
   

  

   

  

0 sen per mu kolom. 

  

n perundingan? Indonesia-Djepang,    

Mi perdjandjian perdamaian dgn 
'4| pang menurut konperensi San 'Fran 

  

    

   

  

   
   

     

   
“diadjukan oleh Pi 

pina, sedjumlah delapan mil- 
jard dollar itu. Sungguh tidak 

| Gisangsikan, demikian 
, bahwa nih . tidak 
dapat membajarnja, 

apabila sekiranja 
dari satu negara 

  

     

  

      

       

ika pemerintah Pilipina 
p padas tuntutannja, dan 

mengakui kedjudju- 
yng, maka hal ini 

t disesalkan, akan 
lam hal itu tidaklah 

“ada djalan lain, ketjuali Dje- 
- pang harus mengundurkan di- 

mang segalas hara- 

jahkamnja per- 

  

i rang itu akan mendjadi 

  

   

persetudjuan sementara jang 
i soal pembajaran kerugian perang 

tadjuan sementara ini berupa 
meliputi bahagian 

Dimaksudkan "Djuanda dengan ba 
bagian lainnja itu adalah soal2 me 
ngenai perikanan, perdagangan dan 
perkapalan jang sama? dengan soal 
pembajaran penggantian kerugian pe 

perdjandji- 
akibat an2 bilateral sebagai dari 

Cisco itu. Mendjawab - pertanjaan 
pers, Djuanda menjatakan bahwa 
Kabinet sekarang. sedang mempela- 

Idjari naskah persetudjuan sementara 
mengenai penggantian kerugian pe- 
rang itu dan pada pendapatnja ka- 
binet tidak perlu tergesa? mengambil 
keputusan dalam hal ini karena djan 
dji bilateral dengan Djepang adalah 
suatu kelandjutan (result) dari djan 
dii damai Frisco. Sebelum djandji 
Frisco itu diratifikasi maka djandji 
blateral belum bisa berdjalan. 

Djepang tunggu tuntutan? 
negara2 lainnja. 

Mengenai djumlah tuntutan 
Indonesia akan pembajaran 
penggantian kerugian perang 
dari Djepang diterangkan Dju 
anda suatu kalkulaSi telah di- 
buat cleh delegasi Indonesia. 
Belum terdapatnja sampay seka 
rang suatu persetudjuan djum 
lah karena pihak Djepang ma 
Sih menunggu djumlah dari ne 
gara lain jang djuga menuntut   

    
   
   

   
   

      

    

   

  

    
   
     

    

  

   

   
   

    
   

  

    

   

   
   
    

    

    

    
   

  

   
    
   
    
   
   
   

   

  

   

        

: perdamaian, akan 
Perundingan jang dila- 
dengan Ingonesia, 

mentjapai sematjam per: 
uan, demikian harian 

sebut .se jutnja oleh ka- 
rena d kerdjasama 
jang sempurna dilapangan per- 
€ telah diambil 'seba 

kerdjasama mana 
“djuga “pembajaran 
igian perang. 

  

AJA PEMBUNUHAN ME 
GANTJAM GUIRINO. 

| Diumumkan pada hari Senen 
di Manila bahwa suatu gercm- 

in orang? Huk, jg mendapas 
| fugas membunuh presiden Elpi- 

dio @uirino dan pembesar? ting 

| pina al Romulo, telah Gikirim 
| ke Manila. Instruksi? tontang 

mukan dim dokumen Huk, jang 
tersita dim gerakan pember- 
sihan di Luzon Tengah, jang 
kini sedang dilakukan oleh ten- 
tara Philipina. (Antara-AFP). 

  

   ” "2 

Me pn 

— Djembatan' Mendjadi 

2 sebabkan antara lain oleh 

  

letro sepandjang 
|. Ha. sepandjang Batanghari ta e P di suatu kampung 60 Ha. 

—— 

g 

  

1 

um 'intellek jang be | Khartoum, 

     
   
   
    
      

   

  

       

| nganut jang nan sekali dil 
Turuh negeri, oleh karena 

dapat menijari penje- | 
| jang paling praktis ba 

  

(karang ini. (UP). 

  

taris Perguruan Tingei Ilmu | 
..di Djakarta mengumum. 

lain dari pemerintah Phili- - 

taramanrja hanjut 
sawah terendam air. 

nen jl. air naik 
Itingginja. (Pia). 

Isukmana menerangkan 

Ipada kaum penganggur, 

pembajaran pengganti kerugi- 
un perang ini. Djika pihak Dje 
pang telah dapat suatu gamba 
ran te 

pa besar jang dapat disefudjui 
nja terhadap Indonesia mau- 

   

  

pun, terhadap negara? lainnja 
itu. Dan sikap Djepang ini pa- 
ca dapat Djuanda adalah 

pa Perbedasn-pendirian- yg 
terdapat entara Indonesia dgn 
Djepang didalam soaj penggan 
tian kerugian perang  inj ia- 

lah bahwa oleh pihak Indonesia 
ukuran penentuan soal itu dida 
sarkan. pada apa? jang telah 
Girusakkan selamg pendudukan 
Djepang di Indonesia dahulu 
sedangkan pendirian Djepang 

idah untuk membantu memba- 

jar kerusakan perang menurut 
kekuatannja. “ 

Dengan demikian belumlah 
lagi tertjapai dasar dari ketes 
tapan pembajaran 
kerugian perang 

anda. Tidak adania Pp 

an mengendi dasar 

peng ganti 

kata Dju 

e'setudfu: 

pengganti 

3 £ 
U, 

  

ngamuk“ Di Sumatera Selatan, 
Dojo»g: Tanaman 

. Hanjut,PerhubunganLalu Lintss Tertatu p 
Fe PA MANGAN TERUS di Sumatera Selatan felah ter- 

bit bandjir jg lebih hebat dari tahun? fi. Diduga ini di- 
Sugurnja lereng gunung jg makin 

| penebangan liar di hutan? di daerah 
pegurungan utk peladangan Har. 

sungai ,,Wau Demyung” tergenang air, 
15 Ha. sawah di daeraa 

45 
dibawa airj 

di Djalan2 dan djembatan2 
daerah Palembang ke Bengkulu 
terhenti sama sakali.  Djemba- 
tan besi dekat Tebingtinggi jg. 
menghubungkan Lahat dengan 
Tjurup Gemrikian gojangnja ka- 
rena sebagian dari fundamiznt- 
nja hanjut hingga hanja davat 

“dilalui oleh kendaraan jg berat- 

nja paling tinggi Vs ton seperti 
|ieep atau mobil penumpang jg 
tidak membawa muatan. Didu- 
ga keadaan ini : 

-|katkan harga barang import 
(di daerah udik. Djalan raja an- 

akan mening- 

tara Prabumulih dan Muazra- 
"lenim di sebzlas tempat terge- 
nang air setinggi 3 pesempat 
meter, Djuga djalan antara Pa- 
lembang dan Djambi liganangi 
air. Di beberapa tempat di Pa- 
lembang hari Minggu dan Se- 

Ir sampai V5 M 

  

RF, 10 000.000 UTK KAUM 
PENGANGGUR. 

Menteri perburuhan, IL. Tedja 
kepada 

parlemen, bahwa utk jahun ini 
: - telah disediakan Rp. 19.000.000 

asalah2 jang dihadapi se- | Ui memberikan pindjanman?2 ke 

jang 
dgn mendirikan sebuah perusa- 
haan mau mentjari hafkah son- 

diri. Pindjaman ini diberikga   wa dalam udjian persed'aan 
ru2 ini telah lulus tuang R, 
dan M, Winarso. 

    

Gl rangka rentjana peruboran- 

persnja kemaren sore dibalai wartawan, Djakarta, 

Garj usul? pihak Indonesia : , 2 jang bermaksud agar bahagian? lain didjadikan atjara se- 

kerugian perang ini tidak begi | L 
tu prinsipil, kata Djuanda le- | 

Dje- | 

ntang tuntutan itu bari | 
lah ia dapat menetapkan bera | r 

Ir. Djuanda telah memberikan telah ditjapai didlm rundingan? 
oleh Djepang kepada Indone- 

recommendation Penganan ke 

bih djauh, jang penting ialah 
djumlah, : 

Masih kurang dari jg | 
kita kehendaki. 

Mengenai kesanggupan Djepang 
| membajar pengganti kerugian perang 
diterangkan oleh Djuanda, 
pemerintah Indonesia ingin melihat 
sampai dimana kesanggupan Dje- 
pang untuk memenuhi keinginan In 
donesia, sehingga akan mendjadi do 
rongan bagi golongan2 jang tidak 
menjetudjui perdjandjian San Fran- 
Cisco, untuk meratifisir perdjandjian 
bilateral. Dikatakannja naskah per 
setudjuan pengganti kerugian perang 
sekarang ini masih kurang daripada 
jang minimum dikehendaki Indonesia. 
Oleh sebab itu delegasi 
tidak menanda tanganinja di Tokio 
dengan madjukan pada pemerintah 
sebagai recommendation, meskipun 
delegasi Indonesia oleh pemerintah 
telah diberi kekuasaan penuh. 

Pengaruh Amerika dan 
soal perikanan. 

Tentang pengaruh Amerika Seri- 
kat dalam perundingan perdjandjian 
bilateral dengan Djepang diterangkan 
oleh Djuanda, bahwa pengaruh Ame 
rika dapat diduga, karena mereka 
mengontrol begroting Djepang. 

Mengenai soal perikanan  diterang 
kan selandjutnja oleh Djuanda, kesu 
litan2-nja masih ada. Usul dari pi- 
hak Djepang mengenai hal ini ial 
supaja diadakan persetudjuan ben 
tuknja sama dengan bentuk persetu 

| djuan perikanan diantara Djepang- 
| Amerika-Kanada baru2 ini jang ber 
sandarkan pada dasar? biologis. Te 
tapi mutu irdustri perikanan dianta 
ra Djepang dengan Amerika serta 
Kanada boleh dikatakan telah seting 
kat, sedang mutu industri perikanan 
Indonesia djika. dibandingkan dgn 
Djepang masih sangat terbelakang. 
Maka didalam keadaan demikian itu 
Indonesia perlu bersandarkan kepa- 
da dasar2 sosial-ekonomis, demikian 

  
| kata Djuanda jang berpendapat pula, | 
bahwa sodl2 perikanan itu bisa dibi- 
tjarakan dengan pihak Djepang ter 
lepas dari perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang dengan sebab mara 
perdjandjian? bilateral jang didasar 
kan k'yada perdjandjian perdamaian 
dengan Diepang itu tidak akan da 
pat berlaku. 

Djepang lihat Indonesia 
sbg. pasar. 

Didalam scal ekonomi, kata 
Djuanda, Djepang melihat In- 
Idonesia sebagai negara pasar- 

nja dan sebagai negara muda 
jans masih sangat membutuh- 
kan pembangunan industrinja 
sendiri. Dengan demikian dila- 
pangan. ekonomj ini banjaklah 
'hal2 jang dapat dikerdjakan 
Djepang sama2 Indonesia. Oleh 
Djuanda diterangkan, bahwa 
dengan tidak adania djandji 
damai dari konperensi San 
Francesco itu kedudukan Dje- 
pang dalam perundingan2 se- 

dapat lebih kuat. Tetapi djuga 
dengan tidak adanja perdjan- 
djian damai itu, perdjandjian2 
tersendiri dengan Djepang da- 
pat pula diadakan oleh Indo- 
meSia dengan tjara jang lain, 
umpamanja sadja seperti dila- 
kukan oleh India sekarang,. 

Achirnja atas pertanjuan, 
Djuanda mengakui menurut 
perdiandjian Fiisco Djepang 
tidak bisa dipaksa dan djuga 
tidak ada sanctienja bila Dje- 
pang tidak mau membajar peng 
ganti kerugian perang. Hal 
pembajaran pengganti kerugi- 
an perang ini tergantung sama 
sekali pada goodwill darj pada 
Djepano sendiri. (Mengenaj ke 
terangan Djuanda lebih landjut 
harop lihat halaman II). 

bahwa | 

Indonesia ' 

    
    

    

    

  

  

, 

    
      sedang menudju k   
Mesir dim bulan Oktober jl. 
djauh, bahwa 
resmi bahwa pemerintah 
bitjaraan sematjam itu. 

  

Russia Peri- 
ngaikan Nega- 

ra2 Arab 
P EMERIN TAH RUSIA te- 

lah memperingatkan ke. 
pada negara: Arab tentang 
pembentukan komando perta, 
hanan di Timur Tengah. Menu- 
Tut Rusia usul negara? Barat! 
berkenaan dengan pembentu- 
kan ita merupakan suatu pe- 
danggaran terhadap piagam “Pp 
BB dan akan menjeret negara? 
Timur Tengah kedalam suatu 
peperangan. Disamping itu pu- 
la, pembentukan komando per- tahanan demikian akan menje- 
babkan terputusnja hubungan? 
perdagangan antara 
Jang bersangkutan dengan ne. 
gara? blok Timur, :   
bentukan komando pertahanan 

' di Timur Tengah. 

perti dengan Indonesia inj akan | 

| Senen sore, 

  
  

  

    lasan kaum pengairggur,    
  

Peringatan ini disampa'kan 
bersamaan dengan pen'erahan 
djawaban Rusi,s kepada Ame- 
rka, Inggris, Perantjis dan 
Turki di Moskou tentang pem- 

Kantor berita resmi Tass di 
Rusia pada hari Se'asa menja- 
makan komando pertahanan 
untuk Timur Tengah itu dengan | 
pakt Atlant'k Utara jang ,,ber 
sifat agresif” Kantor berita 
tersebut mengatakan. bahwa 
Sementara negara2 di Timur 
Tengah berusaha untuk me- 
ngeniahkan Inggr's, ke-empat 
hnegara2 tadi bertjita-tjits un- 
tuk memasukkan 

  
perdagangan dengan banjak 
negara2 di Timur Tengah ingin 
mengadakan hubungan2 'per- ' 
dagangan, akan terputus”, de 
m kian Tass. (UP). 

  

GERILJA MALAJA GIAT. 

4 Orang polisi Ma'aja telah tewas ! 
Gan dua lainnja luka2, ketika 30 

kendaraan polisi ig sedang menudjui 
ke Ta'ping, Negara bagian Perak, ' 

Kendaraan? polisi itu 
terus menudiu dua pos polisi lebih 
Ke sebelah Utara, ig te'ah d'serang 
dua kali selama 10 hari belakangan 
ini. Dalam pertempuran itu kabar. 
nja seorang gerilja tewas. 

Dr.. Omar Hayat Malik, 
bekas duta besar Pakistan 
di Indonesia dan kini duta 
besar Pakistan untuk 
Dijerman Barat dgn mela- 
lui Kairo telah menudju 
ke Bonn. Gambar: Dr. O. 
H. Malik sewaktu akan 
berangkat, dilapangan ter 
bang Karachi di-interview 

para wartawan. 

  

    

    

   

   
    

   
    
              

     

  

   

    

   
       

    
            
         

  

Radja Talal dari Jordania belum lama berselang ini telah 
mengundjungi Paus Pius di R 
Giiringkan oleh kepala protokol Vatikaan 
tera mahkota Hussein Talal 

iaman 

Supala, Mesir Tidak.Ngemohi Sistim 
Pertahanan Timur-Tengah 

ENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat Dean Acheson 
dlm suatu konperensi pers hari Rebo kemaren 

kan, bahwa Amerika akan menjambut an Hrga emp: ya 
tk mengadakan pewbitjaraan mengenai usul 4 negara unt 

3 4 Kando Ti “Tengah jang telah ditolak olei. 
akan tetapi dikatakannja lebi 

sampai sekarang ini ia belum mendapat berit: 
Mesir bersedia utk mengadakan pem. 

| Dikatakan oleh Dean Ache- 
“Son, baiwa ia senang melihat 
'Radja Farouk dan pemerintah 
baru Mesir telah mengambil 
langkah2 tegas untuk mengem 
baikan ketertiban. 

| Atas pertanjaan apakah ia 
| dengan setjara resmi telah di 
(beri tahu tentang kesed'aan Per 
dana menteri Mesip Nahas Pa- 
Sha tentang pembitjaraan kom 
|mando Timur Tengah itu, oleh 
mja didjawab tidak. Atas per 

jaan mengenai tanda2 akar 
n pada pihak Inggris 

memetjahkan kesulitan2 bersa 
ma, Acheson mengatakan bah- 
wa. Amerika Serikat akan gem 
bira melihat kemungkinan pem 
bitjaraan antara 4 negara pe- 
ngusul “adi. (UP—Pia). 

KONGRES BADAN PERDJU- ANGAN IRIAN 7 PEBRUARI. 
Dari ketua Badan Perdjua- 

ngan Irian didapat. ketetapan 
bahwa Kongres Badan Perdjua- 
ngan Irian akan berlangsung 
pada tanggal 7 Pebruari jang 
akan datang di Makasar. Pada 
kongres ini antaranja jg ter- 
penting akan disusun dan dipu 
tuskan claim nasional dan pula 
pembulatan dan konsolidasi ge 
rakan2 perdjuangan Irian dise 
luruh Indonesia lebih tegas Ia- 
Yi sesuai dengan suasang jang 
dihadapi sekarang. Pada kong- 
res ini diharapkan semua kon- 
sulat2 BPI diseluruh Indonesie 
mengirimkan wakilnja. 

pasukan2. 93i diketahui BPI jang berpu- 
dari lain? negara Barat kedae- ““t di Makassa- itu diketuai 
rah ini, ,,Hal ini akan menga- P3 nun ah, TEST kibatkan, bahwa hubungan Banti sebagai wakil ketuanja, 1 sedang sebagai se 

lah. Dauhan. 

KONGRES BAHASA SUNDA. 
Dari tanggal 14 Sampai tang 

gal 15 Maret jg akan datang di 
Bandung akan dilangsungkan 
Kongres Bhs. Sunda. Menurut 
keterangan, kongres itu d'ada 

ikan atas desakan beberapa pe 
orang satuan2 gerjlia merjstang dua| ngarang seperti Achdiat KMi- 

hardja, Utuy Sontani, A. Dhar 
ta dan la'n2nja berhubung dgn 
putusan2 Lembaga Kebudajaan 
Indonesia, jang mengandjurkan 
supaja kebudajaan2 daerah dju 
ga mendjadj perhat'an orang 
dan dikembangkan sebagaima- 
namestnja. Sekarang di Ban- 

dung telah terbentuk sebuah Pa 
nitia Penjelenggara Kongres 
Bahasa Indonesia, jang terdiri 
dari 9 orang dan diketuai oleh 

  

Ijos Wiriaatmadja. 

SURJANTORO DARI BAMA 
TERIMA UANG SUAP 
RP. 30.000.—. 

Kabar jang disampaikan ke- 
pada ,,Antara” menjatakan bah 
wa dalam pemeriksaan sekitar 
kekeruhan administrasi ,,Bama 
Djawa Timur polisi Surabaja te 
lah mendapatkan sudtu 

kara suap jang menjangkut 
djumlah Rp. 80.000 - jang. te- 
lah diterima oleh  Surjantoro, 
salah seorang pegawai 
.Bama” Djawa Timur asal dari 
Semarang. Polisi kabarnja me 
njesalkan bahwa seorang Tisng 
hoa termuka jang kiranja da- 
pat memberi pendjelasan? seki 
tar kekeruhan "Bama" ini jang 
sangat besar kemungkinan ikut 
tersangkut dalam perkara itu 
telah menjingkirkan diri ke 
ke Hengkong. 

3   

Lemisca Kabud 
Kon i . 

yan Kunt'en   

- 

Eman undonesia 
h Gengotschap 
A'rAskhappan” 

    

e. Tampak: Radja Talal 
rta pula .pu- 

pe lahan, kerna protokol) 

menerang- 

kretaris I ia- 

tja 

D 
Iisi, Pamong 

upai alat2 Negara baik 

Peminda- 

han Darah 
Diperbolehkas Oleh 

  

  
Non— Politik 

ONPERENSI ALIM ULA- 
MA non-politik jg diada- 

can oleh Kewenterian Agama 
serlangsung dari tg. 28 Djan. 

: | d Tugu (dekat Bogor) hingga 
sa'at berita ini ditulis bara da- 
pat menghasilkan putusan? me 
ngenai: 8 ribu djema'ah hadji 
tahun 1951 jg telah ketingga- 
lan akan diangku! din musim 
hadji tahun 1952. Djema'ah ha- 
dji tahun 1952 dlm prinsipnja 
tetap berdjumlah 10 ribu orang, 
akan diangkut dim ? termijn 
jaita 6 ribu utk buat tahun '52 
dan 4 ribu tahur 1953. 

Dalam pada itu diichtiarkan 
untuk mendapat kepastian be- 
rapa banjaknja perumahan di 
Mekah jang dapat memuat dje 
mdah hadji-dari Indonesia ber 
hubung dengan peraturan baru 
pemerintah Saudi Arabiy me- 
ngendi perumahan. An 

Pemindahan darah djika da- 

'am keadaan darurat (sangat 
dihadjati) diperbolehkan mana 
kala tidak dipergunakan untuk 
sesuatu jang bertentangan dgn 
hukum Islam, dan: pemindahan | 
“adi dilakukan dengan kerela- ' 
mn dan tidak membahajjakan, ' 
temikian dikabarkan @l. oleh | 
Djawatan Peneranyan “Agama 

Pusat di Djakarta tanggal 30 
Dijanuarj kemaren. 

Pasukan2 Tiong- 
kok: Nasionalis 

Diperbatasan Birma 
Dan Yuonan ? 

  

P ENDAPAT PEMBESAR2 
Inggeris telah diganggu 

engan berita2 mengenai pem 
bentukan pasukan2 nasionalis 
Tiongkok diperbatasan Birma 
dan propisi Yunnan di Tiong- 
kok selatan. Djurubitjara ke- 
menterian luar negeri menjata 
kan, bahwa Inggeris bersimpa- 
ti terhadap Birma mengenai 
pendirian Birma, bahwa ada- 
aja pasukan? nasionalis Ticng- 
kok dim. daerah Birma adalah 
suatu tantangan kepada RRT, 
Orang berpendapat, bahwa pa 
sukan?2 tsb. adalah sisa2-nja 
tentara nasionalis Tiongkok jg 
telah dikepalai oleh djenderal 
Li Mi jang pada achir perang 
saudara ci Tiongkok pada th. 

Seba- | 1948—1949 telah melarikan di 
ri dari Tiongkok. (Beuter). 

Taiwan menjangkal 

Para pembesar Tiongkok Na 
sionalis hari Selasa menjang- 
kal bahwa djenderal Li Mi be 
serta pasukan2 geriljanja me- 
ngadakan operasi Gari daerah 
Birma atau bahwa mendapat 
mereka mendapat bantuan ga. 
ri Thailand. Para pembesar “adi 
ajatakan bahwa protes B'rma 
mengenai pelanggaran daerah 
Birma oleh pasukan2 Nasiora- 
lis, karena tekanan dari Sovje:! 
Uni terhadap pemerintah Bir- 
ma. Pasukan2 Li Mi ditempat 
kan di sebuah distrik di prop. 
Yunnan, kata para pembesar 
itu. 

Tapi dalam pada itu mereka 
tak mau beri komentar, bagai- 
mana bantuan2 diberikan kepa 
da Li Mi. : 

  
IR. AEDULKADIR AKAN 
DIADILI 

Dari panitya urusan pemba- 

gian kendaraan bermotor Anta- 
ra mendapat keterangan, bah- 
Wa pada tanggal 2 Pebruari 
jad. akan diperiksa oleh penga 
ilan negeri di Djakarta perka 
ra ir. Absulkadr, “ia ini akan 
dbela oleh . mr. Notosubagio. 
Lx. Abdulkadir telah ditahan se 
djak beberapa bulan jang ditu 
duh tersangkut dalam peristi- 
wa ketjurangan sek tap pembe 
rian prioriteit kendaraan bey- 
motor, 

Tentang diri sekretaris prio 
riteits kommissi Sarmad, jang 
djuga d:tahan bersamaan wak- 
tunja dengan ir, Abdulkadir be 

lum diperoleh keterangan bila 
mana berkaranja akan dimadju 
kan pada pengad'lan negeri ta 
Pi menurut keterangan pepe- 
riksaan jr. Abdulkadi, dan Sar 
mada masing2 akan dilakukan 
setjara terpisah. " 

"per- 

tinggi     
  

| Pemerentah Akan Member 
m Pengatjauan!Jg Membahajakan Negara 
-Hamengkubuwono Disebut Akan Mendjadi. Koordinator Keamanan. 

LM PENDJELASAN atas pr 
Perwakilan Rakjat pd, tg. 28 

tiap2 organisasi jg menjerupai Negara atau menjerupai alat atan pes 
ong Pradja, sebagai organisasi? jg terlarang dan memandang tiap? usaha | 

Keputusan Alim Uiama | 

— Penting hari ini: Djaminan2 untuk pegawai — 
Inggeris dirikan paberik atoom baru — Konperen: 

si utk ,,memerdekakan” Eropah-Timur — Bera- 

pa ongkos tiap undang2 jg Gitelorkan parlemen? 

Mei "51 sudah dikemukakan, 

' dak merobohkan negara RI de- 
ngan jalan kekerasan dianta- 
ranja gerakan Darul Islam, 

Untuk menghilangkan kera- 
gu-raguan itu, maka pemerin- 
tah menegaskan sekali . lagi, 
bahwa pemerintah akan terus 
memberantas dengan segala ke- 
kuasaan jang ada padanja segz2 
la. matjam pengatjauan jg me 
rugikan kedudukan bangsa dan 
negara Indonesia baik kedalam 
maupun keluar. 

Disampng itu pemerintah 
akan mengambil tindakan2 dar 
memberikan instruks'2 lagi ke 
pada alat? negara untuk dipe: 
gungkan dalam menunaikan tv 
ras sebaik2nja dan setjara b' 
djaksana, hingga tidak menit 
bulkan pula kegelisahan da: 
penderitaan jang tidak perlu d' 
ky'angan rakjat. 
Demikian maklumat pemerir 

tah. 

Sultan Hamengku Buwo 
no Koordinator kea 

manan   
Dalam pada itu dikatakar 

bahwa. dalam , keterangann 
Sultan Hamengku Buwono mc 
njatakan  d'antaranja bahw: 

: turunnja grafik keamanon.- dar 
keadaan dalam negeri pada wal 
tu ini menundjukkan “soal tsl 
banjak sangkut-psutnja dgn 
kebidjaksanaan pemer'ntah. : 

Saja tahu, kata Sultan, bar 
wa pemerintah  te'ah' banjak 
bertindak untuk mengatasi ke 
sulitan2 sekarang ini. Tapi ba- 
njaknja tindakan? itu tidak ber 
arti bahwa tjara dengan djalan 

jang benar -telah - ditempuh 
oleh pemerintah. 

Menurut Sultan kesulitan2 

sekarang ini te'ah merupakan 
syatu kompleks ce'em'kian ru. 
pa sehingga penje'esaiannja ha 
nja mungkin dilakukan dengan 
tiara 'ntegral meliputi segala 
matiam komp'eks kesulitan itu. 

Tindakan2 ig insidentil tidak akan 
menghasi kan penjelesa'an  da'am 
soalnja, djustru karena pokok2 is 
menimbulkan kenjataan. insidentil 
itu mash tetap tidak dapat d'hi ane. 
kan. 

D'katakan lebih landiut bahwa 
keadaan sekararg ini, bukanlah br. 
arti h'langnjia semua harapan dan 
Su'tan sendirj masih optimistis un 
tuk davat mengatasi, asa'kan tin 
akan itu sesuai dengan keadaan ig 
sekararg ini: 

Achi'nia diterangkan bahwa de- 
ngan tegas ja te'ah dim'nta oleh Pa 
merntah untuk mendiadi koordina. 
to” ksamanar 

— .Keterangan2 Djuanda. 

Seka ipun demikian d bebe- 
rapa kalangan masjarakat ma 
s.h djuga ada keragu-raguan 
tentang pandangan serta sikap 
pemer.ntah terhadap beberapa 
gerakan jang sudah njata hen 

    

  

   

  

   ekuasaan 
antas Segala Ma- 

ogr, kab. Sukiman Suwirjo jg disampaikan dimuka Dewan 
bhw Pemerintah menganggap 
Negara, angkatan perang, .po- 

bentuk organisasi sebagai Negara didalam Negara Kesatuan R.I. dan organisasi jg menje- 
soal itu datang dari dalam maupun dari luar Negeri sebagai pes- 
— 

  

200000 Tenta 
ra Pengawal 
Akan Dibentuk Aleh 
1 Belanda 

D ALAM SIDANGNJA Balai 
Rendah Belanda di Den 

Haag kemaren, telah disetudjui 
untuk menerima Turky dan Ju 
nani mendjadi anggauta Pakt 
Atlantik, Didalam pendjelasan- 
nja ketika memadjukan soal 
tsb.. Menterj Stikker menjata- 
kan bahwa djika par emen dari 
semua negara? anggarta Pakt 
Atlantik dapat menjetudjui ma 
suki ja 2 negara itu, barulah? 
Turky dan Junani itu mendapat 
hak keanggautaannja, (Senat 
Amerika telah meratifjkasi pro 
fokel mgsuknja 2 negara tsb.- 
Bed.) 

Djika kedua negara tsh di 
| “erima sebagai anggauta, akan 
memperkuat kedudukan Pakt 
“sb. Demikian Stikker. 

! akatak 

Selandjutnja berita dari nege 
i Belanda tsb menjebutkan, 
hw kepada balai rendah telah 
'isampaikan rentjang Undang2 
Pertahanan Sipil jang antara 
.ain djika terdjadj pepergngan: 
lan negeri Belanda.dalam baha 
ja “maka pengungsian hanja bd 
'€h dilakukan: sete'ah. diperin- 
-ahkan dari Den Haag. Pembe 
sar2 setempat hanja mendja- 
'ankan 'isi perintah itu belaka. 
Dalam rentjana tsb disebut- 

sebut djuga bahwa pemerintah 
Be'anda akan membentuk pe-' 
ngawa' darurat jang terdiri da 
"1 200 000 orang, sebagian ter- & 
liri Jari sukarela, € 

Mengenai rentjana itu, sepan 
Jiang berita ,.R.N,” jcmg kita. 
terima belum didapat keputu- 

TAK DAPAT DATANG? 5 
Ksum Komunis Denmark ha 

ri Senen md'iim telah mengun 
dang duta besar Amerika, Nj. 
Eugenie Anderson, pada perte 
muan jang diadakan mereka 
untuk ne18galah bangsa Negro 
di Amerka Serekat. Tetapi du 
ta besar tsb menolak undang- 
an tadi karena ia katanja akan 
memberikan djamuan makan ke   

| 
  

pada seorang ah'i hukum bang 
sa — Negro Amerika, Nj. Edith 
Sampson, jang mendjadi temu 
duta tsb selama berada di Den 
mark. 

. 

Kadet? Udara Kita Y 
Menimbulkan Rasa Kebanggaan Bangsa 

D lam diadakan pertemuan 
det. Auri 
itu diterima oleh 

I RUMAH MENTERI Pertahanan di Djakarta tadi ma- 
ramah-tanah dgn 39 orang ca-. “ 

jg baru kercbali dari California (Amerika). Mereka 
Menteri Pertahanan Sewaka serta njonja 

dan Suryadarma air-commodore serta mr. Wattizrman, in- 
sbrukteur pada Akademi Penerbangan Taloa di California Yan 
mr. Cahill salah seorang guru pada Sekolah Penerbangan «i- 
pil jg akan didirikan di 

Dalam pidato  amangtnja 
men-eri Sewaka antara lain me 
njatakan kebanggaan pemerin 
tah terhadap cadet2 jang ba- 
ru kemba'j dari Amerika itu jg 
terah menjatakan kesanggupan: 
nja untuk pegang kemudi 
diangkasa, Dinjatakannja, di- 
masa lampau kesempatan un- 
tuk mendjadi penerbang tidak 
ada sama sekali, karena kata- 
nja sjarat2nja tidak dapat me 
tjukupi orang2 Indonesia seper 
ti kaki terlaly pendek dan kon 
struksi bagian2 badan lainnja 
jang tak memenuhi sjarat seba 
gai penerbang. 

Sewaka menjatakan 'pengha- 
rapannja supaja mereka lebih 
giat mentjapai tingkatan lehih 
tinggi. Moh. Rusdi, salah seo- 
rang wakil cadet2 itu dalam 
sambutannja antara lain me- 
njangkal keras berita2 jang di 
muat da'am beberapa harian 
dan madiallah Indonesia jang 
menjatakan bahwa 19 orang 
cadet jang d'kirim oleh Auri 
ke California itu tidak mau 
kembali "agi ke Indonesia ka- 
rera telah menikah dsn gadis? 
Amerika. Pertemuan ramah 
tamah itu d'meriahkan dengan 
musik Auri dan djamnan seder 
hana. 

MAJOR DULE ABDULLAH 
DIPINDAH KE DPJAKARTA, 

Kepala staf KMKB Bandung, Ma. 
lor. Dule “Abdullah telah -dipindah 
ke markas besar angkatan darat di Djakarta. Sebagai gantinia dianekat 
malor Tisng darj KMK Timiahi, 

    

  
  

Indonesia. 

Mein gaga 

Pemberontak 
Main  fangkap 
DiWonosegoro 

ASIL PENGGEREBEGAN 
pasukan kita terhaaap ge 

rombolan pemberontak jang 
menjembunjikan diri di Djegu- 
ran (& 13 km utara Bojaali) 
adalah: 10 orang gerombolan 
pemberortak mati, dantaranja 
terdapat seorang jang berpang 
kat Letnan I. Beberapa sendja - 
ta beserta pe'urunja kita mean 
pas, Kerugian Kita hanja ? 
orang luka? ” “gi 

Kebangkitan rakjat di , 
Merapi Kompleks. 

Di Tretes (Merapi Komplex) 
pasukan kita berhasil dapat 
menangkap 2 orang gerombolan 
pemberonitak. Tetapi disalah sa 
tu desa 'ainnja di Merapi Kom 
plex djuga, rakja: kita berhasil 
menewaskan 15 orang gerom- 
bolan peraberontak, 3 

Dapat diduga karena ketaku 
tamnja i-u, maka gerombclan 
pemberontak disekitar Woncs 
segoro kini mabuk main tang 
kap, Banjak penduduk jang tis 
Cak ada sangkut paut apa2 pun 
tidak luput dari tangkapan me 
reka, demikian berita dari ster 
penerangan div, Diponegoro ha 
ri ini,



  

   

   

  

   

    

1 Jaa aa Su 
ebuah peraturan sementara 

d 

| pegawai negeri 
du belum berhak me. 

pe: urang pen 
tai 3 h ikan 

“dibawah 

Indonesia @-hulu. 
n Tenan Na un 

     

  

    

     
   

    
   

  

  

  

   

  

   

R3 Djanuari: 

TN
 

TAA
T 

SA 
TP 

PET
 

Aa ar
 

Ar 

  

| 
91533 | 
129361 

   
   
   F. | Djakarta 14910 ' 
Ba Ro. 2000. “Palembang 122482 
Be | Talganaka 153282 | 

B: $ — Medan $ 
- Palembang 67601 

Bandung 101958 | 
“Sibolga 157.885 | 

—. Palembang 61858 
Makasar: 118856 | 

. REKTIFIKASI. 

3 “Dalam sebagian penerbitan 
“kita kemaren, dalam kabar ko. 
“(halaman 2) dalam berita jang 
berkepala ,,Dibebaskan kemba- 
1” terdapat kesalahan. Kalimat 
Jang berbunji: ,, menurut 
ke.erangan penahanan dibe- 
baskan karena laporan da 

| ri lurah Kauman Kartohardjo” : 
« perkataan dibebaskanj 
'Beharusnja ditulis: dise-i 
'babk 2 “ 2 ka'ina: “BRI 

ng tet jan.” seharusnja 
an ada. 

  
or. 

. PANTI PEMUDA. 

Panti Pemuda di djl. Bulu 37 mu ' 
lai tg. 1 Pebruari — menjelengga : 
rakan Taman pempatjaan dan Biro 

“penerangan memilih sekolah. Kan- 
totannja dibuka untuk umum pada - 

F3 aa 3.30—13 dan 2 17—20. 

    

K : ' 

— Hari Kenoga tg. 3 Pebr. djam 
1.830 pagi di bangsal Ngesti Pando 
Wo ena akan diadakan pelanti | 

Partai Sosialis Indonesia tjab. | 

  

  

T kai PELANJAR BARU 
| Margetk 3 x Sem nggu : 

“Toba Pp 10, — 3 

£ IPA APBIR” Pambanian 
rulai & Pibrusri 3 x Seminggu 

D Gbi ap 10. 

    

MEA 

  
| ditutup dengan surat idzin jg sjah. 

    
   

       

  

    
    

    

  

  

ini Njo- 

Aa Mi 

BUNYI 

     
an 4... Agen: De- 
aa 414, Gor. 210 

SOLO: Nge 

   

|Ikila kabarkan ten! ang 
Penarikan Yontan-tang di karnja kommlotaa 

. # berpendanat dapat tarik 
besar, 

.gota dari salah satu organisasi pen 

hari Minggu tg. 3 Pebr. 
' “Fmengadakan rana: 

8 ML Manan atw sara 

| Komplotan Alap2 | 
padi 

nang Oleh Polisi 
. Beberapa hari bersela::g tih. 

terbong 
Sik erobat 
Kemnpiotan 

Ig 

speda di kota ini. 
63342 |penjerobot speda ita “lah be- 

1170363 | kerdja sangat litjin sekali, te- 
tapi a'as kegiatan dan ketjer- 
'dikan polisi achirgnja toch ra- 
sia mereka terbongkar djuga. 
"Menurut kabar aua 2 orang 
murid sekolah jg iku? pada 
'komplotan penjerobot speda 

114895 jitu dan kini mereka Hupun tih. 
53247 |digulurg scmua. 

Polisi jg sudah sekiar lama 

Tjirebon - 114853 pasang mata h danat merang 
kap 6 orang, diantara mereka 
itu turut ter nagkap pentolan- 

| aja (pemimpinnja). Ketika ria 
| polisi masih mentjari lain-lain 
orang kemplo kenja,-” antara 
lain anak sekolah. Kini da- 
pat diterangkan: bahwa 2 orang 
murid sekolah ita sudah dibe- 
kuk djuga ba'ang-leheraja, 
hingga sama sekali polisi telah 
Ihonangkap 8 orang. 

Ketika d-lak kan 2 

da kompicta In pt | 

oleh poisi telan na ikan tidak | 
kurang dari 12 buah speda tjurian,' 

s Tetapi dum'ah ini mur agkin ada lebih | 
besar, maka polisi masih terus mela ! 
takan pengusutan - djurusan “itu, | 
Dan benar duga ' ketjapaian Tn 
itu bukannja per'juma sadja. Belaka 
ngan telah dapat d.ketemukan' "lagi 
5 buah speda jang lesemuaan'a ber 
asal dari serobutan, Siji da2 ini dida 

patkan pada kawanZ-nja tukang se 

. & 

na 

      

   

ngkapan pa 

| robof itu jang ketangkap belakangan. 
Mend'adi sama sekali oleh polisi te 
lah disita 17 buah speda serobutan. 

Dengan tersengkapija restan kom 
plotan penjerobot speda itu, maka 

1 terbongkarlah sampai dickar-akarnja 
“resia komplotan penjerobot speda itu, 
berkat ketjakapan polisi. 

Sudah mendjadi umum, bahwa dji 
ka ada pent juri tentu ada tukang ta 
dahnja. Begitupun - dalam. hal penje 
robotan speda ini ada djuga orang2 
jang mendjadi tukang tadah barang2 
serobotan itu. Sudah "tentu mer 
ini ikut d'gulurg sekali oleh . polisi 
dan dumlah tukang tadah “speda 
serobotan itu bukan satu dua' orang 

-sadja, kabarnja ada beberapa orang 
jang tersangkut. Dengan ” membeli 
speda2 dengan harga murah mereka 

keuntungan 

tetapi dengan . terbongkarnje 
komplotan ini, mereka memetik buah 
jang pahit. 

:, Setelah peperiksaan polisi selesai, 
#kiranja tak lama lagi perkara kom 
“plotan penjerokotan sp-da itu 

| dimsdjukan pada peng 
| .diadi hi. 

: SENDI ATA API. 

bisa 

adilan untuk 

Telah ditahan sementara o'eh poli 
si seksi Purwodinatan, seorang ang 

diaga malam dikota ini, pada siapa 
diketemukan sendjata-api jang tidak 

RAPAT KKP. : 

“Kesatuan Kaum Pensiunan 
daerah Semarang pada nanti 

akan 

Peraturan n inj mu ber'aku 
| pada tanggal 1 . Nopember" 1 
(Pia). 

KPM: .Planen ( 
Subroto, “bekas ga 
biponego:o dulu, a 
ke emba..i P   

| itupun tjukup praktis 

  di gedung 

4 Wanito di Bugangan. Rapat 
akan dimulai pada djam 9 pagi. 

cak
 

"" Merk terkenal. 

    

“Merk terkenal. 

Ba kan TJEPAT datang 

Harga Melawan- Barang Baik!! 
Dapat sizjra memilh 'dengan puas I: 

LON (JENG2 TEMBOK matjam2 Merk ter- 
“Si kenal dari jang ketji besar. 
Ta “ WeKtER-WEKKER jang .mungil. Imatjam2. 

En HORLOGES dari”15/17. Batu matjam2. 

PERSEDIA'AN TERBATAS) 

lak 1 ND 

untuk menjelesa 

uruan dinas dan C 

keluarga. : 
Ban'ak pembesar. datang 

mendjemput ko onel., Gatot Su 
broto 

     

    

   

    

     
      

liter te'an bersed'a djuga: 
Lebih landjut “dikabarkan, | 

bahwa letnan kolonel Kosasih, 
kepa'a staf TT VII (Indonesia 
Timur) telah menjerahkan aja- | 
batennja kepada letnan ko'o- | 
nel Warouw, Jang sebelumnja 1 
mendjabat komandan tentara | 
di Sulawesi Selatem. 21 

Sebagai gantin'a kini bertin 
dak major Magenda Sebagai ko 
mandan tentara a Sulawesi Se | 
latan. 

HARGA BERAS DI ama! 
Meskipun sudah .ada beras sunti-: 

     

    

| Sedang 
pun telah diperdapat persetu- 

didjembatan pelabuhan | b 
Makcsar dan korps musik mi-. 

  

  

    
    

  

Tg 
1 periki 

semua hal2 ini djixa 

djuannja diantara Djepang de 

  

   

  

ngan Indonesa baru akan da 
pa aa setjara sjah apa- 

C perdjandjia a-pend amaian 
2 gn — Indonesia 
imana jang.diadakan di- 

Na “itu telah pula 
deh .masing2. peme- 

  

Giratif Sip « 
rintah Kena negara ini D da- 
lam persetudjuan sementara 
An pembajaran penggan 
  

1 lap Darah pegang 
Dr Mustopo Sanggup 
Menjelesaikan Kesuka- 
ran . Didalam Negeri   kan 2 kali buat . Semarang, Ani. 

harganja di luaran djika .dib: 
dengan lain? tempat, dikota 4 
sih agak tinggi. 

   
5 ja | 

Beras pek-tjtam umpamanja menu- Gk 
rut tjatitan harga hari “ini pendjual . 
minta Rp300, tapi pasarnja Sepi, 
karena tawaran pembeli hanja tjuma 

“sampai Rp 259 sadja. 
Menurut keterangan dari seorang 

saudagar beras dikota ini, dengan” 
Siapa kita mengadakan p,ertjakapan, 
harga jang tinggi itu tidak bisa di- 
pertahankan lebih lama, karena tem .| 
po panen sudah akan mulai, dua 
bulan lagi padi di sawah2' “sudah da 
pat dipetik dan beras tentu jakan ine 
ngalir masuk. | 
Maka 'djika saudagar jg mempu- 

njai stock beras banjak tidak” Ingin | 
menanggung rugi lebih “besar, tentu. 
lekas2 melempar stocknja: ke pasar : 
sekarang. Selain dari itu pesanan be 
ras pemerintah dari Birma dan Siam |. 
sudah masuk, pendeknja Indonesia 
tidak usah kewatir kekurangan be- 
ras. (Ae 

Pembagian beras bagi rakjat mabuk 
maupun bagi pegawai?“ pemerintah 

masih tjukup besar. Sampai waktu | 
panen jg akan “datang nanti tidak | 
akan kekurangan. : 

BUKU 
»Perintis Sastera”, Kn Dr. 

C. Hoogkaas, 

  

r 

Dalam buku ini pengarangnja ber 
usaha merintis djalan” Sapangan jg sep 
belum banjak dikenal, jakni 
sastera Melaju dan Indonesia. Sea 4 

dengan pertumbuhan bahasa - lan 
Indonesia dan sasteranja, maka ha 
rapan penulisnja bahwa buku  tsb.! 
akan dapat d.gunakan sebagai pem' 
bimbing oleh peladjar2 sastera Indo 
nesia, kelak tidak akan terketjewa. 

»business English for the Pacific - ba 
Indonesian Edition, oleh Dr. H. G. 

“de Maar, H. Scharringa dan E. Pino," 
harga didjahit Rp 5,25 dan lg 
Rp 5,75. 

Buku tsb. adalah buku peladjaran 
bahasa dagang Inggeris, istimewa 
disusun untuk sekolah menengah, se 
kolah dagang dsb. Sebagai “djuga 
buku2 karangan mereka jang banjak 
dipakai pada sekolah2 dagang mene | 
agah pada zaman jang lampau, buku 

di-ikuti. 
Kedua buku diatas diterbitkan oleh 

1. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 
Harga2 jang tertjatat dalam rupiah 
Belanda, untuk Djakarta ditambah | 
1007, lain ongkos kirim. 

t2 

terdjemahan : Raihoel " 
Amar gi. Datuk Besar, harga Rp11. ' 

    

“mewakili -3000 - orang anggota 

     

  

serta mudah |. 

Kz ESANGGUPAN untuk me- 
njelesaikan kesukaran? ci 

dalam negeri. dewasa ini telak 
oleh Dr. Mustop: 

cs. dalam surat jang ditjap ibu 
Ujar dengan darah kepada Pre 
siden Sukarno pada 1 
Minggu jang lalu ci Istana aa 
deka, Dalam suratnja itu : 
takan cleh Dr. Mustopo baln 
en Maan k 

1 mega. 

     

  

ra “pitatatan Lan, bahw 

  

“Sempu 
ialah disebabkan 
kin an aa A aresal 
"»meme'j -belah mengua- 
sai” dilapangan pclitik sosial- 

| ekonomi dan perseorangan jg. 
Ca Sidalam masjaraka' 

aa Tasagi dinaksndkan de- 
ngan ,c8”,.Dr. Mustopo belum 
bersedia menerangkan. Seperti 
diketahui Dr. Mustopo teah 
ikut aktif dalam pe' 'tempuran? 
“di Surabaia. jang mulih me'e- 

    EA 

  

jera      

  

1945 “dan kemudian djuga  da- 
lam perlawanan bersendjota 

lawan . agressi mi itep  Be- 

@meelekt Buruh Pelajaran 
dan Pelabuhan Semarang jang 

tgi..28. Djanuari menuntut ke- 
da Diawatan Pelabuhan se- 
mat agar kekurangan pem 

bajaran upah sebanjak 25 sen 
ear terhitung mulai 1 Okto- 
ber 1950 dan pembajaran upah 
maap hari. Minggu bagi buruh 
jawatan litu sebanjak 200 
an segera dibajarkan kem- 
ali karena itu sudah mendja- 
di hak mereka sebagaimana ter 
maktub dim ', Peraturan Upah 
Buruh Pemerintah.” 

000, 000 

3 adalah suatu bahagian dari pcrse- 
nan dan dagang & perkapalan 

Ih 1 dirandingkan dencan pihak Djepang seba- 
da |perdiand jan- perjamaian . di San Francisco 

rnanja Dean £ 

aini & 

atik Dj 

    

ERHUBUNG DGN, 
Oleh indusuri bak di 

tan RBerngusiria 
nja, tuan Ismail dari Djakara 

mitan untuk membant 
Lari ini, 

a 

  

Di Djawa-Timur, perusahaan 
perusahaan batik terutama di 
dapati di Ponorogo Patjitan 

  

Tulungagung, Trengga. ek, Si- 
| doardjo dan Gresik. 

i Djakarta beberapa hari jl. Pada hari Djun'at jang   Penerangan mengu- | | lalu tuan Ismail gan kepa'a in 
speksi Djawa-Timur dari Dja- 
watan Perindustran, tuan Sa- 

|Iimidjan telah diadakan 'perte- 

muan dengan bong batik Dja- 
wa Timur. Keesokan . har'nja 
diadakan pertemuan serupa itu 
di Ponorogo dengan wakil2 per 
usahaan? batk disana. 
Daam 'pertemuan2 ini dita- 

rik kesimpu'an, bahwa perusa- 
hacn2 bat tidak mempuniai 
tjukup modal. Kepada pemerin 
tah diminta supaja mempermu 

dah pemberian kredit2. Harga 
jang t'dak tetap dari bahan2 
dasa, sangat mempersulit mem 

“perhitungkan harga2 daripada 
hasil2 iang sudah selesai dari 
perusahaam2 batik tsb. Berhu- 

| bung Sengan ini d'pandang per 
lu, bahwa pemerintah menetap 

kan harga2 bahan2 dasar. Di- 
samping 'tu pula kemungkinan 

Luntuk mendapatkan pasar ba- 

| gi hasi2 batik sangat mendja 
di kurang. 

Se'andjutnja d'usu'kan su- 
| pa'a has'2 batik dibebaskan da 

ri padjak pendjualan dan se 

bagaimana halnja dengan in- 

  

untutao Indonesia 
| Kerugian   Te Ga an Ha di ur 

aa, menera gican,. bah- 
telah tertjapai di Tokyo. Hu 
Kerugian perang kanan In 

.|dustri teks'il dalam negara, 

pemerintah ' dim'nta- supaja 
menempatkan pesanan pada pe 
ruseiraan batik. 

Untuk memadiukan ekspor, 
dipandang per'u untuk mengu 
rangi beaja ekspor dan meng- 
hapuskan .kewadjban “untuk 

memberikan tanggungan. Di- 
kata | njatakan se'andjutn'a, bahwa 

   
ti kerugan perang ini, 
Taun selangju.nja, SuaLu | pengusaha? batik pada umum 
Te JAN3 belum. rampung cibi- nja masih kurang tjukup beror- 
-Jarakan ada ah mengenai | ganisas' dengan akibat, bahwa 

| pe'bagai perusahaan ketjil men 
djadi korban jang mudah dari 
modal asng. 

Keadaan dewasa ini adalah 

Pleptean rupa, hingga pe bagai 
| pengusaha batik "terikat kaki- 
tangannja.” 

Tuan Sumidjan mengandjur 
kan kepada pengusaha batik 
untuk mendir kan Suatu kope 

rasi, jang akan diserahi pembe 
an bahan2 dasar dan pendju- 
aan has'!2-nja. 

ijumlah pembajaran gant ke- 
rugian perang kepada Indone- 
3ta itu. Didalam haj in soaln'a 
jukan hanja' terletak kepada 
ing nan disatu pihak tetapi 
ijupa kepala kemampuan pi- 
tak jain jang harus menjele- 
jaikannja sebagai kenjataan, 
Suatu djumlah pedoman tentu 
telan ada pada kta katanja la 
ri, dan teah kita kemukakan. 
'etori tidaklah djumlah- ini 
(3arus mendjadi faktor-ketentu 
an ididalem seSuatu perurd ng- 

— Djuga Alami Krisis 
kesulitan2 jang dihadapi 

| sye Was LUMUT, 
banjak perusuhaan kerjik ter paksa gulun 

telah mengirimkan 

Ujau kesulitar2 disava, Jan mengadjukan usul? kepada peme- 
Uu PP batik. mengatasi kesati 

a-Timur 

djuga 
jang menjebabkan 

ug tikar, Pusat Djawa 
ah seorang pegawai- 

ke Djawa Timur untuk menin 

Main2 Tarzan 
Dalam: Halaman Ge- |$ 
dung Java bank 

ENIN PETANG dan ola 
s2 pagi dihalaman gedung 

Javasdhe Bank Djalan Braga 
(Bandung) dh. berkeramun se- 

   
    'Hari Minggu tg, 3 Debayan di na | 

'karta akan berlangsung. rapat pleno 
| pertama dari Komite de In 
'donesia jang akan dikundj 

auta2 pengurus 

       
      
         

   

        

      
      tjara2 jang” an 1 

ra AD da ya 5 
POT 

    

   

  

   

   

    

   

      

    
     

   

   

Olyinpiadi Telsi 
nisasi serta werkerog 
1952. 

Sementara ta mek Antara 
Sultan Hamengkubuwono, ketua KOI 
'kemaren telah bertolak dari Djakart: 
ke Medan untuk mengadakan pemb 
tjaraan2 soal persiapan stadion, as 
rama dan keuangan. guna PON 1m 

di Medan tahun Lana : 

: . Pertanding liang a 

    

  

a KOI tah 

  

   
   

      

     

     

     

       

   

  

      djunilah banjak orang jg me- 
njaksikan 2 orang anak wanita ' 
kedua2nja berumur kira? 14 da. | 
sinain Yaryan” diatas pohon be : 
ringin dan karet, Pada peristi- | 
wa petangnja polisi, barisan ' 
pemadam api dan. orang2 pa- 
larg merah terpaksa harus be 
kerdja untuk memaksa anak 
perempuan jang dengan seko- 
ajong2 diketahui berada diatas 
pohon beringin supaja turun, 
sedang pada kedjadian paginja 
hanja seorang pemuda sadja 
jang harus maik pohon karet 
memaksa gadis itu turun 
dari sebuah tjabang pohon ka- 
ret jang tingginja antara 20- : 
25 meter. : 

Kedjadian ini dengan sendi- : 
rinja menimbulkan berbagai per 
tanjaan dikalangan penduduk, 
lebih2 karena dua anak wanita 
itu didapatkan pada pohon? jg 
berada dipusat kota Bandung. 

Tentang kedjad'an ini dapat 
dituturkan sebagai berikut: 

Senin petang, sudah hampr 
magrib, Seorang anak menemu- 
kan beberapa potong pakaian 
dibawah "pohon ber'ngin. Keti- 
ka hendak diambil sekonjong2 
terdengar Suara beng's dari 
atas pohon beringin itu, mela- 
rang mengambil paka'an itu. 
Sianak jang hendak mengambil 
pakaian itu dengsn ketakutan 
memberitahukan kepada orang- 
orang jenx lewat dan kemudi- 
an. disampa'kan kepada polisi. 

Seteah panggi'an  supaja 

anak itu turun terniata s'a2, 
maka setelah pol'si datang, be- 
berapa orang dari barisan pe- 
raadam api bersedia2 dan pa- 
lang merah pun berd'isga2, 
anak wan'ta itu achirnja da- 

pat dinaksa turun dengan. di- 
ikat oleh seorang jang berani 
memandiat pohon. untuk tusas 
jg berat itu dan dipaksa. turun.   Karena ternjata anak itu mentjuri- |   Pihak pengusaha batik me- 

n'atakon bersedia, djika peme 
rintah menjed akan suatu djum 

lah Rp. 5 djuta. Djika pemerin 
tah tidak bertindak dem'kian 
maka usaha harus di 'andjut- 
aa seperti sampai sekarang 

i, jakni dengan memperguna k 

2n. 

“Tetapi persetudjuan-sementa 
sendiri dapat mendjadi 

faktor-ketentuan untuk mean 
Sjutkan atau tidaknja lagj pe 
tund ngan2 dengan pihak D e- 
pang mengenai hal2 jang lain 
njo itu, 'jakni soal perikanan, : Ha modal asing 
dagang dan perkapalsn dil. Usul para pengusaha batik 
Perdjandjian-psidamaian de- Fc . ntuk diberi kesempatan men- | 

ngan Djepang itu sendiri baru | dapat kredit pemerntah menu 
?kan beraku setjara sjahn'a | rut keterangan tuan Sumidjan, 
Tika jang merat fisirnia seti- | mendapat perhatian besar da 
Jak2nja 7 darj 11 negara jang (ri tuan Ismail. Adalah se'ajak 
'eah menanda-tanganinja di- nja dem'kian diterangkan se- 
San Francisco 'tu termasuk | Jand'utnja, bahwa djiks peme 
Yura Amerika Serikat "sendi | rinfah. bersedia 'memberikamnia 
ri. Dem'kian Djuarda. Ikred't2 sematjam itu hanja 

Sementara itu didapat ka- akan diberikan dengan sjarat 
bar dari kalangan le/n, bhw “giorat jang tertentu. 
djwm'ah-poloman dar" tuntu- | Tuan Ismail sementara itu 
fan Indones'a akan 'pemhaiar telah berto'ak ke Djawa Te- 
an pengganti kerugian rerang ncan untuk mensedakan penn 
dari D'enang itu adalah sebe disuan dinea terhadan nerusa- 
sar Ik 23 djuta rup'ah. haan2 batik disana (Pia). 

Iimah Indonesia 
Akan Dapat Harga Lebih Tinggi 
ENURUT U.P, dari WasLington, mengenai di perundingan soal timah antara Amerika Serikat dan Indonesia aa. ini, pembesar? Indonesia di Washington  menjatakan, bahwa menurut pendapat mereka Ir. Darmawan Mangunkusumo jg 

  

  “Tuntutan tsb. jg disertai an 
Hapa, Sesuatu aksi bila sam- 

'18 Pebruari jad, tidak men 
pat. penjelesaian. diadjukan 

La (kepada 'NV . Semarang 
Vsein jang dianggap belum me 
laksanakan peraturan  djam 
bekerdja bagi 100 orang buruh 

raja barian stuwardooring  se- 
Buai dgn. ketentuan “undang2 

1 Lkeraja tahu 1948. Kabarnja, 
oleh Djawatan Perburuhan se- 
tempat tuntutan2 tsb. diang- 

gan sudah ,,redeliik” dan oleh 
SBPP. telah lama diadjukan, te-   

rata 
pa pada : 

  

  

ja Apa 25 ee »Goko Padang” BER | 
si LOSMIIH 8 WATCH DEALER ENG 

Ojurnatan 28 ja Ui i Semarang. z s 

  

TOKO ' 

STAR 
Tundjungan 24 
SURABAJA 

Disini ada        

  

merek ARLODJI dan PULPEN 

model jang paling baru. 

BUNG MAAN San bag maa” 
v 

Sena 

diual bermallam-maiah | 

Djuga terima reparasi, 
si 

  
#naknanmanaya 

““muman dan” warta daerah, 

“tapi oleh jang berkenent: ngan 
ternjata tidak mendapat penje 

lesaian. 

    
BBI. SMG TG. 381: DJAN. 

Fa 17.00 Pembukaan, 17.10 Dongengan 
kanak2 oleh Bu Mari, 17.30 Pengu 

18.00 

'Kroritjong  aseli O. KK. Panorama, 
118.30 Pengadjian disambung Adzan, 
119,00. “Tanda waktu warta berita, 
1915 Tindjauan tanah-air, 1930 Dua 

| Sedjoli dikuntjup malam, 20.00 Sari 
“Warta berita, 20.05 Siaran pemerin 
“tah, 20.30 Mimbar Islam oleh kantor 
“Penerangan ” Agama, 20.45 Piano 
“tunggal oleh Sutarno, 21.00 Berita 
bhs. Djawa, 21.15” Bantjak  Dojok, 
2200. Warta berita terachits atjara 

fovok. hari, 2300 Tutup. - 
. 

ingan dalam permulaan minggu depan ini. 

mengetuai delegasi Indonesia akan sedia memulai perundi- 

Menurut UP kini kedua pi- 
hak berpendapat bahwa jang 
mendjadi soal ialah, apakah In 
donesia akan menjetudjui peru 
musan jane disusun oleh' Ame- 
rika Serikat dengan .pemerin- 
tah Inggeris baru2 ini ng me 
njebutkan, bahwa Amerika Se 
rikat sedia membeli 20.060 ton 
timah | Malaya dengan harga 
1.18 dollar satu pond” di Singa- 
pura atau kira2 harga 1,21 dol 
lar setibanja di New York. 

Menurut UP, pihak Indone- 
sia dalam pasa itu menjata- 
kan, bahwa Inggeris dapat me 

UANG ,DJAMINAN” BAGI 
ANGGOTA? DEWAN SE. 
MENTARA DIBEKUKAN”. 

Diperoleh kabar, bahwa utk 
sementara waktu ini uang si- 
da Tg kehormatan “dan 
ongxos djalan bagi 'anggota2 
DPRDS dan DPD Sa an 
ruh daerah Djawa Tengah mu- 
lai 25-1 “dibeku”. Apakah spem 

ajetudjui rumusan tsb, karena 

Inggeris sebagai gantinja - da- 
bat djandji dari Amerika Seri: 
kat bantuan badja sedjuta ton. 

Menurut dugaan kalangan jg 
mengetahui di Washington 
mungkin Indonesia akan men 
dapat harga timah tsb. lebih 
tinggi dari jang telah dapat di- 
setudjui antara Inggeris dan 
Amerika Serikat, walaupun ti- 
dak mendekati harga 1:25 dol 

ilar satu nond-nja sebagai jg 
telah diadjukan oleh Indonesia. 
Demikian UP dari Wash- 

ington. 

gota DPRDS propinsi sebesar 
Rp, 25.— . setiap sidang uang 
kehormatan bagi anggota DPD 
Rp. 950.— tiap orang aebujan- 
nja, 

PEMILIHAN 4 ORANG ANG- 
GAUTA BARU DPRD PROP. 
DJAWA-TENGAH, 
Ketua DPRD Prop. Djawa- 

' gakan, terutama karena gerak mata- 
nja sangat beringas dan diduga ,,ke- 
surupan”, “segera ia diangkut keru- 
mah sakit. 
mai tentang kedjadian itu belum ha- 
bis, maka sekonjong2 Selasa pagi 
diketemukan lagi seorang anak wa. 
nita umur 14 tahun berada dipuntjak 

| pohon karet dihalaman Javasche 
Bank pula. Dengan sikap jg sangat 
senang” ia mentjemoohkan segala 
panggilan orang dibawah jang ber- 
kerumun. Achirnja ia dapat dipak- 
sa turun oleh orang jang naik di- 
atas pohon karet itu dan kemudian 
digiring kekantor polisi. Pada anak. 
anak ini terdapat tanda2 jang mes 
njatakan gila. 

Apakah 2 anak wanita Itu naiknja 
dipohon beringin dan karet pada 
waktu bersamaan, jaitu Senin petang 
belum diketahui. (Antara). 

ORGANISASI BEKAS PE- 
DJUANG ISLAM INDO- 
NESIA. 

Menurut keterangan jang 
bersangkutan, sekarang di Ban 
dung, telah berdiri komisariaat 

wilajah Djawa Barat dari or- 

ganisasi »Bekas Pedjuang Is- 
Jam Indonesia”, jg dipimpin oleh 
Jusuf. Zamzam (ketua) dan Da 
dang Hermawan (wakil ketua) 
Pusat organisasi itu ada di Dia   

'ingin mempeladjari ma 

perkumpu'an, Gang Abu. K 

nang wanita jang telah menjeberangi 
a 

bbuoesehagal pelatih wanita unjuk 
Universiteit 
bermaksud dalam bulan Djuli Kbsdak 
menjeberangi Selat Gibraltar, 

perlombaan berenang di' Colombus 

perbaiki rekord dunia 100 yards da 
lam waktu 49,3 detik, ini berarti 04 
detik lebih tjepat dari rekord pi 
atas nama Alan Ford. 

Pembitjaraan orang ra- HARGA EMAS. 

. Harga beras di Makassar 

harga beras jang didjua 
sar Makassar oleh B 
runkan sampa 
liter, Sebelum 'itu harga & 
jalah Rp..1,80 per: Jiter. 

beras di Surabaja, setelah 
run dengan kl. Rp 100 — 
baru ini, telan mer 
Pada pagi hari Sek 

karta dan d'pimpin o'eh A. Fa- OJS 1 .diperdage 
tah, jang sebagetmana dike- ' "adalah Rp. 315,— per per 3 
tahui te'ah lepas dari organisa sedanakan seminggu aa latu "Et 
s' Bekas Pedjuang Bersendjata. Rp. 295.-—. 

Darj perkump an 
Djakarta ja 

'kabar bahwa pe ka 1pu 
'pada tg. 10 Pebrua 
ingadakan 'pertandi 
gar untuk anggota2n 

|pat diruangan ge 1 

G.K.P. Djakarta. Pertandin n 
dibagi dalam. tga bagia. 

floret wanit: 

sabel dan akan dimi 
9.00 dan 16.00 petang, : 
tidak memungut. biaja 
bagi umum. Selandju 
barkan bahwa mula? t e: 
bruari akan dimulai dengan 
tihan2 baru bagi mereka jang 

   
   

     

    

   
       

      

   
   

  

    

    
    

      

   

  

   
   

  

     

      

         

   

  

   

       

     

              

   

     
! gar. Keterangan2 untuk ini € 
pat diminta dari sekretar'at 

    

        
    

    26 Djakarta. 
Djago tennis dustralia         

         

    | Dalam pertandingan . ke aa) 
nasional di Australia djago  terini 
Australia Frank Sedgman' 
lahkan dim 4 set, jaitu 13 

  

    

   
       

       

   
     

   
    
    
    
      

    

     

        

    
   
      

    

   
      
     

  

        

    
    

    

   

    

      

      

    

      

   
     
     
     
        

     

    

  

    
   
     

    
     

      
membiki 

penonton heran, lebih2 Gregor sen- 
diri merasa tak mengerti bisa men- 
djatuhkan djago temnis itu. Dalam 
pertandingan itu banjak services : dari 
Pengen Gipatahkan oleh “Gregor. 

Hanana 
Ingiri menjeberangi Silat 

Gibraltar. 
Florence Chadwick satu2-nja pere 

Selat Kanaal dari dua djurusan di 

New-York. | Chadwick 

Lebih djauh menurut UPe dalam & : 

(Ohig) Dick Cleveland telah mem- 

1» 

      

  

   
   

  

   

  

     

  

    

   

   

   

  

       

    
    

   

  

   

    

    
Medan, 30 Djan. Dipan 16.00: 
Emas kwal. A Rp. 3 
Emas.kwal B 2 
Emas kwal. C 
Do lar Sira ts 
Dolar Hongkong... 

Singapura, 80 Djan diam 17 
Emas murnj Mana 
Emas mun: f(pendjual) 
Emas perhiasan 

Semarang, 31 Djan. djam 11. 00: 
“Emas No. “Rp3 

Masamba RN IAN 
ama Rp. 30— sn... 

t 

Mulai tanggal 

Rp. 9 3 

Harga beras 
 Sedjak beberapa 

109 Ca 

  

JOGJA. 
Menghadapi ketan 

) Industri perak Kotagede di Jogja- f1 
karta “kini menghadapi 
besar. Dalam suatu 
adakan baru? ini oleh Persatuan Pe- 
rak Kotagede dikemukakan, TA 
kl. 80 perusahaan? perak akan ter- 
paksa difutup karena mereka tidak 
dapat bekerdja lagi dengan menda- 
pat untung. Penghasilan dari pena 
djualan barang2,. perak telah turun | 
sekali, sedangkan  bahan2 "jang di- 
perlukan sukar didapat dan padjak 
jang harus ' mereka bajar- sangat 
tingginja. Selain dari ini djuga ban: 
tuan jang didjandjikan oleh peme- 
rintah tidak sadja datang. PPPK 
kini telah memutuskan ' untuk me- 
ngirimkan delegasi 'ke- Djakarta utk 
meminta perlindungan dari pemerin- 
tah. 

kesulitan? |5 

  bekuan” itu berarti terhentinja 
sama seka'j penge'uaran untuk 
itu ataukah boleh dike'uarkan 
tetapi berupa" yang voorschot 
dulu oleh "Antara” belum lagi 
diketahui, 

Seperti diketahuj uang sema 
tjam itu dimasirg2 dacrah ti- 
dak sama besarnja, ig terang 
unsuk ongkos sidang Dug ang: | 

Tengah '. mempermak'umkan, 
bahwa pada hari Saptu tg. 2 
Pebruari 1952, bertempat di 
Kantor Papak (Kamar 30), 
muai djam 9 pagi, akan di- ' 
adakan rapat Panitya jang ber 
sifat terbuka (openbaar), utk 
menetapkan empat orang ang- 
gauta baru dari DPRD: ap. 
Djawa-Tengah,   "Ja   

Dengan “ditutupnja  perusahaan2 
itu maka 1.000 orang: buruh perak 
akan. kehilangan ' mata pentjaharian 
mereka sedangkan 500 orang keluarga 

| mereka akan menderita pula karena 
akibat2nja. 

KARANGANJAR. 
Pembunuhan jg ngeri, 

Dari. instansi TN aa 
          

| Aneka Djawale 
bahwa. pada tg. 22/1-59 dikete- 
mukan dua majat orang ' Tlaki2 
kang Nah an ea 

rapat jang di- (th 

“pat luka2: Peda 
danja bekas t 

stempel.dari emas Kng . 
dan berka'n masih - baru, 

dang pakaian lainnja Dugeal 
kemedja dan tjelana da'am, jg. 
kesemuanja sudah kojak2. Me- 
nurut dugaan keduanja adalah 
pedagang jang mungkin dibti- 
nuh oleh pendichat. Dari: pen- 
duduk disekitarnja didapat ke 
terangan, bahwa sebe'um ke- 
duga majat tsb. diketahui, 
“dengar letusan tembakan seri 
djata &pi. t 
be'um dapat diketahui 
kelnarga sikorban. 

ini telah dilakukan pen 

  

ggah | 

  

    
    

    

   
     

  

  
          

      
     
     
    

     
         

      
       
           

      
      
     
        

  

   
            

Sampaf 

     

  

O'eh jang berwadiib. pi er 

  

       
          

   



   

“ dflimlah sedikitnja 35.237.700 
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hn 

  

         — napangan ape uan anah, AG 

gg Be maen Mang Oey 
kat dengan mempertinggi dera 

  

raan ikan disawah, dengan berusaha memperbanjak penangka 
pan bibit nener 

Demikianpun dengan mendi- 
rikan organisasi2 perikanan da 
lat, mengadakan kursus2 dan | 
pendidikan dan memperbaiki 
1 penangkap ikan. Selain 
itu djuga melindungi kekaja- 
in ikan dengan djalan membe 
rantas hama, penjakit dan gang 
guan2, dan menginsjafkan ke 

sPtla penangkap2 ikan untuk 
meniadakan penangkapan ikan 
dengan djenu, dinamit d.L.IL.-nja 
serta mengusahakan adanja re 
servaten disungai2, rawa2 dll- 
nja. Dalam usaha2 jang chusus 
mengenai perluasan perikanan 
air.pajau (tambak), akan di-| 
buka tambak pertjontoan . dgn 
djalan membuka hutan api2 
(ialah daerah pantai jang pe- 
nuh dengan tanaman api2) di 
dua tempat di Brebes dan Te- 
gal Sang masing2 luasnja 1 ha. 

Memperbaiki saluran2 
tambak. 

Begftupun” usaha akan dila 

. Djawa-Tengah: 

ikanan 
 Melipatganda) Hasil Dalam (Waktu 
Singkat: Rentjana'Djawatan Perikanan 

. Darat'DjawajiTengah 1952 — 
r ENTJANA jang ,,uitvoerbaar” telah dibuat oleh Djawa 

t Djawa Tengah untuk tahun 1952 
aan bia berhasil akan dapat meng 

  

Darat 

arga hampir 15 djuta rupiah. 
an-laut). Rentjana itu menu- 
n darat dalam waktu jang sing : 
djat usaha penangkapan ikan | 
dengan memperluas pemeliha- 

  

Tawaran 
“Djepang 

Bulan Depan Djeparg 
- Sanggup Mulai Me- 

as Per- 

| diterima undangan dari SAFA 

  ngangkat Kapal2 
: Dari Lautan 

D IDAPAT KABAR dari pi- 
hak jang biasanja sangat 

mengetahui, bahwa diantara de 
legasi Indonesia dgn Djepang 
didalam perundingan? di Tokyo 
baru? ini telah terdapat pula 
kesediaan pihak Djepang untuk ' 
lakukan pengangkatan kapal? ' 
jg telah tenggelam dimasa pe- | 
perangan jl. dilautan Indonesia, 
sekiranjapun perdjandjian-per- 
damaian Djepang-Indonesia be- 
lum diratifisir dan persetudju- 
an? bilateral diantara Djepang- 
Indonesia masih belum diada- 
kan dgn resminja.   kukan dgn. memperbaiki salu- 

ran2 tambak di Brebes dan 
Tegal jang dapat menjalurkan 
air laut ketambak seluas 700 
ha. Dengan merehabilisasi tam 
bak complex daerah Kendal jg. 

sluasnja 1.400 ha. Mengadakan 
demonstrasi ditambak daerah 
karesidenan Pati dll.-nja. Sela 
ma musim hzdjan dan musim 
kemarau th. 1952 ini direntja- 
nakan pemeliharaan ikan disa- 
wah seluas 2.586 ha. Untuk me 
ngembangkan kegiatan  mem- 
perluas kolam dim. tahun tsb. 

# direntjanakan membuka kolam 
kolam baru seluas 355 ha. 

Benih2nja. 
Untuk memperluas djumlah 

ikan jang akan datang, akan 
ditaburkan benih2 ikan dirawa2 
dan waduk2 jang luasnja 9.161 
ha. Untuk keperluan benih2 
ikan bandeng dikolam2 Djawa 
Tengah dibutuhkan nener  se- 

ekgr: dari djumlah tersebut 
dapat ditangkap dilautan Dja- 
wa Tengah Utara 15.000.000 
ekbr dan lainnja didatangkan 
dari lain daerah, misalnja dari 
Madura. 

Untuk kebutuhan benih ikan 
untuk tahun itu disediakan 
7.666. ekor untuk waduk2, 
rawaf sawah “ dl.lnja, atas 

| usaha djawatan dan rakjat te- 
lah dipelihara bibit sedjumlah 
8.000.000 ekor: z 

Bila rentjana ini berhasil se- 
“perti diharapkan, tika akan 

.- tertjapai produksi ikan air pa- 
jau 3.650.000 kg. seharga 
Rp. 9.300.000,— dan ikan air 
tawar 2.300.000 kg. seharga 
Rp. 5.750.000,—. 

  

Pesan 
Mossadegh, 

Inggris Supaja Mentjari 
Djalan Baru Utk Dapat- 

kan Persetudjuan: 

PERDANA menteri - 

lam pesannja kepada rakjat 
Inggris mengundang supaja pe 
merintah Inggris mentjari sua, 
ta, djalan baru untuk menda 
patkan persetudjuan mengenai 
sengketm minjak dengan Iran. 
Pesan tersebut disampaikan ke 
pada dutabesar Inggris Sir 
Francis Shepherd jang pada ha 
ri Minggu minta diri dari PM 
Mossadeg sebelum ia mening- 
galkan Teheran. 

tr : 

Tjara2 pengangkatan kapal2 

ini dapat dilakukan menuruti 

garis2 persetudjuan diantara 
persetudjuan-sementara Indo- 
nesia-Djepang mengenai 'pem- 

bajaran pengganti kerugian pe 
rang itu. 

Sekiranja pihak pemerintah 
Indones'a bersedia akan haj ini, 
pengangkatan kapal2 itu dapat 
sudah dimulai oleh pihxk Dje- 
pang didalam bulan depan ini 
Tetapi pemerintah Indonesia 
sampaj sekarang masih belum 
mengambil keputusannja me- 
ngenai soaj| ini, demikian pihak 

tersebut diatas. (Ant.). 

  
PEMBANGUNAN MASJA- 
RAKAT TANI DI INDIA. 

Menurut keterangan djawa- 
tan penerangan India di Dja- 
karta, usaha pelaksana rentja- 
na perbaikan desa didaerah Go- 
rakhpur dan Deoria, India, te- 
lah berlangsung baik. Daerah 
jang terletak di India utara 
tadi meliputi 100 buah desa, 
berpenduduk 30.000 orang, se- 
bagian besar petani. 

Dalam usaha untuk memper- 
baiki taraf penghidupan tadi, 
dipergunakan benih2 jang ter- 
pilih, hingga misalnja pengha- 
silan rakjat jang didapatnja 
dari tanaman tebu telah me- 
ningkat dengan 170.000 rupee 
dalam tempo 1 tahun. Pendu- 
duk desa dengan giatnja ikut 
serta melaksanakan  rentjana 
perbaikan pertanian, keseha- 
tan, pembuatan djalan serta 
pemberantasan buta-huruf. 

  

BULGARIA TUDUH DIPLO- 
MAT2 JUGOSLAWIA LA- 
KUKAN SPIONASE 

Menurut kantorberita res- 
mi Bulgaria, pemerintah Bulga 
garia telah mengadjukan pro 
tes kepada pemerintah Jugosla 
wia, dalam mana dikatakan bah 
wa diplomat2 Jugoslawia di 
Bulgaria mendjalankan kegiat- 
an2 spionase. Dalam nota pro 
tes jang disampaika kepada ke 
dutaan besar Jugoslawia di So 
fia tadi seterusnja dikatakan, 
bahwa penjelidikan2 perkara 
spionase di Bulgaria telah mem 
buktikan adanja perbuatan2 di 
plomat2 Jugoslawia tadi.   

kan Sajap 
Team Nan Hwa 
Akan Datang 

Persatuan Sepakbola Seluruh 
Indonesia jg kini sudah diteri- 
ma mendjadi anggota dari FI- 
FA, telah meluaskan hubu- |: 
ngannja dgn organisasi? per- | 
sepakbola'an di Juar negeri. 

(Singapore Amateur 
Association) utik mengi 
suatu kesebelasan PSSI 

Football 

dalam 

  

bulan Puasa ja.d. ke Singapu- | 
ra. Undangan tsb tak dapat di- 
trima, karena . kebetulan pada 
waktu itu kes. Nan Hua dari | 
Hongkong dibawah pimpinan | 
Lee Wai Tong akan berkun- 
djung ke Indonesia. 

Kedatangan team 
Nan Hua 

Mengenai kundjungan team Nan 
Hua tsb. lebih djauh diperoleh ka- 
bar, bahwa dalam pertemuan antara 
pengurus PSSI dengan pengurus 
UMS didapat kata sepakat, bahwa 
UMS-lah jg akan menjelenggarakan 
pertandingan2 Nan Hua itu, 

Kabarnja team Hongkong itu akan 
tiba di Djakarta pada achir bulan 
April dan pada tg. 1 Mei sudah da 
pat mengadakan pertandingan perta 
ma di Djakarta melawan kes. BBSA. 
Di Djawa sadja direntjanaken 13 
pertandingan untuk Nan Hua, dian 
taranja pertandingan perpisahan me 
lawan kes. PSSI seluruh Indonesia. 
Dari Djawa kabarnja team Hong- 
kong itu akan melawat ke Makassar 
dan kemudian dalam perdjalanan pu 
lang singgah di Medan. 

  
Hubungan dgn lain2 

negara. 

Tentang hubungan dgn SA- 
FA itu, dlm pertemuan pengu- 
rus PSSI baru2 ini diputuskan 
utk membalas undangan SAFA 

itu dgn suatu. undangan pula ' 
guna mengirimkan suatu kes. 
Singapura dim bulan Agustus/ 
September ke Indcnesia. 

Selain itu hubungan dengan 
India pun diadakan. Dengan 
perantaraan Kementerian PP 
& K diterima surat dari suatu 
organisasi sepakbola di India 
(Aryan Gym Khana) jg menja- 
takan kesediaan utk melawat 
ke Indonesia dlm bulan Djuni. 
Pernjataan organisasi sepakbo- 
la India itu pada prinsipnja di- 
terima oleh PSSI. Kini oleh pe 
ngurus PSSI sedang diadakan 
Surat menjurat dgn organisasi 
Aryan Gym Khana itu menge- 
nai kondisi kundjungan ke In- 
donesia kelak. 

  

  

KEPALA? STAF INGGRIS 
BERUNDING DGN EDEN 

Kepala2 staf Inggeris pada 
hari Minggu mengadakan pem 
bitjaraan bertempat digedung 
kementerian luar negeri Ingge 
geris dengan menteri luar nege 
ri Inggeris, Anthony Eden, jg. 
memangku djabatan perdana 
menteri Iggeris selama Chur- 
chill masih ada diluar negeri. 

Djuga Walter Gifford, duta 
besar A.S. di Inggeris telah me 
nemui Eden, demikian AFP. 

  

SOVJET UNI TOLAK 
PERMINTAAN ITALIA. 

Supaja perdjandjian per- 
Gamaian ditindjau kembali. 

Sovjet Uni telah menolak 
permintaan Italia supaja per- 
djandjian perdamaian dengan 
Negeri tadi ditindjau kembali. 
Demikianlah didapat ketera- 
ngan di Paris pada malam 
Minggu. Menurut suatu berita 
»Tass” jang diterima di Paris, 
wakil menteri luar negeri So- 
vjet Andrei Gromyko ketika 
hari Saptu telah menjampai- 
kan nota jang mengandung 
maksud tadi, kepada kuasa 
usaha Italia di- Moskow, Figa- 
rola di Grovello. 

  

mL KL AL LL aa aa aa LL LL aa La AL LL LL 

“Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati2. 

   

PS.SA, Meluas- $ | 

Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian 
tx |. hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan. 

. 

Pesan Mossadeg itu bunjinja 
sebagai rikut: ,Rakjat dan 
pemerintah Iran ingin memeliha 
ra perhubungan persahabatan 

| dengan siapapun djuga. Mereka 
tidak menghendaki perselisi- 
han2. Pemerintah Inggris jang 
s€Sungguhnja dapat menjelesai 

  

ini perselisihan ma- 
a Inggris berpen- 
djalan jang telah 

hn diwaktu 
enguntung- 
h Inggris te 
tu. Djika 
nggris me- 

untuk mero- 

   

    

   

      

2 ai ga 

. PARTAI KEMERDEKAAN 
— IRAG MENUNTUT. PEMBA- 
TALAN PERDJANDJIAN 
IRAG-INGGERIS TH. 1930. 

—. Dalam konperensi Partai Ke- 
. merdekaan Irag jang diadakan 
ketika malam Minggu, pemim- 

. pianja, Muhamad Mardi Kob- mendesak supaja pemerin- 
tah Irag menjokong Mesir dim 
La gp Megapro lawan Ing- 
gr an supaja pemerintah 

Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu, akan mene- 
rangkan kehidupanmu. Periksalah djika kau hendak meme- 
tjahkan kesulitan. 
Perantaraan surat boleh kirim tiga pertanjaan disertai post- 
wissel R. 25,—, berikut keterangan kelahiran dan pekerdjaan. 

M.S. RAHAT DOecultist 
Seteran 109 Telf. 1123 Semarang. & - 

    

  

  

  
Le Pa AK 

  

) AKAN MENIKAH : 
PADA TG 5 PERRUARI:1952 

£ 

ONTJOL/132 

Soetinah 
dengan 

Net Si Speroso 
PEKUNDEN 823 

- SEMARANG 

  

  

    

   Hk 

   

     

    

tjinta: 

| sadanja. 

Hauwlam: 
“Liem Ing Tie 

. Liem Ing Sien 
. Hauwlie: 

Liem Kiok Hiang Liem 

BERDUKA TJITA 
Hundjuk bertahu, bahwa pada hari Rabu tgl. 30 Ja- 

. nuari 1952 djam 4.30 pagi telah meninggal dunia dengan 
temang dalam usia 46 tahun, Suami, Ajah kita jang ter- 

: LIEM TJIAUW BOE 
Hari kuburnja telah ditetapkan pada nanti hari 

“Minggu Paing tgl. 3 Februari 1952 djam 3.30 sore be- 
rangkat dari rumah Djl. Mataram 886 

€ ke kuburan Kobong. 
-Harap sekalian famili dan sobat2 mendapat tahu 

Jang berduka tjita: 
Nj. LIEM TJIAUW BOK 

(Tan Ujien Nio) 

  

Pernjataan terima kasih 
Mengutjapkan diperbanjak terima kasih kepada Dokter? 
dan Djuru2-rawat Rumah Sakit Purusara dalam 'pera- 
watan hingga meninggalnja Isteri/Sdr. kami: 

pada tanggal 28 Januari 1952. Pula kepada Saudara2 atas 
pbantuannja jang berupa tenaga/fikiran ataupun benda 
pada pemakaman djenazahnja hingga selesai. 

Semarang, 30-1-1952. 
Keluarga: ALIPURO 
dgn Saudara?2-nja 

Djl. Halmahera 34, Semarang. 

R.A. ALIPURO 

   

  

    
    
     
     

  

   
(Bangkong 24) 

    

    
     
     

  

     

     

    

       
    
    
    

    
    
    

    

    
  

  

Telah Lahir dengan Selamat. 
Pada tgl. 28/1-52 djam 15.30 
tepat anak kami. 

R. A. Winarni 
Kepada bidan Boedi Rahajoe 
trima kasih kami sampaikan. 

: Hormat kami: 
R. M. Soebakdijono Hadiredjo 

  

  

7 

Agen2 

Suara Merdeka' 
DI KUDUS: - 

Toko ,Gloria” 
Sdr. LIE HWIE YAUW 

DI KENDAL: 

Sdr. Romdon 
Sdr. ISKANDAR 

Para lengganan jang berkepentingan disilahkan berhubungan 

Pekodjan 

Kauman 
Djalan Raja 120 

dengan alamat2 tsb. diatas. 

Djalan Raja 1874. 

  

  

    

Tuan. Kelihatannja sangat indah, lagi pula 

ternjata mempunjai harga jang pantas, Selain 

dari pada itu dapat ditjutj dan memakal 

tanda TEBILIZED jang berarti, bahwa ini telah 

diudji tidak mengisut, hal mana lebih lama 

tadah kelihatannja dari pada kebanjakan dasiz, 

Dasi? ini terdiri dari matjam2 warna dan 

ragam jang Indah, sehingga untuk tiap? tjita-rasa 

mudah dan leluasa sekali memilihnja, 

basi? TOOTAL tentu pula mempunjal djaminan- 

  

TOOTAL jang termashur,   
TOOTAL DAPAT DIBELI LAGI! 

Ig Labung dengan keadaan, belum dapat dibeli disemua tempui 

dan persediaan tidak selalu tetap ada.) 

£ . Haportir: HOPPENSTEDT sean KSnara 
&-HPp 520 

  

Ma 

Lamperkradjan 1618c Smg. 
ML 

  

“Te TA ana 

Toko MAYA-DEWI 
Nonongan No. 3 — SOLO. 
Baru terima: 

Imitasi wol lebar 1,50 M. 
per meter R. 30, 

Imitasi tropical lebar 0,70 M. 
per meter R. 8, 

Chiffon kembang lebar 1,10 M. 
per meter R. 7,50 

C.P. drill Khaki lebar 0,50 M. 
: per meter R. 12, 

Dan lain2 matjam. Persediaan 
tjukup.- Silahkan belandja di 
toko kami. 
Harga paling murah. 

  

  

  

  

, 

Mau beli Partij Besar 
dengan Harga Bagus. 

Surat2 dengan No. 3494 kepada 

Reclame- dan Adviesbureau 
DE UNIE 

Dj. Hajam Wuruk 9, Djakarta. 

  

  

  

    PSR RN 

Pindah rumah 
Lama: Djalan Tirtojoso 151 

SOLO 

Djalan Kartisono, 
mah DKA No. 4, 

SULAMET 
Seksi Opzichter D.K.A. 

Ea ena sa naa 

Baru: ru- 

    

    

PLAN MP 

INI DAN BESOK MALAM 

OR TON 5.15—7.15—9.15 
METROPOLE 5—7—9 113 tb. 
Burt Lancaster” — Virginia (Mayo 

The Flame al ihe Arrow' 
Warner Bros' Teehnicolor 

“DJAGALAN 7.-9.15 U7 tb 

£ Film Tiongkok Paling Baru: 
“4 Li LijHua — Yeun Cheun/ & 

# Shou Fung Shi Chiah' 
(Dunia Bohong) pm 

BESOK, MALAM, PRI MIERE ! 
ROE X1 5.— 7.— 9.— 

  

“Luwos sItt WileulMontebristo 
"Jobn' Ioder — Tencre” Aubert” 

Alexandre Dumas punja avontuur jg 
mentadjubkan menggambarkan seorang 
wanita jg ta'mengenal artinja TAKUT, 
menantang kaum lelaki dgn KETJAN.- 
TIKANNJA dan kamudizn” dibinasa: 

jg tadjam. 
  

Ini malam pengab. 5.—7.— 9. — 

M-G-M's Technicolor 

& »Ziegfeld Foliies” . 

  

  
  

“PERTJETAKA 

COPR C s TB, Ine 

  

  | berusaha ' membatalkan 
  

» WORLD RIGHTS RESERVED, 

MY DAD TOLD ME 
NEVER TO RIDE TO 
SNOKING MESA, AN? 
I WISH IL HADN/T, 
WHAT KIND OF PLACE 

WE TRAPPED IN, 
ANYWAY P 

   — Telah berkali2 aku diperingatkan oleh ajahku, 
ngan menginndjak Smoking Mesa. Menjesal aku tak menurut perkata- 
annja lempat aneh apa sebenarnja imi? 

    
   

THIS IS AN UNDERGROUND A LEGEND 
CAVERN. ROCKUAW AND 
OX HOPE TO HAVE US 
UNCOVER THE BURIED 
DWELLING OF THE SUN 

ROCKJAW'!S 
LOCO / THAT'!s 
AN OLD LEGEND 

A.A BURIED CITY 
OF GoLb/ 

   

Itu adalah 

satu kota terpendam, dibangun 

— Rockiaw gila! 
satu tjerita lama 

supajia aku dia. 

  

      

    

THERE IS YOUR LEGEND, ROY/ 
WE UNCOVEREP THIS d 

— Inilah jang kamu sebut tierita 
ama atau dongeng, Roy! Kita te. 
lah menemukan ini seminggu fang 

  

Inggeris-Irag dari      
  

-$ Mg 1 hendak Sari pada emas belaka! lalu, — Inj adalah tempat dibawah tanah, Rockjaw dan Ox  berke : — Ja, satu dongeng seperti Lia 1 supais kita semua 'bokerdia untuknld, . Menemukan tempat MEMAKAN 4 ata Oibola, Roy Tetapi Be ng oa tita dibalik bumi. $ benarnja dongeng itu berdasar. 
kan pada kebenaran. Mari ku. 
tundjukkan! | 

dia ” Pe 

, 
s “ 

» 

4 Ka 

  

| aa 

kan dgn ia punja tabir”dan pedang , 
2 & Hg 
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UU SUSU SUSU UPI US glue NA ARA AU TU 

Si 
S,T.I.I, Wilajah Djawa-Tengah 

No. 101/Sek/52. 

Ketua Umum Sekretaris 
(HASMOSOE WIGNJO) (DARSOHASTONO) ne na an 

Biak 
- san La nga 3 

Sakit 
.» 

Dan djuga sedia obat2 untuk segala matjam penjakit. 
Ramalan2 saja brani GARANTIE (tanggung 1009) tentu tiotjok tentang 
obat2 tuan dan saudara2 dapat menjaksikan sendiri bagaimana buktinja, 
Dan 
Kiriman surat pertanjaan jang tidak disertai prangko tjukup tidak da 
pet balesan. Kalau bajar vol Sakit Kentjing Manis atau Sakit Lepra saja 
tanggung 3 bulan sembuh seperti: 
dah 50 tahun dalem 15 hari saja tanggung baik 
tida 

Jang bertanda tangan ini Moehamad 
Landraad di Djambi, 
wa saja sendiri soedah lama mendapat 
saja 
Poetan mendapat 
berta. 
akan 

lam boelan Februari 1934, penjakit kami 
Hoesin Thabib Magribi 
diobatinja dengan obat-obat ,.Hikmatoel Adjaib” 
lamanja kami diobatinjia d@gh toean Ttabib terseboet sekarang ini sdia, 'steri dengan anak-anak scedah mendiadi simboeh, 
hang, 

sedia 

Dengan “nj kami dengan familie mengoetjapkan terima kasih kepadg toean Thabib Saijid Moebhamad Hoesin , a Pn ngan 

Kami 
Toean ampoenja oesia dengan hidoep bercentoeng, 

      

   

  

       

   
   

   

  

       
   
   
   

    

   

   
   
       

     

  

     
    

   

    

    

  

   
    

   

    

   
    

   

   

  

   
   
      

  

Jala an 

arekat Tani Islam Indonesia $ 

Alamat Kp. Djaksa 3854 k 
SEMARANG, Semarang, 25 Januarj 1952, " 

HAL: PERNJATAAN PIMPINAN S TILI WILAJAH : 
.DJAWA- TENGAH : : 
Assalamualaikum W.W. 

MENGINGAT: 
1. Suasana pada waktu itj dalam Propinsi Djawa-Tengah. 
2, Dasar perdjoangan S.TLI, sebagai organisasi tani jang bekerdja 

untuk “kepentingan Masjarakat Tani dan Pertanian, jang t'dak 
berpolit'k sendiri, akan tetapi merupakan bag'an dari Partai 
Maen, seperti termuat dalam anggaran dasar fatsal III ajat I 

ab b. 
3. Statement Bapak Moh. Natsir 

jang telah diumumkan baru2 
Muarj 1952, 

MENIMBANG: 
untuk menghilangkan kegelisahan keluarga STILI dan keragu. Taguan chalajak ramai dan Pemerintahan 

MENJATAKAN: 
: 1. Berdiri dibelakang keterangan Bapak Moh. Natsir Ketua Pimpinan Partai Masjumi seperti tersebut diatas. f 

2. Mendesak kepada Pemerintah supaja segera dengan penuh kebi. . Gjaksanaan mengembalikan keamanan di. Djawa-Tengah. : 3. Untuk kepentingan memperli patgandakan produksi 'bahan maka. nan, supaja Pemerintah segera mengambil langkah2 jang bidiak. sana, diantaranja melindungi Bapak Tani dalam melakukan me. kerdiaannja dan segera memeriksa dan membebaskan petani jang tidak bersalah. 
3 

Ketua P'mpinan Partai Masjumi | 
ini di Djokjakarta tanggal 17 Ja- 

An P'mpinan S.TLIL, Wiajah 
Djawa Tengah. 

  

Kesehatan lebih berharga dari pada Marta benda. 
. ILMU FALAKIAHN Jaitu buat mengetahui symbool2 perbintjangan ter- 

hadap pada keadaan dalam dunia, atau nasibnja suatu manusia, P Dengan perantaraan dimu Felakjah- dapat meramak kan jang belum, serta dapat pula menerangkan dan ' menjembuhkan segala matjam penjakit maupun pes ajakit Rahasia, dengan memuaskan serta sedjelas- E djelasnja. : « PF. 
Sakit AMBEIEN Ana 

Jang sudah 50 tahun lamanja, dapat disembuhkan 
dalam tempo 15 hari dengan zonder operatie “dan 
sembuh buat selamanja. 

KITA BISA KASI OBAT 

Kentiing manis Sakit Badan mati sebelah. 
Perempuan. » Batin tidak kuat, 

sudah banjak orang jang berobat disini semua sembuh, 

dahulu, dan sakit Ambeien jang sus 
tidak berasa dan 

kombali lagi itu penjakit. sampai hidup. 
Menantikan dengan hormat. 

TABIB SAID MOHAMMAD #HOESEIN BERBALIST 
Kp. Pulisi No 658 — Semarang. 

(Tinggal tetap dan tidak pindah iasi) 

Satien Hoofddjiaksa dari 
gengan hati jang toeloes ichlas menerangkan bah- 

penjakit dada dan lemas: isteri 
mendapat sak't sesak napas (bengek), dan anak saja jang perem. " 

sakit bengkak didalam perostnja, walaupoen scedah 
hoen-tahoen lamanja kami selalos berobat pada lainlain Dokter 
tetapi penjakit terseboet tada mendapat kebaikannja. Maka dida- 

oleh Tosan Sa'd Mochamad jang sekarang ala tinggal di kota ini, kami te'ah 
maka d dalam 14 hari 

dan 

  

« sehingga tidoer se. makan banjak, toebceh mendiadi koeat dan segar sebagai maba kalania. 
“ 

jang soedah memberi tolo- dengan obat-obat Ma'dicen Mas jang sangat moestadiabnja Pen "3 poedi' dan do'akan mcedah.moedahan -landioetlah -kiranja 

W.£, MOEHAMAD SATIEN, 
Djambi, den 3 Apri! 1934 

  

  

  

sesasaas CITY CONCERN CINEMAS gmana 
LUX$5.— 7.— 9.— Ini Malam dmb, (13 tahun) 

Deanna" Durbin ' — Fdm. O'Brien — Don Taylor 

Akan datang .... 

NILS POPPE Bintang 
“Swedia baru dalam 

Satu comedy jg. menggemperkan sedari CHSRLIE CHAPLIN 

ROYAL Da km Pon IR ta 
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Brenda Joyce 
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,Kenangan Masa" 

Johnoy Weissmuller 
Brenda Joyce 
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Isi Malam d.mb. (17 tah) ( 

Strange" Confession”'! 
  

Chaney 

Nana Mayo'— Narcy — Grace — Sumarni 
Rangkaian | : 
Gadis Olah Raga 

ORA 5.-7.-9.- INI MALAM Tya b. (Btah | tx 
Tand ideas "Tarzan". Mermaids: 

Ini Malam d.m.t. fu. 17 tahun) 5 
Gelumbang 
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ter)! 

Besa ala ba t Lauian Tenga aa sg 

Tengah ke In 
Ina, Memang, 

ke Selatan. Dimasa damai, arli terusan Suez pen. 
. . Karena an pend Seng eknja w 

  

Neha terusan" Suez jg. 
LAN agan benih: 'sengketa Ing 

. “gris-M akin lama makin 
2 Hanohetat, Berpuluh djiwa 
Jaana — berpuluh gedung | 

3 n. bangunan militer hantjur, | 
et Mesir djadi dibubar- 

t Hn semuanja itu akibat pe- 
f 'rebutan terusan Suez, jang” 
“hendak tetap dipertahankan 

oleh Inggris dengan perkuatan 
1 perdjandjian 1936. Menurut 

perdjandjian mana baru besuk 
tahun 1956 kekuasaan Inggris 

(atas Suez akan diserahkan 
t 'kembali pada Mesir. Dalam 

tulisan chusus ini, pembantu 
urusan Juar-negeri kita,  me- 
ngupas sedjarah dan sebab2 
Inggris hendak tetap berkuasa 

mua penghasilan 

Waktu untuk menempuh sati 
inja bagi periagangan akan memudahken 

DA 

Djadi rebutan. 
Mengenai Sudan, Mesir ingin 

| menempatkan mendjadi wila- 
jahnja. Sebaliknja bagi Ingge- 
ris, ingin agar Sudan mendjadi 
negara merdeka, lepas dari 

nempatkan Sudan dalam wila- 
Jjahnja, karena mengetahui de- 
ngan pasti bahwa hampir se- 

terletak di 
Sudan. 

dimengerti, kalau mengingat 
|lbahwa Sudan adalah “daerah 
, jg. strategis. 

Diantara dua pendapat mi, 
fadalah aneh sekali bahwa sedi. 
kit sekali berita? dari Sudan 

6 era Hindia dengan 
bah wa dengan terusan Suez Hg 

1 dun “sebelum terusan 1 
India narus menempuh djatan berhku- 

ikatan Mesir. Mesir ingin mesh: 

Pendapat Ingggerispun dapat | 

  

BI AS USAHA Auri pada 
kalinja di Indonesia dilan 

8v 
eamanan bertjampur ta. 

erantjis itu. Gambar: Suatu 

tu mobil 

Lajang2 Bisa Mika Benih ' 2 dieMindod” 
hay Minggu ji. untuk pertama 

n da- Pi 

auta2 polisi Perantjis se- 

In 

dalam menjusun 

ALI ng miritah kita 'me- 
hatuh perhatian kita pa- 

da jasa 
2 kapsel ba 

ru. Tidak djarang saja meneti- 
ma laporan jg. “berisi ,,kelu- 
nan” dari kalangan njonja, ba- 
hwa rambut mereka tidak da- 
pat. mereka “susun “menurut 
kapsel baru jg. diinginkan dan 

| 'ig. umpamanja baru sadja me- 
(| teka lihat dan kutip dari ma- 

"ijallah ataupun jg. ditirunja   aga Peang Bar Arab. 

angsungkan perlombaan penerba- 

dari wanita lain, 
'Sebenarnja adalah suatu ke- 

kalahan, menganggap bahwa 
rambut dapat dirobah susunan 
dalam. waktu singkat ini djika 
ajonja ingin rambut njonja ke- 
lihatan netjes, bagus rapi. Ka- 

|rena rambut jg. ditobah susu- 
'hannja. dengan setjara seko- 
njong-konjong, akan tidak da- 
pat kelihatan. rapi dan terletak 
pada tempat. jg. di'inginkan. 
“Umpama sadja njonja biasa- 

    
mengatur rambut. 

(Oleh: Helen Follett). 

nurut kapsel baru jang njonja 
inginkan. Demikian pula sese 
orang jang berkehendak mero- | 
bah letak ,,djambulnja” (kuif), | 
tak ubahnja harus telaten” | 
menjikat rambut. Boleh jadi | 
njonja pergi ke seorang ,,hair- | 
stylist” untuk merobah kapsel 
njonja: baik, ini banjak terdja 
di. Njonja senang dan puas 
akan perobahan bagus itu. 

Akan tetapi tidak djarang 
pula, karena rambut tadi be- 
lum mau ,,tunduk pada peratu- 
ran jg. baru” setelah sehari 
dua hari akan rusak sasaran- 
nja dan njonja akan kehila- 
ngan akal: apa jg. harus di- 
perbuat. Rambut tidak keliha- 
tan rapi.dan sedap lagi, tetapi 

ngat ta'teratur. 
kembali lagi pada ahli rambut 

| menda bag disana-sini keluar dan mendje- ! 
Njonja akan || 

M engobahKapse 5 
tih” rambut njonja dgn. tjara 
,menjikatnja tiap hari, Satuanja 
| djalan untuk merobah ' kapsel 
| njonja dengan hasil ' Ae m 
muaS$kan ialah sm asakar 
Irambut njonja dengan: NA 
kai djala-rambut (ra 
lam beberapa hari, dal m pada 

|itu tiap malam menjikatnja ale” 3 
Ingan saksama ataupun mema- 
kai knijper2 (djepit2) krul da- 
lam bentuk jg. di'inginkam. 
Asal njonja ,,telaten”, sungguh 
njonja akan mendapat hasil jg 
acmuaskan dan dalam “waktu: 

Pe rambut njonja akan 
lemas serta dapat njonja atpr 

| seperti jg. di'inginkan, dan ke- 
gukaran »brontaknja rambut” 
akan dapat njonja atasi. 

  

Dengan tjara ,,tlat@n” me 
njisir rambut seperti gam 

bar ini, achirnja rambut: i 
jg. membuat kapsel baru tadi. | 
Hal ini dapat dihindari “asal | 
njonja dengan teratur ,,mela- 

ngan model untuk  kedjuaraan: 
kaan udara Tjililitan, erlom baan ag Ter 
ra dari BarJung, Djakarta, serta penggemar? del dari Malang (MAMO), Jogjakarta (JAMC) 
5Aviantara”, 

dapat lemas dan dapat di 
atur mendjadi kapsel jg 

njonja inginkan. 

di Suez, meskipun andaikata 
sampai menerbitkan pertumpa 
han darah jang "hebat. 

36 
Be napa jg sifatnja mem- 

jang diadaka: Tag dan menerima. , 
nasa) ti oleh pandu uda: 

rbangan mo 
dan Bandung 

jang merupakan Suatu kengi. 
man mereka. Walapun (demi- 
kian, soal Sudan tidak akan 
basi untuk mendjadi pembi:ja- 

nja memakai  ,scheiding” di- 
pinggir, dan kemudian meng- 
inginkan ,,scheiding” ditengah2 
njonja akan melihat bahwa di 

      
J 0 “ Bukan karena kapasnja sa- 

Lia jg. penting. Melaiwkan di-   a@aerah itu dibangunzan  pang- 
- kalan pangkalam pesawa! ter- 

8- bang jg besar? Dengan demi- 

| 

jutnja ebbehut Kania 
djian itu, bawa baru pa 

un 1956 seluruh kekua- 
Susz itu diserahkan kepa 

Mesir De: Batatan. bia 
Inggris anggap €Sir su 
.tjakap mempertahankan 
an Suez. Bagi Ingger's 

itu memang 'penting 

. Sesudah “perang duna 

lain? negarapun meng- 
betapa pentingnja teru- 

tu. Bak Amesika mafipun 
geris menaruh perhatian- 
Bukan banja strategis, te- 

tapi “djuga dfalan jang baik! 
mendekati sumber2 mi- 
Timur Tengah. ' Djika j 
ta terusan Suez ity di- | 

S: eh negara jg merfijo- | 
An apaan mistjyja perta : 

1 as di Lan Dekat | 

  
i 

ki.o teh Ta Ing 

arti En Suez hi' ang . 

aan 2 an Me- 
ir dengan melakukan penjer- 

an hebat Tang pasir uta 

Taka hanja karena 

“kebun Kapan 

pir seluruh pantai utara 
OA frika, maka per hubungan an- 
tar | Afrika: Timur Ka Ne Barat 

|4936 dan soal: Sudan 

:kian, selain Suez dikuasai oteh 
tentara Inggeris, djuga Sudan 
mendjadi Con-Domunion antara 

. “Inggeris-Mesir, 'Petapi prak- 
" teknja daerah Sulan semata? 

dikuasai oleh Inggeris. 

Keada'an - demikian menje- 
babkan tiap2 perobahan kabi 
het Mesir soal. nardjangjian 

tertjan- 

tum sebagai program, walau- 
pun hanja disebut skan diin- 

djau kembali. Sebab, tanya 

menjebut soal itu, kabinet ma 
napun djuga tilak akan men- 
dapat backing rakjat. 

ra'an di London ataupun di 
Cairo. 

nguasai Sudan berarti mengua- 
Sai kepentingan Sudan. Dan 

pat menguasai keadaan di Ti- 
mur Tengah. Ketlua-duanja se 
dang djadi soal jang hangat.   
panitya pertahanan bersama 
di Tmur Tengah gengan menga 
d'iak Amerika makin menebal- 
kan kejakinan bahwa pembentu 
kan pakt Atlantika tdak ada 
Zunanja ka'ay Sudan dan Suez 
terlepas dari tangan Inggris. 
Dgn demikian sendirnja soa'2 

di Tmur Tengah sekarang men 
duduki tempat penting dalam : 
vertjaturan internasional. 

Hakekatnja barang Siap3 me 

dari Malang ? « Djakarta 4 
ea 

Pertandingan dilakukan -da- 
lam 3 ronda dan 'berachir. “de- 

» 5   
sipa mengusai Suez Mereka da: 

"perlombaan sb. 
| Gjuaraan kedua djatah pada 
| pandu udara pasukan Ad'su- 

Rentjana Inggris mengadakan f 
| djuara dari bagian 

ngan Bandung, ( »Aviantara”) 
sebagai djuara pertama dari | 

tjipto dari Djakarta. “Untuk 
ecorang- 

an Giplih model “dari Subagio 
Bandung. Selandjutnja pem- 
berian “piala dilakukan oleh 
Komocbr Udara Surjadarma, 
jang kemudian dalam - mendje- 
laskan maksud Auri mengada- 
kan perlombaan mengatakan 
bahwa perlombaan tsb. ialah 
antara lain untuk memperkenal 
kan djenis olahraga jang baru 

  

Blok Islam Asia 
"Diduga Akan Lakukan Tindakan Men. 

& tjecah Berkembangnja Komunisme : 
Ramalan2 Tentang Keseimbarigan Politik 

Dim Tahun 1952. 
(Oleh: Nermaas Soong — Tokyo) 

ELIHAT KEADAAN dewasa ini 'agaknja tahun 1952 ini 
tanda? akan meluasnja pertentangan? di 

Asia, Soal2 'hangat' jg meningkat pada bulan? terachir dari 
1951, mungkin akan memuntjak pada bulan? jg 
ini. Kaum komunis jg telah menrjaksikan 
maksud? dari lawannja berdasarkan pengalaman 

melihatkan 

akan datang 
Malaka serta. 

di Kaeseng 
dan Panmunjom, mungkin akan lebih memperhebat keaktlifan- 
nja. Tanda? akan keaktifan ita ini sudah mulai terlihaz di 
Asia Tenggara (Thailand Burma dan Indochina). 

Dan djuga keaktifan pihak 
komunis dapat di.ihat dari ge- 
rakan RRT disebe'ah 
'Lhasa menudju perbatasan Ne- 
“pal-Bhutan beberapa waktu H. 
jang menarik. perhatian dari 
India. Dan dapat pula dikata- 
kan bahwa pertempuran Korea 
merupakan pelaksanaan dari 

pada-perang dingin jang telah 
beberapa waktu ber'angsung 
antara blok Timur dan “blok 
Barat. Keaktifan didarat  di- 

udara seperti terdjadi di Sinu- 
ju, Hagaru dan pula ketega- 
ngan seperti terdapat disekifar 

medja perundingan di Kaesong 
1 kaftan Panmunjom akan terdjadi   pula, dtka. kaum komunis 

memperhebat “keaktifannja di 
bagian lain di Asia. 

Be ui: Asia tetap netral. 
Dalam tahun 1952 ini nanti 

12 keadaan akan terlihat: bebe- 
' raha Tecrara2 Asia akan meme- 
gang teguh sikapnja jg neutral 

Aang akan merupakan satu si- 
“kap jg ,,on'moedigend” untuk 

.dihak komunis: Dan sebaliknia 
Ssi lakan ada beberapa negara Asia | 

jang akan melakukan politik 
'nentiegah meluasnja komunis- | 

De me di Asia. Negara2 Islam di 
| Asia sebelah barat akan menjo 
kong tindakan2 memban'u golo 

aa agan jang tersebut belakangan 
Ai. Sebagai tjontoh Pakistan, 

p lakan menutup rapat2 pintunja | 
terhadap infiltrasi2, terutama 
lam lapargan agama.. Dan 

alam hal ini ia akan mendapat 

AMPU2 JG BERSINAR 
dari bagian kota London th 

“0 Sini terlelak gedung2 komi 
 Fdi Inggris jang terbesar cma 

'na dulu Charles O' Donnel men 

tjapai masa keemasannja, te- 
lah mendjadi kamar matinja 

baru2 ini. Charles O' Donnell 
adalah pemain tonil kelahiran 
“Amerika jang mati di Leicester 

Sguare dimana dahulu orang 

T (dapat membatja namanja dlm 
huruf2 Ystrik jang menjala2.   ar salah 

ligu2 Aa ita jang 
. meng) 

kutan mendenga Ia tLketemukan dalam Keadaan 
tiga perempat mati didja'an 

|. dan dua hari kemudian sesudah 
| da diangkat kerumah sakit ia 

a- meninggal dunia dalam kemis- 
kinan, 

selatan 

8 rr 

bantuan sepenuhaja dari nega- 

ra tetanggamja, Indonesia, jg 
seper.i diketahui 8052 “pendu- 
duknja beragama Islam. Dan 
negara2 seperti Malaja, Burma 
dan India 
peilihatkan pengaruh dari per 
tentangan - thd blok kemunis 
adi. Perhubungan jang lebih 
erat antara negara negara Is- 
lam di Asia dan negara Islam 
Gitimur tengah akan kelihatan 
dalam tahun ini, 

Dan perkembangan hasrat 
untuk bersatu dalam kalangan 
Islam ini akan banjak mempe- 
ngaruhi perdjuangan Indonesia 
dalam menuntut Irian dari Be- 
randa, demikian - djugg “akan 
mempengaruhi sodi Kashmir, 
jang mudah akan dapat menje- 
babkan -memuntjaknja Na 
na. India jang menghadapi 
tambahnja perkembangan Ka 
munisme didaeran selatan Ti- 
bet akan 
lain a.l. dengan membentuk per 
sahabatan 
kemudian mengganti semua 

langgauta — perwaki'annig di 
: RRT. Tak akan mengherankan 
dfka Moo Tse Tung dengan se 
konjong-konjong akan . senang 
mengadakan hubungan dengan 
Inde-Ohinn sebagoi redksi ter- 
hadap usgiha dip'omatik India 
itu. 

  

Sikap I nggris-Amerika 
Satu rentetan perd'andi an2 

antara Ng De'hi dan Peking 

O'Donnel jang dilahirkan di 
Philadelphia datang ke Inggris 
ditahun 1913 sebagai anggauta | 

bernama “the Three Rascals”, 

SK dag bernama. .,ragtime mu-' 
ric” jang pada waktu itu sangat : 
populer, 

nel kembali 
perasaan kesal tetapi Sengan 
penuh kejakinan hahwa ia akrn 

lam sedung2 kemidi Inggris jg 
besar. 

Ia kembali lagi ke Inggris d'- 
tahun 1920 dengan kawan js 
baru, Kddie Fields, dalam satu 
pertundjukan ' jang bernama 

@ the Two Rascals”,   
, 

"4 
1 

1 
3 

aantinja akan xom- |   
isana di Asa 

melakukan taktik. 

India-Peking dan 

  

Tetapi pertundjukan mereka 
tidak begitu berhasil dan O'Dbn- | 

ke Amerika dgn: 

tapat merebut hati penonton da 

|inja' O'Donnel': 

akan terwudjud dalam tahun 
1 sebagai satu akibat jang 
semestinja Sari gerakan2 poli 
tik dan militer di Asia Dan-se | 
lama. per ang 

sung, 
dingn -berlang- 

itu adalah Suatu imbang 

an Asia. Berhubung dgn 

ini negara barat akan harus 
bertindak dengan tegas. Akan 
Sukar dibajangkan, bahwa Wa 

di 

shington — London akan su- ! 3 
ka melepaskan | 
dasar antara Amerika tin AE 
griS sendiri dalam menghad a 

Model2 jang Gipertandingkan ada 18 
» Jogjakarta 2, 

Lae 

jang diberi 

ke-j 

buah, Tab 
dan Bandung 1 

x 
ki. Di erangkannja bahwa dju 

permainan fajang2” “biasa 
bentuk pesawat 

"terbang dapat. menambah 
mAerosport 2 | dalam mb 
jangan rakjat kita. 

Bahan2 dari Indonesia 
Supaja pengeluaran ongkos 

jang mahal itu dapat Giringan- 
kan, Surjadarma - -mengandjur- | 
kan. Supaja « mentjari bahan? 
jang bisa dipakai dan terdapat 
dinegeri ini. Surjadarma. me- 
nerangkan lebih “landjut - lagi 
Lana Sr: Sultan «dan Dr. Ha- 

iah 'menjetudjui - memasukkan 
tiabang olahraga: jang baru 
Ini kedalam organisasi olahra- 
ga jang sudah ada, dan selan- 
djutnja akan dimasukkan “da- 
am atjara2-PON- iad, Sudan 

— asnja kawa dalam: 'ka- 

nd nesia mendjadi anggo:a Or 
gani Penerbangan Model 
Internasional, demikian Surja- 
darma mengach: ri keterangan- 

iim sebagai pengurus KORI te- 2 

“penerbangan "model ini | 

satu pihak rambut akan sedikit 
naik. Ini karena rambut belim 
biasa akan susunannja . jang 
baru. Maka akan makan behe- 
rapa waktu sebelum . rambut 
njonja dengan ,,scheiding”. jg 
baru tadi dapat kelihatan ba- 
gus. Dalam hal ini sebaiknja 
dalam 'beberapa hari njonja te 
trus dengan teratur “menjikat 

rambut dan meletakkannja me 

. Kapsel: 
“Model 52 - 

Kriting” Pendek — Ge- 
lombang Lunak . 
RITING PENDEK dan ge- 
lombang-lunak akan men- 

djadi mode potongan-rambut 
buat tahun 1952 dalam kala- 
ngan kewanitaan Inggeris. Ha- 
rian ,Hairdressers Journal” 
meramalkan ini, sungguhpun 

: Sampai sekarang dalam kenja- 
taan potongan rambut di Ing- 
gris masih mempertahankan 
stijibouffantnja, jaitu bergelom 
bang kemuka dan djatuh ber- 
ef ketelinga. 
Harian ' ilu pertjaja, mini 

mode-potongan “akan kembali     | iang | : mbaa : 
bangan modeP" ii dapat dika- 
barkan bahwa selain pemuda2 |   pi masa'ah Asia, supaja dapat 

mentjegah datangnia penga- 
ruh negara? blok timur da'am. 

12 bulan Jag ini, Akan. tetapi | 

dalam “pada itu “kri 
(pembekuan) dari pada 1 
na pertahanan dibawah pimpi- 
nan Amerika dapat di 
akan membawa Djepang, Phi- 
Ipina Indonesia, dan Australia. 
serta. New Sea' and kedalam 
satu sistim pertahanan sendiri. 

Sikap Djepang. 
Hanja djika Inggris — Ame 

ika berhasil menarik India ke 

dalam blok barat, akan hilang 
lah kechawatiran mereka. Pe- 
masukan kembali Djepang ke- | 

“da'am 
“Asia, 

lingkungan negara2 
akan merupakan Sa'u 

faktor kuat untuk meroban sua. 
Sikap Djepang 

terhadap negara2 Asia akan 
memegang peranan penting, ka 
rena penentuan Sikap dari ne- 
para2 Asi» terhadap Djepang 
&kan merupakan “faktor jang 
tak ketjil. Tidak dapat dikata 
kan lebih dahulu, bagaimana 
akibat2 dika Djepang menda 
di actif . kembali da'am soa!2 
Asia, karena banjakn'a soa'2 
iang bersangkutan dengan in! 
iane beum dipetiahkan, Dian- 
taranja dapat d'sebutkan  pe- 

ngaruh Amerika atas polit'x 
Aan tindakan9 Dienang selama 
tehun 1952 ini. Faktor lain 'g 

mempengaruh' suasana Asis ia 

lah perkembangan dari pada 

perasaan nasiona'isme dinega- 
ra2 As'a, se'ama tahun2 bela- 
kangan ini faktor mana keras 

kali diperketiil (ondersehat) 
dalam keadaan perang dngn 
Teng h'ok timur dan barat 

18 Kissah Sedih Bekas Seorang Bintang 
Dalam waktu sepuluh tahun, 

O'Donnel dan Fisids telah  da- 
pat merebut hati para penonton. 

Sari satu rombongan tonil jang | Ningga mereka dapat main di 
ipaliadium Theatre: dengan ga- 

specialis dalam sematjam mu- | djih 850 dollar seminggu. O 
Donnel pada waktu itu me- 
njimpan wangnja sehingga ia 

| telah: berhasil mengumpulkan 
sedjumlah 100.000 dollar, 

Tetapi pertundjukan itu ru- 
panja tidak selamania berhasil 
dan rombongan dua orang itu 
petjah, dan mu'a'lah bintarz- 

suram, 
Ditahun 1949 namanja sudah 

tak terdengar lagi dan 
ia biasania | bergaul dengan 

bintang2 ketfi dalam dunia 
tonil. Ia kadang? tidak mem- 

. 

dari kota2 telah ikut pula da- ' 
Jam perlombaan ini, pemuda2 
dari daerah PON lainnja jang 
sengadja didatangkan untuk 
#menindjau dan selandjutnja | 
menjebarkan tjabang glahraga 

jang baru ini didaerahnja ma- : 
sing2, 40 orang pemuda dari 
seluruh Indonesia itu selama 
tiga hari mendjad! tamy Auri 

Can berkeman dilapangan uda- 
ra Tjilililan 

langnja diantar dengan pesa- 
wat2Auri. Pesawat2 model ig. 
dipertandingkan itu pada umum 
nja dibuat dari kaju Balsa, se- 
matjam kaju jang lebih ringan 
dari gabus dan bersifat elastic. 
Pesawat? itu ada jang ditjipta- 
kan menurut model - tertentu 
(Bouwdoos) dan adapula jang 
dibuat menurut ,entjang pen- 
tjipta. sendiri. Sebuah diantara 
nja berbentuk hanja sajap sa- 
dja tiada berbadan clan berekor 

(Flying Wings). 
Tentang "prestasi dari perlom- 

ba'an ini davat dikabarkan a.l. 
bahwa,2 dari pesawat model jg. 
ikut berlomba'an ini setelah 
beberapa menit melajang2 te- 
rus, tidak tampak lagi dan &Gi- 
njatakan ,out cf sight” dan 
hilang, Selain itu djuga diada 
kan | demonstrasi 
Auri beberapa pesawat2 model 
ig. memakai motor dan dige- 
rakkan dengan minjak. Sebuah 
pesawat model bermotor ini ke 
punja'an Major Wiweko. Sete- 
lah ,.terbang” berpuar2. diatas 
Tjililitan selama 24 menit 
achirnja pesawat itu  dinjata- 
kan ,out of sight” dan amblas. 
Djuga pesawat model bermotor 
ig. diikat dengan kawat pan-   ruangan hanggar untuk de- 
monstrasi, Ta an le- 

punjai wang nntuk membajar 
Sewa kamarrja! 

Pada waktir itu hanja poto- 
ngan2 koran jang. disimpannja 
mengingatkan ia kepada masa 
keemasannja, jang -dialaminja 
beberapa waktu jang lalu. 

Tetapi d'musim panas jang 
baru Jalu ini, nasih baiknja 
rupanja sudah timbul kembali. 
la mendapat bagian dalam se- 
buah rombongan tonil jang 
hendak mengundjungi pulauz 
ketjil jang terletak di Selat 
Inggrs, Ia datang tiga hari se- 
belum ia disni dunia di 
London tetapi ketika ia per- 
£i kehotelnja dimana ia biaga-   Inja menginap ia mendapat ka- 

datang dan pu-: 

oleh opsir2 

Tiang dan diterbangkan dalam ' 

| tanja: ,,Potongan rambut akan | 
ji pendek kembali, Di Amerika t» ' 
lah njata bahwa wanitanja te. 
lah memctong lagi rambu: mc- 
reka, Raut-muka mendjadi ke- 
tjil olehnja dan seterusnja uku 
ran rambut bagian puntjak 

lakan mendjadi 4 inch, bagian 
:Sampingnja 2Y5 ineh dan bagi- 
an kuduknja kira2 4 inch.” Pa 
ra ah'i-poong rambut berpen- 
dapat, bahwa “rambut biond 
platina dan  blond keabuar 
akan sangat ' disukai. Warma- 
baru seterusnja ialah warna 
'hitam-tulip, jaitu sesuatu tiam 
En warna - hitam-be'au ber- 

2 
  

bih dari 10 menit jg. menje- 
babkan pemegang kawat pu- 
Sing karena berputar2, - achir- 
nja pesawatnja ,,berdjibaku” 
Cengan plafond  hanggar dan 
hantjur. Dengan perlomba'a an 
npenerbangan model” jg, per- 
tama inilah tjabang olahraga di 
Indonesia bertambah sebuah 
(Antara). 

SINANJU DISERANG 
PESAWAT? B-29 
“Lapangan te'bang Utara di 
Sinanju j9 letaknja berhadap 
an dengan kota Antung (Man 
ehuria) pada sungai Ya'w pa- 
da Saptu malam telah diserang 
oleh pesawat2 pembom B-29 
Amerika, demikian diumumkan 
pleh markasbesar angkatan 

munike tsb pesawat? Ame- 
rika Atu telah mendjatuhkan 
10 ton bom. atas lapangan ter 
bang Sinanju dimana menurut 
pengintakn udara kabarnfa 
terlihat 60 buah pesawat Uta 
ra. Im 'idlah untuk pertama 
kali bahwa pesawat9 B-29 me 

“lakukan serangan terhadap Si 
| nanju. 

  
ng Tonil Inggris 

bar bahwa kamarnja itu se- 
dang dipakai oleh orang lain. 

Oleh karena itu ia mengata- 
kan kepada pemilik hotel itu: 
»Saja akan bermalam di West 
End dimana saja menga'ami 
nasa kecemasan saja dalam du- 
nila tonil”. Beribu? manusia 
melewati badannja jang terba 
ring Gilljalanan pada malam 
jang sial 'itu sampai seorang 
me.aporkan kepada polisi bah- 
Wa ada Seorang jang sakit 
terbaring  dipinggr djalan”. 
la mati tidak “dihormati dan 
tidak dikenal. Beberapa ' djam 
sesudah ia mati baru orang 
mengetahui: bahwa O'Donnell 
telah meninggal dunia. 

  

  

udara Timur Djaun di Tokio | 
ari Mi ko. | 

ah ea enno rah Batu dan Pudjon. Belaka- 

  
lagi kepada styl ,.setengah ber- | 
angen dan menjambung beri- | 

  
  

Appel Indonesia 
Di Batu/Ada Perkebunan Buah Aj 

panggang 

memberi hasil jg-lebih paik. 
sx 

Diantara daerah2 perkebu- 
ndn atau 1g terkenal dgn na- 
mna daerah. “tuinboww” di Dja- 
wG Timur, adalah B'a # u. Ini 
mudah dimengerti, kareng le- 
tak daerah tsb. didekat djalan 
jang menghubungkan antara 
kota2 besar, jakni ' Surabaja 
dan Malang. Sehingga kedudu- 
kan daerah tuinbouw” Batu di 
anggap klas Satu djika “diban- 
Ungkan dengan perkebunan di 
lereng Yunung Tengger, Tosari, 
Nongkodjadja, dll tempat lagi. 

250.000 pohon 

djeruk keprok. 
Sebelum perang  tertjatat 

350.000 pohon djeruk keprok   dan 150.600 pohon djeruk ma- 
nis. Jakni jang terdapat didae- 

ngan djumlah pohon it sangat ' 
berkurang dan diduga tinggal 
Sepertiganja. Akan tetapi “da : 
pat diharapkan bahwa setelah : 
pengembalian keamanan didae- | 
rah tsb. berhasil segala se- 
Suatu itu akan kembali Seper- 

ti sediakala, bahkan “mempu: 
njai harapan jang lebih baik. 
Kemunduran tanaman djeruk 
itu terdapat djuga didaerah 
Nongkodjadjar, Purwosari dan 
Pandaan. Meskipun demikian, 
didjaman merdeka ini pernah 
(Ihasilkan djeruk 1.000. ton 
(djeruk keprok) dan 300 ton 
djeruk manis, dalam waktu 
satu tahun. 

Appel tidak usah dari 
luar negeri. 

Barangkali orang masih "nen 
Tuga, bahwa appel itu “melulu 
jang didapat dari Iuar negeri 
belaka. Itu benar2 suatu keke 

Oruan. Didaerah2 perkebunan 
jang pohonfnja pernah dise- 
rang penjakit Armillaria, tidak 
dapat ditanami djeruk lagi. Pam 
dahal, letak perkebunan “itu 
tingginja dari permukaan air 
laut mentjukupi “sjarat bagi 
tanaman appel. Begitw'ah, di   | daerah Pudjon dan Batu kita 

jang Hasilaja Lumajan 
(Oleh: pembantu kita) 

D naa AN KEMBALINJA keamanan didaerah Djawa Ti- 
21” sekarang orang mulai menghasrapkan 

an buahgan jg merupakan 
perekonomian rakjat Gisana Oleh Djawatan” Perta. 

nian didaerah? soal menanam buah?an t 
perkebunan buah2an jg merupa dengan 
basmian hama dan memberj pe tandjuk 

perbaikan 
sebagian tulang 

itr telah mem 
pembagian bibit, pem- 
tjara penanaman agar 

£x P3 

dapati sedjumlah. tanaman ap-- 
pel. Di Batu sadja terdapat ti- 
Gak kurang dari 10.000 pohon 
appel. Tiap batang pohon appel 
Gapat menghasilkan rata? 15 
buah jang kurang-lebih-berat- 
nja 11)» kg. Daripada berat: 19... 
sekian ini, pembatia kitedi Be. 
marang "pasti sudah “dapat 
menghitung berapa harganja 
kareng appel dikota Senin 

hanja bisa Gd:beli dibeberapa 
toko sadja, antaranja di Petu- 
dungan dekat Pekodjam - “jang 
harganja sudah sangat TN 113 
(L kg Rp. 40): 1 

Jang lebih menarik Bs ada 
lah, walaupun pohon appel itu 

terus-menerus berbuah ' tetapi 

jang dianggap panen begar- 
besaran adalah “antara bulan 

| Februari sampai “permulaan 
| kwartaal kedua tiap tahun. Un 
tuk menjempurnakan perkebu- 

'nan appel di Belai dekat La- 
wang kni sedang dilakukan 

T 

  
'penjelidikan? untuk mendapat- 
kan sebuah pohon appel Indo- 
sia jang baik, jakni jang dapat 
hidup d' daerah jang tingginja 
dari permukaan lagt antara 3 
800 sampai 1500 meter. Sai 

« Penanam anggi 

menganggur 
Se'landjutnja didapat 

ngan bahwa aa? 1 
jang pada sebeluma perang ba- , 
njak kita dapati didaerah tsb, Ti 
k'ni tidak banjak lagi. Djuga 
didaeras, Probolinggo sud 
berkurang. Pada sebelum 'pe- 
rang, produksi buah anggur ' 
di Djawa Timur tiap tahumnia 
lebih dari sedjuta ton. Jang 
aneh ja'ah cFdaerah Prohboling- 
go, “karena bada waktu-sebe- 
lum, perang pohon anggur “itu 
dapat hidup didaerah jang 'ha- 
wanja panas. Mengenaj tana- 
man anggur ini kita helum men 
dapat keterangan apakah oleh 
diawatan pertanian akan di- 
usahakan penanaman -setjara   besar-besaran djuga, A3 
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