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“ Lagi 

K 

djawaban serangan 

menjerang pangkalan?   
      

  

Hamid Ea ! usnja 

Mahkamah Agung Dja- 
| karta Jaagi Akan 

Mematuskannja 
AJA BELUM MENGETAHUI 

njerahkan perkara Sultan Hamid 

perantara, bila   menerangkan bahwa : bangsa Marokke akan mijuta supa | Ja Amerika atau PBB mendjadi | lenjap segala ha, angin taufan jg sangat hebat Lapan akan tertjapa'inja persetu: : djuan dengan Perantjis. Atas per 
anjaan, apakah kaum” nasionalis 
akan menjokong neegara? 
Fassi mendjawab bahwa 
akan »berdjoang bersama? 

Barat, 
mereka 
pihak 

dgn tepat bila saja akan me- 

'ke Mahkamah Agung, akan tetapi 
tentu dalam waktu jg singkat Sa- 
ja hanja perlu beberapa tambahan 

keterangan 

3 & rx 
Sultan Hamid HI akan diadili di 

'karta. : 
. Ketua mahkamah Agung akan 
menentukan apakah pengadi'lan 
ini akan bersifat tertutup atau- 

pun terbuka, Menurut pendapat 
. djaksa Agung persoonlijk sidang. 

ini harus dilakukan setjara ter- 

Belandjutnja djaksa memberi- 
tahukan, bahwa wakil perdana- 
menteri Sultan Hamengky Bu- 
1wO0N0 Akan mendjadi saksi utama 
dalam perkara Su'tan Hamid II, 

  

4 

Atas pertanjaan, apakah djaksa 
00. Agung akan mengadakan penang- 

| kapan? bila kaum buruh jang mo 
gok tidak mengindahkan perntah 
untuk 'mel,ndjutkan kembali pe. 
kerdjaan2nja, maka djaksa Agung 
Suprapto mendjawab: Tentu sa 
dja, djika ada alasan? jang sah un 
tuk mengeluarkan perintah penang 
kapan. Kedjaksaan Agung akan 
bertindak dengan bidjaksana, kare 
na tidaklah mungkin untuk mema 
sukkan an buruh jang mogok 

  

idjara”. (Aneta). : 1 
: 

  

Tarip Air Di Surabaja 
Akan DiTarunkan? 
Dewan pemerintahan harian ko- 

tapradja Surabaja telah menga- 
djukan usul kepada dewan perwa- 
kilan kota, untuk menurunkan ta- 

rip air sampai separonja terhitung 
mulai tg 1 Pebruari jl. Keputusan 
Ini diambil, karena tarip jg seka- 

ng ini berlalu sangat berat bagi 
jat djelata. 

7 tap (vastrecht) untuk air 
Surabaja ini sampai sekarang 

lalah 10 meter kubik tiap2 bulan, 
sedangkan kebanjakan dari pen- 
duduk kampung itu hanja mema- 

kai air sekanjak tiga atau ampat 
meter kubik sadja. Tetapi walau- 
pun demikian mereka toch harus 
membajar untuk 19 meter kubik. 
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—. Persiapan Perwakilan 
NG Fi Beat at. NP » Ng Indonesia di Tokio 

Dalam permulaan bulan depan 
| akan bertolak ke Tokio dua pega- 

wai dari kementerian Luar Negeri, 
tuan? Sjarif dan Sonda untuk me- 
ngadakan persiapan bagi pendi- 

| rian suatu perwakilan diplomatik 
Indonesia di Tokio. 

|... Sebagai kepala perwakilan jni 

  

    

  

lagi dim pengusutan sementara”, ' 
demikian djaksa ' 
Agung Suprapto dalam suatu per- i 
tjakapan dgn wartawan . politik | 

gedung Mahkamah Agung di Dja. | 

jang menjokong kemerdekas 
rokko dan hak2 manusia”. 

Menurut Fassi, Sultan dan rak 
| jat Marokko minta kemerdekaan, 
penghapusan protektorat Peran 

| His dan dibentuknja madjelis2 
| perwakilan jang dipilih dan kemu 
dian diadakan perdjanrdjian dgn. 
Perantjis, Diadjukannja bahwa 
masih mungkin tertjapai persetu 
djuan dengan Perantijis, “tetapi ti 

| 
| 
| 
| 

rantjis Djenderal Aphones Juin 
jarg ketjongkakannja te'ah Me 
nimbulkan perlawanan jang. se- 
ngit itu” Diduga bahwa Juin tak 
lama lag: akan meletakkan djaba 
tannja di Marokka, untuk ditem 
patkan dibawah komando Djende 
ral Eisenhower, 

Pemogokan2. : | 
50.000 kaum nasionalis 

dipendjarakan. 

Fasi menerangkan, bahwa kon 
perensi sematjam jang dimaksud 
kannja tadi hanja bisa diadakan 
di Tanger sadja, karena dilain? 
bagian dari Marokko, konperensi 
tadi akan dilarang oleh Juin, Se 
djak bulan Oktober 1950, kata Fa 
Si, 30.000 orang bangsa Marokko 
telah dipendjarakam oleh pihak 
Perantjis, karena mengemukakan 
pendirian nasional mereka, Dika 

takannja bahwa pemimpin2 suku 
jang "buta huruf” telah dipang 
gili pembesar2 Perantjis, dan de 
ngan muslihat mereka disuruh 
menempatkan tapak djari mereka 
pada dokumen2, jang kemudian 
diumumkan sebagai bukti bahwa 
bangsa Marokko menjetudjuj tin 
dakan? Juin, Fasi mentjela pasha 
Marrakech dan pemimpin2 pi) 
Perantjis lain2?nja sebagai kaum 
feodalis dan penghisap anggota2 
suku mereka. (Ant. — UP). 

Tuntutan Sultan dan 
rakjat Marokko. 

n Ma 

| dak dengan komisaris tinggi Pe! 

| han di Borneo gan Indoney 

! : 
|. hie Dan Taulad 
| Dari Tahuna dikabarkan, bah 

te- 
| Jah mengamuk di pantai kepufauan 

| Sangihe dan Taulud: Menurys be- 
rita-berita jg diperoleh Sarapai se 
karang kapal berimoter 
telah kandas di pelabuhan Yah Kn 5 una 
sebagai akibat taufan ita, 

Pn MAN Ma Pa Ma gaga 

Wa ra lain keterangan 

   
   

    

  

     

   

  

   

  

  
    

» 
6 1 ruman | 

" Boleh Dambi Asal 1 Rebo lu, telah tiba dipelabuhan Surabaja, kapal pemburu torpedo 'Tjerk Mass. PAN en Ana na, Wah Uban dipelabuhs ALRI, dengan nama. "GADJAH MADA" "Sibdan NAS ! Terhormat : “ atas, major Mardinata. komandan baru kapal tersebut, atu (Ameataj KEMDEN Tranian pada hari » : " 
mesanar Saptu mengatakan gi Chiga- @ 

3 go, bahwa Amerika' Serikat akan 4 i 
bersedia untuk mentjoba »Setiap . Minta Bantuan Oi ena am 2 

damaian iang terhgrmat” untuk : $ 
bertentangar? j ngan setiap “. Sikap Partai Nasionalis Maroko negeri lain. Akan tafpi djika sun 5 ap aa & ta afressor men 1g suatu ne Djendral Juin Terlalu Tjongkak — Kata Allal Fassi. gara anggota PBB (dengan tiada 1 Na 

, provokasi, kata. Taman, maka : EMIMPIN NASIONALIS Marokko Allal Fassi menerangkan pada malam Saptu Tn dengan tegas akan melawan, 8 di Tanger, bahwa Sultan Marokko tidak diadjak hermusjawarat oleh Peran bekokan Man telah djelas di tjis, perihal dibuatnja pangkalan2 udara Amerika di Marokko. Akan tetapi, djika Ma: : Ker rokko bebas dari pemerintahan Perani jis, kata Fassi, maka Marokko bersedia untuk la selandjutnja m njatakan ha lakukan kewadiiban2 : diletakk: leh Pakt Atlantik , rapannja bahwa tindaka, PBB di me. kan Kew £.8 anc jang etakkan o - akt Atlantik, Korea serta tindakan? Jainnja un Ma ni | gr ——a. tuk mempertahankas, diri jang te Perkara | lah diambil “olek dunia mergoke j | Dalam konperensi pers tadi, Fas Taufan Di Kep. Sang |itu akan mentjegah kaum agres 
| sor. mendjulankan “maksud3 Pim. 
| perialis” Jainnja. Ning anta 

an dalam 
| pidatonja dimuka ”Konperensi da 
1 rurat tentang tanggung djaw 
| Amerika. dalam pirnginan. dun 
| Amerika untuk PBB diadakan di 
| Chicago pada heri Maggu. (Ant. 
$ UP). : 

  

“ Kesulitan2 

ENURUT Kartor 
nesia ada   

Sumatra sadja ada 28. 

pongcemplex) dgn 1400 Kantor 
-poroleh kurang lebih 500 Kant 
tak pemilihan ini, maka Pe 
tum disjikn oleh Parlemen, 
ginakan wang? untuk maksu 
sadah mendesak sudah dapat 

  
an pegawai 

(kantor pemilihan) kep 5 djumpai kesukaran AA. " F 
Djawe Fimur ada 36 pegawai pro 
pensi jang Miperbantukan di Dja 
wa Tengah baru Tai Diokia 26 
daa di Atjeh baru 1 Pegawai9 
untuk sekretariat Makasap akan diminta dari propinsi, dach dan laingnja, Demikian ai ang 
kan. oleh tuan Sjamsudiy Sutan 
Makmur dari kantor pemkihan 
Umum dalam suatu perte uan 
penerangan pemilihan umum jg. diadakan baru? ini di kartop Yu 
bernur Makasar, 

kain 

Kantor Pemilihap Propinsi akan diketuai oleh gubernur gan 
anggauta2nja terd yj dari 5 ora, dipilih dari partai? Ke 5 anggau ta ini kemudian diangkat Olah Pre saen, Disampilgnja itu ada go kretariat jang menjelenggarakan pekercjaan2. Tentang ntor Pemungutan Suara, maka Panitya untuk ini jang sudah gibentyx gi 

  

Unda ng2 Perburuhan 
ERHUBUNG dengan banjak- 
nja pertanjaan2 tentang per 

njataan berlakunja beberapa pera 
turan perburuhan buat seluruh In 

donesia Kementerian Perburuhan 
memberi. pendjelasan, bahwa se- 

mendjak tanggal 8“Djanuari 1951, 
telah diundangkan dan dinjatakan 

berlaku buat seluruh Indonesia: 

& ernjataan berlakunja 
MADE Karaja 1948 No. 12 R.I, Un 
dang2 No. 2 tahun 1951 tentang 
pernjataan berlakunja | Undang2 
Ketjelakaan 1948 No. 33 RI, Un   kali akan diangkat ni. 

jp:        dang2 Pengawasan Perburuhan 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
i 

( 
i 

No. 38 tahyn 1951 tentang 
saan berlakunja Undang2 
wasan Perburuhan tahun 1948 No. 
23, peraturan Pemerintah No, 3 ta 
hun 1951 tentang berlakunja Pera 

rnja 

turan Ketjelakaan 1947, seba ima 
na telah diubah dalam Peraturan 
Pemerintah No, 18 tahun 1948 

(RI, Peraturan Pemerintah Ng. 4 
tahun 1951 tentang pernjataan her 

HK '! Jakunja Peratura rin j Undang2 No. 1 tahun 1951 ten | na n Peme intah ta- 
Un- ! 

hun 1948 No. 7 sebagaimang diu 
bah dengan Peraturan Pemerintah 
tahun 1950 No.12 R.I. dan Peratu 
ran Pemerintah 1950 No. 13 xy, 
Mengenai aturan berlakunja tyn. 

dang-undang No, 1 tahun 1981 :e. 

Dengan Helikopter 
Usaha2 Mendjelang Pemilihan Umum 

Indonesia 
Terut 27. Talah Mengenai Perhubungan. 

tor Pemilihan Pusat, maka untuk seluruh Indo- 56.909 Kelurahan ( 
ugan kampongcomplex) dengan 3469 Kantor Pemilihan. Di Djawa/: 

kelurahan dengan 2000 Kartor Penif- 
Aa Timur ada 13.000 kelurahan 

or Pem lihan. 
emerintah telah ada reritjana, Walaupun be 

Di Djawa/Samatra telah mulsi diper 
d ini dan d: Sulawesi, 

£ 

sekretariat 

nga 
No. 

diluar Djawa/Sumatra sama de 

(kam- 
Pemilihan. Di Sulawesi akan di- 

Mengenai begroting wu: - 

kalau keadaan 

RT Adakan Se- 
gan2 Besar2an Di 

'a- Kata Collins 
Pendaratan2 Baru ae : 

. Wonsan Oleh Fihak Selatan 
EPALA STAF angkatan darat Amerika Serikat, 

djenderal Lawton Collins, menjatakan pada bari 
Minggu di Washington bahwa Mansjuria dan Tiongkok 
akan dibom, djika pihak RRT 
ngan2 jang kuat dengan angkatan udara serta laut 
pasukan2 Perserikatan Bangsa2 di Korea. Dalam siate- 
mentnja kepada pers Collins mengatakan, bahwa sebagai 

sematjam itu, angkatan udara akan 

daratan serta laut RRT. 

    

   

    
   

   

" dukan pasukang fihak Utara jang | 
| jang utas inisiatif Perhimpuman ' 

»Pabulan?” | 

| jang telah membentuk kubu? per 

  
minta memberikan laporan dan 
pendiriannja, Menurut tuan Sjam 
Suddin, maka ketjuali adanja 
djarak2 jang djauh dari satu tja 
bang kesatu tempat didalam on- 
derafdeling miSalnja, maka dju 
ga soal perhubungan atjapkali sa 
ngat sulit. Di Borneo misalnja 
perhubungan dari Samarinda ke 
Longnawang hanja dapat dengan 
djalan air jang memakan 80 hari. 
Zending jang bekerdja didaerah 
itu mempergunakan pesawat ter . 
bang amphibie dan mentjapai tem 
pat itu didalam 2 hari. : 

AR ak 

Berhubung dengan itu, maka uantuk 
kepentingan pemilihan perlu diketahui 
bula alat2 pengangkut jang mena tjo- 
tjok untuk daerah ini atau daerah itu, 
Misalnja pesawat hellicopter akan -ber- 
guna sekali. Djuga berbagai tempat di 
Sulawesi akan makan banjak waktu 
untuk dikundjungi misalnja daserah2 
utara dari Mandar, Toli2 Kan Tomini- 
bocht. Berdasarkan atas kesukaran? 
ini, maka di Djawa jang perhubungan 
lebih baik, pemilihan akan - makan 
waktu 186 hari sedangkan tentang Su- 
lawesi belum diketahui. (Aneta) 

Di Seluruh Indonesia 
bih Jlandjut didjelaskan sebagai 
berikut: 

Segala pasal2 dalam Undang2 
tsb. jg penjelenggaraannja telah 
diatur dalam Peraturan? Pemerin- 

“tah R.I, dulu, sedjak tg. 8 Djanua- 
ri 1951 berlaku buat seluruh Indo- 
nesia, dgn perkataan lain peratu- 

| tan-peraturan tsb. djuga berlaku 
buat daerah Djakarta, daerah be- 
Kas negara bagian Indonesia Ti 
mur, Sumatera Timur dan  Kali- 
mantan Barat, 

| Bagi daerah Djakarta, daerah 
bekas negara bagian Indonesia Ti. 

-. nja kedua pulau tadi. Pulau? Rei 

   
IN» 

    

sera- 

atas 

mengadakan 

Kak 

Diperingatkannja, bahwa hing- 
ga kini RRT memperoleh keaama- 
aan jang sepenukrja di Mansjara, 
dibelakang perbatasan Korea. Me 

reka aka kehilangan keuatangan 
dari imuniteitnja ita, djika raereka 
bermaksud akan mengadakan ec- 
rangan? udara dar laut. Dalam 
hal ini, kata Collins, maka pepc- 
rangan di Korea akan memasuki 
tingkatan jg baru sama sekab. 

Pasukan2 PBB ijapai ke- 
| dudukan2 terdepan pasu- 
| 'kan2 RRT — K, Utara. 

Sementara itu kesatuano tank 
dan infanteri Amerika pada hari 

i Minggu menjerbu kota persimpa 
| gan djalan Hoengsong untuk ke 
| dua kalinja dalam 2 hari ini, se 

    
nja jang bergerak lebih ketimur 
lagi telah madju melintasi Sungoi 
Pyongchang kearah utarg setelah 
2 malam berturut2 dapat mengha 
laukan serangan2 pembalasan pa 
sukan2-RRT dan Korea Uare, Di 
seluruh medan pertempuran te 
ngah jang pandjangnja 60 mil of 
fensif PBB kini menghadapi kedu ! 

Kuat, Diduga daku Inilah ke 
dudukan? terdepan jang kuat da | 
ri pasukan2 RRT — Koreg Utara | 

tahanannja disebelah selatan ga. | 
ris lintang ke 38 kirag 85 hingga 
40 mil dimuka kesatuan2 PBB ig 
terdepan, Tentara ke 8 dengan ies 
mi mengumumkan pada hari Ming : 
gu, bahwa 3 divisi Amerika ikut ' 
serta dalam offensif PBB jang di 
namakan “Operation Killer”, jai 
tu divisi? ke 2 dan ke 24 dan divi 
si kavaleri ke 1. 

' 
' 
: 
| 
| 

Pendaratan baru dipeta. | 
» | 

buhan Wonsan 
Sementara ity komunike mar 

kas besar djenderal MacArthur mengumumkan, bahwa serdadu? 
angkatan laut Korea Selatan te 
Jah mendarat di 2 pulau lagi dipe 
labuhan Wonsan pada hari Saptu, 
Jaity pulau? Sindo dan Taedo, Ke 
satuan2 angkatar laut PBB me 
landjutkan pembomannja  terha 
dap daerah Wonsan untuk ke 11 
harinja dan membantu direbut 

to dan Chodo telah direbut Jebih 
@Jahulu oleh  serdadu2 angkatan 
laut Korea Selatan pada permula 
an pemboman Wonsan, Sementara 
itu kapal pendjeladjah berat 
"Saint Paul” jang mengadakan 
operasinja didekat pelabuhan In 
chon dipantai barat menembaki 
kedudukan? pasukan? Utarg da 
lam membantu gerakan pasukan2 
darat PBB difront barat, 

  
  Pemusatan pasukan2 

RRT-K. Utara. 
Komunike Tentara ke-8 pada hari : 

. Minggu mengumumkan tentang terija- 
Rinja pe tempu an seorang lawan ser rang 2 mil sebelah utara Yangpyong di 
bektcr timurisup pada hari Saptu, Se- 
TIandjutnja .-komunike tsb, menjatakan, 
bahwa, suatu pasukan Utara-RRT jang 
litaksir mempunjai kekuatan 10.000 
hingga: 15.009 orang dikabarkan berada disebelah timum—laut Yongdu. dan di 
daerah sungei Hongehon disebelah ti- 
mur-lauf Chipyong, $ 

Disektor2 tajanja dimedan pe:tempu" 
ran Korea pasukan? PBB melakukan 
patroli2 serangan untuk mempertahan- 
kan kontaknja dengan pasukan2 RRT- 
K. Utara (Ant, UP). 

mur dan Kalimantan Barat selama 
belum ada idjin untuk mengada- 
kan aturan waktu kerdja dan isti- 
rahat jg menjimpang dari apa jg. 
telah ditentukan dalam peraturan 
Pemerintah tahun "50 No. 13 R1, 
dalam waktu 3 bulan dihitung mu- 
lai hari pengundangan Peraturan 
Pemerintah tahun 1951 No. 4, da- 
pat meneruskan waktu kerdja jang | 
lama, “akan tetapi diwadjibkan ' 
memberi upah lembur sedikit-di. ' 
kitnja satu setengah “kali upah ' 
biasa buat tiap2 waktu kerdja jg. | 
lebih dari 7 djam sehari atau 40 
djam seminggu, 

  
! 

& 

    

| dangkan kesatuan? Amerika lain | 

| but itu, 

Kami akan menjampaikan 

para pembatja selandjutn, 

donesia, pastilah para pem 

karang ini! 

tiap bulannja su 

mah naik dgn 20092 dil.-nja. 

. di balaman »Suara Merdeka” i 
- Ikut-ikut menaikkan tarip-nja. 

harian 1... 

dulu ita! 

Indonesia terpaksa akan kami 

luar kota Semarang, 

djauh lebih rendah dari batas 

pan) buat kota Semarang dan 
Semarang, 

ng Semarang, 26 Pebruari,   

Ca ' Perhatian! 
Pembafja sekalian jang budiman! : 

pengumuman jg sedikit tidak menjenangkan, Kami pun jakia, bahwa para pembatja djuga akan merasa ketjewa. Tetapi bila 
tnja sudi memfikirkan sedalam-dalam- 

nja, dan sudi pula memberi sedikit begrip, pengertian terhadap” kesulitan? jg sekarang sedang dihadapi oleh seluruh pers In- Bb 

kami, bahwa tiap pengusaha harian Indonesia jg bona-fide, — Kk jg djudjur dalam melakukan usahanja — tidak akan bisa lebih | lama mempertahankan batas-harga lengganan sebagaimana ses 

Sebagai pembatja telah lama maklum, harga kertas koras 
mulai 1 Pebruari naik, R 1.20 sekilonja. Bila koran sebulan dgn 
formaat besar seperti ,,Suara Merdeka” ini, beratnja Ik. 

. gram, hal-ini berarti bahwa kertas jg dipakai oleh harian ini, 
ah naik narganja dgn Ik. R 0.80. Tambahan » 

lagi ongkos tjetak sekonjong-konjong ikut naik pula dgn 506, 
karena mahaluja harga tinta jg naik dgn Ik. 3004, 

Ih |dan ,,Aneta”, harga kawat, tarip transpory dil, serta gambar? Tuar dan dalam negeri jg demik 

peredaran menambah-nambah djuga beban tiap pengusaha tiap 
| , 

Den beban? baru jg demikian beratnja tadi, — kami beta- 
pa besar keinginan kami nntuk mempertahankan harga lama "— tidaklah mungkin lagi untuk tetap pada harga lengganan jg 

Maka mulai bulan Maret nanti, lengganan ,,Suara Merde- ka” seperti djuga halnja dgn lain? surat kabar seluruh 

rapiah) buat kota Semarang dan R 9 (sembilan rupiah) buat 

Kenaikan tadi sudah kami hitung jg seringan.-ringannja : 
bemerenah maupun oleh gabungan-pengusaha surat-kabar2, jang setjara resmi telah mengizinkan kenaikan diantara 8—10 
rupiah buat dalam kota, dan 10—12,50 buas luar kota, : »Suara Merdeka” selalu berpedoman meringankan beban para pembatjanja jg budiman dan setia itu! 
Merdeka” hanja menaikkan lengganan.nja mendjadi R 8 (dela- 

Sekian para pembatja, Terima kasih! 

   

  

  

kepada sekalian pembatja suatu 

1 

budiman akan sependapat dgu 

harga ti- 
Djaga harga berita? ,,Antara” 

sian besar djumlahnja dipasang ' 
ui, tak mau ketinggalan pula 
Dan lasg but not least, padjak- 

naikkan mendjadi R 8 (delapan 

kenaikan jg diperbolehkan oleh 

Maka ,,Suara 

R 9 (sembilan) buat luar kota   Penerbit ,,Suara Merdeka”, 

  

Sikap Pemerentah 

Mempengaruhi Ketidak 

Mz engan gerakan Darul 

    
seperti Darul Isiam tentu   oleh hal2 

Tak Setengah Hati 
Soal ,,Darul: Islam" 

Kelambatan Pengangkutan-Pulang Tentara Belanda ' 

GENA N 'SAIAN soal Keamanan jg. 
Na LE Islam, keterangan jang kita dapat da 

Ti pihak Angkatan Perano menjatakan, jeng 
menganggap dirinja negara dan jang melakukan serangan dan terror 

harus dihadapi oleh alat? kekuasaan 16 
gara Republik Indonesia. Tindakan? alat2 kekuasaan didahului, 
barengi dan disusul oleh tindakan? Politik, sosial dan pen 

jang masih dapat diselesaikan dengan tjara politik 

ai aa 

Dalam Menghadapi 

Amanan Di Indonesia, 

bersangkutan 

bahwa organisasi 

dan penerangan, tidak usah diselesaikan dengan sendjata. 
Pen tu si Dalam Wubungan im dapat di "jatat, bahwa keterangan DP Ma 

sjumi baru2 ini jang menerang kan, bahwa djalan jang ditempuh 
| oleh Daruj Islam bertentangan de 
ngan hukumg negara, mempermu 
dah usaha2 pemerintah jang dise 

Dinjatakan oleh pihak 
Angkatan Perang itu. bahwa pe 
merintah tidak berSifar setengah 
hati dalam menjelesaiki, masa 
lah DI, dan dimana perlu akan di 
pergunakan kekuatan jang lebih 

| besar. 
Sampai sekarang sebagian ang 

katan bersendjata terikat kepada 
kota2, berhubung dengan adanja 
Angkatan Perang Belanda dikota 
kota itu dan dilihat dari sudut 
im kelambatan dalam penarikan 
Angkatan Perang Belanda meru 
pakan rintangan ddlam usaha pe 
merintah wituk mengembalikan, 

Periharalah Persatuan. 

leh pihak Angkatan Pera: 
itu dinjatakan, bahwa pemerint: 
mentjoba dengan tindakan2 dim. 
berbagai lapangan untuk memim- 
pin rakjat guna mengatasi kesu- 
litan2 jang dialami Indonesia se- 
bagai negara jang baru mengala. 
mi perang gerilja, Terang, bahwa 
kesulitan2 jang begitu berat ha- 
nja dapat diatasi dengan bekerdja 
keras sambil memelihara persatu- 
an dalam waktu jang agak lama. 

Mengenai andjuran pemerintah 
Supaja gerombolan2 bersendjata 
mendaftarkan diri kepada piha 
pemerintah dinjatakan, bahwa ru 
pa2nja cleh beberapa gerombolan 
waktu jang diberikan kepada rie 
reka untuk memenuhi andjuran 
pemerintah. itu telah diperguna- 
kan untuk menjusun kembali ke. 
kuatannja, sehingga sesudah wak 
tu itu ditutup, disana-sini timbul 
kegiatan2 jang lebih besar, Dinja 
takan, bahwa hal ini adalah risiko 
jang telah diketahui waktu andju 
ran pemerintah itu dikeluarkan. 
Demikian pihak Angkatan Perang. 

gk 
Mengenai keterangan — pihak 

Angkatan Perang diatas tentang 
perdjataan pihak Masjumi  me- 
ngenmi soal DI, sebagai diketahui 
keterangan tsb, adalah dikelyar- 
oleh Dewan Pimpinan Masjumi 
pada tgl. 8 Pebruari jang lalu. 
Pernjataan Masjumi tsb, berbu- 
"ji, bahwa pihak Masjumi hen- 
dak mentjapai maksudnja mela- 
lai djalan demokratis parlemen- 
ter, melalui ajalan jang sesudi 
dengan UUD dan semua Undangg 
RI dan tidake dengan djalan keke- 
rasan, atau dengan djalan mem- 
bentuk negara dalam Negary Re- 
publik Indonesia, (Antara), 

PENGUMUMAN PTT 
Mulai tanggal 1 Maret jang 

akan datang tarip2 telegram ke 
luar Negeri akan dinaikkan de- 
ngan 504. Tarip? telegram dalam 

| Negeri dan tarip2 telegram kapal 
| (seheepsradiogram) tidak bero- 
bah. Yu F 

NI 

' Kedjahatan 
| At £ 8 J . 

. cDi Besuki 
Turan Dgn 93 pCt 

| ALAM SUATU PERTJAKA- 
| PAN dgn wartawan Aneta di 
| Bondowoso, residen Besuki, tuar 
| Sudiro, memberikan beberapa ang: 
|ka mengenai kedjahatan di dae- 
|rahnja. Djika dibandingkan dgu, 
| sepuluh hari jg pertama dim bulan 
| Djanuari, maka kedjahatan di dse- 
|rah Besuki ini telah berkurang 
dgn 9375. Dalam sepuluh hari jas 
terachir ini telah terdjadi 27 ali 
perampokan, 25 antaranja terdjadi 
di daerah Banjuwangi. Keadaan 

“di kabupaten? lainnja, menurut res 
siden Sudiro tenteram, sebagaima- 
na belum pernah dialami di dae- 
rahnja. 

Kor ok 

Selandjutnja tuan Sudiro me- 
| nerangkan, bahwa  perampok£ 
| Jang masih ada itu kini agaknja 
| memusatkan diri disebelah Teng- 
i gara kabupaten  Banjuwangi, 
”Karena sekarang ini pen 

| desa sudah pertjaja lagi kepada 
| pemerintah, dan mau memberikan 
| pertolongannja, maka daerah mm 
|agaknja bisa segera mendjadi 
aman kembali” demikian residen 

! Sudiro, 
| Lebih landjut ia meneranghan, 
| bahwa kurang lebih 200 orang 
| pemuda akan disebarkan ke-desa£ 
| mendapat latihan kilat untuk 
memberi penerangan, 

xx 

Pemuda2 ini — murid2 sekolah 
. menengah djuga akan membawa 
sedikit sumbangan pemerintah us 
tuk penduduk desa, berupa pakai. 
an, obat2, batjaan dan sebagainja. 
Kini sudah ada lebih dari 1000 pe 
muda jang mendaftarkan diri un- 
tuk turut dalam kampanje 
akan memakan waktu lima 
ini. 

4 

disumpah pula 345 orang anggcte 
polisi daerah dan 69 mantri poli: 
xi, sedangkan kini djuga telah di- 
ambil tindakan2 untuk memperbs 
sar penghasilan pgra kepala desa- 
itec itu. Demikian antara lain ke- 
terangan residen Sudiro. (Anetaj. 

Hentikan Pemogokam 
Delegasi Komisariat Putjuk Pim- 

  

ah Hana Ta Kiat sa 
anggauta Sarbuprj untuk my 
Anne menghentikan : pemogokan 
Sumatera Timur berdasarkan upak 
dan tjatu baru sementara dan 
dak diadakan pembalasan oles 
madjikan, dan melakukan peker- 
dja'an kembali pada tanggal Z7 

! Pebruari 1951. 
|. Perundingan tentang penjele- 
saian antara buruh dan madjikas 
akan segera dilandjutkan di Dja- 
karta dibawah. pimpinan panitia 

penjelesaian pusat F 

  

penera Dj 0 

Selain dari ini maka segera akan 

inan Sarbupri Sumatera Timur tee 
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SEMARANG. 26 PEBRUARI 1951: 

Tan S.0.B. berlaku djuga di Djawa Tengah. Sendirinja 
S.O.B. tadi berarti pembatasan semengara dari kemerdekaan-pribadi 
#iap penduduk kawula negara. S.O.B. (dimaksudkan untuk memberi 

      
at . 

    

       

    

kemungkinan jg lebih leluasa kepada jg berwadjib untuk mengkon- 
solidir keadaan dan suasana jg se karang dianggapnja ku- 

» memuaskan itu! : : 
— — Dengan maksud tudjuan sebagai diatas tadi, kiranja 

enduduk akan setudju dan rela untuk kemerdekaan-dirinja di 
ekang” sementara waktu. Dengan harapan, kelak sesudah keama- 

ngn dan kondisi kembali normaal, dapat seterusnja mengenjam ke- 
“merdekaan pribadinja lebih leluasa dan lebih bebas, zonder rasa tje- 
mas) zonder rasa chawatir, zonder rasa deg-degan di waktu malam! 

| Jang demikian tadi, kiranja akan lebih utama: dari pada ,,pribadi- 
merdeka” zonder S.O.B., tetapi selalu dalam suasana kabur, takut 
garong, chawatir akan rampog, dan kemungkinan pada sesuatu wak- 
tu jg djelek akan berpapasan di tengah djalan dgn se-orang jg tidak 
tau tjara lebih baik untuk memperkenalkan diri dari pada menga- 
tjungKan revolvernja!............... 5 ' 
— — — — — Maka, bila ke-seimbangan didalam hidup beberajan 
masjarakat dan kesedjahteraan pribadi tiap penduduk pada Wak - 
tu ini. dipandang hanja bisa ditjapai dgn djalan S.O.B., baiklah 
kita sekalian merelakan S.O.B. tadi. Tetapi pemerentah harus betul- 
betul mampu membuktikan bahwa dgn S.O.B.-nja itu dalam waktu 
jg singkat dan tertentu bisa mengembalikan keadaan jg normaal! 
Inilah satu hutang pemerentah kepada kawula-negaranja jang 
harus ditunaikan. 5 

Kalau pemerentah sampai tidak bisa menetapi sjarat 
diatas, pastilah rakjat-penduduk menganggap S.O.B. tadi tidak lain 
sebagai tindakan autocratis jg tidak bertjorak demokrasi. Malahan 
lebih buruk dari itu, S.O.B. bisa dipandang sebagai suatu ,,siasat” be- 
laka djustru untuk menjembunjikan impotensi-nja jg berwadjib un- 
tuk mengendalikan keadaan!............... 

$ (Communigue) 

Dipermaklumkan dengan ini, bahwa berhubung dengan 
mundurnja keadaan keamanan, mulai pada hari jang telah di. 
tentukan didalam daerah Djawa Tengah tindakan-tindakan ter- 
hadap segala sesuatu jang mengenai keamanan diperkeras, di 
dalam hal mana dipergunakan pula bantuan militer. Kepada 
segenap djawatan-djawatan sipil dan seluruh rakjat diserukan 
supaja membantu usaha alat-alat Pemerintah didalam melak- 
sanakan tugas keamanan agar keadaan lekas kembali sebagai 
biasa. F 

La ma men ama 

  

Semarang, 24 Pebruari 1951. 
GUBERNUR DJAWA TENGAH, 

R. BOEDIONO 

Amanat Kol. Gatot Subroto 
Kepada Selarah 'Rakjat Djawa Tengah 

Sedjak hapusnja Pemerintah 
Mihitair pada tanggal 1 Septem.” 
ber 1950, maka pada sa'at itu pu- 
la segala tanggung djawab me. 
ngenai keamanan dalam negeri 
bepalih didalam tangan Pemerin- 

tah Civiel, | 
e Selandjutnja diharapkan ada- 
nja usaha2 pembangunan dida 
lam segala Jlapangan untuk me- 
mudju kesedjahteraan Negara dan 
Rakjat Indonesia — seluruhnja. 
Sjarat mutlak untuk melaksana- 
kan pembangunan ini adalah ter- 
letak kepada keamanan dan ke- 

  
Berhubung dengan itu diminta 

supaja umum tetap tinggal te 
nang dan membantu sepenuhnja 
dalam gerakan2 pembersihan, 

Wadjiblah diingat bahwa hal 
ini semata? adalah kepentingan 
rakjat sendiri. 

Dengan in saja ulangi dengan 
tegas, bahwa pada dewa- 
Sa ini seluruh Territorium Dja- 
wa Tengah masih tetap dalam ke 
adaan Perang dan Darurat Pe- 
rang (S.0.B.). 

Demj kepentingan yakjat dan 
Negara, tentara bertindak. 

tertiban dalam negeri. Sekian. 
Tetapi pada achir2 ini kerusu- : 

han2 meradjalela. Stafkwartier 24 Pebruari 1951. 

Keamanan dan ketertiban Djam: 19.00 
umum sekarang sangat tertang. Panglima 

Co. T.D. Th./Div. Diponegoro 

(Ed.t. Kolonel Gatot Subroto). 
ma 

gu, Sehingga usaha2 pembangu- 
nan mendjadi terhambat dar pen- 
deritaan rakjat semakin bertam. 
bah. Pula dengan demikian Nega 
ra kita akan lemah kedudukan. 
nja kedalam maupun keluar se 
bagai Negara jang merdeka dgan 
berdaulat. Maka keadaan sede- 
mikian ini tidak boleh lama2 Jja- 

  

UNTUK MEMPERKETJILKAN 
BAHAJA.KETJELAKAAN 
LINTAS. 

  

Dari pihak polisi lalu-lintas “di 
dapat keterangan, bahwa baru2 ini 
telah diusulkan kepada pihak ata 
san, supaja diperkenankan menem 

Atas permintaapy dari fihak | patkan lampu pengatur lalu Un- 
Pemerintah  Civiel, maka oleh jtas (verkeerslichten) seperti di Bo 
Angkatan, Perang akan diperke- | Sjong, muka Hotel du Pavil. 

ras tentang berlakunja Undang2 |len. dar akan ditempatkan di 
keadaan Perang dan Darurat Pe- 
rang (S.0.B.) Staatblad 1939 No: natan dan djalan Mataram.   perapatan Mlaten, Sajangan, Djur 

. : . : Hal ini perlu diadakan meng- 
582.j0. 40-79 untuk daerah Dja | ingat ramainja lalu lintas diperapa 
wa-Tengah guna mengatasi ke- | tan tsb. pada waktu belakangan 
katjauan2 dewasa ini. ini. 
  

   
T 

BEDAK OBAT 
NEON FACE POWDER 
Bedak obat ini, suda dibuktikan benar-benar kemandjurannja 
jang luar biasa untuk: 

Menghilangkan trotolan atau plek2 itam 
Panu, djerawat gan kadas 
Bikin hilang kulit jang berminjak 
Menghaluskan kulit jang gelap dan kasar 
Hilangkan gatal?. 

Bauhnja harum dan dipakainja kasi rasa sedjuk serta kasi tja- 
haja bagus sekali bagai kulit. 
DJAMINAN: 2 minggu sesuda pakai bedak obat ini, suda lan- 
tas dapat dibuktikan kefaedahannja jang sangat memuaskan. 

. BISA DAPAT BELI DIMANA-MANA TEMPAT! 
PL mL ama Pem 

    

kal 
# 
x 
t 
sk 

    

  

   

stori 

      

    

( djamu 

“unt. 

( sajam 

“kan kemandjurannja dalam bulan Augustus 1950, 

  

ba No, 

g, ramping dan tinggal awet muda 
    

telah dibuktikan kemandjurannja!!! 4 dari leluhur jg. 

ni ata 1 buku compleet mestinja ta Up 

- (Persediaan sedikit sekali! 

| 
| 

| “ditetapkan sdr. Towiljan Harap jang 

ng dgn 
Ika Madjelis Tard 

| ta-wanita Islam 
| nentang peraturan 

I tji Al-Gur'an el- 

| saris Belanda, tuan Heckman dan be- | : 

| UNI INDON.-BELANDA TIDAK 
| MEMUASKAN. 

antang 

    

   

    

             
Nai 

jih Tjab. M. 

    

berpendapat dan. 
Bahwa wanita? t 

  

       
           keterangar pihak Mu $ ' 

Malang, jang disampaikan ke Torang buruh dok Inggeris telah diadjukan kemuka kan- 
kita: " 8 onden, karena dituduh mengandjurkan pemogokan. Pada 
Ma Sa ii aa dinja pemeriksaan tersebut, kawan2nja jang diluar ramai2 

  

   
  

       TAN 
' Hari Saptu malam Minggu jbl. ini, 
Mr. Sunarjo anggauta seksi luar Ne- 
geri dalam Parlement telah adakan 
tjeramah di GRIS dengan atjara: ME- | 
NINDJAU KEMBALI HASILNJA KMB. 

Diantara hadlirin tampak djuga Komi- 4 EMBENTUKAN KABINET 

      

   

  

    

    

    

  

   

      

melepaskan balion2 kevudara jang diberi slogan? 
menangkap salah satu ballon tersebut, sedang berusaha untuk mem- 

3 bawa , barang bukti” ini kemuka medja pemeriksaan djuga, 

  

Polisi jang dapat   (ANP) 

Belanda Mr. Steenberghe tidak ber 
hasil dalam usahanja untuk membentuk kabinet jang akan 

  

   

berapa pembesar sipil lainnja. 
Antara lain Mr. Sungrjo terangkan, 

bahwa persetudjuan jang “didapatkan 
di Linggardjati, di Renville dan KMB 
dapat dikatakan, sama sekali. belum 
atau tidak memuaskan. Terutama me- 

memperoleh kepertjajaan dari parlomen. Demikian Radio Nederland 
tadi malam. Mr. Steenberghe malam Minggu jang Jalu telah meminta 
kepada Ratu Juliana, supaja ja dibebaskan dari tugasnja sebagai 
pembentuk kabinet. Ratu Juliana jarg menerima ba.k permintaan 
Steenberghe, hari ini akan mengalakan lagi pembitjaraan dengan. 
para penasehatnja dan gjuga dengan kedua ketaa Eerste dan Twee- 

  sempatsn bertanja djawab. 

SEOR. SBPI TJB. SMG. 

ngenai pengembalian Irian pada Indo- 
nesia mengetjewakan, dc perundi- 
ngan tentang soal ini telah mendapat 
djalan buntu, karena pihak Belanda 
menghendaki pengembalian Irian itu 
dengan djalan Plebesit Mengenai Uni 
Indonesia-Belanda olah Sunarjo didje- 
laskan, sebenaraja “dapat. dibatalkan 
oleh satu pihak sadja, karena keang- 

ggutaan Umi itu sifatnja hanja seba- 
gdi alliansi sadja, jg dapat dibanding- 
kan dengan ega Ma ai 

sendirinja dapat melepaskan diri, Se- 2 E 
Idwe den “1 Uni Indonesia-Bekmda ' dalam pasal 4ajat 1 dari Peratu- 
djuga dinegeri Belanda 'idak begitu ran Kekuasaan Militer (Pusat) 
populer lagi. ,,Sebenarnja”, demikian No. 11951 menurut daftar surat2 

Sunarjo, .persetudjuem itu tidak dapat keputusan Menferi Perburuhan te- 
dibatalkan seluruhnja, karena atas Jah diputuskan'untuk mengangkat 
pertimbangan ekonomis . jang dalam 5. 
beberapa hal masih memerlukan ade- ' 
nja kerdja sama”. Achirnja Mr, Sunar- 
jo katakan, bahwa persetudjuan - ini, 

de Kamer Staten Generaal. 
———. 

lisih Perburuhan 

(DJABAT dalam 
enjelesaian perse- 
an di daerah pro- 
pradja termaksud 

    

    

   
   

   

NTUK M 
instansi   

pinsi Djawa Tengah 
(termasuk Daerah Istimewa Jo- 

pada waktu belakangan ini tidak me-, Sjakarta) dan Propinsi Djawa Ba- 
muaskan lagi, jg tidak dapat t 
lagi dipertahankan. 

lama rat, ntasing2 sebagai 

Pa beberapa hadirin diberi ke- Perburuhan): Kepala Kantor Pe- 
“njuluh Perburuhan, sedang ang- 
| gauta2nja te di dari: waki) dari 

Utk. Selesaikan Se. 

di: Propinsi Djawa Timur, Pro -: 

|. Ketua (wakil dari Kementerian 

Merurut Radio Nederland, ga 
ganja Steenberghe dalam usaha 
nja untuk membentuk kabinet di 
sebabkan karena Perdana Menter 

- | demissiommair Dr, Drees dan par 
| tainja (PudA) tidak bersedia me 
rerima adjckan Steenberghe utk 
memangku djabatan Wakil Perda 

ina Menteri. Tentang krisis kabi 
net Belanda jang sudah berdjalan 
kira2 satu bular lamanja itu, ke 

| tua fraksi partai Katholiek Belas, 
da, Prof. Romme, mengatakan ha 
ri Sabtu jang 'alu dalam kongres 
partainja di Utrecht, bahwa tidak 
lah mungkin untuk mendapatkan 
kabinet jang lebih baik dari pa 
da kabinet Drees — Van Schaik 
jang demissionnair sekarang ini. 

Masi tidak pertjaja me- 
ngenai Irian. 

Romme mengingatkan, bahwa 
krisis kabinet Belanda dewasa ini, 

Pihak SBPI tjab. Semarang . minta, Kementerian Dalam Negeri: Pega 
dikabarkan, bahwa sekretariatnja 'te- | wai jang ditundjuk cleh Guber. 

nur, wakil! dari Kementerian Keua lah pindah deri Karangtempel 236 ke | 
gedung GRI Kp. "Gendong. 

Selain dari 
bahwa sekr bagian Perburuhan/upah 

bersangkutan memperhatikan soal di-| 

atas, 

Dae Ana SEN 
GADII ORAN TN 

Hari Saptu 'jbl. ini dihadapkan 
Gimuka hakim seorang p 

gawai polisi dari Kantor 
Kepolitisian dasrah  Djawa 'e- 
ngah, bernama S. jang didakwa 
pada bulan Djuni dan Okt. 1950 
telah menggelapkan uang dan 
menggunakan pula tanda tangan 
palsu, sebanjak Ik. R 1.140.—, ja, 

itu dlm. bulan Juni sebesar 
f 137,52 dan bin. Oct. f 1.002.50. |, 

Terdakwa mengakui kesalahan- ' 
aja dan menerangkan selandjut- | 
nja, bahwa uang jang ia pakai 
itu adalah utk. membeli Pada 
keperluan rumah tangga dan ba- | 
han pakain. Diterangkan bahwa | 
terdakwa tsb., baru dipindahkan i 
dari pedaleman ke Semarang. 

Achirnja Djaksa mintakan hu. | 
kuman pendjara pada terdakwa 1: 
tahun dan hakim putuskan perka ! 
ranja selandjutnja 1 tahun dan 6   

Semata-mata untuk Wanita djuwita, Para Pengusaha dan tiap Rumah Tangga! 
j $ P —- h3 Ki Ban “ ( Buku: DJAMU PUSAKA 

« Petundjak untuk membuat rupa2Djamu Indonesia jg. istimewa. Sederhana 1 
) mashur! Antara lain, « Djamu Anton2, unt. sakit kembung, “ Sen indjong galian. unt. orang tua jg. 

—) sering merasa kurang sehat (Orang perempuan hamil dilarang minum) — “ Tudju Senindjong. 
dj bagi jg. lemah: '« Parem Anom, istimewa unt. kaum wanita jg. ingin badannja lebih singsat, 

angsing dengan wadjah bertjahaja — « Djamu Sambangan 
wanita jg. terus menerus mengeluarkan darah merah, — “#Djamu Keputihan, matjam2 dan 

kali: —  PATMO SARI, supaja wanita sehat, segar dan wadjahnja bertjahaja muda, 
Kuat, kuat dalam segala bahasa: — “# Djamu Tjatjar, djamu istimewa jg. telah dibukti- 

#. Djamu Sakit Pinggang, mandjurnja luar 
) biasa. Sekali makan orang dapat lantas sembuh! — Dan“masih banjak sekali djamu2 lain, 

so.ccocwanunuanannnananannaunana kanan sana 

Harga Reclame untuk sementara hanja Liku # 

Siapa terlambat tidak ditanggung!) 

( Badan Penerbit: KWA GIOK DJING jalan Kramat 2 — Kudus 

' bula, potong dengan waktu taha- : 
nannja. 

HIM SING 
Optisien 

Gg. Pinggir No. 8, Tel. 2226 Smg. 
Ada sedia Machine Speciaal untuk 
membikin Katja Mata Modern. 
Pekerdjaan ditanggung bagus 
harga murah. - 
Dan djuga trima RESEP DOKTER 

  

  

M. S8. RAHAT. 
Occultist. 

Seteran 109 — Telf. 1123 
. Semarang. 

Menerangkan segala hal penghidu- 
| pan SUSA & SENANG: . 
| Pertjintaan, Rumahtangga, Peker- 
| djaan dan lain2. Rahasia di pe- 
| gang. 

  
LISTENI!: 1 

sempurna, mandjur 

pusaka 

f 10.— 
| 6— 

ini dikabarkan pula, | dj jbu kota propinsi, wakil dari Ke 
menterian Perdagangan dan Per- 

industrian: Inspektur Perdagang- 
ran dar Perindustrian Propinsi, wa 

Yk dari Kementerian Pekerdjaan 
: Umum: Kepala Pekerdjaan Umum 

jang tidak baik pengaruhnja bagi 
Nederiand, disebabkan oleh Mr. 
Oud, ketua fraksi partai .diberal 
VVD, dan cleh Romme dikatakan, 
pula, bahwa kabinet baru jg akan 
memperoleh kepertjajaan darj par 
lemen, tidaklah akan dapat terben 
tuk dengan tiada turut Sertanja 
KVP (partai Katholiek), jang ia 

$ Kepala Inspeksi Keuangan 

Propinsi dan Wakil dari Kemente| gambarkan menghendaki ber 
rian Perhubungan: Kepala exploi- langsungnja kerdja sama dengan 
tasi Djawatan Kereta Api. PvdA., h 

  

Tr 2 2 Uu Seperti diketahui dasar kabinet MEMPERBAHARUI ,,PROEF- demissionnair Belanda sekarang 
RIT” BEWIJS. 
Dari pihak polisi lalu 

dapat keterangan, ha 
intas di. 

sahwt dalam 
tahun jbl. polis bagian tsb. di-: 
Atas telah memberikan Ik. 159) 
sprcefritbewijs”. (surat udjian dja- 
lan) kepada 30 orang atau hande 
Iaar oto dsbnja, 
Berhubung “dengan proefritbe- | 

wis ini banjak kedapatan pada! 
orang2 jang tidak berhak dan di ! 
pergunakannja tidak pada tempat. 
nja jang mengakibatkan pula pe- 
nguranganr penerimaan padjak oto 
asbnja, maka pihak diatas telah 
meminta kembali kesemua prcef- 
rbbewijs tsb. guna diperbaharui 
dan chabarnja akan diberikan pa- 
da pedagang2 oto jang besar dan 
dianggap perlu sadja. 

Perdana Menterj dan Van Sehaik 
(KVP) sebagai Wakil Perdana 

Ment. adalah kerdjasama diantara 

kedua partai tersebut denga, men 
dapat sokongan dari VVD dan 
CHU, sedang timbulnja krisis ka 
binet Belanda sekarang ini dise 
babkan karena mosi tidak pertja 
ja jang dimadjukan oleh Mr. 
Oud di Tweede Kamer terhadap 

i kabinet Belanda dalam perundi 
ngan mengenai masalah Irian Ba 
rat. 

  

Sudah tiga kali 
Dengan gagainja Steenberghe, maka 

sudah tiga kali Restu Juliana menun- 
kijuk pembentuk kabiret dengan tidak 
membewa “hasil. Pembentuk kabinet 
  

  

    #2€mam menjebabkan dia 
3 da kesawah, tetapi un- 
CAN isterinja tahu chasiat 

dari ASPRO jang bisa 
, Menolong dengan tjepat. 

       
      

          

   

  

    

MENGHENTIKAN DENGAN LEKAS —x 

DEMAM LIMA HARI — 
“Djuga ASPRO adalah obat djitu bus 
kepala pusing, entjok, sakit gigiN 
Sakit  urat-sjaraf, kurang tidur, 
datang “bulan dan sebagainja. N 

| 
SU T 

  

AN 
Dalam kotak? . (an 
Stabletf Os Na TE 

27 tablet f 2.10 Harganja , 

Harga menurut penetas 
pan Kementerian Kes 
makmuran- tablet f a00 

u?nja di Indonesia: JACOBSON VAN DEN BERG 8 Ca N 

Tiap? tablet terbungkus 
dalam Sanitape menurut 

Ilmu kesehatan dan tere 
tutup rapat, 
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r "     

      

    

   
    

     Ballon Bukti | 

ah 

  

   

Peraturan 

  

R 5 

Cease-Fire 
ls 

Aatara D.I. Dan Tea- 

tara Di Perbatasan 
Pekalongan Tji. 

rebon   
| Steenberghe Gagal : 
Dalam Usahanja Membentuk Kabinet Bid. 

IA NYARA PASUKAN? D.I. 
dan tentara/polisi di daerah 

perbatasan antara keresiderin? 
Tjirebon dan Pekalongan sekarang 
telah terlaksana sematjam ,,cease 
fire”. Kira? 2 kompi pasukan DL, 
dgn seizin tentara telah mendapat 
tempat pondokan di desa Penga- 
bean, kawedanan Tandjung, jang 
terletak di sebelah Timur dari kali 
“Fjilosari. Sekarang di daerah itu, 
dan daerah? Losari, Gebang sam- 
pai Tjirebon sudah aman. Demikian 
keterangan Suprapto, wakil ke. 
pala bagian pemerintahan umum 
dari Kementerian Dalam N egeri, jg 
baru datang dari daerah tsb. ke 
pada ,,Antara” di Bandung. 

Dalam malam Djum'at tanggal 
22/23 jang baru lafu Suparto ber 
sama Residen T'jirebon Mustafa, 
sehabis konperensi si Tjirebon, 
pergi naik mobil ke Losari, jaitu 
tempat jang letaknja padaperba 
tasan antara keresidenan2 Tjire 
bon dan Pekalongan, Pady malam 
itu, kira2 pukul 12.50 didjalan, 
mesih banjak orang jang berdja 
lan bahkan didjumpainja pula   rombongan? jang mengiringkan 
ternak (sapi) untuk didjual dipa 
S&r ketjamatan Gebang (antara 
Tjiedug dan Losari), Di Gedung 
itu, Suparto dan Residen Mustafa 

berhenti dan berbitjara2 dengan 
penduduk jang masih bangun dan 
berkerumuy» diwarung, Penduduk 

itu menerangkan, bahwa keadaan 
sudah aman. 

Kira2 pukul 12.30 Suparto dan 
Residen Mustafa tiba di Losari 
dan menudju ke kawedanan Tan- 
djung. Ternjata ditempat itu pen. 
duduk baru bubar dari pertundju- 
kan lengser, jang djuga ditonton 
oleh para anggauta tentara, polisi 
bersama2 dengan para anggauta 
pasukan? D.I. 

Anggauta2 D.I. itu masih bersen 
djata dan dalam pertjakapan dgn. 
anggauta tentara dan polisi, me- 
reka itu menjebut dirinja adinda” 
sedang kepada tentara dan polisi 
mereka menjebut ,,kakanda.” 

Atas pertanjaan bagaimana tja 
ra mengusahakan pelaksanaan cea 
se fire itu, Suparto belum dapat 
keterangan. Dinjatakan, bahwa ke 
tika ia tiba di Tjirebon mendengar 
adanja penghentian tembak me- 
nembak demikian dan ingin me. 
njaksikan sendiri. Pada malam itu   

ini dengan Drees (PvdA) sebagai ' 

  
| 

pula kirt2 pukul 01.30 Suparto de 
ngan Residen Tjirebon pulang kem 
bali ke Tjirebon dgn. selamat. 

(Antara). 

  

LAGI DITAHAN KARENA KORUPSI. 
Pada malam Rebo jang beru lalu 

Kepala Seksi Perekonomian dan Kema- 
sjarakatan Sumatera Tengah telah di- 
kenakan | huisarrest” di Padang Begi- 
tu djuga telah ditahan kepada kamto! 
tjabang distribusi Buki: tinggi den se- 
orang grossier distribusi di Pajakum- 
buh, Lebih dulu darj itu Beberapa ha- 
ri jang lari kepada dua orang pegawai 
distribusi djuga telah dikenakam .huis- 
arrest, Ini 2edalah berhubung dengan 
tuduhan? dilakukannja korwpsi beras 
dan laim2 pada djawatan tersebut jang 
kini masih dalam pemeriksaan. 
  

perfama ialah Mr, D, U. Stikker (VVD), 
Menteri Luar Negeri demissionnair, jg 
kedua Mr. Van Schaik (KVP), Wakil 
Perdana Menteri demissicmnari, dan jg 
ketiga jalah Mr Steenberghe (KVP) 
dan seorang dari dunja perusahaan be- 
sar Belanda (Ant.) 

  

Saja Disebut Koloniaa 
5.0.B. Berguna Utk Rakjat Indonesia! 

At, KE Ng y Si 

OB DIPERGUNAKAN oleh pemerintah, 
atau menindas rakjat, akan tetapi ut 

ngan negara dan rakjat, dalam saat pemerintah harus bertindak dg. 
tjepat sekarang ini”, demikian keter ngan menteri 
fvuddin Prawiraregara dalam suatu bertjakapan 

| politik Aneta, Dikatakan 

  

buddta Nantang'f 
bukaunja utk, mengisap 
. melindungi Kepenti- 

kevangan mr. Sja 
dengan wartawan 

selandjutnja: ,,Saja tidak takut akan di 
tjap sebagai penghisap koloniaay atau imperialis, Bukankah tidak lo- 
gis, bahwa suatu pemerintah jang ikut berdjuang utk, kemerdekaan 
dan kedaulatan negara kini menghisap rakjatnja sendi? 

Pemogokang bukannja mengun. 
lungkan | rakjat “dan hegara, 
Muw.gkin sekali pemerintah dapat 
mendjadi pelindung jang “lebih 
baik bagi kaum buruh garipada 
pemimpin pemogokat 
Pemogokan2 itu bukan sadja 

mengenai kgum. madjikan dan 
buruh, akar tetapi djuga menge- 

nadi masjarakat seluruhnja. Rak- 
jat tidak hanja terdiri atas 
kaum buruh sadja: kaum petani 
misa'njg tidak dapat melakukan 
pemogokan”, demikian mr. Sjaf- 
rudin Prawiranegara, 

"Kaum buruh jang mogok jang 

   

  

|berdjumlah ribuan itu harus dibe 
ri makan, 

Pemogokan kaum buruh de 

ngan demikian merupakan Suatu 
penghisapan terhadap bagian ma 

sjarakat jang tidak mogok. Seka 
li lagi dalam waktu pembangunan 
pemegokan2 adalah sangat meru 
gikan. 

Kita tidak dapat membangun 

negara dengan hari kerdja tudjuh 
djam, melainkan dengan bekerdja 
terus selama ada tjahaja mataha 

ri”, demikian Saffrudin, 

Modal asing 
Banjak kaum agitator tajah 

mempergunakan perkataan Mo 
dal asing”. Perbedaan apa Sebe 

|tulnja jang ada antara modal 

asing dan modal nasional? Modal 

nasional dapat sama merugikan 
apabils kepentingan buruh tidak 

diperhatikan Akan tetapi modal 

asing tidak usah merupakan sua 

tu kerugian, oleh, karera pemerin : 

tah telah menetapkan peraturan2 

mengenai hal ini, Setiap tahun 

penduduk Indonesia bertambah 

dengan 1.500:000 djiwa dan setiap 

tahun kit, harus djuga dapat 

memberikan pekerdjaan kepada 

1.500.000 orang, djika kita ingin 

supaja tingkat kesedjahteraan ki 

ta tidak mundur. : 

Karena 1 

tjukup kuat, maka mcd aSing 

sangatlah diperlukan untuk 3. 

pertahankan tingkat kesedjahte. 

raan, bahkan merupakan suatu 

sjarat mutlak. 

Menteri Sjafrudin mengemuka- 

kan, bahwa djika pemogokanZ di 

Sumatera Timus itu tidak me- 

mungkinka: penanaman temba- 
kau untuk masa tanam ini, maka 

ini akan berarti pengangguran ba 

gi 500:000 orang. Kerapkali dika... 

takan, bahwa sebagai gantinja da 
pat ditanam padi, akan tetapi pa. 

di ini tidak menphasilkan devisen. . » 

Oleh karena Indonesia tidak mem 
punjai barang2 modal, maka devi- | 
sen sangatlah diperlukan untuk 
pembangunan negara, 

(Aneta). wiranegara. 
  

TUNDJANGAN KEPADA 
ORANG2 JANG MENDERITA 
KARENA BANDJIR. 5. 

Dari kantor Sosial di Bandung 
diperoleh keterangan kepada 
orang2 jang menderita akibat ban 
djir telah diberikan sumbangan se : 
kedarnja jang berupa uang, beras, 
pakaian dan lain2. Ta 

Kepada 799 korban di Madja- 
lengka telah disumbangkan 8 kwin 
tal beras, R 958,— dan 40 potong 
pakaian. Didaerah Indramaju te, 
lah diberikan sumbangan pula 530 
kg. beras, R 200,— dan 55 potong 
bahan pakaian kepadz 4809 orang. - 

Laporan lain menjatakan bahwa 
dikabupaten Bandung telah disum 
bangkan kepada 455 orang rupa? 
bahan makanan utk 10 hari lama 
nja. 

  

PERANG ? 

“2      

   
c IVNYO 

Banjak diperbaiki dan ditambah dengan Ramalan Lauw Phik Oen, te 

Akan terima Buku: 

Sapta . 
PUDJANGGA 
(Ramalan 1 Pudjangga dan Kenjataannja) 

Djawab sendiri $ 

Dengan kirim Postwissei f 20.. 
& 

Tjetakan Ke XI. 

tua dari Kijat Sapta Rengga dan lain2 Ramalan jang akan terdjadi! 

x Arti Tanda? untuk mengetahui apa jang akan terdjadi, baik 
Diri Orang (Microcosm) maupun Negara dan Dunia umumnja 4 
& Ramalan Djojobojo, mengenakan Dzaman, Siyuatie Polijiek, 
Revolutie. — & Kupasan Djojobojo, mengupas apa jang sudah dan terdjadi, mulai dari dzamannja Sulan Pakubuwong IV, Dzaman Kg 

Sultan Herujjokro . Perang 
Adil, Dzaman Mulia dan seterusnia sehingga Kiamat Kubra— & 

al, ,Bok Djanda kehilangan Kisa, isinja Gula 

(Dzaman penuh Perampokan), 

Ronggowarsiyo, 
pakah jang diartikan ,,Bok Djanda”, 
Indonesia sedang ,,Grula Kelapa” udalah Bendera Sang Merah Putih & Ay 
Ronggowarsizo a.l. ,,Keong lurik separanparam, Pak Tjilik golek dalan. Pak Gede bakal teka ” dan banjak lain-lainnja pula Jang t 
nja diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia lagi — Sina Lojobaih. perlambang dan sindiran jang telah djitu dan sa sa # Ramalan Lauw Phik Oen, ramalan2 jang hebat benar! 
mendjadi R.R.T,? 
nja itu???— «. 
Renggo, a.l, mentjari hari baik guna 
mentjari obat, mentjari djodo dll,— 
supaja orang beruntung dalam Penghidupan, Perjjinjaan dan 

jang lengkap djangkap, 
rut tjatatannja Fahian dan ditambah pula hingga mulai 
pai Indonesia Merdeka dan Berdaulat.— « Pu 
para ,,Lelembut” jg hendak membasmi orang2 jg. 

hingga penduduk tinggal 50x 

x Sedjarah Indonesia, sedjarah 

rikemanusiaan, 

Mengapa nanti tinggal Tiong, Tik dan Gie?? Aj 
, , aneka Ilmu Tua, 

   
   (Dzaman 

Gipikir tentu ketemu, ,/Kisa” aj: 

Pak 

ta” bert 
Me. 

  

x Astrologie 
e — 

Tuas, “bebas, menu. 
Dzaman Purba sam- 

tusan Konferensi Gaib, rapat dari 
8, Ja dan melupakan pe. 

Semuanja jang tersebut, diatas Itu didjadikan sebuah Buku SAPTA rn. 
DJANGGA, 

dizaman Kiamat Kubra! 
1 buku besar dengan banjak tambahan pula, mestinja 
Harga Reclame untuk sementara hanja 
(Persediaan ya' seberapa, 1 orang hanja boleh 
tjukup kirim postwissel), 

Badan Penerbit : 
Djalan Kramat 2 

jang harus dibatja serta dipunjai oleh tiap2 penduduk di, nesia dan diwariskYn anak tjutjuk, dimana ta' akan mendjadi BASI hn 
A9. 

& 

£ 320p — 
pom, 

aja Wa Mn rata 
SA am OA ON lh 0d kebun sa Kla 

Luar kota 

KWA GIOK DJING 
ag KUDUS, 

modal nasional belum 

demikian 
menteri keuangan Sjafrudin Pra- 

sm). — 

Ketapa? San 

    

2
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Kn - AA aa mL ma . an. 
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PERAMPOKAN DI 
PROGO 11/63. : 

| “Malerh Djum'at jbl, ini, kira-kira 
diam 2,30 rumahnja  seoreng Tieng- 
hoa-. di Progo III/63 telah di- 
datangi oleh 3 orang. jang 
kabamnja searang diantaranja bersen- 

2 Ijata pistol tiruan Mula? mereka men 
toba masuk dengan menggali tem- 
bok sebelah kiri rumah, akan tetapi 
karena tidak berhasil lalu dengan ke- 
kerasan masuk dari pintu muka: 
Perampok berhasil menggondol ba 

'rang2 pakaian, perhiasan dan uang 
perak sebanjak Ik. R1500.— Diterang- 
kam, 'bahwa rumah tsb mendjadi tem 
pat . pendjagaan malam dari PMA, 
akan tetapi. kebetulan pada malam 
itu tidak ada pendjagaan, 

“R400— DJUTA GUNA KEPER- 
- 'LUAN PENGADJABAN DAN 
PENDIDIKAN MASJARAKAT. 

Dari Kantor Pengadjaran Djawa 
Tengah didapat kabar, bahwa pe- 
merintah pusat telah menjediakan 
uang sebesar R 400,— djuta guna 
keperluan Pengadjaran dan Pendi 
edikan Masjarakat diseluruh Indo- 
nesia bagi tahun ini. Sebagian be- 
sar uang tsb akan digunakan utk 
pemberantasan buta huruf, ja 
itu untuk mempertjepat rentjana 
10 tahun tentang pemberantasan 
buta huruf. 

Selain dari ini, sebagiannja ga 
ri uang tsb akan disediakan guna 
memperbanjak buku2 peladjaran, 
dim.bahasa Indonesia karena soal 
ini pada waktu sekarang belum 

  

      

  

    

               

Alamat: LUXK ELECTRIFICA- 
| TIK BIRO TEKNIK ELECTRO 

  

We ah At 
TILP,. 714 

Taman Purwodinatan 10 Smg. 
Adviezen : 1 

GRATIES 
Reparasi Electr. APPARATEN. 

  

  

-KURSUS: 
& PEGANG — BUKU A 
$ BAHASA INGGRIS x 

wetan Tengah" No. 11, 
SOLO). Sea 
STENO & N NGETIK 
(Temp. beladjar: Dj. Slamet 

Rijadi 307, SOLO). " 

Iustitut Dagang ,/MUCR r AR! 
3 "9 

      

  

  
      

       Medjen atau dysentrie, dapat .di- 
, berantas dengan: - " 

Manah g. 

Djamu MEDJEN per bk." R. 650 
COSAMIN-tablet 20 bd. R. 2,— 

Jang tida suka minum Djamunja 
' boleh ganti tablet, sama baiknja. 
, Dapat beli gi 

  
   

  

(Temp. beladjar: Dj. Lodji- 4 

Pendaftaran dari sekarang pada: | 

“| bes.7 20—, ZALF /3,— VITANOL PIL | 

« j.bek dingin, lekas tjapee, 

Dj. Slamet Rijadi (Dj. Purw 
307, SOLOS IU. tt 

DEKAN San yu : 
BJANGAN TERLAMBAT, - 

MINUMLAH LEKAS OBAT! 
Buang2 air, tertjampur ingus 
(umbel), perut sakit, penjakit| 

TANTE 
1 

Menambahk 
um Wanita dan 

tuwa. 
(| Menjegah segala gangguan penja-| 

kit, menjegarkan badan me: 
(|langkan rasa malas, lesu dan tja-| 

“pe-tjape.. 

TOKO PEDAMARAN 
TIABANG SOLO: 1 
MAGELANG: DJ. TIDAR 

  

- Ba pen Anna 

| 'BATUK KERAS?? VOCANOL tangg. bisa 
“lekas bikin baik /12,— besar / 20.—. 
OBAT KUKUL BESAR BRONTOK /12— 

  

ILEN f/12— besar . 2 lem 

(sexuele 
akte). tulang2 sakit, pinggang pe 

gel. HANARIJN bisa kasih datang bu. 
lan /60—, CRISTANOL bikin kurus, 
ketjilkan perut besar. BUSTERIN bi. 
Kin segar, kentjang, besar bugh dada 
1 20— 8 ds. f/57,—  URUNOL gangg. 
baik kentjing nanah darah, CERENOL | 

“darah Kotor, .bisul, luka dan gatel 
& /12— besar / 20——- CERENOL ZALF 
f 3,—, Ongk, kirim 1,50. ) 
De Indische. Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang. Tengah 22 — Semarang. 

M. S. RAHAT 
2 Sm 

     

  

Seteran 109, Telp. 1123     
      

   

     

    

    
   

  

    
   

   

  

  

  

  

  

  

    

      

  

tetap bertenaga anabal di hi | 

   

  

  

         

  

   

    

    

   
   
   

  

    

SAR BARU 8 
'DJAKARTA 

    

  

      
PENTING 

Diminta Sdr. Ning Elly Co'maliah Ef- | 
fendj pengikut Excursie ke Togja pada | 
tanggal 11-2-1951 jbl, segera 
untuk mengambil barang sdr, 
surat penting) jang telah diketemukan 
dan diserahkan kepada Sdr, Xw. Suharta, 
Pegawai Kantor Gubernur 
ngah kamar 27, Semarang. 

datang | 
(berupa 

  

Djawa-Te- 

   

   
   

   
    

     
      

   

    

    

    

    

      

  
  

PEMBERITAHUAN 
Dengan ini kita memberi tahu pada umum, mulai MARI INI 

kita menjelenggarakan Pendaftaran nama langganan untuk 

atur PESENAN BARANG? dengan setjara DIKIRIM sampai 

ke para langganan punja rumah atau kantor masing2. 

Untuk para langganan punja kapentingan, sesuatu perminta'an 

kita sanggup melajani dengen hemat dan sempurna. Harap jang 

berkepentingan maklum adanja. 
SJARAT2 PENGIRIMAN 

' a. Mendaftarkan Nama dan Alamat. : 
b. Saban tgl. 25 sampai tgl. 10 atur kiriman tiap2 hari. 

tgl. 13-16-19-22 tiap2 3 hari sekali atur kiriman. 
Trima pesenan dengen tilpon, kartupos atau surat dd. 

Daerah melulu: Tjandi, Djatingaleh dan didalam kota. 

—— 

p
o
 

sekali kirim. 
Untindialan Kotay Hi AA Te nana into ar R. 1.— 
sekali kirim. : bj 

f. Tiap2 pesenan supaja disampaikan satu hari dimuka. 

Palmboom-Blueband 2 kg R. 12,75, 1 kg R.7,—, y2 kg R. 4,— 
'Filma-Delfia 2 kg R.12,50, Orboline ..................... R. 3— 
Surglight-Ace R. 1,50, Lux-Lifebuoy oo. R. 0,80 
Colibrita R.I, —, Pepsodent .—..o.ooooomooor.. aa Ra 2,— 
Susu kentel R. 3.50, R. 3.25, R. 3—, R. 275 My Boy R, 2,50 
Susu Sar Os 1, Re Ona Se kh aan aa R. 2— # 
Susu bubuk Mothers Bov R. 6,50 Eledon ............... R. 10,50 
Camelporh. 9,—, Sanatogen oi Rudal ana R. 22,50 
»De Boterboer” Roomboter R. 25,—, R. 14,—, 

. Korstloze kaas R. 2,50 
Vishpasgge'R. 1,25, Corned beef... Pe SI R. 5,— 
T & D Gebr, Gehakt R.4,50, Pilchard R. 4,50, Sardines R. 4,— 

“ Champignon R. 7.—, Doperwten R. 5,—, 
: Ketjap Mirama R. 2,— 

Stroop Claudia R. ms, Musterd R. 1,—, Tjuka R. 1,10, R. 0,75 
Tomate: Saus ,,Jensen & SAMPE” ons Tanaman Re 390 

“Holl. Huishoud jam R. 5,50, Keg's Havermout ......... R. 3,— 
Tenwolde's pinda kaas bl. besar R. 2,75, Welco jam ... R. 2,75 
Choc pasta R. 4,50, Olympia Choc, Hagel ............. R. 6,50 
Java frpit jam R. 2.—— Kersen op sap .................... R. 5— 
Kopi bubuk W, I. B. No. 1. R. 11— No 2........... R. 9— 
Kopi Bubuk Robusta R. 10,—, 

Matjem2 kopi R..8,—, R. 7,—, R- 6, R. 5,— 
Dendeng & Abon R. 11,—, Krupuk Udang perkg.... R. 6,50 
Krupuk udang Sidoardjo per pak R. 4,50: 

Ta Petis udang per bl. R. 
Thee Margawindoe R. 5,—, Gunung Parang & 

: Bengawatie R 3,50 
Thee Gunung Mas R. 5,—, Thee Goalpara ............... Re515,19 
Thee Derwatie 15 kg R. 4,50, V4 Ka ea laa ke ang 
Tepung Hunkwee tjap Bunga R. 1,75, tjap tjemara ... R.. 0,60 
Mie tjap Machine R. 2,50, tjap merak ......... Ran 
Wings Holl. Macaroni R. 2,—, Calve pudding poeder R. 1,50 
Ager2 R. 1,50, R. 1,25, Rozijnen, R. 2,50, Krenten ...... R. 2 — 
Tenwolde's cacao 1/5 kg R. 12.50 Holl. Bensdorp cacao R. "7.50 
Rademaker Hopjes R. 8,—, Roti ketjik ,,Ganep's” ...... R. 0,90 
Bubuk Cacao per ons R. 2—, R: 250 

: Choc, hagel per on j 5 Holly Renkitts Biak “200 on Ma 2 0:75 Djuga sedia: Gula puti, Gandum, Tepung Kandji, Maizena, Gist, Soda kuwe, Holl. jam, Biscuit, Choc. repen, 'Tafel beschuit, Atjar Solo, Shampoo, Schuurmiddel, Sabun idjo, Brasso, Mcu- belglans, Piso silet, Sikat gigi, Bola lampu, Creoline dan laen2. 
PEROBAHAN MUNGKIN 

Hormat kita 

TOKO.SWIE HIEN 
SEMARANG — Tilron 2215 

  

Pedamaran No. 34 — 

     

M-G-M's ' 
nol he Great Sinner" Teten Naa 

Matinee 1 Minggu Pagi djam 9.00 — 11.15 

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

Irving Berlins 3g B L U E SKI & SE Paramount's 
Technicolor 

Matinee: Minggu Pagi djam 9.00 dan 11.00 

»METROPOLE” Ini malam d.m.b. 5.00-7.60-9.00 (17 th.! 
GEORGE RAFT — AKIM TAMIROFFE — MARIE WINDSOR 

»OUTPOST in MOROCCO” 
Matinee: Minggu Pagi djam 9.00 dan 11.00 

»DJAGALAN” Ini Malam d.m.b. 5.00-7.00-9.C0 (13 th) 
- Film Tiongkok PALINGBARU jg. dapat PRIJS di PRAAG "59   ' »Puteri2 Gerilja Tionghoa" Na 

5 Matinee: Minggu Pagi djam 9,00 dan 11.00 

  

Ongkos kirim untuk Tjandi dan Djatingaleh R 1.50 

4—   
   : - ea SEP AN Pa An C3s 

.MEX INI) MALAM D.M.B 4.45-7.00-015 (17 th.) Gregory Peck — Ava Gardner — Melvyn Douglas — Walter Huston 

  
A 2 

    

  

  
  

SEA as aan 

Druk VII No, $94/TII/A/T8 
  
    

Gann dapat mengalahkan saja, 
tetapi ini tak akan terdjadi lagi. 

      
     

   

  

     

  

  

  

| TIHAT BOULPER FALLIN' MADE THAT CRASH 1 HEARD.:. HOPE      
      

  

: gn Aa CKUGH 
2 : Eh 

      

  
    

memuaskan. Specialist untuk WASIR (Am- 
5 | beien), ASTHMA, KEPUTIAN dan. 

LEMBAGA INDONESIA— lain? Penjakit. Bisa obati WASIR 
TIONGHOA. dengan garantie sembuh didalam 

Baru2 ini di Semarang telah |- 12 hari sampe runtuk akar2nja. 
dibentuk '- Lembaga  Indonesia— ZONDER OPERATIE 
Tionghoa tjabang Semarang dgn. 5: Pn 2 : Sea 
susunan pengurusnja sbb.: : : 1 sn 

Pelindung: Gubernur Budiono, Untuk lengka i kita unj Etala. re jang baru 

Penasehat Kehormatan: Res. Mi- ALS ag KE A De na Tenan kan : 

lono, Penasehat I, II dan III: Wali & ,LYSTAV” (Tootal Product), CREPE MAROCAIN DE 
- Kota Kusubiono, Bupati Sumar- LUX, SAND CREPE — 
djito dan ketua CHTH Oei Kiem semuanja dengan Warna dan Kembang jang Indah2. 

? Hie, Ketua umum: The Ban Djoe, £  TROPICAL WOOL 100 pCt. TUSSOR KOTAK. 
wk, ketua umum Mr, Moh. Jusuf, CO. P. DRILL kwaliteit ditanggung! Last but not least 
penulis I, II dan III: Mr. A. A. $ PARFUM dan EAU DE COLOGNE — 
Lapre, Sumadi Banaran, Oei | - Houbigant, Coty, L. T. Piver, Roger & Gallet, 
Ing Wie, Bendaftara I dan II: Tan Lubin d..l, keluaran Pabrik2 “jang terkenal sebelon 
Tjien Lien . dan Oei Tiong Djioe perang. .. Hanan 2 nana mag 
dgn dibantu pula oleh beberapa TOKO ,EUROPA: sa SEMARANG . 
orang -lainnja. 2 : 

BISA DAPAT BELI: | | 
| LAVENDEL  HAAROLIE per 10 cc -.......i.. PEKE f 0,50 
MEDICINALE, BRILLIANTINE per 20 Oo ai »- 0,50 
FRANSE PARE S (matjem2) per 10 cc. - 

“1 Na “mulai dari f 150:s/d ,, 2 — 
& Kantfekbaken “per eha N a la Sk 

VALDA  PASTILLES per/ blik ».....ioocoiooooood aa 
KALKTABLETTEN pakai PEPERMUNT p. 100tabl. ,, 2,50 
MELKZURE KALKPOEDER per 100 gram ........... ae nan 

5 POND'S VINISHING CREAM (@ngland) per pot ...... 3. 250 
IN S7 Kranggan Timur 21, 5 

Toko » ONG Telf. Smg. 1419. 
SEMARANG. 

ik ras | Y KOPI MULIA Area irit DJAMU PIK TAY V Kopi tulen 1 ons R ,- rp, 
Untuk WANITA jang SPECIAL DJUAL: : 

menderita sakit mengluar- KOPI ,,SAMPURNA”. 1 ons R. 0,75 sen 
Pe Pai KOPI ,,REDJO" 1 ons R. 0,50 sen 
2" aging SA - ia Djuga djual Beras, Minjak, Gula, Areng d.LI. k 
tjahaja muka putjet. Hsrma  Iiaahi 

( | DJIE SIE TJENG Pengusaha Kopi Mulia 
Bergota 12 — Penaton 25 — Tilp. 905 Smg. 

BARU TERIMA: »- 

en Kertas Cellophane 
ukuran 99 X 100 tjap BENDERA INGGERIS 1 

: PT Kwaliteit baik. 

Bisa dapat beli pada: IMPORTEUR: 
TOKO SEK HOO GWAN HOO & Co. 
Pedamaran 35, Gang Tengah 14, 

Telp. 1078 Semarang. Telp. 1093 Semarang. 

Maen BER R HERE MERE NNBAR 
, ' : : yg : 
ha . "- 

Bal t tja 22. G | Balsem tjap Matjan 
MEMELIHARAKAN KE- terisi dalem Pot kejjil 

7 « 5 

SEHATANNJA SENDIRI HE Fe . Sudah termasjur kemustadjabannja diseluruh 

BERARTI, .......... en) Mu. Ba A Teruna ?/3 Dalem perdjalanan djauh maupun dekat per- 
MENDJAGA KESUBU - TN ju sekali sedia ini balsem. 

RAN BAJINJA 1 1" PA era OP sam KA ANTERO - TEMPAT 
ad sg 1 bea ( v “ Pa Perhatiken merk kami jang tulen supaja ti- 

5 K : b 4 lalu nat - H dak beli balsem tiruan, 

1 IArAs Bao ME Be aen Oa Re) Prgapa Tak Ba Baar KA SSI SI BUT IT WON'T HAPPEN AGAIN! KA EN Sae PN Ka 5 ELSE NEEDS US NOW! 
ON Ea Dea AI 
« NE TONICUM UNTUK IBU? MUDA 

| : Toke Obat TAY AN HOO  OJAKARTA-KOTA 
Bun Tanah Lapang Glodot 10” Tel K 1920 

21 Distributors : 

Harmsen Verwey 
"3 h & 

Dunlop N. V. 

Djuga dapet belih diantero LK 

| Toko-toko di INDONESIA. 
Ni ni i Kali ini mister. Boot Mc- — Tolong...!! (Terdengar sua- 

ra sekonjong-konjong...) 
— Perkara McGann kita tunda 

sadja dulu. Agaknja orang lain 
membutuhkan pertolongan kita 
sekarang, Mari kita lihat, siapa 

jang berteriak minta tolong itu. 

      

— Batu besar itu agaknja jang 
menjebabkan suara gemuruh jang 
saja dengar tadi, Mudah-mudahan 
tak ada seseorang jang tergilas 

« dibawahnja 

  

  
  

  

Seorang wanita jang bidjaksana selalu pandai 
    

   
   memilih.-Pandai memilih pakaiannja, pandai me- 

milih hiasannja dan pandai memilih sabunnja. ' 
Dia memakai sabun Colibrita, karena hanja 
dengan sabun ini keharuman badannja akan 
terdjamin. Berkat tjampuran wangi?an jang 

terpilih didalamnja. 

CULIDRILA 

  

PL DL aa Dt LS ma PL AS AL ma ma” una" 

  

   

  

   - 

KE 

  

    
    

          

    
   

          

    

SABUN WANGI 

    
C.SW, 509 — 165 —B. 
  

  

De Spaarbank te Semarang” 
Purwodinatan Barat II pes. p—4. 

PA maa aa 

dapat membajar: 

RENTECOUPON (BUNGA) BAGIAN TAHUN 1950 DARI 

BEWIJZEN VAN GEWONE-INLEG. 
. 

Djumblah bunga tersebut mulai sekarang dapat ditrima pada 

tiap2 hari kerdja di kantoran Spaarbank pada waktu djam 

kerdja dengan memberikan coupon2 jang bersangkutan. 

Penggantian bunga bagian tahun 1950 berdjumblah 2.870. 

Semarang, 23 Pebsuari 1951 

DIREKTUR. 

    

PENGUMUMAN 
Panitya Penjelenggara Penjusunan: 
D. P. R, D, Propinsi Djawa Tengah 

Untuk menetapkan hatsil dari pemilihan anggauta D.P.R.D. 

Propinsi Djawe-Tengah, jang dilakukan oleh D.P.R.D. Kabu- 

paten/Kota Besar pada tanggal 19 atau 21 Pebruari 1951, ma- 

ka Panitya Penjelenggara Penjusunan D.P.R.D. Propinsi 

Djawa-Tengah akan mengadakan sidang terbuka di pendopo" 

Kabupaten Semarang pada tanggal 26 dan 27 Pebruari 1951 

djam 10 pagi. 

  

Semarang, 24 Pebruari 1951 

Panitya Penjelenggara Penjusunan 

D.P.R.D. Propinsi Djawa-Tengah. 

  

  

    

'GRAND 5.00-7.00-9 00 
f3 Haymes — Vera Bilen — Cesar Romero — Celeste Holm 

TP ae menda an 

Extra, LGAY RIO" fiesta in Rio De Janeiro & Copacobana 
Matisee Minggu pagi djam 10.— 

j Sesen Ma'am Premiere 5.— Z— 9,—  kotjak-lutju 

, JACK CARSON in .The G00D HUMOR MAN" 

#ROYAL INI MALAM D. MB, (47 tah) 
111-30-6 30-8.30 Kasma Booty — Siput Serawak — P, Ramiee 
3ROXY “8 
€5 00-7.00-9.00 sRachun Dunia 
4 Menarik ! Meoggemperkan ! $ : 
3 Penghabisan MATINEE ROYAL Minggupagi dj. IN— 2 ———— En La 
TROXY Mulai Mioggupagi dj. 10.— dan Malam 5.-7-9.- 

nk UX" 5.-7.-9. Ini malam premiere (u. 17 tahun) 
Film peperangan 

Ren ena! site Third Stroke" 
-PUKULAN KEBTIG4” Satu diantara 10 film2 jang menggambarkan 
pertempuran2 , kuntji kemenangan Tentara Sekutu dalam perang Dunia II, 

Satu Semi-Documentaire film jang berharga! — 
Matinee Minggu pagi djam 10.— 

Isi Malam d. mb. (13th) 

in COSTA-RICA" 
THE FIESTA THAT's BESYA in TECHNICOLOR 

RHUMBA — CONCA — MUSIC — SONG & DANCE! 
Terrifico! — Magnifico! — Its mucho mucho Wonderful 

  

  

      

  

Miss ou Hsuan 
dan Pei Yuun dim. sSAN HSIAU" 
    

    UP Theatre Techgicolor 
— SOLO — JON HALL,   mPRINGE Of TRNEVES"" 
  

  

  

HOLLYWOOD 
SONGBOOK Ke-3 

multicolor - filmstarsheadings. 
It only-happens when I dance with 
you (Easterparade) My Dream is 

: Yours, Someone like you, Y1l String 
along ...... , Ballerina, My Souvenir, 
Look for the silver lining, the 
2 will remember ete.: pakai 
Orre-m!e, incl. ongkos, 

R. 5.50. : : Th 
(EXTRA EDITION HABIS) 

Pesanlah sekarang supaja dapat- 
nja terdjamin: poswesel pada: 
WAYANG PUBLISHER, Preg. 
bunder 18/m, Surdbaia $sg. 
inn Ou en aa Ba EN 

. 

Ada sedia: Korsi2 Rotan Model jg. 
paling baru serta Kap2 lampu de- 
ngan harga pantes, Dan sedia dju- 
sa Bahan2 Rotan. 

Silahkan Tuan? dan Njonjah da- 
tang sendiri dan menjaksikan. 

Toko HIN A. 
Noewet 28, Semarang . Telp. 1980 

     

Bajjalah ! 
SUARA MERDEKA 

Tentu memuaskan ,   
Kena ERA 

v 

  

   
        

       
    
   

   

   

  

   
   

    
    
     

     
   

     

         

   

        

  
 



  

. , . 
Pepe PENA Nan 1g 

Pretex   

  

Dimana ! 
| Masih Hidup 

Dua 
2 kan diukuma. 

ria dan hingga 
dup, Pembesar? 

dapat kabar ntang 

    
X Setelah ada pemogokan perusahaan2 textiel dj Bandung ming2u2 lamanja, maka kini telah tertjapai persetuwituan , longan-golongan jane bersangkutan dengan melatui pembitjaraan antars u -Sarekat Buruh Textiel dan Kantor Penerangan t Barat. di Bandung Pada gambar: ta mpak dari-kiri kekanan” T BE Hia- A4 jat. Mr Sie Tong Djioe” (keduanja dari Pertex): 3 K, Harahap, Mufradi (ketiganja dari Kantor Perburuhan Djawa Barat) | «. EK. Suhendro, R.K. Tarmidi dan Supena (dari 

. “ La aa 

na Miadszen 

jang” bat 
antara go- 

Buruh. Djawa 

M.P, ven den' Burg, 

Sarekat. Buruh Textiel), 
(Aneta)   

  

dszenty? 
Atau Matikah 

» Hanja Satu Kepastian: Ia Dihukum Di Pendjara ,,Vac”. 
(Oleh Martin Stone — Copyright Suara Merdeka”) 

TAHUN JG. LALU kardinal Hongaria M'ndszenty didjatuh 
n seumur hidup oleh pengadilan Tr'bunaal Honga 

sekarang belum lagi diketahui apakah ia masih hi- 
geredja di Vienna, jang dengan berbagai tjara men- 

nasibnja itu, mengatakan bahwa kard'nal itu 
buta, lumpuh anggauta badannja dan di- 

',Vac”, 80 mil disebelah Utara Budapest. ,,Te 
tapi tidak ada seorang jang dgn. pasti mengetahui apakah ini be- 
nar,” kata 

PP Pemerintah, Hongaria jang me- 
1 ruduh kardinal itu mendjalarkan 

pengchidnatar dan kegiatan da- 
lam lapangay pasar gelap menu- 
tup ia dari dunia luar. Mungkin 
djuga bahwa Mindszenty sudah 
meninggal dan hanja diketahui 

“— oleh beberapa orarg sadja dari 
8 putjuk pimpinan partai komunis 
R Hongaria. , 

Sesudah diperiksa perkaranja 
pada tanggal 8 Pebruari 1949, 
Kardinal jang Sudahsberusia 58 
tahun itu menurut kabar jang di 

terima di Viera diangkut dari 
tempat tawanan jang satu ke- 
tempat. tawanan jang lain. 

Kabar2 jg. diterima djuga me 
ngatakan bahwa ja pernah di 
angkut ke Moskou dan dibawa 
kesemenandjung Krim unuk di 
obati, 5 

Ibunja jg sudah berusia itu di 
izinkan mengundjunginja sam 

B: pai musim panas tahun jl. 
Mindzenty telah dibawa ke mu- 

ka hakim pada tg. 3 Pebruari 
1949, sebagaj Kardinaj pertama 
dim Sedjarah moderen jg dikena 

$ kan tuduhan2 kedjaHatan, Pa 
da waktu itu ia merupakan se 
orang jg sakit dan ia mengata 
kan bahwa ,,ia bersalah dalam 
prinsip” dan membenarkan bagi 
an terbanjak darj tuduhan? jg. 
dilepaskan terhadap dirinja itu. 

Is Gan enam orang lain lagi 
dapat meloloskan diri . mereka 
dari hukuman mati jang ditun 
tut oleh djaksa agung Hongaria, 
tetapi pemeriksaan jang lima ha 
ri itu lamanja mengagetkan du 
ma, Orang2 katolik diseluruh du 

' nia bersembahjang untuk kesela 
matan dirinja dan kardinal Spell 
man di New York menghukum 
pemeriksaan itu sebagai peme 
riksaan palsu dan memperingati 

#,bangsa2 merdeka” didunia bah 
wa ini adalah satu peladjaran 
bagi mereka. 

Perkataan2 jang terachir jang 
diutjapkan oleh Mindszenty ada 

: lah bahwd ia meminta supaja 
5 perkaranja diperiks, oleh badan 

kehakiman jang lebih tinggi. Se 
sudah itu tidak sada lagi kabar 

- tentang dirinja. Menurut lapo 
ran? jang diterima di Vienna jg 
datans dari Budapest, pemerin 
tah Hongaria gibulan Oktoker 

tahun jang lalu ,mempertimbang 
kan” untuk membebaskan Minds 
zenty oleh karena ia dianggap 
dapat meninggal dunia pada seti 

ap saat 
Pemimpin2 Hgngaria pada 

waktu ini takut kalau? mereka 
dianggap bersalah dalam kemati 
an Mindszenty oleh karena dise 
luruh - Hongaria Mindsze- menda 

£ pat penghormatan jg besar dan 
mempunjaj pengaruh jg luas. 

Matinja, kalau diimumkan, da 
pat menimbulkan pemberontakan 
diantara petani? .Magyar terha- 
dap pemerintah Hongaria. 

Tetapi oleh karena hinggi seka 
rang ia belum djuga dibebaskan, 
umum menganggap ini Sebagai sa 
tu tanda bahwa keadaannj, sudah 
baik kembali rupanja. 

Tetapi pembesar2 geredja di 
Vienna tidak pertjaja kepada se 
mua laporan? jang diterima mere 
ka dari “sumber? jang boleh di 
pertjaja” tentang nasib' kardinal 
itu. : 

Tetapi mereka pertjaja bahwa 
ia berada dipendjara ”Vac” pada 
waktu inj dan” mendapat dua 

        

jang diterimd oleh aartsbischop 
Stopinac. 

Aa Kun Mereka tidak mempunjaj hara- 
: pan bahwa pemerintah Hongaria 

akan - membebaskan ' Mindszenty 
“ dan jang paling peSsimistis dian 

tara mereka mengatakan bahwa 
mungkin kardinal Mindszenty ti- 
dak ada lagi didunia ini,” ' 

ha 

  

Direktur djenderal angkatan darat 
Afrika Se'atem, Brigadir HB, Klopper, 
mengatakan, pada hari Komis, bahwa 
politik Afrika y 
rancannaf Korea tetap tidak barkbah : 
Efrika Selatan tidak akan mengitim- 
kan pasiikam2 dare ' kesana, 

A
N
 

S
e
a
 

! 
| 

  

Selatan kerhadany pepe   

Lasjka 2 
Partikelir 

Dilarang Di Birma 
EMERINTAH BURMA 
tidak akan mengidzin- 

kan dipersendjatainja sesua- 
tu laskar partikelir, kata dju 
rubitjara pemerintah Burma 
pada hari Kemis. Seperti te- 
lah dikabarkah, Partai Mys- 
chit Burma bermaksud akan 
mendirikan — suatu  lasjkar 
partikelir jang terdiri dari 
50.000 orang, .,untuk ber- 

djoang melawan Komunis di- 
dalam negeri dan melawan 
agresi Komunis dari luar.” 

Djurubitjara pemerintah tadi 
menerangkan pula, bahwa peme- 
rintah tidak akan melarang diper- 
gunakannja lathi (tongkat dari 
kaju), tetapi setiap pelanggaran 
undang2-sendjata akan ditindas. 
Sekretaris parta' Myochit, - Hla 
Ayat Soe, menjatakan bahwa mak- 
sudnja jalah untuk meraberi latih- 
an-militer jang lengkap “kepada 
lasjkar jang akan didirikan tadi, 
dan akan m'nta kepada pemerin- 
tah supaja menjediakan opsir2 un- 
tuk melatih mereka. 

Dengan demikian, maka lasjkar 
Myochit ini akan dapat dipergu- 
nakan oleh pemerintah, kata Hla.. 
Sementara ini dikalangan 

Myochit sendiri telah timbul per- 
petjahan tentang Soal Jlasjkar 

tadi: anggota2 partai tadj "jang 
dahulunja bekerdja-bersama de- 
ngan U Saw jaitu jang mendiri- 
kan Myochit dan kemudian digan- 
tung karena membunuh Djende- 
ral Aung San dll, menentang di 
dirikannja lasjkar tadi. 

Sebaliknja, anggota2 Myochit 
jang muda2 berusaha terug un- 

tuk melaksanakan rentjana tadi. 
(Antara-Reuter). 

Laporan 
Fulton Sheen 

RRT Lakukan Keke- 
rasan Terhadap 

Katholik ? 
IONGKOK RRT” mendjalan- 
kan penguberan terhadap 

orang2 Kristen bangsa Tionghoa 
dan asing setjara jang t'dak me- 
ngenal peri-kemanusiaan, sedang- 
kan mereka berusaha, supaja ka- 
um Katholik turut bersama mere 
ka, demikian dikatakan oleh Mon- 
seigneur Fulton Sheen, biskop Ka- 
tholik Amerika pada hari Kemis. 

Dalam keterangan tertulis jg 
disiarkan oleh salah sebuah per 

kumpulan Katholik jg berada 

dibawah pimpinannja, Mgr, Shen 

menjatakan, bahwa salah satu 
tjara jg didjalankan oleh RRT 

dalam hal ini terhadap para pa 
derj Katholik, ialah mendjad' , 
kan mereka obor jg hidup. (?) 

  

ng mereka, demiki , 
Baen paneguna | gauta2nja untuk menanda tanga- 

ini ,,Resolusi Stockholm” dan ba- 
an dikatakan, ditaruh kapas jg 

dibasahi dengan minjak tanah, 
jig kemudian dibakar. Kaum Ke 

risten diseret melalui djalan2 | 
dalam kota2 dgn. tangan merf 

La beri £ kuda, (AFP 
cel, bersamaan dengan perlakuan | ka terikat pada ekom "" 2 

| 
| 
I 
t 

| 
i 

4 

| tentang perselisihan ini 

  

  

Bin Yusuf Contra 

— Dj. Alphonse Juin 
Moroko Menuntut Kemerdekaan Penuh | 
Perantjis Tetap Bersikap Kolonial Di A frika-Utara 

(Oleh Kingbury Smith — Copyright ..Suara Merdeka”) 
AANTJAMAN SALAH SATU djenderal Perantjis jang tertinggi ' 

untuk mendjatuhkan sultan Moroko dari Singgasananja telah ' 
memperhebat perhubungan jang genting antara Perantjis dan pro- 
tektoratnja jang kaja dan penting itu di Afrika Utara, Djenderal Pe- 
—rantjis jang dalam waktu amarahnja mengantjam Sultan Sidi Muha- 
.mad Yusuf adalah djenderal Alphonse Juin jang baru? ini diangkat 
mendjadi inspektur djenderaj tentara Perantjis dan residen djenderal 

. dari Moroko. Djenderal ini marah oleh karena sultan itu menghen- 
dakj supaja Perantj's memberikan kemerdekaan jang lebih luas 'ke- 
pada Moroko. Sultan itu menuntut setjara resmi supaja status pro 
tektorat Perantjis jang berasal dari tahun 1912 diganti dengan 
perdjandjan jg. baru jang mendjamin kemerdekaan bagi Moral. | 

OG:eh karena pentingnja Afrika 
Utarg dam peperangan “dengan 
Rusia dan djuga disebabkan oleh 

TT  kekajaan daerah ini, maka Peran- 
tfiS menolak untuk  mengashiri 
eretus protektorat ini, dan mem- 
beri Kemerdekaan. 

Dalam amarahnja,  djenderat 
itu memerintahkan kepada Sul- 
tan itu supaja menlikwideer par- 

tai Istiglal jang mewakili Ind- 
Cirg jarg paling anti-Perantjis di 
Meoroko. Sultan ibu djugg marah 
dan dergan demikian, berita? 

me 'uas 
sampai ke Paris, Beritag jang ter- 

biz dalam harian? Perantjis me- 

ngatakan bahwa djenderal Juta 
menuntut supaja Sultan Moroko 
mengundurkan. diri sebagay Sul- 
tan. Tetapi sumber2 jang berkua- 
sa di Paris membantah berita2 
ini. Menurut mereka, djenderal 
Juin mengatakan kepada Sultan 
Moroko bahwa. ia ,,mempunjar 
kekuasaan untuk  memperhenti- 

kan ia sebagai Sultan”. | 

Pada keesokan harinja. Sultan 
Moreko memerintahkan putera- 
nja mengundjungi djenderal Juin 
dan meminta supaja ia menulis 
apa jang dikatakannja itu oleh 
karena ia tidak begitu mengerti. 

Tetapi dalam sementara ' itu, 
Juin rupanja sudah tenang kem- 
bali dan ia mengatakan kepada 
putersg Sultan itu bahwa, ia de- 
ngan segera harus. berangkat ke 
Paris dan bahwa ia tidak mem: 
punjai waktu untuk menjusup Se- 
buah nota jang resmi. 

Ketik, djenderal Juin tiba di 
Paris, ia mendapat sambutan jg. 
dingin. Diplomasi Perantjis Sama 
sekalj tidak mau menerima bah- 
Wa seorang Sultan dapat dipetjat 
dengan begitu sadja sebagai di- 
masa kolonial jang lampau. Dan 
kepada Juin diterangkan bahwa 
sangatlah disesalkan kalau an: 
tjaman jang demikia, diberikan 
da'am bentuk tertulis kepada Sul- 
tan itu. tin 

Dalam sementara itu, kala- 
ngan2 Perantjis jang berkuasa 
mengatakan bahwa sedang  gisu- 
Sun satu aturan jang paru dengan 
Moroko jang memberikan kelelua. 
san jang lebih besar bagi Sultan 
itu, dan memberikan hak kepada-- 
nja untuk memilih kepala2 mar- 
ga-nja dengan Sesukanja sendiri. 
Djuga Perantjis bermaksud un- 
tuk menghapuskan censuur pers 
dan mendirikan Serikat2 Buruh 
jang terdiri dari orang2 Moroko. 

Tetapi Moroko menghendaki Je- 
bih banjak lagi dari pada konsesi 
jang diberikan itu. Mereka meng- 
hendaki supaja protektorat diha- 
puskan dan. supaja diberikan 
djandji jang pasti dalam berapa 
lama mereka dapat  mendjadi 
bangsa jang merdeka. 

Perantjis mengatakan bahwa 
bangsa Moroko belum lagi ma- 
tang untuk merdeka dan Moroko 
mendjawab bahwa Perantjis telah 
mendapat kesempatan 38 tahun 
lamanja untuk membuat mereka 
merdeka dan bahwa sudah datang 
waktunja untuk mempergunakan 
sistem lain untuk mentjapai tu- 

Gijuan mereka itu. 

Moroko sendiri mengakui bah- 

wa mereka mendapat keuntungan 

jang besar dari pemerintahan Pe- 
rantjis terutama galam lapangan 
keamanan umum dan perekono- 

mian.. 3 
Tetapi. Perantjis berpendapat 

bahwa. berhubung dengan gen- 

tingnja keadaan " internasional 
adalah satu tirdakan jang berba- 

haja untuk menjerahkan Moroko 

kepada kaum nafionalis oleh ka- 
rena beberapa dari pemimpin me- 
reka memperlihatkan simpati ke- 
pada Rusia. 

Pembesar2 Perantjis- mengata- 
| kan bahwa partai Istiglal baru2 
ini memerintahkan kepada ang- 

hwa 'partai ini mengirimkan ka- 
wat2 protes ke Paris ketika ter- 

“Siar kabar bahwa Moroko akan 
dimasukkan dalam Atlantik Pact. 

Negara2 Arab Bantu 
EORANG PEMBESAR ke 

s menterian luar negeri Ame 
rika Serikat jg terkemuka, pada 
hari Kemis menerangkan, bah 
wa menurut. 'pendapatnja nega 
ra2 Barat dapat mengharapkan 
bantuan negara2 Arab apabila 
peperangan. dengan Rusia sam 
p3i betjah. Saja jakin, hahwa 

dunia Arab berdii pada pihak 

kita,” kata pembantu menteri 

  

luar negeri, George McGhee ga 

lam suatu konperensi pers jg 
dilangsungkan sekembalinja da 
ri konperensi diplomat? Ameri 
ka di Istambul baru2 ini. Mac 
Ghee menjatakan, bahwa di Is 
tambul ja telah mendapat hara 
pan jang besar sekali, oleh ka 
rena Junan?” Turki dan Iran 

chusuznia, dan semua negara di 
umumnja Timur "Tengah pada 

  

M3s JOAN BURBIDGE ada- 

wan'ta kementerian 
Inggris. Semendjak 1949, ja beker 
dja dalam bagian pers dikemente- 
rian Jjuar negeri Inggris dan setiap 
hari ia berhubungan dengan kira? 
50 koresponden diplomatik dari 
berbagai? surat kabar dan kantor? 
berita diseluruh dunfa. Ia 
memberikan Kk 
mereka Sepak 
Organisasi pe 
Utara, soal Djerman, soal Austria 
dan berbagai? soaj jang lain lagi.   
ninggalkan kementeridy luar ne- 
geri dan bekerdja sebagai sekre- 
taris 

Inggris di New Delhi, Letnan ' 
Djendera! Sir Archibala Nye, Se- 
lama ia bekerdja sebagai djurubi- 
tjara, ia memperlihatkan bahwa 
ia dengan tenang? dapat mendja- 
wab pertanjaan2 jang sukar jg. 
dimadjukan 
kantor berita Russia Tass dan 
kantor? berita blok Russia Jain- 
nja. 

    
djuga memberikan 
hews” 

Barat. 

orang wanita jang selalu berpa- 
kaian hitam, tetapi roman muka 
nja menarik dan rambutnja ber 
warna hitam walaupun Sudah ke | 
lihatan garis2 jg putih didekat 
kupingnja. Matanja selalu terse 

njum. dibelakang. katja mata jg: 
ebal. TP : 

jang ,pertama di 1 
kat dan ia bekerdja dj New York 
dan Washington Selama 18 bulan. 
Pekerdjaan ini melebarkan pan- 
dangannja. ! 

sedjarah moderen pada perguru- - 
an Tinggi di Oxford. Untuk -me- 
nambah gadji jang ketjil jang 
Giterimanja dari 
menulis berbagai2 buku untuk se- 
kolah2 wanita. 

CANADA 
PASUKAN DARAT KE EROPA, 

Laurent, 
pada hari Kemis, bahwa Canada masih 
tetap bermaksud akan mengirimkan sa" 
fu brigade angkatan darat ke Eropa. 
jang akan ditempatkan dibawah pimr 
pinan Djenderal Eisenhower, 

@'keluarkan ketika malam Kemis, bahs 
wa satu bricade lengkap Cansda se- 
dang dikirimkan ke Korea itu, bukan 

njatakannja   
rika Serikat 
bantuan jang njata bagi pemba- 
nguman pasukan2 keamanan dise- 

  

Miss Joan : 
 Burbidge 

Satu-Satunja Djurubi- 
tjara Wanita Di Ke- 

menterian LN Toggeris 
(Oleh Koresponden Sendiri) 

lah satu?nja djurubitjara 
luar negeri 

harus : 
n kepada 

| berita? mengenai 
jandjan Atlantik 

Tetapi baru? im ia sudah me- 

  pertama pada komisaris 

oleh " koresponden 

Tetapi disamping itu is dapat 
' background 

kepada wartawan2 negara 

Miss Joan PBurbidge adalah se- 

mendapat pendidikannja 
Amerika Seri- 

Ia 

Ia mendapat titel B.A. dalam 

pemerilitah, ia 

  

AKAN TETAP KIRIM 

Pprdana menteri' Canada, Louis St. 
mengatakan dalam parlemen   

“Kata St. Laurent, pengumuman jg. . 

nja, berarti, behwa Canada tak akan 
(ikut serta dalam “tentara Atiga Ik Uta- 
ra, $ 

4 

India : 

  

Lebih Baik Mati Kela- 
paran Daripada Minta 

Na 

- Bantuan USA | 

DX HENDERSON, duta Ame- 
rika Serikat di India, menja- 

takan di Washington hari Rabu, 
bahwa tak mudah bagi India un- 
tuk meminta. bantuan kepada 
Amerika Serikat guna menghin: 
darkan bahaja kemarau dan kela:- 
paran. Dalam pesanan jang diki 
rimkan dari New Delhi kepada Pa- 
nita Urusan Luar Negeri Madjelis 
Rendah, duta Henderson men: 
@jurkan kepada kongres Amerika 
supaja menjetudjui rentjana ban- 
tuan makanan Truman. Di 

pula dalam pesa 
nan itu, bahwa rakjat India lebih 
suka mati kelaparan dari pada 
akan mengorbankan suatu kemer- 
dekaan politik dan ekonominja. 
(Ant—Reunter). 

|. dikatakan, bahwa karena 
“dalam tahun jang 

  

    & Res@p untuk mendapatkan badan jang sehat" sintal. 
Mela Powers ini sendiri, ialah tiap hari berlatih berenang paling sedi- 
kit 2 djam lamanja. Siapa jang ingin potongan badan seperti dia ini. 

leh tjoba djuga -nasehatnja itu! ! 

Resep an | El Iaicko Djandji : . 
      kanBusuh 

Dj. Franco 
Selaruh Polisi Se- - 
panjol Sibuk Men: 
tjarinja 

(Oreh Koresponden Sendiri)   

menurut nona   
  

Diplomat? USA Puas 
. Melihat Perkembangan2 Di Timur Tengah 

KONPERENSI wakil2 diplomatik Amerika untuk Timur Tengah 
hari Rebo telah berachir. Didalam sebuah komunike singkat 

memusatkan perhatian 
ri? di Timur Tengah itu. 

perobahan?2 dalam keadaan internasional 
lalu maka sudah semestinjalah konperensi tersebut 

istimewa kepada soaj keamanan dari nege- 
Konperensi ini telah melihat dengan puas 

kemadjuan? jang telah ditjapai oleh negeri? Turki, Junari dan Iran 
dlm tahun jang lalu usa) 
kas pula bantuan jang telah 
Ime: 

- Karena 
Tledor ?.. 

Gambar2 Rahasia Per- 
sendjataan Perantjis 

Hilang | 

ti
e 

EMBESAR2 PERANTIJIS me 
8 ' nerangkan, bahwa 2 hari jg 

lalu salah seorang ahli sendjata te- 
lah kehilangan suatu rentjana jang 
penting bagi pembuatan salah sua- 
tu bagian meriam, akan tetapi gam 
bar tadi pada hari Kemis seko- 
njong2 diketemukan kembali da- 
lam latji salah seorang pegawai 
lainnja. ' Agen? contra-spionnage 
segera diminta bantuan, untuk 
men: "menetapkan apakah gam 
bar tadi mungkin telah ditjontoh- 
oleh mata? musuh. Inj adalah ke- 
dua kalinja dalam tempo satu 
minggu, bahwa rentjana2 pembu- 
atan sendjata jang sangat diraha- 
Stakan itu hilang di Perantjis. 

Pembesar2 tadi seterusnja me 
nerangkan bahwa dalam kedua 
hal tadi tersangkut 2 matjam sen 
djata Perantjis jang sangat effek 
tif dan dalam kedua hal tadi, se 
bab. hilang ialah karena keteledo 
ran. Jang terdjadi ketika hari 
Selasa — itu jalah hilangnja gam 
bar2 rentjana pembuatan lobang 
bagian belakang dari meriam, di 
dekat Lille, 

Ketik, malam Minggu, seorang 
insinjur kehilangan gambar ren- 
tjana granat anti-tank, jang men 
@jadi perhatiap djenderal2 nega- 
ra2 Pakt Atlantik itu. Menurut 
rentjana, granat tadi akan dapat 
menembus lapis-badja jang 2 kali 
lebih tebal dari lapis-badja se 
buah tank berat. 

Insjinjur jang teledor tadi me 
ninggalkan gambar2 tadi didalam 

memperkokoh pertahanan mere- 
1 lah diberikan oleh Turki dan Junanj dalam ngirimkan pasukan?nja kemedan perang Korea, 

Pula mendjadi kepuasan anggau 
ta2 konperensi melihat perkemba 

ngan kesedaran dari negeri2 Ti- 
mur Tengah terhadap Soal perlu 
nja mereka memberikan bantuan 
nja masing2 kpd keamanan dijae 
rah Timur Tengah chususnja dan 
kemerdekaan seluruh dumia pada 
UMUMNJA. 

Wakil2-diplomatik. Amerika ini, 
demikian komunike tsb, mempu- 
njai kejakinan bahwa kesedaran 
ini akan lebih meluas lagi sampai 

kepada lain2 negeri diluar Timur 
Tengah. 

Disamping kepuasan mereka 

P orasi SPANJOL pada 
| waktu ini sedang ber- 
| haahg sekuat tenaganja un- 

  

tuk menangkap gunntan 
(djuara tembak) jang pa". 
ling berbahaja diseluruh 

| Eropah jang bernama Fran- 
cisco Sabater. Sabater, salah 
satu anggauta terkemuka da- 
ri Federasi Anarchis Iberiu, 

| hingga sekarang berhasil me- 
loloskan dirinja dari perang: 
.kap jang sudah disediakan 
'oleh polisi Spanjol baginja 
| selama 12 tahun. Polisi Spa- 
njol sekarang bermaksud un- 
tuk menekuk batang leher 
Sabater untuk selama2nja. 
Terkenal sebagai ,,El Guic: 
ko”, Sabater pemimpin divi- 
si anarchis selama perang 
saudara Spanjol. | 

  

  

Ia melarikan diri ke Perantjis 
ket'ka Barcelona djatuh ketangan 
djenderal Frantcesco' Franco, “teta- 
pi ia berhasil” “untuk memasuki 
Spanfol setjara diam? sesudah 'itu, 
untuk mendjalankan- kewadjiban2 
istimewa. K'ra? setahun jang lalu, 

| Sabater berhasil melarikan -dirinja 
ketika polisi menjerang sebuah ru-: 
mah dimana Sabater berada di. 

| Barcelona. Lima belas dari anggau. 
| ta? jang dis'tu mendapat Juka?2' pa- 
“rah, tetapi El @uicko” berhasil 
mentjapa' perbatasan Perantjis. 

| Sabater kembali ke Tolouse dima- 
ina ja menuntut peladjaran istime- 

| wa dalam soal2 sabot. 

  

Anggauta2 polisi rahasia Spa- 
njol jang sengadja disebar dian 
tara para kaum pelarian ke Pe 
rantj's mengatakan bahwa Saba 
ter dengan setjara Sombong me 
ngumunmikan bahwa dalam perkun 
djungannja ke Spanjol- dalam 
waktu jg dekat ja akan mendja 
lankan kewadjibannja jg paling 
penting, jaiti membunuh djende 
raj Francesco' Franco. 

Tjara bagaimana is akan me 
lakukan kewadjiban ini. tidak di 
terangkannja, tetapi Sabater. 
menghilang dari Toulguss bebe 
raepa Minggu jang' lalu dan Seka 
rang menurut laporan2 jang di 
terima ia berada di Spanjol. 

Po'isi Spanjol pada waktu ini 
sedang meniempurnakan pendja 
gaannja untuk menangkap Sa 
bater. 

Baru2 ini polisi Spanjol sudah 
berhasil menangkap lima orang 
ig ditjurigai dipropinsi. Orenso. 
Mereka menjaru Sebagai pendju 
al batu 'bara dan ketika polisi 
hendak memeriksa! karung batu 
bara mereka, mereka menembak. 
Dalam karung mereka itu terda 
pat pistol, Senapan mesin dan 
alat radio Amerika jg moderen. 

Polisi Spanjol baru2 inj djuga 
. berhasil membunuh seorang ter 
|roris jg sudah ditjari mereka se 
lama empat tahun, jaitu Fran 
Cesco Echeverria, 

  
terhadap kegiatan? negeri2 di : 
Timur Tengah itu untuk dapat 
mempertahankan keamanan dae- : 

rahnja, para “diplomat tersebut 
pun mengakui perlunja  diperha- 
tikan keinginan negeri? ini untuk 
perbaikar ekonominja. Dan ka- 
rena inilah komunike itu telah di   achiri dengan pernjataan, bahwa 

usaha untuk mendjamin keama- 
nan dan keselamatan negeri2 ini 

' sekali Jagi tidak boleh mengha- 
lang-halangi uSsaha2 untuk mem- 
perbaiki keadaan ekonomi mere- 
ka. (Aneta-AFP.). 

CHOTBAH JANG ,MENGE- 
LEDEK”. 

Pater @O'Counell, baru? 'ini te 
lah mengadakan chotbah menge- 
nai bom atom digeredja di Theru- 
bury. Ketik, ia sedang ber-api2 
mengutjapkan  chotbahnja itu, 
gedung geredja telah disamber 
oleh petir. Hudjan debu turun di 

atas kepala para 'Mu-min jang 
terperandjat. 
  

mobil, ketika ia beberapa djam Ia 
manja mengobrol dirumah teman. 

Ketika ia keluar, gambar2 jg. 
sangat penting tadi hilang, pintu 
mobil dibongkar! (Antara—UP). 

Barat Kalau Clash Den Russia ? 
sangat menjetudjut diadakannja 
peratutan2 keamanan bersama. 

Dikatakan olehnja, bahwa Ame- 
akan memberikan 

luruh daerah Timur Tengah, Ban 
tuan militer Amerika kepada Ju- 

'nert, Turki dan. Korea, menurut | 
MeGhee merupakam bukti, bahwa 
Amerika bersedia untuk membantu 

negara2 Timur-Tengah untuk mem 

t 

  

pertahankan dirinja terhadap an- 
tjaman bahaja kominis. 'McGhee 
menjatakam bahwa di Timur-Ten- | 
gah tidak terdapat antjaman ko- 
minig jang chas, akan tetapi 

me. 

Ia tidak suka memberikan kete- 
tentang 

pangkalam2 udara Amsrika didse. 
rah terusan Suez, Djuga ia meno- 
lak untuk 'menjatakan pendirian- 

rangan? mengenai herita9 

Lnja berkenaan dengan perunding- 
Lan2 Inggris-Mesir, 

Kemudian MeGhee telah me- 
ingudjungi menterj luar negeri Me- 

1 selu- | sir, Salah El Din Bey selama em- 
ruh dunia terantjam oleh komiis- | patpuluh menit. Sehabis pertemuan 

ini dikatakannja, bahwa id telah 
membitjarakan keadaan internasio 

| mal dengan menteri luar negeri Me 
| sir, serta memberitahukan kepada- 
nja tentang apa jang telah d'bitja- 
rakan dalam konperensi di Istan- 
bul. (UP), 

  

| 

1 

  

' 
' 

Stalin No. 1 
Dalam Pemilihan 
Umum Di Rusia Da- 

pat Suara 99,98 pCt. 

: S URAT? kabar Sovjet pada 
| hari Kemis menamakan hat- 
sil2 dalam pemilihan2 untuk wa- 

! ng Sovjet Tertinggi sebagai suatu 
emenangan jang gemilang lagi 
2 blok Stalinis partai ' | 

n Orang? jang tidak berpartai. 
64.821.324 Orang pemilih Bani 
98 persen dari djumlah orang jang 
berhak pemilih telah ikut serta, da- 
lam pemilihan? itu. 99,76 Persen 
telah memilih dengan bulat 763 
wakil Sovjet Tertinggi, sedangkan 
hanja 155.123 suara jang “menen- 
tangnja, f 

Stalin termasuk sebagai nomor 
satu dalam daftar wakil? jang 
terpilih, jang antarg lain terdiri 
dtri waku2 jang paling terkemu 
ka dalam kalangan@politik, mili- 
ter, pengetahuan dan kesenian So 
vjet. 1 3 5 

Diantaranja jang dipilih ialah 
anggauta2 Politburo  komponis 
Dmitri Shostakovich, anak laki? 
Stalin letman djendera! Vasili 
Stalin, penulis Ehrenburg dan 
Konstantin S'monov. (Ant.-UP). 

  

PEMBERIAN IDJAZAH STE- 
WARD/STEWARDESS, 

Kursus tjalon steward/stewar- 
dess jang kedua kini telah ber 
achir, Hari Rabu sore dikantor 
pusat Garuda Indonesia Airways 
dilangsungkan  upatjara, pemberi 
an tejasah pada rombongan baru 
terdiri "dari & stewardess dan' 5 
steward, 

 


