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Usul Mosi Burhanuddin Ditolak 
Atas Dasar Kebidjaksanaan Maupun Atas Dasar Hukum, 
- Djawaban Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri 

DALAM DJAWABAN pemerintah atas usul mosi Mr. 
diutjapkan oleh Menteri Pertaha nan 
sidang Parlemen leno terbuka, pemerintah menolak usul 
maupun atas dasar hukum. Djawaban jang pand 
pendirian pemerintah, bahwa PP 35 adalah Sangat urgent guna 
efficiency dalam lapangan pertahanan negara, mengingat fakior2 
1. untuk memulihkan keamanan 
adanja tentara jang organisasi dan mutunja tjukup 
mempunjai tentara jang keadaannja sedemikian itu, 

jang telah terganggu dibeberapa daerah negara, 
baik bagi pemu lihan 

dan reformasi didalam Kementerian Pertahanan, jang berdasarkan 
nal menundjukkan adanja perten gkaran2 jang he 
sa ini tidak akan berlangsung lama. Berhubung dengan itu, 
mengadakan reorganisasi dan re 
lapangan pertahanan. 

sBom2« Pos- 
ter KMT 

Disebar Di Kwantung 

PESAWAT2 terbang Kwomin- 
tang jang berasal dari Taiwan, 
semendjak tahun 1952 dalam 
Waktu2 jang teratur telah menje 
barkan poster2 dan mendjatuh- 
kan bingkisan2 berisi makanan di 
propinsi Kwantung, demikian ke 
terangan seorang padri bangsa 
Djerman, Hugo  Benaventuro 
Brecht, jang hari Kemis tiba di 
Hongkong dengan kereta-api dari 
Kanton. Dia disertai oleh dua 
orang zuster banssa Swiss, jang 
telah diusir dari RRT sesudah di 
adjukan dimuka pengadilan. 

Brecht mengatakan, bahwa pe 
sawat2 terbang Kwomintang itu 
terbang melalui misinia, dan bah 
wa poster2 jang disebarkan itu 
memuat antjaman terhadap orang 
Orang jang mendidik anak2 dim. 
faham komunisme. Poster?  lain- 
nia . memperlihatkan presiden 
RRT, Mao Tse Tung. dengan tali 
penggantungan membelit  leher- 
nia. Brecht dan kedua zusrer itu 
telah dituduh melakukan penir 
dasan, akan tetapi ketika diada 
kan pemeriksaan terbuka. “tidak 
terdapat orang jang bertindak se 
bagai nenuntut. Kedua zuster itu 
ialah Anna Christa dan Rosa-E 
Keller. (AFP) 

Kapal2 perang Rusia d' 
dekat pantai Chekiang? 

Selandjutnja laporan2 jang di 
sargpaikan oleh. dinas. rahasia 
Kwomintang hari Kemis menjata 
kan, bahwa sebuah pendjeladjah 
ketjil dan sebuah kapal perusak, 
jang mungkin. sekali kepunjaan 
Rusia, sedang berlabuh dekat ke 
purauan - Chusan, dimuka spantai- 
Chekiang.  Selandjutaja terlihat 
pula lima bu ? 

tang, demikian laporan tsb. Kau 
tor-berita ,,Tatao” “ menjatakan. 
bahwa telah terlihat kegiatan2 je 
makin besar dikepulauan2 tsb.. 
jang telah mentiapai puntiaknia 
dengan didatangkannja sedjumlah 
besar randjau2 dan alat2 untuk 
menempatkan randiau. Kepulau- 
an Chusan itu terletak disebelah 
Utara «Taiwan. didekat - pantai 
Tiongkok. YUP) 5 

Tank2 RRT Untuk 
Vietminh? 

Kantor Pekabaran Tiongkok 
Taiwan setengah resmi pada 
hari Kemis memberitakan, bahwa 
RRT kini memperbesar djumlah 
bintuan mereka kepada pasukan? 
Vietminh jang berperang dengan 
Perantjis di Indo-China. 

Kantor ber.ta ,, Tao”, suatu kan- 
jang dibelandjai 

oleh kementerian dalam negeri 
Tiongkok Taiwan mengatakan, 
bahwa RRT telah: menjerahkan 
150 tank kepada Vetminh dan 
kira2. 50.000 ton beras dari pro- 
pinsi Hunan guna persediaan ten- 
tara V'etminh. Menurut kantor 

programma 
span” RRT-Rusia menjerukan 
.kemerdekaan seluruh Indo China 
dalam #mpo setahun dari kekua- 
saan Perantjis (U.P.-Aneta). 

formasi jang akan membawa 

“makan, Sumber2 

hormati bendera tsb. 

terdjadi antara para. anggota ig 
pro-Inggris dan para anggota jg 

landia. Berdasarkan suatu S 
jang disetudjui. dengan perbandi- 

mak 

Pendirian2 juridis. 
Dengan. . menundjuk kepada 

uraian2 anggota  Z. Baharuddin, 
pemerintahpun berpendapat,- bah 
ya Undang2 No. 3/1948 - tidak 
serlaku sedjak pembentukan RIS, 
sehingga dengan demikian maka" 
susunan Kementerian Pertahanan 
ernjata tdak mempunjai dasar 
hukum jang sewadjarnja. Peratu 
ran Menteri Pertahanan No. 126/ 
1949 meskipun labiel kedudukan 
aja, dalam prakteknja berlaku jg 
semudian diadakan - perubahan2 
dan tambahan, antaranja oleh pe 
netapan Menteri Pertahanan No. 
M.P./A/513/52 dan M-P./A/ 
544/52 jang menetapkan kedudu 
kan dan tugas Gabungan Kepala? 
Staf. : 

Pemerintah tidak membenarkan 
Uasan, bahwa materie PP 35 ha 
"us diatur dengan undang? ber 
fasarkan pasal 126 ajat 2 UUD, 
karena dasar2 susunan dan tugas 
sesuatu kementerian adalah ma- 
'erie jang termasuk konvetensi 
semerintah. : 
Selandjutnja pemerintah 

bahwa ,alat2 perlengkapan jang ai 
beri kewadfiban untuk menjelengga 
rakan — pertahanan negara pada 
umumhja” seperti jang “termaksud 
dalam. pasal 126 aia, 2 UUD ada- 
lah bukan Kementerian Pertahanan. 
Perbedaan antara “ interpretasi Z. 
Baharuddip dengan pemerintah ia- 

pemibitjaraan2 mengenai krisis 
ranffs-Spanjol tentang Marokko, 

  

Ribut-Ribut 

Dim Parlemen 
Gara2 Bendera Hidjau- 

Putih-Oranje 

DALAM sidang parlemen Ir- 
landia Utara pada hari Kemis di 
Belfast timbul kegaduhan ketika 
seorang. anggota dari golongan 
nasionalis P. J. Gromley dengan 
sekonjong2 mengibarkan bendera 
Hidjau-Putih-Oranje dari Repu- 
blik Irlandia dan berseru kepada 
para anggota parlemen tsb. Jain 
nja supaya berdiri untuk meng- 

Pertengkaran sengit kemudian 

menghendaki negara' nasional Ir- 
mosi 

ngan suara 32 lawan 8, Gromley 
lalu dikeluarkan dari ' ruangan 
sidang. Peristiwa ini telah terdjadi 
pada hari kedua perdebatan 'ren 
tjana undang2 jang melindungi   

ySarkan rentjana undang2 ini ke 

ek-' 

| umum. (Antara-AFP) 

bendera ,.Union Jack” (bendera 
Inggris) di Irlandia Utara. Berda 

pada polisi akan diberikan kuasa 
untuk melarang djuga pemakaian 
bendera2 lainnja atau emblem2 
jang mengingat keadaan dapat me 
nimbulkan pengatjauan ketertiban 

  

  
  

  

sependa- ! 
pat dengan enggota Z. Baharuddin, | telah mulai 2ksinja kemarin seba- 

gai telah dikabarkan. Usaha ma- ganegaraan, maka Pimpinan Partai dj kan memasukkan stak'ngbrekers tement sebagai berikut: Sikap 
Sesudah ganegaraan jang berkenaan dengan 

ig berwadjib di Paris dalam pada itu mengata 
Kan, bahwa #kabinet Perahifs akan mempeladjari Taboran Meyrier 
itu dalam suatu sidang istimewa pada hari Sabtu ini. Me daerah isb. otg 

Burha nuddin Harahap (Masjumi) cs. jg 
Mr. Iwa Kusumasumantri hari Dium'at kemaren 

mosi tsb. atas: dasar 
jangnja 10 halaman itu menitik beratkan 

didepan 
kebidjaksanaan, 

i pada 
penjelenggaraan effectiviteit dan 
nasional dan internasional sbb.: 

sangatlah perlu 
keamanan itu, 2. untuk 

sangatlah perlu segera diadakan reorganisasi 
hukum dan-3, situasi internasio 

bat dan tidaklah mustahil bahwa masa damai dewa 
a perlulah pemerintah segera 

effe ctiviteit dan efficiency disegala 

lah bahwa - menurut Z. Baharuddin 
i»alat2 pelengkapan” tsb adalah Ang 

katan Perang, tetapi menurut peme 
rintah adalah : Dewan Pertahanan 
Negara dan pembesar2 seperti jang 

dimaksudkan dalam “RUU  Pertaha: 
nan Negara jang sudah disampaikan 
kepada Parlemen, jakni dewan dan 
pembesar2 jang bertugas menjeleng- 
garakan. pertahanan negara pada 
umumnja, termasuk “ pula seorang 
panglima Besar jangdalam keadaan 
perang memimpin perang, djuga 
Panglima2 Perang. 

PEMOGOKAN BURUH PELA- 
BUHAN/PELAJARAN 

MELUAS. 
Hari Kemis perundingan “ an- 

tara SBPP dengan direksi Droog- 
dok Mij Tandjung Per'uk (tidak 
termasuk dalam V.W.HL). djuga 
menemu' djalan bunta. Hari Ke- 
mis Ik. 1300 buruh droogdok ikut 
sPrta mogok “duduk, selama 212 
djam, bersama-sama dengan bu- 
rub-buruh. pelabuhan lainnja jang 

  
Ik. 2250 orang gagal. 

  

.Aga Khan 
Ditimbang 

kepada badan2 sosial. Pada gambar 

Sebagai telah. dikabarkan dalara harian ini, pada tgl, 
Khan, pemimpinvdari sekte Isiaili» menurut Iradisi telah ditimbang be- 
rat badannja dengan platina, untuk kemudian platina tadi didermakan 

     

  

  

Djepang 

  

3 Pebruari jl, Age 

waktu Aga Khan, dengan pakaian 
kebesaran menudju tempat penimbangan. Ia berdjalan diatas babut per- 
madani bikinan Iran jang ustanja lebih 
sung di Karachi dan disaksikan oleh Ik. 50.000 pengikuj Ismaili. Seba- 

gai dikaberkan berat Aga Khan adalah 215 pound. 

100 tahun Upatjara ini berlang- 

    
”M asjumi” 

Opportunistis Dan Bertenta. 
nga Dgn Prinsip' Jang 

Bermoral : 
Kwalifikasi Jang Diberikan Oleh Masjumi Atas 

RUU Kewarganegaraan 

BERHUBUNG DENGAN adanja rentjana Undang2 Kewar- 
”Masjum?? mengeluarkan sta- 

terhadap masalah kewar- 
golongan2 asing maupun ketu- mendzpat pendjelasan dari pimpi- tunannja berpedoman kepada Allah: "Djanganlah kamu: didjeru- nan aksi, mereka malahan turut Muskan oleh kebentjian terhadap 

buat tidak adily berbuatlah jang ad serta mogok. Demikian berita j 
d'sampa kan 
pers. 

Peranfjis-Spanjol Tegang 
Perantjis Tuduh Spanjol Langgar Perse- 
tadjuan Internasional Tentang 

PERANTJIS PADA MALAM DJUM'AT telah memanggil 
.kembali duta-besarnia di Madrid, Jacgues Meyrier, untuk adakan 

jang mengantjam hubungan2 Pe- 

! Manifest Politik jang dimaklum: 
kan “oleh Wakil Presiden Mond. 
Hatta: tanggal . I Nopember 1945 
mengandung prinsip2 sesuai dengari 
ma'na ajat tersebut. Manifest Politik 
itu menegaskan antara lain jang me- 
ngenai masalah kewarga-negaraan 
babawa Mena kita akan melak- 

Marokko sanakan-kedaulatan kita dengan atus 
ran kewarganegaraan jang akan !e- 
kas membuat semua golongan Inda 
Asia dan Eropa mendjadi orang in- 
aonesia sedjati, mendjadi patriot dax 

demikian Ouai d'Orsay MENFU- , demokrat Indonesia”. 

Statement Schuman. 
AFP selandjutnja mewartakan, 

bahwa dalam suatu statement di ' 
muka Komisi Urusan Luar Ne 
geri Madjelis Rendah pada hari 
Kemis, wakil Menteri Urusan 
Luar Negeri Maurice  Schuman 
telah mengeluarkan tuduhan. bah 
wa Spanjol melanggar persetudju 
an2 internasional tentang Marok 
ko. Schuman kemudian - menge 
mukakan dasar2 dari sikap Peran 
tjis sebagai berikut: 

1. Sewaktu pemerintah Peran 
fjis memberikan hak kepada resi- 
den djenderal untuk menjingkir- 
kan Sultan Sidi Mohammad ben 
Yousef guna menghindarkan ke- 
katjauan umum, Perantjis bertin 
dak berdasarkan 3 kewadjiban2 
jang termaktub dalam Perdjandji 
an 1912, jakni mendjamin keter 
tiban dalam Keradjaan - Sharif, 
mempertahankan dinasti jg me- 
merintah dan mendjamin keama 
nan pribadi Sultan. 

Perantjis tidak perlu berunding 
dengan Spanjol untuk melakukan 
tindakan2 'itu, tetapi sebagai sua 
tu, kehormatan 'Perantjis telah 
memberitahukan tindakannja itu 
kepada. semua negara asing. 

2.. Sebaliknja, dengan membe 
narkan kedaulatan dari Khalifah 
Tetuan, Spanjol bertindak berla 
wanan dengan kewadjiban2 inter 
nasionalnja. 

3.. Perantjis selalu adakan ker 
dja sama dengan Spanjol menge 
nai masalah Marokko, dam telah 
memikul bagian jang besar dalam 
perang Riff dalam tahun 1925 
dan telah menjelenggarakan hubu 
ngan jang erat dengan Komisaris 
Tinggi zone Spanjol. 

4. Rentetan pembaharuan2 jg 
kini sedang . diselenggarakan di 
Marokko Spanjol merupakan sua 
tu tingkatan jang baru dalam 
politik. Perantjis dan ' karenanja 
setiap tindakan Spanjol utk. meng 
hantjurkan kesatuan  keradjaan 
Sharif melanggar martabat Sul- 
tan. 

Sementara itu naskah dari nota 
Spanjol jang menghendaki pen 
djelasan tentang pidato jang “di 
utjapkan oleh Komisaris Tinggi 
Spanjol di Marokko, 
Rafael/ Garcia Valino, pada tgl. 
21 Djanuari telah diumumkan pa 
da hari Kemis. 

Nota Ahmad Choukeiri. 
Berita Tetuan pada hari Kemis 

mengatakan, bahwa istana Khalif 
pada hari itu telah mengumum- 
kan nota titiapan selamat jang di 
tulis oleh Wakil Sekretaris Djen 

f. Diandji dan priosip2 jang kmi 
itu telah dipenuhi pula oleh Pems- 
'#rintah R.I. pada tahun 1946 dengan 
pembuatan U.U. Kewarganegaraan 
No. 3 tahun 1946. 

Penjimpangan dari prinsip? tadi, 
jang terdapat dalam  perdjandjian 
K.M.B. bahagian jang mengenai xe- 
,warganegaraan, telah terdjadi karc- 
na keadaan memaksa diwaktu mana 
bangsa. dan negara kita belum da- 
pat melaksanakan kedaulatannja se- 
penuhnja. 

Maka pada saat sekarang bangsa 
dan negara kita telah merdeka dan 

berdaulat dan dapat: melaksanakan 
kedaulatannja sepenuhnja sesuai de- 
ngan prinsip2 jang telah dinjatakan 

kehadapan dunia pada permulaan 
masa proklamasi, jang sebagaimana 

jang tertera didalam Manifest Po- 
litik 1 Nopember. 1945, wadiihlah 
kita pegang teguh prinsip2 jang ber- 

moral tinggi itu didalam membuat 
perundang-undangan mengenai ke: 
warganegaraan. 

Berdasarkan jang tsb. diatas, .,Ma- 
siumt” tidak dapat mengikuti djalan 
pikiran Kabinet  Ali-Wongso, jang 
menghasilkan R.U.U. kewarganega- 

raan jang menuntut ,,Masjumi” ber- 
dasarkan suatu dijalan pikiran jang 
opportunistis dan bertentangan . dex 
ngan prinsip2 jang bermoral. Demi- 
kian keterangan Pimpinan 
»Masjumi” 
»Antara”. (Antara). 

Magsaysay Hampir 
Dibunuh 

FIHAK POLISI di Manila pada 
hari Djunm'at pagi telah berhasil pa 

orang gerilja Huk jang sedang me- 

inandjaj sebatang « pohon ' didekat 
djalan-masuk — dari istana Malaca- 
nan dengan maksud untuk melaku- 
kan pertjobaan pembunuhan 
dap presiden Magsaysay. Carlos Al- 
vis, demikian nama orang tsb, jang 

berumur 23 tahun itu adalah ang: 
gota dari eskadron ke-3 dari kaum 
gerilja Huk. jang melakukan operasi 
nja didaerah . propinsi . Camarines   

Djenderal ! 

Norte di Luzop Selatan. Dalam. -ke- 
terangannja jang diberikan « kepada 
fihak jang) berwadjib ia menjatakan, 
bahwa. dalam memandjat pohon. te- 
di ia bermaksud hendak tidur diatas. 
Fihak polisi tidak dapat ' menemu- 
dan sesuatu . sendjata pada Carlos, 

tapi dianggapnja, bahwa orang tsb 
telah membuang. pistolnja pada saat 
sebelum ia ditangkap. (AFP). 

an 

keiri, kepada Khalif Moulay - el 
Hasset bin el Mahdi. 

Dikatakan antara lain, bahwa 
Liga Arab. tak hkan melupakan 

SAE PMI PEN tam mk ag 

  

ae “aa telah 1 

da mengetahui dan menangkap se-' 

PP- SBPP kepada Kebaktian terhadap Tuhan” (Surat 

  
! 
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terlia-, 

sesuatu golongan sehingga ber- 
il, sebab itulah jang lebih dekat 
”Al-Maidah” ajat 9). 

Sk. Kedaton 
Disinjaleer Di Djatan 
Hongkong, - Surabaia : 
Ia Hanja,,Uit Logeren”? 

  

BEBERAPA PIHAK jang da- 
pat dipertjaja di Surabaja menja- 

wa Sekar Kedaton, ja- 
carta jang dikabar . 

1en alkan keraton 
Selo, telah kelihatan ada di Sura- 
baja. Injatakan 
tinggal di Djalan Hong Kong, 
tempat kawannja setia, seorang 
keturunan Tionghoa. 

Beberapa wartawan jang me- 
merlukan datang kealamat terse- 
but tidak 

  

   
     

  

berhasil menemui Se- 
kar Kedaton, dan tidak davat di- 
tarik kesimpulan jang pasti apa- 
kah puteri itu ada disitu atau ti- 
dak. f 

Pergi ,.uit Togeren” — 
Nginap”, 

Kini penduduk Solo sedang ramai 
membitjarakan peristiwa seakan-akan 
Gusti Sekar Kedaton, “adik puteri 
Susuhunan. “telah ,.dibawa minggat 
keluar Kraton  setjara mystericus 

oleh ,,pahlawannja”. Pihak jang ber- 
dekatan dengas Kraton menerang- 
kan kepada P.I. Aneta' seperti beri- 
kut: Sedjak lama Gusti Sekar Keda- 
ton telah seperti bertunangan dengan 
Mr. Atmodiningrat. sekretaris priba- 
dinja Susuhunan. Perhubungan itu 
telah disetudjui Susuhunan, tetapi di- 
tentang oleh Ibunda Susuhunan. Ka- 

renanja maka suasana rumahtangga 
Kraton senantiasa mendjadi tegang 
sehingga achirnja Susuhunan menju- 

Partai | ruh adiknja-,,uit logeren”, entah ke- 
jang disampaikan kepada! mana. 

Hal jang sedemikian jang dilaku- 
kan “diluar tahunja keluarga Kera- 
ton, telah mendjadi bahan jang di- 
sukai bagi pembuat tjerita2 sensasio- 
nil dan romantis. -Lajak diketahui, 
bahwa beberapa. waktu jl, selagi ke- 
luarga Kratoy mengundjungi  Sura- 
baja sebagai tetamu kolonel Nasir, 
pernah ada tjerita tentang ,.pertu- 
pangan” antara kolonel Nasir dengan 
Gusti Sekar Kedaton, jg' belakangan 
ternjata kurang benar. 

  

Pelaut? Jugosla- 
via Utk Pelni 
SERIKAT - PELAUT Jugoslavia 

akan mengirimkan 17 pelaat Jugo- 
slavia ke Indonesia “ untuk: selama 
dua tahun mendidik pelaut2 Indone 
sia untuk PELNI, demikian di kz 
barkan oleh kantor berita Jugosla- 
via. Tanjug dari Rijeka. Pelaut2 itu 
akan bertolak “dari: Jugoslavia “ da- 
lam bulan Pebruari dan Maret. 

Ketud serikat pelaut itu: menjata- 
kan, bahwa walaupun - Jugoslavia 
sendiri dalam - dapangan pelajaran 
perdagangtin belum mempunjai ba- 
njak pelaut2 jang tjakap, perminta- 
an Indonesia untuk memberikan ban 
tuan dalam pembangunan - armada 
perdagangan Indonesia telah diteri- 
ma baik oleh Jugoslavia. (Pia). 

ia bertersnat! 
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| Bantulah " 
DOMPET MERAPI 

   

    

  

  

knja Ditanja: ,,Mau Bajar.. : 
Ataukah Tidak” 

SEKSI LUAR NEGERI Parlemen hari Kemis mengadakan ra- pat-kerdja dengan Menteri Luar 
kannja perundingan dengan Dje- 
kerugian perang. Tentang: soal 

kepada » Antara”, bahwa menurut keterangan Menteri, :d'hentikan- nja perundingan dengan Diepang untuk. sementara waktu karena mas'h besarnja perbedaan antara 
ngenai djumlah Merugian perang 

Merapi Kema- 
ren Tenang 

Bung Hatta Akan Menin- 
djau Daerah Muntilan 

SEPANDJANG hari Djam'at 
kemaren keadaan udara di Mera 
pi selalu baik. Puntjak davat ter 
lihat dari semua pos2 pendjagaan, 
ketjuali pada djam 15.00 dari pos 
Plawangan tidak bisa terlihat, ka 
rena tertutup kabut tebal. Dianta 
ra pos2 jang melanrorkan adania 
guguran2, jang -terbanjak jalah 
dari pos Selo. Tamvak guguran2 
tak henti2-nja masuk ke djurang 
Apu, semuanja berasal dari lava 
tahun 1954. Dari Plawancan “di 
samping itu terlihat djuga hem 
busan2 sulfatara asal dari lava 
ahun- 1948. Pada diam 14.00 di 
Ngepos. 'terasa angin kentjang 
menghembus dari selatan, Seismo 
graaf di Babadan hari Djum'at 
kemaren mentjatat 2 kali peta- 
ran, ialah pada djam. 8.48 dan 
djam 12.00. Telmeter tenang. 

Sementara itik mengenai ren- 
ijana kundjungan wk.-pres. Hatta 
didaerah Jogja dapat” dituturkan 
ibb.: Hari Sabtu ini djam 9.30 
rombongan Hatta tiba di Pram 
yanan dari Selo. Setelah menin 
djau sebentar tjandi Prambanan, 
-alu menindjau desa Kabur jang 
litempati para pengungsi dan 
ijuga desa Kali Aden, sebuah 
desa jg sudah dikosongkan. Dari 
sini kemudian Hatta akan  me- 
ngundjungi kantor Dinas Gunung 
Berapi di Jogja. Malam harinja 
tidak .ada atjara: kemurgkinan 
djuga “Hatta akan mengundjungi 
resepsi Windon PWI. 

Hari Minggu djam 08.00  be- 
rangkat ke Srumbung, menindjau 
pendjagaan di Ngepos, Babadan 
dan terus ke kawedanan Munti- 
Ian untuk menerima - laporan. 
Dari Muntilan terus ke Magelang 
guna makan siang, sesudah itu 
meneruskan penindjauan ke Sa- 
wangan dan tempat pengungsian 
Tlatar. Kembalinja ke Jogia me- 
lalui Tempel dan Pakem. 

Hari Senen djam 08.00 ke la- 
pangan Adisutjipto - (Maguwo) 
terus mengadakan penerbangan 
menindjau . Merapi dari udara. 
Djam 10.30- rombongan . Hatta 
bertolak kembali ke Djakarta de 
ngan pesawat terbang. 

INDONESIA AKAN MEMBU- 
KA KONSULAT DI 

5 KOBE. 

Wartawan ,,Antara” mengabar 
kan dari Kobe, bahwa Indonesia 
akan membuka konsulat di Kobe, 
kota pelabuhan disebelah Barat 
kota Osaka. 

Tak Ada 
"Tanda 

Bhw Markas Kominis 
Malaya Dipindah 

Ke Indonesia 

Berhubung dengan berita .. dari 
sumber. Inggris di. Singapura. bahwa. 
partai komunis Malaya telah me- 
mindahkan markas -besarnja dari 

Malaja ke Indonesia, sekretaris djen: 
deral CC PKL, D.N. Aidit antara 
lain menerangkan bahwa tidak. ada 
kesimpulan lain dari berita itu, me- 
lainkan hanja untuk menutupi ke- 
kalahan2 jang makin banjak dan be- 
rat diderita” oleh “tentara kolonial 
Inggris di Malaja. Dengan menjiar- 
kan "berita itu fihak Inggris mau 
memperketjilkan arti daripada  per- 
lawanan. rakjat Malaja dengap tenta- 

ra pembebasannja dibawah pimpinan 
Partai Komunis Malaja. 

Bagi rakjat Indonesia, apa jang 
Sekarang terdjadi di Malaja tidak 
berbeda dengan 'apa jang terdjadi di 
Indonesia “selama revolusi tahun 
1945-1948, jakni revolusi untuk ke- 
merdekaan nasional jang penuh dan 
untuk demokrasi, demikian a.l. D.N. 
Aidit. (Pia). @ 

  

deral Liga Arab. Ahmad Chou-   
4 Baru2 ini Bengawan Solo, jang pada musim kemarau biasanja tuah serbe- 

Tabu airnja: karena hudjan deras achir achir ini, airnja banjak sedikit ame- 
luap sampai djauh. Pada gambar atas: sebuah pemandangan ats. Benga- 
wan Solo digaribar dari djembatan Batjam: Gambar bawah: salah satu 
halaman Jang tergenang: air. masuk rumah. Bagi penduduk tepi bengawan 
jang demikian itu "sudah biasa”. Setiap tahun mereka mengalami, ku- 
cung2 sampai 2, 3 kali tiap musim hudjan. 

Gambar sumbangan : sdr. Sumarsono, 

Madugondo, Grogol, Solo. 

“tawa 

i 

sehingga - ach'rnja 

telah dibuat gambaran2 jang sedje- 
las-djelasnja tentang “harga dari 
usul2 itu, lebih djelas daripada ka- | 

rakjat. Marokko. 

perdamaian dengan 
waktu itu Djer- 

selama-lamanja, dan 
maksud jang di 

kandung Rusia. 

Dalam perdjandjian keamanan itu 
ta2, demikian koresponden Pl-Aneta "hanja negara2 Eropa sadja diperbo- 
di Eropa. lehkarf ikut serta. Termasuk Rusia. 

Menurut usul: Molotov, semua ne Akan tetapi terketjuali Amerika Se- 
gara2 Eropa harus mengadakan se- srikat. Lebih djelas daripada ini mak 
buah perdjandjian keamanan sela- sud Rusia untuk mengusir Amerika 
ma 50 tahun, sementara negara2 be Serikat dari Eropa tidaklah mung- 
sar berusaha terus untuk mentjapai kin. 

Lambaga Keabudajaan 

Kom. Bataviassch Genap g 

sea Kunstanan Wi atana
dh senpi 

1 
"3 Kp 

Indonesa 

tuzhap 
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Atau orang dapat pula berkata 
dem'kian: Ini adalah sebuah usul 
untuk. memperluas kekuasaan Rusia 
sampai lautan Atlantik. Sebab per- 
djandjian2 diantara negara2 Eropa 
jang sekarang sudah berlaku, boleh 
dilangsungkan,” asal sadja sesuai 
dengan tudjuan2. perdjandjian kea- 
manan Eropa”, jang sebenarnja ber 
arti, bahwa Rus'a mempertahankan 
kekwasaannja — dinegara2 pengikut- 
nja di Bropa Timur, akan tetapi ne 
gara2 Barap harus memutuskan hu- 
bungan2 militer dan ekonominja de 
ngan negara2 diluar Eropa, Djadi 

  

Gema Tertawa Dalam K Oonperensi 4. Besar 
USUL2 BARU dari Molotov me- perdjandjian 

ngenai keamanan Eropa telah men- Djerman. Selama 
| diadi bahan tertawaan bagi fihak ba, man tetap terpetjah belah. Itu arti- 
“rat, dan orang demikian keras ter-'nja bahwa Djerman akan tetap ter- 

Molotoy petjah untuk 
ikut pula tertawa. Dengan demikian itu mungkin pula 

terdjadilah sebuah Eropa jang tak 
berdaja. Mengenai pembubaran NA 
TO dan EDC dan. netralisasi Djer- 
man dikatakan, bahwa untuk mem 
bitjarakan usul2 jang gila” ini t- 
daklah mungkin. Dengan  adanja 
usul2 Rusia ini, maka dapatlah di 
katakan, bahwa konperensi Empat 
Besar di Berlin itu telah " menemui 

kegagalan. Sesudah usul2 ini, mala 
han disangsikan apakah akan ditja- 
pai persetudjuan mengenai soal jang 
terachir dari agenda, jaitu perdjan- 
djian dengan Austria. Karena ini 
pada dasarnja akan berarti mundur- 
nja Rusia dari Eropa Tengah, (Pia). 

tuntutan masing2, terutama me- 
6 | : . jang oleh Indonesia dipandang se. | 

bagai bag'an penting untuk tertjapainja suatu perdjadjian bilateral, | 

Berhubung dengan terhentin?a pe- 

Otto 

penjesalan- 
nja, sebab berpendapat, bahwa me- 

rundingan “itu, selandjutnja 
Rondonuwu menjatakan 

ban moral dan  kewadjibam juridis. 
Maka sebaiknja kita tanja sadja ke. 

pada. Djepang, suka bajak .atau tidak. 

perhitungan jang terang, dan 
pang mau. bajar berapa. 

berdasarkan perhitungan ' kita" jarg 

lajak itu kita menuntut pembajarfin 
kerugian perang berdjumlah Rp.100 

tapi Djepang hauja mau baiar Kp. I, 

35 sadja misalnja, maka berartilah 
bahwa Djepang sebenarnja tidak 

mau bajar. Djika memang begitu, 
baiklah djanganlah berunding  sa- 

dja”, demikian Otto Rondonuwu. 

(Antara). 
h3— 

Dje- 

Negeri Mr, Sunario guna menda- patkan keterangan disekitar dihent' 5 ' pang mengenai pembajaran ganti 
tersebut ketua Seksi Luar Negeri Otto Rondonuwu menerangkan | 

nunda2 mendapatkap hasil dari sesu- 
atu hal jang sejogianja bukan suatu! 
pertikaian, adalah menurut Rondonu- 
Wu menghambat kemadjuan umum: 
»Sa'a berpendapat, bahwa pembaja-   - AA | 
ran kerugian perang adalah kewadji- 

Kalau Djepang suka membajar, ma-| 

ka kita tentuka, tuntutan menurut | 

Andaikata, kapal 

  

aw 

  
pembersihan terhadap. kampanje 

dari fihak Barat. 

Mereka katanja dituduh  .menu- 
runkan moral polisi” dan mendiadi 
spion dari fihak Barat, demikian bi- 
ro penerangan tersebut. Organisasi 
fact finding dibawah tanah ita me- 
nerangkan, bahwa polisi rahasia d: 
Magdeburg “ telah menangkap lebih 
dari 30 orang pemuda jang menu- 

rut dugaan pemimpin? gerakan ma- 
hasiswa untuk menggulingkan  pe- 
merintahan komunis melalut pemili- 
han jang bebas. Para mahasiswa ta- 
di dituduh menjebarkan pamflet? jg. 
mentjantumkan usul2 persatuan Djer 
man jang dikemukakan “ oleh para 

' menteri luar negeri: Barat” dalam 
(konferensi Berlin dan serangan ter- 

  
ihadap: menteri: luar negeri Rusia 
! Molotov jang menolak . usul Barat 

Mereka dituduh “ mengadakan jitu. 
| komaiot provokasi » 
Irensi Empat Besar, 
| tersebut. 

demikian biro 

Protes aksi. 

Harian Neu Zeitung dari 'komisa- 

ris agung A.S. menerangkan, bah- 
| wa dalam gerakan? protes”, kaum 

i buruh “pabrik /Berlin Timur menun. 
tut pemilihan2, bebas dan menerizk- 
kan seorang pemimpin komunis jang 
sedang berpedato 

nuntut 

harian tersebut.s 

| Paul. Wandel, anggot8 central ko-j 

Djerman : mite dari partai komunis 
Timur diteriakkan supaja diam keti- 
ka ia berpedato dalam suatu rapat |: 
umum di Obserschoenewalde, demi- 
kian harian tersebut. 

|. Pembesgr2 Dierman Timur Lini 
sedang mengambil tindakan? dsru- 

rat untuk “menindas kemungkinan 
pemberontakan kaung tani, demiki- 
an menurut kalangan2 jang lajak 

mengetahui.  Selandffitnja kabarnja 
mereka sedang memikirkan  tinda- 

kan2 untuk mentjegah mengalirnja 
kaum pelarian ke Barat, andai kata 
konferensi Empat Bsar tidak san - 
gup untuk mempersatukan Djerman 
Barat dan Timur, (UP-Antara), 

& 
“ 

“ s i 

"9 N 

“ u 

“ 
“ BA 

selama konfe- | 

  
1 hak mengikimi 

dalam suatu :ra- « 
pat. umum untuk memberi ,,pendje-' 
lasan” sikap: Rusia dalam konferen- ' 
si Empat Besar. Didua buah pabrik 
telah disebarkan pamflet2 jang me-'/ 

pemilihan. bebas, demikian 

  

  

| | Bekas Tawa- 
Kalau Djepang Sebenarnja Tidak Mau | 
Bajar, Baiklah Kita Tidak Adakan! 
Perundingan Sadja: Kata Rondonuwu 

nan2 Utara 
Belum Masuk. Tenta- 

ra Korea Selatan, 
MENYTERI pertahanan Korea 

Semuan, Son Won Hi, mencumam 
kan di Seoul pada hari Kemis, 
bahwa hingga kini belum ada se- 
orang diantara orang2 Korea Uta 
ra, bekas tawanan perang dan 1g 
anti-komunis, jang sudah mendaf 
iarkan diri pada tentara ” Korea 
Selatan, walaupun sebagian besar 
dari mereka telah. menjatakan 
ingin memasuki dinas tentara 
Korea Selatan, . Seperti diketahui 
orang2 Korea Utara ini berdjum 
lah 7.700 orang dan telah diserah 
kan kepada komando PBB “pada 
igl. 22 Djanuari jl. untuk' kemu 
dian pada tanggal.itu djuga telah 
diberikan status sipil, dan kesem 
patan untuk memasuki tentara 
Korea Selatan. Sohn Won IT diu 
ga mengumumkan bahwa semya 
sendjata dan perlengkapan . dari 
2 divisi A.S. jang ditarik kembali 
dari Korea akan diserahkan kepa 
da tentara Korea Selatan sebagai 
suatu bagian dari bantuan militer 

A.S. 4 
Sementara itu 20 orang . dari 

diumlah 88. orang bekas tawanan 
perang di Korea, jang telah 'me 
jalakan keinginannja supaja . di 
kirim ke suatu negara netral dan 
jang kinisedang diangkut dengan 

menudju .Madras, “telah 
memilih India sebagai tempat 
tinggal tetap, demikian diumum 
kan dengan resmi..di. New. Delhi 
pada hari Kemis. Bekas tawanan2 
perang tsb. lainnia akan tinggal 
untuk sementara di India sampai 
mereka telah memilih  megara 
netral lainnja dan “diperkenankan 
masuk sebagai orang -. immigran 
oleh nemerintahan necara jg ber 
sangkutan. (Anfara-AFP) 
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Ketjelakaan ngeri jang terdjadi pada hari Kemis kemaren di dil: Overste 

Slamet Rijadi (Solo) pada diam 8-5 pagi. Seorang pengendara: betjak ' 

telah -ketabrak kereta api hingga “dalam keadaan pajah seperti tertera 
digambar. Pengendara betjak tadi tepat “djatuh “dibawah roda2-gerbong. 4 

(Foto: Studio Yan Any Solo) 

telah menangkap 14 orang 

anti komunis untuk pemilihan 
bebas di daerah pendudukan Sovjet Rusia di Djerman Timur, Birs ' 
penerangan ,.anti komunis” di Berlin Barat menerangkan, bahwa | 
para opsir tadi ditangkap di Er furt karena mendengar'siaran ra- 
dio Barat tentang konferensi Empat Besar di Berlin dan mentjeri 
takan kepada para opsir lainnja mengenai usul persatuaf Djerman 

Half-Kanan 
Jang Aju 

Telah Mendjadi Bintang 
Lapangan Dim Pertar. 

dingan Sepak Bola 

de
 
na

ra
, 

PADA , WAKTU  dilang- 
sungkan pertandingan ' sepak- 

bola "antara kes. Skutari me-" 
lawan kes. Dynamo di Tira- 
na, “Albania, seorang captain 
dari kes. Dynamo mendadak 
tertjengang waktu melihat su- 
sunan lawannja. Ia melihat 
seorang jang “manis. “mtkanja 
mendjadi half-kanan “kes. 
Skutari. Ternjata bahwa hatf- 
kanan “itu adalah......... se- 
orang wanita dan “bernama 
Myriam Teliti," Captain tsb 
mengadjukan protes pada wWa- 
Sit,. mengapa seorang wanita 
diperkenankan 'ikup serta “da- 
lam .. pertandingan, Wasit 
mendjawab bahwa dia ber 

pertandingan 
oleh karena, telah mendapat 
tanda boleh ikut serta ber- 
tanding dari" Perhimpunan 
Sepakbola Hongaria. “Tatkala 
permainan sudah “ berdjalan, 
wanita itu meskipun - bukan 
termasuk: seorang penendang 

pat 'meneriremy dan meinbagi 
bola setjara soepel dan achir- 
nja mendjadi. Javoriet dalam 
pertandingan, Fee     
  

santan 
9 . 

GERAKAN PEMBELA 
. PANYJASILA, 

Dari pihak jang bersanokutan 
diperoleh kabar, dbahwa. - baru2 
ini telah didirikan di Djakarta 
»Gerakan Pembela  Pantiasila” 
dengan tudjuan mempersatukan 
lenaga dan menggembleng sema- 
ngat rakjats“untuk membela dan 
mempertahankan Pantiasila seba- 
gai dasar konstitusi negara kesa- 
tuan Republik Indonesia j.a.d, 

x 

bola jang “keras, sternjata da- de 
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Tangkapan'SertaPember- . 
sihan Di Djerman Timar 

SEBUAH ORGANISASI d-bawah tanah di Berlin melapor- 
kan hari Kemis, bahwa fihak Rusia 3 : 
opsir polisi militer Djerman Timur dan 30 orang mahasiswa dim 
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kan tang 4 
| tuan tanah 

telah 
| lam mana 

jang 

demikian ru 
— hanja dapat 

n peratur- 
pa er Setiar 

Kata aa Nda 
|. Mengenai tanah Ke is 
ada di Karangaju, Pak Hari- 

i Na rana bahwa tanah tsb. 
tanah. Pemerint .miliknja tuan 

emerintah tidak dapat 
tangan dan membagi? 

karena tidak ada 
Pn fihaknis 
bersedia tanahnia d 

i2-kan kepada petani ig lama | 
can ia tidak menerima tuntu 
dari penggarap baru. 

UMAH DILEMPAR! BATU 
. PENGHUNINJA DITIKAM. 

— Djam 03.00 tengah malam baru? 
ini dikampung Krandjangan Sims. 

erdjadi suatu peristiwa, da- 
seorang penduduk ber- 

Budjar telah Lb engan 

ka2 Ker Ian 

e men- 
Pa diang- 

“kat Ka aa pa jang meiaku- 
kan kan penikaman itu belum diketahui 

i. Tapi menurut lapo- 

etika itu dirumah- 
atangi oleh sz- 

: ag: terdiri 1x. 

pan 
1 9: 0,75 sehari mulai berlaku tang- 

Tenplin Gunung Pa sex. 
( Pada Gi biasa aa basemodi Sa   namukamuk wat... 

own 

Aa AU AN. 

Pn memberikan kenaik- 
upah: kepada buruh sebesar 

Ly Oktober sampai dengan 31 
mber 1953, pembajaran diberi- 
selambat-lambatnja sampai d- 

aa tanggal 17. Pebruari 1954: II. 
Keputusan P4P di Djakarta, kalau 
'Jjumlahnja lebih akan “diberikan 
tambahan, - dan kalau kurang jang 
sudah diberikan tidak diminta kem- 
bali, berlaku mulai 1 Djanuari 1954: 
II. Selama aksi2 berdjalan dibajar 
Senuh. 

PERINGATAN SEWINDU 
CHUNG LIEN HUI. 

Dengan mendapat perhatian be 
sar dari para anggauta dan unda- 
ngan, pada hari Kemis malam 

Tibl., bertempat di Aula Sin You, 
dj. Stadion, Chung Lien,Hui tjab 
Semarang telah mengadakan per- 
|.ngatan hari Ulang Tahun Sewin- 
du dengan mengadakan  pertun- 
djukan2. Kritik tadjam untuk ke 
madjuannja Ch. L.H. telah dike- 
luarkan oleh ketua panitia pera- 
'aan jang mentjela sikap2 pasief 
dari para angg. jang hanja pandai 
mentjela, tetapi tidak berani ter- 
“djunkan diri dalam memperkem- 
cangkan perkumpulannja. 

Dalam memperingati Hari 
Ulang tahun tersebut pun diada- 
kan penjerahan piala2 dan hadiah 
hadiah kepada para pemegang 
lotre tournament, sedangkan bagi 
para pemain concert Chung Lien 
Hui, jang diadakan nada acbir 
th. 1953, mereka diberi tanda 
mata sebagai penghargaan. 

PENGHASILAN PADJAK 
NAIK. 

Selama th. 1953 Inspeksi Keuang- 
an daerah Semarang telah menerima 
uang dari 
sedjumlah Rp.. 80.000.000.—.   ali ak ukan pe- 

tsb. diu- 
Tahun 1952 penerimaan itu sebesar 
Rp. 79.000.000,— berarti suatu ke- 

- naikan sebesar Rp. 1.000.000.—.. Me 

h (pihak “kantor padjak itu sendi 

S.B.P 
Setelah anfjamai terse : i 

ak mendapat perhatian aa pi- 
madjikan maka pada te. 11 Pe- 

djam 08.30 untuk selama 3 
djam sdjumlah 3500 buruh pelabu- 

Semarang jang tergabung da-| peralihan. Padjak ini tahun 1953 be- 
m SBPP telah mogok tidak be- 

ja. Tempo 3 djam itu olehnja 
akan untuk berdemonstrasi 

diaan masing2 
menudju 5 Komando Nae rak 

ara pembesar2 setempat anta-| 
oleh Wafikota Semarang sig. 

ambutnja dengan rasa terharu. 
Kanan ju ng ihak Moh 

Ti 1 

: Mara. ae 
2 an ini berarti 

out” jang Pn pi- 
ang n atau tidak m di-| 

Iran padjak, baik b 
#pun perusahaannja 

ipada bin. April 1952 itu 

orang 

nurut keterangan, tambahnja pengha 
.silan negara ini belum berarti ng 
wa keinsjafan para 
terutama jang 

bah, tetapi semata? Karta 'keaktipan | 

pula berhubung banjak 
ha2 jang mengurus se Haa 3 

-Insjeksi Keuangan Semara: 
puti daerah Pati, Semarang dan Pej 
kalongan jang selama ini mengurus 
14 matjam padjak. Diantara itu jang 
paling banjak diterima jalah padjak 

rnja ada Rp. 39.000.000,— tetapi 
tahun 1952 sedjumlah Rp. 40.000. 
000,—. Mundurnja- penerimaan ini 
disebabkan turunnja tarip padjak: 

Padjak, lain jang banjak masuk- 

jalah padjak perseroan, jang da- 
lam tahun 1953 sebesar Rp. 11.000. 

besar Rp. 8.000.000,— sadja. 

PERKARA PERAMPASAN. 
Dibawah pimpinan Hakim Mr. 

Surjadi, hari Rebo jbl. Pengadilan ' 
Negeri Semarang telah melandjut 

| kan pemeriksaan perkara perampa 
san. uang sedjumlah Rp 110.000 
milik N.V. Internatio jang akan 
disetorkan pada Bank Factory. 
Empat orang jang didakwa mela 
kukan perampasan jang terdjadi 

dapat 
tertangkap, tetapi kemudian se 

diantaranja bernama T. 
telah dapat melarikan diri ketika 
berada dalam tahanan. Hingga 
|jang diadjukan pada sidang Pe- 

T-fjalah S., J. dan Sr. Ketiga dakwa 

sijataan itu, antara lain lah, bah- | 
ja pentjabutan sdr. Sumarno seba- 

gai wakil Partai Nan pena: 

itu menjanekal keras apa jang di 
tuduhkan kepadanja. Setelah be 
b orang saksi didengar kete 
rangannja, kemudian Penvadilan 
menganggap kesalahan — dakwa2 

-litu kurang terang dan achirnja 
can| Hakim memutuskan dakwa2 S. 

dan Sr. dibebaskan dan dakwa J. 
didjatuhi hukuman djanggelan 1 

Itahun dengan masa perobaan 3 
1 tahun.   
  

ae peniaia Surat ttg. 9-2 -'54 jang 

Ha kepada Kami, agar isi kantor kami 

  

  

H CHRISTINE ALBERTINE 
RST, berumah di Bandjarne- 

ijukan permohonan kepada Ke- 
gara jang maksudnja sebagai be- 

di Bandjarnegara pada 
asal 3 

1 45 meninggal dunia di Purbo 
dengan tidak eninggal 

Na Ne rat 

kepada Pengi lan Negeri 
2-nja achliwaris dari F. LX. 
nja, berupa: tanah eigendom 

anah ecigendom dengan ba- 

di Mlatihardjo (Semarang 

rumah di Siswedipuran 

tanggal « 
# (2) S. 49 448. 

Ketua Pengadjjan Negeri tersebut, 

(DARMOIO) 

(diadakan tiap2 "hari dst 

1 

pelbagai matjam padjak.- 

an 

»ketjil2a aer -1 

dan| 

ah 

buruhnja aa 
Kia ( S. 21 

000.—.dan selama th. 1952 hanja se 

ngadilan hanja 3 orang dakwa, | 

an 

pula banwN bada #g'-10 
lah terbit kembali 

berapa waktu . 
Pemimpin Umu 
Roichan dan Redaksi: 'sdr : 
tinah/Mohamad Dai. 

(SALATIGA 
KONP. P. G. A. dan SG.H. A. 
Pada tanggal 18 sampai dengan 

20 Pebruari di Bogor akan diadakan 
konperensi dinas dari kepala2 (pe- 
mimpin2) P.G.A. (Pendidikan Guru 

ru dan 
nesio. S.G.HLA. terdapat di Bandung M 
Jogja dan Malang. Lamanja peladja | 
ran 4 tahun, tjalon2 murid dari S.M. 
P..Mereka jang telah lulus didjadi- 
kan guru Agama an nan lan | 
djutan, dan hakim 
Agama. P.G.A. terd aa itiap2 ka 
residenan. Lamanja ag 6 ta 

hun, tjalon2 murid dari S.R.. Mer 
ka jang telah lulus ak Sidjadikan! 
guru Agama pada Sekolah Rakjat. 

ja PURWOREL, 
MERESMIKAN PEMBUKAAN 

OBJEK PEMBANGUNAN. 
Pada tgl. 17 Pebruari Dewan Pe 

merintah nan Purwo- 
redjo, akan meresmikan - pembuka- 
an objek2 pembangunan, jang akan 
dihadiri oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah. Budiono, Panglima Div'si Di- 
ponegoro overste Moh. Bahrun, re- 

nja. 
Objek jang akan diresmikan ia 

pembukaan djembatan Liwung di| 
atas kali Bogowonto, tempat perte, 
nakan kambing, Kebun bibit. di Bult 
butan kawedanan Purwodadi, 
batan Tjokrojajan, dll. 

x 

AIR MELUAP | 'MEM- 
BANDJIRI AH2. 3 

R.T. kampung Sekaju Baru Smg. 
min ab: can, bahwa tiap2 ada 
hudjan di bendungan jembatan ba- 

|ru djurusan Ken#bangpaes, airnja se- 

lalu meluap dan kemudian air itu 
membandjir pada rumah2 penduduk 
dikampung Sekaju Baru. Dengan ke-| 
adaan demikian ini maka R.T. tsb. 
meminta perhatiannja DPU K. B. 
Smg. bagian Pengairan. 
KESUDAHANNJA PERTAN- 

Agama) dan S.G.H.A. (Sekolah Gu- Hi. ! 
akim Agama) seluruh Indo | 

adilan | 

Hah sebagai berikut: 

siden Kedu dan para undangan Ja n pe 

djem | 

16.999 orang pengungs 

segera ditempa 
gai ahli ki 

is. dan patung 
ksudkan de 

| S) ” tersebut 
'hasil2 t iptaan para 
sia dapat lebih Dean 

lah aa di Bantul 

nenghina” 
m muslimin | 

jib 1 
, sedjak 

ditahan oleh pihak polisi dae 
rah Bantul untuk diperiksa. 

'IWaGeLang 
1 

Minekan di 
kabupaten 
1953 ada-) 

Dindiknja pentjutian, 
dan pembukaan  didaeral 
Magelang selama tahun - 

'Pentjurian 29 kali, perampokan 
76 kali, pembunuhan 44 kali dan jg 
mati 49 orang. Perampokan tsb ter 
diri. 226 buah rumah kerugian pen 
duduk Rp 272.447.— dan pentjuri- 
an 29 rumah sebesar Rp 16.328.— 
Dalam tahun 1952 telah terdjadi   

beberapa ha: 
aga-i 

KEAMANAN SEMAKIN BAIK | 

  
  

Gerakan Mahasiswa Djakarta jang 
kan sokongan guna ekorban 

tua Jajasan Penolong Korban Bentja 

Merapi, telah menjerahkan 

Rp: 10.293.35 kepade Wali Kota Sudiro, jang meneruskannja kepada Ke 

bar Bungkusan wang telah Da pada Ta, Kotg 

mengadakan 'aksi arak mengumpul- . 
“ sedjumldh 

candar.. Gam- na Alam, Noer Sutar 
karta' Raya. 

  

. RUU War 
£ 

: Pasal 14. S 
(4) Bilamana anak termaksud 

dalam pasal 2 dan pasal 13 sam- 
pai berumur 21 tahun, maka ia 
kehilangan kewarganegaraan Re- 

| publik Indonesia lagi, djika dan 
(pada waktu ia menjatakan kete- 
rangan untuk 'itu. 

Keterangan itu harus dinjata- 
kan dalam waktu 1 tahun sete- 
lahanak itu berumur 21 tahun 
kepada Pengadilan Negeri atau 
Perwakilan Republik Indonesia 
“dari tempat tinggalnja. 

(2) Ketentuan ajat 1 tidak ber- 
“laku ila anak itu dengan ke- 
hilangan kewarganegaraan Repu- 
blik in onesianja mendjadi tanpa 
Men 

Pasal 15. 
(d) Kehilangan kewarganegara 

jan Republik Indonesia oleh se- 
orang ajah berlaku djuga terha- 
dap anak-anaknja jang 'mempu- 
njai hubungan hukum kekeluar- 
aan dengan ajah itu, jang be- 
um berumur 18 tahun dan be- 
lum kawin, ketjuali djika dengan 

p 

  uringg 62 kali, perampokan 325 
pembunuhan 58 xuli dan 
ti 77 orang. Kerugian ma- 

terieel belum termasuk rumah2 jg' 
“ kar gerombolan liar bersendja- 

p 1.322.547-—. 

BERZIARAH KEMAKAM 
: SIDABUTAR. - 

Berhubung windon PWI Djateng 
d'pusatkan di Jogja pada tgl. 13/14: 
Pebruari, maka rombongan 

| wan Magelang Selasa jbl. telah ber- 
ziarah kemakam Sidabutar, di Giri- 
ojo, sebelah selatan kota Magelang. 
Sebagai diketahui Sidabutar adalah | 

wartawan Antara” di Magelang ' 
karena kesehatannja terganggu, ma- 
ka sebelu lash kedua ia mening- 
gal. Njonja Sidat r sekarang ber- 
ada di Djakar « 

Sebanjak 6.395 dari da 
i di Srum-   aa sa PE TOT   

| Barat Tar HS “er — Tn 
Selatan O—1. Dengan hasil2 terse 

t, menurut penetapan Panitia, 
emarang Utara mendjadi djuara 

dan: NN pe. an 
REI aa 

2 HARGA 
Djakarta, 11 Pe 

24 krt. tiap gr. Rp | 
22 krt. tiap gr. Rps 38.— beli. 
SAS 11 Pebr.: 

22 krt. tiap gr. Rp. 38.80 nom. 
Singapore, . ma Pbr. & 

Laga nyi tael ST 

$ 12— Dal, 
edit 11 Pebr.: 

Ida mereka, agar supaja 

bung sebelah selatan lereng Me- |. 
'“I-rapi,. Magelang, kini telah. kem- 
r- bali kedesanj masing2. Kembali 

pengungsi 'itu atas perintah 
3 dan menurut. 

I penjelidikan, bahwa mereka tidak 
iiparmong prodjo 

termasuk dalam daerah tertutup. 

kan mengungsi dan letaknja me- 
mang sangat dekat dgn. Merapi: 
hanja 604 orang. Oleh pemerin 
tah daerah kini sedang diusaha- 
kan memberikan pekerdjaan kepa 

selama , 
pengungsian itu tidak djadi pe- 
nganggur. 

4 

warta- ' 

6.395 PENGUNGSI KEMBALI. | 

Djumlah penduduk jg diharus: 

kehilangan kewarganegaraan Re- 
publik Indonesianja anak2 itu 
mendjadi tanpa kewarganegaraan. 

(2) Kehilangan kewarganegara 
an Republik Indonesia oleh se- 
orang ibu berlaku djuga terhadap 
anak-anaknja jang tidak mempu- 

Injai hubungan hukum kekeluarga 
Lan dengan ajahnja, ketjuali . djika 
| dengan kehilangan kewarganegara 
an Republik Indonesia anak-anak 

jitu mendjadi tanpa kewarganega- 
yaan. 

(3) Apabila ibu itu kehilangan £ 
ikewarganegaraan Republik Indo- 
nesia karena kewarganegaraan di- 

#Juar negeri, maka ketentuan-ke- 
tentuan dalam ajat 2 berlaku dju 
ga terhadap anak-anaknja jang 
lain setelah anak-anak itu bertem 
pat t nga diluar ne- 

& Seorang anal 5 kehila- 
: : mem eka 

 DIBANGUN KEMBALI. 
Kerusakan2 akibat clash kedua 

“jang tidak sediki, djumlahnja dikota 
Kebumen, kini adan mulai diba- 

| ngun 'kembali. Pembikinan k'osk di 
' muka pasar hampir selesai dikerdja 
'kan. Gedung BRI jang dibangun 
kembali dengan - beaja Rp 350.000 
dan gedung kediaman bupati sudah 

| dapat ditempati dengan bentuk mo- 

kari 

  

  

  Lantakan tiap tael: 
HK $ 248.75. 

London, 11 Pebr.: .. 
Harga emas dalam St 
nasional hari ini jang ditjatat 
di London dim hitungan dollar 
Amerika : 
Beirut tiap ounce 
Macao, tiap ounce 
Hiongkong tiap ounce 
TAN LUNA 

.RADIO 
SIARAN RRI. TRITUNGGAL 
Semarang, 14 Pebr. 1954: 
Djam 07.10 Irama beguine, 07.30 

: 3 3. 
— 

baru, 08.30 Taman kanak2: 09.0 
Gema Angkasas 09.30 Lagu2 Tiong- 
'hoa: 10.00 Lagu? Sumatra: 10.15 
Hiburan Minggu pagi: 11.00 Ludrug 
Surabaja: 12.30 Pekan Datar:g: 13.15 
“The Merry Brown Sisters: 13.40 Or- 
kes Puspa K naj 
Ruangan: 17.05 Taman Kepanduan, 
17.45 Suara bersama: 18.00 Tjahja 
Kemala, 18.15 Lagu2 ta? bersjair, 
18.30 Peladjaran Njanji, 19.15 .Lem 
baran Budaja, 20.05 Podjok Studio, 
20.25 Hidangan Eddy dkk.: 21.39 
Irama Malam, 22.15 Pembatjaan Bu 

ku, 23.30 Tutup. 
Surakarta 14 Pebruari 54. 
07,15 Imbauan pagi: 07.45 Suara 

bersama, 08.30 Taman Indrija: 09.00 
Rampah2 Akad. pagi, 09.15: Rajuan 
Putri: 09.45 Dari Amerika Latin, 
10.00 Klenengan Minggon: 12.00 

ma gembira: 12.45 Njanjian gembira 
13.00 Hiburan siang: 13.45 Dari Wa 

djam dengan The Famous four, 
17.45 Rajuan Putri: 18.15 Mimbar 
Kesehatan: 19.15 Klenengan Seder-" 
hana: 20.05 Si Muda dan Si Mudi, 
20.15 Klenengan Sederhana (landj.): 
20.45 Pendidikan Rochani, 21.20 Ma 
lam Manasuka: 22.15 Malam Mana 
uka (landjutan) 23.00 Tutup. 
Jogjakarta 14 Pebruari 1954. 
Djam 07.15 Pagi meriah, 07.40 , 

| Aneka warna: 09.15 Negro spirittidis 

jang Orang, 13.10 Nat Kirig Cole, 
13.40 Suara Siang: 17.00 Taman Ksa, 
tria: 17.40 Njanjian Tionghoa, 18.30 

| Toccate dan Fuga, 18.40 Rajuan sen 
dja: 19.15 Krontjong da . Langgam: 

119.40 Krontjong dan Langgam (lan 
| djutan), 20.05 Piano solo: 20.15 Pi- 
Da Hitam, 20.30 Trio Soewandi: 

Ujon2 gandem marem, 22.15 
1 1 gandem marem angan 

'24,00 Ta un 

7   

. 

Disco Varia: 08.15 Irama Indonesia ' 

14.00 Musik 

Permainan piano tunggal, 12.15 Ira- 

'nita untuk Wanitas 17.05 Setengah 

09.30 Lagu2 Krontjong, 10.14 Wa- | 

Banjak Kekajaan alam 
tidak bisa 
(Masin 

diambil karena gangguan 
g2 anggota Gerombolan membawa 

alan Seu Kan Purwo- 

kcerto Hindari Pertempu- 

ran Besar 
€ 

dilereng Gunung Slamet 
: ecamanan 

perbeka 

lan Makan Sendiri. 

(Oleh: Wartawan Sendiri) 
KEGIATAN GEROMBOL AN bersendjata dilereng2 gu- 

nung Slamet pada belakangan ini ja 
mereka lebih banjak menghinda ri 
bahwa mereka tidak mempunjai 
tempur dalam waktu jang lama. 
itu selain memerlukan tenaga ja! 
nisi jang tjukup. 
lawanan setjara geri 

Dengan de 

ng dapat disimpulkan bahwa 
pertempuran2, menundiukkan 

kekuatan jang tjukup untuk ber- 
Pertempuran dalam waktu Jama 

ng banjak djuga dibutuhkan amu- 
mikian, mereka hanja melakukan per- 

ilja atau ber tempur djika kebetulan kepergok. 

Itulah sebabnja atjapkali diterima: ran terhadap penduduk desa Kasi- 

berita2 jang mengatakan bahwa di- ham jang dilakukan oleh 25 orang 

sesuatu tempat 
ran antara 10 menit 
ngah djam. 

Dari pada keterangan2 'jang diper-: 
oleh wartawan tuan dalam tindjau- 
annja sepintas-lalu didaerah Purwo- 

-kerto baru2 ini, dapat ditjatat bal 

sampai sete- : 

gang 
wa fihak gerombolan bersendjata se ipenduduknja 

 ringkali berkelompok2 dalam djum- 
lah jang ketjil pergi dari satu kelain 
desa. Diantara  anggauta2 gerombo-. 
lan jang bisa-ditangkap, antara lain 
ada jang diketemukan dalam . pers 
sembunjian mereka dengan tengku- 

rap diantara rumput alang2. Selain 
itu ada djuga jang tjaranja bersem- 
bunji dengan memandjat pohon. Se- 
ringkali djuga diketemukan, bahwa 
didalam ransel mereka selain berisi 
beberapa pakaian, terdapat bahan2 
makanan.- Misalnja -gaplek, djagung, 
ojek dan sebagainja 

Daerah Prupuk & Bumi- 

5 nougat Hssendjata jang 
(tampak berkeliaran dilereng gu- 
nung Slamet sebelah barat, jakni. 
merupakan gerombolan jang sela- 

“Iu tidak mempunjai kesempatan 
(patroli Hal ini karena giatn 

atroli alat2 negara jang bertug 
sana. 
Baru2 ini satu 

dari bat. 448 kira 
s'ang hari 
bertempur | 1 fihak gerombolan 

| diutara Ling ra, 
didaerah Bumiaju dan Prupuk, 
Fihak gerombolan bersendjata ki- 

| 
eleton pastikan 
pada djam 10 

ra2 mempunjai kekuatan 30 orang.. 
Im. waktu 10 Pertempuran terdjadi 

menit, fihak gerombo n melarikan 
diri dengan meninggalkan 2 orang 
mati dan 2 orang tertangkap hidup2. 

Bersamaan waktunja dengan ke- 
| djadian itu, telah terdjadi Page p 

vega 
5 Laghu 

dalam patrolinja telah: 

terdjadi pertempu- anggauta gerombolan. Disana mere- 
:ka menggedor uang dan beras. Se- 
dangkan kawat tilpon jang menghu- 
bungkan Panja dan Prupuk digun- 
ting. 
| Dasar2 Jani atjapkali mendapat 

guan gerombolan - bersendjata, 
terpaksa mengungsi. 

“Pengungsian itu biasanja tidak la- 
ma, Karena fihak gerombolan sen- 
diri hanja merupakan gerombolan 
jang mobiel. Djadi, kalau hari ini 
penduduk desa A' mengungsi, mung 
'kin pada lain harinja. mendjadi tem 
pat pengungsian. Djika keadaan jg 
demikian itu berarti . tekanan jang 
'berar bagi perekonomian penduduk, 
dapat dimengerti. Tetapi, melihat 
usaha2 pihak jang berwadjib pada 
waktu ini, adalah mengamankan la 
lu lintas jg menghubung satu dengan 

lain kota baik lalu lintas darat mau 
pun jang melalui kereta api. 

Memang, soal itu merupakan hal 
jang penting. Karena  terganggunja 
perhubungan akan menjebabkan 
naiknja harga2, jang akibatnja da 
rupakan pikulan berat .bagi rakjat, 

Kekajaan alam jang be- 
lam bisa diambil, 

Dalam hubungan ini dapat di- 
. t, bahwa dilereng2” gunung 
Siamet antaranja jang tidak doa 
dari Linggapura, terdapat tanah 
jang luas sekali dan mengandung 
tras. Pada waktu ini  kekajaan 
alam itu belum bisa diambil, di 
sebabkan gangguan keamanan di- 
sana. 

Padahal, tras tersebut tjotjok se- 
“kali untuk memperkeras bangui 
nan2, djuga bangunan2 jang teren- 
dam air laut. Djadi, djika tras 
tersebut sudah dapat diambil, ke- 
butuhan menjempurnakan ban Uu 
nan2 pelabuhan akan bisa Te 
pi sendiri, 

(Sambungan kemaren) 

| warganegaraan, 

#wakilan Republik Indonesia dari 

instansi jang memberikannja atau 

& dan pasal 18, berlaku surut hing 

ga N egara 
ngan Ma, “ Republik 
Indonesianja karena ajah atau 
ibunja kehilangan kewarganega- 
raan itu, memperoleh kewargane- 
'garaan Republik Indonesia kem- 
“bali setelah anak itu sampai ber- 
umur 18 tahun, djika dan pada 

| waktu ia menjatakan keterangan 
untuk itu. ka 

Keterangan itu harus dinjata- 
kan dalam waktu 1 tahun setelah 
anak itu berumur 18 tahun kepa- 
da Pengadilan Negeri atau Per- 
wakilan Republik Indonesia dari 
tempat tinggalnja. 
(2) Ketentuan ajat 1 tidak ber- 

laku dalam hal anak itu apabila 
setelah memperoleh  kewargane- 
|garaan Republik Indonesia masih 
| mempunjai kewarganegaraan - la- 
in. (Akan Tea 

Kewarganegaraan Republik In- 
donesia hilang karena : 

a. Memperoleh kewarganega- 
raan lain karena kemauannia sen- 
diri atau karena ia tidak menolak 
nja sedangkan ia dapat kesempat- 
an untuk itu, dengan pengertian 
bahwa djikalau orang jang ber- 
|sangkutan berada dalam daerah 
Republik Indonesia kewarganega- 
raan Republik Indonesia-nja baru 
dianggap hilang apabila Menteri 
Kehakiman dengan persetudjuan 
Dewan Menteri atas kehendak 
sendiri -atau atas. permohonan 
orang jang bersangkutan menjata 
kannja hilang, 

b.- Diangkat dengan sah 'oleh 
orang asing sebagai anaknja, dji- 
ka orang jang bersangkutan be- 
lam berumur 18 tahun dan be- 
lum kawin dan dengan kehilang- 
an kewarganegaraan Republik In 
donesia tidak mendjadi tanpa ke 

“Cc. Dinjatakan hilang oleh 
Menteri Kehakiman dengan per- 
setudjuan. Dewan-Menteri atas 
“permohonan orang jang sang- 
kutan, djika ia telah berumur 21 
tahun, bertempat tinggal “diluar 

lang kewarganegaraan ' Republik | 
Indonesianja tidak mendjadi tan- # 
nan 

Masuk. dalam atau ada da 
2 dinas tentara asing tanpa 
idzin terlebih dahulu dari Men- 
teri Kehakiman, 

e. Tanpa idzin terlebih dahu- 
la dari Menteri Kehakiman ma- 
suk dalam dinas -negara asing 
atau dinas suatu organisasi anta- 
ra negara jang tidak. dimasuki 
oleh Republik Indonesia sebagai 
anggauta, djika djabatan dinas 
negara jang dipangkunja menurut 

eri dan dengan-dinjatakan hi- Id» : 
neg ng y n hi If 45 Ngadiredjo&- Temanggung « 

Dom 
Djumlah Te tgl. 10- 2-1954, 
Penerimaan baru: 
Kepala S.R. VI Tiandimulo, Mase 

lang, Kedu . kasi 1 
SR, VI No. 2 Djepara 
Murid2 S.R. No. 7 di Blora 
Murid2 S.R. VI Bagelen Purwodadi 
Kedu f 

S.R. VI th. Margomukti pati" 
Murid2 S.R. VI Djumo Pos Ngadi- 

redjo. Temanggung : 0. 
S.R. VI Balong Bangsri Djepara ...... 
Murid2 S.R. VI Brangsong (Kaliwungu 

Kendal) 

Taman Putera, Djl- Pulo 14, Brebes 
Keluarga Hardjosapoetro, Dil. Sum- 

ber 55, Sukoredjo 

'248 Murid dari S.R. VI No. 3 Blora RA 
Guru2 dan Murid2 S.R. 3 Karangma- “ 

Tag Batang Li be Na Ann 1 

Guru2 dan Murid? S.R. III Sidomul- 
jo, Kaw. Tenggeles Kudus 

S.R. VI No. 5 Kudus 
233 Murid? S.R. VI Kaliwungu Kudus 
S.R. HE Djatiredjo Kaligesing Purwo- 

redjo Kedu 
S.R. 3 th. Sadang, Katj. Djekulo, Kaw. i 
Tenggeles (Kudus) 

S.R. IH Bulusan Wil. P.S. “Ungaran 
Kepala S..R VI Sodjomerto Pos Lim- 

pung Pekalongan «anta 

Sdr. Soemardi Kepl. S.R. IV Undakan. 
lor, Undakan Kudus 

S.R. II Bantar Pos Madjenang (Tji- 
latjap) 

Murid2 KPKB Sukodono Djepara 
Murid2 S.R. L ke I klas 4 Kudus 
Guru2 S.R. Randukuning Pati 
Murid2 S.R. III Bringin (Godong) 
Murid2 S.R. III/KPKB Karangrawa 
Undakan Kudus 

80 Murid2 kias I, II dan III 

SR. III“ Kadjar 
Djuwana 

Murid S,R. Mangin Katj. Karangrajung, 
Karangdjati Gubug Smg. ......ooooo. 

Murid2 S.R. IV Ketitang, ' Bodjong 
Kedungwuni 

Murid2 KPKB, 
Petjangaan 

Sekolah KPKB, di Kaliputjang Wetan 
Pos Welahan 

Sdr. Siswodihardjo Kepl. S.R. 3 
Pagerhardjo (Wedari) Pati 

: Murid2 S.R. HI Ngablak Katj. 
(Taju) 

S.R., KPKB Blawong, Djumo Pos Nga- 
diredjo Temanggung 

SR. Il No. 22 Tutup Tundjangan 
Blora 

Kepl. S.R. Ii th. Tluwuk Wedaridjaksa 
Djuwana 

Kepl. S.R. HI th. Gujangan (Wedari- 
djaksa) Djuwana » 

S.R. HI Setono Batang, Pekalongan ... 
Murid2 S.R. NI Karangtedjo Djumo 
Temanggung 

Murdi2 Kursus 
Kaliwungu 

KPKB  Lambangan Undakan Kudus 

Murid2 S.R. INI Wangandawa Bodjong 
Kedungwuni, Pekalongan 

S.R. HI Dukuhwaringin, Kati. 
Kaw. Tn Kab. Kudus 

Gin 23 

  
  

dari 

Wedaridjaksa 

Petjangaan Wetan, 

Tjluwak 

Pengantar Kutohardjo 

Dawe, 

57 “Murid “dari S.R. III 
Katj. Gunangpati Ungaran 

Murid2 S.R. III th. Djambu Tjepiring 
Wil. P.S., Kendal II 

86 Murid dari S.R. HI 
Patebon Kendal 

Murid KPKB Djlegong, keling (Dje- 
para) 

S: Riedl 
blatung) 

kurid2 SR. 

Sukoredjg 

Purwosari 

Sambongwongan— (Randu- -——- 

» MI. Djamusah Djumo 

Mohamad. Perusahaan Marpoak In- 
ternational- -Ngindungag Ri Kauman 
Djogja 

S.R. IV Kupen Pringsurat Setjang 
Murid2 S.R. III Banget, S.R. 

Sidorekso, S.R. III Perengpantjuran, 
S.R. IV Dictok, S.R. VI Bapolan 
krapiak dan KPKB Kiumpi, Kudus 

S.R. VI Tjikokok, SR. III Dukuhdje- 
ruk, Karanzmodjo, Sukoredjo, Baros 

dan  Slarti Bandjarhardjo . Kab: 
Brebes 

Anggauta Peieton Perawatan 
YI (Y.P.P. Bandjarmasin) 

Guru2/Murid2 S.M.P. Simo Pos Te-   Deraturan Republik Indonesia ha 

gara atau djabatan dalam dinas 
.horganisasi antar negara tersebut 
memerlukan sumpah atau djandji | 
“djabatan: 

3 Mengangkat sumpah - atau 
menjatakan djandji setia. kepada 
negara asing atau dibagian dari 
padanja, 

. Dengan tidak diwadjibkan, 
turut serta dalam pemilihan sesu- 
atu jang bersifat ketatanegaraan 
dalam suatu negara asing: 

h. Mempergunakar — paspor 
atau surat jang bersifat paspor 
dari negara asing untuk perdjala 
nan atau untuk mentjari perlin- 
dungan, sebagai warganegara dari 
negara asing, sedangkan ia bisa 
memperoleh paspor atau surat 
iang bersifat paspor dari Repu- 
olik Indonesia: 

i Lain dari untuk dinas ne- 
Ba, selama 5 tahun berturut-2 
ertempat tinggal diluar negeri 

dengan tidak menjatakan keingin- 
annja untuk tetap mendjadi war- 
ganegara sebelum waktu itu lam- 
pau dan seterusnja tiap2 tahun 
sebelum ganti tahun: keinginan 
itu harus dinjatakan kepada Per 

tempat Pnggunja. 
1 18. 

|" Seorang ' nil hilangan koma 
ganegaraan Republik Indonesia 
termaksud dalam pasal 17 i mem 
beroleh kewarganegaraan ' Repu 
blik Indonesia kembali djika ia 
bertempat tinggal di Indonesia 
Ka menjatakan keterangan utk. 
itu 

Keterangan itu harus dinjata- 
kan kepada Pengadilan Negeri: 
dari tempat tinggalnja dalam 1: 
tahun setelah orang itu bertem 
pat tinggal di Indonesia. 

“Pasal 19 
Kewarganegaraan Republik In 

donesia jang diberikan atau diper 
oleh atas keterangan2 jang tidak 
benar dapat ditjabut kembali oleh 

  
oleh instansi iang menerima kete 
rangan-keterangan itu. 

Pasal 20. 
Barang siapa bukan warganega 

ra Republik Indonesia adalah 
orang asing. 

Pasal 21. 
Undang-undang ini mulai ber 

laku pada hari diundangkan dan 
ketjuali ketentuan pasal 17 sub i 

ga (tanggal 29 Desember 1949. 
! Pasal-pasal penutup. 

Is Seorang warganegara Repu- 
blik Indonesia jang berada dida- 
lam daerah Republik Indonesia | 
dianggap tidak mempunjai kewar I 
“ganegaraan lain. 

II. Dalam pengertian kewarga- 
negaraan termasuk semua  djenis 

aja dapat dipangku oleh wargane ' mon Solo 
Murid2 S.R. 

Sragen 
268. Murid dari S.R. VI No. 

piuh Kab: Banjumas 
Murid2 dan Guru2 S.R. VI Djerakah 

Semarang 
Guru2 dan Murid2 S.R. V th. Geritan 

Pati 

Kepala S.R. III di Kuntili Sumpiuh 
Kepala S.R. VI No. I Pemalang 
Murid2 S.R. Gadjahmati Pati 
Kepala S.R. HI Glagah Katj: 

Kudus 
Pegawai2/Guru2 Agama pada Kantor 

Pendidikan Agama Kabupaten Smg. 
Guru2 dan Murid2 S.R. Redjosari I 

Semarang 
Bu Mien beserta putera2nja klas IV 

S.R. Tjabean II Semarang 
Kursus Menengah Kependjaraan Smg. 
Kepala S.R.L. ,,St. Jusup”  Bodjong 

157 Semarang 
Peiladjar2, Guru2 dan Pegawai2 S.G.A. 

Negeri II Semarang 
Murid2 dan Pemimpin KPKB Kerig, 
Wil. Penilik S.R ' Tenggeles Kudus 

VI Sragen No. I-di 

3 Sum-   
Dawe 

186,25 TA 
ga 

10,50 1.535,56 ” 

: Djumlah Rp 57.994,26 
Bagian Sosial Peladjar Islam Tjabang 
Pekalongan. (37 pt. pakaian bermatjam- 
matjam, sudah terpakai).     

III. Dalam melakukan Un- 
dang-undang ini anak jang belum 
berumur 18 tahun dan belum ka- 
win dianggap turut bertempat ting 

menuhi sjarat2 termuat dalam 
pasal 4, akan kehilangan kewar 
ganegaraan Republik Indonesia- 
nja apabila ia dalam 1 tahun se 

  'lindungan ol sesuatu Negara. 

"8 

gal ajah atau ibunja menurut pe- 
rintjian dalam pasal 1 huruf a. 

IV. Barangsiapa perlu membuk 
tikan bahwa ia warganegara Re- 
publik Indonesia dan tidak mem- 
punjai bukti tentang memperoleh 
kewarganegaraan Republik Indo- 
nesia karena pernjataan .ketera- 
ngan, dapat minta kepada Penga- 
dilan Negeri dari tempat tinggai- 
nja untuk menetapkan “apakah ia 
warganegara Republik Indonesia 
atau tidak menurut atjara perdata 
biasa. 

Ketentuan ini tidak 'mengura- 
ngi ketentuan-ketentuan chusus 
dalam atau berdasarkan undang- 
undang lain. 1 

V. Segala sesuatu jang diper- 
lukan untuk melaksanakan keten- 
tuan-ketentuan Undang-undang 
ini diatur dengan Peraturan Peme 
rintah. 

Pasal-pasal peralihan. 
LK () Barang siapa sudah 

warganegara Republik Indonesia 
menurut ketentuan pasal 144 
U.U.D.S. tetap mendjadi warga 
negara Republik Indonesia. 

alam pada itu seorang warga 
negara Republik Indonesia jang 
mempunjai kewarganegaraan lain 
dari sedjak ia belum warganegara 
Republik Indonesia dan tidak me 

menuhi sjarat2 termaktub 

telah Undang-undang ini mulai 
berlaku tidak menjatakan kete- 
rangan untuk tetap mendjadi war 
ganegara Republik Indonesia dan 
melepaskan  kewarganegaraannja 
jang lain. 

(2)- Keterangan itu harus di 
njatakan kepada Pengadilan Ne- 
geri atau Perwakilan Republik 
Indonesia dari tempat tinggalnja. 
Keterangan buat orang jg belum 
berumur 18 tahun dinjatakan 
oleh. walinja. : 

II. Seorang jang pada waktu 
Undang-undang ini mulai berlaku 
sudah berumur 18 tahun Jaa tea 

ala 
pasal 4, dapat menjatakan kete- 
-rangan tsb. dalami pasal itu dalam 
waktu 6 bulan sesudah mulai 
berlakunja Undang- -undang ini. 

| HI. Seorang jangpada waktu 
ndang-undang ini mulai berlaku 

berada dalam keadaan tertera da 
lam pasal 7 atau pasal 8, dapat 
menjatakan Meterangan tsb, da- 
lam pasal-pasal itu dalam waktu 

l tahun sesudah mulai berlaku- 
nja Undang-undang ini. ( 

Agar supaja setiap orang dapat 
mengetahuinja, memerintahkan   pengundangan Undang2 ini dgn 
penempatan dalam Lembaran Ne 
gara Republik Indonesia. (Habis).  
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. mur Djauh 
|. Sidang Rahasia Lagi 

      

  

4 di Timur Djauh. Pada sidang ha- 
D4 1 Hu para menteri luar negeri 3- 
Ya Besar Barat 

2 enurut rentjana mengadakan si- 
Sah rahasia lagi untuk mengu- 

Utk Achiri Perang Ti- . Flying Boxcar 

  

  

  

Di Berlin 

|. PARA MENTERI LUAR nege- 
“Ti 4-Besar jang kini sedang berun- 
ding di Berlin pada Kemis 2 

n berachirnja peperangan2 

mengharap mendapzt 
keterangan dari menteri luar nege- 
ri Sovjet Vyebeslav Molotov me- 
ngenai .pendirian2 “ pemerintah 
Sovjet dan RRT tentang rentjana 
Barat jang telah diadjukan pada 
sidang rahasia pada hari Senin il. 
dengam tudjuan untuk mewud ?id- 
kan perdamaian di Timur Djauh. 

Rentjana Barat jang diadjukan 
oleh menteri luar negeri Amerika 
Serikat John Foster Dulles pada si- 
dang hari Senin jl. itu merupakan 
Suatu tawaran kompromi berkenaan 
dengan usul Molotov supaja diada- 
kan konperensi 5-Besar termasuk de- 
ngan RRT untuk membitjarakan 
masalah? ketegangan dunia.  Usul2 
jang diadjukan oleh negara2 Barat 
tadi berisi seruan  supaja Molotov 
membantu menjelesaikan masalah2 
Korea dan Indo China, jaitu dua 
tempat jang dianggap sebagai pusat? 
ketegangan di Timur Djauh. Akan 

sawat terbang ,,Flving Boxcar” 
pesawat2 terbang 
beberapa buah 

  
Seorang penerbang India menerima petundjuk2 untuk mengemudikan ve: 

model A C-119xDua buah dari matjam 
ini telah diserahkan kepada pemerintahan India dan 

lainnja telah dipesan oleh 
Fairchila Aircraft Corporation. Pesawat? terbang ini telah dikemudikan oleh anak2 buah pesawat terbang: bangsa 

Delhi. 

Untuk India 

Angkatan Udara India kepada 

India dan Amerika ke New 
| 

  tetapi negara2 Barat dalam pada itu 
menolak pendapat Molotov supaja 
konperensi 5-Besar jang diusulkan 
itu harus membitjarakan masalah? 

.jang meliputi seluruh dunia, 

Sifat konperensi. 

Menurut sumber? Barat jang de- 
kat dengan konperensi di Berlin, 
konperensi 5-Besar jg. dikehendaki: 
oleh negara2 Barat itu ialah jare 
nanti dihadliri oleh semua negara 
jang telah bertempur di Korea jg. 
hendak mengambil bagian dalam 

Sebuah Ekspedisi 
Akan 

,Kista Dan' Akan,Rebut 
Rahasia Kutub - Selatan 

Berangkat Ke Antarctika 
(Oleh: John. H. Smith Chas Untuk ,,Suara Merdeka”) 

PADA SUATU HARI DALAM bulan Pebruari ini usaha menjelesaikan masalah?  se- 
sudah perang untuk mempersatukan 
kembali Korea. Selandjutnja menu- 
rut rentjana Barat ini konperens' 

“tentang Korea? itu nanti akan -disu- 
sul oleh suatu Konperensi S-Besar 
lagi, atau kelandjutan dari konpe- 
rensi jang pertama, jang diharapkan 

3 akan dapat membawa wakil2 nega- 
ra2 bagian Indo China, Laos, Kam 
bedja dan Vietnam, kemedja perun- 
dingan berhadapan dengan Ho Chi 

  

(kutub selatan) dimana manusia 

dengan bunji kraan dari sebuah   
  

  

itu jalah kapal pemetjah es 

dunia. 

  

pantai jang diselimuti es dan batu karang, didaerah Antarctika, 

bah mendjadi pusat kegiatan. Tebing2 dari saldju akan bergema 

da djarak setengah mil dari pantai. Bunji mesin motorbot, trak- 
tor dan pesawat terbang, akan membisingkan ditempat dimana be- 
rabad-abad lamanja hanja terdengar suara kitjauan burung, hem- 
pasan ombak dan djatuhan bukit es jg petjah dgn tiba2. 

»Kista Dan” ukuran 1,200 ton jang 
diusahakan oleh Ekspedisi Antarctika Australia jalah untuk men- 
dirikan suatu pangkalan jang per manen diudjung sebelah selatan 

   

  

  

sampaikan kepada sdr. S, Adisa 
broto di Wirosari dengan djalan 

£ lewat pos. Ta' lain kami utiapkan 
selamat. Hadiah untuk seorang 
dari hasil nilai tahun jang lalu 
akan kami muat pada - minggu 
jad. Harap mrendjadikan maklum. 

Surat2 kepada/dari Redaksi: 
Sdr. Tjhie Eng Siang-di Blora. 
Djawaban untuk probl. no.-36 
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seperti 1. Bd4—e4-- tidak benar,: 

  
memindahkan sesuatu buah ' ter 
djadi schaak oleh buah lain jang 
sewarna. Dubbelschaak schaak 
dengan dua buah bersamaan, jg 
hanja mungkin terdjadi dgn. af- 
trekschaak.  'Tukar-menukar — 

  

Australia Bulan Ini 

sebuah 

belum pernah tinggal, akan bero- 

kapal, jang mungkin berlabuh pa- 

Kapal 

    
  

Rakjat 

Sisavang Emoh 
Tinggalkau Lu- 

  

SEBAGIAN BESAR orang2 
tu poktik ,,djalan tengah” dalam tjara penghidupan mereka jang ba- 
ru, tetapi mereka sekarang ditar k2 
dan jang ekstrim kanan,” demikian menurut kesan pengarang novel 

' Amerika jang terkenal, James Michener, dalam tanja djawab dengan 
U.P, di Tok'o pada hari Kemis. Menurut Michener suatu hal jang di- 
anggapnja paling penting di Djepang sekarang ialah bahwa rakjat 

dalam maupun keluar. 

ang Prabang 
Kota Dilindungi Oleh 
Budha Emas: Isteri Si- 

savang 13 Orang 

RADJA SISAVANG VONG 
dari Laos jang kini berumur 69, | 
telah menolak meninggalkan 
Luang Prabang jang terantjam 
pasukan2 djenderal Vo Nguyen 
Giap karena pertjaja kota itu 
akan diselamatkan oleh patung 
Buddha. jang dibuat dari emas 
dan jang ditempatkan di istana- 
nja. Menurut tradisi, selama pa- 
tung itu selamat, maka Laos pun 
akan selamat. 

Ketika pasukan? - Ho Chi Minh 
dalam bulan April 19553 “bergerak 
madju kearah Luang Prabang, radja 
Sisavang Vong tidak mau mening- 
galkan kota ini. Seorang padri ista- 
na mengatakan kepada radja itu, 
bahwa dalam djarak 12 mil dari Lu- 
ang Prabang, pasukan? jang berge- 

Djepang Ingin 
sDjalan-Tengah' Dim Tja- 
ra Kehidupan Mereka 

Tetapi Mereka Sekarang Ditarik-Tarik 
“Oleh Kekuatap2 Ekstreem Kiri 

Dan Kanan ) 

Djepang Kini sedang meraba2 untuk mendapatkan tjara hidup jang 
permanent. Dikatakannja bahwa tjara h'dup baru jang tetap ini seka- 
rang ditjari oleh Djepang, baik jang mengenai kelakuan mereka ke- 

TAG PAN 3, 

Djepang ingin mendjalankan sua- 

Oleh kekuatan2 jang ekstrim kiri 

Michener  selandjutnja mengata- 
kan, bahwa pada waktu ini tampak 
seakan-akan adanja suatu ,,perpetja- 

han jang makin mendalam” antara 

tiga' golongan rakjat Djepang dan 
antara ketiga tjara untuk “berfikir. 
Tiga golongap ini menurut Miche- 
ner. ialah: 

1) Sedjumlah besar orang Djepang 
jang mengharap dapat tetap  me- 
ngambil djalan tengah. 2) Kaum 
ekstrim kiri, dan sajangnja — banjak 
orang-orang bukan-kiri jang liberal. 

Dalam “golongan ini Michener me- 
nempatkap orang-orang sebagai gu- 
rubesar2, wartawan2 - dan penulis2 
Dijepang. 3)' Anggota-anggota dari 
sajap kanan dulu, jang menghendaki 
kembali kekuasaa, dan jang  seka- 
rang sedang bekerdja keras: untuk 
mentjapai tudjuan mereka itu. 

Apakah jang ekstrim kiri atau jg. 
ekstrim kananlah jang nanti akan 

men-torpedir pemerintahan  djalan 
tengah sekarang ini adalah suatu hal 
jang ,,problematis”, demikian Miche- 
ner. 

Anti Amerika. 
Mengenai perasaan anti-Amerika 

di Djepang,  Michener mengatakan 
bahwa pada umumnja perasaan de- 
mikian itu sedang berkurang. Di: 
katakannja bahwa ,,anti-Amerikan- 

isme” digunakan oleh kedua golo- 

    

  

General China 
Dihukum Mati 

s 

  

  
Djenderal Mau Mau jang terkenal dgn. nama 
mati. Djenderal tadi seorang Kikuyu, jang pada semasa 
kat kopral pada Angkatan perang Inggeris, pada ta 
oleh Pengadilan di Nairobi, telah dihukum 
bahwa “ia mendjadi pemimpin dari lebih 4.000 
gerilja « Djenderal tersebut telah menjerah sesudah : 

mendapat luka2 berat pada suatu pertempuran dengan tentara Inggeris pada tangal 15 
Djanuari. 

Dari V-I Dan V-II Ke 
»Postversuchsraket” 

Pentjipta2 Roket Djerman Menjalurkan 
Ketjakapannja Kearah Pembikinan 

Roket2 Utk Keperluan Damai 
Oleh : Sidney Weiland: Ch as Untuk »Suara Merdeka” 

PARA SARDJANA - DJER MAN jang telah membuat pesa- wat2 missile V-1 dam V-2 jang :erkenal menakutkan itu selama perang dunia II jl karena kesang gupannja mengedjar sasarannja 

   :General China” dihukuw 
perang. b 

nggat 3 Pebr 
la “men kan 
orang tentara 

mati. 
dari 

|Sovjet Berdjoang Un! 

siaran radio Moskou, (Antara). 

   
   
   
    

     

     

   

     

   
   

    
    

    

    

   

   

    

    
   

    

   
   

Aa 
Perdamaia 
Tapi Perlu Pjuga Mem-- 
perkuat Amgkatan "Pe- 
rangnja : Statement Par- 

tai Komunis Russia 
SENTRAL - KOMITE Partai 

Komunis Sovjet hari Kemis me- 
njatakan bahwa “Rusia berusaha 
sedapat2nja basi kepentingan "pers 
damaian dunia, tetapi disamping » 
itu perlu memperkuat Angka 
perangnja. Statement dari sentrzi 
komite tadi. jang disiarkansradio 
Moskou  selandjutnja katakan, 
bahwa politik luar negeri Soviet 
Uni adalah djelas. Politik itu ada 
lah suatu politik pemlamaian dan 
persahabatan , dengan  negara2 
lainmnja. | . 

Tetapi partai Komunis Soviet ha- 
rus memperhatikan djuga, bahwa -di 

luar Sovjet Uni terdapat kekuatan2 
imperialis jang reaksioner dan jang 
berusaha mengadakan kegentingan 
internasional dengan maksud mele- 
tuskan perang dunia lainnja. Kare 
na itu, maka disamping sekuat?nja 
mempertahankan perdamaian dunia, 

partai Komunis Sovjet menganggap 
perlu sekali untuk terus memperkuat 
angkatan perang Sovjet Uni agar da- 
pat mendjamin keamanan tanah ain 

Demikian statement tadi menurut 

s 

  

ATJARA PERTANDINGAN 
PSIS, 

Atjara pertandingan sepakbo- 
la kompetisi PSIS dalam pekan 
minggu ini sbb.: Sabtu, 13—2 Ta 
Chung Sze I — SSS I, Stadion: 
Romeo 3 — Union 3, Pandan- 
aran. “Minggu,  13—2: - Latihan 
Kes. PSIS, Stadion. 

BERITA2 OLAHRAGA. 
— Hari Minggu jang lalu dilapa- 

ngan tennis Sriwedari Solo telah di- 

tang itu. 

ngan ekstrim untuk kepentingan po- 
litik2 mereka sendiri. Michener da- 
lam pada itu menerangkan - bahwa 
ia telah mengadakan pembitjaraan2 
jang lama dengan 15 orang guru be- 

| sar Djepang. Dari 15 guru besar ta- 
' di, menurut Michener, ,,13 orang ti 
idak mempunjai perasaan tjinta ke 
Hana Amerika, dan pertama hingga 

| 

rak madju itu akan mundur kemba- 
li..Ramalan itu ternjata benar. Teta- 
pi apakah sekarang radja itu mem- 
peroleh ramalan, tidaklah diketahui 
karena tidak ada pengumumap ten- 

Hanja diketahui Sisavang 
Vong kini mempunjai 13 orang iste- 
ri dan 40 orang anak lebih. (Antara). 

  
penghabisan dan untuk “#selama2nja 

ladalah ,,untuk Djepang”: 2 Orang 
— jang memberi peladjaran “bahasa 

| Inggris — adalah pro-Amerika. Mi- 
!chener mengemukakan pula bahwa 
| golongan2 terpeladjar Djepang ada- 
Hah djauh tidak tjondong kekiri, se- 
.kalipun mereka masih" ,,agak anti- 

  

disi jalah bertindak sebagai pe- 
gawai djawatan pos. 

Selama kapal ,,Kista Dan” ma 
sih berlabuh, dia akan mentjap 
stempel Antarctika jang istimewa 
diatas surat2 dalam karung2 pos 
jang diterima dari seluruh dunia 
dan diangkut bersama ekspedisi 
itu. Surat2 itu akan dibawa kem- 
bali oleh ,,Kista Dan” ke Austra: 
lia dan diserahkan kepada peng- 
gemar2 perangko. 

Kantor pos baru itu, mungkin 

Amerika”, (Antara). N | 

| PENJELUNDUPAN JANG 
| GAGAL. 

| Menurut kabar, baru2 ini atas ke 
| giatan polisi, pamong “pradja dan 
“rakjat telah disita barang2 selundu- 

akan menempati suatu sudut dari. Pan. Barang? tsb jang terdiri dari 8 kemah ekspedisi, akan mendjalan bal kain, 1 bal barang2. kelontong kan dua matjam- tugas. Pertama dan barang2 lainnja telah ditjoba di 
pekerdjaannja itu akan membawa Selundupkan dari kampung  Pema- 
uang masuk bagi djawatan  pos| tang Kwala didekat Rampah, Me- |tua dari bagian penjelidik per-| pyR yr dengan melalui seriesiy | Rachmat, 2. A. Staar, 3. Tary Ie Australia, dan kedua pembukaan | dan. Pemimpin dari penjelundpuan kumpulan tadi. jang ,,didirikan semuanja. mempunjai .sajap jang vi | Sing, dan 4. Walijo: penasehat: kantor.pos itu penting setjara po' tsb, telah dapat pula ditangkap dan | kembali dalam ' bulan Novem- dak bisa bergerak dan dalam waktu | DT- Kwik Tjie Tok, Dr. Suprapto litis sebagai satu bukti mendjalan | 

enam kaki dengan memakai sajap 

jang bisa dirobah-robah, 

raksasa pandjangnja 33 kaki dan 

dan muatan jang tidak begitu be 
rat antara djarak London—New 

djam atau 

guh2 oleh Albert Puellenberg. ke 

ber 1951 sesudah dilarang .berdi- 

diudara dengan ketjepatan 3.000 mil satu djam sekarang mene- Panen ruskan kembali kegiatannja deng an penuh kejakinan, bahwa pesat DP rniran Doa. va Tengah eps wat2 roket akan bisa dipergunak an sebagai ,,kuda-udara” jang ti- Pena na jawa 3 2 x 25 3 
dak berbahaja dimasa depan. ,,P erkumpulan penjelidik Roket /f ngan Kantor Karesidenan dan Ba 

    

   
   

   
   

    
    

   

  

   

  

    

  

   

   

    

  

     

   

  

5 5 : . HA : laikc Surakarta jang berkes t Disrman' dimasa bli Perang jang dldikan Heni 4 Kohet/P Wol rar ane benteng 
Pesenfo menyapa Ka aa -n model prototype jang dibuatnja bongari Kantor Karesidenan da Ba pangan Mug ea pajah dari lapangan pertjobaannja di Hes- Taikota Spbakarta” Data pertan- penbusch dizone Inggris. aikota Susakarta, Dala erta 

ngan2 jang diperolehnja dan seka-| Yiagan itu telah dimainkan 14 pars 
tai jang berkesudahan sebagai beri- 

kut: 6. men-singles: 2—4 uneuk Su 
rskarta, 1 lady-single: O—1 untuk 
Surakarta, 1 mixed double: O—l1.un 

tuk Surakarta, Ian 6 men-double: 
2 
3—3. 

Projectiles jang ramping2, jang C | | 5 jrang sedang sibuk dengan memetjah 
pandjangnja antara lima sampai kan masalah2 teoretis. 

jang tidak bisa digerakkan atau 
inilah 

pesawat? 

s Postversuchsraket. 
”PVR IT?” dan "PVR 1?” jang dina 

ikkan tahun jang lalu adalah meru 
pakan pesawat missile jang kukuh 
tampanja serta sajapnja boleh diro 
bah-robah, jang. hentuknja sangat 
mirip dengan pesawat2 chajal jang 
sering kita lihat pada kulit madja- 
lah dengan kepala ,,kapal semesta 
alam”. Kerangka badan pesawat itu 
menjerupai torpedo - dan sajap serta 
kemudinja lengkung kebelak Sa 
japnja jang tadjam seperti mata pi 
sau berlipat disebelah serta dibela- 
kang tutup tank bensin. dan ruangan 
untuk muatan. 

pesawat perintis dari : 
— Dalam rapat anggauta-nja hari 

Ahad jang lalu Persatuan Tjatur So 
lo (Pertjaso) telah mengadakan pem 
baharuan pengurus, “karena ketua 

lama jalah L. Hariandja telah pin 
dah ke Semasang. 

AMapun pengurus baru Pertjaso ki 
ni tersusun sebagai. berikut: 

Ketua: Subekti, wakil ketua: Tan 
Khiem  Tiong, penulis I: Sutarmo, 
penulis II: Sumarpant?? bendahara: 
Tan Tiong Djioe: pelatih2 dan pe- 
mimpin . pertandingan: 1. Hadji 

tidak ' mempunjai 
jang direntjanakan 
kin, jang 

djuruterbang 
hendak dibi- 

bisa mengangkut pos 

York dalam waktu kurang satu 
antara djarak .San 

Francisco dan Tokyo dalam wak 
tu dua djam. 

»RoKet2 pos” itu adalah usaha 
jang dikerdjakan dengan sung- 

ang.      
  

dan Saptogiri, dan sebagai pelindung. 

ski djika keadaan tanah  meng- 

kan kekuasaan pemerintahan. 

Diantara mereka dari rombong ' 
an ekspedisi itu jang akan sangat: 
sibuk selama kapal ,,Kista Dan” 
belum bertolak pulang ialah regu 
angkatan udara Australia jang 
meladeni dua pesawat. terbang | 
model Auster, jang akan melaku 
kan pemeriksaan dan pengukuran 
djalan2 jang bisa ditempuh oleh 
ekspedisi itu. Mereka beserta pe- 
sawat terbangnja akan kembali : 
pulang bersama Kista Dan. 

Pesawat Auster itu, jang sudah 
pernah djuga dipergunakan oleh 
ekspedisi “Antarctika jang diusaha 
kan bersama-sama oleh Norwegia, 
Inggris dan Swedia, diperlengkapi 
dengan ski atau perapung dan 
mungkin sekali ini memulai tugas: 
nja sebagai penundjuk djalan 
bagi ,,Kista Dan” waktu melalui 
lautan. es. Di pangkalan didarat 
perapung itu akan diganti dengan 

idzinkan untuk melakukan penda 
ratan dan untuk naik kembali. 
Djarak terbang pesawat.itu akan   

Amerika sangat chawatir akun pengiriman uang dollar ke daerah RRT. 
Dan hal ini termasuk larangan keras. Djustru karena larangan 'ini, ma- 

pengawasan jang teliti atas surat2 jang dikirim ke 
ka terus diadakan 
RRT, kalau kalau didalamnja terisi 

surat jang dibeslah “oleh polisi, 

kini-ditahan dipos polisi-Perdaus: un: 
uk “diperiksa. 

tinggal terasing selama 1 

  
karena ternjata didalamnja berisi dollar. 

Sebagaian besar dari surat2 tadi dialamatkan ke Hongkong.  Djumlah 

“54 

  

dilipetpandakan mendjadi 200 | 
mil. 

Regu angkatan udara Australia 

terbang bentuknja sangat mirip de- 
ditahun ngan pesawat terbang penggempur 

rinja oleh kaum “Nazi 
1933: 

Akan tetapi Puellenberg serta 
anggota Jain dari” perkumpulan 
jang sekarang, telah turut me- 
njumbangkan tenaganja dalam   itu terdiri dari dua orang djuru 

terbang, seorang ahli mesin dan 
seorang rigger. 

Pemakaian dua pesawat - ter- 
bang dan bukan satu. adalah utk 
mengurangi risiko kemungkinan ' 
pesawat itu djatuh. Tapi hanja sa 
tu dari pesawat itu akan naik ke-' 
udara pada tiap2 kali sementara ' 
jang lainnja akan siap sedia bila 
pertolongannja diperlukan. Ke- 
dua pesawat itu akan membawa 

yaa tjukup untuk keper- 
uan dua minggu. : 

Setiap penerbangan akan dihu- 
bungan antara pesawat terbang 
dengan kapal sehingga djika ter- 
djadi ketjelakaan maka mudah 
untuk mengetahui /dimana ketje- 
lakaan itu terdjadi. 

Tidak ada sesuatu jang bisa di 
abaikan bila dhtuk menjiapkan 
keperluan bagi manusia ig akan 

2 bulan. 

  

' 

uang dollar. Pada gambar: beberapa   
jang disita sebanjak 261,826 dollar. (Mondiana). 

pembikinan ,,sendjata2 rahasia” 
Hitler jaitu V-1 dan V-2 jang 
hampir sadja berhasil merobah 
perkembangan perang dunia II. 

Perkumpulan mendapat rinta- 
ngan pula disebabkan- pembata- 
san2 jang didjalankan oleh pi- 
hak sekutu dalam melakukan pe- 
njelidikan dalam ilmu roket serta 
pelantjarannja dengan alasan2 ke 
militeran tapi mereka telah men- 
dapat izin untuk menaikkan kec- 
udara lima ,,model ketjil” untuk 
melakukan penerbangan singkat 
,jang tidak berwudjud untuk ke- 
perluan perang”. 

»Seluruh usaha saja dipusat- 
kan guna kepentingan peradaban 
dan ilmu pengetahuan”, kata 
Puellenberg. ,,Saja tidak akan 
mau lagi menjumbangkan tenaga 
saja untuk membuat sendjata gu- 
na keperluan perang”, tambah- 
nja. 

. Puellenberg dan Karl. Poggen- 
see, ketua I perkumpulan diatas 
telah melandjutkan penjelidikan- 
nja bersama sekumpulan anggo- 
ta2 perkumpulan itu diumlah 
jang pasti belum pernah diumum 
kan semendjak masa perang. 

Meskipun mereka tidak bisa 
berhubungan dengan pertjobaan2 
dengan pesawat2 roket serta 
»guided missiles” jang sangat ra- 
hasia di Amerika Serikat, Inggris 
dan Rusia, namun mereka me- 
rasa bahwa kemadjuan jang mere 
ka telah tjapai tidak terbela- 
kang”, 
Sebagian besar dari ahli2 roket 
jerman sehabis perang telah banjak 

jang dipekerdjakan oleh Rusia atau 
pihak sekutu dan sekarang bekerdja 
pada kedua belah pihak untuk mem 
buat alat2 pertahanan dan alat2 pe 
ran. Tapi djumlah mereka jang ma 
sih tinggal di Djerman Barat tjukup 
untuk dapat meneruskan penjelidikan 
nja disini- dibawah pengawasan jang 
teliti dari pihak sekutu. 
Lima model roket pos sudah ditjo 

ba dengan “berhasil dalam bulan 
Agustus jang lalu dihadapan sedjum 

jet. Kata "PKR” -adalah “ perdekan 
dari “Postversuchsrakets” atau “Iest . 
mail rocket”. 2 

tj 

Di Udara seperti bola api. | V 
Setelah dilepaskan keudara dengan 

karta./ @     

  

akan diminta duduk Walikota Sura 

Diputuskan pula, bahwa dalam” 
ulan Maret jang akan datang Per 
as akan mengadakan pertandingan” 
atur merebut djuara Solo. Te 

  katapult dan kemudian digerakkan 
oleh suatu tjampuran mesiu, kelima 
model roket pos itu melajang diuda 
ra seperti ,,bola api. Semua pesa- 
wat itu.turun ketanah setelah mela 
jang diudara kira2 satu djam karena 
tjampuran .mesiu untuk menggerak- 
kannja sengadja diperketjil. .Pertjo 
ban itu memberi hasil jang sangat me 
muaskan”, udjar Puellenberg. ,,Mo- 
del2 jang besarpun pasti akan mem 
berikan hasil jang sama”. 

Puellenberg mengatakan, " bahwa H 
model2 besar akan digerakkan oleh |: 
bahan pembakar  tjair untuk roket 
dan akan sanggup mengangkut lebih 
dari 1.000 pon pos dengan ketjepatan 
3,600 mil satu djam pada tinggi 300 
mil dari bumi. 

Pesawat itu akan ditembakan lu- 
rus keatas dan kemudian dengan me 
makai pesawat radio dapat dikemu 
dikan supaja terbang membudjur de 
ngan.sajap . terkembang. Roket itu 
akan terbang ketjepatan tetap, dan 
tidak akan terganggu oleh perobahan 
tekanan udara pada tempat diluar 
lingkungan udara bumi. Bila hampir 
sampai ditempat tudjuannja roket itu 
dikemudikan lagi dengan pesawat ra | 
dio supaja terbang meluntjur sampai | 
turun ketanah. Pajung dapat dipasang ' 
pada roket jang pandjangnja 33 kaki | 
itu supaja dapat djatuh ketanah se-' 
tjara perlahan-lahan.. 1 

    
Purple Youth 

Murid SMP Mela- 
: hirkan 

DR. SUMALJO 
Tidar Magelang, Sabtu ' jbl. 

“telah mengadakan  peperiksa- 
an gadis peladjar dari “salah 
satu sekolah SMP di Mage- 

lang, “umur 16 tahun, karena 
dalam ruymahnja telah dikete 
mukan . baji jang sudah tere 

pendam dalam tanah .di da- 
lam sebuah stopples berben- 

tuk tinggi. Menurut: Dr. Su- 
maljo, bahwa bali tsb dilahir- 
kan baru. 5 bulan dalam kan: 
dungan. Berhubung gadis 'jg 

melahirkannja merasa kebi- 
ngungan maka baji jang ke- 
mungkinan - sudah” mati itu 

dibuang dalam  s#mur dan 
paginja diambil terpendam 

dalam tanah. Dikabarkan, 
bahwa peristiwa tsb “kini ber- 
ada ditangan polisi untuk di 

.usut lebih  djauh. Menurut 
penjelidikan jang 'berwadjib 
dirumahnja — gadis tadi ada 
terdapar seorang pemuda pe- 

ladjar djuga, tetapi beberapa 
bulan jang lalu sudah pindah 
ketempat lain. 

dari .RSU 

  

| 

2-MP/s-302 , | 

SLOAN'S 
MERINGANKAN 
SAKIT-SAKIT 
ENTJOK 

Do TA AA TA AL TA AL A2 NE RN EA AA 

   

  

  

lah ketjil dari rekan2  Puellenberg 
serta petani2 jang merasa sangat tak 
djub melihatnja. Semendjak itu belum 
ada pesawat2 baru jang dinaikannja 
keudara- oleh karena perkumpulan 
itu mengumpulkan nilai dari ketera |. 

  
  

  

Minh. akan dikumpulkan dengan hati2 
$ c 5 Djika dugaan2 sekarang akan | lan tempat penimbunannja akan 1 Para pembesar Barat dalam pada|ternjata benar, maka penurunan | diberi tanda dengan bendera. Sal- itu menjatakan bahwa menteri Juar|alat persediaan serta perlengka- | dju jang berhembus dimalam hari megeri Sovjet Molotov sedjak sidang! pan seberat 400 ton untuk keper | bisa sadja menghilangkan segala H1 rahasia pada hari Senen itu tentunja| luan hidup sepuluh orang jang | tanda2 dimana barang itu tadinja fi telah mengadakan tukar pikiran de-| akan tinggal dipantai selama satu | ditimbun. - 5 IN ngan pemerintah di Peking, dan me-|tahun dari kapal kepantai akan | : Gubuk2 jg terbuat dari ,,ply- : reka mengharap bahwa dalam si | dilakukan dengan pertolongan | Wood” dan badja, dalam mana M dang pada hari Kemis ini Molotov| ponton2. dari karet jang bisa me anggota2 ekspedisi akan memon 3 sudah akan dapat menjatakan' pen-| muat sekali angkat sebanjak 10 | dok selama melakukan pemeriksa 5 dirian pemerintahnja dan djuga pen-| ton barang. Setelah ponton ini | a12 kebagian udik akan dapat di : dirian dari pemerintah RRT me-| sampai di-air jang dangkal maka |turunkan dari kapal dgn mudah. 3 ngenai rentjana Barat tersebut. (An-!ia akan ditarik kedarat oleh tena MI Man . , £ Pp, - ci 3d arc 3 “3 - F ara), (Oa manga. Dadar: barangg, jtk kemudian ditarik kepantai - atau : 2 em — Pung pe bisa dimuat dgn 

- 5, , arang sekali. ! T J A - U R K 2.2 Paksa Tugas: terutama jang akan di : Pe 99 awin. "lakukan dipantai ialah membuat: : i NDONESIA 1. empat buah pondok jang akan : : Dalam Tjatur mendjadi urat nadi dari pangka 5 : f : Han-itu. - Selama pekerdjaan ini £ | Hi x belum selesai, maka rombongan 
: KAWIN DALAM ISTILAH tiatur disebut remise atau remi- |ekspedisi itu akan tidur didalam se sudah umum dikatakan ”kawin”. Dipaksa remise berarti dipak | gubuk? tadi. 2 . ag sa kawin. Dan kawin paksaan itu tidak enak sebab tidak menga- | Waktu untuk. istirahat tidak | ami fase tjinta. Walaupun ada jang mengalami bahagia, tapi sa- |bisa diharapkan. ,.Kista Dan 
& tu fihak tidak. Indah. sekediap mata, sesudah itu lekas laju dan gu |sudah harus bertolak dalam per : sebagai bunga mawar ditiup angin. Namun mau djuga remise- | djalanan kembali pulang sebelum a na terpaksa, daripada kalah. Tapi kalau kalah dalam remise, |air laut mulai beku kembali. £ 

"3 djanganlah menesal, djiangan mengeluh, itu sudah nasib............ Angin kentjang bahaja # Demikianlah kisah partai E.Geller melawan H.Golombek jang di besar. k en £ mainkan di Budapest 1952 dan mendapat hadiah untuk partai ig | Menurut rentjana kapal itu akan : terindah (schoonheidspriis). tinggal tidak lebih dari dua minggu 3 3 
pada tempat dimana pangkalan itu 5g : akan didirikan. Selama dua minggu 

2 Ga mbar 16 ,...... Kd” 2 f6 ! itu diharapkan sudah dapat disiap- T Ikan dua buah rumah “pemondokan £ Hitam: H. GOLOMBEK 5 jang sudah akan tjukup besar untuk $ . - 1. d2—d4, Ke8—f6 3 didiami oleh mereka jang akan ting 1 : c2—c4, €7—e6 3. Kbi— gal dibelakang. Mereka mengharap : C3, Mf8—b4 4. e2»—e3, kan akan dapat menjiapkan ke-em- 9 C7—c5 5. a2—a3, c5Xd4 Inat pondok itu dalam waktu dua bu : (Biasanja dimainkan 5...... lan djika tjuatja baik sadja. Jang sa # Mxc3-4 6. bxe, Ke6) 6. Ingat dichawatiri oleh anggota ek-' 
5 a3xb4, d4xc3 7. Kgl— Ispedisi itu ialah angin badai jang 

f3, c3xb2? (Lebih baik berhembus dengan  ketjepatan 200 i Fa d5 8. bxe, 0—0)' |mil satu djam, sebagaimana jang 
5 8. Mcixb2, d7—ds 9. |pernah dialami oleh sebuah ekspe- 
z c4—c5. b7—b6 10. Mt1 disi “dibawah pimpinan - Douglas 5 a Mawson ditahun 1911. 

—b54-, -Mc8—4d7 TI, Bahk kontaad Bab EL KIEx APD ankan Da d1 dengan eljepatan. 
Mb5xXd7--, 40. mil satu djam sekalipun “sudah 
Pdl—c2? (Dengan 12. tjukup untuk menghalangi pekerdja- 
Pa4!, bxc. 13. bxc, PCS gn membongkar muatan kapal itu, # 14. 0—0 keadaan putih | sebab baik kapal maupun  ponton : sangat baik) 12......, Kb8 lir akan diselimuti oleh. saldju se- J En 1 3 —e6! 13. Mb2xg7, Kc6 Imentara ' manusia tidak akan bisa 

aa Xb4 14. Pc2—bl1, Bh8—' (menahan hempasan angin saldju di 3 Putih: E. GELLER g8 (Sekarang ternjata: ka- Y mukanja. , lau 15. PXh7 hitam dapat mendjaga dengan 15....:. Bxg7 16. Pxg3, »Kami harus bersedia menghada- Kc24 17. Re2, Kxal 18. Bxal, bxc 19. h4, Pf6) 15. c5—c6 (Zet pi topan'jang disertai angin keras 
inilah harapan putih) Kb4xc6 16. Pblxh7- Kd7—f6! (Kalau 16, id s dengan ketjepatan sampai 60 mil 
Bxg7 17. Pxg7, Pf6 18. Pxf6, Kxf6 hitam akan kalah) 17. Mg7xf6,“ (satu djam jang akan sering menje- 
Pd8xXf6 18. Ph7xg8--, Re8—d7 (Tentu sadja tidak 18...... Re7, sebab |rang” kata Phillip G. Law, direktur : Pg5 dan tukar-menukar) 19. Kf3—c54- Kcbxes 20. Pg8xa8 (Kalau |hagian Antarctika pada kementeri- 1 20. Ph7, hitam masih berbahaja sebab 20...... a5 21. Pbl, Kd3-- 22. “Jan luar negeri Australia dan peran- 

t Rc2, Kb4 BALA BEN PE 20. crv. , Ke5-#f3-4 21. g2xf3 Pf6xal-- 22. lijang pertama dari projek2 Austra- 
Re1—e2, Pal—a2-- dan berachir dengan remise sebab 23. Rfl, Pbl-- Ilia untuk Antarctika. »Tapi kami 24. Rg2, Pg6 25. Rn3, Ph5--. mengharapkan pula akan dinikmati 1 Sa oleh hal2 baik sampai projek kami 
Djawaban Kombinasi No. 1 jang betul dan singkat jalah: 1. Pf2xh4!!, selesai dilaksanakan”. 
Me7xXh4 2. Me5—g7-4-, Rh6—h5 3. g2—$4 mat. Keuntungan paling besar dalam 

penglaksanaan projek 'itu ialah wak 
: tu siang hari jang berlangsung lama. 

“Jang betul mendjawabnja: SE- 2. Kal—b3-- hitam lalu djalan | Dalam bulan Pebruari didaerah An 
MARANG: W. Darto, Fr. N. Bay Rd2—4d3! dan bukan "seperti jg 'rarctika praktis tidak ada gelap. Ma" roes, Mashoeri, Oen Khik Kiong, | sdr. andjurkan 2. ...... Rd2—e2. frahari mendekati “horizon pada ga- 
R. Soeparman, SOLO: Jasin Mar Tjoba diperiksa, lagi. ris pandjang dan bila matahari ter- lim, Srijoso, Sri Gayatri Marlim, benam maka sinarnja tidak pernah Machyat Hady, M. Sentot, Budi Peraturan Tjatur Inter- | djauh dari ,,pinggir” bumi. Tjahaja Darmawan, Halim Husin, : Moel- nasional (4). sendja menggantikan hari. malam. jowidodo, Abdullah Sani, Usman Fats al 6. Perangko jang berharga. Maasum, Fachrijah, Sardjimin, Istilah2 jang lazim. Stuk — Satu  pekerdjaan »sambilan” | Wisnu Barata, Imam Susanto,| Buah — Sebutan umum bagi R, | bagi salah seorang anggota ekspe' Bachtiar 'Z., . Indro Kawotjo, |P, B, K, M dan pion. anta Machmoed Boediman, BLORA:| Figuur (benda) — sebutan Tjhie Eng Siang, MAGELANG: | umum buat semua buah ketjuali 

e Sarno,  Goenadhi,-. PEKALO- pion. » : 3 NGAN: H. A. Djaelanie, Thiof Stuk (buah) jang didepan (ter- 
A4 Oei Siang, KENDAL: R. Sunardi paku) — buah jg terhalang gerak 
4 Tjarjohartono, K. Ridwan, DJE-lnja, karena harus menutupi 

' : PARA: Sutojo NN UNI pak, atau bg en 
5 AN isabroto, S EN: j kan hilangnja buah lain jg lebi Lg : 2 i Soenardi. Kn berharga. : Aftreksofyuk (schaak | — Bentjana Mg 
x Setelah diundi, hadiah kami | tjabutan) — terdjadi apabila dgn segenap lapisan  masjarakat untu 

tjantjut taliwondo,.  berramai-ramai 
memberikan bantuan guna meringan 
kan para korban. Disamping lain2 
usaha mentjari derma, mulai besuk 
tanggal 14 sampai 20 Februari di 
Djakarta akan diadakan ,,Pekan Me | 

ngan grombolan jang agak besar, ki- 
ra2 2000 orang dgn. 400 buah 'pu- 
tjuk sendjata, telah dilakukan Selasa 
malam atas desa2 Tjinegara, Tjiterah 
dan Tjihaurkuning, semuanja di wi- 
lajah Malangbong (Garut). Dalam se 
rangan ini telah tewas 14 orang pen 
duduk. Selain harta benda jang diram 

menukar buah2 jang kira2 sama |rapi” jang penjelenggaraannja dila- |pok, djuga rumah2 penduduk banjak 
nilainja, umpama: Menteri ' dgn 
Kuda.  Menang/kalah kwaliteit 
— menukarkan Benteng” dengan 
Kuda atau Menteri/ sebaliknja. 

(Bersambung) sa... 

  

kukan oleh para peladjar dan maha 
siswa. Selain mengumpulkan bahan2 | 
pakaian, djuga kepada umum akan 
dipasangkan ,,lentjana Merapi” dgn | 
dipungut bajaran sukarela — Sera: | 

  

jang didjadikan abu oleh gerombo- 
Jan. — Kaum penjelundup itu me- 
meng banjak akal. Kalau nasib baik, 
untung besar, tapi kalau sedang sial, 
gigit djari. Demikianlah pada tgl 6 
/ 

Y 

Februari oleh polisi Salang Buang 
(Sumatra Tengah) telah diketemu- 
kan 9 karung goni berisi barang? ke 
lontong jang disembunjikan dalam 
semak belukar, Rupanja mau diselun 
dupkan ke Malaya dengan naik pera 
hu.tongkang. Diantaranja terdapat ba- 
njak kain2 dan semir sepatu. — Be- 
rita dari luar negeri, pertama-tama 
mengabarkan adanja penoiakan ra: 
dja Ibnu Saud dari Arabia, atas ta 
waran bantuan dari Amerika. Sikap 
radja Ibnu Saud ini didasarkan atas 
putusan negara2 Arab jang 

  

tidak , 

  mau mengadakan persekutuap dgn 
blok Barat sebelum ada penjelesaian 
masalah Inggeris — Mesir. — Dari ' 
sidang Konp. 4 Besar diterima ba. | 
bar, bahwa megara2 3 Besar Barat ' 
akan menolak mentah2 rentjana Mo ' 
lotov tentang Pakt Keamanan Eropa | 
tanpa ikutnja Inggris dan Amerika. | “ 
Kebulatan tekad tadi dipadu pada ' 
hari Rebo. — Kapal ,,World Glory”, 
ialah sebuah kapal minjak jang ter 
besar didunia dengan ukuran 46.000 
ton, hari Selasa telah selesai dibuat 
di Guincy, Amerika, 

  
  

   

  

P3 Sa. MS AA Re 

Panas mudjarab dari Sloan's, menem- 
bus“ dalam sekali kebawah kulit dan 

« mendorong peredaran-darah keba- 
ian2 jang sakit. Dengan begini 
Boa: mempertjepat meringankan 
sakit2 entjok dan kekakuan urat2, 

PERHATIKANLAH 
GAMBAR DARI 
"DR. SLOAN 

« Lam 
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manfaat luar biasa mengenai 
t ak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djan Berde: 
ta. anak Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

s Tjapai' dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Malas beng Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

a berbukti segera, akan merasa lain dari pada 

“Takidaki jang kurang puas dan ea habis 

' tenaga Laki-Taki, 

mperdalem 
Tjintanja 

Suami-Istri 

GOLES Kidneying Tae: 1 

GOLES s Sistering Tablegs 

Terbikin dan dikerdjakan" oleh ahli2 dk 

terkenal mempergunakan bahan? anggota tian 
puran terpilih dan golongan Klas I, oleh ber 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di. Eropa 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID- 

NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING | 
TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan2| 

Nona lebih djelas dalam doos). anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

kit buah pinggang. Oleh Laboratorium pusat dil 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe-' " 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan' 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke-' 1 
sehatan. 

Dc aa ikskolotan tanda2 hitam dimuka . (TJAN- 
TEKAN dan. "'BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 

$ APHRODIN untuk (kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 
at3 “ 3 : 3 Hg 3 

datuk” hiaokan Sebotol Obat". GOLES menolong menusia dari pe- 

njakit segala matjam: ' Kurang darah. Pinggang | 

pegal, Kepala pusing. Ta' bernapsu makan. Ram | 

but rontok. Mata lamur dan lain”-nja. Berbagai 

orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 

makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

untuk menambah tenaga dan supaja sehat dan 

kuat. 

rambut. 

DYE untuk ram but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol: Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

-. HARUS TAMBAH 152 ONGKOS KIRIM 

D.C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA: 

Aka AGEN-AGEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Ma balaaa, 
|Foko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

|Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
| Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie ra dan Gee 
pan N Ejreupa, NE 

  

  

    

  

“DJANGAN PUTUS ASA" 
“Ini Dia 

IMPOTIN TABLETT 
Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 
kendor dan jang sudah me makan rupa2 obat, tapi ta' dapat || 
menolong. 
Tetapi ,,IMPOTIN TABLETT” jang akan sanggup mengem 
balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jang kendor, mendjadi kuat 

Ldan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda “kembali se-. 
panitya | perti biasa. 2 Aa 

an namMma- | Semyanja itu hanja bisa terlaksana. bila selain: 1-3 mema | 

, Terutama. bagai kaum wanita kami Dadakan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 
BLETS - bila-inginstetap tjantik dan muda, djuga. menolong wani ta: 

Muka putjat. Dada kempes. Darah kurang. Berkotoran ta? tjotjok. Berbulan. perut sakit - 
suda dan belum. Ta' napsu. Suka marah dan lain2-nja. 

Suami. dan Istri memakan Obat. GOLES bersama2 sehat dan kuat. selamanja bersantosa" untuk 
rumah tangga. 

erapa” 
telah 

aa p 1 
satuan pelukis 

.Rupa Indon 
nitya tu terdir 

Kan S. Paya an 
g dan sekitar- 
N mendukung | 

: Kepada Tuan2 dan Njonja2 kami menasehatkan berhati- hati bila membeli Obat, 
(lah Model Kardus dan Tjap GOLES. 

Lagen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang ENG .TAY HO , — Pekodjan 101 Semarang. 
HWA AN TONG — Gg. Warung 3 »  NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 2 

Bisa 1 dapat beli pada Toko” Obat “diseluruh Indonesia. 

  
perhatikan- 

Tg. n e/d 18 Pe liratet 254 

dan INDRA 
SOLO ———- 

RITA HAYWORTH — STEWART GRANGER 

dim. Film Berwarna 

      
  

20 3 LL LT LL 

F “1 Telah Lahir: 
»$ A L Oo Mm E” - ARY DEVIANTO A. D. 1714 

Anak keluarga , ASSURANSIE buat kendaraan bermotor jang sudah terke- 
INDRA Matinee djam 10.— pagi RR. Mp SIdE DAD. I Pe nal, penggantian kerugian fjepat dan menjenangkan. 

UP.  Matinee djam 9.30 pagi 2 Dil amterINoderland) g LUVTE Rs & 5 0. 
EN 2 £$ MAA NAN 

Semarang — Purwodinatan 22 — Telepon 1988. 

  

an aa SMP | kan ini obat. 
an Progo T3 atau | »IMPOTIN TABLETT” terbikin oleh: 

Bp ana Tabib. AMIRODIN Semarang. Persatuan | | N. B. 

Kusumojudan 95A — Solo. 

.UNION ASSURANCE SOCIETY LTD.     tepat "pada Seni |, |- Agen2 lihat di advertensi 
jan Amiro Pomade. .Tiap hari         
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: “CITY CONCERN CINEMAS " 

Ar U xX INI MALAM D.M.B. (1 tah). ' 1 

5.00-7.00-9.00. —  TERESA WRIGHT — MAC. DONALD CAREY - 

COUNT THE HOURE 
Strange thingshappen in the night ! 

The picture of Uncdbaren thrills ! 

Exciting ! 
Satu kedjadian jang aneh diwaktu malam.... 

Penuh mysterie dan kegemparan ! 

  

  
  INI MALAM 

D. M. B. 

(a17 tah.) a 

GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 

- Bidadari 

Merah” 

The toast of New Orieans dives....     
            Hiobati pomade biasa. Rambut putih kem- : 

ah runtuhnja rambut d.l.i- penjakit jang 
an kaget, -dalam 1 Minggu sudah 
akai sehari dua kali. “Gosok sampai 

i Le ini Pomade, makin lama 

Penuh actie 

dan 

Sensatie! 

Hebat dan 

Menggemparkan! 

  " Pena Parker ,,51”,,beladjar” tjaranja Tuan menulis! 
an “ . 122 yi RICHKRD DENKING 

- 

ROYAL INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 ROOSTIJATI — DPJONI SUNDAWA — 

M. SONDAKH — NAZAR DOLLAR — M. ARIEF dim. 

,Nachoda Harimar Lapar“ 
j Perampok Wanita jang gagah perkasa ! 

Film Indonesia baru penuh Sensatie — Hebat — Gempar ! 

7 (em 2 

: Pp Bio dan Rp 25.— h 1056- “3 irga Roda Halo Apa sebabnja bai 51” begitu Ea 
dituliskannja? Pena ini seolah-olah 
beladjar dari Tuan punja tulisan-ta- 
ngan, kedjurusan mana sesuka Tuan 
menuliskannja, ta' perduli dengan ' 

. tangan kanan atau kiri, 

"an akan tetap begitu seterusnja. 
Gerakan pena dikertas mendjadi mu- 
dah, ta' berbunji, meluntjur enak 
menurutkan tjaranja Tuan menulis, 

Pilihlah eh Mar Tuan atau untuk ha- 
diah2 Par satu2nja  mata- 
pena pakai Binaan Mata-pena 
dapat dipilih sesuka hati, 

3 gram.Rp 15, — 

Ngupasan 12 Jogjakarta. 
Kp. Melaju 30 Semarang 
Patjinan Magelang 

2 Pekodjan 101 Semarang 
TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. 

ersal Stores Bodjong 6B Semarang. 
Dil. Kaju Tangan, Malang. 
Klaten 

O Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 

tabib AMIR ODIN Depan Kusumojudan sg 

Rahasianja terletak pada pena jang 
udjungnja diperlengkapi dengan lapis- 
anflogam-murni, Plathenium namanja. : 
Karena inilah tulisan berbentuk seperti if Salam hal ini dan pena2 lain- 
Tuan inginkan, Mata-pena memoles Haa" MA... Pakailah Parker 
sendiri sampaj datar jang sangat litjin Ya Ovink Ke basa pakai solv-x 

INI MALAM 

PREMIERE 

(u. 17 tah) 

INDRA 
15.00 - 7.00 - 9.00 

            Agar teekjapiat hatsil baik     
Harga2:-Rolled Gold Cap ng Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— 

Distributir tunggal dan! Servis - Reparasi: 

LAWSIM ZECHA. & Co, N. V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 
  

Mighty epic of 

the Sea thunders 

to the screen. 

    

Ini malam d.m.b: 
€ ORION 5-9 07 th)| 

(NI EXTRA: BESOK PAGI dj. 10. || 
Alan Ladd — Jean Arthur 

Van Heflin — Brandon de Wilde 

George Stever's . »SHANE? pama mem, 8 

  

  

Pertempuran jang 

dahsjat atas tudju 

Samudera ! 

Full .action 

& Sensation! 

  Naa "MUTINY rossi 
: STEVENS- LANSBURY- KNOWLES- EVAN 

"ses MAURICE KING ye PRANK KING, 
Dirtetad by EOWARO DMYIRYK » Sereempiay by PHILIP YOROAN and SIONEY jurtuoa 
Ba ng Sr Op LE NA Ame Do ot 9 GAMES OEM 
Musia Composed ang Directed Dy DIMITRI TIOMKIN » Relesad taru Unsurd Artisiy 

  
  

$ (Technicolor) 
Tai ER, NO! TLLWAIT N 

“54 In ari PENA 5 . OUT HERE, MADAME 
2 IENE GOT TO: MOONMIPT/ 

: id IFER Eng our HOW MUCH 
JONES ROGERS KNOWS/ 

FAME Chavez” | At P7 | (pel / Na . TI 1 2 Ik : H 

Gilang - gemilang !   
Hay O rumera 

ta Ta 
Sum 

ie TECHNICOLOR   
  

  

. BESOK MALAM PREMIERE Ken 

pjagaLaN 7.00 990 (17 th) | YAN 

Film Tiongkok paling baru: Yg 

ap Hua : - Yuen '(Cheun 1. “Liu Chi) 

  

R OX Y “ani MatAM PpRemiERE (u. 
5.00 - 800 - 9.00 Film Tiongkok berbahasa Kong. Fu. 

»li San Hong Chius 
Tjerita pendeta besar Tong Sat Tjiong mentjari kitab sutji Pa 

dengan Goe,Mo Ong! 

17 tah). 
  

, 1 
— Mergka pergi ke —- Kita. “dapat berbitjara disini. 

tenda Ni, Moonmmist. “Apakah engkau tidak turut djuga, 
| Kita harus mendapat Tn. O'Dooley. ' K 

akal, bagaimana dapat — Bh tidak. Saja ukan menunggu 
mendeggar pembitjara- | diluar sini, Nj. Moonmist! 
an Rogers. 

itu belok ) jang kita pasang sebagai desakan di gudang 
a. eers itu harus meleset. Dia Te kelihatan 1   

Denah 5 
— Diam! ( 
An Maap ini In. Rogers. Roy Rogers N3 

     


