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Presiden Burma Sao Shwe Tnike (pakaian putih) se 

dang memeriksa barisan Amgkatan Perang Burma di 
Bandoola Sguare jang letaknja ditengah2 kota Rangoon, 
Nampak dibelakang pagoda Sule. H3   

Soal"Pembajaran 

. dua pihak dalam usaha kerdja- sama dim 

   SUAR 
Kerugian Perang 
Tak Dapat :Dipisahkan Dari Kepentingan 
“Indonesia-Djepang Dlm Usaha Kerdjasama 

Dim Lapangan Perekonomian 
Keterangan Suchjar Tedjasukmana. 

UCHJAR TEDJASUKMANA, sekretaris djenderal Dewan |. 
g bersama beberapa Ang-| Ekonomi Indonesia Pusat, jan 

gauta delegasi hari Saptu kem pali dari Djepang menerangkan 
kepada , Antara”, bahwa menurut pendapatnja soal pembaja- 
ran kerugian perang tak dapat dipisahkan dari kapentingan ke 

lapangan perekono- 

  

Harian Umum -— Anggauta S. P. S. 

    
  

Segala Tindakan Kegaanan Jg Dilakukan 
Oleh Pemerentah Selama Ini: Keputussn2 

Sidang Dewan Partai” PNI 
D EWAN PARTAI PNI telah mengadakan pertemuan pada 

tanggal 19 dan 20 Djanuari 1952 bertempat di Djakarta. 
Pertemuan ibu dihadiri djuga oleh Menteri2 PNI, Duta Indo- 
nesia di Italia jang kini ada di Djakarta Sukardjo Wirjopra- 
noto serta Suwito anggota delegasi Djuanda jang Sabtu ji. ti- 
ba kembali dari Tokio. Memwarut keterangan? jg diperoleh dari 
kalangan dewan partai PNI, soal jang telah dibitjarakan pada 
hari ialah soal pengha pusan Unie Indonesia Belanda 
soal Irian Barat dan pengganti peraturan pemerintah no. 39. 

' Pada hari"kedua telah dibi- | RRT Solider 
tjarakan soal keamanan, begro- 
ting negara 1951, perburuhan 
dan kadervorming P.NJ Selain 

2 3 

D.luar pekerdjaannja  seba- 
gai anggauta delegasi selama 

di Tokio S, Tedjasukmana te- 
lah mengadakan pertukaran pi 
kiran 
Djepang jang mempunjai pe- 
ngaruh dilapangan 'perekono- 
mian, al ja telah bertemu dgn 
Satoh ketua Madjelis Senat jg 
mengdjadi ketua Perhimpunan 

! Indonesia—Djepang (Japan — 
Indones'a Trade and Industry 
Association), dengan Fujiya- 
ma, presiden “Japan Chamber   

rapat2 pleno diadakan djuga ra- 
pat2 seksi. 

Mengenai soal penghapusan 
Unie Indonesia-Belanda dan 
Irian Barat, lebih djauh didapat 
keterangan, bahwa dewan par- 
tai menjetudjui putusan dewan 
pimpinan, ialah menunggu sam- 
pai- delegasi Supomo membevi 
lapuran kepata pemerintah dan 
pemerintah memberi keterangan 
kepada parlemen. Pada debat 
dlm parlemen baru fraksi PNI 
atas nama partai akas menetap 
kan sikapnja. 
“Tentang pengganti peraturan 

pemerintah no. 39, dewan par- 
Tai PNI. memutuskan “"siuyaia 
pengganti. peraturan ini tidak 
akan mengakibatkan krisis kabi 
net jang praematuur, serta un- 
dang2 untuk pemilihan umum 
didaerah? harus mendapat per 
hatian sepenuhnja dari pemerin- 
tah. 

Keamanan. 
Seksi politik (PNJ) jang 

membitjarakan soal keamanan 
dapat menjetudjui sikap peme- 
rintah seperti jang telah didja 
lankan hingga sekarang, baik 
tindakan? dilapangan militer, 
polisionil dan  pamongpradja, 
meawpun dilapangan ekonomis, 

sosial pertanian dan pekerdja- 
an umum. Menurut seksi poli- 
tik, pada hakekatnja soal kea- 
manan hanja dapat diselesai- 
kan kalau rakjat  selwuhnja 

mengambil bagian - jang aktip 
untuk mengembalikan keama- 
nan dibeberapa daerah, dan 
menurut seksi politik, partai? 
politik dapa memberi sumba- 
ngan jang sangat berharga. 

Oleh karena itu bukan tidak 
mungkin dalam. soal keama- 
nan, PNI akan mentjari kerdja 
sama jang erat dengan . lain? 
partai politik. Demikian kete- 
rangan jang diperoleh dari ka- 
langan dewan partai PNI. 

Begroting 
Menurut keterangan selan- 

djutnja, tentang soal begroting 
dewan partai PNI belum me- 
ngambil suatu putusan jang 
terachir, terutama mengenai 
penghapusan kementerian2 se- 
perti jang ramai dibitjarakan 
oleh umum. (Ant). 

BANDJIR DJ LOMBOK. 5 
Berhubung selama dua hari 

berturut2 di Ampenan dam se- 
kitarnja hudjan turun tiada 
henti?-nja dengan disertai 
angi ribut, dir di Kali Djeng- 

kok meluap dan menimbulkan 
bandjir besar, Separuh rumah 
likampung Situn hanjut terba- 
wg dir bah. Kampung? Ban- 
djar, Melaju dan Sukaradja se 
kitar Ampenan  digenangi dtr 
jang tingginja hampir satu me 
ser. Pohong hanjut sedang ter 
nak banjak jang mati. Ratusan 
penduduk diungsikan keping- 

sgir kota - dengan . bantuan 
truck2 dari tentara, polisi dan 
Palang Merah Inlonesia. Keru- 
sakan2 jang timbul karena ben 
tjana ini adalah “jang paling 
hebat semendiak . tahun 1936. 
Berapa besarnja kerugian se- 
luruhnja masih “dalam penjeli- 
dikan. : 

' DJENDERAL.MAJOR MUHAMMAD 
ABDURRAUF BEBAS 

Pemibesar2 militer Inggris di dae 
rah terusas Sues hari Saptu telah 
metubebaskan kembali Djenderal. 
major Muhaminad Abdurrauf, in. 
spektur.djenderal kepol'sian Mesir, 
ig sedjak hari Rebo ditawah oleh 

. 

Dgn Indo -Tjina 
ALAM SUATU RESEPSI 
js diadakan di Peking pada 

malam Sabtu, berkenaan dgn 
ulang tahun ke 2 dari perhubu 
ngan diplomatik antara RRT 
dan pemerintah Ho Chi Minh, 
pemerintah Peking menegaskan 
lagi pernjataan solide, dengan 
pasukan? Ho Chi Minh di Indo 
China demikian minuruy siaran 
radio Peking. Resepsi tadi “i- 
hadiliri oleh pembesar? RRT a.I. 
perdana menteri RRT merang- 
kap menteri luar negeri RRT, 
Chou En Lai. e 

  

Sekretaris .djenderaf . kementerian 
Perraiyan, Roeslan Abdulgani, ine 

nurut rentjana akan tiba kembali di 

Djakarta pada tg: 23 Djanuari jad. 
dari Den Haag. Pada tg. 16 sekre- 

dengan Matsuda, sekretaris 
djenderal Partai Liberal dgn 
Azanuma, ketua Partai Sosia- 
lis Djepang dll. 

Antara “Japan Chamber of 
Commerce” serta ,,Japan  — 
Indonesia — Association” dan 
Suchjar sebagai wakil “DEIP 
— Indonesia Chamber of Com- 
merce” telah dibitjarakan ke- 
mungkinan untuk mengadakan 
konperensi antara organisasi2 
Djepang itu dengan organisa- 
si2 Indonesia. 

Disamping itu telah pula di 

bitjarakan dengan “wakil. peme 
rintah India jang ada di Tokio 
untuk mengadakan suatu kon- 
perensi chambers of commerce 

seluruh Asia. Di Djepang sen- 
diri “DEIP — Indonesia Cham 
ber of Commerce” mungkin 
akan menetapkan “Sarikat. Pe- 

dagang Indonesia di Djepang” 
(SPI) sebagai perwakilannja 
di Tokio. Subchan, wakil DEIP 
jang masih. ada di Djepang, 
akon melandjutkan - perundi- 
ngan2. 

Menurut Suchjar, ia telah 

mjatakan...kepada pihok  Dje- 
pang, bahwa segala sesuatu itu 

dapat dimulai bilamana per- 
Cijandjian damai dapat diteri-   taris-djenderal Kempen bersama2 dgn 

anggota parlemen Koesnan telah 

berada lagi dinegeri Belanda dari 
perkundjungannja ke London. 

Menurut berita dari Paris, 

sak pula kepada PBB supaja | 

bertindak melindungi hak2 Jan 
kemerdekaan Tunisia. Desakan 
tersebut termaktub dalam ka- 
w3t jang disampaikan kepada 

Sekreiaris gjenderal PBB dan 
ketua Sidang Umum PBB. 

Menjerbu markas pa 

sukan2 keamanan. 
Sementara itu dikabarkan 

dari Tunis, bahwa 6 orang te- 
lah tewas gan d8 orang lainnja 
luka2 ketiks kira2 2000 orang ' 

demonstran mentjgba menjerbu 
markas besar pasukan2 keama 
nan Perantjis di Mateur pada 

hari Saptu jl. Kominike jang 
dikeluarkan oleh residen djen- 
deral Perantjis menjatakan, 
bahwa polisi terpaksa melepas- 
kan tembakan? ketika kaum 
demonstran tersebut mentjoba 

menobros kegedung markas be 
sar tersebut sebagai protes ter 
hadap penangkapan atas 3 
orang pemimpin gerakan ke- 
bangsaan Tunisia, meskipun 3 
orang tersebut Waktu itu telah 

dibebaskan kembali. 
Kominike itu selandjutnja 

mengatakan, bahwa kaum de- 

montran itu berhasil djuga me 
nobrcs pendjagaan polisi dan 

'entera dan kemudian, dengan 

melempar-lemparkan batu ke- 

djurusan pasukan2 pendjaga 

itu mentjoba membakar 5 bu- 
ah tank iang ada “idekatnja. 

Ditempat lain Sebuah ' wa- 

rung kopi kepuniaan orang 
Eropa telah dirusak dan sebuah 

mobil dibakar leh sedjumlah 
300 orang demonstran jang me 
ngaidakan arak-arakan disepan 
djang djalan2 di Tunis pada 
Saptu sorenja. Dalam arak- 

arakan ini mereka men'erukan 

slogan? kebangsaan. Polisi ke- 

Partai Demokrat Marokko pa- | 
&a hari Saptu jl. telah mende- j 

ma berdasarkan kesanggupan 
Djepang untuk melaksanakan 

pembajaran kerugian. 
—. j(Antara). 

Huruhara Tunisia 
Arab Sedia Berunding : Kontak Dgn. Ka- 
langan ' PBB" Diadakan/: Penjelundupan 

Sendjata Dlm Peti Mati Djenazah 
ENURUT KALANGAN Arab di Paris, pemimpin? delega- 

si2 Arab di PBB telah minta kepada ketua Sidang Umum 

PBB, Luis Padilla Nervo, supaja membitjarakan masa'alah Tu 
nisia dengan wakil? Pprantjis ai PBB. Permintaan itu menurut 
kalangan tsb disampaikan dim pembitjaraan antara dd'egasi2 
Arab dan Nervo pada hari Djumw'at jl. Sementara ita dikabar- 
kan pula, bahwa Nervo pada hari Sapta jl. makan bersama dgn 
utusan Perantjis, Francis Lacoste. 

berapa “orang demonstran di 
tangkap. 

Menijoba menjelun- 

dupkan sendjata. 
Pada malam Sabtu polisi te 

lah pula menangkap 25 orang 
jang “mentjoba mengangkut 

alat? sendjata setjara tidak 
Sjah, jani dengan mempergu- 

nakan muslihat seakan-akan 
mereka sedang menghantarkan 
@jenazah  kekuburan. Rombo- 

ngan pertama jang terdiri dari 
25 orung ini kemudian diikuti 

Oleh beberapa ratus orang lagi 
dan ketika mereka sampai di 
desa Bab Djodid, polisi mentju 
rigainja, Setelah diselidiki, ma 
ka ternjata bahwa. dalam 8 
buah peti mati jang mereka 
angkut terdapat alat2 sendja- 

ta dan botol? jang berisi mi- 
njak gas Ian carbid. 

Spj. tekanan politik 
dihentikan. 

Berita  terachir dari Paris 
menja'akan bahwa pemimpin2 
delegasi negara? Arab «&i PBB 
telah minta pula kepada ketua 

Sidang Umum PBB, Padilla 
N'.ryo, supaja minta kepada de 
legssi Perantjis di PBB agar 

tawanan2 politik di Tunisa di 
bebaskan kembali" dan supaja 

Perantjis menghentikan teka- 

nan politiknja terhadap Tuni- 
sia, sehingga kekatjauan2 d'sa 
ng dapat diachiri, Kalangan 
Arab di Pars menjatakan, 

bhw dengan ini maka delegasi2 
Arab mentjoba mengadjukan 
insiden? di Tunisia ini kepada 
Silanxz Umum PBB dengan ti- 
dak mengemukakannja  setja 
ra resmi, karena soal tersebut 

sesungguhnja lebih merupakan 
soal jang termasuk kompetensi 
Dewan Keamanan PBB. Kala- 
ngan jang memperhatikan soal 
ini menafsirkan bahwa ini ber   mudian datang untuk membu-   Inggris bersama kira2 180 anggota 

kepolisian Mesir, 

“ . 

   

barkan demonstrasi ini dan be 

  

arti negara2 Arab bersedia utk 

'berunding. (Antara—AFP). 

mian P 

dengan berbagai orang ' 

of Commerce and Industry”, 

. te . Major »D 
Ismail 

Pimpin Gerombolan 
“Pemberontak Diseki-, 
| tar Simo :' Anggauta2 
TNI Jg, Menumpang 

Bis Didekat! Bojo- 
"lali Diserobot 

    

  

MAP EM 
# 

'Bandiir Di 
Semarang 

    

  

  

  

Bandjir. di Semarang (batja reportagenja-dipagiaa 2 
hari ini). Sebuah opelet jang disimpan disamping rumah 
Sompok-plein 12, tergenang ai jang meluap? dan hanja 
kelihatan kap serta katja mukamja sadja. Gambar ini   

Penting Hari Ini: Bandjir Besar di Semarang -— 
Supply Dari RRT — Soal. Pembajaran Kerugian Pe: 

rang — Port Said Ditembaki — Major DI Pimpin 

Pembrontakan — Bentjana Asia — DI, 

DivKuomintangDiselundupkan 
| Melalai Thailand 

| Untuk'Memperkuat Gerilja Dari Djen- 
deralLi Mj: Opsir2 Amerika Membantu? 

ARTAWAN ANTARA dari London mewartakan, harian 
"€ , Observer” hari Minggu memuat berita dari wartawan- 

nja, Rawle Knox, dari Rangoon, jg. mtngatakan, bahwa salah 
satu bataljon terbaik dari pasukan? Chiang Kai Shek dari For: 
mosa baru? ini telah memperkuat pasukan Kuomintang divisi 
ke 93 dari djendral 14 Mi di Birma, demikian menurut ketera- 
ngan pembesar? jang tak mungkin disangkal akan kebenaran- 
nja. Dan para pembesar itu kiranja adalah pembesar? dari ke 
dutaan Inggris, , : 

    

  diambil kemaren djam 9 pagi. Makin 
nurun. 

Biara Diserbu 

siang air terus nie 

    EROMBOLAN PEMBRON- 
TAK jang kini berada di- 

Gaerah Simo, ternjata berada di 
bawah pimpinan seorang Ma- 
joor D.I. dari Djawa Barat dgn 
memakai nama Ismail. Kedutu- 
kan mereka disana ternjata men 
dapat sambutan dari orang2 jg 
telah sekian Jama ditanam seba- 
gai cellen mereka. Tg 20-1-52 
waktu siang hari segrombolan 
pembrontak bersendjata leng- 
kap dan tidak bersepatu telah 
menjeberang djalan. besar an- 
tara Bojolali dan Ampel. Mere- 
ka mentjulik 5 orang anggau'a 
T.N.I. jang pada waktu itu jang 
4 orang sedang naik bus Garuda 
dan satunja di truck T.O. ,/Me- 
nang” dengan djalan member- 
hentikan kendaraan tsb.   

  

Hasil pembersih 

. di Salatiga. 

“Pembersihan jang kity laku- 
kan didalam kota Salatiga pa- 
da tg. 17/1'52 tengah malam 
berhasil menangkap 110 orang 
jang ada hubungannja dengar 
gerombolan pembrontak, dian- 
taranja terdapat 2 orang jang 
dberi - tugas gleh  grombolan 
pembrontak 

Salatiga dan sekitarnja. 

Hosil pertempuran kita dgn 
grombolan pembrontak- didae- 
rah Ketjamatan Karangnongko 
pada tg, 19/1-52: 5 orang dari 
grombolan pembrontak “mati, 
2 kita tawan-dan beberapa sen 
djata dengan pelurunja kita 
rampas. Kita tidak menderita 
kerugian 

Pada tg. 19-1-52 kota Suro 
dadi daerah Tegal kemasukan 

gromb.  pengatjau. Mereka 
menggedor rumah gadai. Perla 
Wwanan dari pasukan Polisi kita 
berlangsung dari djam 22.00 

sampai djam 03.15. Kerugian 
kita seorang Polisi luka ringan, 
dan fihak gromb. pengatjau 2 

orar - mati dengan berpakaian 
seragam diantaranja memakai 
tanda D.I. dilengan kiri. 

Demikian berita resmi 

Div. Diponegoro hari ini. 
dari 

  

Jeep ditimpa pohon, Jeep 
sdr. Sumanto, komandan 
doorgangshuis Bulu, jang 
pada hari Sabtu malam ke 
djatuhan pohon asem 100 
meter dari pendjara Bulu. 
Andaikata ketjepatan 1/10 

detik sadja, ketjelakaan 
akan lebih ngeri lagi. Kini 
sdr. Sumanto. hanja me- 
ngalami “herzenschudding” 
ringan sadja. 

  
ENTERI ANGKATAN 

udara Amerika, Thomas 

K. Finletter menerangkan bhw 

Amerika Serikat tak lama lagi 

akan mempunjai peluru jang 

dikemudikan radio jang sang- 

gup menjerbu dan menghan- 

tjurkan pesawat terbang mu-   
Nusga Kebugaraan Indonesia 

Kon, baravisaseh Goneetscha 

van Kunstan #n Wetenichanpan 

s 

sah x 
Semak anak Nan Dag uda 

Lagi Pertempuran Hebat, Di Ismailla, 
Djenderai, Erskine Antjam Akan 

Duduki Sebagian . Ismailia 
PEDJOANG2 gerilja Mesir pada hari Sabtu Cengan kekera- 

san telah berhasil memasuki sebuah biara (klooster/ Pe- 
rantjis di Ismailia dan membunuh dengan sebuah stengun dua 
oralg wanita jang bekerdja ditempat itu, antaranja seorang 
wanita Amerika turunan Irlandia, Komandan pasukan? Ing- 
gris di. Mesir, djenderal Erskine, segera setelah peristiwa ini 
terdjadi mengadakan konperensi pers, dalam mana sesudah di- 
njatakannja perasaan bentji akan perbuatan pembunuhar ini, 
-Oleh Erskine diterangkan bhw untuk selandjutnja ia akan 
menvanggap - sebagai kewadjibannja untuk berusaha supaja 
orang? Inggris dan warganegara? dari negeri lain jg berdiam 
didaerah terusan Suez diperlindungi. 

untuk . meng-acti- |: 
veer gerakan dibawah tanah di 

  

Inggris akan tetap disitu sela- 

  

mm mma inn Lha Genoa sa ed aa SERA 

Ia menerangkan, - bahwa ia 

«kan memberi perintah "untuk | 
menduduki kota: Ismailia . dan : 

luasnja bagian jang akan didu | 
Kuki bergantung pada kepenti 
ngan . pendjagaan keamanan. 
Ta telah. memutuskan untuk 
menduduki sebidang tanah jg 
“luas, pandjangnja 5 kilometer 
dan lebarnja sebesar tiga ha- 
laman. rumah. Dalam. Tingku- 
ngan tni terdapat tempar per- 

sembunjian pedjoang -gerilja 
“Mesir, jaitu Yuay Mohammad 
-ATi. Djenderal Erskine mene- 

ksa seluruhnja Tur 
mah rumah. Pasukan? 

   
   

  

patroli di bagian2 kota jang 
terpisah untuk mengamat-ama- 
ti perkembangan2. 

Diperoleh berita, bahwa pedjo 
ang2 gerilia Mesir jang Jipim- 
pin oleh mahasiswa2 sambil ber- 
teriak2 memasuki biara .,St. Vin 
tent de Paul” sesudah mereka 
melempari- halaman biara dgn 
sebuah bom. Merexa mengada- 
kan pemeriksaan didalam ge- 
dung dan mendjumpai suster 
Anthony jang serta-merta di- 
tembak mati dihadapan suster2 
faimnia. Pasukan? Inggeris ka- 
ru mengetahui tentang peristi- 
wa tersebut sesudah datang la- 
poran telpon dari pemimpin wa- 
nita biara itu, bahwa biara telah 
dilempari orang dengan bom. 
Tank2 Centurion dari pasukan2 
Inggeris jang beratnja 52. ton 
kegera menudju ke biara jang 
letaknja didjalan @uay Moh. 
Ali. Sebuah bom lainnja jang di 
tudjukan kearah djembatan jg 
terbentang diatas terusan te'ah 
menjebabkan ' pertempuran be- 
sar pada hari Sabtu, jakni per- 
tempuran jg pertama kalinja jg 
dilakukan ada siang hari antara 
pasukan2 Inggeris “dan pedjo- 
ang2 gerilja Mesir sedjak Mesir 
membatalkan perdjandjian  de- 
ngan Inggeris dan mengantjam 
akan mengusir orang2 Inggeris 
keluar dari daerah terusan 
Suez. (Reuter). 

  
Fa 

Pi
 

Tunisia 
Sebuah Permintaan Su- 
paia Dewan Keamanan 

Turut Tjampur 

UA MENTERI TUNISIA 
jang. kini berada di Paris, 

Mohamed Rabra dan Saleiy bin 
Yousef hari Minggu menjampai 
kan kawat kepada sek. djen. 
PBB, Trygve Lie minta dengan 
sangat supaja Dewan Keamanan 
mengadakan tjampur tangan un 
tuk mengembalikan " keamanan 
an ketenteraman di Tuisia 

ma danggapnja perlu. Selan- Dalam kawat tadi mereka 

djutnja pasukan2 berlapis ba- minta - perhatian kepada Lie 

dja Inggris akan mengadakan | akan tindasan jang mengalir- 

kan darah terhatllap penduduk 
biasa di Tunisia dan menjata- 
kan bahwa tjampur tangan 
Dewan Keamanan adalah perlu 

pai keamanan dan perdamaian 
dalam keadaan bahaja dengan 
adanja tindakan2 militer jang 
betul2 terhadap penduduk Tu- 
nis jang damai dan tak bersen 
djata. (Antara—AFP). 

Supp 

untuk mentjegah djangan sam j 

Bataljon dari Formosa itu ma 
Suk Birma Utara melalui Siam, | 
kata Knox. Terdapat bukti2 jg | 
tak mungkin disangkal lagi, 
bhw orang2 Amerika telah mem 
beri bantuan kepada divisi ke 
93 itu. Dua orang Amerika men 
jertai divisi tsb, sewaktu me- 
ngalakan serangannja dimusim 
rontok, setelah mana mereka 
mengundurkan diri, Sebuah he- 
likopter pulisi Thai. telah diki- 
rimkan ' untuk mengungsikan 
mereka dari Mongnyen. Helikop 
ter tadi djatuh hantjur dan di 
bakar oleh anak buahnja. Dua 
orang Amerika tadi djalan kaki 
masuk Thailand. 

Selain itu pesawat2 Constella 
tion atjapkali terbang diatas ko- 
ta Kentung setinggi 10.000 ka 
ki. Pesawat2 itu harus terbang 
setinggi itu, karena gunung? di 
sekitarnja tingginja diantara 
1.000 — 8.000 kaki. Sebuah pa- 
rasut jang salah didjatuhkan 
telah diketemukan, dalam mana 
terdapat pula sendjata2 ringan 
Amerika, jang dibuat selama pe 
rang jl. Dan sebuah organisasi 
Amerika di Bangkok memberi 
bantuan kepada pasukan2 Kuo 
mintang jang terkepung dan me 
ngangkut pasukan2 tsb. masuk 
Birma. Tjukup banjak pula buk 
ti. jang. melihatkan,. bahwa se- 
buah badan Amerika — boleh 
djadi Badan Penjelidik Pusat — 
memberi bantuan kepada pasu- 
kan2 Kuo-mintang. masuk Bir 
ma melalui Thailand . dengan 
alat2.- (Antra). - 

  

DISERAHKAN KEPADA 
DJERMAN TIMUR. 

Djurubitjara kementerian luar'nege 

ri Inggeris mengumumkan, - bahwa 
telah diambil keputusan untuk -me- 

njerahkan kembali kepada Djerman 
Finuas pulan. Helgolaad, “ja. sedjak 
berachirnja perang dipergunakan se 
bagai tempat latihan membom. Pe 
njerahan akan dilakukan pada tg. 1 
Maret 1952. Sebagai lapangan baru 
untuk latihan2 tsb. mungkin akan 

dipergunakan lapangan luas .,Knecht 
Sand” didekat Cuxhaven, berhubung 
telah banjak perotes2 jang masuk 
mengenai pemakaian pulau Helgo- 
land. 5 

BANDJIR Di GEMPOL. 
Sebagai akibat dari hudjan2 lebat 

maka tanggul dikali Porong dekat 
Gempol telah hanjut sepandjang 15   

Iy Dari RRT 

meter, Berpuluh2 ha. tanah terge- 
nang air dan beratus2 rumah menda 
pat kerusakan. “Tidak diberitakan 
tentang adanja ketjelakaan? manusia. 

150.000 Pedjoang Vietminh Digerak- 
.kan Utk Mengangkut:Baniuan2 RR1?: 

Kominike 

Pihak Perantjis 

lapangan? jang terbuka. 

Markas besar Perantjis me 
njatakan, bahwa tekanan fihak 
gerilja atas Hoa Binh sebagai 

mana djuga di djalan raya no 
6 telah berkurang. Dari sebe- 
lah selatan dan pertengahan 
Vietminh dikabarkan telah ter 
djadi pertempuran ketjil Da 
lam, kominike itu se andjutnja 
Ginjatakan, bahwa sebuah ba 
taljon gerilja Vietminh menga 
dakan serangan terhadap pos 
Perantjis Hue dengan maksud 
menghantjurkan pusat djalan 
di Vietnam Tengah. Fihak geril 
ja telah dipukul mundur, da- 
lam mana 20 orang gerilja da 
pat ditewaskan, dan 30 dita-   wan. Diantara tawanan itu ter 

| dapat 10 orang opSir. Dari del 
ta sungai merah tiada jang pen 
ting dikabarkan. 

Dalam hutan belukar sebe- 
lah Selatan Vietnam dalam 
suatu pertempuran 53 drang 
kaum 'gerilja telah ditewaskan     

Peluru2 Amerika Ja 
suh jang menjerang Amerika 

Serikat. Sewaktu - berbitjara, 

malam Minggu dimuka “Com- 
monwealth Club” Finletter me- 

njatakan, bahwa tak lama lagi. ' 

Amerika akan mempunjai pelu 

ru2 jang dapat dikemudikan 
untuk gmentjari pesawat2 pem- 

  

  

(UP). 

bom musuh dan menghantjur- 
kan mereka. Peluru2 ini akan 
dilepaskan dari angkasa dan 
daratan, 

Diterangkan selandjutnja 
oleh Finletter, bahwa djika pe 
njusunan angkatan tidara Ame 
rika telah selesai, maka Ame- 

ARA PEMBESAR bPerantjis menuduh pada hari Djumw'at 

P fihak gerilja telah menggunakan 150.000 sampai 200.900 

orang untuk mengangkut mesiu dan perlengkapan? dari 

kepada pasukan? Vietmin, jang berada disekitar oa Binh. 

menjatakan, ! bahwa bagaimanapun djuga 

pandjangnja iringan? itu, mereka akan mendjadi sasaran jang 

mudah bagi pesawat2 Perantjis, jang akan menjerang me- 

reka dengan. bom2 napalm, djika mereka bergerak dibagian 

Perantjis 

RRT 

  

Bao Dai 
Merundingkan Pemben- 
tukan Tentara Vietnam 

EKAS RADJA Bao Dai, ke 
pala negara Viet Nam pada 

hari Saptu jl. mengadakan pem 
bitjaraan dgn pembesar? mili- 
ter Viet Nam. Pengumuman jg 
dikeluarkan kemudian menjata- 
kan, bahwa kepalla negara mem 
punjai perhatian besar terhadap 
soal pembentukan suatu tentera 
Viet Nam. 

Dikatakan, bahwa ia meng- 
anggap soal ini sebagai suatu 

soal jang sudah sangat men- 
desak. Selandjutnja pengumu- 
man itu menjatakan bahwa da 

lam usaha membentuk suatu 
tentera Viet Nam ini telah dla- 
pat dikerahkan sedjumlah ke     satuan2 ang kinj telah men- 
djalankan  tugasnja. (Antara 

-— AFP). 
an Tinggi Ilmu Kepolisian: 
marsono Martosudirdjo dan R. Su. 

Tembakau 
1 Indonesia | 

Hargaoja Sudah Ter- 
lala Tinggi 

D ALAM PIDATO tahugan jg 
diutiapkan hari Rebo ketua 

Kamer yan Koophandel dan pa- 
berik di Den Haag tuan J. van 
der Heem antara lain membitja 2 
rakan soal perhubungnn ekono- 
mi antara Nederland dengan In- 
don, Dikatakannja, bhw perhu- 
bungan ini dipengaruhi oleh per 
hubungan? politik dan untuk ke 
pentingan kedua negara, ia ber- 
pendapat bahwa perlu 
suasana politik antara Neder- 
land dan Indonesia itu didjernih 
kan, Menurut anggapanja hal 
ini sebagian terbesar » tergan- 
tung kepada bangsa Indonesia, 

Tuan van der Heem masih 

berkejakinan bahwa kedua ne- 
gara ini masih membutuhkan 

satu sama lain clan bahwa ker 
dja sama jang erat dilapangan 

ekonomi akan membawa keset 

djahterasn . kepada rakjat ke- 
dua fihak. Ia selandjutnja me- 
njatakan: “Untuk itu maka 

perlulah “dinegara jang muda 
itu terpelihara keamanan dan 
supaja djanganlah diambil tin 
dakan2 sosial jang tidak dapat 
dipertanggung djawabkan dari” 
segi ekonomi. 

Upah2 tinggi ad, baik, akan 
tetapi apa baiknja, bila hasil 
produksi mendjadi sedemikian 
tinggi 'harganja, hingga tak 
dapat didjual? 

Salah satu. tjontoh jang tys 
pis ialah harga tembakau, Tem 
bakau2 Indonesia sedemikign, 

meningkat harganja, sehingga 4 
perindustrian rokok serutu ha 
rus melihat kemunduran dalam : 
pendjualan mereka, Amster- 
Clam sebagai pasar tembakau 
selama berabad-abad terantjam 
hahaja akan kehilangan kedu- 
dukannja sebagai pusat temba 
kau internasional, oleh karena 
d'saty fihak - produksi perin- 
dustrian serutyu Belanda hanja 
tinggal 1/3 dari produksi sebe 
lum perang din dilain “fihak 
luar negeri mendjadi terkedjut 
oleh harga2 tembakay jang 
tinggi itu”. (ANP). 

  

TENAGA GURU DI 
KALIMANTAN, : 

Dari inspeksi S.M.P. propinsi 
Kalimantan diperoleh ketera 
ngan bahwa djumlah guru? un 
tuk SMP ijuma ada 67 orang 
untuk seluruh Kalimantan, su 
Cah termasuk guru SMP misi, 
dan gedung sekolah ada 11 buah. 
Guru Sekolah Rakjat untuk se 
luruh Kalimantan 
4313 orang Djuga 

berdiumlah 

Jitempat2 
terpentjil telah diadakan ,.Ru 
kun Beladjai” untuk mendidik 
guru2 tamatan SR 6 th dan dju- 
ga Kursus Pengantar akan Gi: 
djadikan SR 6th. Perlu diterang 
kan, bahwa untuk selurun Ka'i 
mantan hanja ada sebuah SMA 
jakni di Bandjarmasin. 
PEMBUNUHAN ATAS DIRI- 
SEORANG WARGA NEGARA 
IKAN. 

Kira2 tengah malam Dju- 
mat telah terdjadi pembunu- 
han atas diri Weskan, seorang 
warganegara Iran jang bertem 
pat tinggal didjalan Wirdu, - 
Bandung. Tentang pembunu- 
han itu dikabarkan, bahwa ki- 
ra2 pukul 24.00 malam itu bini 
Weskan mendengar ada bunji 
jang mentjurigakan pada djen 
dela kamar tidurnja. Ia ba- 
ngun dan tatkala membukakan 
djendela itu maka“ tampaklah 
seorang bersendjata pistol. Njo 
njasrumah itu berteriak kare- 
na kagetnja dan suxminja ba- 
ngun memburunja. Pada saat 
itulah tembakan, jang dilepas- 
kan oleh orang diluar djendela 
itu meletus, dan, pelursajaume 
ngenai dada kanan Weskam. 
LULUS UDJIAN PADA PERGURUAN 
TINGGI ILMU KEPOLISIAN, 

Telah Tulus udiian pada Perpuru. 
IR, Su. 

parmo untuk persediaan C..IT, 

rika akan mempunjai 143 sa- 

tuan2 udara, hal mana akan 

berarti suatu angkatan udara 
paling besar jang pernah digu- 
sun. Finletter menjatakan, bhw 
dengan 90 satuan udara kini 
Amerika Serikat tidak meng- 
arggap dirinja berada dalam 
kedudukan kuat, Tetapi djixc 

ng Dikemudikan Den Radio 
penjusun angkatan udarg Ame 
rika telah dilaksanakan, maka 
Amerika Serikay akan mempu: 
njai tjukup kekuatan untux 
memberi kejakinan kepada mii 
suh bahwa suatu serangan ke 
pada Amerika akan membawa 
pembalasan hebat, demikian 
Finletter. (Antara—AFP). 
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pangan air ini, 

- kanan membubung dengan serentak. 

- 

Pa 

' kitar Stadion tergenang air, 

“pai titik jang tertinggi (ma- 
. “ximale waterstand) dibeberapa 

| sngungsikan diri dalam gelap 

3 

| “perlu dirawat dirumah sakit. 

   

- - Mula2 bandjir disinjalir ma- 
““suk rumah pada djam 10 ma- 
"Jam air hanja sampai diperge 

langan kaki (enkels), tetapi 
“kemudian ngik dengan tjepat. 
“Segera kentongan dibunjikan 

. bempar sampai lebih dari 2.20 
- mpter: E 

Pengungsian 

.. Dengan diiringi oleh suara 
kentongan tanda bahaja, sege- 

“ra penduduk berbondong2 me- 

'kelam. Tempat pengungsian 
pertama ialah diasrama Inva- 
lidei di Sompok 60, gedung jg 
letaknja memang agak tinggi, 
djadi tak dapet ditjapai oleh 
meng: en 

.. Dalam keributan pengung- 
sian ini, seorang wanita tua, 

- bernama mbok Sarmi dari Gg. 
Manggis III telah “jatuh ter- 
'Iungkup kemudian mati teng- 
.gelam, sedang dug orang lain- 
'nja mendapat ketjelakaan dan 

.. Polisi, Polisi Militer Palang 
Merah Indonesia dan anggau- 
ta2 Pandy Rakjat giat mem- 
berikan bantuan dengan tidak 

ngenal-tjapai. Dari asrama- 
Jewaliten kemudian mereka te- 
rus diungsikan “ke gedung. 
GRIS, RRI dan gedung” Ta 
'Chung She. 

Sikap invaliden 
: jang mulia. 
£ Dalam hal ini patut pula ditjatat 
bantuan jang diberikan oleh para in- 

'validen dari asrama Sompok: meski 

pun mereka tjatjad “tubuhnja, tak 

Segan2 mereka membantu sekuat te- 

naga. Suatu kerelaan jang patut ki- 
ta hargai dan tjontoh!!! Sampai 
Minosu siang kemaren kabarnja te- 

olah diungsikan sebanjak 625 orang 
dari kampung? sekitar djalan Mang 
ga — Djeruk — dan Manggistan 
Sempntara'itu, Bu Budiono, pak Wa 
likota, komandan KMKB Semarang 
disertai dleh rombongan PMI kema 
ren telah menindjau komplex2 jg 
diserang bandjir tersebut. Pada sore 
hari kemaren, air telah turun kem- 
bali dan penduduk jg diungsikan itu 
telah kembali 'agi kerumah mereka 

gimaging2. Kepada para korban. ban- 
djin tersebut telah diberi pula-perto- 
loangan berupa rantsoen makan ten- 
tara dari KMK, sedang PMI pun 

.membagi?kan bahan? obat2an. 

Pelabuhan Smg. 
sbergolak 

Selain dibagian tenggara 'kota ter- 
sebut, jg mengalami penderitaan pa- 
ling hebat akibat bandjir, pun dipei- 
bagi bagian“kota telah mengalami 
pula kerusakan akibat “ meluapnja | 
air, meskipun tidak sehebat di Mang- 
ga-Komplex tadi. Di pelabuhan  Se- 
marang laut : menundjukkan gelom- 
bang? tinggi hari Sabtu malam se 
buah perahu Bugis jg agak besar te- 
lah ,dilemparkan” ketempat dang- 
kal ditepi pantai, sedang beberapa 
perahu? ketjil lainnja pun mengalami 
nasib serupa itu. Pun kampung? se- 
belah barat menjusur djalan Karang- 
tempel telah digenangi air sampai 

“ “Setinggi lutut dan sampai masuk ke- 
dalam rumah2 penduduk. Pasar 
Langgar dan pasar Dargo kemaren 
terpaksa setengah tutup, akibat se- 

sedang harga2 ma- 

Hal mana patut disesalkan dari fi- 
hak pedagang, jg djustru hendak 

" mentjari untungnja sendiri sadja' se- 
lagi banjak- orang menderita. 
“Di pasar Djohar pada Minggu 
pagi itu djuga hanja sedikit sekali 
orang jg berdjualan, hampir semua 
pedagang tutup dasaran, pun. pasar2 
lain?nja sepi. Pasar Gg. Baru air 
kira? seprapat meter dan tak ada 
orang jg berdjualan. 

Tidur diatas medja. 
Sekitar Semarang-timur pud ter- 

endam, Pandean-lamper dan. sekitar- 
hja air tingginja Y» meter, pagar de- 
pan rumah?”penduduk 'hanjut, se- 
buah .rumah ditepi djalan Pandean- 

-lamper udjung dekat djembatan .ha- 

mg 

wtanda bahaja. Djam 230 ma- 
“lam Minggu air telah mentja- 

(| wungu hari Sabtu 

'gelam. dalam air. jang masuk kedalam 

  

Bandjir Besar Di S 
jjalaa, Ojerak-Complex Digenangi Sampai 2.20 Meter. 

“Bongsor Uaa Pobo12' Cambang —Laut Murka—Perh 
en Kereta—Api Cerputas—DII. : Aa 

EBAGAI AKIBAT hudjan lebat jang terus menerus spdj 

    
inga, hingga labu lintas djadi ter- 

na Babat bantuan fihak ten: 

tara, kini rintangan? tsb telah dising 

kirkan. Dalam hal tumbangnja po 

hon2 besar ini dapat pula ditambah 

kan, bahwa di .Srondol hari Sabtu 

malam “telah ada sebuah truck ten- 

tara jang hantjur tertimpa pohon, 

hingga 2 orang mendapat luka2. 

Demikian “pula “jang dialami oleh 

sdr. Sumanto, komandan rumah pen- 

djara Bulu hari Sabtu malam djam 
01.00: tepat. Waktu itu ia mendapat 

telpon supaja datang di Bulu dan de 
ngan kendaraan jeep telah menudju 
ketempat post-nja. Mendadak waktu 
hampir sampai didepan pendjara ku 
lu, dahan pohon asem besar tumbarg 
dan tepat mendjatuhi kap “muka 
jcepnja: Andaikata terlambat 1/10 
detik sadja, pasti dahan tadi meng- 
hentjurkan tempat duduk belakang 
stuur dan dengan demikian pua me 
ngenai diri sdr. Sumanto. Sdr. £x- 
manto hanja menderita ,,hersen- 

schudding”. 
& 

Telpun banjak jg. 
putus. 

Akibat hudjan lebat itu, pun te 
lah terdjadi tanah longsor dibeb-ra- 

  

Tie 
Te 

mara 

  

   

  

   

pada hari Sabtu tengah Malam di bagian tenggara dalam “telah timbul 
bentjana bandjir jang hebat, dimana beberapa kampung telah tergenang air & i lebih.da- 
ri 1 meter, hingga penduduknja terpaksa mengungsikan diri. Agu Rn Jana Seulbah .men- 
dapat serangan bandjir ialah kampung? Manggistan, Djeruk, Mangga dan sekitarnja, se- dang taman Sonpok telah berobah mendjadi sebuah telaga, dimana banjak anak2 berketjim 

1 yaa dengan perahu. Bandjir ini adalah aga apa meluapnja air di Bandjir 1 Timur, 
MENU 3 Mihagia L Ija air (tempuran sungai) antara Bandjir Ka 

Tana | ketjil menghadap gedung Dana ombersihan: “£ » | BAN € 

ja. tumbang, di Kalisari demikian pertolongan ini. “Telah diputuskan 

dan hari ini telah dikirimkan kepel- 
bagai daerah jang menderi 
banjak 130 ton. beras, den en 
tuan antaranja sbb.: kota. Solo mene 
rima 10 ton, Demak. 
masing2 5 ton dan daer: 
nerima: 20:ton, Sel 
bagi2-kar" Kedaerah2 
djuga menderita dalam wi 
wa-Tengah, Bantuan ts : 
bantuan | extra, "diluar. .pembag 
beras jang biasanja. Kepada 
Pati hari ini djuga diterimak 
sebanjak Rp 5000.—, dari 
Bantuan Bentjana Alam. 

Pati jg. 

wa hari ini djuga beberapa anggau 
ta D.P.D. propinsi Djawa-Tengah 
akan mengadakan penindjauan ke- 

nuruf desas-desus, bandjir jang me 
ngamuk di.Semarang —-ini - adalah 
akibat djebolnja tanggul disungai 
Tanggulangin. Itulah ssebabnja, me- 
ngapa daerah Pati jang ' menderita 
paling hebat akibat bandjir ini: “ke- 
rugian ditaksir Lk. Rp 100.009.-—   pa bagian di Bergota. Demikian ah 

kedjadian2 jang berlangsung Salem 
kota “Semarang waktu terdjaiinja 
bentjana bandjir hari Sabtu masam 

sampai Minggu pagi kemaren, ban- 
djir jang terhebat jang pernah diala 
mi Semarang sedjak beberapa putuh 
tahun ini. | 

Sementara itu dari fihak PTT di-| 
terima kabar, bahwa Angin keras 
jang disertai dengan hudjan lebat 
pada tg. 19 dan 20 Djanuari itu 
penimbulkan banjak sekali kerisa- 
kaa. dan kerugian pada djawatan 
PTT Semarang. 14 saluran Iat::!»- 
kal jang menudju ke segala Jjuru 
san terdapat rusak. Hubungan Sa:aa 
rang-Pekalongan-Tegal Tjirebon dan 
Djakarta terputus. Hubungan Semg- 
Demak, Semg.-Ungaran mendapat 
Gangguan jang berat karena dibesera 
ra tempat ditengah djalan kawaz2 
putus kedjatuhan pohon. Didalam kc 
ta hingga kini tertjatat kurang lebih 
150 langganan jang tidak bisa mer- 
dapat hubungan oleh karena kawut- 
nja putus kedjatuhan pohon. Djawa 
tan PTT berusaha sekuat tenaya 

untuk memperbaiki segala  keruza- 
kan dalam waktu jang pendek, 

Sampai berita ini ditulis, belun 

dapat diketahui dengan pasti berapa 
besarnja kerugian disebut dengan 
uang, jang diderita oleh Djawa:an 
PTT, 

Bandjir di Brang- 
, song. 

Selandjutnja mengenai bentjana 
bandjir -dipelbagai daerah sekitar Se 
marang menurut penjelidikan warta- 
wan keliling ,,Suara Merdeka”  da- 
pat dituturkan sbb: Tanggul di Kali 

tempat: sampai hari Minggu kema 

ren 350 ha. sawah dan tambak te- 

telah bobol di 9!   lah digenangi air. Didaerah Brang- 
song terdapat 20 rumah penduduk . 
jang rebah sebagai akibat menga-j 
muknja angin, hudjan dan bandjir. i 
Dalam hal ini patut ditjatat adanja" 
insiden ketjil antara seorang sopir 

mobil contra beberapa pemuda pen- 

djaga desa. Sebagaimana diketahui, 
djalan raya pur digenangi air sam- 

pai 30 cm tingginja. Seorang sopir 
jang kurang hati2-telah mendi: 
kan “mobilnja | demikian .kentjang, 
hingga menimbulkan gelombarna2 jg 
agak besar: sebuah rumah penduduk 
ditepi djalan jang sudah tak begitu 
kokoh, achirnja rebah kena - gelom 
bang tadi, hingga menimbulkan ama 
rahnja pemuda? pendjaga kearianan. 
Untung insiden ketjil ini dapat dida 
maikan oleh ass.- wedana Brangsong 
dan untuk mendjaga terulangnja hal 
tsb. diatas, telah diadakan pendja- 
gaan2 ditepi djalan, agar para sopir 
berhati2 dalam mendjalankan mobil: J 
nja (tidak terlalu kentjang). 

Hubungan kreta 
api terganggu 

Bandjir didaerah Kaliwungu jang 
datangnja mendadak - pada malam 
hari Minggu “itu telah ' mengambil 
diuga Korban seorang anak ketjil 

dari desa Plantaran, jangedjatuh dari 

tempat tidurnja waktu ia tidur nje- 

ajak dan Kemudian hanjut mati teng 

rumahnja: 
Hubungan kereta-api Kalivwungu—   nja tampak gentengnja sadja, bina- 

eng? ternak terlepas disawah2 dan 
njak diketemukan sudah mendjadi 

ibangkai. Sampai pagi hari ini menu- 
rut tanda dipapan djembatan Pan- 
'deanlamper, air di “Purwodadi, jaitu 
:di 'Km..22.-23 masih 2 meter 'ting 
sginja. Di kampung? Tionghoa ter- 
“utama dikampeng sekitar Karangturi 

“#“—Karangsari air naik sampai di tem- 
.pat2 tidur, penduduknja sampai ti- 
idur, divatas medja.jg disusun2. “Se- 

' mala- 
Than pagi tadi lapangan” olahraga 
masih tergenangj air. Semua pertan- 
"dingan2 sepakbola, dibatalkan. Seki- 
tar Kampung2 Agibengan, pun air 
:sampai masuk "rumah,  misalnja Kp. 
“Karangkebon, Kr. Geneng, dil. 

" -Di Kalibaru tidak .bandjir, -api 
sangin keras "meniup genteng? zink 
“hingga berterbangan, satu antaranja 
“gudang “dari” Mac Neill genteng? 
"zinknja -ketiup angin keras, Di bsbe- 
"rapa sekolahan jg rendah letaknja 
jair pun masuk sampai dikelas hing- 
sga pagisini banjak murid? jg ter- 
“paksa di' liburkan. 

Pohon2 tumbang. 
Selain itu telah banjak pohon tum- (rang telah diadakan rapat kilat, gn 

Weleri terputus, karena djalan kere 

ta-api telah ,,membelok”  (verstho- 

ven) didesak air. Dengan demikian 

hubungan kereta-api tjepat ke Dja 

karta hanja dapat dimulai dari Peka 

longan. Dergikian djuga hubungan 

kereta-api dari Semarang ke djuru- 

san timur mengalami gangguan. 

Antara Tjepu dan Gambringan baan 

banjak jang rusak, hingga tak dapat 

dilawi. Kereta-api dari Surabaja ha 

nja sampai di Tjepu sadja. 

Sampai hari ini kota Semarang 

masih ,.geisoleerd”: perhubungan ke- 

2 djurusan (Barat-Timur) masih ter 

putus, baik dgn bus maupun kereta 

api: ke Selatan hanja dapat dengan 

bus. Djuga Purwodadi mengalami 

serangan. bandjir. Menurut berita dari 

bapak bupati, 2000 pak garam jang 

disimpan di gudang Tegowanu ter- 

antjam air. 

Bantuan kepada 

penduduk. 
Sementara” itu dapat dikabarkan 

pula, bahwa untuk meringankan pen 

deritaan para, korban bandjir ini, 

tadi pagi dikantor gubernur Sema 

'te'ah bertolak 

Achirnja dapat pula diterangkan, 
bahwa menurut tjatatan Ir. Oerip, 
tinggi air hudjan 'jang 'turun kema- 

ren di Kendal adalah jg paling he- 
bat selama ini, ialah 405 mm. Demi 
kian tulis wartawan kita mengenai 
bentjana bandjir dewasa ini. : 

MINTA SEBAGIAN DARi 
PADJAK UTK KURANGI 
BEGROTING. 

Oleh Pem. Prop, Djawa Te- 
ngah baru2 ini telah dimadju- 
kan usul kepada Pem. Pusat, 
supaja' sebagian dari peneri- 
maan “padjak dalam. wilajah 
Djawa Tengah diberikan 'kepa 
da Pem. Prop. Djawa Tengah, 
agar Djawa Tengah mendapat- 
kan “inkomsten'. Hingga kini 
Djawa Tengah belum mempu- 

njai “inkomsten” . jang dapat 
mengetjilkan begrotimgnja, 

Untuk tahun ini Djawa Te- 

ngah tidak begitu -banjak me- 
ngeluarkan yang untuk gadji 
pegawai negeri, karena seba- 
gian besar gadji tsb adalah ga 
Gil jang dulunia merupakan. ga- 

dji pegawa'2 Belanda, tetapi ki 
ni telah keluar: Merekr itu -di. 
bajar menurut persetudjuan 
KMB dijadi tidak termasuk -pe- j 
raturan gadji PGP. Selain itu: 
dengan adanja pengurangan pe 
gawai negeri bangsa Belanda 

itu, maka gadji dulunja jang 
diberikan kepada pegawai? Be- 
landa tsb, dapat digunakan'utk 
pembangunan. 

  
GAMBAR2 BARU PRES. SUKARNO. 

Koresponden PI Aneta di Sema. 
rang memperoleh kabar, bahwa dtu 
ru potret ig terkenal darj Surabaja, 
Nicolai Draculic, pada harj Kemis 

Ke Djakarta “untuk 
membuat foto baru “dari presiden 
Sukarno. : : y 

PITA TJUKAI BEKAS. 
Di Bujaran kemarer beberapa "pe. 

dagang Iokok “telah dibeslah rokok2 
Gagargannja, kabarnja karena rokok 
rckok je dibeslah jtu memakai pita 
tjukaji ig bekas ttrpakai (Sari) 

TIDAK MENINGGAL, 
Berita kita hari Sabtu dari pem 

bantu. kita Sar, dari Bujaran' ten 
tang keti'lakaan pickup didepan 
pasar heiwan Bujaran tentang me. 
ninggalnja nj. Wirjosaputro menu- 
rut kabar paling bel terniata 
njonia itu tidak menjnegal dan bu- 
kan anggota Perwari. Kini is "masih. 
dirawat di Purusara Semarang De 
ngan dem'kiam djadinia ig mendiadi 
ko'ban tubrukan hanja 3 diiwa. 

POS POLISI DISERANG. 
Pos polisi di Kedungredja' (Sida- 

redja)  baru2- ini: telah - diserang 
oleh segerombolan bersendjata. Jeng- 
kap jang terdiri kurang lebih atas 
120 orang. Setelah terdjadi tembak- 
menembak, gerombolan tadi melarikan 
diri kearah selatan dengan menderita 
kerugian “2 orang mati dan 4 orang 
lainnja luka2. -Fihak polisi mende- 
rita korban 2 orang tewas “dan 3 
orang lainja hilang, mungkin. “ditju-| 

lik( . Dalam perdjalanan .mengikuti,| 

Sunardi ke- daerah Djeruklegi, war- 
tawan P.I. Aneta mendapat ketera- : 
ngan, bahwa dewasa. 'in para pe- | 
ngatjau .telah berhasil   setasiun Kawungaten. $ 5 

DESA OTONOM PER- : 
TJOBAAN, “3 

Labuhan Hadji, di Fspak- ! 
tuan kabupaten Atieh "an, 
oleh” kepala daerst “ah di 
tetapkan sebagai "4 »'onom: 
pertjobaan” di A“"  sebagai- 

mana dmaksi kan oleh un- 
dang2 no. 2” ts--- 4948. La- 
buhan Har" "4" satu2-nja 
ketjamatrn “ herah ini iang 
d angga" “jarat2nja utk 
didjad'kan desa otonom, kare- 
na kemadjuan perguruan dan 
ketjerdasan penduduknja. 

KURSUS KILAT BG. 
KEWANITAAN. . 

Pada hari Djum'at.sore, tiga orang 
wanita telah berangkat dari Palem 
bang, menudju Djakarta, untuk meng 
hadliri kursus kilat selama 10 hari 
untuk penilik bagian. kewanitaan 
dari Pendidikan Masjarakat jg akan     

'bang melintang djalan. Di djalin pelbagai kepala djawatan jang ter 

& 

  

(1 Bulu sadja “telah ada 4 pohon asam kewadjiban dengan soal2 pemberian 

dilakukan mulai 21 Djanuari j.a,d. 
Ketiga wanita tsb. adalah « nona2 

bahwa akan dibagi2-kan beribu2 po | 
tong .pakaian kepada para korban, ff. 

ah 

Seterusnja dikarklung Hakang bari 4 £ . 

Pemereksaani Fase Pertama 
- hanan Telah Selesai 

ENURUT "KABAR jang Giperoleh Pl-Aneta dari kantor 
Kedjaksaan Agung, pemeriksaan pertama dalam soal ia- 

daerah2 jang diserang bandjir. MesJ | 

menduduki |. 
desa Sarwedi, 2 km sebelah utara, ' 

      

   

  

   

  

   

   
   

  

   
   
   

          

      

    
    

    

   

  
    

oleh tentara2 Ho. 
dibarengi dengan 

“Vie 

da 

  

“ 

embak sengit dengan tiada reda2nja te- 
a Pasukan2 Perantjis dan tentara2 Viet 

hi pertananan Perantjis Hoa Binh pua telah 

tminh. Dua mobil dimuka Sechouwburg, Sai- 

| 
& | 

ENGENAI HASIL2 M   

Gambar: suatu vuurcontac: 
meledaknja 2 bom waktu ke- 

jang ketjil 

kepuasan 

  

Pakaian SPort 
1: Gadis2” Kita ' 
Usul Supaia Pendidikan 
Sport Gadis2 Kita Dipi 
sah DariSport Pemuda 2 

GA Uzaja anggota wanita   dalam dewan perwakilan 
kota besar Bandung dari blok 
Islam, njonja Hadijah Salim   

16 Aug. 
:Para Ta- 

| waman razia bulan Agustus telah berachir, walaupun belum 
sengya 

sung. 
angka dan bahan 5 telah dilerima oleh 

a tidak 2da alasan lagi untuk menahan 
telah dibe baskan. Jang 'ainnja telah dita 

Keljaksaan 

lebih 

han untuk pemeriksaan lebihlandjut atau dikenakan pemba- 
tasan keleluasan bergerakn ja. 

Mr. Zainal Abidin-selaku dju 
rubitjara “Kedjaksaan Agung, 

atas pertanjaan menerangkan, 

bahwa penangkapan2 ketika itu 
untuk sebagian besarnja telah 

I digjalankan berdasarkan perin 
tah dari Djaksa Agung dalam 

hal mana penglaksanaan pe- 
rintah itu dilakukan oleh pem- 
besar2 setempat. Penangkap- 
an2 ini djadi tidak dilakukan 
dalam rangka SOB. Menurut 

HIR polisi mempunjai hak un 

tuk menahan sesorang selama 

20. hari, sedangkan Djaksa 

Agung mempunjai hak untuk 
menahan seseorang selama 30 
bari: djika waktu ini hendak 
diperpandjang olehnja. maka 
untuk ini harus dimintakan per 
setudjuan dulu dari hakim. Pro 
sedur 

lah Jain lagi. Disana tindakan 
tindakan diambil berdasarkan 
SOB. “3 : 

Mr, Zinal Abidin selandjut- 
nja alas suatu pertanjaan me- 
nerangkan bahwa penangkap- 
an2 jang kemudian di'akukan 
atas perintah Djaksa Agung, ti 
dak didasarkan atas perinta 
dari pusat dalam bulan Agus- 
tus. Setelah razia dalam bulan 
Agustus semua penangkapan 
keran oa setjara indi 
VIGuul. 

Achirnja mr, Zainal Abidin 
menerangkan bahwa desas-de 
sus seakan akan Hadji Adnan, 
ke'ua Mahkamah Islam di So- 
lo dan anggota parlemen dita 
han tidak benar. (Tjatatan 

Red — Hadji Adnan di bawa 
CPM  Surakara utk. 
rangan. Sore harinia ia sudah 
d'pulangkan kembali). 

  

Setuden Dan 
“Soal.Dansa 
Sampai Dimana Kege-| 
maran:Berdansa ,,Sam- 

pai-Pagi"? 

ppsrat DIKABARKAN, 
bahwa dikalangan maha 

siswa2 di Bandung belaka 
ngan ini sedang timbul persoa 
lan mengenai kegemaran ber 
dansa. Diharian2 di Bandung 
mampak tulisan2 buah tangan 

komandan PDM - Tjilatjap. kapten| iahasiswa jang mempersoal 
kan kegemaran berdansa, baik 
jang terang-terangan tidak se 
'budiu maupun jang — menjata 
dan pendiyan , . Vi ia 

terutama memadjukan alasan 
keadaan rakjat Indonesia dewa 
peak jang masih sangat men 

'ersoalan ini timbul -berhu- 
bung dengan satu pertemuan 
menjambut pemenang2 P.O.M.I 

ibaru2'ini di Jogjakarta, Ilmana 

,sampai pagi”. Seorang jang 
turut ,,menjelidiki” sampai di- 
mana besarnja keinginan ber- 
:dansa sampai pagi menulis ba 
'hwa diantara jang hadir dalam. 
pertemuan itu (hanja sebagian 

sadja dari mahasiswa2) ter- 

njata hanja 846 sadja jang ber 
dansa sampai pagi. Dapat di- 
tambahkan pula, bahwa sudah 
sementara waktu ini dikala- 
ngan mahasiswa di Bandung 
pun ada persiapan2 utk men- 
dirikan ,,Gerakan Mahasiswa 

  

ini telah dilakukan. Di | 
Sumatera Utara keadyan ada | 

panennya aan 

Telah Kembali 
Sebagian Dari Dele" 
“gasi Perundingan ', 
“”Dgn Djepang 

ny ENGAN MELALUI MA 
NILLA telah tiba kema 

rin dulu di Djakarta pada dj. 
2100 sebahagian dari delegasi. 
Indonesia 'jang berangkat dari 
Tokyo pada tg. 18/1, Suwito. 
djurubitjara delegasi Inaone 
sia jang telah kembali itu me 
nerangkan kepada , Antara” 
bahwa perundingan? selandjut 
hja mungkin sekali akan diada 
kan sesudah bulan April dan 

'besar sekali kemungkinannja, 
.bahwa perundingan? itu akan 
diadakan di Djakarta 

“Ditambahkannia pula, bah- 
wa didalam perundingan? se- 

landjutnja. itu pembitjaraan2 
'soal pembajaran ganti kerugi- 
an perang kepada Indonesia 

| dan soal perikanan akan terpi- 
| sah sama sekali. Anggota? de- 
legasi Indonesia jang telah tiba 

kembali itu ialah: Suwito, Ir 
Pangeran Mhd Noer, Ir. Sa- 
mawi F. Laoh, Sundjoto, La- 
tjuba, Let. Kol. Pirngadi Djo- 
koprawiro, Z. Abidin Ir. Ibra- 
haim Zahir dan Suchjar Te- 
djasukmana. Di lapangan Ke- 

mermadjukan: usul supaja anak2 
gadis tidak diperbolehkan ber- 
main olahraga ber-sama?2 dgn 
anak laki? di lapangang olah 
raga umum, Pendidikan olah ra 
ga bagi anak? gadis di-sekolah2 
hendaknja hanja diberikan oleh 
instruktur? wanita sedangkan 
pendidikan anak laki? diserah- 
kan kepada instruktur? laki? 
pula. Selain darj itu hendaknja 
kostum olah raga anak2 gadis 

wu harus dibuat sedemikian ru 
pa, hingga tidak menjolok txa- 
ta. Berenang bersama? harus 
Cilarang. 

Dalam pendjelasannja njo- 
nja. Hadijah Salim itu — ia 
adalah guru pada sebuah seko 
lah Islam — antara lain dike- 
mukakan bahwa sebagian dari 

rakjat Indonesia dewasa ini 

berada dalam keruntuhan budi. 
Selain darj itu banjak2 pemuda 
pemuda clan wanita? muda jg 
dihinggapi penjakit kelamin, 
sedang pemberantasan pelatju 
ran sangat terbatas mentjapai 
hasil, Ditegaskan selandjutnja, 
bahwa untuk terwudjudnja ke 
madjuan dan kesedjahteraan 
djaminan 'entang adanja ke 
sehatan rakjat baik lahir mau 
pun bathin adalah conditie si 
ne gua non. Adanja krisis dika 
langan kaum muda akan ber- 
akibat kemunduran dalam pen 
didikan serta pengadjaran pe 
muda. Mudah dimengerti, demi 
kian njonja Hadijah Salim se 
terusria, bahwa Bangsa dan 
Negara Indonesia pasti mero 
sot bila rakjatnja d'hinggapi 
oleh matjam2 penjakit kela- 

min. Menurut pengusul krisis 
moral dapat dilenjiapkan, bila 
pemerintah memberikan pend? 
dikan “praktis” disamping pen 
didikan teori. 

majoran mereka djuga disam- 
but oleh kepala Japanese Over- 

| sea Agency di Djakarta. (An- 
tara). 

  
    

diminta | 

diadakan kesempatan berdansa 

| Aneka Djawa Tengah | 
  

: SOLO, 
| 

»sWali Kota Gerilja” 

Solo menikah. 
Bekas pendjabat wali kota 

R.I, di Surakarta sewaktu dan 

sesudah pendudukan tentara 
' Belanda, tuan Suhardjo Surja 
pranoto, jang terkenal dengan 
nama “wali kota gerilja” hari 
Minggu kemarin menikah e- 
ngan nona Sumarlupi. 

: 

| Peladjar2 protes. 
Kisah “Nafsu” buah pena' S. 

Wakidjan, seperti jang dimuat 
dim madjalah “Antang Dja- 
ja” penerbitan Djanuarj 1952. 
memuat bagian2 jang: oleh se 

|mentara. pemuda? peladjar di 
Surakarta dianggap “menjing 
gung 'nafiri halus" dan me- 
langgar kesopanan”, sehingga 
menimbulkan  banjak protes, 
"antara lain djuga dari kala- 
ngan mahasiswa2 perguruan 
tinggi “Gadjah Mada”. 

»Andang Djaja” adalah ma 
djalah “dari peladjar utk ma- 
sjarakat” dan diterbitkan di 
Surakarta. 6 

  
i 
i 

Keluar dari DPR. 
Wakil P.NI dalam DPR se 

mentara kota besar Surakarta 

telah menjatakan berhenti da 
ri keanggotaannja. PNI tidak 

memadjukan tjalon lain seba 
gai pengganti. Alasan PNI ia 
lah bahwa susunan DPR se- 
mentara kota-besar Surakarta 
tidak dapat. dipertanggung dja 
Wwabkan kepada rakjat. : 

Mj. Achmadi kumpul- 

kan lagu2 Indonesia. 
Majoor Achmadi bekas Ko- 

mandan TP jang memimpin ge 
rilja dalam Kota Solo selama 
clash ke-II, kini sedang giat 
mengumpulkan Lagu2 Indone- 
Sia jang populair, baik lagu2 
krontjong - maupun langgam. 
Lagu? itu kabarnja akan diba- 
Wa ke-Nederland sebagai buah 
tangan (oleh2)- untuk kawan2- 
nja jang kini beladjar di Ne- 
derland, 

Sebagai pernah dikabarkan 
dalam “Suara Merdeka”, bekas 
Major Achmadi dengan serom 
bongan kawan2nja tgl. 26-41 
jad. ini adakan pergi ke Neder- 
land guna melandjutkan pela- 
djarannja di tempat tsb.   

Goodwill mission Suri: 

riname akan kun 
z djungi Solo. 

Didapat kabar, bahwa 8 
orang Goodwill mission dari Su 
riname pada hari Selasa tang- 
gal 22-1 besok akan mengun- 
djungi kota Solo. 

Antara lain mereka akan me 
ngundjungi Rehabilitatie Cen- 
trum, Taman Bahagia Perusa- 
haan2 Batik dan Tenun, se.tz 
industria metaal ”Blima'. 

Di Solo mereka akan berma 
lam dan paginja akan menerus 
kan perdjalanannja “ke-Sema- 
rang. Dalam perkundjungan 
itu, Goocdlwill miss'on dari Su- 
ringme itu akan diantar leh 
wakil Kementerian Dalam Ne-     Habibah, Rohima dan Mattjik, PIOEAN  nA 

: 
geri, 

 BODJONEGCORO. 

Usahakan ber- 

| dirikan PSK. 
| Di Bodjonegorg kini sedang 
sibuk dipersiapkan oleh tuan 

' Pandji berdirinja PSK. (Pem 
. bangun Semangat Ketuhanan). 
Perkumpulan  sematjam itu 
olehnja pernah diadakan di Djo 
djogan (daerah Tuban) tetapi 
karena dikota ketjil, maka pe ) 
ngiku'tnja kurang memuaskan 
djumlahnja. 'Tudjuan dari pa 
da P.S.K, itu ialah membangun 
pengertian ketuhanan dan 
mempraktekkannja dalam. mas 
sjarakat agar krisis moreel da 
pat diatasi, Di P.S.K. itu nanti 
nja akan diterima sebagai ang 
gauta orang2 dari agama, dan / 
bangsa apapun gjuga. | 

  

Leon Prou dari AFP di Tokio menulis, 
negaskan persetudjuan interim 

sadja. Semendjak mulanja s 
n sepenuhsja dalam 

Indonesia telah mengemukakan 
njerarokan ialah 2 milliara -dol 
sjat sekali ialah 2.450 milliard 
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Dari, 
Tidak Memuaskan 

Indonesia Tuntut 7 Miljard Dollar 
Mungkin Hanja.01 pCt. Dari Tuntutannj 

Kesan2 Dari Perundingan Indonesia-Djepang. 

Djepang:. Hasilnja 
a Semula 

perundingan penggantian kerugian antara Indonesia dan Djepang 

bahwa para penindjau diplomatik di Tokio me- 
jang baru diparaf itu bagi Indonpsia hanjalah suatu hasil 

memperiijuangkan tuntutannja 

yen. - 
Djumlah seluruhnjag dari bud | 

get Dijepang untuk tahun fis- 
kal j.a.d. meliputi berbagai pos 
penggantian2, reimboyrsement 
pindjaman2 luar negeri dan 
jonds pengembalian bagi  ban- 
tuan keuangan Amerika, ha- 
nja sebesar 20 milliard yen. 
Walaupun andaikaty sepertiga 
dari djumlah itu tersediakan 
bagi pembajaran kerugian? 
tu, masih harus pula diperha- 
tikan tuntutan2 negeri2 Jain 
sehingga Indonesia hanjg da- 
pat mengharapkan akan mene- 
rima, 0,1 persen sadia dari 
djumlah jang dimintanja semu- 
la. 

Pemerintah Djepang merasa 
terpaksa bersikap untuk “menu 

djaga seberapa dapat perasa- 
ang “Pemerintah “ Indonesia. 

Djakarta belum meratifisir per 
djandjian Frisco, karena Peme- 
rintah ' Indonesia bersikap 
»menghitung2” dalam perun- 
dingan penggantian kerugian 
itu, sedang saat ini Djenang 
sangat berhati? dalam melaja- 
ni negeri2 jang masih harus 

meratifisir perdjandjian Friseo 
itu. Lagi pula Djepang kini ha- 
rus memikirkan hari-depannja 
dan terutama tentang perhubu 
ngan2 perdagangan “ dengan 
Indonesia dihari jang akan da- 
tang. 

Alasan2 sikap Djepang itu 
mudah dimengerti dengan me- 
ngingat kenjataan bahwa In- 
donesia kaja dengan bahan2 
mentah terutama sekali minjak 
jang akan sangat dibutuhkan 
oleh angkatan perang Djepang 

dihari datang. Isi dari persetu- 

juan interim itu masih dira- 
hasiakan, akan tetapi satu hal 
jang sudah dapat dipastikan 
ialah bahwa Indonesia tidak 
akan menerima  pembajaran 
tungi. Djepang akan mengang- 
kat dari dasar laut kapal2 jg. 
tenggelam diperairan Indone- 
sia dimasa perang dunia kedua 
atas ongkos2 sendiri. Kapal2 

tenggelam jang harus diangkat 

udah terang, bahwa Indonesia tidak akan mendapat 
itu. Memang sesungguhnja, 

djumlah pengembalian kerugian itu dengan angka jang me- lar jang dalam uang Djepang merupakan angka jang dah- 

Dea 

IU! 
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HARGA EMAS, : 
Tertiatat di pasar ping paaa 

tanggal 19.1 diam 17 
Umps Nol an . 2. 
Kanae. NO1:3 bu na » 1 

Tas No. Si an Rp. 28,50 

SiAgapura, 19 Djan. diam 13.00: 
Emas murni (pembeli) $ 196— 
Emas murnj (pendjual) $ 202y— 
Emas perhiasan $ 2405— 

Medan, 19 Djan. diam 12.00: 
Emas kwal: Aas Rp, 30,— 
Emas kwal B ....ii Rp, 28,25 
Emas Kwal, O ....... Rp. 28,— 
Straitsdollar ........ Rp. 5,25 
Horgkongdollar ...... Rp. 285 

Semarang, 21 Djan. diam 12.00: 
mas Nail 0 NM ARe Rp. 32”— 
ag No 9 AA Rp. 80,75 
Bos No: “Se SADIS Rp. 29.— 

PENGIRIMAN EMAS HANJA 
MELALUI PUSAT, 

Kantor Pusat Urusan Export me- 
ngumumkam, bahwa  permintaan2 
Gari fihak partikelir (pedagang emas 
atau perusahaan emas) untuk me 
ngangkut emas-hahan (ig belum di 
djad kan barang) | hanja diadjukan 
kepada KaiLtor Pusat Urusan Export 

Kredit kepada kaum 

- bani. 

Pemerintah telah menjedia- 
kan uang sedjumlah 50 djuta 
rupiah untuk diberikan sebagai 

kredit kepada kaum tani, jang 
membutuhkannja dlm musim 
hudjan ini. Untuk propinsi «li 
tetapkan batas2 sementara jg 
dapat diubah bilamana perlu. 
Demikian Djawa Barat menda 
pat Rp 16 djuta, Djawa 'Te- 
ngah Rp. 10.7 djuta, Djawa Ti 
mur Rp. 10 djuta, daerah Jog 
ja Rp. 03 djuta, Kalimantan 
Rp 1 Gjuta, Sumatera Selatan 
Rp 5 djuta, Sulawesi Rp 1,5 
djuta, Sunda Ketjil Rp. 1.3 dju 
ta dan Maluku Rp. 0,2 djuta. 

Kredit2 ini akan diberikan 

Untuk mempertjepat pemberi 
an kredit ini, maka di Djawa 
dan Madura pada umumnja ti- 
dak akan diberikan kredit se-   

itu kurang lebih ada 100 buah, 

besar dan ketjil. Djepang me 
njetudjui menjediakan ahli2 teh 
nik bagi Indonesia, Mengenai 
hal ini para penindjau diplo- 
matik di Tokio menegaskan, 

bahwa Djepang suka sekali be- 

kerdja dinegeri2 Asia lainnja 

jang berarti pelaksanaan Se- 

mentara dari sebagian masalah 
imigrasinja. Tetapi satu fasal 
lainnja jang bagi Djepang di- 
rasakan berat untuk menjang- 

gupi pelaksaannja ialah jang 
mengenai bantuan2 industri2 
Djepang sebagai penggantian 

kepada negeri2 asing. 

Hanja titik permulaan. 
Sebagai diketahui, negeri2 

asing itu harus menjediakan 

bahan2 mentahnja jang dibu- 
tuhkan akan tetapi keberatan 
Djepang ialah bahwa pekerdja- 
an menjudahkan bahan2 men- 
ah itu akan membawa beban2 
berupa tenaga listerik dan batu 
bara jg bagi Djepang sendiri 
sangat kurang persediaannja. 

Persetudjuan interim jang 
mengenai soal itu adalah tidak 
djelas, Djepang hanja menjang 

gupi sedikit batu bara dan te- 
naga listerik. 

Persetudjuan interim itu ada 
lah hanja sebagai titik permu- 
laan untuk perundingan2 se- 
landjutnja, demikian menurut 
kalangan2 jang dekat pada de- 
legasi Indonesia. 

tjara perseorangan, akan teta 
pi setjara kolektief, Didaerah2 
luar Djawa banjaknja orang. 
jang minta pindjaman tidak pe 
sar, sehingga urusan inj disa- 
na Gapat dilakukan setjara per 
seorangan. Di Djawa dan Ma 
dura pada umumnja kaum ta 
ni harus memadjukan permin 
taan dengan tjara kolektif. Hal 
ini gapat dilakukan “ dengan 
bantuan Pamong Pradja, dan 
"panitya2 kredit tani” jg akan 
dibentuk didaerah2.  Panitya 
ini terdiri dari wakil2 pamong. 
pradja, djawatan pertanian 
dan gerakan tani, irigasi, dja 
watan koperasi dan Bank Rak 

jat Indonesia. - 

Timah Putih 

Indonesia. 

di Washington menjatakan, 
bahwa Amerika Serikat meng 
harap akan meneruskan perun 
dingannja utk pengiriman ti 
mah jg lebih landjut dari Indo 
nesia dan Bdivia. Timah seba 
njak 20.000 ton jg akan dibeli 
dari Malaya akan mentjukupi 
kira2 sepertiga dari keperlu 
Amerika Serikat dalam satu ta' 
hun. sedjumlah kira2 70.000 

nerangan USIS di Djakarta. 

  

KOMPETISI PELTI,   

  

17:00 Pembukaan, 17.05 . Rajuan 
oleh Sekuntum Seridanta, 17.30 Pe. 
ngumuman dan warta daerah, 17.45 
The Skyrockets dgn. orkes, 18.00 
Siteran lengkap oleh Mardi Santo- 
sa, 19.00 Tanda waktu, warta berita 

19.30 
Bintang malam, 20.00 Sari warta be 
rita, 20.05 Siaran pemerintah, 20.30 
Siaran bersama studio Tri Tunggal 
reportage pelabuhan, 21.00 Berita ha 
hasa Djawa, Tindjauan  tanah-air, 
21.20 Dari padang pasir, 22.00 War 
ta berita terachir, programa esok 
hari, 22.15 Krontiong asli oleh Irama 
Merdeka, 23.00 Tutup. 

xx FK 

Siaran radio Pakistan- 

Indonesia. 
Sedjak hari Djum'at jl. Ra- 

dio Pakistan telah memulai dg 
6 siaran baru langsung kepa- 

da Indonesia Ceylon, Turki, 
Afrika Selatan dan Afrika Ba 
rat, dan pula Eropa. Siaran Ra 
dio Pakistan-Indonesia “dapat 
ditangkap dari pukul 19.30- 
20.15 waktu Sulawesi, KCS 
15270 dan 17835, gelombang 
19 dan 16 meter. Demikian di 

kabarkan oleh APP dari Ka- 

Karena hudjan keras, 

Pengurus Persis baru. 

Persis Solo paru2 ini telah 
berhatsil menjusun Pengurus 
Baru beserta program . peker- 
djaannja, 

Susunan Pengurus Persis Ba 
ru tersebut selengkapnja sbb: 

Ketua: Sarojo (IM), Wakil 
Ketua: I: Sumokartiko (PPP) 
Wakil Ketua II: Hadisunarto 
(HW), Wakil Ketua II: Su- 
tjipto (Mars), Sekretaris I: 
AW Gani (HWM), Sekretaris 
KI Sardjong (HW), Bendaha- 
ra I: Kasmidi (Mars), Benda- 
hara IL: Said (HW) dan Peang 
bantu2: Mardanung. (Romeo), 
Lieng, Dhiam Bie (TNH), -Ro- 
chardi (Krisna), Sudi (Spar- 
ta), Nasir (Alwathony), dan 
S. Adam (IM). 

Diterangkan, bahwa pengu- 
rus baru sekanjak itu diperlu- 
kan guna melaksanakan pro- 
gram jang akan d'selenggara- 
kan oleh Persis dalam tahun 
ini. 

Kantor Persis kini beralas 
mat: Dhady Theatre ruangan   rachi, atas Solo, L 

  

Pembesar2 Amerika Serikat - 

ton,, demikian berita dinas pe ' 

  

          

oleh Bank Rekjat Indonesia. - : 

  

   



   

   

  

   

   al bukan ambar Pres. Sukar 
no # Peta kepulauan In Na 
& Lukisan keindahan alam In- an 
donesia jang subur ma'mur x|| 
Tanggalan Masehi dan Islam ser 
|ta hari pasaran & Keterangan Kaka 

hari2 Raya # Rentjana harian|| 
untuk penghidupan dalam dan TE 
luar rumah Pedoman hidup|| 
-bahagia £ Amanat. jang berhar-|| 
ga dl. Formaat 9X11, kertas 
Tux kuat bersampul kertas mica: 
n Penang sekali. untuk: pela- | 
djar, pegawai, 'pamongpradja, 
buruh. pedagang dan untuk se- 
gala lapisan masjarakat. 

F Harga-etjeran Rp. 1,— ong- | 
'kos kirim tambah 104. 

   

   

   

  

   
   

  

   y        

        

   

    

  

  

           

   

      

    

eoak rasanja. Nan 1 

59 Baru 139 Yilp. 1394 Ta 
k pada pata Kangganan?. 

         
  
  20 lebih dipotong 104 

  

k 7 50 fp 17 15 Io 

100 3g. 3 20 Fe d 
500 » 3096    
erhitung ongkos-kirim. — Le- 

ati kas pesan sebelum habis, be-: 
ni, 'serta uangnja pada: 

Toko Buku ,M A' MUR' 
5 La Sean —- Bandung . 
BEN Park BEA BBRORn 

    

ZONDER OPER ATIE 
Spesial sakit AAMBEIEN 

(Wasir) orang Laki ko neank 
koewat (Peloe) IMPOTE 
orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 
Darah. 
Tangong bisa bikin baek. 
La waktoe kita bisa kirim 

“Ji. Obat Sakit Aambeien.f 50.- 
2. Obat Keputian of ti- 

dak tjotjok bulan 

   

Pn 

». mas u ” 21 Tn dan hilangkan segala rasa lesu 
dan malas. Kalau minum Djamu 
ini seminggu sekali akan selalu 
tinggal tetap segar bugar. 
Dag beli La 

orang perompoan ...f 25. 
13. Obat Kuat orang 

KANE Aa EN EN laka f 50.— 
T.B. Surat2 harap disertai 

uang f 2.50 buat balasan. ' 
Djam kejaran: Pagi 8—1 

Tatan ggu tutup. 
DIN 

Depan Koesoemoindan 985/A 
SOLO 

  

Mintalah. D DAFTAR HARGA 

Ui     

- 

.G UN TUI:R: 
Purwodinatan Utara 18 Semarang 

7 Detamat: buat: ALAT-ALAT INSTALASI LISTRIK 
Sh seperti schakelkasten, zekeringkasten, ster- 
An “@riehoekschakelaar, Unionbuizen, kawat? N.GLA. 

! 'isolatoren DLL. 

Leak, harga2, ras kirim dengan GRATIS. 

  

Lima Hana ANN LA ena 

  

  
Gursus Memotong Pakaian 

LELAKI dan WANITA (jur- 
ken) dimulai 1 Februari 1952. 
Sekarang menerima pendafta-, 
ran murid baru, tempat terba- 
tas... 

Wanita a Rp. 15,— bg. laki 
tjetakan ke-3 a Rp. 10,— telah! 
mendapat beberapa Verklaring, 
10 buku korting 20 pCt. ongkos 
kirim 10 pCt. 

    

   

    
     

  

   

  

    
    

   

    

     
   

   
    
    

  

   
     

  

     

   

  

   

   
   

   

     
   

    

   
   

      
    
    

  

   
    

    
    

    

   

  

   

  

   
   

  
5 nggur Obat Kuat 

— KOLEESsOoM — 
. “Istimewa untuk orang lelaki 
dan wanita jang kurang darah 

  

Pitalo manik pedia Wa: 
JAN CONTANT 

Djl. Mataram 715 Semarang. 
Boleh TUKAR BABU 5 kali Dar 

  
Obat 

Katerangan jang djelas datang 
sendiri di kantor. (Surat TIDAK 
tbnlan), 

Sudah. Terbit 
Tjetakan ke-5 Buku pengetahu- 
an ASMARA WANITA oleh 50 
dokter dgn 50 foto Rp. 17,50. 
Pesan sekarang Rp. 14,— 

prangko. 
N. V. TJERMIN — Surabaja 
go Besar 16/M. 

Bi is TAS DARI KAIN LUNNEN BO 
terdiri dari 5 lapisan. Practisch 
sekali guna tempat surat2 dll. 
waktu bepergian. Penting bagi 
pegawai kantor2, guru2 dll. 

| Harga Rp. 27.50 per bidji 

Luar kota Ta ongkos kirim 

1g Warung 106 — Telp. 816 
AN 

  

  

  

4 ——— 

— Harga- Reciame 
| dari 21-26 Jan. '52 

“untuk menambahkan kegembirahan Tahun 
Baru Inlik. 

' Erlodji2 Tangan Waterproof dan Vulpen2 
| merk? terkenal untuk Tuan Njonjah dan 

5 Nona. 

      

Kluarga dan Penggawo2 Tuan 
ah Verbandtrommel jg terisi Obat2an compleet. 

rommel untuk RUMAH TANGGA ceompl. Rp. 190.-—. 
NTOR2 dan PABERIK2 KETJIL Rp. 100.—, BESAR 

Uk BIS2 (Menurut Inspectie Lalu Lintas) compl. appa Aa TRANSPORT- ONDWBRNEMING (Condor Untuk djual Tagi Zapat poto- ngan. 
:. 

sSGLO RI o Us” ON Gs Chem, Handel 
anggan Timur 21 Telf. 1419. Semarang. 

Dj. Mataram (Ambengan) 249, Semarang. 

HANGGUR sOM DJIONG row | 
SIN TJIOE. BUAT ORANG 

' LELAKI. 

ANGGUR HOE G00 SOM 
DJIONG TJIOE PMA: orang . 
prampuan. 

“ANGGUR POW THAY buat # 
orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. . 

ANGGUR RHEUMATIEK. 

' Masing2 TJAP ,RUMAH” | 
A tiap botol besar R. 12.50 botol | 
Na R. 6.50. 

Sidodadi 3 — SEMARANG. 

  

MEMELIHARAKAN KE- 
— SEHATANNJA SENDIRI 

— BERARTI, ......... 
— MENDJAGA KESUBU - 

Kang BAJINJA 

  

ARAK OBAT 'KOLESOM tjap 
' KUDA botol besar A R. 12. Pa 

botol ketjil R. 6,50. 
ANGGUR KOLESOM tjap Ku 
da botol besar A R 15-— botol, 
ketjil R. 7.50. 

Rumah Obat 

$ .NGO HOK TONG” 

Gane Pinggir No. 1 Telp. 1858 
Semarang.   

) Jartawan Surabaja 
bekas Wartawan Harian ,,Sinar Baru”, ber- 

da Harahap, Semarang. Kini menerima pela- 
gsa utk. kursus dgn. surat angkatan ke-14. | 

1 Praktek. Ne nama dg. surat 

  

t Toko Obat TAY AN load DJAKARTA-KOTA 

.Fanah Lapang Glodok 10 Te K i620 

mp en nn : Distributor | | 

DOPTICAL | Harmsen Verwey 
(GEDIPLOMEERD | : & 
OPTICIEN) NI 

: Dunlop N.V. 
8, Tilp. 2226, Semarang. | 

'Djuga dapet belih diantero ZKISZ (Djerman)   

    

  

    
   
   

        

      
    
    

    
    

       
     2 T PANDANARAN KULON 

(pi MATARAM (AMBINGAN) 285, Tip. 808      
      
        
    
     

   

      

     

  

   
     

   

     
   
   
   

  

     

     
   
    
    

  

    

   

Untuk menambahkan kesehatan | 

  

Sedia bukunja peladjaran . “bg. 

     

  

          sn E A N 1 N Es Takan 

$ - Iseko lah Mendjait untuk mendjadi 
'UMIERE — COUPEUSE- — LERARES 

I menurut Systeem ,,Content Duitz”. 
| Akan mulai deng. 

  

an kursus Baru dalam bulan Februari 1952 
run | dalam bahasa Indonesia, Kuo Yu dan enda di Pande 
ri : yen 16 dan Petudutigan 100. T 

  endaftaran m Aa 

An G. 

dan keterangan bisa didapat di: 
16,Tlp. 172 ) 

Tea 

€ LEKAS PESAN UNTUK TAHUN BARU! 

sanggup mengerdjakan itu. 
kaian, Tentu mempuaskan. 
dan compleet. Baas berpengalaman dan 
2 Ba 2 Aren perlu, 

! m, juga menerima pesanan. untuk 1 
1 Tjelana pandjang berikut hahan: : ng Tan. 

5 CP. SDL. Tusso're muting en 

Datanglah ke toko kami, 

Rp. 
Tjelana pendek sudah ajadi Rp.22,50. Pyama 

1 stel Rp.30— dan Rp. 40,— 
nona pesanan dengan hormat, 

LAXMI STORE'S ,New Fashion Gent's Tailor 
Singosaren, gedung bioscoop Srikaton. SOLO: 

  

FI PETJENONGAM 17€ Agar Ba   
  

Telah terbit: 

.2 WARTA OLAH RAGA,, 
OLAHRAGA UNTUK DJAWA-TENGAH 

al kali sebulan. Harga Rp. 1.— per ex. Langganan Rp. 20.— 
| setahun. 

Alamat: Red. & Adm, WARTA OLAHRAGA 

     

    

   

| Tahun Baru! Bikinlah diri tuan kelihatan baru djuga. “ea Store 
dan pesan pa 

Persediaan bahan pakaian serba tjukup 
bekerdja menurut systeem dan 

service kilat, pesanan dapat disele-aikan 

gabardine Rp. .60,— 
Shantung linmen | Rp. 80,— 
Fancy sharkskin streep  Rp,80,— Rp. 90,— 

9 Imitasi wol polos dan streep...... Rp. 85,— 
y Panama pelat 2 ea, Rp. 100,— 
Tennis wani uan ee Da DA Rp, 125,— 
Real bamboo sharkskin streep, 

kleur dan putih Rp. 125,— 
2 Katja streep wool Rb, 140,”— : : England streep WOL ..... ii: Rp, 150,— aan De Lux allwool PANAMA |... Rp. 190— 1 PA 7 England allwool TROPICAL 2005 

  

Setelah bersalin 40 hari 
Seluruh tubuh  brasa lebih 

ringkas dan enteng, tjahaja mu- 
ka kliatan banjak lebih muda 
dan gembira, kesehatan ber- 
'tambah-tambah, dan anak jang 

“Imunggil itu 'mendjadi montok 
dan sehat betul. Semua ini Njo- 
nja dapat membuktikan, setelah 
minum 

Diamu Habis - Bersalin 
Tjap Portret Njonja Meneer 
Semarang. Setelah bersalin 3 
hari Njonja boleh mulai minum 
ini djamu sampai 40 hari. Bi- 
kinlah pesenan mulai sekarang, 

3 dan mintalah kita punja Daftar 
Harga. 

et SN NA 

MAN 
L. DEMAK 129 TILP. 611 

SEMARANG 

  

Toko Pedamaran 90, Agen: De- 
'pok 36b, Mataram 414, 697, 210 
Lemahgempal 52. SOLO: Tjo- 
judan 141, 

'PHENG -YANG '£ER 
  

   
3 AHLI GIGIE: 

Kaoeman 55B:.— Semarang. 

  

  

BARU TERBIT! 
»PATJAR" 

17 tjerita mendjadi satu buku, 
isi detective romans, mysterie, 
sensasi, drama . dan thrilling. 
Buku hiburan sehat, harga se- 
djilid terhitung ongkos kirim 

  

  

          

    
    

  

    
     
    

    

  sama Se: 
Perapat" di TOKO2 OBAT dan HORO3 P & D, diseluruh Indonesia. 

Pabrik Anggur, REN AY & Co” Buriaja. 
Ageni: siTEK BING TONG” & Ta 

| 

sesasaa CITY CONCERN CINEMAS ES 

t William Holden « 

GRAND 5.—7.—9.— Isi Malam penghabisan (17 tahun) 
i 
i 

The WONDER,Of WONDERSHOWS! Walt Disneys 
(£ Irama'Aneka Warna Make, (Mine Music "225)Aneka Was : 

ROvAL 

Cameron dim, 

'ANGGUR-ANGGUR KOLESOM 
(TJAP PORTRET DAN 5 KOLESOM) 

ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini 
Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal. antaranja 
Kolesom, dll. Obar jang sangat 
ps Ta untuk tambah kekuatan 

   

an baik bagi lelaki /perempu- 
an jg berbadan lemah, Kurang 
darah: muka putjet, gir muka 
kelihatan tua dan lesu tidak 
bersemangat, kaki tangan di- 

ngin. bua pinggang sakit. tulang 
mu, kepala suka pusing ber 
napas pendek, 'urar siaraf le- 
mah, sumangat laki2 kurang | 
Paras perempuan keliatan tua, 
dll, Penjakit kelemahan, Minum 
Ini Anggur dalam sedikit tempo 
sudah tentu lekas keliatan fae- 
dahnja, Baik untuk lelaki dan 
perempuan, tua atau muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THAY., 

  

duduk perut. dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, sakit pe 
Amat perlu perempuan jang 

Tut tumpah2, kaki bengkak dil, Sakit lemah dalam bunting. 
Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan bar 
H dalam kandungan tinggal waras. P3 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA, Perlu diminum perempuan sesu 2 
dah bersalin. agar tinggalnja darah alam badan mendjadi ba 
Gan ganti darah baru jang sehar air muka mendijadi segar, menam" 
bah air susu ibu. dan menambah nafsu makan. Terutama bagi pe 
aa jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA Besa 2 
pudfikan, 5, 

ANGGUR OBAT RHEUMATIKK. Ini anggur obat! Rheumatiek dibis 
kin memurut resep jang sudah termashur turun menurjn. Dibikin 
dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur. dengan dir 
tiampuri Kolescom dll. Ini anggur Obat melulu untuk sembuhkan 
gala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep ataw Entjok) baik ditu- 
lang urat2 dan lain9 bagian badan. baik jang sudah lama atau jang 
baru, Sesudah minum 3 nge tentu nanti kelihatan mandiurnja. 
dan 8 botol SEMBUH 

        

     

  

  

  

  

LUX 5. Tin Ot 

  

     
Ini Malam penghabisan (17 tahun) 

.Born Yesterday” 
Ma KOTJAK dan LUTJU! 

Judy Holliday 

mn 

  

Mulai Minggu pagi Matinee djam 10.30 premiere dan 
malam berikutnja 6.00— 8.30— Ju. 13 tahun) '& ? 

BAGIAN Ke Il 'dan TAMAT 

Fiash Gordon 
  

»Dufrase 
IDA LUPINO MALA POWERS.'in 

99 Somebody's daughter 
is in danger tonighr! 

  

Premiere mulai Matinee Minggu pagi djam 9- & Il.» dan 
Malam berikut 5--7.-9.- fu. Segala umur) 

  

  

5-7.-9.- Ini malam PREMIERE /13 tahun) 
66 in. 

, Cavalry Scout Kana 

.Rod 

  Ketr. CURSUS ,,JUNIOR' | 
Djl. Lempujangwangi 36, Jogja. 

lam 15 hari 3 

| Imitasi tropical lebar 0,70 M. 

C.P. drill Khaki lebar 0,90 M. 

Ageni:   
  

Prana 
Uu 

      

   KAI 

d'a ,KANGAR0O0” Bandjarsari Lor 6 
2 ae £ 

€ 

  

ANGGUR — KOLESOM 
Ini Anggur Kolesom paling mandjur special 
buat orang lelaki dan prempuan jang kurang 
.darah, tida suka makan, badan lemah, pipg- 
gang sakit, prempuan datang bulan tida tjo- 
tjok, pek tay darah puti tempat anak dingin, 
kepala mabok, lama tida dapat hamil datang 
bulan perut sakit dll. 

Anggur Djin Som tjap ,FIE MIN” Special 
untuk Wanita kurang darah dan badan lemah. 
'Anggur Tjong Jang Po Sin Tju tjap ,,FIE 
MIN” istimewa Untuk Orang lelaki, badan ku- 

  

Nana £ CG INDRA 5.-7.-9.- 

: BUSTER: CRABBE   Dji: Manggis 2, — Surabaia. 

Roxy 6.30 — 9.00 
Bagian ke II   

Rp. 4,50. Pe BI Ihotwonel sekarang Matinee Minggu pagi djam I0.- 

djuga pada: . Ini Malam D.M.B. tu. 13 babu 
JEAN ROGERS# 3 

Flash Gordon' 1 | 
Matisee Minggu pagi djam A 

INI MALAM Premiere (13 ab, : 

10- 

& TAMAT 

Flash: Gordon"ll II 
Matinee Minggu pagi djam 10,- : 1 

  

“Metropole 

INI MALAM 

  
  

  

G6 Oo” 
Anggur ini, baku 2 
dan menggenggam dzat2 

ting bagi: sesuatu, ' orang 
(f punja kesehatan. 

£ Dikeluarkan oieh: 

 Chemicallen|Handel 

IE/KIM'TIE 
4 MN ag ang 1316 N. 

BAJA 

$ 

kehidupan: jang sarget per- 

Satu flm TA'R' ZIAIN 

yang kuat D.LL. PREMIERE ! 
Selalu minum ini Anggur badan kuat dan se- 5.00—! 
hat. Terbikin oleh: AAN ye pppak Eee NU, 

Toko Obat ,,(FIE MIN JOK FONG” FO pon 
Gang Warung No. 10 Tel. 2183 aU EN : 5 

SEMARANG. $ 3 
Toko Obat PAK LIONG JOK FONG Petikoan No. 25. Djakarta Kota. (13. tahun) | 

MATINEE: k 

An | MELLNAIIIITIN |, Minggu Pagi . 9.00 — 110 F 

jang” Palingibesar, dari! M-G-M)! 
  

MATINEE: 

-ORION- loi Malam Premiere 5.—7.—9.— (17 tth.| 
Hedy Lamarr £ Tg: €(Wanita tak 
John Hodiak s1 Lady. Without Passport" punja 2. 
Wanita tjantik- ra tetapi berbahaja Komplotan smokkel manusia dan 

Politie rahasia ta'kenal takut mengalamin avontuur ja menarik! 

Minggu pagi djam 9.00 — 11.00» 
  

“Rex 
Spencer Tracy 
Elizabeth Taylor 

k MATINEE: 

Ini Malam D. M.B. 5.—7.—9.— (Segala umur) 
ES (AjJAH sI .Father j4 Bride'" GIA SI Anak 

Minggu Pagi djam 9.00 —'11.00 
  

Ralph Byrd 
Kay Hughes : AN Ina TER AH 

Ie Uk O 

  

Ini Malam pengabisan : 
6.45 — 9.00.(13.tahun) 2   

  

Ditjari 
KGKKI njonjah Tionghoa atau 
segala bangsa — VERPLEEG- 
STER — Toko JUFFROUW — 
KINDER JUFFROUW — BOR- 
'DUURSTERS. 

Keterangan: JAN CONTANT 

Dji. Mataram 715 Semarang. 

  

Toko Na 
Nonongan No. 3 — SOLO. 

Baru terima: 
Imitasi wol lebar 1,50 M. 

per meter R. 30,— 

per meter R. 8,— 
Chiffon kembang lebar 1,10 M. 

1 neber R. 1,50 

. per meter R. 12 — 
Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup. Silahkan belandja di 
toko kami. 
Harga paling murah. 

  

Baru berbann: 
B.A.O. Double 
WINDSOR 

    

SELASA tg. 22-1-52 di KARANGASEM 11 djam 9 pagi. 
Perabot rumah tangga ig bagus kepunjaan tuan H. J. Sehevik- 

spiegelkast, 
servies, medja makan dgn kursinja, glaswerk, perkakas dapur, 
buku2, lontjeng, piano, radio (€ev. onderh.), compressor, Ford 
Truck zonder motor, mesin tulis, (Terlalu banjak utk disebut 

hoven diantaranja: voorzitje, 

satu per satu). 

  

M. S. RAHAT 

  

lemari2, dressoir, 

TIAN IMPOTENTIE dan Kena 

  

Naat melihat: SENEN DJAM 4—6 SORE. Penjakit. 
F. van LOO. ZONDER OPBRATIE. : ' 

Dj. bitjara (Pa8i 912 4 

VIRANOL, 
Hxtra strong btat Laki2 jang kurang tenaga, lemah Sjahwai 

Jang). Alasan Penjakit: Badan terlalu tja | tmpotentie (Tjon 
' peh, makanan tidak hantjur, sering marah2, 
sntjok, linu2, muka putjet, kaki-tangan dingin, sering sesemu- 
ten mata kurang terang dan berkunang2, penjakit senuw. Ma- 
xa dari itu. kita bikin speciaal PIL. VIRANOT. buat bikin hi 
langkan bahaja penjakit2 jang tersebut diatas. 
Harga: 1 botol viranol 80 bidji: f 25-—. Djuga sedia lain2 Obat 
seperti: 
Zaif hilangk. hit. ai Inka Panu Kukul Djeraw. dan 

na tangkur adjaib buat Jaki2 untuk 
Pakai Luar R. 5.— B. 

Pu Gumbira istim. buat laki jang tida bisa plesir 

Puder hitamkan rambut, tangg. tida luntur 

Minjak gatal, exceem koreng kudis luka? 
Pil Asli buat Premp. jang mendapat penj. Kaputihan 

TABIB WAHID MAWN "— Tamblong 40, Paling 
He vofdagent: Abdul Aziz — Lolo   SHANGHAI OPTICAL C0.   Crookes A, B, BB, Cruxsite A 

dapet korting!!!!!! 'Tokortoko di Ea 
Pa 

- 

Pekodjan 82 Tif. 1125. 

  

lasin — Muka Alun? Tanggul. 
— Djalart Perniagaan 10 Bogor. Hotel Garut kamar No. 1 Ta- 
sim, — De Nieuwe Winkel, djl, Pasar Antri 1532 Tn 

Ta 16, Bogor. Ager2 

(Sore 5— 7 
  

GELDLOTERIJ DJAK, Rp, 16— 4 
Rp. 9— 4 RP. 6 —, . GOEDEREN 
LOTERIJ DJOKJA Rp, 10—. T.ekkl. 
& verzkst VRIJ, 
SINAMON (SCHOONBEID 

kepala pusing “ 
PILL.) 

bikin kulit muka halus, bersih dan 
kentjeng untuk orang muda mau. 
pun tua, Ini pl tidak melainkan un- 
tuk ketjantikan, tetapi djuga bkin, 
badan sehat dan selalu tetap: ting. ! 
gal muda . 1 stel Rp. 60— 5 stel 
Rp, 35,—, BATUK KERAS? ? VOCA. 
NOL tangg. bisa b'kin baik Rp, 12,— 
besar Rp. 20,—, OBAT  KOEKOEL 
BESAR BRONTOK besar Rp, 20,—. 
BALE Rp, 8, —, VITANOL PILLEN 

"Rp, 12,— besar Rp, 20— badan le. 
mah dingin, lekas tjapee,  (sexuele 
zwakte) tulang2 sakit, pinggang pe. 
gel. HANARIJN bisa kasih datang 
bulan Rp, 60,—  CBISTANOL bkin 
kurus ketjilkan perut hesar, BUS. 
TERIN bikin segar: kentjang besar 
buah dada Rp: 20,— 3 ds, Rp, b7,— 
URUNOL tangg, baik kentjing panah 
darah, CERENOL darah kotor, bi. 
sul, luka, dan gatel 4 Rp, 12,-— be 
sar . Rp. 205—, CERENOL 

Rp.8,—, Ongk. kirim Rp. 1,50. 
Dg Ind, Kruiden THIO GIOK GIEM 

Gang Tengah 22 — Semarang, 

Druk, VII No. 584/IINJA/718, 

& 

kekolotan R. 10.- 

BR. 105 

15: 
10,— 
20,— 
5, — 

sama pramp. 
2 Br 
5 gr. 

R. 
R. 
R. 

R. 

Aungaatnanieana 

(Pektay) Tolak   ZALF 
Mohd. 

d. Djember. Toko Thio Piek       

sDjiagalan” Mulai Besok pagi 10.- Malam dmb 

sDick Tracy 

  

: 6,30-9.- 
E6 SERIBII 

(TAMAT) (13 tahun) 

Dick: Tracy“. Seri! 1 

     
TABIB | : SOLO P 

Seteran 109 — Te!f: 1123 Smg. di m: 1 
Tabib jang paling terkenal di w g : 
Indonesia dan dapat banjak pu: | Ta S5 — 

pan ena untuk Wasir | Teks Indonesia F 
(Aambeien) ASTHMA, KEPU- ! 2 : 

Mn : 
3 

RORY GALNDUN -WALTER BRENWAN 
BK GEA TU 
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Gedung pemerintah jang termodern di Malang pada wak 
tu'ini sedang giat dibangun dan diduga dalam 2 bulan 
ini akan selesai. Gedung tsb. nantinja utk Kantor In- 
speksi Keuangan: Nampak: Ornament utk memperindah 
gedung baru itu dan jang telah dipesan dari Den Passer 

Bali, sedang dipasangkan . 
Aa Lan Aan on am 

ngan 

  

$ 
| 

  
dik

 

  

  
India 

Harapan2 Apakah Jg" Dihadapinja Dgn 
2 : . . Kn 

Persendjataan' Kembali Djepang? “: 
0. (Oleh: PANA — Tokyo). 

ETJUALI KAUM KOMUNIS serta aliran? lain jang ber- 
paham kiri, semua badan serta partai di India, termasuk 

djuga Partai Kongres jang kini berkuasa, mengakui hak Dje- 
diri kembali guna keperluan? pang untuk mempersendjatai 

nanti Djepan 
nasional. Jang mereka takutkan hanjalah bahwa 
g menudju kekembalinja militerisme -karena tra- 

Gisi kemiliteran jang dinegara ,,matahari terbit” itu telah ber- 
praf berakar tidak akan kehilangan sifainja kenasionalan. Me 
reka berpendapat, bahwa Pakt Keamanan Amerika-Djepang 
menundjukkan dengan djelas, persendjataan kembali Djepang 
dalam tahun? 
nasional. 

am - xx 

Mereka , menjatakan, bahwa 
sebenarnja dibentuknja pukt 
kemanan Amerika-Djepang itu 
tidak begitu "untik mendjamin 
keamanan nasional, akan tetapi 
terutama idah untuk bertahan 
dan bersiap2 terhadap blok So- 
vjet-Peking  diwilajah timur 
djauh. Tetapi Kebanjakan pem- 
besar India pada waktu 'ini pun 
tidak pertjaja, -bahwa Djepang 
menghadapi bahaja besar dari 
pihak Moskow maubun Peking 
Selama ini Rusia maupun RRT 
tidak berbuat begitu rupa jang 
menandakan mereka akan me: 
ngadakan agressi terhadap Dje- 
pang. 5 

sHasutan” Moskow. 
Kalangan pemerintahan In- 

dia tersebut sementara itu me- 
ngakui bahwa Moskow mau- 
pun Peking telah ,,menghasut” 
(aanzetien) gan selalu akan 
menghasut” supaja kaum ko 
munis jepang: mengadakan 
revolusi terhadap pemerintah- 
nja. Mengenai hal ini, India ber 
pendapat, bahwa pemerintah 
Djepang. dapat menghalang2i 
maksud Moskow-Peking terse- 
but dengan mempergunakan 
bukum2 jang ada dan dengan 
mempergunakan Polisi Kebang 
saan serta pula dengan menge- 
rahkan pasukan pertahanannja 
terhadap elemen? jang tak di- 
inginkan dalam negeri, Seterus 
nja kalangan pemerintahan In- 
dia menjatakan bahwa mak- 
sud2 Moskow—-Peking tadi de- 
ngan mudah dapat - dihindari 
dengan djalan mengadakan hu 
bungan persahabatan dan hu- 
bungan dagang. dengan RRT 
dan Sovjet Uni. 

Persiapan milizer 

Amerika. 
Akan tetapi Pakt keamanan 

Amerika-Djepang tersebut da- 
lam pada itu tidak memperke- 
nankan Djepang terlalu ,,men- 
dekat” kepada pihak Peking 
ataupun Maskow. Amerika te- 
lah menjelenggarakan pakt ke- 
amanan” tersebut untuk me- 

“ngimbangi adanja pakt Peking- 
Moskow. Kalangan pemerin- 
tahan India menjatakan sete- 
rusnja, bahwa itulah sebabnja 
maka persendjataan “kembali 
Djepang itu ditudjukah untuk 
persiapan militer Amerika di 
Timur Djauh. Suatu kenjataan 
bahwa Pakt Keamanan Ameri- 
Ka-Djepang'tersebut telah di- 
bentuk se-model, serupa  de- 
ngan perdjandjian militer Ing- 
gris-Djepang selama perang du 
nia. Seperti/djuga waktu pe- 
rang duniaI dulu, Djepang 
mempergunakan - kesempatan 
untuk memperteguh kedudu- 
kannja didaratan Tiongkok, de 
mikian djuga nanti djika pe- 
rang dunia MI petjah, Djepang 
akan mempergunakan kesemp4 
tan untuk kembali men-stabi- 
lisir kedudukan di Tiongkok, 
tindakan mana akan dihantu 
oleh Amerika, karena Was- 
hington menganggap Djepang 
sebagai satu faktor jang paling 
stabil dj: Timur djtah, 

jang akan datang akan menudju kepertahanan 

KE 

LEjampur-tangannja 

  
  

Harapan India. 

India bertanjakan kepada di 
ri sendiri apakah politik jang 

akan dilakukan oleh Djepang 
djikernanti persendjataan kem- 
bali jang cibiajai oler Amerika 
itu akan kandas. Mereka meng 

harapkanvpbahwa Djepang akan 

   

  

     

s membuat saty pengumuman jg 
menjatakan, bahwa pertaha- 

na Djepang akan dibatasi utk 
keperluan2 kenasionalan sadja 
dan bahwa pasukan2nja sekali- 
kali tidak boleh dipakai untuk 

keperluan diluar territorium 
Djepang. Pengumuman sema- 

tjam “itu dianggap baik dan 
diandjurkan karena India jas 
kin, bahwa dengan berbuat de- 
mikian Djepang tak usah me 
naruh chawatir akan mendapat 
serangan dari Peking maupun 
dari Moskow. Kongres" India 
pada prinsipnja tidak berkebe- 
ratan terhadap adanja pakt 

keamaan -Amerika-Djepang 
itu, akan tetapi banjak djuga 
jang tjuriga bahwa pakt tsb. 
melulu diadakan oleh Amerika 
untuk memperkuat diri terha- 
dap RRT dan karena itu dalam 
menghadapi Perang Dunia III 
mungkin serdadu2 Djepang 
akan dipergunakan oleh USA 
untuk memerangi RRT. 

Berupa peringatan. 

Semua. pendapat2 dalam ka 
langan pemerintahan India me 
ngentsi persendjhtaan kemkty.: 

li. Djepang ini pada dasarnja 
memperingatkon - kepada Dje- 

pang, supaja djangan melupa 
kan rentjana2nja pala masa 
perang dulu, untuk mentjegah 

kekuatan 

ketiga dalam soal2 Asia satu 
rentjana jang ternjata tak per 

pah dikerdjakannja dalam pe 
rang jl. Pendapat2 tsb diadju 
kan, dan diharapkan jika | 
Djepang masih “setia” pada 
rentjananja semula supaja ia 
menerangkan kepada semua 
negara di Asia, bahwa karena 

kegdaan ih “terpaksa” mera 
tifisir Pakt Keamanan Ameri- 

ka — Djepang, tetapi iapun 

harus menundjukkan bahwa 

ia Sedia bekerdja sama dgn 
negara2 Asia termasuk djuga 
RRT, dan dengan , dergikian 
tidak memperbolehkan kekuat 

an ketiga tjampur tangan da 

lam soal2 Asia. India dan dju 

gs negeri2 Asia lainnja berse 

dia menjgmbut Djepang dgn 
senanes dalam lingkungan nesa- 
ra2 Asia. Maka sekarang men 

djadi kewadjiban Djepang utk 

memperlihatkan “goodwill-nja 

memasuki lingkungan negara2 | 

Asia. 

STAF PBB NAIK GADJL 
Panitta administratif PBB 

pada hari Rayu telah menerima 
baik usul untuk menaikkan ga- 
dji para pegawai staf jang: te- 

tap dari PBB “dengan 712 90, 
untuk mengatasi kenaikan? 
harga di New York, jang me- 

esterlin 

# 

  

us WesterliogsBaru2 
Ini s 

Pp naruh perhatian seperl 
pada rapat jang diz 
organisasi Volksunie 

kabar pun 

itu arrtara lain memakai kepala 
jang bersifat mengedjek diatas | 

g  ditulisnja seperti (1: artikel jan 
»Het Vrije Volk dengan kepa- 
lanja ,Westerling bluft per 
gramofoon” (Westerling omong 
sombong dalam piringan hi- 
tam). am pertemuan itu di- 
sebutnja ,,Kolderavond”. : 

Surat kabar De Tijd menulis 
dibawah kepala ,,Stunt van de 
Turk”, bahwa Boelhouwer (jg. 
menjelenggarakan rapat itu) 
mempunjai ketjakapan untuk 
bertjeritera tentang hal-hal jg. 
memang di'inginkan oleh pengi- 
kut pengikutnja dan pengikut2 
Westerling, walaupun tjeritera 
fu tidak benar sama -sekali. 
Surat Kabar itu kemudian me- 
aundjukkan bahwa Westerling 

ERS BELANDA telah me- | 

oleh | 
di rua- | 

ngan dikebun binatang di Den | 
Haag, tetapi tiada satu surat | 

jang menganggap | 
rapat itu ,au serieu”. Keba- | 
njakan diantara. surat2 kabar | 

  namanja dimuat dalam madja- 
'ah kepolisian tanggal 2 Dja- 
nuari, karena pembunuhan. Su- 
rat kabar Binnenhof menulis 
tentang ,,Westerling in blik” 
(Westerling dalam kaleng). Het 
Handelsblad ragu2 apakah pi- 
dato jg. diutjapkan dengan pe- 
rantara'an piringan hitam itu 
sungguh2 ..pidato-  Westerling, 
sedangkaan het Parool sebagai- 
mana djuga halnja dengan su- 
rat-surat kabar ' lainnja sjak 
wasangka “bahwa Westerling 
sungguh2 telah mengundjungi 
Nederland. De Nieuwe Haagse 
Courant, jg. biasanja sangat 
memperhatikan  berita2 ten- 
tang Westerling, sekarang tidak 
menulis apa2 tentang rapat itu 
dan konferensi pers jg. diada- 
kan sebelum rapat tersebut. 

Taufan Di 
California 

Mengakibatkan" , Ke- 
ragian Berdjuta2 

hari Kemis 
Dollar 

C ALIFORNIA 
HB. mendjadi mangsa hu- 

djjan “angin dan hudjan sal- 
dju mulai dari daerah pegunu 
agan sampai ke Sunset Boule- 
vard di Hollywood, Diberbagai 
tempat lalu-lintas terputus sa- 

les sadja djumlah kerugian jg. 
diderita karena bandjir ditak 
yir ada berdjuta2: dollar   

I—Observatorium di San Fran- 
cisco meramalkan bahwa setiap 
diam dapat datang lagi hudjan 
angin atau saldju jang hebat. 
G orang tewas sebagai aKibat 
bandiir. 3 disntara didalam mo 
bil. Dikota Portola orang ham- 
pir kehabisan bahan makanan 
dan bahan bakar. Mobil2 se- 
buahpun tak dapat bergerak, 
karena saldju “jang tebalnja 2 
meter lebih. (UP). 

  
Parlemen Israel ketika hari Rebo 

telah ambil keputusan untuk meng- 
hentikan keanggotaan-parlemen Me- 
nahem Beigin, pemimpin ,,Partai 

Kemerdekaan” dan bekas pemimpin 
gerakan ekstrim ,/Irgun Zvai Leu- 1 
mi”, selama 10 pekan. 

na sekali. Didaerah Los Ange-j: 

Umumnja Pers Belanda | 

: Mengedjek Tindakan , 
  

  
RRT Ak 

P 

Tentang surat PM Yoshida 
kepada Dulles, bahwa Djepang 
bermaksud mengakui pemerin- 
tah, Kuomintany (sebagaimana 
kita kabarkan kemaren —:Red. 
S.M.) “djurubitjara kem. Iuar 
negeri Inggris mengatakan, ba 
hwa pemerintah Inggris tetap 
berpendirian supaja djangan 
dilakukan tekanan atas ne- 
rintah Djepang untuk .menga- 

dakan perdjandjian2 dengan 
sesuatu pemerintah lainnja, se 
belum. perdjandjian perdamai- 
an diratifikasi dan pemerintah 
Djepang boleh melakukan yo 
tik jang dikehendaki sendiri. 

Menteri2 Konp. ke- 
uangan terpengaruh, 

Sementara itu tak ada sum 
ber2 resmi jang sanggup me- 
ngatakan apa jang akan @diper 
buat Inggris, tetapi diduga bah 
wa surat Yoshida tadi akan 
mempPunjai akibat jg djjauh 
terutama pada konperensi men 
teri2 keuangan Commonwealth 
sekarang ini. Kalangan resmi 
Inggris menduga, bahwa tindak 
an Djepang ini akan mendekat 
kan RRT kepada Sovjet Uni: 

sesuai dengan sjarat2 perdjan 
djian persekutuan Soviet — R 
RT jang menganggap Djepang 
sebagai “musuh Sovjet nomor 

satu” di Asia. (Antara).   
Sementara itu organ ,,Wall | 

  

kan pe   
keadaan hypnose”. 

sekarang ini, sebelum tahun 
1952 ini hMbis, tetap akan men 
djadi panas serta terus menje- 
ret #ahun 1953 kedalamnja, te- 
tapi lamanja ,perang” ini, Ieu- 
rang dari setengah lamanja pe 
rang dunia II, Hanja bagaimana 
tiara berachirnja peperangan 

pemeriksaan ,:Psycho-Magne- 

tic? itu. Salah satu dari gem- 
pa2 bumi jang diramalkan oleh 
Prof. Mamu de Lutsi itu, kata- 

a akan di-ikuti oleh. sesuatu 
taufan besar, jang akan menga 
kibatkan banjak kematian. 

Jg. akan meninggal dlm 
tahun in. 

Antara mereka jg akan me- 
ninggal dalam th. 1952 ini, kata 
hroffessor itu, “ialah seseorang 
radja Eropah” dan seseorang 
Pemimpin besar komunist dari 
salah satu negara Hropah, jang 
sebelumnja terkenal sebagai se- 
seorang jang berchianat kepada   rupakan markas besar jang te- 

- tap dari PBB, 

  

Rusia. ,,/Orang2 lain jang diten- 
tukan.oleh Prof, itu, ialah ,,se- 

  

itu, tidak dapat dilihat dalam 

7 Street”, ,,Financial Daily”, dim 

1952 — Th. Gelap: 
"Ramalan Tidak? Enak: Dari Ahli 

Nudjum Prof. Manu de Lutxi 
(INS Releage — Copyricht ,,Suara Merdeka”). 

AHUN 1952 ini adalah tahun 
nurut ramalan jang teliti dai udju 

ternama. Tahun 1952 ini akan melihat permu 
ngan dunia HI, gempa2 bumi dan taufan 

. 

  

     Ja 1NJO sia 

permulaan pepera- 
akan mengakibat- 

nghantjuran jang hebat, dan beberapa pemimpin? jang 
terkemuka didunia ini akan "ne nemui adjal THE POM Tai adhlah 
sesuatu ramalan jang hebat dari Proffessor Manu de Lutxi 
directeur dari sebuah organisatie jang 
tuut Pemeriksaan Psycho-Magnetic, Keilmu-alaman Spanjol. 
Ramalan Prof, ini didasarkan, | j 
sendiri beserta beberapa orang kawannja, jang ,,berada dlm. 

aneh bernama Insti. 

katanja atas pemeriksaannja 

rr 

Menurut »pemeriksaan2” seorang diplomaat jang terna- 
tersebut, perang dingin jang ma” jang djuga akan mengiku- 

Li djedjak radja dan pemimpin 
komunis jang diterangkan dia- 
tas tadi. Tiga orang lagi, jang 

“disebutkan oleh ahli-hudjum itu 
se-bagai ,,ahli2 obat2-an jang 
termasjhur”, jaitu satu dari 
Swedia, Djerman dan Perantjis, 
pun djuga akan meninggal du- 
nia sebelum 31#Desember 1952. 

Seterusnja djuga akan mati 
dalam tahun ini, kata ahli-nu- 
djum itu, seseorang penulis 
Spanjol jang harum namanja” 
Jan seseorang ,,Pengarang mu- 
sic Snanjol jang masih muda 
umurnja”. Prof. Manu de Lutxi 
melihat djuga dalam panda- 
agannja ,/se-€kor banteng” jg. 
paling belakang sekali djuga 
Ikut meninggal dunia. 

Sebaliknja dari ramalan ahli- 
hudjum Spanjol ini, ialah mun- 
tjulnja seseorang ahli pengeta- 
huah jang menguntungkan ke- 
pada kemanusiaan”, ,,pendapa- 
tan2 dalam pengobatan penja- 
kit kanker dan tbc”, bertambah 
banjaknja hasil2 pertanian Spa- 
ajol? dan ,,keuntungan2 besar 
dalam. perdagangan luar-negeri 
Spanjol”, 

  

Karena telah 2 kali kedapatan menjimpan sedjumlah be- 
sar emas, pertama kali seharga 45.000 dollar, dan kedua 
kali 50.000 dollar, maka baru2 ini Eya Joseph beserta su 
ami dan iparnja, Jack dan Frank Joseph dari Czechoslo- 
vakia, (pada gambar Eva dan Frank Joseph), ditangkap 
oleh Polisi New-York. Dalam pemeriksaan mereka keti- 
ganja tak mau memberi keterangan, darimana mereka 

telah mendapatkan emas sebanjak itu. 

  

BilaKelak Melanggar ,, Truce” Di Korea 
Inggris Marah2 Terhadap .,Tekanan” Amerika 

Di Djepang. 
EMBESAR2. INGGRIS setjara tidak resmi pada hari Ke 
mis menuduh, bahwa Amerika Serikat telah mempenga- 

ruhi keputusan Djepang “untuk men 
tang. Pemerintah Inggris setjara 1 
nakannja tekanan atas Djepang. tjara 
Inggris menjatakan kemarahannja bahw 
les, arsitek perdjandjian San Francisco telah mengadjukan 
kemungkinan bahwa Kongres tak akan meratifikasinja. 

&x & 

Jhal2 jang berikut: 

| nolak true .dal pada itu 
mengada 1 1 offensif 

j: besaran, maka 

an Oleh pesawat2 Serikat. Me- 

Ditangkap a 
“Polisi... 

  

  
pa 

   

ii Tiongkok Kuomin- 
menjesa'kan dipergu     

   

siarannja pada hari Kemis me- 
rulis sbb.: 
Inggris dengan ,,rasa segan 

dan terpaksa” telah menjetu- 
djui politik baru Amerika Se- 
rikat, jang dapat .meluaskan 
perang Korea ke Tiongkok sen- 
iri. $ 

    

wa?2 
dibohonginja sitani oleh radja2 tanah atau pendjadjah, Penerangan setjara bergambar 'ini 
banjak sekali masuk kedesa, 

li. Dari sedjak 

& 

Kaju untuk ini banjak. Dan 
hasilnja  betulg kesenian jang 
tinggi. Dalam. soal ini, apalagi 
dalam soal tjat air, mereka tak 
kalah dengan negeri mana dju 
ga. Meskipun isi dan bentuknja 

'kibaru (realisme sosialistis) tjo 
rak Tiongkok tetap ada. Film 
bergambar (Cartoon) djuga su 
dah mulai mereka buat. Meski 

Ll pun masih kaku, tapi soal per- 
| feksi hanja soal waktu sadja. 
Kalau seniman Tiongkok per-   nah bisa “membuat disebutir 
gading (sebesar butir beras) 

1148 Buddha, tambah. satu sa- 
Khdjak utk sang Buddha? itu ma 
Ika kita tak usah tunggu lama 

kapan Tiongkok Baru menge- 
djar Amerika. Tentang dagelan 
kita tak usah sangsi. 

Pembuatan film. 
Dalam tahun '50 jtl lalu stu- 

diodi. Shanghai membuat '9 
film bergambar, Ketjuali dua 
film bergambar ini studio di 
Shanghai djuga membuat 7 
film dokumentasi, 11 film ter 
djemahan, dan 8 film tjeritera, 
total 28 satu film. Film tjeri 
tera mereka (ambil sadja seba 
gai tjontoh perlawanan diba- 
wah tanah musuh Djepang di 
Harbin) sudah sedjadjar dgn 
tingkatan internasional Pem- 
batja boleh saksikan sendiri 
kalau film itu diputar dikota 
pembatja. 

Disamping kata2 Mao Tse 
Tung: Djanganlah terlalu me 
jihat pada kwalitet, sebab pa- 
da waktu sekarang kwantitet 
lebih perlu dan abdikanlah ke- 
senian pada “keperluan pemba 
ngunan Siburuh dan si-tani jg   Dalam beritanja jang berasal 

dari . Washington. Financial 
Daily” mengabarkan, bahwa 
persetudjuan "jang dihasilkan 

oleh perundingan  Truman- 
Churchill, antara lain meliputi 

1. apabila 
RRT mengadakan persetudjuan 
,truce” dan kemudian melang- 
garnja ataupun djika RRT me- 

     
   

    

   

diri . 

    i aga listrik untuk - men 
tjegah, djangan sampai RRT dapat 
menghasilkan persediaan2 perang.nja, 
t. pasukan2 PBB akan memperhe 
bat dan mempertjepat perang darat: 
aja di Korea dgn mengadakan ope.!| 
rasi setjara besar2an untuk menghan 
tjurkan sama sekali potensi -bertem 
pur dari pasukan3 merah di Korea: 
5. Amerika Serikat tidak akan mem 
bom kota2 hesar di Tiongkok. demi 

     t atau 

| Sumber2: resmi di Washing- 
ton pada hari Djum'at menja- 
takan, bahwa djika pihak Uta Ta 

    

ar hadapi kemung 
Serangan udara besar2- 

nurut sumber2 tsb 16 negara 
Serikat jang mempunjai pasu-   
besar terhadap sjarat2 perle- 

MN Kan ? Sea telah men- 

tjapai "kata sepakat” untuk 

memberj ' peringatan kepada 
RRT bahwa setiap pelanggaran 

takan sendjata — apabila per 
setudjuan mengenai sjarat2 itu | 
dapat tertjapai — akan segera 
dibalas diluar medan2 pertem- 
puran Korea. FG 

Federasi nasional pelajaran Arc 
rika mengumumkan pada hari Rai 
bu, bahwa pelajaran perdijengin 
Amerika selalu mendjumpai ' konka' 
rersi hebat. Menurut 'kabar, 4 

buah negara, jang sebelum perang 
dunia tidak memiliki kapal? dagang, 
kini mempunjai ruangan2 kara'2 
sampai sedjumlah 2.071.3W ton. 

i, bangunan negara 

merupakan rakjgt banjak, 

Mao Tse Tung berkata djuga: 
Bangsa dan negeri kita dida- 
lam riwajat kaja sekali dim 
soal kultur jang tinggi. Hor- 
matilah kultur kita. Piara, pu 
puk. kembangkan dan terus- 
kanlah kultur ini tapi buang 
lah sisa2 feodal jang ada da 
lamnja. 

Dasar2nja. 
Maksud Mao Tse Tung demi- 

kian. Kebagusan wajang orang 
klassik itu, umpamanja, rakjat 
harus memilikinja kembali. Ts- 
pi titik berat dari pertundjuk- 
an itu harus didjatuhkan pada 
isi2 jang berfaedah untuk pem- 

dan bangsa 
pada waktu sekarang, sebab 
apa, tidak lain, buat pikiran sa- 
dja, oleh karena sebab2 diba- 
wah ini: 1. mereka insjaf b”! 
wa kesenian kuno memang bka- 
wus. 2. mereka  insjaf, bahwa 
kesenian baru, jang belon me- 
mikirkan kwalitet, belon  se- 
binssi kesenian kuno. 2. mere- 
ka insjaf, bahwa rakjat jang 
lerbesar suka pada kesenian 
kuno itu. 
nm 
  

"Kol. A. Hughes, - koman- 
dan territorium Bala Ke- 
selamatan jang baru di 
Indonesia beserta njo- 
nja, di markas-besarnja 
di Djakarta disambut 
oleh satu delegasi Bala 
Keselamatan. Brigadier 
Hiorth komandan Divisi 

“ Djawa-Barat selaku wa- 
kil markas besar berdiri 
diantara njonja Hughes 
dan kolonel.   

    Djuga Swis memiliki kapal2.. ca 
gang sampai sedjumlah 159009 
ton.   

    

  

  

h ' sebab rakjat Tiongkok masi j itu dj undang? dan politik pemerintah dibuat gambar? dan Ana ak Pe Sa na I.tahun oplaag ini djadi 10.000.000 lembar. Tjita2 kes 
rakat dengan djalan ini tertjapai. Dalam tjukilan biasa atau 

r ong-march ketika-belum punja bahan? dari mereka membuat penerangan? atau poster? '& 
2 ok 

4. tapi mereka djuga insjaf 
bahwa kesenian kuno haniz 
menggambarkan kebesaran feo- 
dalisme sadja.. Dari keinsjafan 
Ini Semua mereka mengombina- 
sikan seluruhnja sampai toh 
kwalitet dan 'kontinnitet jang 
sehat bisa terselenggara terse- 
bar dikalangan rakjat, sonder 
menghilangkan tjorak jang la- 
ma, tapi tidak sonder penga- 
ruh2 baru jang bagus. 

Peking Opera. 
Gedung penuh dengan oranz 

- 3000 orang. Panggung seler 
hana, hanja satu dekor sutera 
biru tua dan kelir depan. Mcs 
kipun ada 7 adegan ganti ber 

ganti, dekor tetap satu itu sa- 
dja, biru melulu. Main lampu 
dan main akal2an sampai 
orang Sangka matjam bener, ti 
Jak ada. Hendak menggambar 
kan gunung, pakai medja 
lumrah buatan toko sekarang 

Hendak menggambarkan kski 

gunung pakai kursi Hendak bu 
tuh kreta besi, bendera digam 
bari roda. Tjukup. Hendak yan 
ti adegan jang tidak memeriu 

kan gunung dan Kaki gunung, 

hatan orang 3000 penonton. Me 
dja kursi aiem sadja Gang- 
kat, kelir muka tetap terbuka 

adegan sudah ganti. Tidak ba 

ajak tjingtjong, tidak banjak 
puha tidak banjak pintar. Ba 
res matiam diblakang kelir. Ini 
wajang Tiongkok kuno. Kelir 

dimuka dibuka. 

    
Tieritanja. 

Wajang mentjeriterakan ne€- 
gara Tiongkok diserbu oleh su 
ku bangsa Chim  didjaman 
Sung-dinasti abag ke 13 sesu- 
dah Kristus. Djenderal Yu-Fei 
dari Tiongkok mengatur'bari- 

san, membagi2 pada bawahan- 
nja tugas2 jang “harus. diker- 
djakan menghadapi serbuan 
musuh jang hebat ini Djende- 
ral Kao Tjung (Yu Yuen-tsin) 
Cibagi mendjaga keslamatan 

tambang keradjaan. Kao“Tjung 
djago perang dimedan pertem- 

puran. tapi agak kliwatan ta- 
hu harga dirinja, menjangka 
bahwa Djendral Yy Fei menge 
tjilkan kebisaan dia..Ketika si 
tuasi militer berganti dan dje 
Jek bagi Tiongkok, sebab tenta 
ra Djendral Yy Fei kotor, Djen 

dral Kao Tjung tidak sabar la 
gi ditinggalnja posnja semu- 
ia dan anak buahnja ditum- 

jyahkan kemedan pertempuran. 

igasaknja musuh keluar ga- 
rig Tiongkok. Disini wajang 
ian musik Tiongkok mentjapai 
puntjak tinggi. ' Ekspressi 
prang menggambarkan dah- 

sjat pukulan orang djantan. 

Yu Yuen Tsin adalah penari 

jang unggul sekali, 

Kalau kita bisa komplit pergi 
keform internasional lagi, bisa 
pergi dengan grup Bali jang 
senuh, grup Djawa. Sulawesi, 
Ambon Pasomah jang paling 
kuat, kita tak usah takut sa- 
ma tari Bropah mana sadja. 

| Tapi sama tari Tiongkok sema 
|tjam ini kita harus ati2. Bu- 
can main Yuen Tsin ini main. 
Orang bisa lupa  tukang2 ke- 
rek kelir pada waktu itu dju- 
ra, diblakang Yuen Tsin meng- 

   

  
  

  

  

membantu membangun 
reform) umpamanja, pelukis2 atau menggambar tjeritera?2 jang berisi mentjegah 

enian harus merata keseluruh masja- 

tukang2 kerek kelir kluar, ti- 

cak malu2 atau takut2 koali- | 

PA 3 EGA NYA 3 Pa TAN 
1 AA 

3 aan 

seluruh masjarakat 
dan mahasis: 

pada tiap buruh dan tani. Dlm 

berwarna mereka djauh seka 

  

EPASUKAN ketjil militer2 

S Djepang dari, perang 

dunia kedua, pada harj Rabu da 
bat mengelakkan dir: dari pa- 

ri mereka di pulau Guam. Para 

pembesar bermaksud dengan 

memakai pesawat. helicopter 

berseru keada mereka supaja 

menjerah, Ini meng sepa- 
sukan dari sepuluh orang? Jang 

terpentjil dalam suatu “daerah, 

dimana telah diketemukan be- 

kas djedjak kaki dan kulit2 pi- 
sang. Tiga orang patroli polisi 

jang letih telah pulang kembali 

dari daerah bara# laut “pulau 
Guam dan mefaporkan telah me 
memukan sisa2 seekor rusa jg 
baru sadja ditembak, pot? dan 
yantji? serta sebuah sendjata 
Djepang. Gubernur  Carityn 

tak surat? sebaran dalam ma-' 
na dimuat tulisan? dalam baha 
ra Djepang.supaja pasukan 'tu 
menjerah: surat? in! telah uise 
harkan disepandjang 'bekas2   
Ajedjakokaki jang telah dikete- - 

mrkan itu 

Diusulkan, supaja lima orang 
jg menjaru Sbg nelajan atau 
bertamasja memasuki daerah 
dimang diduga orang2 Djepang 
itu bersembunji dan membawa 
sebuah gramopon beserta pi- 
ring hitam jg memperdengar- 
kan musik perang Djepang utk 
diputar sewaktu waktu ditem- 
pat itu. Dengan djalan ini mere 
ka berusaha memantjins supa- 
ja orang2 Djepang itu menja 
rah. Seluruh daerah itu tlh di 
tutup dan kepada penduduk di- 
beritahukan agar mereka dja- 
ngan keluar rumah. 5 

Berita2 kemudian tetapi ti- 
dak pasti menjatakan bahwa 
dimaksud untuk mendatangkan 
pengintai? militer Amerika dari 
Korea untuk mengambil bagian 
pada pekerdjaan itu. 3 

santi adegan  (ajadi kliatan 
dari publik), mengangkati Kurs 
al dan medja dari dalam eluar 
jang harus menggambarkan 

dung tinggi. Medja'kursi biasa   
' tutupi 

  

kelihatan kakinja, sonder di- 
ini itu atau gambar 

p32. PendeKifja. polos kursi 
23ia biasa. En toh betul kita 
In» ni semua, sebab Yuen 

Tsin memandang skita. Gerak 
pribadi keseniannja . mengikat 
kita. Djensral 
KANAL Lady ena telah Ias 
u kita lihat kombah.  Sebah 
takut pukulan2 Djendaral Kao 
Tjung, musuh tidak bikin “pe- 
.ang frontal mengundurkan di 
ti kegunung batu. Kao Tjung 
keburu napsu, dikedjarnja me- 
reka kegunung. Musuh ditjetjer 
terus, luna lelah dia. ti 

Titik berat tjerita. 
Satu tidak ada brani dia. Dig 

berkelahi mati2an, Musuh am-' 
bil kreta besinja Siisi batu. Dia ' 
takut kreta kesi. Kreta2 besi ' 
pada diglundungkan” nubruk 
dia. Satu 
dielakkan dengan  tumbak pu- 
cakanja. Kekuatannja luar bia- 
sa, tapi djuga banjak kekuatan“ - 
ini terpakai. Lama kelamaan 
achirnia Djendral Kao Tjung 
rebah sebagai. orang djantan, 
tapi mati dilindas kreta besi jg. 
penghabisan. Sa 

Keradjaan 'Tiongkyk deng: 
feodalismenja tidak  diadjukan . 
dalam tjeritera “ini tapi 
berat didjatuhkan pada perlu- 
nja suatu disiplin dan organi- 
sasi. Apalagi pada waktu kalau 
kekalahan bisa dihindari. k 

TAK AKAN AMBIL TINDA- - 
KAN PEMBALASAN. 

Djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Inggris menjatakan pada hari 
Kemis, bahwa Inggris tidak bermak- 
Sud untuk mengambil tindakan pem- 
balasan terhadap perintah Iran un 
tuk menutup 9-konsulat Inggris “di 
Iran. Dikatakan, bahwa konsulat2 
Inggris itu mungkin akan menghen- 
tikan pekerdjaannja pada tanggal 
21-1 jad. sDjurubitjara itu menjata- 
kan, bahwa nota Inggtis jang dis 
sampaikan kepada Iran pada hari 
Rabu jl. menuduh Iran telah mes 
tangga Pera jang bersang- 
utan, i Inggdtis tidak: ada konsun 

lat Iran. . Oi gong 

  

  

Dja 
Pp EMBESAR2 militer Ame- 

rika pada hari Rebo me- 
nerangkan' kepada “pers, bahwa 
kepada pasukan2 di Korea 
akan diberikan sebagai pertjo- 
ba'an djas2 pendapatan baru 
jg. tak dapat ditembus pslor, 
jg. mana sudah membuktikan 
kemadjuannja dalam pertjoba- 
an-pertjoba'an selama ini. Djas   tersebut terbikin dari pada ny- 
lon dan tidak. mengandung ba- 

v 

  

han2 logam. Tahannja terhadap 
tembusan peluru diperdapat ka- 
rena beberapa lapis nylon jang 
tahan Tama disusun satu de- 
ngan lainnja setjara melintang. 
Djas ini tidak mempunjai 
lengan dan hanja sampai diba- 
gian pinggang, sedang beratnja 
ada 8 pond. Dalam berbagai2 
pertjoba'an jg. telah didakan 
ternjata, bahwa peluru2 dengan 
kaliber 45 jjg. ditembakkan de 
kat dihadapan " hanja meleset, 

5 

Nylon Jang Aan. Crab 
sedang petjaharn2 granat dari 
diarak kurang lebih 1 meter 
hampir semuanja tidak dapat 
tembus. Selain itu 754 dari 
pada petjahan mortir dari dja- 
rak 3 meter tidak berhasil me- 
nembusnja. 

Para pembesar militer - ber- 
pendapat, bahwa dengan pema- 
kaian djas kebal peluru terse- 
but maka kerugian2 karena te- 
was atau luka2 akan sangat di- 

perketjil dan akan melindungi     

“ 

bagian2 tubuh jg. menurut pe- 
ajelidikan2 ternjata sangat mii- 
dah mendapat luka? berat. Da- 
lam minggu2 pertama jg. akan 
latang ini akan dikirim ke Ko- 
rea sedjumlah 1400 buah djas 
untuk dipergunakan oleh ,,pa- 
sukan pasukan djalan kaki. 
Pendapatan baru ini beljm 
sempurna dan belum diseraf- 
kan seluruhnja kepada angka- 
tan perang, ketjuali ntuk 
pertjoba'an2 (U.P.), 

  

kuringan afayu zinco terpaksa 
engan klise2 kaju. 8 cp Kn - 1 

"0. 

St 

kaki gunung, djurang dan gu 

Kao Tjung pah- 

“5 satu.kreta2 tadi: " 

titik 

Haa 
1 

   

  

Skinner, telah menjuruh mentje g 

3 ae 

  

R" Selajang Pandang | 
Seni Bentuk — Pembuatan Film — Dan 

sKebudajaan Sandiwara 
(Oleh: S. Sudjojono — IV — Sambungan Kemaren). 

JUGA SENI-LUKIS dan tjukilan turut 
Tiongkok. Disoal perobahan tanah (land 

dari akademi? seni bentuk melukis 

    

troli-polisi jang sedang mentja- | 

ea Eater 

    

  

 


