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: & Selzin bom2   

  

. Ke Daerah 

pembakar dan bom2 penghantjur, 
| “didjatuhkan djuga , Bom? Penjinar” 
Gidjatuhkan pada waktu malam dengan me 

A agen ume Sae tak lekas sampai di 
Xa tjahaja jang menjinari daerah disekitarnja. Dengan demikian be- ngunan-bangunan jang dibawah dapat kelihatan njata darj udara. Se- sampainja di datatan. bom tersebut masih dapat 

re pembakar lainnja. 

jambi Menu 
Sebaiknja Diadakan Tra 

di front Womju telah 
Omber2 PBB. 'Bom3 tersebut. 
IMmpergunekan sebuah pajung 

tanah, serta dapat mengeluar- 

oleh b 

meledak sebagai bom2 

| Kerugian Pasukan2 
RRT Memperbesar Ang 

K 

  orang tewas, 32230 luka2 

ta). ut 

— Trumz 
— Optimistis 

Kita Mendekati Saat 
Dapat Ditjegahnja 

Perang Dunia 

D IDALAM suatu pertemuan da- 
ri ,,Vrijmetselaars” jang ter- 

kemuka, antara lain presiden Tru- 

man mengatakan di Washington: 
»Kini kita telah mendekati suatu 

  

  (International) 

nggu 
nsmigrasi 

Tersebut 

— 

8 Tapi Perlu Djalan2 Diperbaiki Dulu. 

Mm dari kundjungannja ke 

pat dikerdjakan. 

Dalan hubungan ini residen 
Djambi menerangkan ka'ay dapat 
diusahakan pengirima» beras ke 
Djambi. maka diperkeburan2 ge 
tah akan dapat bekerdja sepuluh 

Bom-H 
Dugaan Bahwa Bom- 
Zat Air Telah Hile- 
dakkan Di Nevada 

PERTJOBAAN2 jg baru2 | 
— “ini telah diadakan oleh | 

komisi tenaga atom Amerika 
di Nevada, adalah pertjobaan 
dengan sebuah bom dari ma- 
tjam bom-zat air, demikian | 
menurut pendapat Dr. David 
Bradley, seorang ahli ilmu 
fisika jang mengikuti pertjo- 

mm? pertama dengan bom | 
atom dalam tahun 1945. 

Sak akak 
Br. Iy menarik kesimpulan 

ini dari kenjataan, bahwa dalam 
tj jang dilakukan di Ne- 

vada itu tel#h rusak djendela ru- 
mah? jang terletak lebih dari 125 
kilometer dari lapangan pertjoba- Manan Ta n 1 3 . 

di Hiroshima, hanja pada djara 
16 kilometer djendela2 mendapat 
kerusakan. Dikemukakannja, bah- ' 
wa peledakan tersebut telah 

  

     

terdjadi kerusakan jang sempurna | 
alam daerah jang berdjari-dja- 

meter.- 5 ri 1600 
: Ex 

Kesimpulannja adalah demiki- 
an: oleh karena peledakan itu 
adalah peristiwa tiga-demensi, 
maka artinja ialah, bahwa sen- 
djata jang telah, ditjoba di Neva- 
da baru? ini mempunjai kekua- 
tan 500 kali sebesar kekuatan 
bom atom jang didjatuhkan di- 
atas Hiroshima. Oleh karena itu 
maka masuk akakah untuk me- 
njangka, bahwa komisi tepaga 
atom bukannja mentjoba sebuah 
bom atom jang lebih kuat di Ne- , 

“vada itu, melainkan bom hydro- , 
gen model jang pertama. (AFP). 

Berapa kemanan Gan z 

  
2 

  

Karena Selisih Faham 
Dga ,Pemerintah RMS: 

ANTOR Maluku Selatan” ci 

Den Haag kabarkan, “bahwa 
,wakil umum Maluku Selatan”, dr. 
Nikijuluw, telah dipetjat karena 
perselisihan tentang status pulitik 
dikemudian hari dari Maluku Sc 
latan. Nikijuluw ingin status otc- 
noom dalam lingkungan Republik 
Indonesia sedangkan apa jang di- 
sebut ,.pemeritah Maluku Selatan” 
ingin status berdaulat penuh. Ka- 
yabu dan Tutuarima jg bersama2 
Nikijuluw djadi pengurus ,,kantor” 
ita ajuga dipetjat. Mereka diganti 
oleh Wairafa (ketua delegasi KL. 
Ambon di Den Haag? — Red. SM), 
Patty dan Kuhuwael. — (Antara)   

n 

R. TADJUDDIN NOOR anggauta parlemen jang baru kembali £ Palembang dan Djambi 
1 bahwa daerah tsb terutama 

nan tidak berdjalan. Djalan? terbengkalai 
rangnja pembangunan dilapangan perumahan. 

| tah Pusat Kurang disediakan uang buat daerah 
ngan demikan rentjana2 pembangunan? 

menerangkan 
di Djambi pembangu 

sedang tampak pula ku 
Dari pihak Pemern- 
Djambi, sehingga de 

daerah pun tidaklah da 

ribu buruh, sehingga djumblah 
export.getah akan bertambah 8 
ribu ton sebulannja, Menurut tak 
siran untuk maksud ini diperlu 
kan kirag 150 ton beras sebulan 
atau setahuanja kira2 2000 ton 
beras jang ditaksir akan berhar 
ga sepu'uh miljun rupiah, 

A4 gn 

Mr, Tadjuddin Noor berpenda 
pat, bahwa tranSmigrasi dari Dja 

| wa baik benar djika dilakukan ke 

Djambi dengan" tanah2nj4 jang 
luas jang sekarang menunggu 
Cikerdjakan oleh tangan  manu 
sia. Dalam lapangan persawahan 
dan bertjotjok tanam perkebunan 
karet masih memberj kemungki 
nan penghidupan jang banjak. 
Dan meskipun misalnja harga ka 
ret sampai turun dimasa datang 
dan tidak merupakan lapangan 
mentjari nafkah jang menarik la 
gi, di Djambi orang akan dapat 
terdjun kelapangan pertanian. 
Pembangunan ekonomi didaerah 
Djambi sudah tentu harus sedja | 

lan pu'a dengan pembangunan 

djalan2, perbaikan dan penamba 

han W'at2 pengangkutan jang sa 

ngat Ikurang disana, demikian ' 
Mr, Tadjuddin Noor, (Ant.). 
  

£ Dalam musim dingin di Porida, 
Amerika, sekarang ini. beribu2 bina- 
tang telah mati kedimginan, Seluas 
mata memandang hanja kelihatan 
takdju sadja, disana-simi  diseling 
gundukan sakiju jang menutupi 
se-ekor lembu ataupun binatang 
Isinnja, jang karenanja. mati mem” 
beku. Dalam pada itu saldju terus 
djatuh dengan derasnja dam buah?an 
jang terkenal dari Florida (sinaas- 

appel) djuga tak. dapat dipungut 

hetsilnja, dam menjebabkam Kerur 

3 Fian sebanjak $ 160.000.000. 
(International) 

  

keadaan jang dapat mentjegah p- 
rang dunia ke III. Segala usaha ke 
arah pembangunan kekuatan dan 
pula dalam hal material hanja 
bertudjuan mentjegah perang dr- 
nia ke III. Pemerintah membutuk- 
kan bantuan dari segala Japisan 
masjarakat.” 

ik alih 

Truman mengatakan selandjut 
nja, bahwa suatu kerdja sama 
jang erat, dan mobilisasi dari se 
gala kekuatan moreel, sangat di 
butuhkan, mentjegah mementing 
kan dirj sendiri dalam kalangan? 
tertentu. Setiap orang, dari presi 
den Sampai kepada seorang pe 
kerdja harus mengorbankan se 
suatu supaja dapat mentjapat 
mobilisasi dari seluruh negaranja 
sehjngga dapat bersiap2 menung 
gu Setiap kemungkinan da'am ke 
adaan “dunia jang kritik inj. 
(Aneta). 

. Huru-Hara 
Di India 

kan Serangan2 
ENTERI Dalam Negeri India 
Rajagopalachari mengata- 

kan dimuka Parlemen India, ba- 
hwa gerombolan? Kemunis telah 

rangan? tsb ,,menimbulkan kead:- 
an jang berbahaja dan keselisahan 
di provinsi2 Kamrup, Assam dan 
Manipur. Menteri Dalam Negeri ti- 
dak mau mengatakan, apakah gc- 
rombolan tsb mendapat bantuan 
dari Negeri? luar ataukah merupz- 
23 organisasi? dalam negeri ser- 

ri 
Kxx 

| Dalam minggu achir ini, demi 
kian selandjutnja menteri Dalam 
Negeri India, kesatuang tentara 
India dan polisi telah berhasil 

| menemukan tempat2 penjimpa 
nan sendjat, gelap. Atas perta 
njaan apakah menteri tahu apa 
kah RRT ada dibelakang gera 
kan2 ini ddn djuga mengenai ada 
nja peta buatan RRT, dimana di 

  
daerah India sebagai daerah RRT, 
didjawabrja bahwa soal ini telah 
dibitjarakan dengan Pemerinta ' 
han RRT dan bahwa India ,,telah 
menerima djawaban jang memuas 
kan”, tetapi tidak diterangkan 
isi djawaban itu. (Aneta). 

uman 

Kaum Komunis Ada. 

melakukan terror dibeberapa desa. | 
Dinjatakan selandjatnja bahwa s:- | 

gambarkan sebagian besar dari ' 

.. minggu 
PBB Di Front Korea 

katan Perangnja? 

OMUNIKE markas besar PBB di Tokio mengu- 
mumkan hari Rebo, bahwa kerugian tentara PBB | 

hingga kini sudah ada 49132 orarg. Ini berarti, bahwa 
selama satu minggu jang achir ini, pasukan? PBB kehila 
ngan 1097 orang. Kerugiansebanjak itu, ialah: 7408 

dan 9494 orang hilang. (Ane 
Kak 

Sementara itu Angkatan Uda 
"& Timur Djauh mengumumkan 
hari Se asa ari Tokio, 
pesawat? PBB telah . mentjapai 

rekord. baru dengar melakukan 
tdak kurang dari 1039 penerba 
gan serangan pada hari Senin 
da'am membantu “gerakan pasu 
kan2 darat PBB di Korea. Pesa 
wat2 pembom  B-29 jainnja men 
djatuhkan 200 bom atas sasaran? 
dipantai Timur Korea pady hari 
Selasa, Serangan9 itu ditudjukan 
terhadap sasaran9 militer di Pur- 
yong, sebelah utara Chongjin, 
dan dj Chori, kira2 40 mil sebe 
lah timur laut Hamhung. Pesa 
wat2 pembom B-28 lainnja me 
njerang “jembatan2 kereta api 
dekat Puryong. : 

RRT butuhkan 560.000 
, orang lagi. 
Menurut berita2 pers Tionghoa, 

pemerintah pusat di Peking telah 
memerintahkan kepada para pem 

besar dipropinsi2, supaja me 
ngumpulkan 560.000 orang lagi jg 
akan disusun dalam tentara untuk 
diadjukan kemedan peperangan 
Korea, 

Djenderal Lin Piao, 
beri instruksi2 kenada 1 : 

jg ada dibawah jurisdiksi2 komi 
si milter utk Tiongkok Tengah 
dan Selatan. , 

Dari diumlah 560000 orang tadi 
85.000 orang akan dikerahkan dari 
Kwangtung. Ant.-Rguter. 

  
telah mem 

   

  

    

  

KAPAL INGGRIS DISERANG DI 
PANTAI TIONGKOK. 

bahwa : 

psmbesar2 | 

| 
| 

  :'Kapat Inggeris , ephine Mpller" 
untuk kedua kalinja dlam tempo dua 
hari telah diserg dimuka pantai 

  

        

Tiongkok dan 2 
nja diberikan bantua 
laut, Ke'anran angkasa 

ngan, apakah mereka 'mau memberi 
bantuan untuk mendong kapal terse- 
but. Laporan selandjutnia mengatakan, | 
bahwa kabal diserang..oleh 1mleh 

Gjuacs besrendjata. Mungkin seka'i insi 
den itu timbul. disebabkan ketegangan. 
kapa'2 perang nasionalis selalu menga- 
dakan patroli disekitar lautan itu. 

Djawaban 

Mengenai Korban 
Peristiwa Madiun 

bunan dan Nj. Mud'kd tentang 
peristiwa Madiun”, Pemerintah 
memberi djawaban jang pokoknja 
sebagai berikut: ,.Kedjaksaan? pa- 

| da mahkamah2 (pengadilan2) ten 
| tara dan kedjaksaan2 pada penga 
dilan sipil, tidak pernah mengusut 
atau menuntut perkara2 terhadap 
Mr. Amir Sjarifudin cs. sedangkan 
setahu kami tidak pernah pula pe 
ngad lan? baik tentara maupun si 
pil memeriksa dan mengadili per. 
kara tsb diatas.” (Ant.). 

  

  

UDJIAN PERGURUAN TINGGI, 

"Telah lulus pada fakultet kedokte- 
ran Balai Perguruan Tinggi Indonesia 
untuk udjian perlengkapan T  Ollan 
Wahjoedi dan Ong Ping Yan den un” 
tuk udjian dokter I Komang Makes. 

  

    
R 25.000 Karet Habis Dibakar 

EUNGATJAUAN jg terdapat 
disektor " Semarang ' meng 

ganggu perkebunang belum djuga 
Ir meskipun berkali? poli 

membekuk beng 

berac 

Si sudah. dapai 
    

   
gojangnja. Demikian ah pada tgi 
20/21 Pebruari jbi, hari Berasa 

malam sekira diam 12, perkebu 
nan .Sidoredjo” dekat Gunung 
Pari telah mendapat kundjungan 
serombongan perampok jang ber 

    

Sendjata api. Mula? pengatjau? 
tersebut mengaku adalah rombo 

ngan polisi dari daerah Bodja dan 
minta kepada pendjaga gudang: | 

karet di perkebunan tersebut, utk 
membuka semua pirtu2. Pendiaga 

jarg merasa tjuriga atas permin 
tara tersebut , menolak permin 

taan tersebut, Hal tersebut sa 
ngat membikin marahnja para 

  

pengatjaw ini, hingga Gudang tsb 

|ialm dibakar, Kerugitn ditaksir 

| R 85000,—x | 
Belum puas dengan perbuatan 

tersebut, para perampok ini Jalu 

menudju ke perkebunan Kai 

Sid?, Maksud dari kurdjungan 
tersebut ialah untuk memasuki 

rumah2 para  admimistratur, Te 
tap, jang belakangan ini sudah 

23 

done 
T Aa Kubudoean N hap Lemeas sen Geneotitn 

an 

    

    

ariana Uk itik 
Ng Man Wetensebapgen 

Pemerintah 

seijimleh ' 

| 
| 
| 

| 

ENGENAI PERTANJAAN? | 
anggauta parlemen, Mr. Tam 

  

  

  

|“ Dienazah 
Pahlawan 

  

  

  
  

£ Pada tgl. 16 Febr 1951 di Palembang telah dilangsungkan upatjara 
pemindahan djenazah Let. Kol. Atmo Wirjono jang gugur di Lubuk Line 
gau th, 1947 dan Kapten Sujono jang gugur di Kenali Assim (Diambi) pada tgl. 27 Desember 1948. DjenaZah2 ini d.bawak ke Djawa dengan 
pesawat terbang, Gambar: Pemandangan pada upatjara di'apansan ter- 
bang Talang Betutu. Tarvak majoor Hasan Kasim sedang berpidato. 

— Inspirasi Inggr 
    

is 
Mengenai Penjelesaian Masalah 

Kashmir 
Tjepat2 Diadjukan Oleh Ing gris di Dewan Keamanan, 

pa HARI RABU kemaren delegasi 
Dewan Keamanan telah mengadjukan sebuah resolusi 

Lie Sefaham Stalin 

  Inggris dan USA dalam ' 
dengan | 

maksud menjelesaikan masaalah Kasjmir dehgan tjepat. Usu!2 tsb. | 
jang merupakan inspirasi Ingoris dan disokong oleh Amerika Serikat mengadjukan suggesti supaja diangkat seorang wakil baru gari PBB | untuk menggantikan perantara Sir Owen Dixon jang telah mencur- | 
durkan diri. $$ xx 

Digabungkan 
Kasultanan- Dan Paku 

alaman Ujadi Satu 
Ne TELAH gerdapat perse- 

tudjuan antara Sri Sultan 
dan Paku Alam, untuk mengga- 
bangkan kedua daerah di Jogja, 
Kesultanan dan Pakualaman. Da | 
rah Pakualaman erdiri dari satu 
kabupaten dengan penduduknja se 
djumlah 110.000 orang. Daerah 
tersebut akan digabungkan Gengan 
kabupaten Kulon Neon jala letak 
nja berdekatan dengan daerah Pa- 
kualaman jini. Terlaksananja peng- 
gabungan tersebut adalah az 
sarkan keinsjafan kedua radja 
tersebut, bahwa antara daerah P:- 
ku Alaman dan Kasultanan hampir 
tidak terdapat perbedaan prinsi- 
pieel dalam mendjalankan peme- 
rintahan bersama pula mengingat 
keadaan keuangan negara. 

Ko 

Sebenarnja pemerintahan ber 
sama ini telah sedjak lama didja 
larkan atas kedua daerah terse 
but, sehingga seolah2 kedua due 
rah tersebut merupakan satu dae 
rah sadja. Mulai kemaren oleh 

  

Perantara baru itu akan dimin 
ta untuk berusgha  mentjapai 
Suatu persetudjuag mengenai de- 
meil.terisasi Ka gian Jammu 
dan Kasim dan mengadjukan 
kepada pemeriniah2 New Delhi 
dan Kerachi rentjana2 untuk me 
nje enggarakan plebisciet d.daerah 

mereka ingin menggabungkan di 
ri kepada India atau Pakistan. 
Maksud? itu telah tertjantum- dim 
missi Dixon, tetapi usul? baru 
Inggeris dan Amerika itu mem 
berkan suggesti lebih landjut 
mengenai 3 faSal: 

Kemungkinan2. 

1. Kemungkinan kedua tsb In 
dia dan Pakistan menghendaki 
adanja paSukan2 PBB didaerah 

sengketa atau diambilnja pasu 
kan2 darj daerah itu sendiri un 
tuk mempermudah soal  demili 
terisasi dan organiSasij plebisciet. 

rr 

2. Kemungkinan diadakannja 
perbatasan2 dengan tak mengi 
ngat akan hasil2 pemilihan umum 

L nantj bila terdapat perselisihan 
pemerintah daerah telah diada faham antara penduduk2 minori 
kan pertemuan? penerangan me teit jang berbatasan India dan 
ngenai maksud tersebut, sedang | Pakistan. 
upatjara peresmian  penggabu ' 
ngan akan dilakukan o-eh peme 
rintah pusat, (Ant). 

Tanah? Di 
Birma 

Akan Di-Nasionalisir 
P EMERINTAH BIRMA seka- 

rang bermaksud akan mena- 
sionaliser tanah, akan tetapi den- 
gan setjara perlahan? supaja dja- 
ngan sampai membahajakan ke- 
pentingan minoriteit Birma, demi- | 
kian menteri pertanian Birma, Bo 
Khin Maung, menerangkan di Rang 
200on hari Selasa. 

Menteri ini seterusnja memperi- 
ngatkan petani? Birma, bahwa dji- 

    
. x 

3, Bilamana kedua pemerintah 

jang bersangkutan itu tak dapat 
mentjapaj suatu persetudjuan dg 
wakil dari PBB mereka akan di 
minta untuk menerima arbitrage 
jang dilakukan oleh seorang 
atau sebuah panitya jang diang 
kat deh Mahkamah Pengadilan 

Internasional dengan mengadakan 

pembitjaraan terlebih dahu'y dg 
kedua pemerintah itu. Resolusi 
Inggeris Amerika t£h teah dibe 
ritahukan kepada anggauta2 De 
Wan Keamanan, termasuk djuga 
delegasi India dan Pakistan dalam 
PBB, (Ant—AFP). 

  

& Lokomotip ..kawak” jang sebetui- 
nja sudah boleh masuk gedung 

   
   

    

  

ka mereka gagal untuk - ntcia” kalena kekurangan aisi2 pa r uk membajar Ang La Aan Ken kewadjiban mereka jang berkena- San Ae Beta Pan sen r Ain, 213 0 an dengan tamah itu untuk tahun moup tersebut melalui an se 19191950, maka mereka akan ke- | @laun 8 km.. Unjuk mengambi ba- angan si u a anbahan bakar jang perlu da'am Pesan) materai lag pemerintah, (An. musim dingin, dari sektor barat ke | ter) : sektor timur, (ANP) 

tsb. gua. memuluskan «apakah: 

Perang Dunia III 
Bisa Ditjegah 
EKR. Djenderal PBB, 
Trygve Lie, hari Selasa 

mengatakan di Santiago, bhw 
ia bersependapat dengan Jo- 
sef Stalin, bahwa Perang Du- 
nia II itu bukannja tidak da- 
pat dihindarkan. Seteyusnja 
Lie mengatakan, walaupun'ia 
tidak mempeladjari pernja- 
taan Stalin achir2 ini dengan 
teliti, tetapi rupa2nja tidak 
ada sesuatu hal jang baru da- 
lam tuduhan2 Stalin terha- 
dap PBB itu. 

  

Hari Pemuda 
Internasional 
Kemaren” Dirajakan 
Djuga Di Djakarta 

Una MEMPERINGATI Ha- 
ri Pemuda Internasional ts. 

21/2,- kemaren pagi dilapangan 
Banteng, Djakarta atas inisiatif 
Pemuda Rakjat Indonesia dilang- 
sungkan rapat raksasa, dikun- 
djangi cleh lk. 2000 orang, a.l. 
wakil? organisasi? pemuda, buruh, 
tani, demikianpun pemuda2 pihak 
RRT. Lagu Indonesia Raya dinja- 
njikan, kemudian diadakan upatja- 
ra mengheningkan tjipta bagi ar- 
wah pahlawan? kemerdekaan 
bangsa jang telah gugur dalam 
perdjuangan melawan imperialis. 
(Antara). 

  

MEMPERGIAT TOULISME DI | ASIA DAN TIMUR DJAUH. 

  

" Kom.si indusiri dan peylagang 
an dari ECAFE jang dewasa ini 
mengadakan konperensi di La 
hore telah menerima baik usul 
untk mempergiat tourisme di 
Asia dan T.mur Djauh, Usul itu 
d:terima hari Seasa dan memif 
at pengurangan pembatasan? ter 
hadap paspor, sedang tjara men - 
dapatnja pun dipermudah. 
djutnja komisi memutuskan, Su 
paja negara2 masing2 mendiri 
kan' organisasi2 tourisme gengan 
bantuan tehnik PBB. Terlebih da 
hulu wakil Rusia mengemukakan 
bahwa kelonggaran2 jang lebih lu 
as da'am perdjalanan2 akar ber 
tentangan dengan kedaulatan da 
rj hegara2 jg bersangkutan. 

Shinwel!: 
Serbuan RR T-K. Utara 

Risa Dibentikan ? 
ENTERI PERTAHANAN Ing 
gris, Emanuel Shinwell, hari 

Selasa dalam madjelis rendah ka- 
takan, bahwa kedjadian? di Korea 
lalam beberapa minggu belakang- 
an ini melihaikan ,/dengan tiada 
keragu2-an lagi”, bahwa pasukan? 
Tionghoa dan Kerea dapat dihenti- 
kan dan keadaan dapat dikuasai. 

Menurut keterangan jang dida 
pat belakangan ini Serangan-ba 
lasan pasukan2 Tionghoa kmi da 
dihentikan. Dan situgjii militer 
kini djauh lebih menguntungkan 
bagi FB dari pada dugaan sebe : 
lumnja, Shinweli katakan tentang 
korban dipihak tentara Inggris, 
145 (?) tewas, 442 luka 244 hi 
jang dan 61 orang ditawan, se 
dang korban dipihak Amerika 
48 035 orang termasuk 8154 orang 
tewas, (Antara). 

  

  

PERUNDINGAN DAGANG 
ANTARA NEGARA? KOMO 
NIS DI MOSKOW. 

Perundingan? dagang jang lebih 
luas antara Soviet Uni, RRT, dan 
negara? Eropa fimur sudah dimu- 
lai hari Selasa di Moskow. 

Jang mengambil bagian dalam 
perundingan2 ini ialah utusan? 
RBT, Djerman Timur, Tjekcslowa- 
kia, Polandia, Hongaria, Rumania, 
dan Bulgaria. (Antara) » , 

san anan rai Demi aNG 

  

Menurut kominike putjuk pim 
pinan angkatan perang Korea 

Utara, maka diantara tanggal 24 
Djanuari dan: 17 Pebruari, kesa 
tuan2 Korea Utara telah menem 
bak djatuh 38 pesawat terbang 
musuh. Kominike tsb disiarkan 
oleh kantor berita Tass dengan 
perantaraan radio-Moskou, 

Pengati 
siap pula. say para pe 
rampok disambut dengan temba 
kang dari dalam rumah, dan dm 
tembak menembak jang terdjadi 
kemudian, seorang perampok te 
lah menemui adjalnja. Dengan 
meninggalkan seputjuk karabijin 
cchirnja para perampok telah me 
1gundurkan diri lagi, demikian   
    

  
  

tulis pembantu ,Suara Merdeka”, 

  

    
    
   

  

 



  

  

NG, 22 

na chu- 
Kai ' 

Pring hitam: 1815— 
Uraian Militer Agama: ' 

45 Piring “hitam: 18,45—19,00 
(3 

( ,saudai 
| memerintahkan untuk solandjutnjt 
' dalam pergaulan sosial kita, meng: 
gunakan perkataan saudara” sa-. 

! gia diantara kita sama kita. Tidak 

| perduli antara rendah sama tin 

| setengah . tinggi 

litu saudara kawan dari 

PEBRUARI 1951. 

AUDARA. 
Kabinet 

& 

Perdana- Menteri, 
Perdana-Menie telah 

purak2 ti 5 
| tinggi.kebetulan, tinggi kebatjui, 
atawa tinggi-magel Semua- 

Sa 

s8. dj 

| nja, hantam-Kromo, (eh keliru lagi, | ( 

00: Memirakai lagu? Indo- | kan minta diganti Hantam-Jaceb) 
anggam | da krontjong 

Siterem sendja oleh : 

18, 1. Serbaneka oleh Jolly 
Jokers: 18,30—18, 45: Pertjakapan Mili- 
ter: 1845—19,00 Landjutan Jolly Jokers. 
Rabu, 284: 
18,00—18,15: Berita Keluarga, 

—19,00 Hiburan 
Kanaan 

PE | MENJIMPAN 
SENDJATA API. 
Kemarin siang, berturut-turut 
hakim Semarang. telah memerik- 

sa perkara penjimpanan sendja- 
ta api, diantaranja sbb: 
K. bin S. didakwa menjimpan 

satu vickers, sonia mana 2 

nakay untu begalan di- 
Pa aa Bikang Kebon. 
Hakim djatuhkan hukuman pen- 
djara padanja 1 tahun. 

sendja oleh Orkes 

Terdakwa D. bin S. bekas ten- ' 
tara djuga dituduh ge mpan 
sendjata api dan berhubung de 
ada ini, ia didjatuhkan hukuman 

6 bulan, 
Achirnja B. K. djuga aa 

pan repolper dan atas perbuatan. 
nja ini, hakim djatuhkan huku- 

man 2 bulan pendjara. 

PERAMPOKAN Di KP. DJAKSA. 

Kemarin malam kira2 djam 7.31 

| rumahnja seorang Tionghoa di Kp. 

Djaksa 328 telah kedatangan $ 
orang pendjahat diantaranja pakai 

sendjata repolper, 
4 orang diantaranja telah masuk 

kedalam rumah, dua orang lain- 

23) mendjaga diluar. 
Dengan paksaan pendjahat tsb. 

berasa menggondol isi lemari dan 
merampas djuga satu pasang gi- 

ana serta ai Batin emas njonja 
ah tersebut. 

Kerugian ditaksir belum terma- 
suk harga barang2 perhiasan, se- 
besar Ik. R: 700:—, dan uang funai 

sedjumlah R 600.—. 

PENJEROBOTAN PADA 
JUWELIER GOH. 
Kemarin sore Ik. pukul 3 di 

membeli tjitjin: Ketika tjitjin diper 
lihatkan, katanja lagi minta lihat : 
kalung. Sebuah kalung lalu diam- 
bil dan diperlihatkan. Tetapi saat 

itu orang militer tsb. lalu menga- 

tjungkan repolper sambil mengan- | asal mulanja maupun diluar 
tjam supaja pegawai jg melajani 
padanja tidak berteriak. Dengan | 
kalung itu sipenjerobot segera me 
larikan diri ke Peloran. 5 
“Polisi jg diberitahu dengan tje- 

“pat mengedjarnja, tetapi tidak ber 
hasil tangkap pendjahat tadi. Me- 

djalan membuka pakaiannja, 
dilempar dalam selokan, 

Pa 

lang kedalem tangsinja, seorang 

poran ini dengan mudah memberi 
alasan .ditangkapnja orang militer. | 
tsb jang ternjata melakukan ke- 
djahatan itu. Kabarnja ia mempu- 
njai status KL. 

HARI ULANG 1 TAHUN 
PANTI PEMUDA. 

Sembilan. bertempat didjalan Bu 
lu 37 telah dilangsungkan 
ulang 1 tahun berdirinja ,,Panti Pe 
muda” Semarang. Selain dari para | K 
undangan hadir djuga Resident Mi | likan 
lono, Kol Gatot Subroto dan wa- | 

Dalam kata ' 
"ketua Panti Pemuda, | 

kil2 instansi laimnja. 

"Ba Ramelan, al. membentangkan : 
hasil2 usaha Panti Pemuda” sedjak | 

| bulan (Djanuari). lirinja sampai sekarang. Ada. 
pun pokok tudjuan dari Panti Pemu : 
da, ialah menjelenggarakan persa- | 
pan, 2 pemuda dan memberi : 

Hg da gerakan2 kema- | 
usaha: jg kini sedang | 

“adalah mengadakan ' 
dan-auto-technik. 
tu digembirakan 

gembira jang diseleng- | 
orkes : mereka. sendiri. ' 

Na ke 

an oleh Pem. 
gan ini, 

asli | 

' tahkan sebagai berikut: 

18,15! 

  
IR 100. 

! usaha C.H.T H. 

| tetap tinggal dalam kamp. Mereka 
| hanja mau pindah, 
| dapat memberi 

nurut orang jang mengetahui, Wak | dan pantas bagi keluar 
tu -berlari penjerobot tsb ditengah : 

j. | 

la malam harinja waktu pu- | 
| pada tgl, 

iliter itu melaporkan, bahwa pa- | 
kaiannja telah ditjuri orang. La- ! 

| poram 
' kemudian « 
| Dasi Kota-Pradja 

1 dn 

“mah sakit 

koian kepada 

1 dari Pata har- 

maka 
man. menga $ 

pakik ,,saudara” -semua. 
Akoor, ini namanja demokrasi!! | 

| Djadinja nanti, kaluk saudara Pre' 

siden kita umpamanja, kepingin ma 
(kan djangan-lontjom sambel kara- | 
' bil buat makanarn-siang, pasti sau | 
Gara Presiden kita akan memerin 

adjudan, tolong sampaikan kepada 

saudara intendant, 

tuk sediakan djangan lontjom sam 
“bel kambil siang ini. Tolong peri- 

supaja | ngatkan saudara kokki, 
sambel-kambilnja djangan  pedes- 
pedes, sebab menurut saudara dok 

ter-pribadi saja, pedes 'itu bisa bi 
kin kumat sinusitis saja!” 

Mendergar perintah ini, saudara 

adjudan tentunja terus korrekt sa 
lueer dan mendjawab: 
lontjora sambel kambil tidak pe- 
des. Siap, saudara Presiden! Djam 
12 siang selesai!” 

  

HARGA BERAS MULAI 
NAIK LAGI. 

Dari pihak Kantor  Makelaar 
Dunlop & Kolf Kombinatie didapat 

keterangan, bahwa harga beras 
sedari tanggal 21 Pebruari jang ba 
ru lalu ini kelihatan milai naik la 
gi: 

Volsljp djadi R 220, per kwin- 
tal, beras kampung orang mau beli 
R 185.—, kedele P:M.I. mau djual 
R 172,50 atas kereta Tegal, Kedele 
gindjah Kuning, kwaliteit Purwo- 
dadi-didjual R 158,—, djagung har 

ganja mulai turun, djual R 80, 
gaplek, panen lama mau djual zon 
der karung R 25,—,.katjang ose 
terpilih, orang mau beli R. 260.-— 
zonder karung dan tidak terpilih 

R .180.— pakai karung. Achirnja 
pihak diat as tegangkan, 
adaan pasa bumi dikota Se 
marang ini, terutama mengenai 

perdagangan gula kelihatan ramai 
lagi. 

hasil 

C.H.T.H. PUSING KEPALA. 
Para pengungsi Tionghoa jang 

hingga kini masih berdiam dalam ! 
13 kamp sebanjak 956 orang itu, 

NN F - Aa (oleh pihak Chung Hua Tsung Hui 
Juwelier Goh, Kranggan Kulon no. | dikatakan tetap mendjadi buah pi | 
144 ada datang seorang Milicer su- | 3 
ku Maluku, jg menjatakan hendak : 

kiran mereka. Peibagai matjami 

usaha telah diadaken untuk ' me- 
ngembalikan mereka kedalam ma- 
sjarakat biasa, bahkan kepada ti- 
ap2 orang diberi uang “sebanjak 

,.kila. mereka akan pergi 
meninggalkan kamp, baik ketempai 

kamp. 
Dari beberapa pengungsi kami 

menerima keterangan, bahwa wa- 
laupun bagaimana djuga baiknja 

itu, mereka akan 

bila “CH! 
tempat jang lajak 

ganja. 

TEH. 

KONP, PARINDRA. 
Dari pihak Parimdra tjabang 

Semarang didapat kabar, bahwa 
24-25 Pebr. jad. ini, 

akan dilangsungkan. Konperensi 
Parindra seluruh Djawa Tengah. 

Antara lain dalam konp. tsb. 
akan dirundingkan djuga, soal si- 
kap Parindra terhadap pembentu. ' 

|kan D.P.R.D. 

| KETERANGAN SEBDA. 

Berita kita kemarin mengenai 

| Sebda jang kabarnja telah berha- 

| sil memperdjoangkan Ik 26 buruh 

| Kalidoh jang beberapa waktu jl, 
hari | PE 6 , 

| dihentikan dari pekerdjaannja, dan 

kini oleh usaha Sebda bisa dikemba 

ke pekerdjaannja semula, 
membutuhkan sedikit rektifikasi. 

Benarnja ialah, Sebda-telah ber 

hasil untuk menuntut untuk kepen 

tingan 26 buruh tadi gadjinja sela 

ma Ik. V4, bulan (Desember) dan 1 

SALATIGA. 

Panitia Hari Pahlawan 
sdr. Dibawah pimpinan 0ewandi, 

anggauta DPD -kotapradja ' Salatiga, 
baru? ini telah diadakan rapat pleno 

dari Panitya Hari Pahlawan jg. dulu 
dibentuk oleh Bapak Wali-Kota untuk 
mergjakan Hari Pahlawan pada tg. 10 

Nopember 1950. Setelah memberi, Ic 
r sntang. .pekerdjaan. “panitya, 

biyarakan soal #suangan. 

diterima “ subsidie 

R 750, dari Djawatan Sosial R. 750, 

dari perkumpulan BIGM urunan 

R 50— Dikeluarkan antara lain untuk 
! menghibur tentara jang dirawat: diru- 

sanadtorium Ngawer. dom di 

R 394,25, untuk memberi" bahan 'pa- 
56 keluarga 

perang R 802.— 

Terlepas dari serangan ' 

pendjahat.. 
Ketika pada tanggal 19 Pebru- ' 

Sir-pong | 

tata-usah 

| onderstand « 
| betaalbaarstelling der pensioenen. | 

Saudara | 

supaja perin- 
tahkan kepada saudara kokki” un- | 

»Djangan- 

hwa, ke   

korban 

mbaja 
lain? 

enz) di Bandung. 
Umumnja pembajaran. pensioen 

diluar Djawg itu termasuk -da- 
lam  tata-usaha Kantor Pusat | : 
Perbendaharaan daerah? itu. 

Mengenai pekerdjaan dwlu dan 
sekarang. diterangkan, bahwa 
pPekerdjaan sekarang lebih Inas, 
karena bukan soal sioen  s4- 
dja jang diurus tapi 
pembajardn tundjangan keluarga, 
tundjargan kemahalan jang me- 

nurut rayon tiap2 daerah dan pa- 
djak, sedangkan. “pekerdjaan . j9. | 
dulu hanja chusus mengerdjakan 
soal2 pensioen sadja, 

Lapangan pekerdjaan inj adalah 

Sir-pong. | luas sekali, sehingga peraturan jg 
2 satu belum selesai datang lagi pe 

raturan jang lain, tapi walaupun 

| demikian dapatlah pekerdjaan2 itu | 
dilakukan dengan lantjar 
Achirnja diterangkan, bahwa s0 

al Dana Pensioen ini adalah salah 
satu soal jang diperundingkan da- 
lam Unie konperensi, karena pada 
hakekatnja Dana Pensioen ini ha- 
ruslah dapat disesuaikan dengan 

keadaan negara sekarang ini. (An- 

Bung Hatta 
Ke Maluku 

"fara). 

Rentjava Peranan | 
-20 Maart: 

' duk sebagai | 
Dari Tg. 4 

ENGENAI PERDJALANAN 
wakil presiden .ke Maluku 

antara tanggal 4 dan 29 Maret le- 
bih landjut dapat  dikabarkan-se- 
perti berikut. Pada tanggal 4 Maret 
pukul 8.45 rombongan wakil pre- 
siden itu akan berangkat dari Dja- 

| karta ke Makasar dengan pesawat 
| terbang Catalina melalui Surabaja. 
' Keefokan harinja rombongan ter- 
sebut akan meneruskan  perdjala- 
nan ke Ambon. Antara tanggal 6 

| Maret dan 15 Maret wakil presiden 
akan mengadakan kundjungan ke | 
beberapa tempat di Maluku dengan 
memakai kapal Bhima Sakti. Anta- 
ra lain akan dikundjunginja Nam- 
lea, Banderseira, Tual, dan Pobo. 

Pada targgal 16 Maret rombo 
ngan wakil presiden itu akan be 

rangkat dari Ambon. dengan pe 
sawat terbang Catalina ke Terna 
te dimana rombongaa itu akan 
bermalam. Keesokan harinja akan 
dikundjungi Tidore. Pada tang 
ga1:18 Maret akan diadakan kun 
djungan ke Morotai, setelah ma 
na perdjalanan akan diteruskan 
ke Menado dengan Catalina, 

Peda tanggal 19 Maret rombo 
ngan itu menudju ke Gorontalo 
dan bermalam ditempat imi, Sebe 
lum meneruskan perdjalanan kem 
bali ke Djakarta dengan melalui 
Makasar dan Surabaja, (Aneta). ' 

MUTASI DI KEPOLISIAN 
| BESUKI. 

Dari Pusat Kepolsian Besuki warta” | 
wan Antara” mendapat k 
bahwa “didalam bulan ini Gina: Pe 
berapa mutasi dan perpindahan kad 
kepolisian “didalam karesidenan Bekali 
sendiri, Dalam mutasi dam perpindahan ' 
ini termasuk 9 orang Insp. Pol,II dan 
5 orang Pemb. Insp. 
diangkat dan dipindah di dan ke bebe- 
rapa daerah diseluruh. keresidenam, Li- 
ma orang. dari Insp. Pol, IT itu ditun” 
djuk sebagai Kep. detasemen dan dari 
Pemb. Insp, Pot. II djuga ada orang da” 
ri KKK Bondowoso jang ditundjuk se- 
bagaj Kepala detasemen Polisi, 
Disemping itu diterangkan djuga bah | 

wa kepolisian Besuki mendapat tamba- 
han 5 orang Insp. Pol.II jang baru ke 
jluar dari latihan Sukai, 

ari jang lalu kira2 djam 2 siang | 

seorang pegawai Belanda dari per | 

kebunan Nobo (Ungaran) berna- | 

ma L. pulang dari Semarang dan 
berkendaraan jeep, untuk mengam 
bil uang R 50.000 bagi para 'peker 
dja, setibanja di Tjongol jang le- 
taknja kurang lebih 1 Km. dari 
Nobo.dengan sekonjong2 ia telah j 
dihudjani peluru dari sendjata oto 
matis oleh seorang jang tidak dike 
nal dan bersembunji diatas pohon. | 

Berkat ketjepatan jeep jang ia 
kemudikan sendiri L. dapat menje 
lamatkan diri, walaupun setibanja 
di Nobo ternjata jeep itu penuh 
dengan lobang bekas peluru. 

Tiga tahun karena 
menjimpan 70 peluru, 

Pada tanggal 20 Pebruari jang 
lalu Pengadilan Negeri di Salatiga 
telah memeriksa perkaranja S. bip 
pada perkebunan di Susukan, oleh 

tentang | 

  ya 

Xx Binatang Onta” jang lazim pula disebut , perahu dsri lautan pasir” 

tampak sedang diangkat keatas untuk dimuat dalam kapal. Ini mama- 
nja dari lautan pasir kelautan air   
  

ngaku 

tandjung telah kena tertipu 

Ketika pasukan polisi tersebut 

dg baik2  menanjakan dari. pa 
sukar apa mereka itu, didjawab, 
bahwa mereka paSukan tentera.   

| tikg itu djuga 

polisi 5 orargs sedang diantara 

Te-apj dengan tiba2 pasukan po- 
lisi itu diserangnja, sehingga ke- 

tewas dari pihak 

sendjata2 jang dirampas terda-   “pat sebush rtir dan Sebuah | 
bren, Perisiiw “dikota Tasikmali- 

ja tersebut: 

ger Tasikmalaja 
Ruwah Sakit Diserbu Habis — D. 1, Me- 

Tentara 
Tenzang penjerangan gerombolan bersendjata terhadap kota 

Tasikmalaja hari Ahad malam Senin jg lalu, sebagaimana kita | 
kabarkan kemaren, lebih djauh dapat dikabarkan, bahwa pada djam 
18.00 hari itu gerombolan telah ada jang memasuki kampung Tji 

| koneng dekat rumah sakit, tapi baru djam 22.00 mereka lakukan 
: operasinja. Senin siang, ketika sepas ukan polisi Mobiele Brigade me 

ngedjar gerombolan tersebut kedjurusan Selatan dibetulan Gunung 
oleh segeromboaln orang2 bersen 

djata jang berpakaian seragam dan memakai tanda? kepala matjan. 

Kalidingah 8 Bulan Hi- 
lang Tak Berbekas 
Njonja S. penduduk Kepandjen 

Lor, Biitar pada tg' 8 j1 sekira 
djam 2 malam mengigau: waktu 
dibangunkan oleh ibunja, menga 
takar . bahwa ia bermimpi telah 
nidatangi oleh seorang besar de 
ngan kulitnja berwarna merah. 

“Pada saat sesudah sedar kembali 
S&- Idari ngigaunja “itu diketahui 

"ka Gi | oleh Nj: S. tsb din ternjata bhw 

matjam itu diwaktu2 belakangan 
2, Ap “ 

Rumah sakit digedor. 
Rumah sakit Tasikmalaja jang 

selama kira2 4 djam diduduki oleh 
gerombolan tersebut menderita ke 
rugian sedjumlah kira2 R. 300.000, 
jaitu harga obat2an dan alat2 ke- ' 
dokteran jang digondol, sedang bu 
ku2 tatausaha dihantjurkan Ge- 
rombolan jang memasuki sebuah ' 
kampung didalam kota djuga me- 
njamar sebagai tentera, tertitama 

pakaiannja, Sehingga penduduk 
mengira betul2 berhadapan dgn 
tentera dan suka memberikan mi- 
num dan sebagainja. 

Gerombolan 500 orang. 
Sebelum terdjadi peristiwa imi 

pada siangnja sudah terdengar ka- 
bar2 dikota Tasikmalaja jang me- 
ngatakan bahwa kira2 500 orang2 
bersendjata disinjalir di Kawalu se 
belah Barat-daja Tasik kira2 6 km 
dan dipimpin oleh Arsjad pemim- 
pin DI. Seperti dikabarkan kema- 
rin diharian ,,Suara Merdeka”, ge- 

rombolan2 baru meninggalkan kota 
Tasikmalaja pada kira2 djam 02.00   

| barkan, 

Pol. II, Mereka ! 

tengah malam. Selandjutnja dika- 
selain Singaparna pada 

malam itu djuga gerombolan mema 
suki kota Ketjamatan Leuwisari 
'sebalah Utara Singaparna. 

Menurut berita terlambat, kota 
' Ketjamatan Tjikalong didekat pan 
| tai Selatan .baru2 ini djuga me 
ngalami serbuan gerombolan jang 
membakar Kantor Ketjamatan 
dan Kantor Penerangan. (Ant). 

Dalam mend jawab pertanjaan2 
dalam parlemen, menteri luar ne 
geri India, Keskar, pada hari Se 
niy menerangkan, bhw 43 orang 

, warga, India telah diungsikan da 
ri daerah2 jang diduduki dan di 

'antjam oleh kaum Vietminh di 
| Indochina. 

W., umur 35 tahun dan bekerdja 
karena ia telah menjimpaa harang 

| barang peledak (8 hourler dengan 
'40 patroon karabyn, dan 30 patroen 
revolver) dengan tidak mempunjai 
idzin dari jang berwadjib. Dinuka 
hakim terdakwa mencerangran, ba 
hwa, ia mendapat peluru itu dari se 
orang bekas ketua Sarbupri jang ti 

| dak diketahui lagi tempat tinggal 
| nja. Hakim mendjatuhkan iukum.- 
Lan tiga tahun pendjara dibuting ta 
hanan. 

Perajaan Tjap Go Meh. 
Buat pertama kali sehabis. pe- 

tjah perang dunia II masjarakat 
Tionghoa di Salatiga merajakan 
'Tjap Go Meh setjara meriah. Atas 

(undangan CHTH digedungnja Djl 
Kotapradja 7 telah berkumpul pa 
da hari Senen malam Selasa bebe 
rapa. pembesar civiel dan militer di 
tempat, wakil? instansi, organisa. 

si, dan sebagainja, Dalam kata pem 

sh kandungannja jang berumur 8 
bulan telah lenjap dengan tidak 
berasa apa2, 

Menurut penjelidikan jang ber 

minggaikan bekas2 melahirkan. 
Bekali lagi keadjaiban alam. 

Demikian wartawan Harian 
' Umum” dari Blitar kabarkan ke 
“pada korannja,. 

  
Dikalangan2 Portugis United 

Press pada hari Senin mendapat 
kabar, bahwa kini Sedang dipersi 
apkap rentjana2 untuk mengang 
kut lebih dari 100 orang Portu 
gis jang sekarang ini masih bera 
da di Shanghai, 

& Kirj Tn. Bertram dan kanan tn, 
Waumnderhamer, pemimpin redaksi he- 

| Tian Djerman ,.Revue”, 
bangsa Djerman jang pertama jang | 
“mengadakan perdjalanem keliling du- 

sesudah 
S Menurut , 

rentjana: pernis ini tidak akan 
Tenan waktu lebih dari 40 hari, 

(Tpphos) 
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bukaannja ketua C.H.T.H. 
Oei Kie Hok, antara lain menerang 
kan bahwa pertemuan ini teruta- 
ma diadakan untuk mempererat ta 

Sdr. 

li persahabatan dari golongan 
Tiong' Hoa dan Indonesia di Sala 
tiga Bapak Wali Kota M. Soedijo- 
no dalam sambutannja menegas- 
kan, bahwa masjarakat Tiong Hoa 
di Salatiga jang banjaknja kurang 
lebih 3000 merupakan suatu. goio 
ngan jang. penting kedudukan 

.nja, Maka diharapkan - mudah2an 
mereka sebagai warga-negara dg 
ichlas hati turut menjumbangkan 
tenaga dan fikirannja guna pemba 
ngunan bangsa dan tanah air In- 
donesia. 

| BODJONEGORO. 

Kantor Kehewamnan teri- 

ma broedmachine, 
Dari Djakarta kini- telah datang. se- 

|. Kepada Perdana 

| Djakarta. 
|. Kepada Gubernur Djawa Barat 

internasional, 

$ | suatu apapun djuga. 

kok 

Misalnja: 
|. Kepada Presiden R.I, di 

| karta, 

Menteri di 

4 Bandung dsb. 

si atasan terhadap Instansi 
wahan, maupun sebaliknja, 

Misa'nja: Membalas surat tong 

dara tertanggal... 

Didalam pertjakapan: antara 
| #nsiansi2 rasional maka” dalam 
| pertjakapan resmi seperti pidato, 
bertukar fikiran da'am konperen- 
si atou rapat dan sebagainja  di- 

pergunakan perkataan , Saudara” 
baik oleh fihak atasan” terhadap 

fihak bawahan, Tan Sebalik- 
nja, 

dapatlah “dipergunakan. sebutan 
jang menit perasaan piara pe- 
dijabat? masing? sendiri adalah 
jang setepat2nja. 

xx 

Mengenai hubungan antara in- 
stansi2 nasional dengan instansi 
asing dan/atau internasional di- 
njatakan, bahwa fihak Indonesia 
masih perlu memperhatikan ke- 
biasaan didunia dalam hal ini, 
misalnja memakai perkataan2: 

a. Serj Baginda (His Majesty) 

terhadap seorang Radja. 
b. Paduka Jang Mulia (His 

Excelency) terhadap seorang 
Presiden. 

c. Jang Mulia (His Excellency) 
terhadap seorang Menteri, Duta 
Besar (Ambassador), Duta (Ge- 
zant). 

d. (Paduka) Tuan terhadap 

“ Pembesar? atau pedjabat2 lain. 

Dalam pada itu perlu dikemu- 
kakan, bahwa perkataan2 ini heu- 
daknja dipakai oleh fihak Indo-   

wadjib, memang betul tidak me 

nesia dalam hubungan dengan fi- 
i hak asing dan/atau internasional, 
tidak hanja djika'lau jang dimak- 
Sudkan itu inStansi asing dan/ 

atau internasional, tetapi djuga 
instansi2 nasional sendiri. 

Misalnja, dalam  surat-menju- 
sat atau pertjakapan antara Se- 
orang Walikota di Indonesia de- 
ngan seorang Ambassador asing 
di Indonesia. maka Walikota ter- 
sebut hendaknja memakai perka- 

taan Paduka Jang Mulia (His 
Excellency) baik. kalau beliau 
menjebut Presiden Republik Ne- 

gara asing itu, maupun Presiden 

Republik Indonesia. (Aneta). 

TANGGAL 1/3 K.A. 
DJ EMBER-JOGJA. 

Dari pihak Djawatan Kereta : 
Api wartawan ,,Antara” dapat ke- 
terangan, bahwa kereta api tjepat 
sebagaimana diminta dalam reso- 
lusi DPRDS Bondowoso hingga 
kini belum dapat dilaksanakan. 
Sebagai gantinja untuk sementara 
sambil melihat bagaimana keada- 
annja, mulai tanggal 1/3-1951 da- 
ri Bondowoso. akan diadakan ke- 

ireta. api pagi. jang bisa berhubu- 
'ngan dengan kereta api. tjepat 
| Djember—Jogjakarta jang akan 
. memulai perdjalanan pada tang- 
| gal 1/3-1951 'itu djuga. 

  
  

buah ' Broedmachine | (mesin . penetas 

ajam) untuk Kantor Kehewanan Ka- 

residenan Bodjonegoro. Mesin 'ini seka- 

rang berada di. Tubam, Kapasiteit dari 
padanja ialah bisa menetaskan 1200 
butir telur dlm waktu 3. minggu, Mesin 
sematjam ini dklatangkan " dari Negeri 

Belanda -dan menurut 'keterangan har- 
ganja' sampai R, 30.800.— 

Pembarakan sakit 

tjatjar dibuka. 

Hari Sabtu “jl. telat dibuka 
rumah: sakit Perawatan 

suatu 

goro. Rumah pembarakan 
Uban inisiatip desa "Bamdjarsari sebelah 

Bengawan Solo 4 2 Km, dari 

pemuda2 desa jang "mendapat didikan 

Pimpiman Dr, Sosodoro ' Djatikusumo, 
Rumah pembarakan ini mempunjai Ka- 
pasiteit 35 orang, Beajanja dipikul oleh 
desa " Didesa 'Bandijarsari iu sadja se 
mendjakt : pertengahan bulan Februari 
belah 'berdjangkit penjakit tjatjar hing” 
“ga | berpuluh ' orang ' menserita.,   

' tertjatat malam itu ialah 4,68 
Dalam pertjakapan sehari-hari . 

Bagaimana Akan Tulis Alamat Dengan Benar? 
Kasar PERDANA menteri mengumumkan, bahwa oleh peme- 

rintah telah ditetapkan pedeman tentang soal sebutan sebagai 
"borilan: Dalam soal sebutan ini perlu diperhatikan perbedaan dalam 
Surat-menjurat dan pertjakapan?2: jakni antara instansi? nasional 
sendiri dan antara instansi? Indonesia dan instansi? asing dan atau 

Dim surat-menjurat resmi antara instansi? 
sendiri maka pada alamat surat tidak perlu dipergunakan sebutan 

Dja- pi 

Da'am isi surat dipakai perka- | 
taan Saudara”, baik oleh instan ' 

ba- 
IR BENGAWAN Kn melu- 

£# ap hari Ahad jang?Slalu « 
terdjadi bandjir didaerah se 
Selatan dan Timur tanggul jang 

' melingkar dibagian Selatan dan 
Timur keta Solo. Kampung? dise- . 
belah Selatan dan Timur tanggul 
itu telah tergenang air diantara- 
nja kampung Djajoantakan dan 
Semangzi, sedang penduduknja 
banjak mengungsi kekampung2 se- 
kitar tanggul jang tidak tergenang 
air. Stand air jang tertinggi jang 

.me- 
ter. Senin pagi nang ir. telah agak 
turun mendjadi meter "pada 
djam 00.00 pagi. EA laporan, 
nir bengawan tersebut telah mulai 
paik pada hari Ahad djam 16.00. 

Kr 

Hingga kini tertjatat seorang 
penduduk tewas. Djawatan So- 
sial Surakarta hari Minggu telah 
membagi2kan roti kepada pendu- 
duk jang terserang bandjir dan 
hari Senin oleh djawatan. terse- 
but diberikan bantuan beras se- 
banjak 1 ton jang pemasakannja 
diserahkan kepada Panitia. Ban- 
djir jarg terdiri dari organisasi2 
sosial. Djawatan tersebut me- 
njanggupkan pula memberi uang 

untuk lauk pauk"jang diperlukan. 
Laporan lebih landj menja- 

takan, bahwa djuga daerah Su- 
mohardjo Minggu malam itu seki- 
ra djam 28.00 telah tertimpa 
bandjir. 

Keterangan? lebih landjut kini 
masih ditunggu. (Ant.). 

Steenberghe 
Umumnja Diterima 
Baik Sebagai For- 

mator Kab. Belanda 

papa UMUMNJA pengangs 
katan bekas menteri mr. M. 

PL. Steenberghe mendjadi forma- 
teur kabinet Belanda itu diterima 
oleh kebanjakan partai? politik   

bagi orang2 ig: 
terserang penjakit tjatjar di Bodjone-. 

ini berdiri : 

kotia. Huma perawatnja terdiri dari 

dari rumah Sakit, Kabupaten dibawah: 

dengan baik. Ia terkenal sebagai 
“seorang ahli negara jang ulung 
dan sangat ahli dilapangan ekono- 
mi. Disana-sini orang mengatakan, 
bahwa ia setelah perang berachir, 
menarik diri darj gelanggang poli- 

| tik, tetapi hal mana oleh keha- 
| njakan malah dianggap sebagai se- 
| suatu jang menguntungkan sekali. 

| Hanja pada umumnja 0 
i berpendapat, bahwa Sabar 
' tidak akap berhasil dalam usaha- 
nja dengan sekali gus, sebaliknja, 
umum berpendapat bahwa 3 “has 
rus menempuh djalan jang rum- 

pil dan djauh. Selandjutnja bebe 
rapa kalangan menjatakan, #bah- 
wa diangkatnja pemimpin Katho. 
lik ini mendjadi formateur dan 

kemungkinan, dia sendiri akan 
mendudukj kursi perdana menteri, 
akan merupakan alasan bagi g0o- 
longan sosialis untuk meminta 
djamiman2 lebih besar terhad: 

beleid jang akan didjalankannja, 
(Aneta). : 

Olah Kaka 
Indonesia — Sino-Malay 

6—0. 
Kemarin sore, : hari Rebo tang- 

gal 21 Pebruari jbl., dilafangan 
hidjau BVC Djakarta, telah. di- 

| langsungkan pertandingan antara 
| kesebelasan Indonesia jang akan 
turut ke Olympiade Asia, melawan 
kesebelasan Sino-Malay Singapura. 

: Tendangan pertama aa oleh 
presiden Sukarno. Dalam 

dingan jang bersedjarah dalam La 
nia sepakbola Indonesia itu, selain 

sir, sri Sultan, menteri D.N., me 
teri L.N., serta menteri? bak 
Djuga ketua parlemen mr. Sartc- 
no dan duta2 serta wakil? diplo- ag 

Be ea 

Malay Singapura, 
. Pertandingan tersebu 

pin oleh wasit Tan, Chin Hoat. 

Basketball SMP Hr om 
SMP IV ON 

ri layar SMP Iv denga berhasil un- 
tuk kemenangan SMP IIT Puteri den 
angka 8 — 0, 

Rounders Jogja — Smg, 
Petlu “diketahui, bahwa  Roundets 

Puteri antara Jogja dan Semarang hari 
Ahad .jang. berachir  deugan 30 — 58 
untuk kemenangan Jogjakarta,    



    
    

   
   

   

  

   
     

   

  

'EMBAHARUAN PEMBUKUAN 
SENDJATA API. 

(Pusat Kepolisian (Dari Kantor 
Kar. Semarang diberi keterangan, 

. bahwa mulai tanggal 1 Maart sam 
- pai pada penghabisan bln. Mei '51 

pemegang2 sendjata api atau sen- 
jata angin dari 5, mm harus di 

daftarkan lagi untuk diperbaharui 
      
   
   

   
     

  

“ | Ini. orang harus membawa 
“ surat2 izin jata 

5: bat date ran diadakan pada tiap hari 
dja pada kantor tsb diatas. 

a malam tanggal 18 Pebruari 
- baru lalu Saudara S. sewak- 

tu naik sepeda di djalan  Pring- 
. gading telah dipegat oleh dua 
.orang bersendjata repolper. De- 
.ngan antjaman pendjahat2 tsb te- 

      

       

  

   
    
    

           

Pe KE uu 7 
Ha Selain dari ini, pada malam itu, 

« sdr. KHS sewaktu naik sepeda di- 
djalan umum Pontjol tidak djauh 

   
    
   

  

repolper dan stengun. atm 
Mereka paksa untuk menjerah 

kan sepedanja, seharga Ik. R. 475.- 

. GULA SUDAH DATANG. 
Menurut Djawatan Ekonomi: Kota- 

prtdja Semarang kini telah ada 65 
tan Gula, 75 ton garam dan 1.600 ton 

' beras jg segera atau sedang dibagi- 
bagikan kepada penduduk. ki adalah 
pembagian pertama jang dikerdjakan 
cleh. Djawatan itu semendjak hapus- 

nja-Djawatan. Distribusi setempat. j 
Menurut tjatatan sampai achir Dia. | 

nuari jl, djumlah“penduduk kota ada 
3011559 djiwa terdiri dari golongan 
Indonesia 237.44, Tionghoa 56,549, 
Europa: 5.027 dan Timur Asing 2,039 

    
   

  

   

  

en mayan 

dian barang dari Perwari Ti. Sema- 

hari ini dapat 
Bo- 

dieng 97 Semarang, mulai djami 
14.00 sampai djam 18.00. : 

diah 
(speda' prempuan): No, 2 — 211 (sa 

5 — 1703: No: 6 — 1161: No: 7 — 
1816: No. 8 — 099: No, 9 — 818: 'Noy 
10 — 1657: No. 11 — 217: No, 12 — 
759, No. 13 — 1881: No, 14 — 5664 

(| No, 15 — 018: No, 16. — 710: No:17 — 
— 254: No. 18 — 11515 No, 19 51526: | No, 20, — 1602: No. 21 — 1014: Noj 
22 — 1930: No. “283-— 1067: No. 24 
251 1292: | No 125 — 
1567: No. 27 — 1917: No, 28 — 365y 
No. 29 791. 
— 1947: No.32 — 1904: No: 33 —. 
— 975: No. 34 — 895: No, 35 — 729. 

SUSUNAN PENGURUS SAR. 
BUKSI TJAB. SMG.   

. lah merampas sepedanja, seharga ' 

dari Instituut Harahap, telah dibe- | 
gal oleh dua orang ig bersendjata | 

  djiwa, Mengingat djumlah “penduduk 
kota -tsb:, maka pembagiannja. akan ! 
diberikan sementara sebanjak: 209 ar. | 
fap-tiap orang. 1 

'andjutnja dari pihak Kanton Ma- | 

kelaar Dunlop & Kolf Kombinatie di ! 
" dapat keterangan, bahwa harga gula ! 
mukx meningkat lagi, seperti gula 

ir SHS mendjadi R 337,50 per kwin. | 
tainja: 

: Persediaan gula pada waktu ini 
tidak mengetjewakan, akan tetapi para 

“pedagang besar banjak jg mendjual 

  

DJAWA TENGAH. 
- “Sedari hari Senen hingga Selasa | 
(kemarin) PSII telah mengadakan ' 
konperensi dari para utusan2 jg 
duduk dalam DPRDS, baik dikota 

maupun Kabupaten diwilajah Dja- 
wa Tengah 

Hadlir dalam Konp. tsb 25 utu- 
san dari daerah Djawa Tengah dan 
dihadliri pula oleh sdr. Arudji dari 
Pengurus Besar Djakarta. 

- Antara lain telah dirundingkan 
ms tentang sikap PSI terhadap pen- 

    

  
" tjalonan dan pembentukan DPR 

Prop. Djawa Tengah. 

4 K.P.U. KETJAMATAN 
e SMG. KIDUL. 2 1 
B - —. Ktas usaha Persiapan Panitya Pen- 
PT didikan Masjarakat Ketjamatan Se- 

P 3 :marang Kidul, besuk ig. 1 Maart 1951 
akan dibuka KURSUS PENGETAHUAN 
UMUM mafjam A (K.PU.). K:P.U. di- 
tudjukan untuk “mendidik kader pem- 

“bdngunan masjarakat, dimoma para 
pengikut diberi “pengetahuan praktis 
dari - maijam peladjaran tentang: |. 
Sedjarah. negara kita, 2. Susunan pe- 

merintahan negara dam administrasi 
desa. 3 Ekonomi desa (pertanian, pe- 
rikamnan, perindustrian), 4, Ilmu bumi 
ekonomi, berhitung dan ilmu ukur 
jang praktis. 5, ilmu kesehatan ter- 
masuk olah raga, 6, Budi pekerti. Pa- 
ra- pengikut jalah orang2 lulusan S.R. 

| GiKit sakit / 12,— besar j 

  jang telah bekerdja aktief dalam mas- 
'jarakat (pamong desa, pengurus .or- | 
ganisasi, guru? P.B.H. GR.T. dsb). 
Lama kursus 1 tahun, masuk 3 kali 

seminggu, mulai djam 16.09 — 19.00. 
PENDAPTARAN “DIMULAI pada ig. 

20-2”51 sampai tg. 28-2'51- BERTEM 
“PAT di SR. GERGADJI (Chz. A:L:S:) 
pada djam 16.09 — 17.00. Wang pange ' 
kal f1,50. Wang sokengaa tiap bulan 
PI 

Ringkasan Sedjarah' Islam, Djilid I, 
oleh A. Latif Osman, diterbitkan oleh 
Penerbit ,, Wiajaja' Djakarta, 1950, 

Buku ini ditulis untuk dipakai 'seba- 
gai buku peladjaran pada sekolah? 
Menengah, disertai daftar tahun 'ke- 
djadian jg penting2 dan daftar ncmna2 
pahlawan/pemimpin, demikianpun pe- ' | - ta dari Djazirah Arab, F | F. f Falsatah Ideologi Islam, “oleh Ham- Seng kg, diterbitkan oleh Penerbi: ,,Widja- | 
ja Djakarta, 1950: | 

4 Dakam buku tsb. penulis mengurai- | ! 
kan pandangemnjg tehtang Islam ter- | hadap soal2 dunia sekarang ini. Da- 

pat dipudjikan untuk Siapapun djuga, ' 
jg berusaha mentjari kebenaran, 

— 

N   

ha
da
p 

Ma
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A t 

"RUMAH? GADAI SEMARANG” | | TERUS KEBANDJIRAN ORANG. ' 
| #Dari pihak jg boleh dipertjaja : 

| Gidapat keterangan bahwa djum 
blah barang jg ,dimasukkan” pa 

. da rumah gadai dikota ini, diban- 
dingkan dgn bulan jg lalu hampir 

| Gua kali lipat banjaknja. | 
—.... Djumblah barang jg digadaikan 

da nah gadai dikota ini, ja 
, dg  Pontjol dan Karang 
BU Ak 66 dan uang jg dipin- 

ijamkan ada mereka ada Ik. 150330 

   

       

      

. Djumbla uang pindjaman jg 
kembali dari 3 ruraah 

| gadai tsb ada Ik R 381,840,10,. se- 
skan djumlah tunggakan uang 

ndjamz a Ik. R. 1.114.086,80. 
“Adapun menurut tjatatan, ru- 

        
mah gadai, Karangturi jg selalu 
mendapat perhatian besar dari 
mereka tiap2 bulannja rata2 ada 
Lk. 10.000 barang jang ,,disim- 

D0 Pruk YUI No, MA/ER/A/ na   

Hari Minggu j.bl. ini 

nesia tjab. Semarang telah me- 
ngadakan rapat tahunannja dan pa 
dikundjungi oleh 11 ranting. 
'Achirnja telah disusun pengu- 

rus baru jang terdiri dari sdr2: 
Ketua I dan II: Suwarno (Umum/ 
politik tjab.) dan Daslien (Perbu- 
ruhan/upah), penulis I, IT dan 
II Dartam (organisasi), Toha 
(penerangan) dan Sukari (ke- 
uangan). Selain dari ini telah di- 
setudjui djuga penerbitan madja- 
lah 10 hari sekali, dan sementara 
waktu seer. di Purwodinatan Barat | 
15 atau sehabis djam kerdja di Pen 
drikan Lor III/34, Smg. 

TARIP KERETA API 
NAIK 8 pCi. 

Djawatan Kereta Api mengu- 
mumkan dari Djakarta sbb.: 
Berhubung dgn. “dina'kannja pa 

djak peredaran, maka mulai 1 Ma- 
ret 1951 semua bea? dan ongkos? | 
untuk angkutan dengan kereta api 
ditambah dengan 8 pCt. Dalam pa 
da itu maka untuk memudahkan 
pembajaran, tambahan? itu dibu- 
latkan keatas dengan lipatan 10 
sen. s 

DARAH KOTOR?? CERENOL tangg 
bisa lekas tulung: gatel luka, bisul dengan harga gelap. : | 712,— besar f/20—  CERENOL ZALF Laga SAP 118—, URUNOL 'tangg baik kentjing | KONPERENSI P.SII. aa enamah, Yuka, perih, kentjing se- 20,—, VITA 
NOL PILLEN 7 12,— besar / 20—: badan 
Gingin, lekas f#japee (sexuele zwakte) 
tulang2 sakit, linu, pinggang pegel. VI 
TANOL s#angg. bisa tulung. RIGASTA 

| PILLEN tahan lama (nikmat). SORGA ISTRI PILLEN f 12— besar f 20— DARSALIN bikin istri singset, kentjeng 
tangg djempol & f 12— besar f —, 
HANARIJN bisa datang bulan f A55 
EXTRA KERAS f 60— Ongk kirim 
If 1.50. Prijsc, gratis 
THIO GIOK GIEM De Indische Kruiden |: 

Gang Tengah 22..— Semarang 

BISA DAPAT: 

  

  

IP. Tadi malam bertempat di Pressroom. 
"|telah dilangsungkan penarikan un- 

" Adapun mamor? jang mendapat ha- ' 
itu adalah sbb: Ns. 1 — 1016 

No, 30 — 1898: No. 31 

Sarikat ' 
Buruh Kehutanan Seluruh Indo- ' 

| 
' , 
i 

|rang jang disaksikan oleh Polisi, Ba- : 
Trang2 hadiah mulai ' 
| diambil dirumahnja Nj. Suharto 

tu stel medja-kursi): No. 3 — 908 (sa- | 
tu arlodji tangan). No, 4 — 1812: No. | 

1615: No. 26 —1     

  

  
|. MODEL 40 

DJAHITAN JANG TIDAK KELIHATAN 

UNTUK DIPAKAI SEHARI-HARI 
SEPATU JANG RINGAN DAN 
ENAK DIPAKAINJA 

TENTU AKAN MEMUASKAN TUAN 

WARNA TJOKLAT/HITAM 

  

   

  

  
  

    

Dibuka dengen resmi. 

Madja Kursi ROTTAN matjem2 model | 
Enak dudukaja dan ringan HARGANJA 

  

    

   

  

    

Sadjikanlah pada tamu njonja sesuatu jang 
agak lain dari, biasa: 

N Lebih garing kalau digoreng dalam DELFIA 

| DALAM KALEN 

  

NUN SNN SNN Pa 

TOKO ,DJOHAR 
Duwet 60 — Telf. 1943 — Semarang      

   
BIDJI MENTE 

GA 
G6 ISI 2 KILO 

HA       
    

    

Dj Setoran N230 

Menjediaken segala sesuatunja untuk keperluan | RADIO dan VERST 

  

PA ga ana Dag Sesat COLA AS 

  

   

Duwet)           

  

SEMARANG, 

ERKERS' 
| Auto -ondardeelen - Accu - Bekleding - Ollemagazijn & Accessoires 
TOKO ,SELECTaA'" 

Nah: TEA Nan ia Na 

      

SEMARANG 

      

  X MINJAK GORENG |. : | 
M.S. RAHAT | 

TABIB 

Seteran 109, Telf. 1123 Semarang. 
    N LAMA     

| ema 

  

DROSTES CACAO TIRUAN. | 
Baru2 ini disalah Satu toko di 

Kranggan telah diketemukan be- 
berapa blik drostes cacao tiruan. 

Setelah dilakukan penjelidikan 
lebih landjut, maka ternjata tjo- 
klat itu, adalah tjoklat tiruan, 
dan sementara barang? ini disita 
oleh polisi untuk diperikSa lebih 
djauh. 

SANA RARE 22 EN RM 

Dibuka Kembali 
pada igi. 12/2-51 

di KADIPOLO 151 SOLO 
(sebelah R. Sakit Kadipolo) 

tjab. dari Industrie Katjamata 

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

  
  

Specialist untuk WASIR (Am- 

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 

IMPOTANTIE dan lain2 penjakit. 
DEL 505 - 105 - & 

  

  

a33 | | Zalf ,Onta Alpaca” 
: PAN Buat segala rupa penjakit kulit: | 

& LUKA2, 
&  BISUL2, 

dan BOROK?2 — 

terkena prampuan. 

Bisa dapat beli pada Toko2 dax 
Warung2. 

Djakarta 

  

    

  

  

| 
| 

| 
! 

/ | 
Terdapat di mana-mana. | 
Pusat Pendjual: SA SPB aa | 

N.V. Handel Mij. LINGGARDJATI Djakarta — Surabaia — 
Bandung — Cheribon — Semarang — Makassar. 

Pada hari SAPTU, 10 MARET 1951 djam 10 pagi dihada- | 
pan Vendumeester bertempat di Gedung Balai Harta Peningga- | 
lan di Djurnatan Semarang akan .didjual lelang 

V SATU PERSIL HAK MILIK 
nomer perponding 520 restant, terletak di Ungaran, surat akte 
ttg. Semarang 30 Desember 1950 No. 1001 jo akte ttg. Sema- 
rang 5 Djuni 1936 No. 289, berdiri atas namanja R.M.A.A. 
Amin Soejitno. , 

D'atas ini persil ada berdiri rumah Aloon-Aloon 10. 

"1 Atas namanja pemegang-hypotheek : 

Mr, D, van Eck, 
Pengatjara Semarang.     

  

TOKO RHAPSODY 
AVTO-ONDERDEELEN, BANDEN, 
OA ea sell KIA | IS 

BODJONG. 49: TELF. 579 

SEMARANG 

  

BARU TRIMA: 
GM. Onderdelen origineel buat 
Chevr., Deleo Remy Coil, dll. 

Harga E. Z. 

Djuga tr.ma Reparatie Radio 
segala merk. 
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THANKS TO YOU AN' TH! 
CACTUS KID, WE GOT THE 
SHROUD...I NEVER DREAMED 

IT WAS ACRES! : - 

  

? 
| as   

terbongkarlah 

      

TRIGGER TAKIN' A SHINE TO 
ACRES' PRETTY TRANED MARE 
IS WHAT TURNED THE TRICK! 

  

2 “aa th DARA 
COPR 1550, KING FEATURES SYNDICATE, Ine, WORLD RIGHTS RESERVED 1G 

— Terima kasih kita utjapkan kepadamu. dan Cactus Kid jang 
telah menolong kita menangkap The Shroud... Tak kita sangka2, 
bahwa The Shroud ialah Acres sendiri ! 

-—— Sebenarnja Trigger, 

hingga 

kuda inilah jang banjak berdjasa se- 
rahasig Acres, 4 

Mehra Tenaga Babi Peka NY pi iv bini GA 

  

    AFTER YOL:D wiPED Y THANKS 
. FEACH OTHER OUT, 
ACRES WowLbd 
HAVE SOLD YouR 
LANDS TO SETTLERS 
AT A PROSIT! 

| BY MURDERING ShEEPMEN 
AND CATTLEMEN, ACRrRES 
HOPED TO START 
A RANGE I WANT 

A LAWYER! 

    

    

           
SN 
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NI 

$ NAN “ Ii Sa 

Sa PA | 
MAN | NON       

— Setelah kamu sekalian 
nanti saling membinasakan da: 
lam perang jg akan diadakan: 
nja, Acres akan mendjual tanah? 
disini kepada para kolonis jang 
datang, Itu keuntungan jang di 
inginkannja...... 

— Sekali lagi terima kasih 
kita utjapkan kepadamu, Roy. 
Untung sadja dapat kita kete- 
mukan rahasianjas djika tidak, 
apa jg mungkin akan  terdjadi 
atas diri kitg sekalian. 

wa 2 Ham ma MAPAN 

— Dengan membunuh para 
penggembala kambing dan bi- 
natang ternak, Acres berharap ' 
dkan menjelenggarakan suatu 

perang... suatu perang, jang 
akan dipergunakan olehnja un- 
tuk mentjari untung...... s 

— Saja ingin di-adili oleh se- 
orang jang mengerti betul? ten- 
tang pengadilan, 

      Sa Map Pe DA AAA Yan ta 

# 

  

Modemagaziju ,,LA VOGUE” | i 
3 

! BODJONG 43 — SEMARANG — Telf. 1515 
) Baru terima: 1 
1 JAS UDJAN buat Njonjah matjam2 kleur dan kwaliteit. 
| TAS2, HOUSE - COATS dan matjam2 barang. 

Pemilik dan Pemimpin: Nj. OEI KIAN SOEN. 

    
  

" (OBAT KUAT) 7 »....VIGOSEN ungun LErani 
8, EMMENAGOGUE -,,- PERAMPUAN 

3) Losman's Vigosen Tablets. 
Obat ini menambahkan darah 
sungsum, manik dan napas, 

laki atau Perempuan jang ba- dan lemah dan berpenjakii, 
Losman's Emmenagogue 

" Tablets. 
Obat pendapatan baru' untuk: 
Orang perempuan datang bulan tidak rentu, darah koror meng 
umpet, perut berasa sakit, ku- rang darah, muka putjat, ke- pala pusing dan pirggang linu 
pagal!“ Awas! Perempuan hamil dilarang minum. 

b) 

  

  

  

ce) Losmaa's Leucorrhcca Tablets. 
Bersuna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tabiets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

8) Losman's Santai Cystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah i £) Losman's Chocolate Laxntive Pi: (Twitjing). 
Obat urus2 jang muda dipakainja untuk bersih ng 

kan kotoran da- 
g) Losman's Hemorshoidz PH. 

Obat jang adjaib untuk bawasir atau ambei ? h) enak Para Tablets. 
tjurkan riak, legakan napas, hilangka 

i) Losmar's Neuring Pa. 73 "aa Hata .. Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran 
» an 2 Pollution Tablets. Tn aan Pu ab adjaib buat hilangkan besermani i k) Losman's Deafness Pile Ye 

Obat untuk orang tuli atau k pend D Losmam's Ehenststts P1, La Tn 2 Obat untuk sakit entjok atau Rheum: Bisa dapat di Toko? Obat Tionghwa, Rn ” 
AGEN 

TIK SING TONG, Pekodjan Semarang 
TIK AN TONG, Petjinan Djokja 

AHLI NUDJUM H, 8. AZAD 3 8 Kotak Post No. 132 — Bandung. ' enerangkan segala hal penghidupan. Kirim amps perta Ikut keterangan nama dan umur dalam satu dia “ati yoona sel f 10:— Tuan/Njonja akan dapat djawaban2 jang totok daa berbukti: Rahasia tanggung dipegang t . ag R1 

»DJAGALAN” Ini & Bessk Ma'am 5.7.9. Sa Uut 
5SHIN PI NU HIAP" Geostar Wanta 

»ORION” Ini Malam d.m.b. .METROP 2 pi 2.00-7.00-9 00 BERBARENG (7 th) 515-715 TE anga: SING CROBBY 1 FRED/ASTAIRB 0 YGAN Dar PAN 
Irving Berlin's sBLUE SKIES"" Mela ar € Color 
  
EX" lai malam premiere 4.45-7.00-9.15 7 th 

GREGORY PECK — AVA GARDNER — MELVYN mane 

sa. sine Great Sinner" , 07uo» 
ma Tekst IndIBid, 

sMETROPOLE” Besok malam premiere 5-9. (17 th) GEORGE RAFT m—”“ AKIM TAMIROEF — MARIA WINDSOR - »#OUTIPOST in...MOROCCO» Satu (jIUMAN membikin kota MOROCCO mendjadi Jautan api!     Perang Mati-mation tentara Frarse dengan Oranyorang Kewaa di PADANG PASIRI "ang bumiputera 1 
  LUX 700-900 iNi MALAM UM Diana Barrymore NIGHT MARE“ Briao Donlevy 
i Satu kedjadian jang menggemparkan! 

GRAND 5.0u.-7.00-800 ini Malam d m, b 
Dick Haymes — Vera Bilen — Cesar Romero . , CARNIVAL in COSTA-RiG 

Sg Come one! Come Alll Let's go Amigos to tia FIESTA THAY's BESTA! RAUMBA & CONGA Song D 
with music by ERNESTO LECUONA and his CUBAN Da 

It's mucho mucho Wonderful f Oys 
»GAY RIO" fiesta in Rio De Janeiro & Kopacobunn 

(17 th 
A Sensation 

“of Suspense 

Extra 

ROYAL Isi MALAY PREMIBRE (17 og 4.30-6,30-8 30 Kasma Booty — Siput Serawak... p £ 1 Roxy 
1 ' amiee 

»sRachunj 
Meoarik ! Menggemperkan | 

5.00-7.00-9,00     Dunia" 
  
        

  

      
  

-UP. tg 
THEaTRE »9Ong To Remember“ -$5010— Cornel Wide — Merle O' Beron 

4 t. 

| x 

Bodjong 80-Telf.594 | 

  

    
     

     

    

    

“ terutama memberi tenaga baru. 
Sangat berguna bagi orang Le- 
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Dana MALAM 

  

    

  

Ui 
| tangan, Ala 

£ « LA itang 7 £ ( 

gabungan? aagang menengah jg. 
dalam bulan Nopember jang lalu 
telah tamaiiban satu gabungan 

: Pusat jang bersifat sementara. 

Perkemkankah peda- 
. gang menengah. 

$ Sebagai pembitjara ketiga berbi- 
:  tjaralah tuan Tedjasukmana, ketu- 

| 2 Dewan Elkonomi Indonesia Pusat 
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“pedagang menengah. Ia menerang- 
an, bahwa perkembangan peda- 

Indcnesia 

  

    
h ja. "Y8 Meng Wntikakan, biib- 
wa dizaman jang lampau pengusa- 

  

    

  

! orgaan dalam masjarakat In- 
Gonesia, merupakan suatu rang- 
kaiar Bak rintah kolonial 

SN un se- 
e ”. Oleh se- 
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Bagian an 
atuur distribusi jg memung- 

"5 n segenap penduduk untuk 
ti Tg mengenjam hasil2 productie 

emestian adanja usaha? 
sendiri jang memegang ye- 

| lapangan produksi 
Sadja utk sekedar me 
Segan nasional, 

t sarkan suatu nal 
prinsipieel. bahwa kemak- 

jat tidak akan dapat 
bilamana exploitatie dan 

5 peking ekonomi disuatu ne- 
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Kedudukan modal 

asing masih kuat. 
— Selandjutnja tuan. Tedjasukma- 
sg n, bahwa keadaan 

ewasa ini masih bertenta- 
n dengan prinsipnja jang dike 
akan itu, productie dan per- 

an di Indonesia sebagian 
masih dkuasai oleh mo- 
perusahaan2 asing. Kedu- 

modal dan perusahaan a- 
sing tu Na kuatnja, sehing- 

ribu2 Baruh Mogok- 
u-Lintas Terantjam 
'(ERIBU-RIBU buruh kereta 
api diseluruh Inggris telah 

ai mogok pada hari Senen, jg 
-antjaman bagi lalu lin 

:gris. Buruh pelabuhan 
a pelabuhan jang terpen 
sajian an Ben gan 

so Mangsa Ke 

ku . pembi- 
san Busan serikat? 

KA
 m

am
a 
P
A
N
 

PNP
 

MA
 

En
 

Pada 1 beberapa Sa" dahi 
kan untuk segera mulai dengan 

. pemogokan dan di Martchester 
8500 anggauta buruh mogok se 
-rentak dan djika mereka mendja 

. Yankan antjaman mereka, maka 
4 pada malam Rabu djumlah orang 

. “jang megan .meningkat sampai 
11000 orarg. Tiga ribu orang di 

7 Tar pont telah mulai dengan pe 

  

djum lah orang mogok 10.00 nyata 
ruh digudang2 di Inggris telah 

| mulai pula mogok dengan, 2. | hang dan pada achir mingg: 
mungkin 5. djumlah ini akan 

      

     

  

aa ai 

   

La itorespon 
: den Uniteg Press mendapat ka 
2 ana bahwa ket Ben enan Keama 
nan, Jean Ohouy . telah mene 

ma izin dari semua . anggauta | 
untuk. membuka. pembitja | 

Dinas” mengenai masalah Kash 
-mir antara India dan Pakistan itu 
| pada hari Rabu. Agaknja 'pembi 

" tjaraang mengenai masalah “ini 
j akan dilangsungkan pada sore ha 

£ ri B belum saat itu para wakil 
2 masing2 akan menerima sebuah. 

  

   

: kopy “dari usul Amerika berkeng 
dn “dengan demilitarisasi Jamu 

, La 3 Kashmir, jang merupakan po 
1 kok masalah tersebut, 

"2 

    

   
    

        

dan pedagang seperti djuga | 

Pertemuan Kotapradja telah ds 
z Senapan »Pusat Organisasi Pe 

negara merasa chawatir, 

“asing itu akan mengakibat- 
kem kekatjauan dalam kelantjaran 

sia. Rasa kawatir pemuka? politik 

tentang ke 
sanggupan kaum pengusaha dan 

“, Ipedagang bangsa sendiri, untuk 
menggantikan pekerdjaan perusa- 
'haan2 asing, mengakibatkan suatu ' 
politik jang .ragu2 dari pemerin- | 
tah dalam menuntun dan memban 

pat dari aparatuur nasional dim 
dunia perusahaan dan  perdaga- 
ngan. 

Berhubung- dengan 
perdjcangan pada dewasa ini ti- 
dak dapat dilepaskan dari perdjo- 
angan politis-ekcmomis, supaja pe- 
merintah Nasional lebih tegas da- 
lam tugasnja membantu perkem- 
bangan badan2 usaha nasisnaj dan 

dan usaha2 asing jang masih ber- 
kedudukan monopoli tadi, dem'kian 
Tedjasukmana. 

Bantuan Pemerintah. 
»Keinginan kita dalam haj ini 

ialah supaja pemerintah bukan sa- 
dja memberi bantuan dan facilitei- 
ten dalam hal financiering, atur- 
an2 dan voorziening bahan2 guna 
industri2 kita, akan tetapi djuga 
supaja pemerintah mengadakan 
batas2 jang tegas dilapangan2 ma- 
na modal dan perusahaan? asing 
tidak diperbolehkan bekerdja”. Se- 
landjutnja dikatakan, bahwa di! 
mudian hari akan diperdjoarigkan 
supaja djikalau pemerintah mera- 
Sa perlu mengadakan tindakan2 
dilapangan keuangap aturan depi 
sen dil. aturan integraal dilapang- 
an keuangan dan ekonomi, supaja 
terhadap modal nasionaj diadakan 
keketjualian, oleh karena tindak- 
a12 integraaj jang telah terdjadi 
dilapangan keuangan dan certifi- 
caat-devizen tahun jang lalu dida- 
lam prakteknja sepuluh kali lebih 
melemahkan kedudukan pedagang 
dan pengusaha nasional dalam per- 
bandingan dengan pengusaha 
asing. 

Soal buruh. 
Selandjutnja dikatakan bahwa da- 

lam perdjoangan pedagang menengah 
itu tidak boleh dilupakan  perdjoa- 
ngan buruh, 

Selrin daripadi a berdasarkga pera- 
saan Sosial, memang buruh Indonesia 
harus dibantu untuk meniapatksin 
kedudukan jang beik supaja tiigkatan 
hidupnja dapat lebih tinggi. IL dalam 
phase perdjoangan negara paja dewa- 
sz jani jang ditudjukan untuk mele- 
paskan bangsa dari pegangan jang 
monopolistis modal asing antara pe 
nguseha Indonesia dan buruh Indone” 
sa harus ada saling mengerti, demi- 
kian Tedjasukmama 

Oleh karena. itu larangan pemoger 

kan jang baru2 ini diumumkan oleh 
pemerintah, .turut diperhatikan supa- 
ja disertai oleh tindakan2 pemegintah 
untuk melindungi kebutuhan Gap 
kaum buruh jang dilrrang mogok #edi 
Gan supaja larangan pemogokan . itu 
djengan berakibat periindungan ter 
hadap perusahaan2 2asmg jang meru- 
gikan perkembangan perusahaan? ma- 
Sionei, 

Pedagang menengah scha- 

kel produsen-importir 
dan pedagang ketjil. 

Lebih Jlandjut tuan Tedjasukmana 
menguraikan, bahwa pejagang mene- 

ngah itu perupakan ' schakel antara 
produsen importir dengan pedagang 

retjil supaja barang kebutuhan masja- 
rakat dapet sampai kepada konsumen 
Gengan saluran2 teratur. Karena itu 

hubungan eraftara. kaum pedagang me- 
nengah dengan produsen importir 

dan pedazang 'ketjil hendaknja diatur 
sebaik“baikaja. Dalam hal ini menu- 
rut tuan Tedjasukmana perlu dada 

kan pembagian pekerdjaan dan kerdja 
sama jang baik. Pembagian pekerdjaan 
Gan spesialisasi delam hal usaha me- 
rupakan suatu hal jang harus 2 dora 
hatikan. agar tidak timbul keksi tjauan 

Galam pekerdjaan dam supaja tidak 
sversplintering” dari tenaga buruh 
den modal, k 

Andjuran. 
Melihat keadaan kaum middenstand 

Indonesia pada dewasa ini, tuan Te 
djasukmana mengandjurkan beberapa 
pekerdjaan jang hi: diperdjoangkam 
oleh kaum pedegang menengah, anta” 

ra lain: 
a, perdjcangan supaja middenstand- 

importir hanja diberikan hak kepada 
bangsa Indonesia se-imeta2. 

b. Memperbesar animo  mendjadi 

middenstand” supaja tjita2 pemerin- 
"tah untuk melahirkan 850 midden- 
stander depat lekas tertjapai, 

. €&. Mengusahakan berdirinja ..bank- 
m'ddenstend”, : 

d, Memperijoangkan supaja Pemer 

tempat? dan toko jang stretegis di 
pergunakam middenstand Indonesia. 

e.. Kursus lisan atau  scehriftelijk 

untuk menambah “pengetahuan ke-   
  

middenstand. 

' »Gadjah 
ARI ANGKATAN LAUT di 

kabarkan a,l. sbb: Padg tgl. 
21 Pebruari 1951 dipelabuhan Su 

'rabaj, akan tiba kapal pemburu 

torpedo ,,Tjerk Hiddes”. Sampai 

. sekarang kapaj im masih. kepu 
njaan Marine Belanda. Tetap' 
setelah mengadakan . pelajaran 
'pertjobaan, kapal ini pada tgl. 26 
Pebruari: 1951 akan diambil de 

.ngan resmi di Surabaja oleh Ang 
katan Laut Rep. @Gidonesia dan 
akan diberi nama Gadjah Ma 
da”. Seluruh anak bughnja akan   Idiganti oleh putera2 Indonesia 

. Tesiau? ' 

tekanan2 kepada modal dan perusa | 

(produksi dan perdagangan Indone | 

. Ydan negara ini, ditambah lagi de- 
| Ibang sak-wasangka 

tu kearah pendjelmaan jang tje- 

ini, maka | 

melindungi perkembangan ini dari | 
persaingan dan tekanan? medal | 

rintah mengadakan tindakan2 supaja | 

'achlian dagang “dan administrasi kaum | 

Medan Merdeka Selatan”   

  

    

      

£ Suatu gambar dita sbktetatak dn antara kesebelasan UMS" (Djakar- 
ta) melawan China-Malay-Singapura Team. jang telah Silangsungkan dis 
lapangan . 
bagaimema dikabarkan, pertandingan tsb. berachir dengan angka 44 

“ Untuk kemenangan UMS. 

  

(Djakarta, pada-hari' jala Se   Ta) 

  

Russia Jang 

& 

Sokongan 
Kanada 

"Onkuk Laksanakan 
Rentjans Konp. 25 

Kolombo 

  

      -.   
Da AARA pemerintah 

Kanada membenarkan hari 
Senen, bahwa Kanada sudah ber- 
sedia untuk menjediakan 25 djuta 
dollar untuk perbelandjaan rentja 
na commonwealth Celombo bagi 
tahun pertama guna mengurangi 
kemalaratan di Asia. Djumlah tsb. 
sudah diumumkan oleh David John 
son, ketua delegasi Kanada dalam 
sidang Panitia Konsultatie Com- 
monwealth, di Coleombo. 

Dalam pidato dan pembitjara 
@12 lainnja oleh menteri2 kabinet 
Kerada telah mengumumkan se 
belumnja, bahwa pemerintah ha 
nja dapat menjediakan untuk ren 

Tuduhan Perantj 

Ketegangan2 Dewasa Ini 
ENJAMBUNG BERITA kita Nana tata notes djawaban? 
Amerika, Inggris dan Perantjis kepada Sovjet,. mengenai ,/Kon 

perensi 4 Besar”, lebih djauh AFP kabarkan dari Paris, bahwa nota 
Perantjis itu memuat 5 pasal, menuduh pemerintah Sovjet jang me- 
nimbulkan ketegangan internasional dewasa ini. Nota tadi 
kal tuduhan? Sovjet mengenai politik dan maksud? negeri2 Barat | pemba 
jang katanja sama sekali tak beralasan dan menjangkal pula, bah- | 
wa Djerman Barat punja kekuatan militer atau industri perang. 

“ie     

Menimbulkan 

Nota tadi selandjutnja njata- 
kan, bahwa Amerika, Inggris dan 

Perantijis tak ada djalan lain ba- 
girja dari pada mengambil tin- 

dakan2 mengurangi perbedaan? 
besar diantara djumlah kekua- 
tan militer diantara negeri2 lain 
nja, karena tindakan pemerintah 
Sovjet jang memelihara kekua- 
tan militernja jang besar itu dan 

selalu menghalang2-i usaha8 da- 
ri sebagian besar anggota2 PBB 
untuk mengurangi persendjata-   

  tjana itu dengan djumlah jang 
perlu. : 

Tahun jg lalu Kanada telah me 
njediakan 400.000 dollar utk ban 
tuan tehnik kepada negara2 Asia 
Tenggara. 

Penawaran tentang menjedia 
kan 25 djuta dollar tersebut di 
umumkan oleh John atas sjarat 
negara2 anggota Commonwealth la 

innja menjediakan djuga ,,bantu 
an” keuangan jang bersepada 
nan dan djuga Amerika harus me 
ngambil bagian dalam renijana 
Colomba itu. (Ant —UP). 

t 

Bao Dai Minta 
Bantuan 

IET NAM BAO DAI hari Se- 
nen telah mengadjukan sua- 

tu rentjana perkembangan 6: ta- 
hun untuk negara Viet Nam 
jang telah mengalami bentjana pe- 
perangan kehadapan sidang kon- 
perensi Colombo jang sedang mem- 
peladjari tentang pelaksanaan ren- 
tjana Colombo untuk bantuan teh- 
nik bagi negara? dj Asia Tengga- 
ra. Ketua delegasi Viet Nam Bao 
Dai ini, Pham Van Hai, menjata- 
kan, bahwa rentjananja itu akan 
memakan ongkos kira? 199 "1. 
pond sterling. 

Setengah projeck dari rentjana 

itu mungkin akan memakan wak- 
tu lebih dari 6 tahun, demikian 
kata Phan, akan tetapi setengah 

projeck 'ainnja Sepery: sistem 
pengangkutan beras “dengan ar- 
mada kapa'2 ketji dar junk2 
akan memakan waktu tak lebih 
dari 2 tahuan, Phan Vai Hai sete 
rusnja menjatakan, bahwa  Viet 
Nam bersedia “untuk menerima 
jbantuan” luar negeri guna pro- 

| jeck2 “lu dar menjatakan . pula, 
| bahwa pemerintahnj, menjokong 
| dengan sepenuhrja rentjana Co- 
| Jombo. (Ant.-AFP). 

  
Die 

an, 

i menjang | 

Ga Giri sebab ketakutan.” 

  Nota itu kemudian mengusuikan 
supaja dalam konperensi para 
menteri luar negeri 4 Besar dibi- 
tjarakan sebab2 jang menimbul- 
kan ketegangan dj Eopa, tingkatan 
persendjataan dewasa ini, masa- 
alah2 mengenai Djerman dan per   djandjian "perdamaian Austria. 

Dan tjara, bagaimana soal2 itu 
akan ditjantumkan dlm. atjara su 
paja dipeladjari dalam pertemuan 
permulaan diantara para wakil 
menterj luar negeri 4 Besar di Pa- 
ris. 

Adenauer tentang konp. 
4-Besar. 

: Dalam pada itu Perdana menteri 
an Barat, Konrad Adenauer, 

hari Senen katakan, bahwa kene- 
tralan Djerman akan sama artinja 
dengan menjerahkannja begitu sa 
dja kepada Sovjet. Mengenai konpe 
rensi 4-Besar Adenauer katakan, 
rakjat Djerman hanja akan menga 
kui putusan2 4-Besar, bila putu- 
san2 itu sesuai dengan kepentingan 
kepentingan Djerman. Adenauer 
njatakan harapannja supaja nege 
ri2 Barat dalam rundingan2nja ds 
ngan Sovjet Uni nanfi melihatkan 
ketegasan sikapnja dan hendaknja 
negeri2 Barat djangan mengambil 
risiko mengadakan perang, dengan 

  

.|mentjegah remilitarisasi Djerman 
Barat. (AFP). 

ANDRE GIDE MENINGGAR. 
Pengarang roman jang - termasjhur 

serta pemenang hadiah Nobel untuk 
kesusastraan, Andre Gide, pada hari 
Senin malam #elah meninggal dumia di 
Paris Gid$ jang telah mentjapaji usia 
Bi tahun, telkh beberapa hari lamanja 
menderita sakit. 

Pelutjutan 
Sendjata? 

Mungkin Russia Me- 
njetudjui Pelutjutan 
Sendjata Umum Se- 

getahui 
dunia 

KANAL oa asin uh, 

bahwa mungkin Rusia akan berse 
dia untuk ikut serta dalam suatu 
rentjana pelutjutan sendjata mM 
sedunia, apabila jang demikian Hi 
olehnja dianggap perlu untuk 
menghindarkan, bahwa  Djerman 

     menggabungkan diri dengan nega- 
ra2 Barat, Di kalangan? jang par 
ling atas pada dinas? penjeli 
negara2 Barat, maka pendirian ini 
didasarkan atas berita? jang me- 
njatakan, bahwa Rusia belum si- 
ap untuk berperang, oleh Karena 
mana negara ini pada dewasa ini   tidak menghendaki peperangan, 

ibu kota Tiongkok selama 2.000 tahun. 

Pembagi- 
an Tanah 
Karang Dipertjajai 

Oleh Petani2 
Tiongkok ? 

EMBESAR2 PEMERINTAH 
di Tiongkok Pe an na 

Senin bahwa pembagian tanah 
didjalankan disana itu, tidak la 

1 'gaimana mustinja. Harian Hong- 
kong ,,Standard” jang mengutip 
suratkabar 'Hankow  ,Chang- 
kiang”, jaitu terompet pemerin- 
tahan Tiongkok Tengah Haa Se- 
latan, mengatakan bahwa . komite 
agraria Tiongkok Wengah dan Se- 
|latan menjiarkan maklumat kepa- 
da pegawai? jg bertugas dalam hal 

al kasar terhadap kaum 'ta- 
'petani telah 

  

   

Dalam maklumat tadi dikata- 
kan, bahwa kaum tani, jang se- 
kian lamanja ditindas oleh tuan2 
tanah itu, biarpun dalam hatinja 
ingin dibebaskan tetapi mempu- 
njai 'ketjurigaan2 seperti. nasib, 
tjita2 dan takut terhadap pemba- 
lasan dari pihak tuan tanah.” 
Seterusnja maklumat tadi "menga 
takan, bahwa tjara2 jang dipakai 
dalam, membagi? tanah tadi, ,,ka- 
dang2 salah. dan tindakan? Tang 
diambil terhadap petani2 jang me 
njembunjikan harta-bendpy tuang 
tarah, sama sadja dengan tinda- 
km. jang diambil terhadap tuan2 
tanah tadi, akibatnja ialah bah- 
wa kaum tam mendjadi ketaku- 
tan.” Maklumat tadi menjerukan 
kepada kader2 jang melakukan 
pembagian tanah tadi supaj, ber 
sikap sabar ,,terhadap petani jg. 
terbelakang.” 
Pemerintah mendesak pada pe- 

gawai? jang bersangkutan, supaja 
petani2 tadi dididik dan biarpun 
mereka tadi menjembunjikan har 
tabenda tuan tanah djanganlah 
bertindak kasar. (Ant. — Reuter) 

  

“Bangkok - 
Tribune: 

Pridi Dirikan Kom- 
plotan Djatuhkan Pe- 
merintah Thailand? 

ARIAN PRO-pemerintah Thai- 
land dalam bahasa Inggeris 

»Bangkok Tribune” mengabarkan, 
bahwa bekas perdana menteri pe- 
merintah Thai, Pridi Banomyong 
kini berada di Shanghai, dimana 
ia katanja bekerdja untuk kaum 
Komunis Tiongkok mengadakan 
komplotan untuk melawan peme- 
rintah Thailand jang sekarang ini. 
Harian tadi katakan, polisi Bang- 
kok telah mendapat keterangan 
tentang gerakan Pridi itu. 

Menurut harian tsb pemerintah 
Peking menjediakan markas be- 
sar istimewa untuk Pridi, jang 
kantornja diberi pendjagaan kuat. 
Kepala polisi di Bangkok tak 'me- 
njangkal atau membenarkan ka- 
bar jang dimuat oleh harian tsb, 

tetapi dikatakamnja, bahwa ba 
rang siapa jang dapat menangkap 
Pridi akan diberi hadiah. 5.000 
baht tetap masih berlaku, (Ant. 

Pn 

  

NASIONALIS DAN : OMUNIS 
SAMA PANGGIL PEMUDA? 
TIONGHOA. 
pat. kaum Lalang maupun 

kini mengadakan lagi panggi 
lan2 guna dinas militer, demikian 
pada hari Senen ternjata dari be- 
rita jang berasal dari Kanton dan 
Taiwan, 

Sebuah berita jang langsung di 
terima dari Kanton menjatakan, 
bahwa para pembesar dipropinsi 
Kw. telah memberikan pe- 
rintah kepada distrik2, untuk me- 
ngirimkan lagi djumlah2 tenaga jg 
berdinas militer, suntuk menggan- 
tikan kerugian? hebat jg telah di 
derita aksi tentara ke-4 di Korea.” 

Mada” Kapal Pimpinan ALRI 
dan sebagai komandan ' akan di 
wigkat Major M. Martadinata 19 
dahulu memegang pimpinan dlm 
korvet Hang Tuah. Setelah itu 

karta guna diperkenalkan kepa 
da rakjat Indonesia sebagui ka 
pal pemimpin Angkatan Laut 
Rep, Indonesia. 

Kapal ini dibuat “pada tgl. 27 

Djuli 1989 dan di tutunkan pada 
tg! 25 Djuni 19142. Mula? nama 
nja HMN ,,Non Pareil” dan ter 
masuk kelas .N” kedua kepunja 
an Angkatar Laut Inggeris, Ke 
mudian diserahkan kepada Mari   

kapal ini akan mengundjungi Dja - 

ne Belanda jang memberi nama 
sTjerk Hiddes”, 

Besernja 1760 ton dalam ke 
adaan kosong dan 2523 ton da 

ran pandjang atas 

njak lagi sendjata ringan, 

" Djuga kapal ini dapat dikata 
'kan sebuah ,,0orlogsveteraan” jg 
,banjak berdjasa dalam perang 

lam keadaan penuh dengan 'uku | dunia ke II. Sebelum berangkat 
108,67 mM, | ke Indonmesir Tjerk Hiddes lebih 

pandjang bawah 103,41 meter, le | dahulu mengalami perbaikan ,,be 

my, dan 'membutuhkan anak 
buah 216 orang. 

her 1089 m, dalamnja rata? h12 sar2am” dinegeri Belanda, 
Guna membiasakan keadaan 

didalam kapal, Major Martadina 
Persendjataannja: 6 putjuk me | ta telah datang dinegeri Belanda 

riam dari 4 
dalam 3 buah menara kembar, 4 
putjuk A.A, dari 40 mm, 60 pu 
#juk dari 20 mm (Oerlikom) 10 | dari negeri Belanda ketarah air   putjuk pelempar torpedo, dan ba kita, 

intji ditempttkam | sebelum kapal itu bertolak dam 
sekarang behan ada didalam ka 

| itu mengikuti perdjalanannja 

bai BL Kebab 

'Sedjarah Peiping adalah sedja- 
rah kebesaran Tiongkok, kebesa 
ran jang sering kali dibarengi dgn 
|penumpahan darah. Peiping ada- 
Jah ,,kota” didalam kota. Disebe- 
lah Selatan terletak kota Tionghoa 
dan disebelah Utara kota Tatar 
dan masing? dilingkungi oleh din- 
ding batu. Dalam kota Tatar ter- 
dapat kota Mahkota dan ditengah? 

| kota itu terdapat paviljun? . jang 
beratap kuning jang merupakan 
,makkota langit.” 

Dari dinding jang melingkungi 
Pe'ping itu dan jang tebalnja ki- 
ra? 13 meter dapat dilihat bagian 
perwakilan dalam ,Kota jang Ter 
larang” itu. Disinilah te kan 
tor2 dari pemerintah komunis. Ti- 
Ongkok jang sekarang. 

Kota tina. 

Petpirg adalah satu kota ter 
tua didumia, Asalnja nama Pe 
king terdapat dari sebuah kota jg 
bernama Chi jang terletak dibagi 

|an Utara dari surgai Kuning dita 
hun 1.100 tahun sebelum Nabi Isa. 
Kota Chi mi dihantjurkan dita 
hun 221 sebelum Nabi Isa dan ti 
dak ada lagi. tinggat bekasInja. 
Tetapi djauh dari situ timbullah 
sebuah tempat perniagaan, tem 
pat itu kemudian didiami oleh gu 
bernur djenderal dan pada achir 
nja didiami oleh kaisar, 

Dijenghis Khan menjerbu ke Ti 
ongkok. dan menduduki kota itu. 
Tjutjunja, Kublai Khan membuat 
djalan2 raja dimana dapat ber 
djalan bersama2 delapan kuda dg 
penunggang?nja. 

Ketika Marco Polo datang keko 
ta ini jang bernama Khanbaligh 
diabad ke13, kota imi adalah pu 
sat dari empirium Mongol jang 
meluas dari Asia hingga ke Meso 

pot&ia. 

Lenjapnja kekuasaan 
dynasti Ming. 

Achirnja kekuasaan Mongol itu 
dapat dipatahkan oleh Ming Dynas 
ty. Ditahum 1421, Yung Lo, kaisar 
dari dynasty Ming jg ketiga, mu 
lai mendirikan »Kota jang Terla- 
rang” dalam kota jang besar jang 
dinamakannja Pekin berarti 
sibu kota diutara”. AN jg didiri 
kan oleh Yung Lo tidak berbeda 

ig kota jg hingga sekarang ini. 
Tetapi Manchus datang dari sebe- 
lah utara ditahun 1641 dan me- 
rampas ,,Singgasana Naga.” Dita- 
hun 1900 pasukan? Serikat menu- 
dju Peiping dari laut untuk melin 
dungi legasi2 mereka dalam per- 
tempuran ,,Boxer”. Sebelas tahun 
kemudian, revolusi Tionghoa me- 
lenjapkan kekuasaan jg masih ting   gal di tangan kaiSar2 Manchu. Re 
publik Tiongkok didirikan dibawah 
alm. dr. Sun Yat Sen. 

Pintu gerbang ,,Kota terlarang” di- 
buka, dan danau2, djembatana. dan 
peviljun dari ,istama2 laut” mendjadi 
harta milik rakjat. Sekolah dan pe 
guruan2 tinggi didirikan. tetapi tidak 
ada industri untuk menolong rekjat 
dalam penghidupan mereka. Kaum ma” 
sionalis 'memindahkan pusat pemerin- 
tahan mereka ke Nanking. Didjemba- 
tan Marco Polo tudjuh mil disebelah 
Barat daja “dari Peiping timbul  ben- 
trokan sntara serdadu2 Tiongkok dam 
Djepang ditahun 1937. 

Selama, delapan tahun, Peiping hi” 

dup. dibawah “telapak kaki Dijepang, 
Sesudah itu, dsri Manchuria datang 

pula pasukan? Mao. Tidak sampai se 
tahun mereka dapat melenjapkan ke- 
kuasean. pemerintahan nasionalis di 
Tiongkok dam membawa seluruh Ti- 
ongkok dibawah pemerintahan RRT. 

Di Peiping, ibu kota jang perneh 
mendjadi pusat pemerintahan dari en 
pirium jang paling luas didunia, per 

merintahan RRT pada 'achirnja men- 
dirikan pusat: pemerintahannfa, 

Belum Pu- 
tus Asa 

Panitia Djasa2 Baik 
PBB Bersidang Pari 

Senin 
Paniria DJASA2 Baik PBB 

jang diberi 'kewadjiban oleh 
PBB untuk berusaha men n 
penjelesaian setjara damai ten- 
tang sengketa “ Korea hari Senen 
mengadakan 'pertemuannja dgn. 
anggota2 Panit'a Sanctie, jang 
akan mempeladjari: kemu n2 
sanctie2 terhadap RRT, bila usa- 
ha2 jang pertama ternjata gagal. 
Pertemuan itu diadakan atas per- 
mintaan ketua Panitia Sanctie, Sa- 
Iin Sarper (rana), Jang Mangan 
djurkan baik sekal 
Ye anan antara Mg “panitia 

OP diketahui " Bamitig 
Sanctie, jang tadinja akan ter 

diri dari 14 anggota, kareng Bir- 

ma dan Yugoslavia menolak, ha- 
nja terdiri dari 19 anggota. Pa. 

nitia Sanctie telah minta pwa 

kepada Panitia Djasa2 Baik sus 

paja tetap mengadakan  hubu- 
ngar rapat dengan panitia tsb. 
dalam usahanja untuk adakan 
rundingan dengan RRT, (Ant.-   AFP),   

  

AN Terlar ang” Dalam Sebual 
G INS Release — Copyright ,,Suara Merdeka”) 

D IATAS PUNTJAK jang tertinggi jang dinamakan »Singgasana Langit” oleh bang- 
sa Tionghoa terdapat sebuah batu jang dibubuhi perkataan2: pusat dunia”. Di- 

“ia wah batu ini jang menjatakan keagungan dewa2 jang dipudja oleh bangsa Tionghoa 
dimasa kuno terletaklah Peiping, ibu kota Republik Rakjat Tiongkok. Berita2 ini me- 1 3 
ngingatkan setiap orang bahwa pemerintahan Tiongkok telah kembali: ketempatnja 'j jg 
tua dimana berpusat pemerintahan2 Tiongkok berabad2j jg lampau. Sebelumnja ' peme- 
rintahan nasionalis Tiongkokpindah ke Nanking disungai Yangtze ditahun 1928, Pei- 
ping alias Chi, Yu Chou, Yenching Chung Tu, Ta Tu, Khanbalign dan Peking, adalah 

     

      
       

     

      

   
   

    

    
    
    
   

   

  

    

  

Ke B ulani 
Sebentar Lagi Sudah. : 
Bisay/Pulang ' Pergi? : 

DERDJALANAN melalui: 
P kasa adalah lebih dekat: je 

da kenjataannja daripada jang di- 
insjafi oleh kebanjakan orang”, « 
demikian diterangkan oleh Arthur 
V. St. Germain dalam suatu inter- 
viu. St. Germain, seorang insinjur 
pada pusat penjelidikan peluru? 
rahasia angkatan laut Ameri 
Point Mugu, menerangkan, bady 
sebuah raket ,lima stadia”. Tn 
membawa dua orang kebulan, men- 
aa disana, lalu kembali : lagi ko: 
umi 

Untuk ini ta telah. membuat 
rentjang. jang dapat dilaksana- 
ken setjara praktis. Kapal « ang- 
kasa ini pandjangnja akan kira? 
meliputi 100 meter, beratinja Ki- 
ra2 180.000 kg. dan dapat mentja- 
pai keljepatan “sebesar “kira2 
40.000 km, sedjam. Pesawat ter. 
sebut akan digerakkan oleh .em- 
pat buah raket jang dibuat . de- 
ngan setjara “demikian, ' hingga 
masing2 bekerdja dan terbakar 
Satu persatu. Jang mendjadi soal 
jang terpenting ialah mengeluar- 
kan pesawat tersebut dari daja 
pendrik bumi. 

Kemudian terdapat pula sebu “ 
ah raket jang kelima guna me 
ngembalikan pesawat tadi kebu 
mi. Perdjalanan ini tidak begitu 
banjak minta tenaga, oleh kare 
na daja penarikan bulan ' adalah 
djauh lebih ketjil-dari gaja pena 
rik bumi, Sambil menunggu tena 
ga atom, jang akan diperguna 
kan sebagai bahan. bakar 'ialah 
zat air (hydrogen) tjair dan zat 
pembakar (oksigen) tjair. #3 

Olah Raga 

Sino/Malay Singapura 
team — B.B.S.A. I—I. 

  

Pertandingan hari ketig, Sino/ 
Malay Singapore Team kontra 

Bangka Biliton Sport Association 
kemarin sore dilapangan BVC 
Djakarta, berachir 1 — 1. Karena 
hari agak mendung, maka 'perha 
tian penontop pada pertandingan 
ini, djauh kurang -dari pertand? 
ngan “Sino/Malay Team. kontra 
UMS tgl. 18/2 jbl, tapi: “tjukup 
memuaskan. Stand San wak 
tu pauze, Ae an 

Sore.ini seperti telah dikabar" 
kan, pihak tamu berhadapan de' 
ngan Indonesian Olympic. Team, 

dimana tendangan pertama akan 
dilakukan oleh Presiden Sunan. 

Polisi Prop. Dj jateng ver 
sus Djaw. Regie Garam 

Pada tanggal 18/2-1951 hari. 
Minggu pagi telah diadakan per- 
tandingan pena bulu 
tangkis antar, perkumpulan2 pe 
gawai2 dari: 

Kantor Polisi Propinsi Djw. Te- 
ngah dengan Djawatan Regie Ga- 
ram bertempat di Kp. Karangturi 
Tiber dengan kesudahan 5—2 un- 
tuk kemenangan Polisi Propinsi 
Djawa Tengah. 

Reorganisasi P.S.LS. 

Pada "hari. Minggu: jl. di Hotel “du 

Pavillon telah dilangsungkan rapat 
anggauta dari Persatuan Sepakbola 

Indonesia Semarang (PSIS). Salah 

satu 'atjara jg ' terpenting ialah reor- 
ganisasi dari Persatuan ini, diantara- 
nja penggantian Pengurus dan "ang- 
gauta2 dari Komisi2.. ISA 3 

Susunan pengurus “baru sbb.: 

Ketua: Major "Suharso: wk, Ketua: 
Drs. Njoo Hong Hwie:: penulis-benda- 
hara: Go, Khoen Liang: ' pemimpin 
kompetisi: Soegijanto: pembantu2 kom 
petisi: Oei Kong Twie: . komisaris2: : 
Marwadi, J. A, Jansen, R. S, Al Oeto- 
mo, Kahodo. : 

Anggauta2 dari Komisi Kesebelasan... « 
merangkap. Komisi Wasit: Tjan Kian 
Sing, Kuntadi daa Marwadi, Komisi 
Lapangam: Salim, Ong Kie Hok, Ong 
Thay Po: Kamisi ag W, Ger- 
rits, Pradoto. 

Adapun anggauta2 jg -mbil bagi an 

dalam “kompetisi baru. 'idah: Uni 1 Ki 
CHTCS, CHTNH (Kudus), SVV, « IK, : 
PORIS, SSS, GARNIZOEN, sedang 
POLISI mendjadi angdauta luar biasa... 
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Me   
“Tennis. 

— Pemain tennis, wanita Ame Tt 1 
rika, Dorothy Head telah mentja 
paj kemenangan dalam pertandi “ 
ngan melawan Helen Kingsley — Ka 
djuga dari Amerika . dalam” “3 
pertandingan tennis 'interniasionsl 
di Pilipina. Dengan demikian Do: 
rothy Head sekarang “mendjadi 
djuara jean dalam permainan 
enkel, 

 


