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» "— pihak PE REI ,Anta- 

  

  

  

e kabinet. 

        

K   

  

  

5. Tawanan, - Mona panda '       

   

  

Netral... aa 
Sikap Tadonesia 

ngenai eng 
Kashmir 

Na NDONESIA | bersikap KE, 
soal Kashmir dan an 

   

  

    
pat ,,Artara” 

jang biasanja menge 
ta. Ditambahnja, 

bahwa masalah Kashmir sekarang 
ni 5. segan sulit. Sementara 
tim H j di Djakarta 

: “dalam masz- 
lah Kashmir tersangkut politik ne- 

   
   

keuangan-skcomomi meiarbatan den ini 
t rupa, Sehingga dapat mempunjaj reflex2 

etjahan mas 'alah? perburuhan dan seluruh 
lainnja sekarang ini”, 

“ketua fraksi merangkap 
dengan koresponden politik 

negeri, se- | 

wak- ' 

demikian keterangan 
djurubitjara PSI da-. 

Aneta mengenai. 
Seterusnja tuan Subadio menerang 

1 sekarang inidapat ditindjau sebagai berikut: 
Pep Sa Ae ak 

'oliti ketegangan antara ga sesuatu reshuffle politik itu 
, Opo: & Zakelijk | tidak per la, tetapi jang perlu 

susunan peme sekarang Ini | itu ia'ah 2akclijke reshuffle, Se- 
| karang ini jang paling penting ja- 
iah memetjahken mas'alah2 jang 

: dihadapi oleh Indonesia dalam 
waktu jang ses singkat?nja, untuk 
kepentingan rx gara dan bangsa. 

Mengenai undang2 S.O.B. 
Posisi keuan gan-ekonomi jang 

baik daripada Indonesia selama 

kan karena baiknja ke ebidjaksana 
an politik tetapi hanja kebetulan, 
berhubungan dengan keadaan? in 
ternasional jang mengakibatkan 
naiknj, harga2 bahan» mentah. 
Mengenai undang2 SOB tuan Su 
badio Sastrosatomo bertanja ke- 
pad&4 dirinja sendiri, mengapa 
orang baru sekarang meribut2- 
kannja, sedangkan SOB sudah 
didjalankan , bertahun2 "Jama- 
nja. SOB memang kolonial, "tetapi 
soalnja bukanlah SOB tetapi ma 
s'alah2 perburuhan dan pemogo- 
kah2. Karena itu kehidjaksanaan 
keuangan — ekonomi pemerintah 
harus diubah demikia,, rupa, se-   gara? besar. Inilah pada hakekat 

nja jang menmebabkan sulitnja | 
mentjapai penjelesaian dalam per- 
Mena ntara India dan Pakistan | 

, jang telah ber- 
laman ja sampai Sc” | : 

  

   

  

dalan 8 tahan 
karang ini. 

ta 

sekali? politik itu di | Oleh 
aa pada - letak Kashmir : k 

sudut | 
strategi bagi negara2 besar Barat ! 
jang penting artinja dari 

. #idalam menghadapi Soviet Rus- | Ant 
sia - dan sekarang djuga didalam 
.menghadapi RRT. Seperti diketa- 
hui, Kashmir di Utara berbatasan 
dengan RRT dan se'ain itu Sor jet 
Rusia djuga, meskipun tidak 'ang 
sung, batasnja tidaklah Sangat 

dasar dari daerah Kashmir, jang 
i soal pertikaian diantara '$ mengenz 

Sea Pakistar selama 3 ta- 
Na jang achir ini (Antara). 

  

PATUNG ALMARHUM DJENDE- 
| BAL MAJOR URIP SUMOHAR- 
ma DIDIRIKAN 

AGELANG. 

ra” me Naa ber- 
tempat ditanah g Badaan Ma 
gelang, sedikit tu lagi akan di , 

patung almarhum Djende- | 
ral Major Urs Sumohardjo. 

Untuk kepentingan ini, maka pi | 
hak jang bersangkutan kini sasa. | 
mengadakan persiapan. 

  
| 

  

KARENA BERAS MAHAL, 
MAKAN KARA 

Berhubung dengan harga beras 
didaerah. Djember belakangan ini 
terus-menerus naik, maka rakjat 
disana lalu banjak jang makan 

nasi djagung dan nasi gaplek, 
- pun banjak pula jang makan ka- 

ra (kartok), karesa harga kara 
lebih amat rendah dari pada ba- 
han2 makanan lainnja, ialah (ke- 
marin tgl. 20-2) sekilo berharga 
'R 040, padahal gaplek R 0. 60, 
djagung 90 dan beras R180.      

x Pada Kari Rebo sore 

BV.C. Djakarta betah dilangsungkan 
sore, dilapangan 

'gntara keseberasan In- 
donesia jang akan ke New Delhi me 
lawan kesebelasan ' alay dari 
Miantgan dan berachir 6—0 untuk 

enangem Indonesia, Saat bung 
melakukan tendangan perja” 

ma dalam pertandingan tersebut. 

Wewnkan   

: alat 

hingga dengan demikian seluruh 
mas'alah2 perburuhan dapat dipe 
tjahkan. SOB itu hanjalah suatu 

demikian Subadio 
(Aneta) 

Pernjataan Prawoto. 
Dram pada itu Prawoto Mangkusais- 

tahun 1960 itu bukaniah disebab- | 

  
ASUKAN? PBB 

  

  

      
— 

pan 

atas 

  

25000 Dollar 
Untuk Membantu Se- 
rikat2 Buruh Asia   mito, wk. ketua Dewan pimpinan Ma- ! 

sjumi menjatakan, 1 
2. 

      
   
     

      

   

  

   

   

    

   

    

| Seperti di- 
Pertahanan 

ra- sampai sekarang 
Selandjutnja. Pra- 

as perfanjaan2 

bshwa baginja 
jang 

Pok Pare 
ja. berdasarkan 

en, sekalipun 
c besar), dani 

ee K mengandung perfen” | 
tanga . meng semai Soal2 

kabine: jang mempunjai kelebi" 
han suara Sak di Parlemen. tetapi 
didalamnja mengandung pertentangzani , 

i soal2 Dok. ok. Sebab suatu ka ! 
tsb. belakangan 'inl | 

13 akan Pena ah usaha2 pemer | 
rintahan, karena did'am kabiret jane : 
demik'an akan banjak terbuang tempa | 

dan untuk. mendapatkan duku :i 
ketjotjokan mengenai soal2 pokok itu: 
jang tidak akan mudah terijapainja, ' 

     tari senter 

  

   

  

i R3 vet Seperti 

   & 

  

   
fi » z1 

  

Apa urmpamrmja soal2 pokok . jang di 
maksudnja itu, Prawoto tidak- hendak 
menzatakannja. Saja bitjara- setjara 
Umum sadja, kata Prawoto. 

bahwa kabinet se” : 

pokok daripada . 

Tenggara 
ENURUT SIARAN radio Ka- 
nada malam Kemis ji. Kon- 

gres Buruh Kanada mengumum- 
kan, bahwa ja akan mendjalankan 

pulkan 25.000 dollar guna mem- 
bantu serikat? buruh di Asia Teng- 
gara. Antara negara? jang akan 
menerima bantuan ini, menurut 
rentjana Kongres Buruh Kanada 
tadi, jalah India, Pakistan, Indone- 
sia, Birma, dan Malaja. 

Kongres Buruh Kanada in: ada- 
Ilar salah satu darj dua serikat se- 
kerdja jang terbesar di Kanada. 
Djumlah uang jang akan dikum- 
pulkan ini akan disampaikan den- 
gan perantaraan International 
Cenfederation of Free Trade Uni- 
ons (Konfederasi Serikat2 Seker- 
dja Merdeka Internasional). 
Antara— 

  

Huru-Hara S'pura 
Ekor Perkara Beriha Hartogh 

Mulai Diperiksa 
ANITIA jan 
Berta Bertoahi Gi Singapura, 

komisaris dan inspektur polisi. Anggauia2 
antara lain bahwa mulai tanggal 

djam 12 

g bertugas mervelidiki sebab2 uru hara ekibai 
hari Kemis te memeriksa para 

polisi ini menerangkan, 
11 Desember sampai 13 Desember 

tidak diadakan aksi terha dap orong2 Islam jang berada di 
Mesdjid Sultan. Sesudah wakta Ku kana demerstran baru diusir gas 

ri Mesdjid tersebut. Didalam mesdjid “didapatkan sedjumlah besar 
batu2, tongkat dan sebuah senapan dengan mesiunja. 

KE 3 

Ketua panitya Sir Lionel! Leach 

menarjakan kepada 

seris po'isi Parks apakah ia me- 
manjang mesdjid itu sebagai pu- 

sat dari huruhara. Demikianiah 

ha'nja bunji djawaban Parks. 

Pada mulanj, polisi hanja men 

djaga disekitar mesdjid itu, teta- 

pi kemudian terpaksalah polisi 

memasukinja, Xu dilakukan oleh 

resersur2 jatg berpakaian Ppre- 

man- 
  

(Aneta) 

    
  

zK 

Hal jang kedua jang diperiksa 
wakil komis- "oleh panitya hari Kemis itu ada- 

lah perkelahiap antara poliSi dan 
segerombolan demonstran dari 
300 orang, jang berkumpul dide 
pan klooster dimana njonja Her- 

togh dap anak perempuannja ting 
gal gerombolan ini ditahan oleh 
inspektur kepada Ahmed bin Hus- 
sein dan 15 agen, jang enam dian 
taranja bersendjataan senapan 
dan lainnja tongkat2 dan perisai, 

| Kaum demonstran jang dipimpin 
oleh seorang bangsa India menun 

tut supaja njonja Hertogh dan 
anaknja dikeluarisan dari kloos 
ter. Dengan pertolgngan para ca- 
det Malaja darj sebuah sekolahan 
polisi jang berdekatan inspektur 
kepa'a tersebut berhasil mendja- 
uhkan kaum demonstran dari 

klooster — 5 
PemeriksA#n dilandjutkan, 

(Aneta—Reuter). 

KAUM BURUH BOGOR MEN- 
DAPAT PERHATIAN, 

Untuk meringankan beban ka- 
um buruh pemerintah Bogor su- 
dah dapat mengichtiarkan Ik. 150 
ton beras jang dikumpulkan dari 
14 penggilingan2 pad' jang ada di 
Bogor, Jang mendapat pembagian 
beras itu pertama ialah kaum bu- 
ruh dengan keluarganja kemudian 
rakjat. 

  

, MOEDER CENTRALE BANK” DI 
SURABAJA, 

Dakm pertjakapan dengan Soendjo- 
to, amggauta parlemen seksi keuangan 
jang kini di Surabaja, didapat, ketera- 
ngan, behwa kedatangannja antara lain 
untuk lihat pertumbuhan Koperasi dam 
kemungkinan berdirinja ,,moeder cen- 
trale bank” umtuk Dijawa Timur. Gus 
na kepentingan tersebut pemerintah 
sediakan R, 13 djuta sebagai modal, 

Tentara Dan: 
Kalau Ada Pemogokan Diperusahaan Vital—Tentara 
Sanggup Menjelenggarakan Pekerdjaan Mereka— 

Kata Kalangan Kem. Pertahanan 
JIKA SEKIRANJA pemerintah memberikan perintah supaja tentara menggan- 

erusahaan2 vital, untuk menjelenggara- 
kan pekerdjaan merona: maka APRI akan .menjediakan tenaganja untuk melaksa- 
nakan perintah itu”, demikian keterangan ja 

tikan kaum buruh jang mogok 

kepada koresponden Aneta. Keterangan tersebut 
pertanjaan apakah angguta2 APRI akan dikerahkan untuk menggantikan kaum 

buruh jang mengadakan pemogokan diperusahaan2 vital. 

menr suatu -kampanje untuk .mengum-!. 

  

  

  

   
     
     
     

  

        

& Pada tanggal 19 Pebruari jl. unt uk pertama kalinja di 3. ynesia telah dimw'ai kongres para pedagang 
menengah Indonesia, bertempa: di. Balai Pertemuan Umum Kota Pradja Dj 

kongres bersama para Mp Pelatau, 

  

-xg 

  

   
    

   

    
    

Selardjutnja kementerian 
tahanan membena: 
hwa gerombolan? ' 
Sempat di Djawa F 
nja Tasikmalaja, 
kan penjerbuan, ti 
telah dapat diha! 

pat2 tersebut, Ka , 
djut tentang hal ing tic 
berikan oleh ke : 

per 
Pa ba- 

ipelbagai 
, Giantara- 

    

: Y 
sa Yjika sekiranja aa dai Ta 
lam keadaan perang dengan negz- 
ra larinja, kementerian pertaha- 
Ran inenerangkan, - bahwa gugas 
misi militer Belanda di Indonesia 
ita adalah membantu menjediakan 
penasehat2 dan instruktur? untuk 
pembanganan angkatan perang fr- 
donesia. « 

ki 

Apakah adanja missi itu di In 
donesia — djika Nederlard berpe 
rang dengan negara lainnja — ber 
tentangan dengan politik Indone- 
sia, soaf itu harus ditentukan 
oleh pemerintah pusat. Berkenaan 
“lengan berachirnja masa peneri 
maan bekas2. pedjuang jang da- 
tang mendaftarkan diri dengan su 
ka rela kepada jang berwadjib, se 
perti jang ternjata dari pengumu 

| Mn wakil perdana menteri, ke- | 
menterian pertahanan menerang- 
kan, bahwa terhadap mereka jang 
mempunjai sendjata setjara tidak 
sjah akan diambil TN 
ter, (Aneta). 

Oh, Rumah......| 
Auak Dalam Kandu- 
ngan Mao Ditukarkan 

Gedung: 
T UAN dan  njonja William 

Ayers “dari Greenbrook di 
Pegunungan Biru Australia mena- 
warkan anak mereka jg belum la- 
bir untuk ditukarkan dgn sebuah 
rumah. Kelahiran anak itu didu- 
pa pada bulan Djuli. Njonja Ayers 
tsb. jg berumur 22 tahun, dan ibu 
Gari dua anak, hari Kemis menga. 
lakan, bahwa ia pada mulanja ma- 
la mengadjukan tawaran tsb., te- 
Kap mereka tidak dapat tahan le- 
bih lama lagi tinggal! di villa me- 
reka, ig sewanja lima pound ster- 
Iing seminggunja. Suaminja, jang 
mendjadi buruh pengelas harus 
berdjalan delapan puluh kilometer 

-antuk pergi ke tempat pekerdja- 
annja. (Reuter), 

   

    

Jakarta. Tampak pengurus panitya 

    

  

P dimulai sedjak Bei bo 
pada waktu sendia telah be 
dari Hoengsong dan Pysi 
tara itu kessatuan, 2 
tu offensif baru pada hari 
laut melalui daerah2 pe 
pada suatu garis jar 
arah timur menudja 

3 

Gerakan madju ini diikuti oleh 
kesatuan2 ' Amer ika, Inggeris 
dustralia, New Zealand. Ca 
Perantjis, Junani dan Ko 
tan serta sebuah kes: Bu 
lance India, Seorang Gburubi ibjara 
Korps ke-10 menamakan gerakan 
itu sebagai »Suatu phase jang vi 
taal da'um aksi PBB di Korea”. 

| Dalam gerakang ini pasukan? P 
| BB hanja mendjumpat perlawa- 

ain 

  
: han jang ringan atau tidak men 
| dijumpai perlawanan Sama sekali 
dari pihak pasukan2 RRT — Ko. 
rea Utara. 

6 Korps 
Sin 
Pan 
& 

     ci 

Koresponden “ULP. 
Poats mengabarkan 

Rutherford   (Ipphos) 
L— 

Pa 

diberikan oleh kementerian pertaha- 
diberikan sebagai djawaban 

  

Mao Tse Tung 
“Dimana? 

Di Peking Ataukah 
.. Di Moskow 
pu IN BESAR RRT, Mao 

ung, pada hari Rabu be- 
lam ing bekerdja di Peking. Tidak 
“diketahui, apakah ia sekarang be- 
rada di Moskou, ataukah sedang 
menderita sakit. "Sementara itu De- 
wan Negara (badan litik jang 

Ni TERI) Hal telah tertinggi di Tiongkok 
mengadakan sidang di Peking dgn 
Gipimpin oleh orang jg kedua dari 
kalangan para pemegang kuasa di 
Peking, Liu Shao Chin. Dalam ra- 

Wpat ini 'telah dirantjangkan tindak- 
an2 jang baru jang akan diambil 
terhadap ,,keg'atan2 kuntra-revo- 
Jusioner”, 

1 ka x 

Seluruh anggota telah mensha- 
diri rapat Dewan Negara tersebut 
terketjuali djenderal Lin Piao, 
jang sedang mem:mpin 
jang ke 4 di Korea. 

Berita ini adalah jang ketiganja 
jang  menjebutkan, bahwa Mao 
Tse Tung tidak menghadiri persi- 
dangan jang venting.. Tampilnja 
dimuka umum, jang paling achir 
adalah pada tanggal 26 Djanuari 
jang lalu. Berita jang berasal da. 
ri dinas penjelidikan Amerika, : 
baru2 ini telah menjatakan, bah- 
wa Mao Tse Tung menderita sera- 
ngan penjakit djantung. Berita2 
lain menjebutkan, bahwa Mao Tse 
Tung berkundjung ke  Moskou. 
(UP.). 
  

£ Inilah gambarnja kesebe'asan In” 
donesia, jang akan bertanding di | 
Asian Games New Delhi nanti mewa- 
kisi dun'a sepakbola Indonesia ber- 
hadap2an dengan kesebelasan? Asia 

lainnja. (Ameta)   
  - 

tentera' 

$: 

  

dari markas 
besar Tentara ke-8, bahwa kira2 
t Korps RRT jang berdjumlah 
60.000 hingga 80.000 serdadu da" 
2 atau 3 Korps Korea Utara jg 
terdiri dari 15.000 hingga 20.000 
serdadu kini berhadapan dengan 
pasukan2 PBB disepandjang me- 
dan pertempuran tengah. Berjta 
Itu mengatakan pula bahwa 10. 
000 hingga 15.000 serdadu RRT 

| telah mendapat perintah untuk 

| mempertahankan Hoengsong dgn 
mati2an.- 

Kesatuan2 terdepan rika 
jg menempati kedudukaj mil 
disebelah se'atan Hoengsong Sete 

jah mendapat kemadjuar 5 mil, 

pada malam Kemis mulai menga 

dakan tembak menembak dengan 
meriam dan sendjata2 ringan de 

ngan pasukan2 RRT, Menurut op 
sir2 PBB digaris depan, pasukan2 

PBB diduga telah mentianai garis 
i pertahanan paSukan2 RRT jang 

terdepan. Para komandan divisi2 
PBB meramalkan ba hwa pertem- 

Ame 
12 5 

20 9 p 
RP oat Pasarwat2 

Sementara itu p 
Serika: pada hari Ke 

daerah2 jang diduda 
RRT dan Korea Utari 
madju pasukan? dai 
pertempuran Koreei 

Pesawetge pernboi 
telah mendjatuhkan 
bom penghantjur atas 

dan sasaran2 perlengkapar 

Korea Utera Pyongyang, 

Tak : 

  

Merah 

bahwa 

Markas Besar Palang 
Indonesia mengabaj 'kan, 
menurut salah satu In di Jog 

| ja ada disiarkan berita jang ber 

| kepala ,.Missi PMI ke Korea”. De 
ngan tm MB PMI menjangkal ke 

beraran berita tersebut dan PMI 
belum pernah merentjanakan ada 

'njg missi PMI untuk Korea, pun 
untuk tempat? tain diluar negeri. 

“ Mungkin disalah satu pertemu 
an diutarakan tentang kemungki 
nan, mengirimkan misi keluar ne 
geri, misalnja di Korea. Hal “ini 

| dibitjarakan karena lapangan per 
tolongan tidak hanja untuk dalam 
negeri sadja. (Antara). 

  

    
MATI KARENA DISAMBAR 

| IKAN LAUT. 
(. Dalam minggu jl. seorang 
laki? bernama Susijo dari desa 

: Djantikontal distrik Purwodadi, 
(Kedu-Selatan) terdapat mati di 

' pantai selatan dengan badannja se 
| paro hilang, ususnja hilang sama 
sekali. Dari dugaannja beberapa 
brang anak tadi adalah disambar 
ikan olor. 
  

    Pa
n
 

   

  

puran? jang sengit akan terdjadi. | 

| sebagai 
| dibeajai 
| bank itu. 

anak , 

2dari Korps k ke “9 

          

d
x
 

PertempuranSeru 
Kini Sedang Disiapkan Dise- 

luruh Front Korea 
Ribuan Tentara RRT Sudah Berhadapan Dengan 

Pasukan2 PBB, 

dimedan pertempuran tengah, 
mi adju hingg 

   
h ah2 ang tertutup $ 

Tan disungni H    

  

  
ga hari Kemis melandjutkan offensifnja jang 

ga dalam diarak 5 mil & 
kter tengah dan t' mur, Semen- 

dan ke-10 PBB telah memulai sua 
1 horgerak madju kearah fimur 

Pasukai PBB. 
Bisa Kalah 

Asal Pasukan2 RRT 
Sanggup Berkorban- 

Kata Bradley ' 
NDERAL Omar Bradley, 

epala staf gabungan Ayne- 

malam Kemis di 
iv: ania menerangkan bahwa 

Tionghoa bisa mengu- 
sir pasukan? PBB dari Korea, asal 
sadja mereka sanggup berkoban 

Halam konperensi pers ta- 
di. Bradley seterusnja menerang- 
kan, bahwa tak ada seorangpun 
djuga jg dapat mergmalkan hasil 
perdjoangan di Korza, karena pa- 
Sukan-pasukan PBB berg ganti-gan- 
ti menang dan kalah. 

S3 ne ah 

   

  

   

  

   ka ts 

ws Fan 

Kepada peladjar2 Pennsylvania 
Uilitary College, Bradley mem- 
peringaikan supadja pemuda Ame. 
rika bersiap untuk menghadapi 
ketegangan. internasional selama 
10 atau 15 tahun. ,,Djika keadaan 
interr tasional terus seperti seka- 
res 3 ini,” kata Brad.ey, ,,maka 

Lada k emungkinan bahwa tiap2 pe 

    

    

  

     

     

   

muda Amerika "musti memberi- 
kan sumbangan, dalam sesuatu 
bentuk, kepada 'kekuatan militer 
Amerika.” (Ant—Reuter), 

RRT mulai gelisah? 
Sementara itu kantorberita Kuo 

1 pa ng ,,China Union Press” pa- 
a dari Kemis menjiarkan sebuah 

berita dari Taipeh bahwa pemerin 
h Kn kini dengan raSfa gelisah 

& kepada peperangan dj Ko 
a, 2 karen, lebih dari 450 

pu korban serdadu RRT jang te' 
ah dideritanja itu telah melebihi 

ala taksiran pembesar2. RRT 
sebelum mereka memutuskan un 
tuk jkut serta dalam pertempu- 

rang di Korea. Menurut kantor be 
rita tadi, sepertiga dari djumlah 
korban itu ialah akibat serangan2 ' 
idara Serikat sepertiga lagi oleh 
karena beku dalam iklim jang sa 
ngat dingin, sedangkan selebihnja 
teah djatuh dalam pertempuran2 
jang sungguh2. Rumah2 sakit 'di 
Manehuria, dipropinsi Honan dan 
Hankow kini penuh sesak dengan 
terdadu2 jang luka2, jang ditak 

: djumlah lebih dari 200.000 
7, Demikian ,,China  Umior 

      

   

    

DUA AHLI KEHUTANAN INDO- 
NESIA TIBA WASHINGTON. 

Minggu il. di Washington telah 
iba dua orang pembesar dari ke- 
menterian pertanian Indonesia, 
jaini ir, Susilo dan M, van Pot- 
tenburg. Mereka ini akan menga- 
dakan  pembitjaraan2 dengan 
Erim Bank tentang projek kehu- 
tanan jang king sedang dipeladja- 
ri oleh pimpindn bank tersebut 

suatu projek jang akan 
o'eh  pindjaman dari 
Kedua ahli kehutanan 

(itu telah mengadakan pertemu- 

    

atnja jang pertama dengan pim- 
piran Esim Bank pada hari Rebo. 

PRESIDEN KE SUKABUMI. 
Pada harj Minggu jang akan da 

tang, presiden Soekarno akan ber 
tolak ke Tjipanas dan keesokan 
paginja ia akan meneruskan per- 
djalanannja ke Sukabumi, dima- 
na ia akan bermalam dua malam 
lamanja. 

Pada tanggal 26 Pebruarj di 
Lapang Merdeka di Sukabumi pre 
siden Soekarno akan berpidato da 
lam rapat raksana. Sesudah itu'ia 
akan mengelilingi kota dan  me- 
ngundjungi pertundjukan2 kera- 
djinan-industri, gambar2 dan lu 
kisan9 dikantor kabupaten. 

Pada hari Rebo pagi menteri 
agama, Kjiai Hadji Wachid Hasjim 
Jelah mengadakan konferensi dgn 
pemimpin? Islam dari seluruh Ia 
donesia untuk membitjarakan ma 
salah Darul Islam dan menjusun 
usul? jang konkrit untuk pemerin- 
tah. 

Konferensi tsb. Te pa 
da hari Kemis. 

50.000.000 Dollar Bantuan Untuk Chiang 
UMEER2 PEMERINTAH 

Amerika menerangkan hari 
Rabu, bahwa pemerintah Ameri- 
ka sekarang sedang merantjana- 

kan untuk menambah bantuan 

militer dan. ekonominja kepada 
pemerintah Tiongkok nasionalis 

di Formosa dalam masa tahun 
padjak jang akan datang, Sumber 

sumber ini menjatakan, bahwa ke. 
dua perongkosan2 ECA dan per- 

tahanan militer untuk Formosa 
akan diperbanjak gung memper- 
kuat pertahanan pulau tersebut 
dan guna menghindarkan keka. ! 
tjauan ekonomi jang akan timbul, 

ade 

djtka Chiang Kai Shek terpaksa 
membelandjakan reserpe emasnja 
jang paling penghabisan untuk 
menutupi kekurangan anggaran 

AN Hug jang terus-menerus 
Men 
Kalangan2 pembesar pemerintah 

menerangkan, bahwa Amerika se- 
dang memikirkan suatu rentjana 
untuk menjediakan seharga 50 dju 
ta dollar bantuan militer bagi Chi- 
ang Kai Shek sewaktu tahun pa- 
djak jg mulai bulan depan. Pembe 
sar2 Amerika 'ini seterusnja mene 
rangkan, bahwa mereka ingin se- 

| kali untuk melaksanakan rentjana 
| jg memungk n untuk 
menghindarkan atau mengurangi," 

4 

  
   

habisnja reserpe emas Tiongkok 
hasionalisg itu, Dikatakan, bahwa 
sewaktu Chiang Kai Shek mula? 
mengambil perlindungan di Formo 
sa kira2 2 tahun jg lalu, ia masih 
mempunjai reserpe emas seharga 
kira2 330 djuta dollar, Akan tetapi 
setahun jl. reserpe emas ini kata- 
nja. hanja tinggal 150 djuta dollar 
lagi. 
Menurut pembesar2 ini, dengan 

harga sekarang ini reserpe emas 
Tiongkok nasionalis ini hanja akan 

dapat dibelandjakan untuk 6 bu- 
lan lagi, 

Pembesar2 Ameriky,  menjata- 
| kan, bahwa sewaktu Chiang de- 

   
  

nar2 akan bantuan milite, guna 
mempertahankan Formosa terha- 
Gap komunis, kesan umum dari 
para penindjau Amerika adalah 
bahwa sekalipin dalam keadaan 
Sekarang ini, pulau Formosa ada- 
lah tudjuan jang terpenting bagi 
RRT 

Menurut laporan, djumlah pa. 
Sukap darat, laut, dan udarg, na- 
sionalis sekarang ini di Formosa 
ialah 600.000 orang, Dikatakan 
pula, bahwa Chiang. mempunjai 
kira2 1.600 penerbang dan . tju- 
kup pesawat terbang untuk mem. 
pertahankan. pulau itu. (Antara- 

ngan tidak ragu2 membutuhj be- | UP), 

2 
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ta Suwor3do, 

“00. “Djokojuwono. 390. Suhardjono, 

Peer menara 

Mean 
  

SEMARANG, 

emas i 

    

k tentara . tadi 

    
negar 

  

han Ten daging 

: dgn ) Tea, 

mungkinan bahwa ada buruh 

. di-molest atau diganggu 

ne S- Namin betapapun 
tara kita untuk menggantikan buruh vital tadi, 
ta itu pastilah belum akan bisa diterima oleh pihak buruh, apa lagi ' 

oleh or i2 buruh jg demikian hyper-sensitief itu. Tentara dja- 

dinja nanti akan dipandang sebagai ,,staking-brekers”. Dan tiap sta- 

king-breker di mata tiap buruh adalah sangat on-simpatiek, "Bahkan 
malahan bisa dipandang sebagai ,,pengehianat” L.....:.. 
— — SY Fentara kita masih muda. Masih dlm pertumbuhan. 

Dan dalam bertumbuh ini, haruslah didjaga benar-benar djanganlah 
. ada rasa-Asa tidak baik dari rakjat 
terhadap tentara. Terutama harus didjaga, djanganlah sampai ten- 

tara kehilangan simpatie dari rakjat, terhitung buruh-nja itu. Dan 

salah satu djalan, dalam keadaan dan konstellasi masjarakat seka-. 
“rang ini, untuk dgn mudah kehilangan simpatie tadi, ialah ka-: 

lau tentara dianggap mendjadi ,,staking-breker”! Maka kita anggap 
“kesediaan tentara tadi untuk menggantikan buruh vitaal itu (walau 

| Kita sendiri bisa menerima-nja) belum-lah tepat! 

— —— — — Mogok adalah lembaga demokrasi, jg didasarkan atas 
prinsip ekonomi liberal, jg achir ini mana didasarkan pula atas prin- 
sip pertarungan tenaga jg bebas”. 
buruh mogok, djadinja buruh banjak sedikit mempraktekkan prinsip 
diatas tadi. Dus mengakui pula adanja vrij spel van krachten tsb. 
Maka itu harus tjukup djudjur dan perwira untuk menghadapi ke- 

lainnja 

'nempati dan mengerdjakan pekerdjaan jg ditinggalkan itu! 
“DS ——— Dan disinilah tentara kita bisa memberikan bantuan- 
nja, zonder ada risiko mendapat pandangan jg kurang simpatiek. 

Bila ada sesuatu kalangan mogok, dan bisa kedapatan golongan2 

lain jg mau dan berani mengerdjakan pekerdjaan jg 
tentara selandjutnja tjukup memberi bantuan dgn djalan mendjaga 
keamanan dan tata-tertib, supaja buruh jg sedia bekerdja tadi tidak | 

oleh mereka 

28 PEBRUARI 1951. ”—1 

Dan Buruh 

— — Keterangan kementerian pertahanan, bahwa tentara | 

antikan buruh dlm perusahaan2 vitaal bila dlm f 
“tadi terdjadi pemogokan, pantas mendapat perhatian. Ke- 

ha memang logis. | 

hong siap sedia dan ta'at kepada apa sadja jang di- 
oleh ra kepadanja. Djuga untuk mengganti buruh 
Pun hal ini di pelbagai negeri2 besar memang sudah 

| kebiasaan dan djuga sering terdjadi. Misalnja pembong- | 
dari kapal2 jg berlabuh di pelabuhan London, | 

pelabuhan tadi terdjadi pemogokan buruh dok beberapa | 
Pengoperan Pennsylvania-Railroad oleh pasukan2 Ameri- |' 

: waktu jl. terdjadi pemogokan besar-besaran di 

It Maba ate sih dibawah pimpinan John Lewis, jg sangat | 

hebatnja itu dan menghantjam hampir seluruh lalu-lantas Amerika 

Tentara sebagai alat- 

    
,sbiasa” sifat kesediaan ten- 

(inclusief buruh-nja) 

(vrij spel van krachten). Kalau 

jg mungkin sedia me- 

sikap tentara ki- | 

  dimogoki itu, 

jg meletakkan pekerdjaan. 
Lain dari ini, dalam kedaan konstellasi masjarakat seperti sekarang, 
djanganlah tentara bertindak lebih djauh. 
  

80L0. 2 £ 
2. 

Sekitar Perguruan Tinggi 
“Islam Indonesia. 

Oteh Perguruan Tingsi 
Indonesia Gi Surakarta 
kaf sbb: 

1. Klas Pemabatuma PTII jang 
ke I telah diachiri pada tanggal 1 
Februari 1951, Sedangkan pengi- 
kut2nja telah dapat mengikuti 
udjian pada tanggal is/d 9 Febru- 
ari 1951. Dyangara. djumlah siswa 

” 25 orang ut, jang dapat Iu 
lrs 20 orang. 

3. Klas Pendahuluan jang ke II 
akan dimulai pada tanggal 1 Maret 
1951, sedangkan jang dapat dite- 

diumur 

“rima pada Klas tersebut, jalah se- 
rendah-rendahnja jang telah duduk 

- di Klas HI SMA dan mereka jang 
tak lulus dalam udjian untuk ma- | 
suk dalam udjian PTII pada tang 
gal 1 sd 9 Febrlari 1951. 

3. Untuk Kullijah Hukum, jang 

  

  
akan Giselenggarakan pada tang” i 
gal 1 Maret 1951, djuga menerima ' 
pendengar jang bersjarat seren- ' 
dah2nja telah duduk di Klas III 
SMA atau sederadjat dgn itu. 

Dena ekor bekitjot 
“dimusnakan. 

Bani ini didaerah Katjama- 
tan Polokerto Kabupaten Suko- 
'hardjo telah diadakan “gerakan 
serentak untuk memberantas ha- 
ma bekitjot. dalam 5 kalurahan, 
jang hasilnja sbb: 

Kalurahan Mranggen 1.225 
.ekor, Polokerto 7.208 ekor, Re- 
djosari 1.508 ekor, Gemongsari 
150 ekor, Kajuapak 515 ekor, sc- 

luruhnja ada 5 201 ekor, 

- Hasil Udjian Masuk 
»Faculteit Hukum” 

P.T.LI, Solo. 
, Oleh Perguruan Pen Islam Indo” 
sia di Surakarta diumumkan, behwa 
jang lulus dalam udjian-masuk ,Fa- 
culteit Hukum” dari Surekarta, 

| adalah. seperti berikut: 
11 Tana 2. Djazuli Na'im, 3. 

Bufaat, 13, en 6. Bam- 
bang Hina KE Abdany, 8 . Musijady, 

ae Satibt 10, Ionu Salimi, 11. Harun, 
12 Abd. Latief, 13, Rochemi, 14 Much 

“Ejahlan, 15. Sudiro, 16. Sudibjo, 17. 
18. S. Umar 19. Rusjdan, 

K Dante 21 Mean 22. 
ohardjohubojo, 

| R4 Suharts, 25 (Much. Sjahdo'a, ” 26, 
“MEObAhay 27, Samdjono, 28, Dasuki, 

31. 
Hardijanto. 32. Sudarsono, 33. Testid” 

, WASL UN.” 1 
  

   

Neta “Mereka jang telah lulus Obarag se- 
|. lekas | mengadjukan  permin- 

tea ntuk mendjadi' ,/Maha-Siswa" 
mbat- atnja tgt, 28” Februari 

1951 dengan membawa: a. uang 
daftaran “sebanjak R. 25.—, b. 
College sebanjak R, 180.—, c. 
bawa dua bueh pas-foto. 
Mereka. j6 mn 3. tidak tulus diberi 

pen- 
/Uang 
.mem- 

ke- 
   

selama 4 tempet) 

Pan Hurt Setasa Hatat 
u kira2 djam 22.00 didesa 
s3 si sistenan Karang- | 

1g perampok berpa- 
enteng mereka 

  
| rang. dapat hidup subur, 

1 mengikuti College pen” : 5. 
Ta but | 

5 bulan Maret s/d Djuli 1951. | 

: Nan Agustus "akan diadakan | 

: / dang perlu adanja organisasi jang 

sJDJOCJA. 
Dr. Mulder dosen se- 

» kolah Theolegia. 
Bertempat Te Djawa Kli 

ren Lor, Je ru2 jni telah 
diadakan Pai ba “penghabisan 
(penetap an) Ds. Mr: D.C. Mulder: 
ebagai dosen pada Seko'ah Theo- 

logia Jogjakarta jang dihadir: 

    

  

   

  

   

  

     

  

   
   
         
     

   
   

   
    Penduduk Heran Meli 

EBAGAIMANA TELAH dikabarkan hari Saptui sore 300 orang 
bekas dari Djawa 

perdjalanan mereka ke ng Bapu di Bautan di Madura. Rom- 
bongan inj diantar oleh | 
watan pene rangan. Malamnj 
deh” di Surabaja dan keesok: 

saris “polisi -. Lae Rea 

Sesudahnja berita, dilan- | 
djutkan ke Bautan, Dikampong B2 
jang dilalui penduduk keluar ru- 

t mah untuk melihat pasukan apa- 
kah gerangan jang lalu itu de- 
ngan naik truck2 dan memakai 
pakaian serba hitam, dan..., 
rambut pandjang. Jang bersang: | 
kutan sendiri, jakni - bekas2 pe- 
djuang itu, dengan ikat2. kepala- 
“ja jang merah dan rambutnja 
jang pardjang2 djuga melihat. ke- 
pada. penduduk dengan penuh ' 
perhatian dan pertanjaan dida- | 
lam hati: ,Bagaimanakah nasib 
kita nanti di. Madura?” dan 
sungguh tak terkira? o'eh mere- 
ka ketika di Sumenep rakjat me- | 
njambutnja dengan gembira, dan 
diperbatasan  Sumene 
tung selembar kain d 
pan .Selamat datang”. 

ngan2 jang besar dari bambu, :   Dewan Kurator, pada” dosen sekc- 
lah tsb. wakil pemerintah Kota 
pradja, PPK dan utusan2 gere- 

dia. 

Sesudah penghabisan 

£ 5 pidato 
kurang 

afat' 

dr. Mulder 
mengenai 

pentingnja    
MACELANC. 

Petani2 Kaw. Salaman Gi- 

at Memelihara I kan. 

  

Disamping mengerdjakan sawah 

dan ladangnja dengan tanaman2 jg 

lekas mendapatkan hasilnja, djuga 

Bapak? Tani didtisrah Kawedanan 

Salaman kini sedang giat memeli- 

hara ikan dikolam-kolam dan men 

tjoba djuga menanam ikan disawah 

untuk mempergiat usaha mereka 

kearah pemeliharaan ikan tsb. oleh 

Djawatan Perikanan Kab. Mege- 

lang diberikan tjontonja dengan 

membikin kolam2 perikanan tawar 

didesa Krasak, dan sementara di 

desa Menoreh Kawedanan Sala- 

man. 
Djuga perlombaan menanam pa- 

di jang diadakan oleh jang berwa- 

djib dapat sambutan baik dari pen 

duduk di Salaman. ' Untuk menja 

takan -sendiri sampai kemana Bus 

madjuan ini, maka oleh Bapak Re 

siden Muritno. Bapak Bupati Judo 

dibroto dengan diikuti oleh Kepala2 

Djawatan Pertanian Kabupaten 

gan Diawatan Pengairan, pada tg. 

20 Februari telah diadakan penin- 

| djauan kedaerah tsb. 

Oleh Bapak Wedono Sujudono 

Yombongan tsb. dibawa kedaerah2 

jang sedang giat membangun per- 

tanian baru itu, diantaranja dide- 

va desa Monareh, Krasak, Kalisa- 

lak diinja. Tidak lupa dibeberapa 

tempat diadakan pertemuan kefjil- 

ketjilan dimana. Bapak2 Kepala 

Daerah memberikan andjuran2nja 

jang dipandang berguna. 

Perdagangan Klembak Di 

— Mgl Dapat Perhatian Jg 

Memuaskan. 

Sebagaimana umum mengetahui 

dan sering2 djuga telah diberita- 

kan dim. surat2 kabar, di daerah 

Magelang terdapat satu hasil bumi 

jang ditempat-tempat lainnja dja- 
jalah . 

KLEMBAK. Oleh karena produksi 

klembak klihatan semangkin besar, 

maka oleh beberapa pihak dipan- 

dapat membawa perbaikan kearah 

: perdagangan tsh. Untuk melaksa- 

' nakan tudjuan jang baik ini, pada 

Fi tg. 12-2-51 disana telah dibentuk 

suatu organisasi jng Pengurus 

, maupun Anggauta2nja terdiri dari 

| pedagang2 Indonesia dan Tiong 
| Hwa. 

Organisasi tsb. diudjutkan men- 

djadi Perseroan Dagang de- 

Dea modal pertama sebanjak: 
1.000.000. (satu djuta rupijah). 

dan tiap2 ruangan mempunjai 50 
tempat tidur memakai kelambu ' 
Rupanja mereka senang dengan 
tempatnja ini, pula sambutan jg. 
baik Se itu adalah sa-' 
tu sebab jang telah ikut membe- 

rikan kepuasan hati para bekas 
pedjuang. 

Dari kalangan? jang resmi 
wartawan Aneta di - Surabaja' 
mendapat keterangan, bahwa 
kamp tersebut belum selesai sama' 
sekali. Luasnja akan mendjadi 
14 ha, banjaknja ruangan? tidur 
40 buah, Selandjutnja 8 ruangan 
makan, sebuah kantin, sebuah 
ruangan sakit, 4 buah dapur, Se- 
buah ruangan sembajang dan sa- 
tu lapangan olah raga, Pula ada 
tempat berenang sebesar 20 x.50 
meter. Pada waktu ini kamp itu 
baru mempunjai 10 ruangan ti- 
dur, satu ruangan sembahjang 
satu kantin, satu ruangan makan, 
satu ruangan sakit satu dapur 
dan sebuah lapangan olah raga. 
Sampai kini untuk -segala2nja jang 

an Bean inka, ja Tk Ham ini d: Ma bia Ku- 
rang dari R11 

. Dalem @. telah dite- 
tapkan bahwa ak dara anggota | 
Ta dikeluarkan biaja R. 100— sebu- 

Sebelum mereka dimasukkan polisi 
aa tentara, .maka mereka akan di- 
latih lebih dahulu setjara. militer dan 

   

   

   
   

          

    
   

      

   
   

    

   

      

    

  

    
    
   

  

   
   
       

      
     

  

9g jawa. Barat Dibawa 
Di Madura” 

lihat ,,R ambut Pandjang Dan 
Badju Hitam”. 

  

, mer 

tergan- Fa 18 : 3 
gan utjg- j 

Tempat mereka adalah rua H 

  

angkat. 1000 
enudju ke Hol- 

“(Aneta) 

ja : 
  

Barat telah tiba di Surabaja dalam 

ta polisi dan Apanya dja- 
eka Aa Bd, di-los2 di 

u Djawa dan Ma- 

pengurus panitia Nai Hap rehabilitasi. 

Kantor Beri- 

2 ta Islam 
# ONPERENSI ISLAM sedunia 

di Karachi, pada hari Selasa 
belah menerima baik sebuah reso- 
fusi, untuk segera mendirikan se- 

  

buah »Kantor berita Islam”, jang | 
akan mempunjai : jabang2nja Gisa 
mua bagian dunia jang penting. 
Dalam konperensi, jang diikuti 

membantu 

-yangan tsb aktief dalam 

En | dah2 akan tetapi djumblah ada : 
| harinja, hari Minggu, 'perdjalanan di- 

teruskan dengan menjeberangi terusan antara p 
dura menudju ke Kamal Disini mereka disambut oleh anggota? dari 

, mobrig dan TNI, dan penjerahan mereka dilakukan oleh komi- | Kak. Gasardis "anti terdiudk dela 

| djikan berikut   oleh 40 negara, telah diputuskan 
djuga untuk mendirikan ,.persatu 
An wartawan Islam sedunia”. Per 
satuan ini akan terdiri dari wakil? 
pers dalam semi negara Islam, 
dengan maksud mentjapai 

saling mengerti ji    
      

' takan: ,,Oleh karen: 
ta dunia kini di 
ig tidak berigama Islam, dan pen- 
dirian umat Islam .sedikit-banjak 
ditindas ataupun diabaikan seba- 
gai akibat kelalaian ataupun  ke- 
alpaan, maka dgn ini diputuskan, 
bahwa dgn tiada menunda-nunda 
waktu akan dimulai dgn mendiri- 

an, sebuah kantor berita Islam 
dgn kantor2 di semua kota jang 
penting di seluruh dunia.” (Reu- 
ter). 

kantor? beri- 

MURID2 SEKOLAH BOGOR 
MENERIMA 1 LITER BERAS. 

Atas usaha Residen Bogor telah 
dapat kumpulkan dari penduduk 
jang dermawan Ik R 24.000,—. 
Uang tsb dibelikan beras jang ke- 
mudian dibagi?kan kepada murid 
murd sekolah dengan harga 
R 0.25 tap liter, Djumlax mu- 
rid Sekolah Rakjat dj Bogor ada Ik 

1 | jolali adalah daerah: Masuk — Se- 

sa i oleh orang2 | sang: 

1, salnja Sendjata2 
k Bojolali? 

Deva Grajak Bc Dari ,,Daerah 
Operasi” Grajak 

W 

    

    

  

nurut keterangan, karena Ju 
rah2 tsb hr lam usaha untuk 

menangkap gerombolan 
grajak itu, sedang pegawai2 pa 

tukan Panitya Keamanan Total. 

Kriminaliteit terus me- 

: ningkat. 
Menurut leporan2, “keadaan kri 

minaliteit se ama tahun 1950 jl. 
didaerah Kabupaten Bojolali me 
nurdjukkan suatu garis jang te 
rus mentik. Keadaan pentjurian2 
biasa boleh dikata tidak banjak 
menjimpang dari waktu jang Su 

1ja penggedorang jang dilakukan 
oleh gerombolan? Grajak ternjata 
makin meningkat. Angka2 djum 

ma tahun 1950 j'. tang kami sa 
ini akan dapat 

berbitjara sendiri kepada para 

pembatja, bagaimana keadaan ke 

amanan didaerah Bojolali tsb. 
Pada bulan Januari 1950 telah 

terdjadi 2) keli penggedoran, Fe 

bruari 26. Maret 25, April 43. Mei 

13 Juni 22. Juli 79. Agus. 79 Sent. 
165, Oktober - 183. Nonember 

503, Desember 305 dan dalam bu 

lar Januari 1951 te'ah terdjali 

718 kali penggedoran. 

Daerah-sarang Grajak. 

Daerah jang disebut sarangnja 
gerombolan? Grajak tsb menurut 
keterangan terletak pada daerah 
perban antara Kabupaten Kla- 

n dan Bojolali. Sedang daerah 
Operasi” mereka bagi daerah Bo 

la — Teras — Ampey — Modjoso- 
ngo — Tjepogo —.Sawit. Daerah 
perbatasan Klaten-Bojolal: tsb me- 
mang mulai dulu adulah fempat- 
.nja perampok2, karena daerah itu 

at baik: untuk menjembunji- 
Kan diri dari intaian polisi. Dan 
menurut keterangan, memang se- 
mendjak dulu didaerah tsb bahjak 
terdjadi pembunuhan2. 

ARTAWAN BoAkA MERDEKA 

jam suaSana chawatir dan takut, 

| ri mengungsi tidur didalam kota, 

  Tidak bedanja dengan Grajak 
didaerah Klaten, Grajak daerah 
Bojolali pun mempunjai sendjata | 
jang lengkap. Djuga didaerah 

Bojolali orang menjatakan de- 
ngan pasti, bahwa Grajak2 tsb. 
telah membeli sendjatanja dari 
orang2 KNIL di Semarang dan 
Salatiga. | Dalam melakukan 
»Operasi”nja biasanja mereka 
berkelompok2 antara 15 hingga 
50 orang, sesuai dengan kekuatan 
OSN desa jang mereka 
datangi. Kebanjakan - diantara 
mereka berpakaian seragam. Sua- 
tw hal jang typisch bagi Grajak 
Bojolali jalah, bahwa dalam me- 
lakukan penggedoran2 itu, mere-   52.450 crang. 

  

masjarakat, dan untuk ini maka. djuga 
rambut mereka harus dipotong. 

Dikalangan2 pemerintahan di Madura 
terdapat pengharapan besar akan ber 
hasilnja pertjobaan di Bautan ini. Ke- 
amaman di Madura djuga akan mem- 
berikan. pe ja kepada bekas pe- 
Maa ini jang sudah 'kiarn lama ber-   mendapat, didikan rochani dalam waktu 

sependjang-pandjangnja tiga 

ganisasi tsb., maka pendjualan sa- 

ham jang berharga a R. 100.—, 
dibagi sbb. 4045 diperuntukan ba: 
gi para penanam  klembak, 3045 
untuk Pedagang Indonesia dan jg. 
304 lainnja untuk pedagang ' 

Tiong Hoa. Dari keuntungan nan- 
tinja direntjanakan pem 
5094 untuk pemegang saham, 30”: 
untuk modal tjadangan dan 201, 
disokongkan kepada usaha2 Sosial 
didaerah Kedu. 

Karena kesukaran hidup, 

Seorang bernama Amatglindi da 
ri desa Bentjoredjo, jg rupanja ke 
sal hati karena telah pertjetjokan 
dengan Benua disebabkan kesu- 
karan hid lup, Fan 
parkan diri dibawah kereta api jg 
datang dari stasion Kutoardjo me 
nudju ke Djenar. Setelah diangkat 
kg rumah sakit Amatglindi meng 
hembuskan napasnja jang pengha 
bisan. 

  
Keamanan Magelang 

tambah baik 
Menurut lapuran jang diberikan 

oleh pihak kepolisian kepada Kapa 
ja Daerah Kedu menjatakan, bah- 
wasemendjak. diadakannja pember- 
sihan ditempat- tempat. persembu- 
njian garong2 maka kini kemadju- 
an keamanan daerah Kab. Mage- 
lang menundjukan kenaikan 30. 

' Dapat dibanggakan pula bahwa 
dalam bulan Djanuari di dalam Ko 

bulan. 

mati tergilas kerata api. | 

1 Kemis jl. melem | 

didalam suzsana kehidupan jang 
Se kas normaal. 

sa dirasakan sangat besar gunanja 
oleh pihak Kepulisian, ternjata ke- 
tika di kamp. Potrobangsan II ter- 
djadi akan ada penggedoran, ke- 

| tjuali dapat digagalkan oleh kare- 
na perlawanan dari jg mempunjai 
rumah sendiri, djuga salah satu da 

ri penggedor dapat tertangkap da- 
| ri seksi Keamanan didesa tersebut. 

| Utk. menghindari penja- 
| kit pseudo pest. 
|. Didaerah - kabupaten . Purworedjo 
| dan Kebumen oleh Djawatan Perche- 
waran dalam ini bulan telah dilaku- 
kan penjuntikan terhadap 

| pseudo pest pada 3.500 ajam, Usaha 
| Djawatan Perchewanan “itu mendapat 
| sambutan baik dari rakjat, 

wodadi . Djenar pcda waktu jang 
achir2 ini ada banjak chewan jang di- 
hinggapi penjakit, mubeng: oleh Dja- 

watan Perchewanan 200 ekor kerbau 
| dan beberapa ekor sapi: telah disumn: 
itik Begitu djuga “untuk memberantas 
penjakit mulut dan iratjak telah dia- 
dakan “pemberantasan dan. penjunti- 

Ikan, Sekarang. ternjata usaha2 itu 
| telah berhasil hingga Nampak penja- 

| kit2 berkurang. 

SALATIGA. 

  

Konp. Djapen. 

Besok hari Minggu tanggal 25 
Pebruari jang akan datang, di Ho- 
tel Kali-Taman Salatiga akan di- 

ta Magelang sendiri tidak tedapat | | langsungkan konperensi Djapen se 

penggedoran maupun pentjurian2 | | Juruh Djawa Tengah, . konperensi 

kapasa para penanam klembak pun » jang berarti: Pun bantuan dari ada 

turut mengenjam algae yi sai 2 seksi Keamarian dimasing2 de- 
mana mungkin akan dikundjungi 
djuga- oleh sekretaris djenderal 

ka selalu menggedor seluruh de- 
sa, tiada satu rumah Pun "jang 

mereka tinggalkan dengan tiada 
memandang kaja atau iskin. 
Mungkin hal itu erdjakan 

berdasarkan pengalaman, - bahwa 
sering orang2 kaja menitipkan 
barang2  kepunjaannja pad 
orang2 jang miskin sadja dengan 
perhitungan bahwa jang digedor 
itu toch hanja tempat orang2 ka- 

ja sadja. 

Kem. Penerangan Ruslan Abdulza 
ni. Antara lain akan dirundingkan 
goal2 untuk melantjarkan usaha2 
penerangan. 

Seterusnja pada hari Senen tang 
gal 26 dan Selasa tanggal 27 Pe- 
pruari ditempat tersebut diatas 
akan diadakan konperensi dari 5.B. 
K.P. (Serikat Buruh. Kementerian 
Penerangan) seluruh Djawa Te- 
ngah, dengan atjara antara lain 
consolidasi organisasi, membentuk 
commissarjaat S.B.K.P. Djawa Te- 
ngah, dan persiapan2 menjusun 
kongres S.B.K.P. jang akan dida-   penjakit 

Selain itu didaerah kawedanan Pur-'| 

kan di Djakarta. Jang turut am 
bil bahagian dalam konperensi ter 

sebut ada kurang lebih 150 orang. | 

Perkara2 kedjahata: 

jg. telah Wiputus. 

Banjak perkara2 kedjahatan jg 
telah diputus dalam tahun 1950 
oleh Pengadilan Negeri ada 117 di 
Salatiga dan 118 di Ambarawa. Ke 
djahan2 itu tebahagian besar ter 
aa dari pentjurian dan perampo- 
an 

Berhubung dengan ' banjaknja   perkara jg harus segera diputusi, 
maka, tiap2 hakim kimi diberi tugas 
untuk memeriksa tiap bulannja se 
dikitnja 60 perkara. 

Pengadilan Kepolisian (dahulu 
Landgerecht) jang mempunjai tu- 
gas untuk memutusi perkara2 jang 
ringan (pelanggaran) dengan Un- 
dang2 Darurat no, 1 tertanggal 24 
Djanuari 1951 telah dihapuskan 
dan digabungkan kepada Pengadi-   lan Negeri, 

  

Oleh wartawan sendri) 

Rakjat gelisah dan takut. 
“Bahwa rakjat didaerah ,,opera- 

S1” grajak tsb. selalu hidup da- 

tidak usah diterangkan, Banjak 
diantaranja jang pada malam ha- 

Djuga banjak dantaranja jang | 
teah menitipkan harta-miliknja ' 
didaerah2 jang aman. 

Suatu keadaan jang typisch 
jang terdapat pula didaerah Kla- 
ten, jalah bahwa penduduk didae- 
rah ,,operasi” grajak tsb. tidak 
mau memberikan keterangan se- 
dikitpun mengenai grajak tsb. 
Rupanja mereka takut akan aki- 
bat2nja, 

Pemetjahan masalah Gra- 
jak Bojolali lebih sulit 

dari pada di Klaten. 
Selain sebab2 disekitar keadaan 

tanah jang ,,minus”, keadaan so 
sial-ekonomis jang “buruk, keke 
tjewaan?2 terhadap Pemerintah, 
dan sebab? jang ditimbulkan 
Oleh beroeps.grajak dan oleh in   filtrasi pihak jang tidak menju 
kai kemerdekaan kita untuk me 
ngatjaukan daerah kita, bagi 
daerah Bojo'ali. masih ada lagi 
Suatu soal jang djuga merupakan 

bibit tumbuhnja grajak itu, ja 

'ah soal agraria... Politik agraria 
jang berlaku didaerah Bojolahi | 
pada dijaman kolonial du'u telah 
dibikin sedemikian rupa -sehing 
ga bagi kaum tani sukar untuk 
hidup dengan tjukup dari khatsil 
tanahnja .Tiap petani hanja mem 
punjai sebidang tanah jang sa 

rgat sempit, jang hatsilnja ha 
nja tjukup untuk tidak mati ke 
Ieparan (net genoeg om er van te 
leven). Dengan demikian, maka 
mereka terpaksa. mentjari tamba 
han penghatsilan dengar “men 
djual tenaganja di Onderneming2. 
Dan memang itulah maksid po'i 
tik agraria. kolonial itu. karena 
Ondernemira2 itu membutuhkan 

| tenaga buruh. 

Keadaan jang demikian itu te- 
lah menimbulkan benih keinginan 
untuk mendapatkan tanah jang 
lebih luas, jang dapat memberi- 
kan penghatsilan jang 
njak pula. Dan hasrat memiliki 
tanah jang lebih Juas ini pada 
waktu sehabis clash ke II jl. ter- 
njata tidak dapat. lagi ditahan. 
Mereka telah menduduki tanah2 
onderneming dengan mendirikan 
rumah2 dan mengerdjakan Sa- 
wah Gisekitarnja. Hingga seka- 
rang telah ada Ik. 6000 sampai 
7000 rumah rakjat jang telah di- 
dirikay ditanah2 onderneming itu. 
Sedang Onderneming Bergcultu- 
res jang luasnja 10. 852,56 Ha itu 
kini telah rusak sama sekali. 

Hasrat rakjat jang demikian 
itu ternjata telah digontjengi pu- 

la oleh aksi2 pihak grajak guna 

maksud2nja jang djahat itu. Da- 
lam aksi? pembersihan jang dila- 
kukan oleh machtsapparaten da- 
ri pemerintah, sering rakjat te- 

lah dihasut oleh pihak grajak de- 
ngan mengatakan bahwa “ tinda- 

kan pembersihan itu ditudjukan 

terhadap orang2 jang telah men- 
duduki tanah2 onderneming tsb. 
Dengan demikian, maka penje- 

lesaian maSfaalah grajak didae- 

TJERIBON. 

  

Bupati D.I. Madjaleng- 
ka menjerah. 

Keterangan terlambat jg didapat 

dari Djawatan Penerangan Madja- 

lengka menjatakan bahwa bupati 

Darul Islam kabupaten Madjaleng- 

ka Abdul Hadi kini telah dalam 

rawatan CPM karena menjerah pa- 

da polisi dan pamongpradja ke- 

tjamatan Dawuan beberapa hari jl. 

Sebabnja ia menjerah menurut ke- 

terangan jg didapat ialah karena 
ia telah djemu: anak buahnjapun 
di daerah Madja ada jg telah me- 
njerah. 

32 Madrasah dapat tum- 
djangan pemerintah 

Dari Djawa'an.. Agama Djawa 

Barat telah diberikan sebagai 
tundjangan tahun 1950 kepada 32 
madrasah “didaerah . karesidenan 

Tj:rebon. . Kang rersebu'. da bag 
kan. “untuk kabupaten Kuni- 
nga R 23414,-—, Indramaju 
R 14.255, dan kotapradja. Tji- 
rebon R.13:119,— sedang untuk 
kabupaten  Tiirebon. dan Madja- 
lengka hingga kini masih belum 
diterima. 

Selandjutnja didapat keterax 
ngan, bahwa siarat jang harus di- 
penuhi oleh. tiap madrasah untuk 
mendapatkan  tundjangan ialah 
bahwa  sedikitnja seperti dari 
mata peladjarannja harus bersifat 
umum dengan murid 300 anak, 
pula organisaginja teratur. 

-— 

  

  

  

jang telah mengadakan penindjauan di Bojolali 

mengabarkan, bahwa selama tahun 1950 jl. didaerah Bojolali telah terdjadi 
1423 penggedoran dan perampokan jang dilakukan oleh gerombolan2 Gerajak, 

ps gedoran mana 800 ekor sapi dan harta-milik penduduk, seluruhnja menurut 
sir na burang dari R .4000.000. telah kabur digondol oleh ger ombolan2 tsb. 

aa 

Serdadu2 Ambon Naik 
Kapal ,,Neily" Dan 

»Kota Intan” 
D ARI PIHAK djurubitjara Ke- 

menterian Pertahanan, dida- 
pat keterangan, bahwa kemga 
dulu telah berangkat dari Tan- 
Ujungpriuk menudju ke Nederland 
Uengan kapal ,,Nelly” serdadu? be- 
kas KNIL Ambon jang kini mem- 
punjai status sementara KL. 
mlahnja jang berangkat dari Tan- 
djungpriuk kemarin dulu itu ada- 
lah Ik. 1.400 orang terhitung ke- 
iuarganja. 

Kemarin berangkat dari pela-, 
buhan Tandjungperak (Surdba- 
ja) dengan kapal Atlantis” Ik. 
200 orang bekas KNIL jang ber- 
status KL bersama keluarganja. 
Dan pada tgl. 20 Pebr. jl. dengang 
kapal ,,Kota Inten” 
dari Surabaja 283 orang dari 
KNIL jang berstatus KL dan 25 
militer KM bersama 600 keluar- 
ganja. Orang bekas KNIL Am- 
beri jang berstatus KL itu semua- 

nja menjatakan ingin tiftgal di 
Nederland, (Antara). 

Kalau Tank Mau 
". Mertamu... 
& EBUAH TANK JANG, keh'la-. 

ngan alat pengemudinja pa- 
da hari Selasa pagi telah Pelan 
gar rumah kediaman overste Tij- 
man, kepala Nederlandse Milita're 
Missie di Bandung. Tank dari uku 
ran berat sedang itu setelah me 
lintasi sebuah solokan, pasar peka 
rangan dan rumpun bunga mawar 
melanggar dinding luar dari Tu- | 
mah itu dan baru terhenti dengan 
hanja mendapat kerusakan ringan, 
tetapi dinding jg. dilanggarnja ber 
lobang sebesar dua meter. Ketjela - 
kaan manus'a tidak ada. 

  

Pen nah Bojolali lebih sukar daripada 
didaerah Klaten, karena soalnja 
pun tebih.,,zgecompliceerd” pula. 

Panitya Penjelesaian 

soal tanah. 
Berhubung hingga Sekarang 

dari Pihak pemerintah Pusat be- 
lum dikeluarkan suatu pedoman 
atau peraturan mengenai  penje- 
lesaian masaalah agraria didae- 
rah Bojolali, maka oleh Peme- 
rintah Daerah Kabupaten Bojola- 
li pada bulan September 1950 ji. 
telah dibentuk Panitya Penjele- 
satan Tanah jang terdiri dari wa- 
kil2 organisasi? tani, untuk. me- 
ngadakan penjelesaian sementara 
mengenai maSaalah tsb. sambil 
menunggu peraturan lari Peme- 
rintah Pusat, jang diharapkan 
nantinja dapat diambil oper oleh 
Pemerintah Pusat, Usaha Pani- 
tya tsb. jalah: 1, mengumpulkan 
rumah2 jang tersebar dimana-ma- 
na jang tak karuan letaknja itu 
mendjadi beberapa sadja, 
hingga lebih mudah mengaturnja, 
2. mengadakan registrasi sebaik2 
nja mengenai tegalan jang boleh 
dikerdjakan oleh penduduk 'jang 
telah mendirikan rumah2 itu ja- 
lah lebih kurang seluas 1 Ha, 
agar djangan sampai timbul, iri 
hati dari pihak penduduk Yang 
telah mempunjai tanah, Mereka 
itu hanja diperbolehkan menger- 
djakan tanah 'itu setjara ,,£6- 
bruiksrecht” sadja, 3. pihak pen- 
duduk djuga berdjandji bahwa 
mereka nantinja mau menanami 
tanahnja itu dengan export-gc- 
was$en., 

Jang terachir in dimaksudkan, » 
agar djika ada kemungkinan On- 

dernemingg itu tidak kembali 'pa- P 
da pengusaha. 'asing, maka rak- 
jat sendirj nantinja dapat mena- 
nam exportgewassen. Mengenai 
organisasi dan technische leiding ' 
pemerintahlah jajng diharapkan 
dapat memberinja. yi 

Bagaimana: peloleni an 
masalah grajak. 

Tak bedanja dengan daerah 
Klaten, dalam menje' 'esaiKan ma- 
caajah gtajak iri Pemerintah pcr- 
"4 mengadakan usaha? jang nja- 
ta kearah perbaikan keadaan $o- 
sial-ekonomis rakjat, disampivg 
mengadakan gerakan? pembersi- 
han dengan kekerasan sendjata, 

Usaha, kearah penjeleSaian ini, 
kini telah lebih mudah dapat di- 
djalankan, karena dengan diada- 
kannja registrasi dan peraturan2 
tanah jang bersifat sementara 
itu, rakjat jang hanja berhasrat 
mendapatkan tanah itu telah da- 

  

  

-pat dipisah-pisahkan dari grajak 
jang sesungguhnja jang mempu- 
njai maksud2 djahat itu, 

  

berangkat 
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mulai tg. 14-2 

dihentikan urtuk 

PENGU 

1—-— 

15 

& : 5 & bidan. 

Sjarat2 penerimaan: 

c. Belum kawin. 
d. Berbadan sehat. 

f. Sanggup ditempatkan 

Nan 

UTA TENTARA. 

WAI SIPIL. 
Tjara? melamar: : 

karta dengan disertai: 

PENGALAMAN. 

    

ditempat kediamannja. 

mong Pradja/Pulisi. 

F5. 
6. Pendaftaran DITUTUP 

z » Gerak” un 

AN RL. pe Peni AN PERTAHAN 
STAF ANGKATAN UDARA ' : 

No. 005/IKL/SA-KES '51. 

Djawatan Kesehatan Staf A.U.R.I. membutuhkan and 

" orang djuru-rawat Gelaki). 

a. Warga negara Indonesia. 
b. Umur setinggi-tingginja 30 tahun. 

e.  Mempunjai idjazah djuru-rawat/bidan. 

Di uru-rawat LELAKI akan diangkat sebagai ANG- 

| b. Djururawat WANITA dan BIDAN sebagai PEGA- $ 

Surat lamaran HANJA diterima gengan TERTULIS ) $ 
harus dialamatkan kepada: KEPALA DJAWATAN : RU 5 
SAN PEGAWAI Staf A.U.R.I. di Merdeka Barat 8 Dja- £ 

a. Surat riwajat-h'dup jang DITULIS SENDIRI, dalam & 
mana harus diterangkan UMUR, PENDIDIKAN dan $ 

b. Salinan idjazah djuru-rawat/bidan. 
c. Surat keterangan KESEHATAN badan dari DOKTER 

e. Salinan surat? keterangan bekerdja selama ini. 3 

pada tanggal 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

  

MUMAN 

   (wanita). 

   
      
   

    

@ 

dimana sadja di Indonesia. 

     

    

     
    
    
      
   

  

     

  

d. Surat keterangan BERITILAKUAN BAIK dari Pa- 

Pelamar2 jarg TERPILIH akan DIPANGGIL. 
Si MARET 1951. 

Djakarta, 15-11-1951. 

   
     
      

  

  

PANITYA PENOLONG KORBAN AKIBAT 
PERISTIWA KEDU SELATAN. 

KA 
Hartawan. 

BANTU 
RAKJAT daerah 

UM 
Sosiawan. 

LAHitiI : 

KEDU SELATAN 
jang mendjadi korban akibat GERAKAN ana dan BEN- 
TJANA ALAM. 
Kerugian jang diderita oleh Rakjat: 

Lebih dari 1000 buah rumah hantjur, 
Korban djiwa &- 100G orang meninggal, 
Kerugian harta benda akibat gerakan A.U.I. 
bentjana Alam dll.-nja ditaksir lebih dari R. 5.500.000. . 

'Kirimlah sokongan jang berupa uang atau barang? untuk me- 
.Nolong Rakjat Kedu Selatan jang sedang menunggu bantuan2 
dari Saudara2. 

Hubunganilah dengan: 

Secretariaat Pusat: 
P. P. K. A. P. K. 8, 

Badain 34 — Telefoon 99 Magelang. 
(MITRA) 

& 
ma Nam Pa Aa Aa 2 ANDA Man Ea DN 

  

TIGA ANAK BELANDA 
DIMUKA HAKIM. 

Kemarin siang dimuka hakim te 
lah dihadapkan 3 orang anak 
Belanda bernama B., S dan St. jg 

umurnja, masing2 18 17 dan 16 
th. didakwa beberapa bulan berse 
lang mempunjai sendjata api zon 
der izin. Selandjutnja mereka di 
dakwa djusa mentjoba akan me 
lakukan pembunuhan pada dua 
orang sopir, masing2 bernama 
OTK dan H didekat Tegal. 
Dimuka hakim ketiga terdakwa 

itu menjangkal tuduhannja akan 
berbuat demikian dan mengakui, 
bhw mereka benar mempunjai sen 

djata repolper ,,vickers”, 
Achirnja setelah didengar ketera 

ngan saksi2 lain, hakim djatuhkan 

hukuman terhadap B 1 th 10 bin, 
S. 1th. 2 bn dan terdakwa ter 
achir dibebaskan dari hukuman- 
nja, : 

AKIBAT DJUAL OBAT ZONDER 
IDZIN. 

Dua pedagang Tionghoa, berna- 

ma Y.P.L. dan Y.B.G. masing2 
mempunjai toko di Bugangan dan 
Mlaten sendjojo telah didjatuhkan 
hukuman denda oleh Hakim Smg 
karena didakwa mendjual obat2- 
an, zonder ada surat keterangan 
dari dokter. 
Terdakwa pertama telah didja- 

tuhkan hukuman denda uang se- 
besar R 200— dan terdakwa Le- 
dua 100.—, dan barang2 obat2an- 
nja disita. 

PENDJAGAAN OLEH A.M. BAN- 
TENG DIHENTIKAN. 

Sedjak beberapa waktu djalan2, 
dimana sering terdjadi rampasan2 
dan tjopetan, didjaga oleh Angka- 
tan Muda Banteng. Kini dikabar- 

'kan, berhubung dengan banjaknja 
pertanjaan dari penduduk di gang 
Lombok, Pedamaran, Gang Wa- 
rung dan sekitarnja, djuga per 

, tanjaan2 “dari Dewan Pemerintah 
Daerah Kota eni Smg, maka 

tam 1 siang pen- 
djagaan oleh Tea AM Banteng 

sementara, me- 

nunggu izin resmi dari pihak Pe- 

| merintah, jang kini sedang dimin- 

takan persetidjuan kepada KMK 
Residen, CPM dan Walikota Smg. 

POLIKLINIK T.ELI.W. DIBUKA. 

Diberitahukan, bahwa poliklinik 
Tiong Hoa I Wan di djalan Telogo 
redjo (Stadion) membuka peme- 
tiksaan untuk umum pada tiap2 
hari. Pemeriksaan ini terutama di 
tudjukan kepada orang2 jang ti- 
dak dan kurang mampu. Adapun 
waktu pemeriksaan dokter ditetap- 
kan pada djam 12 — 1 siang, se- 

dangkan poliklinik dibuka dari 
Te 10 TA PngN 1 siang. 

, 
"3 

—— — 

Djika Tuan/Njonja tahu apakah 
akan terdjadi dikemudian hari ten- 
tulah banjak HALANGAN2 dan 
KESUKERAN2 bisa dapat dising- 
kirkan. Menerangkan segala hal 
penghidupan SUSA & SENANG. 

MLS BABAT. 
OCCULTIST, 

Seteran 109, Telf. 1123 Semarang. 

WANITA SEHAT TURUNAN KUWAT 
    DJAMU SEHAT WANITA 

(Serie.No. 9) 

um Wanita dan mendjaga supaja 
tetap bertenaga sampai di hari 
tuwa. 
Menjegah segala gangguan penja- 
kit, menjegarkan badan menghi- 
langkan rasa malas, lesu dan tja- 
pe-tjape. 

In 

MAN ok 
Nu Ek 
SEMA RANG 

  

TOKO PEDAMARAN 99 — TELP, 900. 
TJABANG: SOLO:  TJOJUDAN 141, 
MAGELANG: DJ. TIDAR 2. 

ADA DIUAL UNDIAN SEPERTI : 
Undian uang besar Bif. B. R. 14,— 

  

Undian uang ,KEDU” IV ,, 1,50 
Urdian Barang2 V 

(Djokja) .. 8,50 
Ongkos f 1,— Dapat beli pada: 

Liem Poo Tjong, 
KEMUNING 63 (Ketabang) 

SURABAJA. : 
LAMON pena Pam na maa 

Menambahkan kasehatan bagi ka- 

na Naa beda ! 1 18 13 

RADIO. dan 
VERSTERKERS 

  

   

  

  

  

     
    

   

    

“Bem! Sangar A Batan padjak Pen an maka 

jaring tanggal 3 MARET 1951 

semua bea? dan enlikoar untuk 
angkutan dengan Kp Haha api di- 
tambah dengan Boo 

Untuk memudahkan. pembajaran, Hak tambahan? ita di- 

bulatkan keatas dengan lipatan 10 sen. 

Keterangan lebih Pan dapat diminta dari para Kepa'a 

Setasiun. : 5 

Kepala Ekspiotasi Tengah. 

Nani ON aibnan anti nenainkmea ep 

| Saja - ingin sekali amenar “sedikit. enak 
margarine saja telah 

| habis: Enakan saja pindjam dari pada- 
buat Usman, tetapi 

mu sedikit ? 

    

   

  

   

  

     

   
   

   

    

  

  

   

      

ui Pai ana 

| Alangkah lezatnja . . . | 
Dan alangkah » enak | 
baunja -... | 
Saja tanja pada diri & 

   
    
    

    
  

  

   

    

        

      

     

   

    

   
»| sendiri, apakah gera- 

WS ngan ini? | 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

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

WAYANG Pan neng Bunder 18/m, SANA hasan magang arnin rn apamgak “ons     

Lea nikmat dan sehat 
" 'Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa 'asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta. ...... 2 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

Sungguh nikmat benar. 
Belum pernah makan senafsu ini. 

  

HASIL DARI DJAWA.NAN INDAH 

(4 Mahal? . . mana bisal 
| | Itu tadi margarine Palmboom jang tidak leb    

  

   

    

mahal dari Isin-lain margarine, akan teta 
jang rasanja lebih lezat dan tjampurar 
lebih sempurna. 

  

   

  

  

        

    

  

SAN SM AN EN IPNU TERAPAN DAA na DI, 

    

  

| 

  

  

  
Lease KENCENG 5 

STAR. THEBATRE, SOLO. 

&-313-165-8 

i- 

  

  

RA tetap 

  
Sabun TJAP TANGAN 

selalu tetap beratnja 

menghemat tenaga 

tjutjian terpelihara 

“halus bagi tangan 
busahnja banjak   

  

  

  

  
Main tg. 2312 — 26 2-'51. | 

Djam: 5 — 7 — 9. 

Buatan 
UNILEVER 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

MY. JOB'S PONE. 

  

  
shall, Cactus? 

— Tentu sadja 
Roy I 

saja   

ah” STAR TO THE MA 13 
TAS tu You, CAETUSP 

aa 

WILL, ROY! 

  

— The Shroud telah tertang- 
kap, berarti pekerdjaanku telah 

selesai...... Maukah kamu mem- 
berikan bintang ini kepada Mar- 

mau: 

  

- He 4& (Para 1 
Wilcoxer Cena de Mania A93 I 20 Pp e t ra : Badai | | Uu 1 - ,Song To Remember” 

| 3 | nuri 8 2 Cornel Wide — Merle O'Beron 

Roy Rogers 251 | 

THE S-HROUD'S CAUGHT ANDI | YM WRITING THE THANKS, SOMETHIN' 

         
4 HEAD FOR 

am HOME, TRIGGER 
YM PUTTIN! YOU 

AA OUT TO PASTURE 
Pee N AN! WATCHIN' 
TEE Y YOU FROM A 

ROCKIN' CHAR! 

MARSHAL TO ASK | ROY/ IL 
HIM TO PIN THAT /BE MGHTY 
STAR ON ng bed PROLD TO 

Png SA TAN WEAR iTP     

  

   
      

HAPPENIN' ON Ta OTHER 
SiPs Or ia sera Bov! 

  

   
  

Kemudian...... 

— Kita pulang  seka- 

rang, Trigger. Boleh kamu 
sekarang makan dengan 
enak disuatu padang rum- 
put dan sementara itu 

BN at akan mendjaga ka- 
mu dari salah suatu tem- 
pat sambil beristirahat. 

— Saja akan berkirim surat 
kepada Marshal, untuk minta 
kepadanja, supaja bintang ' itu 

dihadiahkan kepadamu, Cactus, 
karena djasa2-mu. 

— Terima kasih, Roy. Sudah 
barang tentu saja akan hangga 
sekali untuk memakainja. 

    — Oh, Trigger, 
dibalik bukit itu, Mari kita tengok! 
(Waktu terdengar suara dari balik 
bukit) 

apa jg terdjadi 

  

  

  

    
    

   

PEREMPUAN INI HENDAK BERSALIN. 

  

Pengharapannja jalah selamat untuk 
dirinja, selamat untuk babynja. 
98 dari seratus kelahiran selamat dan 
normal — djika selama mengandung 
itu dapat rawatan. Hamil adalah su- S 
atu perubahan jang dahsjat bagi tubuhnja kaum wanita. 
Pada masa inilah perhatian besar harus Gitjurahkan untuk 

merawat kesehatan wanita itu, Hen hidupnjasanaknja jang 

masih dalam kandungannja. 

Anggur PAO-THAY adalah ratjikan dari recept jang 

telah berabad-abad terbukti kefaedahannja sebagi 

penguwat dan pendjaga kewarasan dalam masa hamil. 

sxanan axocos PMO- THAY 
TJAP GAROEDA BOLA DOENIA 5 

Distributeur: BAN SAN YOK PANS KAPASAN No, 216-218-220. Telf. 837 N. SURABAYA 

Bisa Dapat Beli Disegala Rumah Obat dan Toko ?. & D. 

Agen Semarang: 
Toko Obat JAN SEN DISPENSARY, Gang Pinggir No 17. 
Toko Obat NGO HOK TONG, Gang Pinggir No, !, 
Toko Obat ENG TAY HO, 
CHERIBON: Rumah ohat, 
PEKALONGAN: Tjis An Eo, 
TEGAL: 'Thio Seng Ho, 
TJEPOE: 

Ihtan Tek Tong 
Tay ngan Ho. og Hok Tong 

Po Seng Tong. 
Toko Liem, Heng Llsm Tong 

Aa HER 

Penjakit JIRIAN (Spormatorrehoea) bemlan Sjahwat 
Yanda? penjakit, selalu marah?, muka putjat, makanan kurang han. 
tjur, perut kembung, kepala pusing, lekas tjape, tida bisa tidur, kaki 
tangan dingin, semut?an, pikiran tidak tetap dan takut, djantung 
berdebar? selalu mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan: OBAT 
JANG DITANGGUNG MUJARABNIA. 

JARIANOL harga per botal f 20. iala ongkos kktrim. 
Obat bikin hitam rambut 10075 tidak tantar, 5 gram f 25— 2 gram 

FP 10-—, mengobati segala penjakit sakit mata, kentjing manis, ken- 
Ljing nanah, mati badan, linu2, bengek, (Asthma) sakit gindjil,T.B.C, 
Wasir, didjamin 10 hari sembuh dan keluar akar2nja, tidak dengan « 
aperatie (potong), semuanja penjakit diobati sampai baik, obat di- 
kirim keseluruh Indonesia sesudahnja terima wang. 
BIL SUARGA DUNIA untuk Laki paksi luar p. botol f 10.—- 
Zaii Tjahaja Yusuf, untuk Perampuan Ham” di muka, Djerawat, 
Kokolotan dll. p. botol f 25.— 

WORLD FAMOGUS PROF. TARIB FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 — Djakarta -— Tip. 9804 Gbr. 

Dijaga biru beli di Toko NIAZ STORE 
$ — Hedan. hj. Teapakaeng Na. 

PENA ENNSARN2 

    

Et 

  

  

  

sk UX” 5.00-7.00-9.00 Untuk ini malam dan besok 
Pre-release dari Jungle film ig. menggemperkan (u. Seg.u.) 

& s3 RUB A Thousand thrills! 
Authentic schills ! 

Data LUKISAN SEDJARAH INDONESIA 5 kali 17 Augustus. 

GRAND 5.00-7.00-9.00 Ini Malam d. mb. (13th) 
Dick Haymes — Vera Bllen — Cesar Romero — Celeste Holm 
»CARNIVAL in COSTA-RICA" 

THE FIESTA THATs BESTA in TECHNICOLOR 
RHUMBA — CONCA — MUSIC — SONG & DANCE! 

Terrifico!l — Magnifico! — Its mucho mucho Wonderful 

  

  

  

  

  
  

  

    

  

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

ROYAL INI MALAM  DM.B. G7 tah.) 
14:30-6.30-8.30 Kasma Booty — Siput Serawak — P, Ramlee 

iROXY 
5 00-7.00-9.00 g » ac hh un D' u n ia" 

Menarik! Menggemperkan ! 

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

ap he Great Vine aa 
,ORION? Ini Malam d.m.b. 5.00-7.00-9.00 (17 th.) 
BING CROSBY —  PRED ASTAIRE —.. JOAN CAULFIELD 

Paramount's 
Irving Berlin's ss BLUE SKIES" Technicolor 

»METROPOLE” Ini malam premiere 5 00-7.00-9.00 (17 th.) 
GEORGE RAFT — AKIM TAMIROFF — MARIA WINDSOR 

»OVIPOST in MOROCCO”" 
Satu TJIUMAN membikin kota MOROCCO mendjadi lautan api -- 

Perang Mati-matian di PADANG PASIR jang mengetarkan | 

,OJAGALAN” Ini Malam 5.09-7.00-9.C0 (Seg. umur) 

        #SHIN PI NU HIAPS Gea or" 
  
  

Truk VIII No, 884/131/A/719 
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“waktu i 

    

  
ate 

Ba “akibat 
di Wood bridge. U.S. A| tampak sedang dieng 

Korban pada kejslakaan kali ini 
ninggal dan 500 wang penumpang laimnja mendar 

   

suatu " ketjelakaan kereta. 

tidak   
pat luka. Pengata nz ato . 

  Sar an, Hem ngamen 

-U tara 
— Tempa. Linjadangan Untuk Mengungsi Bagi 
Pemerenh Perantjis Kalau Eropah Diserbu 

Pangkalan Bagi Pembom2 Jg Bawa Bom-Atoom? 

(Copyright: »Suara Merdeka”) 

ERANTS zelan MEMBERI izin kepada 
untuk lapangan terbang di Afrika Utara. Per- 

a diketahui seluruhnja oleh    
   

dinasi 
harian oleh negara? Barat. 

Amerika Serikat 

»sInternational 
an an pentingnja Afrika Utara dalam lapangan 

ri negara? Barat. Dia djuga menandakan usaha besi 
pengenalan pada waktu ini dalam lapangan perta- 

Letaknja lapangan? terbang ini tidak da- 
pat —g faktor? keamanan. 

   terbang | 
Serikat ada- 

rahasia: jang diadakan antara 

13 Amerika Serikat daa Perantjis 
dan jang diuga memberikan hak? | 

istimewa kepada tentera .dan | 

rika Serikat akan memperguna- 
“kan lapangang terbang di Ajfr'ka 
“Utara itu sebagai tempat2 'apa- 
ngan terbang jang mungkin diro- 
“bah mendjadi pangkalcy2 
muka untuk pesawat? pembam jg : 

— membawa bom ofom. 

“Peranan Afrika Utara. 

 Peraman jang “dipegang ol sg 
Afrika Utara dalam rentjana per 
'tahanan tidak hanja untuk mem- 

ngah: Dia akan dipergunakan. se- 
bagai daerah pemusatan tenaga di 

rtahanan  Eropah Barat 
Sedang “dibangunkan jang mema- 
“kan waktu dua atau tiga tahun. 
- Kalau Rusia menjerang dan me 
.njapu Ercpah dalam waktu i 
Afrika dengan sendirinja akan me 
megang kedudukan jg. sangat pen 

. ting artinja, dalam lapangan mili- 
ter dan politik. Tidak sadja Afri- ' 

Utara akan dipergunakan seba 

“pangkalan angkatan laut Peran. ! 
“His di Port. Lyautey, disebelah | 
Lara dari C@Sablanca. Pasukan2 | 
. tenterg dan angkatan laut Ame- | 

— lah sebagiar dari persetudjuan? | 

angkatan laut Amerika Serikat di | 
i 

terke- j 

| ikut serta dalam 

| pertahankan daerah Lautan Te- | : 

' Deihi 
: 

: 

' 
i 

   | mug pertandinggn pula, 

Olympiade 
Di New Delhi 
Tjalou2 Jang Akan 

Bertanding 

LA $ ENURUT RADIO New Delhi 
Vi pada hari Selasa, 19 negeri 

| ak an ikut serta dalam Olympiade 
| Asia jang pertama, jang akan di- 
| selenggarakan di New. Delhi anta- 
|ra tanggal 4 sampai 11 Maret jad. 

Djumlah peserta dan penindjau 
| dari negeri2 tadi adalah sebagai 
| tersebut dibawah ini: 
Afghanistan 21. orang, Burma 80, 
Ceylon 7, India 181, Indonesia 42, 
Iran 43, Djepang 80, Singapura 24, 
Muang Thai 22 dan Filipina 33 
orang. 

Dalam pertandingan2 di New 
ini akan ikut serta kira9 40 
“anita. Burma dan India 

semua pertan- 
| dingan, sedargkan Djepang dan 
.Iran akan memperdjoangkan se- 

ketjuali 

| atletik bagian wanita, jang tidak 
|akan disertai Diepang dan bere- 

orang v 

h rang, dalam mana Iran tidak akan 

| 
gaji daerah pangkalan operasi mi | 
liter, tetapi dia mungkin  djuga | 
akan dipergunakan sebagai tem 
pat sementara dari satu pemerin- ! 
Nan antre Perantjis."....... 

) Perantjis tidak lagi 
i berulangnja apa jg. 

bgi - Aa Penta di th 1940, 
ketika djenderal Betain mengoper 
pemerintahan jg. lutut kepada 
Djerman dan mendirikan apa jg. 
dikenal belakangan sebagai peme 

.rintah Vichy. 

Penting “bot 

mengungsi. 

Kalau Rusia menjerbu Eropah 

...... 

Barat dan menduduki Perantjis, pe 
merintah Perantjis hermaksud un- 
tuk pindah dengan segera ke Afri- 
ka Utara, Disana dia akan melan- 
djutkan tugasnja sebagai pemerin 
tahan Perantjis jg. sah sampai dia 
dapat kembali pula ke Paris, jang 
sudah dibebaskan. 

Bukan pembesar? pertahanan : 
Amerika Je, jang mengakui bah | 
wa sang nti bagi peme- | 
rintah ia Ta menjingkir | 
ke Afrika Utara kalau Rusia me 
njerang Eropah sebelum dhntara 
negara2 Atlantik tjuku se Uun- 
tuk mempertahankan 5 Pe 
njingkiran ke Afrika Sa 'sebe- 
narnja adalah buah pikiran djen- 
deral phonse Juin, jang baru sa 
    

-dukan ini se 

  

bagai wakij Perantjis dalam badan 
peria. perantjang. pe 

Eropah Barat 
besar Montog 

  

Djenderal Juin 2 da waktu e 
mengatakan bahwa ia berpendapat 
bahwa, dalam per sa: 
lah sukar untuk meng 
pendudukan Perantjis oleh Rusia. 

| Ia lebih suka tinggaj di Afrika Uta 

  

“ra dan membentuk disana ibu kota 
Mn antam kedua, bilamana. Rusia 
menduduki Eropah Barat. 

— Djen derai: Juin masih Nian 
dapat bahwa Aftika Utara meme 
gang kedudukan jang penting da 
lam lapangan - pertahanan Ero 
pah Barat: ja sebetulnja tidak 
begitu sirka didjadikan inspektur 
djenderal tentara 

laupun ini berarti kedudukar jg | 
paling tinggi dafim tentara Pe 
antjis, Ia baru menerima Jkedu 

Perantjis: wa, 

mengrdu kekuatanija, (Ant.- 

AFP). 

IKAN DARI TANAH DARATAN 
(UNTUK TAIWAN, 

Benteng kaum nasionalis 

iTYaiwan. akan mendapat ikan ar 

nah daratan Tiongkok, isam mana 'zkan 
diangkut oleh perusahaa In penerbengam 
LInggris Hongkong Airways”, demikian 
didapat kabar di Hongkong, 

Tio aa 2hoa, 
ta- 
ui 

    

Sudah presiden Auri 
ol sendiri mengatakan kepadanja 
bahwa ia harus menerimanja. 

Tetapi disamping itu ia memin 
ta supaja ia djuga memegang dja 
batannja sebagai residen komi 
sioner dari Maroko Perantjis. 

Kalangan2 pertahanan Inggris 
ajuga menganggap Afrika Utara 

penting bilamana Eropah, dise 
rang oleh Rusia. Mereka menger 
ti bahwa bom2 dan granat jang 

dibidik dari Perantjis dapat meng 

hantjurkan Inggris. 

Seorang anggauta kabinet Ing 
telah menerangkan kepadp. 

  

| koresporden ,.ANP” dajam tahun 
| jang lalu bahwa pemimpin2 perta 
hanan Amerika" sudah. menjata 

kan pendirian mereka bahwa 

kaau Rusia menjerang Eiropah 
Pan negeri2 Eropah Barat le 

bih suka mempergunakan Afri 

sa Utara sebagai pangkalan utk 

melakukan serangan pembalasan 

Idari pada dari Inggris. 
un : 

memaik E Bahari Ma se: 

  

La Tanah noduikan Dgn Radjin 
Dan Seksama — - Amerika Terus | 

    

idjadikan 
(Sasaran — Makin Djauhkan Diri Dari Orang2 

Asing — Susunan Militer Makin Diperkuat 

(Oleh Ellie M assie — Copyrighi: ..Suara Merdeka” ) 

Eroepah Barat, 

Pembaharuan dalam lapangan 
pertanian jang mulai dengan per | 
'ahan2 Sesudah terbentuknja 
merintahan RRT, sekarang 
per: “jepat djalannja, Seorang 
mimpir pernah mengatakan 
lam satu rapat partai, 
Kalau perlu, pembahagiar ta- 
nah menurut sistem baru harus 
ditjapai dengan darah”. 
Para petani pada umumnja ting 

gal tenang dan ada golongan ta- 
ni jarg sudah mulai: membentuk 
gerombolan2 .gerilja” jang ber- 

sifar menentang jang giat dibebe- 
rapa daerah. 

di- 

-da- 

Amerika djadi sasaran. 
Pada waktu ini tidak ada lagi 

terdengar slogan2 tentang ,,demo- 
krasi baru”, slogan jang dulu ba- 
njak dipakai. untuk menggambar- 
kan pemerintah Mao Tse Tung. Slo 
gan jang terachir adalah: 

»Perdjuangan melawan agressi 
Amerika”. 

Laporan2 djuga diterima jang 
mengatakan bahwa perhubungan 
antara orang2 Tionghoa dan orang 
orang asing makim lama makin 
genting. Kegentingan dalam per- 
hubungan ini terutama mengenai 
orang2 Amerika tetapi dalam ming 
gu2 terachir ini perusahaan2 Pe- 
rantjis dan Inggris dan djuga mis- 
Si agama asing (Keristen) menda- 
pat perlakuan jang kurang baik. 

Tetapi walaupun begitu mereka 
senantiasa mentjoba untuk tetap 
correct terhadap orang2 asing.. Se 
bagai tjontoh ditjeriterakan diba- 
Wah ini sebuah kedjadian jg. betul 
terdjadi. Pada satu hari wali kota 
dari sebuah kota mengundjungi se 
orang professor asing jang mem- 
beri peladjaran dalam sebuah per 
guruan tinggi. Ia mengatakan ke- 
pada professor itu. 

»Professor jang terhormat. Saja 
sangat menjesal untuk memberi ta 
hukan kepada Tuan bahwa Tuan 
mungkin akan dimasukkan dalam 
pendjara besok. Saja minta supa- 
ja Tuanku memaafkan kami kare- 
na kami telah terpaksa mendjalan 
kan tindakan jang demikian ter- 
hadap diri Tuan”. 

Apa tindakan se- 
landjutnja. 

Kalangam2 asing di Peking pada 
waktu ini mentjoba untuk menaf- 

jang diambil oleh pemerintah RRT 
pada waktu ini berarti: 

£ 1. Apakah pemerintah Peking 
mentjoba memaksa orang2 asing 
meninggalkan Tiongkok. 

# 2. Apakah pemerintah Peking 
akan memutuskan mengusir mere- 
ka dalam waktu jang dekat. 

£ 3. Apakah pemerintah itu hen 
dak mengawasi mereka sehingga 
mereka dapat ditahan sebagai ,,gij- 
zelaars” kalau peperangan mele- 
tus. 

Semendjak harta milik A, Seri 
kat dibekukan di Tiongkok dan 
djuga sesudah perlakuap jg bersa 
maan dengan harta milik Tiongkok 
di Amerika Serikat, perhubungan 
perdagangan antara Rusia dan Ti- 
ongkok mendjadi ramai, 

Tiongkok RRT djuga mengada- 
kan perhubungan perdagangan de 
ngan India dan Siam dan Inggris 
dan Perantjis. 

Laporan2 jang diterima di Paris 
mengatakan djuga bahwa harapan 
pemerintah Peking ditudjukan pa 
da waktu ini atag panen padi jang 
baik sehingga bahaja kelaparan 
Gapat dihindarkan. 

Kesukaran jang dialami oleh Pe 
king pada waktu ini dari pembeku- 
an harta milik Tiongkok di Ame- 
rika Serikat adalah bahwa sangat 
lah sukar bagi Tiongkdk pada wak 
tu ini untuk membelandjai pembe 
lan2nja dipasar asing. 

Rentjana militer 
RRT. 

Lapuran2 tentang rentjana. mi- 
liter Tiongkok RRT mengatakan 
bahwa Tiongkok bermaksud untuk 
menarik keuntungan jang sebesar2 
nja dari penjertaannja dalam pepe 
rangan di Korea. Laperan ini dju   ga mengatakan bahwa Tiongkok 
RRT mungkin mengadakan inter- 

komunis di Tiong es untuk , 
| RRT dalam 

pe- 

Pi 

sirkan apakah tindakan2 jang baru : 

IA ENURUT KABAR? jang diterima oleh berbagai sumber? di 
pemerintah Mao Tse Tung pada LN ini se- 

| dang mengambil Na untuk memperkuat kedudukannja dengan 
| memobiliseer anggauta? partai 
| djaan istimewa” berhubung dgn. um 
an jang terdjadi di Korea pada waktu ini. Walaupun hingga se- 
karang pegawai? jang bukan anggauta, komunis , masih: beton 
bekerdja untuk pemerintah, garis baru jang Giambil oleh pemerintah 
Peiping memerintahkan melenjapkan pena anasir? jang menen- 

| tang pemerintah RRT. 

k ,/peker- 

'peperang- 
  

    
ikut-si 

  

“Partai Pro- 
gressip USA 
Andjurkan Truman 

an 5 Negara Besar 
Kerua PARTAI Progressip 

Amerika, C.B. Baldwin, hari 
Selasa jl telah mengadjukan suatu 

| suggesti, supaja presiden Truman 
harus mengadakan suatu perterru- 
(an lima negara besar guna mentjo- 
ba mentjegah peperangan atom. 
Baldwin memberikan keterangan 
ini, sewaktu ia memberikan kete- 
rangan2 dihadapan panitia2 urus- 
an luar negeri dan 

man pasukan? Amerika ke Eropa.. 
Baldwin dengan setjara pedas 

mengritik Truman dan pemerin 
tahnja dengan menjatakan, bah 
wa mereka sekarang sedang me. 
ngerahkan rakjat Amerika dari 
satu krisis kepada krisis lainnja 
dan menjuap mereka dengan ker 
tas2. dan. propaganda2 bohong. 

Baldwir menjerang pemerintah, 

karena melihat uSaha pemerin 
tah jang mengadjukan tiap2 se 
suatu tindakan? jang menudju pe 
berangan sebagai langkah2 kea 
rah perdamaian. x 

Partai Progresip kirj.ini dike 
tuai oleh bekas wakil-presiden, 
Henry Wal'ace, akan tetapi 

mengundurkan diri dari partai 
tersebut tahun jg lalu, (As — 
AFP).: $ 
  

  
ND Dijendral Matthew Riagway. ko 

mandan tentara ke-8 Amerika jang 

kimi memegang pimpinan gerakan 

pasukan2 PBB di Korea. menggan- 

tikamn djendral Menata Mana     
  

vensi dalam peperangan dj Indo 
Tjina dengan membantu pasukan2 

serdadu jang serba lengkap pera- 

han jang baik. 

nakan untuk menjerbu Indo 
na, Malaya, Burma dan Ma 
(? Red). Semuanja negeri ini ada 
lah sumber2 bahan mentah jang 
berharga bagi negara2 Barat. 

ris Tinggi Inggris di Malaya, mene 
rangkan baru2 ini kepada salah 
satu pembantunja bahwa 'ia ti- 
dak chawatir bahwa Hongkong 
akan diserang oleh tentara RRT 
dan bhw Korea bukanlah pokok 
bahaja jang terutama bagi nega- 
ra2 Barat, Ia menerangkan bahwa 
Tonkin Utara di Indo China ada- 
lah garis pertahanan jang perta- 
ur di Timur Djauh, dan bahwa ga 
Tris pertahanan kedua adalah Ma- 
laya dan bahwa Inggris bermak 
Sud untuk me : Mala 
ya   ngan pihak RRT—Ho Chi Minh 

  

Utk Adakan 'Pertemu- | 

angkatan pe- | 
rang senat tentang soal pengiri- | 

  

  
»£ Seorang serdadu fihak Utara jang 

disekitar front     

an e
m
a
 

telah tertangkap 
PBB dengan dimaikkan diatas sebuah jeep dibawa kebelakang 
untuk selendjutnja dimasukkan kamp tawanan. Gambar diatas diambil 

oleh pasukan? 

front 

Wonju, (International)   
  

.Sasaran 

  
ia ' kampanje 

      

   
   

  

   

    

   

   
   

        

| Isendjata, kata National Geor- 
graphic Magazine” maka corridor 

Ii Idalam dua bagian, satu tindakan 

  

Ha Chi Minh dengan kira2 250.000 

latannja dan jang mendapat lati- 

Sir Malcolm Macdonald, Komisa | 

Pldiri dari Persia ditahun 1946 se 

     

Pasukan2 ini mungkin. dipergu- 

Persia” 
Mendjadi ,,Lirikan-Mata” Antara Amerika 

Dan Russia 

Prestige USA Mulai Turun Sedang Diplomasi Rusia 
Tampak Hasil-Hasilnja. 

(Copyright: ,,/Suara Merdeka”) 

| Arakan PERSIA, (Iran) salah satu pusat dari peradaban kuno, 
akan memegang peranan mendjadi batu penghalang dalam se- 

' djarah moderen? Dari TEHERAN, kota jang terletak dibawah ba- 

Kalau Rusia berhasil menak- 
lukkan Persia dengan diplomasi- 
nja dan tidak "mempergunakan 

jang terbuka dan terachix 

entara' Eropah. dan Asia akan 
tertutup. Ini berarti bahwa Krem. 

» telah berhasil membagi dunia 

politik jang tidak kurang hebat- 
nja dari hasil jang ditjapai oleh 
Genghis Khan dan Tamerian de- 
ngan pasukan? mereka, 

- Ketika tentara Merah menarik 

  

Sabotase 
Di Inggris 

Sebuah Gudang Sen- 
djata Meledak 

| jang2 minaret dari ibu kota Persia moderen, diterima kabar? tentang 

»persahabatan” jang di djalankan oleh pihak Rusia: jaitu 
Henna kegiatan agen2 Rusia dan berkurangnja prestige Amerika 
Serikat. Satu tanda: radio Teheran 
'atjara2 ,,Voice of America”. 

sudah menghentikan penjiaran 

sudah Rusia mengalami kekalah 
an dalam Japangan diplomasi di 
PBB di tahun 1946, satu djembat 
an jang sempit terdiri dari bang 
sa2 jg tjondong pada barat, ma 
sih ada Jagi dari Lautan Tengah 
ke India: Junani Turkia, Persia 

dan Afghanistan. 

Wa'laupun “pendapatan kapal 
uap dan terbukanja Suez Canal 
me'enjapkan arti Persia dalam 
lapangan perdagangan, keduduk 
annja jang penting dalam lapang 

an militer tidak pernah berkurang. 
Cyrus, Darius Xeerxes dan Alexan 
der Zulkarnaen memimpin tente 
ra mereka melalui barisan pun 
tjak2 jang hebat jang ada di Per 
sia. Hitler dan  Hirohito pernah 
bertjita-tjita untuk membuat Per 
sia tempat pertemuan tentara 
mereka dengan mana mereka ber 
harap untuk menggabungkan te 
naga mereka dan mengisoleer 
Afrika. Tetapi makSud ini tidak 
pernah ter'aksana, Persia men 
Gjadi djalan jang baik untuk me 
ngirimkan bahan2 ,,lend-lease” 
ke Rusia,   

ABOTASE telah menjebabkan 
explosi, jang hari Minggu pa $ 

#gi telah menggetarkan bumi dida- 
erah Wales-Selatan Inggris dida 
lam Engkungan dari hampir 20 ki- 
lometer, demikian dikabarkan o- 
leh polisi. Sebuah gedung dari be- 
ton berlapis badja, didalam mana 
tersimpan bahan? peledak, terletak 
didaerah sesuatu tambang dekat 
Trehorris (Glamorganshire), telah 

binasa karena peledakan 
itu. Pehon2 didekatnja terpetjah 
tek yaa tiang? tilpon terlempar 

Kepala Polisi Merthyr 
hari Selasa menjatakan, bahwa 
dari penjelidikan ternjata, bhw 
peledakan tersebut telah disebab 
kan oleh sabotase, Kini polisi se 
dang  mentjari pendjahat jang 
telah melakukan ' perbuatan itu 
atau peninggalan? anggauta? 
badannja”. Pintu magasin jang 
dibuat dari badja jang teba! dike 
temukan kembali Tima puluh me 
ter  djauhnjg dilereng gunung, 
dalam keadaan rusak, dan laing   

kalau Indo China ajatun K6 keta 1 

rangka2 besi dari gedung terse 
but terdapat seratus meter djauh 
nja dari tempatnja bermula, de | 
mikian kepala polisi tersebut. 

Tyarir 

Kaja dgn minjak. 

Walaupun Persia lemah dalam 
kedudukan militer dan miskin da- 
lam lapangan perindustrian. Per- 
sia adalah megeri jang terkaja di 
antara negara2 di Asia Tengah 
oleh karena Persia adalah salah sa 
tu gudang minjak jg. terhebat di 
dunia. Produksi minjak Persia ada 
lah jg terbesar didunia sesudah 
Amerika Serikat, Venezuela dan 
Rusia. 

Azerbaijen disebelah timur laut 
adalah gudang gandum Persia jg 
berhadapan dengan Republik Azer 
baijan jang diawasi oleh Rusia. 

Dibelakang pegunungan Kauka- 
sus kelihatan bajangan Rusia. Se- 
mendjak pemerintahan Peter de 
Grote, Rusia senantiasa menghen- 
daki pelabuhan 'berair-panas (pe- 
labuhan jg. tak beku air-nja dimu 
sim saldju) disebelah Selatan. Te- 
tapi lebih Gari pelabuhan panas la 
gi, minjak jang ada di Persia mung 
kin akan mendjadi pendorong bagi 
Russia untuk merebut negeri ini 
dimasa jang akan datang. 

Persia pada waktu ini megang 
5 hai dari sedjarah Asia Tengah. 

Mac Arthur Banggakan Angkatan Perang Sekutu 
JENDERAL MAC ARTHUR 

menerangkan, bahwa ia te 
lah membatja keterungan2 dari 
perdana menieri Rusia, Staan 
dalam warta harian Pravda. Per 

hadap keterangan? imi ia membe 

rikan komentar seperti, berikut: 

  

Saja telah. membatjai ketera 
| agan dari Stalin itu, dalam ma 
ng Ia meramalkan, bahwa angka 

tan bersendjatad kita di Korea 
aka dihantjurkan. Tetapi ka 
wdnonja Stalin itu harus berusa 

  

ha lebih giat lagi, djika mereka 
mu mand dara ha ' seorang 

nabi”. 
Mac Arthur menerangkan, bhw 

ig sangut puas dengan keadaun   di medan per   ang, Ia beranggapan, 

tentara ,,komwms” telah , 

mengalami kekalahan taktis di 
medan pertempuran, Kekalahan? 
jang mereka derita itu adalah ke 
kalahan2 jang paling hebat da ' 
lam sedjarah modern ini, Karena | 
di Korea it bertempur pasukan2 | 
Tiongkok jang paling baik, maka 
sulit sekali bagi mereka, untuk 
mengganti pasukan? jang kalah 

bahwa 

im, dengan jang Jain serta me 
Mmuaskan, 

Mac Arthur memberitahukan, 
bahwy rentjang strategi dari ten- 
tara sekutu itu dilaksanakan de- 
ngan baik, walaupun tentara ,,ko 
mums” djauh lebih besar djum- 
lahnja. Ig menerangkan lebih lan 
djut, bahwa ia telah De aan 
kam trah mengambil inisiatif lag 

daa'am pertempuran2, ,SEMUM 

'arggot, dari angkatan bersendja 

“ta PBB, dengan tidak pandang 
pangkat, lelah banjak djasa2- 
»ja jang luar biasa”, demikian 

| MacArthur, 

Djenderah MacArthur “im da 
| tang menindjau ke medan perang 
dengan pesawat terbang 0. 47, Ia 
mendarat dilapang terbang Won 
ju. dan kemudian mengadakan pe 
rundingan dengan  letnar djende 
ral Matthew Ridgway, komandan 
tentara ke Welapan, letnan djen 

'deral Edward Almond, komandan 
korps tentara ke-16 dan dengan 
komandan? divisi “dari tentara 

Almond, 

Kemudian 40 memudju “ke Tami 

pertempuran dengan menumpang 
sebuah jeep jang dikemudikan 
oleh djendral Almond, Rombo- 
ngan tersebut ' menguridjungi se- 
buah pos jang terdepan disebe- 
lah Utara Worju “dimana minggu 
jang lalu telah terdjadi pertem.- 
puran2 sengit, Pos ini letaknja 
kurang dari seribu meter dari me 
dan pertempuran, pada “waktu 
mana pasukan? sekutu sedang 
mengadakan serangan kurang le- 
bih lima menit lamanja djendral 
Mao Arthur dan djendrai2: nja. me 
lihat pemboman? jang atatukan 
atas kedudukang tentara komunis 
jang terletak disebuah pegutu- 
ngan jang kurang lebih.3 kilome- 
ter djauhnja dari mereka. 
Kemudiat - rombongan, itu mes 

    

ngurdjungi pos depan dari pasu- 

kan pajung, jang pada waktu itu 
berke'ahi sebagai pasukan infan- 
teri, Setelah iri perdjalaman dite- 
rwskam kebataljon Perantjis, jang 
telah berkelahi dengan gagah be- 
ram di Chipyong bersama sama 
dengan pasukan2 Amerika, Disim 
djendrat Mac Arthur memerintah- 
kam, supaja seorang Tetnan muda 
nari bataljon itu, jang sebagai op 
Sir jang paling muda dari kompi- 
nja berhasil menduduki kedudu- 
kan musuh. dengan menggunakan 
granat tangan, diadjukan untuk 
mendapat ,,birtang perak”, 

Djendra!l Mac Arthur kembali 
Ii Tokio pada. hari Selasa siang 

kira2 Duku Uma, 

“. PL «| Kolone.V Di Russia? 
i 

| 

  

  

'Suara?2 Di Aterika Utk 
'Bantu Mereka Guna 
Robohkan Pemerenta- 

han Stalin 

EORANG PROFESOR 
balai perguruan tinggi 

Georgetown pada hari Selasa 
menerangkan kepada 
anggota Senat, bahwa suatu 

kolone-kelima 

kini mentjoba untuk meta 

kukan infiltrasi sedalam 1 

katan. perang Rusia serta nze- 

nimbulkan 
dikalangan rakjat aon 
stirai besi”. 

Dr. Lev. Dobriansky, jang djuga 

mendjad! anggcta komisi Senat 
untuk urusan Ukraina, mendesak 
kepada  Amerika-Serikat, untuk 
mempergunakan kesempatan ini, 

dengan memberikan  bantuannja 
kepada orang2 Rusia jang membe- 
rontak itu, Didepan komisi? Senat 
untuk urusan perhubungan luar 
negeri serta angkatan perang, Do- 

briansky menjatakan, bahwa dinas 
penjelidik pemerintah Amerika 
serta radio ,, Voice of America” se- 
bagian besar telah mengabaikan 
kesempatan ini. 

Para anggota komisi2 tersebut 
sedang mempertimbangkan ma 
salah peng:riman pasukan? ke 
Eropah. Senator William Know 
lang antara lain menjatakan, bah 

wa memang mungkin gerombol 
an? besar diantara bangsa Ru 

sia jang. tidak puas dan tjinta 

akan kemerdekaan” didaerah Sov 

jer-Rusia merupakan ,,Sendjaka 
rahasia” jang lebih ampuh. da 
ri bom atom. 

Dobr.ansky, jang menjatakan 

adanja gerakan gelap ini, telah 
mendesak djuga, supaja. djangan 
membatasi djumlah pasukan jg 
akan dikirimkan ke Eropah. Me 

ngenai djum'ah pengikut gerak 
an gelap di Rusia itu, ia tidak 
memberikan keterangan. (UP). 

Djuga Di 
Afrika 

Kini Terlihat,,Piring, 
Terbang” 

EMUA penumpang terhitung 

wat terbang penumpang mengata- 
kan, bahwa mereka telah melihat 
sebnah ,.piring” pada harj Senin 
diatas gunung js tertinggi di Afri 
ka jakni gunung Kiliman Djaro 
di Tanganyika-Utara, Benda terse 
but, kata mereka, adalah serupa Io 
gam, keperak2-an warnanja dan 
mempunjai bentuk bulat. Se- 
akan? mempunjai sirip ekor djuga, 

Terbangnja kira2 10.000 meter 
tinggirja diatas putjuk gutung 
tersebut jeng 6.000 meter. tinggi 
nja itu, lalu naik keatas sampai 
tinggi 13.000 dalam waktu 14 
menit dan kemudian 'menghilang 

dengan ketjepatan jang Iuar biasa 
kearah. timur dengan terbang ho   rizontal. Beberapa penumpang te 
lah mengambil foto dari padanja 
dengan mempergunakan telelens. 

Setelah turun dari pesawat ter 
bang di lapangan terbang Nairo 
bi semua penumpang menanda 
tangani sebuah keterangan dida 
lam mana 'mereka memperkuat 
pernjataannia telah melihat ben 
da itu dengan sungguh2, 

Mononutu : 
Kedutaan: Peking 

Penting 
ETELAH BEKAS menteri 
Penerangan Arnold Mononu- 

tu, jang kemarin dulu tiba kembali 
di Djakarta dari Lake Success, me- 
ngalakan  pembitjaraan dengan 
mr. Subardjo dan dr, Darmasetia- 
wan di kementerian luar Negeri, 
maka atas pertanjaan ia mene- 
rangkan, bahwa hingga kini ia be- 
lum pernah mendapat tawaran da 
Ti pemerintah untuk mendjadi du- 
ta besar di Peking, walaupun na- 
manja telah sering disebut2 untuk 
djabatan tersebut. 

Atas pertanjaan, andaikata ia 
diminta oleh pemerintah untuk 
memangku djabatan diplomatik 
tersebut di Peking, apakah ia 

akan menerimanja,  Mononutu 
menerangkan, bahwa apabila Pe- 
merintah menghendaki, hal itu 
adalah suatu hal jang patut un- 
tuk dipertimbangkan, 

Dalam pertjakapan lebih lan- 
djut Mononutu menerangkan, ba- 
hwa kedudukan .diplomatik di 
Peking, terlebih2 mengingat per- 

kembangan? internasional dewa- 
sa ini, adalah suatu pos diploma- 
tik jang sungguh 'penting artimja 
di Asia Tenggara tidak hanja da- 
ri sudut politik internasional, 
akan tetapi pula dari sudut  per- 
tumbuhan2 ekonomi internasio- 
nal. (Ant), 

NN MENATA ea PRA PA» 

PERSIAPAN HARI PERNJATAAN 
BEGAWAN, 

Hari Selasa Peus Pius XII telah mer 
ngachiti persiapan pernjataen begawan 
dari Paus Pius: bersama dengan ' kan” 
gregasi: 'upatjara gereja, Upatjara 
pernjataan begawan. ini akan dilakukan 
hanti pada. tanggal 3 Djuni jad. dm 
akan merupakan upatjara permjataan 
begawan jang pertama cedjak « tahun   1872, Paus Pius. & mendjadi Paris dari 
tahun 1908 hingga 1014, 

park, 
   

   

djuga arak buah dari pesa- 

anti-kominis 

pen e sn : 
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