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“Usul Kenaikan Gadji 

  

  

Tjap Go Meh 
Di Bandung 

  Pegawai 
GLEH DEWAN Urusan Pe 

gawai baru2 ini telah diusulkan 
untuk menaikkan gadji pegawai 
Lo. Wakil perdana menteri 
Wongsonegoro menerangkan ke- 
pada P.I.-Aneta, bahwa pemerin- 
tah insjaf harus diadakan perbai- 

“kan nasib kaum pegawai negeri. 
Tetapi keuangan negara — waktu 
ini tidaklah memberikan kem 
kinan kenaikan gadji jang h 
Mr. Wongsonegoro m 

. bahwa pada mulanja adu, 
kan untuk menaikkan enaikan 

#fjara rayon2, tetapi ini mengan 
dung bahaja akan menimbulkan 
kenaikan harga2, sehingga nanti 
kanaikkan itu tidak mempunjai 
sesuatu arti. 

  

   
    

Wakil perdana menteri itu selan- 
djutnja menjatakan, bahwa pada 
waktu ini pada kabinet ada usul ba- 
ru jang lebih bermanfaat bagi pega- 
wai negeri, jang pada hakekatnja le- 
bih baik lagi daripada kenaikan 486 
sebagaimana jang diusulkan oleh De- 
wan Urusan Pegawai. Ia masih: be- 
lum bersedia bagaimana bentuknja 
sperbaikan nasib” itu: Mr. Wongso- 
negoro menambahkan, bahwa dalam 

usaha untuk memperbaiki nasib pe- 
gawai negeri itu oleh pemerintah 
akan diaktiveer adanja koperasi2. 

Selandjutnja - pada fase pertama 
akan diadakan ,.conduite staat” ba- 
gi pegawai negeri. Kepada kemen- 
terian2 telah diperintahkan untuk 
mendjalankannja. Dengan adanja 

tonduite staat ini, maka dapatlah di-   
  

lihat pegawai? mana jang baik: pe- 
kerdjaannja, jang dapat memperoleh 
penghargaan jang lebih tinggi. Pada 
waktu ini sukar untuk mengadakan 
seleksi pegawai negeri. Ini menim- 
bulkan bahaja, bahwa pegawai nege- 

Fi jang tjakap dan ahli, djikalau ti- 
dak mendapat tjukup penghargaan. 
akan lari kelapangan partikelir, de- 
mMikian Wongsonegoro. 

PERTEMUAN ANTARA PE- 
NGURUS2 BESAR SBPP, 

SBTP DAN SPSI. 

Pada hari Selasa bl. Si Dj. 
Garuda no. 28 Djakarta telah di- 
adakan pertukaran pikiran antara 
pengurus2 besar S.B.P.P., S.B.T. 
P. dan S.P.S.I. untuk mendapat- 
kan titik pertemuan bersama di- 
dalam menghadapi N.V. KPM. 
Dalam pertemuan tersebut antara 
fihak hadirin telah dapat dikete- 

Pada an Tiong Hoa, Tiap Go Mek di 
nja, keramaian jang djuga “diartikan 

»Djago Biang”. Gambar : Kepala dari naga ,,Liong Liong” menudju 
ke kediamannja gubernur R. Sanusi Hardjadinata. 

hari Sabtu 
Bandung telah sampai pada puntjak 

petang  peraja 

Kemaren Merapi Mengelu- 
arkan Banjak Guguran2 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 
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ISTANA MALACANAN, 

patuh” kepada Republik Filipina 

Menurut keterangan setengah 
resmi tadi, Taruc telah mengada- 
kan pemb tjaraan dengan seorang 
utusan  dari“Istana  Malacanan 
dan seorang wartawan disalah sa- 
tu tempat dipegunungan Sierra 
Madre, dibagan timur pulau Lu- 
zon. Dalam pertemuan tadi Taruc 
berkata: ,,Aku brontak, karena 
keburukan2 sosial meradjalela, ter- 
utama (di Luzon Tengah. Aku 
akan melandjutkan — gerakanku 
sampai orarg jang penghabisan, 
djuga apabila hanja separo sadja 
dari keburukan2 tadi mash di- 
b'arkan oleh pemerintah”. 

Luis Taruc, jang pernah dikatakan 
Sudah meninggal dunia oleh Elpidio 
Ouirino ketika ia masih mendjadi 
presiden, menurut keterangan Mala- 
canan tadi dalam keadaan sehat 
walafist. Taruc menjatakan, bahwa 
ia memimpin suatu “gerakan jang 
adil. Dikatakannja, bahwa ia tak 
akan berkompromi atau menjerah, 
djika pemerintah tidak melaksanakan 
perobahan2 jang dituntutnja. Ditz- 
rangkannja, bahwa tuntutannja iang 
utama ialah penindjauan kembali sa- 
ma sekali perundang-undangan sewa 
tanah, agar supaja petani2 mempu- 

njai kesempatan untuk hidup setjara 
lajak. 

Ia perhatikan diandji2 
Magsaysay. 

Taruc mengatakan bahwa ia de- 
ngan teliti telah mempeladjari djan- 
dji djandji Magsaysay ketika i Ia -S€- 

dang berkampanje sebelum dipilih   
SEISMOGRAPH BABADAN jang dipasan ada tel. 14 

Pebruari dan diangkat pada tgl. dhani eta san is 16 Pebruari telah mentjatat gem 
pa bumi sampai dua belas kali, jalah masing2 pada tgl. 14 Pe- 
bruari lima kali, tgl. 15 empat kali dan tanggal 16 tiga kali semua 
nja tidak terang, hanja telmeter terang. Pada mulai djam 0.0 
sampai pada djam 07.30 dari pos Babadan mengijatat guguran ber- | 
api dan tidak berapi sebagai beri kut: guguran  berapi-besar ada 
dua kali, guguran berapi ketjil tudjuh kali dan guguran jg tidak | 
berapi: jang guguran besar ada dua kali dan jang ketjil ada lima | 
kali semuanja menudju ke Trisi ng. 

| 
Sedang dari pos Krindjing se kan asap tebal, sedjak pada djam 

djak djam 24.00 kemaren malam 
mukan beberava titik persamaan, 
demikian kabar jane disimpsi- 
kan oleh P.P, S.B.T.P. kepoia 
PI. Aneta.  Diterangkan / selau- | tj 
djutnja, bahwa pertemuamsterse- | tidakoberapi, cuguran besar hanja 
hut akan diteruskan pada hari satu kali, sedang gusuran ketiil 
Dium'at jad. Pada pertemuan itu | ada tiga kali, semuanja menudju 
diundang pula pengurus besar ke kali Apu. Lain dari pada itu 
SB. K.P.M. | pada lava 1943 masih menssluar 

tat gaguran2 berapi besar ada 
delapan kali, guguran berapi ke- 
tjl-seputuh kali. Guguran2 jang   

  

| mungkinan' Indonesia Di Negara? Lain 

| jang erat antara Indonesia dan Djerman. 

-da. 

Siasat ,, Memukul Dari 
Belakang“ 

Karena Kemuagkiuan Pembatalan 
Unie Pers Belanda Sekarang” Siar- 
Siarkan Berita? Guna Menutup Ke- 

TELAH MENARIK perhatan penindjau politik Indonesia di 
Djakarta bahwa berhubung dengan kemungkinan perundingan In- 
dones'a-Belanda mengenai pembatalan Uni, saluran2 pers Belanda 
achir2 ini menjar-njarkan bahwa Indonesia tak dapat melepaskan 

“diri darp Nederland, terutama karena kelemahan Gsuangan dan ver- 
ekonomi'an Indonesia menutup pntu untuk berhubungan dgn f hak 
lain selain Nederlard. D katakan oleh pers Belanda itu, bahwa kun- 
djungan Menteri Ong Eng Die ke Bonn belum selang-lama telah 
menemui kegagalan, karena pada umumnja dunia perniagaan Djer- 
man djauh daripada tertarik cleh pasaran Indonesia, dan pula karena 
Boan punja keberatan2 politik terhadap suatu kerdjasama ekonomi 

bangkan kemungkinan kerdjasama 
ekonomi jang lebih erat- dengan 
Indonesia. bak jang mengenai 
import-eksport barang antara ke- 
dua regeri itu, maupun jang me- 
ngenai 'kemungkinan bahwa Dier- 
man menggantikan kedudukan Be- 

Sukar didjauhkan kesan, demi- 
kian pen'ndjau politik di Djakar- 
ta mengemukakan mendapatnja 
Kepada ,.Antara”. bahwa pembe- 
Fitaan pers Belanda itu mendapat 
ilham dari sumber2 resmi Belan- 

Mengenai sambutan fihak Djer- 

sampai pada diam 18.00 mentia : 

landa sebagai penghubung Indo- | 

09.00 terlihat dari Ngepos nam 
pak . asap  bergumpal-gumpalan 
dari kawah, “begitu -djuga sotpha- 
tara kelihatan tegas sekali. Pada ' 
djam 09.30 dari Plawangan nam 
pak pada arah lava 1948 menge 
luarkan asap tebal, sedang di Gen 
doi dan Woro kelihatan solphata 
ra tipis dua belas kali: sedang 
seismograph Babadan kembali me 
nerima getaran micro. Selandjut 
nja laporan jang-dari Selo sedjak 
diam 07.00 sampai djam 24.00 
telah mentjatat guguran2 berapi 
besar ada tiga puluh kali, gugu- 
ran2 berapi ketjil ada empat 
puluh lima kali, sedang gloedwolk 
ketjil jang menudju ke kali Apu 
hanja sekali pandjang 1 km. 
Achirnja pada djam 0,0 sampai 
djam 07.00 tertjatat  guguran2 
berapi besar tiga puluh tiga kali, 
guguran2 berapi ketjil delapan 
puluh sembilan kali. 

Pekan Kesehatan 
BERHUBUNG dengan penting | 

nja kesehatan itu dan mengingat ' 
bahwa rakjat Indonesia belum 
tjukup memperhatikan soal ini 
karena kurang pengetahuan, ma- 
ka Palang Merah Pemuda meren 
tjanakan untuk menjelenggarakan 
»Pekan Kesehatan sekitar ,,Hari 
Kesehatan Sedunia” pada tgi. 7 
April 1954 oleh tjabang2-nja. 

Pada ,,Pekan Kesehatan” tsb. 
akan diadakan aksi pembersihan, 
menempatkan ' tempat2 runtah di 
sekolah atau 'ditempat2 ' umum, 
memasang sembojan2 dan meng 
adakan pertundjukan2 mengenai 
hygiene, makanan sehat dan “pe 
meliharaan gigi untuk murid2 se 
kolah dan umum. 

Aksi ini diadakan bersama2 de 
ngan organisasi2 .pemuda lainnja 
dan dengan bantuan - djawatan 
kesehatan dan inspeksi pendidi- 
kan setempat. (Pia.)   man atas kundjungan Menteri Naga dengan .Umi Pembajaran “ang Ne Si mali biopa. 

Ong Eng D'e, penipdjau tadi me: Mengenal gambaran Belanda 
ngatakan bahwa djuga tanpa ad- 
mes Belanda pemeritah D'erman 
Barat sanggup untuk mempertim- 

seolah-olah fihak Djerman ,ku- 
tang tertarik oleh pasaran Indo- 
nesia, penindjau tadi hanja me- 
nund'ukkan kepada pelaksanaan 
perdjandjian dagang  Indonesia- 
Dierman jang 
jang d tetapkan. 

  

Persendjataan 

Ibnu Hadjar 
»ANTARA” MENDAPAT ke- 

gang itu masih dapat disempurnakan 
lagi. Itulah maksud keterangan pe- 
merintah mengenai penanaman mo- 

memenuhi guota 

Sudah barang tentu hubungan da- 

'“terangan, bahwa djumlah sendja- 

Pa Tadjar adalah sebanjak 200 pu- 

: lain2nja, sedangkan kekuatan tena 

—. gerombolan 

“tara 200 hingga 1000 orars. 

“Swa lari Ibnu Hadjar cs, kemudian d 

ta patent kepunjaan gerombolan 
RJT dibawah pimpinan Ibnu 

tjuk, jang terdiri dari bren-gun, 
sten-gun senapan biasa, pistol dan 

ga mereka jg menurut pendapbt 
sendiri dikatakannja 

tenaga utama”, berdjumlah an- 

“Sendjata2 ini ialah jang dutu dib: 

“tambah dengan jang dibawa lari be 
'kas anggota? tentara dan polisi Ja 
Yanja, dan ditambah lagi dengan pen 
belian setjara gelap den jang dida 
pat dalam serangan2 mereka terha 
ap pos2 pendjagaan. Sebagai diket: 

hui, Ibnu Hadjar asalnja-adalah ang 
gota tentera jang berpangkat letnan 
IE, jang pada penghabisan” tahun 
1951 bersama2 kawan?nja  melari- 
kan diri kehutan dengan membawa 
sendjata. Atas panggilan, pada per: 
mulaan 1952 Ibnu Hadjar cs menje 
rahkan diri, tetapi 3 hari kemudian. 
ia bersama sebagian temannja mela 
rikan diri lagi kehutan. Sesudah itu 

dal luar negeri, dan lain2 tindakan 
untuk memperbaiki iklim ekonomi 
Indonesia. Pula dapat ditundjukkan 
kepada perdjandjian2 dagang jang 
baru sadja diperbaharui antara Indo- 

nesia dengan -negara2 
dan Australia. r 
kaum penindjau tsb. diatas, perniaga- 
an Indonesia-Djerma, sudah - men- 

na setidek-tidaknja teoretis | 
dapat memikirkan keperluan pendi- 
rian suatu bank dagang Indonesia - 
Djerman. untuk mempertjepat tran- 
saksi2 jahg sekarang masih memper- 
gunakan. perantaraan Belanda. 
Tambahan pula. gambaran Belan- 

da tentang kurang sehatn'a keadaan 
dalam negeri Indonesia. sukar dapat 

Cisesuaikan dengan berita lain dari 
pihak Belanda, bahwa kalangan pe- 
ngusaha Belanda mengandjurkan 
pemberian pindjaman sebesar I mil- 
iard gilden kepada Indonesia. Kalau 
Indonesia politis dan ekonomis begi- 
tu kurang ..credietwaardig” seperti 

digambarkan oleh pers Belanda, ba: 
gaimana perhitungan dibelakang ta-   Ibnu Hadjar menumakan gerombo- 

lannja "KRJT” (Kesatuan 
Jang Tertindas). (Antara), 

El 
Rakjat j 

waran pindjaman 1 miljard itu? De: 
mikian kaum penindjau politik In- 
donesia tsb, diatas, (Antara), 

Skandinavia | 
Menurut pandangan : 

tiapai tingkat perkembangan, dima-| 
orang 

anlah pengumuman setengah 
Malacanan. 

berbitjara dengan Taruc tadi 

djadi presiden, pidato peresmiannja 
dan sikapnja terhadap soal2 -azas' 
Filipina. Taruc mengikuti kedjadi- 

an2 di Manila melalui radio. Dar: 
tempat sembunjinja dipegunungan. 
Taruc menginsafi bahwa. Magsay- 

say menghadapi tugas2 jang sangat 
berat. "Karena rakjat telah meng- 
angkat Tuan Magsaysay  mendjadi 

pemegang djabatan jang tertinggi d' 
negeri Filipina, maka setiap warga- 
negara harus merasa bahwa ia wa- 

djib -menjokong Presiden”... Demiki- 

resmi 

Utusan ig. 
ialak 

Manuel P. Manahan, bekas warta- 
wan -dan penerbit harian Tagalog 
"Bagong Buhay”, sekarang kepala 
Komisi Pengaduan & Tindakan jg. 
telah didirikan oleh Presiden Mag- 
saysay dalam usaha untuk membe- 
rantas korupsi di Filipina. 
Pengumuman setengah resmi jg. 

dikeluarkan oleh Istana Malacanan 
mengenai pertemuan dengan Luis 
Taruc, pemimpin besar gerakan 
Huk, seterusnja mengatakan, bahwz 

Taruc berkata pula: "Hampir selu- 
ruh program Gerakan Pembebasan 
(Huk) jang mengenai rehabilitasi so 
sial dan ekonomi rupa2nja didjalan 

kan oleh pemerintah baru (pemerin 
tah Magsaysay)”. Taruc mengakui 
bahwa Magsaysay menghadapi ke- 

sulitan2 sangat besar, dan  dikata- 
kannja bahwa ”rakjat mengharap- 
kan hal2 jang gaib”. 

Presiden Magsaysay 

”Kami mengabdi kepada ' perda- 
maian, kebebasan dan kemakmuran 
dan untuk mendjamin berkembang- 

nja demokrasi tulen di Filipina”, 
kata Taruc. Keadaan perang sauda- 
ra-dinegeri kita sekarang harus ber- 
achir dan keadilan harus berkuasa.” 
”Aku terutama dan terachir orang 
Filipino”, kata pemimpinbesar pasu 
kan2 Huk tadi. 

Seterusnja — 'Taruc mengatakan, 
bahwa Filipina sekarang rupa2nja 
"didorong kedjalan jang benar, dja 
lan membina bangsa” (nation build 
ing). Dibawah Magsaysay, kata Ta 

ruc, Filipina rupa2nja menudju kea 
rah “demokratisasi internasional, 
semi-revolusi pertanian dan industri 
alisasi setjara ketjil2an”. Tapi Taruc 
tidak akan mengikatkan dirinja ke- 
pada perundingan2, sementara me- 
nantikan hasil pembitjaraan2 menge 
nai penjerahan jang kini sedang ber 

  

laya dikota tersebut.. 

mikian tutur penduduk desa. 

kepadanja. (U.P.)   
DIANTARA KURANG “ Tebih 

3.000. kaum importir nasional jang 

telah mendapatkan pengakuan sah 

dari Kementerian Perekonomian, 

masih banjak terselip  ..strooman- 
nen”, atau orang2 “pendjual Tisensi 
jang tjuma mau dengan gojang ka- 
ki memperkaja diri. Orang2 ini ke- 
banjakan diprgunakan oleh 'perusa- 
haan2 Lima Besar Belanda, seperti 
Borsumij, Factorij dsb. dan   Kebidjaksanaan Kementerian — Per- 

  

Buaja Kundjungi Perkawi- 
pan Saudara 

SEEKON BUAJA jang pandjangnja 4 meter baru2 ini ditang 
dipantai Klebang Besar, jang letaknja 4 mil dari kota Malaka, un- 
tuk menghadiri perkawinan dari saudaranja kembar laki2 jang sc- 
karang berusia 21 tahun, demikian diterangkan beberapa orang Ma- 

Menurut keterangan penduduk desa tsb 20 tahun jl. seorang 
wanita Malaya telah melahirkan seorang anak laki2 dan beberapa 
saat kemudian seekor buaja putih, jang beberapa hari kemudian 

sesudah dilahirkan “dilepaskan ke laut. Saudara kembarnja laki2 
itu jang sekarang berada di Singapura tidak lama lagi akan dini 
kahkan dan buaja tadi pulang untuk menghadiri perkawinan, de- , 

Penduduk terkemuka kota. Malaka, antaranja kepala: daerah 
federal Tan Siew Sin melihat buaja tsb dan melepaskan tembakan 

- Kembarnja 

untuk ,,bekerdja bersama” dengan Presiden 
Akan tetapi Taruc, jang kini masih terus mengembara digunung- 
gunung itu, tidak menjatakan ba hwasia akan menjerah. 

Tarue Tidak Menjerah 
Tapi Sanggup Kerdjasama Dgn Peme- 

rentah Pilipiva:— 
Memberontak 

Sebab2 Ia Dulu 

tempat kediaman resmi Presiden 
Filipina, hari. Selasa mengeluark an sebuah 
pgah resmi”, jang mengatakan bahwa pem'mpin besar pasukan2 
Huk (Hukbong Mapagpalayang Bayan, HMB, (Tentara Pembe- 
bas Rakjat”), Luis Taruc, telah berdjandji 

»press release sete- 

dengan terang2an 
dan menjatakan kesanggupannja 

Ramon Massaysay. 

langsung ' antara pemerintah dan 
'arto Alejandrino, jang katanja te- 

lah” menggantikan “Taruc sebagai 
panglimabesar Huk. Wartawan jg. 

ikut dengan utusan Magsaysay tadi 
ialah wartawan Manila Times”. 

Komentar 
Jose Vargas: 
Pernjotaan Luis Taruc 

, Mentertawakan'' 
KEPALA STAF Angk, Darat 

Pilipina, Djenderal Major Jesus 
Vargas pada hari Rebo mentjap 
pernjataan2 pemampin Huk Luis 
Taruc, bahwa ia ingin damai dan 
akan kerdia sama dengan peme 
rintah Magsaysay sebagai pernja 
taan2 jang ,,menertawakan”, Da 
lam memberikan komentarnja ter 
hadap interview di Sierra Madre 
Yargas mengatakan, djika ia ha 
rus turun dari pegunungan serta 
mendjadi seorang penduduk jang 
menghormati undang2. Vargas 
selandjusnja mengemukakan sija- 
rai2 sebagai berikui: Menjerah- 
kan alat2 sendjata, mengadili me 
reka jang melakukan kedjahatan2 
dan merehabiliter mereka jang 
menghendakinja. (Antara) 

  

Kekurangan 

Tenaga Djaksa 
Utk Memeriksa Bekas 

.Menteri2 RMS" 
DARI KALANGAN jang me 

an - 

  

  

  

  

  

dang rombongan 

  
Beberapa hari jang lali telah tiba di pelabuhan 

transmig un 

Telrk 

Suriname. 

    

pertama dari 

  

Amerika Makin Obralkan 

| tgl. 27-2 jad. 

Bantuan Kpd Perantjis 
2 3 . 

Di Indo-China 
Tahun Padjak Ini Berdjumlah 1 Miljard—Di- 
lemma Jang dihadapi Eisenhower: Kalau 
Terlibat Dlm Perang Indo-China Beranikah 

Ia Dgn Konsekwensi-nja? 

AMERIKA SERIKAT akan lebih banjak lagi memberikan 
uang, bahan2, nasehat serta tehnisi2 untuk membantu pasukan2 
Uni-Peranfjis di Indotjina selama tahun padjak jang akan dimulai 
bulan Djul jang akan datang, tetapi pasukan2 darat, Iaui atau   ngetahui Antara mendapat kabar, 

bahwa perkara pemberontakan 
»RMS” tidak mungkin diperiksa 
dalam bulan Pebruari seperti di- 
maksudkan semula oleh pihak pe 
merintah pusat. Hal ini disebab 
kan karena tenaga  Kedjaksaan 
Tentara di Jogja hanja seorarg 
sadja, sedang disamping itu ja 
melakukan snja sebagai djak 
sa Pengadilan Negeri djuga. 

“Selain dat itu, “pemeriksaan 
atas diri para terdakwa, jaitu 
bekas ,,menteri2 RMS” jang kini 
ditahan  dipendjara  Wir.,unan 
harus dimulai dari permulaan, se 
bab tidak adanja ,,gegevens” jang 
diterima oleh djaksa tentara di 
Jogja. Pekerdjaan. ini sudah ba- 
cang tentu akan memakan waktu 
jang tidak sedikit dan menurut 
dugaan dalam bulan Maret itu 
pun mungkin sekali belum duga 
dapat dimulai pemeriksaan dide 
Dan pengadilan. Bekas ,.menteri2 
RMS” jang ditahan dirumah pen 
djara di Wirogunan kini ada 10 
orang. Kapan perkara itu -bisa 
diperiksa oleh pengadilan tentara 
belum djuga dapat diketahui. 

(Antara) 

Sosialis Asia 

Ingin Hapusnja 

Veto Di PBB 
UBA SWE, ketua konmnerensi 

Sosialis Asia, pada hari Selasa me 
ngaiakan, bahwa konperensi telah 
berhasil dalam mentjiptakan sua 
tu daerah netral dan dengan 
demikian menahan proses polari- 
sasi jang didjalankan oleh kedua 
blok jang dipimpin oleh Amerika 
Serikat dan Sovjet Uni. Dalam 
pada itu konperensi tsb. telah 
mengakibatkan berkurangnia ke- 
tegangan dunia. Demikian U Ba 
Swe. 

Statement tsb. termuat dalam 
suatu pesanan jang dikeluarkan 
pada hari ulang “tahun pertama 
konperensi Sosialis Asia. Dalam 
keterangannja itu U Ba Swe me 
nambahkan, bahwa  konperensi 
Sosialis Asia harus berusaha, su- 
paja functie dari PBB sesuai dgn 
semangat Piagam PBB dan supaja 
bak veto jang dimiliki oleh S-Be 
sar dihapuskan. Dinjatakan selan 
djutnja, bahwa pembentukan 2 
blok dalam PBB telah menjebab 
kan RRT tak masuk PBB. 

(Antara) 

HAMMARSKJOELD AKAN SE 
LENGGARAKAN KONPEREN 

— SI ISRAEL-JORDANIA DI 
DARUSSALAM. 

Suatu sumber jang mengetahui 
mengatakan pada hari Selasa. 
bahwa Sekretar's Djenderal PBB 
Dag Hammarskjoeld tak lama 
lagi akan selenggarakan suatu kon 
perersi antara Israel dan Jordania 
di Darussalam. Komperensi itu 
diadakan afas permintaan Israel, 
berdasarkan ketentuan dalam per 
setudjuan perletakan sendiata, jg 
mengharuskan mengadakan kon- 

  

    
Masih Terlalu Banjak Stroo- 

ekonomian sekarang terletak pada 

usaha membatasi golongan — kaum 
importir nasional pada segolongan 
ketjil jang bonafide. Dari sedjum- 
lah Lk. 6.000 importir kini tinggal 
tertjatat 3.000 importir jang  men- 

dapat pengakuan sah. Tapi djum- 
lah terachir ini masih dianggap ter- 
lampau banjak. 

Kalangan Pemerintah lebih me- 
oleh nginginkan sedjumlah beberapa ra- 

golongan Tionghoa di Pintu Ketjil. 4 tus kaum importir sadja jang mem 
punjai liguiditeit jang sehat daripa- 

  

Lembaga Kedmdaraan kanintenat 
KB Bata can sa Lemon 
“am Kunstan on W obenechegag     Az

it
 

  

“ Y 

perensi sematjam itu, djika salah 
satu f'hzk memintanja, 

da beribu-ribu jang tjuma mendja- 
di kaki-tangan kaum modal asing. 
,Dalam tingkatan tinggi oleh pihak 
Kementerian Perekonomian sedang 
dilangsungkan perundingan dengan 
kaum pengusaha2 Belanda — antara 
lain Industricele Bond van Werkge- 
versbond untuk mengetahui sampai 
kemana ada kesediaan kaum pengu- 
saha Belanda membantu  pelaksa- 
naan rentjana ekonomi nasional 
Pemerintah. Hasil2 jang njata dari 
perundingan2 ini belum lagi dapat 

bahwa diketahui, Dikatakan pula, 

    

udara tidak akan langsung terlibat dalam peperangan di Indotjina 
hu. Demikiar' ramalan pembesar 2 Washington, mengenai kemung 
kinan hasil2 dari pembitjara2 tingkat tinggi jang kini sedang di- 
langsungkan di Washington dalam suaiu usaha untuk menentu- 
kan bagaimana Amerika Serikat dapat memberikan bantuan jebil 
landjut kepada Peranfjis, untuk mengachiri perang jang sudah 
berlangsung 8 tahun itu dengan hasil jang baik. 

. Menurut taksiran pembesar2 
Amerika, bantuan militer Amerika 
kepada pasukan2 Peranijis ” akan 

didaratan Asia, dan ini adalah  po- 
litik militer jang djelek dan Iiarus 

dalam hai2 

    

$ 

»Itukuman 
Atas Sekar 

. Kedaton 
Boleh Kawin Dgn Nama 
, Sussapariam”, Atmodi- 

ningrat Dischors 

MENJAMBUNG BERITA ter- 
tang akan “dikawinkannja Sekar 
Kedaton dgn Mr, Atmodiningrat 

Wartawan Suara 
Merdeka tebih landjut nicndapat 
keterangan, bahwa jang akan di- 
kaw'inkan itu bukan lagi Sekar 
Kedaton, tetap! Kussapariam jalah 
nzma sebenarrja dari Sekar Ke- 
daton, (djadi bukan Kus Prapti, 
seperti jang kamj beritakan kema 
rin) sedang nama sebutan .,Se- 
kar Kedaton” telah ditjabut seba. 
gai hekuman terhadap Kussansu- 
riam. Djuga perkawinan itu tidak 
d'bolehkan berlangsung di Kraton, 
tsiap' digedung Sasonomuljo. Mr, 
Atmod'ningrat sendiri kini telah 
F'srhors dar' djabatannja, 

AAA NKITI 

.Honest Johan 
Sendjata Roket Terbaru 
Pasukan2 Amerika 

KEPALA STAF  angk. darat 
A.S, djenderal Maihew Ridgway 
hari Rebo menjatakan, bahwa da 
lam manocuyre2 tentara jang di 
rentjanakan pada bulan2 April 
dan Mei jas. di Carolina-Utara 

|Lakan digunakan dua sendjata 
Amerika jang terbaru. 'Ridgway 
jang berbitjara dimuka sebuah 
perhimpunan kesenian di Palm 
Beach selandjutnja menjatakan, 
bahwa salah sebuah dari sendjata 
tu adalah perombakan jang #ber 
hasil baik dari prinsip rocket ke 
pada sebuah sendjata taktis jang 
memil ki kesanggupan djarak se 
jang. hingga djaud. 

    

   

Sendjata itu dipakai seperti me 
nak "ileri dan kesanggupan 
nendjercd:ahn'a serupa dengan 

  i berai A.S. sekarang. Suatu 
cefaedahannja jang “besar ialah,   

  

dapat mendekati djumlah 1 miljard 
dollar: dalameetahun — padjak- “jang 
akan “datang, djika ' Djenderal Nu- 
varre memperlihatkan kemampuan 

untuk - memperguhakannja “ setjara 
effectif dan djika tak ada  perun- 

dingan - perdamaian di  Indotjina. 

Bantuan Amerika selama tahup pa- 
Idjak imi telah ditentukan sebesar 

'$ 785.000.000. Dari “ djumlah 
masih banjak jang harus 
kan ke Indotjina. 

Dalam pada itu, beberapa “ratus 
tehnisi Amerika kini telah berada 
dli Indotjina, jang  dipekerdjiakan 

untuk "mengurus “pesawat2 — buatan 
Amerika dan Smemberikan — bantis 
an2 tehnis lainnja. Ada kemungki 

dikirim- 

nan pula, bahwa beberapa  missi 
pelatih Amerika akan dikirim ke 
Indotjina untuk melatih rekruut2 
Vietnam. Tetapi Amerika tak akan 

langsung terlibat” dalam peperang- 
an dengan mengirim pasukan2 du- 
rat, dan udara, “ terketjuali — djika 
timbul perobahan2 jang “drastis da- 
lam situasi umum di Timur Djauh. 

Dilemma jang dihadapi. 
Dilemma jang kini dihadapi 

oleh Presiden Eisenhower dan pe 
nasehat2-nja jang tertinggi me 
ngandung 3 kemungkinan: 

I.  Menasehatkan kepada pe 
merintah Perantjis supaja berusa 
ha merundingkan suatu penjele- 
saian dengan Ho Chi Minhb,. dan 
ini Mungkin mengakibatkan fihak 
Vietmiah memperoleh kekuasaan 
diseluruh negara. 

2. , Melandjutkan politik jang 
kini didjalankan mengenai bantu 
an segala alat2 serta tehnisi, dan 
dengan demikian menambah ke 
butuhan Perantjis untuk memper 
kuat moralnja didalam negeri 
dan memperkuat pasukan2 dime- 
dan pertempuran dengan harapan 
dapat memperoleh kemenangan 
jang menentukan. 

3. Mengirim pasukan2 militer 
ke Indotjina. 
...Presiden Eisenhower 
djelaskan bahwa ia tidak” bermak- 
sud mengizinkan pasukan?  Ameri- 
ka terlibat dalam peperangan Indo- 
tjina djika hal itu mungkin  dihin- 
darkan. Dalam keterangannja kepa- 
da pers minggu jang lalu ia menja- 
takan, bahwa tiap2 move harus di- 
perhitungkan dengan hati2 — uantuk 
menghindarkan terlibatnja pasukan? 
Amerika itu. | 
Putusan pemerintah  Eisennower 

jang menentang “pengiriman pasu: 
kan2 ke Indotjina itu. didasarkan 
atas dua pertimbangan. 

telah. men- 

1. Ikut tiampur dalam peperang- 

an seperti Korea itu cakan — menje- 
babkan sedjumlah. besar pasukan2 
Amerika terlibat dalam peperangan   

mannen” 
uscha screening terhadap 
ha2 nasional tetap terus — didjalan- 
kan. Rentjana  ,,groepering” " dan 
Spesialisasi dalam satu2 sektor im- 

port jang tertentu akan segera pula 
dilaksanakan. Selandjutnja  diterang- 

kan,” bahwa Kementerian Perekono- 
mian baru2 ini sudah menghentikan 
lagi pemberian2 lisensi2 — istimewa 
kepada kaum importir nasional, ka- 
rena ternjata terlampau membawa 
kesulitan2 teknis. 

Demikian Berita Indonesia, 

ini 

  

dihindari, terkefjuali 
jang ekstreem. 

2. Intervensi Amerika “Semitjam 
itu mungkin akan. mengakibatkan 

intervensi RRT dalam peperangan 
di Indotjina dan denggin demikian 
memperluas konflik dunia Barat 

dan Rusia. Demikian pendapat pem- 
besar2 Washington. (Antaru) 

ahwa pelahtjarnja bisa “dipasang 
d'iauh lebih tjepat dari pada ar- 
uleri "biasa dan sanggup melan- 
ijarkan bahan peledak kearah 
Sasaran jang nilainja usan kali 
lebih besar dari pada granat2 ar- 
trleri 

Ridewan 

    

gway menambahkannia, bah 
wa sendjala itu sebuah rocket jg 
mudah dipakai:dan memiliki mo- 
bilitei2 serta daja penembak jang . 
menguitungkan guna" keadaan2 
gerak tiepatss Meskipun tidak di 
Sebutkan namanja, akan tetapi d: 
duga, bahwa jang dimaksud olet 
Ridgway itu adalah rocket “baru 
..Honest John”, ig belum selang 
lama dibuat di A.S. (Pta.) 

  

25 Djuta Utk Rumah? Pe- 
gawai Seluruh Indonesia 

Kalimantan Mun 

Lebih Dari 
gkin Akan Djadi 
Satu Propinsi 

DALAM SIDANGNJA pada tanggal 16 Februari Kabinet te- 
lah mengadakan pemb.tjaraan mengenai Kalimantan, ialah apakah 
Ka''mantan masih dapat dipertah 
itu ditindjau dari berbagai-bagai segi, dari segi administrasi, pereko- 
nom an, perhubungan, berhubung 

ankan tinggal situ propinsi. Soal 

dengan luasnja daerah, geografi, 
pembangunan, pendidikan, segalanja untuk manfaat rakjat, Pada 
dasarnja Kab net berpendapat bahwa status satu propinsi tidak da- 
pat dipertahankan lagi dan berpendirian bahwa telah tiba waktunja 
untuk mengganti bentuk satu propinsi itu mendjadi lebih dari satw. 

Berhubung dengan itu Kabinet 
telah membentuk sebuah Panityz 
ad hoc terdiri dari Menteri Da- 
am Necgzri, Menteri Perekono- 
mian, Menteri Agraria, Menter, 
Sosial, Menteri Pendidikan,  Pe- 
ngadjaran dan Kebudajaan dan 
Menteri Penerangan jang bertu- 
gas dalam satu minggu menjam- 
paikan kepada Kabinet suatu 
konsepsi tentang pembagian itu, 
lengkap dengan alasan-alasannja. 
Selain daripada itu Dewan Men- 
teri telah menjetudjui pula suatu 
rantjangan Undang2 tentang pe- 
milihan setjara langsung Anggo- 
ta2 Dewan2 Perwakilan Rakjat 
Daerah: Rantjangan Undang2 itu 
nanti akan mengganti Undang2 
No. 7 tahun 1950 dan djuga Pe- 
raturan Pemerintah No, 39 tahun 
1950. 

Demikan pengumuman dari 
Sekretaris Dewan Menteri. 

25 Djuta rupiah utk. pe- 
rumahan pegawai. 

Selandjutnja "dapat dikabarkan, 
bahwa dewan menteri telah pula 
menjetudjui pengeluaran" uang seba- 
njak 25 dijnta rupiah untuk pemba- 

ngunan rumah2 bagi pegawai2  ne- 
geri diseluruh Indonesia, “jang akan 

dimulai setjepat mungkin. Sidang 
sementara djuga telah mengadakan 
penindjauan kembali terhadap Ren- 
tjana  Undang2  kewarga-negaraan 

dan dalam hal ini pemerintah pa- 
da umumnja tak menjetudjui untuk 
mempertahankan ”dubbele nationa- 
liteit” itu. Pembitjaraan tentang so- 

al ini masih akan dilandjutkan lagi 
oleh kabinet. Ditetapkan.. pula se- 

ndivtnja oleh kabinet pengangka- 
tan J.D. Mussy mendjadi Direktur 
Bank Negara Indagesia. Dan seterus 
nja. mengenai persoalan sekitar 
Bank Rakjat Indonesia itu, kabinet 
tetap berpendirian akan memindah- 
kan 2 orang pegawat BRI jang di 

pengusa-, Bandung itu dan selandjutnja meng 6 
rehabilisasi 2 orang pegawai BRI jg 
tadinja. telah dibebaskan. dari tisas- 

nja dalam pimpinan pusat BRI di 
Djakarta itu, 

Tentang pemogokan bu 
ruh.. 

Menteri Penerangan menambah- 
kan, bahwa soal pemogokan buruh 

KPM itu telah boleh dipandang se- 
lesai dengan suatu keputusan dari 
Menteri Perburuhan jang akan di- 
umumkan setjara resmi, 
Pokok2 dari keputusan Menteri 

IRadhakrishnar: 
Nasionalisme Faktor Je 
Berpengaruh Di Duni 

DR. SARYAPALLI Radh: 
ikrishnan wakil presiden repub! 
(India hari Senin telah membuk 
'dengan resmi konperensi med: 
bundar Unesco guna membitjar: 
kan pendidikan ilmu2 “pengetahu: 
an sosial di Asia Selatan. Konp: 
rensi akan merundingkan bagu' 
mana tjara memperluas, penjelir 
kan atas ilmu2 - kemasjarakats 
serta pendidikan dan latihan gu 
ru2 seria kebutuhan2 praktis m 
sjarakat. Hadir para utusan dz: 
penindjau2 dari Birma, Saila 
Malaya, Singapura, Indone 
sia, India, Pakistan dan Muar: 
Thai, 

Dim pedato pembukaannja Radti: 
krishnan menjatakan: “Nasional: 
me masih senantiasa merupakan fe 
tor jang berpengaruh didunia dewas: 
ini dan akan tetap sedemikian, sele 
ma masih ada bangsa2 jang mender 
ta kekuasaan asing. Kalau perdami 
on dunia mau terdjamin, maka kesi 
daran kita hari semangkin tebal, « 
dijalan dengan keinsjafan terhadap 
harga “umat manusia, "Kalau kita 
ingin, menjiapkan diri untuk dunis 
baru jang sedang mendekat: maka 
kita harus bisa lepas dari rasa kemas 
gahan bangsa, kekangan dilapan,? 
agama serta haus gkan kekuasaan”. 
demikian wakil presiden Radhakrish 
nan. (AFP). 

  
DUTA BESAR PAKISTAN MP. 
NEMUI MAO TSE TUNG, 
Duta besar Pakistan btk. RRT. 

djenderal Raza, pada tamngal 13 
Febxuari jbl telah mengiddkan 
pembitjaraan selama 2 diam dan 
presiden RRT, Mao-Tse Tung, di 

| Peking, demikian — dimmumkan 
oleh kementetan Inar negeri Pa- 
kistan nada hari Senen. Diterang 
kan behwa da'am pertemuan itu 
telah dib'tjarakan soal2 Yang ters 
masuk kepentingan bersama. 

  

Perburuhan ini ialah , untuk - tetap 
mengemukakan andjutan dari Men- 
teri Perburuhan jang telah dimadiu 
kannja itu dan seterusnja untuk me- | 
netapkan syatu minimum buat gadji” 
harian dan miwmuns buat gadji bu 
lanan, (Antara). 
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snian Bodjong. 

' berharga. 

SORGA 

| kemaluan, gat: 
' Batuk kering, darah, sesak, 

: 

Sea 2 

   
      

   

   

Ptundjukkan 

2g j disokong 
angsawan2 tinggi 
It supaja turun 

133 
»Nol "”s kata pepa- 

tah asing. Kebangsawanan mem- 
bawa kewadjiban2 utama. Seba- 
gai pertahankan prestises memper 

karakter, memberi sekali lagi Sandiwara de “hi Ha TN Pa ! lah 'Itjontoh hidup jang utama dsb. 
PN Uentn Maan s | Tapi agaknja watak2 ini asing 
SAN TAN AN : ju sekali bagi bung Paku. Hingga 

sudah banjak sekali - penduduk 

   
ks 
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x Sa Han YR 
— SWEEPSTAKE PERSIT. 
Hasil Sweepstake perlombaan se- 

peda Motor PERSIT Djakarta-Ra- 
|. ya jang diadakan baru2 ini, para 

nan dari anggauta2  Angkatar: 

menangan ialah: 
1. Sersan Umar Said P.M. 48 | 

Start No. 137 sebagai pemenang 
ke-1 dari golongan Angkatan Da-| 
rat ion sebagai pemenang umum 
No. 5. , : 

Hadiah 1 (satu) Sepeda 
Royal Enfield dari K.S.A.D. 
beberapa hadiah hiburan. 

2. Sipil Emed D.PLA.D. Terr. 
IV- Start No. 142 sebagai peme- 
nang ke-II dari golongan Angka- 
tan Darat sebagai pemenang umum 
No. 12. 2 , 1 
“Hadiah 1 (satu) Sepeda Laki-2 

dari K.S.A.D. dan beberapa hadiah 

Motor 
dan 

hiburan. 
3. Ltd. Satrijo D.A.A.D. Terr. 

IV Start No. 139 sebagai  peme- 
nang Angkatan Darat No. 7. 

Hadiah beberapa bungkusan? 

Derhikian hadiah2 dari hasil 
: take perlombaan sepeda mo- 

"jang dapat digondol oleh pe- 
serta2 dari auta2 Angkatan 
Darat Terr. IV. 

  

   

  

OBAT KUKUL 1 stel Rp 26.— 
VITANOL EXTRA KERAS 
Rp. 60-— untuk laki2 ada umur 
VITANOL tanggung dapat kasih 

| Jaki-laki tenaga baru, tidak bukti, 
uang Kam bali! Rp. 20— 3 ds. 
Rp. 57.-— RIGASTA untuk laki2 
Ta lama,, (nikmat) Rp. 20-— 

PILL. utk. prem- 
tjukup menjenang 
Ba Rp Gian 50 

    
    

       

    

        

    
    

      

  

   

uka-luka, be 
gatal, bisul Rp. 20.— gatal, D1 xp TBC 

   

  

'tanggung lekas baik Rp. 20.— 
: sca ONH! SPO #DER, 

“ZALF Rp. 10.-— Porto Rp. 3— 
“ THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Semarang Plampitan 22 

Solo Tjojudan 70A. 
», Kudus Bitingan lama 74. 

. 5 Djokja Petjinan 68. DjoKja | aa 

” 

MAA AAA 

— PERMUDA 
—— KEMBALI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring: 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dar 
anak jang mungil itu ' mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 

“ini Njonja dapat membuktikan 
setelah Njonja minum: 

“Keluaran NJONJA MENEER 

    

     
   

    
PN Gal iB 

Na 
ONE AI BA 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

    

   

    

  

Semarang. 
Agen: th 
Madiun : Djl. Peking 5 

rakart an 141, Nga- 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 

Ba YR won ran O/, e- 
sen 177, Gading Kidul 170, 

Wetan 19, miri 102. 
MI 

arat Terr.IV jang mendapat ke-| 

marang. gi 
Af. HASIL PERTANDINGAN 

1 Bertempat RAM. “Gn is K 2 

PILL. jianggung bisa 
luka-luka, bengkak di" 

4 

Solo jang sampai mendapat ,,aan- 
i $setoot” dari tindak-tanduknja. 

| Maka kaluk ada tuntutan supa 
ja turun tachta tadi, Sir-pong tiu- 
mang mau bilang: akkooord, 
akkoooord ! 

  

  

GERAKAN ISTERI IDI 
TJAB. SEMARANG. 

Dalam gerakkannja isteri Ikatan 
Dokter Indonesia tjb. Semarang un- 
tuk menolong korban? G. Merapi 
telah menghasilkan dengan dikum- 
pulkannja 660 potong pakaian dan 
uang sedjumlah Rp. 2686,50 jang 
didapat dari para angg. LD.I. tjb. 
Semarang. Pakaian dan “uang tadi 
akan diserahkan kepada fihak jang 
berwadjib. 

PERESMIAN B.P.M.D. 
sMARDI MARTANP. 

Dengan disaksikan oleh beberapa 
pembesar dan tamu undangan teruta 
ma dari kalangan Pamong Pradja 
dan Djawatan Pertanian dalam kare 
sidenan Semarang, pada tanggal 8 
Pebruari 1954 telah dibuka dengan 
resmi B.P.M.D. (Balai Pendidikan 
Masjarakat Desa) ,,Mardi Martani” 
di desa Kesongo ketjamatan Tuntang 
kawedanman Salatiza. 

PS. P.R,LS. BERDIRI. 
Baru2 ini di Proge terbentuk Or- 

ganisasi Persatuan Sepak Bola Pe- 
muda Rakjat Indonesia (PRIS) jang 

susunan pengurusnja terdiri 
sdr2.: Karmoegi, sekertaris II Soe- 
marmo kekert. Il: Tee Boen Tien, 
Brotosoejitno, 
ngan dibantu beberapa 
Alamat sekertaris: 

orang lagi. 

    SEPAKBOLA, - -« 
5 
ida hari Minggu jbt' telah dilang- 

sutigkan pertandingan sepakbola an 
itara Ps. TOR dan Tri Djaja 
hasilnja : 
(6 TOR I-— Tri Djaja T1 2 

ROMBONGAN SENIMAN 
SENIWATI MALUKU. 

Dengan beberapa lagu jang 
merdu meriang dalam iringan 
Hawaianband ,Suara Angkasa”, 

iuku teiah memperkenalkan sua- 
ranja kepada para pembesar se- 
tempat dan para undangan di Ba 
at Pradjurit Semarang, pada Se- 

|tasa malam jbl. Sebelum putera 
»uteri Maluku itu memperkenal- 
kan suaranja, lebih dahulu diada 
san upatjara sambutan2 jang di- 
itjapkan berturut2 oleh Ketua 
Panitya Penjelenggara sdr. Suprap 
to dari RRI, wakil Gubernur Dja- 
wa Tengah Residen Subekti Pus- 
pena wakil Panglima T. T. 

y apt. Harsono, Ketua Pusat 
Kebudajaan Daerah Semarang 
Mr. Sujudi, wakil masjarakat Ma 
.uku di Semarang sdr. Lakusa, 

| dan jang paling achir dari Ketua 
Rombongan Kesenian Maluku. 
sdr. Suprapto a. 1. menjatakan, 
bahwa maksud  kedatangannia 
rombongan itu, ketjuali untuk 
memperkenalkan,  djuga untuk 
mengadakan hubungan batin jg 
zbih erat, dan sebagai pernjata- 

..n terima kasihnia putera puteri 
Maluku kepada Tentara kita dari 
Djawa Tengah jang bertugas di 
Maluku untuk keamanan. 

Malam perkenalan itu berlang 
sung dengan ramah tamah dalam 
suasana gembira. Nanti malam 
rombongan tersebut akan mem- 
perkenalkan keseniannja kepada 
masjarakat Semarang, di Gedung 
Kesenian Bodjong, dengan pelba- 
gai njanjian, tari2Zan dan lain2nja 

gaimana dikabarkan, rombongan 
ini sudah mengadakan pertundju- 
kan2 di Djakarta (antarania di 
Iktana Presiden) dan Bandung de.   ngan succes gemilang. 

  

|. Suatu Perusahaan Besar di Djakarta | 
EMBUTUHKAN beberapa pegawai2 

    
urut sjarat2 ebb.: 

” 

a33 mesin2, 2 7» 5». 

OTK elektro, S3 35 5 

» mesin2, Rn . 

TA USAHA. 

#MULO atau S.M.P. 
1 memegang buku A atau B. 

disertai dengan salinan2  idjazah, 'pengala- 
, gadjih jang paling achir ditrimanja dls. supa- 
kepada surat kabar ini dibawah nomer 5/1276. 
angan 

ik dan Tata Usaha, 

( 
1 

25 , ” 7 ” 
“ 

dari 

bendahara I, HL de-k: 

Pemali 1I/9 Se-| 

dilapangan “ “Tjitaram 

jang 
TOR Ii — Tri Djaja IL 

rombongan seniman seniwati Ma- 

lagi jang asli dari Maluku. Seba- ' 

!22.15: Ketoprak Mataram (landju- 

4 Jogjakarta 19 Pebruari 1954. 

|let Egyptian: 18.45 Bahasa dan Sas 

    

   

Pada hari Saptu tanggal 13 Pebruari, istri Mr 
ngan tas), menteri Pengadjaran, Pendidikan dan . 

| mengundjungi pabrik penjelidikan kerami 
, : di Bandung. 

    
   

  

   Yamin (de- 
b an, telah 

iek, jang pertama dan tunggal 

tri Mr 

  

Belum Ada 
Menasionali 
Perusahaa 

menasionalisir 

harus dilakukan sekaligus atau 
djang, 
nja. Modal itu sementara belum 

  

AKSI SBPI DILANDJUTKAN. 
Aksi gelombang pertama jang 

dilakukan oleh Kaum Buruh Per | 
tjetakan ,,De Bruin” Semarang 
Uibawah pimpinan S.B.P.I. dan 
S.O.B.S.L.,  dari:tg. 9 s/d tg. 13 
Pebruari 1954 telah selesai. Ka- 
rena belum didapat persetudjuan 
maka aksi sit-down diteruskan 
sehari 3 s/d & djam, sebagai ge- 
lombang ke: H jangyakan dilaku- 
kan dari tg. 15 s/d.tg. 27 Pe- 
bruari 1954. Djika keadaan. me- 
maksa kaum buruh akan bertin- 
dak lebih luas, jang akan di-ikuti 
oleh 400 kaum buruh dan diikuti 

| oleh kaum buruh jang bekerdja 
Pertjetakan ,.De Locomotief”, 

roing”, dan ,,G.C. 
Semarang, untuk 

memperkuat aksi2 jang dilaku- 

      

  

  

   
kan oleh4D.P.R. — S.B.P.I. ,,De 
Bruin” Semarang. f 

KONGGRES IPPI KE-IV. 

'kan delegasi ke Konggres IPPI -ke- 
TV di Jogja, jang terdiri dari: Agoes 
'Sardiono (SMA- Negeri O), Srijono 
(SMA Neg. A), Sjaeffie Effendy! 

IKSMEA Assosiasi), “Suparti (SMEA 

Bertahun-Tahun Kita Hidup Diatas 
Kekuatan Ekonomi Kita $ 

— DALAM  DJAWABAN Menteri Keuangan atas saran2 Ir. 
Sakirman (PKI) dalam pemandangan umumnja supaja pemerintah 

perusahaan2 penting jang sangat bermanfaat bagi 
negara, Menteri Keuangan menjatakan setudjun! | 1 
tersebut, tetapi andai-kata maksud menasionalisir perusahaan2 itu 

maka harus tersedia dahulu modalnja guna melaksanakan- 

lipun demikian halnja, psnerintah telah berusaha dalam batas2 
kemungkinan melakukan nasionalisasi jang dianggap perlu. 

djian Konperensi Medja Bundar 

Modal Utk 
seer. Semua 
n Penting 

terhadap saran2 

dalam djangka pendek atau pan- 

ada dan sukar didapatnja. Seka- 

Pemerintahpun setudju dengan 
pembitjara tentang pendapatnja 
mengenai ,,deficit spending”. Be- 
berapa tahun pemerintah telah 
melakukan prinsip itu dalam ba- 
tas2 kemungkinan, tetapi seka- 
rang ini batas2 itu sudah dilam-” 
paui. Diterangkan, bahwa politik 
keuangan/kemakmuran kita sung- 
guh selalu ditudjukan kepada ke- 
pentingan Indonesia. Bahwa kita 
tidak senantiasa berkiblat kedu- 
nia Barat sadja dibuktikan oleh 
'perdjandjian2 perdagangan kita 
dengan Polandia, Tjekoslowakia 
Hongaria dan RRT. 2 

Pemerintah Republik Indone- 
sia Serikat dulu menurut perdjan 

telah menerima “hutang jang se- 
besar Rp. 3,888 miljard itu, se- 
kalipun sudah “dikurangkan de- 
ngan djumlah Rp. 2 miljard. Hal 
itu sangat disesalkan, tetapi ti- 
daklah dapat dibatalkan lagi :be- 
gitu sadja. : 

Mengingat akan hal itu, maka 
dalam mengadakan - pindjaman 
baru dimintakan sjarat2 jang 
memberikan keuntungan -seiba- 
njak2nja bagi negara.: " 
ea jaw -Sutiipano . Dioiopra 

jiino jang bertanja, bagaimana-   Neg.), Isnandar Prawirohardjo (SMA 
'Ueg. BB),  Suprapti- (SMA PGRI), 
'T. H.K. Budaja (SMA Islam), Ben- 
ny Gunawan (Taman Madya), Long 
Suwarno (SMEA Neg.) dan Sujono 
(Yaman Dewasa Salatiga). Sementa- 
ra itu Sub. Panitya Daerah jang di- 
ketuai oleh Suwarso -kini telah di- 
bubarkan. Sebagaimana pernah kita: 
kabarkan, bahwa Konggres IPPI ke- 

NIV berlangsung tgl. 22 s/d 27 Pe- 
bruari j.a.d. di Jogja. . 

SIDANG PLENO SBKB. 
» Dikabarkan. bahwa SB. Kenda 
raan Bermotor Djawa “Tengah 
jakan mengadakan sidang “pleno 
pada tg. 24 Pebruar. j.a.d. ber- 
tempat di Semarang. Adapun da-' 
lam sidang 'itu akan dibitjarakan : 
pelbagai masaalah, antara lain ten- 
tang upah dan djaminan sosial. 

PINDAH KANTOR. 
R.EI. Bagian Hubungan Masja 

rakkat Semarang (Redaksi dan 
Adm. .,Berita Radio”) jang semu 
la berkantor di GRIS, Bodjong 
116, sedjak-tg. “11 Pebruari j.l. 
telah pindah kantor di Pandana- 
ran 115 dimuka studio R.R.I. 
Semarang. 

RADIO     
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang 19 Pebruari 1954. 

Djam 06.15 Pengadjian: 06.45 Pa 
gi gembira, 07.15 Hiburan Djum'at 

Sajekti dan Samsidi, 14.00 Siang Ri 
ang, 17.05 Taman Peladjar: 17.45 
O.H. Suara Istana, 18.00 Dari dan 
utk: A.P.: 18.35 Dari dan utk. A.P. 
(landjutan), 19.30 Buah tjipt. Debus 
sy: 20.30 Kesehatan Rakjat: 20.45 
Lagu2 Sumatra, 22.20 Dari Lembah 

Parahijangan: 23.00 Tutup. 

  
Surakarta 19 Pebruari 1954. 

Djam 06.03 Chasidah: 06.15 Indo 
nesia gembira, 07.15 Orkes Malan- 
do:: 07.45 Joe Loss dan Victor Sil- 
vester: 12.03 Ali Albar dan Hanafi, 

113.45 Sekedar penawan lelah: 17.05 
Dunia kanak2, 17.45 Varia Djawa 
iTengah, 17.55 Sendja mendatang, 
118.05 Mystiek Kebudajaan, 18.15 Ira 
ma meraju-raju, 18.45 Seperempat 

.djam Trio Koch: 19.30 Pilihan Pen- 

. dengar, 20.30 Hidangan Teman2 Te 
runa: 21.20 ' Ketoprak Mataram, 

tan), 24.00 Tutup. 

Djam 06.30 Njanjian Sjech Albar: 

Melachrino: 07.30 Warna-warni pa 
si hari, 12.05 Gaucasian Sketchea, 
13.10 Orkes Percy Faith: 13.40 Den 
dang Riang: 17.00 Taman Kepandu 
an: 17.40 Hiburan mendjelang sendja 
18.00 Peladjaran Njanji: 18.30 Bal- 

tera: 19.40 Puspa ria dengan Prana- 
djaja” 20.15 Siteran Tjlimen, 21.00 
Obrolan pak Besut, 21.30 Siteran Tjli   LEAN LAN LTE. men (landjutan): 22.15 Krontjong 

' pakai 

pagi: 13.15 Orkes Progressip: 13.40 

06.45 Pinnoforte solo: 07.15 Orkes|-bahan untuk 

kah djalan keluar dari kesulitan2 
ekonomi 'ini, diterangkan, bahwa 
telah beberapa . tahun ber-turut2 
kita mengalami beribu2 djuta .ru- 
piah kekurangan dalam angearan 
dan neratja pembajaran. Inilah 

(Penana 

L Penindjau2 

rai kerdjasama jang praktis 
lah fihak dengan Indonesia, 

itu mentjatat 
bahwa pemerintah mengulangi 
penegasan untuk memberi prio- 
ritet tertinggi kepada pemuli 
han keamanan. Dalam pada 

jitu, kata mereka, mungkin ti- 
hak djuragan modal partikelir 
asing ingin melihat pula pene 
gasan bahwa kontinuitet politik 

reka sendiri berfikir, bahwa 

kan politik itu, kalau pemerin 
tah menganggap kemungkinan 
untuk melaksanakannja nihil. 
Lagi pula, kata mereka, pem:m 
pin2 terkemuka baik didalam 

maupun diluar pemerintah ba- 

ru2 ini menjatakan dimuka 
umum perhat'an mereka buat 
menarik modal asing ke Indo- 
nesia. Persamaan pendapat di 
kalangan terbesar pemimpin2 

Indonesia mengenai prinsip ne 

nanaman modal asing mereka 
anggap djaminan jg tjukup 
buat kontinuitet. Sudah barang 
tentu penindjau2 luar negeri 
itu tidak dapat berbitjara buat 
semua modal asing, baik peme 
rintah maupun partikelir. Teta 
pi berdassrkan jg mereka ta- 
hu, dapatlah mereka “katakan 

bahwa minat untuk menanam 
modal di Indonesia tidaklah ke 
tjil. : 

Andjurkan kedatangan 
tamu asing. 

Mereka tegaskan pentingnja 
kesanggupan pemerintah untuk 
memudahkan pemberian visa 
(izin masuk) kepada tetamu 
luar negeri, termasuk kaum 
pedagang. Itu akan membuka 
djalan buat perniagaan lang- 
sung jang lebih lantjar dan le- 
bih banjak, kata mereka. 

Pedagang2 asing hendak- 
nja diandjurkan untuk datang 
dan melihat sendiri, bahwa ke- 
adaan2 di Indonesi tidaklah se- 
buruk seperti dikata-katakan 
oleh pers asing jang tertentu. 

Pendidikan tenaza ahl 
Indonesia. 

Mungkin bahwa untuk meme- 
nuhi kebutuhan djangka pen- 
dek, perusahaan jang baru di- 
dirikan perlu mempergunakan 
tenaga? ahli asing, djusa buat 
tempat2 jang relatif rendah. 
Tetapi pada pendapat penin- 
djau?2 tsb., tindakan itu akan 
bersifat penal'han semata-ma- 
ta, sebab ditindjau dari sudut 
untung-rugi, maka tidak ekeno- 
-nomis kalau perusahaan tadi 
terus-menerus dibebani ong- 
kos? ekstra untuk mendatang- 
kan pegawai dari luar nggeri. 
Hengaknja Indonesia membe   merupakan suatu tanda bahwa ki 

ta telah berhidue diatas kekuatan 
ekonomi kita. Djika kita tidak 
mulai dengan menginsjafi hal ini 
Gan menjesuaikan diri dengan. ke 

| njataan ini, disamping usaha2 ki- 
.ta untuk memperbaiki produksi 

. Kifa, maka kiranja tidak Jain 
2chirnja daripada keruntuhan 
ekonomi kita seluruhnia. 

Soalnja kini bukan mem- 
. perdebatkan sistim. 

1 

|. Kebenaran kejakinan. pemerintah 
ini tidak dapat disangkal dan diauh 
lebih penting artinja daripada segala 
“perdebatan apakah sebagai sistim di 

sistim sluitende  begrotinng 
ataukah deficit spending sebagai di- 
tanjakan oleh anggota Pellaupessy, 
demikian Menteri. « 

Pemerintah berpendapat bahwa ke 
adaan negara kita belum meningkat 
kepada tingkatan dalam mana persoa 
lan ini besar 'artinja dalam mendja 
lankan politik ekonomi dan keuang- 
an. Dengan kejakinan sebagai diurai 

:-kan diatas seharusnja semua kekura 
ngan jg membahajakan harus se-da 
pat2-nja ditekan. : 2 3g 

| Usaha menudju kearah ekonomi 
nasional diantaranja dapat dilakukan 
ydengan memberikan dorongan utk 
. membentuk bank2 nasional. Seka- 
rang ini sedang direntjanakan per-un 
dang2-an bank dan perkreditan. » 

Pemerintah dahulu sudah memberi 
kan izin untuk bukaan bank Dje 
,pang di Indonesi: Tt : 

Berhubung dengan tingkat perundi 
ngan dengan negara itu, maka -dipan 
dang perlu menangguhkan penjeleng 
garaan pendirian bank termaksud se 
mentara ini. At 

Mengenai saran2 anggota Dr. Dia 

pari, untuk melakukan dengan sadar 
'deficit spending dapat ditundjuk -ke- 
:pada apa jang telah diadjukan tadi. 

garan sudah . berangsur2, 
kekabinet. » 

Mendjawab. Siauw Giok Tjhan 
jang menjatakan pendapatnja, ba 
hwa ketentuan2 dalam. Undang2 
Dasar Sementara. R.I. tentang pe 
ngadjuan rantjangan  undang2 
penetapan anggaran baik induk 
maupun tambahan harus ditaati, 
pemerintah  menjatakan, bahwa 
ja senantiasa berusaha se-keras2- 
'nja, agar rantjangan anggaran 
termaksud dapat diadiukan tepat 
pada waktunja, oleh karena -pe- 
merintah sendiripun  berkepenti- 
ngan akan La dasar2 jang 
sjah untuk bekerdja. Sungguh di- 
sajangkan, bahwa sampai seka- 
rang ini belum ada  rantjangan 
anggaran . jang sudah disjahkan. 
Adapun rantjangan anggaran tam 

tahun 1953 sedang 
dikerdjakan dan telah diadjukan 
'ber-angsur2 kepada kabinet dan 
djuga akan diteruskan kepada 
DPR. 

Demikian pemerintah. (Ant.) 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Rathkamp 

Pekodjan 19 dan B. Gorkom, Bo- 

Rentjana tambahan ang- | 

ri tempat utama kencda pena- 
naman modal berun” melat'h 
teraa ahh dan kedirusan jg 
pe-lu untuk mendjalsnkan su- 
sunan ekonomi. jg lengkap dan 
modern. Malahan dapet dikata 
kan bahwa penanaman modal 
berupa pendidikan tenaga ma- 
nusia itu lebih penting dari 
pada penanaman modal guna 
pembelian alat9 mesin, Dalam 
hubungan itu mereka tundjuk 

kan kepada beberapa tawaran 
dari suatu pihak luar negeri 

Y - 
untuk membantu Indonesia da 

terdjamin, Tentang hai itu mef 

pemerintah tak akan menjata- | 

   

  

| man Modal Asing 
1 Politik Mengenainja Dapat. Dilaksana- 

kan Dgu Sungguh2 ) 
nindjau2 Luar Negeri Di Djakarta 

KETERANGAN MENTERI Keuang: 3 modal asng membuka kemungkinan? baru, kata penindjan? 
- luar negeri di Djakarta kepada ,,Antara”, Mereka melihat ala- san untuk mengira bahwa politik itu akan dapat dilaksana- kan dengan sungzguh2. Sungguhpun beberapa pokok masih perlu pendjelasan lebih landjut, mereka anggap bahwa kon- dsi2 jang ditawarkan ita tjukup baik. Atas dasar itu, mo- Cal asing partikelir pun dapat mengharapkan untuk mentja- | 

— Pendapat Pe- 

mengenai penanaman 

dan menguntungkan kedua be- 

lam usaha melatih tenaga? ah 
li tadi, demikian  penindjau? 
luar negeri di Djakarta menja 
takan — pendapatnja — kepada 

Ran 
EKONOMI 
IMPORT, MENDJELANG 

  

EBARAN. 
Dari kalangan dunia perniagaan di 

njatakan. harapan, agar dalam waktu 
tiga setengah bulan ini sampai Leba 
ran, dapat diusahakan persediaan? jg 
mentjegah terdjadinja kenaikan2 har 
ga jang terlalu tinggi kalau nanti 
orang mulai belandja buat Lebaran, 
Ditahun jang lalu, satu ,,injeksi” ba- 
rang2 tekstil pada saat jang tepat, da 
pat memulihkan keseimbangan anta 
ra permintaan dan persediaan, waktu 
keseimbangan itu terantjam karena 
taktik menahan barang. 

Atas pertanjaan ,,Antara” pihak 
Kementerian Perekonomian menjata 
kan bahwa didalam menetapkan 

djumlah devisen buat import, instan 
si2 jang berwadjib akan memperhati 
kan keperluan persediaan barang? 
tekstil dan barang2 lain jang biasa- 
nja meningkat pemakaiannja berhu- 
bung dengan perajaan Lebaran. 

Pihak Kementerian Perekonomian 
belum dapat membajangkan tindak- 
an2 jang chusus atas djumlah?2 devi 
sen2 jang akan disediakan buat im- 
port tektsil dll. jang berkenaan dgn. 
perajaan Lebaran, tetapi dikatakan, 
bahwa ,,satu dan lain akan diusaha 
kan dalam batas2 kemungkinan jang 
terbuka dalam keadaan devisen dewa 
sa ini”, 

AM NYANYI NANTI UNUA DANNGAONGRYURGEPURE 

HARGA EMAS. 
Semarang: 17 Februari. 

24 karat: djual Rp. 39,25 
: beli . Ba Ayah 

22 karat: djual 5» 36150 

beli ” 35,— 
Djakarta, 16 Pebr.: 

24 krt. tiap gr. Rp. 39.— djual 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.— djual 

Surabaja, 16 Pebr.: 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.— nom. 

Singapore, 16 Pebr. 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 148.50 beli, 
Str. $ 154.50 djual. 

Hongkong, 16 Pebr.: 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 248.75, 
London, 16 Pebr.: 

Harga emas internasional jang 
ditjatat di London dalam hitu- 

- ngan dollar Amerika sbb: 
“Emas Beirut tiap ounce 35.24, 

as Macao tiap ounce 37.08, 
Emas Hongkong tiap ounce ' 

37.34. 
SU NNAYIMMBAR Bah 

  

  

Berita Daerah | 
  
    

SALATIGA 
PEKAN MERAPI 

  

Daerah Ipindo, sdr. Lie Tik Bie, 
kepanduan di Salatiga telah meng 
adakan Pekan Merapi. Ikut serta 
semua orgfinisasi kepanduan, baik 
jang sudah maupun jang belum 
masuk Ipindo. Seminggu lamanja 
anak2 pandu mendjeladjah selu 
ruh daerah kota-pradja Salatiga, 
dengan tidak menghiraukan ada 
nja. hudjan jang terkadang lebat 
djuga turunnja. Sokongan besar   Personalia. 

S|APAZAPA-KE/ ANA? 
MISSI GGCODWILL INDONE- 

SIA KENEGARA2 ISLAM. 
Untuk menjatakan selamat djalan 

kepada missi goodwill Indonesia 
jang bertolak hari ini  kenegara2 
Islam, hari Sabtu Duta Besar Pa- 
kistan M. H. Choudhury mengada- 
kan resepsi ditempat kediamannja. 
Selain dari para anggota missi In- 
donesia tampak hadir pula Wakil 
P.M. II Zainul Arifin, dan 
Saudi Arabia. 
Dalam pertemuan itu Duta Be- 

sar Pakistan menjampaikan Ouran 
dalam bahasa Inggeris kepada ke- 
tua missi goodwill Indonesia, Har- 
sono Tjokroaminoto dan Wakil 
P.M. II Zainul Arifin. 
  

DJUMLAH PENDUDUK KOTA 
BESAR SEMARANG 1953 

NAIK 
. Menurut keterangan dari fihak 
jang bersangkutan, maka djumlah 

Duta !- 

ketjil diterimanja dengan menje 
rahkan kwitansi tanda terima dari 
Panitya Bentjana Alam setempat. 

Adapun hasil dari langkah per 
tama ini ada sebagai berikut: 
uang tunai berdjumlah Rp 2617, . 
55, pakaian 1005 potong, beras 
196 liter, kelapa 105 butir, dan 
lain2 bahan makanan jang tahan 
lama. 

BLORA 
SOKONGAN UNTUK KOR- 

BAN G. MERAPI. 
Pada tanggal 14/2 jl. oleh 

Pandu2 Hizbul Wathan, Pandu 
Rakjat dan K.B.I. Blora telah 
mengadakan gerakan pengumpu- 
lan sokongan untuk para korban 
G. Merapi. Hasil pengumpulan 
tersebut berupa 170 pt. bahan 
pakaian, 2 pt. sabun tjutji dan 
uang Rp. 258,80. Sokongan tsb. 
diserahkan kepada Palang Me- 
rah Indonesia tjabang Blora un- 
tuk selandjutnja diteruskan kepa 
da jang berhak menerimanja. 

  

  penduduk didalam kota Besar Se 
marang th. 1953 telah naik dari 
342.894 orang th. 1952 mendjadi 
348694 orang achir th..1953 jg 
menurut peperintjian sbb. 

Orang indonesia 284.073 (laki2 
141.800 dan pr. 142.73): Warga 
negara Ind: turunan Tionghoa 
45.885 orang (laki2 23.031 dan 
pr. 22.854), Tionghoa asing 
11.356 orang laki2 5.890 dan pr. 
5466), warga negara Ind. turun- 
an Arab 1022 orang (lak 2 487 
dan pr. 535), Arab asing 73 orang 
laki2 35 dan pr. 38), warga negara 
Ind. turunan Eropa 2.444 orang 
(laki2 1239 dan pr. 1205): Eropa 
asing 3.232 orang (laki2 1564 
dan pr. 1668): lain2 bangsa jang 

ML 
PERLETAKAN BATU 

PERTAMA. 
Bertepatan dengan genap se- 

tahun usia Jajasan Pemeliharaan 
Anak2 Tjatjad Surakarta, pada 
hari Kemis tanggal 18-2 jad. oleh 
Jajasan tsb. akan dilakukan upa- 
tjara peletakan batu pertama dari 
Balai Pemeliharaan Anak2 Tja- 
tjad jang akan didirikan dibekas 
Gedung IPPI di Djl. Slamet Rija 
di. Upatjara: perletakan batu per- 
tama tsb. akan dilakukan oleh 
seorang anak tjatjad jang perta- 
ma2 dirawat dalam Balai Pemeli- 
haraan Anak? Tijatjad.   masuk warga negara Indonesia 

ialah berdjumlah 532 orang, ter- 
diri dari 287 orang laki2 dan 245 
orang perempuan dan bangsa 
asing lainnja 77 orang. 

Kenaikan angka2 tersebut disis 
babkan, karena soal kelahiran : 
maupun kedatangan. Kalau angka 
dari penduduk Indonesia dalam 
th. 1952 ada 273.127 orang maka ' 
pada achir th. 1953 angka tadi te'! 
lah naik mendjadi 284.073 'jang     Manasuka, 23.00 Tutup, 

djong 135 dibuka hingga djam 
20.00, OK La 

  

berarti setiap hari tambah 3 
orang, SN 

an @ 

Untuk embangunan gedung 
untuk Balai Pemeliharaan Anak2 
Tjatjad tsb. telah diterima ban- 
tuan uang dari Jajasan Dana 
Bantuan sebanjak R. 255.000. 
GEDUNG UTK. PEMANTJAR 

10 KWT. SUDAH HAMPIR 
SELESAI 

AN Pen UAN gedung utk. Pe 
mantjar 10 kilowatt bagi RRI 

Dibawah pimpinan Komisaris ' 

  

  

: Pagar 

— Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl, 15-2-1954.— 
Penerimaan baru: $ 
Keluarga S.G.A. Kristen  Surakarta- 

Djl. Tegalhardjo 17. Solo...... Pa Rp “3 
Murid2 S.R. beserta Guru2nja dalam : 

Wilajah Peniiik S.R. Brebes ...... » TA16.63 
Murid2 S.R.VI. Kembangkuning de- 
ngan lingkungannja Wilajah  Penilik 

Sekolah Kutoardjo II. Kutoardjo... ',, 112,05 
Para Pegawai Kantor Inspeksi S.R/ 
P.P. & K./P.S. dalam Kab: Pati...... NN BB 
Murid2 S.R.VI. No.2, : Purwodadi 

AA NA Ia Ne TE 0 Ia 
Murid2 dan Guru Sekolah Frobel 

”Pantjasila”-Djl.Raya 182. Pati... ,, 54, — 
Kepala (S.R.ITI. Kijangkongredjo Ku- 

toardjo : .... Aa SNN er ea Ran Ka Bae hai 1 49,— 
Keluarga S,R. Perempuan Taju, S.R. 
Ht Pudenceio dan KP. KB. Pakis 
SA ALA aa KAA Oh San ken Ps 5 41,5 

Pegawai Inspeksi Pendidikan ' Masja- 
pakan Kab” Kudus: ea - 37, — 

S.R. VI. Wingkohardjo, Ngombol Pur 
SN AN RA Pai nenen Ana al eka Ta 36,80 
Murid S.R. KP. K.B. Dermonganti . 
Djumo Ngadiredjo Temanggung ... ,, Tea 

S.R. VI. Kedungsuren Wil. P.S. Ka- 
luna Kendal 2.5 tanhe naat 2 12,— 

Guru2 dan 'Murid2 S.R.III. Purwo- 
Bertea Kanganga Ab an 3 10 

Murid2 S.R.VL Reksosari Suruh, Sa- 
Tega AU BN an tan aa ana ha Kana 1 17,50 

Sdr. Soeleman  S.R.VI. Woneredjo 
Njemoh Bringin Salatiga ............... 1 4,50 
314..Murid dari S.R. VI. Nol. Ke- 
dungpudji Gombong oo 2 15,— 
S.R. HI. Pekutan  Katj: Bajan Kab: 

Pri oredia Ea Laila 34 10,— 
S.R. IIL Blinging Wil. P.S. Kutoar- 

Sio Pn On Wani aa caneba H 27,50 
Murid2 S.R. JII, Luguredjo Wil. Peni- 
“lik Sekolah Kuioardjo II: Kutoardjo ,, 7,10 

Persatuan Kaum Pensiunan (K.K.P.) 
Ne Gia ea NA NN naa naa Sai 

Kepala S.R. HI. Semat Djepara ...... 2 6,— 
Murid2 S.R. III. Purworedjo/Margo- 

joso d/aPenilik Sekolah Pati III di 
PS gk Sep RAR SARANA GE ANA ANA sita 2 “lea 

Keluarga Inspeksi Pendidikan Djasmani 
Tears den Op A1 Pati Kei bad kanan an 29, — 

Perwari Ranting Baturetno d/a Nj. 
Soelardjo Kenaiban Baturetno ......... 3 30m 

295 Murid dari S.R.VI No.7 Tjilatjap 
Murid2- S.R. Djeruklegi Pos Tjilatjap ,, 6,85 

. Murid2 S.R. II. Dongkelan Nusawu- 
ERA NAN AA abon bean awanan 1 2130 

Dn KE Aga AON nada G0 “2 
115 Murid dari S.R. III Nusamangir 
SMAN PA 2 n eika ae NATA dndanee cs a 8,50 

Murid2 S.R. VI No. 16 Grudjugan 
NAN PN La ena ana MA Ie en ma ATU enam »9....20j— 

Kepala S.R. JII. Kemodjing Benangun 
PS Ala ne TAN AA Os Dika a 5 6,75 

S.R. VI Kemanukan Katj. Bogelen 
Kab, SP Uworediaan MN at ah 2 P3 

Muri4d2 S.R. VI No. 10 di Purworedjo ,, 13,30 
Kepala S.R. HI Pidji (Purworedjo) ... ,, 5,75 
S.R. JI Sawit Banjuurip Purowredjo ,, 31,85 
Murid2' S.R. INI Kalihardjo Kaligesing 
Pe na an & 5 

Kepala S,R. VI Kalangedjo Kfi$.: 
Kundyran: Dior Oa #. 9— 

Murid2 S.R. VI Blora 11, Blora ...... 3g 
Sdr. Soekandar Wak. Kepl. S.R. 6 th. 

Srikaton (Djaken) Pos Djuwana ... ,, 9, — 
Murid2 S.R. I/III. th. Tawangredjo 
IWAN eka en EA NE aa 5 5,— 

S.R. IV. thn. Deras Pos Kedungdjate ,, 7,40 
Murid2 S.R. VI. Karangrajung Pos Gu- 

Peng EN APA ae aa na sig 
Murid2 dan Guru S.R. VI Semalang 

Koloran Pos Temanggung ............. » “2 — 
Murid2 dan Guru2 S.R.NI Getasredjo 
SenDopaN Sel ella Pee mel PENA sb 2 6— 
130 Murid dari &R. II... Karangredjo Ta 

Pes bhn Ma Naat g "OG50 
Muria2 S.R. III Ngabenredjo Katij:/ : 

. Kaw: Grobcgaa Purwodadi ....... Ma Pan aa 
Murid? Sekolah K.P. Kb. Djankung" T:£ 

Djono Katj.: Tawanghiardjo Purwo 21 
hardjo Purwodadi Grobogan ........i..! ,, 3,— 

Murid2 S.R. VI Karanghardjo Pulo- : 
kulon Pos Wirosari ....... Pa ea 5 SI 6n 

S.R. IH Kandri Gunungpati Ungaran ,, 8,50 
S.R. HfKarangwalang Katj.: Tjepiring 

Wil P.S. Rakjat Kendal II ............ » 15— 
Kepaia' S.R.VI. Truko Kendal ....,. s5 19,05 
Murid2 S.R. HI di Magersari Patebon/ 
Pe Aa MR MLS gen s5 AL — 

S.R. Purbadana Katj.: Kembaran Pos 
Nenen Sana ma na Aa Da » s10,60 

Kepala: S.K. VI Wangon I Djatila- 
Map PU OKkerto naa ea Ge A9 — 

Murid2 S.R. VI-No. 2 Bandjarnegara ,, 30,— 
152 Murid dari S.R. III. Sambengku- 

lon dan 238 Murid S.R. VI Kramat 
POS Maa ae Se MA Laka B3 KI 

S.R, VI Silado, S.R. III Susukan S.R. 
HI Sirapan dan S.R. III 'Tjiberem 
OS OUT AR AAA Te Pe ea MORE 2 2UAS 

Murid2 S.R. VI di Karangtalun Tjila- 
PEN Tae MAN ie SN inn SA 

Sdr. Simion Kepl. Sekolah Bedakah 
Kertek WONOSObO: 2 Aa en aa 26K 

Murid2 S.R. VI No. 3 Kmudjan Katj: 
Adimuijo Pos Karanganjar Kab. Ke- 3 
PANEN Se eni Na ANA EA Ia Ter Kane ea aa Ie 

S.R. IV Gowak Pringsurat Pos Setjang ,, 13,55 
S:R. VI Suren Kutoardjo ............... 22,— 
Sdr. S.: Darmosoewito Kepi. SR. III 

i Dudan Wil. P.S. Batang ....i...i4.... s 3,50 
Murid2 S.R. VI Kaligesing Purwore- 

Keno Med Me 22,50 
S.R. V Wates Katj: Undaan (Kudus) ... 10, — 
S.R. HI Ngemplak Katj: Undaan (Ku- 

LIS ee PRA Sana Yana Sean Sa en dal 5 S— 
S.R. JII Podjoksari Ambarawa :......., 14,75 
Sdr. Karno Pemimpin Kp. Kb. di Sido- 

agung Tempuran Salaman ............ Ng 4,36 . 
S.R. NI Krambelan dan S.R. IH Djam- 

bu Tempuran. Salaman ......iioi, 2 9, — 
Murid2 S,R. III. Muneng Katj.: Tjandi- 

rato : Pas. Ngadieda Ma Aan a 3:79 
Pegawai2 Luna Stores — Bodjong 39/ 

Pasar Djohar 66/68 Semarang Te 33,50 
Pegawai2 Bag: Sinjal, Tilgrap dan Tii- 

pun Semarang Pontjol .........ococ. ana 
Murid2 S.R. VI Peterongan I — Djl. 
Karangtempel 292 Semarang ...... » 141,28 

Sdr. Soeradi d/a Ktr. Daerah Padjak 
Bom Ke Pati Heh er ah ae 

Sebagian Pegawai Bulanan ,,0.G.E.M.” 

SEAT AI Ke AU Na Nana ke a deOUa 130 
»PERSIT” Garnisoen Magelang dengan 

perantaraan Njonja Soekendro (isteri 
wakil: komandan K.M.K. Magelang) ,, 802,50 

Murid2 S.R. Kanisius Keben Dalam 
— Gg. Pinggir 62 Semarang ........ ,, 500,50 

S.N. Jusup S.R.K. VI — Djil. Mataram 
974 Semarang "en aan Me ar Oya 

Sdr. R.A. Siti Soeratmi — Gg. Kran- 
djang No. 3 Djakarta .iooiveletana MORE Pa 

300 Murid dari S.R. VI Pendrikan 
Utara II Semarang “oa Me Ne TO ym 

3 011,65 
Ne Sa 

Djumlah Rp. 79.043,82 
Semarang, 16-2-1954 

"PERSIT” Garnisoen Magelang dengan perant jonj, 3 
kendro (isteri wakil komandan KMK. Mepulon Tan Sog k 
il28 pt. pakaian bermatjam-matjam, sudah terpakai) 

Peladjar Islam Indonesia (P.LI.) Tjabang Kota Besar Semarang.   (15. pt. pakaian bermatjam-matjamy sudah terpakai). 

' 

Ik. Rp 140.000 belum terhitung 
harga pemantjarnja. 
SILATURRAHMI MASJUMI, 

N.U, DAN PSI. $ 
Rapat silaturrahmi antara par |karta, 

1. Partai2 tsb. diatas akan te 
tap mengadakan kerdjasama (sila 
turrahmi) dalam menghadapi ke 
Penuiagan ummat Islam di Sura   Solo jang terletak di Palur, Sura: 

karta, .kini sudah mendekati pe 
njelesaiannja. Pembangunan    tai2 Masjumij N.U. dan Partai| 2, Partai2 tsb. t | Sjarikat Islani Indonesia di Sura Ikat menghindari Tea "meng | ge- karta baru2 ihi, telah mengambil (akibatkan ren j 

AAU 2 dung itu memakan beaja sebesar keputusan sbb,: : sgangnja. persatuan ummat Islam, 
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Molotov, bahwa Rusia | 
asaannja hine | 

40: Rusia mendapat keti- | 
blik dilautan Baltik Estonia. 
dan Lithaunia: 1945: Rusiz | 

daerah2 luas dari Polan- 
Prusia Timur serta 

» 

  
Teleskop jang terbesar didunia milik California Institute ai Tech- 

2... Teleskop 

      

|. Raksasa 

MAKMUR, menjatakan 
pada bentuk negara kita, 
dipahamkan, bila perantjang un 

djamin 
Daerah dibolehkan   in mengatur ru- 

| mah-tangganja sendiri, tetapi kebeba 
“san jang diberikan untuk mengatur 
“itu dilakukan dibawah pengawasan 
wakil Pusat, jaitu seorang Pegawai 
Negara, jg. disebutkan Kepala' Dae- 
rah. Selain mempunjai ,,hak-meng- 
awasi”, Kepala Daerah itu berhak 
pula mempertangguhkan sesuatu pu 
tusan Daerah untuk didjalankan men 
djelang djatuh putusan dari pihak 
atas. Selandjutnfa, sesuatu. putusan 

Daerah dapat dibatalkan oleh Pusat, 
malah ada pula putusan Daerah, ig 
sebelum didjalankan, harus disahkan 
lebih dulu oleh Pusat. Pengawasan, 
pengesahan lebih dulu (mengenai 
hal2 tertentu) dan pembatalan itu di 

Tadakan dengan maksud mentjegah, 
Isupaja djanganlah Daerah mengam 

   

gap bertentangan dengan  undang2 
atau dengan kepentingan umum. 

Controle-recht,  goedkeu- 
ringsrecht — vernietigings- 
recht dari Pusat. : 

lerecht”, ,,goedkeuringsrecht” 
vernietigingsrecht”, — maka 

Pemerintahan Daerah itu sedemikian rupa, 
: | enam jang se-erat 2nja antara Pusat dan Daerah. 

    

" 

IRUU Pemerintah Daerah 
.|Akan Djamin Hubungan Erat Antara 

| (Pusat Dan Daerah Otonoom— Daerah 
ig ” Bebas Tetapi Diawasi : 
| DALAM PERTJAKAPAN de 

tang rantjangan ,,Undang2 Pokok" 
n dalam jang sekarang mulai dibitjaraka rapat2 Bagian Parlemen, 

Ketua Seksi G Parlemen (Dalam Negeri dan Penerangan), SJ. ST. 
pendapatnja, bahwa sebagai akibat dari- 

kita, jaitu Negara Kesatuan, maka davatlah 
dang2 menjusun Undang2 Pokok 

sehingga sungguh2 ter 

merintah Daerah 1954” disebutkan, 
bahwa ',,Peraturan-Daerah tidak bo- 
leh bertentangan dengan peraturan- | 
perundangan jang lebih tinggi tingka 
tannja atau dgn kepentingan umum” 
dan selandjutnja ,,Peraturan-Daerah 

“tidak boleh mengatur pokok2 dan 
hal2, jang telah diatur dalam peratu 
ran-perundangan jang lebih tinggi 

an wartawan Antara ten- |. 
emerintahan Daerah 1954”, | 

  

  Andrei Vishinsky ikut serta pada perdjamuan jang riang gembira di hotel 
Waldorf Astoria di New York untuk menghormati Djenderal Carlos Ro- 
mulo, bebas presiden rapat.umum PBB. Gambar dari kiri ke. kanan: Utu- 
san Belgia pada PBB. F. van Langenhove: Utusan Rusia Vishinsky? Utu- 
san India V.K. Krishna Menon,: Romulo dan utusan Selandia Besar Leslie 

.Vishinsky 

bil tindakan2 jang oleh Pusat diang 

Djadi, dengan mempunjai ,,sendja 
ta2” dalam tangannja, jaitu ,,contro 

dan 
Pusat 

tingkatannja”. 
| Tegasnja, misalnja, segala sesuatu, : 
jang menurut pendapat Pusat harus | 
lah dia jang mengaturnja, maka hal2 | 
ini-dikeluarkanlah daripada hal2 jang | 
masuk urusan rumah-tangga Daerah ' 

Knox Munroe, presiden dewan keamanan PBB.   di Waldorf| ' 

Untuk Memberantas Korrupsi 
4 

. & 

“Propinsi dan tidaklah boleh lagi di 5 5 KAL : 2 

Propinsi dan tidaklah boleh lasi di Pj Kantor2 Pemerentah Akan Dilakukan Kontrole Jang 
ri sudut ini, maka ketentuan 'dalam Kg h i 1 

' pasal 25 rantjangan undang? jang me Luas Dan Mendalam 

njebutkan, bahwa Daerah ,,mengu- | ! 

rus segala urusan rumah-tangga Dae WAKIL P. M, - I MR. WONGSONEGORO, jang merang kap Menteri Negara  uru- 

rahnja”, adalah tidak lain hanja me| san kesedjahteraan negara a.l., menerangkan kepada P.I.-Aneta, bahwa untuk memberantas korup- 

njatakan suatu prinsip tentang otono | si pada djawatan2 pemerintah oleh pemerintah akan diadakan sistim kontrole jang mendalam dan & 

luas. Sistim ini akan dibentuk demikian rupa sehingga merupakan usaha preventif dan repressief. 

Mr. Wongsonegofo menambahkan, bahwa aparat kontrole ini akan diadakan sedapat2nja pada tiap 

tiap djawatan dari kementerian2. Jang mendjadi kesukaran jalak bahwa kurangnja tenaga jang 

tersedia. Kesukaran2 djuga dialami karena ,objek jang akan diko ntro!e” sendiri — apalagi dimasas 
permulaan R. I. — sering2 tidak mau dikontrole. 

Wakil PM I, melandjutkan bah 

mi Daerah. Penglaksanaan prinsip ini 

pada ingkat jang terachir adalah se- 
mata2 bergantung kepada kebidjaksa 
naan Pusat, kepada orang2 jang men 
djalankan kebidjaksanaan itu. 

Hendaknja kebdjaksanaan 
utk perkembangan daerah. 

    

Mr. Wongsonegoro selandjutnja 
Agustus 1945: Rusia men 

ikharin Setalan dan Kurilen 
r 1948 Mongolia dibentuk se 

“bagai sebuah republik rakjat, Djanu 
cari 1946: Albania diproklamirkan se 

republik rakjats Nopember '46 

   

  

   
   
   

nilogy jang ditempatkan di Mount Palomar, California, Amerika  Seri- 
| kat. Alat tersebut chusus digunakan untuk meneropong bintang2 dila- 
ngit dan dapat melihat bintang jang bila tanpa teleskop tadi, baru bisa 
terlihat dari bumi kita sesudah 1000 djuta sinar tahun lagi. Keistimewa 
an dari teleskop ini ialah sebuah lensa raksasa seberat 14 3/4 ton, jg 
baru selesai digosok dalam waktu 8- tahun. ' : 

mempunjai tjukup djaminan, bahwa 
sewaktu2 ia dapat mentjampuri uru 
san rumah-tangga Daerah. Dipan- 
dang dari sudut ini, lebih tepatlah, 
djika dikatakan, bahwa Daerah me- 

Sj.. Sutan Makmur, kebidjaksanaan 

kemauan Daerah dan 
memberikan kebebasan dan tuntunan 

Pengharapan saja tidak lain, kata| wa badan pengawas jang ada se- 
karang, jaitu. dewan pengawas 

keuangan, karena terutama  ku- 
rangnja tenaga2, bekerdjanja ter- 
lambat dan menjusul kedjadian2 

tu mudah2an dilakukan sesuai dgn 
benar-benar 

   

   
mendjadi komunis, Djanua 
  olandia masuk dibawah pe 

komunis: Mei 1947: komu 
me r kekuasaan di Honga- 

ebruari 1948: kemenangan ko- 
di Tjechoslowakia: Mei 1948 
“Utara mendjadi republik rak 
tober 1948: Manchuria masuk 

am pengawasan komunis: Okto 

ber 1950: Djerman Timur mendjadi 

   Hakim Jg Selalu Berse- 
mangat ,,Hari - Natal" 

ngatur 
nja dibawah ,,persetudjuan” Pusat 

bagai tadi diterangkan, bahwa 

gai jang kita hadapi sekarang ini 

sifat pe:   Pusat dar 
fat perhubi 
dalam RL      

jan mengurus: rumah-tangga 

Tetapi, demikian Sutan Makmur, se 
da- 

lam bentuk Nekara Kesatuan, seba 

memanglah tidak mungkin diadakan 
ibungan jang lain antara 

| Daerah selain daripada s 
an sebagai jang diatur 

kepada Daerah untuk mengatur ru 
mah-tangganja, sehingga dimasa jg 
akan datang, kita hadapilah perkem 
bangan otonomi jang sehat. Didjauh 
kan kiranja suatu perkembangan, jg 
memperlihatkan kepada kita, bahwa 
IDaerah2 itu hanjalah mendjadi ,,ad 
'ministratieve onderdeelen” dari Pe- 
merintah Pusat, jang dengan peranta 
raan pegawainja, Kepala Daerah, 
mendjalankan kebidjaksanaan, jg ti 

dari belakang. Menurut Nr. Wong 
sonegoro selainnja kontrole jang 
dem.kian itu dalam waktu2 terten- 
tu perlu diadakan kasopname dan 
stokopname. Disampingnja itu ad- 

| ministrasi, perlu disempurnakan. 
Sesungguhnja suatu administrasi 
jang sempurna. Itu sudah berarti 
suatu sistim kontrole jang preven- 
tif. Diterangkannja pula, sungguh- 

3 

i 

negara komunis: Djanuari 1950: ko 

' munis membebaskan Tiongkok: Mei 
. 1951: Tibet masuk kebawah pengawa 
- san komunis (UP). 

Pegawai? BRI Dj. 
Barat Letakkan 

—. Djabatan 

w 

  

   

  

    
   

            

   
   

  

   

    

   

  

        

      

   

  

     
   

Mr, 

Perintah bekerdji kembali 
telah dikeluarkan. 

? aa melalui siaran 2 : 
jran2 pamongpradja hari Selasa 

Gubernur Djawa Barat atas nama 
pemegang kekuasaan militer TT III 
telah mengeluarkan perintah supaja 
segenap pegawai MRI Djawa Barat 
jang menjatakan meletakkan djaba- 

tan pada hari keluarnja putusan Pe- 
rintah jang tidak memenuhi tun- 

| tutan minimum pegawai? itu, untuk 
terus bekerdja sebagaimana 
Dalam perintah itu dikemukakan, 

| bahwa maksudnja ialah untuk meng 
hindarkan stagnasi dan kekatjauan 

. dalam membela kepentingan rakjat 

. dalam hal perkreditan. Demikian pe- 
rintah Gubernur Djawa Barat. 

     

    

     

  

    

      

   

  

    

  

   
   

   

    

    
   
   
    
    

    
   

dan 

He 

'seperti berikut: 

Hakim Holzschub Tidak Mendjatuhkan 
Hukuman Berat iKpd Anak2 Nakal :' 
Tetapi Djustru Hukuman? Jg Mendidik 
SEORANG HAKIM DJERM AN jang seolah-olah bersemangat 

»hari nata?” sepandjang tahun karena ,,murah hatinja” telah men 
dapat nama harum berhubung dengan hukuman2 jg. didjatuhkan 
nja. Dia itu ialah hakim Karl Holzschub dari pengadilan untuk 
anak2 nakal di Darmstadt (dekat Frankfurt) jang memakai teknik 
mendjatuhkan hukuman atas pesakitan2 jang terang melakukan 
kedjahatan buat pertama kali dan kemudian membatalkan - huku- 
man itu djika pesakitan setudju untuk melak 1 

, 

      

| tan jang patut mendapat pudjian. Setiap kali im istimewa itu 
mendjatuhkan hukuman dimuka pengadilan maka namanja- sudah 

pasti akan tersiar dalam surat2 kabar Djerman. Malah tak ada 
satu haripun jang berlalu dengan :tiada ada surat kabar atau pe- | 
mantjar radio jang menjiarkan namanja. & 235 

itu berbunji itu banjak. mendapat musuh -dan ' 
sistim pengadilannja sering: men 

Penjiaran biasanja   
23 Tb ang anak” jang melakukan 

“per Ko 

: rampah - dengan 

jdi 

biasa. | 

.nja. Dua tahun. jang lalu hakim 

karena . sistim itu tidak “sesuai | 
dengan tradisi disiplin Djerman j 

kedai jang sangat keras.: 2 
memerintahkanajaf,“Fapi hasilnja -telar membukti: | 

tuk “menjimpan, “udang selahta pkamobahwa' Holzschub berada di 
entin Yidpn dan menjerahkan men-j'pihak jang benar dan telah sej 
te ar -delur kepada, orang2 tua | makin'banjak meridapat sokongan 
Ngap pensiun dikota itu”i4.. pdari luar. Ada tanda2 bahwa ! 
"Meskipun hukuman2 jang | 

.»Hakim Holzschub dari Darmstadt dapat ketjaman pedas, istimewa 
hak int" mendjatuhkan hukuman k 

Karan pada “sebnah 

  

didja-| para hakim di Djerman dan ne- ' 
tuhkan hakim itu tampaknja gan:| geri2 Eropa lainnja mungkin lam 

|djil, tapi ada metode — didalamnja, | bat laun akan mengikuti Jangkah 
nja pula. 
-Berhubung dengan pengalaman 

nja jang sudah lama pada rumah2 

oleh karena hakim Holzschub mem- 
pergunakan ilmu djiwa jang menu- 
rut keterangannja memberikan ha- 
sil sebanjak 909o dari  perkara2 | pendjara untuk anak2 .nakal, ma 
jang diadilinja. ka hakim Holzschub mendapat 

Hakim Holzschub sangat jakin, kejakiman “teguh bahwa sistim mempendjarakan anak2 nakal ini 
tidak banjak memberikan - hasil 
dalam hal2 dimana umum harus 
mendapat perlindungan dari se- 
orang jang mungkin akan men 
djadi pembunuh atau seorang 
pendjahat jang tidak bisa diper 
baiki lagi. 

Kebanjakan anak2 "nakal, kata 
.nja, melakukan perbuatan2 dja- 
hat ,,setjara tidak sedar”, oleh 
karena mereka tidak” mempunjai 
pikiran atau karena ingin men 
dapat avontuur.: : 

bahwa tidak akan ada kebaikannja 
untuk mendjatuhkan. hukuman pen- 
djara atas anak2 nakal “atau ,,dima- 
sukkan dalam : golongan  pentjuri 
oleh tahanan2 lain atas ongkos pe- 
merintah.” : 

Akan tetapi hakim Holzschub 
mengambil sikap keras terhadap 
pesakitan jang melakukan kedja 
hatan buat-- kedua kalinja dan 
istimewa. sangat ,.streng” terha- 
dap mereka jg sering melakukan 

  

  

Misalnja anak2 jang tanpa ber 
  

    
    
   

    

  

   
   
   
    

     

     
      
       

   

   

    

   
   
   

  

   

    

  

     

| Penjakit Lepra 
| ling berbahaja, 2 

Ji mendjalar. 

g dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
ta penjakit itu 

» korban jang 

penderita 
enjembuhkan pe 

| rat2 pudjian dari pe 
.pil jang mustadjab tadi. . 

hun lamanja, dari. 0 
  

c dit 

ae 

“Harganja pil itu pe 
| nja, pesanan harus kirin 
.wissel (vrij ongkos kirim) k 

Toke 

  

Obat 

1 

Kusta), adalah salah satu penjakit jang: pa- 

arena penjakit itu mengandung kuman2 jg. 

3 sesama manusia, “agar penjakit itu dja- 

jang telah. disembuhkan dengan 

| Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
2 U saja bisa andjurkan pada penderita2, 

| supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
: tanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 

an 'Memudjikan dengan hormat, 

lk Rp. 
im uang harganja lebih dulu per post- 

eseluruh Indonesia. 

, Petudungan 43 — Semarang. 

ja H9, TIK TONG, Bongkaran 107. 

Ipa , KWIE SENG, Kali Besar Kong Goan 

LIFE LIAN HIN, Kong Foe-straat no. 1. 

P3 

pikir membakar 1.400 pohon 
kaju- mempergunakan waktu libur 
nja menanam pokok2 kaju seba 
njak 1.400 batang pula. 

,.Saja jakin”, hakim itu mene 
gaskan, ,,bahwa dia akan merasa 
lebih bangga daripada bersalah 
dengan. perbuatannja ' membakar 
itu.” 

Djerman mempunjai tiga ma- 
tjam tempat pendidikan untuk 
anak2 nakal jang berusia sampai 
18 tahun: jaitu hukuman pendja 
ra sampai 4 minggu, pendjara 
untuk anak2 nakal, dan pusat2 
kesedjahteraan. j 
Hakim Holzschub jang &elah 

mempunjai dua orang anak, mera- 
sa jakin bahwa tjara pendidikan 

  : 
| 

jang ,streng” memberi tjap kepa- 

E da si-anak sebagai seorang ,,be- 
kas pendjahat” dan  menjerahkan 

    
mereka kepada orang2 tahanan la- 
in jang lebih tua jang . bertindak 
sebagai. ,,djago” terhadap “anak2 itu 
dalam pendjara. 3 

..Misalnja seonang 

harus disingkirkan darj per- ' | 
| 

terlalu banjak, maka saja se- gadis ber- 
Bea Tenaga ga Kn umur 15 tahun dimasukkan keda- 

$ unlak Bapak ma Kjuraanja, gura - | lam rumah pendjara untuk anak2 
At Kusta. Terbukti dari banjaknja su- karena  dipersalahkan melakukan 

Bea jug » : pelatjuran. Dia akan . memandang 
perempuan latjur jg: berusia 18 ta- 
hun. ditempat tahanannja itu seba- 

igai ,glamorous”, (sebagai — orang 
“jang ,.gemilang”) kata hakim dari 
“Darmstadt itu. 

  

| 
| 

1 

| 
BOTAYS 
 Kunming (Cbina) 
200,— berikut aturan pakai- 

Hamid II, jang kini bekerdja pada 

  

  

Sjarifah - Yoel,. kemanakan Sultan 

“Isbuah rumah sakit di Bogor, pada 

JU pokok pemerintahan 
Daerah sekarang ini. £ 
Dalam pada itu, dalam RUU itu 

ditentukan, bahwa tugas Daerah, ia 
lah ,,mengurus segala urusan rumah- 
tangga daerahnja”. Disini kita mulai 
menghadapi kesulitan, karena hal2 
jang masuk urusan rumah-tangga dae 
rah itu itdak pula ditentukan dalam 
undang2. 

Pengertian rumah-tangga itu luas 
sekali, karena ada rumah-tangga Ne 
gara, rumah-tangga Propinsi, rumah- 
tangga Kabupaten dan rumah-tangga 
Sadat. Dimanakah letaknja batas2 di 
antara rumah-tangga jang satu de- 
ngan rumah-tangga jang lain?. Garis 
batas jg tegas tidak dapat diadakan 
dan tidak ditentukan dalam undang2, 
demikian St. Makmur. 

Diterangkan, bahwa dalam pasal 
32 Rantjangan "Undang2 Pokok Pe 

Garcia Tolak 
i Usul Rhee ' 

Untuk Bentuk Perseku- 
tuan Anti-Kominis 

£ - - “4 

Di Asia 
WAKIL PRESIDEN merang- 

kap menteri luar negeri Filipina, 
Carlos Garcia, dalam statement 
pada malam Selasa memberi peri 
ngatan adanja bahaja djika Fili- 
pina turut serta dalam suatu pakt 
persekutuan militer antara ne- 
-gara2 ,,bebas” di Asia. Tindakan 
sedemikian, demikian Garcia, da 
pat diartikan oleh Rusia sebagai 
suatu tindakan jang tak bersifat 
persahabatan, dan akan menim- 
bulkan djuga reaksi2 internasio- 
nal, jang sungguh2. 

| Dengan: statementnja ini Gar- 
cia menolak usul pembentukan 
suatu persekutuan  anti-komunis 
diantara negara2 Asia jang telah 
dikemukakan oleh presiden Ko- 
rea Selatan, Syngman Rhee. Gar 
cia, jang menjokong adanja per 

  

dak menudju kepada perkembangan 
otonomi jang sehat. 

dahi keterangannja. (Antara). 
Demikian Sutan Makmur menju-   pun mengadakan alat2 pengawas 

ini sukar, namun ini adalah suatu 
keharusan, karena korupsi itu per- 
lu diberantas. 

  

Partai Republ 
makin Ketjil Pengaruhnja 
Eisenhower Sandarkan Kekuatannja Pada Golo- 

ngan Demokrat Jang Progressip 
(Oleh: Dr..M. v. 

emenangan jang tidak kurang 
ena ana asi raga stand TN 

“. Akan tetapi disamping itu pe 
“njelidikan2 jang demikian, ternja 
ta berulang-ulang bahwa partai 
republikein sudah kehilangan se 

gian besar-pengikut2-nja. Per 
daan ini sudah njata pada bulan 

November 1952. Kelebihan dim. 
Kongres 'jang diperoleh golongan 
tepublikein sangat ketjil.. Bahkan 
di Senat kelebihan ini sudah tidak 
ada lagi. Partai Republikein akan 
kehilangan kira-kira 40 kursi da 
lam suatu pemilihan baru meski 
pun populariteit jang besar dari 
Presidennja. 

Djadi partai republikein mem 
punjai tjukup alasan untuk mera 
sa chawatir. Sekarang sudah 
terang bahwa Presiden Eisenho- 
wer bukan seorang partai. Hal 
ini ternjata dari pidatonja kepada 
Kongres baru2 ini. Kedudukannjz 
sudah mendjadi lebih kuat. Ia 
sering mengambil tindakan2 jang 
bertentangan dengan pandangan 

“ 

  hubungan ekonomi dan kebudaja 
an, jang lebih erat, diantara ne- 
gara2 Asia, berpendapat bahwa 
adalah prematur bagi Filipina 
untuk pada waktu ini turut serta 
dalam pakt militer tsb. Ia mene 
gaskan bahwa walaupun Filipina 
tak netral dalam perdjoangan an 
tara dua ideologi dunia, jang 
terdapat dewasa ini, tetapi Filipi 
na akan tetap melakukan politik 
luar negeri jang merdeka. Semula 
Garcia telah memberikan pernja 
taan bahwa pakt militer jang di 
usulkan oleh Rhee itu hanja akan 
mendjadi effektif djika mendapat 
sokongan A.S., demikian UP. 

(Antara) 

! 

“ 

BEKAS MENTERI DALAM NE 
GERI KOREA SELATAN MA- 
SUK PENDJARA 18 BULAN 

-- DENDA $ 4.000. 
" Ia makan suap. 

Bekas menteri dalam negeri 
Korea Selatan Chin Sik Hun Se 
nen telah didjatuhi hukuman pen 
djara 18 bulan ditambah dengan 
denda sebesar 730.000 won (kira2 
$ 4.000). Ia dipersalahkan telah 
menerima suapan dan menjembu 
njikan ,,agen2 Komunis”. 

Akibatnja hakim Holzschub tida 
pernah memasukkan pelatjur ja:g 

  

    

masih muda kedalam pendjara dji- 
ka dia melihat masih ada harapan- 
nja untuk memperbaiki tjara hidup- 
nja, walaupun harapan itu 
sedikit. 

tjuma 

orang2 Republikein. 
Ada baiknja djuga orang mem- 

batja ketjaman2 David Lawrence 
(dalam ,,New York Herald Tribu- 
ne”, mengenai Presiden Eisenho 
wer. Sementara itu Presiden Eisen- 
hower sama sekali tidak mengabai- 
kan ketjaman2 tsb. Malahan partai 
republikein semakin lama  djatuh 
dalam kekuasaan” Eisenhower. Ke- 
lebihan ketjil dalam Kongres ada- 
lah berkat kemenangan2 jang diper- 
oleh mereka karena bantuan Eisen- 
hower itu... Untuk mentjegah terdja- 
dinja perpetjahan dalam partai, 
mereka tidak bisa mengadakan opo- 
sisi terlalu hebat. Selain itu  dida- 
lam menjusun undang2 Presiden 
tidak semata-ma' bergantung ke- 

Ipada pihak republikein. - Sebagian 
besar undang2 diterima karena so- 
kongan pihak demokrat. 
Memang Presiden  Eisenhower 

akan memerlukan sokongan pihak 
demokrat. Artinja golongan demo- 

.krat jang progresip. Sementara itu | 
politik Eisenhower mengenai Tiong- 
kok. memperlihatkan suatu peroba- 

“han. Betul, Tsjiang Kai Shek ma- 
sih disokong, tetapi dia tidak usah 
membikin illusie lagi, bahwa dia 
akan diakui sebagai orang jang 
berkuasa di Tiongkok. Salah satu 
pokok jang menimbulkan  banjak 
debat ialah kebidjaksanaan baru 
Eisenhower dalam usaha mengawa- 
si tenaga atom. Seperti diketahui 
Eisenhower “ mengusulkan  supaja 
kepada Inggeris dan Kanada dibe- 
rikan kesempatan mengetahui raha-   

DI AMERIKA SERIKAT nampak suatu kenjataan jg aneh. 
dilapangan politik. Pendapat umum memperlihatkan suatu perbe 

daan dalam usaha mengukur Presiden dan Kongres, 
langsung bertentangan dengan se genap 
orang menjelidiki perbedaan2 itu, maka ternjatalah bahwa 
den Eisenhower pada waktu sekarang paling sedikitnja mempunja! 
popularitet jang sama besarnja seperti dimasa ia dipilik mendjadi 

“Presiden dengan kelebihan luar biasa. Djika orang mengadakan 
dia akan mendapat kepastian akan memperoleh 

hebatnja. 

sia2 atom 
bulkan perlawanan pada 
golongan politik. 

Eisenhower tak mungkin 

orang maklum berdasarkan akibat? 

ikeinUSA Se- 

Biankenstein) 3 

hal mana 
tradisi Amerika. Djika 

Presi 

Amerika. Hal ini menim- 
beberapa 

Strategi baru jang direntjanakan 
didjalan- 

kan tanpa diadakannja pertukaran 
keterangan2 rahasia atom diantara 
pengikut2 terpenting dari Pakt At- 
lantik. Strategi baru ini, seperti 

kedjam jang mengerikan dari bom2 
atom dan zat air. 

Sekarang ini pangkalan? Amerika 
di Eropah sudah diperlengkapi de- 
ngan pesawat? udara jang mampu 
mendjatuhkan bom atom ditempat- 
tempat jang direntjanakan. Memang 
harapan2 buat di kemudian hari 

sangat suram, Perang  setjara be- 
sar2an tidak mungkin didjalankan 
dengan djalan demikian. Inipun di- 
insjafi oleh Moskow. Akan tetapi 
keadaannja tidak dapat dipertahan- 
kan lebih lama lagi. 

Itulah sebabnja Eisenhower tam- 
pil dengan usul .,,pool” tenaga 
atom itu, Oposisi di Amerika sengit 
sekali terhadap usul — Eisenhower 
feb 1 

Tapi sementara itu perundingan 
dengan Rusia mengenai ,,pool” 
persediaan uranium sudah berdja- 

lan dengan lantjarnja.. Tidak ba- 
njak didengar mengenai  perundi- 
ngan2 itu, karena dia dilakukan 
dalam suasana rahasia. Dimasa hi- 
dupnja Stalin perundingan rahasia 
itu tidak akan mungkin  didjalan- 
kan. Bahwa-hal ini dapat - dilaku: 
kan lagi adalah suatu  kenjataan 
jang menggembirakan. Tapi orang 
djangan terlalu lekas gembira. Pe- 
rang dingin itu tidak dengan sege- 
ra dapat diredakan. 

PARTAI KUOMINTANG MEN 
TJALONKAN SBG. PRESIDEN 
BARU PEMERINTAH TAI- 
PEH, CHIANG KAI SHEK. 
Sentral Komite partai Kuomin 

tang pada hari Senen dengan sua 
ra bulat menundjuk Chiang Kai 
Shek sebagai tjalon presiden pe- 
merintahan  Taipeh, walaupun 
Chiang setjara tradisionil berseru 
supaja ditundjuk tjalon Jain misal 
nja Dr. Hu Shin, seorang ahli fil- 
safah jang terkenal atau Yu Yu 
Jen, ketua Yuan Pengawas, jang 
kedua2nja tak berpartai. Pemili- 
han kembali Chiang Kai Shek se- 
bagai presiden sudah dianggap se 
bagai pasti. (Antara) 

  

telah mendjatuhkan hukuman. den- 

da sebanjak Rp. 300 kepada re- 

kan Naibaho, redaktur penanggung 

   
7 —. 

mo. Tudjuannja ialah untuk me- 

musatkan tenaga mahasiswa wani- 

ta. — Tulisan Pasaribu di Maka- 

PUSAT adela ! akan Nan eenan San diawab Harian Rakjat”, karena |sar jang isinja . melukai perasaan 

TO SENG H IN | dan sedjumlah reserse, ketika ia! dalam tulisan podjoknja setahun Jumat. Kristen ternjata makin ber- 

| hendak — meninggalkan pelabuhan 'jl. ,,menghina” presiden — Amerika ekor pandjang, Kini peladjar2 Ke- 
V | Pontianak dengan -kapal ,,Mendut”. Eisenhower. — Mr. Suprapto jang |hakiman Menengah Atas dan SGA 

(ri Sultan Hamid II.     perkenankan 
adilan Negeri Djakarta hari 

            

| 

Pi Polisi menduga, bahwa Sjarifah te- memebela terdakwa minta pemerik- 

'lah datang di Pontianak dari Dja- saan ditunda sampai besuk 8 Ma- 

(karta dengan suatu pesan cusus da- 
Setelah dipe- 

riksa barang2nja, Sjarifah Yoel di- 
berangkat. — Peng- 

Senin 

— Di Djakarta kini telah 
kan suatu persatuan 

ngan pimpinan 

ret untuk menjiapkan pleidooinja. 
didiri- 

mahasiswa 
wanita bernama ,,Pushpamala” de- 

sdr, S. Notokusu- 

di Makasar telah membentuk sua- 

tu panitya penjelesaian. Oleh Pa- 

nitya tadi antaranja diadjukan su- 

.rat kepada “ Gubernur Sulawesi, 
agar mengambil tindakan2  terha- 
dap Pasaribu, — Kalangan diplo-   

    

masi Arab di Karachi hari 
'mengatakan, bahwa 

tan, akan mendjumpai 
di Iran dan Irag. 

tai Djepang kini sedang 

| nisasinja telah menjampaikan su- 

Senin 

diperluasnja 
perundingan2 untuk membentuk or- 

|ganisasi pertahanan Timur Tengah, 
dalam mana ikut Turki dan Pakis- 

kesulitan2 
Kemungkinan 

Iran dan Irag tak akan ikut dalam 
pakt tadi. — Kapal2 pendjaga pan- 

mentjari 

menerangkan, bahwa korupsi itu | 
dilapangan keuangan tdak begitu 
besar pengaruhnja, tetapi jg. pa- 
ling besar pengaruhnja ialah dila- 
pangan moril, jang dapat meng- 
gelisahkan masjarakat. : 

Mengenai rentjana anggarap, jang 
disediakan sedjumlah 300 djuta un- 
tuk pengembalian keamanan di Su- 
lawesi Selatan, Mr.  Wongsonegoro 
menerangkan, bahwa uang sebesar 

itu direntjanakan untuk menampung 
anggauta8 gerombolan  bersendjata 

jang akan menjerah, sebagaimana 
mereka dahulu telah menjatakan ke- 
hendaknja untuk menjerahkan diri 

pada pemerintah, Karena penjerahan 
setjara besar2an seperti jang diha- 
rapkan semula itu kini tidak terlak- 

sana, maka sudah tentn tidak 

diakan uang sebesar itu, 
Mr. Wongsonegoro. 

dise- 

demikian 

SALAM ALL INDIA KISAN 
SABHA PADA SARBUPRI 
PADA ULANG TAHUN- 

NJA KE-7. 

N. Busadaras, Sekretaris Djen- 
deral ,,All India Kisan Sabha”, 
jaitu organisasi tani dan buruh 
agraria di India, atas nama orga- 

rat utjapan selamat pada. ulang 
tahun ke-7 dari berdirinja Sarbu- 
pri, pada tgl. 17 Pebruari ini. 
Kaum tani India, demikian suraf   itu, dengan penuh perhatian dan 
simpati jang hangat mengikuti 

ria India senantiasa mengingini 
tali persaudaraan dengan kaum 
tani dan buruh perkebunan Inda- 
nesia, jang seperti mereka se- 
dang berdjuang sefjara perwira 
untuk hak2nja, dan untuk men- 
tjapai kemerdekaan jang lengkap 
dan kedaulatan nasional. (Ant.)... 
men. 

kin Longgar 
Beberapa Objek Boleh 
Dipotret Dengan Leluasa 

KEMENTERIAN luar negeri 
Sovjet Uni hari Senen telah me 
njampaikan sebuah surat edaran 
kepada segala perwakilan dip!o- 
masi asing di Moskow, tertanggal 
11 Februari, dalam mana dinjata 
kan.. bahwa pemerintah Soviet 
akan memberikan konsesi2 me 
(ngenai pemotretan2 dan membuat 
gambar diberbagai bagian wilajah 
Sovjet. Kata sirkuler tadi: Orang 
diperbolehkan memotret disegala 
bagian Sovjet Uni, ketjuai  di- 
daerah2 jg terlarang bagi orang2 
asing. Diperkenankan djuga pemo 
tretan gedung2 umum,  rumah- 
sakit2, sekolah2, gedung2 sandi 
wara, museum2, taman2 dan se 
gala matjam pemandangan alam 
(landsechap). 

Dalam dafitar baru mengenai 
gedung2 jang sekarang boleh di 
potret (ketjuali didaerah2 jg ter 
larang bagi orang asing), terdapat 
pula: perusahaan2 industri jang 
bekerdja untuk produksi sipil, 

menjatakan, bhw. orang dilarang 
memotret atau menggambar ba 
ngunan2 militer, pelabuhan2 laut, 
setasion2 kereta-api dan djemba 
tan2 kereta-api, setasion2 pem 
bangkit tenaga listrik, ' gedung2 
lembaga research  (penjelidikan) 
atau perusahaan2 industri, atau 
dalam “djarak “ kira-kira” 15 mil 
dari tapalbatas. Pembuatan potret 
dari udara atau menggambar 
(sketch) paberik2. perindustrain, 
sama sekali dilarang. 

kelas satu, punja persantjar radio 
toh urusan 

gian bawah tiap2 

mobiel pakai air leiding. .......... 
Apapun ' alasannja, saja tidak 

makainjal air, kan ja keterlaluan!   6 buah kapal 

Komunis Djepang. Na ah 

RRT jang menurut 
laporan2 hari Senin sedang menu- 
dju pulau Kyushu dengan muatan 
sendjata2 dan obat2an untuk kaum 

ki. Djangan lantas disatu tempat 

-a 

gerakan buruh perkebunan Indd-f'bagai dekan ' supaja 
Inesia. Kaum tani dan buruh agra- A T 

j 

Moskow Ma- 
| Selasa. pagi 

'membangkang, hingga 

setasion2, lapangan2 terbang, pe | 
labuhan2 sungai, dan  gedung2/ 
pemerintah. . : 

Surat edaran tadi 'seterusnja 

| 

Ig Genele Gada! 
WATER LEIDING. 

KALAU KRAAN air leiding dibuka tidak memantjuyka 
sa mendongkol tentu timbul. Sepandjang hari tera. 
keringat mau mandi sadja tidak ada air. Kalau 
bangga bahwd Indonesia makmur, 

waterleiding kurang beres. 
Orang2 jang tinggal di Semarang misalnja, 

malam. mesti sedot atau 
titik2. Padahal dibagian atas (Tjandi) pernah saja lihat orang tjutji 

hak jang kekurangan lantas terlihat ada orang jang 

Sedjak sekarang mestinja harus “ditjari apa sebabnja ada bagian? 
kota jang air leiding bumpet sama sekali, dan harus lekas2 diperbai- 

jang lain kraannja “tidak keluarkan air. 

23.000 Guru Di 

Calcutta Mogok 
Bentrok Antara 10.000 
Demonstran Dgn Polisi 

  

DIPUSAT KOTA Calcutta 
hari Selasa telah terdjadi per- 
kelahian antara kira2 10.000 
Grang melawan polisi dimuka 
gedung madjlis legisiaiif Beng- 
gala Barat, setelah para pem- 
besar dengan paksaan membu- 
barkan pemogokan sitdown 
(mogok duduk) para guru, J£. 
sudah 10 djam lamanja duduk 
dimuka gedung tadi, sebagai 
usaha supaja gadji mereka di- 
naikkan. Polisi mula2 menang- 
kap 250 orang guru sang mo- 
gok: hari Selasa pagi beribu- 
ribu orang memprotes tinda- 
kan tadi, dengan djalan melem- 
par?kan batu dan botol kepada 
polisi: polisi membalas dengan 
gas air mata... Perkelaman/| 
mendjalar kedjalan-djalan lain- 
nja disekitar gedung? pemerin- 
tah. Kuda-kuda jang terkedjut 
dan kena gas air mata menga- 
muk, mengindjak2 orang dist- 
kitarnja ja, - 

23.009 guru mogok. 
23.600 orang guru mi 5 

“nggu jg lalu, se- Sei 

g3dh, 
mereka, dinaikan. “Mereka. me 

Kira2 
Tai. moge 

  

| hudju 'kemedan | /Dalhousie, di 
ic 

| 
3 tengah2 kota Cafcutt2, lalu du 
Guk “dilapingan dimuka ge-. 
dung madjlis legislatif, di dja-"' 
lan2 disekelilingnja. Orang2 
jg. bersimpati dengan merek 
mendatangkan makan dan mi 
num: ada pula jg memindjam 
kan tenda2: sesudah berpuluh2 
guru djatuh pingsan karena pa 
masnja matahari. Polsi hari 

datang ditempat 
"perkemahan” tadi, lalu me- 
|merintahkan supaja para gurun 
pulang: kir22 250 orang — di 
antaranja 20 guru wanita 

polisi . 
menangkap mereka. 5 

Kaum Komunis dan golo- 

ngan2 kiri lainnja dengan sege 

ra menjatakan bahwa mereka 
akan berarak-arakan kemedan « 
Dalhousie, jg sementara itu te 
lah dinjatakan sebagai daerah 
terlarang, dengan akibat tsb. 
diatas tadi. Perhimpunan para ' 
guru berseru kepada 2nggota2 

nja, supaja mereka gnendjauh- 
kan diri dari permainan politik, 
jg diakibatkan oleh “aksi pe- 
nuntutan kenaikan 'gadji mere 
ka, Dengan adanja pemogokan 
tad', 2.000 sekolah tutup dan 

: kira2 satu djuta anak Bengga- 
1 dengan mendadak berlihu- 

|yan. (Antara). : 

BEKAS MENTERI DALAM 
NEGERI KOREA SELA- 
TAN DIDJATUHI HU- 
KUMAN PENDJARA. 

|... Chin Hun Shik bekas: menteri 
dalam negeri Korea Selatan hari 
Senin telah didjatuhi hukuman 
pendjara 18 bulan atas tuduhan 
tidak menangkap seorang mata2 
dan menerima suapan. Chin di- 
persalahkan melanggar undang2 
kezmanan nasional Korea Sela- 
tan, dengan ,,memberi perlindu- 
ngan” kepada ' seorang redaktur 
Korea Selatan Chung Kuk Un, 
jong telah dikenakan hukuman 
mafi atas tuduhan melakukan pe- 
kerdjaan mata2. 

     

   

      

   

     
     

   

   

x 

  

   

    

kerdja 
ada « 

punja lapangan terba 

Tengge tefrkuat seluruh Asia 

disebahkan kota ba- 
tunggu air leiding jang 

bisa. membenarkan. Kalan ada fi- 
berlebih2an mes 

airnja berlebih2an,“ tetapi ditempat



    
  

  

  

  

  

  

     t INILAH 
TJARI 

KAN 

        THE SMIRT FOR 
ALL OCCASIONS 

JANG TUAN 

t POTONGAN MODEL 
AMERIKA 

t KWALITET MEMUAS:” 

« RUPA-RUPA WARNA, 
UKURAN. 2    

     
   
    

Telah wafat dengan tenang dan tentram anak kami : 

Nn. SRI BINTANG SUROPRAWIRO 
Guru S.M.E.P. - Negeri Pati, 

" pada 11 Pebr. 1954 djam 23.15 di Pati. 

   
     

    

    | 'Kepada Pembesar, kawan, teman-sedjawat, kenalan, ke- 

MN rabat, peladjar di. dengan ini dihaturkan banjak2 terima | 
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   Keluarga 

SUMARDI SUROPRAWIRO 

d/a Patih Kabupaten Pati 
     
     

  

   
    

    

  

Dj. bitjara 

( 

   

M.S. RAHAT 
TABIB. 5 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 5 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain? Pe- 
ajakit..ZONDER OPERATIE. 

      
      
      

Djakarta 

  

   
   

» Teknik Umum'.v. 
- Bandung - Semarang - Surabaja - Bogor - Djokjakarta 

  

    

  

  

  

(Pagi 9—12     

  

      
Langsung : di Djokjakarta pada tg. 25 Februari '£4. 
LL LL 

    

    

       

     

     
       

      
   

    

SEPEDA MOTOR JG. TIDAK ASING LAGI 

»SIFA” RT-125 
, Ha 

r, 125 cc., 5 PK dengan 
», 3 ver snelling: 

€ 1 muka Hu belakang : 
£ Isi tank: 8 liter, pemakaian bensin 

1:45 KM, ketiepatan: max. 75 KM. 
“ Daja Bana 2 maa, DIRAKG. 
HARGA : menurut penetapan Pemerintah 
Menurut kalkulasi sementara: — Rp. 5600.— 

Allokasi sangat terbatas! Pada mereka jang sudah 
mendaftarkan nama pada kami, tetapi belum stor v00r- 

 schot, diminta dgn. hormat segera suka lakukan ini. 

1 2 Para pemesan harap ber hubungan pada: 

| SUPER RADIO COMPANY N. V. 
 YJABANG SEMARANG: SETERAN (DUWET) 5 

  

  

    

  

  

SURAT PUDJIAN 
Dengan ini kami menghaturkan banjak terima kasih atas per- Aan Ku memb “Tabib M.S. RAHAT 

Seteran 109 — Semarang. 
g jang telah mengobati penja kit saja WASIR (Aambeien) dan 84 kini telah sembuh dengan rontok: akar2-nja dalam tempo . $ 13 hari dan ZONDER OPERATIE. | 

at kami,    

Djl. Raja 199 — Pati. 

  

“Tevll s/d 1S Pebruari '54 | 
2 dan INDRA : 

mna 3.09 LO 
RITA HAYWORTH — STEWART GRANGER 

i dlm. Film Berwarna 

— ALOME” 
Tiap hari INDRA Matinee djam 10.— pagi 

"UP, Matinee djam 9.30 pagi 

    

    

    

  

. 

  

  

   
     

'HE M-G-M WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! 
 MULAI INI HARI PREMIERE ! (43 th.) Programa Pertama: 

..0RION | “METROPOLE | REX 
0—-4.30—6.45—9.-— $10:30—5—7.15—9.15—$ Sore djam 2.30 

ny sElymouth Adventure ceetnicoton 
pesan tempat: Kartu-Bebas tidak berlaku. 

M—G—M— FILM FESTIVAL JANG MAIN 
(1 (SATU) HARI ITU SEDIKIT HARI- LAGI 
PULA, HARAP PARA PENONTON SABAR ! 

aa it         

      

   

    

   
  

    

    

   
  

    

  (47 th) PROGRAMMA KE-DUA! 
2. Julius Caesar” (Technicolor)     

    

PREMIERE 5.00—7.00—9.00 (17 th.y 

Film pembunuhan 
jang mendebarkan! Blue Gardenia" Pet 

MALAM PREMIERE 7.00—9.00 (17 th): 

8.0 10 MILES" kang menda asik 
, kn PELAN TEMAN 

      

Leena Manise 

OMPET MERAPI 
  

  

    

AT MAIN SEPERTI TERSEBUT DIATAS! | | 
3 ap - t 

  

— 

  

  

    

TELFI-. 4885 

SEMARANG 

  

  

Dalam 

Rp. 

Buah Dada Keras 

Laki2 Perempuan 
Rp. 15.— 

RADIUM 01 

Manufactured by : 

World Fa   
     

  

rita apa-apa.   
  

, Idzin No. 14927/111/A/172. 

  

kedalam dedaunan, 

POOL'S PRODUCT 

BODJONG 106 Fi 

Minjak Item Rambut. 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, tidak Gatel tidak djatu' lama-lama mendjadi pup pakai 10075 

HORMON Cream. 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEBEL Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan . terbatas). Porto tambah ! 

Sore SI Dunlop 

(Kawin: / ) ' 00. 91 Karena Succes Besar 
WARDHIAH ABDUL FATAH : : : : 1 5 Nanga : ' || Dipertundjukkan sekali lagi 

/ SOEWARNO TJITRODIMEDJO , T 
(IL KCDRAT 19 " . 

Kesa UAA PS 
CHROOMNIKKEL 
SIHAALBULS   

| TIDUR 
HA 

    

      
    

    

PASAR BESAR 
W. 29/31 

TELF. 4084961 
SURABAJA 

Tn 

4 

TRIE 

  

1 Djam Muda Kembali 
(Black Hair Oil) 

Spesial bikin item rambut dan bikin 

keriting 
“Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. MOONLIGHT .Cream. Spesial buat hilangkan item2 Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

L. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
antara 

Rp. 2,50. 

PENWAR MEDICAL HALI. Singapore. 
1 Bisa dapat beli pada : . 

mous Tabib Facbrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 

kain2 — Pasar Tundjungan Stand 
, B. PIAR Toko 
81—82 Telp. S. 4207. 

   

2-HP/ps— 408 

Ata Naa 
Li EA NN 

NI 
INTO 

— O' Dooiey mempunjai kepala jang keras, Sguint. Dia tidak mende- 

— Topinja kelihatan kuat, waktu saja menghantamnja. Bawaklah dia     

Alamat jang 

“Untuk aneka matjam2 

TEMPAT 

Pembikinan KUAT dan 
LUS 

PENDAPATAN BARU 

     

      

  

| 27 dan 28 Pebr. 1954, pukul 19.30 | 
) di Gedung KESENIAN Bodjong | 

100pCt. utk. KORBAN2 MERAPI 
KI. IL Rp.10— I 

Batjalah commentaar dalam 
Harian2 di Semarang 

      

  

   

  PD EKLrRp. 20.— 
Diselenggarakan oleh 

TACHUNGSZE   

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

"& PHARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang d.Ll. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 

tenaga, obat istimewa, 
Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
—.. PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Rp. 25.-— 
"DO CREAAI Movik pokaldlan titan hitam “diraaka (TIAN, 

TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

“Rp. 10.— £ 
NO HAIR CREAM untuk hilangkan 

Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 154 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BA N DU N G 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

“AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan 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 Dong Pegat, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat Tjirebon. 

(keterangan lebih djelas dalam doos). 

rambut. Sebotol   
Magelang : 

  

AUTO-ONDERDELEN 
ACCESSORIES-BANDEN 

To 
ACCU'S — OLIE d.Li. 

ko ,SELECTA” 
Bodjong 80 — Telp. Smg. 594   

    
WILLIE WAS OUTSIDE THE TENT Ye 
WHILE T TALKED TO MAPAME “S5 
MOONMIST... WHERE COlLD M3 

HE HAVE GONE2 1 3 
2 

   
       

   

— Willie telah. berada diluar 
tenda ketika saja bertjakap2 
dengan Nj. Moonmist..... Di 
mana dia telah pergi?” fikir 
Roy 

“— Hee! Roy Rogers. 

— Itulah Sheriff. Kabar baik! 

"| Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis | 

    
@ 

NANAH AA MAL MH HL LL LK 

   

    

    
   

    

    

  

  

        

  

TAPAL GIGI 

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri”... 

berkat PRODENT 

tapal gigi jane 

  

   

    

paling baik!         
Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75 
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BARU TERIMA 

Garrard Record Changers R.C.80 
Luidsprekers Peerless 10 Ins 10 Watt. 
Setrika Listerik. 

| PIRINGAN HITAM Lagu2 Barat, Krontjong dan Langgam. 

  

Kesempatan dapat extra co upon S.M.H. sampai tg. 18-2-1954 

| Toko ..MURJONO” 
KRANGGAN WETAN No. 41, 
—SEMARANG— 

  

  

SMM ML MU 

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, Iinu-linu, muka putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, mataskurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung ' 
1009 berhasil. Harga I Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki 

Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Ku 
$ dan kekolotan 

kul, dierawat 
Rp, 20. ide 3 : 

Obat bikin hilang rambut ......... pa saja 
Minjak Gatal Rp. 5.—, Zalf exzeem ......... KPR Kana 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk W........ 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan 
Mat Kenang Ban AAA PA 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu 
Otat kentjing nanah, darah Nan 5 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1046, 
TABIB MAWN Tamblong 40 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko 
seluruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : : 
Univcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baidjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- longan: Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan.81,- Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Dil. Raja 114, Magciang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 71, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 9t, Tjirebon, Toko Obat Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon. 
TN MEA Sa Am NAN SN Ma SA Na MA NN» aan mna AE SA UAN U 
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Ini malam (u.17 th) 

INDRA GRAND ROYAL 
445—6.45—8.45 5.00—7.00—9.00 5.30—.30—9.30 

sTAKDIR ILL AHP: 
Siti Tg. Perak — P. Ramlee — Neng Yatimah —- 

D. Hariss — D. Idris. 

ROXY 
5.00.—7.00—9.00 

IIA KN AI 
Rosa del Rosario — Ben Perez. 

    

tense dosa eso reset kan enha 
PENS UNA PANEN abu kana epik Kab SENIN EN 

Be ananaunanan Aan UNA Oya san Me ungn nana 

  

Bandung. 5 
Obat TIONGHOA di- 

      

City Concern 
ai MN RAMAN ag 

inemas | Nas 

  

AR. Tompel 33 

Ini malam (u. 17 th) 

  

         
         

Ini malam penghabisan LUX 
5.00—7.00—9.00 

Jerry Coionna — Jean Porter — 
(Dengan top specialiteiten dari: Claude Case 
Bros.— Slim Andrews—Les Anderson & 

Besok Premiere GRANU 5. 

(U-13 th) 
. 

      

    

    

James Ellison 
Y—-Fred Kirby—Broome McOuaig Twins dun 25 Songs) 

—1.-9.— (a13 th) 
     

            

    

  

    
  

  

Besok Premiere 

ka 
Na al jam 
(u. 17 tb.) 

    

Mn an 4 TS 
BN      Roy Rogers 21 
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