
   

    

   

£ Baru? ini te'ah 
   

   rapa opsir dari   
Bian " 

Tea 

   
berangkat ke Ambon Gubernur Maluku 

Latuharhary dari pelabuhan Makassar. 
Makassar jang akan Citambahkan tenaganja 

watan Penerangan Tentara di Ambon, Peda ganibar: saat kapal hendak 
S0 Ta berto:rak dari pe'rabuhan. 

|“ Tjukup Persediaan 

Selatazr Mr. 
Turi: sertz dengan dia bebe- 

jalam Dia” 
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    (Lokollo-Aneta) 

Stock Barang2 Dianggap Lumajan 
Ne Kesulitam2nja Terutama Ka rena Pengangkutan. — 
bag CEO Kata Pellaupessy. 

IDALAM MENDJAWAB pertanjaan? jang dimadjukan, Menteri 
” Penerangan Pellaupessy didalam konperensi pers mingguannja 

hari Djumat kemaren menjatakan, bahwa oleh pemerintah Indonesia 
telah d'setudjui pembukaan Konsulaat Djerman Barat di-Indonesia: 
mengenai pembukaan kedutaan Sovjet di-Djakarta sampai sekarang 
belum ada perkembangannja jang baru. Mengenai pendirian peme- 

|. xintah terhadap Persetudjuan Perdamaian dengan Djepang diterang- 
—. Kan oleh Menteri, bahwa oleh karena Indonesia mempunjai kepen- 

tingan diadakannja perdjandjian perdamaian dengan Djepang itu ma- 
ka Indonesia ingi perkembangannja. sedang tja- 

   

in ikut serta dalam 

2 TN 

  

  

    

  

    
  

  

  

| belandja untuk militer 2 kali lIe- 
bih besar daripada @iggaran be- 

| landja wutuk sosial (jang melipu- 
ti Kementerian2 PPK, Sosial, 
Perburuhan dan Kesehatan) di. 
djawab oleh Menteri, bahwa pada 

tentara kita, Maka utuk menga- 
t, perlengkapan2 itu tentu- 
sadja memakan biaja jang 

. Tetapi ini tidak berarti, 
bahwa oleh karena anggara be- 
landja bagi tentara lebih dari 
anggaran belandja bagi sosial 

      

  

utamakan. 

    
. - ka & : 
|. Atas pertanjaan tentang ke- 

sional jang genting itu, Menteri 

menerangkan bahwa persediaan 
barang2 dan pemasukan barang? 

nja karena kekurarga, alat2 pe- 
ngangkutan, kadang2  menjebab- | 

“waktu ini kitg masih dalam masa 
' membe , - Plidikan telah dilakukan - membangun dan memperlengkapi | lidikan telah dilakukan dalam hu 

bungannja dengan 

dalam soal pengangkutan, antara- | 

ra?nja akan d'tindjau lebih landjut- 
1x 

Pertanjaan apakah alasan pe- . 
merintah memperbesar anggaran ' 

| teri menergngKan ataggpertanjaan2 | 

' 

! 

| 
! 

  

Tentang keamanan dan DI. 
Mengenai scal keamanan  dida- 

lam negeri sedjak penjerahan ke- 
daulatan sampai sekarang ini,.Men 

jang dimadjukan, bahwa memang 
|pemerintah telah mengadakan pe- 
| njelidikan jang teliti dalam soal 
mengembalikan keamanan. Penje- 

scal2 politik, 
ekonomi dan . sosial. Pemerintah, 
katanja Menteri selandjutnja, 
dah mengetahui sebab2 dari sum- 
ber2 kekatjauan. Dan berdasarkan 

i penjelidikan itu maka antara :lain 
jang diambil pemerintah ialah me- 
ngeluarkan Maklumat- Pemerintah 

dan ekonomi, tentara sengadja di | tanggal 14-Nopember 1950, jang 
: $. pelaksanaannja sekarang sedang 

berdjalan. 

on Tentang persediaan ta EN : 
- Aka | I 9 Dinjatakan: apakah pemerintah 

1 pardange- | masih“berpendapat bahwa masalah 
DI harug diselesaikan setjara poli- 

|. adaan persediaan stock barang? | tis, padahal DI adalah organisasi 
“1. di Indonesia pada waktu ini ber- | bersenfijata jang melakukan se- 
|. hubung denga n keadaan interna- | rangan2 dan terror dan tudjuan- 

nja jang terachir adalah tegas 
mendirikan negara Islam (Darul 
Islam), sehingga pada hakekatnja 
mengantjam negara RI. Apakah 

menurut rentjana import dapat tidak dapat dikerahkan angkatan 
dianggap lumajan. Rintangan? ' bersendjata jang lebih besar dari 

pada jang terdjadi sampai 
Su- 

jangan mendapat. ke-     paja orai 
kan adanja kekurangan lokal jg. | san, bahwa pemerintah bersifat 

. menjebabkan 3aiknja harga2. Te- setengah hati dalam penjelesaian 
malasah DI Sekarang ini, didjawab | lah diusahakan sedapat?nja un- 2 

I tuk menghindarkan kesulitang | Deh Menteri: || 
Pa ny sang ang Hai Soa: DI adalah sebagian dari 

K Magna RN 1. | soal gerilja jang  mempunjai 
Sa aa bah background historis dalam per- 

Tn djuargan kemerdekaan, Usaha?    
    

    

  

     
   

   

    

     

  

persediryin barang ditempat2 itu. 

— Lain halnja dgn kenaikan har 
ga sekarang ini, demikian Men 
teri, jg terasa diseluruh dunia. 
Kenaikan harga ini tidak bersi 
fat setempat dan kita harus in 
sjaf bahwa kita di Indonesia ti 
dak dapat melepaskan diri dari 
kenaikan harga itu dan kita ha 
rus pula mengindahkan kenjata 

( Ap adanja tingkatan harga jang 
0 tinggi. Satu2nja djalan jg effec 

tief untuk membatasi kenaikan 
| harga seketjil?nja ialah dgn me 

| demikian Menteri Penerangan. 

& 
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     1 produksi dan effisiensi, . 

    

    

   
   

  

   

  

   

  

dan mengatur 

jang dikatakan sedang berdjalan. 
Dalam pada itu terutama diachir2 

ini pemerintah djuga mendapat 
bantuan dari para pemimpin dan 
rakjdt sendiri dalam. usahanja, 

terutamanja dalam geestelijke sa- 

nering dan konsolidasi. Diharap- 
kan hasilnja akan lebih memuas- 

kan dari jang telah sudah, demi- 

kian Menteri Pellaupessy. 

Tentang perburuhan dan 
larangan mogok. 

Sewaktu ditanjakan apakah 
jg mendjadi pedoman dan uku 

ran bagi -pemerintah dlm men- 

djalankan arbitrage untuk mem 

beregkan pertikaian butuh dian 

tara kaum madjikan dan kaum 

buruh, : padahal peraturan ten 

tang minimum lopn belum ada 

'dan selain itu negara RI belum 
mempunjai undang2 sosial dan 

h bagian ba | nerburuhan, didjawah oleh Men 

1 barang2 kon | teri bahwa ukuran dan pedoman 

'barang j2 | arbitrage itulah  djaminan kehi 
     
   
   

   

    

    
   

    
   

   

diperlukan supaja roda perekono 
“mian rakjat dapat berdjalan te 

2. .rus, Rentjana9 telah disusun me 
|... ngenai segala lapangan, akan te 
.. tapi sekarang belum dapat di 

umumkan. Dim. rentjana ini ter 
masuk djuga segala hal2 seper 
ti mengenai usaha memperba 
njak produksi pertanian, menge 
nai perdagangan dan perindustri 
an, mengenaiskaum middenstand 

|. dan jg perkenaan dengan pengen Ng 

  
    

dupan. Panitya akan mendjalan 

kan arbitrage berdasarkan pada 

|usul2 darj kedua pihak dengan 

mengingat pengslaman2 jg sudah 

diperoleh Kementerian 

Perburuhan, Mengenai upah dite 

rangkannja, bahwa upah2 tentu | 

berbeda2 didaerah2 oleh karena 

perbedaan keadaan di daerah2. 

Ditanjakan selandjutnja, apakah dgn 

peraturan pelarangan pemogokan (jang 

menempatkan Panitya Penjelesaian se 

bagai arbiter jang putusannja mengi” 

Su- 

seka- . 
| rang didalam menghadapi DI, 

  

Djawa Paling Sulit | cese | Pintu Sudah Ter- - 
Kekatjauan Di Djawa Terutama Lg | " 

& - S $ es 3 £ P2 . 2 An | 3 2 

Bersifat Kriminil—Kata Sri Sultan | : Ta 
(PNJUMAAT SIANG tg. 23/2 djam 12 tepat tiba dilapangan Mandai ntuk Mentjari 2 » 

. (Makasar) Wakil PM. Hamengku Buwono, kepala polisi Su-j 1 Penjelesaian: Di uu 

Let. Kol. Sutoko dan beberapa pembesar lainnja. Rombongan jini di- : “an 

sambu' oleh barisan kehormatan Auri, Mobrig dan tentara, disam- | Kuo Mo Jo 
pirg Ku djuga pembesar? sipil, militer dan kepolisian, antaranja gam EKRDANA menteri RRT Kuo 
pak acting Gubernur Lapian, Let. Kol. Kosasih, kepala daerah Sula- P nia en ket Selat AI Mo Jo, hari Djum'at menjata 
Pn , Mn £ aa ah kat ! : 1 z £ | kan 2 Beriin, bahwa PBB dengan 

tan 3 2 : | resolusinja mentja " sebaga Ar. taken» terongkan keoata | PP AAS Laser lan akan NN 
"Antara, bahwa kedatargannja $ 29 3 20. | tuk mentjapaj penjelesaian setjara £ 

ialah untuk membereskan keruwe | Na | damai dalam pertikaian. ' Korea 

tan jang te'ah timbul dikalangan. Baut | Kuo menjatakan didalam sidang 
pemerintah dan DPR Sulawesi Se 5. 8 | » kongres perdamaian dunja” jang 
latan, sedargkan Wakil PM jang a: an »mengaruh Komunis" 
sebagai diketahui djuga mendja Mau Mengad: kan Tu bahwa Amerikalah jang Cola 
di koordinator keamanan, datang | @ Di sa : mulai menimbulkan pepera, 
unituk membentuk staf an pup 1 Salawesi? ngan bgtu dan bahwa djonderal 

didaerah ini, MAA TAG ang sangat di, Anom Daan Der 
Di Kalimantan dan pat keterangan, bahwa Pura Dag | . Ta mengandjurkan kepada kon 

: Bali aman. | ha pihak berwadjib untuk mengu gres perdamaian tersebut SUpUJA 

| Ditanja tentang kesan2nja di | Sut perkara Jusuf Bauti cs (bekas 2 ntang resolusi PBB terhadap 
' Kalimantan Selatan, Hamengku an Ua D) pada tg. 21-2 jbl ae LG 1 aa - dan menuntut supaya 
Buwono katakan, bahwa walaupun ' 'kretariat an pogkteledahan di # Dalam pertemuan komisi2 Senat baru2 ini di USA. oleh Menteri NO 2 arik “kembali. Dofann ye 
di Hulusungai masih terdapat be- | Ma ah dab an Biro PPRI dima Pergppaa Awara Serikat telah pi goankan pentjana USA, untuk berapa kalangang orang berpenda 

berapa gerombolan, tapi keemanan | af telah diketemukan sebuah ,do- | |. mengirimkan 4 Giri Amerika, stdi umah, 100000 orang tentara, 38 || pat, bahwa Rusia ingin mendjadi 
| disana umumnja sudah baik. Ten- ' nan it aa 3 enjang isi docu- | | divisi Amerika jang dikirimkan ke Eropa. Pada gambar: Menteri Per- kan "Dewan perdamaian dunia 
. tang gerombolan itu dikatakan, ! itu sumber tsb katakan, bah tahanan George Marshall (sebelah kanan) sedang membitjarakan hal itu mendjadi gantinja PBB. 81 | ' " | Wa a.l. dinjatakan ,,Biro PPRI se- tsb, dengan senator R. Russell (kiri), ketua komisi senat Urisan Mi- Wakil2 pelbagai nga 
akan segera dapat dibereskan | djak beberapa bulan di Iiter dan senator Tom Conally ketua komisi senat Hubungan Luar Ne- arus peagat negara Mengnd 
| Tjuma disana harga beras agak | ka Da3 imuka pe- geri, (ANP) | diri sidang dewan perdamaian du | anggi : : : | Mangkapan Bauti telah siapkan ren : Ini i ing 4 i tinggi, katanja lebih djauh. Me-' tjana teratur untuk m lin : | nia tersebut. Wakil Peking itu 
ngenai-soal keamanan di Indone- : kan pemerintahan dekan Sana 2 » | menggambarkan Djerman dan 
'pia umumnja diterangkan bahwa Selatan serta kotavradi TN | Diepang sebagai dua roda “kere : 39. 203 a kotapradja Makasar, | si : 
jang Ka Tn di Paran sat & akan menempatkan dalam ke 1 ht da 3 da KA : ta perang” Amerika, ae roda 

' diri, tetapi walaupun demikian dudukan penting itu orang2 Biro : $ Lim diperlukan oleh Amerika un " 

| kita: panja barapan, sos) itu sex « KIRI” K Pasukan2 PBB Mendesak Masuk Kota tur menimbulkan perang baru," 
'gera dapa jatasi”. Mengenai | Bata Pombak : 3 B Di 6 | demikian Kuo. (UP). 2 iperbedaan sifat kekatjauan di“, embak Menembak Meriam Berat Di Sungai Han. | 29 
He : mber “Antera” itu -menui j Ha 5 : ! , iDjawa dan di daerah2 seberang. ,. Ta sa ai menu ASUKAN PBB pada hari Djum'at menjerbu kedalam kota | 
| dikatakan oleh Hamengku Buwo- San bukti2 kegiatan Biro PP ! Pon di medan pertempuran tengah bagian timur setelah | Tr TAN Tak Sanggu" 
.no, bahwa di seberang disebabkan 2 an PN rentjana memperoleh kemadjuan sedjauh 19 mij dalam hari ke-3 dari offen | Presiden 'Truman tidak 
oleh pemuda2 jang tadi2nja ber-| ' - an Intaranja ialah, Ju' sif.nja jang dimulai dari pangkalan pertahanan Chechon. Pycng ' akan bersedia lagi untuk 
| Gjuang, sedangkan sifatnja di suf au . telah berhasil mempe | chang falah salah satu pertahanan pasukan? RRT-K. Utara jang ter | Dn 5 Bt : 
' Djawa ialah, selain D.I. jang mem- | "9aruhi 8 oravg anggauta peme , kuat didaerah pertempuran itu dan letaknja 43 mij disebelah selatan ' mendjadi tjalon “presiden, 
| punjai sifat politik, umumnja ke- | Tintah untuk meninggalkan peme | Garis Entang ke-38. Menuru berita UP! lebih tandjut, pasukan? | djika termijnunja. mendjadi 
i katjauan di Djawa bersifat krimi- | rintahan sekarang, dam baru2 ini | Amerika telah bergerak madju hingga 4 mi sebelah utara Pyong: | eeciden berachir pada tang 
jnil biasa. Ditambahkan, bahwa | atas #risiatif Biro BPRI telah dis chang pada hari itu djuga dalam mengedjar 2 Korps pasukan? Ko. | PTOICON DOT ea Ba 
Heo beng di daerah Merapi dan | adakan rapat untuk merombak | "AA Utara jang mengundurkan diri kearah utara. | gal 20 Djanuarr 153. ain 
| Merbabu di Djawa Tengah sudah | Susunan dalam kotapradja jang |  Sementa 3 pasuk $ Et 1.2? 3: | kian keterangap2 jang dipe- 

| merbasngi seluruhnja dan pemim- | sekarang. 2 lainnj Ny mna Yoo Uas sana SAN Gegiatan artilers di- roleh Pono 3 Washisinton 
| pinnja sudah ditangkap. Keama- | Demikian sumber tsb, (Ant.)... kebarat Zeub Jawi dna sang ke front barat, | Pa 2 Tae ng Oh 
nan di Bali dikatakan sudah beres. 5 Pama mi Tari Garis Untan ' | dari kalangan2 kobgres Amer 

Sih i 8 5 : Hina « : : 5 : i erterapuran arat | rika. Tn . Sikap lain di Sule anang ane AG rcax. La 38 telah mendekati perbata ' La pen £ siap Aa - | rika 3 3 

Lg |... wesi Selatan. ' Dalam usfioh perlengkapan IL ja ban | SG18 kota Hoensong, jaitu sebuah ' |, : an aa am 5 | Me an 
Ketika ditanja, apakah “peme Na Iri Se at un “Tekuitet Ke | pangkalan penting paSukang RRT ga ul, pada tara : ii Das aa Aa Ai “Ho Ke - 

rintah akan mengadakan tinda Nu Ne Tn Tinggi : — Korea Utara Iain jang letak |Yiam2 Amerika dan meriam? pi | 2 

| kan pengumuman penjerahan sen 
djata gerombolan giluar gerilja 
dan angkatan perang di, Sulawesi | 
Selatan, seperti djuga jang telah 
berlaku di Djawa dan Sumatera, | 
ia djawab: tidak. Kekatjauar di : 
daerah ini sudah gihadapi dengan ! 
djalan Jain. Tentang gerombolan | 
jang tidak mentaati pengumuman : 
14 Nopember tahun jang lalu dite ' 
rangkan, bahwa pemerintah sudah 
tjukup memberi konsesi, dan ka 
lau terpaksa 4kan mengambil tin ' 
dakan. . 

Selain dari itu ditegaskannja, 
' bahwa kedatangannja Eaak ada 
hubungannj, dengan soal 'pelanti j 
kan Brigade Hafanudin, karena ' 
roal jitu gdalah soal Kementeri 
an Pertahanan. Tanggal 24 Pebru 
ari hari ini Wakil PM kembali 
ke Djakarta, sedangkan Menteri 
Sosial serta heberapa pembesar 
'ainnja akan tinggal menindjatu 
soal2 jang berhubungan dengan 
kementeriannja masing2 untuk Ik 
4 hari. (Antara). 

  

PEMIMPIN KOMUNIS MALABAR 

DITANGKAP LAGI. : 
AK. Gopalem, pentimpin “ Komunis 

daerah Malabar (India), jang pada ha” 
ri Kemis ini telah dibebaskan dari pen- 
djara oleh pengadilan tinggi di  Ma- 
dras kemudian ditangkap lagi oleh po” 

|lisi, ketika ja meninggalkan gedung 
| pengadilan tadi. 

Tindakan polisi tadi berdasarkan ber- 
takunja kembali undang2 penahanan 

1 
$ 
1 

! 

| 
1 

! 

i 

I hak tanah di Sumatera Timur jang penuh perkebunan ini, 

  

tuan. Sunardi | 
Adisasmito, : 

Djeritan Rakjat 
Tidak Butuh Analise-Tapi Butuh 

 Beras—KataYamin 
NGGAUTA PARLEMEN Mr. Moh. Yamin ketika singgah dil- 
pangan terbang Tabing (Padang) dalam perdjalanannja ke 

  

A 
Medan hari Kemis katakan, bahwa ,,/bagi dia tidak ada malam: bagi 
dia tetap faddar”, dan tambahan, bahwa ia akan beristirahat di Haa 
tagi, dan disana ia akan mempeladjari anggaran keuangan jang la- 
porannja sangat tebal itu, dan selain ibu akan peladjari djuga soal 

n dan peri- 
jang sangat menarik perhatiannja, karena muskil- 

me 
Selaia itu “iapun akan melan 

djutkan "mwengerdjakan beberapa 
karangan, Selama ”beristirahat” 
ditempat pegunungan jang sedjuk 
itu Yaminpynr akan mengumpul- 
kan persediaan bahan? jang akan 

bahar? agraria 
nja. - 

Sudjatmoko 
Keluar Yari PBB- 

Kembali Djadi War- 
tawan Lagi 

UDJATMOKO anggauta del 
: gasi tetap Indonesia pada 

PBB, atas permintaan sendiri akan 
meletakkan djabatannja. Demikian 
menurut keterangan? jang di- 
dapat ,,Antara”. Selandjutnja da 
pat dikabarkan, bahwa Sudjatmo 
ko dulu termasuk anggauta staf ' 
mingguan ,,Siasat' ” dan kemungki ' 

mengenai soal UNIE Indonesia — 
Belanda. Ia akan tinggal di Bras 
tagi Kira2 seminggu Jamanja. 
— Rakjat tidak butuh ana- 

. Iyse, tetapi butuh beras. 
Atas pertanjaan mengenai kesu 

litan beras dimana2 di Indonesia 
dewasa ini Yamin njatakan: "Sa 
ja mengetahui sebagai kenjataan, 

nan besar, bahwa ia akan kembali 
ea teman sekerdjanja jang 

ulu. , 
Ia bermaksud tidak akan masuk 

dalam Pemerintahan. 

Tjalon2 Pemenang 
Hadiah Nobel 

Diumumkan di Oslo pada 
hari Djum'at bahwa sekreta- 
ris djenderal PBB, Trygve 
Lie, perdana menteri India, 
Jawaharlal Nehru, dan presis 

| preventif 'baru2 ini, 
(Antara). 

  

kat) pemerintah tidak melahen mer 
nempatkamn dirinja sendiri didalam ke 
dudukan jang sulit nanti,  didjawab 
oleh Menteri, bahwa pemerintah insjaf 

| kesulitem2 jang akan dia'ami oleh Par 
pitya Pusat sebagai apa jang telah di” 
alami oleh Kementerian Peruburuhan. 
Tetapi pemerintah - berharap, bahwa 
kesulitan2 itu akan dapat, diatasi. Per- 

| raturam sekarang, kata Menteri selan” 
djutnja, mengikat kedua pihak, sehing” 
ga dengan mempergunakan alasan2 jg. 
dikemukakan oleh kedua belah pihak 

maka Panitya dapet mengambil satu 
keputusan jang dapat dipertanggung” 

djawabkan, Hendaknja diketahui, bah” 
wa peraturan2 itu hanja untuk semen" 
tara selama keedaan (suasana) masih 

  

  
membutuhkan peraturan militer itu, ' , 5 5 

Peda saat sekareng ini rentjama. Un- den Balai Perguruan T inggi 
Sang2 Perburuhan jang mengenai ru” 
parrupa sedi, hampir selesai deh boeh 
karenanja pemerintah berharap apab,- 
la keadaen jang membutuhkan pera ' 
turan militer sudah lewat, urdang2 
perburuhan itu telah dapet dipergums- 
nakam, demikian achirnja Menteri Pe” 
nerangan Pellaupessy da'am kemperensi | 
pers mingguannja itu. (Antara). f 

Chicago, Robert Hutchins, 
termasuk dalam 28 orang 
jang ditjalonkan untuk me: 
nerima Hadiah Nobel Perda: 
maian tahun ini. 

bhw. harga beras baik di Sumate 
ra Tengah maupun gi Djawa Ba 
rat gangat memuntjak. Dalam hal 

| Ini pemerintah memang mentjoba 
| menganalisir, apa sebab harga be 

| ras sekarang naik. Menurut pen 
' Japat saja, rakjat tidak akan ter 
| tolong dengan hanja mengadakan 
janalise, tetapi dengan membagi 
kan beras jang ada, dan menda 
tangkan setjukupnja dari luar ne 
geri serta mendjalankan tinda 
kan menekan segala korupsi pada 
@pparat2 diStribusi beras”. (Ant). 

| TENAGA ATOM UTK PESAWAT 
| UDARA . 
|. Komisi tenaga dan angkatan u- 
| dara Amer'ka hari Kemis umum- 
: kan, bahwa tingkatan pertama da- 
| ri penjelidikan bersama mengena! 
mesin? atom bagi pesawat udara 
telah selesai dan pekerdjaan mere- 
ka kini d'landjutkan untuk ting- 
katan selandjutnja. 

nja 10 mil disebelah utara Wonju. 

  
digunakan dalam  sidang2 parle . 
men sehabis reces ini, artara lain ' 

   
      

  

      

hak Utara melakukan tembak me | 
nembak jang dahsjat disektor su | 

ngai Han. Untuk pertama kali da 

jam perang Korea pasukan? Ame 

rika menggunakan meriam2 ho | 

witzer dari 8-intji dan 155 mm, di | 
samping meriam2 berkaliber lebih | 

ketjil jang hingga kini diperguna 
kan dimedan pertempuran. Tem 

bakan2 artilleri Amerika itu di 

balas oleh pihak pasukan2 fihak 

Utara dengan tembakan2 mortir 

120 mm dan 60 mm serta dengan 

meriam2 howitzer dari 122 mm. | 

Sementara itu koreSsponden" UP 

mengabarkan, bahwa 3 buah pe 
sawat jang tidak diketahui ke 
bangsaannja telah mengebomi dan 

menembaki kedudukan2 PBB disu 
ngai Han pada Kemis malam dan 
Djum'at “pagi. 

Serangan angk, laut 

PBB thd. Wonsan, 

Dari Tokio AFP mengabarkan, 
bahwa kapal2 angkatan laut PBB j 
jang dipimpin oleh kapal pendje- | 
ladjah Inggris ,,Manchester” pa- . 
da hari Kemis telah memasuki pe- | 
labuhan Wonsan dan dari djarak | 
dekat menembaki kedudukan? dan 
pusat2 perhubungan  pasukani | 
RRT—K. Utara. 

Menurut komunike markasbesar | 
angkatan laut PBB, ini ialah ke-9 | 

  
| harinja berturut-turut bhw, Won- | 

  

san diserang oleh kapal2 perang ! 
angkatan laut PBB. 

Serang2 udara PBB. 

Angkatan Udara ke-5 dalam ko 

munikenja pada hari Djum'at me- 
ngumumkan, bahwa  pesawat2 
PBB telah melakukan 600 pener 
bangan serangan terhadap pasu 
kan2 RRT — K. Utara pada hari 
itu. 20 Pesawat B-29 jang ber 
pangkalan di Djepang telah me 
ngebom 5 buah djembatan kere 
ta api dari sungai Yalu hingga 
disebelah selatan Pyongyang. 

Sementara itu 15 buah pesawat 
jet RRT pada hari Djum'at te 
lah terlihat diatas Anju di barat- 

laut Korea, tetapi tidak terdjadi 
pertempuran? udara. 

  

            

  

Oscar 

0... ket jelik       

  

| adakan. kundjungan keatas kapa! 

       

ptu 24 Pebruari 1951. 
Pee 

Pabean 
- 

      

  

       

    

            
      

          
      
    

        

       

          
       

  

        
    

  

   
   

       

    

        

            

      
          

       
        

      
        

        

        
      

          
          

Tiongkok? 
Untuk Minta Bantuan 

Artilleri nja 
ENURUT kalangan resmi di 
Saigen, Ho Chi Minh nam 

paknja kini sedang berkundjung ke 
Tiongkok, Menurut dugaan kala 
ngan itu Ho dalam kundjungannja 
itu merundingkan soal bantuan 
RBT kepada pasukan2nja. 

Kata kalangan itu, Ho Chi Minh 
rupanja sedang minta ditambah 
nja bantuan jang berupa perleng 
kapan? berat, terutama untuk ar 
tilleri, 

Ia tidak gkan, minta supaja pa 
sukan2 darat RRT dikirim ke 
Viet Nam, akan tetapi ia menge 
mukakan kekurangan perlengka 
pan2 artilleri dan alat2 pengang 
kutan udarg jarg sangat dirasai 
nja itu, Demikian kalangan terse 
but. Dalam komentarnja tentang 
perdjalanan Mao Tse Tung ke 
Moskow seperti jarg banjak disi 
arkan pada achir ini sumber itu 
mengemukakan kemungkinan Ho 
Chi Minh tidak akan berhenti di 
Peking sadja (dar djuga terus ke 
Moskow), Ant.—AFP.: 

        

        
       

           
      

        

        

        

        
      

      
      
    
        
        
       

TJERK HIDDES TIBA DI 
SURABAIA. 

Rebo djam 9.30 kapal torpeda 
Tjerk Hiddes masuk pangkalan 
Surabaja, Sebentar kemudian ko 

mandan kapal itu, Lte, I.Haantjes 
mendjadi tamu Kolonet Nasir. 
Kira2 pukul 11.30 Kolonel Nazir 

Tjerk Hiddes bersama2 dengan 
Major Martadinata jang nanti pa 
da tanggal 26 Pebruari akan men 
Ijadi komandan kapal pemimpin 
Gadjah Mada (Tjerk Hiddes) apa 
bila kapal itu sudah diserahkan, 
Kemudian kapal itu akam berto 
lak ke Djakarta untuk diperkenal 
kan kepada rakjat Indonesia, 

(Antara). 

Alaska & 
Aleuten 

Tak Akan Dapat Di- 
pertahankan Amerika 
PANITIA-KETJIL persiapan 

8” pertahanan Senat Amerika 
hari Kemis dalam laporannja kata- 
kan, bahwa tak mungkin “untuk 
mempertahankan seluruh Alaska: 
lan kepulauan Aleuten, bila petjah 
perang dengan Sovjet Uni. Tapi di- 
njatakannja, tak akan terdjadi 
»Pearl Harbor” kedua di dacrah4 
tsb, bila pasukan? jang memperta- 
hankan “disana tetap awas dan 
waspada seperti sekarang ini, La- 
poran tadi katakan satu? pengha- 
lang terbesar untuk membentuk 
pertahanan jang tepat di” Alaska 
jalah, kekurangan perumahan dan 
sjarat?2 lainnja untuk memenuhi! 
kebutuhan? militer disana, (Anta- 
ra—UP) 

-



   
    

  

   

    

   
   

                

  

    

   ar Obat 
« Portret dan 5 Koleesom)| 

vgp kin dari sarinja bua 
Sitempi ls ditjampur Kolee 

$$ suda sedari dulu 
tadjabi ja) “dan 

ng. 'berfaedah dan mahal, 
: an pengetahuan baru, Telah Bpnebaa 
“oleh Balaj Kasehatan, 'Ini Anggur mengan- 
dung dzat2 “besi. fosfor, dan matjem2 

- vitamin. 
“Ini Anggur sanget mandjur bagi laki2 

berbadan lema, sumanget kurang, 
putjet, kurang dara, tidak nafsu makan, 
gegindjel kosong, kaki tangan dingin, mata 
berkonang-konang, pingang dan tulang 
sakit, kluwar aer manih,, sering keluar 
manih, hati pegel, dan sestk. Baek untuk 
tua dan muda. 
Harga sebotol 
Botol ketjil 
“Terdapat di 

ysgur terb! 

  

   

  

'd.ke 

   

teseranungnoangangeannann f 12.50 
EN MAA TAN TR 1,50 
Toko? dan Rumah?” Obat 

Djin Sing Hoo, Eng Thian Hoo. PATI: Toko 
Eng Thay Hoo, Tai An Hoo. CHERIBON: 

JONEGARA: Toko Tjin Hin. MADIUN: Tek 
FALONGAN : Eng Hok Tong. LAMONGAN: Kwan 

  

  

e PASAR BESAR 76 

Selalu ada persedia' an: 

ALAT - ALAT UNTUK KAPERLUAN PERUSAHAAN 
PERTENUNAN, TERUTAMA PICKER DAN BEKAKAS 
DARI: KULIT. 

SURABAJA. 

    aa 

    

Tana 

    

Anggur Beranak tjap ,Sembilan Belas' 
Ada satu2nja Anggur jg. 
sepesial menulung perem- 

| puan baru. habis bersalin, 
| sering kepala pusing, mau 
plau (semaput), kaki ta- 

| ngan dingin, gampang ma- 
suk angin dan tidak enak 
makan. 

| Membikin. bersih. darah 
| kotor, melantjarkan aer 
tetak dan menjegah buah 

| tetek mendjadi 'keras. 
| Perempuan Bunting dila- 
| rang keras minum. 

  

| Aturan minum sehari 3 

| kali satu seloki. 

Dikeluarkan: 

Rumah Obat 

JIE KIM TIE' 
Tiaplein 6—8, Tilp. 13160 

Surabaja. f 

PENGUMUMAN 
3 No: 3/DBT/IV-1I1/51. 

Menjusuli Pengumuman kami No: 109/A.2/DBT/'50 tgl. 18-12-1950. 

Kami umumkan sekali lagi kepada pemilik2 rumah/bangunan di 
daerah Karesd. SKA., jg. rumah2/bangunan2nja ditempat untuk ke- 
pentingan A-.D.: supaja: 

“ 1. Memberitahukan kepada Staf K.M.K. Ska. di bag. Peruma- 
han, dg. membawa surat pikukuh/keterangan jg sjah dike- 
tahui oleh Pamong Pradja setempat. 

2. Djika selambat2nja pada tanggal 15-3-51 tidak memenuhi/ 
mengindahkan pengumuman ini, kami tidak akan menang- 
gung uang sewa dan shgnja. 

3. Hendaknja jg. berkepentingan memperhatikan sepenuhnja. 

  

  

    
Agen : 

Pia LAUW TJIN . 
? SEMARANG 

Afd. Import. 

Segera akan didjual!! 
UNDIAN UANG UNTUK PANIIYA PENOLONG besaan 

“AKIBAT PERISTIWA KEDU, SELATAN PUSAT 
1 PAERAH MAG G. 

Dikeluarkan dng. idjin Kementerian Social tgl. 23 Januari 1951 
No. 29/U. Undian Uang sebesar R. 50. 000 terbagai atas 50.000 
surat undian a R. 1,—. 

Dengan nomer 10.001 sampai dengan 60.000. 
Djumblah uang jang dihadiahkan sebesar R. 25.000 terbagi-sbb: 

      

1. Hadiah uang a. R. 5000 — R. 5.000,— 
Ny 53 an. R. 1000 — R. 1000,— 

H-5 :4 a. R. 500 — R: 500,— 
10. KE AN og as 100“ —— yak LE 

50. aan 5 aa 50 — R: 2500,— 

600. 5 5 3 Aa 25 — R. 15.000,— 

663 Hadiah Sedjumblah  R. 25.000,— 
PENARIKAN DILAKUKAN PADA TANGGAL 31 Mei 1951 
DI KANTOR KARESIDENAN KEDU. 

Djika perlu 'tanggal penarikan dapat diadjukan. 
Kartor Pendjual: Balai Lelang ,,ASIA” Pontjol 94. Tel. Kn, 
Magelang. : 

( A): 

STAF GENIS A.D. 
T.D.TH DI. DIPONEGORO 
DB.T. TERR. IV. SUB. IV-i. 

  

MN aa La ma ma” 

Dikeluarkan di: tempat. 
Pada tanggal 24-2-1951. 
Pada djam 12.00 

Komando Mongetajui: Kota DINAS BANGUNAN TENTARA 
- Surakarta. TERR. IV. SUB. IV-III. 
Kepala Staf. Pa” Urusan Perumahan: 
(WIDODO) (SOESENO) 
- Ta Letd. Genie. 

MAA ga Sae” MS at PA ES sat Pera LL 

' PENGUMU MAN 
Didalam bulan Mei 1951 akan diadakan udjian pembantu ahli 
obat: Jang berkepentingan dapat mendaftarkan diri sampai 
selambat-lambatnja tgl. 15 Maret 1951 di Kantor Inspeksi Ke- 
bawa pena Tengah djalan Dr. Djawa No. 2 dengan mem- 
AWAa: 

a. Surat Gulis kelahiran (geboorte acte) 
bh. Surat keterangan telah 2 tahun bekerdja dibawah 
ti Dae Un seorang apotheker, 

ang udjian sebesar R. 10.— 

  

- (sepuluh rupiah). 

2 Et | 

(000 P. Vierhour. 
— Bapindo-Semarang Sah 

An. Panitya penjelenggara udjian, 

    

    
     

(dulu Hotel Asri). 
“-Djl. Pontjol 51 Semarang. 

atunja hotel jg. sudah terkenal tempat dan aturannja jg. 

men jenang kam. peta 

    

s3 
      HER SRRORRHORA 

NOLEKN AMe 

muka- 

ing Tong, Eng Tat Hoo. DJOKJA: Tek hn TO 

aen2 obat Tangkyn $ 3 . 

  

| wa Besar. Usaha inipun belum da- 

      

   
      

    

   

   
     

    
   
   
   
   

   
   
     

   
      

        

   

    

       kedaerah2 jg tidak Tg | 
Ba bandjir. tsb ata # 

      

satu ,,sluis” jarik dapat m 
kan air tsb kekali Woelan dan Ra- 

| pat dikatakan: memuaskan, karena 
| pengaliran air ketempat2 tah 1 
lum lagi: sebagai 'mestinja. 
Untuk: ertjepat KA edar | 

air bandjir jang kini menggenangi | 
daerah Pati itu tidak mungkin, ka 
rena kesukaran teknis dar v lai innja 
lagi. Dgn tjara sederhana, 
kiranja air tsb Mai aa sementara 
kedaerah jang tidak penting: 

KATAK AMERIKA DAN SIAM 
AKAN DIDATANGKAN 
KE INDONESIA ? 

Beberapa orang partukelir diko- 

       ta ini menerangkan, bahwa mereka 
kini sedang merentjanakan sebuah 
pemeliharaan katak (Kikvorschen- 
fokkerij): binatang mana akan di- 

: Nana dari Amsrika atau 
| Siams: : 
i 

| Katak jang dimaksudken diatas, 
| adalah katak jang dapat diguna- 
| kan untuk konsumsi . (kodok 'swi- 
ke), sedangkan pemeliharaannja 

| tidak begitu sukar dan tidak pula 
memakan ongkos besar. ..Dalam 
waktu 6 bulan, katak tsb sudah da | 

| pat diambil hasilnja, jaitu daging- 
nja untuk konsumsi dan kulitnja 

  

| dapat dibikin Untuk tas atau sema | 
! 

| tjamnja. : 

Menurut keterangan katak tsb 

' beratnia ada Ik 1Y, kilo dan pan- 
djargnja 30 cm. Jang kini masih ': 
mendjadi kesukaran kalangan di- 
atas, ialah antaranja ' bagaimana 

MAKSUD APA ? |. 

Te hari jl. sopir Mirandol | 

  

Pane REM tU Mean mem 

      

an | seorang jha 
ikenal dan Pa ae kaki 

a serta Ka baoatu tinggi (laars) jang | 

menanjakan tentang: keadaan kas | 

dari firma tsb dan waktunja mem- 

ir bawa-uang ke J.B. S.. 
Setelah tidak mendapat aan 

ban, maka orang itu pergi. 

SEDJUMBLAH PERKAKAS 
' KERETA-API SEHARGA 
R 10.545.— HILANG. , 

| Mulai tg. 10 sampai 22 Pebr. jbl 
ini “Sedjumblah perkakas kereta- 
api dalam lingkungan Semarang- 
Barat telah hilang. Barang2 tsb 
berharga Ik. R 10.545-— 

DEMAK. 

  

Dengan adanja Jikwidasi daripada 
Djawatan Distribusi R:I: (D:D:R:I:), 
'maka masih ada beberapa pegawai2 
dari D:D:R:I: Anak Tjabang Demak 
jang hingga kini belum mendapat 

tempat. Lebih Jandjut diterangkan 
-bahw& D:D:R:I: tersebut mempunjai 

17. pegawai. Setelah membatja: dan 
.mempeladjari pengumuman bersama 
“dari: Gubernur Djawa Tengah dan 
Djawatan Distribusi. R:l: Inspeksi 

:Djawa - Tengah tertanggal 16-12-1950 
| jang bertalian dengan likwidasi 
pada D:D:R:I: serta. penetapan? tena- 
ga (pegawei2) baik jang telah in 
vaste dienst maupun losse of tydelij- 
ke krachten, jang berhubung dengan 
satu dan lain hal, belum dapat. di- 
tempatkan dilain Djawatan atau Kan- 
tor Pemerintahan, maka atas kebi- 
djaksmaan “dan pertolongan dari 
Bapak “Bupati,. 'pegawai jang terma- 
suk golongan II kebawah, terdiri dari 
9 orang “mulai bulem I tahun 
dapat ditempatkan li Pamong Prodjo, 

seorang dari golongan Ilb di D:P:D: 
Kabupaten Demak mulai bulan II 
tahun 1951, mular bulan 1 tahun 1951 
di “Kantor Inspeksi Sekolah Rakjat 
“Kabupaten Demak: dari golongan Hla 
dan seorang “dari golongan IlIc minta 
mendjadi. golongan Ilc- “dan seorang 
dari golongan IL-minta berhenti? mulai 
bulan II tahu "1951. Djadi. tinggal 4 
orng “pegawai dari golongan. III 

keatas jang belum mendapat tempat. 

TJERIBON. 

  

“Akibat bandjir. 
Seluas 3216 ha sawah-ledang teren- 

dam air dan 17 tempat aa aki aa 
“da djalan2 dani tan2 1 j Hn 

ar pa Naa 
'Mergonoreajo Kepala 

Daerah   
tjaranja dapat mendatangkan bina 
tang tsb dengan segera. Selandjut 
nja pihak diatas terangkan, bahwa , 
usaha ig baik ini akan diserahkan 
pada DPR 2 Kab. untuk. didjalan- | 
kan, perlu untuk meriambah peng- 
hasilan rakjat. Chabarnja untuk 
keperluan ini disediakan Rawa 

: Pening, akan tetapi soal 'ini akan 
| dirundingkan lebih landjut dengan | 
pihak jang bersangkutan: 

SIDANG TERBUKA P.PP. 
D.P.R.D. DJAWA TENGAH. 

Untuk menetapkan bete” pemili- 
han anggauta D:P: RD: » Prepinsi 
Djawa-Tengah, 

D:P:R:D: ' Kabupaten/Kota Besar pa- 
da tanggal 19 atau 21. Pebruari 1951, 
Panitya Penjelenggara Penjusunan D.- 
P:R:D: Propinsi Djawa-Tengah ' akan 
mengadakan sidang terbuka di Aan 
dopo- Kabupaten '  Semaran 
tanggal 26-dan' 27 na 
1O-pagi. jadz 

DINAS APOTHEEK2 PADA 
HARI2 MINGGU JA.D. 

Dings apotheek pada hari2 minggu 
jg akan datang adalah sbb.: , 

Pada hari Minggu 25 Pebruwi 1951 
apotheek jg dibuka "jalah' theek 
Van Gorkom, Bodjong 135, Dj - 
bukaan dari pukul 8 pagi sampai 12 
siang. 

Dinas apotheek2 antara 26 sampai 
3 Maret 1951 adalah sbb,: 

Apotheek2 Van Gorkom dan Rat 
kamp dibuka dari pukul. 8 pagi sam- 
pdi 7 madam. 

Apotheek2 Sik Iang, Numa dan Koo 
Hwie dari pukul 8. pagi sampai 5 
Sore, 

jang dilakukan oleh t 

kampung Bijawak. Panjingki- 
ran Udik dan Rentang, sedang di Tji- 

| Yatung Barar termasuk “daerah kabu- 
seluas 1392 ha sa- ' paten Madjalengka 

wah, 102 ha ladang palawidja dan 158 
ha | kebun tebu terendam air. 

Antara Renteng dan Indramaju ter 
djadi pula kerusakan di Bodjongmela- 
ti, Karanggetas dan Plumbon. Sedang 

as. sawah jang terendam di daerah 

Es terdapat 350 ha dan diantaranja 
10 ha rusak, 
“Di. Tjiutung Timur terdepat pula 

seluas 1114 ha sawah dan 100 ha ke- 
| bum tebu terendam air dianfaremja 14 
Ia kebun tebu rusak. Djalan agatara 

Djatitudjuh dan - Kadipaten sepan- 
| onag 3 meter. longsor, 
hh Bemajir pada tgl. 16-2-1951 menga- 
kibatkan gugurnja tanah dan. menu- 
irp Gjalan sepandjang 20 meter dian- 

tara Madja dan Telaga, tapi pada hari 
itu djuga atas kegiatan para pegawai 
dem bantuan dari rakjat, maka djalan 
tsb. dapat diperbakal kembali. 

Pa nana: 

  

Baden Powel 
Berhubung dengan harj kelahi 

ran Bapak kepanduan 'seluruh du 
nia, Lord Baden Powel, pada tgl 

22 Pebruar# maka oleh semua or 
gahisasi kepanduar di Salatiga te 
lah diselenggarakan upatjara2. 

Malam hartinja dilapangan muka 

kan api unggun. Setelah dilaku 
kan pelantikan bagi beberapa pe 
mimpin kepanduan, lalu diadakan 
beberapa nomor hiburan (kamp 
vuurnummers) jg menundjukkan 
ketjakapan dan kemadjuan anak2 
pandu. 

  

Minta diperhatikan. : 

dari | 

1951 | 

“Hari Kelahiran Lord 

  

   

  

   

        

    

    
         

     

   
    
     

    

  

   
    

    
    
   
   

   

        

x Disamping pemandangan indah 
maramg atau Surabaja,   

kantor kota-pradja telah diada | p 
 SMP/SGB-Negeri, 
“administrasj studiekring tsb jalah 
.sdr2 Soebagyo, Mardjoeki Dar 
'mosoekarto dan Soepardi Rekso 

: wijoto, sedangkan   
| hari) 

| didekatnja mati. 

'bantu pengasuh diangkat 

ke terdapat djuga kelompokan manusi 
untuk: bernaung terik mata hari, 
malam. .Picnic” dialam terbuka 

pemandangan biasa dari kota2 besar dewasa ini. 

jang terkenal akan kemegahan pedung2nia itu. 
dikota2 besar, seperti Djakarta. Se- 

a jang hidup sengsara. tiada beratap 
tiada berselimut untuk . kedinginan 
dari pengembara2 ini. merupakan "“ 

(Aneta) 

  
  

Rokok 
Sekitar Keadaan 

lahal 
Bahan2 Makanan 

  

Di Sulawesi 
'ALAU PADA MINGGU jang lalu di Sulawesi orang masih da- 
pat beli rokok Escort dengan sembunj'?2 seharga ”seringgit se- 

bungkus. kini keadaan pasar rokok bertambah buruk. Selain harga- 
nja sudah meningkat sampai R 3,50 sebungkus djuga sulit sekali 
mendapatnja. Rokok2 kaleng misa Inja Capstan, ,,555” dsb.nja pada 
minggu jang lalu dipasar gelap jang harganja sekaleng R 27,50 seka- 
rang meningkat djadi R 35.—. Dipinggir2 djalan 'pendjual2 rokok 
kebanjakan hanja mendjual rokok kretek. 
dan sematjamnja. 

  

BOJOLALI. 

Baji lahir terus hilang. 
Nj. Hardjopawiro, berrumah 

di Gudang Gatak Bojolali kota, 
pada tg. 19/2-51 djam 3.30 (esok 

telah melahirkan anak le- 
laki memakai Serempang merah 

ba2 lampu jang telah terpasang 

jang gelap itu, baji tersebut ter- ' 
njata hilang. Bapak, ibu dan se- ' 

4: 2 P Pan “Pan jang berwadjib, mentara orang jang memelihara 
setelah lampu dipasangnj, lagi, 
sangat terkedjut beserta heran, 
mentjari baji ta' ketemu lagi. 

Menurut pemeriksaan dokter 
betul Hardjopawiro tsb telah me- ' 
lahirkap anak “dan selama per- 
kawinannja baru Sekali itu dapat 
beranak. 

DJOCJA. 

  

Pembentukan DPRD 

dim Persiapan 
Kini telah dimulai persiapan 

pembentukan DPR daerah jg se- 
djak pemerintahan RI kembali ke 
Jogja dibekukan. . Pembentukan 
akan berdasarkan undang2 no. 7 
sedang persiapan2 akan makan 
waktu Ik. dua bulan. Untuk keper 
luan itu disediakan 500.000: rupiah. 

  

TEMANGGUNG. 
—ea amen 

$ Studie kring SMP-SGB 
tertulis 

Atas initiatief sdr. Tjokrohadi 
Soebagyo di Muntung Tjandiro | 
to-tplah didifikan studiekring 
SMP'SGB tert-ulis. jang sampai 
sekarang telah mempunjai 38 pe : 
djar: sebahagian besar terdiri Ja | 
ri pegawai-negeri. Peladjaran Gi"! 
beri getjara tertulis dari Taman 
Pendidikan, Mardi Luwih,” Jog- 
jakarta'dan lamanja kl. 2 tahun. 

Pada achir peladjaran mereka da 
at ikut serta menempuh udjian 

Sebagai staf 

sebagai pem 

D kt 2 
alam waktu 1 100.000 rupiah pada mereka jang | 

rokak tembakau Bugis 
ta 

' 
i 

| orang pendjual rokok telah di 
| hukum dengan denda antara 50 
dan 200 rupiah, oleh hakim negeri y 
Makassar dan rokok2 tanda bukti 
disita, karena mereka didakwa 
mendjual rokoknja melebihi har 
ga “penetapan " Djawatan Tjukai 
dan Bea. Seperti diketahui pada 

(permulaan bulan ini pihak 'ke 
bea Ketatan Se ana B. djaksaan, Makassar telah keluar 

kan pengumuman resmi menghu 
kum setinggi2nja 10 tahun atau 

mendjual rokok melebihi Ta 

Keadaan “an 

pala bagian pemerintahan umum 
seksi perekonomian propinsi Su- 
lawesi hari Rebo antara lain di- 
njatakan bahwa berhubung de- 
ngan keadaan persediaan beras 
jang ada sekarang di - Sulawesi 
Selatan dan mengingat kepenti- 

i tiap bulan memerlukan pengiri- 

man dari Sulawesi Selatar me- 
nurut kebutuhan djumlah pendu- 

' duknja, ditetapkap untuk bulan 
|Maret tahun 1951 sbb.: Sulawesi 
Tengah 575 ton, Sulawesi Utara 
350 ton, Minahassa 1000 ton, 

dan sekitarnj, 750 ton, Seterus- 
nja dinjatakan dalam pengumu- 
man itu bahwa, pengiriman atau 

pengeluaran berag dari salah Sa- 
tu pelabuhan Sulawesi 
kedaerah lain dilarang dan hanja 
boleh dengan keluasan lisensi da- | 
ri jang berwadjib.   
Pengiriman jang tidak mengiku | pada umumnja. 

ti penundjukan in! berasnja akan 
disita. Segala pemesan dan pengi 
riman heras di Sulawesi Selatan | 
kedaerah minus harus disahkan le | 
bih dahulu oleh kep. urusan Jaja- ! 
san Persediaan Makanan. Djumlah : 
ton dari keluasan jg diberi pada 
pemesan2 tak boleh melebihi djum 
lah jg telah ditentukan utk dae- 
rahnja masing2. 

  

Dalam. pada itu selain dari Ba- 
dan Perdjuangan Buruh dan Ga- 
bungan Wanita Indonesia jang se- | 
perti 

  

  sdr. 

Dwidjowasito. 

adjukan protes dan resolusi me- | 
ngenai kenaikan harga beras ma- | 
ka berturut2 PSII- serta Badan 

  agan   j 
sa 

# buat 
untu      

  

& 

  

Mintaleh Gratis ADVIES, sebelum tuan ber- | 

Dji.Sete intan 3910 met) SEMARANG 

    

RADIO tuan! | k 

    

  

“surat P 

separo mati jang kanan dan mulut, 
rang terang, saja. suruh Sinse Min 

saja sudah buktikan sendiri. Sinse 
Jogja, terima panggilan. 

Irak: 

Casmic alien Handal   
Dj. Karang Tempel 216 — K 

sPharmaca — Codexa" 

UDJIAN. 
Saja namanja Ngoci Tek 'Kong tinggal di Kebumen, saja sakit ken- 
tjing manis sudah ada 3 tahun lamanja, dan saja punja papa sakit 

mata suka miring, omong  ku- 
Kho periksa dan diobati galam 2 

bulan, sama sekali sakit sudah sembuh betul, badan kembali sehat, 
Min Kho tinggal Gandekan 20) 

Jang berobat 
NGOEI TEK KONG. 

  

    

   

    

en DROGISTERY: 

  

     

    

    

r. Turi 584, — Semarang.   

  

10 MAR 

  

  

kmar 
T 

berkunang2, nenjakit senuw.. Maka 
VIRANOL buat bikin hilangkan bahaja penjakit2 jang tersebut diatas. 
Harga: 1 botol viranol 30 bidji: f 2 
Zalf hilangk. hit. dimuka-Panu kuku 
Minjak tangkur adjaib buat laki2 untuk: Pakai Luar: 
Pil Gumbira istim. buat laki jg. tida 
Puder bikin hitam rambut, tanggung tida luntur ... 
Minjak gatal, exceem. koreng: kudis 

| Pil Asli buat Premp. jg mendapat p 

TABIB WAHID MAWN — 
Hoofdagent: Ahdul Aziz 
Jasin — Muka Alun? Tanggul. 

Kn 

Peringatan ulang lima tahun 

CHUNG HUA TA CHUNG SZE 

e SEMARANG : | 

VIRANOL 
Extra strong buat Laki? jang kurang tenaga, lemah Sjahwat Impo- 

tentie (Tjong Jang). Alasan Penjakit: Badan terlalu tjapeh, makanan 
tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, entjok, linu2, muka pu- 
tjet, kaki-tangan dingin, sering sesemutan mata kurang terang dan 

ET 1951 

dari itu, kita bikin speciaal PIL 

5. Djuga sedia lain2 obat seperti: 
| djeraw. dan kekolotan R. 10.— 

NA R: &— 
bisa plesir sama pramp. R. 15.— 

legr. R. 5— 
Hata PISA sinta MR TARIAN Ek Ou Rs. 5— 

enj. Kaputihan (Pektay) R. 10.— 

Tamblong 40, Bandung   
Lolongok 16 Bogor. Agen2: Mohd. 

Afd. Djomber. 
Pjalan Perniagaan 10 Bogor, Hotel Garut — 

Toko Thio Pick -— | 
'Tasikm, 

| Nasib Ib Tionglioh 1 

| 

| crang perempuan, jg 

Peking Tfemaskin 

  

anggota 
lan dalan en » 
telah terdjadi: pada ha 
daerah Bahau, 1 
Didaerah : Mentaka, 
manan telah menem 

   
    

    
   

   

kenal sebagai angs 
Di Perak, kaum 

Mean a seorang 
Tionghwa pada tambang? 
dengan Tape NP 
besi. 

Seorang jang Tegak dikenal, 
pada hari Kemis siang2 telah na 
nembak mati seorang pelajan to 
ko bangsa Tionghoa dipusat ko 
ta Singapura, dan kemudian ber . 
hasil melarikan diri, Korban ter 
sebut, jg berumur 22 tahun, pa: 
da bulan Mei tahun jl. telan di 
tangkap di Singapura dan dita 
han sampai bulan Oktober. Ia 
dituduh menaruh simpati terha 
dap gerombolan gerilja. 

Pada hari Kemis malam, po 
lisi telah terpaksa melepaskar: 
tembakan pada suatu gerombo 
lan orang disuatu djalan di Si 
ngapura, jg mentjoba mengha 
lang halangi penangkapan” em 
pat orang Tionghoa, Orang2 Ti 
onghoa tsb. ikabarnja sedang me 
nempelkan surat? selebaran pro 
paganda komunis, (Reuter). 

“ 

2. Ui 

      

Peking chawatirkan   
Dalam sebuah pengumuman ke- | 

  

Djakarta telah mengambil 

ngan penduduk @daerah2nja jg. Wanita Indonesia”. Mengenai hari 

Sangir Talaud 350 ton, Maluku hari Ibu diartikan seb hari ke 

Utara 470 ton, Maluku Selatan bangkit wanita Sen eh diada 

Selatan madjuan wanita kearah kemerde- 

pernah dikabarkan sudah | meliputi semua 

Lebih deri 1000 orang Tionghoa “ai 
Dapat dikabarkan, minggu jl. 9 ' Peking pada hari Kemis telah memu" " 

! tuskan untuk mengirimkan 
ke Malaya, untuk, mempOladjari keas | 
darm hidup oran Tionghoa disana, " 
demikian radio. Peking pada. hari Ke- 

" mis malam: Orang2 Ti oa tersebut, 
jang beru sadja kembali di Peking da- 

utusan? 

ri rantau, pada hari Kemis telah mer 
rajakam  .hari.. perdjuangan melawan 
kolonialisme” Berbagai pem ra 
lah mendesak kepada penduduk Tio: - 
hoa dirantau.. supaja mendjaga ' hak2 
mereka. Dalam sebuah resolusi jang: 
diterima baik dalam rapat tersebut. 
Ginjatakan, bahwa delegasi Ke 
itu akam  diorganiseer oleh palang '« mes 
rah Tionghoa serta organisasi bantuan 
pemerintah Peking. (Reut@h). 

aa 4 

| Wanita Dan 
,Hari Ibu” 

# ONPERENSI KONGRES Wa- 
nita Indonesia jang 

pada tanggal 18 Pebruari sei ai 

  

tusan tentang tatatertip Tni MN Ma- 
dje's permusjawaratan Kongres 

Kartini diputuskan, bahwa 
ngatan lahirnja R.A. Kartini akan 
diadakan pada t'ap? “tanggal” 21 
Apri! sedangkan pada hari: 'terse- 
but akan @kumpulkan “ng an 
fons pendidikan. ' $ Ca 

Diputuskan selandjutnja, bahwa 

kan pada tiap2 tanggal 22'Desem 
ber. 

Adapun tjara mes | 3 
dialirkan kepada penindjauan ke- 

kaan politik, kemerdekaan sosial 
| dan kemerdekaan ekonomi, Pada 
| hari tsb. akan dikumpulkan uang 
| untuk fonds bagi kepentingan ibu 

PERAMPOKAN JAVASCHE 
BANK DIREKONSTRUEER 
KEMBALI. : 

Pada pagi harj Senen kira? pu. 
kuy 11.00 perkara perampokan di 
Javasche Bank oleh polisi telah di 
rekonstrueer kembali. Hadir pula 
pemimpin perampokan im Pun 
dan dua orang an 

Pertahanan Islam Indonesia jang 
organisasi . Islam 

Makasar telah keluarkan state- 
ment dan mosi tentang sdhj me- 
ningkatnja harga beras itu: Gan). 

“Dibuka Kembali 8 | 
pada" tel. 12/2351 

di KADIPOLO 151 — SOLO 
(sebelah R, Sakit Kadipolo) 

tjab. dari Industrie Ne 

Monirny rece t dan perika Iasta 
aa Be Hg 3 

    
3   

3 Tae 

CONTAK POemAaNI 
Djarak ribuan KM. menolak rin- 
tangan Tuan, jang akan mau da- 
pat. Seperti dalam: perkawinan, 
pertjintaan, perdagangan, “penja- 
kitan, pekerdjaan dilnja. Aturan 
pertanjaan: boleh tulis apa 
maksudnja dalam surat, disertai 
umur 'dan- pekerdjaan. « Kirim das 
lam amplof pada kami. : KOMAL 
akan djawab dengan kekuatan 'ro- 
chani baik dan djelek. Kirim pos- 
wessel. 
Tiga pertanjaan ............ f 25,00 

Satu PErTANJARI Maak » 11,00: 
AMIROLUN 

Depan Ad 05A 
Sol O $ r 

orang Tionghoa di 
Malaya. 
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       adan Ga karena kesulitan soal 

  

! dadate Pa jmkidan BN 

F 5 ,Maudara”, asal lengkap: 

| saudara Raden Grundel   

1 

  
  HO mas Neta 

PENDAFTARAN PERANAKAN 
« DAN BANGSA ASING DJAWA 
TENGAH. 

Dari pihak Gubernuran diperoleh : 
kabar, bahwa djumlah Peranakan 
dan bangsa Asing is didaftarkan | 
di daerah Djateng ini, dan diang- | 
gap perlu berhubung dg. akan di- 
adakannja pemilihan umum, ada- 
lah sebagai berikut: 

| Di Kar. Semarang. 
Bangsa hoa “asing ada 

12.001 dan Hanya Negara Indone- | 
sia turunan Tionghoa ada 35.950 
orang. 

Bangsa Belanda asing ada 7.449 
dan Warga Negara Indonesia tu- 
runan Belanda ada 338 orang. 
Bangsa Arab ada 124 dan 
212 orang Warga Negara Indone- 
sia turunan Arab dan bangsa lain2 
asing ada 405 dan 1.761 Warga 
Negara Indonesia turunan bangsa 
asing. - 

Di Kar Pekalongan. 
Tionghoa asing ada 1.641 dan 

Warga Negara Indonesia 22.067 
orang, Belanda asing 663 dan 
Warga Negara Indonesia 27 orang, 
Arab asing 3.337 dan Warga Ne- 
gara Indonesia 5356 orang, bangsa | 
lain asing 49 dan Warga Negara 
Indonesia 40 orang. 

Er adi Di Kar. Pati. 
| Tionghoa asing ada 636 dan 
Warga Negara Indonesia turunan 
Nionghoa 25.179 orang, Belanda 
asing 136 dan Warga Negara In- 
donesia 77 orang, Arab asing 12 
dan 426 orang dil. 
orang Warga Negara Indonesia. 

P Di Kar. Kedu 

satu dan 28 

“Tionghoa asing 1.585 dan 7.180 
“Negara Indonesia turunan 

Tionghoa, Belanda asing 20 dan 25 
orang Warga Negara Indonesia, 
Arab asing 5 dan 113 Warga Ne- 
gara Indonesia turunan Arab, lain2 
asing 17 dan 17 orang Warga Ne- 
gara Indonesia. 

Banjumas. 
Tionghoa asing 3.485 dan 14.033 

- Warga Negara Indonesia turunan 
Tionghoa. Belanda 269 “dan 50 
orang Warga Negara Indonesia, 
Arab asing 355 dan 538 Warga 
Negara Indonesia dan bangsa lain? 

- 21 asing dan 18 Warga Negara 
Indonesia, 

Di Kar. Surakarta 
Pendaftaran bangsa Tionghoa 

asing ada 7766 dan 15.141 Warga 
Negara Indonesia turunan Tiong- 
hoa, Belanda asing 26 dan 32 

Warga Negara Indonesia, Arab 

| periksa perkaranja, 
(oto2 tsb. akan dikembalikan ke- 

SBPP. TJAB. SMG, 

buhan Pelajaran tjab. Smg. telah 
| Fegagenakan rapat anggautanja jg 
menghasilkan tersusun pengurus ? 
baru, berdiri dari. , 

|. Secretaris Umum I, : Sdr, Mul- 
jadi, Secretaris Umum II. a Sdr. 
S. Harinto, Bag Organisasi : Sdr. 

i | Munawar/Kasmiran/N Nasim, 2. 
Penerangan/Pendidikan : Sdr. Moh 

| Noch/Abidin, Bag. Perburuhan/U- 
1 Sdr, Said/Sudono, Bag. 2 

n : Sdr, tbt uang 

Telp. 1264. Bg blakang. 

DALAM 1 MINGGU 3 OTO DAN 
1 PANTSERWAGEN DIKE.-. 

" TEMUKAN. 

Dari pihak C.P.M, Semarang di- 
| dapat keterangan, bahwa mereka ' 
dalam minggu ini telah berhasil 
menemukan 2 oto, jaitu 1 jeep, 1 
personenwagen dan 1 pragoto. Se- 
lain dari ini telah diketemukan 
djuga satu pantserwagen, jg. per- 

karanja masih didalam penjelidi- 
| kan lebih djauh. 

Orang2 jang melakukan per- 
| buatan tsb. kini ditahan untuk di- 

sedangkan 

  

' pada jang berhak 

5.S.P.V, KELUAR DARI G.B,P, 

Pada tgl 17 Pebr. berselang ini, 
para pekerdja pada S.S.P.V. jg da- 
hulu mendjadi anggauta Gab, Bu- 
ruh Pelabuhan telah melangsung- 
kan rapat, dlm rapat mana dipu- 
tuskan sbb. 

1. Seluruh buruh S.S.P.V. bg 
PGN menjatakan kluar dari 

2. mulaj tg. 17-2-51 seluruh bu- 
ruh S.S.P.V. bg Sleepboot mengga- 
bungkan diri mendjadi anggauta 
S.B.P.P. Tjabang Semarang. 

3. Membentuk pengurus Seksi 
S.B.P.P. Bg, Sleepboot dengan su- 
sunan Sbb: berikut: 
Ketua : Sdr. Amiri, Penulis : 

Sdr. Kasan, Bendahara : Sdr. Mu- 
nadi/Kasmidjo. 

LANGKAH PERTAMA DARI 
PMP, TJABANG 
SEMARANG. 

Sebagai langkah pertama jang 
akan didjalankan oleh Palang Me- 
rah Pemuda tjabang Smg., tidak 
berapa lama lagi mereka akari 
adakan pembagian susu dari Uni- 
cef kepada anak2 murid sekolah 
rendah, jang sangat membutuh- 
kannja. 
Langkah jang mereka akan 

adakan itu, adalah seperti jg. te- 
lah dilakukan di Djakarta oleh P. 
M. P. disana dan memberi hasil 
jang memuaskan. 

PEMBANGUNAN DAERAH KE- 
TJAMATAN TENGARAN. 

Dari kegiatan sdr. Tjamat Te- 
ngaran jang dibantu oleh Djawa- 
tan djawatan Penerangan, Perta- 
nian dan lain2 instansi dlm. dae- 
rah Ketjamatan Tengaran, kini te- 
lah dapat diselenggarakan bebera- 
pa Pembangunan sbb,: 

a. Djalan desa Klero jang se- 
mula merupakan djalan mati, kini 
sudah dapat dibangun dengan dja- 
lan diperbesar, sehingga dapat di- 
lalui truck dan lain2 kendara'an 
dan dapat pula menghubungkan 
djalan jang menudju ke Suruh 

km. Ketjuali itu rumah2 penduduk 
sepandjang djalan itupun mulai 
dibangun pula.   
duren jang semestinja beaja pe- 

| ngeluaran untuk memperbaiki se- 
kolah tsb. dipikul oleh Pemerin- 
tah, atas inisiatief rakjat sendiri, 
dengan bimbingan Kepala desa 
beaja tsb. dipikul bersama-sama 
(gotong-rojong). 

asing 941 dan 1.623 Warga Nega- | S.B.P.P, TJAB. SEMARANG DAN 
-ra Indonesia dan bangsa lain2 | 
asing 133 dan 105 Warga Negara 
Indonesia. 
Achirnja pihak diatas terang- 

kan, bahwa agar djangan menim- 
bulkan pengertian adanja perbe- 
da'an antara minoriteit, asli dan 
Warga Negara Indonesia asli, Pe- 
merintah tetap berpendirian tidak 
menghendaki adanja minoriteit, 
sedangkan perdjoangan utk meng- 
hilangkan ini adalah di tangan 
masjarakat sendiri. 

USAHA PEMBANGUNAN 
MASJABAKAT. 

Atas usaha “dari sdr. Hadi dan : 
sdr, Supartono, kini di ibu kota | 

LARANGAN MOGOK. 
Hari Minggu j.b.l. ini, bertem- 

pat digedong G.R.I telah dilang- 
sungkan rapat anggauta jang di- 
hadliri oleh Lk. 1000 anggautanja 
jang achirnja dgn. suara bulat te- 
lah mengambil sebuah resolusi an- 
tara lain memutuskan: ,,mempe- 

rotes sekeras2nja dan mendesak 
kepada Pemerintah supaja dalam 
waktu sesingkat-singkatnja men- 
tjabut kembali peraturan larangan 
mogok”, mengadjak kepada selu- 
ruh buruh, tani, pemuda dan pe- 

kerdja2 lainnja, dan memperkuat 
persatuannja untuk  mentjegah   timbulnja bahaja fascisme di In- 

: donesia ini”. 
Selain dari ini dalam rapat tsb. 

Ketjamatan Tengaran telah dapat ' diambil djuga sebuah resolusi lain, 
didirikan perusaha'an Keradjinan ' 
Kaju jang membuat perkakas2 ru 
mah tangga. Perusaha'an tsb. di- 
beri nama ,,Usaha Pembangunan 
Masjarakat” dan sebagai tenaga | 
diambilkan dari para bekas pe- 

. djoang ( gerasionaliseerden). 
Serain itu terdapat pula sebagai 

hasil2 perusaha'an lain jang ber- 
faedah untuk umum, seperti Pe- 
rusaha'an Genteng (Gendeng) jg. 

. tidak kalah kwaliteitnja dengan 
dikinan dari daerah2 lain. 

LK. R. 1.200.000.— GUNA PER- 
“BAIKAN MESDJID. 

2. Dari pihak Kantor Agama Kar. 
Semarang didapat kabar, bhw. di 
Kar. ini ada 120 Mesdjid jang ha- 
rus diberi bantuan berupa uang, 

| @jaitu Mesdjid2 jang rusak akibat 
agressie Belanda. 
Untuk ini dibutuhkan uang 

sebanjak R. 1.200.600.— dan jang 
| sudah dikeluarkan untuk perbai- 

kan Mesdjid Kenaiban dan Mes- | 
djid Desa baru ada R 107.000,—. 

Selandjutnja pihak diatas 

Mesdjid2 tsb. belum dapat berdja-   

  

: dapat hak2nja semula, 
, inpassing peraturan gadji baru. 

Roy Rogers 252 
$ 

8 te- | 
— rangkan pula, bahwa pembentulan | 

jang memutuskan antara lain: 
mendesak pada pihak madjikan | 
supaja sdr. Kamil dan Suparwi di- 
pekerdjakan kembali dengan men- 

menurut 

Baru? ini Serikat Buruh Pela- 

Kontor SR. di Boijoog” 66, 

orang politikus-revo usionner 
kal-konsekwen 10056, jang muring G3 

  

muring pada Sir-pong, suruh me- 
nuntut supaja itu mpolitik-bebas"' 

  

dari pemerintah diganti sadja te) 5 
ngan nama ,,politik-budjang” .. 
Sebab, kata itu kawan 'repolusioner, 
sakbenarnja politik-kita itu bukan 

(aja bebas, tetapi politik ,,milang- | 
' miling golek tanding”. Presies ka 
jas seorang budjang jang 
ari Minggu pagi radjin KN 
PE pasar Djohar depan A. 
Gaos, perlu mlirak-mlirik Ni 
kiri. Kaluk Ke elung | 
gedeeee jang sedikit jan liwat 
didepan hidungnja, nah itulah te- 
rus diadjak djadi kawan . 
Tetapi untuk seterusnja bersama2 
sehidup-semati dengan disaksikan | 
pak pengulu, wah, terimah 
sadja! Kan begitu politik kita, - 
ta kawan repolusioner tadi. 

Negara kita terus mlirak-mlirik 

  

      

   

  
sadja pada blok sana dan blok si- 
ni. Kaluk sana kasih enak, ja mau. 
Kaluk sini kasih lebih enak, ja ti- 
dak tolak. Tetapi untuk terus se- 
hidup-semati dengan sana atau de 
ngan sini, ah, ah, terima kasih sa 

Sir-pong, dasar wartawan-kam- 
pung kagak tau politik, ja nggak 

ngerti maksud kawannja tadi. Ta 
pi kaluk jang dimaksudkan kawan 
tadi, negara kita itu bisa nggan- 
deng sana, serimbit sini, zonder 
ada risiko, 10000, memang pinter 
dan ulung bener Mr. Mohammad 
Roem itu. Kaluk gitu, Sir-pong 
mau meguru pada pak meester! 

Sirpong. 
/ 

BERITA REDAKSI. 

Langganan No. 77, Solo, — Tg. 10 
Redjeb th. Djimawal" 1837 djatuh hari 
Selasa Wage 20 Agustus 1907. 
Langganan &i Jogja. — Tanggal 19 

Desember 1929 djatuh hari Kemis Legi, 
tg. 17 Redjeb tahun Eh& 1860, wuku 
Pahang. 
Langganan di Tugu Kulon, Jogja. — 

Tg. 7-3-25 sama dgn Il Ruwah tahun 
Dal 1855, wuku Gumbrek, Tg. 13-11-27 
djatuh 18 Djumadilawal th, Djimakir 
1858, wuku Wajang. Tg. 14-8-29 ialah 

8 Mulud th, Eh& 1860, wuku Kulawu. 
Tg. 28-2-32 tepat 20 Sawal th, Dj& 
1862, wuku Galungan. 
Langganan No. 65, Semarang, — 

Tanggal petundjuk sangat samar. Sr tt 
lahkan periksa sendiri: Hai Saptu . 
Pon dalam bulan Sapar pada ih, 1923 
djatuh tahun Dj& 1854, wuku Maktal, 
mangsa kapat, Masehj 29 September. 
Pada th. 1924 djatuh th, Dal “1855, 
wuku Galungan, mangsa katigo, Ma- 
sehi 13 September, Pada tahun 1925 
djatuh tahun B€ 1856, wuku Sinto, 

  
i $ 
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dan Solo, jang pandjangnja 20 

b. Sekolah Rakjat desa Karang- | 

mangsa karo, Masehi 29 Agustus. 

PENGUMUMAN ORBU. 

Tiap2 hari Minggu rumah per-. 

kumpulan Orbu di Karangsaru 20 
dibuka 15 hari darj djam 9.00 
s/d. 13.00 untuk para anggota 
dan pengurus. Semua buku2 dan 
harjian2, bahkan madjallah2 telah 
disediakan untuk dibatjanja, Ha- 

rap para anggota dan Pengurus 
maklum adanja. 

UANG KERTAS J.B. PAKAI 
TJAP ,SINGAPURA”, 

Telah disita dari Javasche Bank 
3 lembar uang kertas sebelah ka- 

"POLITIK — . BUDIANG”. sea 
Ada seurang kawan sanji S 5 5 

$ 

  

     
   

   

  

   

    

   

  

       

      

   

          

   

  

   
   
   

Blue Band. 

    

  

      
     
     
     
     
     
      
       
   

  

   
    
   

     
   

    

— BIVEBAND - 
Bukan sadja hidangan jang 
lezat, melainkan terutama ( 

| sumber kekuatan, karena 

PEMUDA SEHAT 
” RAKJAT KUAT 

  

ai EN Ma ab lansia 1 9 emas SA 
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HASIL2 MALAM KESENIAAN. 
Bertempat di Balai Wartawan Bo- 

diong pagi ini dimulai pada djam 10.00 
oleh Ibu Budicmo telah diuraikan ten- 
tang hasil2 dari malam Kesenian jg 
telah diadakan di aula SMA Negeri 
pada tanggal 17 dan 18-2 jl. ' Malam 
Kesenim tsb, jang maksud semula 
hasilnja 50”, di isediakan untuk Panitia 
 Penjelenggara Perumahan Untuk Pe- 
kerdja Wamita, i mengingat sangat 
dibutuhkannja sertolongan untuk kor- 

ban bandjir di Pati, maksud itu diro- 
bah. Telah diputuskan sekarang, hasil 
malam kesenian tsb, dibagi-bagi sbb.: 
70”, disediakan untuk kerban bandjir 
didaerah Pati, 204 untuk Perumahan 
Pekerdja Wanita dan 10”, adalah un- 
tuk fakir miskin dikota Semarang, Di 
njatakan dengam angka2 hasil malrm 
kesenian itu ialah seperti berikut: 

Keuntungan dari malam kesenim 
js berlangsung dua malam itu ada 
R16. 003,40, disediakan untuk korban 
bandjir di Pati' 'sebanjak R 11.202,38, 
Perumahan Pekerdja Wanita R 3200,68 
dan: untuk fakir miskin kota. Sema- 

' yang R 160,84. 1” 
Selandjutnja dh Bu Budiono dite- 

rangkan, bahwa hari Minggu jad. ini 
beliau bermaksud mengadakan penin- 
djauan di Pati untuk  menjerahkan 
bantuan uang itu kepada Panitia 
Korban Bandjir dikota tsb. 

bd 28: - ia 1 se Ha $ bs si : 3 S3 ena: 

Baljatari ! 
SUARA MERDEKA 

Tentu memuaskan 

  

: Atas pertolongannja Bidan 

kami sadjikan.   nan, jang harganja masing2 dari 
R 25.— R, 1— dan R. 100.— 
Uang tsb. adalah penjetoran da- 

ri orang2 luar dan pakai tjap 
»Singapura”. 

UMMAT ISLAM DI SMG. MINTA 
PEMIMPINNJA DJANGAN DI- 
PINDAHKAN. 

Beberapa organisasi Islam di Sema- 
rang antaranja GPII, PII, KII, Badan 
Wakaf Islam, Djema'ah Muslimin dil, 

wat kepada Kementerian Agama jang 
maksudnja minta agar K.H, Munawar 
Chalil Pemimpin Djawatan Agama 
daerah Semarang jang " dikabarkan 
dipindahkan ke Kementerian Agama 
bagian Penerangan di Jogjakarta, su- 

paja pemindahan itu dibatalkan, 
Apa sebab mereka menghalang?i 

kepindahan “itu tidak terang, jang 
terang ialah K.H, Munawar sangat 
populer dalam kalangan Islam baik 
diantara para  pemuda2 yngupun 
Kjahi2nja, 

Permintaan serupa dan dju- 
' ga diadjukam oleh alim-ulama - dari 
| daerah kabupaten Kendal, Semarang 
! dan Salatiga. : 

Hingga kini K.H. 'Mumawar jang 
mestinja sudah menetap di Jogja pa- 

' da awal Pebruari ini, masih berada 

  setjara serentak telah mengirim ko- |" 

Telah lahir ah selamat pada tg. 7-2-51 anak kami: 

Rr. IRIANI RATNA NURINDAH 

  

TIA Ekenemi ! 
Alat2 perhubungan 
masuk stock-piling 

Mengenai rentjana persediaan 
perbekalan negara jang telah d'- 
terima baik oleh kabinet didalam 
sidangnja - kemarin dulu malam 
itu, diketahui lebih djauh bahwa 
djuga persediaan2 dalam lapa- 
ngan perhubungan dan pengang- 
kutan termasuk didalamnja, um- 
pamanja alat2 buat mempeerbaiki 
djalan2 di Sumatera dsb. seka- 
rang ini. 

Dan hal2 ini adalah terpisah 
daripada rentjana2 perhubungan 
dan pengangkutan jang sudah 
ada, seperti jang terlingkung di- 
dalam pindjaman 100 djuta dollar 
dari Amerika ditahun jang alu. 

  

  

(Tiapgomeh sudah liwat! 
Para langganan diperingatkan: 
BERSIHKANLAH terlebih dulu 
PAKAIAN? sab!onnja disimpan, 

supaja terhindar dimakan tjana 
1 (mot) dan vlek2. 
PAKAIAN biasa untuk langg2- 

nan, maski musim hudjan TE- 

TAP: 
TJEPAT 1 hari dan biasa 5 hari 

|Wasschery ,,SHANGHAI” 
Duwet 16-18 tilp: 1035 

SEMARANG. 

se
ak
an
   

  
Nj. Asmirab, Nj. Nori 

segenap pembantunja, dengan ini berdjuta Jaksa terima Hb 

Lid. SUDIJONO 
Pa. Instructeur Bn. 426 

.KUDUS 

2 
( 
| 
( 
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DJAWA-TENGAH 

SEMARANG. 

Pengu 
(No. 

tanggal 20/2-51, 

hentikan: 

Selandjutnja 

rusnja melandjutkan dengan 

Djakarta, 13 Pebruari 1951. 
Pengumuman ini berlaku 

Diumumkan tgl. 23 Pebr. 1951. 
Kantor Penjulah Perburuhan 

Djawa Tengah.   di Semarang memimpin Djawatannja. 

  

Wk. Kepala: 
ttd. 

K 

# G 5, 

KANTOR PENJULUH PERBURUHAN 

3g “TENTANG MENGHENTIKAN PEMOGOKAN 

Berdasarkan kiwat Kementerian Perburuhan No. 1234/ 51 

(R. Sumarwan Djojoprawiro) 
Pp aa LL aa” Damat ma Penyet ES AS EN AL LA aa La oat 

M
P
 an 

Purwodinatan MI/17 — Tilpon No. 356 

muman 
11/1951) 

en
g,

 

Mengingat instruksi jang dikeluarkan oleh Menteri Per- 

buruhan kepada seluruh Gupernur Militer (Panglima Territo- 

rium), supaja semua pemogokan jang sedang berlangsung di- 

Dengan ini diharapkan kepada semua Serikat2 Buruh, bu- 

ruh2 (pekerdja2) dan madjikan2 dalam wilajah Djawa Tengah 

jang kini masih sedang ,,berselisih” dan ,,mendjalankan pemo- 

gokan”, untuk memperhatikan ,,Peraturan2 Kekuasaan Militer 
(Pusat) No. 1/1951” tanggal 13 Pebruari 1951. 

supaja kedua belah fihak segera berusaha 

menghentikan pemogokan jang sedang berlangsung dan sete- 

Bilamana perundingan menemui djalan buntu, penjelesaian 
lebih landjut akan diatur menurut ketetapan tersebut dalam. 
Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951” tanggal: 

mulai pada hari diumumkan. 

Semarang, 22 Pebruari 1951. 
Kantor Penjuluh Perburuhan 

Djawa Tengah. 
Kepala: 

ttd. 
(Sadono — ASadono Hendroatmodjo) 

djalan perundingan. : 

( 

  

THAT BEND. 
so, TRIGEER : - 

    

  

RAI 

  aa 

Oaja 130. Kung Pestvres Snditate Ine Wont Kahitna, 

7 SOMETHIN' San 2 an OUT O' Mg Na SORRY, SENTS/ 
YOU NO-GOOD f 

COYOTE! 
al D 
CRASH UP 

1 THIS WAY AN! 
Te na 

      

      

  
  

  

lidiki, Trigger!   
  

— Suara apakah itu tadi, Trig- — Djangan  merintangi perdja- 
ger, Agaknja ada sesuatu terdjadi '9nanku, hai kamu orang djahat!! 
dibalik bukit ini, Mari kita se- -—4 Maaf, . sudara2, Saja tadi 

mendengar suara gemuruh kearah 
Sini dan saja mengira... 

Ne, TA: "Ag beko 
L SAID OUT O' | THAT 

S
N
 

Sa
 

A9
 

2
 

(
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g
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— Apa DAK Telah 
saja katakan, djangan 

menghambat perd jalanan- McGan 
ku, sunggu 
— Tunggu sebentar. 

  

/ MANBE THIS'ILL LEARN YUH $ 

SAYS SOMETHIN' ME 

-—- Barangkali tamparanku ini akan 
mejakinkan kamu, bahwa djika Boot 

mengidzinkan maksudnja dihalang-ha- 
langi orang lain. 

WHEN BOOT MCGANN 

S IT? 

    

n mengatakan 
h2 

sasuatu, 
imenghendakinja dan 

ia 

tak 

  

  

Wasir 
ngan GARANTIE sembuh didata | 
12 hari sampe runtuk akar2nja. ) 
ZONDER OPERATIE. 

Seteran 109, Telp. 1123 Semarang 

    

   
RO 506- 20” 

WASIR 
(AAMBEIEN) diobati de- 

  

Aa. 

“PHENG YANG ER 

Tabib | 
| 

  

“AHLI GIGI Djam bitjara 9—12 Pagi 
4 : P Kaoeman 55B: — Semarang, 5—7 Sore 

AA aa Ta na aa Damat ama” 

) 
M. S. RAHAT ) 

Pn 
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TELAH LAHIR DENGAN SELAMAT « 

Sit Isfandaci : 
pada tanggal 17 Pebruari 1951. : 
Kepada para bidan dan djururawat dari kliniek ,,Panti Wilasa” 
kami utjapkan banjak terima kasih atas pertolongannja. 

Kel. Moh. Kamal 
Djomblang Perbalan 793 

aa ma na 

— Perjolakan 
Dan Pabrik 

  

HA 

Pse 
        

Djuga mengerdjakan Katja Bioscoop dan Stempel Karet 
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(Agen Suara Merdeka di Toga | 
MARTOSISWOJO 

Djalan Siwatu 14 

Tuan 

d/ja Toko Widodo 

Mereka jang berkepentingan diharap berhubungan dengan 

tuan tab. 

an Lang, Tegal 

sk UX" 5.-7.-9- Ini malam penghabisan (Segala um.) | 
Jungle film with 

s3 R Uu B Uu" Thousand thrills! 
Ba £ ? FUKISAN SEDJARAH INDONESIA 5 kali 17 Augustus, 

BESOK MALAM PREMIERE 5.-7.-9.- (u. 17 tahun) 
Film peperangan hin serangan | ,,Ihe Third Stroke" 
Satu diantara 10 film2 jang menggambarkan pertempuran2 kuntji keme- 

nangan Tentara Sekutu dalam perang DuniasII. 

GRAND 5.00-7.00-900 ini Malam d. mb. (13th) 
Dick Haymes — Vera Bilen — Cesar Romero — Celeste Holm 

»CARNIVAL in COSTA-RICAs 
THB FIESTA THATs BESTA in TECHNICOLOR 

RHUMBA CONCA MUSIC SONG & DANCE! 
Terrificol — Magnifico! — It's mucho mucho Wonderful 

  

  

  

  

  

Extra" GAY RIO“ fiesta in Rio De Janeiro & Copacobana 

ROYAL IN! MALAM D.M.8, (17 tah.) 
4.30-6.30-8.30 Kasma Booty — Siput TT — P, Ramlee 
ROXVY “6 

io sRachun 'Dunia 
Menarik ! Menggemperkan ! 

"REX" INI MALAM D.M.B. 4.45-7.00-9.15 (17 th) 
GREGORY PECK — AVA GARDNER — MELVYN DOUGLAS 

-G-M' : g «  DJuUDI 
MCM: The Great Sinner Tekst IndiBid. - 

,ORION” — Ini Malam d.m.b. 5.00-7.00-9.00 (17 th.) 
BING CROSBY FRED ASTAIRE JOAN CAULPIELD 

Irving Berlin's s BLU SKIE 
ES Paramount's 

Technicolor 

JMETROPOLE” Ini "malam dm,b. 5.00-76-9C0 (17 th 
GEORGE RAFT — AKIM TAMIRCFF — MARIA WINDSOR 

»OUTPOST in MOROCCO” 
.DJAGALAN"” Ini Malam premiere 5.00-7.00-9.60 (13 ih.) 

/ Film Tiodgkok PALING BARU jg. dapat PRIIS di PRAAG '50 

.Puteri2 Geriija Tionghoa” ENG UA 
NU ERL) 

Perlawanan Rakjat Tiongkok dim. masa pendudukan fasis Djepang di 
Mancburia dalam waktu tahun 1936: Lihatlah Femuda-Pemudi terus me: 
ngalir menjerahkan diri kepada Negeri, kesukeran bagaimanapun tidak 
dapat merintangi kemadjuan dari pada gerakan kepahlawanan Rakjat 

menuntut KEBBBASANNJA.Pengorbanan 8 Gerilja Wanita, 
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,»song To Remember" 
THEATRE Cornel Wide Pan Merle O'Beron 
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. Sosialis 
— Njatakan Sikapnja Me- : 

ngenai - Persendjataan | 
Negerinja 

ARI kalangan jang dapat di- 
pertjaja diketahui hari Rabu, 

bahwa pemimpin Partai So- 
cialis Djerman, Kurt Schumacher, 
telah menjatakan kepada perdapa 
menteri Djerman Barat, Kenrad 
Adenauer, malam Kemis, bahwa | 
partainja hanja dapat menjetudjui ' 
persendjataan kembali Djerman, ' 
sesudah negara? serikat Barat me- | 
nempatkan divisilnja di Djerman 
Barat. 

Kedua partai politik jang ber- 
tentangan ini mengadakan: perte- 
muan Untuk 'pertama kalinj, se- 
djak 3 bulan helakangan ini da- 

lam perundingan jang dilang-. 
sungkan setjara prive selama 3 
djam tentang soal? po'itik seka- 
rang ini. Perundingan ini menim- 
bulkan harapan baru, bahwa ke- 
dua partai politik Djerman Barat 
ini mungkin akan 'menjesuaikan 
potitik Juar negeri mereka, (An- 
tara-UP). 

NONGHOA” MALAYA HARUS 
LEBIH GIAT MELAWAN AME- 
RIKA — KATA TAN KAU KEK. 
Penduduk Tionghos di Malaya 

harus melakukan. peranan jang 
lebih giat dalam. menghantjurkan 
»komplotan2 agresif” Amerika. 
Demikiap.kata.Tan Kah Kee, ke- 

tua perkumpulan-nenolong dari 
"bangsa Tionghoa “didaerah Se'a- 
tan (5 Asia Tenggara — Red. 
Ant.), dalam pernjataannja baru? 

ini. Menurut Tan Kah Kee, Sedjak 
'#mpeperangan Korea, maka kesuli- 
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'. demisioner, Menurut keterangan djuru 

    

tan2 jang diletakkan atas bangsa 

Tionghoa di Asia Tenggara makin 
lamg makin keras. Dikutukinja 

«persendjataan kembali Djepang 
oleh Amerika, sebagat, sebagian 
dari rentjana Amerika Wtuk me- 
njerbu Asia dak menguasai du- 

nja, 

Rekord Pembom 
» Canberra” 

1 Menit Terbang 7 Mil 

EBUAH PESAWAT pembom 
Inggeris ,.Canberra” jg ber- 

mesin jet 2 buah, hari Rebo telah 
mentjapai rekord baru penerbang 
an. Pesawat terbang tadi terbang 
dari Aldergrove (Irlandia Utara) 
ke Gander (New Foundland), jang 
djaraknja 2.050 mil itu, dlm tempo 
4 djam 3! menit, atau dengan ke 
tjepatan 444,04? mil dalam satu 
djam, walaupun angin berhembus 
dengan ketjepatan 90 mil dalam 
satu djam dari depan. 

Dengan demikian maka pesawat 
tadi dalam 1 menit menempuh le- 
bih djauh dari pada 7 mil. Pener- 
bang pesawat tadi jalah sguadror- 
leader Aythur Callard dari R.A.F., 
disertai oleh 2 orang anakbuah. 

lum lama berselang ini, kap- 
ten Charles Blair dari maskapai 
penerbangan Amerika ..Paname- 
rican Airways”, berhasil terbang 
dari New York ke London de- 
ngan ketjepatan 443.97 mil setiap 

   

  

Gjam, akan | tetapi ia ,,ditiup” 
adgin jang kentjang dari bela- 
kang. 

Pesawat ,,Canberra” tadi me- 
nerbangi djarak tadi untuk seba- 
.gian besar pada tinggi lebih dari 
40.000 feet dari muka bumi. (An- 
tara—UP). 

  

SEKITAR PENJERAHAN KAPAL 
PEMBURU ,TJERK HIDDEs”. 

Jajasan “.Dcor de Eeuwen Trouw” 
mengemukakan dengar peranta- 

raan djurursita supaja pemerints 
landa.  djangan  menjerahkan 
pemburu ,,/Tjerk Hidd»s”" kepada 

donesia, selam:r kabinet Belanda masih 

      

Sita itu penjerahan ini harus difunda, 
sampai. pemerintah baru - menentukan 
sikapnja jang mungkin beririnan itu. 
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& Inilah dia, Sweet Seventeen” Nar- | 
riman' Hanem Sadek, jang baru? ini 1 | 
telah bertumahgan dengan radja Pa- | ' 
rouk dari Mesir, King Farouk dewata 
ini berumur 81 tahjm- dan. sudah 
mempunjai 4 anak "dari permaisuri- 

aja puteri Frida 
2-2 . (International)     

£ 
LA UR 5 

  

Djerman | Joe Louis 
  

  

  
BEN 

£ Bekas djuara dunia 
dalam 
Sori 

10 

Kas 
.Come-back”nja baru2 ini di Miami telah Gapat 
djuara klas berat dari Cuba, Ome'io Agramonte, Dalam ronde ke- monte telah dipaksa tjium kanvas dengan suatu tehnis kroek- 

      

     

  

  
Atas pertanjaan, mengapa PNI 

tidak mengadjukan mosi tidak 
| pertjaj, terhadap pemerintah se- 
telah keteranga, perdana menite- 
ri Natsir jang terachir “ini. Ma- 
rai Sophiaan mendjawab. bahwa 
langkah jang sedemikian itu ti 

dak diambil, oleh karena PNI     masih - mengharapkan kerdjasa- 
ma dengan pemerintah, Mendja- 

wab pertanjaan, apakah PNI da- 

pat menerima kabinet  presiden- 
ticel,. Manai Sophiaa, berkata 
, Tidak”. Berkenaan dengan lara- 

ngan mogok jang baru2 ini telah 
dikeluarkan, Manai Sophiaan me- 
»jataka» keheranannja, bahwa 

SOB jang bersifat koloniaal itu 
masih dipakai sebagai dasar hu- 
kum dalam negara Indo»nesia. jg. 
merdeka dan berdaulat. 

Saja rasa, bahwa tidak lama 
lagi didalam parlemen akan di- 
adjukan mosi untuk menghapus- 
kar SOB, demikian. Manai So- 

phiaan. 

Pendirian Masjumi. 
.Ikutnja PNI dalam kabinet 

memang telah mendjadi lebih su- 

lit dengan diadjukannja mosi Ha- 

dkusumo itu, akan “ tetapi saja 
berpendapat, bahwa iri j masih 

mungkin djuga, apabila PNI | 

mengkoriseer mosi Hadikusumo | 

tersebut”, demikian anggota. par : 

jemen Zainal Arifin, anggota de- 
wan partai Masjumi kepada 'kor- 
responden politik Aneta. Masjumi 
tidak bisa menerima kabinet pre- 
sidensieel. Itu merupakan suatu 
'angkah mundur, gan djika me- 
mang tidak dapat lain, maka per- 
#ahankanlah sadja kabinet jang 
sekarang ini, demikian Zainal 
Ar'fin. 

Berkenaan dengan 
mogok, diterangkannja, ' 
tidak lama lagi Masjumi akan 
mengeluarkan statement resmi. 
Sebagai pendapatnja  persoonlijk 
dikatakannja, bahwa tindakan 
pemerintah itu adalah benar. 

    

larangan 
bahwa 

Nasib pegawai tidak dapat diperbaiki 
dengan mengadakan pemogokan”, kata 

Zainal Arifin dan ditambahkannja, bah- 
wa Masjumi akan menjokong. pemerin” 
tah djika Jarangan tersebut dibitjara- 
kan dalam peremen nanti. Atas perta- 
njaan jang berkenaan dengan. SOB, 
Zainal Arifin menjatakan. 'bahwa me 
mang SOB tersebut banjak mempunjai 
.duri” akan tetepi keadaan jang gen 
ting sekarang ini memerlukan pema- 
kaian SOB, 

  

PANGLIMA BESAR INGGRIS 
DITIMUR TENGAH. PULANG. 
i- Panglimabesar angkatan darat 
Inggris di Timur Tengah, Djende- 

ral Sir Brian Robertsen, hari Ke- 
mis ini telah pulang kembali .ke- 

| markasbesarnja di Fayid, daerah 
terusan Suez, seSfudah mengun 

djungi regara2 Arab dan Israel 

dan membitjarakan soal2 pertaha- 
nan dengan op$ir2 tinggi Ameri 
ka di Timur Tengah. “ 

Menurut harian Al Misri” 

Rebertson kemudian akan pergi 

ke Londen untuk berunding de- 

ngan menteri angkatan darat Ing 
gris dan kepala staf umum Ing- 
gris. Kemudian ia akan berunding 
dengan Bisenhower di Paris. 

e 

Ekonomi 
EMOGOKAN UMUM buruh2 

kereta-api 

mengantjam, berhubung dengan 

buntutnjs perundingan2 antara 

wakil2 Serikat Sekerdja  Kereta- 

  
berat “brown bomber” Joe Louis (bend:ri) 

sekarang sedang | 

menggulingkan 

| 

“ 

| Dewan Perdamaian 
| sirkan Sebagai 

geri2 jang diwakili negeri? Eropa 
Rakjat Tiongkok, India, Australia, 
ria, Senegal, Uruguay dan Cuba. 

Soal2 terpenting jang termak- 
tub daam agenda konperensi ia- 

“lah 1. djalan dan tjara2 memblok- 
kir persendjataan kembali Djer- 
man. Barat, 2. demilitarisasi 
umum oleh. negeri2 besar dan 8. 
masalah Djepang. 

Siderg pertama dibuka oleh 
utusan Italia, Pietro Nenni, ka- 
rena ketua Dewan tersebut, jani 
Frederic Joliot Curie dari Peran- 
tjis, tidak dapat datang karena 
tidak berhasil mendapatkan su- 
rat-dja'an jang diperlukannja u- 
tuk pergi kedaerah Djerman. 

Beberapa kalangan dip'omatik 
negeri2 Barat. menjatakan, 
wa sidang? .,Dewan Perdamaian 
Dunia” ini mungkin akan meru- 
pekan letusan2 pertama dari me- 
riam2 kampanje Sovjet “untuk 
menjaingi Perserikatan Bangsa? 
dengan Dewan Perdamaian Dunia 
itu.   

out. (Infernationa?) 

endirian PNI Tetap 
Tidak Akan Tarik Kembali Mosi 

Hadikusumo 

Djuga Tak Setudju Presidentieel-Kabinet 
Ni TIDAK BERSEDIA untuk mentjabut mosj Hadikusumo ten- F tang pembubaran DPR daerah jang telah diterima oleh peme- 

rintah itu. Djurang antara kabinet dan PNT tidak dapat diatasi, ke- tjuali apabila pemerintah mengkoreksi pendiriannja, sehingga PNI bisa ikut dalam kabinet”, demikian diterangkan oleh fraksi PNI dalam parlemen, Manai Sophiaan, 
dengan koresponden politik Aneta. 

wakil-ketua 
dalam pembitjaraan 

| Djangan Sebut 
',T.-kok .Kominis” 

EORANG ANGGOTA - partai 
buruk Inggris jang berhalu- 

an kiri, Sydney Silverman, pada 
hari Rabu telah mengadjukan pro- 
tes didalam Madjelis Rendah ter- 
hadap pemakaian istilah ,,pemerin 
tah Tiongkok kominis”, istilah ma- 
na telah dipakai-oleh salah seo- 
rang anggota konservatif didalam 
Madjelis. 

- Silverman menjatakan,' bahwa 
apabila beberapa anggota jg. ter- 
tentu tidak berhenti untuk menje 
but njebut tentang ,,komunis” ber 
kenaan dengan Tiongkok, maka 
lain2 anggota nanti akan menje- 
butkan , ,.fasis” berkenaan gn. 
Sepanjol dan ,,kapitalis” apabila 
jang dimaksudkan itu Amerika 
Serikat. 3 

Ketua tidak suka menjambut 
pernjataan Silverman tsb, anggota 
mana  diperingatkannja Supaja 
memperhatikan ketertiban. AFP. 

Lobang Perlindu- 
ngan Hongkong ! g' 

Mungkin Akan 
-. . . Dipakai Lagi 

w EMERINTAH di Hongkong telah 
memerintahkan supaja men jeli - 

diki apakah lobang? perlindungan jg. 
dipakai dalam perang. dunia kedua, 
masih Gapat dipakai lagi Lobang Io- 
bang perlindungan tersebut telah  di- 
tutup pada achir perang. 

Bersamaan dengan itu di Hongkong 
selama tiga hari telah diadakan lafi- 
han lafihan pertahanan dengan disak- 

  

  

di Singapura dari angkatan daray Ing - 
gris di Timur Djauh bersama sama 
komandan pasukan? di Hongkong dgn 

seksama mempeladjari pertahanan da- 
erah djadjahan Keradjaan Inggris itu, 

  

RENTJANA PEMBAGIAN TA- 
NAH RET AKAN .SLESAI 
TAHUN INI, 

Radio Pekiny pada hari Rebo 
mengumumkan, bahwa  pembagi- 

cin tanah jang mengenai lebih da- 

ri 69 djuta orang di Tiongkok Se- 
laten dan Tiongkok Tengah akan 
diselesaikan dalam tahun ini. 

Siaran itu mengatakan pula, 
bahwa pasukang RRT telah me- 

  
ngambil tindakar2 jang keras 
terhadap sedjumlah orang . jang 

menentang  dtx “mengatjaukan 

rentjana itu. 

HJALMAR KE PARIS. 
Bekas menteri keuangan Hitler, 

Hjalvar Schaeht, hari Rabu telah 
melintasi perbatasan Saar dari 
Djerman Barat dengan mobil dlm. 
perdjalanannja ke Paris. Maksud 
perdjalanannja ke Paris ini belum 
dapat diketahui, akan tetapi. kala 
ngan2 jg. mengetahui menduga, 
bahwa ia akan menerima visa un- 
tuk Brazilia dari kedutaan Brazi 
zilia di Paris, 

  
Inggeris Terantja 

kereta-api Inggeris jg dinasionali- 
seer petang harj Rabu. 
Sesudah perundingan2 tadi ber- 

langsung, djawatan kereta - api 
Inggeris menselnarkah #atu pn 

.ngumuman jg. menjatakan, Luk. 
. api dan delegasi2 Dewan Ekskutip | disamping semua usaha2 jg didja- 

- Sa
 

sikan oleh @psir2 tinggi dari staf ten- ' 
tara Inggris, Opsir? staf markas besar ' 

Kata kalangan2 itu,.sebelum kon 
perensi ini diadakan lebih dahulu 
telah diletuskan suatu propaganda 
jang mentjela Perserikatan Bang- 
sa2 dan dlm. pada itu memperso- 
alkan kemungkinan dibentuknja 
»Dewan Perdamaian” sebagai sa- 
tu2nja badan internasional jg tju 
kup besar untuk mewakili semua 
rakjat diseluruh dunia. 

Dalam memberitakan berita tsb. 
djuruwarta United Press di Berlin, 

| Steven. Williams, membubuhkan 
' komentar, bahwa ,,Dewan Perda- 
maian Dunia”? ini mungkin akan 
mentjcba membuka djalan bagi ne 
geri2 ,komunis”. untuk mengun 
durkan diri dari PBB (Ant. UP). 

PBB sudah bangkrut, 
Kata Pietro Nenni. 

Pemimpin komunis  Htalia, Pie- 
tro Nennin, dalam pidatonja disi- 
dang Dewan Perdamaian Dunia di 
Berlin antara Jain Iuntut pe- 
robahan organisasi Perserikatan 
Bangsa2 jang digambarkannja 
sebagai suatu orga si jang te- 
lah brangkrut. Dalam pada itu 
Nenni memaparkan rei a.per- 
Gamaian dunia jang terdiri dari 5 
pasal. . j 

Nenni djuga berseru supaja 
perlombaan persendjataan dewasa 
ini dihentikan dan dalam'pada itu 
ia menjerang politik Amerika Set 
rikat. O? 

  

   
rika Serikat tidak dirobah setj: 
radikal, maka perlombaan y 
djataan itu tidak akan be 
Akibatnja satu diantara gua: ke- 
runtuhan ekonomi atau perang, 
demikian Neni. 

Rentjana perdamaian 
5 pasal. 

Program perdamaian 5 pasal jg 
dikemukakan oleh Nenni itu meng- 
hendaki:- 

“ 1. Kembalinja organisasi PBB 
| ks tugasnja jg semula, ja'ni menje- 
'lenggarakan perdamaian. Dalam 
Ipada itu program itu menuduh, 
bahwa PBB sekarang ini dipergu- 
nakan sebagai alat politik Ameri- 

ka jg provokatif dan agressif. 
“ 2. Ditariknja kembali oleh 

| PBB tuduhan jg mentjap RRT se- 
bagai agressor. 

“ 3, Diadakannja konperensi 5 
.negeri jg terbesar untuk membi- 
tjarakan masalah Timur Djauh 
dan konperensi Empat Besar utk 
membitjarakan persatuan dan de- 
militarisasi Djerman. k 

“ 4, Ditolaknja kedok palsu jg 

    
1 
s z 
, 

'menundjukkan, seakan-akan Pakt 

  
lankan masih belum terdapat sua- 

tu persetudjuan untuk menjelesai- 
kan tuntutan gadji dari 3 Serikat 
Sekerdja kereta-api itu. 

Geridat2 Ge ) idia  kersta-an: 
In. menyatut. kenaik21. paddian- 

| tara A-dan”1575, sedang “ Mahka-: 

      At 

  

bah- | 

Kata Nenni, kalau politik Ames: 

# 

Dunia Di Berlin Ditaf- 
Saingan UNO 

Rentjana 5-Pasal Perdamaian Dari Pietro Nenni 

EWAN PERDAMAIAN DUNIA” pada hari Rebo telah membuka 
sidangnja jang pertama dala m kenperensinja jang akan ber- 

langsung 4 hari lamanja di Berlin Timur. Sidang dihadliri oleh lebih 
kurang 400 orang utusan, diantaranja 18 orang wakil Sovjet Uni. Ne- 

Timur, Korea Utara, Republik 
Viet Nam, New Zealand, Iran, Sy- 

Sekreta- 
Viriat PBB 
Pesuh Dengan Agzen2 

Ur aa ob 3 
UA ORANG KORESPONDEN 
harian ,/Pravda” jang terbit 

di Meskou, pada hari Rabu menga- 
barkan dari New York, bahwa se-- 
kretariat PBB dikuasaj oleh agen? 
dinas keamanan Amerika — F.BI. 

' — serta pegawai? kementerian 
| Juar negeri. 

Konresponden? ini menggambar 
ikan Trygve Lie sebagai boneka 
Amerika. Berita ini menjusul ke- 
terangan Stalin, jang menjatakan, 
bahwa PBB dikuasai oleh negara? 

   

  
Pakt Atlantik serta negara? Ame- | 
rika-Selatan, dan bahwa organisasi ' 
tersebut lama-kelamaan mendjadi | 
alat peperangan, (UP). 

  

DAERAH? URANIUM DI 
SEPANJOL, 

Radio Madrid mengumumkan, 
bahwa daerah2 jang mengandung 
uranium telah d'ketemukan dipro- 
pinsi Oviedo di bagian barat-laut 
Sepanjol. Dikatakan, bahwa bidji 
uranium didaerah? itu ternjata 
mempunjai presentage jang sangat 
tinggi. 

HARI ULANG TAHUN 
TENTARA MERAH. 

Organ Tentara Merah Sovjet 
»Red. Star” dim sebuah karangan- 
nja berkenaan dgn hari ulang ta- 
hun Tentara Merah jg ke-33 me- 
njatakan pada hari Rebo, bahwa 
pasukan2 Tentara Merah mempu- | 
njai perlengkapan militer jang ter- 
baik dan peradjurit? serta opsir2 

jg tertjakap jg pernah dikenal oleh 
dunia. 

Toh Di Pa- 
ris Djuga 

“Tempat Sidang Umum 
PBB 

| (BERKENAAN DENGAN kepu- 
| S tusan komisi luar negeri par- 
lemen Perantjis untuk mendesak 
kepada pemerintah, supaja menin- 

“|djau kembali penolakannja terha- 
Jap usul Trygve Lie untuk menga- 
dakan Persi Umum PBB di 
Paris, maka mungkin . pemerintah 

penolakan tersebut, demikian dju- 
rubitjara kementerian luar negeri 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
mungkin sekali parlemen n me- 

j pendirian komisi luar ne- 
geri dengan suara bulat. (Reuter), 

Atlantik itu disusun untuk mem- 
pertahankan perdamaian bangsa2. 

“ 9.  Diorganisirnja gerakan 
perlawanan internasional untuk 

Amerika susun dae- 

rah strategi. 
Ne€nni selandjutnja menuduh Ame 

rika Serikat mempersendjatai. kembali 
Dejrman. dan. Djepang diluar kehendak 
rekjat jang bersangkutan. Ta mensin- 
jalir maksud Amerika untuk mendiri- 
kem daerah strategi jang meliputi Yu- 

  
goslavia, Junani, Turki sampai ks Isra- | 
el, Libye: dan Sicilia. Dengan itu Nen- 
ni menuduh. Amerika Serikat mengan- | 
tjam keamanan Sovjet-. Uni. 

Achirnja ia menjatakan bahwa ke : 
mungkinan baik” pegi perdamaian du 
nia tidak boleh dipandang rendah. 

AN ani 

  
mah Arbitrasi hanja menawarkan 
penambahan 54 sadja. 
“Dalam. pada. itu buruh? kereta- 
api malam Kemis jl. telah memu- 
la: pemogokan siey-dowa dengan 
melanggar semua aturan2 jg diten.. 
.tukan,: Sedang . pemogokan: umum 

  

Negara? Kominis Akan Keluar Dari PBB? 
  

  
- 

X Lagi suatu gambar dari mempelai 
Pahlevi dan Soraya Isfandarj,   

Akan tetapi, kata Acheson, pa- 
da saat-imi belum dapat dikata- 
kan, apakah akan dapat tertja- 
pai persetudjuan tentang suatu 
rumus, untuk menjelesaikan per- 
sekutuan kecmana,, Pasifik. 

Dikatakannja, bahwa Austra- 
ka, New Zealand dan Filipina 
sangat mengandjurkan diadakan- 
nja sesuatu persekutuan. regio- 
naa! diantara negara? Pasifik, 
jang bersifat anti-Komunis. 

Tentang - tanja-ijawab “antara 
harian sPravda” dan perdana 
menteri Stalin baru2 ini, Acheson 
mengatakan bahwa ja tiada mel 
haf sesuatu jang luar biasa per- 
tingnja “pada peringatan Stalin, 
bahwa pasukan2 PBB akan dika- 
jahkan gi Korea, apabila mereka 
tidak menjetudjui usul2 perdamai- 
an RRT. 

Mengenai Italia Acheson mene- 
rangkan, bahwa pembatasan2 jg. 
diletakken . pada - persendjataan 
Italia oleh perdjandjian | perda- 
matan itu, tidak merupakan hala- 
ngan bagi Italia untuk jkut serta 
dalam persiapan pertahanan Per- 
djandjian Atlantik Utara. (Anta-   

menentang industr! persendjataan. '! 

ra—UP). 

: LAGI2 KORUPSI TERBONGKAR 

I- “Kini didapat kabar, bahwa polisi: te- 
Liah tangkap seorang' pegawai dari Dja- 

(waten Sosial di Modjokerto, jang .te- 
ilah didakwa lakukan korupsi atas ber 
(ras sedjumlah 40 ton. 

| 
Ik Untuk menghadapi serangan2 dari ' 
i- pasukan2 Vietminh kini oleh pasu- 
| Kan-pasukan Perantjis di-Indo China 
| telah dipergunakan: siasat, melindu- 

agi kubu2 .pertahanannja dengan 
| pagarg bambu runtjing. Tetapi siasat 

demikian ini begi tentara2 Vietmimh 
hanja merupakan penghalang dalam ' 
musim2 hudjan sadja, kau musim 
panas, dengan mudah pagar2 perin- 

tang ini lalu dibakar, 
(Internationel) 

  

- 

  

  

mssKarena Pemogokan 
lainnja dari buruh2 kereta apj ini 
dipertimbangkan di ILLomdon seka- 
rarg. Pemogokan ini adalah suatu 

.pukulan keras atas ekonomi Ing 
geris jig Sudah mengalami kesuli- 

tan- kekurangan “batubara. 
. (Antara 'AFP), Dee aa 

v 

l setelah selesai upatjara perkawinan di istana Teheran. Seperti pernah. kita kaberkan, Sjah Iran telah bertjerai dari permaisjurinja jang pertama, puteri Fawzia adik radja Farouk dari 
Mesir, Soraya kini berusia 19 tahun, 

| gaib telah djatuh dipantai 1 
| Korea, jang mungkin adalah tank2 

  

  

  

  
agung. Sjah Iran Mohemad Reza   (Internasional) 

Apa Jg Penting? 
Acheson Tak Melihat Hal2 Jg Luar Biasa 

Pentingnja Dalam Peringatan Stalin 
Amerika Berkep'ntingan Mengenai ,,Keamanan 

Dan Ketenteram an” di Pasifik. 
ENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat, Acheson, menerang- 
kan dalam konperensi pers pada hari Rebo, 

»sangat berkepentingan” dalam perkembangan jang "sehat aman” dari negeri? didaerah Pasifik. Dinjatakan pula, bahwa peme- 
rintah Amerika bermaksud akan melandjutkan pembitjaraan2 tidak resmi dengan negara2, jang berkepentingan dalam Pakt Pasifik. ' 

bahwa Amerika 
dan 

Barang Gaib 
Apa Jang Terdjatuh. 
Dilautan Sebelah 

Barat Korea? 

JURUBITJARA angkatan 
laut Amerika hari Rabun 'me- 

ngabarkan bahwa barang? jang 
barat 

bensin tjadangan dari pesawat? 
terbang Amerika, Menurut sebuah 
berita. dari Washington maka be- 
lum lama berselang dikabarkan 
bahwa barang? jang gaib telah 
djatuh dari atas kedalam laut, jg. 
menjebabkan membubungnja air 
sampai 30 meter. Seketika dikira 
barang2 imi adalah piring2 ter- 
bang. Salah satu dari barang. itu 
telah djatuh. dekat kapal induk A- 
merika ,,Gardiner Bay”, jang p 
waktu itu berada didekat Inchon, 
demikian kisah dari Washington, 

Olah Raga 
Olympic-team Indonesia 

| Senen berangkat ke In. 

Bh dia 

  

Didapat keterangan — bahwa 
menteri PPK telah memerintah- 
kan kepada Paku Alam, pemims 
pin Olympic-team. Republik Indo- 
nesia dengan 5 orang official dan 
39 orang atlit dan pemain sepak- 
bola, supaj, berangkat pada tg. 
26 Pebruari jang akan datang. 

Keberangkatar» mereka ke New 
Delhi itu akan dilangsungkan de- 
ngan pesawat. terbang, dimana 
rombongan tersebut akan mewa- 
kih Indonesia dalam Asian Olym- 
pic Gameg tersebut. 

Pekan Olympiade Asia. 

Untuk pekan Olympiade Asia 
jang akdn dilangsungkar di New 
Delhi kini telah mendaftarkan di- 
ri sepuluh negara, Djumlah atiit2 
jang akan turut dalam perlomba- 
an itu ada 544 orang. Afghanis- 
tan mengutus 41 orang atlit dan 
official, Birma 80, Ceylon ?, In- 
dia 181, Indonesia 12, Iran 43, 
Djepang 80, Singapura 21, Muyang 

Thai 22, dan Pilipina 33. Djum- 
lah peserta wanita ada 40 orang. 

Utk. mempeladjari orge 
nisasi Olympiade. 

Menteri PPK telah# memerintahkan 
kepada V. Loemban Tobing, inspektur 
umum pendidikan djasmani pada dja- 
watan pendidikan masjarakat di Dje- 
karta dan kepada Poero Martodipoero, 
inspektur/ umun pendidikan djasmaoni : 

pada 'djawatan pengadjaran di Dja 
karta, supaja pada tg. 26 Pebruari '51 
berangkat dengan pesawat terbang ke 

New Delhi (India), untuk mengun- 
djungi Asian Olympic Games jd akan 
dilangsungkan pada tg. 3 Maret jang 
akan datang itu. 

Kepada mereka itu diserchi . tugas 
untuk .menjaksikan dan mempeladjari 
Organisasi? perlambaan2 jg akan di- 
adakan, den mengadakan. perhubu- 
ngan ,.dengan. wakil keolahragaan 
negara2 tetangga Indonesia, Selan- 
djutnja ditugaskan djuga kepada me- 
reka untuk, merfElidiki sumber2 dat? 
olah-ragd, jang dibutuhkan oleh indos 
nesid, 

  

 


