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di Palembeng telah Girangsungkan "upatjata pe- dilan Tentara untuk Sumatra. Selatan: pengadilan : oleh let. kol. titulair mr, Hadi Tjondro dan wakilnja 
di hakim perwira, Di belakangnja kelihatan pula gubernur 

Tampak seorang kapten sedang   M. Isa, (Aneta) 
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Dimakan 
20.0. Pembalasan” Rakjat Delanggu 
Po Jang Seram 

, 5 Katanja »Tikus Goreng” Enak Gurih. Sau 
0 fOleh Wartawan ,,Suara Merdeka”) 

  

| Eropa 
Asal jangan Di USA- 
|Collins Andjurkan 

engiriman Tentara 

   
     

Pa HARI Sabtu tg. 17-2 jl seluruh penduduk Kalurahan' 

  0..Ke Eropa 
a MEENERAL LAMNON 3.4 Col 
. : , kepal Ala : k tenta ra me 

rika Serikat hari Senin mengata 

   

   

   
     

n pasukan? ke Eropa, supaja 
Jpuhkan peperangan 

eterusnja - Collins mengatakan, 
bhw. Amerika Serikat tidak dapat 

' menggan kan . nasibnja pada telat 

    

    

   

    

y udara dan laut sadja, me 
|. Iainkan harus membantu memba- 

Untuk menghalaukan sesuatu sera 

23 j 
aksamana Forrest Sherman, 
ala operasi laut Amerika me 

njatakan bahw, Amerika pasti 
“akan kalah” djika Amerika me 
minggalkan sekutu2nja di Eropa 
dan berusaha menjelamatkan di 

— rinja dengan mengadakan pepe 
6 angan diudara — antara-benua. 

1 (Ant, — UP). : 

— Hapuskan 

  

       

Ye - Parlemen Mesir Di- 

! serbu Kaum Wanita2 
Ka 1.500 wanita Mesir pa- 

. NX da malam Selasa ini telah ber 
. demonstrasi dimuka gedung parle- 
men di Kairo, dalam mana mereka 
menuntut hak? jang sama dengan 

- kaum laki2. Mereka memuntut peng 
hapusan polygami, hak memilih, 
supaja pertjeraian didjadikan pro- 
ses hukum dan supaja diberi ke- 

.  pekerdjaan Seterusnja menurut 
UP, kaum wanita tadi menjerbu 
pintu gerbang parlemen, sambil 

teriak ,,Pariemen gidak mewa- 
kili rakjat! Runtuhkan parlemen! 

: : Zr 

- Pendjagag parlemen tidak mau 
buka pintu gedung tadi, dimana 
senat dan -madjelis rendah se 

| dang bersidang ketika itu, Sete 
ah demonstrasi jang hebat tadi, 

orgeng utusan,  diantaranja 
njonja Dokter Doria Shafik dan 
Nabarout diperbolehkan masuk 
kedalam gedung untuk menjam 
paikan pengaduan badan2 jang 
mereka wakili, kepada wakil-ke 
tug mudjelis rendah, Djamil Si 

radjuddin, Sesudah wakil-ketua 
madjelis tadi berdjandji akan 

tah, 

  

   

    

c. 

£ 

mempeladjarinja, kaum demon 
stran -bubar. (Ant). 

   DARAAN BERMOTOR 
(ESIA DILATIH. 

leh Menteri Perhubungan Ir. 
uanda telah dilantik berdirinja 

Paniti ama Pembagian Kenda 
-raan Bermotor Indonesia, dising 

| kat PUI pada tg 11-2 jl. Sebagai 
. mana. diketahui, jang mendjadi 

anggautg2. PUI ini ialah waki'g 
| ..dari segenap Kementerian Repu 

— blik Indonesia dan dari kantor 
. Urusan Perdjalaran Negeri (Reis 
wezen). Ketua panitya tsb ialah 
kepala. bagian angkutan darat 
dan sungai 

   

   

.
 

ementerian Perhu 
bungan, Demikias pengumuman 
Kementerian Perhubungan bagi 
dan penerangan dan hubu 

Henna Un 
   

r 

FORMATIR KABINET BE- 

na pada hari Minggu 
telah memberikan perintah kepa- 
da bekas menteri Mr, Dr. M. P. I. 
Stenberghe untuk kabinet baru, 

  

     

      

      

—bahwa Amerika harus mengi: 

ni. 
ngunkar angkatan darat Eropa, | 

ngan Komunis jang mungkin akan 

  
.. Poilygami:) 

253 " i bahwa 

1 1950 hingga Februari 1951 Rak 
| jat Kelurahan Sidomuljo kehila 

| - donggaran jang sama dalam hal. 

del Rosurio alias t 
hari Senin te'ah dikirim kembali . 
ke Taipeh, Taiwan, atas perintah 
presiden 
rut pengumuman 

nan, Co Pak dituduh telah mem 

  

Sido F muljo, Katjamatan Delanggu (Klaten) telah melangsun: kan $ 3 Da »makan tikus” bersama. : Perbuatan Rakjat Ta N Oeapa” $ tu, adalah dapat diartikan sebagai pembalasan dendam raereka ter | Y adap tikus? jang sudah merusaksawahnja (pad'nja). Sudah 3 ka e.-N “If mass panenan ini, Rakjat dariKalurahan tersebut sama sekali 2 t Idak dapat panen karena sawahnja atau tanamannja dirusak-bina- i I : , tikus2. 3 aa 
Kah 5 : “ —— Berbagai ichtiar telah @ilaku 

kan oleh penduduk Kalurghan Si 
| domuljo, antaranja diratjun, di 
grebek, bahkan adjarang tachajul 
pun telah dikerdjakan antaranja 
dipasangi keris wasiat, besi pu 
saka, berpuasa dan tidak tidur 
disawah berhari-hari, tetapi se 
mua itu tidak berhatsil, Begitu 
lah achirnja - Rakjat Kelurahan 
tersebut seluruhnja mengambil 
keputusan bulat bersama, mema 
kan habis tiap tikus jang dapat 
ditangkap disawahmja, Pada hari 
Sabtu tersebut diadakan grebe 
kan.serentgk dan berhatsil me 
nangkap 1014 ekor banjaknja: Ti 
kus2 itu segera di , kuliti”- kemu 
dian terus - digoreng”. dan. dima 
kan bersama. Kata. - mereka da 
ging tikus itu rasanja enak: dju 
ga, (Sajang wartawan ,Suara 
Merdeka”. tidak. berani mentjoba 
sme-intjipt” sehinggg tidak bera 

membenarkan kata mereka 
itu). , 

Gerakan . menggrebek dan me 

makan tikus itu diSaksikan oleh 
wakil2 .Djw, Pertanian. Rakjat 
Klaten, pak Wedono. -De'anggu : 

| Tahan ke VI. 

  
| 

| | 
| 
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KAA AK Me Pan Pai 

Panitya Negara Chusus Mulai Bekerdja 
Menindjau Kembali Persetudjuan' | 

) Indon.-Belanda 1 

'ULAI HARI Senin kemaren sub-komisi2 dari panitya- negara chusus untuk 
menindjau kembali persetudjuan2 jang telah 

Nederland telah mengadakan rapat2-nja.. 
ditjapai antara Indonesia dan 

Padahari Senin malam cubkomisi urusan kebudajaan jang diketuai oleh mur. 
Kuntjoro Purbopranoto telah bersidang sedangkan subkomisi urusan Irian Barat 
jang diketuai oleh "mr. Moh. Yamin. berapat pada hari Selasa malam dan ' subko- 
misi urusan politik jang dipimpin oleh Prawoto Mangunkusumo 
malam besuk. 

Kunti 
Strategi 

Diserangnja Jugosiav ia 
Melemahkan Perta- 

hanan Barat 
ALANGAN JANG mengeta- 
hui di mengatakan hari Se 

nin, diduga bahwa perdana mente 
Ti Clemen Attlee atau menteri ne 
gara Kenneh Younger dalam ming 
gu ini didalam madjelis rendah 
akan memberikan peringatan kepa 
da Sovjet Uni beserta teman?2nja, 
supaja tidak menjerang Jugosla- 
via. Pada waku ini sedang d'ada 
kan pembitjaraan antara USA, ne 
gara? Commonwealth dan Peran 
tjis, mengenai 
jang dapat diambil diwaktu jang 
dekat, untuk mentjegah gerakan 
sematjam itu oleh Krinilin. 

Kalangan pemerintah Inggeris 
makin tjondong kepada pendapat 
bahwa serangan terhadap Jugosla- 
via akan membahajakan perdama'! 
an dj Eropa dan mungkin akan 
mengakibatkan perang dunia, 

Jugoslavia dewasa 

ra ahli strategi sebagai tempat 

jang strategis letaknja, dan men 
djadi. perhatian jang . langsung 

| dari negara2 Barat. Pengeluasan 

| 
! 

dan sementara Lurah2 desa dan 
tamu2.. Pada Wartawan Suara 
Merdeka” bapak - Hardjopranoto 

 Wedono Delanggu menerangkan, 
bahwa Pemerintah jang diwakili 
nj. tidak bertanggung djawab 
atas perbuatan Rakjat itu, Tugas 
dan tanggung djawab Pemerintah 
hanja terbatas 'pada penggrebe 
kan dan pembinasaan tikus? itu, 
tidak pada ,,menggoreng dan me 
maikannja”. 

4Achirnja dapat dikabarkan, 
selama maSa December 

ngan atau kerugian 95 HA hat 
sil sawahnja jang dirusak-binasa 
kan tikus, sedang tikus2 jang 
telah dibinasakan o'eh Rakjat se 
djak December 1950 hingga Fe 
bruarj 1951 ini, ada berdjumblah 
9947 ekor. At 

Apakah gerakan ,,makan ti 
kus” ini akan membikin takut 

dan minggatnja ama tikus2 itu, 
adalah masih suatu pertanjaan 
besar. Dag apakah ,,makan ti 
kus” itu tidak berbahaja bagi ke 
sehatan adalah sewadjibnja Dok 
ter segera tjampur tangan mem 

beri penerangan kepada Rakjat, 
selama belum terlandjur Rakjat 
di Kalurahan2? Jain 
kan itu, 

meniru gera 

Co Pak Diusir Dari 
Filipina 

Muiti-millionair: Tionghoa Felix 
Co Pak pada 

Blpido @uirino, Menu 
istana Malaca 

beri bentuan berupa uang dan 

alat2 sendjata kepada kaum Huk 

dam orang2 Komunis Tionghoa 

Dikatakan, bahwa presiden Yui 

rino telah mengambil keputusan 

untuk mengeluarkan Co Pak dari 

Filipina, karena ia - membahaja 

kan keamanan negara. 

Sekitar 
ERDEBATAN BESAR ten- 

P tang apakah presiden Tru- 

min dapat mengirimkan, balaban- 

tuan pasukoin2 Amerika ke Eropa 

atas kekuasaannja sendiri dan 

dengan tidak lebih dulu menga- 

dakan permusjawaratan dengan 

kongres, dalam minggu ini akan 

masuk dalam babak jang menen- 

tukan, 

Sesudah panitia2 urusan  per- 
hubungan luar negeri dan angka 
fan perang senat Amerika men- 

dengar keterangan 3 kepala? staf 

angkatan perang Amerika, gu- 

  

  

.| daerah Sovjet di. Tenggara Eropa 

akan melemahkan kedudukan 
strategi negara2 Barat pady de 
wasa ini. Selain itu' sakan . mele 
mahkan djuga konsep renijana 
pertahanan At'antik Utara. 

kan djuga bahaja tekanan kcmunis 
atas Junani serta Italia. Selain itu, 
kedudukan negara2 Barat di Laut 
Tengah akan menderita kerugian 
jang sangat, bilamana Sovjet atau 
teman2nja memperoleh pengawa 
gan sepenuhnja atas Jugoslavia 
dan pantai Adriatik. 

Kalangan pemerintah itu selan 

djutnja mengatakan, bahwa peme 
rintah Inggeris telah mendjelas 
kan, bahwa negara2 Barat tak da 
pat tinggal diam, djika Jugoslavia 
diserang, meskipun serangan itu 
dilakukan oleh teman2 Sovjet, se 
perti Bulgaria, Hongaria dan Ro 
manja. 

Dalam tingkatan sekarang ini, 
dari fihak Inggeris dan negara2 
Commonwealth belum tampak tan- 
da2, hendak memberikan pernja- 
tzan djamjinan keamanan kepada 
Jugoslavia. Dalam pada itu djuga 
tak tampak maksud2 untuk mema 
sukkan Jugoslavia dalam Pakt 
Atlantik Utara. (Ant-UP). 
  

£ Gubernur Latuharhary (pakai ka- 
tja-mata) dengan acting gubernur 
Meluku Selatan, dalam siatu dja- 
muan makan di sebuah resiauran 
di Makasar, setiba beliau dari Dja" 
karta pada temggal 12-2-'51 jbl, Dari 

Djakarta telah dibawa pula banjak 
barang2 untuk pembangunan kem- 

bali daerah Maluku Selatan. 
(Aneta) 

  
berrur New York, Thomas De- 
wey, dan mungkin djuga ketera- 

ngan senator Republikein Robert 

Taft, maka soa! tersebut akan di- 

tarik. dari tingkatan panitia2 
tersebut dan akan diperdebatkam 

dalam senat. Sesudah menteri 
pertahanan George Marshall dan 
menteri luar negeri, Dean Ache- 
801 mengemukakan bukti2 untuk 

mempertahankan pendapat me- 
reka tentang soal ini, pemerin'ah 
nampaknja telah mendapat  ke- 
menangan, pertama dalam tingku- 
ngan panitia, karena dari 27 amg- 
gota2 dua panitia? tersebut, 17 

"langan-kalangan 

jang diberikan ol 

tindakan? apakah: 

  
ini dipan ! 

dang oleh kaum politisi: Seri 
g P P An | dari parlemen. (Ameta).   

  
' tempat tidurnja. 

Kok 

Pada hari Kemis pagi panitya 
negara chusus itu akan mengada- 
kan rapat lengkap dibawah pim- 
binan prof. mr. dr. Supomo Dika- 

panitya chasus 
ita wartawan politik Aneta me 
peroleh kabar, bahwa panitya ter- 
rebut akan memeriksa persetudjr- 
nang jang mangkin dapat direbah 
atau dihapuskan. 

Persetudjuan? dilapangan keu- 
angan dan ekonomi agaknja dapat 
dirobah dan disesuaikan dengan 
keadaan sekarang. Tetapi ditam- 
bahkannja, bahwa Indonesia tidak 
akan menghapuskan pindjaman? 

Belanda dan 
akan memenuhi kewadjiban2nja da 
lam hal ini, | 

Persetudiuan2 kebuda- 
jaan akan dihapuskan. 

Persetudjuan2 dalam lapangan 
kebudajaan mungkin akan diha 
puskan, karena persetudjuan itu 
tak berarti sama Wekali bagi In 
donesia, 

Hasi!2 penjelidikan. dari pani 
tyy negdra chusus iri akan di 
udjukan. kepada. pemerintah da 
lam bentuk uSul dan usup ing 
akan menentukan tindakan2 apa 
jang akan diambil 
hari, -karena paitya 

didukung oleh “sebagian 
tersebut 

besar 

Konp. Islam 
Indonesia Tak Ikat 

Urusan2 Politik 
DE HELMI jang baru kembali 

dari Muktamar Islam sedunia 
. || Gi Karachi sebagai anggauta dele 

Dalam pada itu, akan menimbul ' gasi Indonesia menerangkan kepa 
da Antara, bahwa atjara Mukta 
mar jang disampaikan kepada In 
donesia sebelumnja Muktamar ber 
laku tidak memuat soal? politik. 

“Karena itu delegasi Indonesia ti- 
dak membawa instruksi untuk 
membitjarakan soal? politk. 

FE 

Menurut pendapat umat Islam 
di Indonesia Muktamar jang ti 
kak bersifat resmi itu dan jang 
pertama kali diadakan, memang 
tebaiknja dibatasi 

meletakkan batu pertama dalum | 
dialan kerdja sama antara umat 
Is'am Sedunia, demikian Dr. Hel : 
mi jang menerangkan pula, bah ' 
wu diluar Muktamar itu peme 

rintah dari negara? Is'am tetap 
ada kesempatan untuk kerdja 
sama dalam politik Urternasional, ' 

  

ANDRE GIDE MENDERITA 
SAKIT PARU2. 

Andre Gide, pengarang Perantjis 
jang terkenal, menurut keterangan 
dokter jang merawatnja, pada ha- 
ri Minggu ada dalam keadaan 
»slemah sekali” sebagai akibat pe- 
njakit paru2, Gide telah beberapa 
lama tidak boleh meninggalkan 

  

  

lah pangiriman balabantyan  pa- 

  

  
Pengiriman Tentara USA 

senator sekarang menentang  la- 

rangan2 jang dikemukakan oleh 
kongres untuk membatasi . djum- 

Sukan2 Amerika ke Eropa, 
Sedang 5 anggota senator lain- 

nja jang diantaranja termasuk 
senator Arthur Vamdenberg, jg. 
sekarang masih sakit, hirgga se- 
karang masih belum menge'uar- 
kan pendapatnja tentang hal ini. 
Dengan ini ternjata, bahwa jatg 
menghendaks untuk membatasi 
kekuasaan presiden dalam, perka- 
ra pengiriman balabantuan imi 
hanja 5 anggota senator sadja. 

Ketua Panitia Urusan Perhus 

dikemudian | 

pada soal? 
agama, pendidikan, cultureel dan : 

pada hari Rebo 

,Sandiwara" 
Sendjata ? 

Sekitar ,Serbuan” Di- 
tangsi KL Tretes 

Dari kalangan jang mengeta- 
hui ,/Antara” mendapat ka- 

bar, bahwa diantara sendjata2 jg 
dapat dibeslah oleh pihak jang ber 
wadjib ada djuga terdapat sendja- 
ta2 jang ada didalam peti. Selan- 
djutnja diterangkan djuga, bahwa 
sewaktu serdadu? Belanda hendak 
pulang ke negerinja, ada diantara 
mereka jang melakukan korupsi 
dan mendjual sendjata? jang tidak 
didaftar, sedangkan uang' penda- 
patnja dibuat bekal untuk pergi ke 
negeri Belanda. 5 

at tok 
Sementara itu. ada djuga jang 

setjara tidak. langsung” diberi 
kan kepada pengatjau8, Disebut 
kan sebagai ' misal, adanja ser 
buan” kedalam  kantonemen KL 
di Tretes beberapa waktu jl. Da 
lam apa jang . dikatakan 2S 
buan” itu pihak. pengatjau. ber 
hasil ,menggondot” sendjata ke 

| punjaan KL jang ada disitu. 

Gap PEMBESAR PEB 

Tag aa 

  

  

|| DIKRITIK OLEH SENA- 
| TOR2 AMERIKA. 

5 Orang senator Amerika dida- 
| lam laporannja jang diumumkan 
pada malam Senin, setelah mem- 
peladjari Perserikatan Bangsa2 

paerta “kedudukannja selama 3 ta- 
' hun» dengan pedas mengeritik ga- 
“dji gadji para pegawai P.B B. Se- 
bagai tjontoh  dikemukakannja 
Trygve Lie dan 10 orang pembe- 
sar tinggi P.B.B. lainnja, jg. tiap? 
tahunnja menerima masing ma- 
sing 40.000 dollar. 

I 

: 
i 
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Hetami 

  

  

PER EOS NNAN 

| Keuangan Berobah-Kebudajaan Hapus ? 

dipimpin oleh menieri   

# & “ 1 ig 
aa 

# tk 4 

. "au 
1“ « 

3 

  

   
   

& Pada tanggal 16 Pebruari #bl, dikementerian luar negeri Perantjis 
telah dilangsungkan komperensi Ang katan Perang Eropa (Barat). dengan 

Juar negeri Perantjis Robert Scehuman, Ditengah2 
kelihatan menteri Schuman sedang memimpin konperensi tsp. 

  

   
Semarang, Selasa 20 Pebruari 1 1 

  (ANP) 
  

Pasukan2 PBB jang “bergerak 
kearah barat dari Chipyong da 
pat merebut kembali Yangyong. 
Djenderal Ridgway mengatakan, 
bahwa - hanja didaerah - sebelah 
utara Chechtn disektor timur, 
pasukang Koreg Utara masih 
menjerang, akan tetapi serangan? 
itu tidak demikian lagi dahsjat- 
nje”, Ini ialah kekalahan jang 
terpenting dan jang pertama di 
Korea jang diderita oleh paSU 
han8 RRT. demikian djenderay   Ridgway Selandjutnja, 

embuPunNgungsi 
Aksi ,,Rampok Total“ Dari ..: 

Grajak Bojolali 
(Oleh Wartawan 

ESKIPUN PIHAK jang berwadjib tak ada hentiZnja terus me- 

»Suara Merdeka”) 

nerus mengadakan penguberan terhadap pengatjau2 didaerah 
Klaten (Merapi-complex) tetapi hingga kini belum tampak hatsil 
jang diharap?kan. Bahkan kegiatan penggedor? pada achir? ini ma- 
kin memuntjak dan keberanian mereka raakin mendjadi-djadi. Pun 
persendjataan mereka makin tampak serba lengkap dan automatis. 
Pada malam Sabtu tanggal 17 Pebruari jang lalu antara djam 10.00 
malam rombongan penggeder jang terdiri dari 40 orang dan bersen. 
djata lengkap telah menjergap remah seorang penduduk desa Plu- 
neng Katjamatan Keborarum (Klaton) jang sedang menjelenggara- 
kan pesta-kawin. 

Ba 

. Semua tamu jang menghadiri 
keramaian itu, laki-perempuan 
dilutjuti habis-habisan setjaya 
»brutaal” sekali baik perhiasan 
nja 'mdunun pakaiannja. Djuga 
18 buah sepeda tamu2 kabur di 
gondo:nja. Belum puas dengan 
mangsa jang sebanjak itu, peng | 
gedorg me'andjutkan aksinja me 
nerdjang semua rumah didesa 
itu, Tidak memandang besar-ke 
Ljil, semua rumah didesa “tu jg 
banjaknja ada 70 (tudjuh pwuh) 
buah rumah dimasuki dan direm 
pok habis, 

Sesudah penggedoran, 

pembunuhan. 
Rupanja rorabongan penggedor 

itu belum djuga merasa puas, se- 
belum disamping melakukan peng- 
gedoran tidak melakukan pembw 
nuhan. Begitulah sdr. Suwandi ang 
gauta Djw. Penerangan Katjama- 
tan Kebonarum ditjarinja dan se- 
telah diketemukan segera gitem- 

Ke kropa 
bungan Luar Negeri sendt, Tom 
Conrally, dari Partai Demokrat 
sekarang sedang ' mempeladjari 
leks resolusi jang mungkin akam 
menggantikan teks resolusi 36- 
nator repubiikein, Kenneth Wher- 
ry, ialah penentang politik peme- 
rintah Amerika untuk "memberi 
kan bantuan militer ke Eropa, 
Menurut dugaan, resolusi. Cos- 

nal'y itu bermaksud untuk me- 
narik wakil? demokrat dan repu- 
blikein jang berpikiran tuas dan 
untuk menjusun suatu. perumu-   san jang dapat dikerdjakan oleh 
kedua partai Demokrat dan  Re- 
publik. (Ant-AFP), 

  
sangat 

bak mati: Polisi Mob. Brigade Kla» 
ten seler.manja laporan segera me 
ngedjarnja dan terabak-menembak 
ser selama kira2 sete- 
nga am. Tetapi rombongan 

zedor berhatsl masuk kembas 
Ke merapi-cora- 

    
   
p:e 

Modei rampok 
»sseluruh desa”. 

Membitjarakan rampok model 
sseluruh desa”, dapat diterang 
kan, bahwa dalam bu!lan ini.telah 
jua kali ini “erdjadi didaerah 
Katen gedoran sematjam itu, Jg 
pertama pada tg 5-2 jl di Katja 

matan Polanhardjo 36 rumah'se 
kaligus habis digedor. 
Dengan adanja rampok model 

baru ini, maka sudah barang ten 
tu banjak Rakjat di desa2 men 
Ojadi gelisah dan banjak jang 
sudah mengungsi ke kota2,/ Suatu 
pemandangan jang. sahgat ,,tra 
ris” dalam soal pengungsian ini, 
adalah mengungsinja pihak kaum 
tani. Mereka mengungsikan...... 
lembunja kedalam kota2. Di kota2 
Klaten dan Delanggu upamanja, 
tiap malam banjak .terdapat ge 

robak dengan sapi2nja, berderet- 
deret merupakan conyooi pan 
djang, Itu adalah pengungsi Rak 
fat desa jang mengungsikan har 
ta-benda mereka satu Satunja jg 
paling mahal bagi mereka dan 
cangat disajanginja, jalah sapi 
nja- Pada esok harinja pengung 

pi2 itu meninggalkan lagi kota 
dengan grobag dan sapinja me 
nudju desanja kembali menger 
djakan sawah, dan pada petang 

harinja mereka kembali masuk 
kota dengan sapinja. Demikian 
peterusnja. Pemandangar jang 

mengharukan” dikota 
» Merapi-complex", 

4000 Orang Sehari 
Kerugian RRT Dalam Perang Korea— 

Kata Djendra! Ridgway 
Ofjensief RRT Difront Tengah Dapat Dipatahkan.” 
ANGLIMA TENTARA KE-8 letnan djenderal Matthew- B, Ridg- 
way pada hari Senen menerangkan di Tokio,- bahwa offeruif 

pasukan? RRT dimedan pertempuran tengah telah dipafihkan, se- 
dangkan pasukan? Inggeris dan Amerika telah bergerak madju ke- 
arah utara hingga 9 mil. Setelah usahanja matiZan untuk mematah 
kan pertahanan pasukan? PBB itu gagal, pasukan? RRT dan Korea 
Utara mengundurkan diri dimedan 
dan dengan demikian meninggalkan suatu daerah jang pandjangnja 
30 mil disebelah selatan sungai Han antara Seoul dan kota 
lengkapan Yangpyong kepada pengawasan pasukan? PBB. 

hk 

pertempuran tengah bagian barat 

pusaj per- 

4000 orang sehari. 

reks melakukan Serangan pemba 
lasannja jang sudah 'Jama dj 
tunggu2 itu dari 9 mil sebelah 
utara Hoengsong, dan pada-suatn 
tempat. mereka . berhasil-menero 
bos hingga dalam djarak.4 mil 
dari Chechon. Menurut Ridgway 
pasukan2 RRT da'am gerakannja 
itu menderita kerugian? jang sa 
ngat besar, jaitu rata2 hampir 
4000 orang seharinja, dan pada 
hari Rebo jl djumbiah itu telah 
mentjapai angka 10.993 atau le 
bih dari kekuatan 1 diviSi penuh. 
Akan tetapi 
RRT masih mempunjai pasukan2 
jang Sangat kuat jang ditempat 
kan disebelah utara garis lintang 
ke-38 jang setiap waktu - dapat 
dipergunakan. 

Djenderal Ridgway selandjut 
nja mengatakan, bahwa Tentara 
ke-8 sekarang dengan pasti dapat 

mengetahui, bahwa 6 atau 7 korps 
dari Tentara ke-4 RRT berada di 
sebelah se-atan garis lintang ke- 
38. Se.ainnja itu Korps ke-1 Ko 
rea Utara berada diudjung pa 
ling barat medan pertempuran.   Demikiap antara Jain ketera 
ngan djenderal Ridgway dalam 
konperengi pers jang diadakan 
dimarkasbesar Tentara ke-8 pada 
hari Senen, 

Dari medan pertempuran ba 
rat UP mengabarkan, bahwa pa 
sukan2 Amerika pada hari Senin 
rata2 dapat memperoleh kema 

dan pertempuran barat dengan 
hanj,  mendjumpai per-awanen 
jang ringan, Pasukan2 Inggeria 
dapat mentjapai gungai Han di 
suatu tempat 11 mil Sebelah ti 
mur Seoul, sedangkan pasukan? 
Amerika lainnja telah bergerak 

tiada mendjumpai perlawanan, 
Kesatuan2 Amerika lainnja jang 
bergerak lebih ketimur lagi telah 
mentjapai suatu titik 5 mil sebe 
lah timur Kyongan dan memasu 
ki kota Yangyong dari 2 djuru 
san. Yangyong letaknja pada dja 
lan perlengkapan paSukan9 RRT 
dari Chunchon jang menudju ke 
utara ke Seoul. Dari kota ini 
memantjar pula suatu djalan je 
dipergunakan Oleh pasukan? RRT 
untuk memperlengkapi kesatuan? 
nja jang berada disektor / Chip 
yong-Yoju. “ 

Pasukan2 Amerika dari Korps 
ke-9 pada hari Minggu telah ber 
gerak madju rata2 6 hingga 7 mil 
dan mengambil kedudukan? dise 
pandjang tepi selatan sungai Mari 
disehelah selatan Yangyong dan 
disektor Chipyong, 

Dipantai timur, pasukan? Ko 
rea Selatan telah mengundurkan 
diri ke daerah Kangnung jang 
letaknja 20 mil sebelah gelatan 
garis lintang ke-38. Dikatakan, 
bahwa pengunduran itu tidaktah 
disebabkan oleh serangan2 Utara, 
tetapi telah dilakukan untuk ma 
luruskan garis pertahanan pasu 
kan2 Korea Selatan, (Antara —   UP), 

Tepat seminggu jang lalu:me 

“Ii 

dikatakan, bahwa 

djuan 1 atau 2 mil diseluruh me | 

hingga 4 mil darj sungai dengan 

   

     

. 

, 

  

He
m 
m
e
n
 

Mn
 

P
e
e
 
N
A
 

Ie 
t 

1 1 
| 

1 

  

   

Be
pe
 
M
g
a
 

N 

 



   
   

    

    
    

   
   
   

  

      
      

   

   
    

S
R
 pa
 P

A 

  

   

    
   
   
    

   

   

   

     

   

      

  

     
      

    

    
     
     

    

      

        
     

     

     
      

   

   
     
   

     

    

   

  

   

   

     
   

   
   

    

    
    

  

   
   

  

   

    
    

   
     
      

       

       

     
    

   

   

        

B
e
A
T
 

—. Jon tersebut ada 488 dan banjaknja 

KANG 20 PEBRUARI 1051. 

laten 
— — Bila disalah satu daerah terdjadi ke- 

sadja alasan2 dari pihak pemimpin2 ,rakjat" maupun dari k jang berwadjib jang maksudnja memberi keterangan dan s ap: 1 sampai ke-onaran2 dan pelanggaran2 hukum didaerah terdjadi. Pe 

  

  

     

   

  

Ibagai alasan2 sosial, ekonomis, maupun poli- . Demikianlah halnja dengan Besuki. Demikian daerah Klaten jang sekarang mendjadi sarang 
aan Grajak itu. 
api, biar bagaimana pantas rasanja alasan? jang 

j 31 fikiran jang ingin terus-mendalam (door. 
Ja, tentu dirasa suatu keanehan, bah- 
lal dan ekonomis tadi bisa meletup sedemikian 

2 dapat menggontjangkan sesuatu daerah, bila 
Lk ada jang mengombinir dan meng-organisasi 

suatu tenaga dan gerakan jang bulat, jang mem- at dan malahan dapat membawa sebagaian dari 
| pengaruhnja, sebagaimana terbukti didaerah 
belakang dari Klaten, diler€ng gunung Merapi, daerah jang miskin. Grajak memang sudah lama 

  

   

  

      

   

    

   

  

   
      

    

  

  

erang dunia ke II, Delanggu sampai dikotanja se- 
eper, Djatinom, Wedi dan lain2 daerah- ,,kaja” disekitar 

aten Ser mendapat gangguan Grajak. Tetapi belumlah pernah 
'gangguan2 tadi sedemikian besarnja seperti sekarang ini. Gangguan 
jang tidak lagi merupakan gangguan belaka, tetapi sudah memuntjak 
mendjadi suatu terreur-blanche jg menerkam djiwa dan benda rakjat. 

—-—-—-— — Timbullah pertanjaan sekarang: Adakah APA-LAPA- 
nja dibelakang Grajak-Klaten itu? Inilah pertanjaan jang harus bisa 
didjawab: agar berdasar atas djawaban tadi, bisa ditjarikan djalan 
dan tjara jang setepat-tepatnja, untuk menghilangkan gangguan? 
Grajak tadi. Belumlah sekarang masanja untuk mendirikan panitya- 
chas dari parlemen, jang bertugaskan menjelidiki daerah Klaten? 
Panitya2 parlemen sudah sering ditjiptakan untuk menjelidiki sesua- 
tu dalam masjarakat: untuk mempeladjari pelatjuran, untuk menje- 
lidik kengikan tarip Aniem dan sebagainja: untuk selandjutnja me- 
ngandjurkan kepada pemerintah tjara bagaimana menentukan lang- 
Tajaja terhadap soal2 tadi. Soal Klaten terang tidak kalah? penting- 

ja dengan soal 

      

Klaten    

.meanaragananan pelatjuran dan Aniem!! 
  

| DIMINTA PERHATIANNJA 
: PAK WALI KOTA SMG.     Ea 

|. Didapat kabar, bahwa kemarin 
SEN | pengurus RT Pendrikan Lor telah 

RALAT. Bul madjukan surat pemohonan kepada 
Dalam rubriek ,,Mr. Yamin ten- | Wali kota Semarang untuk dimin- 

tang larangan mogok", jang kita | ta perhatian beliau sepenuhnja. 
muat kalimat jang berbunji ,,sua-! Antara lain telah dikemukakan 
tu kedjahatan hanja boleh dike- | oleh pengurus. RT isb, bahwa pen 
naken hukuman apabila hal 

KABA 

itu duduk Pendrikan Lor, Gg. VI, 
tidak diatur lebih dulu dalam | telah lama tidak dapat air leiding, 
suatu undang2”, seharusnja diba- | hingga mereka itu setiap harinja 
(JA desa apabila hal itu te- ! terpaksa membeli air dari luar se. 
lah diatur lebih dulu dalam suatu , harga R 1.— sepikulnja. 
undang2”. Dengan ini kesalahan '  Kerena sebagian besar dari pen- 
dari berita Aneta' dibetulkan. , Guduk Gg tsb adalah rakjat diela- 

, ye. Len ta, nraka mereka terpaksa pula 
SIKAP ENI DJAWA ab NAN . menggali tanah ditempat meteran 

Kireriti Bana Tebakan ana” dan membuka kraan, supaja rien- 
ukk Viadi Suharto kaulah Han dapat air. Dengan keadaan jang 

Ba na nan Ha NP Pa 5 
dapat selaku Komisaris P.N.I. "aan ERATU. : 
Hinata am peni Se Menjelang Sa | kup untuk minum sadja. 

bagai berikut: Mengingat Angga- 

  

" A 1 hi am9 - Sea : 1 ' mereka mengerti, perbuatan2 tsk ran | PN. fatsal 4 sub. C. | a : £ 1 
an Dasar P ats melanggar peraturan, akan tetapi 

  

kal 2. jang berbunji: ,,Menuntut | 
Hak Mogok dan Demonstrasi bagi 

      
berhubung dgn kealaan m 

  

Kaum Buruh”. maka perbuatan tsb 

Mengingat pula Keterangan Ta 

Azas PINI jang tersebut dalam | KEMBALI PERAMPOKAN. ' 
bab & sub. A jang berbunji: gan wa 
» Terhadap pertentangan Modal ciah beberapa Jaga oena Gegk 

dan Buruh P.NI. membela dan Per NN Sa Oa 

    

   

i tadi malam ik. pukul 9 
mendjamin fihak buruh. Modal “bereikika jaitu' diru- harus dipergunakan (untuk selu- keluarga” Tionghoa di Djalan 
ruh tenaga jang bekerdja,” te- 
ranglah bahwa Partai Nasional 
Indonesia pada dasarnja tidak da- 
pat menjetudjui adanja LARA- 
NGAN MOGOK. Bagi PN.I., ma- 
ka pemakaian hak mogok kami | 
pandang sebagai suatu , sendjata 
pamungkas” dari Buruh. Oleh ka- 
renanja kami jakin, bahwa ,,ke- 
Kuatan mogok” itu, tidak boleh 
dipergunakan dengan “ serampa- 
ngan 'Sadja, oleh kaum buruh. 
Tiap2 ada perselisihan diantara 
madjikan dan buruh harus ditem- 
puh dengan djalan perundingan le- 

bih dulu Baru setelah ditjoba 

Karcmgtempel ' (Karenweg No. 168), 

Mas 

  

kali berhar- 

2 berikut sebuah radio 

BX 376A, 
jah rumah melcngok 

lihat kawanan pen- 

can diri - dengan 

     
   

Ke- 

  

  

  

  dengan djalan damai tidak dapat SOLO. 
berhasil dan fihak madjikan tetap i . ngotot, barulah .sendjata pa- Soeinah Djuara 
mungkas” boleh dipakai. Djikalau Kerontjong. 
mempergunakannja sendjata Pa- | Penjanji wanita Soeinah telah 
mungkas itu sewenang-wenang sa- (keluar sebagai ,,djuara Djawa” dja, adalah berbahaja sekali, baik 
buat Kaum buruh sendiri, maupun 
bagi masjarakat. Demikianlah ke- 
terangan tuan Hadisunarto. 

SEKITAR PEMILIHAN TJALON2 
D.P.R. PROP. DJATENG. 

Hari Senen jbl ini, baik DPR 
Kota Pradja, maupun Kabupaten 

"1951 buat kerontjong, dalam sua- 

tu konkroes - Saptu malam jl. 
jang diselenggarakan oleh Panitia 
'Pembantu Maluku Selatan di So- 
|lo. Jang djadi djuara kedua So- 
piah Djakarta, ketiga Suginah- 

Kamsidi Solo. Djumlah penjanji 
jang ikut ada 15 orang, diantara- 

Semarang telah melangsungkan | nja, dari Jogja, Djakarta, Solo, 
rapat anggautanja, chusus untuk ' Surabaja, Ma ang, bahwa djuara 
mengadakan pemilihan tjalon2 ang |kerontjong Soeinah adalah  se- 
gauta DPR Prop. Djawa Tengah. | orang penjanji jang buta. 

Pemilihan tjalon2 tsb diadakan 
        

setjara rahasia dan nama?nja di- Mentafsir arti 
teruskan kepada Panitya Penje- Pantjasila. 
lenggara DPR Prop. Djateng. 

  

  : : Dari pihak jan berdekatan, 
. Pari pihak panitya Sidapat ka- | Ancta Aneka Phim Selasa 
ng. selandjutnja, bhw djuml. ang8. malam dirumah K. P. H. Handa- 
18. berhak. nih Gt ilajah Dja- janingrat diadakan pertemuan an- 

da Ik 960 orang, Se- tara para achli2 kebatinan, per- 
lunja mentafsirkan arti Pantjasi- 

dangkan jang turut menundjuk tja 

  

    

  

pada tanggal 18 Februari berang- 
kat ke Pasuruan atas undangan 
C.H.T.H. di tempat tsb. untuk 
mengadakan tjeramah. 

Nam 3 3 la 

tjalon ada 210 orang ye Tp Hg 
aa ee en naga uan Kusumodihardjo dari ka- 
Pjumblah anggauta DPR Prop. Jangan Theosofie di Surakarta, 

Djateng ditetapkan sementara 72 

n pada tg: 26 Pebr. jad. 
2 an untuk “ini akan 

p' $ tempat di Kabupaten Smg. 

    

Konperensi Partai Ka- 
tholiek Djawa-Tengah. 

Didapat kabar, bahwa pada tg, 
26 Maret j.a.d, di Solo akan di- 
langsungkan konperensi Partai 
Katholiek seluruh Djawa Tengah. 

Konperensi tsb. terutama  di- 
maksudkan ' untuk mengadakan 

Saptu siang kira-kira djam 11.30 
satu prahoto besar" telah “masuk da- lam rumah didjalan Mataram, ' dek. 

. Frahoto datang dari 
hendak. menikung “Dj    

    

          

   

   

  

  

   
   

  

ternaksa ini maka dapatlah mere i 
| ka ini gunakan air Isiding jang tju | 

f “Pihak diatas terangkan, bahwa : 

terpaksa dila : 

    
   
     

      
    

   

   

   

   

        

& Untuk! dabel mengojilinlek teroha an dalam ', Hesti cr Britain” (di 
Inggeis) Ie singat Tuas Iu, telah diadakan dluga ,sepur keliling”. Ker retarapi tersebut ditarik oleh sebuah lokomotip jang dinamakan ..Nellie”, j “istimewa buatannja. Perkakas2nja jang dari tembaga, se- 
Pn bekas tempat2 bunga, periuk2 nasi, pentji? dan lain   

t 

    

& 

kali untuk turut berusaha 
pelatjuran. 

berbagai matjam kesukaran,   
sung dipawah Kem. Sosial, 

k 5 : sx   ago dan Tya ong dibuat dari bekas alat2 dapur tersebut. sebagainja, PA ANE ANE) 

Harca? Baran 
Neratja Pasar Hasil Bumi Sepekan Ini 

Nampak Adanja Sedikit Kenaikan. 

K ENAIKAN HARGA selama pekan ini manga pula, sekalipun 
S8 harga beras banjak turun. Pasar sepi, karena banjak, peda- 

gang ambil sikap menunggu berkenaan dengan desas-desus tentang 
tindakan? menggunting. Pernjataan Menteri Keuangan bahwa Peme- 

rintah pada waktu ini me Sa 1 bla 1g Mango Pn bu dja- 

berkuwatin terhadap teriakan Pemerintah ifa dam achir pekan orse- 
but keadaan pasar tenteram. Tetapi berhubung dengan meningkatnja 
gangguan keamanan Semarang telahnampak kurangnja produksi. 

BRK Ne : " 

Kapok 2G” 
Pembeli tjatat. R 700,—, tetapi 

tidak ada terdjadi djual beli. Pe 
nawaranpun tidak “ada. ,,0ff C” 
terdjadi dengan harga R 625,—. 

. Koffie. 
Pasarnja sangat kuat. Kwali 

teit rendah mendapat beberapa 
penawaran dap terdjadi dengan 
harga baik. Achirnja WIB/I ter 
tjatat R 725,— pendjual tapi 
penawaran Sedikit sekali, 

OIB terdjadi R 642,50 sedang 
kampung GB tertjatat R 580,— 

pembeli, 
Exelsa tidak kedjadian djual 

beli, sementara Bali GB achirnja 
tertjatat R 625,— nom. 

Katjang tanah. 
Penawaran tetap sedikit se- 

dang dari pihak exporteur mau- 
pun Tionghoa terdapat perhatian 
baik, Glondong kedjadian 

|R 140— dengan zak. Kupasan 
| ongesorteerd kedjadia, R 180-— 
dengan zak, gesorteerd 'tertjatat 

Kontrole 
Douane 

Perlu Lebih Diperhe- 
bat Dari Pada. Lara- 

p»gan Pemogokan   
RADAN PENGURUS Serikat 

Pelajar Seluruh Indonesia (S 

pokok2nja tidak menjetudjui Ja- 
rangan pemogokan dan berpenda- 

pat, bahwa daripada mengadakan 
Jarangan mogok, lebih baik peme- 
rintah mempergiat pengawasan 
terhadap douane, lan?” sk 
penghasilan dan pendjualan lada, | 
kopra dan karet, sebab menurut 

P. rus SPSI | Pa KP 1 IA an 

     

duksi dan sumer deviezen. Selain 

   

R 200.— pembeli, tapi tidak ada | itu diberikan suggestie pula, bah- 
penmonkak: , wa apabila pentjarian ikan Jaut di- 

Tiengkeh. |rensiveer, dengan mudah dan da- ion ATB: Jam tempo jang pendek, kekurang- dlam tiker: Tiap2 hari Pan keuangan negara apat pula di- 
rr R. 1950 — nom. tutup. Sh naa 5 

. 2025,— dengan |" t 
djauh buat ex 

  

$ 
f i 

Sebaliknja Pengurus SPSI pun 
berpendapat. bahwa dalam per- 
eturar larangan mogok tidak. ada 
terdapat djaminan bagi buruh, 

ndjual, sementara ke. | bahwa kalau ia tidak mogok, ke- 
£ R79 —. Umumnja kwaliteit2. | pentingannja terhadap madjikan 

73 teraiata rendah. akan dilindusigi o'eh. pemerintah, 
Gula. sehingga peraturan itu menurut 

Selama pekan S.H.LS naik sampai | pendapat Pengurus SPSI tidak 
935,— dan kedjadian dengan har- | membesarkan hati buruh, bahkan 

a tsb, Padjak peredaran jang dike- menekan hati buruh, Achirnja di ' 

Djagung putih. 
: sepi, penawarga  pcikas har 

ntaan sedikit, hingga harga 

Kit dan “dari Ri: 90,— tertja- 

   

  

   

3
 

A 

nikon “pada perdagangan gula san | terangkan, bahwa pengurus SPSI gal mempengaruhi “harga tersebut. | tidak menjetudjui larangan mo- 
Pada djual bel satu kali padjak pe- 5 gok, karena tidak akan memper- 

baiki keadaan perekonomian. de- 
ngan sungguh2 dan berpendapat, | 
bahwa tindakan pemerintah tidak | 
bidjaksana. (Ant.). 

1 cderan  fadi berarti: kenaika lebih 
kwarg R. H— belum termasuk tak: 
1c'2 kewitungaa dan ongkos. Dalam 
kecidaan pasar sebagai sekarang 
orang tidak pertjaja jang harga lekas 
turun. 

  

Beras 

f pergi kekota2 untuk #iari 

PSI) mengenai larangan mogok, | 
an PU apr. jang | 

Pelatjuran. 
Mengenai bertambahnja pelatju 

ran dan perdagangan perempuan, 
oleh Nj. Sutarman diterangkan, 
bahwa sebabgnja terdiri dari 5 

| matjam, jaitu: 
1. Akibat revolusi, 2. kekurangan 

pendidikan dan karena keadaan 
sosial-ekonomi, 3. tidak adanja 
perum han u'tuk tempat tinggal 
4. karena kodrat alam dan 5. kea- 
daan keamanan. Diantarg pela- 
tjur2 banjak terdapat korbang 
perkawinan. dan orang2 jang di- 
bawa oleh makelar2 ketempat2 

| pelatjuran (wanita? desa jeng ka 
Tena desakan ekoromi/keamanan 

peng 
hidupar, setibanja distasion2, di 
bawa oleh makelar2 pedagang 
perempudy» ketempat? pelatjuram, 
dengan djandji ditjarikam peker 
@jaan), selain itu djuga sifat ma 
las tidak mau kerdja dan sema'a2 
ingin mentjari kesenangan, "men 
djadi faktor pula. 

Rentjana usaha? jang 
"0 akan didjalenkan. 

Tentang rentjana usaha? jang akan didjalankan untuk membran- 
tas atau mengurangi djumlah pe- 
latjuran dan berdagangan perem- 
puan, diterangkan, bahwa rentja- 
na itu terbagi dialam 3 fase: perta- 
mas pemeriksaan kesehatan dari 

“0rang2 jg mendjalani pelatjuran se 
sudah mereka ditangkap. mengem- 
ba''kan mereka ke-penghidupan te 

“ratar, kedua: pendidikan: jaitu 
mendidik mereka supaja kembali 
“mendjadi anggota masjarakaj bia- 
sa, pembrantasan butahuruf dan gang terpenting: mendidik mereka dalam satu pekerdjaan vak terten- bu, jang kelak bisa mendjadi sendja ta hidupnja dalam pergaulan ma 
sjarakat biasa, ketiga: mengusaha 

1 nengembalian mereka kedae- rahnia masing2 dengan mengada- 
ka kontrole ditempat2nja, supaja 
tidak kembali djalani pelatjuran. 

Tak ada begroting Chusus. 

kan lebih djauh, bahwa semua 
rentjang pekerdjaan terSebu, di 
atas, sampai kini belum bisa di 
djaankan karena tidak adanja j 
begroting: chusus, tidak adanja 
tempat2 penampungan dan kare i 
na dari masjarakat sendiri, jaitu | 
ba'k dari kalangan partai atau | 
pergerakan wanita maupun dari | 
Organisasi2 Jainnja jang mempu '! 

: 
|   Keadaan berobah lebih baik. -Pe- 

aawaran lebih banjak sbg. akibat ha 
ri2 'jang tercng membikin harga? ba: 
njak "turun, Tjeree: volslijp ' tertjatat 
terachir R. 200.— pendijual, LC, “dita 
warkaa R-175—. Hanja. tidak ba: 
jok kediadian jual beli, 

KUNDJUNGAN MGR. DE JONGE 
D'ARDAYE DI BANDJARMASIN | 
DAN BALIKPAPAN. : 

Pauselijk Internuntius Mgr. G. 
de Jonge d?Ardoye jang pada hari 
Ahad tiba kembali di Djakarta da 

an ri Bandjarmasin dan Balikpapan 
PEMERINTAH NEPAL menjatakan. bahwa diperusahaan 

Pemerintahan Nepal jg. baru te | BPM di Balikpapan banjak sekali 
lah dibentuk pada hari Minggu | diusahakan untuk keperluan bu- | oleh radja Tribuwana jang ming- ruh, sebagai jang dibela oleh Paus ' gu jl. telah kembali kenegerinja | Leo XIII limapuluh tahun jl dida- dari pengungsiannja di New Delhi. ' lam encycliek ,,Rerum- Novarum,”   
mun. Karena ini ia memukul orang 
itu. : | .kemudiaa menubruk Idin oto persocn 
Hakim mendjatuhkan hukuman jg Sa Aa Te : se i 4 jera | hingga sSiisbo AGiKn muka dari ot pendjara tudjuh bulan kepada N. | berseli ana BAG Gi 

Kefjelakasa manusia Uatung tidak 
ada, dan kedjadian ini sedang di 
urus oleh fihak Polisi, 

Malam Gembira Untuk 
” S.G.B. Kudus. 

Pada malam” Saptu tertanggal 
16/17-2-51, Sekolah - Guru bagian B. 
di Kudus, telah merajakan Malam" 
Gembira" bertemba: digedung seko- 

kar tadi terpelanting dan putus asaja, | 

2 

.... II Perkumpulan Bulu ' 
Tangkis Bersatu. ' 

Dari Purworedjo ,, Antara” men- 
dapat kabar, bahwa belum lama 
berselang dikota tsb. telah diada- 
kah rapat, jang dihadliri oleh 11 
perkumpulan bulu tangkis. Dalam 
rapat tsb. telah dapat . diambil 
suatu keputusan membentuk sa- 
tu ikatan bulu tangkis di Purwo. | !sh guru Putri di Djalan Barongan. 
redjo, diketuai Samsi, dengan : AA ae ki en Ui 1 - £ Tapot a an ke Ha “Ikatan Bulu Tangkis. Pur- dari Sekolah Guru begian B, dan pu- woreaJjo . la untuk mempereratkaa diantara mu 5 rid2 dan para bapak Guru? Selain KUDUS. disadjikan ' sekedar djaminan, pun 

pula diramaikan oleh para murid, 
Ketjelakaan. Pena ea Gan beberapa Pp, 

Dimuka Sekolah Rakjat ke 7. di » | Djalan Raya, pada hari Rebo tg. 14- 
2-51 kira2 djam 8 pagi, suatu doker 
telah diserempet auto persoon' jang 
ratang dari djcrusan Barat (aloon2), 
hingga rusak. Oto tersebut setelah 
menjerempet dokar tadi, terus melan- 
djutkan  perdjalananaja, Berhubung 

Berdarmawisata Ke 
| Tandjungmodjo. 

Dengan riang gembira para pela- 
djar Bagian Putra dan Bagian Putri, 
dari Sekolah Guru bagim B Kudus, 
ketika hari Kemis jang Jalu, tg.15-2-51,     konsolidasi partai kedalam,   kerasnja djalamnja ato tadi, maka do- |' telah mengadakan  darmawisata ke 

| turut, dintarenja terdapat 54 peladjar 

tertangkap dengan 5 putjuk sen 

Ugjur, (Ant,), 

pk 
ko
k 
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Dinjatakan, bahwa dalam melakukan tugasnja, ia menghadapi 
antaranja kesukaran jang menghambat 

pekerdjaannja ialah, bahwa sampai kini bagian Pembrantasan Perda- 
gangan Perempuan, belum berdiri sendiri, tapi masih berada dibawah 
Seksi Kema'siatan. Ia berpendapat, bahwa untuk kelantjaran peker 
Gjaan, ada baiknja kalau bagian jang dipimpinnja ini, berada lang- 

". Sebab2 terdjadinja 

Oleh Nj. Sutarman diterang | 

| seorang pelatjur jang ditangkap 
| mudian diserahkan 

  

Pun Kurang 
(Interview dengan Nj. Sutarman. 

NI: R. SUTARMAN, kepala bagian pembrantasan Per 
Seksi Pembrantasan Kema'siatan Kementerian Sosial, dalam perijakapan  den- 

gan ,,Antara” menerangkan, bahwa. renijana2 peker 
dagangan perempuan dan membatasi sekali tidak dapa 
dengan tidak atau belum adanja begroting chusus untuk keperluan itu, tidak adanja 
tempat? penampungan dan karena dari masjarakat ir 

m “mbrantasnja, malah s 

tx 

RK 

kat sendiri, kini boleh-dikatakan 
shidup tak berdjiwa.” Dinjata 
kan, bahwa pimpinan jajasan 

tsb sampai kini sudah tiga kali 
berganti dari satu kelain tangan 

dan achirnj, sekarang sudah ti 
dak ada lagi ketuanja dan hanja 
tinggal seorang sadja dari ang 
gota2 pengurusnja. jang harus 
merangkap tiga djabatan: seba 
gai ketua penulis dan bendahari. 

Tentang tempat penampungan 
diterangkan. bahwa diustru tem 
pat penampungan injlah jang ha 
rus lebih dulu ada guna mendja 

lani usaha pembrantasan 

gangan perempuan atau pemba 
tasan pe'atjuran, sebab dengan 
tidak'belum adanja tempat2 pe 
nampungan, mustahil pekerdjaan 

hisa dilakukan, sebab tak ada 
tempat2 untuk 'pelatjuran2 jang 
tertangkap. 

  
Di Djakarta. 

Terutam, sekali didaerah Dja- 
karta Raya dengan djumlah pela- 
tjurnja jang besar sekali, menu- 
rut Nj. Sutarman. tempat penam- 
pungan belum ada ketjuali sebu- 
ah rumah-pondokan ' disediakan 
untuk itu, jang hanja bisa memu 
at 15 sampai ' 20 orang. Dirumah 
pendjara Gang Tengah, ada djuga 
Sebuah ruangan tempat penaha- 
Man merempuang latjur, tapi ini- 
pun hanja bisa muat paling ba 
"jak 50 orang. Diterangkan, ba- 
hwa walaupun pihak zeden-poti 
tie dengan diumlah tenaganja jg. 
hanja tiga orang di Djakarta, ada 
kesanggupan menangkap 2 sam- 

pai 800 pelatjur tiap? malam ta- 
pi penangkapan setjara besaran 
itu belum bisa dilakukan, sebab 
tak adanja tempat? penampu- 

ngan, 5 

Lain kesukaran lagi menurut Nj, 
Sutarman, islah terlihatnja tanda2 
Keseganan dari dokter2 guna lakukan 

    
| pemeriksaan atau pengobatan, dan kur 
rang adanja perhatian dari pihak pe- 
ngadilan terhadap perempuan? latjur. 
Diterangkan, bahwa mitsalnja  sadja 

ke 

pada pengadilan 
negeri, meka ia hanja didjatuhi hu 
  

4 4 Sdr, Wonohito. ketua PWI Jogja 
| sedang berpidato meriwajatkan  se- 
ajarah PWI dalam perajaan 5 Tahun 
Berdirjinja PWI batu2 ini. Peringatan 

| tersebut dilangsungkan dihotel 
Garuda, 

  
  

tetang Pendidikan “ SPAMARDI KAJA" 
di Tandjuncimodjo. (Suatu asrama dan 
Sekolahen/pendidikan bagi '. orang2 
terlantar, kepunjaan Djawatan Sosiai 
Kabupaten Kudus). 

Dari banjaknja 112  peladjar, jang 
mula2 hendak turut semua, ternjata 
hanja ada 105 peladjar jang dapat 

putra, dan S1 peladjar putri, 

TJERIBON, 

  

Penangkapan anggauta 
gerombolan 

Berita terlambat dari Djawa 
tan Penerangan Madjalengka me nerangkan bahwa baru? ini dide 
sa Tadjur Ketjamatan Madja, 
lengka diadakan penangkapan 
terhadap 6 orang gerombolan jg 
dilakukan oleh pemuda dengan 
bantuan TNI dan polisi. Diantara 
5 orang tsb 2 orang dapat melo 
loskan diri sedang orang lainnja   
djata api jang terdiri dari 3 pis 
tol dan 2 karabijn. 2 orang jang 
meloloskan diri itu masuk  pegu 
nungan sebelah Timur desa Ta 

1    
tertjatat kedjadiay kedjahatan di 

. tjatat 501 X kedjahatan terdiri 

| enteng dan 357 ke/ijahatan besar. 
(Ant), 

jan Wanita Meradjalela 
 Memberantasnje Mengalami Banjak Kesukaran 

Dokter2 Kurang — Keinsjafan 

djaannja untuk membrantas per- 

sendiri tidak ada bantuan | Lg 
ebaliknja ada tendens me Mtekati, 11 

njai bagian kesofia'an, tidak Dibitjarakan Oleh 
ada bantuan sama sekali, bahkan £ 
menurut Nj. Sutarman, Jajasan Kab inet 
Pembrantasan Perdagangan Pe 
rempuan, jang dibentuk beberapa 
waktu jl atas inisiatif masjdra 

perda : 

“pasal mendapat djaminan dalam segala 

       
dagangan Perempuan dari 

     

     

    

  

| didjalankan, berhubung . 
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ADA DJAM 17.00 sore Ini ka- 3 
binet akan mengadakan si- : 

dang mingguannja untuk memb.- 
tjarakan soal persediaan2 barang 
(stockpiling), demtkian didapat ka 
bar. Sebagaimana diketahui bebe- 
rapa waktu jang lalu oleh kabinet 
telah dibentuk sebuah panitia ne- . 
gara jang diketuai“ oleh Menteri 
Pertanian, Mr. Fb Manu, untuk me 
njusan “rentjana persediranba- 
rang? keperluan hidup dan-pektis 
djaan sehari? - ditengah? saasena 
didalam dan diluar rdonesia “de- 
was ini. 

rr 4 

Dan rentjana jang telah disu 
sun Oleh Menteri Manu ini kabar 

, nja belakangan telah disusul 
pula oleh suatu ,coneretisering” 
dari Menteri Perdagangan & Per 
industrian Dr, Sumitro Djojohas 
dikusumo. 2 : 

Maka sgoal2 situlah" jang akan- 
mendjadi bahang didalam pembi 

tjaraan kabinet sore nanti, (Ant). 

  
  

  

kuman denda 10— “29 rupiah atau 
hukuman pendjara tiga bulan: kepada 
makelar? paling berat denda R, 1000- 
Menurut Nj Sutarman, sama sekali 
bukanlah denda atau sekedar djatuhi . 
hukuman pendjara begitu “sadja, ja 
Gimaksudkan untuk perbaikan ini, 
pi terutama sekali melakukan ne” 
riksaan, pemberjan obat2an  pendidi- 

“kan, serta ' memperbaiki dfiwanja, 2 
ha2 kearah itu menurut Nf. : 
man, tidak didjalankan jang 
babkan orang? ini kembali lagi 
tempat2 pelatjuran/ setelah: selesai 
@jalanj hukumamnja. “Ditegaskan! 'bah- 
wa terutama sekali makelar2 jg mem" : 
nemberi kesempatan melakukan pela- 

| perdagangkan perempuan? dan “jang Te | #juranlah jang Sbharusnja “diberati hur 2 
kumannja, sebab mereka inilah  sebe- BA 
uarnja jang terutama  menjebabkan “ag 
perempuan2 mendjadi orang2 latjur 1 

Sifat dan.tingkat. 
pelajugan. Ka » Mendjawab pertanjaan di tera 

bahwa pelatjuran mempunjai berbagai 
matjam tjorak dan sifat, jaitu bukan 
sadja didjalani oleh perempuan? tidak 
terpeladjar, tapi diantara wanita? ter- 
beladjarpun kini sudah. ada jang ber 
buat begitu, dengan tjaranja aa 
Dinjatakan, bahwa wanita2 jang hx 
dja di Kkantor2 maupun digedungg'se 
bagai babu umpamanja, pada malam 
harinja melakukan perkerdjaan lain ' 
aitu berbuat pelatjuran. Tjaranja ber 
matjam2. Ada dijantaranja jang pura2 
mau pergi ke suatu tempat, tapi se- 
benarnja menudju ketempat2 pelatju- 
ran atau kerumah2 biasa jang didjadi- 
kan tempat pelatjuran, dsb.nja, NJ. 
Sutarmanpun dengan tegas mengata- 
san, bahwa djuga diantara kaum laki2 
jang berbuat pelatjuran ini, tidak na 
terdiri dari orang2 jang k . pendi- G3 
diannja, tapi adalah Pal na PP Pa eka - 
dari kalangan pegawai negerifpartike- , : 
lir, kalangan tentara sampai ke-' si ' 
nja, bahkan ada pula dari kalari NK 
intelektuilnja. Berhubung “dengan itu, 
Nj. Sutarman sangat menjesalkan, bah- : 
wa dari masjarakat sendiri ia tak men- S 
dapat banjuan dalam melakukan tugas- j3 
nja, malah melihat 'hal2 tsb. diatas 
ternjata, bahwa masjarakat sendiri se- 4 
tjatTa perseorangan, mendekati pelatju- k 
ran, padahal dari kaum pelafjur su- 1 
dah terlihat tanda2, bahwa mereka se- 
Gia kembali mendjadi masjarakat biasa. 

    

   
   

ke 

  

  

1
 

sesuatunja. : 3 
Pertanjaan berapa djumlah pelatjur 

di seluruh Indonesia, oleh Nj. Suta— 
man tidak dapat didjawab, tapi hanja 
dikatakan, bahwa sangat banjak sekali 
perempuan2 jang memperdagangkan di- 
inja, terutama sekali dikota? besar. ” 
Achrnja Njonja Sutarman menjata- 

kan harapannja, bahwa hendaknja pe- 
gawai2 atau orang2 jang bekerdja pada 
kementerian/djawatan2 sosial di selu- 
ruh Indonesia, mempunjai dasar “dan 
sifat, social-minded, perz ' kesosjalan, 
dan mentjantumkan dalam tiap 'hati 
sanubarinja masing2, bahwa. Mdup me- 
reka adalah untuk usaha2 kesosialani 

DB. HALIM KETUA 
PENJELENGGARA PON. 
Dalam rapat jg. diadakan sema-   Kedjahatan meningkat. 

Kedjahatan jang terdjadi di se 
luruh keresidenan Tjirebon pada 
bulan Djanuari 1951 kembali me 
ningkat kalau di bandingkan de 
ngan bulan Desember 1950. Demi 
kian keterangan pihak kepulisi 
an keresidenan Tjirebon dalam 
pertjakapan dengan Antara, Da 
lam tahun 1950 tertjatat kedja 
dian kedjahatap di seluruh kare 
sidenan Tjirebon pada bulan Dja- 
nuari 1951 kembali meningkat ka 
lau dibandingkan dengan bulan 
Desember 1950. Derhikian ketera- 
ngan pihak kepulisian kareside- 
nan Tjirebon dalam pertjakap: 
dengan Antara. Dalam tahun 1950 

seluruh 'karesidenan 3.772 X, Ig. 
terbanjak terdjadj di Kota pradja 
Tjirebon 'jaitu 1499 X sedang di 
Kabupaten Indramaju 977 Xx, Ma 
djalengka 306 X,. Kuningan 350 
X dan Tjirebon 640 X. 
Pada achir Djanuari 1951 ter- 

dari 7 pembumuhan, & pentjulikan, 
84 perampokan, #0 kedjahatan   

GMP at Hit 

  

  

  

   

        

    
   

    

   
   

   

    

   
    

        

   

    

Jam dirumah Jusuf Jahja Pegang 
saam Barat, dan dihadiri oleh wa- 
'kil2 organisasi keolahragaan na- - 
sional dan Kementerian PP&K un- 
tuk membitjarakan penjelenggara- 
an Pekan Olahraga Nasional jad., 
telah ditjalonkan Dr. Halim seba- 
gai ketua penjelenggara. Susunan 
panitya lengkapnja akan ditetap- 
kan nanti setelah oleh J. Jahja se 
laku komisaris PORI diadakan pem-- 
bitjaraan dengan Dr. Halim. $ 
Menurut kabar, rentjana Dr. Ha 

lim sendiri ialah mengadakan pe 
kan olahraga tsb. dilapangan Ban- 
teng Djakarta jg. untuk keperlu- 
an itu "akan didjadikan  ,,nood 
stadion,” Ng 

MR. KASMAN SINGODIMEPJO 
DI LAMPUNG. 

Pada tanggal 13 Februari jl. 
dengan kereta api tjepat telah ti- 
ba di. Tandjungkarang, Mr. Kas- 
man Singodimedjo dari putjuk- 
pimpinan Masjumi, demikian ' be- 
rita terlambat dari Tandjungka- 
rang. Pada malam itu djuga di- 
adakan malam pertemuan dgn. 
keluarga Masjumi Lampung 5e- 
latan dengan bertempat  dirua- 
ngan bekas gedung D.P,R, #Tan- 
djungkarang, v & 

Ma Pu   
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beribu - ribu. terima kasih. 
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SERITA REDAKSI. i : 
Lingganan di Karangtempel, Samg. 

— IT, Tg. 12 Redjeb 1830 djatuh Ma- 
sehi 5 Nopember 1900, wuku Wajang. 
II 3 Djumadilakir : 1842, 
19 Mei 1912, wuku Dukut. - 

Langganan. No,..3544, Semarang, — 
Tg. 4 Besar tahun Masehi 1926 djatuh 
hari Rebo Wage'tg. 16 Djuni. 

Langganan No, 1418, Semarang. aa 
Tg. .1 April 1927 ialah hari Djuma'at 
Pon. 

Langganan No, 2232, Semarang, aa, 

Tanggal jg ditanjakan Jet, 14 Sapar 
th. Alip 1859 atau Masehi 7 Agustus 
1928, 

Langganan No. 47, Solo, — A. Hari 

Kemis Pon 28 Rabingulakir th, Da! 1855: 
wuku Wuje: B. Hari Kemis Legi 17 
Dulkangidah th. Wawu 1873 

Masehi 

wuku 
Sinto. 

Langganan di Sidhoardjo, — Tg. 1 
Djanuari 1914 djatuh hari Kemis 
Kliwon. - 

KONP. D.E.I. CONSULAT 
DJAWA TENGAH 

Dari pihak Dewan Ekonomi Consu- 
lat Djateng: mdapat kabar, bahwa 
pada tg. 26 sampai 29 Pebruari akan 
diadakan konperensi D E I seluruh 
Djawa Tengah. 

Antara lain dalam konperensi tsb. 
akan dirundingkan- tentang maksud 
dan tudjuan DEIP, sikap DEIP: tentang 
persetudjuan KMB dll. dan akan ma- 
ngambil tempat digedung GRIS 155 
djong. 

MENGGELAPKAN UANG 
KAS TENTARA. 

Harj Saptujbl, ini: hakim Semarang 
telah memeriksa perkaranja: seorang 

bekas pedjuang, bernama M. ig bebe- 
rapa bulan berselang didakwa meng- 
gelepkan uang “kas Div, III lebih dari 
R' 7000.— 

Antara lain dimuka hakim terdakwa 
“terangkan, bahwa:ia oleh .pihak Div. 
HI dengan peramtaraan perwira jang 

,, 
- “ 

  dipertjajakan, telah menerima - uang 
sebanjak R 24:000.— uang mana untuk 
pembeliaa berpuluh-puluh kodi sarung, 
jang selandjutnja akan didjual pada 

-dnak-anak tentara .jg membutuhkannja, 
Sebagian dari sarung? jg dibelinja 

itu, -ternjata banjak jang - rusak dan 
harus dikembalikan “kepada si-pen- 
djual. : 

Uang pengembalian sarung tsb., 
oleh terdakwa diterimanja dan uang 
ini tidak disetorkan dalam kas Div., 
akan tetapi ia pakai uang itu, untuk 
diputarkan dengan barang2 lainnja, 
untuk mendapatkan suatu kewatv 
ngan, 

Barang? jg dibeli dan uang isb. 
oleh terdakwa temjata tidak dapat 
berdjaan sebagaimana diharapkan 
dan mendapat kerugian besar, 

Berhubung dengan saksi2 lainnja 
harus didengar keterangannja, maka 
perkara ini ditunda sampai waktu di 
tetapkan lagi. 

  

    Ro 

Ker SEHAT, 

  

"TEBAK 
Harga per Bilik... -       

        Anggur Beranak | 15.— 

  

M.S. RAHAT. 
Cecultist. 

Seteran 109 — Telf. 1123 
Semarang. 

Menerangkan segala hal penghidu- 
pan SUSA & SENANG: 
Pertjintaan, Rumahtangga, Peker- 

djaan dan lain2, Rahasia di pe- 
gang. 

HIM SING 
Opticien 

ag Pinggir ik. 8, Tel. 2226 Smg. 
(Ada sedia Machins Speciaal untuk 
membikin Katja Mata Modern. 

' Pekerdjaan ditanggung bagus 
Berga murah. 
Ma trima RESEP DOKTER 

  

  

  

  

i TA DENGAN SEGERA. 
Satu Opelette, ag ora bagus 
Di-inginkan seka 1 bekas Jeep pa- 
ling tua tahun.1 aa 3 
Surat-menjurat amat: 
SUHARTO .TARUNODIMEDJO 

Photostiidio ',, Universal” 
Dji. Baron No. 158 Solo. 
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| INNA LILLAHI WA INNA ILANY RODJL-UN. 
Telah meninggal dunia dengan tenang dan tentram pada tar'- ! | 2 14-2-1951 djam 17.45 di Magelang Suami, 

R. TJOKROSOEBROTO 
dalam usia 78 tahun. 

4 Semoga arwah "belaw diterima baik oleh Tuhan SW.A. 
Kepada Tuai pi jah2, Saudara2 jang telah menjumbangkan $$ 
(segala sesuatu baik moreel maupun materiesl dalam menjele- $$ | unt. wanita jg. 
pang upatjara pemakaman djenazah tersebut, kami utjapkan y mandjur seka 

R. AJU TJOKROSOEBROTO. 1 
:. : Keluarga: R. Soebianto, Pati. 

TT » 
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TOP” - 
Semata-mata untuk Wanita 

    

   Ajah, Ejang € 
     

    
   
     

   
    
    

    

  

Jang berduka tijita: 

|) biasa. Sekali makan orang da 
| € dari leluhur jg. telah dibuktikan 

Nj. Soerjadi, Semarang. 
Hermen Kartowisastro, . 

|.» Den Haag. 
Hoedojo, Surabaja. 
Soetanto Tjokrosoebroio, 

Solo. 

rga 

Bad an. Penerbit : 
  

# Djamu Kuat, kuat dalam segala bahasa: — 
kan kemandjurannja dalam bulan Augustus 1950: — 

1 buku compleet mestinja 
Reclame 

LoOoK! 
djuwita, 

! msg 

kemandjurannja !!! 

istimewa. Sederhana 

Sannaotenarvanenanaggeunngusaoonenana 

untuk Peta Manga UN bi Ru. 
(Persediaan sedikit sekali! Siapa terlambat tidak ditanggung!) 

KWA GIOK DJING Djalan Kramat 2 — Kudus 

..... 

LISTEN!I! 
Para Pengusaha dan tiap Rumah Tangga! 

Buku: DJAMU PUSAKA 
( Petundjuk untuk membuat rupa2Djamu Indonesia jg. 
'mashur! Antara lain: & Djamu Anten2, unt. sakit kembung: « Sen ndjong galian, unt. orang tua jg. 
sering merasa kurang sehat (Orang perempuan hamil dilarang minum) | 

( djarau bagi jg. lemah: # Parem Anom, istimewa unt. kaum wanita jg. ingin badannja lebih singsat, 
lebih langsing, ramping dan tinggal awet muda dengan wadjah bertjahaja — & Djamu Sambangan 

terus menerus mengeluarkan darah merah, 
: — # PATMO SARI, supaja wanita sehat, seg: 

sempurna, mandjur 

ea Tudju Senindjong. 

— “Djamu Keputihan, matjam2 dan 
ar dan wadjahnja bertjahaja muda: —- 

:K Djamu Tjatjar, djamu istimewa jg. telah dibukti- 
£ .Djamu Sakit Pinggang, mandjurnja luar 

t lantas sembuh! — Dan masih banjak sekali djamu2 lain, pusaka 

| 6— 

  Dr. Santoso, Probolinggo. 
Saroso Tjokrosoebroto, 

Magelang: | Ana Ta 
sa | SUARA MERDEKA 

Tentu 1 memu raskan 

  

    

Telah Tabih Sg Beban aa 'kami 
jg. ke 3 pada tg. 15-2-1951, perem- 
puar bernama: ag 

RATIH PERBATASARI 
Ibu dan anak dim. keadaan sehat 

Kirim wese! R 2,— Haa Na Tn 
tjobaan Shriftelijke Cursus: 

TAILOR » 

| (potongan pakaian laki 
Sekolah Mendjahit »INDONESIA" 

      

  

wa'Vafiat. 
Keluarga bagian Tailor, Djalan Alhambra 67 

Ir. S. SEWO10 DJEPARA. | DJAKARYA. | 
PEN SEN ana 3. kt Ta Teng 

ri MEREK Be NN Hi Hg Dena 1 

  

BUKU2 SEKOLAHAN - 

Selalu sedia segala matjam 

BUKU2 BATJAAN (| 
MADJALLAH2 DALITM DAN LUAR NEGERI 

Tn 
ik 

&£  PRENTBRIEFKAARTEN 
£ FOTO FILMSTERREN 
x  ALAT2 TULIS MENULIS dan di. 

Toko Buku T AWANG:- 
SEMARANG — Telf. 2010 

  
Purwodinatan Timur 2 — 

  

PRE NN NN 

  

  

  

Alamat jang terkenal: 

Perusahaan Dagang ,,ZAINAL” 
Lodjiketjil Wetan — Djokjakarta — Telepon 406. 

Perwakilan di SEMARANG: Bodjong 56A. 

TELAH DATANG LAGI: Tinta tjetak keluaran dalam dan luar 
negeri, bermatjam-matjam merk dan warna. , 

TETAP SEDIA: Kertas kraft, kertas doorslag, kertas letjis 
halus, praktis kertas houtvrij.. dll. Kertas penghisap dawat ' 
(Vloeipapier) ukuran besar istimewa untuk diatas medja tulis. 
Alat-alat kantor dan sekolah. 

Saksikan datang dialamat tersebut! 

L
N
 

Tentu ta'kan ketjewa! 

  

  

Terbit achir bl. Februari. 
Patut gimiliki tiap anggauta H.W. - 

Buku Pedoman HIZBUL - WATHAN 
Isi: Azas dan tudjuan H.W., berserta sjarat2 dan keten- 

tuannja, lengkap dengan peladjaran2 kepanduan. 
Dapat digunakan untuk Atfal, Pengenal gan Penghela. 

  
Tebal 120 halaman. Ukngan saku. — 9X12. — Kertas halus. 
Bergambar. 

Pesanan ta' bekal uang tiada di kirim. 

Harga sebelum tenbik 5 IS neh naa f 5— 
Ongkos Ririn SS LA UAN naa 10, 

Pesan sedikit gan banjak ta' ada korting. Pesanan disertai 
uang langsung kepada: 

P. B. Mochammadijah (3. P. H. W.) 
Djl. Ngadiwinatan 39 — Jogjakarta.     
  

  

  

VIRANOL 
Extra strong buat Laki2 jang kurang tenaga, lemah Sjahwat Impc- 
tentie (Tjong Jang). Alasan Penjakit: Badan terlalu tjapeh, makanan 

tidak hantjur, sering marah2, kepala pusing, entjok, linu2, muka pu- 
tjet, kaki-tangan dingin, sering sesemutan mata kurang terang dan 

berkunang2, penjakit senuw. Maka dari itu, kita bikin speciaal PIL 

VIRANOL buat bikin hilangkan bahaja penjakit2 jang tersebut diatas. 
Harga: 1 botol viranol 30 bidji: f 25. Djuga sedia lain2 obat seperti: 
Zalf hilangk. hit. dimuka Panu kukul djeraw. dan kekolotan R. 10.— 
Minjak tangkur adjaib buat laki2 untuk Pakai Luar ......... R. 5— 

Pil Gumbira istim. buat laki jg. tida bisa plesir sama pramp. R. 15.— 

Puder bikin hitam rambut, tanggung tida luntur ... 1 gr. R. '5.— 
Minjak gatal, exceem koreng kudis... R-. 5 — 
Pil Asli buat Premp. jg mendapat penj. Kaputihan (Pektay) R. 10.— 

TABIB WAHID MAWN — Tamblong 40, Bandung 
Hoofdagent: Abdul Aziz — Lolongok 16 Bogor. Agen2: Mohd. 

Jasin — Muka Alun? Tanggul. Afd. Djember. Toko Thio Piek — 

Djalan Perniagaan 10 Bogor. Hotel Garut — Tasikm.   
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PERANG? 

Sapta 

  

2 IvNYya 
Banjak diperbaiki dan ditambah dengan Ramalan Lauw Phik Oep, Ilmu 
|.tua dari Kijai Sapta Reonga dan laiv2 Ramalan jang akan terdjadi! 

£ Arti Tanda2 untuk mengetahui apa jang akan terdjadi, baik mengenakan 
Diri Orang (Microcosm) maupun Negara dan Dunia umumnja (Mecrocosm). — 
£ Ramalan Djojobojo, mengenakan Dzaman, Siyuatie Poliziek, Evolutie dan 
Revolutie. — & Kupasan Djojobojo, mengupas apa jang sudah dan jang akan 
terdjadi, mulai dari dzamannja Suan Pakubuwono IV, Dzaman Kolobendu 

Suljan Herusjokro (Dzaman Perang) 
Adit, Dzaman Pun dan seterusnja sehingga Kiamat Kubra.— 
(Dzaman penuh Perampokan), 

Ronggowarsiyo, 

pakah jang Ra Sok Djanda”, 

Ronggowarsio al 
Gede bakal feka 

nja itu???—  « Puga 
Renggo, al, mentjari hari baik guna 
mentjari obat, mentjari djodo dll— 
supaja 

para ,,Lelembur” jg hendak membasmi or: 
rikemanusiaan, 

Djawab sendiri 

Dengan kirim Postwissel f 20.. 

Akan terima Buku: 

PUDJANGGA 
(Ramalan 7 Pudjangya dan Kenjatasonja) 

.Bok Djanda kehilangan Kisa, isinja Gula Kelapa”, Sia. 
dipikir tentu ketemu, ,.Kisa” diartikan 

Indonesia sedang ,,Gula Kelapa” udalah Bendera Sang Merah Putih.— « Sjald 
»Keong jurik separan param, Pak Tjilik golek dalan, Pak 

" dan banjak laindainnja pula jang semua. 
nja diterdjemahkan kedalam bahasa In donesia lagi.— 
ea dan sindiran jang telah djitu dan ta' 
€ Ramalan Lauw Phik Oen, ramalan? jang hebat benar! 
mendjadi R.R.T,? Mengapa nanti tinggal Tiong, Tik dan Gie?? Apakah arti. 

Ragam, aneka Ilmu Tua, 
segala sesuatu: mentjari tau pentjuri, 
£ Asfrologie 

orang beruntung dalam Penghigupan, Perjjinjaan dan Kesehayan.— 
& Sedjarah Indonesia, sedjarah jang lengkap djangkap, luas, bebas, menu 
rut tjatatannja Fahian dan ditambah pula hingga mulai Dzaman Purba sam- 
pai Indonesia Merdeka dan Berdaulat.— # Pujusan Konferensi Gaib, rapat dari 

ang2 jg, djahat dan melupakan pe 
hingga penduduk tinggal 50”5??????! 

Tjetakan Ke XI.   
Ratu 

£ Ramalan 

& Sindiran Djojobojo, 
bertedeng  aling2 — 

Mengapa Tiongkok 

wariszm dari Kijai Sapta 

can Horoscope, rahasia 

  
Semuanja jang tersebut diatas itu didjadikan sebuah Buku SAPTA PU- 

DJANGGA, jang harus dibatja serta dipunjai oleh tiap2 penduduk di Indo- 
nesjia dan diwariskan anak tjutjuk, dimana ta' akan mendjadi BASI sehingga 
dizaman Kiamat Kubra! 
1 buku besar dengan banjak tambahan pula, messinja 
Harga Reclama untuk semenjara hanja 
(Persediaan ja 

tjakup sg postwissel 

Badan Peel pi 
Na Kramat 2 

Danang, 1 orang hanja boleh 

"1. GIOK DJING 

2 Oa su Ian pia 0 sira ala alah eta 

membeli 1 buku, 

KUDUS. 

  

  

  

    

    

  

g 
: | 

Didalam bulan Mei 1951 akan diadakan udjian pembantu ahli 

obat. Jang berkepentingan dapat mendaftarkan diri sampai 5 

selambat-lambatnja tgl. 15 Maret 1951 di Kantor Inspeksi Ke- # 

sehatan Djaw@ Tengah djalan Dr. Djawa No. 2 dengan mem- $ 

bawa: : 

3 a. Surat tanda ke'ahiran (geboorte acte) : 

£ b. Surat keterangan telah 2 tahun bekerdja dibawah pim- g 
pinan seorang apotheker. 1 

: c. Uang-udjian sebesar R. 10.— (sepuluh rupiah). 1 

- An. Panitya penjelenggara udjian, £$ 

& P. VIERHOUT. # 

    

PENGUMUMAN 

  

  

  

UP Theatre 

  SN SoLo:— nANOGK OH AHY 00K” Humphrey Bogart 
  

  

      
          

  

— Mari kutanggalkan se- 

lubungmu, mister Shroud. 
“mister Shroud...... mari- 

lah kita lihat sekarang, siapa kamiu 
2 Nah, 

sebenarnja, jang telah Ma 
kan .ini semua. 
— Kawan2, djangan - dibiarkan 

Rogers membuka mantel " The 
Shroud, Tidak kamu mengerti, bah- 
w@ ini adalah satu akai i dari 
Rogers untuk melemparkan tudu: 
han kita dari padanja...... ? 

  

HORSE CHASIN' 
M1 

— Oh, satu bentuk tubuh ma- 

nusia dibuat dari pada kawat! ! 

Tidak mengherankan bahwa ku- 
da jg dinaikinja tjepat sungguh 

Jarinja, karena ringan bebannja 
dan selalu menang dari kita jg. 
mengedjarnja 

dilatihnja, 

ada suara tembakan, 
kita sekalian teperdaja dan me- 
ngira, bahwa 
djaksandan jg menaikinja, 

       

    

  

    

  

ALL RIGHT, MISTER Y STOP HIM, FiRet Well cet Nila were FRAME: Acres NP war A MINUre/ LErs LET 
SHROLD...LETS see / MEN...IT& RID OF TH" SHEET/ NO WONDER THis/ TRANED 1 | rricese, Your . WHO YOU REALLY / SOME KIND CAYUSE COULD / HIM TO RUNI | Horse, Fercneb 

ARE! OP TRICK! OUTRUN ANY (/ FROM THE      

  

SOUND CF 
Aa ea 
AN! TAK 

THS SLAME/ 
    
     

  
— Oleh Acres kuda itu telah 

supaja berlari tiap 
sehingga 

itu karena 'kebi- 

milin, 

  

     

— Sebelum 
perijaja 
tunggulah dulu, Jang membawa 
The Shroud kemari, ialah kuda- 
mu sendiri, 

ini suatu akal lagi dari pada- 
mu Untuk menipu kita: sekalian. 
Kamu sendirilah The Shroud!!! 

— Sekarang begini sadja, ka: 
wan-kawan, Marilah 
kan kuda ini memilih dan menen- 
tukan sendiri, 

nja, Se-ekor binatang jg 
mengenal akan pemiliknja, tentu 
dengan gampang akan memilih- 

nja dari antara 
Man japun tak akan keliru me- 

  

   

  

     

semua kawan2 

akan keterangan ini, 

#4 SERUAN 

    
   

  

        

      

    

  

    
       

   
   

  

   
   

  

         

        

  

      
      

   

    

   

  

   
   

       

3 2 Nan 
Sa RN 

    

“Tuan tentu 
merasa panas dan 

lelah betul: dari sebab itu 
ingin sekali mandi dengan | 
sabun. toilet Lifebuoy jang 
banjak dan sedjuk busahnja, | 

3 Sebab ini akan bikin Tuan... 

sh 

      
       

    
      

    

         
        

  

           

       

      

    

   
      

   

  

   
   

      

      
   

LB.7.512—105- & 
an na aa PA PN, 

  

Bagi beberapa pegawai daerah-otonoom jang sudah luas" 

pengalamannja dalam urusan otonomi ada kesempatan, asal 
disetudjui oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan, : 

untuk ditempatkan didaerah -otonoom. dalam Residensi Sura- 

karta. Pendaftaran pada Kantor 

tanggal 15 Maret 1951: 
Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengahj 

Sekertaris, 

KARTONO. 2 
Pa an 15 Pebruari 1951. : 5 “PO NG 

,Dewan tersebut. berachir : 

  LE aa Lana NN Paman ai NN an SEN 

      

Ar A0 SONGBOOK ke3 
inulticolor — filmstar sheadings 

My Souvenir, Dance Ballerina Dance, Sweetheart, Mena sn 2 
lining, etc. 30 lagu. R. 5.—, (ke-2 habis), djangan ketinggalan £ 
lagi, poswesel pada: WAYANG PUBLISHER,  preg. bunder 18/m, Surabaia-ssg. : £ 
EXTRA EDITION: 

lagu2 d/film ,,/MY DREAM IS YOURS" .. R. 1— 

LUX INI MALAM DO.M.&. 5.0C-7.00-9.00 ATI 
Diana 

    
   

A Sensation Briao dn NIGHT MARE": of.suspense IL, NS 

GRAND 5.00-7.00-900 ini Malam Premiere (43 th. NG L 
Dick Haymes — Vera Ellen — Cesar Romero — Celeste Holm. 
»CARNIVAL in COSTA-RICA"- 

Come one! Come All! Let's go Amiges to that “ 
FIESTA THAT's BESTAI Si! Sit Es with ERNES FO LECUONA and bis CUBAN BOYS, 

Music ,,Mi Vida'-,,Maracas'-,,Gui Pi-Pia"-, Costa: Rica” #iyotkier 
Wight like this” - ,,Rumba-Bomba” 

ROYAL 700-300   
(17 tb.) j 

    
lai malam Penyghabisan p 

lon Hall bea Lindsey /Yigilantes Return": 
.ROYAL BESOK MALAM PREMIERE : 
5.00-7.00-9.00 4 
ROXY 6 5.00-7.00-9 00 »sRkachun Dunia" :     

       
   

  

ROXY Ini Malam Penghabisan 5.—7.—9.— (untuk 13 sg 
Louis Hayward — Joan Bennett 

,Son of Monte - Cristo" F 

| 
i 

    

  

sSDJAGALAR" Ini Malem Premiere 5.-7-9. (Seg. umur): 
Film Tiongkok Paling Baru dengan (OH LEE LG   

»RBX. BesOk Ina:am piemiere 

sed Ubi 

  

Ka |Ethel BARRYMORE   
Rogers, Bukankah 

kita biar-   siapakah pemilik: i 
telah ! 

orang banjak,   
Djudi membikin 
suatu manusia lelaki maupun wa- : 
nita, membikin kobranja ketjimtaan- 
nja sesuatu rumah tangga 
penghidupan WM .sampe tud ju Kehurunan. 

'ni malam penghabisan 5-7. 
sBARL CORROLL 

TJEPAT, BERSIH, MOERAH, 
Wasserij ,,A SI As 

    

    

  

»SHIN PI NU, HIAP” (Pendekar Wanita Rahasia) 

loi Malam Premiere 17 tb.) 
»ORION" 5.09-7.60-9.00 
»Mlotropole” 5,15-7.15-915 

445 TU 919 Mun uh: 

(pakai L€tas ILO) 

THURS. (Bg 
GREGORY (mM 
PECK 

AVA 
GARDNER | 

MELVYN 

DOUGLAS 
WALTER HUSTON 

    

  

      
   

      

   

  

   

      

FRANK MORGAN    
lupa daratan se- 

. merusak   
NA   Blakang Kebon 3, Telf. 1554. . 

Sedia looper,     

PER PAA 9
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— diadju 
ini telah 
bahwa s     

    

    

    
   

    

  

    

MAh tuna "yi 
Stan at 
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AA
N 

pakai sebagai petundjuk bagi 

politik luar negeri Sovjet Uni, 
maka apakah ini bukan suatu 

TA | 

AN tjara gandjil dalam melakukan 
—. kebidjaksalaan “mengenai soal? 

“nternasion demikian  tanja 
   

   djurubitjafa tersebut. Selandjut- 
nja djurubitjarg tadi menjatakan, 

.  @gresif dari pemerintah Sovjet 
Rusiy serta antjaman karena 

besar itu, maka —bangsa2 Barat 
. berbuat kearah perSiapan2 perta- 

». hanan en. Tesontgka 
5 

Inggris belum jakin pe- 
rang dapat ditjegah. 

Perdana menteri Attlee pernah 

menjebutkan angka2 dari angka- 
tan perang jang luar biasa itu. So 
vjet Uni mempunjai misalnja 175 

divisi dengan artileri, 25.000 tank 
dan 20.000 pesawat terbang, dan 

tudahan2 Stalin, jang dipakai oleh 
Attlee dalam membela keperluan 

“persendjataan kembali dari Ingge- 
Tris, demikian djurubitjara terse- 
but. Mengenai. keterangan Stalin, 
bahwa perang bukan tidak dapat 
Gitjegah, djurubitjara menjatakan 
bahwa Inggeris tidak menganggap 
perang tidak dapat ditjegah sama 
sekali. Ia menjebut pertukaran no 
ta beberapa waktu jang lalu anta 
ra Rusia dengan beberapa negara 
Barat dan menjatakan, bahwa Ba- 

Fa | rat telah memperlihatkan kesedia 
F3 |. annja untuk duduk pada medja 

f 5  konperensi untuk membitjarakan 
semua masalah jang membawa du 
Mma kepada ketegangan. Bertalian 
dengan tuduhan, bahwa Inggeris 
tidak setudju atas Pembatasan per 
sendjataan dan pengawasan bom 
atgom, dikatakan, bahwa ,.ini tju- 
kup gandjil karena datangnja dari 
Suatu negarae jang memveto pe- 

. ngawasan terhadap kom atoom — 

| sebuah usul jang diteri 
suara djauh lebih 
sidang umum PBR. 

- Suara2 dari Perantjis,Ita. 
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Ne 

4 Perahtjis: Kalangan? diploma 
tik di Paris memjatakan pendapat 
nja bahwa intervieuw dg Sta'lin 
itu berma 

pat Besar jang diusu'kan oleh 
Sovjet Uni. Selandjutnja kalang 
an2 tadi menjatakan, bahwa di Paris tidak kurang dari pada di Moskow, orang pertjaja bahwa pe 
rang an tidak dapat ditjegah 
Tetapi perbedaannja terletak di 
dalam menafsirkan perdamaian 
itu. Definisi Sovjet Uni tidak sa 
ma dengan definisi negara? Ba 

«rat, demikian kalangan? tsb. : 
Italia: Harian komunis Unita | 

baru sekali ini- menaruh headji- 
ne2 lagi dengan huruf? merah un 

  

  ' 
, 

  

   

    
   
   
   

          

   

Oo NN ngan Stalin. Harian ki ' 
— sri Avanti mengatakan bahwa Sta ! 

7 lin tidak menghendaki perang : 
omi Sovjet ditudjukan kepa | 

tuk perdamaian dan 
Keterangan resmi '! 

in Stalin diberikan ' 
enteri, jang me | 
ya Rusia harus | 

     2
0
4
 

    

membuktikap der 1 perbuatan2 | 
| nja. sendi bahwa pe rahg bukan ' 

tak tak dapat dihindarkan. | 
3 Berlin: Diplomat2 Barat ber 

  

pendapat di Berlin, bahwa kete | 
rangan Stalin tidak mengandung | 

| serangan hebat seperti jang bia | sa dikenal, Mereka membenarkan 
bahwa dari keterangan itu dapat | 
ditarik kesimpulan suatu antjam | an jang tidak langsung urituk me ' 
ngundurkan diri dari PBB. Dan | 
perganduran diri ini dianggap ti ! # 

Pe
de
 

ag
 e

n 
ma 

Ka 
pa 

B
e
l
a
 

   

    

AH? atau ka- '" 
dipel- | Keuangan dan perekonomian, ma 

uarkan | 

: Seorang djurubitjara | 
n luar negeri Ing- keterangan? Sta- 

     
Po Bada mulanja orang mengerti- kW at kannja dengan hati sungguh2, 
| 00000 tetapi dengan — meningkatnja - | djumlah inteview2 tadi, keper- 
f “tjajaan orang terhadap ketera- 
$ |. ngandnja itu semangkin berku- 
. . rang. Djika keterangang itu  di- 

bahwa hanja disebabkare politik | 

angkatan perangnja jang maha ' 

armada kapal selam jang terbesar j 
.didunia. Inilah djawaban terhadap ! 

— dia dan Berlin Barat. | 

ermeksud utk menimbulkan | 
Suasana baik bagi konperensi Em 

' gandanja. 

| perpendapst, bahwa keadaan internasi- 

ngan Stalin Kepada Wartawan ,,Pravda” , : Ki Sy aa Ka z # 1 YA : au h markan Usaha2 Soujet Russia-Katanja 
T OSEPH STALIN, perdana menteri Sovjet Rusia, pada hari Djunv'at telah membe- 
) rikan interpiu kepada seorang koresponden harian ,,Pravda” jang terbit di u. Interpiu ini telah disiarkan oleh radio Moskou. Pertanjaan jang pertama kali 

berbunji: ,,Bagaimana pendapat tuan mengenai keterangan jang baru2 
diberikan oleh perdana menteri Inggeris, Clement Attlee dalam parlemen, 

perang dunia jang terachir ini Sovjet Rusia tidak mengadakan demobi- 

tjemaran terhadap Sovjet Rusia. 

| dalam tiga tingkatan.” 

| perangan tidak boleh 
| ha demobilisasi, Stalin seterusnja 

! | diselesaikan dalam tahun 1948. 

j 
bo. Kalau 
| njak mengetahui tentang urusan 

ka dia akan mengetahui djuga, bhw 
tidak ada satu pemerintahan pun 
jang dapat main? dengan rentja 
na2 perindustrian, sebagai menu 
rutkan harga bangutan2 tenaga 

  

  
U'sterik raksasa pada sungai Wol 
ga dan Don itu, jang kesemuanja 
memakan harga ber-miljard2 ru 
bel, dengan disamping itu melak 

| Sanakan persendjataan kembali. 
| Akan gampang sekali dimengerti 

Peringa- 
tan Tito 

Serangan Thd. Jugosla- 
via Berarti Perang 

Dania 

M ARSEKAL TITO pada hari 
: Saptu memperingatkan So: 

“jet Rusia dan negara? sekutunja, 
bahwa djika Yugoslavia diserang, 
maka itu mungkin dapat merupa- 
kan permulaan perang dunia, Da- 
tam pidatonja kepada 2490 anggo- 
ta partai Komunis dari Divisi Pen- 
djaga Istimewa angkatan darat 
Yugoslavia, Tito menjatakan, bhw 
kedjadian jang paling sedikit ke- mungkinannja di Eropah ialah su- 
atu peperangan jang dapat diba- 
tasi disuatu daerah sadja. ,,/Mereka 
jang pertjaja bahwa perang demi- kian itu mungkin, harus mentjam- 
kan hal ini,” kata Tito. 

Ja selandjutnja mengatakan, 
bahwa penerimaan bantuan dari 
Barat itu tidaklah 

  

bertentangan 
Cengen tudjuan Partai Komunis 
Yugosiavia, kerena bartuan itu 
kini memperkuat Yugoslavia se-' 
bagai suttu negara Sosialis, Pi- 
dato politik jang penting itu, j9. 
diutjapkan oleh, Tito 8 hari sete- 
lah 'a mengadakan pembitjaraan2 
seltmc 3 djam dengan pembantu 
menteri. luar negeri ' Amerika 
George Perkins «li Belgrido baru? 
ini, oleh kalangan2 di sini di 
Crggep sebagai suatu tanda, ba-   

Djawab Stalin ialah: ,,Keterangan itu saja pandang sebagai 

h dianggap tidak bisa ditjegah.” 

Attlee bohong. 

, 

  

Seluruh dunia meng: 
Rusia mengadakan demobilisasi sehabis perang. Usaha ini berdjalan h 

al Ketika ditanjakan, apakah perang tidak bisa 
| ditjegah, Stalin menjatakan: »Bisa. Se tidak2nja pada saat ini pe- 

Mengenai usa- 
menjatakan, bahwa 

krut. Perdana menteri Att'ee tlh 
terpaksa berbitjara bohorg berke 
naan dgn Sovjet Rusia, 

PBB lama-lama bisa 

alat penimbul perang. 

gambarkannja sebagai politik jang 
agressif dan politik agressif Ing- 

| geris mesti digambarkannja seba- 
gai politik damai, dengan maksud 
mengelabui mata rakjat Inggeris 
serta menjeretnja kedalam api pe- 
rang dunia jg. baru dengan berka 
ta bohong. : : 

Djika sekiranja tuan Attlee se- 
orang pembela perdamaian, menga 
pa ja menolak usul Sovjet Rusia 
kepada. PBB guna mengadakan 
perdjandjian perdamaian antara 
Rusia, Inggeris, Amerika Serikat, 

| Tiongkok dan Perantjis”, kata Sta 
lin. Marsekal Stalin kemudian me 
njatakan, bahwa lama kelamaan 
PBB berubah mendjadi alat untuk 
menimbulkan peperangan dunia jg 
baru. 

Menurut  pendapatnja, 
PBB itu tidak lagi merupakan or 
ganisasi dunia, melainkan organi- 
Sasi Amerika, jang bekerdja un- 
tuk Amerika. 

Ketika menanja mengenai inter 
vensi di Korea, perdana menteri 
Rusia berkata, bahwa apabila Ing 
geris dan Amerika menolak usul2 
perdamaian RRT dengan setjara 
jg. pasti, maka peperangan di Ko 
rea itu akan hanja bisa berachir 
dengan kekalahan jg mutlak pada 
pihak kaum intervensionis. 

Tidak adil. 
Ketika . ditanjakan mengapa, 

maka Stalin mendjawab: Serda- 
du2 Amerika dan Inggris' telah 
menundjukan keunggularnjy 1g. 
paling tinggi dalam peperangan 
niainja jang lebih tinggi -diban- 

dingkan dengan lawanja itu. 
Akan tetapi serdadu2 ini me- 

rgarggap peperangan terhadap 
Korea ini sebagai tidak adil, se- 
dangkan “peperangan melawan 
Hitler dipandang oleh mereka se- 
bagai peperangan jang adil, Ke- 
insjafan akan perang melawan 

rakjat Korea jang mempertahan- 
kan negararja, sangat tidak  di- 
sukai di antara para serdadu itu. 
Memang sulit untuk menanam 
kejakinan pada serdadu? itu, ba- 
hwa Tiongkok adalah agresSor, 
sedangkan Amerika Serikar dan 
Inggris, jang telah merampas - 
Taiwan dan telah menjerbu Korea 
itu merupakan pembela2 perda- 
maan. Untuk mereka sukar ida- 
pat difahami, bahwa Tiongkok 
dan Korea tidak berhak untuk 
mempertahankan negaranja. 

Oleh sebab itu dapatlah dime- 
ngerti mengapa djenderal2 serta 
opsir2 jang paling hebatpun akan 
dapat mengalami kekalahan di: 
peperangan apabila serdadu2 jang 
berada dibawah perintah mereka 
tidak berbuat lebih dari pada ber 
Gjuang dgn. tiada semangat dan 
hanja karena diberi tugas belaka”, 
Gemikian Stalin. Selandjutnja dite 
rangkannja, bahwa gerakan besar2 
an urtuk membela perdamaian jg 
akan membuka kedok alat2 rahasia 
kaum imperialis dun'ia, sangatlah 
diperlukan, dan- ditambahkannja: 

  

  | hwa Tito rupa2nja sedang mem- 
persiapkan. Partai Komunis Yu- 
| goslav'e untuk suatu  kerdja-sa- 
| ma jang 'ebih erat lagi dengan 
| dunia kapitalis Barat. (Ant-UP). 

  

dak mungkin, sebab Rusia masih 
selalu memakai PRB utk propa 

Reaksi Belgi, Swis, Swe- 
dia dan Jugoslavia. 

Belgia: Djugza! di Belgia oremg ber | 
pendapat, bahwa Stalin dengan setjara | 
tidak langsung mengantjam akan ke | 
Yuar dari PBB, Ka'angan2 pemerintah 
dalam hubungan2 ini menundjuk ke- | 

njataan, bhw di Moskow bulan ini akan | 
Giadakan World Peace Congress, sebagai 
saingan terhadap PBB. ' Se'andjutnja 
interview tidak membawa  elemen2 

baru dalam krisis internasional dewasa 
ini. 

Swiss: Kalangan pemerintehan me 

nerima keterangan Stalin dengan hati 
puas, bahwa pereng bukan tidak da 
pat dihindarkan, : , 

Norwesya: KhianganY pemerintah! 

  

onal tidak berobah karena interview 
Stalin itu, y 

Swedia: Seorang djurubitjara . jang 
dekat dengan pemerintah menjatskan, 
bahwa Stalin ..melakukan usaha ter” 

achir untuk merobeah suasana dengan 

menjatakan keregu2d-an jang terdapat 
pada kalangan? buruh tertentu terha- 
dap politik Amerika Serikat pada 
umumnja, dan politik di Timur Djauh 
pada chususnja”, 
..Tugoslavia: Seluruh pers  Jugoslavia 
intervieuw Stalin dengan huruf2 be | 
sar dipagina muka, tetapi tidak mem- 
berikan komegtar, 

Para anggota Kongres dan  pember 
sara diplomatik Amerika mengenggap 
Jozef Stalin dalam interpiunja dengan 
wartawan. ,Pravda'”'. Djumahes4 malam 
sebagai Suatu propaganda lama dari 

pihak komunis. Para pembesar katakan 
tak mungkin kiranja pemerintah Bu 
ruh akan keluarkan statement malam, 

LAGI INSIDEN DIPERBATASAN 

»Sepandjang jg mengenai Sovjet 
Rusia maka politiknja untuk mem 
bela perdamaian dan mentjegah 
peperangan akan selalu  didjalan- 
kan.” 

Interp:u ini telah disiarkan oleh 
radio Moskou pada hari Djum'at 
malam, sebagai pengganti siaran 
warta berita malam hari lazim. 

Penjiar menjatakan bahwa inter 
piu tsb. telah diberikan ,,beberapa 
waktu jg. lalu”. Sebagaimana J8. 
lazim pada siaran2 jang penting 
interpiu ini disiarkan sekali dan 
kemudian segera diulangi lagi, Se 
luruhnja tersusun dlm. bentuk ta 
nja djawab, jg lazim dipakai oieh 
radio Moskcu. (Aneta Reuter). 

DREES DAN VAN SCHAIK 
GAGAL. 

Pada hari Djum'at malam Drees 
dan van Schaik telah mengembali- 
kan instruksinja utk membentuk 
kabinet Belanda kepada ratu Juli- 
ana, 

JORDANIA — ISRAEL, 
Pemerintah Jordania pada hari 

Sabtu mengeluarkan sebuah ko- 
munike jang menjatakan, bahwa 
segerombolan 200 serdadu Israel 
telah menjerang Arabuna, sebuah 
desa disebelah utara Jenin didae 
rah Jordania. 

Serangan itu dapat dipukul mun 
dur oleh Legiun Arab jang diban 
tu oleh serdadu2 Pendjaga Nasio 
nal. Komunike tersebut menambah 
kan, bahwa Panitya Bersama Gen 

usaha ini telah | 

| bahwa perbuatan jang sedemiiki | 
tuan Attlee jebih ba , Yn itu pasti menjebabkan bang | 

Politik damai USSR mesti di- | 

maka | 

  

lisa dari Kajutanam. 
1 Matanja dan baru       geri dengan 

dengan dia, 

"Car 
   

N 
sih tetap berhak untuk berbuat 
telah diterima oleh PBB dulu 
Gaki k 

| ga-duga, seda 
lenjapkan pertentan 

. 'Pjandji 
3 Attlee 
Serawak Boleh Menen- 
tukan Nasibnja Sendiri 

mena oa telah mengirimkan kawat ke- 
pada lima buah partai politik ter- 

  
Inggris. Dalam kawat itu diakui, 
bahwa pemerintah Inggris mempu- 
njai maksud bulat untuk memim- 
pin rakjat Serawak dan membantu 
mereka kearah kemerdekaan da- 

Pesan itu mengatakan, bahwa 
sbaik dihari depan maupun dima: 
sa jang lampau, bagi setiap 
orang di Serawak - bebas untuk 
menjatakan fikiramnja dengan 
tjara jang konstitusionil tentang 
djalan jang harus ditempuh un- 
tuk mentjapai pemerintahan sen- 
diri, Setiap pendapat jang dike- 
mukakan oleh organisasi2 jang 
dianggap tjukup representatif 
bagi rakjat Serawak, akap diper- 
timbangkan dengan teliti oleh 
pemerintah  Frggris”,  (Aneta- 
Reuter). 

. Membakar 
Dgn... Air 

Lagi Ng Baru 
: Amerika 

  

(7F0rcr JACKSON dan Willi- 
: am Daugherty dari Salt La- 
ke City (Utah) menjatakan pada 
hari Saptu, bahwa mereka sang- 
gup menggunakan air sebagai ba 
han pembakar, dalam mana sete- 
ngah liter air tjukup dipakai un- 
tuk memanaskan sebuah rumah 
dengan empat kamar selama em- 
pat djam. Mereka menjatakan 
bahwa pendapatan mereka itu da- 
pat dipakai untuk memanaskan 
kamar atau untuk keperluan per- 
dagangan dan perindustrian, jakni 
dalam sebuah periuk uap atau 
alat? lain jang menghidupkan te- 
naga penggerak. 

Permintaan idzin perusahaan 
berbunji: ,,Ternjata oleh kami 
bahwa digunakannja bahan ini 
memberi panas jang luar biasa 
dengan pembakaran  seluruhnja 
dari semua hasil2 penambah dan 
tidak menimbulkan uap arang, 
sulaput 'minjak, asap atau lain 
hal jang kurang disukai, jang 
biasa timbul dalam pembakaran 
bahang bakar pada dewasa imi. 

esabaran, Dengan demikian pihak 

lam rangka comm: onwealth Inggris, | 

    
     

Sumatra Barat, secrang pemuda jang 
berumur 18 tahun, dewasa ini se- 

pers 

ti didalam uraian Djumat 

madjikan d 
bat? kerugian diperusaktan 

| Tapi tidak berarti, bahwa per- 
aturan itu menutup djalan dima 
ng pihak buruh memperdjuang- 

||kan nasibnja, Sebaliknja, per- 
(utaran itu akan mendjamin ke- 

“| pentingang pihak buruh dan ma- 
djikan, dan. akan menjelesaikan 
soal pertikaian dengan sebaik2- 
.nja, Oleh sebab itu, pertikaian 

| jang terdjadi diperusahaang vi- 
bal itu, harus segera disampai- 
kan kepada panitiy penjelesai- 

lan jang telah ditetapkan. Panitia 
penjelesaian setjara — arbitrage 
'akan memetjahkan soalnja,  de- 
ngan "mengingat  kepentingang 
pihak buruh dan madjikan. 
Dengar demikian, maka perti- 

kaian dapat diselesaikan sebaik- 
baiknja, baik pihak buruh dan   “di Djakarta, untuk meneruskan peladjarannja keluar ne- 

pemerintah, ten : 
| berangkat pula ka Kaknja, seorang pemain biola 
vist jang sudah kenamaan dj Sumatra. ppob 

“LS P OLT OLUd 
Negara2 Barat Belum'Dapat Ambil 

Putusan Mengenainja 
D'tangan MeArthur Letak Ketentuannja — Kata tia 

tang permainan biola Bersamaan 
can 

  

“Uh "Aa S: 
Ae aa 

EGARA? BARAT telah menunda keputusannja mengenai soal pelanggaran garis lintang 38 deradjat di Korea oleh pasukan? 
PBB. Amerika Serikat berpendapat, bahwa pasukan? tersebut ma- 

berdasarkan resolusi jg. 
itu, akan tetapi negara? lain menghen- 

komunis hanja akan mendu 
an negara? Barat mendapat kesempatan untuk me- 

gan? diantara mereka, 

demikian 

Inggris tidak berkeberatan ter- 
hadap dilakukannja serangan2 
atas daerah Korea-Utara, akan 
tetapi mereka tidak menghendaki 
gerakan baru menudju ke sungai 
Yalu serta ke perbatasan ”Man- 
churia dan Rusia. 
Para pembesar di Washington 

telah menjatakan, bahwa mereka 

masih tetap menaruh kesediaan 
terhadap usul jang lama, guna 
mengadakan daerah buffer dise- 
belah Utarg garis lintang ke-38. 
“Dalam pada itu, pasukan? PBB 

tidak boleh melanggar garis pa- 
ralel jang mendjadi pertengkaran 
itu. Pasukan? Tionghoa dan Korea 
Utara harus mengundurkan diri 
ke Utara sedjauh kira2 85 kilo- 
meter.   
Pengumuman usul ini telah me- 

nimbulkan reaksi pada pihak ,,ko- 
.munis”, dari mana ternjata, bah- 
wa “penjelesaian dgn. djalan da- 
mai Sukar akan dapat ditjapai di 
Korea. Inggris serta negara2 Ba- 
rat lainnja menghendaki penjele 
saian damai dengan djalan perun- 
Gingan, dan Amerika Serikat ber- 
kata: ,,Tundjukkanlah djalannja, 
dan kami akan mendengarkan na- 
sehat tuan.” Sementara itu pepe- 
rangan berkobar terus. 

Djika pasukan2 ,,komunis” te- 
lah mundur sampai kegaris lintang 
ke-38 deradjat dan masih djuga 
bertempur dengan sengit, maka se 
tidak2nja pasukan2 PBB akan ber 
gerak madju sedikit lagi. Akan 
tetapi sebelum sampai demikian, 
PBB tidak ingin menundjukkan 
perselisihan jg rupa2nja terdaj 
dikalangannja. (Aneta UP) 

Trygve Lie tentang garis 

lintang ke-38 

Dalam pada itu, sekretaris-djendersl 
PBB Trygve Lie, pada Djum'at menja” 
takan, bahwa permusjawaratan antara 
semua negara2 jang ikut serta dalam 
aksi PBB di Korea, berkenaan dengan 
mmasalah garis lintang 38 deradjat. ma- 
Sih berlangsung terus, 

Lie menjatakan, bahwa perundingan2 
sedsmg berijalan. antara putjuk pimpi- 
nan angkatan perang gabungan . serta 
negara2 jang turut ambil bagian dalam 
peperangan di Korea, jaitu  mengengi 
shal2 militer termasuk djuga soal ga- 

.Ns lintang ke-38, : 
| iden Truman pada hari Kemis 

menjatakan, bahwa keputusan menge- 
hai pelanggaran garis lintang tersebut 

merupakan masalah siasst jang 
terletak dalam tangan djenderal Mec 
Arthur. (Reuter)). 

  

  

WARTAWAN? DJERMAN JANG 
TERBANG KELILING DUNIA 
DI DJAKARTA. 

Tuan2 Hans Bertram dan Benno 
shammer, jang kini sedang 

mengadakan penerbangan keliling 
dunia untuk keperluan madjallah 
bergambar Djerman ,,Revue” pada 
hari Sabtu petang telah tiba di 
Djakarta, Kedua orang wartawan 
ini, adalah orang2 Djerman jang 

(pertama mengadakan perdjalanan   (Ant.). 

Sekitar P. 
ARI PIHAK JG MENGETA 
HUI di Djakarta Antara” 

mendapat keterangan, bahwa tan 
da2 jang ada hingga sekarang ! 
menundjukkan, bahwa pihak Be 
larda njata bermaksud 'memu 
luangkan serdadu2 KL Belanda ke 
Nederland dengan meninggalkan 
orang2 Knil Ambon jg kini. mem. 
punjai status sementara KL di 
Indonesia, Dinjatakan oleh pihak 
tersebut, bahwa waldupun dari pi 
hak pimpinan — pasukamn2 Be 
landa di Djakarta dinjatakan, 
bahwa ,,mereka berbuat sedapatg 

| 
| 
|   tjatan Sendjata telah mengirim. 

kan seorang penindjau ke tempat | 
dimana terdjadi pertempuran itu,    | sementara KL itu ke Nederland”, 

Nja untuk pengangkutan serda 
du2 KW! Ambon jang berstatus   

sedemikian itu, sesudahnja perang. 

tapi disamping itu mereka beru 
saha supaja orang2 tsb tidak | 
mau diangkut ke Nederland, Di | 
antara usaha dari pihak Belanda 
itu ialah antara lain pemberian 
uang R 5000.— kepada serdadu? | 
bekas Knil Ambon jang bersta | 
tus KL itu, djika mereka hendak | 
tetap tinggal di Indonesia, Kini 
diantara serdadu? bekas Knil tsb ' 
jang ada di Surabaja sudah | 
banjak jang menolak utk diang | 
kut ke Nederlana, | 

| Kata pihak jang mengetahui | 
itu, dalam menghadapi kesukas | 
an2 ekonomis jang dihadapi oleh ' 
Pemerisitah Belanda di Nederfand 
sekarang, maka - pihak Belanda ' 

  

139” 
madjikan tidak akan dapat keru- 
gian, dan negara serta masjara- 
kat seluruhnja akan tertolong. 

Sedjak peraturan penjelesaian 
pertikaian perburuhan itu dikelu- 
arkan, maka kepada pihak buruh 
dan madjikan jg sedang berselisih 
diandjurkan. supaja pihak buruh 
kembali kelapangan? pekerdjaan- 
nja, dan pihak madjikan mentja- 
but penutupan (lock-out). Selan- 
djutnja soal pertikaian itu diadju 
kan kepada panitya penjelesaian 
ig akan memetjahkan scalnja se- 
baik2nja mengingat Kepentingan 
kedua belah pihak. 
Sesungguhnja, tjara penjelesaian 

dalam pertikaian sematjam itu, te 
lah pernah didjalankan dgn. pedo- 
man peraturan Kementerian Per- 
buruhan, sebelum peraturan penje 
lesaian pertikaian itu dikeluarkan. 
Pada waktu itu pihak Kementerian 
Perburuhan sebagai pihak ketiga 
mendjadi perantara didalam men- 
tjari penjelesaian antara kepenti- 
ngan pihak buruh dan madjikan. 
Demikianlah, maka dengan tjara 
penjelesaian sematjam itu, . pada 
waktu sebelum peraturan penjele- 
Saian itu dikeluarkan, kepentingan 
pihak buruh dan madjikan dibebe 
rapa lanangan perusahaan, dapat 
dipenuhi. 

  
Selandjutnja, dengan dikeluar 

kannja peraturan penjelesaian 
pertikaian perburuhan pada tg 13 
Pebruari itu, berarti bahwa usa 
ha mentjari penjelesaian dalam 
pertikaian perburuhan dengan 
pihak “pemerintah Sebagai ar 
bitrair, diperluas. Maka terlak 
sananja peraturap itu akan ber 
hisi! dengan effektief, djika dime 
ngerti dan dipenuhi baik o'eh pi 
hak buruh maupun oleh madjikan. 
Patut kita hargai, bahwa pihak 
buruh jang dulunja mogok telah 
kemba kelapangan pekerdjaan 
nja, dan pihak madjikan tlh men 
tjabut penutupan, sambil me 
nunggu penjelesaian, Kabar achir2 
jang menggembirakan, bahwa se 
djak kemarin sore pihak Serekat 
Buruh Textiel di Bandung telah 
memutuSkan,  sSupaja buruhnja 
kembali ke pekerdjaannja. Dgn 
ini berarti, bahwa perusahaan tex 
tiel itu Akan mulaj lagi bekerdja. 
Demikian djuga halnja dengan !a 
in2 perusahaan? baik di Djawa 
maupun di Sumatra, jang seka 
rang sedang ditjari penjelesaian 
nja. 

Sebagai penglaksana dari pada 
peraturan penjelesdian pertikaian | 
itu, sedjak hari Djum'at panitia 
penjelesaian seperti telah dite- 
tapkan oleh peraturan itu, me- 
ngadakan rapatnja jang pertama 
untuk me'aksanakan. peraturan 
itu sebaik?nja, Untuk mengakti- 
veer pekerdjaan panitia 'penjele- 
saran itu sampm kedaerah2, ma- 
ka panitia penjelestian pusat te- 
lah memberi insituksi kepada pa- 
ra Gubernur didaerah2 - dengan 
bekerdja sama dengan kepala? 
kantor perburuhan didcerah2 un- 
tuk membentuk pamitia penjele- 
sa'am pertikaisn perburuhan, Ini 
berarti, bahwa segara . sesudah 
panitia penjelesaian itu terben- 
tuk, dapat menerima tuntutan? 
dari pihak buruh dan madjikan, 
seperti tsb. dalam peraturan “tu, 
baik dipusat maupun didaerah2. 

Selain itu, kepada perusahaan? 
vitaal telah diberi tahu djuga, 
untuk mentjabut peraturan? jang 
berkenaan dengan soal? pemogo- 
kan, Andjuran2 untuk memenuhi 
peraturang itu, telah diberikan 
djuga kepada Serikatg Buruh be- 
sar seperti Sarbupri, dan Kesa- 
tuan BPM dan taing. 

      
| sebagai alat djurubitjara orang2 

| membelokkan 
| Knil jang berstatus 

  Andjuran2 jang demikian itu memer 
lukan perhatian dan pengertian dari 

berusaha utk menolak “kedatang 
an serdadu? Knil Ambon jang 
berstatus KL itu di Nederland, 
walaupun tadinja Sudah. mereka ' 
djandjikan sendiri. Dan sebagai 
jang dikabarkan oleh suratkabar 
Belanda di Surabaja ,Nieuwe : 
Courant", dengan menggunakan 

! 

  

Kuil itu pihak Belanda hendak | 
perhatian serdadu? 

KL, supaja 
mereka memilih Irian sebagai tem 
pat pemulangan, 

Dari pihak jang dekat dengan 
Pemerintahan di Djakarta dinja 
takan, bahwa pihak Belanda rupa 
nja hendak melepaskan tanggung 

      

Tentang Larangan Mogok danj »Lock-Out" 
MI ENJAMBUNG pendjelasannja jang 
M Sabtu malam Kemente rian 
bih landjut mengenai larangan mo 

|. salan pertikaian perburhan Jati di | bermaksna untai, memetjahkan Snp an BaN 
dengan tjara. sebidjaksana2nj: 

disiarkan melaluj radio dan 
an Penerangan menerangkan le' 

20k dan lock-out tg. 13/2 itu sbb: 
malam , panitia penjele- 

   
   

  

dan Pe aki- 
in vital, karena, ketegan gan itu. 

  1 x 
“Jar Pemogokan . 

.. “2 ini, hendak menjalurkan 
pemogokan? dan lock-out, adalah 
dimaksud untuk mentjiptakan su- 
atu suasana, jang boleh kita wum- 
pamakan sebagai ,,cease-fire” am- 
tara buruh dan madjikan dalam 
ketegangan? sekarang ini”, demi- 
kianlah djawaban Sekdjen Kem- 

n Ruslan Abdulgani atas perta- 
jaan wartawan ,,Antara” menge- 

nai maksud peraturan tersebut. Ia 
dimaksud untuk mentjarikan pe- 
njelesaian integraal, dan orang 
hendaknja djangan sampai mera- 
gu?kan, bahwa Panitia Penjelesai- 
an didaerah dan di Pusat tidak 
akan memperdjuangkan perbaikan 
nasib kaum buruh. 

Panitia di Pusat dan panitia 
setempat2 akan berpegangan te- 
guh pada kehendak memperbaiki 
nasib kaum buruh, sebagai  ke- 
hendak bersama pula daripada 
seluruh rakjat kita, dalam masa 
kemerdekaan sekarang ini, kata 
Ruslan Abdu'gari. Selandjutnja 
ia katakan bahwa dalam hal ini 
kita harus melihat aturan2 ini se- 
bagai. saluran untuk. memper- 
oleh hasil sebanjak. mungkin, de- 
ngan tidak merugikan kepenti- 
ngan negara, dan seluruh lapi- 
san rakjat - semuanja, Menurut 
Ruslan Abdulgani, berita tentang 
tertjiptanja Suasana ,,ce4se-fire” 
dalam pertenuaan di Bandung 
adalah tjontoh bagaimana  pera- 
turan ini dipahami o'eh kaum bu- 
ruh sendiri, bagi. kepentingan 
sendiri dan kepentingan Or@aMg 
banjak. (Antara). 

  

  

SUKAN?2 ISRAEL DAN ARAB.   Penindjau2 dari PBB telah mela 
kukan pemeriksaan terhadap kebe 
naran dari desas-desus, bahwa ses 
djumlak Israel bersendjata dan 
berpakaian seragam pada” hari 
Djum'at telah-menjerang pengem- 
bala2 bangsa Arab dekat kampung 
Arabbuna, lima kilometer utara 
Jenin. Dikatakan bahwa baran pe 
njerang telah menjergap penggem 
bala2 itu kemudian menghalaukan 
ternaknja maguk kedaerah Israel. 
Pasukan2 dari tentara Arah dan 
kesatuan? dari pendjaga merige 
djar penjerang2 tadi dan setelah 
terdjadi tembak-menembak berha- 
sil merebut kembali ternak itu. 

ACHESON TENTANG POLITIK 
PERTAHANAN AMERIKA. 

Menteri Luar Negeri Amerika, Dean 
Acheson, -hari Djum'at mendesak ke- pada komisi senat untuk urusaa . hu- bungan luar negeri dan komisi senat anfuk urusan ketentaraan supaja me- 
njokong pemerintah. diialam pelakse- 

,haan rentjananja untuk meng'rimkan lebih dari. 100.009 peradjurit Amerika, 
jang kini berada di Eropa, ke Eropa, 
untuk memperkuat pertahanan E-opa 
Barat, s 

  

pada pihak buruh dan madjikan, Se- 
hingga dengan demikian, dapat dihc- 
rapkan ketegangan antara pihak buruh 
Ian madjikan dapat di salurkan ke dja- 
lan jang sebaik2?nja. Sehingga tjara jg 
demikian “itu tidak perlu merugikan 
lapangan produksi dan hasilnja, jang 
Gibutuhkan bagi pembangunan negara 
dan masjarakatnja. 

Di dalam hal penglaksanaan, tidak 
perlu dragwragukan, bahwa panitia 
penjelesaian itu akan menzabaikan ke 
pentingan pihak buruh dan mediikan 
Malahan, tjara penjelesaian dengan pe 
rantara jang demikian itu, dapat diang 
gap sebagai tjara jang seadii2nja, | 

Tidak lein pengharapan pemerintah, 
Supaja panitia penjelesaian dari pusat 
sampai. daerah2. mendapat perhatian 
dan bantuan sepenuhnja darj masja- 
rakat seluruhnja, : 
Kekuatan . Negara kita tergantung 

dari pada kekuatan didalam negerj ki- 
ta sendiri, Oleh sebab itu, didalam ma 
sa kagentingan dan serba kekurangan 
pada dewasa ini, jang selalu mengan- 
tjam Negara kita maka sjarat utama 
didalam perdjoangan kita, ialah mem- 
perkuat organisasi dalam negeri. Kita 
harus waspade terhadap anasir2 jang 
memang sengadja.ingin merugikan ne" 
gara. Pendapat jang demikian ini ki- 
ranja tidak bertentangan dengan pen- 
dirian ' dan sjarat  perdjoangan 
buruh terutama, jang menudju kepada 
tjita2 memperbaiki masibnja dan akan 
membawa kemakmuran dan kesedjahte- 
raan bagi Negara dan rakjatnja. (Ant). 

mulangan KL Ambon ke Nederland 
djawab kepada Pemerintah Indo 
nesia, djika nanti Pemerintah In 
donesia terpaksa. harus mengam 
bil tindakang kalau terdjadi se 

| suatu hal jang tidak diingini jang 
mungkin dapat ditimbulkan oleh 
serdadu? bekas Knil jang kini ber 
status KL itu. Sebagai pernah ki“ 
ta kabarkan antara Pemerintah 
Indonesia dan pihak Belanda telah 
tertjapai perSetudjuan bahwu, se 
belum 31 Maret 1951 tentera Knil 
suku Ambon jang kim berstatus 
KL dan "masih ada di Djawa akan 
dipulangkan. ke Nederjand atau di 
demobilisir disini, karena mereka 
tidak mau dipulangkan ketempat 
asa'njg di Maluku, (Ant), 
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