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5 Inilah, maka al. diadakan padjak 

He sang “mat, bar SP 

“Ai 

3 | din, mi 

      

   

   

    

  

S9 Ta i Hang koma baru. 

£ wa tidak lama 
   

dag DD be Mata uang dari ma 

sing2 5, 10 dan 25 sen akan ter 
buat 

Bau dengan berita? 

      

2 3 4 z 

Telor-,, Maut“ - 
.Sebasai suatu duta-maut, sedang menelorkan 
medan pertempuran -di Korea, Bukankah 

bahwa sedem kian banjak ketjerdasan manusia 
K benda dipergunakan untuk pekerdjaan me- 
aan Hu? 22 

  

       (Associated Press) 

    

     
  

Papan 
»Kalau P ad hak sala Ditolak Parlemen — Si- 
lahkan Tari Menteri Keuangan Baru!” 

Mam Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara dengan rori 
ja hari Senin jl. tiba dengan pesawat Conyair ,/Tjer- 

| ngan terbang Tabing (Padang) gari Djakarta. Da- 
ngan pers dilapangan terbang Menteri Kewangan 

Nerieaerara menjatakan, bahwa jang paling per- 
1 waktu mi ialah berusaha memperbaiki ke 

orakjat, terutama sekali galam seal makanan, 
uma ja. Atas pertanjaan mengenai anggaran bs 

n, bahwa kekurangan dalam anggaran belandja 
an Sana ada 1 mijard 

   

    

    

   

   

      

   
: , “Fa 

(ne | Duta Ali asa apa 4, 1 1 5 : : 2 

daa “emak Kalau Terlibat Perang 
| lende begroting) maka mungkin 
ketekoran itu mendjadi 1V: mil 

.jard DipAh “Untuk knapa 

.peredarah. Diterangkan, bahwa 
B5 midang2- tentang padjak 

peredaran “itu telah diadjukan 
.kepada emei sedjak bulan 
Maret 1950. Karena soal itu tidak 

“djuga “ dibitjarakan oleh parle- 
. men, maka padjak pe' redaran itu 

dengan . "Undang? Da- 

UTA-BESAR 
Amerika, mr. Ali Sastroami- 

bahwa djika terdjadi   ngan sekuat tenaga untuk, meng- 

Aa Pe 

' Malahan, “kata Menteri bijafrud- jang baru diperoleh itu, 
gkin djuga akan diadakan 

baru lagi, jaitu extra-winst 
belasting (padjak dari keuntungan 

| jang Iuar biasa). Dinjatakan, bah- 
ngan uang tidak diada- 

tj Ikup-satu kali sadja pe 
ongan itu diadakan. Selain itu 
L ena Ketekoran jang le. 

.diu Ikan berhemat dida 
| anggaran dejandja 

   
pengharapannja, bahwa 
mungkin untuk mendekati 

bih luas 

arbitrase. 

Tidak akan   
PN asalan djika pahak2 jang bersangkutan tidak 

"1 iga ata aaan nanti ditolak olehakan berdiri terlampau djauh sa ' 
Menteri Sjafruddin mentu dari lainnja, sebagaimana ter”' Bana n 

1je 1 njata dalam perselisihan2 faham 
antara Nederland dan Indonesia 
dalam mang KPBBI dapat mene 

mr. Sastroamidjojo, 
Ia mengachirj  keterangannja 

dengan mengatakan, bahwa Indo 
nesia .tidak ingin menggontjang 
kan lebih landjut perimbangan ke 
kuasaan jang telah gontjang itu 
akan tetapi lebih menghendaki hi 
dup dalam ingatan sebagaj Suatu 
negara jang selalu mendesak 
akan perdamaian “dan dengan 
fjara demikian ikut membantu 

| tertjapainja penjelesaian dengan 

djalan damai, selama penjelesai 
an sematjam 'itu masih dapat ter 
tjapai”. (Aneta). 

Dibrangkan. lebih djauh, bah 
lagi. akan dike 

ki pemerintah uang 
-darj 5 “Sen, 10 sen, 25 sen 

dari epemar ( Antara). 

sinjalir gerombolan? 
. elah selatan kabu 

ng, Bupati Bandung 
an2, bahwa gerom 

kearah timur 

  

   

    
   

    
   

  

   
     
   

  
     

     

      

       

  

: B Pata Ta 
E Jah dusta de Na Seba 
tabu sampai sekarang ge 

mbolan itu terpen- 
dan mengadakan pe-, 
| Gisana-sana, tapi ti- 

sesuatu daerah. 

  
    

  

     

mempunjai 

djumblahnja kira2 250.000 urang. 

Tentara ini kelum dapat diku : 

rangi setjara besar2an karena ma 

sih terdapatnja banjak soal2 di 

mana di butuhkan djuml, tentera 

jg besar seperti kesulitan2 dalam ' 

likwidasi tentara Belanda jang 

antara lain menimbulkan soal Am 

bon, penggangguan 

| dan djuga o'eh karena . keadaan 

N nga- 
Ka sngat mn ke 

      
   

    

   
    

    

     
    

     

     
   

rakat Indonesia terbukti helui 

dapat menampung tenaga? ji 

Naa OA . ten 

  

    

djojo menerangkan dihadapan Uni 
ted Christian Missionary: Society, 

-peperangan 
baru dan terpaksa harus berkelahi, 
»Indonesia akan berdjuang . de- | 

Mr. Sastroamidjojo mena 

lah2” dewasa ini dari sudut moril 
untuk menemukan dasar jang le 

bagi suatu rsesuaian ' 
dan Dual Ea na sak Indo Negeri Mr. Rum, Sekretaris Djen- nesia telah menggabungkan diri | deral Kementerian Luar Negeri 
kepada mereka jang menghendaki Mr. Icksan, Dr. 

1 
terlambat dan pi- 

mukan penjelesaiannja, demikian ' 

—Indonesia Akan Per- |. 
'tahankan Diri Ke Da- : 
Jam Maupun Ke Luar 

Indonesia di ! I 

saga 2 ga 

Ta ti 

IDALAM sidangnja jan “ber 
DAN kemarin dari 

telah memb'tjarakan peraturan? 
tentang pembentukan Dewan Pe- 

han ,Grondhuurordonnantie” dan | 
»Vorstenlandsch Grondhuurregele- 
“ment” dan lain?2. Seofain daripada 
ita kab.net djuga telah membitja- 
rakan dan menerima usul? peru- 

mengenai kedudukan hukum dan 
keuangan Ketua dan Anggota DP 

wan menteri. 

NN 

P.M, Tewinir atas pertanjaan2, 

menerangkan lagi sehabis 'sidang 
kabinet tsb, bahwa Dewan Pe- 
rantjang Negara itu adalah bersi 
fat tetap: soal2 jang lainnja menge 
naj hal ini PM belum hendak lagi 
memberikan keterangan2nja. 

Tentang perubahan2 mengenai 
,Grondhuurcrdonnantie” dan Vor 
stenlandsch Grondhuur” itu dite-   rangkam oleh PM. bahwa isinja ia 
lah untuk menjesuaikan peratu 

17.09 simpai djam 23:00 kabine: 

bahanterhadap usul? initiatif DPR 

p 'Lantjarkan Seri E 
sg Setjara B 

P ASUKAN2 Te, pan, hari Ea 

: 4 Hungsor ng. p : £ 

"3 2 2 pasukan? Pa De KPA ang an 

5 Kabinet Kemaren| . 

rantjang Negara, tentang perub:- | 

R. demikian pengumuman resmi de | 

t 

mang baru disuatu front 
pandjangnja 100 mil dari Sesut | 

Ipat praktis se. Turun 

  

   

  

    
   

      

        

   

  

   
nara 

ar P 

Pai iku lbh van bhw 

Idaam djumblah2 jatg maki” be- 
Sar sedang membuat Per ANA: 

jang 

|dibarat hingga kepegunungan? 
“disebelah utara Chongchon diti- 
mur. Ditaksip bahwa pasukan? 

RRT dan Korey Utara mempuja 
lebih kurang 130.600 - serdadu 
Wisepardjang Ta Peraga 
itu, 

:. Pertemikaiih besar2an 
| akan terdjadi? 

. Berhadapan dengan pasukan? 
ERRT dan Korea Utera itu, terda 

ekuatan Ten 
tara . ke-8 djenderai Ridgway, 
untuk bersiap? terhadap kemung 
kinan pertempuran2 jarg menen. 
tukan diwaktu jang singkat lagi. 
Menurut pengumuman Tentara 
ke-8. divisi tentera leut kel | 
Amerika telah kembali digdjukan 
dimedan pertempuran tengah “un 
tuk bertempur disampin. 4g Korps | 
ke-9 PBB. Sebuah iwvist Korea 

tar 
. 

  Se'atar djuga bert mpur. difront 
tersebut." 
Pasukan2 PBB laiamja mengam 

ran2 itu dengan suasana dan'ke bij kedudukang digaris pertempu 
adaan “didalam lingkungan peratu 
ran2-sewa-tanah di.Indonesia de 
wasa ini. 

Pertanjaan mengenai perkemba 
ngan keadaan setelah. dikeluarkan 
nja peraturan larangan mogok dam 
lockout baru2.ini didjawab oleh 
PM bahwa dapatlah kini diko nst: tir 

' jang masing2 pihak  mempunjai 

e 

halaukan bahaja dari manapun Pan 
baik dari luar maupun dari dalam 
— jang mengantjam kemerdekaan p 

ni terhada 

| 

  

keamanan | 

sosial-ekonomi negara dan aa d 

pengertiannja didalam duduk dan 
tudjuannja soal itu (Antara). 

Denok 5 
Mr. Tirtawinata 

no telah dilakukan penjumpahan 

Langkat ndjadi Duta Besar di 

ti 

.ran tengah pasuka 
 memperore Le 

3 
» Mr. Tirtawinata jang di- | 

| Selasa pagi oleh Presiden Sukar 

Irak. Upatjara penjumpahan dila ' 
kukan di Istana Merdeka dan diha 

| diri antara laih oleh Menteri Luar 

Darmasetiawan, 

Mr. Subardjo, Djaksa Agung Su- 
prapto dan lain2. 
Sebagaimana diketahui pengang 

katan Mr. Tirtawinata sebagai Du 

ta Besar di Irak ialah untuk meng 
gantikan Duta Besar Hadji Dahlan 
Abdullah jang meninggal dunia pa 
Ga tahun jang lalu. : 

2 

momen New Dsihil 
£ Dalam suasana chidmat pada bu 
lan jl. telah dibuka oleh Perdana 
Menteri India Jawaharlal Nehru sta- | 
dion di New Deihi, dimana akan di | 
langsungkan pala tg. 4 sampai 11 
Marep j.a.d. ini Asian Olympic Ga- 
mes jang pertama, Stadion ini 3 
pat memberi tempat, kepada 30.000 
orang penonton dan mempunjai pe 
lengkapan jang serba compleet dan 
mcoiern pula... Gambar memperlihat- 
Kan Perdama Menteri Nehru (kedua 
dari kiri) dan disampingnja Nj. Rai- 
kumeri. Amrit Kaur, mentgri kese- 
hatan India dengan disertai bebe” 
rapa orang pembesar lainnja, ber” 
djalan keliling stadion baru, sehabis 

pembukaan dilakukan. 
: (Associated Press)   

  
Anggaran belandja untuk per 

ran? disebelah barat-laut, sela 
tan, tenggara dar sebe'ah timur 
Seoul, Pasukan2. RRT -dan Korea 
Utera hingga. . .kini telah memu 
kul mundur segala. pertjobaan 
pasukang PBB untuk menjebera | 
ngi sunggi Han. 

seranga :2 jang dia 
dudukan pasukan? 

na Seoul. 

H # 

   

    

  

| Disektor dna edan setang 

     

  

3 mil, tetapi disektor2 lainnga ha 
aja terdapat perobahan sedikit 
atau tidak ada perobahan sama se 

kali dalam kedudukan2 pasukan2 
PBB: 

Sementara itu untuk pertama ka 
li dalam beberapa hari ini dikabar 
kan tentang adanja gerakan2 pasu 
kan2 Komunis dipantai timur. Me 
nurut komunike Tentara ke-8, pe 
zawat2 pengintai PBB telah meli. 
hat kira2 1400 serdadu Komunis jz 

sedang bergerak kearah barat daja 
17 mil sebelah barat laut Kangnung 

tidak djauh dari garis lintang ke- 
38. Pasukan2 RRT jang sedikit2nja 
mempunjai kekuatan 1 divisi dika 
barkan sedang dipusatkan disepan 
djang djilan jang membudjur dari 
Yangpyong “melalui Yongduri ke 
TERI. (Antara — UP). : 

TENTARA DIKERAHKAN. 

Pemerintah New Zealand hari Se 
nin memberi perintah kepada ten- 

' taranja untuk membongkar barang 

“tahanan didasarkan atas pemeli | 
|haraan tentara ini dengan pem 
bangunan angkatan laut dan uda 
ra serta biajy tindakam2 sosial 
seperti tundjangan kepada djan 
da2 perang dan jatim piatu pe 
rang. ,Kini telah diusahakan un 
tuk menekan anggaran belandja 
tersebut serendah-rendahnja, 

»Akan tetapi pokok persoalan | 
. jang dihadapi sebagai akibat per | 

    ngan jang ” bertahun-tahun, 
j antara lain dengan adanja tenta 
ana akan besar djumblahnja, | 

  

1 dirobah. “age gl   

  

  

barang dari kapal2,. karena kaum 
buruh pelabuhan tidak mau menu- 
ruti perintah dari pemerintah. un- 
tuk bekerdja kembali. Menteri per 
buruhan menjatakan pemogokan 
kaum buruh pelabuhan ini sebagai 
»landjutan dari perang dingin”. 

Pemerintah telah mengumumkan 
keadaan darurat dan memberi pe- 
rintah kepada kaum buruh untuk 
bekerdja kembali. Tetapi hari Senin |. 
kaum buruh tidak masuk kerdja, 
-dan pemerintah selandjutnja meme 
-rintahkan kepada tentara untuk 

| melakukan pekerdjaan kaum buruh 
itu dengan membongkar barang2 
dari kapal2, 

PESAWAT? TERBAN G PEMBU- 
RU AMERIKA DI MALTA, " 

—- Hari Senen satu eskadron Pe 
.fawat2 penempur dari Marine 
Amerika telah mendarat di pang 
kalan angkatan laut di Malta un 
tuk ,,melandjutkan” latihan? ber 
tama2 dengan pesawat2 dari 

angkatan laut Inggris. 
Pesawat2 Amerika ini beragal 

dari kapal induk »Franklin D. 
Roosevelt.” F 

2 90 Orang Anggauta Ang. Perang Rd. 
tentara jang besar , tu singkat, ,,Apabila anggaran 

belandja untuk pertahanan lebih 
besar dari anggaran belandja 
untuk kementerian penyadjaran, 
sosial, perburuhan dan  keseha 
tan bersama 'maka hal imi seka 
li-kali tidak berarti bahwa usaha 
kearah persiapan perang lebih di 
pentingkan daripada usaha per 
baikan sosial ekonomj day kebu 
dajaan rakjat. Akan tetapi hal 
ini harus dilihat sebagaj salah 
satu sudut dari persoalan jang 
dihadapi tiap2 negeri 

ngalami Aan ang. 

Resin 1 

    
    

    

pasuka:9 RRT dan Korey Utaru | 

» 

ap Pa saputangan, 

Bantalan sekali 
imempunjai rasa penuh, harapan, 

bongan pertama Olympiade Inde- 

4. orang - berdjabatan tangan 

poran, itu djumblah arggota par- 
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Ha 

Ke Delhi 
'Beribu-Ribu Penduduk. 
Mengantarkan Atlit | 

Kita Dilapangan Ter 
2 bang | 
IBUAN rakjat Djakarta jang | 

' Sebagian terbesar terdiri atas 

  

murid? sekolah, dari mmahas swa 4 Hari Senin ibl, di Is 
pampai pada murid? sekolah raf- Ba Pa 2 Bag 1 Delhi, Dalam  perd I jat, siang hari kemaren memban. tiapkan selamat djalan k djiri lapangan terbang Kemajoran 
untuk melihat keberangkatan rom 

presiden dengan mereka j   
nesia ke New Delhi. Barsan mu- 
sik dari Djawatan Pemadam Ks 
bakaran Kota tak ketinggalan 
memperdengarkan lagu? jang az. | 
pat menam z semangat pc- 
muda/pemudi bangsa Indones'a. 

KK ak 

Tepat djam 1 siang rombongan 
Olympiade dibawah wash SP 
Pakualam setelah. setiap pengi- 
kut dan . beberapa orang offi- 
cials jang semuanja berdjumblah 

mengutjapkan selamat tinggaj ke- 
pada Menteri PPEK, ketua Mah- 
kamah Agung Mr, 'Dr, Kusuma- 
atmadja, wak Walikota Tabra- 

ni Notosudirdja dan laing  pem- 
besar, mesin pesawat  menderu 
dan pesawat terbang jang ditum- 
pangi rombongai - kemudian: ber- 
gerak. . meninggalkan lapangan 
dan ribuan pengantar jang me- Tjotjokkah 

Nomor Tuan 
Pp» hari Selasa pagi di Dja- 

karta telah d mulai penari- 
kan undian uang. Hasilnja jalah 
seperti berikut: 

R 100.000 di Bandung No. 19980, 
.R 50900 di. Somarori 2 634553 

  

Dalam pertjakapan dengan 
wartar in ,,Antara” sebelum naik 

at udara, SP. Pakualam 
em impin rombongan me 

“lagi, bahwa ia 

      
bahwa rombongannja akan men | R 25.000 di Medan No. 139982. 
tjapai hasil jang kita harap tidak | R 19.000 di Medan N o. 13168: 
akan mengetjewakan. Dikatakan , R 10000 di Surabaja No. 43946: 
seterusnja, apa lagi djika anak2 | R 10.609 gi Djakarta No. 48565: 
taja melihat anak2 sekolah ini, | R 5.000 di Djakarta No. 21971: 
mereka merasa sangat.- gembira R.5.000 di Semarang No. 119853: 
dan merasa kewadjiban moreel, | R 5.000 di Sibolga. No. 192585 
bahwa mereka harus membawa | R 5000 di Makasar No. 15068: 
pleh2 jang bagus, ialah mendjun | $ 5009 di Surakaja No. 15 9696: 
djung kehormatan bangsa dan ne R 5. 069 di Makasar No: ara 

gara-Indonesia diforum interna 
gional. 

»Adanja “rasa pertalian dari 
anak2 sekolah ini menimbulkan 
dorongan pada rombongan kita”, 

Tambahan anggauta R om 
bongar: Olympic Games 

“Untuk turut serta dalam rom 
bongar Indonesia ke Olympic   demikian S.P. Pakualam meng | Games di New Delhi te'ah ditun 

achirj pertjakapannja, Tajuk djuga dengan ketetapan 
Rombongan jang 'kedua ber j Menteri PP.& KJ. Rnys, Inspek 

djumblah 19 orang akan berang ' tur Pendidikan Djasmani pada 
kat hayi ini. | Kem. PP.&K. 

» ... Sa 2 & (Saringan Di Tjecho 
Ciementis Dituduh Akan Mendjadikan 

Tt jechoslovakia »Yugoslavia Ke II“ 
B EKAS MENTERI LUAR negeri Tjekoslowakia, Vlidimir Clemen- 

tis, dan 4 orang pemimpin terkemuka dari Partai Komunis Tje- 
koslowakia telah ditangkap dan dipetjat dari partai, demikian di- 
umumkan di Praha pada hari Selasa. Clementis ditangkap atas tudu 
han mendjalankan spionase dan: mengadakan komplotan untuk men- 
djatuhkan pemerintah, sedangkan 4 orang pemimpin komunis terse 
but, ja'ni Otto Sling, njonja MarieSvermova, Laco Novomesky dan 
Gustav Husak, dipetjatdari partai karena dipersalahkan mengadakan 
komplotan untuk mendjadikan Tjekoslowakia ,, Yugoslavia kedua”, 

Naa ya 
Menurut japoran mengenai se- phan Bastovansky, menerangkan, 

leksi enggota2 partai komunis bahwa Clementis adalah 'anti- 
Tjekoslowakig jang diadakwi ba- Sovjet ketika menjerbu Finlandia 
Tu? ini, setelah diadakan pemi- dan ketika perdjandjian Nazi- 
lihan dar udj-an kira2 150,000: Sovjet ditanda-tangani dalam ta 
orang.arggota dan anggota per- hun 1939 dari 
tjobacm (tjalon) te'ah ditjoret ia mendjadi spion dari djawatan 
dari. daftar wiggota sedangkan rahasia Perantijis. 
lebih dari 25.000.anggota telah” Dikatakan, bahwa ' Clemeatis 
dipetjat dari partai, Menurut la- djuga anti ,,pembebasan” 'Ikrai- 

ne oleh Sovjet. 

  

tai jang tertjetat pada tangga” 
9 Pebruari jl. adalah 1.518. 1h4 

orang dengan 159.299 orang “ja 
lon anggota, Dari djumblah "tu 
25.954 -orang telah, ng dari: 
Patah 

Djanuji Gotiwald 
Presiden ' Tjekostowakia, Klement 

Gottwald, kawan lama dari Olementis, 
pada heri inggu jl. telah mentjela 
dan menud Cuementis ikut serta da- 
lam komplotan untuk merebut kekua- 
taan pemerintahan Tjeko dengan mak- 

sud untuk memasukkan 'Tjekoslowakia 
dalam front imperialis Barat. Tuduhan 
tersebup diutjapkan dimuka sidang 
sentral komite Partsi Komunis Tjeka 
minggu jl, dan kemudian disiarkan 
oleh pers komunnis, 

Dalam #uduhannja itu Gottwald ber- 
Ajamdji, bahwa anasir2 merusak semar 
tjam itu achirnja akan dihukum der 
mgan seadil-edilnja. (Antara UP), 

. Tentang dir: Clementis 'ebih 
landjut sekretaris djenderal Par 
“tai Komunis ' Tjekoslowakia, Sie: 

  

SAUDI ARABIA AKAN MENGON 
KOSI PEMBETULAN MAKAM 
SUTII, 
Kementr. Urusan Agama baru2 

RRT Dan Korea-Utara » Didjamu Presiden 

Ir gan Pembalasan : 

sar-Besaran Na 
In ser angan pembalasan Huni Ht kali dinas 
igah jang telah berdjalan satu minggu lamanja 
€-2 Amerka jang mengambil kedudukan? bebe- 
ipat dihalaukan, tetapi | ini danggap sebagai sua 
aris tak mundur” peanaa Tang en 

daam lapangan Olah Rasa di ya Delhi. 
hal lamen Istana. 

reka. Tampak pada gambar: 

  

bahwa sedjak itu- 

  

Djakarta telah diadakam perdia- 
it Asian Olympic Games di New 

b. Presiden Sukarno telah mengu- 
waktu   mempertahankan mtma Indonesia 

sedang Dera ena dis 
Aneta) 

Perpetjahan ,RMS' 
Nikljuluw Ingia Maluku sala Bernaung 

Dibawah Sang Merah-Putih 
ENGEN AI PERPETJAHAN jang terdjadi antara orang? Ambon 
di Nederland, harian Belanda ,/Treuw” (Anti Revolutienair) di 

Amsterdam mengabarkan, bahwa perpetjahan itu disebabkan karena 
' adanja pertentangan jang sudah berbulan-bulan jang meliputi kala. 
ngan tersebut. P. Lokollo jang beberapa waktu jang lalu sebagai men. 
teri jang diberi kuasa oleh ,,Republik Maluku Selatan” 
derland dari Ambon, sebagai pembesar jang 
memetjat njonja dan Dr, Nikijuluw, Kayadu dan Ds. Tutuarima seba. 
gai anggauta? dari Biro Maluku Selatan di Den Haag. 
tahui, Dr. Nikijaluw dulu diangkat sebagai wakil 

tertinggi dari ,,RMS”. 

Sebagai dike- 
»Republik Tu 

Menurut keterangang jang di- 
dapat oleh, hariar ,,Trouw”, maka 
bri 7, Nikijuluw tidak mau mene- 
rima pemetjatan tersebut, Ka- 
rena itu Dr, Nikijuluw telah. me- 
mirdahkan sekretgriatnja. . 
Den Haag ke Rotterdam, : 
Menurut harian »Trouw” .ma- 

ka: Vigeleyn-Ni keifulirw jang me- 
wakili RMS di Amerika - Serikat 
akan: melandintkan .pekerdiaan- 
njd, 

Pertentangan paham . itu menu- 
rut harian ,,Trouw” sebagian 
besar disebabkan adarja perbe- 
daan paham politik antara ke- 
dua golongan. Dr, Nikijuluw dan 
pengikutnja menginginkan -ter- 
dapatnja otonomj 
Selatan dibawah bendera Merah- 
Putih. Mereko tidak  mengingin- 
kan Muluku Selatan lepas dari 
Republik Indortesia dan imi ber- 

tentangan dengan. pendirian goie- 
ngan Lokollo dan Patti, 

Golongan Lokollo dan Patti ber 
pendapat, bahwa karena Republik 
Indonesia dengan paksa mengha- 

| puskan susunan federasi dari Indo 

  

nesia dan negara2 bagian, maka 
ini tidak memungkinkan lagi ada- 
nja kerdja sama antara mereka, de 
ngan Republik Indonesia. 

Pertentangan paham antara. ke 
dua golongan itu merukan faktor 
djuga dalam pertentangan antara 
dua badan jang didirikan oleh me 
reka di Nederland untuk memberi 
kan bantuan pada Ambon. Badan 
»Door de eeuwen trouw” berpendi 

rian bahwa orang2 berasal dari 
Ambon harus menentukan sendiri 
status politiknja dan bahwa perbe 
daan paham dalam soal politik ti- 
dak boleh melemahkan bantuan jg 
akan diberikan kepada rakjat di 
Ambon. 

. Sebaliknja badan ,,Ambon in 
Nood” kini berdiri dibelakang golo 
ngan Dr. Nikijuluw. Demikian ha- 
rian ,,Trouw”. (Antara). 

DI INGGRIS ORANG PALING 
BANJAK BATJA KORAN. 

Dari statistik? jang diumumkan 
di Lake Success ternjata bahwa 
Inggris mempunjai djumblah re. 
kord surat? kabar. Kepada tiap se 
ribu orang penduduk di Inggris di 
djual 600 ex. surat kabar, di Ame- 
rika Serikat 354, sedang “di Peran 
tjis, 282. 

.HUKUMAN SEUMUR HWUuP. 

Pengadilan |Tertinggi Amerika 
hari Senen menolak untuk meme 
riksa kembali peristiwa djurna 
lis Robert Best, jg karena siaran? 
aja dgn. tadio untuk kepenting- 
an Nazi selama perang didjatu 
hi hukuman seomur hidup, 

  

datang di Ne - 

wuuk Maluku 

ini mendapat kawat dari perwaki 
lan kedutaan Indonesia di Djeddah, 
bahwa pembetulan makam. sutji,jg 
telah menderita kerusakan? akam 
diongkosi seluruhnja oleh Saudi 
bia, dan tidak akan dterima bantu   an2 dari luar, Seperti pernah disiar 

“kam di Indonesia djuga telah ber 
“diri pasitya2 ustuk mengumpulkan 

   
    

uang guna keperluan pembetulan 
mesdjid ini. Selandjutnja dikata- 

    

    
|kan pula, bahwa Saudi Arabia ti 
dak ak an menolak Sokongan untuk 
     Panah diseki tar makam | 

—Peledakanz2 Di Matahari— 
ELAMA 24 DJAM dimataharj telah terdjadi Iedakan2, 
Ledakan? ini dilihat oleh observatorium untuk menjelidiki 

bintang2 di Tokio. Tetapi ledakang ini dianggap biasa sadja. 
Ledakan jang pertama dilihat pada Minggu pagi, dan Senin 
Sore masih dapat dilihat ledakan? itu. Observatorium tsb, mes 
nerangkan, bahwa dari matahari telah keluar gelombang? ejek- 
tris, jang seratus kali lebih kuat dari pada elektris biasa. Le- 

» tusan2 dimatahari tidak djarang terdjadi, ta Manah dg 
ne sha adalah sangat Marang, 
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Maan ma- 
ge ap Shandi In 

  

ar dari Hata aa 
i dari pusat “hadir djuga di 
“Tedjasukmana sekretaris 

re k Dj akarta. 1 

"Dalan" dai pembukaan. Tedjasuk- 
| meana, antara lain di Ti jkan,. bah- 
wa para pedagang harus Insjaf takan 
'adanja bahgja keruntuhen kedudukan 
Indonesia dalam. dunia perekon omiam. 
Internasional, bilamana kita sendiri 
sekarang tidak 'menjehaikan keerdaan 
didalam. "negeri kita sendiri. “Keuntu- 
ngan? jg diperoleh voleh kita” dalam 
perdagangan ' dengan Juar negeri se- 
hingga kita berhasil mempunjai bera- 
tus djuta deviezen, tidak akan ber. 
langsung selame-lamarja.. Mengenai 
kapital asing, Tedjasukmana terang- 
kan, bahwa kita masih memerlukan. 
nja, akan tetapi perusahaan2 asing 

“ itu harus diatur supgja djangan dira- 
. sakan sebagai penindasan terhadap 

perkembangan usaha Nasional, 
#Selandjutnja kapital asing ig kita 

atur lapangan bekendjanja, kita her 
rus dapat djamin baik kedudukanaia ja 

     
    

  

    

djasukmana, 
Perlu dikabarkan disini, bahwa DEI 

ini adalah satu organisasi ig .mem- 
punjai maksud dan tudjuan sbb:: 

lapangan ekoncmi kebangsaan berda- 
sarkan tjita2 kemakmuran rakjat: 2 
Membentuk: dan membesarkan modal 

5.» kebangsaan bangsa Indonesia, 3 Me- 
madjukan dan menjelenggarakan ke- 
penting bersama usaha? Indonesia 
dan, mendorong serta memperbesar 

, kegiatan dalam lapangan ekonomi di 
calara bangsa Indonesia: DELI “ini te- 

lah mempunjai tjabarg2 -esni dari 
kote? besar dan penting diseluruh 
Mopultuan. Indonesia. 

BERITA REDAKSI. 
Langganan No. 54, Solo. — I, Hari 

Selasa Paing jang ditanjakan djatuh 

ig: 2 Oktober 1906, wukunja Tolu. 
Hm. Hai Saptu Wage termaksud wuku- 

nja- .Kurantil djatuh tg: 7 Djanuari 1928 
Langganan No, 2886, Semarang. 

Tg. 24 Desember 1929 djat djatuh hari 

. Selasa Legi, 22 Redjeb ih Eh& 1860 
.wuku Kuruwelut. 

Fa Langganan :No. 3317, Semarang. — 
Hari Minggu Wage tg- 1 Puasa (Re- 

madian) iakah . menurut hitungan .Hi- 
djrch,  tahur 1863, Djawa tg: 29 

: Ruwah tehun Ap 1975, Masehi” 20 
Sa Agustus 1944. 

| “Langganan di Dji Pasar, Pati. — 

Tg. 2 Desember 1920 harinja Kemis 

Pelni Trekkingslijst Undicn Uang 
Djdkarta, tidak dimuat dalam harian 
ita, ana 3 “dapat diminta dari kami tor 

Escompto. BA 

PENDJAHAT MATI 

  

   : jg. mengetahui mengabar 
ar Na an 12 iii seorang ke- 

pala Peni, bernama S. Dj. di 
Budah (Salatiga) 

FE “mati ketembak oleh seorang 
pendjaga. Pada waktu itu, pendja 
hat tsb. dibawa dgn prahoto dari 

. daerah Ketjamatan tsb. ke Sala- 

    

    

maupun kecmonannja", demikian Te- | 

1 
Turut membantu pembangunan dalam | 

HARGA NAIK Aa 

ada djuga jang mar 

berlehih-lebihan: 

. kapitalis gedee: 

pik habis habisan “..... 
Wala, wala, wala! Sir-pong dari 

wartawan kampung sekonjong2 di 

naikkan djadi wartawan kapitalis, 
penghisap dan profiteur! Tapi Sir- 
.pong sebenarnja “gembira banget 

menerima tjatji2an tadi. Tanda bah 
“wa para pembatja pada tjinta ba- 
nget sama korannja, Kapan kaluk 

orang mau mbangun tresno, biasa 
aa kan djambakZan rambut du- 
Ie asn 

“Tetapi zonder gekujan, kawan, 
Sungguh mati kenaikan lengganan 
tadi sudah. tidak bisa dikurangi la 
gi. Dimana2 sudah begitu. Dan Sir- 
pong udah r€ken jang serendah-ren 
dahnja tur banget. Sebenarnja ka- 
luk.disuruh rendahkan lagi, sebe- 
tuinja ja masih bisa. Tapi me-ren- 
dahnja ini berarti merendah masuk 
kubur Boleh gulung tikar. 

(Dan didalam gulungan tikarnja bi 
sa Ginasukkan Sir-pong, 
rim bestelgoed (ongkos Rim dju- 
ga sudah naik, 100000!) ke malai- 
katul kubur ti! 1 

Terus terang sadja. Sebenarnja 
dalam dieman seperti karang ini, 
lebih menguntungka n djual kertas 
putih sadja! Sonder banjak risiko, 
zonder bisa dimaki i-maki, zonder 
ada pertanggangan djawab justitio. 
heel, zonder susah-susah! Tapi apa 
Sir-pong “disuruh menggelapkan 
kertas koran jang diberikan oleh 
pemerintahnja untuk penerangan 
kepada rakjatitu ??? 

Ah, kawan, terima kasih ! pn 

Sirpong. 

117 ( TON GULA UNTUK KAB. 
SEMARANG. 

Pihak Pamong-Pradja Kab. Se. ' 
marang memberitakan dalam : 
Konperensi tsb.. bahwa untuk ! 
bular inj akan dibagikan 117 ton 
gula. Adapun pembag 'annja se- 
tiap bulan gdalah sbb: 

a. EN Umum 250 gr. tiap 
djiwa. Untuk orang2 jg. men- 
derita sakit dalam rumah sakit 
500. gr.tjap “djiwa, c. Untuk Bu 
mah “Jatin dan pastori 250 gr. 
tiap djiwa. dl Untuk keperluan 
Kartor Kawedanan 25 kg. e. Un 
tuk keperluan kantor Ketj. 25 kg. 
f£. Untuk keperluan «kantor Man- 
terj Polisi 15 kg. 

djalankan setelah 'ada gegevens 
jang masuk mengenai . djumlah 
djiwa dalam Kab Semarang. 5 

DILEMP: ARI DENGAN BATU. 
Hari minggu j.bl. ini, telah ci 

tahan sementara waktu 3 orarg, 
masing2 bernama. M. D. dan K. 
karena tersangka pada fgi. -23 
Pebr, berselang ini telah melzku.   ini, ia melontjat dari   lakangan 

truk, tsb.,. 2 tetapi malang, ia 
ditembak pendjaga jang me- 
ngawalnja nasa 

    

   
   

mati pada tem- 

5 UBE PENDUDUK 
Kep ea pa 3 
“Karena bersatunja penduduk ka 

pung Mlatisabar, pada malam Se- 
nen jbl. ini mereka telah berhasil 

menangkap 3 orang pendjahat jang 
sedang melakukan pentjurian di 

atu rumah dikampung tsb. 
pendjahat itu oleh pendu- 

duk kampung itu telah dikerojoki 
demikian , hingga pendjahat 
tsb. terpaksa dirawat dirumah sa 
kit Purusara. & 

   

      

TARIP? PTT NAIK. 
NE: Menurut pengumuman PTT mu 
B3 lai tg. 1 Me et. tarip2 telepon 
aa akan dinajkka 
kie | Dengan kenaikan 'ini,. maka 
Pe , uang langganan - bulahan itu 

akan berdjumlah: 

kan kekerasan dengan terang2- 

an, bersama orang Jain jang hing- 
ga kini belum tertangkap, ter- 
hadap seorang Belanda  H.S. 
tinggal di Karangtengah 1/15, 
jang waktu itu sedang bekerdja 

di emplacement Spoorlaan: HS. 
ini telah diserang oleh pegawai2 
D.K.A. terdiri darj remmers dan 
pendjaga dengan djalan melempa- 

ri batuspadanja, hingga menge- 

nai kepala dan punggungnja. : 

SEBAGIAN PEKERDJA BALAI 

EOTA PRADJA MERASA 

KETJEWA. 
Setelah terbentuk  D.P:R. Kota 

Pradja Semarang, maka sebagian 
dari para pekerdja Balai: Kota 

merasa agaknja “ketjewa, karena 

perbaikan - nasibnja ' jg telah di- 

usulkan. oleh kepala2 Djawatan 
dan bagian, pada D.P.D. sampai 

pekarang belum mendapat perhati- 
an sebagaimana diharapkan. Ber-   a. untuk hubungan perusaha 

an dsb. dji Bandung, Djakarta 
Semarang dan Surabaja R 90.—. 

ja b. untuk hubungan rumah da 
ag lam kota2 tsb. diatas R 45. — 
e ta Bag hubungan rumah jg 

xx setengah. ditutup pada pagi hari 
S3 Lea Tatan, Kota, Tan: 

“gj 0 2 “Djatinegara) 

' 

  

   

    

   

      

   € “Interlokal 
2 laen aan 

1 ra2 16074, Nara 
    

      

     
    

    

   

  

  

' menjatakan, semangat 

PANITYA PERINGATAN HARI 
WANITA INTERNASIONAL. 

ta umumnja memakluminja, 

bentuklah Panitya Peringatan Ha 

ri Wanita Internasional Semarang, 
pada tanggal 22 Pebruari 1951 da 

il lam rapat jang dikundjungi 
kl 20 organisasi wanita dan lain2 
crganisasi di Semarang, 

tya antara lain sbb.: 

sehat: Ni. Kusubiono, Nj. 
dan Nj. Chung Kiem Yen, Ketua: 
Nn. Endang Wanuti (Gerwis) : ar 
kil Ketua: Nn. Lice (Sin Y: ' 
Penulis I: 21 

50 0 | Penulis JI: 
1 Bendahari'. | 

hubung dfn ini, maka mereka itu 
bekerdja te- 

lah berkurang. Demikian “pihak 
- Sebda 'tjabang Semarang telah 

Tammeogak ke pada jg bersangkutan 

:& maksudnja selekas mangkis 

ENI aNGO SArar usul2 tsb. 

LAGI UANG KERTAS J.B. 
PAKAI TJAP ,SINGAPUR”. : 

Hari Saptu j.b.I. ini, oleh polisi 
telah disita lagi dua lembar uang 
kertas J.B. dari R 25—- jg akan 
disetorkan pada Javagche Bank 

Smg. oleh dua orang Tionghoa di 

kota ini. Uang tsb. memakai tjap 
Singapur”. 

Agar chalajak chususnja, ka 
er- 

oleh 

Adapun susunan Pengurus Pani- 

Pelindung: Nj. Budiono: Pena. 

0 Ah (oten an beta! 

Koran Sir-pong akan naik Da ga 
lengganannja. Banjak para pemba 
tja pada perotes muring2. Malahan j 

ahnja sedikit 
maki2 pada Sir- 

peng. Katakan Sir -peng seorang 
mau tau untung | 

Sadja dan menghisap» rakjat sam- | 

terus ki! 

Pempagian ini baru akan di- 

    

  
AG PDUAK TAHUN 1934 belum 

pemah terdjadi bandjir se 

    

    

     

    

besar jg kini Sedang meluap Oi 
Na Memang sudah da 

st “pat ditentuk n tiap tahun: ben 
| tjana : alam | selalu datang 

' kembali: ban djir besar jg tera 

  

chir telah ter pada tahun 
i me 

    

    

    

    

    

  

aa TT 
galnja pa 

    . esengsara 
Fa ig pekan da” pa pea 
“duduk. Daerah Pati mer upakan 
suatu daerah bandjir sebab ren 
dah Le Pada waktu hudjan 

“turun “terus menerus air Ae 
erah2 jg Tebih tinggi disek ling 
nja mengalir kesitu, misalnja da . 
ri daerah pegunun 
dan daerah pegunungan Kendeng. ' 
Daerah jg “merupakan suatu ' 
»kom” mau tidak mau mendja 
di korban dari air jg ker bapa. 
'impah” itu. 

JOGJA. “na 

Desu2 digabungkan. 
Dari kalangan pemerintah dae- 

rah Istimewa Jogjakarta didapat | 
keterangan, bahwa telah direntja. 
nakan akan menggabungkan desa2 
ketjil jang dipandang belum tju- 
kup utk. menjelenggarakan peme- 

| rintahan otonoom dikemudian hari. 
Seperti diketahui, penggabungan | 

desa2 ketjil didaerah istimewa 

Jogjakarta telah dilakukan sedjak 
tahun 1946 dan jang berhasij dg. 
baik adalah kabupaten2 Sleman 
dan Bantul. 

Utk menjempurnakan tjita2 dae- 
|rah otonoom penggabungan itu 
akan dilakukan lagi. 

Air leiding untuk gu- 

nung Kidul. Na 
Didapat kabar, bahwa Pemerin. 

tah kabupaten Gunung Kiduy (Jo- 
gjakarta) telah “ merentjanakan 
membuat air leiding jang penting 

' artinja bagi penduduk di kemudian 

| hari. Sumbernja akan diambil dari 
i pegunungan disebelah utara. pe- 

| gunungan Gunung Kidul. Seperti 
| diketahui, Gunung Kidul adalah 
: daerah pegunungan jang kurang 
sekali airnja, terutama dimusim 
panas. 
SOLO. 

J Masak Van Lith? ber 
diri kembali. 

Setelah ditutup sedjak djaman 
Djepang jl. kinj jajaSap Van Lith 
(dulu Van Lith Stichting) jang 
memberikan darmasiswa epada 
para peladjar Katholik, telah di- 
bangunkan kembali dengan Susu- 
nan Pengurus sbb: Penasehat: 
Romo H. Wakksrs (sebagai Wk. 
Mgr. Soegiopranoto), Ketua: RMS. 
Wahjosudidjo, sekretaris: R.F. Rak 
joparmeoku, Bendahara: R.F. Soe 
parman, Anggauta: Kwik Dhiam 
Hwat dan A.S. Sastrosuwarno. 
Pengurus berkedudukan di Solo 

| dengan alamat: ,,Jajasan Van 
Lith” da Pasturan Purwosari 
Boko jak 

Jajasan tsb bertudjuan menga 
dakan fonds untuk menjokong pa- 
ra romoprodjo dan para mahasis- 
wa. Katholik. Keuangan: darj jaja- 
sar tsb didapat dari iuran para 
anggauta dan sokengan sukarela. 

Jajasan tsb. didirikan pada ta 
15 Agustus 1929 di Muntilan. K 
tua pertama dari jajasan tsb Te 
lah R.F. Harjadi Kena Sosial 
sekarang). 
Romo Van Lith adalah seorang 

paderi jang meletakan batu da- 
sar pertama dari Agama (Gre- 
dja) Katholik di Djawa. 2 

Pembukaan  Kullijah 
Hukum PTH. 

Pada hari Kemis tanggal 1 Mb 
ret djam 10.00 pagi di gedung Sa- ' 

  

   
   

    

   

  

  

  

  

dilangsungikan upatjara pembuka. 

Tinggi Islam Indonesia Surakar- 

ta. 

Pembukaan akan dilakukan 
oleh R.H. Moh, Adnan dan pembu- 
kaan paladjaran oleh Mr. Tirto- 
diningrat. 

BOJOLALI. 
pesanan 

Seorang pegawai 
' Djapen hilang. 

Pada tanggal 14 Pebruari 1951 
| Djojotaruno, pegawai Djawatan 
Penerangan Ketjamatan Teras, 

| Kabupaten Bojolali, telah hilang 
dan hingga sekarang belum ada 
kabarnja. 
Duduknja perkara sbg berikut: 
Pada tanggal 14 Pebruari 1951 

atas 'pembagaian tugas - Djapen 
Ketjamatan Teras, 1, Sdr. Djojo 
taruno, 2. Sdr, Kartodihardjo pa 
'da djam. 10 pagi akan mengun 
Gjungi rapat desa ke kl Salakan, 
Ketjamatan Teras. 

Kedua Sdr, ini tak bersama2 da 
Jam perdjalanan, karena Sdr. Kar 
todihardjo bersepeda, sedang Sdr 
Djojotaruna berdjalan kaki dan ' 
menempuh djalan dekat, meskipun 

  

i 

sedikit sulit.   Milono 

      

    

      

Darmin: 

Tepat pada djam 10 pagi rak 
|jat sudah berkumpul, Sdr. Karto 

. dihatdjo dan pegawai2 desa ha- 
dir, Oa Sdr. Pe 
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- situ, 

. akan2 takut kepada air, 

. mereka dingin, djuga harus me 
5 Pe an dalam air, 

sono Suko Lodjiwetan Solo akan: 

an Kulljah Hukum Perguruan . 

i sebesar Selleiita lt 00 ia Di - en Serbu" Air — Piaria Ikut Me 

90 desa tergenang, 
At bah jg kini menjerang dae 

“tah kabupaten Patj telah meng- 
genangi ik. 9000 ha. tanah ter 
masuk desa. Sampai kta me 
hulis berita 'ini mendjadi telah 
hamp.r sebulan daerah tsb dise 
rang oeh bentjana alam ini, Te- 
lah hampir sebulan rakjat Gisana 
hidup diatas air, dan djuga...... 
didalam air. : 

Sawah jg padinja telah sa 
pir dapat dipungut,ataupun sa 
Wah2 jang baru sadja ditanami, 
hilarg lenjap, berganti mendjadi 
suatu lautan. Berarti haSji peme 
rasan keringat berapa minggu, 

. berapa bulan telah musna bersa 
ma air jang datamg Mmengganas. | W 
Berartj berapa puluh rumah pula 
Ig roboh karena tak kuat mena- 
han arus air? Pada waktu air 
iri mentjapai tinggi jg se 
tinggi tingginja, sampailah ia 2 

“m, kaiknja. Sebagian darj pendu 
duk jg tak tahan lagi hidup"di 
daerah jg sedjauh mata meman 
dang air sadja jg kelihatan, telah 
diungSikan ke daerah jang agak 
tinggi letaknja. 

Mobilisasi ,,Nuk” 
Antara lain daerah2 jang tege. 

nang air ialah Juwono, Taju, Ga 
dingredjo Gl. Mengingat keseng 
Saraan jg menimpa ini, telah be 
berapa lama terbentuk suatu Ba 
dan Penolong Korban Bandjir 
di Pati jg bertindak untuk meno- 

| long penderitaan para korban. 
Akan tetapi masih banjak pu 

la rakjat didaerah2 bandjir ini 
jg tidak meninggalkan rumah 
mereka jg setengahnja telah ter 
genang air itu. Betapa sangsara 
nja kehidupan mereka disini, ' su 
dah tentu dapat para pembatja 
membajangkan sendiri. Kita li 
hat anak2 ketjil jg telandjang, 
menggigil. kedinginan berdjalan 
dalam air, inipun kalau tinggi 
air ditempat itu masih mengid 
zinkan Tetapi kalau air terus 

| djuga naik, berdjalan dalam air 
telah mulai sukar day mulailah j 
dipergunakan  perahu2 ketjil | 
ataupun getek jg dibuat dari pa : 
da debok. Untuk mereka jg hidup , 
diatas air ini oleh BPKP telah : 
diadakan s1 lobilisasi Nuk” dari 

| desa2 lain, 

tenestahan Nuk (para pemba- 

tja tentu tahu akan arti nuk tsb — 
bungkusan uasi) ini dilakukan: 

  
dua kali seminggu, dan ternjata 
mendapat et jang tidak 
sedikit pulas 1" penduduk lain | 
nja. 
Dalam ai itu Gabttan2 lain | 

banjak pula jang diterima oleh 
Badan Per “Korban Bandjir. | 
Antara lain B.P.K.B. telah mene- 
rima dari P.M.I. Rembang seba. 
njak 300 potong pakaian, uang 
dari segala lapisan masjarakat 
sebanjak R. 3100,— dari Peme- 
rintahan Daerah uang bantuan se 
banjak R. 2800,— sedangkan D. 
P. 'R. pun -  menjumbangkan : 
R. 265,—. | 

Malaria menjerang.   Ditindjau dari sudut keseha 
tan, sudah barang tentu hidup 
didalam rumah jg setengahnja 
tergenang air itu tidak .merupa- : 
kan suatu haj jg menjenangkan. 
Kita lihat orang2 jg tinggal 4i 

kebanjakap, putjat2 dan 
ketika kita bertanja, memang 
didaerah bandjir ini kini penjakit 
malaria sedang meradjalela. Mes 
kipun demikian tidak dapat mere: 
ka menjingkiri air, demikian pu 
la orang2 tua. Mereka jg se 

karena 

Mu'tamar Pemuda 
Islam Sedunia 

| ENURUT keterangan jang di 
peroleh Aneta dari ak 

GPII, perkumpulan? pemuda Islam 
telah mengadakan pertemuan in 
formil dan dalam pertemuan itu 
telah dirasakan perlunja untuk 
mengadakan kongres dunia pemu- 
da Islam internasional. Menurut 
rentjana ini akan diadakan dalam 

 Centimeter Diatas Air — Penduduk Sudah Biasa Keb 
um Wanita Lebih Utamakan »Sirih - Gambir” 

ru ' djika ada keperluan diluar" 
mahnja jg telah dikelilingi air 

Pitu, sedangkan mereka pun tak 
mempunjaj pakaian penutup iu 

ibuhnja jg agak lumajan. 
I'. Banjak pula baji2 jang dilahir- 
kan diatas bale2, sedangkan air 
bah itu sudah sampai beberapa. 
centimeter sadja dibawah tempat 
pembaringan. Dan marilah kita 
tempatkan diri kita sendiri seba- 

jah, berbulan2 mengerdjakan ta- 
'nahnja, sedjengkal demi sedjeng- 

kal ditjangkulnja, dari pagi buta 
sampai sore hari, dengan sepenuh 
hati berharap akan hasil2 susah 
pajahnja,” tiba-tiba pada suatu 
waktu melihat 
telah ditelan air sama sekali...... 
dan terhapuslah dengan kedjam 

segala impian dan harapannja! 

Juwono tempa! 
pengungsi. 

Untung suatu gedung di kota 

Uapat dipergunakan untuk para 

pengurgsi dari daerah  banijin. 
Tempat ini tidak bagus dan 

rat2 kesehatan, akan tetapi 
toch merupakan suatu tempat di 
mana mereka dapat berlindung 
terhadap hudjan jg masih djuga 
terus turun, Dalam asrama pe 

ngungsj ini kini berdiam Ik. 850 
crang, laki2, perempuan dan 
anak2 Setiap hari mereka mene 
rima bahan makanan jg masih 
mentah dari BPKB, tiap2 djiwa 

diberi Ik. 200 gram sehari. Ada 
pun 200 gram ini 100 gram ter 
diri dari ketela atau djagung, 
sedangkan 100 gram berupa be 
ras. 

Seperti telah kita kabarkan pa- 
da hari Minggu jl. ini Bapak Gu- 
bernur dan Bu Budyono telah me- 
nindjau daerah handjir Pati ini. 
Oleh Bu Gubernur telah diserah- 
kan pada hari itu sokongan uang 
dari Panitya Malam Kesenian Se- 
marang kepada B.P.K.B. sebanjak 

'R. 9,202,38. Tak ketinggalan pula 
| P.M.L. Tjabang Semarang menje- 
irahkan 800 potong pakaian, Menu 
rut pihak Djawatan Sosial Pati, 

| betapapun besar terima kasih pa 
jra korban baridjir ini terhadap 
bantuan2 jang telah mengalir ke 

  
| daerah ini, namun “masih terde-: 

ngar satu keluhan, keluhan mana | 
sebenarnja. bukan merupakan sua | 

| tu hal jang besar, akan tetapi bila : 
mendapat ' “dipenuhi toch akan 

penghargaan jang besar dari me- 
reka. 

Lebih penting 
sirihnja......... 

' Permintaa, dari fihak kaum 
wanita: keperluan2 . makan...... 
sirih, seperti gambir dan" kapur, 
dan dari fihak laki2, seberana ba 
tang rokok, Seperti diketahui ke 
banjakan crarg perempud» Dja 
wr sangat gemar akan makan 
sirih sehingga merupakan suatu 
kebutihan hidup pula. Tidak se 
dikit jg berpendapat, lebih baik 
tidak makan nasi sehari dari pa 
da tidak makan sirih,  Perminta 
an jg patut mendapat perhatian 
dari chalajak umumnja, dari pa 
r& pedagang gambir. dan. ka 

  

x Didaerah Malang pun sekarang se- 
dang "menimpa bahaja bandjir. Kali 
Porong meluap dan menggenangi ber 
berapa desa, Dari 402 buah rumah 
di desa Raos dan Tijarat, 324 ru- 
mah terendam, hingga terpaksa se- 

 djumlah 17.000 orang penduduk men” 
tiari tempat) jang kering dan sman. 
Tampak pada gambar: Anak2 duduk 

“ditepi tempat bandjir, memperhati- 
kan sambil berharap, mungkin da- 
lam sebenter sadja Naas ai? akan 
terhindar dari gangguan air... 

(Poto: Aneta)   
  

  

    

gai seorang petani, tak kenal pa- | 

bidang tanahnja | 

Juwono jg. agak tinggi 'etaknja | 

te | 
rang tidak pula memenuhi sja 

   

Dari Pada Beras . 
pur” umum YA. Permiataan 
Crang laki? tel ah "mendapat per 
hetian Gjuga dari Persatuan Pa 
brik Rokok . Pati: beber apa T.bu 
baiang telah disumbangkan. 

Dalam penindjauan kita jbl. 
itu, kita mendapat kesan, bah 
wa bangsa kita Ne aan 
passingsvermogen” jg kuat seka 
H, gampang menjes Ne diri ke 
pada keadaan, Ini djika kita. me 
lihat | tidak sedikit orang jang 

mengerdjakan Sesuatu, seperti 
masak dil. dengan tenang sadja 
di atas bale2nja. Djadj pekerdja 
an jg masih bisa ber'angsung te 
rus djuga dikerdjakan, seakan 
akan tak. ada kedjadian apa2. 
Hanja sadja bedanja, lalu lintas 

    dilakukan dengan perahu2 dan 
getek, Apakah hal hal tadi ka 

rena mereka telan biasa” 'akan 
air bah jg tiap» tahun mesti da 

tang kembali itu? 
mena Sar Dm 

YERANTIIS MEMPERHATIKAN 
| SITUASI BALKAN. 

Duta besar Perantjis untuk: 
Jugeslavia pada hari Senen telah 
mengadakan audiensi dgn mars 
kal Tito. 

Dalam pertemuan itu dinjata 
kannja, bahwa pemerintah Pe 

rantjis memperhatikan  benir2 
situasi jg ditimbulkan di Balkan 
pieh kemadjuan2 persiapan mili- 
ter dj Bulgaria Rumania dan 
Hongaria. — (Ant.) 

»Persatuan ladonesia“ 
Di London 

telah didirikan perkumpulan war 
ga-negara Indonesia dengan berna 
ma ,,Persatuam Indonesia”, demi- 
kian menurut kabar jang kita per- 
dapat. 

Perkumpulan ini adalah perkum 
pulan Indonesia jang pertama di. 
dirikan di Lcndon dan bermaksud 
artara lainnja utk memperkenal- 
kan kebudajaan Indonesia di Ing- 
geris dam disamping itu untuk 
mempeladjari Kebudajaan, pengeta 
huan dan soal2 didunia Barat jang 

| bermanfaat utk. kemadjuan Indo- 
| nesia. 

  
Amggota2 ,,Persatuan Indonesia” 

|ini terdiri dari warga.negara Indo 
nesia di Inggeris (Ik. 45 orang) 
antara lain dari kedutaan besar 
Indonesia, pegawai BBC dan ma- 
hasiswa. 

Sebagai ketuanja telah dipilih 
Abdulkadiri (commerciaj Secreta 
ry ketiga pada kedutaan besar 
Republik Indonesia), 

TRANSMIGRASI 5000 KELUAR- 
GA DARI DJAWA. 

Menurut Djawatan Penerangan 
ropinsi Sulawesi pemerintah kini 
edang merenftjanaKkan transmigra 

dari Djawa sedjumlah 5000 ke- 
aarga jangterdiri Ik atas 25,000 
jiwa kedaerah Sulawesi Selatan 
ntaranja keMapil. Lamasing dan 
onebone. Transmigrasi ini akan 
laksanakan kira2 pada bulan 
juni jad. 

GARIS LINTANG 38 DERADJAT 

Inggris dan, Amerika dalam. ba- 
njak hat telah mentjapai persetu- 
djuan mengenai masdlah garis 38 
deradjat, demikian diterangkan 
oleh wakil menteri Inar negerg Ing 

gris Ernest Davies didalam Ma- 
djelis Rendah. Dies telah me- 
ngutjapkan pernjetaan ini seba- 
gai djawaban- atas pelbagai pet- 
njataan, jang diadjukan antara 
leim oleh wakii. pemimpin partai 
konserpatip, Anthony Eden. 
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andjiran -— » Mobilinie. Nee 

Pada tanggal 11/2 jl. di Londen ' 

   

   

gamuk Win Bagi 

  

  

linanZ jaag akan 
Seng, aa at Dja 2: 

mesindi warga nega ini Yenosia 
Angka? jang bersangkutan ialah 
seperti berikut: 

Semarang: Residensi 12.001 

Tionghoa, 7449 orang Belanda 
dan 338 warganegara   

| 

| ga negara Indonesia" ber ke- 
bangsaan lain. 8 

| Residensi Pekalongan: 1.641 
orang Tionghoa dan 22.067 warga 
negara Indonesia berasal Tiong- 
hoa: 663 Belanda dan 27 warga 
negara Indonesia berasal Belanda: 
3337 Arab dan 5356 warga negara 
Indonesia berasal Arab: 49 bang- 
sa lain dan 40 warga negara In- 
donesia berasal kebangsaan lain. 

Residensi Pati: 636 orang Ti- 
Longhoa dan 25.179 wargs hegara 
Indonesia berasal Tionghoa: 136 
orang Belanda dap 77 orang, war 
ga negara Indonesia berasal” ip 
landa, 12 orang Arab dan “& 

berasal Arab: 1 orang asing Ia” 
innja dan 28 warga Megara Indo 
nesia berasal kebangsaan lain, 

Residensi Kedu: 4585 orang 
Tionghoa dan 7.180 warga nega 

20 orang Belanda dan 25 warga 
negara Indcnesia berasal Belan- 

da: 5 orang Arab dan 113 warga 
negara Indonesia berasal Arab: 

lain dan 17 warga negara. Indo 
neSja berasal kebangsaan lan 

Residensi Banjumas:   
donesia berasal Tionghoa: 269 . 

Sia berasal Belanda: 355 orang ' Arab 
dan 538 warga negara Indonesia “bera” - 

warganegara Indonesia berasal kebang 
san lain, 6 

dan 15,141 
berasal Tionghoa, 26 orang Belanda 
dan 32 warga negara Indonesia berssal 
Belanda, 941 orang Arab dan “1,628 
warganegara Indonesia berasal Araj 

Indonesia berasal kebangsaan lain. 
Djumlah . seluruhnja « ialah: at 

orang Tionghoa dan 119550 w 
gara beraszi Tionghoa: 8.563 9) 
landa dan 549 warganegara b' 
landa: 41774 orang Arab Pe 
warganegara berasal Arab, 6 orang 
asing bangsa lain dan 1.999 w Tgan 
ra kebangsaan lain, 3 

Kalimantan 
Semakin Banj: k - 

Dapat Digulu 
ALAM MINGGU ini djum 
gerombolan jang 2 

  

dan tertangkap, baik, didaera 
Bandjar, Hulu Sungai dan Kali- 
mantan Tenggara/Timur kian ba- 
njak, demikian atas pertanjaan ke 
terangan Major Sitompul, seba 
djuru.bitjara Ketenteraan, . 

bahwa di Balikpapan (Kali 
Timur) seorang kepala ge 
lan nama Habib Imnim, k 

  

     

  

    

Timur, 
Didaerah Bandjar, sudah pula 

banjak jang menjerah dan ditang 
kap dari kesatuan? gerombolan   jang ketjil2, baru2 ini didaerah 

| Pengaron (Martapura) telah me- 
.njerah pula kawanan gerombolan 
| jang ulung sebanjak 9 orang, de- 
,ngan 7 sendjata modern, 

Di Hulusungai tindakan 
tenteraan berhasil baik, Tiga 
orang dari gerombolan jan. Hina 2 
pin Tuh. Lamah ditembak mati, 
dan dapat dirampas dokumen2 pen 

  

sar, perlu djuga akan dimoderni- 

scer dengan pembikinannja sebuah 
menara. Beaja semua direntjana- 
kan R. 60.000,—-. Dari Pemerintah 
akam diterimanja suhsidie ' 
R:52.000.— sedang kekurangannja 
akan ditutup dengan - sokongan 
atau derma. dari chalajak. Untuk | 

(keperluan ini telah dibentuk sebu. ' 
wah panitya perbaikan Masdjid ig 
terdiri dari sdr.2 H. Abdulmuini, , 
ketua, Brotojuwono, penulis: Mas 
hoeri, pembantu penulis, Marto- 
wigono, bendahara KHM Zceber, 
KHM Goefren, HM Adenan, pem. | 
bantu. | 

Derma atau sumbangan sewa | 
| tu waktu dent diterimakan ke- 
pada sdr. Mertowigono d/a Tea 
"2. An 1 t 

  

   
   

  

nan, berangkat kepulau ' Karimun 
Djawa utk. menunaikan tugasnja 

masing2. D'tengah2 antara Kari- 
mun: Djawa dan Djepara, angin 
berubah begitu rupa, hingga pera- 
hu tsb.. terbalik kembali ke Dijepa ! 
ra dan berlabuh dipantai pulau | 
Pandjang, karena gelembang dan | 
angin sangat besarnja. Ketiga | 
orang tsb. diatas: berganti menum ! 
pang perahu majang jg. lebih be- | 
sar meneruskan pelajaran ke Dje. 

|'para, Tetapi malang nasib mere- | 
ka, kemudi. putus dan perahu te- 
rus terbalik dan tenggelam. Dgn. | 

kepinga papan dan bambu mere- | 
ka berenang ke tepi sehingga 2 dj. 

u terbalik itu, barang 
amja habis ma ' 

  

  

Baru2 ini ASH di Djl. Djuritan 
tarik prijs No. 1 dari Undian Uang 
sebesar R.5000-—. Orang jg. be- 
runtung minta pertolongan OJK, 
seorang tengkulak lotre utk. me- 
nerimakan uangnja. Tetapi sete, 
lah uang diterima, djumblah uang 
tadi tidak diserahkan semuanja ke 
pada jang berhak, hanja dipotong 
104” katanja utk. satu atau lain 
ongkos disamping uang persenan 
R. .50.—. guna ketjapeannja, Hal 
ini tidak dapat “disetudjui oleh 
ASH jang minta dibajar genap. 
Achirnja karena OJK tidak bisa di 
adjak berdamai dan tetap tidak 
suka memulangkan djumblah jang 
dipotong itu, perkara tsb. lalu di 

  

tahun ini djuga di Cairo. Antara ting darj Tuh Lamah itu, 1 
“lain akan dibitjarakan pembentu | Ia (adalah pemimpin “gerombo- 
kan bond dunia organisasi? Te lan jang 2 bulan jl. dapat ditang 
pemuda? Islam internasional (Ane La : kap oleh tentera, tetapi “dapat tan ta)" LK E ( larikan diri dari pendjara, ta 

SALATIGA. DJEPARA. mah Desakan Wpbudinbaan Tebo 2 
2 Tea: ai aa JE ARA tas jang berisi pakaian, sutat2, DEMAK. 
Mesdjid besar akan di- Aa Neh H pistool dan peluru2. Kerugian di- i 
perbaiki. .. Terapung-apung | taksir ada " 71000-—, Harga Deva turun, 

Kini rupa?nja telah tiba saat | “laut. Diumumkan kepada siapa jang nl rupaZnj baiki Masdid Be , dapat menemukan tas ASisten We Setbtok Yundi 
nj Oog Mnomperbali MASAIA Da 2 Matana bari 4, Radjana.| Sono akan diher Marah £ 300... ch hudian agalg. reda”, maka sar di Salatiga ig. keadaannja ti-| ala” perahu “ajar jang di- | WAGCELANG beras-pun turun sediki “sehingga pa- 
dak Genby #sesusikan, dna tumpangi oleh Asisten Wedono . , da tol. 19 Pebrpan diam 9.30, dapat 
yubahan zaman. Ketjuali d'perbe- Pegawai Djapen, Pegawai Perika- Uang lotre manis. Cibeli beras untuk #Mari kwaliteit 1 dengan harga 1-60 dam tjempo £1,40 - se-kg:nja, . 

Sebaliknja harga gula pasir putih seharga f. 825 & 3,50 daa daging kerbau TT sebesar £. 5,— per kg- 
nja, , 

Belum berpenning. 

Hingga pada tanggal 19 Febr, 19s1, 
kendaraan? (sepeda, dokar, tjikar) da- 
lam daerah Kabupaten Demak belum 
berpenning - (bagian pertengahan ta- 
hun 1951). Dari fihak Djawatan Auto- 
noom Kabupaten Demak diterangkam, 
bahwa pesanan penning2 tersebut 'be- 
lum djadi, Kemungkinan bescr dalam   serahkan pada Dea utk, Tau 
bulan Utjad, ini tefan nsiap” pet 
PN Lg KE H eku 

orang Tionghoa dan 35.950 warga 
negara Indonesia jang berasal 

Indonesia 
berasal Belanda, 124 orang Arab 
dan 212 warga negara Indonesia - 
berasal Arab, 405 orang asing da- 
ri kebangsaan lain dan 1761 war- 

orang Warga negara Indonesia, 

ra Indonesia berasal Tionghoa: 

17 orang asing dari kebangsaan : 

3.485 orang 2 
Tionghoa dan 14.083 warga negara In 

orang 
Belanda dan 50 warga negara Indone- 

sal Arab: 21 orang asing lainnja dan 18 

Residensi Surakarta: 7.766 Tioneskaa" NA 
warga negara “Indonesia, 

133 orang asing lain dan 185. orang " 

   
   

  

dari gerakan gelap jang dinianh. 
kan Brigade ,,?” telah menjerah. 
Habib Imim adalah kepala aa 
bolan jang ulung di Kalimantan as     

     
     

      

  

ke-. ta 

    

   
             

          

   
         

    

   

   
   
   

    

    
   

   
     

   

    

  

   

    

    

    

      

   

       

    
    
   
   
    
    

    

    
    

     

   
   
    
       

    
    

      

   
     

    

    
    

    
   
   

   

    
     

    

     

    

   
    
   

    
          

   
    

   
     

   
     

      
   
   
    

        

      
     

    

  

    
    
    

  

    

      

   

  

   
   
   

     
       

  

  
             
    

         
      

           

      
   

  

       

    

     

        

      

  

        

             

     

  

           
       

                 

   

      
      

                    

          
         
       

  

         

        

   

            
       

      
        

      
   

         

            
    

  

  



    
.B,. Para 

    

“Utjapan terima kasih. | JTEANIN 
“Dengan djalan ini menjatakan terima kasih jang tiada terhing- | Be : 

| ga kepada: : w Ya 2 13 Sekolahan mendjahit untuk menjadi: : 
IA. Para Dokter, zusters dan djururawat Rumah Sakit Elisa- OOUPEUSE — LEERARES” 

, beth, jang telah memelihara marhumah Isteri, Ibu kami | ' 
" dengan sepenuh penuhnja gan rasa kasih sajang. 

Pembesar, sahabat, kenalan, sanak saudara jang 
telah menjatakan turut merasakan kesedihan kami. 

    

       
Bisa terima murid baru: 

»CUSTUMIERE — 

  

 Systeem Conteni-Duitz 
| djuga memberi peladjaran membikin KEMBANG (CORSAGE) 
Katerangan bisa dapat di: Pandanaran Ku.on 76 (P. Sijthoffl.) 

ja Tn 1!» Retuduy 

    
    
      
  

ps Bl 

       
$ 

N 

an 100. Telp. Smg. 172. 
53 FO, SN SN RR GR GHENNAN 

  

   
   

  
“ALLAH Jang Maha Pengasih akan membalas djerih pajah, 
budi baik Tuan-2/Njonjah-2 dan Saudara? semua. 2 
' He Semarang, 26 Pebruari 1951 

, 3 $ Kami, 

! Dokter Abdul Gafar 
ata tan | dan putera, 

1. Abdul Kadir 

ILELANG RUM 
GK 1 Y | 

“Waktu priksa 28 Februari 1951 

  

AH TANGGA 
KEMIS 1 MAART 1951 

Pagi djam 9. 

        

    
     

Sa
 

  

' 2. Nadjab 
3. Asaf, :     

kepada chalajak ramai, bahwa: 
Dapat diambil di MARKAS C.P.M. TY/R. 4 
pada hari kerdja sebuah kendara an bermotor: 

Nomer Chasis 19 L 370 
Nomer Mesin G.E. 849017 
Tjat 

btn Sonia ga dapat menundjukkan surat2 jang lengkap (Prioriteit. 
Diumumkan pada tgl. 23 Februari 1951. 

Corps Pulisi Militer IV/R.4 

Merk SHEVROLET 
Tahun 19419 
Type Pruiek 

. aankoopsbewijs dll.) 

.. PENGUMUMAN No. 6/R4/05-0/2-51 
.. . CORPS PULISI MILITER IV/R. 4 

  

dengan ini mengumumkan 

(Muka Beteng Solo) terdiri dari: 

Bebrapa medja Ba 

korsi makan — Lampus Lun 

Biru :: — MAINAN ANA 

Komandan belum tersebut.   
  

(Adv. LAUW Solo) 

Fi GARANSI 
Pendapatan baru 100 pCt Musta- 
djab untuk penjakit KEPUTIAN. 

HArgA . ...... aa man 7 25— 
Pil. Ha untuk tenaga lelaki2 

Targa (21 Pi) cara co.. f£ 15— 
Tabib. M.S. RAHAT 

Seteran 109. Telf. 1123 Semarang 
Djam Bitjara: 9—12 Pagi. 

5—7 Sore. 

Batjalah ! 
SUARA MERDEKA 

Tentu memuaskan 

  

HN 

Minta Beli : 
Truck ketjil, Bestelwagen atau 

Stationwagen merk CHEVROLET 
tahun 1940 atau keatas. 
Penawaran pada: 

Djalan Mataram 852 
(Kr. Sari) 
Semarang. 

  

  

  

ZONDER OPERATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN (Wasir) 
Naa jan ang koewat (Peloej 
5 TENTIE orang Perompoean 
sakit KEPOETIAN dan tida Tjo- 
tjok Darah. 
Tangong bisa bikin baek. 
ig waktoe kita bisa kirim 

1. Obat Sakit Aambeien f 50.— 
2. Obat Keputian of tidak 

. fjotjok bulan orarg 
sa Pe 1 j 25— 

3. Obat Kuat orang Laki2 f 50.— 
T.B. Surat2 harap disertai uang 

f 2.50 buat balasan. 
AMIRODIN 

Depan smojodan 95/A 
: SOLO 

| KABAR KOTA | 
€ — 

    

D.P.R. PROP. DJATENG LK. 
19.7” TERDIRI DARI 
BLOK ISLAM. 

Kemarin, bertempat diruangan 
Kabupaten Smg telah dilakukan 
pembukaan sampul pentjalonan 
anggauta DPRD Prop. Djawa Te- 
ngah, pembukaan mana telah di- 
selenggarakan oleh panitya Penje- 
lenggara Pemilihan  Anggauta 
DPRD Prop. Djawa Tengah dan di 
ketuai oleh Gubernur Budiono. 

Sampul dibuka satu persatu, 
dan ternjata ada 31 sampul, jaitu 
dari 28 Kab. dan 3 Kota Pradja 
Besar diwilajah Djawa Tengah. 
Jg. tidak berhak memilih adalah 
kota2 Pradja ketjil, jaitu Tegal, 
Salatiga dan Magelang. Adapun 
djumblah angauta seluruh Prop. 
Djateng ada 960, djumblah ang- 
gauta jang hadlir dalam rapat pe- 
milihan ada 742, sedangkan djum- 
blah anggauta jang turut memilih 
ada 708 dan 34 anggauta tidak 
turut memilih. 
Djumblah kursi untuk DPR 

Prop. ditetapkan 72 orang, 3 orang 
diantaranja disediakan untuk War 
ga Negara Indonesia bukan asli. 

, Ternjata dalam soal tsb diatas 
jang dapat hak memilih ada 477 
orang dari blok Islam, buruh 161, 
blok kiri 127, Kristen 55, Wanita 
42, Nasional 82, dan Sosial 16. 

| Pemilihan tjalon D.P.R. Prop. 
selandjutnja sedang diselenggara- 
kan hari ini, jg nama2nja akan 
kami umumkan besok. 

600 PERKARA KEDJAHATAN DALAM WAKTU 3 MINGGU. Didapat kabar, bahwa gi Kab. Smg. dalam waktu 3 minggu be. 
lakangan ini, tertjatat sebanjak | 
Lk. 600 perkara kedjahatan, se- 

“bagian besar terdiri dari perkara 
perampokan, 
“Jang pada "waktu ini banjak 

gangguan penduduk adalah dise- 
kitar Salatiga, jaitu di Getas, di 
mana dalam waiktu 3 minggu ter- 
fjatat Lk. 50 perkara perampo- 
kan dan 4 perkara pembunuhan 
setjara kedjam, jang  mengaki- 

. batkan pu'a kehilangan Lk. 30 
ekor sapi, Adapun pembunuhan2 
jang terdjadi tsb. sebagian besar 
dilakukan terhadap pegawai »a- 
mong desa, jaitu tjarik atau be 
kel, dan sebab2nja adalah antara 
lain,oleh pihak diatas diterang: 
kan karena mereka itu aktief da- 

. lam hal mengadakan pendjagaan 
didaerahnja masing2. 

  

  

    

0.4 MODEL 75 
Pa 

Menadjubkan, mudah pakai. 

Tjobalah! Silahkan! 

Pasti menjenangkan Tuan. 

      
Pembatasan pada kekuatan 

tenaga Listrik 
Pemakaian tenaga listrik di Djawa-Tengah masih selalu 

meningkat lebih tjepat dari pada pengeluasan kekuatan tenaga 
listrik jang mendjadi tudjuan kami. Batas untuk menggerakkan 
tenaga listrik pada waktu ini telah tertjapai karena pemakaian 
tsb. dan terantjam untuk menggerakkan kekuatan lebih dari pa- 
da mestinja. Ketjuali itu bahaja kekurangan air dimusim ke- 
marau nanti. djuga akan mengantjam sentral kami. 

HAL INI MENJEBABKAN SEHINGGA KAMI — DE- 
NGAN RASA MENJESAL SEKALI — PADA TG. 4 MAART 
JLA.D. TELAH TERPAKSA HARUS MENETAPKAN UNTUK 
TIDAK MEMBERIKAN ALIRAN PADA BAGIAN2 KOTA DI- 
DALAM DAERAH2 KOTA: SEMARANG — SALATIGA — 
MAGELANG — DJOKJA — SOLO DAN KUDUS, DEMIKIAN 
DJUGA TEMPAT2 KETJIL DISEKITARNJA. 5 

PERATURAN INI — SEPERTI TUAN KETAHUI TELAH 
BERLAKU UNTUK DJAWA-TIMUR DAN DJAWA-BARAT 
— BUAT SEMENTARA BARANGKALI DAPAT DIHINDAR- 
KAN, BILAMANA ADA BANTUAN/KERDJA SAMA DARI 
FIHAK PARA LANGGANAN. - 

leh karena itu, maka kami minta bantuan sepenuhnja da- 
ri para langganan kami, agar supaja suka memperhatikan pe- 
raturan2 dibawah ini: 

I. a) Pemakaian aliran listrik jang ta' ada gunanja harap- 
lah didjauhi, djuga pada siang hari. Djadi djangan 
sampai menjalakan lampu jang ta' ada gunanja. 

b) Pemakaian perkakas2 listrik haraplah sebanjak mung: | 
kin dibatasi dan pada waktu malam sama sekali dja- 
ngan sampai memakainja. " 

c) Penerangan buat reclame haraplah ditiadakan, dan ( 
buat keperluan etalage dibatasi, 

Il. Djanganlah sekali-kali memakai aliran listrik setjara 
gelap (clandestiene). Hal ini akan diawasi dengan sung- 
guh2. Pemakaian aliran listrik setjara gelap akan didenda 
sebanjak-banjaknja, ketjuali itu djuga masih akan dipu- 
tus alirannja. 

III. Pemakaian kekuatan tenaga listrik didalam waktu banjak- 
banjaknja pemakaian aliran listrik (speruren) buat ke- 
perluan perusahaan2 hanja giidjinkan. djika dianggap 
sangat penting — sesudahnja diadakan permupakatan 
dengan fihak kami — dan hal ini Maatschappij kamilah 
jang akan mengambil keputusannja. 

 Electr, Mij. Aniem N,V. 
Semarang 

  

Stelan medja/korsi kaju 3 ding males rata 5 
: -  Almari2 buku/makan/servies/ biasa/gantung — Kapsto 

Ta Sena : aa Katja tembok — Medja toilet — Medja/ 
gantung/medja/berdiri — Tempat tidur pi- 

COMODE - BOX — AUTOPED BAND HIDUP — MESIN DJAIT 
TANGAN — TEXTIEL — Servies makan/barang gelas — Bekakas 

dapur lengkap dan ember2 dan masih banjak barang2 ketji! jang 

Pmiman: Balai lelang SIDODADI. Dj. SETERAN 87. Tilp. 1150. KLS P.mpiman: Balai lelang SI pajang 
Kepala Maf Kenolii Pemimpin: TJAN TIANG KING. 

| ttd. (SUGENG Letnan PM) 

         

    

    

      

    
    
    
   
    

  

  

mulai djam 9—12 dan 4—46 sore. 
Dj. WUNGKAL No.15 

(sampingnja dj. Siranda) 
Perabot lengkap kepunjaanja 
Tuan: Pt AK. MENGER 

Guru sekolah M.O. 

  

  
   

     

    
    

    
   
     

“TERBIT KEMBALI 
Primbon SABDA SASMAJA basa Djawi ngoko aksara Latyn, 

ngewrat 170 wedjangan dalah lampah-lampahipun. Isinipun: 
Panjuwunan redjeki, deradjad. Atine surat Jasin, sadat turunsih 
(gebenganipun Kandjeng Kijahi Imam Safingi), ngirup re- 
djeki, utang dhuwit, merdhajoh, sesorogan kumpulan karo 

wong akeh, tirakat, sowan ing Ratu. Lakune wong nandur pari 

wiwit djaman Buda, Panjuwunan, Panjuwunan sabarang karep 
Ngelmune Bag€ndho Kilir, (kanggo sabarang karep). Panju- 
wunan: 1 saben Esuk, 2 arep-turu, 3 mlaku-mlaku, 4 marang 
tabik-tabik K.S. Kalidjaga, 5 leluhur dhewe, 6 saben dina Senen 
Kemis enz. Adji penawaran upas utawa tenung. Njirepi wong 
kang ora bisa turu. Donga. lan tambang wong kang lara kole- 
rah, supaja ora duw& lara weteng, supaja awet nom, tambane 
lara kesambet, nirahak€ wong lara. Slametan@ dina kelahirane. 
Petung kanggo njumurupi lakun@ gurdjana saben wajah bengi. 
Nulak lelara, suwuk botjah nangis lan kasapih, nundhung gen- 
druwo, ngambah nggon angker. Nambani wong lara owah 
(Edan), idem wong lara balung. Sangat lamun nambani, lamun 
kena sawan, sjarat j@n lunga perang (lelungan), P€tung kanggo 
wong omah-omah. Palintangan: Dina pletheking srengenge, 
p€tung rusak ndjero lan rusak ndjaba, ala betjiking sasi kanggo 
bojongan, ala betjiking lemah, sarta sar@ngate. Nahasing tang- 
gal, lakune Iiaduri, Ngelmu palintangan nanda djaraking nga- 
wak, lenggah& para Nabi, lamun liwatalasgedhe, adus djinabat 

| wasijat S.D., LS., K.S., P.B, VIII, Pepudjan, adji Sulapan, mba- 

    

    
    
    
   
     

lekake sulapan. Tetepe agama Islam 12 prakara sar€ngat, sa- 
nakan karo dhanjang-dhanjang, njirep maling supaja turu.   Adji tigengan, pangleng-ketan, tunggengan. Penrawangan we- 

Pameling. Sjahing wong ngibadah, nulak tenung, pambungke- 
man, main karo wong Djawa lan wong kapir, Sjahing laki rabi, 
mbuwang sijaling djedjodhowan, lamun ana wong kelangan, 
lamun arep kesukan supaja menang. Donga kekuwatan., Ban- 
dung Bandawasa, Matjan mangsa kewan. Adji Bradjamusti, 
nglemesake keris, Adji gelap ngampar, Panglarutan, pasang 
susuk kadigdajan, lamun dadi panegar, kaprawiran bumi sap- 
p:tu. Djajakawidjajan, Panglimunan. Kadigdajan. Adji Silu- 
man. Lembu sekilan..Pangasihan warni-warni enz. enz. Sadaja 
wonten 170 warni dalah lampah-lampahipun 1 buku regi 
f 16,50 lan porto f 0,45. Tjap-tjapan kaping IV. 

Toko Buku ,,SADU BUDI“ Solo 
(PURWOPURAN 58) 

      

2   
dan 3 Maart 1951 akan diselenggarakan rapat, guna me- 
metjahkan chusus soal-2 Demobilisasi jang amat bertalian 
dengan maksud para bekas-2 tenaga Pedjoang jang ter- 
himpun dan tidak terhimpun dalam sesuatu Organisasi 
bekas Tenaga Pedjoang. 

2. Dalam Terr. Djawa-Tengah terdapat berbagai Organisasi-2 
— bekas Tenaga Pedjoang. 

3. Kepadanja dengan ini kami serukan agar supaja pada 
tanggal 2 dan 3 Maart 1951 mengirimkan dua orang wakil 
jang diberi kuasa penuh (dengan surat-kuasa) sebagai 
utusan Organisasi, untuk menghadiiri rapat tsb di AULA 
Staf Div. Diponegoro. 

Lt Pada tanggal 1 Maart 1951 sore, mereka jang dari luar 
" Garnizoen Semarang diharapkan telah datang di Sema- 

rang. 

. . : -1 . 9. Untuk Penginapannja, tersedia Hotel: masing2 supaja 
berhubungan dengan Pa Piket Staf. Div. Diponegoro dan 
laporan pada K.M.K. Semarang untuk seperlunja. 

6 Hotel tersedia untuk 2 malam dan buat tiap2 Organisasi? 
tersebut, 2 orang Wakil. Biaja Penginapan dan makannja 
d:tanggung oleh Staf. Div. Diponegoro. 

7. Biaja djalan dari dan kembali ketempat kedudukannja bagi 
Wakil2 tersebut dipikul sendiri oleh Organisasi2 jang 

Stafkwartier, 21 Februari 1951. 

CO. T.D.Th./DI. Diponegoro 
3 A.n. Kepala Staf. : 

, Pa U.D.Terr. IV/DI. Diponegoro 

(SOEMADI) 
Kapten Infanterie 

  

  
Ti Mo, se4/TRI/A/ Ta 

  

  

“— WOW£ THAT 
WAS CLOSE 

Roy Rogers 255 

  

— Djangan bergerak, Kutolong 
kamu ! kamu' kena ! 

—- Aduhhh | PEN aa 

— Wow. Hampir sadja 

  

ANGKATAN DARAT ( 
CO. T.D.Th./DI. DIPONEGORO 

UNDANGAN/SERUAN CO, T.T. IV DI. DIPONEGORO 

Nomer: 180/K.U/D.MI/3i. 

! 1. Atas beleid Plm. Terr. IV/Di. Diponegoro pada tanggal 2 

  
mengirimkannja. 

  

at AA 

  

  
  

  
— Kawan, hampir sadja kaki « 1 Sc — Astaga... seorang wanita... !! 

kuda itu mengenai kepalamu.   
    

GALE STORM MENGATAKAN: 
Saja selalu memakai sabun wangi Lux, 
sesuatu perawatan muka jang djitu, ter- 
utama untuk kulit jang lembek. Me- 
na djubkan sekali betapa halus dan litjin 
kulitmu, berkat usah jang melimpah' 

an berchasiat. 
d be nasat (Bintang film Monogram) 

    

  

  

  

L12 307 —103 — 

  Tenan 

  
LL LL, 

ruh wesi kependhem utawa ana ndhuwur. Silem ing banju, adji 

  

Pemberi Tahuan. 
SEKOLAH RENDAH TENTARA telah dibuka pada tang- 

gal 25-2-1951 digedung Sekolah Rakjat Bulu I. Semarang. 

t Kepada semua Anggauta A.P. jang telah mendaftarkan 

diri untuk masuk Sekolah tsb. supaja selekas mungkin mengi- 

kutinja. 

Mereka jang sampai tgl. 5-3-51 tidak/belum masuk sekc- 

lah, akar dihapuskan namanja. 

Tertanggal: 26-2-1951. 

Pa, 
D.P,P.K. Terr. Djawa Tengah 

(Lts. SOEWARTO) " 
(— Bapindo —) 

Anggur Beranak tjap ,Sembilan Belas' 
- 

  

makan. & s 5 

Membikin bersih darah 

tetek mendjadi keras. 

rang keras minum. g 

kali satu seloki. 

Dikeluarkan: 

Rumah Obat     
  IE KIM TIE' | 

Agen : Tinplein 6—8, Tilp. 1316U 

Firma LAUW TJIN Surabaja. 
SEMARANG 
Afd, Import. 

  

    Ben ee an 

: W.P.'s Kamus Inggeris-Indonesia 
Ik. 25.000 perk. Ingg. pendjelasan perk. Ind. Linnen cover, tje- 
takan rapih. Semestinja R 35,—, tapi ADVANCE-SELLING 
PRICE R 25,— (fob.). Terbatas: pesanlah sekarang dgn- pose 

wesel pada: , 

WAYANG PUBLISHER, Preg. Bunder 13/m, Surabaia-ssg 5 

  

  

  

»DJAGALAN” ini Malam d.m.b, 5.0)-7.0)-9.00 (13 th.) 
Film Tiongkok BARU jg. dapat PRIJS di PRAAG th. 19502 

»Puteri2 . Gerilja Tionghoa" 
  

  

  

    

   

  

(IRI MALAM 
PREMIERE BESAR 
“7 th) 

»REX" 
4.30 - 6.45 — 9.00 

» ORION " 
445—700—9.15 

Abvynneso 

  

  

  

,Metropole' 
5.00—-7.15 - 9.15 

13 

Donjuanm: Djago Ya 
Anggar,  Djago 
pertjintaan, tidak 
mengenal Takut, 
brani mati, mem- 
bela keadilan... 
Satu film Ber- 
warna PALING 
BESAR dengan 
memakan ongkos 
sampe millionan 

dollars ! 

  

  

  

  n      
LUX" 5.-7-9- INI MALAM D.M.B. (u. 17 tab.) 
Film peperangan 
Rusia jang terbesar ! sThe Third Stroke" 
PUKULAN KETIGA” Satu diantara 10 film2 jang # menggembarkan 

pertempuran2 kuntji kemenangan Tentara Sekutu dalam perang Dunia II. 
Satu Semi-Documentaire film jang berharga | 

GRAND 5.—7.— 9, — Isi Malam Premiere (u, 17 tab.) GK CARSON The GOOD HUMOR MAN” LOLA ALBRIGHT 
What an Ideal Ever hear of anything so funny | 

ROYAL” 5, — 7. — 9 — INI MALAM (u 17 tah) 
AWATJUN DUNIA" 

Besok Malam Premiere 5, — 7. 9 — »Thieves Highway” Richard Conte — Valentina Cortesa 

ROXY 5.— Tm 9. — Ini malam d.m.b. (seg um.) Ma og SAN HSIAU sein 

  

dan Pei Yuun dim, 
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Be Ada satu2nja Anggur jg. 
sepesial menulung perem- 
puan baru habis bersalin, 
sering kepala pusing, mau 
plau (semaput), kaki ta- 
ngan dingin, gampang Mma- |. 
suk angin dan tidak enak '/ 

  

kotor, melantjarkan aer 
tetak dan menjegah buah 

Perempuan Bunting dila- 

. . . 

turan minum sehari 3 
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X Dengan pertolongan ibunja, Roberi, Ramos 
bulan “ini, mes t tangann 
seorang warga negara USA, Karena Sudah barang tentu Robert ini be- 

anja. bersumpah dimuka hakim, bahwa ja 

dapat mengutjapkan sumpah. Maka ibunjalah jang mengutjapkan 
nama andknja, Mrs, Gwendolyn Ramos 
ajahnja ialah seorang jang berasal dari Mexico dan raendjadi pe 

gawai pada salah satu Bank di New York. “ 

  

jang baru berumur 13 

ialah seorang Amerika asli   (Internafiona") 

Stassen Chawatir 
Akan Adanja Serbuan RRT Di India 

Hasrrorp STASSEN Presiden Perguruan Tinggi Pensylva- 
nia (USA) telah menjatakan di Washington hari Sabtu bah- 

wa ia menakutkan akan terdjadinja invasi terhadap India dari pi- 
hak RRT, ,apabila Stalin di Kremlin menganggap langkah demikian 
itu sebagai perlu”. Stassen menjatakan jang demikian jtu dihada- 
pan komisi? untuk urusan angkatan bersendjata serta urusan per- 
hubungan? Tuar negeri, dalam membitjarakan masalah pengir:- 
ntan pasukan? ke Ero 
lah dilakukannja baru 

. Berhubung dengan perdjalanan jang te 
mi, kepada Stassen banjak  diadjukan 

pertanjaan? jang bersangkutan dengan India gan Tiongkok. 
2 

Tentang India dikatakannja, 
bahwa perdana menteri Nehru 

sberpengharapan, agar persahaba- 
tannja dengan Mao Tse Tung 

.akan mentjdbah dlakukannja in- 
vasi di India, akan tetapi menu 
Tut pendapdtrja kaum komunis 
akan menjerbu djuga, apabila jg. 
demikian itu dianggap perlu oleh 
Kremlin. - Selandjutnja Stassen 
menjatakan, bahwa is tidak men 
dapat kesa't, bahwa pemerintah 
India bersikap bermusuhan terha 
dep Amerika Serikat, melainkan 
harja mempunjai pandangan jg. 
lain dalam urusan2 dunia, 

Filsafat India. 

Dikemukakannja, bahwa India 
baru mendapatkan kemerdekaar- 
nja beberapa waktu jang lalu, 
bahwa dalam filsafat India ter- 
dapat suatu unsur mistik jang 
sama sekali asing bagi pandangan 
hidup Amerika, serta bahwa di 
India masih banjak kedapatan si- 
sa2 adjaran Gandhi jang mengar- 
Gjurkan perlawanan jarg pasif 
itu. Stassen menjatakan sajang- 
nja, bahwa India tidak diminta 
pertimbangannja, sebelum Ame- 
rika-Serikat memutuskan urtuk 
terdjun dalam yreperangan di Ko- 
rea. Ini serta kenjataan, bahwa 
berbagai usaha Nehru telah di- 
abaikan, “ataupun selamanja di- 
ftunda-tunda, telah menjebabkan 
sangat mudahnja orang India ter- 
kena dalam hal ini, demikian 
Stassen. (Aneta—UP). 

  

Ibukota Seoul 
Akan Diganti Karena 

Sudah “Banjak “5 
Rasak 2». 

p EMBESAKR2 pemerintah pe- 
larian Korea Selatan kofa- 

pradja Seoul di Pusan kabarnja 
hari Minggu telah mulaimenjusan 
rentjana?2 untuk ibu-kota Korea 
Selatan baru jang akan dibangun- 
kan diselaftan sungai Han guna 
menggantikan “ibu kota lama 
Secul, jang telah menderita ke- 
rusakan hebat oleh peperangan di 
Korea. Pusat peyindusirian Yong- 
dangpo menurut rentjana ini akan 
didjadikan pusat dari ibu-kota ba- 
ru jang akan dibangunkan itu. 

Dikabarkan, bahwa pemerintah 
pelrrian kotapradja Seoul tsb, te 

     

Diatas 
Panama 
Melajang Pesawat Ter- 
bang ..Tak Dikemals 

ADA hari Sabtu malam d'dae 
rah Gatun dekat Selat Pana- 

ma (Amerika) telah dibunjikan 
tanda bahaja ketika sehuah pesz- 
wat pembom jang tidak gapat di- 
kenal kebangsaannja felah ter- 
bang diatas daerah tersebut. Ang- 
katan udara dengan segera mer- 
ijoba uantuk mengetahui kebang- 
saan pesawat tersebut. Penduduk 
Gatun giberitahukan tentang jar- 
da bahaja itu, akan tetapi di Pa- 
nama City dan kota? lainnja ke- 
adaar berdjalan sebagaimana bia- 
sa. Tanda all clear” dibunjikan 
pada pukul sebelas malam. 

Pangkalan2 
Amerika 

Kini Sibuk Didirikan 
Di Timur Tengah 

K ALANGAN2 jang mengeta- 
huj di London pada hari Saptu 

menjatakan, bahwa setelah pem- 
bitjaraan? Inggeris-Amerika un- 
tuk bersama? menggunakan pang- 
kalan2 angkatan udara Inggeris 
Gi Timur Tengah itu menghadapi 
beberapa kesukaran, angkatan 
udara Amerika Serikat kini mem- 
pergiat usahanja untuk menfjari 
pangkalan? jang strategis letak- 
nja dinegeri2 Balkan dan didae- 
rah Laut Tengah. Renfjana Ame- 
rika ita katanja merupakan satu 
bagian dari ,,suatu perobahan jang 
radikal dalam “konsepsi pertaha- 
nan Barat” jang pertjaja bahwa 
pangkalan? udara untuk serangan 
atom di Timur Dekat dapat ter- 
bukti sama pentingnja, malahan 
mungkin lebih penting daripada 
sedjumiah besar givisi2 pasukan 
darat di Eropah. 

Menurut sumber2 jang menge 
tahui, kim telah “makin djelas 
bahwa pasukan? udara jg strate 
Gis di Timur Dekat itu akan ber 
pangkalan di Junam dan Turki, 
sedangkan  pembitjaraan2 dgn. 
negeri2 Arab jang akan diada 

Ikan kelak, mungkin dapat meng 
| hatsilkan diperluasnja. faciliteit2 
Litu mirgga ke Timur Tengah, 

lah mendirikan Panitia: Pemba | 
rgunan Ibu kota jang hendak me 
ngadakan repatnja 

hari Selasa “ni guna mendengar - 
kan “soa 2 tehmik tentang persedi 
con wr, Tistrik, dan bangunan2. 

Kalmngan pembesar2  pemerin 
tah “ini menjatakan, bahwa rom 
bongan penindjan pertama akan 
berangkat ke Yongdungpo dim. 
beberapa hari lagi. Dalam pada 
ita Doktor P.O, Chough, menteri 
dalam negeri Korea Selatan, me 
nerangkan, bahwa 6-000 polisi Ko 
rea Selatan sudah dikirimkan ke 
Yongdungpo “dan 2.500 polisi Ia 
gi akan dikirimkan ke Suwon pa 
da hari Djum'at urtuk mendjaga 
keamanan dibelakang daerah per 
tempuran, (Ant.-UP). 

. mna 

ROMBONGAN ATLIT?2 Dik. 
ANG PERTAMA BERANG- 
KAT KE NEW DELUL. 
Rombongan djago2 atlit Dje- 

pang jang pertama kalinja ikut 
mengambil bagian dalam . Olym- 
viade diluar negeri sedjak di Ber- 
lin dulai telah berangkat dari la- 
pangan terbang 'Haneda hari 
Mirggu menudju New Delhi. 34 
djago2 atlit Djepang 'ini disertai 
oleh 5 orang pembesar2 Djepang 
dan 5 orang wartawan, 

| 

jg pertama : 

2 (ikat, — UP), 

  

SOVJET IKUT SERTA. 
Dim seteleng mesin? per- 

tama di Paris. 
Sovjet Uni akan ikut serta da- 

lam seteleng internasional mesin2 
pertanian, jang -akan dibuka di 
Paris pada achir bulan “ini. Demi- 
kian menurut “kantor berita 
.Tass” pada hari Minggu. Ditam- 
bahkannja, “bahwa Sovjet akan 
memperlihatkan 60 buah model 
dari paberik2nja. 

EDJUMLAH EMAS seharga 

kia 3860,060 .dollar telah 

diangkut setjara rahasia dengan 

pesawat terbang dari belakang 
tirai besi” ke London dalam ma 
sa lima minggu jang terachir ini, 

demikian dinjatakan oleh kalang 

don, Dari mana barang2 emas 
tsb, berasal tidaklah diketah, 

akan tetapi pegawai? lapangan 
terbang di Londoy “ menjatakan, 
bahwa pesawat? terbang jg mem 
bawa emas telah tiba semendjak   an? jang boleh dipertjaja di Lon j 

  
saja . bahwa saja pada 

kerdjaan 

Korea Utara 

Saja mulai bekerdja sebagai spion ketika saja diberi tahu, ba- 
hwa saja tidak dapat diterima bekerdja sebagai bintang pilem. Ini 
terdjadi dt Pyongyang ditahun 1949. Banjak orang mengatakan ke 

tjantik dan saja berladjar per- 
sandiwara di Manchurija. Saja menangis sepandjang hari 

ketika saja tidak dapat mendjadi bintang pilem, tetapi belakangan 
saja anggap inj sebagai hay jang biasa sadja. 

Saja dilahirkan di Hamchang di Korea Utara dan saja dibawa 
| ke Manchuria ketika saja masih ketjil. Saja tinggal 

saja mendjadi seorang angg. partii komunis tahun lamanja, dan 
disana 15 

ketika saja masih duduk dibangku sekolah. 

Mula2 ingin djadi 
bintang film 

Ketika seja berusia 18 tahwm, 
saja kembali lagi ke Korea. Ini 

terdjadi dibulan September 1948, 
Saja diangkat mendjadi kepa 

la bagian propaganda dari per 
| serikatan " perempuan di Han 
.chang. Diwaktu milah saja dian 
djurkan untuk pergi ke Pyong 
yang. (Hollywood Korea Utara) 
supaja bekerdja sebagai bintang 
pilem, Saja bekerdja untuk par 
ta, komunis selama setahus dan 

sesudah itu saja pergi ke Py 
'ongyaeng, tetapi sdja mendengar 
bahwa saja tidak dapat mendja 
di bintang pilem, 

Kemudiar saja ditangkap dise 

buah hotel o'eh seorang pegawai 
- politbureau Koreg Utara oleh ka 

rena menurut. keterangannja, sa 
ja. tidak mempunjai surat? kete 

rangan. Tetapi saja pikir bahwa 
ini hanja soal bikinan sadja se 
bab sesudah saja ditahan sebu 
lan lamanja, saja disuruh beker 
dja w'ituk kapten Kum Kwang 
Chai, kep?a dari bagian intelle 
gence. (djawatan. rahasia) peme 
rintah Korea Utara, 

Menjaru sebagai djuru 
rawat dsb. 

Oleh karena pekerdjaan ini, se- 
tiap hari saja berhubungan ds. 
ngan perdana mentri Kim H Sung 
dan  'pekerdjaan saja jang 
pertama adalah untuk mentjatat 
nama semua orang2 Korea Sela- 
tan jarg memberikan keterangan 
tentang kekuatan tentera' Korea 
Uara kepada pihak Serikat. 

Untuk ini saja bekerdja sebagai 
Cjururawat gan bekerdja diber- 
bagai rumah sakit dan dengan 
djalan demikian saja berdjumpa 
dengan banjak serdadu? dan 'op- 
sir dan dari mereka saja "banjak 
mendapat keterangan jang ' pen- 

  

  
ting bagi pemerintah Korea 
Utara. 

Fihak 'atasan saja sangatlah 
gembira ketika saja memberikan 
sebuah daftar kepada mereka js. 
berisi sepuluh nama orang Korea 
Selatan jang menaruh simpati ke- 
pada pihak Serikat. Saja tidak 
tahu apa jang telah terdjadi dg. 
mereka 'ini. j : 

Nama saja kemudian digarti 
oleh djwt rahasia, mendjadi ee 
Hang dan belakangan mendjadi 
Lee Kil. Saja mendjalankan ber- 
bagai2 tugas dari pemerirtah Ko- 
rea Utara dan saja tinggal di 
Pyongyang. Saja seringkali ber- 
ada dalam istana perdana menteri 
Kim II Sung: tetapi saja tidak kz- 
rjak berbitjara dengan gadis? jg. 
djuga bekerdja galam dinas raha- 
sia pemerintah Korea Utara itu. 

Berita2 diselundup- 
kan dgn radio. 

Tidak lama sesudah itu pasu- 
kan2 PBB dapat memasuki kota 
Pycngyang. Saja mendapat perin 
tah untuk tinggal di Pyongyang 
dan mendapat keterangan? jang 
penting dari opsir2 Korea Sela. 
tan. Saja memberikan ketera- 
ngan2 jang saja dapat itu kepada 
seorang lelaki jang mendjadi pe- 
mimpin Saja dan ig mengirimkan 
keterangan2 ini dengan pesawat 
      
pertengahan bulan Djanuari: Ba 

| gaimana sifatnja, serta kemana 
emas tersebut dibawa, 
pun tidak dapat menerangkan. 

Angkutan jang terachir telah 
| tiba pada hari Rabu jang lalu de 
ngan didjaga oleh serombongan 

| pasukan polisi istimewa, Senam 
| djang jang dapar diketahui, ma 

surat? pengantarnja tidak terda 

pat suatu alamat. darj sipengi- 
rim, Dati Warsawa emas tsb, di 
bawa ke Kopenhagen, dimana lo 
gam tsb, diangkut 

| suki gelanggang peperangan 

  
ensanpongan 

  

| ka. angkutan2 tsb, berdjalan me | 
| lalui Warszawa, akan tetapi pada ! pembesar tidak suka memberikan 

  

ke London wa walaupun kedua negara tsb, 

  

|pai penerbangan British Europe- 
mereka | an Airways, 

radio ke Markas Besar tentara 
Korea Utara jarg bertahan dipe- 
gunungan disebelah utara dari 
Pyongyang. 

Saja mendapat perintah untuk 
bergerak bersama-sama — kaum 
pelarian kearah selatan ketika 
pasukan? Korea Utara memasuki 
kota Pyongyang kembali. 

Sambil dansa men- 

dapat berita. 
Tugas jang saja terima adalah 

sebagai berikut: 
1, Memberikan keterangan ten 

tang tjaranja bekerdja pemerin 
tah Korea Selatan, keterangan 
tentang sistim propaganda pe 
merintahan itu dan keterangan 
tentang anasir2 anti komunis, 8. 
memeriksa gerakan pasukan2 Ko 
rea Selatan: 3. Melaporkan ten 
tang gerakan "intellegence Koreg 

Selatan di Korea Utara: 4. Saja 
berangkat dengan kendaraan mi 

liter ke Seoul, Disana saja "men 
dapat perintah baru dan saja ha 
rus muentjari keterangan dari op 
sir2 tinggi dari tentara “Korea 
Selatan, 
Penghidupan di Seoul jumajan, 

Dikota tsb, saja mendapat pakai 
an J9. bagus2 dan makanan jang 
lezat, Sekali2 saja pergi ke Capi 
tol Club dan berdansa dengan op 

sir2 Amerika. Saja melaporkan 
tentang orang2 Korea Selatan jg 
tinggal di Seoul dan jg memberi 
kan bartuan kepada tentara Se 
rikat. 

Pura2 djadi pengungsi 
kemudian tertangkap 

Ketika pasukan2 Tiongkok  mema- 
dan pa 

sukan2 PB.B. dan Korsa Selatan mu” 
lai mengyndurkan Giri kearah Seatan. 
saja pikir bahwa saja akan mendapa 

anugerah untuk pekerdjaan jang saja 
lakukan itu, Tetapi saja diperintahkan 
untyk pergi kearah Selatan dan -men- 

tiari keterangan jang: lebih. banjgk da- 
gi. Disini saja mendapat keterangan2 
jang penting dari kaum pelarian dan 
Tari serdadu? Korea Se'atan jang se- 
dang mengundurkan diri. itu. 

Pihak serikat menangkap saja Ke 
tika saja memasyki Pusan Saja me 
nerangkan. kepada mereka tentang si- 
stem djwt. rahasia K. Utara dan mene- 
rahgkan kepada mereka, bahwa |. bas 

sekali mata2 Korea Utara dan Tiong” 
hoa jang gist di Kcrea Selatan. Bas: 
njak djuga Giantara mereka mempu- 
njai tugas supaja menghantjurkan ba- 
agunan2 militer dan me'rakykan pe 
kerdjaah2 sribot jang lain. Sebelum- 
nja saja berangkat ke Pusam, saja di 
berikan wang mas untuk menutupi 
perangkesan saja, Saja pikir bahwa 

kaum Serikat akan membunuh saja. 
Tetapi masih ada saty hesrat jg saja 
hendak penuhi. Saja baru berusia 20 

tahun dan seja kepinzin sekali berte- 
mu dengan ibu saja dan saja syKka se 

kali untuk mendengar bunjian musik 
juag merdu. 

LULUS UDJIAN DOKTORAL LENG- 
KAP HUKUM 

Dalam udjian yntuk doktorel leng 
kap pada Fakultet Hukum Balai Per- 
guruan Tinggi Indonesia di Djakarta 
minggy jl telah lulus selain Sudjono 
(sebagai jang kita kabarkan kemarin) 
djuga: Paul A, Hakim, Basarudin Nar 
Sution, Fred H.W, Latumenten, Berma- 
Wi dan Sukartono Hardjomidjojo, 

  

£ Suatu pandangan kota jang kini 
lazim dapat disaksikan di pelbagai 
kota2 besar. Berdujun-dujun rakiat 
ber-andre, berdjam-djiam tak perduli 
panas terik untuk dapat merebut   pembagaian beras 200 gr, sehari. 

(Tpphos) 

Hari” Dari Korea Utara 
Pengakuan Seorang Anggauta Badan Penjelidik 

: (INS Release — Copyright .,Suara Merdeka”). 

M3ss PARK POON OK adalah seorang gadis Korea jang tjantik jang bekerdja se- 
! bagai angg. badan penjelidik Korea Utara. Ia ditangkap oleh  counter-intelli- 

genfe pasukan PBB di Pusan. Pada waktu ini ia sedang menungge pemeriksaan pe- 
ngadilan militer PBB di Korea jang mungkin berarti hukuman mati bagi dirinja. 

Dibawah ini ditjeritakan oleh Miss Park Poon Ok b agaimana ia memberikan ke- 
lerangan2 jang penting kepada pemerintah Korea Utara. : 

Shoram 
Lagi Pesawat Baru 

Untuk Peralstan Ka- 
' pal2 Terbang PB5 

— bi Korea 

ESAWAT2 PEMBOM AME- 
RIKA delah menggunakan 

»Shoram” untuk pertama kalinja 
dalam peperangan Korea pada 

  
hari Saptu, demikian markas bw: ' 
sar angkatan udara K5 mengu- 
mumkan hari Minggu. Adapun ke- 
gunaan Shoram tersebut jalah ur- 
tuk memberi bantuan bagi pesa- 
wat? terbang dari gjarak. dekat 
dalam melakukan serangannja 
atas sasaran2nja.  Shoram diper- 
kembang semasa achir perang 
dunia kedua dan mempergunakan 
pokok2 radar, akan tetapi gianja 
ini memberikan pertolongan jang 
besar sekali bagi penerbang? ur- 
tuk mendjatuhkan bom?2nja. 

Dengan perantaraan alat ini 
penerbang2 itu tak perlu melihat 

| sasarannja supaja mutgkin mem- 
berikan pukulan dan alat ini me- 
mungkinkan dilakukannja pem- 
boman dalam segala matjam 
udara pada waktu siang atau 
malam. ' 

4 Pesawat pembom B26 jang 
mempergunakan alat shoram, tadj 
telah mendjatuhkan 28 bom uku- 
ran 500 pond diatas djembatan 
kereta.api jang terletak  dilin 
utara Pyongyang, 

  

Terkepung 
Tentara Perantjis Me- 

njekap Pasukan2 
Vietminh 

TENTARA Peranijis dengan 
dibantu oleh satuan? angka- 

tan udara dan angkatan laut telah 
mengepung sebuah bajaljon “#er- 
tara ' Vietminh dipantai , Laut 
Tiongkok . di Indo-China Tengah 
serta berhasl untuk menewaskan 
lebih dari 200 orang dari angka- 
tan perang jang berada dibawah 

. Pimpinan kominis itu. 1 
Pertempuran dipusatkan diparn- 

tai dekat kota pantai Annam, Huo 
Sue, setelah berlangsung pertem- 
puran?, jang telah terdjadi didae- 
rah ini dalam minggu jang lalu, 
demikian bunji suatu pengumu- 
man tentara Perantjis hari Senin. 

Didaerah Tonkin pasukang dan 
pesawal2 terbang Perartjis me 
neweskan 118 kaum ' Vietminh 
dan menawan 71 orang dekat 
Namdinh, jg letaknja 12 kilome 
ter disebelah Tenggara Hanoi. 
Dalam ' pengumuman itu dika 

barkan lebih landjut, bahwa 
djuga dekat Longxuyen, 140 kilo 
meter disebelah Barat-daja Sai 
9on 48 Vietminh ditewaskan ian 
80 orang tIagi dalam pertempu 
ran? dj Indo China Selatan, 

PERUNDINGAN2 MILITER DI : 
TAIWAN BERACHIR. 

Konperensi antar, pembesar? 
militer Amerika dan Tiongkok na 
sionalis dj Taiwar tentang ma 
tjam serangan komunis apakah jg 
akan mengakibatkan “diberikan 
nja bantuan pesawat? terbang 
dan kapal perang untuk pertahan 
an pulau tersehut, telah berachir 
pada hari Sabtu, Dikabarkan bah 
wa perundingan2 tersebut tidak 

  

  

  

Emas Mengalir Di London Dari Balik , 
oleh pesawat2 kepunjaan maska 

Masingg pesawat 
mengangkut dua sampai ' empat 
ton emas. 

Pengangkutan2 emas tsb sama 
sekali tidak bersifat “Ilegal, hal 
mana ' ternjata dari adanja pen- 
ajagaan, polisi, akan tetapi para 

keterangan “mengenai hat imi. 
Murgkin emas tsb. berasal dari 
Sovjet Rusia, mungkim  djuga da 
ri Polandia. Dikemukakan, bah   

    

mentjapai hasil jang tegas. 

  

  
  

tadi mempunjaj reratja perdaga 
ngan jang baik djika dibanding- 
kan dengan Inggris, akan tetapi 
perdagangan senantiasa mundur, 
sedangkan harga? makin mening 
kat, Mungkin djuga, demikian 
menurut pikiran, orang lain, "ega 
ra2. komumis kini ' memperguma 
kan persediaan emasnja' untuk 
dapat mengadakan pembelian? gi 
negara2 Barat. “Pada awai ming 
Yu “ni pernah dikatakan, bahwa 
batang2 emas tsb, bergambarkan 
arit dan godam. Dari ini dapat 
lah ditarik kesimpulan, bahwa 
untuk pertama kalinja ' Moskow 

| 
! 
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l 

t 

| 
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| | 
$ 

| 
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| 

Tirai Besi” 

  

  & Suatu lokomotfip jang menarik kereta2 api pengangkutan 
Korea Utara baru2 ini telah mendjadi sasaran dari 
udara. bomber2 dan pesewat, jet PBB. Bom? napalm telah didjatuh- 
kan, begitu pula bom2 rocket seiangkan mitraljur2 memuntahkan per 
Jurumja pula, sehingga achirnja locomotip itu telah terpujus 
kali dari kereta2nja dan hampir hantjur sama sekali. Tentang banjak- 

nia korban tak disebutkan. 

- 

  
di daerah 

serangan kapal2 

sama Se”   (International) 

Zonder Perang Dunia 
Russia Dapat Dikalahkan Oleh Negara2 

Barat — Sumbar Harriman 
WENASENSI politik luar negeri presiden Truman, Averell Harri. 

man, pada harj Senin menjatakan pendapatnja di Chicago, ba 
hwa dunia merdeka mampu memperoleh kemenangan dalam per- 
djuangannja melawan ,,kelaliman” Sovjet, dengan tak usah menga- 
dakan peperangan dunia ke-3. Ia berbitjara dihadapan para ang. 
gauta Perhimpunan PBB Amerika jang kini mengadakan sidang- 
nja di Chicago untuk mempeladjari 
krisis dunia dewasa ini. 

Selandjutnja Harriman menga- 
takan, bahwa pendapatnja itu di- 
perkuat oleh ketetapan hati, Ame- 
rika, untuk  menjelenggarakan 
pelbagai program  persendjataan 
kembali dar persiapang bagi per- 
tahanannja sendiri serta perta- 

hwurin negara2 lainnja dari dunia 
merdeka, "Dikatakannja, bahwa 

perdjuangan akan memperoleh 
kemenangan, dengan tidak me- 
ngadakan peperangan lagi, djika 
Amerika berhatsij dalam menje- 

lenggarakan politik Serta pro- 
gram?nja dewasa ini dan mem- 
pergunakan tiap2 kesempatap, un. 
tuk memadjukan soal kemerde- 

kaan diseluruh dunia. 
Harriman berpendapat, bahwa 

Guria merdeka kini sedang me- 
ngadakan peperangan ideologi, 
jakni ideologi kebenaran melawan 
doctrine kepalsuan. Ditegaskar- 
nja, bahwa revolusi internasional 
komunis hendaknja gipertonton- 
kan dalam bentuk jang sesung- 
guhnja, sebagai suatu kontra-re- 
volusi jang  reaksiorer. Masaalah 
bangsa2 merdeka merupakan ma- 
saalah revolusioner jang sesung- 
guhnja, kata Harriman, jakni jg. 
telah diperdjuangkan oleh orang 
berabad2 mengenai:  kemerdek:- 
ar, kebesaran manusia, serta hak2 
manusia untuk menganut keper- 
tjajaan2nja. (Ant—AFP). 

Tetap 
Waspada 

Inggris Harus Selalu 
Siap Sedia-Kata 

  
Henderson 

ENTERI angkatan udara 
Inggers, Arthur Henderson, 

hari Minggu memperingatkan, 
bahwa kekuatan angkatan udara 
di Scotland harus tetap waspada 
terhadap kemungkinan serangan 
pesawat pembom. Henderson jang 
datang mengundjungi sgudron2 
angkaian udara keradjaan ditem- 
pat ini menjetakan, bahwa ke- 
adaan2 peperangan masa seka- 
rang ini memaksa Inggeris supaja 
tetap waspada dan siap sedia un- 
fuk mempertahankan  daerahnja.. 
Ditambahnja pula, bahwa kedja, 
dian di Korea menundjukkan, 

bahwa serangan dengan tidak 
pemberi tahuan lebih dulu susah 
akan  menghambatnja.  (Ant— 
UP). 

  
  

2 DIVISI AMERIKA DIKIRIM- 
KAN KE DJEPANG BULAN 
MARET JAD. 

cimonterizan Angkatan darat 
Amerika pada hari Sabtu mengu- 
mumkan, bahwa 2 g'visi baru dari 
pasukan? darat Amerika dalam bu 
lan Maret jang akan datang akan 
dikirimkan ke Djepang. Mereka 
adalah divisi ke 40 dari California 
dan divisi ke 55 dari Oklahoma. 

mengeluarkan emas pada pasaran 
Eropah, mungkin untuk menda 
pat djamiman bagi persediaan gol 
lar dan poundija, jang mungkin ' 
diperlukamnja guna mengadakan 
pembelian bahan2 mentah seba- 
ga karet dan wol, bahan2 mana 
katanja sedang ditimbu, oleh 
Rusia, Djuga ada jang menjata 
kan, bahwa Rusia sedang berusa 
ha memperkuat fonds2nja diluar 
Megeri dengan maksud. menjokong 
kegiatan kaum komunis diluar | 
perbatasan negaranja sendiri, | 

— (Aneta — UP) 1 | 

11951, sedang film , Antara Bumi 

| tjeritamja, . belumlah tahu 

Sendjata? 

Russia 
. Untuk Perlengkapan 
Polisi Djerman Timur 

ASUKAN POLISI Djerman 
Timur ,,Bereirtschaften” da- 

lam waktu jang dekat akan me- 
nerima perlengkapan berat » dari 
Sovjet Uni. Demikian penindjan 
koresporden Frankfurt menulis 
hari Minggu. 

Perlengkapan itu akan terdiri 
dari tank? type-34, artileri untuk 
pasukan garat, sendjata2 anti- 
tank serta penangkis2 serangan 
udara, 
Menurut para ahli, sendjata2 

itu sama kwaliteitnja dengar 
sendjata2 jang diberikan Sovjet 
Uni kepada Polandia, Hongaria, 
Bulgaria dan Rumania, Korespon- 
den itu menambahkan, bahwa 
pesukang bersendjata Djerman 
didaerah Timur itu akan  diper- 
satukan dengan pasukang ber- 
sendjata Eropa di Timur dam 
akan ikut serta dalam manocu- 
vre pasukan perdudukan “ Sovjet, 
jang akan diadakap peda musim 
semi, (Ant.) 

  

BADJAK LAUT DEKAT 
PENANG. 

Pada hari Sabtu pagi badjak 

laut Tionghoa telah menjerang se 

buah djung didekat pantai Pe 
nang, Mereka menjerbu kedalam 
Gjung itu dan menutup anak buah 
kapal itu didalam ruangan bawah 
selama dua djam. Dalam pada itu 
badjak laut itu mengangkut 30 
karung kopra - kedalam sampan2 
mereka, setelah mana mereka 
menghilang. 

  

(Sambungan pugina 2). 

Sekitar Film ,,Antara 
Bumi. Dan Langit” 
Meskipin tidak masuk urusan ,,An- 

tara Bumi dan Langit”, tetapi karena 
timbulnja berhubungan dengan film 
itu, baik djuga saja singgyng soal 
sensur jang diusulkan dida'am resolusi 
itu, Supaja difjap”tiap daerah . diada- 
kan Apa pembuat resolusi itu 'sudah 
menjelidiki ak'batnja dehu'u? Tanja'ah 
kepada importeyr mana sadja. Akibat- 
nja jaitu tilak akan gda. masuk, satu 
buah film lagi kenegeri ini, artinja ser 
mua bioskcp akan tidak djalan, (kas 
rena produksi di dalam negeri belum 
dapat mentjukupi kebutuhan bioskop 
d'seluryh Indonesia). Lagi djuga tidak 
akan ada produsen di Indonesia jang 
akan berani membuat film lagi, Ber- 

arli ribuan rakjat tidak akan menda- 
pat hiburan jang murah. Tjoba  tjari 

pProlysen jang mau membikin film un- 
tuk satu 'dazrah sadja. 

Kenjataanlah, betapa kurang pikir" 
nja resolusi itu dan kurang periksanja 
Resolusi ditetapkan tanggal 21 Januari 

dan 
Langit” baru sedang dibikin, Bagaima- 
na para pengusaha resolusi itu dapat 
memberi pertimbangan, sedang pembi- 
kn filmnja sendiri, dan pengarang 

bagaimana 
filmmja? Saja jakin, sesudah melihat, 
mereka akan mengakui film itu pe 
djuang kebydajaan Indonesia, Baik 
Giterangkan disini, komisi censuur jg 
mula-mulanja memeriksa film 'itu, ti 
dakah menanggyhkan film itu lan- 
taran kebudajaamnja, melainkan lan: 
taran soal-soal politiek, Begitulah ben 
daknja, mudah-mudahan umum bu 
kan sedja akan lebih banjak memper- 
hatikan. film, tetapi djuga mendalami 
sea'-soal film, karena pasti kemudian 
hari akan mendjadi alat kebudajaan 
Indonesia dan alet kebudajaan ig da- 
pat mendekati rakjat, Tetapi produksi 
dalam negara barulah dapat berkem- 
bang keareh itu, kalau film tidak ar 
wadjibkan “film skebudajaan aselj 
Indonesia”. karena film 'itu fidak da- 
bat aseli, Dapatnja hanjw mendjadi 
»fllm kebudajaan Indonesia”! 

  

  

   


