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meminta lebi 
bojan2:   “UAP, ser Ta hot Kita m   ini duduk Menteri? Ke 

1, Dalam Negeri dan Pene | 
ang dibawah aan" - | 

4 — taksiran 
n umum ini di 

waktu Ne 6 bu- 
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Dalam Bolan 
—. Mei “Ke Indonesia 
Oam Pakistan di Dja- 

: karta Dr Omar H. Malix da- 
aa Jatanden dengan Antara” 
menjatakan hwa hingga kini ia 

| belum menerima kabar dari Kara- 
aa mengenai tanggal jang pasti 

  

   
   

      

   

    
   
   

   

   £ Bila di Indomesia ada ..terjiakan2” 
hingga kini masih berlaku aruran 
perhimpuman? kaum ibu disana, telah diadakan demonstrasi. 

1 Penak, ettnsan La tsb. Pada gambar tampak sem- 

djelis rendah di London, Kalau & SN KN Kan A0 
Inta lebih banjak 

  

  

minta beras, maka di Inggris jang 
srahtsoen” daging. baru? ini cleh 

untuk 

zedong ma 
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  Indonesia sini rasanja lebih tepat 
ak BERAS 

Imban gan Kekuatan 
Blok aa Lebih Banjak Mempunjai 

Tentara 

ENURUT 

Laporan? jang 
angkatan bersendjata gari 

Eropa dalam kongres. 

Dalam laporan itu dikatakan 
bahwa  kemungkinang ekonomi | 
dan militer dari 
djauh melebihi 
kang tirai besi. Angkatan bersen 
djata Sovjet Uni ,ditaksr” 4 
djuta orang p'us 965.000 dari ne 
gara? satelit Bulgaria, Tjekoslo ' 
wak'a, Polandia dan Rumania, 

negara2 dibela      

  

     
    

   

  

    

ari Nan PM Pakistan Lia 

smi kundjungan : 
n dalam bulan Mei jad. Kata du 

. tabesar Pakistan, sebagai diketahui 
| mula? PM Laguat Ali Khan akan 

|. mengarakan kundjungannja ke In | 
si PE ane ana, Daan D. 

1 Sukarno pada waktu itu 
n gi Pilipina, ma 

“PM Liaguat Ali 

| Dinjatakan, Saka Sudah pasti 

bahwa kurdyungan ke Indonesia 
itu akan dilakuka n, hanja tang 
gal jang tetap belum dapat dika 
takan Sekarang im. PM Pakistan 
data na ngarmja nanti akan 

$ Beghum. (Njona) 

(c S3 Khan jang ingin me 

njaksikan sendiri kemadjuan per 
. gerakan warita di Indonesia, Njo 
nja Liaguat Ali Khan sendiri di 
Pakistan tergolong pemimpin ter 

        

Y s : nama dalam gerakan wanita Pa 

Me kistan modern. 
je . Pemimpin gerakan2 

, wanita. 

"3 kini Hdakapak pemimpin dari 
| pakistan Women National Guard 

| (Barisan Wanita Nasional Pakis- 
tan), suatu barisan terdiri dari pe 

-. mudi2 Pakistan dan sifatnja semi- 
- militer. Pemudi2 tersebut menda- 
pat latihan berbafis dan kepandai 

“an menggunakan sendjata militer. 
Njonja Liaguat Ali Khan mendja- 
di penjokong terpenting pula dari 
Women Medical College (Perguru ' 

pa Tinggi Kedokteran Wanita) di : 

“Siapa2 dari anggauta dewan men | 
teri jang ikut dalam rom | 
bongan PM juat Ali Khan nan | 
ti, duta besar O.H. Malik belum da 
pat memberikan keterangan | 

Sebelum kundjungi 
Australia. 

: Dalam pada itu dari kalangan. sete” 
3 ngah resmi dari pemerintahan di Dja- 

ta, .,Antara” mendapat keterangan, 
: “Presiden Sukarno sendiri teleh 
takan persetudijuannja, bhw PM. 

t Ali Khan mengadakan kundju- 
1 ke Indonesia" dalam . bwan 
Me sebelum P.M. Pakistan itu ber 
Tha ba Australia, Mengenai soel 
ini sudah dibitjarakan pula oleh dewan 

menteri dan kini tinggal menunggu ke- 
| pastian aa peer Pakistan. 

BOSIALIS ITALIA MENGAN- 
TJAM. 

3 ' Pengikut sosialis kiri Rigardo 
0. Lombardi, pada hari Rabu mem- 

peringatkcan kepada Madjelis Per 
wakilan Rakj Na jat Italia, aan : aga 

persengketaan sendja 
Gengan Rusia terdjadi, maka di 
Italia akan timbul perang saudara. 

Lombardi adalah por Peta 3g. 
pertama ketika perdebatan2 d'imu 

i mengenai permintaan pemerin 
ja utk. suatu pemastian uang 

. Istimewa sedjumblah 250.000 ajuta 
guna persendjataan kembali 

“Diar ga bahwa vemastian ini 

akan Sasa akan tetapi sete- 
lah me Mn red jang 
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| lum diperdapat 

Djumblahgitu terbagi dalam 175 

drvisi, demikian japorat, 

Selandjutnja laporan menjata 
kan, bahwa anggauta2 dari pakt 

Atlanti k kini mempunjai 8.115.000 

orang  'memanggul sendjata, se 
dang Amerika dan Canada mem 
punjai tentara sedjumblah 2.361. 
000 orang, (Aneta—UP). 

Laporan perintjian menundjuk 
kan, bahwa Galam. tiap2 1000 

orang penduduk Amerika Serikat 
mempunjai 15 orang bersendjata, 
sedangkan Perantjis 16 orang, 

Inggeris 14 orang, Belgia 12 
orang dan Neder'and 11 orang. 
Laporan itu dalam pada itu me 
ngakui, bahwa adalah sulit seka 
li untuk membandingkan angka? 
kekratan pasukan2 kedua blok 
tersebut. (Artara—Reuter). 

Kekuatan ekonomi. 
Tentang tenaga ekonomi dari 

Timur dan Barat kedua panitia 
tadi melaporkan, bahwa Barat 

Pertemuan Suran Dg. 
Natsir 

Susuhunan Solo jang sedjak ke 
marin ada di Djakarta, selama 
LL» djam kemarin siang telah 

bertemu dengan PM Natsir di, 

Pedjambon. 
Susuhunan, jang ditemani oleh 

adjudan dan renasehatnja, dida 

lam pertemuan itu"te'ah membi 

tjarakan masalah2 pegawai Ke 

runanan dengan PM Natsir. : 

Tetapi menurut keterangan Su 

suhuna, sehabis pertemuannja de 

ngan PM itu, sesuatu keputusan 

didalam soal tersebut masih be 
/ Keterangan2 

lain Susuhunan belum bersedia 

memberikannja. 
PM Natsir sementara itu mene 

rangkap pula, bahwa didalam per 

temuannja dengan Susuhunan itu 

tidak ada dibitjarakan soal2 po 

litik. 

BURUH TAMBANG DI BELGIA 

MOGOK. 
Kurang lebih 70000 buruh tarn- 

bang di Belgia Se'atan hari Rabu 

telah menradakan pemogokan kes 

rena tidak cisetudjui permintaan 

mereka un'uk mendapat tambahan 

Fx 

  

  upah. . 

Serawak Njatakan” Ingin Berdiri Sendiri 
ERDANA MENTERI Ingge 
ris, C'ement Attlee, meng 

harap akem selekas mungkin 
memberi djawaban kepada 5 go 
longan anti-penjerahan Serawak 

kepada Taggris di Serawak, jang 

pada permulaan “bulan ini kirim 
kawat kepadanju, dimana mere 
ka. minta djaminan, supaja se 

telah krisis internasiongaj dewasa 

ini berachir Serawak dibolehkam 

“adalah 

5iok Barat Lebih Kuat Ekonominja. 
LAPORAN2 dari dua buah panitia Senat Amerika 

Serikat, kini Rusia dengan negara? satelitnja mempunjai ten- 
tara sedjumiah 5 djuta orang, dengan imbangan empat setengah 
djuta dari tentara negara? jang tergabung dalam Yakt Atlantik, 

disusun oleh panitia urusan luar negeri dan panitia 
senai itu diumumkan 

dimulai peribitjaraan2 tentang pengiriman pasukan Amerika ke 
sorenja sebelum 

ada djauh lebih pesat dari pada 
Timur. Kapasitet-produksi sadja 

Negara? barat ! Barat dalam “tahun 1950 ialah 
142.300.000 ton, empat kali lebih 

dari kapasitet Timur, jang ditak 
tir hanja 33.000.000 ton. Untuk 

elluminium diberi angka2: 1.266. 
500 dan 192.500. 
Meskipun Spanjol dan Yugosla 

via bukan anggauta dari pakt. 
Atlantik, dikatakan bahwa ke 
kuatan tentara mereka masing2 

350.000 - dan: 192.5000 
orang, (Aneta—UP). 

| kan oleh pemerintah, dalam usaha untuk mengachiri vicieuse cirkel 

(Amerika Akui 

| kan dalam afjara mingguan dari : 

. rang rantai   

   
ta Semarang, Djum'at 16 Pebruari 1951 

Djaminan I         Buru 
Harus Diadakan Untuk Mn aiipitik 

Larangan Mogok 
' Usaha Untuk Adakan Distri busi Momin 

D ALAM SUATU pertjakapan dengan wartawan Aneta, tuan Su- 
chjar Tedjakusuma, sekretaris umum dari Dewan Ekonomi In- 

donesia Pusat, menerangkan, bahwa ia pada |hakekatnja menjetudjui 
larangan mogok pada perusahaan? 

dari terus naiknja upah?2, harga? 

vitaal jang kemarin dulu diumum- | 

dan produksi jang semakin ketjil, 
akan tetapi larangan mogok ini harus dibarengi dengan djaminan so- 
sial dan ekonomi bagi para pekerdja. Mulai sekarang harus diadakan 
Ujaminan? dari kebutuhan? hidup pertama bagi golongan rakjat jang 
termasuk dalam golongan jang tak mampu, terutama bagi para pe- 
Yerdja dari pera vitaal, 

    
nan sia 

Ven- 

djaminnja ? 
A MERIKA telah mengambil 

tindakan? untuk  menijamia 
keamanan didaerah Lautan Tedah 
dan negara? gemokrasi di Asia, 
demikian John Foster Dulles das 
lam tanja-djawab dengan pembe 
gar2 kementerian luar negeri Fil- 

pina. Kesempatan tanju djawab itu 
diadakan pada malam sebe'am 
Dulies berangkat ke Manilla, dan 
tertjatat dalam pelat2 gramofoon 
dan hari Kemis malamnja disiar- | 

  
kementerian Iuar negeri. 

Dusles menjatakan, bahwa ang 
katan laut dan udara Amerika 
Berikat, pasti bersiap dirantai ' 
pulau2 mulai dari Ok nawa di 
kepulauan Riu-Kiu hingga Pili " 
pina, sehingga terbentuk situasi, 
djika suatu negara musuh menje 

pertahanan itu, ia 
pada hakekatnja menjerang pasu 

kan2 Amerika Serikat. ( Aneta — 
UE 

  
$ 

Pemogokan Textiel | 
Terus 

P1 Perundingan gagal. 
Serikat Buruh TFectiel Ban 

dung te'ah menolak seutuhnja | 
usul kompromis jang telah diadju 
kan oleh Kantor Penjuluh Perbu : 

“ruhan di Bandung. #Webagai. aki» 
| bat djalan perundingan ini, maka 
pemogokan pada 225 paberik tex 
tie di Bandung akan tetap “dilan 
djutkan o'eh 40.000 buruh. 

  

Habis Temponja 
Instruksi Staf ,K” Tentang Penerimaan 
Tenaga2 Pedjoang Dalam Angkatan 

Perang 
ENURUT INSTRUKSI jang diberikan oleh wakil pesan men- 
teri Hamengku Dawono, jg merangkap mendjadi kejua Staf- 

FS «Gi Pusat, kepada semua siaiz ,,K” kropinsi mwai tanggal 15 
xebruari 1951 kemaren, pemerintah tidak lagi dapat menerima tena- 
ga2 perdjuangan jang mg3 mendaftarkan diri untuk menggabung- 
kan diri kedaiam API atau Polisi atau unjak ditampung kedalam 
masjarakat. 

Ra 
pada | maklumat pemerintah kaka Sebagaimana diketahui, 

targga! 4 Desember 1950 setjara | 
formil telah berachir masa pe | 
nerimaan tenaga perdjuangan jg ' 
dengan sukarela menghadapkan 
digi dengan sendjatanja untuk 
memenuhi maklumat pemerintah 
tanggal 14 November 1950 itu. ' 
Tetapi sesudah tanggal. 4 Desem 
ber 1950 sampai targgal 15 Pe 
bruari 1951 oleh pemerintah ti 
dak diadakan larangan untuk 
menerima tenaga  perdjuangan 
dan sendjatanja, djika'au mereka 
menghadankan diri dengan suka 
rela. 

rr 

Sekarang sudah waktunja un 
tuk mengachiri penerimaan tena 

ga perdjuangan itu”, 
instruksi wakil perdana menteri 
itu, jang pada achirnja memu 
tuskan: ,,Mulai tanggal 15 Pe- 
bruari 1951 tidak dapat diterima 

lagi tenaga perdjuangan jang 

menghadapkan diri bersandarikan 
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demikian . 

.bangkai-kapal” jang ter 
dampar dipantai Texel (Nederland), 
sedjak tahun 1928, dan hingga kini 

Pada saat 
surut, tampaklah rangka kapal tsb 

ukaan air, Bangkai2 ka- 
pal sematjam itu, jang kini banjak 
terdapat di'autan Indonesia akibat 
perang dunia jl. kini sedang diusas 
hakan (untuk dapat diangkat kem- 

bali. (ANP) 

belum diangkat kembali, 

diatas 

menentukan sendiri bentuk peme 
rintahan-sendiri — dalam lingku 
ngan Commonwealth. 
Keterangan ini diumumkan di 

Madjetis Rendah Tnggris pada ha 
ri Rabu jang lalu oleh menteri 
djadjahan Inggeris, James Grif 
fiths, jang telah diminta oleh 
anggota konservatif Luke -Tee 
ling untuk memberikan ketera . 
ngan tentang sikap Inggeris ter 
hadap Serawak berkenaan, dengam 

14 Nopember 1950 itu". 
Sainan daripada instruksi me 

ngenai hai ini kepada Staf ,,K” 
tu dikirrmkan kepada menteri da 

lam negeri sosial, kepala staf 
angkatan darat, djaksa agung 
dan kepada kepala djawatan ke 
polisian Indonesia. (Aneta).   

"Lang jang kimi 

kk 

Tentrs sadja tak dapat diharap 
kan, bahwa harga2 “akan turun 

: dengan seketika. Djika djaminan 
in! dapat diadakan,  maky tuan 
Tedjasukmana berpendapat, bhw 
larangan mogok djuga dapat di 
umumkan untuk lain perusaha 

belum dianggap 
vital. Disebabkan karena kenai 
kan harga beras baru2 ini, pula 
karena tindakan? jang kini dila 
kukan, maka keadaan sosial dan 
ekonomi untuk dikemudian hari | 
dari keadaan pada dewasa ini, 
mendjadi soal jang lebih penting. 

Rentjana distribusi 
Tuan Tedjasukmana menerang- 

kan, bahwa ia telah mengundang 
perkumpulan2 kaum menengah 
(middenstand-vereniging) dan or- 
ganisasi2. dari kaum importeyr 
bangsa Tionghoa, Indonesia dan 
Belanda, supaja mereka dalam 
minggu ini berkumpul utk menga- | 
dakan perundingan penindjauan 
Ia mengharapkan, bahwa perundi 
ngan ini akan dapat menjebabkan: 
diadjukannja usul2 tertentu kepa 
da pemerintah. Antara lain dalam 
perundingan ini DEIP ingin me- 
ngetahui sampai mana organisasi2 
tersebut dapat bekerdja sama da- 
lam pembentukan alat distrubusi jg 
dapat berdjalan lantjar dan jg bu 

|kan merupakan 'alat jang terdiri 
dari pegawai2 pemerintah. 

Sekitar padjak 

peredaran. 
Mengenai perselisihan pendapat. nie- 

ngenai tjara menghitung padjak pereda- 
ran itu, in. Tedjasukmana mengatakan, 
bhw ia mengetahui suatu tjara peniele- 
taian, jg menurut pendapatnja. dapat 
Gidjalankan dim. waktt- beristirahatnja 
parlemen, jakni, mengadakan perovahen 
Galam undang2 padjak peredaran, jang 
herus dilakukan dengan beslit menteri 
jang bersangkutan, sedemikian rupa, 
hingga padjak peredaran ferssbut ce 
ngan sekali gus dapat dipungut dari 
tangan pertama, Menurut tuan Tedja- 
sukmana, hal ini. telah didjalankan 
pada perusahaan2 jang besar, jarg tet- 

lebih dahulu teleh menetapkan djum- 
lah2 alat2 (grossiers, detail dsb.) jang 
akan mendjual hasil2nja kepaia kcn- 
rumen, dengan memperhatikan djuga 
pendjualan pertama,- Pembajaran pre 
sentage deggan ena dapat, ditetap- 
kan misalnja 1096 

Amanat st Presiden 
Sukarno 

Dalam amanatnja jang diteri 
ma ketua Pasang Merah Pilipina 
Dr, Manuel Lim melalui kedu 
taan Indonesia di Mania, Presi 
den Sukarno menjatakan 'kegem 
biraan sepenuh hatinja atas kam 
panje tahunan Fonds Palang Me 
rah Nasional Pilipina jang baru 
dimilai itu. 
Amanat Presiden Sukarno ini 

diduga terdorong oleh tawaran 
bantuan dari Palang Merah Piti ' 
pia kepada korban2 bentjana ge 
lombang laut jang menimpa Am 
box tahun jl. (Ant). 

' Westerlirg Di Tanger 
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x Suatu pemandangan dari medan 
ngan di-indungi gerakan tank raksa 

nuiju kesarang   
ceme 

   

       
     
    
    

      

perang Korea disekitar Sevul. ' Des 
sa, pasukan2 PBB ini pelahsm2 me 
musuhnja, (Inger national) 

Memanas omaa |   batam 

Serbuan 
2 Chip 

Di Front 

gempur pasuka ng RBT dan K 
tar Chipyong 1 3 

kukan pemboman? jang dahsjat de 

pasukan? PBB Instan: terkepung di 

Irian 
Barat 

Djangan Merupakan 
Bibit Sengketa indon 

Ausira!ia 

D ALAM seruannja hari Kemis | 
dari Sydney, jang ditudjukan 

kepada seluruh bangsa Australia, ' 
Dewan Geredja2 Dunia Austira ia 
ml. djuga andjurkan supaja Irian 
Barat djanganlah tetap mendjadi 
sebab pertikaian dengan Indonesia. 
Apabila tidak terdapat penjelesai- : 
an sebaiknja PBB diminta kepu- 
busannja bagaimana status Irian 
Barat dimasa datang, Seruan De- 
wan Geredja2 Dunia tsb pertama? 
mendesakkan  supaja Republik 
Rakjat Tiongkok diterima dalam 
PBB. Seruan tsb adalah sebagai 
keputusan sidang jtahunannjas da- 
lam mana mengenai desakannja 
itu dikemukakan ,,kcadilan intei- 
national-lah” jang mesghendaki 
diterimanja RRT didalam keluarga 
bangsa2. — aa Ant.-Reuter) 

Harga “Beras Di 
Surabaja 

Tidak berbeda dengan ditem 
pat2 lain, di Surabaia harga be 
ras djuga ikut naik, Beras OJS I 
jang harganja menurut peraturan 
pemerintah f 0.98 dipasar gelap 
kemarin sudah meningkat men | 
djadi f 2,25. 

Seminggu jang lalu harganja 
masih f 1.70 dan setengah bulan 
jang lampau kira2 f 1,50. 

Selandjutnja dapat dikabarkan 
bahwa pada tg 12 Pebruari, Kepa 
la Daerah Propinsi Djawa Timur | 
telah adakan peraturan harga be | 
ras baru, jaitu beras OJS Kh jang 
harganja b'asanja f 0,98 kini men 

djadi f 1,035 sedangkan jang har 
ganja f 0,95 ana f1— 

t 

sebuah berita dari 
Volksgazet, Westerling hidup di 
Tanger dengan tidak tu kurang sua- 
tu apa. Ia menjamar disana dgn. 
nama Petrus Lambrecht dan tidak 
memperdulikan polisi internasio- 
nal, jang berusaha supaja ia me- 
ngaku namanja jang asu. 

Menurut   
  

  
! 
t 

pesanan tersebut dan oleh karena , 
Anthony Brooke telah mengun | 
durkan diri dari. pertikaian me | 
ngenai penjerahan daerah terse ' 
but kepada Inggeris dalam tahun | 
1946, 

Griffiths  menjatakan, bahwa 
kedudukan Serawak sebagai dae 
rah jang telah “diserahkan kepa 
da radja Inggeris tidak  dipenga 
ruhi oleh sikap Brooke jang telah, 
mengundurkan diri dari perti 

“, 
ag 

Meng ERA TA PEMERAN Aa Ma Om TAN 

! Lembaga Kebud Ejaan Indonesa 

Bi avaasoh Genootachaj Kor     

  
kaian itu. Sudah barang tentu 
saja menjambut dengan gembira 
tindakan Brooke wituk mengun 
durkan diri dari pertikaian me 
ngenai penjerahan daerah terse 
but, demikian Griffiths, Selan 
djutnja Vinjatakan, bahwa perda 
na menteri Attlee berharap aka 
dapat lekas 'mendjawab kawat 
jang disampaikan, kepadanja oleh 
golongang anti-penjerahan Sera 
wak itu, 

1 
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Anthony Brooke, jang sebagai 

kemenakan mendjadi ahli waris 

White Rajah of Serawak, menja 
takan pada, tg. 3-2 jang lalu, bhw 

ia telah memutuskan utk meng 

achiri usahanja untuk. mengem 

balikan pemerintahan Brooke di 

Serawak jang telah dilakukannja 
selama 5 tahun itu berkenaar, de 
ngan keadaan internasional dewa 

| sg ini, (Ant, (nun 
  

dadu lawannja dan dapat menghambat 
Korea Utara di m edan pertempur 

Masih mempertahankan 

i bang Kimpo 

Imam 

Habis?-an 
10.200 Tentara RRT-K. Utara Menghantam 

yong 
Hudjan Bom Rocket dan Bom Na-palm 

Tengah. 
ESAWAT2, TANK? dan meriam? PBB pada hari Kemis meng- 

orea Utara dipegunungan? seki- 
dimang pasukan? PBB telah menewaskan beribu? ser- 

ka kemadjuan offensif RRT dan 
an tengah, Pesawat2 PBB mela- 
ngan bom2 napalm dan rocket ter- 

hadap kedudukan pasukan? RRT — Korea Utara didaerah itu, se. 
dangkan pesawat2 lainnja mendjatuhkan makanan dan mesiu uantuk 

Chipyong. 

Tt 
Menurut djurubitjara “Tentara 

ke-8, serdadu? RRT dan Korea 
Utara pada malam Kemis telah 
melakukan suatu serangan ,,ha 
bs-habisan” terhadap kesatuang 
Amerika dan Perantjis jang men 
duduki Chipyong, tetapi sera 
ngan itu dapat dihfaukan. Dika 
takan, bahwa 10.200 serdadu RRT 
K Utara telah tewas atau luka? 
pada hari Rebo, ketika pesawat2, 
tank2 dan artilleri menggempur 
pasukang Utara jang Kn ber. 
gerak madju itu. 

Wonju diserang pusu- 
kan2 RRT. 

Sementara — itu koresponden 
AFP -mewartakan -darj.front te 

ngah,sbahwa pasukan2. RRT se 
majam teah. melakukan 3 sera 

ngan jang kuat terhadap kedudu 
kan? pasukan2 PBB dikota Won 

ju. Pertempuran2 telah berkobar 
sepandjang ma'am, Pada hari. Ke 
mis waktu fadjar kesatuan2 PBB 

i kota ? 
itu sedangkan kesatuan2 mulai 
mengantjam memutuskan djalan2 . 

“besar jang menghubungkan “Won 
|ju dengan Yoju keSebelah barat 

dan dengan Chechon “kesebelah 
tenggara, 

Pasukan2 PBB tinggal 
kan Kimpo. 

Dari front barat, wartawan 
UP, Applegate. mengabarkan, 
bahwa menurut pengumuman 
resmi peda Kemis ma'am, pasu 
kan2 PBB telah meninggalkan 
lapangan terbang Kimpo jang le 
taknja 6 mi) sebelah barat Seoul, 

| dan mengundurkan diri ke kedu 
jang lebih kuat disebe 

lagi. Lapangan ter 
tidak 'mempunjai 

harga lagi baik bagi pasukang 
PBB maupun bagi pasukan? Uta 
ra, sedjak landasannja jang ter 
penting telah demikian dihantjur 
kan hingga akan memakan waktu 
beberapa bulan “djika hendak di 
perbaiki kembali. 

PBB sampai Chipyong. 
Pasukan2 balabantuan 

Berita U.P. lebih landjut dari tront 
tengah mengabarkan, bahwa pasukan2 
balabentuan PBB jg menggempur pa" 
sukan2 RRT disepandjang gerakannja, 
pada hari Kemis djam 5.30 sore telah 

mentjapai pasukan2 Amerika dan Fe- 
rantjis jang terkepung di Chipyong, 

Sementara itu belum terdapat berita2 
lebih djelas tentang pendaratan .jang 
Gilakukan oleh serdadu2 angkatan laut 
Korea Selatan dipulau2 Choto dan Reito 
didekat pelabuhan Wonsan pada 'hari 
Rebo, 

Mearkasbesar Tentara ke-8 dalam pada 
itu mengumumkan dalam sebuah me” 
morandum kepada pers jang dikeluar- 
kam pada Kemis malam, bahwa ,.untuk 
kepentingan rahasia militer pada waktu 
ini belum dapat, diberikan sesuajt ke- 

terengan mengenai gerakan di “daerah 
Wonsan”, 

Menurut berita2 jang terachir, kesa- 

tuan2 Korea Selatan itu telah mendu- 
duki pulau2 Choto dan Reito dengan 
tiada mendjumpai penawanan, se 
dangkan didaratan mereka telah ber” 
gerak madju hingga ke deerah2 perbs- 
tasan Kota Wonsan sendiri. (Ant. 

dukan2 

lah selatan 

  

UNDANG? UTK. DINAS WA- 
DJIB TENTARA BAGI 
PEMUDA? DAN 18 TH, 

Panitya dari Senat Amerika un 
tuk urusan pasukang bersendjata: 
peda hari Rebo menjetudjui un 
dang2 jang menetapkan dikds wa 
djib tentara utk pemuda? jang 
berusia delapan belas tahum dan 
dalam mang waktu berdinas itu 
diperpandjang, dengan delapan 
bulan, Dengan demikian maka la 
manja Wtuk melakukan dinas ten 
tara itu mendjadi 26 bwlan. - s 
hasiswa2 jang menuntut pel 
djaran spesial. dapat minta penun 
daan dinas militer ini. 

Komunike Perantjis pada hari 
Kemis mengumumkan, bahwa pa- 
gukan2 Perantjis telah merebut 
kembali Binhlu setelah terdjadi 
pertempuran2 jang sengit dengan 

pasukan2 Ho Chi Minh. 
Binhlu ialah sebuah benteng jg 

strategis di Indo China Utara, 

  

   



  

      
   

  

      

    

   

    
   
       

ARANG, 16 PEBRUARI 1951. 
immungsrecht” Buruh 

usah tidak perlu pendjelasan, bahwa lara- 
“dikeluarkan oleh pemerintah itu, hanja bersifat 
Sekedar untuk bisa melalui djarak-waktu jang di- 

k dan berbahaja. Dalam pada itu dalam larangan tadi 
pula persediaan-peraturan mengenai arbeidsconfliet jang 

  

  

an setjara damai dengan djalan arbitrage jang sedia- 
n se-adil-adilnja dan se-objektip-objektipnja. 

- Bila dipegang pokok-udjungnja, memang timbulnja tiap 
nan antara madjikan dan buruh jang selandjutnja ka- 

ngakibatkan pemogokan itu, tak lain ialah karena 
lict antara buruh dan madjikan itu. Bila bisa ditjarikan 

bisa menghilangkan conflict tadi, kiranja akan lebih ku- 
ungan antara buruh-madjikan. Sendirinja akan lebih 

ula pemogokan, dan selandjutnja kiranja tak perlu pula 
'sampai terpaksa mengeluarkan larangan pemogokan se- 
diperintahkannja kemarin dulu itu ............ 
-Salah satunja djalan untuk mengurangi bibit tarungan 
an tadi, kiranja bisa ditempuh dengan tjara memberi 

wakil pihak buruh ikut tanggung-djawab dalam management (penje- 
Ie raan) perusahaan! Pihak buruh harus diberi bagian untuk ikut 
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Itnja (tentu sadja) diberi pula sebagian jang lajak dari pro- 
dihasilkan oleh perusahaan! Pendek, buruh harus diberi 

ungsretht” dalam sesuatu perusahaan jang besar2. Per- 
tjobaan sematjam ini, sudah didjalankan dgn. hasil jang baik di Djer- 
man Barat. disementara industri besar di Perantjis, dan hampir di- 

' semua industri berat di Inggeris. Dan ternjata dinegeri2 tadi, resul- 
taatnja sangat memuaskan. 

ae — —— —5— Perlu dikemukakan disini, bahwa salah satu hasil dari 
Nan ah KMB ialah suatu matjam dorongan jang mengharuskan kepada pe- 

: ngusaha2 perusahaan? besar terutama perusahaan? orang Belanda, 
untuk sedia mendidik orang2 Indonesia dari buruhnja dalam lapangan 
pekerdjaan jang lebih membutuhkan ketjakapan teknis lebih tinggi, 
dan selandjutnja mengangkat orang2 tadi dalam djabatan2 staf pe- 
rusahaan jang bertanggung-djawab. Bila hal tadi sudah dikerdjakan, 
memang akan merupakan suatu langkah jang baik menudju ,,Mitbe- 
stimmungsrecht” tadi. Tapi kenjataannja masih kosong-melompong 
belaka. Praktis boleh dikatakan belum ada perusahaan Bld. jang se- 
demikian »progressip” untuk menunaikan dorongan jang keluar dari 
KMB tadi. Djangan ditanja untuk menempatkan orang2 Indonesia 
dalam djabatan staf tinggi jang beranggung-djawab! Apa lagi untuk 
memberikan kepada buruhnja suatu ,,Mitbestimmungsrecht?” 
————— Sekiranja perlu, malahan harus djuga pemerintah, jang 
hingga kini masih mempertahankan KMB itu, untuk menjodorkan 
dorongan2 KMB mengenai emansipasi buruh dan pegawai Indonesia 
tadi, dibawah hidungnja para pengusaha2 Belanda. Biarlah mereka 
bangun sedikit, dan ikut menetapi djandji2 jang sudah diutjapkan 
dalam KMB mengenai soal perusahaan dan buruh. Selama djandji2 
Gan dorongan2 tadi belum ditepati, chawatirlah kita bahwa arbeids- 
conflict tadi masih tetap sadja latent-smeylend, mureng (baha- 
sa Djawa), merupakan sumber-api jang tiap waktu bisa menjala 
mendjadi api pemogokan jang sangat tidak menguntungkan bagi ne- 
gara itu. Dan mengingat banjaknja perusahaan2 vitaal jang seka- 
rang masih ditangan Belanda, tambahan mungkirnja pihak Belanda 
dalam memperhatikan soal emansipasi buruh dan pegawai Indonesia, 
maka tak boleh tidak conflict tadi pastilah akan menjetus pula, biar 
aan akan memagerinja dengan seribu matjam arbitrage se- 
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2 Big Poo ditindjau dari sudut diatas, pemerintah dengan 25 | Iarangan-pemogokannja itu bertindak sedikit kurang f air ter- 
. hadap buruh. Sebab buruh boleh dilarang mogokj tetapi suatu sebab 

i jang bisa menimbulkan arbeidsconflict dan pemogokan, dan 

as ement (madjikan — terutama madjikan Belanda) 
emansipasi buruh, belum djuga di- kutik 

untuk meng- 
“Kpatik 

| Telicritiek Major Achmadi Tentang 
: Sikap Anggauta2 TP 
| Mulai Bulan April TP Didemobiliseer. 

AA EA TI (Oleh wartawan sendiri) 6 

Twar LAMA LAGI, mulai besuk tanggal 1 April jad segenap 
4. angga Tentara Peladjar akan dikembalikan kepada masjara 

FA kat. Mulai saat tersebut lepaslah ikatan ketentaraan terhadap diri 
5 anggaunta? T.P. seluruhnja, demikian keterangan major Achmadi di- 

Negeri Semarang. Pada saat demobilisasi tersebut, tiap? anak akan 
aa uang pesangon sebanjak 309 rupiah. Pada tiap? anggauta 

-Punjai surat Tanda Bakti Chusus penuh (artinja tidak hanja mengi- 
Tuti perdjoangan dalam clash II sadja) akan menerima bahtuan 
dari Kantor Urusan Demobilisasi Peladjar tiap bulannja akan mene- 
rima tundjangan sebanjak R 125 dan bag seorang mahasiswa R 150. 

& Selandjutnja bagi “mereka ini ialah ba 
f diberi kesempatan djuga (de | 

. ngan keistimewaan) untuk men | 
| dapatkan beasiswa gung mene 

0 .uskan peladjaran keluar negeri. | 
Ta »Memang, kembali kemasjara 

D0 kat biasa, membawa konsekwen ' 
sienja pula bagi saudara2,” de 

|. mikian major Achmadi, Seka 
. rang memang banjak orang jang | 
belum bisa , menerima” dan me 
njelami perasaan TP sesungguh ' 
2ja. Itu sebaliknja jang membi 

.kin banjak anggauta2 TP lalu | 
| Ma “terhadap masjara | 

perasaan verbitterd tadi, 

jang dulu duduk sekelas atau di- 
bawahrja, tapi. karena langsung 
terus beladjar tak ikut berdjuang, 
dewasa ini sudah duduk beberapa 
kelas lebih tinggi dari mereka. 
Faktor2 tersebut diatas perlu 

diselami dalam2 oleh fihak pendi- 
dik agar dapat mengerti benar2 
akan djiwa peladjar T.P., tetapi 
disamping itu, dalam kembali ke 

masjarakat nanti, sebaliknja anak2 
T.P. itu sendiri harus dapat pula 

menjesuaikan diri dalam keada'an 
£ BE 1 Tag kei masjarakat. Memang soal pemuda 

£ umumnja. Harus diakui, bhw | pedjoang tak dapt hanja disele- 
memang ada segolongan anggau  saikan dengan logika sadja, teta- 
ta? TP jang tadinja mempunjai | pi jang terutama psychologische 
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: (Gerrrr,. tepuk riuh sam ' 

mn hadlirin jang 10074 terdiri 
ga dekat mendekati, saling mengerti 

—. dari anakg 
| andre biosco 

TP melulu). Misalnja, ' 
p tak mau andreee, 
r atau seko'ah bawa 
djol, ka'lau dijalan 
h2kan. Ada pula jg 

'alr genting”, kalau 

g preman djawabnja: 

Kak (seolah? mau 

ta): Ini Ihoo, Super-man?”. 
"P ng , mendengarkan 
terbahak2, tanda setudju 
major Achmadi tsb, 

waktu kita mulai ma- 
a2 disambut oleh 
bagai pahlawan pe- 
hingga pantas a- 

c laku kita itu, tetapi lama 
ikarena kita toh sudah 

gi, maka dengan 
tak memandang 

ermula lagi, sikap “ 

ichtig penting ini tak “ 
masjarakat yi 

adanja zelfbeheersing jang kuat, 
hingga tidak nanti timbul perbua- 
tan perbuatan jang kurang dapat 
dipertanggung djawabkan. Selan- 
Gjutnja sebagai 
kan oleh major Achmadi, bhw 
sebagai bekas anggauta TP kita 
harus tetap berdjoang untuk ke 
mulja'an “bangsa, tidak lagi se- 
bagai militer, tetapi sebagai war 
ganegara, sebagai 'patriot Indo 

    

  

jang luar biasa untuk : 
Menghilangkan trotolan 

   

Hilangkan gatal?. 

haja. bagus sekali bagai kulit. 
   Pi Jak 

2 kenertjajaan diri 

anak2 TP seumumnja 
1 

   dapat   
Ta & 

| cut 

ama larangan tadi masih tetap berlaku dan jang ' 
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Makasar, atas dakwaa: 
ketjurangan | 

     
, menjiasatkan, dan menjelenggarakan perusahaan: dan 

, tan “Jang semuanja itu bersumber pada kurang-kessfiaannja pihak mana. 

" #IniLho Super-Man” 
hai. 

kurang lebih 400 tentara T.P ini bertempat di aula SMA 

. itu jang meneruskan peladjarannja di SMA dengan mem- | 

hwa tidak sedikit kini kenalan2nja 

    

   
mikian djuga mengenai pertanja 
an, pen as at lain2 orang 
jang tersangkut dalam urang- 
an an Jusuf adalah salah se- 
orang diantara ke-empat 'anggota 
pemerintah daerah, jang telah me | 
ngembalikan mandatnja beberapa | 

        

  

   

  

kerdja bersama dengan kepala dae | 
rah Sulawesi-Selatan. Penahanan 
terhadap dirinja Bauty ini, di Ma- 
kasar mendjadi 'buah bibir, oleh 
karena ia adalah seorang jg. be- | 
lakangan ini mendjadi terkemuka. 
— (Aneta). 

Pengusutan perkara 

Jusuf Bauty 
Se andjutnj, setelah d.lakukan 

pemerintahan daerah, Jusuf Bau 
ty, seperti dikabarkan lebih da 
hulu, dan setelah diadakan peme 

telah ditahan pula Hasjim Daeng 
Manappa, direktur N.V. My ',,Ha 
sjim” dan seorang Tionghoa ber 
nama Liem Kok Liong. Pengusu 
tan lebih landjut dilakukan ter 
hadap sedjumb'ah beras, garam 
dan bahan? makanan lainnja jg 
disediakan bagi pasukan2 gerilja 
tetapi tidak diterimanja oleh me 
reka. Selandjutnja belum dapat 

dikabarkan dengan pasti tentang ! 
uang derma jang dikumpulkan | 
sedjumblah R 200.000 jang. di 
maksudkan untuk  korban2 per 
tempuran2 di Makasar: - 

TANTAN 
SUSUNAN PENGURUS 
PERWARI SMG. Ni 5 

Pada rapat  anggauta seluruhnja 
Perwari tjabang Semarang jg telah 
dilangsungkan pada tg- 1-2 jl, aatara 
lain “telah diputuskan  pengurusaja 
Tjcbang Semarang sbb: 

Ketua: nj. Kamso: wakil-ketua: nj. 
Suharsono dan ni. Moh. Ali, penulis.I 
dan Il: nj. Abdulrahim dan nj. Sutio- 
So: bendahari I'dan Il: nj2 Djokosu- 

pratxo dan Sutioso. : Hi 

“Alamat sekretariaat: nj. Abdulra- 
him. Pendidikan: nj. Surjohadi dan 

Suharto.  Sosia-Ekcnomi: njonja2 

Sumarsono, Danusurono dan Slamet. 

Penerangan dan Politik: njonja2 Banon 
dan Burhan, Atmnowinoto, Kami dan 

Alwi. Alamat sementara diri bagian? 
Ini: nj- Surjohadi (Gedung GRIS). 

RADIO R.I. SEMARANG 

Pada hari Rebo jbl- ini antara djam 
| 4 dan 5 pagi Radio Indonesia Sema- 
rang di Pandanaran telah kemasukan 
pentjuri dengan djalan me-usak pintu 
kamar. technik. aa: 
Sedjumblah barang2 alai radio se- 

harga Ik. R 1000,—, seperti ,radiolam- 
pen” dan Jaisnja lagi telah digondol 
oleh pentjuri tsb. 

Berkat kegiatan penjelidikan tidak 
beraga Icma, pentjuri tsb. terdiri dari 
3 orang dapat ketangkap oleh polisi 
Djomblang. 1 

| ,ANTI KAUM MODAL”. . 
Baru2 ini polisi telah menemukan 

surat selebaran jg ditempelkan di 
gedung Sekolah SMT, Karangtem- 
pel. Adapun bunjinja surat tsb, 
sbb: Anti Kaum Modal”. Surat se- 
lebaran ini kini diserahkan kepada 
polisi untuk diselidiki lebih djauh. 

SEBAGAI ,,HADIAH” UTK, 
PARA PEKERDJANJA. 

Dari pihak ig boleh dipertjaja dida- 
pat keterangan, bhw baru2 ini polisi 

  
  

  

bagian pengendalian harga Semarang | 
telah melakukan pemeriksaan terha- 
dap seorang pengusaha ...sigaret kre-   

1 Peer “ gewichtig”. : Merasa aanpakking dari kedua belah fi-. 
“pasukannja adalah Super "9TOEP, hak. Dari masjarakat dan dari 

Bhi, diri mendjadi ,Super-man” | mp, gendiris “harus ada saling 

Pun dari anggauta2 TP. diminta | 

penutup diseru ' 

  

BEDAK OBAT 
NEON FACE POWDER 

Bedak obat ini, suda dibuktikan benar-benar 

& Panu, djerawat dan kadas 
Bikin hilang kulit jang berminjak : 
Menghaluskan kulit jang gelap dan kasar 

Bauhnja harum gan dipakainja kasi rasa sedjuk serta kasi tja- 

tek jg terkenal dikotaini 
Menurut keterangan, pengusaha itu, 

setiap harinjaia telah memberi sedjum- 
blah 15 batang siggret kretek bagi 
pekerdja bulanan, selaku. ,.hadiah”. 

Hal.ini oleh pihak ig berwadjib di 
anggap salah, karena. melanggar un- 
dang2 tjukai, dalam .mama disebutkan 
antara lain, bahwa tidak sebatang 
sigaret djuapun jg boleh dikeluarkan 
dari pabrik, zonder banderol, atau men 
dapat izin dari pihak jg berwadjib. 

Berhubung adanja kedjadian tsb di 
atas, maka hal ini oleh pihak diatas 
diberitahukan segera. “kepada semua | 
pengusaha? sigaret kretek dengan pe- 
rantaraan kretekbond,supaja djangan 
berbuat . demikian. E 
Chabarnja pengusaha kretek tsb 

oleh pihak-ig berwadjih dibikinkan 
pula proces verbaal, 1   

kemandjurannja 

atau plek?2 itam 

Ia. Dengan perantaraan dirinja. gu | | 
tin ebaan waktu jang lalu h: 

hari jl., oleh karena tidak dapat be| 

penahanan terhadap  anggauta | 

riksaan lebih landjut, di Makasar | 

| pasti, alam, kimia, usul2 mana diteri- 

Iningan jang memakai veer 

    

   

   

   
   

    

    
     wai-pegawai pemerintahan 

Ga y 

x Tjeremah jang diadakan oleh bung Hatta baru? ini dihadapan pesa-   kota Surabaja. (Gambar Ipphos) 

  

    

.Tetapi djika kabar itu memang 
benar, bahwa 12 negara Asia dan 
Arab mengeluarkan sebuah pengu 
muman, bahwa mereka atas per- 
mintaan beberapa pihak tetap 

| mengichtiarkan djalan penjelesai- 
an setjara damaj dalam segala so 
al Timur Djauh, maka pada hake- 
katnja usaha demikian sama seka 
li tidak bertentangan dengan ga- 
galnja usaha mediasi 12 negara de 
ngan diterimanja ,,resolusi agres- 
S0r” Amerika Serikat, sehingga ke 
Satuan 12 negara itu dalam pemu 
ngutan suara terbagi dalam Cepat | 
golongan, jaitu: pro, contra, ab- 
Stain (blanko) dan absenting (ti- 
dak hadiir). 

Dim pada.itu terang pula, bhw 
dasar jang dipakai dalam me 
lakukan politik mediasi jg dahu 

9g. Inka 3 

Mengingat akan sempitnja Tu 
angan utk bergerak sesudahnja 

Ber arkaga rak a20 €- ORA 1) buat memperbaiki makam tsb. 

Selandjutnja R. Moh. Enoch me   diterima resolusi Amerika itu, ma 
ka timbullah pertanjaan, dasar ' 

apakah 12 negara itu akan ber | 
tindak sebagai kesatuan dalam : 
»usaha baru” .untik mentjari pe 
njelesaiam setjara damai dalam se | 
gala soal Timur Djauh (terma 
suk soar Korea). — Antara. 

   

  

bahwa pada hari 
ari 1991 Kas Negeri 

Semarang dibuka melulu untuk pem- 
bajaran pensiun. Harap jg' berkeper- 
tingan maklum adenja., 

STUDIE CENTRUM DIBUKA. 
Bertempat di Karrenweg 122 pada 

tg. 15 djam 4 sore telah » dilakukan 
upatjara pembukaan ,,Studie-centrum" 
jang dihadliri oleh beberapa penin- 
djau dari instansi Pemerintah. Oleh 
sekretaris ',,Studie-centrum” sdr. Su- 

'byanto telah diuraikan maksud, terpen- 
ting dari ,Studie-cent:um” tsb. S@lan- 
dju'anja diddjukan beberapa usul2 dari 
beberapa murid untuk mengadakan 

privaatlessen diwaktu pagi, umpcoma 
peladjaran2 bahasa Inggris, Peranijis, 
Djerman, dan pula ilmu? exact:. ilmu 

  

ma djuga. 'Djadi selain. menolong 
bekas peladjar pedjoang supgja da- 
pat mengikuti peladjarannja di seko- 

lah, djuga memberi persiapan untuk 

mereka jg akan menembuh  udjian 
penghabisan! (SMP dem SMA). - 

| TIDAK SABAR LAGI! 
Kemarin siang dimuka 'hakim Se-   marang telah dihadapkan seorang 

Tionghoa bernama BTI, jg didakwa 

beberapa waktu berselang felah me- 
| mukul seorang temannja, bernama 
-GSP tinggal. di Djalan Mawar, 

Duduk perkaranja, "menurut ketera- : 
ngaa terdakwa BTI. dimuka hakim, 

| bahwa GSP itu sering2 mengganggu 
| isterimja dan ternjata pula, bahwa ia 

sdjatuh tjinta” padanja. j 

Sebagai teman sedjawat, berkali: 
| kali ia peringatkan djangan berbuat 

P demikian, akcn tetapi karena peringa- 
tan ini tidak diperhatikannja, maka 
achirnja ia panas .hati, lalu menda: 
tengi rumahnja ja letaknja dimuka 

rumahnja pula, dan memberi pukulan 

kim padanja, hinsca “GSP hingga 
masih ditawo! dirsash:sekit, 

Perlu ditercngkcn,  behwe 
adalah seorang pe“ uda dex kah 
ia belum sembuh. cer' " na. 
Atas perbuatan BT? itu, hakim diatuh- 

-kan hukuman denda padanja. sebesar 
Dal 

DATJIN MODEL BARU. 
Diperoleh kabar bahwa di Indo- 

nesia akan didatangkan Datjin Ku 
dari 

luar negeri. Dg model itu dika 
barkan akan merupakan salah su 
atu djalan untuk mentjegah mera- 
djalelanja pemalsuan Datjin jang 
belakangan menghebat itu. 
Menurut keterangan pihak Dja- 

watan Tera pemakaian Datjin se 
matjam itu baru merupakan ren- 
tjana dengan belum ditjabutnja or 
donansi tera jang berlaku seka- 
rang hal itu belum mungkin. Le- 
bih djauh dikabarkan bahwa di 

   

  

spenj   
DJAMINAN: 2 minggu sesuda pakai bedak obat ini, suda lantas 

dibuktikan kefaedahannja jang sangat memuaskan. # 
BISA DAPAT BELI DIMANA MANA TEMP AT! 

ANA NAN en YAN PKP hm paskah PON OM DANG , . 

Djawa Tengah terdapat Datjin pal 
.su sebanjak Ik 7.000 buah jang 
pumumnja ,,Made In” Djuana, dan   

Usaha Baru 
Dasar Apa Jang Dipakai Untuk Mentjari 
Penjelesaian Setjara Damai Di Korea? 

Dr. Darmasetiawan Tentang Yentjana 12 Negara Arab. 

Aras PERTANJAAN mengenai kabar tentang pengu- 
muman dari 12 negara Asia dan Arab untuk terus 

berusaha mengichtiarkan djalan penjelesaian setjara da- 
mai bagi semua masalah di Timur Djauh, Dr. Darmase- 
tiawan dari Luar Negeri, menerangkan kepada ,,Antara”, 
.bahwa tentang soal itu pihak Kementerian Luar Negeri 
belum menerima laporan dari Lake Success. 

Sumbangan 
Jajasan Hadji 
1000 Real Untuk 
Mesdjid Madinah 

ERHUBUNG DENGAN beri- 
ta tentang hampir ambruknja 

bangunan atas makam Nabi Mu- 
hammad s.a.w, di Medina, maka ke . 
tua Jajasan Naik Hadji, praktek 
inSinjur R.H. Moh. Enoch mene- 
rangkan dalam Sipatahunan, ba- 
hwa Jajasan itu bersedia utk. me 

. njumbangkan wang jang disimpan 
ci Djeddah sedjumblah 1009 real 

njatakan bersedia utk. mendjadi 
perantara bagi orang2 jang ber- 
hasrat memberikan sumbangan 
utk. keperluan perbaikan makam 
itu. (Antara). F 

400 Hektar Sawah 
Rusak 

Residen Sanusi Hardjadinata. 
selaku wakil Gubernur, bersama 
Gengan para anggauta D.P.D. Ke- 
pala bagian Pemerintahan umum, 
Sosial dan Pekerdjaan umum ke- 
marin telah melakukan pemerik- | 
saan atas akibat2 didaerah Pama- 
rukan. : 

Jang dikundjungi rombongan 
itu antara ain desa Pamanukan 
Udik da Hilir dimana terdapat 7 
rumah hanjut, 3 ambruk dan 54 
terendam. 

Jang sangat dikuatirkan orang 
ialah bahwa gari sedjumlah 1000 
hektar sawah jang terendam, kini 
ternjata ada 400 hetar jang tidak 
bisa diharapkan. akan menghasi'l- 
kan padi lagi, karena rusak sama 
sekali, 

  

| |. Buruh Tidak Mogok Karena Mogok 
Untuk Mogok" Sadja 

Larangan Pemogokan 

mendjadi wakil Sobsi dalam 

rangkan Sbb.: Peraturan   
nakan alasan? jg. berdasar 
rakjat umimnja 
Werdojo. 

Selandjutnja ia terangkan, bah 
wa tindakan pemerintah, itu lebih 
tdak bidjaksana dagi kalau dii 
ngat masih adanja status konplik 
antara parlemen dan pemerintah, 
sehingga menurut Werdojo, sepan 
djang  kabinetsfatsoen, mestinja 

| kabinet dalam keadaan demisio 
ner, 

.. Alasan? pemerintah, bahwa pe 
mogokan... merugikan program 
pembangunan, dan. oleh. karena 
itu lalu melarang pemogokan, 
menurut Werdojo salah belaka, 
sebab buruh sendiripun hakekat 
nja tidak menjukai pemogokan, ar 
tinja bagi buruh. bukanlah ,,mo 

gok untuk mogok”, dan ketjuali 
itu menurut pengalaman pemogok 
an besar jang lalu jang dilaku 
kan oleh Sarbupri, tidaklah pemo 
goOkan itu ditudjukan kepada per 

usahaan pemerintah, tapi pada 
perusahaan asing, demikian dju 
ga antjaman pemogokan buruh 

minjak. 
Selandjutnja Werdojo menjesal- 

kan, bahwa pemerintah tjepat2 sa 
dja mengadakan weraturan pemba 
tasan hak demokrasi, sebaliknja 
lama sekali mendjalankan Undang 
Undang Perburuhan jang betul2 
mendjamin hak2 buruh, misalnja 
Undang2 Perdjandjian Kerdja, Un- 
dang2 Pengakuan Serekat Buruh 
dan sebagainja. Sebaga' tjontoh 
dalam hal ini ia mengingatkan, 
bahwa meskipun Undang2 Kerdja 
1948, Undang2 pengawasan perbu 
ruhan serta Undang2 ketjelakaan 
sudah disetudjui parlemen, namun 
sampai kimi Undang2 itu belum ber 
djalan karena belum diadakan Un 
dang2 penglaksanaan, 

Menurut K. Werdojo. tjepatnja tin- 
dakan membatasi hek2 demokrasi, ci” 
samping lambainja mengeluarkan dja- 
minan jang dapat menghindarkan pe 

  
mogokan, adalah tindakan jang gan 

aji, 1 
,Tapi saja tidak heren” demikian 

, menutup Keterangarinja, 

i Sebab semua itu adalah uitvloeisel 
Gari politik pemerintah “jang men- 
dasarkan kemakmuran rakjat dan ne- 
gara pada modal asing”. 

Belandjutnja dari pihak sekretariat 
Sentral Biro Sobsi didapat kabar. bah- 
wa organisasi tsb akanfh mengadakan 
rapat, «istimewa 'membifjarakan pera- 
turan pemerintah itu, (Antara). 

PEMBENTUKAN KABINET 
KELANDA. 

Para pembentuk kabinet Be- 
landa pada hari Rabu petang te- 
lah mengadakan pembitjaraan se- | 
lama tiga perempat djam dengan 
prof. mr, W.E, de Graay Fortman, 
mahaguru da am hukum sipil dan 
hukum perburuhan pada Amster- 

| damse Vrije Universiteit. 
i Prof. de Graay Fortman mer- 
| djadi anggauta A.R. 

JACOB MALIK SEMBUH KEMBALI, 

! . Jacob Malik, ketua delegasi Sovjet 
pada PBB, pada hari Rebo untuk per- 
tama kalinja telah tampak lagi dimuka 
umum. Beberapa minggu lamanja ia 

telah sakit. 
Keadaan Gjantunngja tidak mengi- 

zinkannja untuk menghadliri persida- 
ngan2. Pada harj Rebo Malik meng- 
hadiri komisi 12-negara, jang bertugas 
menjelidiki kemungkinan untuk meng” 
koordineer pekerdjaan2 komisi tenaga 
atau dan persendjataan biasa, 

Uitvloeisel Program Pemerintah Jang .Mendasarkan 
Kemakmuran Atas Modal-Asing — Kata Werdojo. 

KWERD0JO, ANGGAUTA sekretariat Sentral Biro Sobsi dan. 

merintah tentang larangan mogok pada perusahaan? vital, 
pemerintah jang melaran 

adalah pelanggaran hak demokrasi dan menundj 
merintah tidak mampu mentjari djalan lain utk. meng 
tan disekitar perburuhan, selain memakai kekerasan dgi 

SOB jang sebetulnja sudah 
dan gerakan buruh  chususi 

    

   
     
    

Sekarang Adalah Sebagai 

parifmen mengenai peraturan 

    
      

  

$ mempergu 

  

“D ulat" 
Aksi Petani Di 'La- 
.wu-Complex 

  

Kemuning Kabupaten Karanga 
njar, Lawu-Complex (terutama 
mereka jg. belum mempunjai sang 
gan-bagian sawah) telah menga- 
dakan aksi menduduki tanah On- 
derneming Kopi/Feh Ang EP 
rakarta, dibawah pimpinan Pani- 
tia Aksi dari BTI Kaonderan Ngar 

Djenawi (Lawu-Complex), demiki. 

hwa onderneming tsb. jang: ltuas- 

sedang Tibuan kaum tani tak pu- 
nja garapan, Onderneming tsb. ta 
dinja dikuasai «leh Pusat Perke 
bunan Negara (PPN) dan kini te 

sesuai dengan persetudjuan 
Aksi tersebut ditujukan un 

tuk menghapuskan erfpaecht dat 
mengembalikan tanah kedesa, di. 

rusak tanaman te 
nahnja, Nantinjagngreka sanggup 
mendjual hasil teh kopi itu kepa 
da paberik. Lebih landjut diteri- 
ma Kabar, bahwa Sarbupri telah 
menjatakan solider terhadap ak 
si tersebut dan ajuga akan me- 
ngadakan aksi pemogokan ber- 
hubung pihak madjikan tak meme 
"uhi"persetudjuan ALS Sarbugri, 
diantaranja mengenag minimum- 
loon, uang premi, massa-ontslag 
dar sebagainja. 5 

Habis Mobil 
Sekarang Delman Ja 

Boleh.... 

DARA PERAMPOK di Suraba- 
ja rupaZnja telah memaling- 

kan perhatiannja dari mobil2 ke 
deiman2. 

Setelah pada 

djadi korban, maka pada hari Se- 

paksa menjerahkan kenc 
serta kudanja sapa orang? Pr 
man jang bersendjata, (Aneta). 

MEMBUNUH ISTERI KARENA 
TJEMBURU. 

Seorang bernama M, Selasa ma- 
lam jl. pada Ik. djam 3, telah me- 
lakukan pembunuhan dengan se- 
bilah kris terhadap isterinja sen- « 
diri bernama Marhani, ditempat - 

tinegara, : 
Sebab pembunuhan, menurut ke 

terangan pihak polisi, adalah ka- 
rena rasa tjemburu dari M, jang 
katanja, telah beberapa kali meli- 
hat sang isteri ,,main2” dengan 

meriksaan, kini di   Si ahan oleh pihak | 
polisi. : 

  

SOLO. 

  

— 

“Solo brantas frambosia. 
Dalam pertjakapan dengar War 

tawan Suara Merdeka, Dr. Saleh 
Mangundiningrat Kepala Djawa- 
tan Kesehatan Karesidenan Sura- 
karta menjatakan, bahwa salah 
satu rentjana dari  djawatan 
nja jang segera akan didjalankan 
disamping pemberantasan wabah 
pest jang kini dengan giat terus 
dilakukan jalah dengan tenaga2 
jang terlatih dalam pemberanta- 
san penjakit tsb. 

Untuk keperluan itu 12 orang. 
djururawat dari Solo telah diki- 
rim ke Jogja, untuk mengikuti 
kursus pemberantasan penjakit 
frambcs'a selama 2 bulan. Mereka 
itu kini telah selesai mengikuti 
kursus tsb. dan sewaktu2 dapat mu 
lai bekerdja, djika alat2 jang di- 
djandjikan oleh Unicef jalah se- 
buah pickup dan sebuah jeep buat 
masing2 rombongan sudah da- 
tang. Mereka 'itu akan dibagi da- 
lam 2 rombongan, dan daerah jg 
akan didatangl pertama2 jalah da- 

. kerah kabupaten Klaten dan Wono 
giri. 

Pemberantasan penjakit frambo 
sia tsb jang kini telah mulai diker 
djaka, dengan intensief barulah 
di Djakarta dan Jogjakarta. 

Poliklinik Mobil tjiptaan 
Solo akan diadakan selu- 

ruh Indonesia. 
Untuk menolong  rakjat didae- 

rah2 jang sangat terpentjil dalam 
hal kesehatannja, oleh Djawatan 
Kesehatan Karesidenan Surakar- 
ta pada bulan April 1950 jl. telah 
dibentuk jang dinamakas Polikli- 
niek Mobiel. 

Poliktiniek Mobiel tsb pada wak 
tu2 jang tertentu berkeliling dgn 
mobil 'kepelosok2 jang djauh dari 

rumah sakit atau dokter, untuk 
memberi obat kepada mereka jg 
menderita sakit. Rombongan Poli 
kliniek Mobiel tsb terdiri dari 
mantri malaria, mantri tjatjar 
Bahkan kadang2 ikut serta pula 
dan mantri pes masing2 seorang 
dokter. Ketjuali memberi pertolo 
ngan dalam pengobatan itu, dia 
dakan pula penerangan2 mengenai 
kesehatan pada umumnja, jang di 
Jakukan baik pada waktu berobat 
dengan mempergunakan sebuah 

loudspeaker, maupun pada malam 
harinja dengan djalan mengada- 
kan pertemuan2 denga, rakjat, 
pamongdesa dan sebagainja. 

Dalam tahun 1950 jang lalu Po 
1fkliniek Mobiel tersebut dalam 48 
kali kundjungan telah dapat me- 
ngobati 66.602 orang, Systeem se 
matjam itu ternjaty dapat beker 
dja dengan sangat efficient hing 
ga oleh Kementerian Kesehatan 
tak lama lagi akan diadakan Po 
likliniek Mobiej sematjam itu di 
tiap2 Karesidenan. Kini sedang di 
pesan mobiel2 untuk keperluan itu 
untuk tiap? Karesidena, 2 buah. 
PEKALONGAN. 

Kaum tani actief. 
P.P.P.P. (Panitija Perlombaan 

Penanaman Padi) dari Kareside 
nam. Pekalongan dan Tegal, pada 
tg1.10-2-1951 telah mengadakan 
penindjauan penanamap padi dan 
saluran air di Ketjamatang Kra 
mat, Pangkah, Slawi dan Lebak 
siu, untuk menjaksikan tjara jg 
diambil oleh kaum tani dalam 
mengerdjakan tanah beserta sa 
luran airnja, pula tentang me 
nanamnja padi dimasing2 tem 

  

Kramat sebelah utara, jang terda 
pat sawah jang luasnja lebih da 
ri puluhan H.A., jang semendjak" 
10 tahun jl tidak dapat dikerdja 
kan disebabkan karena tidak ada 
nja saluran air, akan tetapi seka ' 
rang sudah dapat mulai dikerdja 
kan, berkat keactifan kaum tani 
dengan dibantu oleh Djawatan 
Pengairan dalam hal membikin 
saluran air. Air telah dapat me 
ngalir dengan sampurnf. 
Kekurangan bibit padi kini sa 

ngat terasa oleh mereka, karena 
hal ini ada diluar dugaan sama 
sekali karena air dapat mengalir 
begitu rupa sehingga mereka ti   

  pat, jang kini ternjata telah mem 
bawa banjak perubahan dalam | 
hal bertjotjok tanam. Jang me 
narik perhatian bagi para penin 
jau jalah, bahwa didaerah Ketj,   

dak mengadakan persediaan bibit 
terlebih dahulu. . 7 

SALATIGA. Ka 
Grajak di Salatiga. 

Dua orang pegawai dari onderas- 
ming karet Getas (Salatiga) ketika 
sedang imembajar- pekerdjanja di Ke- 
bcladowo pada tg. 13 Februdri djam, 3 . 
siang, telah diserang oleh segertm- 
bolaa bersendjata, Dua orang pegawai 
polisi lari, sedangkan pengawal poli- 
Si jg ada pada wktu itu dikepung 
oleh pendjahat2 tsb Dalam tembak. 
menembak jg kemudian terdjadi, se- 
orang agen polisi, sdr./ Darmo mene- 
mui adjalnja. Para pendjahat berhasil 
melarikan uang sebanjak R' 20.000-— 

Selandjutnja pada tg. 15 malam 
menghadap 16-2 didesa Ngronggo 
(Getas) terdjadi pula ' perampokan. 
Percuhpok2 memainkan rolaja di Ik: 
15 tempat dan berhasil membawa 1l 
ekor lembu, (Dalam perampokan itu, 
bekel dari desa tsb: telah tertembak 
mati, 

sIchtisar Sepekan”, 
Bedjak mulai ini bulan Djapen Kota 

Pradja Salatiga ' mengeluarkan “s8- 
buah madjallah (gestencild) “dengan 
diberi 'hama sIchtisar Sepekan... Ma- 
djallah ini dibagikan kepad&. Mstemsi2, 
organisasi? dan lainJoinja agar ne- 
teka dapat. mengikuti perkembangan 
Idlam pemerintahan dderah diamositi- 1 

ULAI BULAN, ' PEBRUARI 23 

.1951 ini kaum tani disekitar 

g0ojoso, Kerdjo, Modjogedang jun 

an sebuah berita jang diperoleh , 
»Antara” dari pihak jg mengeta- 1 
hui. Alasan dari aksi tsb. jalah, ba 

nja 1209 Ha kini tak terpelihara, 

lah kembali ketangan pemilik asing EN Ll 

sama sekali bermaksud untuk me- B 

#kopi tu Man 

hari Saptu dan” 
Minggu jl. beberapa kereta men- 

nin pun tiga orang kusir-telah ter “ 

tinggalnja Kampung Pisangan Dja : : 

laki? lain. Pembupuh M untuk pe 

Na 

anna 

   

     
          

          
   

  

    

    

   

mene- Lg : “ag 

pemogokan itu ". 
Jan "2 :    
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ketjuali dari itu ia sungguh 

kekajaannja akan vitamin” A 

EPA AN Ale Ke 

Pn at 

  

  

      
(00 — SI GRUNDEL — 
Ke MA Inpassing ? — Adaba 

I njak pegawai sementara kan 
tor di Semarang jang lebih 
"merasa ,,in-geperst” dari pa 
da nin-gepast" Et AAA 

— BUKAN ,SLOW DOWN ACTION” 
“Dari fihak Serikat Buruh Ke 
.uangan Negara (C.K.C.) didje 
laskan, bahwa dikantor tersebut 
tidak diadakan »Slow-down ac 

“tion?” Memang benar, bahwa aki 

: bat inpassing jang dirasa kurang 
- sesuai, ada rasa kurang menje 

nangkan bagi beberapa pegawai 

jang terkena, - dan kini ketua 
SBKN telah berangkat ke Dja 
karta wituk memperdjoangkan 
soal tsb. Tetapi selama menunggu 

datangnja kembali delegasi ke 
Djakarta imi, pegawai2 CKC jang 
tergabung dalam SBKN tetap 
bekerdja sebagai biasa, 

PERAMPASAN DALAM KOTA. 
: Lan Yorang pendjahat pada tg. 13-2 
bada djam 2 siang telah berhasil 

Pa satu powerwagen, Peram- 

“pasan ini terdjadi. di. djalan Karang- 
. asem, “adapun nomer daripada power- 
wagen tsb. ialah X 15—9798. 

' Djug pada tg. 13-2 tsb. seorang 
Tionghoa jg naik betjak didjalan Djur- 

natan telah mengalami perampasan 
etika ia lalu didjalan tsb. . pade 

SB ae kira-kira djam 17.30 ia telah dihenti- 
se kan oleh 5 orang jang memaksa dio ! 

untuk menjerahkan uang jang ado j 
“ padanja sebanjak R 6050.—, pula se- | 
“djumlah ' karung2 kosong seharga 
R 300-— turut dilarikan oleh kelima 
perampas itu, 

0... SATU TRUCK TJENGKEH 

  

  

AI   
  

LENJAP. 
Setelah itu sopirnja dibunuh 

Hari Rebo siang, kemarin, satu 
(5 Arudk dari transport ondememing OKS 

(1 No: B, 12360.- jg memuat 'berpuluh- 
: buluh karung2 tjengkeh dalam perdja- 

/ nja dari Djakarta ke Semarang 
' desa Banjuputih (daerah Pe- 
an) telah ditahan oleh 5 orang, 

ix bersendjata repolper. 
orang kenek oto tsb jg me- 

1 kedjadian ini. pada pihak 
antara lain ' mene- 

ngkaon, bahwa truck jg memuat 'se- 
jumlah -tjengkeh itu, benar ditahan 

: ersebut. 
pendjahat telah menahan 

b g katanja mau pulong ke- | 
sa, jg namanja tidak dikenal, | 

dai desa tsb diatas. ! 
memberhentikan otonja, 

/ bersama keneknja su- 

    

   

        

   

   
   

            

   

   

  

   

    

   

  

   

  

     

g tab setelah di-ikat ka- , 

amnja lalu dibawa keda- 
tsb dibawa ketempat! 

sneja lama kedenga- 

ama alis itu, datang satu ! 

nja, djuga kepunjaannja ca | 

tsb dan kenek ini dibawa 
| Sen 

& terangan pihak jg ber- 

dian tsb segera diselidiki 
Na keadaan sopir itu, 

P
B
 A
g 

IA 
ANN

 
TE 

Lezat nikmat dan sehat Sx « 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna. kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan " mendjadi hidangan pesta . 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

KANTOR PAPAK. 

i wa karena menggelapkan barang2 

' man pendjara padenia, L3 bulan. 

ANGGAUTA Ya 

  

  

  

  

  

      

  

Mana aa Ne 

  

menjehatkan oleh karena pe Yalmb 
MEN 

TA aa Ta 

MENGAKU DIRI SBG. TYPISTE 

NN AN Aa 

        
    

  

Achirnja Hakim djatuhkan hukuman 

Laga terdakwa pertama 4 tahun ter- 

Seorang . wanita, jg umurnja kira? 
20 tahun dam tinggal in de kost pada 
satu keluarga Indonesia di Kp. Tjele- 
ngan hari Selasa jg baru lalu ini te- 
lah. dihadapkan dimuka 'hakim 'didak- 

dan 2 tahun. 

PENTJURIAN KAWAT TIL- 

PON MULAI MERADJALELA 

LAGI. 

Kami kabarkan beberapa waktu 
berupa kain kepunjaan kostvrouwnja, 

ar 360. : berselang, bahwa . pentjurian kawat | 
seharga l,k. R 260— Selain dari ini, | 

ia telah mengaku .terhadap  kost- 
vrouwnja bahwa ia bekerdja- pada 

Kantor Papak, sebagai  typiste dam" 
mendapat gadji setiap bulannja R 250. 

Beberapa: bulan: ia tidak membajar 
kostgeld, karena katanja iapun belum 

menerima gadji. - Achirnja. perbuatan: 
womita itu diketahui, hingga perkara- 
nja diserahkan kepada polisi: Sebagai ' 
speladjaran'" hakim  djatuhkan- huku- 

dari pihak jang lai berkurang: Kini 
keterangan boleh dipertjaja didapat 

bahwa pentjurian terhadap kawat til- 

pen 'itu mulai : banjak lagi, terutama 

disepandjang djalan kereta-api anfara 

Tjirebon—Tegal, disekitamja Ungaran, 

Salatiga dan tempat lainnja lagi: 

Tiap? bulan rata2 1000 Kg kawat 

tlpon habis ditjuri: orang: jang hars 

ganja dan ditaksir menurut harga. pe: 

merintah ada Ik. R 4000.—. Sampai 

kini beribu-ribu Kg kawat telah hi- 
lang, sedangkan  harganja puluhan 

ribu. k 

MENGAKU DIRI SELAKU 

Hari Rebo jbl. ini, hakim Semarang 
telah memeriksa pa 4 orang jg 
sdidakwa beberapa waktu -berselang 
telah melakukan pembegalan dan pe- 
rampokan dibeberapa ' tempat dikota 
ini. Terdakwa pertama, dalan pemerik 

saan perkaranja temnjata telah me- 
lakukan 3 kali pembegalan dan sbg. 

kepalg rombongan pula. 
Selain dari ini, terddkwa tsb sewak- 

tu mendjalankan »aksinja” mengaku ! 
pula sebagai anggauta CPM. dan ter- | 

njata bahwa pengakuannja itu sama 

sekali tidak benar, 

  

Djika Tuar/Njonja tahu apakah 

akan terdjadi dikemudian hari ter: 

tulah banjak HALANGAN2 dar 

KESUKERAN2 bisa danat dising: 

kirkan. Menerangkan segala ha) 

pen naan SUSA & SENANG. 
MSBAHAT. 

—OCCULTIST. 

Seteran 109, Telf. 1123 Semarang. 

  
  

2 INALILAHI WAINNAILAIHI RODJIUN . 
9 Turut berduka tjita atas meninggalnja teman sekesatuan dalam 

mendjalankan tugasnja 

Letnan II MOHAMAD SALEH 
dari Bat. Malady Be @/III 

Semoga arwahnja diterima gipangkuan Tuhan. . : 

Ikatan Perwira Republik Indonesia 
Sub-Territorium IV Brigade @/TII 

Penulis I: 
S. TJOKROSOEHARTO 

Lts. Inf. 

  

INI MALAM D. M. B 5.00-7,0C-9 (0 :17th) 
Bette “Davis —-Olivia DeHavilland — Geo. Brent — Dennis Morgan : 

IN THIS OUR LIFEs (WarnerBros || 

Maton Ini Malam D. M B. 5.00-7:00-9C0 (13th): 

Da Wild Harvest Dorothy Lamour 53 

Malam Pengabisan 7.00 -9.00 (seg.u) 
Film Tiongkok Baru SH YEN CHUN" 

  

GRION: 

“Djagalan” Ini 

Huang Chung Ing: 

REX” BESOK MALAM Premiere 5 00-7.60-9.C0(17 th.) 

Constance Moore /'” Egrl Carroll Sketchbook” William Marshall 
Sbow - Dance -Miz!ekal - Revues - Songs dgn puluan Besuty2 jang tjantik 

diselingin oleh lelutjon dan romance jang amat haibat | 

tni Naam pengabisan : Pa » TROCADERO“ (Seg. um.)     

    

    

    
  

  
            

      
  

      
dakwa kedua dan ketiga masing2 1/2 | 

     

      
  

  
   

tlpon diluar kota Semarang telah mu- 4 

  
  

... Roy Rogers : 245 

TRIGEER'S So IT WAS 
SKDDLE IS HIM, YOU 
EMETI! TMAT L. £ 

  

    

  

“ — Saja tidak berdusta, Acres, 
Tetapi Cactus Kid saja beri kesem- 
patan untuk menjelamatkan diri, 

karena dia pulalah jang telah me: 
nolong diriku, waktu saja akan 

-— Kalau begitu, kepada dia ka- kau gamtung. 
mu telah menjerahkan kuda dan sen — Katakanlah kepada para 
djiata2mu. Kamu telah berdusta ke- penggembala kambing dan peng- 
pada saja dan para penggembala! gembala binatang ternak lain2nja, 

kalau engkau berani. Itulah mere- 
ka datang kemari, ' 

—. Sadel. Trigger kosong, 'ia 
kembali hanja sendiri, Itu berarti, 
bahwa telah terdjadi sesuatu atas 
diri Cactus Kid jang menaikinja 

tadi. i 

  

  

       

  

    

  

  

  

    

      
          
    

  

     
            
   
    

      
            
      
         

  

      
               

                   

                           
          

          
                     

                   

                         

    

                 

                    

        
      

  

      
      

    
      
      
      
      
      
        

       
        

          
    
      
      
        
      

  

       
       

  

    
    
   

                

    

  

   

    

          

     

   

      

   

  

     

  

    
  

  

  

GRAND 5.00-7.00-9.00 Ini Malam D.M,B.   

    

MAT Gore 
ON HEREP 

     
SY SOIEATP, 

1 Li Apa jang telah Mi aar disini ? (Seorang Beanyan bal ACTIE -—- SENSATIE! HEIBAT — GEMPARI 

SENI LN to Ce mbga pe 

Aa Waktu The “Sivoud Jalu disini, saja berusaha menangkarsis Aa AI MALAM PRBMIERE (u segala ni 
akan tetapi ogers inilah jang menghalang-halangi usah $ “6 
saja. Perbuatan Rogers sematjam itu membuktikan, bahwa ia adan 1» Gadis jang terdjual 
lah dipihak The 

— Acres, kamu berdusta | |! 

    

L Seotreb TH? SHROUD, 
BuUT Tea Nana 

s HN TIA PEDE” ati ALEXANDRE 
HEyeR IN TAN DUMAS 

Te HER! 
The Biggest picture in Ten Years! 

World's greatest adventurer | 

ROYAL 5.00-7.00-9.00 

  
Kg 

" Jon Hall - Margaret Lindsay 

721 PN »Vigilantes Return” &s.co.or 
      

lu. 

ORSON WELLES — NANCY GUILDI dim. 

, BLACK MAGIC" 
Cagliostro — Hypnotiser — Penipu — Buas — Kedjam — Berbahaja "“ 

LUX INI MALAM PREMIERE (u. 13 tah) 
5.00-7,00-9.00 Joan Bennett — Louis Heyward 2 
Alexandr 
had Son of Monte-Cristo"' 

lsi malam D. M. Fi (u. 17 ih) 

  

Film Indonesia 
Shroud | ! 

b Ibunja gila harta |   Sampe apaknja didjual.— Melukiskan 
penghidupan masjarakat dimana barta dipvdja. 

17 tahun) 

— HASIL. PENARIKAN J ANG R. #SMI DARI UNDIAN 
BARANG NEGARA KE IV. 

DITARIK PADA TANGGAL 2 DAN 3 FEBRUARI 195! DI JOGJAKARTA 

i Fed hp SEPEDA LAKI-LAKI 
£ 19131 25943. 27699 42650 45908 48664 64375 70790 84488 

“ , SEPEDA WANITA 
KE Ea 21703 

2 5 Ben ARLODJI TANGAN WANITA 0-9 
25919 26327 29376 43931 610gi 67195 71107 74838 

Ona ARLODJI TANGAN AUTOMATIC UTK, LAKI-LAKI 5 
: mes 128317 29107 29467 34067 31177 40472 42681 63627 65145 75245 77513 «82899 “83060 N1 1 

Tn | TEXTIEL TN 
11927 s0 "RO 16448 18093 - 23082 25805 27452 27634 28841 34444 35719 64M6 67530. 70635. “78012 

Ma se 1 SET SHEAFFER ,LIFETIME: 
2 14838. 16397 39956. 34481 41068 45166 46449 86067 66995. 73257 83368 

3 5 1 SET PARKER .P 5 
12918 18493 . 29262 - 129990 35208. 39500 . 39981 40224 49750 53411 57548 59642 81868 62684 - 80458 

: 12 DOZIJN SENDOK POROK PERAK BAKAR : 
ROMI: "123 26895 “29048 36084 - 43454 49610 55270 57763 58896 63265 64288 65093 67010 .74061 80014 
81033 81059. 82043 : 
1 I DOZIJN SENDOK TEH PERAK BAKAR | 

Is Ba Ibn 12649 . 14712 14759. 23400 25197 26431 27237 35537 37311 38445 38760 39511 40475 40993 
43830 56009 ' 61061 62664 66449 66652. - 69092 — 69875 72386 77063 - 77455 77805 77927. 79233 

5 33 | TA KAIN TJAP JOGJA 

10014 “10037 10170 '10253 10313 10404 10412 10420 10675 10924 11004 11006 11109 Illl6 . 11159 11202 
11220 11268 11304 11355 11418 11489 11491 11563 11662 11723 11729 11736 11744 11751 11780 11799 
11872 “11874” “1892 11897 11910. 11917 11950 11963 11964 12043. 12070 12120 12126 12284 12352 12357 
12362 12558 12584- 12611 126290 12624 12704 12707 12733 12758 12787 12811 12943 12988 12994” 19054 
13083 13116 13126 13170 13327 13331 13852 13395 13462 13594 13626 13658 13693 13776. 13898 13899 
14052 M118 14241 14288 14326 14411 14464 14531 14676 14724 14880 14922 15024 15043 15088 15271 
15289 — ' 15322 15401 15460 15715 15804 15844 15876 16342 16565 4 16577 16599 16725 16771 16837 16864 
16919 17019 17035 17049 17086 1712 17140 17169 17243 17310 | 17434 17441 17629 17635. . 17639 17756 
17757 17778 18027 .  Igllg: 18385 18397 18410 18440 18572 18632 | 18675 18685 18852 18951 18993 19108 
19196 19242 19248 19265. 19407 19427 19625 19668 19732 19764 | 19842 19921 19927 19967 19973 20011 
20045 20074 20134 ' 20237 20337 20349 20375 20376 20386 20406 | 20441 20460 20463 20609. 20692 20790 
20797 20860 - 20874 . 20978 20998 . 21001 21189 21231 21267 212989 — 21687 1 176 2) 22012: « 520128... 7 20135 .“2ng09 22461 — 22472. 22588 22542 22548 22555 — 22564 2n67a 22770 ana asa) “a02 
22990 23007 23050. 23058 23216 23229 23251 23272 23329 23438 23487 23493 23589 23620 23629 23752 23758 28824 23867 23964 24048 24160 24338 — 24357 24455 24613 24629 24678 24739 24860 24894 24971 24974 25079 25086 25088 25131 - 25201 25260 25320 25322 25347 25368 23482 25619 25673 “25689 25718 
25799: 25858 25874 25891 25955 26001 26026 . 26127 28144 26161 26274 26275 26300 26306 26352 26390 20453 26471 26527. 26531 26537 26578 26603 26604426671 — 26694 — 26743 26785 26803 — 26871 26955.” 26974 
27017. 27031 27049 27059 27123 27127 27131 27300 27345 27351 27408 27448 27554 - 27590 27774 27805 27819 “27846 - 27857 - 27947 27948 28038 28156 28182 25/27 28255 28336 — 28359 28380. 28442 . 28466 28513 # 28552 28572 28598 28760 28831 28837 28846 28852 28857 - 28913 29001 29040 29042 — 29074 29120. 29181 29279 1 29281 29813 28346 29363 - 29464 29474 29476 29536 29565 29718 29777 29820 20864 ” 29956 29961 29979 ' 29988  SUDO4 30145 30316 - 30319. 30324 30372 3411 - 30462 30502” - 30518 30721 30758 30861 30926 30931. -30941- 31054 - 31077 31235 31284 31382 31392 31421 31525 31630 31637 31681 31694 31791 31844 31873 81875 - 31876. 319iL 32320 32355 32363 - 32398 32436 — 32683 32853 32934 32953 32990 994. & 33025 33037 . 389065 33266 38284 33205 33342 33375 339418 33427. 33539 33534 33579 39668” 33680 3688 - 33823 38855 . 38903 38994 - 34038 34076 34087 — 34T3I — 34149 34299 — 34372 34434 34490 34608 34638 - 34688 & 34735 34839. 34886 34898 35113 35228 35234 35236 35237 35246 35359 35445 35478 35531 35598 35639 35722 35782 35979. 35999 36021 36082 36085 - 36104. 36154 36175 36227 36283 — 36365 36449 36531 38599 36565 . 36571 186578 36618. 36745 36769 36827 36866 — 36919 3g9gg — 37045 — 37214” 37260 37273 M274 37308” 37319 37821 » 87810. . 37318. “31394 37425  3TAA4 — 37465 37727 37922 37938 37850 38078 38140 - 88191” 38259 — 38361 138467. 38577. 38664 - 38715 38744 . 38755 38840 38897 389O9 - 38999 39022 39088 3106 39108 39171 “39941 . 39253  39306- .- 39324 3944 39358 ”- 39376 39386 - 39412 39429 — 39432 39586 — 249600 30701. 39824. 39864: . 39971 40008 “40016 - 40013  40049.40058. - 40102 40149 40197 49932 - 40598 40640 40702 40735 - 40798“ 40843 40946 40869” 40876: 40879 - 4089040944 40990 - 41000 41002 41936 . 41086 — 41125 41157 41323 41428 41459 — 41579 AASOL 41635 41649 - 41670 41674 41783 41777 41907 41919 — 41935 4IOAG 41945 42036 — 42067 42075 42115 42125 42150 42829 42382 42482 . 42666 42691 42720 42789 42807 42887 42963 42982 — 43001” 43088 043193 « 43235. 43373 - 43438 43712 43738 — 43971 44013 | 44058 44067 - 44097” 44103 44130 44156 44267 44434 44244 
44453” 44503 - 44534 — 44739 44872. 44961 — 45118 45119 45122” 45201” 45223 — 45245 45251 45323 — 45329 45375 115629 .AS6A5” 45651 45566 45675 45777 . 45813 45g21- 45825 45853 45865 45959 45985 48140 — 46281 46415 46472 46500 46520 46551 46554 AGS94 46690 46698 46701 46756 — 46775 46864 46865 16960. 46966 46996 47051 47052 - 47066 47102. 47123 47129 47145 47175 47297. 47334 47402 47639 . 47727 47732  477IS 47847 — 47957 47963 48036” 48041 - 48115 48170 48340 48342 - 48361 (AGA92. . ABSII 48618" 48675 48828 48838 48839 48842 - 48910 - 48932 48977 , 49034 — 49052 — 49072 1. 19429 4M60 49474 4M9O 49499 4954 49545 — 49563 — 49576 49588” 49667 - "A97I4 49893 

Sl 19974 49990 50077 .- 50086 - 50088 SOIS7 - 50224 - 5024) 50293 50334 S04I4 — 50455 50467 “4 90642 50665. 508OS 50834 - 50872 50938 SIO9& - 51139 51336 51389. 51413 51451 — 51510 52030 52071 . 52121 52270 52279 52286 52368 52403 52421 52442” 52520 52670 52671 132809 52744 53109 . 53222 53283 53494 53549 53616 53618 53648 — 53653 . 539750” 53832 54079 54098 54183 54192 54204 54299 — 54374 - 54516 54578 54758 54759 54777 54788 
55015 55025 - S5IOI . 55132 55243 55248 55265 55305 55309 55324 55379 55380 55392 55441». 55449 133492 55302 55526 55605 55664 55810 55996 55935 58015 56131 58199 S63OA 56344 56353 56358 56435 28449 — S6SAS 56548 — SE74L oo 56856 57089 57126 575101. 57514 57620 57632 57682 57748 . 57767 157808 ' 57840 57861 57973 58015 -. 58016 58050 58177 58424 58430 58435 58445 58569 58709 58752 58812 sega4 ” “59079. 59148 59291 59413 59480 - 59493 - “59517 59558 59583 59625 59628 50635 — 59651 59726 59747 39779 “59788 “59843 ' 59885 S99IL 59943 59978 -- 60096 69139 — GO200 - 60215”  B0A27 SOAS& “80483 — BOSOB ”—” BOSIB 

60919” 61042 ' 61059 61120 &1160 61178 61190 61294 61320 61380 61383 S1444 61618 61749 61843 61851 | ELISA “62055 - 62217 62295 62308 62358 62397 62450 62483 62488 - 62499 62590 62632 — 62789 62793 62801 Ih . 62868 B2O3L - 62347 63037 63213 — 63224 63838 — 63455 63583 63617 G3TTA 63823 BA021 — 64038” 64190 64166 84175 64228 64309 — 64334 GA3SG — GA3GU — GA4A) 64490 S45IG- 64550 - 64772 64783 GABS9 - 64932 — GAYAA 64994 165096 65105 - 65231 65350 85418 63426”. GSSS2 65587 65593 65691 65744 — 65791 65817 - 65845 85871 69993 
0. 66002, 66007 1166088 66271-66321 66350. . 66370 66440 66489 — 66513 66529 66589 66591 66880 66750 66772 

( - 86802 "66886 66987 67019 67108 67ISG 67203 - 67337 67365 67453 67583 - 67583 67692. “ B7MIK 67855 67917 F4 68010. 68086. 68087 BBI9S 68243 68276 683II o— 68355 68387 68525 - 68746 68763 68776 — 68801 BB3I8 69823 . 68848 “Gasa - 68902 — 68M6 68973 68992 — 68999  69OSI 69197 - 69336 — 69368 - 69381 6MOp — GIA32 — 69488 69636 69654 69690 . SINI 69704 69715 69741 ' 69760 69791 69829 - 69848 — 69988 — 70004 70008 70109 70144” 70148 10185 ' TOSIS ' 70612 70712 70732 70750. 70761 70782 70783 70881 - 70913 71052 71055 71069 — 71097 71178 71227 M3O7 - 71386 | 71400 71429 “71447 71515 71520 71619 - 71628 71659 - 71709 71733 71840 71841 72025 72027 . “72045 72122 . 72237 72248” 72861 - 72501 72572 72642 72653. 72718 72768 72795 — 72865” 72994 73087 .. 18205 78218. 73341 - 73369 73428 73445 73547 - 73649 73717 73747. 73758 73773 73797 7348 73884 73890  IRBI2 1. T39O3 .. 73922 — 73957 73989 — 74125 — 74147 74288 74381 — TAAAM — 74589 TASON TAGAG “TAGAR” 74677" JA7EI 74777 TABEL. 74885 74993 75023 - 75057 75061 75088 75155 75167. 75168 75199 75442 75444” 75513” 75539 .. IS613 75643 ' 75677" 75681 75715 75745 75802 75834 75941 76001 76154 76196 76211 — 76283 78285 - 76333 | 16380. “T6SS5 76564  76B32 7GGAS — 76847 - 76850” 78900 TE921 77053 77074 77106 77249 77244. 77356. 77390 79396 . “77431” DS, M552.17637 17700 77776 77796 77828 - 7785L 77865 77985 78014” 78019” 78020. - 79930 “IBIAT. IBIIL- TBIS3 oo 78203 78238 78245 78342 - 78363 78447 — 7BABA - 78550.  7BS7A TBSBS” — 7RGSS 78658” 78673 78674 1 ME722. 178880 78967 78975 79078 79128 — 79144 79150 - 79166 - 79263 - 79297 79373 79997 JMS2-“TOATA 79534. 79611 19647 . T9T18 79787 79838 79839  BO1SO BO249  BOIOG - - BOA24 - BOAAG 80537 - 80552 80572 — BOBO6 80699 80717. 80732 , 80767 80857  BIOI9  8IO49 — giO7I Bil12  BY19Z 81209 81314 81366 81436 — BI55I —” BIGBA Ble91 81701 - 81707.” 81777 BISIO - 818590 81922 81995 82088 — 82016 82087 — B2134 B2IA0 82200 82496 82597 82705 . 82770 182800 82841 82905 83027. 83055 83129 83181 83199 - 83227 83338 83400 83408 ” 89416. 83418 para 88590 83686 83910 83960 83984 84033 . B4l48 oo 84269 84289 84318 » 84386 BAIIO BAAA8 ””” BA47T” 84739 “84818 3 : 84852 84877 BA9OO - B49Z1 84936 - 
S3 Hadiah-hadiah mulai tgl. 12 FEBRUARI 1951 da, pat diambil di: 

INDONESIAN BANKING CORP. Ltd. — Patjinan 19 — Jogjakarta. 
Makan pengiriman Tnadiati ketjuali hadiah AUTO FIAT dan SEPEDA MOTOR DOUGLAS dipikul oleh I.B.C Hadiah jang 6 bulan sesudah tanggal penarikan TIDAK DIAMBIL mendiadi milik Pemerintah, 

DISJAHKAN oleh: Penjelenggara: 
PANITYA PENARIKAN 
UNDIAN BARANG NEGARA. UNDIAN BARANG? NEGARA KE — IV, i 
pada tgl. 2 dan 3 Februari 1951. INDONESIAN BANKING CORPORATION Ltd. 

Ketua, | Telp. 555 1 . Jogjakarta 
ttd,» J. SORMIN. | 
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Un gen aue Gristaphar UOTUMUS Cair 2 Ti 2g soLo Sa p Colour by Technicolor 
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. 1 Asap jang menggumpal keatas akan dan 
Un asap tetap masih membumbung ke angkasa. 

    

    

| baru2 ini di Las Vegas, Nevada (Amerika) telan 
o hebatnja ledakan bom atoom 

i. Jang diambil dalam djarak 80.km. 

se 
gambar kanan: tjahaja terang jang 
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P3 

2 Aksi sioalk ou 

HL  wakil2 Rusia. 

lalu, wakil2 Sovjet 
taktik . walk out” me- 

n sidang agai perotes 
idak masuknja RRT da- 

: - tetapi perkembangan2 
berlaku semendjak itu meja- 

(para diplomat jang ulung 
taktik jang diambil Rusia 

ada hubungannja sama 
- an masuk atau tidak 
ja Ieaipkok dalam PBB- 
sebaliknja, Rusia dengan se 

i enentang” masuk- 
PBB supaja dgn. 

zb rgantung te- 
a dalam lapa- 
n diplomasi da- 
ongkck dengan 

  

a walk out” itu hanja 
untuk memperlemah 

askan PBB oleh karena 
lang halangi Rusia da- 

untuk memperluas 

— 

dibeberapa ba- 
Dengan demiki- 

  

g 
Kg 
: 

  

    

  

     

   

" camp jang menga- 
ahwa Lie tidak akan dapat 

asi pemboikotan jang akan 
n Oleh blok Rusia dan akan 

a utk meletakkan djaba- 
Rusia mengatakan djuga, 

    

                        

    
akan diadakan 

| Utk. kedudukan 
nderal dan 
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   — meminta mereka supaja 
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'beberapa bagian di- | 

dah Lie meletakkan | 

  
  

| pi Boikot Blok S ovjet 

ah Pierre J. Huss — INS Release-Copyrighi 
| «Suara Merdeka”) 

PADA WAKTU ini sedang bersed'a utk. 
ngan pemboikoitan jang lain 
1 sebagai kepala jang 

4Februari jl. wakil Sovjet Malik 
gve Liedan sikap ini akan diambil djuga 

ia, Bielo Rusia dan 
al 4 Februari bahwa Lie memegang kedudukannja 
Bangsa? setjara tidak legal walaupun Perserika- 
bermufakat untuk memperpandjang termijanja 

»mengganggu” 
lagi — dengan 
sah dari Perse- 

Ukraina. Malik menga- 

  

x 

 Peluru2 
IS "Atoom ag 

'Mangkin Akan Se- ' 
gera Terwadjud 

"Piar2 ORANG mengetahui bah 
.., Wa granat? artileri jg. ber- 
ISI tenaga atom pada suatu waktu 
a. mendjadi kenjataan” 
kian kata William Webster. ketua 
komisi penjelidikan Amerika dlm. 
suatu konperensi pers pada hari Selasa. Tetapi ia tidak mau menga takan apakah granat? sematjam 
itu termasuk pekerdjaan2 komisi 
jang berada dibawah pimpinannja. 

Ia berkata, bahwa ada kema 
djuan2 baik, tetap: banjak orang 
mengira bahwa para ahli dapat 
menjunglap sendjata2 atom dan 
'ain2 sendjata baru itu dengan be 
gitu sadja. 

Ketika ditanjakan, kepadanja 
apakah jang dapat d'terangkan 
nja tentang piring2 terbang maka 
ia mengatakan bahwa sepengeta 
huannja tidak ada piring? ter 
bang itu, tetapi belum pernah 
ternjata. hal jang demikian itu. 

Tjeritera2 tentang piring9 ter 
bang ini menurut Webster mem 
purjai sumbernja dalam keaneh 
an2 alam, sebagai bentuk2 awan 
jan aneh2. (U.-P). 

hasil jang hendak ditudju itu Satu 
hal jang mengherankan ada'ah bahwa 
Sampai dengan penjerbuan di 
Selatan, dibulan Djuni ditahun 
lalu, Kremlin menganggap Trygve Lie 
sebagzi seorang jamg »Gisukainja”, Dis 

bulan Mei, Lie menjusun rentjana pe 

damaian jang terdiri dari 10 pokok js, 

Gidasarkan atas masa 20 tahun dan ia 

memedjukan rentjana itu kepada pes 

merintah Amerika Serikat, Inggris Pe 
rantjis “dan Rusia. Ia djuga menzada“ 

kam pembitjaraan dengan Sialin jang 

isinja tidak pernah diumumkan higgga 
sekarang. Lie hingga sekarang mem” 
bantu dengan sekuat2nja' keanggautaan 
RRT dalam PBB. Tetapi ia menghukum 
dengan sekeras2nja agressi komunis" 
di Korea dan inilah jang menimbuikan 
saKit heti Kremlin kepadanja dan inj 
Gjugalah sebabnja maka Rusia tidak 
menghendaki ia lagi sebagai sekretaris 
djenderal Perserikatan Bangsa2. Seorang 
diplomat Berat mengatakan:” Ini mem 
berlihatkan bahwa Trygve Lie dapat 

menerima bintang ,Stalin bari ini dan 

jang 

Gigantung besok”, 

    
        

— Mengenai serangan pembalasan pastikan? aga Tionghoa - 
|| Korea Utara jg sekarang, djende 
Ufray Collins jg. berbitjara dalam edjamuan makan Club Pers Na- 
|| sional, berkata. gerakan? baru da 

akan terdjadi sewaktu demi sewak tu dimedan pertempuran. Akan stapi menurut pendapatnja, djen. | 

£ | Matthew Ridgeway dan tentera 
jadaan itu. Djen. Collins jg. baru | 
isadja kembali dari kundjungan | 

| pemeriksaan di Korea, mengutjap 

rasi militer di Korea.   

demi- 

Korea ! 

| divisi penempur- dalam tahun ini 

| di sewaktu demi sewaktu, Seterus | 

| nja, bahwa tentara Perantjis mem 

medern. Diterangkannja pula, bah 

  

    

  

     

  

ke8 sanggup utk menghadapi ke 

kan selamat kepada djen. Mae Ar- 
thur berkenaan dengan kebidjak 
sanaannja utk. mengendalikan ope 

Djenderal ini menggambarkan | 
Gperasi Amerika sebelum serangan 
komunis" jang sekarang ini seba- 
|g2i suatu pengintaian atas kekua- 
tan dan meramalkan, bahwa per: 
kembangan2 pasukan2 ,,kemunis” |- 
adalah suatu hal jang akan terdja 

nja djenderal .€cllins .mengutjap- 
kan selamat kepada pasukan2 Pe 
rantjis dan pasukan2 PBB lain2- 
nja jg. bertempur di Kcrea diba- 

   

'Lawton Collins 

     

  

bergerak ana garis lintang 389 di Korea dengan 
segera, Sebelum melewati garis tersebut, demikian kata 
Collins, mungkin sekali pemimpin2 politik akan dimin 
ta untuk mengambil ketentuan tentang soal ini. 

   
   

Tidak AkaniDilak ukau 
Di Korea—Ka "ea ta £j 

Mc Arthur 

3 

  wah pimpinan Djendersl Mac Ar- 
thur. Nilai pertempuran brigade 
Perantjis di Korea, demikian Col- 
lins, menjatakan dgn seterang2 

Ercpa, djika perlu. 
Menurvt keterangan Collins, ten 

tara Amerika akan mempunja! 24 

sadja jang dalamnja termasuk 12 
divisi teratur. ' 

Ditegaskannja pula, bahwa dji- 
ka semua pasukan? tjadangan di 
mobilisasi dalam satu waktu maka 
angkatan. darat Amerika akan 
mempunjai kira2 40 divisi. Akan 
tetapi dalam waktu ini Amerika 
masih belum sanggup untuk me- 
njediakan persendjataan2 jg mo- 
dern untuk mereka itu. 

Pada achirnja djenderal Collins 
menjatakan, bahwa waktu seka- 
ran? ini Amerika hanja menudju 
untuk mempersendjatai M4 divisi 
ifu dengan alat2 sendjata ig paling! 

wa alat2 sendiata ig d'pergunakan - 
oleh pasukan2 Amerika di Korea 
adalah lebih bagus dari alat? sen 
djata bikinan Rusia, karena gen. 
kerugian 5 tank medium Amerika 
sadja, divisi berlapis-bagja Ameri- 
ka sudah dapat mengaanijurtan 
artara 400 dan 480 tak bikinan 
Rusia. (Ant-AFP). . 

BING CROSBY DIBEDAH. f 
— Hari Selasa Bing Crosby te 

lah mengalami operasi pada ba 
gian hatinja dirumah sakit di 
Santa Monica. Ia akap tinggal 7 
hari lamanja di rimah saki ter 
sebut untuk sembuh dari operasi 
ini, 

— Resolusi 
Russia 

Ditolak PBB Zonder 
Memakai Debat... 

  

  
  

gang Tiongkok. Putusan tsb. di 

DENGAN TIDAK mengadakan 
perdebatan, Sidang Umum 

Perserikatan Bangsa? telah meno 
lak resolusi Sovjet Uni, jang me- 
nuduh Amerika Serikat telah me 
lakukan serangan? udara atas 
Mansjuria dan kelambatan2 peme- 
riksaan jang dilakukan oleh kapal? 
militer Amerika atas kapal2 da- 

ambil dengan perbandingan suara 
51 lawan 5, jakni blok Sovjet, se 
dangkan Afghanistan dan Yugosla 
Via tak memberikan suaranja. 

  

£ Dan ini adalah suatu pemandangan 
dikota Los Angeles, waktu di Nevada 
diadakan pertjobaan bom atoom:. 
Tjahaja tereng akibat ledakan ter 
sebut. sampai pula menerangi ba- 
ngun2an kota Los Angeles, jang le- 

gunungan dari bagian 
| sempit dari semenandjung Korea 

ingat sedikitnja dlm. dibandingkan 

sukan?2 kami 
akan dibinasakan oleh musuh”. 

  taknja ajauh dari tempat pertjobaan 

(International) f ini, 

Bertiina jg demikian itu me- 
punjai tenaga dan kemauan jang lupakan betapa pandjangnja ga- 
sungguh2 untuk mempertahankan | Fis | ha melalui daerah pe 

jang ter- 

meng 

2 js. dapat ditempatkan 
garis pertempuran itu maka ,,pa 

ini satu demi satu 

Mac Arthur menjatakan, bahwa 
membitjarakan soal melintasi ga 
ris Intang 38 itu didalam keada 
an sekarang dari gerakan perang 
jang sedang dilakukan wi, 
tjuali satu dus gerakan patroli jg 
perlu dilakukan mengingat keada 
an taktis, adalah masalah ting 
katan tinggi. 

terke 

Panglima sekutu ini seterusnja 
berkata, bahwa kemudian harinja 
Korea tergantung seluruhnja pada 
pertimbangan2 dan putusan? in- 
terrasional jang sampai kini 
lum diketahui gi Tokio, (UP) 

be 

  

S kepala staf ten- | |. WP tara Amopika, menjatakan di Washington hari | 
F| Selasa, bahwa pasukan2 Amerika dan PBB tidak akan | 

ETIBA DARI kundju- | 
ngannja dari medan | 

pertempuran di Seoul Mac | 
|Arthur mengatakan waktu | 
ditanjakan kepadanja, bahwa 
andjuran2 utk. mengadakan 
suatu garis pertahanan jang | 
melintang dibagian jang ter- 
sempit dari semenandjung | 
Korea dan mengadakan pe-| 
rang duduk (stelling oorlog) 
adalah sangat menjimpang da 
ri dasar kenjataan dan me- 
rupakan suatu impian bela- 
Ka. 

S1GYO2 -2   
  “TP3 

"4 Harapan 
   

   
Ki: 

»Cease Fire" "25 
Sebelum Lintasi Ga- 

ris 38 

KALANGAN pembesar Amerika 

achir jg diambil cleh PBB tentang 
Pola tnga garis lintang 38 deradjat 
ergantung pada perkembi $ 
tuasi militer dan politik. Me: 
pengharapan pembesar? ini, 
hwa setelah pasukan? PBB sam- 
pai digaris lintang 38 dan mem 
bentuk suatu garis pertahanan 
jang kuat jg. tak dapat didjebol- 
ikan lagi, fihak komunis akan ber 
sedia utk. mengadakan 

| sendjata. 

Trkem 

'ba- 

gentjatan 

Besar pula , kemungkinannja, 
bahwa seluruh Korea akan diper 
satukan dibawah pengawasan P 
BB. 

dia djuga mengadakan gentjatan 
sendjata, . 6 
akan diizinkan melintasi garis 38 - 
untuk melakukan tekenan seper 
lunja, Tetapi tidak ada alasan uni 
tuk melandjutkan gerakan pe 
rang sampai ke perbatasan Man 
suria. Demikianlah pembesar2 tsb. 

Djikalau RRT belum berse 

maka pasukan2 PBB 

Selandjutnja dikabarkan, bhw 
kementerian luar negeri Amerika 
dalam minggu jang lalu tih me 
ngadakan perundingan2 denga" 
duta2 negara2 jang mengirimkan 
pasukannja ke Korea 
Siasat perang dan diplomatik jang 
akan didjalankan terhadap Ko 
rea. Hasil2 dari perundingan2 ini 
masih dirahasiakan. (UP). 

aengenai 

  

    

| 

“di Turkestan, 

| djak 

v 

B 

Indonesia. 

»Seven @uesiions of Timur” 
diterbikan oleh Fine Arts, 

1946), Full Fathom Five” 
1948) dan ,/One-Dog Man” 

tang penghidupan keluarga Am 

. Tuan Kamal adalah seorang 
Turkestan jang dilahirkan gi Ame 
rika, Ajahnja seorang saudagar 
dan datang ke Amerika Serikat 

untuk menerima kewarga-negara 

ar Amerika disana. Tetapi dalam 
tahun 1980, tuan Kamat berada 

dimana ig turut 
serta dalam pembrontakan jang 
berlangsung ber-tahun2 melawan 
pendjadjahan Rusia, Dimasa pe 
rang ia ditawan ber-sama2 de 
ngan isterinja disuat, kamp Dje 
pang di Tientsin (Tiongkok). 

Kewadjiban "egara2 
Islam. 

Ketika membitjarakan keada 
'an2 negara2 Islam sekarang ini, 
ia mengatakan, bahwa negara2 
ini pertama2 harus lebih meng 
giatkan pendidikan dan pengadja 
ran rakjat, " agar supaja dapat 
memainkan peranan jang penting 
didunia ini, Tuhan boleh dikata 
kap sekarang ini menghukum um 
mat Islam, kareny mereka selama 
abad2 jang 'achir2 ini tidak me 
menuhi adjaran2 penting agama 
nja seperti jang tertjantum dida 
lam Al-Gur'an, jang mewadjib 
kan kepada ummat Islam untuk 
sebanjak mungkin menuntut ilmu. 

»Apa jang - sekarang ini dibu 
tuhkan oleh negara2 Islam itu, 
bukanlah membuat 'kapal, pesa 
wat2 terbang atau meriam, teta 
pi membangun ilmu pengetahuan. 

| Bukanlah ilmu pengetahuan itu 
tidak dapat dihantjurkan, seka 
lipun dunia akan dihantjurkan 
oleh perang dunia jang akan da 
tang”, demikian tuan Achmad 
Kamal, : 
— Didalam hubungan ini ia mem- 
Reningankan, bahwa ia telah 

ama merasa tertarik oleh In 
donesia, karena berpuluh2 djuta 
kaum Muslimin di negeri ini menu 

(Hrut pendapatnja adalah lebih mo- 
dern djika dibandingkan dengan 
ummat islam di negara2 lainnja. 

Islam Indonesia 

lebih madju. 
Ketika ia sebulan jang lalu da- 

tang di Indonesia untuk pertama 
kalinja, 12 sangat tertjengang. Di 
Amerika orang sering kali mentje- 

|ritakan kepadanja, bahwa Indone-   sia itu terdiri dari Pulau? sorga 

   
          

    
    
        
             

   

            
        

  

    
    
       

        

      

    
         

      

            

untuk selama setahun untuk menulis 

Sesi, 

    

# : Ka ku-p Katakan 

      
    
    
    
       

          

Pun djuga para pengusaha mobil 
memusatkan titik perhatiannja atas 
unsur? tersebut diatas. Disamping itu 
mereka madjukan sjarat? udjian berat 
kepada ban-ban jang dipakainja .... 
Oleh karena itu, mareka djauh lebih 
banjak mempergunakan ban Good: 
ear dari pada lain merek. 
areka pun jakin sejakin?-nja akan 

tingginja nilai mutu ban Goodyear. 
Oleh sebab itu, mareka djauh lebih 
banjak membeli ban Goodyear dari 
pada ban dari lain merek. 

Diseluruh dunia lebih banjak orang 
jang berkendaraan memakai ban 
GOODYEAR dari pada Igin merek. 

    

     

  

   

     

   
    

  

  

  

anita Islam Indonesia 
Ilebih Madju Daripada Wanita2 Islam di Arabia- 

Turkestan dil. 

beberapa hari jang lalu, ia 

dari dunia kesusasteraan 

£ 
1938), .,Land Without 

New York, 

erika sekarang. 

dengan penduduknja jang terbela- 
kang (primitif), tetapi ini sekali? 
tidak benar. ,,Apa jang sangat 
mentjengangkan saja itu ialah ke- 
madjuan wanita Indonesia. Disini 
wanita Islam hampir mempunjai 
hak2 jang sama seperti kaum ba- 
pak, dan inilah, apa jang tidak ter 
dapat dikebanjakan negara2 Islam 
seperti Arabia, Turkestan dan la- 
in2-nja. 
Kaum wanita djanganlah hen- 

daknj, pengetahuannja itu djauh 
| terbelakang daripada kaum laki2 
karena djikalau demikian, tidaklah 
akan dapat ditjapai kemadjuan 
utk selama2-nja, karena kaum la 
ki? tidak akan mendapat bantuan 
djiwa daripada isterinja”..demikan 
Ahmad Kamal. 

Ia menambahkan pada ketera 
ngannja, bhw kedatangannja ke 
Indonesia itu ialah untuk mempela 
djari penghidupan kekeluargaan 
Indonesia, perhubungan antara ka 
um jaki dan kaum wanita, penga 
ruh pendidikan didalam masjara 
kat sekarang ini dan tjita2, jg 
menguasaj penghidupan keluarga 
itu. 

Ia mengharapkan dim waktu se 
tahun akan dapat menjelesaikan 
dua buah roman tentang penghidu 
pan kekeluargaan Indonesia, jg 
pertama tentang masa sekarang 
ni dan jg lannja tentang keada 
an dizaman Diponegoro. 

Duapuluh tahun lagi 

sudah negara klas I. 
Tuan Kamal menerangkan, ba- 

hwa ia tidak menaruh minat  ke- 
pada mas'alah2 politik. Tetapi ia 
menerangkan, bahwa ia jakin, ba- 
hwa Indcnesia dalam waktu sela- 
ma2nja dua puluh tahun akan da 
pat mendjadi bangsa kelas Satu, 
djikalau ja dapat menempuh dja- 
lan nasionalnja sendiri tidak mem 
biarkan diri terpengaruh oleh ali- 
ran2 politik asing. : 

»Sjarat2 jang ada dinegeri ini 
sangat baik djika dibandingkan dg. 
kebanjakan negara2 Islam lainnja. 
Indonesia dilingkungi cleh 
Inilah jang menjebabkan rakjat 
negeri ini mendapat pandangan jg. 
luas. Disamping itu negeri in' mem 
punjai tambang2 minjak, " timah, 
arang batu dan laim2nja, jang kaja 
raja dan memiliki pula bahan2 
mentah jang penting2. Apa jang 
dibutuhkan oleh rakjat Indonesia 
ini ialah pendidikan dan pengadja 
ran, Pertama2 rakjat ini. harus   

Untuk SEMARANG: 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA 
dan semua IMPORTEUR AUTOMOBIEL. j 
Selandjutnja Agen-Agen diseluruh Indonesia 

Isutan. ,   

Ba ad   
“ 

Indonesia Dimata Penulis Tekenal Ahmad Kamal. 

EBERAPA HARI jang lalu ini kita telah mengadakan pertjakapan dengan tuan 
Ahmad Kamal, seorang penulis roman dari Turkestan jang sekarang ini telah” 

diterima mendjadi warga negara Amerika. Ahmad Kamal, berniat tinggal di Bandung 
sualu roman tentang penghidupan keluarga 

Pada waktu ini ia tinggal di Hotel Homann dengan isterinja dan dengan . 
seorang anak perempuannja Tura, jang baru berusia satu setengah tahun. ,,.Pada 
waktu ini saja sedang sibuk mentjari rumah di Bandung. Ini perlu agar dapat 
bekerdja dengan tenang. Sesudah itu saja berniat akan mengundjungi tempat2 lain- 
-nja di Indonesia”, demikian tuan Kamal memulai pertjakapan ini. 

Sebelumnja ia datang di Bandung. 
berada di Djakarta kira? tiga minggu lamanja utk. mengadakan per- hubungan dengan pembesar? dan pemuka? 
dilbu kota itu. Antara lain ia telah menulis buku? jang berikut: 

(suatu roman tentang Turkestan, j 
New York, 

Laughter” (sebuah novelle tentangperdjuangan bangsa Turkestan me lawan pendjadjahan Rusia, diterbitkan oleh Seribners, New York, 
(diterbitkan oleh Doubleday, 
(diterbitkan oleh Random House, New 

York. 1948). Kedua buku jang disebutkan terachir itu adalah ten- 

mengenal hasii2 daripada kemadju 
an modern disegala lapangan. 
Dalam hubungan ini diterangkan 

nja, bahwa sangat penting untuk 
memberantas -.buta-huruf menu- 
rut suatu rantjangan jang luas. | 

Perlu dapat membatja 
dan menulis. 

sDizeman modern. ini orang tidak 
mungkin akan dapat mentjapai ke- 
madjuan, dfikalau tidak dapat mem”. 
batja atau menulis:  Mesdjii2- lamer 
gar2 dan tempat2 ibadat lainnja di 
Indonesia ini jang dajumlahnja ada 
kira2 1001000. buah. itu dapat diper- 

gunakan. sebagai pusat pemberantasan 
buta“hurui.  Tjobalah kita anggap, 
bahwa setiap harinja rata? hanja ada 
10 orang “jang datang mengundjungi 
tempat peribadatan itu. maka setian 
harinja di Nadonesia ini akan ada sar 
tu djuta orang jang beladjar membas 
tja dan menulis, Dengan djalan “ini 
hanja akan dibutuhkan waktu kira2 
sepuluh tahun untuk menghapuskan 

buta huruf diantara rakjat Indonesia 
inj seluruhnja” : 

Perhitungan ini oleh tuan Kamal di 
Jasarkan atas anggapan, bahwa dalam 
waktu tiga atau empat bulan crang 
sudah dapat membatja dan menulis 
huruf2 Latin ztau' Arab: Ia menam- 

bahkan pada keterangannja, bahwa 
memberikam  peladjaran di mesdjid2 
dan langgar2 itu tidak bertentangan 
dengan «djalan AlGuran sedangkan 
tjara memberikan peladjaran ini, lang . 
dipimpin oleh imamnja sendiri akan 
dapat dilakukan dengan tidak usah 
mengeluarkan biaja. Pemberian pelat 
ajaran itu dapatlah - diberikan orang 
bilamana mereka sudah selesai sem- 
bahjang subuh, : Ke 

  
Beladjar bahasa 
nesia, 

Keluarga Kamal sekarang ini sedarig 
sibuk beladjar bahasa Indonesia. Diru- 

mah tuan Kamel memakai bahasa Tur- 

kia dengan anak dan isterinja. 3 
Sekalipun kami ini mendjadi wat 

ga negara Amerika perlu djuga kami 
mengenal bahrsa “asal kami -endpi, 
Dan anak saja ini harus djuga memar 
hami bahasa mi. jang djuga" narns vj 
peledjarinja mulai sekarang, Bagi “ya 
akan lebih sukar untuk beladjar baha- 
Sa. Turkia daripada bahasa Inggeris, 
karena ia gkan dididik di Amerika”. 

Tuan Kamal menulis buku? itu se“ 
muanja dalam bahasa Inggetis, Ia mir- 
sih belum tahu nama apa Jing ikon 
Giberikannja kepada kedua “ticriterk 
tentang penghidupan kekeluargean “Gi 
Indonesia jang 'akan Gikarangnja itu. 
,Orang bsru memberikan nama kepada 
seseoreng anak, bilamana ia yelia di 
lahirkan”, demikian “katanja" sambil 
tertawa, (Aneta).  “ ' 

I mes: 

  

SEKITAR PERUNDINGAN 
PERANTIISITALIA: 

Dikabarkan dari Mergherita, bah' 
wa Perantjis telah mengusulkan 
kepada Italia, supaja memperguna 
kan sumber2 mineralnja di Afrika 
Utara. Perintjian usul itu tak di- 
perbintjangkan dalam pertemuan 
antara Rene Pleven dan Robert 
Schuman dengan Alcide de Gaspe- 
ri dan Carlo S. Forza pada hari 
Selasa. 

Diduga, bahwa soat itu akan di 
selidiki lebih landjut oleh de- 
legasi2 tehnik dari ke-2 negara 
tersebut, 5 

t 
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