan Shah Iran. (UP) 

Perlu 

Sendjata 
Produksi San Sipil 
Supaja Dikurangi— 

Kata Foster 

ILLIAN €. FOSTER, ketua 
ECA, hari Saptu ini menga- 

takan, supaja bangsa2 Eropa me- 
ngurangi produksi barang? sipil 
sebagaimana jang dilakukan “oleh 
Amerika pada waktu ini. 

Foster, jang baru sadja datang 
dari perdjalanan-keliling di Eropa, 
seterusnja mengatakan bahwa ,,be- 
berapa negara dun'a merdeka” 
masih terus mengirimkan bahan? 
strategis seperti badja dan karet, 
kenegeri2 Komunis. 

Negara2 Eropa jang telah “di- 

kundjungi Foster dalam  perdja- 
la.annja tadi ialah Perantijis, 

| Itali, dan Djerman. Barat, Dinja- 
takam seterusnja bahwa iy  me- 
rasa puas dengan pembangunan 

kembali perekoromian - dinegeri2 
jang menerima bantuan Marshall. 

Di Paris Foster telah 'mengada 
kan konperensi dengan kepala? 
missi ECA jang ditempatkan di 
19 negeri jang mendapat bantu- 
an ekonomi dari Amerika tadi,   

Atoom Amerika Akan Lebih Hebat Lagi? 
ALANGAN2 JANG BER- didapatkah kita pikwkan akan ke 

rusakan jang dapat ditimbulkan 
kalau bom. itu meledak menurut 
kekuatan peledaknja jang penuh. 
Di Nagasaki, effisiensy jg ditja 
pai oleh bom itw hanja seper 
enam dari satu persen.Diantara | 
kekuatan bom atom jang dinergu 
nakan atas Hiroziima dan Naga 
saki, ahli2 Amerika sudah mem 
perlipat gandakan kekuatan bom 
itu hingga enam kali. 

Kalau effensiency bom itu da 
pat dipertinggi hingga 2 sampai 

k persen dari kekuataamja, imi 
akan memperbesar kekuatan 
atom jg dimiliki oleh Amerika. 
Dan dg kesanggupan membuat 
bom2 jang lebih berbahaja dgn 
bahan peledakan jang sedikit, ma 
ka sistem jang baru imi menam 
bah persediaan bom atom Ameri 
ka Serikat dan  kesangguparnja 
untuk membuat bom, 
  

  

banjak didatangkan beras dari luar megeri, Tampak muatan beras sebuah kapal Tionghoa sedang diho ngkar di pelabuhan Tandjong Periok, 

  

          
     
    
     
     
     
     
    

  

   

       

eras, maka oleh pemerintah telah 

dari   (Aneta) 

Tak Begitu Genting 
Belum Ada Bahaja Serangan Di Timur 

Dan Dekat 
act2 Am erika di Istambul 

ARA DIPLOMAT Amerika pada negara? Timur-Dekat jang kini 
sedang berkonperensi di Istanbul, beranggapan, bahwa dalam 

tahun ini tidak akan terdjadi agressi komunis di Timur-Tengah “dan 
Timur, Dekat, demikian United Press mendapat kabar dari kalang- 
an? jang mengetahui. Tingkat pertama dalam konperensi, jang dimu- 
lai pada tanggal 14 Pebruari jang lalu, kini telah selesai. man 'pe 
kok jang telah mendjadi hasilnja ialah: 

. Kontak 
“Dan RRT 
Bagaimana Membuka- 
nja Dengan Setjara 

Tak Resmi? 
jk OISI MEDIASI PBB un 

tuk Korea pada hari Senen 
mengadakan sidangnja jang perta 
ma untuk menentukan usaha2 per- 
damaian jang akan didjalankan 
meskipun RRT telah mengumum- 
kan akan memboikot pekerdjaan 
komisi tersebut.. Masalah pertama .. 
jang mendjadi pokok persoalan da- 
lam sidang Panitia Djasa?2 Baik 
itu jalah bagaimana tjaranja me- 
njelenggarakan perhubungan tidak 
resmi dengan Peking sungguhpun 
pemerintah Mao Tse Tung dengan 
resmi telah menolak untuk menga- 
kui komisi tersebut. Anggota2 ko- 
misi tersebut jalah Nasrollah En- 
tezam dari Iran, Luis P. Nerve da- 
ri Mexico dan Sven Grafstrom dari 
Sweden.   

Sebagai djalan untuk dapat 
mentjapai Peking antara lain di 
sebut2 adanja duta2 besar ' India 
dan Sweden di Peking dan didng- 
kalinja Leo Lamb oleh pemerintah 
Inggris untuk mengganti charge 
Waffaires Inggris di Peking. Ka- 
langan penindjau di Lake Success 
menaruh perhatian besar: terha- 
dap pengangkatan Lamb jang 
pandai berbahasa Mandarin itu 
Sebagai waki? Inggris di RRT, 'ka- 
rena Lamb sudah, pernah menga- 
dakan pembitjarcan2 dengan ufu- 
sun RRT ke PBB, djenderal Wu 
Astu Chuan, 

Lamb pada hari Minggu sudah 
tiba di Hongkong dalam perdja- 
lannja ke Peking. (Ant.-UP). 

Olah Raga 

A Harap. 

— Pada tanggal 25. Pebruari 
pagi jang akan datang akan di 
adakan perlombaan atletik anta 
ra djago-djago jang akan berang 
kat ke Olympiade New Delhi me 
lawan Bandung, Bogor dan Dja 
karta dilapangan ,,Vies” di Dja 
lan Djawa. 

  

    
Nomor-nomornja ialah: 

Untuk puteri: 100 m, 4X100 
m, Lontjat tinggi, Lontjat djauh 
lempar lembing dan kampar tia, 
kram, ay) 

Untuk putera: 100 m, 200m, 
5000 m, 4X100 m, Lontjat ting 

gi, lontjat ajauh, Jontjat tiga dan 
lempar lembing. 

Pers. Sepak Pola 

kantor2. 

Berhubung dengan ditariknja kem- 
bali kompetisi dari Ps OTHC (Kian 
Gwada B) golengan klas-B, moka pre- 
gramma kompetisi untuk hari Rebo 
jad. diganti sbb: 

Rebo, 21-2-1951:: 
Djago — Garuda Mas B. 
Lapengan: Union, ' Wasit: In. Liem 

Tjien Siang (KPM). 

Kesudahan pertandingan jg dilang- 
sungkan pada tg. 14-22-1951: 

Maclaine —— KPM 
DKA — BSA 

  1-2. 
5—2 

  

  

 


