
     

  

    
    
          
   

  

    

  

     

              

            

    

| Fa 1 Be 

1 Selaras atjara, 
Organisasi Islam - 

Eh ri Minggu telah 
Ta sasa jang GIKUM 

£ ribu orang jang meng 
Ye pokoknja me ada PENTA 
Ka tah untuk: Pa that Ta 
Ng njata terhadap penghinaan? P 

) 3 agama Islam Ona ga 

L-3 mp3 Pi. fana aa 

P3 an resolusi 

$ si tersebut ( 

w oleh opsir2 tentara di 

: 
2 1 
3 usul de- 

   
   
     Saha bari di-| 

untuk kedua kalinja « 
ngan selampAr batu ym lebih 
hebat dan seebuay serta pengani” 

sebagian orang2 
ata | menje- | ngan telah diambilnja tindakan oleh 

dij pihak Kedjaksaan Agung 

    

  

umah 

  

Kare 
  

Menurut      

  
  1 ah itu. Ia 

  

“Sesud ah 
demonstrasi 

n-| delegasi jang bertugas 

Penerimaan 

K/ai Hadji 

|matjam ben 
i-IMerah Putih. Diantara poster2 

aGa jang berbunji: 

ka berarti memetjah persatuan”, ,,Peng- 
h 13 'hina2 

sir | Lapangan »Perkuatlah 
“ jebanteng aa 1g: Oleh Sea aan kepada Al Onr'an”,. »Peng- 

hina agama   ra demonstr: 

per "buatan2 
hukum, dan 

orang jang 

Islam 

3 "Dalam sambutannja Wakil 
ons- | den a.l. menjatakan, 

1 paikan resolusi itu kepada pemerin- 
tah, dan ia mengharapkan supaja pa- 

  

   
   
    

      

      
       

      

    

    

    

   

    

   
      
   

     

VI Dim Kini fabnennja ingga 
Dj. Banteng 

Barang2-nja Di- 
na Penghuni 

au Adakan Dansa2? |» 
sg tewasnja kapten 

“orang 
dilangsungkan demons- 

si Itam Djakarta Raya. 
terdjadi insiden ini, masih da- 

“pengumuman KMKB 
tlh. ditangkap guna di 

dilakukan oleh 
ainnja, telah  ter- 

Apa 

rasi itu sedang di- 
Haa 

nja tentang hal kedjadian tersebut. 
Kontak | Luar Negeri jang tinggal didekat ru- 

tewas dalam pakaian se- 

rapat raksasa, diadakan 

jang mengiring 5 orang 
menjampai- 

kan resolusi kepada Wakil Presiden 
ta Hatta -. dirumah - kediamannja 
dan, selandjutnja kepada Parlemen. 

ditempat kediaman Wa- 
ai2 | kil Preside, dilakukan oleh Wakil 

Presiden Hatta dan Menteri Agama 
Maskur, sedangkan di 

Mu- | Parlemen oleh ketua seksi agama Ib- 
nu Tadji dan Zainal Abidin Achmad. 

| Dalam rapat dan demonstrasi 
a jnampak banjak poster serta berbagai 

ini 

dera disamping bendera? 
itu 

»Menghina Islam 

adalah pengatjan2”, 
benteng Islam” » »Kem- 

adalah musuh negara”. 

Presi- 
akan menjam- 

an bersabar hati menung 
gu diadilinja orang2 jang melanggar 
hukum. Republik Indonesia sebagai 

negara hukum tak akan membiarkan 
jang bersifat melanggar 
ini dapat dibuktikan. de 

terhadap 
dianggap telah menghi- 

na agama itu. 
Patut diterangkan, bahwa sepan- 

ah. al perkakas Wang djalan jang dilalui demonstra- 
   

  

   

   

pe 1 motor, dan 

   
: andjir Pan 

i 5 mngir mamn ini ba- 
,- sesudah 

djui : 
$ ISI Ta 

tak diperbolehkan mematikan 

ses. 

si ita (para 

: an, Duduk perkara jang seben 
asukan? Mobiele nfja sehingga terdjadi insiden ini) 

“dan Polis? Militer belum “diketahut sih Ga- Y 
memungkinkan Djawa-' lam penjelid'kan. Ada jang me- 

ta “Pentadam Api, jang mula-mula | ngatakan, bahwa ketika demons-| 
api | frasi itu lalu, diramah no. 12 ter-| 

jang menjala-njala, melakukan ke-: 
? wadjibannja. “Dalam peristiwa ini ti- 
Man djuga dilepaskan tembak- 

: .. Menurut keterangan jang terdapat, | 

  

Na Sa 12 itu adalah rumah let-j 
Hery. jang kebetulan tidak ada 

lah, , sedang 'kapten M.A. Supar- 
a jang mendjadi korban itu 

  

sebut 
| “Sunda 

dansa, 

, demonstran jang Besar 

aa P5 dan anal Islam”. 

Insiden peninnag 

dan 

sedang diadakan rapat 
y Dancing Club”, 

la jang mengatakan, bahwa ada 
orang2 disitu jang 

lainnja lagi 'menambah- 
kan, disitu ada orang2 jang ter- 
tawa-tawa, dan menurut dugaan 
telah menimbulkan anggapan pa-| 

tawidjaja da para demonstran, bahwa jang 
anang TNI Staf Pusat Biro ditertawai ialah demonstrasi 

ada pu 

sedang ber- 

  

   

                

   

  

   
    

  

F3 

4 Us hari Minggu menjiarkan, bahwa seba- 
antara pihak pemerintah Syria di Damas- 

n2 tentara jang memberontak, telah dipi 
Syria Hasim al Attasy (umur 80 tahun) 

. Menurut siaran tadi, baik ac- 
ar maupun kepada staf - Kolonel 

n al Attasy. Radio Da- 
numkan, bahwa kol. Shaukay Shaukair, 

netral Magang antara Kuzbari dan 
embali di | IS sesudah mengadakan 

Kk pemberontak dikota Homs, kota jg. 

Spa taf Syria, Shaukat Shukair,  djam 
Berita, AFP da - malam dinjatakan berlaku di  Da- 

ngatakan, | maskus, setelah berkobar kerusuhan2 

  

di Syria telah Naa 
5 mengenai “ja anal. ab 

Th Negara Syea embali - kepada | 
regime tahun aga Said ix -Adib | 

  

ae itu. 
Menurut berita UP, dari 

(tempat rundinga, antara kedua be- 
lah pihak) diterima berita, bahwa da- 
lam. pemerintah 

Homs 

sementara - Syria 
Shishakly merebut. kekuasman dalam akan duduk pemimpin2 tsb. dibawah 

   

    
     

    

   

  

   
    
   
    
    

   
        
   

    
   
    

    

    

  

   
             

    

   

  

    

aa detat. 
Presiden H 

kisi Meng at 1 
| al Attasy, dan oi 

Yen 

  

PAN 
kit AAN 
memerintahkan pe 

Na 

memilih patang Ar 
z9 Parlemen baru | 

1950, jang dir ntjan 
parlemen dalam mana 
jat mempunjai at 
untungkan “partai £ 
Sementara itu kalar 

dad jang menguak pe 
Syria meneran yahs 

“militer Syria | i 
ngan kemenangan k 
terangkan bah 12 
memberontak itu dip 
lonel Faisal al Attasy. : 
nakan Hashim 'al Attasy ( 'kas pre- 
siden dan bekas pemimpin Partai 
'Naisonalis) dan menuntut pembuba: 
ran parlemen jang dipilih ketika pe-| 
merintahan Shishakly. | 

Berita2 jang diterima di Bagdad $ 
mengatakan, bahwa demonstran2 je. | 
hari Sabtu j.l, menjerbu gedi 
lemen di Damaskus dan menimbu 
kan kerusakan2, telah menjebarkan 
surat2 selebaran jang mendesak su. 
'paja rakjat berdemonstrasi ' menen- 
tang parlemen. Atas perintah kepala 

    
  

  

   

  

  
la 

ini: 
Presiden Hashim al Attasy (inde- 

pendent), al Baradi. 

nal), Adnan al Attasy (anak sulung 
.Hashim al Attasy, 

(Front Nasio- 

Partai Rakiat), 
Michel Affak (Partai Kebangkitan) 

trash). 

-|dan Hassan al Atrash (kemenakan 
n|oemimpin suku Druz Sultan al Al- 

Kolonel Shaukat Shukair malam 
Minggu Jl 
babaran parlemen Syria, sedangkan 

1 acting presiden Kuzbari mengumum- 

kan an, bahwa 
  

|gota kabinetnja (kabinet 

mengumumkan  pembu- 

ia beserta seluruh ang- 
Shishakly) 

mengundurkan diri. Segala tawanan 
oolitik — dib ebaskannja (kebanjakan 

1g | mereka ditawan sedjak bulan j.l.) 
“Penjelesaian krisis Syria kini da- 

tangnja sesudah timbul kerusuhan di 
- maskus ketika malam Minggu jl., 
'Idalam mana tentara jang berdiri di- 
-ibawah perintah Kolonel Shankat 
id Shukair mengerahkan tank2 dan po- 
'Hisi memakai gas air 
“membubarkan kaum demonstran jg. 
Iberusaha menjerbu penjiar radio Da- 
maskus. Dalam kerusuhan ini kaum 

Id emonstra, melempar?kan batu, ten- 
ra lepaskan tembakan2, 

mata, untuk 

sehingga 

sedjumlah orang tewas atau luka2. 

SENAT 

  

ITALIA MENJETU- 
DJUI KABINET MARIO 

SCELBA. 
Senat Italia pada hari Djum'at 

“telah menjetud jui kabinet baru 
Italia jang dipimpin olehs Mario 
Scelba deng an suara 123 lawan 
110 dan 2 batam. 

» 

Ae ha 

   

  

Isehingga ia terdjatuh ketanah, 

Jang mana: jang benar 
sampai dimana benarnja, 
@d.ketahui. : 

tsb. oleh orang2 jang 
Pagu Sana itu 

pa 
orang disltsi dipukuli 2 KI orang 

aas tsb. sehingga keadaan tenang 
kembali. Beberapa orang jang Lada 

hak pimpinan demonstrasi, oleh po- 

na didengar keterangamnja. 

Tidak lama kemudian, dengan se- 
tjara tiba2 sekali dan tidak diketahui | 
benar siapa jang memulai, :sedjum- 
lah orang kembali menghudjani ru-| 
mah itu dengan batu dengan lebih 
hebat lagi, dibarengi dengan serbu- 
an oleh orang2 jang besar djumlah- 
nja. 
Ada jang mengatakan, bahwa insi- 

si hendak membawa beberapa orang 
dari pimpinan demonstrasi, jang 
oleh para demonstran dianggap akan 
ditangkap, dan diduga inilah menje-! 
babkan mereka marah lagi dan ke- 
mudian melakukan penjerbuan ke- 

luarkan dan dibakar. Semua orang 
jang ada didalam rumah tsb. dalam 
keadaan panik melarikan diri, dian- 
taranja dgn. mendapat pukulan? le- 
bih dulu sehingga mendapat luka2. 

Seorang diseret dan dianiaja, . S€- 
hingga  achirnja menemui adjalnya. 
Kemudian ternjata, bahwa ia 
adalah kapten Supartawidjaja terse- 
but, jang menurut keterangan de-f 
ngan pakaian seragam telah datang 
disitu. untuk. berusaha menghadapi 
kegaduhan tersebut. Alat? negara jg. 
djumlahnja tidak besar jang ada di- 
situ, dan menurut keterangan djuga 

beberapa orang dari pihak pimpinan 
demonstrasi sendiri 
mentjegah kedjadian ini, tidak mem- 
peroleh hasil dan tidak dapat 
menguasai keadaan. Keadaan ini ba- 
ru dapat dikuasai setelah pasukan2 
jang lebih besar datang disitu. 

Para demonstra, sambil melaku- 
kan pembakaran berteriak-teriak dan 

ep bookoakak,. banjak diantaranja 

et (Antara). 

Mengstiat insiden tadi lebih 
djauh Aneta dapat kabarkan: 
Setelah rumah. No. 12 itu di 
serbu, kemudian dari demon- 
stran itu mulai menjerbu pula 
rumah No. 109, dan berbuat se 
bagaimana. terhadap rumah 
No. 12 itu, 

Ketika orang2 itu mulai me 
injerbu rumah No. 10 itu, se- 
orang kapten tentara mentjo 
ba - menghalang-halangi mere- 
ka. Tidak. seberapa lama ter- 

| fdjadj pertjektjokan, lalu kap- 
ten itu oleh beberapa or?ng di 

'Fantaranja diseret keluar dan 
dipukuli dengan kaju mukanja, 

dihajapan api unggun jg me- 
njala2 dimana barang2 perka- 
kas itu dibakar. 

Muka kapten tsb ber'umu 
ran darah, dan tidak ada jg 
berani. menolongnja. . Otaknja 
petjah, geraham bawahnja han: 
tjur, mukanja hampir tidak 

| dapat dikenal lagi. 

Djalan lapangan Ban 

tara, 

Djalan lapangan Banteng se 
latan, dimana telah terdjadi 
insiden ketika terdjadi demon 
strasi, pada peristiwa 'mana 
seorang kapten jg bertempat 
tinggal didjalan itu meninggal | 
karena dipukuli, mulai siang | 
hari Minggu, setelah selesai 
demonstrasi mendapat pendja- 
gaan militer. Lalu lintas mela: 
lui djalan jtu tidak diperkenan' 
kan, 

Penangkapan? 
Menurut keterangan2, berhu 

bung dengan insiden itu oleh 
polisi telah ada beberana orang 
jg ditangkap. Selandjutnja di 
dapat keterangan, bahwa oleh 
jg berwadjib telah dimintakan 
pertanggungan djawab kepada 
para pemimpin badan Kontak 
Organisasi . Islam, berhubuag 
dengan insiden itu. Belum 
ketahui berapa orang telah di 
tangkan. Dalam soal ini KMKB 
mengakar 'penjelidikan2. 

Penjerbuan ke rumah No. 12 
itu, antara lain diketahui dua 
orang anak laki? dari "SDC” 

lah dibawa oleh kaum demon- 
stran. Seorang lagi, Wijono, di 
pukuli sehingga berdarah mu- 
lutnja, | Pp 

Tentang nasib pemuda2 SDC 
jg dibawa oleh kaum demon- 
stran itu belum dapat  diper- 
(oleh keterangan apa2. Selama 
terdjadi insiden2 tsb tidak ada 
terdengar satu tembakanyun 
dari alat2. negara, walaupun 
hanja tembakan peringatan, 

belum 

Kenjataannja, Huta .dan orang2 
da dib: , 

libawa keluar rumah. Belum dike- 
tahui apa jang terdjadi dengan me-| 
reka ini. Pada waktu itu datang se-| 
pasukan. anggota Polisi Perintis, is. 
dapat menguasai suasana jang pa-j 

didalam rumah tsb. maupun dari pi-|. 

lisi kemudian dibawa keseksi VI gu-| 

Insiden Wa 3 

Adi Pidipokasi Jz Sebabkan |' 
Insiden Denik notwasi Dja- 

karta ? 
| Bagsimarapun Djuga Insiden Tadi Adalah 

5 Tindakan Salah: Kata Natsir 
BERHUBUNG DGN. insiden jg terdjadi, 

monstrasi, ketua umum Masjumi, atas pertanjaan P.I-Aneta me 

nerangkan, bahwa ia menjesalkan, bahwa dalam demonstrasi itu te 

T i suatu insiden jg dlm. demonstrasi? sematjam itu ditem 

at? lain, tidak pernah terdjadi. Moh. Natsir baru sadja kembali 
dari mengundjungi kongres Peladjar 

6 Selandjutnja Natsir mengatakan: 

dapat melepaskan diri dari kesan, bahwa dalam bagan ini ada ke 

   den kedua itu terdjadi sewaktu poli-| 

dua. Ketika itu prabot rumah dike-|i 

itu 

jang berusaha Kg 
bari Minggu 

Menurat Kk kepala staf « 
snfara. Syr onel  Shaukat | Si meneriakkan Takbir ,,Al- | tentara. . 

|Shukair, demonstrasi tadi dilaku- 

ngumurakan bahwa mereka me 

teng selatan didjaga ten- 

Ada jang dibawa lari 

jg berada diruamh tersebut te. 

  

      
     Ti 

  

Eedinask: balik perkawinan G.B.R.A. Kus Saparijara dan ' Mr. “Atma: 

diningrat selesai di Sasonomuljo Solo, kemudian temanten tadi menudju 
ke rumah Mr. Atmodiningrat. Pada gambar: ini tampak jang Sana? 
tanda panah G.B.R.A. Kus Saparijam sehabis -kakinja ditjutii dengan 

$ kembang Netaragn: oleh "mbah Dalam, kemudian memakai sandal jang 
tersedia. 

  

  

      

Tana NE 

Demoreali2 

Di Damaskus 
Shukhair Salahkan | 
Golongan Kominis ' 

DI ibu-kota Syria, Damaskus, 
jl. telah berkobar 

lagi kekerasan, ketika tentara dan 
polisi mele n tembakan2 ter 
hadap kaum demonstran, hingga 
beberapa orang tewas dan Juka2 

karenanja, Kaum demonstran ber 
pekik: ,,Enjahlah imperialisme”. 

   

kan oleh kaum Komunis, dan di 
adakannja tak lama sesudah para | 
pemimpin militer dan politik me' 

njokong Hashim al Attasy seba 
gai presiden Syria. 

Sebuah berita mengatakan, bah 
wa 2 orang demonstran tewas 
dan 26 orang lagi mendapat luka 
luka. Seperti diketahui, sesudah 
terdjadi demonstrasi dan kerusu 
han2 ketika malam Minggu j.l. di 
Damaskus, Shaukat Shukair me- 
ngumumkan bahwa setiap demon 
strasi akan ditindas dengan keke 
tasan dan dalam pada-itu  di- 
umumkannja bahwa djam malam 

berlaku. Shaukat malam Senen 
ini mengatakan bahwa demonstra 
Si pada hari Minggu ini dimak 
sudkan untuk mengganggu keter 
tiban.. (Antara) 

Pendapat PKI: 
Hak Dagang Dgn 
Djepang Harus Nor- 
maal Kembali: Tapi 
Djepang Harus Bajar 
Ganti Rugi Perang Dulu 

  

D. N. AIDIT, Sekretaris Dien 
deral C.C. PKI menerangkan, 
bahwa hubungan dagang dengan 
Djepang perlu segera dibikin nor 
mal, tapi Djepang harus lebih 

dulu bajar ganti kerugian perang 
dan Djepang tidak boleh tjam 
ur-tangan tentang projek2 apa 

jang mau dibikin oleh Indonesia. 
eng kg adalah sangat per 

ting, mg rakjat Indonesia dan 
rakjat Djepang sendiri, segera 
mengadakan persetudjuau — ganti 
kerugian antara Indonesia-Dje- 
pang sebagai sjarat untuk meng 
ad hubungan jang normal 

| dan saling menguntungkan. Per 
setudjuan ganti kerugian antara 
Indonesia-Djepang harus berarti 
"mengurangi potensi perang  Dje 
pang, berarti memungkinkan per 
luasan industri damai di Djepang 
dan berlangsungnja hubungan da 
gang dan diplomatik jang normal 
antara Indonesia dengan Diepang. 

Untuk ini,,Indonesia harus me 
nuntut penggantian kerugian pe- 
rang jang pantas dari Diepang, 
jang menurut keadilan dan akal 
sehat dapat diterima oleh rakjat 
Indonesia dan dapat diganti oleh 
'Djepang. Penggantian kerugian 

(sampai kepada saja dari berbagai 
| fihak, 

|Kin mendjadi lantaran dari peris 

nja, ,,saja mengharapkan supaia 
peristiwa ini Mpg seteliti 
Baba 

   

ketika diadakan de 

Islam Indonesia di Kediri. 
»Lantaran itu, saja tidak 

4 

Kesan ini diperkuat lagi oleh 
|iketerangan2 jg sementara itu 

dalam' beberapa djam se 

| djak saja pulang sore-ini dari Ke 
diri”, demikian Natsir 

| Diterangkannja, bahwa dalam 
pada itu apapun djuga jg mung 

tiwa jg menjedihkan ini, sesuatu 

enganiajaan atas seorang opsir 

Sampai dia meninggal dunia, tetap 

suatu perbuatan jg salah. ,,Djus 
tru lantaran adanja kemungkinan 
provokasi”, kata Natsir selandjut 

ditinggal 

in, Moh sir 
»Di “waktu? 5g achir2 ini, pera. 

saan ummat Islam mendjadi pa 
nas, disebabkan berita2 tentang 

penghinaan terhadap agama Is 
lam, jg telah mengakibatkan ada 
nja demonstrasi2 seperti di Ma 
kasar, Bandjarmasin dan tempat2 

. kan Nadjib 
| sambil tersenjum dibelakang tirai dari rumahnja, maka berita ten- 
| tang kembalinja Nadjib tersebar dengan tjepatnja keseluruh pen- 

djuru. Peristiwa2 jang berdjalan dengan tjepatnja di Mesir sam- 
. pai okembalinja lagi Nadjib adalah sebagai berikut. 

Tuntuk menutup sampai achir ming- 

| Mesir, Zakaria Muhyiddin, 

#demonstrasi, 

I Ban Di 
Iskandarijah 

Akibat Demonstrasi2 Mahasiswa Jg Gaduh La 
“Nadjib Djandji Akan 

Jang Mau 

kediaman ' 

  

'Beberapa orang mahasiswa jg a 

j koko semangatnja jang ber 
sorak memudji Nadjib. bentrokan 
dengan" polisi dan tentara ketika 
mereka menghampiri gedung2 ke 
dutaan asing. Menurut berita2 jg 
'belum pasti kebenarannja delapan 
orang mahasiswa telah tewas, ke 
tika pasukan2 pendjaga keama- 
nan melepaskan tembakan supaja 
para mahasiswa tadi meniingkir 
dari gedung kedutaan. Seorang 
demonstran menerangkan kepada 
pers, bahwa mereka hanja ber 
maksud mengadakan demonstrasi 
jang tenteram untuk kebaikan 
Nadjib dimuka gedung2 kedutaan 
asing. 

Dalam pada itu Nadjib mene 
rangkan kepada sebuah klompo 
kan mahasiswa lainnja, bahwa ia 
akan mendesak dibentuknja kem 
bali dalam waktu singkat sebuah 
pemerintahan parlementer. 
RADIO CAIRO DALAM siaran 

berbahasa Arab pada malam Senen 
mengumumkan bahwa pemerintah 
Mesir telah mengambil keputusan 

Parlementer—Peringatan Kepada Mereka 
.Mentjatut" Kegembiraan 

Rakjat Guna Tudjuan2 Jg Subversief 

BEBERAPA SAAT sesudah pengumuman 
 djib,. sedjumlah besar rakjat berdujun2 berdemonstrasi dihalaman 

ideral jang povuler itu dan bersorak sorai menama- 
»sebagai pembela ba ngsa”, 

ini semua kekuasaan dipusatkan da 
lam tangan. teman2 sedjawat PM 

"Nassir dalam Dewan ' Revolusioner, 

Pa Pen Lobi dng Pa Upatjara perkawinan Sekar Kedaton 
djib chusus sebagai seorang kepalaf , ni ini 2 2 Hat 2 engan Mr. Atmodiningrat dibikin 
negara. Demikian wartawan AFP 8 5 : arak LN 
tsb. sedemikian - sederhananja sebagai 

Ba aa ran Patrapan” karena dianggap" melang 

  gu ini universitet2 di Cairo dan Is- 
kandaria. Pengumuman ini disusul 
dengan seruan menteri dalam negeri 

supaja 

rakjat tetap tenang dan melakukan 
pekerdjaan sebagai biasa. - Tentang 

jang telah ' dilakukan 
oleh para mahasiswa pada hari 
Minggu pagi, UP selandjutnja me- 
wartakan bahwa djumlah korban 
menurut berita2 jang belum lagi di 
benarkan oleh pihak resmi ialah 81 
orang tewas karena tembakan2 pi-! 
hak tentara dan polisi, dan 13 orang |: 

lainnja luka2 hingga terpaksa diang 
kut ke rumah sakit. Dipihak polisi | 

seorang mendapay luka2 karena tem 
bakan seorang mahasiswa. 

Presiden Mesir, Nadjib, pada ha-' 
ri Minggu djuga menegaskan di ha- 
dapan kaum demonstran, jang seba 

gian besar terdiri atas pemuda, bhw 
ia akap mendesak ,segera dibentuk 
nja dewan perwakilan supaja Mesir 
mempunjai lagi pemerintahan berda 
sarkan parlemen, jang dihapuskan 
untuk sementara sedjak Junta Mili- 
Ker) nenggulingkan pemerintahan 
Farou tek 

Nadiib maket 

nja ini sebagai djawaban 

pernjataan- 
terhadap 

pidato Abdulkadir Auda, seorang pe 
mimpin ,Ichwanul Muslimin”. Di 
tengah2 kaum demonstran jang 
membandjiri Medan Republik di 
muka istana Abdin, istana resmi   

lain. Djika dalam hal ini pemerin 

tah tadinja segera mengambil 
tindakan2 jg semestinja, saja ja 

kin bahwa pernjataan2 protes jg 
berupa demonstrasi itu, tidaklah 
akan terdjadi”, Mena. Natsir 

sada achirnja. 

Berkenaan dengan demonstrasi2 | 
itu, Liga Muslimin Indonesia 

telah mengeluarkan siaran kilat 
limana  djurubitjara liga, H. Si 
radjuddin Abbas, mengeluarkan 
pernjataan tsb.: 

| A, Partai2 jg tergabung dalam 

Liga Muslimin Indonesia, tidak 
kut serta dgn demonstrasi2 tsb. 

2: Tentang penghinaan kepada 

agama Islam seperti jg mendjadi 
sebab timbulnja demonstrasi2 itu, 
dalam pemeriksaan jg berwadjib 
hal mana membuktikan adanja 
tindakan pemerintah. 

3. Djika dalam pemeriksaan itu 
kelak ,ternjata, bahwa penghi 
naan2 terhadap agama Islam itu 
betul2 ada, dan pemerintah tidak 
mengambil tindakan . hukuman 
kepada orang2 ig terang2 menghi 
na itu, maka Liga Muslimin Indo 
nesia akan menentukan sikapnja 
jg tegas dan akan memberi in 
struksi jg tertantk kepada men 

teri2nja, 
4. Maka Dewan Liga Muslimin 

Indonesia menjerukan kepada se 
genap ummat Islam, supaja bersi 
xap tenang. Demikian pernjataan | 
Liga Muslimin. Indonesia. un 

" MN: 

ii sa - 

keatitian “tehnik Hita kekuatan in- 
dustri Djepang bisa banjak mem 
bantu pembangunan ekonomi In- 
donesia dan ekonomi  negara2 
Asia jang masih terbelakang. 

Tjara menggunakan ganti keru 
gian dari Djepang, misalnja ten 
tang pembikinan projek2, adalah 
sepenuhnja soal pemerintah . dan 
rakjat Indonesia, dan Djepang 
maupun negeri lain tidak boleh 
tiampur-tangan. Ikut tjampurnja 
Dijepang dalam menentukan pro- 
jek2 ana jang mau dibikin oleh 

Pernjataan Liga Muslimin. | £ 

presiden Mesir, Auda dalam pidato 
nja menuntuz pengembalian kemer- 
dekaan perseorangan, pembubaran 
Dewan Revolusioner, - pengunduran 
diri orang2 militer dari kabinet dan 
diadakannja pemilihan umum setja- 
ra bebas. € 

Peringatan . pemerintah 
thd. orang2 jang tjoba 
eksploitir rakjat. 

AFP kemudian mewartakan, 
bahwa dalam pidato jg disiarkan 
oleh radio Cairo pada hari Ming 
gu menteri pembimbing nasional 
major Saleh Salim,  menjatakan 
bahwa anasir2 subversif, jang ter 
tentu, dalam hari2 belakangan ini 
telah mentjoba  meng-eksploitir 
kegembiraan rakjat dengan mak 
sud membelokkan tudjuan sebe 
narnja dari demonstrasi2 rakjat. 
Komunike major Saleh Salim ini, 
jang dikeluarkan sesudah Dewan 
Revolusioner Mesir mengadakan 
sidang istimewa, selandjutrja me 
njatakan bahwa pemerintah Me- 
sir tak akan membiarkan kegia- 
tan2 subversif sedemikian itu. 
Komunike achirnja berseru kepa 
da rakjat supaja - melandjutkan 
pekerdjaannja masing2 setjara ter 
tib dan tenang. 

Pada malam Senen disiarkan 
djuga melalui radio komunike 
dari Dewan Revolusioner dan ka 
binet Mesir. Dalam komunike itu, 
jang telah dibatjakan oleh men 
teri negara Mesir, Fathi Radwan, 
ditjela keras tindakan 2 orang jg 
'mentjoba membikin gaduh — de- 
monstrasi2  rakjat pada hari 
Minggu. 
Kepada rakjat komunike menase- 

'hatkan supaja djangan sampai terpi 
kat oleh budjukan2 orang2 sema- 
tjam itu, jang mungkin akan men- 
tjari kesempatan lagi untuk menim 

bulkan kerusuhan. Pemerintah akan 
menepati djandji?2nja tetapi tak akan 
|mengampuni . orang2 jang bertudju- 
an menimbulkan kerusuhan2, demi- 
kian komunike tsb. 
Wartawan AFP, Pierre Solan, da 

lam pada itu mengemukakan bhw 
perobahan2 besar telah terdjadi di 
Mesir dan perobahan2 baru kini ma 
sih dalam rentjana walaupun kem- 
'balinja djenderal Nadjib sebagai pre   

Indonesia sama ' artinja 
tjampur-tangan negeri asing da-   harus dalam bentuk barang2 ke 

perluan membangun beberapa in- 
dustri peng di Indonesia. Djuga 

Parlemen, telah mengirim surat pe- 

hubung dengan tulisan dalam ma- 
djallah Pegawai” No. 1/Djanuari 
1954 jang dipandang sebagai peng- 
hinaan terhadap golongan Indo. Tu 
lisan itik jang sifatnja seperti ,,tuli- 
san podjok” jang mengemukakan   Demonstrasi ini berlangsung 

dari kira2 pukul 09.00 sampai 
A13,30 siang. (Pia).   

   Lema ja iman Pa 

13 

bahwa ada » nota dari Irian Barat 
jjang minta supaja dikumpulkan ga- 
dis2 Indo jang kini banjak di Indo- 

momen 

| 
Kum beta Ja wak Ketan re nbata | 

Kanto? Hedunkednntarmevte 

Anihatdnsnt na 

    
ane 

lam soal2 intern jang penting dari 
Republik Indonesia. € 

Demikian Aidit. (Antara) 
Na AP, 

nesia 

lantuk menghibur lelaki (erdadu2 | 

kalau betul2 rentjana Belanda 'ni, 
didjalarikan, “ maka ada" diantara 
bangsa Indonesia sendiri akan -ber-! 
sedih hati dengan hilangnja sekreta- 
ressenja”, 

Tulisan ini oleh Mayor Polak di 
pandang sebagai penghinaan, S 
berisi pendapat sbb: 

. dengan | 

agar dik'rim ke Irian Barat f 1. 

s'den Mesir memberi kesan bahwa 

iwan Pimpinan jang beranggota 

  

Bantulah 

DOMPET MERAPI 
“EDISI POS, 

  

  

Kairo Dan 

Ditutap 

      

   

Bentuk Pemerentahan 

        
kembalinja Na- 

      

Ketika Nadjib muntjul 

                  

   

  

siden Dewan Revolusioner dna PM. 
Orang menduga bahwa pada waktu 

  

   
   
   
    

       
     

  

      
        

  

       
     

  

   

gar adat “istiadat Kraton, Bukan ha- 
nja djumlah tamu jang dibatasi, me-' 
lainkan wartawan2 potret tidak  di- 
idzinkan mengambil gambar. Gam- 

bar jang kita tjantumkan ini adalah 
gambar jang mengambilnja dengan 
tjara ,,mentjuri”, sehingga djauh da- 
ripada sempurna. Pada- gambar ini 
tampak ketika kedua mempelai  se- 

lesai upatjara ,,temu” dipendopo Sa- 
sono Muljo hendak menudju (dibo- 
jong) kerumah Mr. Mari, 

    

        

      

  

   

    

   
   
   

      

  Sidang Dewan 
Partai PNI 

Dewan Pimpinan Ang- 
gotanja Ditambah 

Djadi 15 
SIDANG PLENO Dewan Par 

tai PNI jg dilangsungkan sedjak 
tg. 27 jl. telah diachiri pada tg. 
28 Pebruari. Tentang sidang tsb. 
anggota Dewan Pimpinan PNI 
Sabilal Rasjad menerangkan kepa 
da Antara, bahwa didalam sidang 
Dewan Partai itu telah dibitjara 
kan sebahagian besar soal2 intern 
dan soal pemilihan umum j.a.d» 

       

   
   

Getatat' Istimewa) 

Nehru Tolak 
Tawaran A.S. 
SUMBER2 jang mengetahui di “ 25 

New Delhi mengatakan pada hari 
Minggu, bahwa Perdana enteri et 

  

Menteri2 anggota PNI telah mem 
berikan laporannja tentang kebidjak 
sanaap mereka didalam kabinet. Si- 

dang djuga telah mendengarkan la- 
poran dari diplomat2 PNI Mr. Su-! Jawaharlal Nehru telah menolak 
santo Tirtoprodjo dan Arnold Mo- tawaran bantuan militer Amerika 

nonutu, masing2 tentang masalah2 j Serikat kepada India. Dikatakan 
jang timbul antara Indonesia dan 
Nederland dan sekitar hubungan da 

gang antara Indonesia dan RRT. Si 
'dang djuga telah menindjau soal2 
jang dapa, dikemukakan sebagai ba 

selandjutnja, bahwa Kru 3 
itu termaktub dalam seputjuk Sa 0 
surat balasan jang dikirim hari itu F. 
kepada Presiden Eisenhower. Me . 5 33 
nurut dugaan, pada hari Senen . 

hap konperensi kepala2 perwakilan Nehkru mengeluarkan statement | 
diplomatik Indonesia se-Asia jang f dalam parlemen mengenai bantu 
akan dimulai pada tgl. 7 Maret fan militer Amerika Serikat kepa - 
1954. Achirnja telah d'tetapkan De 

12 
orang sekarang didjadikan 15 orang. 

(Antara). 

da Pakistan. Seperti diberitakan 1 
sebelumnja Nehru telah mentje 
keras bantuan kepada Pa 1) 
itu. (Anfara) # 

  
Mungkin Demonstrasi2 Se- 
landjutnja Akan! Dilarang :.$ Aa 
PA EA Akan Mengambil 2 Djalan Untuk 
Menghadapi Peristiwa Seperti Jang Terdjadi 

Sukanto berturut2 
Menteri Ali Sastroamidjoio di 
jang didapat ,,Antara”, kedua 
ran kepada P.M. 

polsi Negara 

widjaja. 

Dalam hubungan ini Mr. Wong- 

sonegoro  menjebutkan suatu ' ke- 

mungkinan idzih untuk mengadakan 
demonstrasi2 jang akan diadakan .di 
kemudian hari akan tidak mudah di 
dapat. Mengenai peristiwa kemati- 

an kapten Supartawidjaja dikatakan 

nja ini adalah tidak setimpal dgn. 
persoalan jang mendorong  organi- 

sasi adakan demonstrasi. 9 

Kartawinata jang dituduh telah 
menghina agama Islam itu sudah 
berada dalam tingkat pemeriksaan 
Djaksa Agung sehingga tidaklah di 
anggap begitu perlu untuk  meng- 

adakan demonstrasi. 
Sudah barang tentu pemeriksaan 

saikannja dengan ijepat. karena se- 
suatu proses hukum itu harus di la 
kukan dengan tenang. 

menjatakan 
sesungguhnja 

Mr. Wongsonegoro 

penjesalannja, bahwa 
demonstrasi itu dapat ditiadakan 
apabila tentang soal pemeriksaan 
Kartawinata oleh Djaksa Agung itu 
sudah diberitahukan lebih dulu dan 
menurut Mr. | Wongsonegoro. oleh 
Djaksa Agung memang sudah di 
usahakannja untuk sampaikan kepa 
da Isa Anshary tentang kesunggu- 
han Kedjaksaan Agung untuk mem 
pertjepa, penjelesaian perkara Kar- 
tawinata itu. 

Sepandjang keterangan? 
peroleh ,,Antara” sampai 
siang oleh fihak jang berwadjib di 
lakukan tindakan2 penahanan terha 
dap diri beberapa orang dan dian- 

tara nama2 orang2 jang ditahan ter 
tjatat Sajrif Usman (ketua B.K.O.L), 
Ali Emron Kadir, Husein, Moh. 
Alatas (semua dari panitya BKOI). 
Said Abdullah Ahmad dan Rasjidi 
keduanja orang diluar panitya. 

Sementara itu atas pertanjaan 

jang di   segala sesuatu sudah kembali men- 
“djadi normal. Kenjataannja ialah 
bahwa Nadjib kini kehilangan 2 dja 
Kd semula ja'ni djabatan pre- 

bahwa kaum wanita Indo ada- 
lah sebagai pelatjur jang dapat di 

ngaduan 'kepada Djaksa Agung ber Belanda) jang kesepian disana. dan ' Kimpulkan untuk menghibur lelaki 
jang kesepian. 

2. bahwa kaum secretaresse Indo 
'mempunjai hubungan sedemikian ru 
pa .dengan para sep Indonesia hing 
|ga para sep itu apabila ditinggalkan 
akan merasa bersedih hati. 

3. bahwa wanita Indo sama dgn. 

pelatjur untuk |,setjara zakelijk” di 
| kirimkan ke Irian Barat. 

  

kepala staf KMKB Djakarta Raya 
! major A. Zikir menerangkan, bah 
| wa oleh fihak KMKBDR telah 
ditahan 3 orang jang sampai se 

Podjok Tentang Wanita2 Indo Jg Tidak Pada Tempatnja 
DRS, MAYOR POLAK, anggota ! 4. bahwa Irian Barat jang meru- 

pakan daerah integrerend dari wila 
jah Indonesia mau didjadikan : tem- 
pat penumpangan pelatjur2. 

Menurut urat pengaduan tsb, ma 

djallah ,,Pegawai” diterbitkan oleh 
Lembagas Pendidikan Orang Dewa 
sa” untuk kesedjahteraan pegawai 
negara Republik Indonesia dan. re- 

daksinja dipegang oleh seorang pe- 
gawai tinggi pada Kantor Urusan 
Pegawai (Antara). 

Di Hari Minggu Jl 

SENIN PAGI DJAKSA A GUNG Suprapto dan Kema Ke- 

tentang peristiwa demonstrasi B.K.O.L. 

hari Minggu, jang mengakibatkan @l. tewasnja kapten Suparta- 
Sementara itu wakil P.M. Mr. Wongsonegoro sesudah 

mengadakan pembitjaraan dengan P.M, Ali Sastroamidjojo me- 

nerangkan, bahwa peristiwa jang terdjadi. pada hari Minggu: itu 

sangat disesalkan. Dikatakannja, setelah 
menjedihkan tersebut pemerintah akan 
Pertama usaha mengoreksi peristiwa itu dan kedua usaha pada 

umumnja terhadap segala demon strasi. 

ini tidak bisa didesak2 yuuk sele-|! 

Senen |: 

  

telah . diterima oleh Perdana 
Pedjambon. Menurut keterangan 
pendjabat itu memberikan sn    

   

  

terdjadi peristiwa jang 
menempuh dua djalaa.. 

   

karang ini masih terus diperiksa Ha 
Ketiganja fnenurut keterangan 
major Zikir, terdiri dari orang2 
diluar panitia jang dituduh ' ter. 
sangkut dalam peristiwa ini, bah” 
kan diantaranja ada jang sudah 
mengaku benar turut melakukan 
penjerbuan pada waktu tra 3 
nja insiden pertama. 

Siapa ketiga orang jang dimak ' 
sud itu, apakah mereka dari 
orang2 jang turut berdemonstrasi 
ataukah orang diluar Barisan de- 
monstrasi, dari fihak mana dsb.- 
nia major Zikir belum dapat 
menerangkan karena belum sele 
sainja pemeriksaan. 

Menurut keterangan maior Zi- 
kir selandjutnja pada KMKDR. 
ada” seorang saksi dari nas 
Lembaga Hygiene” tentara jang” 
menurut keterangannja ' kepada & 
KMKBDR dapat mengenai orang 
jang memukuli almarhum kapten 
Supartawidjaja serta jang: membe 
rikan pukulan ,,fimshing” (puku 
lan Pa sehingga menje. 
babkan kematiannja. 

Orang itu, katanja ia dapat 
kenali apabila. ia lihat wadjahnja, 
tapi ia tak kenal namanja, djuga 
tidak mengetahui apakah orang: 
itu dari golongan demonstran 
ataukah orang luar, demikian ma 
jor Zikir. " 

  

. 

Pemakaman : Supartawi- 
djaja. 

Upatjara pemakaman djenazah : 
almarhum dilakukan pada hari 
Senen-dipemakaman Karet Dja- 
|karta dengan mendapat perhatian 
sangat besar dari pembesar2 ne- ' 
gara," Pn ketentaraan, ke- 
polisian dil. Almarhum mening- 
galkan 3 anak dan “seorang isteri. 
Seorang diantara anaknja masih 
berumur 6 bulan. 

Dikabarkan selandjutnja, bah 
wa tidak mustahil oleh fihak jang 
berwadjib segera akan dipertim- 
bangkan kemungkinan untuk m 
larang adania lagi demonstrasi! 
dimasa jad, berhubung dengan 
terdjadinja insiden 1g. membawa. 
korban djiwa manusia itu. Sams 
pai saat ini instansi2 pemerintah 
jang bertugas dilapangan pengu 
sutan perkara ini belum — dapat 
memberikan sesuatu komentar 
mengenai hal ini, tetapi dengan 
tegas dikatakan kemungkinan de 
mikian itu tidak mustahil. Apabi 
la larangan tsb. dikeluarkan, de 
mikian keterangan selandiutnja, 
maka hal itu akan berlaka untuk 
semua pihak, partai, organisasi 
dan dilakukan berdasarkan masih 
berlakunja keadaan S.O. didaerah 
Djakarta Raya. (Ant.) 1 

- 

  

& g Kena & ala 

 



    
      

   

na — Sudah : 
ang akan datang 

    

   
it 

   

   
     

adaan, dengan menjintuh-nji 
jaan serta faham orang Ia 

  

   

    

  

      

   
   

Kita boleh berusaha memperluas. 
| segaja-galanja tadi dilaku alam 
dikehendaki oleh Pantja: ?A 

ana rn Ta Dep ANN 
mungkin mentjetusnja mobo-cratie 
kan, sebagai jang kita saksikan dihar 

  

    

   
125.000 Djakarta 370757 
100.000 320032 

P2 
Bi 2 10.000 ' 

3 7309 375330 063 273686 
526 145021 365641 15924 

DEMONSTRASI  ANTI-KO- 
Ta LONIAL 
Hari Minggu jbl. di Semarang te- 

— lah sungkan demonstrasi ,,An- 
|ti Kolomial” jang diikuti oleh -.k. 
110.000 orang. Sebelum demonstrasi 

“lebih dulu diadakan rapat 
, lebih dulu diadakan rapat 
di lapangan Brumbungan, da- 

n mana didjelaskan arti daripada 
ri Anti Kolonial jang djatuh pada 

. 21 Pebruari. Dari lapa- 
. barisan demonstrasi 'be- 
menudju ke Gedung Balai 

| dan disambut oleh Wedana 
selaku wakil Walikota Smg., 
ta DPD KBS, wakil instansi 

dil. Setelah wakil dari para 
n menjampaikan resolusi 

dana Kbta untuk dilandjut- 
k atasan, kemudian 

ibubarkan di Tugu 

| dan sembojan2 jang diba- 
demonstrasi tsb. antara 
ji: Gulung komplotan Be 

ian Barat: dil. A: 
jang disampaikan 'kepada 

'al. berisi tuntutan agar 
membasmi sisa2 koloni- 
Bar, “emak 23 3 

   - 

    

1 dikatakan 1 an 
Apa wirasatnja keadjaib- 
tersebut diatas belum di 

  

2 REAKSI” MENIMBULKAN SEAKST' MENIMDUN ag 5 

0. Organisasi Buruh Umum jang | 
|. berpusat-di Semarang dalam .,Su 

rat Terbu: Ne disiarkan oleh 
“pers dan ditudjukan kepada sege 
nap pemimpin, pemerintah, par- 
tai dan organisasi massa lainnja 
di Indonesia, menjatakan penjesa 

“ Jannja terhadap sebuah tulisan 
- dalam ,,Katholiek Leven”, sebuah 
madjalah mingguan Katholiek un 
tuk Indonesia: “au 

.« Menurut ORBU tulisan itu 
tendentieus dan berdjiwa politik 
jang tidak sehat lagi berbahaja 

  

     

     

      

    
   

  

   

   
    

      

    

    

|. tai agar bersama mendesak kepa Aa ana ponnonan anne 
menuntut pingaranguta de 

Pa iaibasieita Berkogi in Sa pi  Tulbad im berkai 2 
ja dalam b ha 

seluruh organisasi massa dan par 
endesak 

     

    
   

       

       

  

   

   
     

     

  

    
       

    

dan terdjemahannia 
Ba »Se-eku Tak 

hidangkan aa gel 

Ornas, Spanjek San aN   

dan: pergi: “tr nun 
Orang Perantjis Sia 
ang Spanjol, tidak men 
a, membajar, tetapi kei 
 menjumpah-njumpah. 
Orang Inggris akan m 

in bir itu, dan meminta 
jang lair 

  

          
    

AN 

  

     
          

  

   
   

    

   
   

      

   

    

   

  

rta lalatnja sekali. 
Orang Tionghea 
a akan membuai 
“memakan 

    

    

  

     
J 

sekretaris-djend erali 

hor mati 
kita, 

h, mengedjak apa 
boleh mempropagandakan faham kita. 

2g 

     
   

    
   

     

    

    

  

     

   

     

    
   

   

     
   

      

   

    

    

ndjutnja sekitar pe- 

Kolo- | 
dapun | 

. alat2 transmigrasi 
| peralatan rumah tangga dan Jzin2. 23 

Hari 
Ka 

# 

sekali, dan karenanja mengadjak 

Na 

me- | diikatkan pada“ pohon wuni. dihala- 

ian 

'Imarang, berkenaan dengan 

Ipedamotor 

ar A3 

  

rkan, sekarang betul 
biasanja terdapat 

“Gialat. pun dj 

    

    

   
   
     

       

        
   
    
   

r gan adanja 1 
ta Ita jang teratur, dan 

n oleh ,,Orang2 jang teriak2 

  

arusnja, gedj ina jang tidak sehat itu, dihari- 
(lat2 pemerintah kita harus lebih 

nbantu pemerintah kita, agar dja- 
an2 jang akan mentjetuskan mobo- 
gara Pantja-Sila, jang mewadjibkan 

kepada pendirian dan kepertjajaan 
Djanganlah memperuntjing ke- 

lagi menghina kepertja- 

   

pengikut2 dalam faham. Asalkan 
batas2 demokrasi dan tolerantie jang 

PE pa N 
dengan tjara demikian, kita bisa membatasi ke- 

“dengan akibat2nja jang menjedih. 
i Minggu jg. malang di Djakarta itu. 

TRUCK TERBALIK 
Pada hari Sabtu djam 14.00 didesa 

Ambarawa, sebuah truck AA-194 jg 
E memuat tepung dengan 4 orang pe- 

mumpangnja beserta sopir, jang dari 
djurusan Semarang menudju ke Ma- 
gelang, dengan mendadak slip hing- 
ga menjebabkan truck tadi terbalik. 
Tetapi ke-empat orang tadi dapat 
menjelamatkan diri karena melon- 
tjat. Dapat dikabarkan bahwa ke- 
adaan pada waktu itu hudjan, dan 
djalanan sangat litjin. 

PEMUDA RAKJAT 
, "PROLETAR” 

| Dikelurahan Kebon Agung Smg. 
baru2 ini telah dibentuk Dewan Pim 
ipinan Ranting Pemuda Rakjat ,,Pro- 
letar” dengan susunan -pengurusnia 

Isbb.: Sekretaris Umum: Effendi Soe 
|dharmo. Organisasi: Rochmad.  Kc- 
|sedjahteraan Pemuda: Ngahadi. Ke- 
budajaan/Olahraga: Sudardjo Hadi- 

ni. Alamat bertempat di Kp. Kebon 
Agung 54 Semarang. 
300 ORANG BURUH MOGOK. 

Menurut berita jang diterima 
di Semarang, tg. 27/2 - mulai 
diam 5 hingga djam 11 sedjum- 
lah 300 orang buruh otobis ,.Mo 
ga” dan ,,Bintang” di Pemalang 
dan Tegal telah mogok duduk. 
Aksi itu akan terus dilakukan se 
hingga tuntutan kenaikan upah 

|dan pakaian kerdja tertjapai. Ke- 
| dua perusahaan itu memiliki tra- 
jek Pekalongan — Tegal — Tiji- 
rebon dan Purwokerto. 2-3 

Aksi jang berdjalan dibawah 
pimpinan SBKB Djawa Tengah 
dibenarkan oleh beberapa golo- 
ngan diantaranja oleh SB Pega- 
daian jang sudah menjatakan se- 
tiakawannja. 

AKAN DI TRANSMIGRASI-. 
KAN. 

Dalam tahun ini dari Djawa Te- 
ngah akan merangkat 2645 keluar- 

ga terdiri dari 15.000 djiwa. untuk 
ditransmigrasikan -— keluar  Djawa. 
'Diantara mereka itu 250 keluarga 
dari daerah Semarang, 200 dari Pa 
|ti, 745 dari Solo, 700 dari Kedu, 
500 dari Banjumas dan 250 dari Pe 
kalongan, sebagian besar menudju 
Sumatera Selatan, kemudian Kali- 

manta, Timur dan Sumatera Uta- 
ra. 

Untuk keperlun itu jang berwa- 
“Iksib telah menjediakan biaja peng- 

angkutan dan lain? sedjumlah Rp. 
581.985.— belum terhitung biaja 

seperti tjangkul, 

  (ena iba 

AWAS, 
MERAPI MELETUS” 

djung geredja Randusari Sema- 
sedang chusuk bersembah- rang 

-|iang, mendadak mereka dikedjut- 
a- | kan oleh suara Jontjeng geredja 

akan | jang berdentang bertalu-talu. De- 
ngan rasa agak ketjemasan, tentu 
sadja orang2 tadi lalu keluar ge- 
dung, hendak mentjari asal mula 
suara tadi. Pun Polisi seksi III 
segera diberi tahu dan diminta 
pertolongan. Setelah ditjari, keda 
Ipatan seorang pemuda Tionghoa 
berumur "19 tahun, nama Ho 
"Tay Tjwie bertempat tinggal di 
Karang Wulan jang mendaki ke 
|menara lontjeng. Waktu ia dita- 
|nja, mengapa ia membunjikan 
|lontjeng bikin ,,gara2” ini, ia me 
ngatakan, bahwa ia ingin membe 

ri tanda bahaja kalau Meravi su- 
dah meletus. Dalam pemeriksaan 
seterusnja ternjata bahwa pemuda 
tadi agak kurang sehat pikiran- 

ja dan kemudian lalu dibawa ke 
rumah sakit ingatan Tawang. 
RAMAN AAA 

DRAMA SELENDANG BATIK. 
Sepotong selendang batik pada ha- 

ri. Sabtu jang lalu telah me- 
ngambil njawa seorang wanita her- 

  
5 aama Djaenap, umur 50 tahun, pen- 
1g | duduk Kali Banteng Barat. Pada ha- 

ri Satu pagi itu tetangga-tetangga 
bok Djaenap telah terkedjut meli- 
t mbok  Djaenap mati menggan- 
ng diri dengan selendang batik ig.      

Iman rumahnja. Sebab2 ia melaku- 
kan perbuatan nekad ini belum di- 
ketahui. : V 
' MALAM GEMBIRA PPSS 
Bagi para pengundiung dan para 

'anggauta PPSS chususnja tidak mu- 
dah melupakan malam gembira jang 
(dilangsungkan pada Sabtu malam 
jbl. digedung ..Indo Tionghoa”  Se- 

Ulang 

ahun ke I Persatua,? Penggemar Se- 
marang. Disamping hi- 

buran krontjong dari K.O. ..Satrijo” 

dengan biduan Sri Muntamah dan 

Marlin, tak kalah menariknja lagi 

pertundjukan dagelan, dan lelutjon2 

    

  
telah diputar2 lebih dahulu oleh pa- 

ifa, 

tan dan mempertahankan kekuasaan- H 

kepada kita sekalian sebagai warga: 

Bedono Ik. 12 km. disebelah selatan | 

'siswojo dan Perbendaharaan: Soera- 

1954 BANJAK PENDUDUK 

Minggu pagi jang lalu sekira 
djam 9 pagi, ketika para pengun- 

    
   

     

       

    

    

    

   
   

    

  

        

  
    

n 
. 

ntuk me peri ak 

  

27 Pebr. jl. Setelah menge 
tahui duduk perkara jang 
narnja, memutuskan: 

  

    n kepada Redaksi 
| nal untuk melanggar ( 5 

  

   

   

pertimbangan, bahwa terlenas da 
(ri persoalan siapa jang benar dan 
siapa jang salah, peristiwa 

njai alat2 kekuasaan negara jang 
Sanggup mendiamin keadilan dan. 
keamanan bagi tiap2 warganega- 
ra. 
PENGURUS BARU K.PAS 
Rapat Umum Anggauta Koperasi 

'Perbatikan Arab Surakarta (K.PAS) 
jang berlangsung beberapa hari jl. 

telah berhasil membaharui Susunan 
Pengurusnja, jang kini terdiri dari : 
- Penasehat: H.A. Hassan, Ketua I: 
Salim Sa'dun, Ketua II: Juslam Ba- 

|dres Sekertaris I: M..A. Sungkar, Se 
kertaris Il: N. A. Sanad, Bendahara: 
Muhamad Umar Sungkar, Pemban- 
tu2: Said Nasar Abdat, Abdullah Ba 
gazie. Muhamad Achmad Alhabsji, 
dan Lugman A. R. Baradja. - 

Rp. 56.250— UNTUK MEMBE 
RI PEKERDJAAN KORBAN 

MERAPI : 
Sukono kepala Kantor Penem- 

patan Tenaga daerah Kedu di Ma 
gelang menerangkan, bahwa un- 
tuk sekedar meringankan penderi 
taan pengungsi korban Merapi, 
oleh Kementerian Perburuhan ki 
ni telah disediakan uang sebesar 
Rp. 56.250.— berlaku mulai Pe 
bruari sampai bulan April jad. 

| Dalam pada itu oleh kepala kan 
tor tersebut k'ni sedang berusaha 
mentjarikan lapangan  pekerdja- 
|an, agar supaja mereka selama me 

  
h 

an Menurut penjelidikan jang ak 
didahulukan harus lebih kurang 
2000 pengungsi di Tlatar, Sawang 
an jane 'tadinja berdiam dari dae 
“rah terlarang. : 5 
F2 Pekerdiaan j 

t 

“ 
1 

1 jang akan diberikan 
“itu 'alah menganjam tikar dan da 
|lam usaha ini koperasi 
.muntilan telah menjanggupkan 
'membeli hasil pekerdjaan itu de 
»gan harga pasar. 5 

: a 
KUDUS. 
“AKIBAT TANAH LONGSO 
 Hudjan lebat jang turun pada hari 

Selasa malam jl. didaerah katjama 
tan Majong (batas Kabupaten Ku- 
dus/Dfepara) telah mengakibatkan 
bandjir dan air menggenang diseki- 
tar kota Majong. Djuga didesa Tung 
gul (Majong) tanah untuk djalan ke 
reta api Kudus — Majong telah long 
sor demikian rupa, sehingga hubu- 
ngan kereta api Kudus — Majong 
mulat# hari Rabu dihentikan, rail- 

gi Mt 1 : Le KU 

tanah jang longsor. : 
Menurut keterangan untuk merz 

perbaiki kerusakan tersebut dibutuh 
kan waktu k.l. 3 hari. , 

  

  

TENTANG PEMBUATAN 
PILEM PERDJOANGAN 

Hari Djum'at bertolak dari Kema 
joran Producer T. Tanaka dan Di- 
rector Film S. Taniguchi, jang telah 

ni tentang pembuatan bersama dari 
pilem tentang perdjuangan kemerde 
kaan Indonesia jang ongkosnja di 
taksir “akan sebesar Rp. 2 djuta. 
(YX 60.— djuta). : 

Menurut rentjana pekerdjaan pem 

buatan pilem itu akan dimulai pa- 
da 12 April jang akan datang, dan 
Tanaka dan Taniguchi. pun pada 
20 Maret sudah akan kembali di 

"Djakarta lagi. a 
Nama pilem jang mentjeritakan 

hal-ihwal seorang serdadu Djepang 
di Indonesia sekitar tahun 1945 ma 

  
mungkin akan pegang peranan uta- 
(ma pula. Peranan wanita Indonesia, 
kepada siapa serdadu Djepang .itu 
menundjukkaph  tjinta-kasihnja, ma- 
sih akan ditjarikan pemainnja. Ke- 

dibuat di Tjiandjur, Sukabumi dan 
lain tempat di Djawa Barat. 

  

ra undangan. Dan djustru jang te- 
pat dapat. menebak 
djung wanita, jang djumlah I.k. ha- 
nja 1S orang. Padahal pengundjung 
semuanja ada 400. orang. Nj. Salim 
jang dapat menebak tepat dj. 8.27. 

Dan jg. menebak pada dj. 8.30 jg. 
13 orang wanita lagi, jang kemudian 
diundi djatuh pada Oei Swan  Nio 
anak umur HH tahun. Njionjah Sa- 

'lim dan Oei Swan Nio mendapat ha- 
Gan diam tangan dari A. Gaos. Ma- 

am gembira jang betul2 gembira itu 
berlangsung hingga djauh malam. 
Sebagai pembukaan malam gembi- 

ra itu, sdr. Nono  Surasno Ketua 
PRSS telah membentangkan riwajat 

|singkat dari PPSS, jang  kemudiah 

  
ikian tulisan 1 3 jang dilakukan oleh para anggauta|a.l. ditegaskan, bahwa PPSS tidak 

ut diterangkan, bahwa sendiri. Hadlirin terpaksa terus me-| membeda2kan golongan dan aliran 

asi Buruh Umum adalah |nerus tertawa terpingkel2.  Dalamj daripada anggauta2nja. Kemudian 
| organisasi buruh jang dalam | pada itu diadakan djuga sajembara | disusul dengan sambutan2 dari wakil 

tergabung ribuan buruh dari (bagi para pengundiung untuk me-| SSSS dari Solo, Pak Karim Kepala 

agai golongan dan agama, di beng ena berapa eni Ba sa AA ata Ye At. 

pimpinan Koo Djun Ting, "jang telah tertufup itu dimatikan, Se- 1g Aa $ ' Asso- 

Naba ea Na cling, Hap Yati sation, PPSS beranggauta 300 orang. 

   
   
   

      

   : Lo» 

aki | 
| Korban Merapi 5096 Kunstkring Jog 

(Ira lain 

 nalistiek, dan 3) minta “supaja 
W.I. Pusat mendesak kepada P 

merintah “untuk bertindak tegas 
Ian sepatutnja, — agar nogar- 
- hukum sematjam itu tidak ter- 

| ulang lagi. 2 it 
Putusan tersebut Merana 

“da 

tidak seharusnja terdjadi didalam SALATISA ag 
negara hukum Indonesia ig ber-|  ... FAT 
dasarkan Pantjasila serta mempu | TEMPA' 7 

(Inspeksi C.T.N. di: Salatiga kini ha 

IMENTERI SUROSO DIDAE- 

  

ngungsi tidak djadi penganggur.! 

Bakti” | 

| Pekalongan, Menteri membuka kur 

Ibaannja tetap menggantung diantara. 

USAHA INDONESIA-DJEPANG | 

mengadakan kontrak dengan Perfi- | 

sih akan ditentukan. Gyo  Ikobe 
akan memainkan peranan serdadu 
Djepang, sedang Raden “ Sukarno. 

banjakan dari ,,out-door shots” akan: 

jalah pengun- 

  

    
Sebutan Se- 
|kar Kedaton 

elum Ditjabut Resmi 

  

e & 

DARI KALANGAN? jang sa- 

y bertempat digedung sandi 

wara C.H.T.H. pada hari Selasa ma 
lam Rebo tg. 23-2 jl. telah dilang- 

sungkan malam Concert Amal jang 

Ikeuntungannja diserahkan — kepada 

Surukarta, wartawan — "Suara 
Merdeka” mendapat keterangan, 
bahwa pentjabutan gelar Sekar 
Kedaton sebagai ”patrapan” (hu 
kuman) atas dirinja B.R.LAj.G. 
Kus Saparijam, hingga waktu ini 
(sehabis saat upatjara perkawi- 
nan) mash dalam  pembitjaraan 
@lingkungan Panitia Agung Kra 

Surakarta dan belum  didja- 
tuhkan sebagaimana pernah dika 
barkan. : 

Hal itu ternjata, bahwa dalam 
surat "Pangageng Putra Sentana 
Dalem Kraton Surakarta”, G.P. 
|H. Kusumobroto jang ditudju- 
kan kepada para keluarga Kra- 
ton jang diserahi tugas menje- 
lenggarakan upatjara perkawinan 
Sekar Kedaton dengan Mr. At- 
modiningrat, masih g'sebut de- 

| pgan lengkap sebutan B.R.Aju 
Gusti Sekar Kedaton. 8 

             

  

PEN aw 

wara C. 
  

  

2599 dan Dana Peladjar T.H. 

   
/ 

  

    

  

| pengumpulan pa- 
oleh Sdr. Kwa Bian San, Ke 

ja T.H.H.S.H. dinjatakan, bahwa tu 
juan daripada malam concert itu. 
utama untuk memperkenalkan pa 

iwati2 kita jang akan pergi ke 
'atas bea-siswa Pemerintah 

Dikatak: juga karena Indonesia 
masih kekurangan achli dalam sega 
Ia lapangan di getahuan, maka 
dapat “dihar a usaha? Pemerintah 

| Dalam gerak: umi 

  

  

   

    

   

  

    b n bea kepada pela 
djar dan mahasiswa jang memang 
'mempunjai hasrat. Sesudah dari Jog 
ja. mereka akan mengadakan pertun 
'djukkan djuga ke Semarang dan Solo. | 

  

t 

& 

  

KYT 
PNI TJALONKAN WINARNO 

UNTUK GUBERNUR 
KALIMANTAN 

Konperensi. Partai Nasional Indo- 

nesia daerah Kalimantan Selatan ke 
V jang dilangsungkan baru? ini te- 
lah mengeluarkan sebuah mosi dan 
resolusi jang antara lain dikirim- 
kannja kepada presiden wakil presi 
den, perdana menteri, menteri da- 
lam negeri, menteri luar negeri dll.- 
nja. 

Mosi tsb. antara lain berisi desa 
kan agar Winarno. jang sekarang 
acting gubernur Sulawesi diangkat 

mendjadi gubernur Kalimantan. 

PENDIDIKAN 
0 Ka TNO 

" Setelah satu kompie. C.T.N. diga 
Ibungkan pada Pati dan satu kompie | 
Ilainnja pada Jogja, maka Pembantu 

nja mendjadi suatu tempat pendidik 
an bagai pada anggauta CTN dalam 
wilajah Territorium IV. Disamping 
kursus applicatie bagi para perwira 
C.T.N. jang berachir dalam bulan 
depan, baru2 ini telah dimulai de- 
ngan kursus ukur dan gambar (land- 
meten) angkatan ke-2. Dalam. bulan 
Maret akan dimulai pula dengan 
kursus pertanian angkatan ke-3, ber) 
tempat di B.P.M.D. Tegalwaton ke 
tjamatan Tengaran dan B.P.M.D. Ke 

“songo ketjamatan Tuntang.  Djuga 
kursus motortechniek apabila tjukup 
minatnja akan diselenggarakan pula. 

Stafkwartier C.T.N. di Djalan 
Tuntang 36 ketjuali mempunjai rua 
ngan2 jang tjukup luas untuk pendi 
dikan, djuga dapat dipergunakan se 
bagai asrama para pengikut kursus 
seperti halnja dengan kursus perwi 
ra pada saat ini. 

  
PEMBESAR LOS ANGELES 
CALIFORNIA CHAMBER OF 
COMMERCE KE INDONESIA. 

Salah seorang pembesar Los Ange 
"les California Chamber of Com- 
merce akan tiba di Djakarta ming- 
gu depan dalam perdjalanan menge 

(lilingi negara2 Timur Djauh untuk 
'lebih memperluas lapangan perdaga 
Jngan antara negara2 ini dengan Pan 
tai Barat A.S. Tamu tsb. adalah 
John A. Sowers, Direktur . Bagian 
Perdagangan Dunia Seksi Timur 
:Djauh dari Los Angeles Chamber 
of Commerce. Di Indonesia ia akan 
mengadakan perundingah dengan 
'pembesar2 pemerintah, kalangan da 
gang, bankir dan mereka jang mem 
punjai perhatian pada perdagangan 
dengan A.S. 

  
RAH PEKALONGAN 

: Menteri Sosial Suroso dengan di- 

iringkan oleh pembesar2 “jang ber- 
sangkutan tg. 27 Pebruari telah ti- 
ba di Pekalongan - dan menindjau 

desa. Kasekaran. Disini ia memberi 
nasihat kepada sedjumlah penduduk 
agar giat bekerdja untuk mentjapai 
hasil jang diharapkan. Desa itu ter 

masuk kabupate, Batang, desa baru 
dart Ik. 240 keluarga jang (tan EKO PA SA 
dipindahkan dari desa Paninggaran' . PERMINTAAN IDN EXx- 5 
sebagai akibat kurang suburnja ta “PORT KE INDONESIA DIHEN nah disitu. : — TIKAN MENERIMANJA. Di Kedungwuni, sebelah tenggara 3 ' Koresponden .Antara” di Tokio 

mengabarkan, bahwa Kementerian 
erdagangan Djepang mulai Pagu 

SE: " lan menghentikan penerimaan  permin: 
lamanja.. Di Pekalongan, Menterif'taan izin aa kain dan Bana ke hadir dalam pertemuan “mesra” “Indonesia buat sementara waktu. 
jang diselenggarakan oleh .keluarga, Penghentian itu dipandang satu 

| Parindra dan djuga orang2 buta! persiapan untuk mengambil tindakan 
jang kini dirawat dalam- asrama SO-if supaja perdagangan berat sebelah 
isial di Pemalang. “1 djangan diperbesar lagi. : 

E Ruang 

  
    

|sus sosial wanita jang pertama jang 
diikuti oleh:40 orang untuk 3 bul 

Usaha” Nasional Supaja 
— Tampil Kemuka 
Dim Usaba Industrialisasi Negara Kita 

KEPALA DJAWATAN Per industrian Pusat, Ir. Sanusi, dlm. 
suatu pertjakapan dengan, ,,Anta ra” enda alas go em pokok2 
dari usaha untuk memadjukan perindustrian di Indonesia dan per- 
siapan2 buat pembangunan industri berat. Didalam usaha2 itu pe 
merintah lebih menginginkan, djika badan2 partikelir, terutama 
usaha2 nasional, dapat tampil kemuka. Atas pertanjaan mengenai 
modal asing Ir. Sanusi menjatakan, bahwa jang diusahakan sam pai sekarang ialah kerdja-sama dengan beberapa badan partikelir 
pon HE Sai mang ara Mergrmo Pa jak Pan dari mereka jg ingin 

: 1 (beserta tenaga ini i £ Pelan Mai Keiobone GK Sen ahlinja ke Indonesia, teru 

Jang selalu mendjadi pertimba- 
. ngan terhadap permintaan2 dari luar 
1 negeri jang demikian itu, ialah as- 

: | pekt politis dan keuangan. jakni jg 

5 | @ AA bunga dan lain pembajaran atas dja     “/mengenai transfer keluar daripada 

'Isa2 modal asing itu, , 
“1 Diterangkan selandjutnja, bahwa 

pemerintah sedang menjelidiki tja- 
ra2 untuk mempergunakan seba:k2- 
nja  deposit2 batubara di Bukit 

.. Asam dan besi di Lampong. Untuk 
: «ini Manan bisa mendapatkan te 

5 1 " . -anaga2 ahli Djerman. Diantara usa- 
Djam 06.10 Imbauap pagi. 07.15 ha pelopor Tata sedang dipeladjari 

Rangkaian lagu2 Barat. 07.45 Nila pula ialah pabrik semen di Gresik, 
"Kusuma. 12.05 Dendang Malaya. ntuk, keperluan mana diharapkan 
12.30 Buluh Perindu. 12.45 Top Tu- mendapatkan tenaga2 ahli dari Ame nes. 13.15 Irama Trio. 13.40 Musik rika Serikat. 
Ballet. 14.00 Suara - Abdulgani & i 

Kartini. 17.05 Taman Kusuma. 17.45 ,Setjara rseorangan kita tida 
(Orkes Hawaian Teruna. 18.00 «Dari ber Bakat Kawanan menja Lan 
Redaksi Banteng Negara. 18.15 La- industrian besar atau ketjil di Indo 
gu2 Bali, 18.20 Barat populer. 19.15 nesia dengan modal asing, asal satu 
Dunia olah raga. 19.30 Mendjelang dan lain dikerdjakan menurut. ke- 
Malam. 20.30 Kenangan Pilm Indo- tentuan2 Indon , 
nesia. 21.15 Lelangen Gedog. 22.20 naman modal 
Lelange, Gedog (landjutan). 23.30 Sanusi, - 

4 Tutup. 2 Rentjana-kerdja Djawatan Perin- 
dustrian disesuaikan -kepada realitet 
keadaan, maka perhatian ditudjukan 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 3 Maret '54. 

asing, demikian Ir. 

Surakarta, 3 Maret '54 
AA sea Oa aa KN Rea kepada perkembangan  keradjinan 

Djam 06.03 Suara Herjati Zainab. 'rakjat, konsolidasi . dan butinaa 
06.15 Ruangan Gerak Badan. 06.45 perindustrian ketjil dan memadju- 
Dari Pasundan. 07.15: Irama gembi- 
ra. 07.45 Rajuan bersama. 12.03 — 
12.45 — 13.45 Klenengan dari Puro. 
17.05 Bu Nies dengan kanak2nja. 
"17.45 Varia Djawa Tengah. 17.55 
Ruangan Pemuda Pemudi. 18.20 
Mimbar Pembangunan. 18.30 Kiri- 
man dari Pulau Kelapa. 19.15 Ru- 
angan A.P. 20.30 Lagu2 Tionghoa. 
21.20 Klenengan ' Manasuka. 22.15 
'Klenengan  Manasuka (landjutan). 

24.00 Tutup. 

kan program-mekanisasi. 

Disamping itu dikerdjakan pula 
'pabrik2, misalnja pabrik tenun, se- 
bagai usaha2 pelopor jang kelak 
dapa dioper oleh modal dan tenaga 
partikelir dari rakjat. Dinjatakannja 
pula, bahwa berhubung dengan per 
kembangan perdagangan dan politik 
ekonomi dalam negeri dewasa ini, 

tampaknja banjak sekali perhatian 
dari kaum pedagang berpindah kela 
Ipangan perindustrian, (Antara), 

Jogjakarta 3 Maret '54,   

' Djam 06.10 Saronan pagi. 06.30 3 
Tjlempungan. 07.15  Tjlempungan | Bangsa. 17.45 Pendidikan agama. 
(landjutan). 12.05 Sepuluh menit de- |18.00 Pilihan discotheek, 18.30 Pe- 
ngan Les Paul memetik gitar. 12.15 jladjaran lagu Djawa, 19.15 Samsidi 

Piano dalam Irama Ketimuran. 12.30 | meraju. 19.40 Puspa ria, 20.30 Sex-   ti, 13.40 Instrumentalia. 14.00 Kron- | di. 21,30 Krontjong Malam, 22.15 
tjong siang, 17.00 Taman' Harapan Rajuap Padang Pasir, 23.00 Tutup. 

Ingat berdekatan dengan Kraton | 

esia mengenai pena- 

Konsert siang. 13.40 Njanjian Herja- |tet Suwandi. 21.195 Ruangan Djapen- ' 

ke Desa 

tap 
ra 

“Waktu kundjungi pengungsian 
Tlatar, kita berdjumpa dengan sdr. 
Sutjipto, tiamat Sawangan. Ia mem- 

wa pengungsi dari. desa Sengi jang 

berada di Tlatar pindah tempat ke- 

| desa Sewukan. Laporan jang diteri- 

| ma bahwa kepindahannja itu seba- 
gai batu lontjatan untuk kembali 
kedesanja. Dalam pada itu warta- 

wan kita sendiri mendengarkan ke- 
teranga, sementara orang jang ke- 

tempatan pengungsi, dinjatakan bah 
| wa pada umumnja rakjat desa Sengi 

| mempunjai kepertjajaan, kalau toh 
gunung Merapi meletus, maka me- 
letusnja. itu pasti pada hari Senen 

Ipahing sekira djam 9 malam. Dia- 

di djika mengikuti kepertjajaan me- 
reka, maka djika benar2 Merapi me 
letus terdjadi pada hari Senen pa- 
hing tanggal 22 PeJruari jbl. Teta- 
pi kenjataannja tidak, mereka me 

ninggalkan pengungsian. — Kepertja- 

jaan itu dengan alasan, letusan Me 

rapi pada tanggal 18 Djanuari hing 
ga membawa korban rakjat daerah 
Selo, Bojolali pun  terdjadi ketika 
pada hari Sene, Pahing. 

»Penghidupan” 
— sulit. 

Selandjutnja diberitakan dian- 
tara para pengungsi, ditempat pe- 
ngungsian Tlatar kekurangan air. 
Mengambilnja dari kali Pabelan 
jang sekarang sudah berbau bele 
rang dan padatnja tempat sehing 
ga serumah ada jang ditempati 
oleh 100 orang lebih. Tetapi pa- 
da waktu kepala desa Krogowa- 
nan jang mempunjai daerah pe- 
ngungsian Tlatar kita tania soal 
ini didjelaskan, bahwa apa jang 
dimaksudkan pengungsi itu be- 
nar. Pernah diusulkan supaja pe- 
ngungsi dari desa Sengi dipentjar 

| ditiap2 pedukuhan  Krogowanan 
merupakan pemerintahan desa 
tersendiri dipimpin oleh pamong 
desanja. Usul baru sadja direntja- 

di Tlatar 

benarkan .adanja tersiar berita bah! 

  nakan tiba2 pengungsi sudah ,,me 
larikan diri”, sangat disesalkan 
bahwa antara para nengungsi ta- 
di ada jang mengabarkan kalau 
pembagian bahan makanan tidak 
beres. 

Setelah kita desak latar belakang 
kepindahannja pengungsi itu, menu 

|rut kepala desa Krogowanan jang 
mendjadikan sebab: menerima ! 
"Pengungsi berpendapat bahwa pe- 
merintah bermaksud akan menutup 

|tanah desa Sengi karena mendjadi 
daerah terlarang, siapa sadja tidak 
boleh datang disitu. Sebelum 'peme 
rintah. bertindak mereka pindah ke 
desa Sewukan sewaktu-waktu dapat 

kembali pulang ke Sengi. Dikatakan 
Tlatar adalah turut wilajah ketjama 
tan Sawangan, sedang Sengi dan 
Sewukan sekatjamata, Dukun. Ber 
arti pengungsi di Tlatar adalah se- 
perti anak turut bapak atau ibu ti- 
ri. Kebutuhan apa sadja kurang per 
hatiannja. Didesa Sewukan mendja 
di sebaliknja: tiap2 djiwa pengung- 
si akan menerima pembagian seha- 

ri 1 kg beras. Selain itu, dikatakan 
kepala desa Sengi sudah pindah ke 
Sewukan. . " 

Dikuatirkan oleh mereka, andai 
kata keadaa, sudah aman milik ta 
nah jang ditinggalkan itu, akan di- 
berikan kepada lain orang! Demi- 
kian kata kepala desa Krogowanan 
dan ditambahkan pula, pengungsi 
dari desa Sengi itu merasa bimbang 

kalau pemerintah memindahkan me 
reka kelain tempat jang djauh dari 
desanja. 

Sebelum mereka pindah ke Se- 
wukan disinggung djuga, bahwa 
kesehatan pengungsi di Tlatar ti- 
dak terpelihara sebagaimana mes- 

t 
.kui dimuka 
diamabok sesudah diadakan pes- | 
ta perkawinan. Dia kemudian di- 

| Djemu Ditempat Pengungsian ? 
Para Pengungsi Di Tlatar Dicbabarkan Kembali Ke De- 
sa2nja Semula—Kalau Merapi Meletus Letusannja' Tidak 
0000 Akan Sampai Di Desa Ngargomuljo ? 

Oleh :» Wartawan Kita Sendiri 

MESKIPUN GUNUNG MERAPI pasti meletus dan kenjataan hanja menunggu waktu, na- 
mun keadaan penduduk disebelah barat lereng Merapi tetap tenang. Sebanjak 2.074 orang pengung 
si di Tlatar katjamatan Sawangan pada tanggal 23 Pebruari menin ggalkan pengungsiannja 

k ' Sewukan katjamatan Dukun. Kedjadian ini mendjadi- ter kedjutnja pemerintah daerah Ke- 

du dan dikuatirkan pengupesi tadi kembali lagi kedesanja Sengi jang oleh pemerintah telah dite- 

kan mendjadi daerah terlarang. Berhubung dengan kediadian itu, selandjutnja wartawan »SUA- 

Merdeka” jang sengadja dikirim untuk menjelidiki sampai beb erapa djauh kebenarannja berita 
itu, pada hari Kemis dan Djumat tanggal 24 dan 25 Pebruari telah bisa mentjapai kedaerah Tereng 
Merapi perbatasan antara desa Ngargomuljo katjamatan Dukun dengan daerah hutan-tertutup. 

ada disitu. Dikemukakan ia tidak 
bermaksud dengan rakjatnja kem 
bali lagi kedesa Sengi. 
Laporan jang diterima  menja- 

takan bahwa di Tlatar tempat 
“pengungsian tidak dapat  diper- 
tahankan lebih lama, sebab kesuka- 
ran mentjahari air dan padatnja ru 
mah2 karena kebanjakan pengungsi. 
Sementara itu ' Margono memban- 
tah kepindahan pengungsi dari Tla- 
tar ke Sewukan itu hanja sebagai 
batu lontjatan untuk kembali ke- 
desanja. Ia tidak menjuruh  rakiat- 
nja supaja turut pindah . Sewukan. 
Selandjutnja diterangkan bahwa ada 
nja peternakan hewan jg. kini ma- 
sih ketinggalan didesa Sengi tidak 
kurang dari 2000 ekor, oleh karena 
pada waktu siang beberapa orang 
penduduk ada jang kembali kedesa 
nja perlu mentjahari .rumput dan 
memberi makan hewannja. 

“Dalam soal ini, patih Magelang 
waktu kita tanja, bahwa hewan2 
itu segera akan dipindahkan kedae- 

rah aman. Djangan sampai pendu- 

duk Sengi kembali karena alasan he 
wan. 

Jeep jang pertama kalinja 
naik ke Ngargomulio. 

Muntilan-Ngargomuljo  djarak 
12 km sebelum Merapi meletus 
tg. 18 Djanuari hanja merupakan 
djalan ketjil berliku-liku melinta- 
si kali. Atas andjuran pamong 
prodjo dalam waktu jang singkat 
penduduk setiara suka-rela melc 
barkan dan memperkuat dijalan. 
Menurut keterangan penduduk, 
kendaraan jang naik pertama ka- 
li sampai diatasannja desa Ngar- 
gomuljo jaitu perbatasan dengan 
hutan tutupan ialah Jeep jang ki 
ta naiki pada hari Kemis ibl. 

Harimau, babi hutan dan 
ratusan kera ,,mengungsi” 

Dalam pertjakapa, dengan Asrodi 
wirjo, jang usianja sudah dandjut 
didapat keterangan, umumnja rak- 

K2 

pindah 

. 

KOMPETISI PSIS: 

Poris I — Union 1 3—0 

Diluar dugaan para penonton, per- 
tandingan kompetisi PSIS kelas I jg. 
dilangsungkan pada hari Sabtu sore 
ibl. dilapangan Stadion Semarang 
antara Kes. Poris I melawan Union 
I berachir 3—0 untuk kemenangan 
Poris, sedang pada waktu istirahat 
angka menundjuk 1—0 untuk Poris. 
Sekalipun kes. Union kali ini menje- ' 
rah dengan Poris dengan angka jg. 
dapat dikata menjolok, namun per- 
tjobaan Union untuk mengadjukan 
pasangan jang kebanjakan terdiri 
dari kaum muda sudah - mendjadi 
suatu kenjataan. Fihak Poris pun 
mengadjukan pasangan jang banjak 
terdiri dari tenaga2 baru jang pada 
umumnja dapat menundjukkan per- 
mainan jang penuh spirit. Dengan 
tidak ikut sertanja Djie Siong dari 
fihak Union, maka garis belakang 
Union agak lemah. Keeper Michel 
hari itu berbuat seberapa bisa, teta- 
pi goal2 jang dapat dimasukkan ke- 
dalam gawang memang sukar antuk 
dapat ditangkapnja. Julius jang di- 
pasang bagian kiri dalam  merupa- 
kan tenaga istimewa pada garis pe- 
njerang Poris. Demikian setjara sing 
kat apa jang dapat dilihat dan pa- 
tut dikabarkan, bahwa kekuatar da- 
ri kedua kesebelasan itu ada berim- 
bang. 

PEMAIN2 AMATEUR SEDJA- 
TI TERDAPAT DI SWEDIA 

jat Ngargomuljo mempunjai keper- UTARA. 

tjajaan, kalau toh meletus, maka 1 R 

meletusnja itu pasti tidak sampai Menurut .Hatatan | madjallah 

didesa Ngargomuljo atau sebelah ,.De Sportief”, pemain2 amateur 

barat, jaitu pedukuhan jang mele- 

tusnja Merapi tahun 1930, Batur- 
duwur, Ngisor terlanggar awan pa- 
nas. Kepertjajaan itu berdasarkan, 
hewan2 harimau, — babi hutan dan 
ratusan “kera jang tadinja ada dise 

belah utara puntiak Merapi berlari2 

"ngungsi” didaerah desa Ngargo- 
muljo.. Katanja jang memerintahkan 
jalah jang "Bau rekso” Merapi. 

  

SEORANG WANITA muda 
7 hari lamanja bermalam dipen- 
djara sewaktu ia sebetuinja se- 
dang berhoeymoos. Dia menga- 

pengadilan bahwa 

tangkap dan disuruh pulang, te- 

ia didjebloskan dipendjara. Ini 
terdjadi di Johannesburg Afrika 
Selatan. 

tapi dia tidak pulang, karena itu. 

jang sedjati terdapat di Swedia- 
Utara. Hal itu dibuktikan dalam 
suatu peristiwa, dimana suatu per 
kumpulan sepakbola menderita 
ketekoran beaja pembikinan se- 

Ibuah rumah perkumpulan. Sete- 
lah pembikinan rumah perkumpu 
lan itu selesai ternjata beaja jang ' 
disediakam tidak mentjukupi ke- 
perluan, dan karenanja dialami 
ketekoran sebanjak I.k. 2500 
Kroon Swedia.   

11 Orang pemain dan 35 'orang 
anggota perkumpulan tsb. segera 
mentjatatkan nama sebagai pe- 
njumbang darah kepada sebuah 
rumah sakit. Pengganti sumbang- 
an darah mereka jang diterima- : 
nja dari pengurus rumah sakit 
berupa uang telah disetorkan da- 
lam kas perkumpulan, dan pada 
achir tahun pembukaan ternjata, 
bahwa ketekoran itu sudah dapat 
ditutup oleh mereka itu. 

i 
i 

t 

  

  
tinja. 

Selandjutnja dari pihak kala- 
ngan pamong prodjo kepada kita 
minta diberitakan, bahwa apa jg. 
didesuskan oleh kabar? dari mu- 
tut kemulut bermaksud menggeli- 
sahkan pengungsi itu dan menu- 

|duh satu dengan jang lain dan ti- 
dak benar keadaannja tidak perlu 
merasa tjemas dan harus dising- 
kirkan. 

Desa Sewukan  mendjadi 
pusat pengungsian. 

Dari Tlatar 3067 pengungsi jang 
sekarang hanja ada 528 orang kita 
menudju ke desa Sewukan, katja- 
matan Dukun. Mula2 kita akan 
'mengambil djalan jang lebih dekat 
jaitu menjeberang kali Pabelan. Te 
tapi keterangan2 jang kita peroleh, 
bahwa puntjak Merapi tertutup 
awan kabut tebal, dikuatirkan hu- 
djan akan datang. Inilah sebabnja 
kita terus ke Barat dan sampai Bla- 
bak kita menekuk ke selatan, setelah 
sampai Muntilan kekiri kediurusan 
Dukun. Kita dari Dukun dengan 
jang diantar oleh sdr. Wariso dan 

Sutarno pegawai Djawatan Pene- 
|rangan kabupate, Magelang ke desa 
Sewukan dengan melalui djembatan 
diatas kali Senowo. 

  

     

      

  

  . Sebelum pada tanggal 21 Pebru- 
ri jbl adanja pengungsi didesa Se- 
wukan ada 1404, sekarang bertam- 
“bah 2074 orang lagi pindahan dari 
Tlatar. Dengan demikian pusat pe- 
ngungsian sebelah barat dilereng Me 
rapi, jang semula di Tlatar sekarang 
pindah ke Sewukan. 

dak diketahui. Pindahnja 
pengungsi tidak ada soal 

| apa-apa. 
. Didesa Sewukan, Dukun kita 

bertemu dengan sdr. Saharso, pa- 
tih Magelang dengan Slamet ke- 
pala Djawatan Penerangan. Mak- 
sud kedatangannja itu djuga me- 
ngurus pindahan pengungsi dari 
Tlatar. Ketika itu pengungsi ha- 
nja beberapa orang sadia jang 
bertempat tinggal ditempat kedia 

  
, man kepala,desa Sewukan, antara | 
lain terdapat djuga kepala desa 
Sengi dengan keluarganja. Seperti 
diketahui, Margono, demikian na | 
ma kepala desa Sengi dengan se- . 
idzin kepala Krogomanan Tlatar 
dan panitya pengungsian pada 
tanggal 19 Pebruari meninggal- 
kan Tlatar kedesa Sewukan. Ala- 

slah kebernah mertua, lagi pula 
dapat 

! 

Kapan Merapi meletus ti- 

Yana kepala desa Sewukan ada- | 
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diterima ,,Suara Merdeka” i e Rp 115.493,71 
Penerimaan baru: 
Kepl. S.R. VI Negeri No. 4 Am- 
Na Ren AA Can LAS Ta Aan Rp. 31,50 

Murid2 S.R. VI Negeri No. 6 Am- 
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S.R. VI No. H Bringin Salatiga ...... 231 e0 
Peladjar2 S.M.S. (S.M.P. Satrya) Te- 
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Murid2 S.R. VI Keristen Banjumas ... ,,  45:1— 
Kepi. S.R. VI Kalibening Karangko- " 

har Banggarhegara “end 39. 30,— 
S.R. VI Mlaran P.S. Purworedjo I 

Paryoredjo SE AN AN banana 1112540 

S.R. VI Caritas ,.Pius” Purworedjo ... ., 47,60 

S.R. VI No. 11 Pemalang di Pelutan 
(Pemalang ena aan aa DI 

Ketuarga ,,Taruma” Brebes ............ 0 39,7— 
SR. VI No. 1 Kemudjan, Adimuljo, 
Kebun na Tan Aka aa aa 25,— 

Keluarga S.R. VI No. 6 Kudus ....... 125 

S.R. VI Djatinegara (Pangkah) Tegal ,, 38,30 
S.R. III Bogares, Pangkah, Tegal .... ',,' 30,— 
S.R. VI No, 2 Debaksiu Tegal ......... DNA 1. 
Kepl. S.R. VI Bumiaju No. 3 Wil. 
PB UEA Aa aan sa JO 

Perhimpunan Theosofi Loge Solo .... ,,  25,— 
1 S.R. VI Bendanpete Majong, Petja- 

MIA 2 Tae sa tega ra beko Ben aGa KRI Oi An Ka 25, — 
Murid2 S.R. VI Grantung Purworedjo ,,  40,— 
Murid2 S.R. VI Porot, Kaloran, Te- 

MASA KPUD? pie Da aa MPN 2 25,— 
S.R. II Dukuhsembung P.S. Pangkah, 

Slawi (Tegal) | mcd Me ana Na Lu 

S.R. VI No. 13 di Purwokerto, Banju- 
MTA Aa aa DANA Ta SA UAS LAN an 2 

S.R. VI Negeri Sumogawe Getasan 
Salatita G5 To tenaga ka Kie anakan na an ba 

S.R. VI Pangkah III P.S. Pangkah , 
Slawi Peta NN KR yana s2 4 21GO 

S.R. VI Mresi Katj. Purwokerto ...... 2 elsa 
S.R. VI No. 8 Kaliori Wil. P.S. Soka- 

rada, Banjumas' aU aa 9 24— 
S.R. VI Kedondong, Sokaradja, “Ba- 

NG UMIGO AS 0 hah bana maa Daan menda Aa pi A2, 

Kepl. S.R. VI Pliken Sukaradja ...... » 10.80 
Keluarga Madrasah ,,Muawanatul Mus- 
Tina Kudis on aa eka Iu MA 255 

Murid2 S.R. VI No. 3 Bandjarnegara ,,  38,— 
S.R. HI Randuatjir Getasan Salatiga ,,  32,— 
Sdr. Soeradji Kepl. Sek. Kepuh Kuto- 
Ado Mela en ka kena ai Tea ne 

S.R. VI Negeri No. I Ambarawa ...... 512790 
S.M.P. ,,Budhi” Djl. Blora Tjepu ...... 3000 
Murid2 S.R. VI Mranggen I Mranggen ,,  36,— 
S.R. VI Negeri Pakis, Mlonggo Dje- 

DAA | ri ORA Kh Peta Feb Kh a31 TABD 

Kepi. S.R. III Pesahangan, Tjimanggu 
Madjenang nk Bo ea 4 Iya 

Sdr. Martowiardjo Wakil Iman Igama 
Klapapadiag: Gam Aoi pa Wa 90 20 — 

Sdr. Hadisoemarto, Kp. Mlatisabar 1I/ 
AS TEA: Semar Kaka Net 5, — 

Peg./Pek. Pengaliran Sektor Barat 
Kota Besar Semarang Wii... Wi R1690 1.398,75 

Djumlah : Rp. 116.892,46 
e Semarang, 27-2-1954.       
  

mengerdjakan tanahnja jg. 
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| kan rolnya selama kira2 3 bulan 
D3 hari rata2 memungut | 

  

kepada polisi orang itu lebih du- 

  

   

  

ORANG TERKUAT sedunia | 

: No. 2 Joe Louis Am 

» Djugat..Jets” 
Dipakai 

        

   

   
   
    

wat, diantaranja 
buru jet MIG ja 
samping itu, me 
angkatan. udara Dji 
dilatih oleh Sovjet Uni 
punjai 5000 orang ang . 
Armstrong . selandjutnja 

udara untuk ikut sertanja Djerman 
Timur dalam Masjarakat Pertaha- 
nan Eropa (EDC), negeri tadi djug: 
akan menjediakan 6 divisi infanteri. 
4 divisi lapis badja, 2 divisi bermo- 
tor, dan kesatuan2 angkatan laui 
jang nanti akan bertugas mendjage 
pantai2 laut Baltik. 3 

Menurut Armstrong putusan untuk 
membolehkan Djerman Barat mem | 
punjai angkatan udara itu baru di 
ambil setelah terdjadi perdebatan? 
jang seru antara anggota? NATO 
dan pula telah dipengaruhi oleh du: 
faktor, jaitu kekuatan angkatan uda- 
ra akan tetap merupakan sendjat: 
jang terbaik untuk mentjegah tiap 
maksud Sovjet untuk menjerbu Ero- 
pa Barat. (Antara). Ao    

ra2 45 tahun kini sedang dinerik- 
sa oleh polisi karena perbuatan- 
nja menipu pedagang2 disekitar 
Pasarbaru Bandung jaitu ,.raeng- ambil untung dari sampah2”. De- 
ngan memungut uang dari bebe- 
rapa toko2 dan pedagang2 dise- 
kitar Pasarbaru, orang tersebut 

Sa Ka Panam a 3 3 3 7 5 il 2 e- 

pan toko2 dan dekat aa z, 
an tetapi ternjata djandjinja 

itu tidak ditepati a sam- pah2 “itu biasanja diangkut oleh | 
pegawai2 wrusan kebersihan dari 
Kotabesar. Menurut g 
nja, orang itu telah mendjalan- 

setiap 

15.       E ” tidak kurang da- 
- Sebelum diserahkan 

ditangkap oleh pegawai Kota- 

bukan Rockey Marciano djuara 
dunia tindju kelas berat dan djuga 
bukan djago angkat besi John 
Davis, tapi adalah Tokio Hirano 
dari Djepang seorang diago judo 
sedunia. Hirano ini jang tingginja 
1,62 M. dan berat badan tidak 

lebih dai 70 kg., tidak Jaga 
ampun kepada setiap wannia. 
Ta NaaAa, dalam suatu ke 

laan Dgn 1500 Pe-| | 

  

   

    

   

            

   

   

1| Sebagaimana dikabarkan, ada 14. 

Dianggap Sbg Dewi Oleh 

  

  

  

  
Suatu pemandangan di Taipeh. Tampak bekas tawanan tentara Tionghoa 
dan Korea Utara jang ! 
baris melalui djalan raya Taipeh, pusat pemerintahan Chiang Kai Shek. 

000 orang bekas tawanan jang emoh 
apulangkan kenegerinja itu, kini ditampung di Taiwan. —. 34 

  

'Konggres Sosialis Eropa 
bahwa disamping Ge aa oma Uni Barat Harus Perkuat Diris Persa- 

Ituan Djerman Harus Terus Diusahakan 
|. Guna Perkokok Keamanan Eropa 

ANGGAOTA SOSIALIS dalam parlemen Belgia, Vixtor 
Larock, pada hari Sabtu menjatakan dalam sidang pembu- 
kaan Konperensi Sosialis Internasional Eropa di Brussel, bah 
wa Uni Barat harus memperkuat diri dengan tidak ditunda- 
tunda lagi. Larock dalam padaitu mengatakan bahwa keingi- 
nan Sovjet akan perdamaian rupanja jalah sesuai dengan 
maksud? dan kebutuhan?  Sovjet jang sesungguhnja. Akan 
tetapi walaupun demikian, kata Larock, negara2 Barat harus 
“tetap berusaha memperkckoh keamanan di Eropa jang tetap 
akan terantjam selama Djerm an masih terbagi mendjadi dua. 

  

Dalam-hubungan ini kewa- 
djiban- konperensi sekarang 
ialah untuk menentukan apa: 
kah kaum Sosialis di Eropa 
sesudah  Konperensi Berlin 
akan terus mendesak supajh 
Djerman dipersatukan berda- 
sar pada: pemilihan2 umum 
jang bebas diseluruh negarz 
dan djaminan akan kebebasar 
Djerman untuk mendjhlankan 
politik luar negerinja. 

Godawari Dewi 
Seorang Pemimpin Ko- 
minis Wanita India Jan & 

D 

Suku Warli 

ORANG-ORANG suku Warli 
kini memudja ,,Godawari Dewi”, 
seorang wanita pemuka komunis 
jang datang dari Bombay, jang 
sebagai saudara bergaul, makan 
dan tidur bersama kaum ibu War 
li. Mereka pertjaja bahwa njonja 
Parurekar, nama pemuka komu- 
ais tadi betul-betul dewi jang ke- 
luar dari Sungai Godawari. Djika 
dia datang, dibentangkan tikarnja 
” bagus oleh orang-orang War 

Mengenai poltik Amerika 
terhadap Eropa dikatakan oleh 
Larock bahwa politik itu telah 
menimbulkan kritik2 jang pe- 
das diantara rakjat2 dibenua 
Eropa dan di Inggeris, sedang- 
kan pada waktu bersamaan 
ketJbndongan2 kearah ,.isola- 
sinisme” di Amerika Serikat 
telah mulai 
Kewadjiban kaum Sosialis me- 
nurut Larock ialah untuk men- 
tjari djalan guna mengadakan 
'kerdjasama jang lebih erat 
antara negara2 Eropa dan 
“Amerika Serikat. 

. Njonja Parurekar ini bekerdja 

dibawah tanah ...sedjak partainya 
dilarang oleh Negara Bombay. Pe 
merintah tidak menjukainja, te- 
tapi orang-orang  Warli didalam 
Yutan suka menerimanja. 

Dalam laporannja kepada 
konperensi Larock selandjut- 

nja. menjatakan bahwa apa 
sadja jang tjondong kearah 
hidup berdampingan damai 
antara Timur dan Barat adalah 
Suatu sumbangan kearah per- 
kembangan sistim Sovjet ,,me- 
nudju 'kebentuk2 jang lebih 
demokratis.” 

Larock menambahkan bahwa 
,»ketakutan akan peperangan 
hanja akan memperkuat tota- 
literisme di Sovjet dan penga- 

jruh negara tadi atas rak:at2 
jang berada dibawah pengawa 
sannja, dan pada waktu ber- 

“Pemerintah  bukannja dengan 
tiara jang tepat ..meninggikah 
kemakmuran rakjat”, melainkan 
ditempatkannja sepasukan volisi 
istimewa untuk mendjaga Bukit 
Warli. Meskipun begitu pendjaga 
Hutan dan anggota polisi dibu- 
nuh orang djuga. 

Kegagalan pemerintah India 
dalam hal ini ialah dia menjuruh 
mereka mendirikan koperasi jang 
tidak dapat dipahamkan oleh rak 
jat, dan karena itu tidak menda- 
pat sokongannja. Para anggota- 
nja harus mendapat pendidikan 
setjukupnja dulu, supaja dapat 
memahamkan  tudjuan koperasi 
dan mau mereka bergotong-ro- 

    dian, bahwa ia pernah menga 
lahkan sedjumlah 54 orang lawan 
dalam waktu 25 menit 

samaan akan menambah pen- 
tjerminan2 reaksioner di Ba- 
rat.” "Larock achirnja menjhta 

jong mendukungnja. (Antara) 

  

Menfjari Djuara? Sport 
. Jg Terbaik Setiap. Masa 

Zatopek 'Dempsey, 

: | Angka2 

MINGGUAN-OLAHRAGA Italia Tempo” menurut tiatatan 
»Sportief”, telah mengambil inisia tip untuk membuat enguete dian 
tara Lk. 20 madjallah olahraga seluruh dunia, menanjakan penda 
pat masing2 redaktur, siapa jang 
pemain olahraga jang terbaik dari setiap masa bagi djenis2 olahra 
ga atletik, tindju, tennis. Untuk tiap djenis ar Au Tenun 6 
nama atas dasar pembagian ang ka 6—5—4—3—2—1 

Djuga telah dimintakap untuk me | 
njusun suatu kesebelasan sepakbola 
dari setiap masa. Baja do 

Hasil enguete itu ialah sbb: 

Untuk atletik: en 
No. 1 Emil Zatopek dari Tjeko- 

slawakia jang mendapat angka 105: 
No. 2 Jesse Owens dari Amerika 
mendapat angka 88: No. 3 Paavo 
Nurmi dari Finlandia mendapat   

angka 83: No. 4 Bob Mathias dari 
Amerika mendapat angka 61: No. 5 
Gunder Hagg dari Swedia  menda- 
pat angka 55: No. 6 Cornelius War-j 
merdam dari Amerika mendapat 
angka 25: No. 7 Harb'g dari Djer- 
man mendapat angka 21i: No. 8 
Thorpe dari Amerika mendapat ang 
ka 9: No. 9 Fanny Blankers Koen| 
dari Nederland mendapat angka 7: 
No. 10 Mal Whitfieid dari Amerika: 
mendapat angka 7. j K 

    

Pe - 

Untuk tindiu: $ 
No. 1 Jack Demsey (William Har- 

rison nama benarnja) Amerika 89: 
» 

    

Am Ray Robinson . a 51: . 
Henry Armstrong Amerika 48: No. 
5 Gene Tunney Amerika 38: No. 6 
George Carpentier dari Perantjis -G 

Untuk Tennis: 

kan bahwa tindakan kaum So- 
sialis dimana sadja harus di-j 
tudjukan kepada kedua lapa- 
ngan ini. (Antara) " 

KOMANDAN GEROMBOLAN 
MAT ITEM DITANGKAP, 

: 1 Tilden Dapat Polisi aa Ha, Laka 
g P Pan Djum'at malam djam 2 telah ber 
“Tinggi 5 hasil menangkap  Niran, koman- 

st dan gerombolan Mat Item dan 
bekas lurah Tjileduk (Kebaioran 
Lama), sedang 4 buah senapan” 
Lee Enfield dapat disita. Niran 
mengadakan perlawanan, dan se- 
telah terdjadi tembak menembak, 
Niran mendapat luka2. 

dianggap oleh mereka sebagai 

Susunan kesebelasan Se- . 

| tapmasa. (Daily Express 
Kesebelasan terkuat dari setiap| . ie Pai 

masa tersusun sbb: | | Perdagangan Utk Per- 
Pendjaga gawang: Zamora dari : damaian 

'Spanjol: Full Back:  Nasazzi dari . 
Uruguay, dan Hapgood dari Inggris, Harian tersebut jang menjam 
Tengah: Andrade dari Uruguay, 
'Ocwirk dari Austria, dar Cjakowski 
dari . Yugoslavia! Barisan Muka: 
Matthews (Inggris), Maezza (Italia), 
Di Stefano (Argentina), Puskas: bahwa ,.perdagangan akan dapat 

(Hongaria) dan Orsi (Italia). | melenjapkan rintangan2 jang ru 
| Diantara pemain2 jang terpilih panja tidak dapat diatasi. Perda 

but baik seruan Perdana Mente 
ri Churchill, jaitu supaja perda 
gangan dengan negara2 kemunis 
diperbanjak selandjutnja menulis   

itu, Matthews menduduki tempat | gangan adalah pembikin perda 
paling atas dengan mendapat djum- | maian iang terbesar didunia. 
lah suara 17, kemudian menjusul Kian banjak perdagangan kian 
'Zamora dan Puskas jang na besar 203 Kana Tan naa 

daj djumlah suara 9. achiri djalanbuntu2 dalam lapan 
ea Nae - an diplomasi”. (Antara) at 

Raga : 3 rd 

Paberik2 Tek 
PABERIK2 TEKSTIL ditutup. , bihwa sarekat2 sekerdja di Kana 

Kenaikan djumlah penganggur di | da tidak boleh lagi menghabiskan 
'Kanada merupakan sebab bhw | tenaga mereka dengan: berunding 
|akan diadakan suatu aksi bersama | terus menerus. Sebagai hasil ker 
oleh dua serikat buruh Kanada | djasama itu sekarang sudah diben | 
terbesar jaitu Trade and Labour | tuk suatu panitia — terdiri dari 

| Congress dan Canadian Congress | orang2 terkemuka dari kedua cen | 

of Labour. Jang pertama terga: | trate tsb. untuk memulai . suatu | 
bung dengan AFL (American Fe kampanje jang bermaksud mende|   No. 1 William Tatem Tilden dari ' 

Amerika 142: No. 2 Henri Cochety 
dari Perantjis 64: No. 3 Jack Kra- 
mer dari Amerika 57: No. 4 Donald 
Budge dari Amerika 54, No. 5 Jean 

deration of Labour) dan jang. ke sak pemerintah, Kanada mengam | 
dua dengan CIO (Central Indus bil tindakan2 untuk mengurangi 
trial Organ'sation). Tindakan2 ig pengangguran. Promotor2 . dari 
telah diambil oleh kedua centrale kerdjasama ini tidak merahasia- 

|itu untuk mencadakan kerdjasama kan bahwa tudjuan terachir ada- 
| menentukan sangat sikap sarekat2 lah suatu peleburan dari kedua 
buruh Kanada. Pemimpin “kedua organisasi itu.   Lacoste dari Perantjis . 365: No. 6 

Frederick John Periy dari Inggris 

35, : Centrale itu telah  menjatakap,|  Milton Gregg Menteri Perbu-l 

Igai berikut: 

“RRT Harus Diwakili | 

| dag. Hammarskjo 
Ikan di Ottawa, b 

   
tidak mau dipulangkan -kenegerinja, sedang ber- | 

bertambah kuat. 

  

| | 70.000 Ibu Tidak 
“Di Ia 

Ki 

  

ikatan | 

ang menjuggalkan 

nerima |     

  

an BBB si 
EKRETARIS Djenderal PBB, 

menerang 

ka bahwa, Renublik 
Rakjat Tiongkok akan diwakili 
dalam ban Petai aa - 
jang pokok, tetapi penetapan wak 
Na »keadaan ps ychologi” ada 
lah penghalang utama untuk me 
nerimanja. Kepala pelaksana PBB 
dari Swedia jang memegang “dja 
batan penting dalam PBB dua 
tahun berselang itu menerangkan 
dalam konperensi pers, ” bahwa 
Semua Pakta jang. besar djum 
lahnja harus diwakili dalam PBB 
oleh pemerintah jang paling repre 
sentif mewakili mereka”. 

Hammarskjoeld mendjawab 
pertanjaan2 mengenai misi RRT 
xe PBB, dalam soal utama ini 
ia menerangkan kepada pres: 
.Perwudjudan dari prinsip harus 
dilakukan dalam keadaan psycho 
logis dan soal waktu”. Tetapi 
ada sjarat2 penting dalam per 
dudjudan "prinsip tersebut — dan 
karena itu harus dipertimbang 
kan sangat masak2”, demikian 
katanja. Hammarskjoeld untuk: 
kedua 'kalinja mengundiungi Ot 
tawa sedjak ia memangku - dja 
batan sekretaris djenderal PBB. 

(U.P.) 

Akan Dipindahkan 
.Ke Lain Negeri? 
Susanto Rundingkan 

| Nasib Peladjar2 Kita 
Di Nederland 

MENTERI P. P. dan K. Mr. 
Moh. Yamin di Kementeriannja 
telah mengadakan  pembitjaraan 
dengan Kuasa Usaha Indonesia di 
Nederland, Mr. Susanto Tirtopro 
djo, mengenai keadaan peladjar2 
Indonesia di Nederland. Pertemu 
an itu dihadiri pula oleh Menteri 
Luar Negeri Mr. Sunarjo. Dalam 
pertemuan itu telah ditindjau ke 
mungkinan2 memindahkan 

di Nederland ke negeri2 lain, me 
ngingat kesukaran2 jang mereka 
alami achir2 ini mengenai idjin 
tinggalnja di Nederland. (Antarv) 

Pa 

Mahasiswa? Dan 
» - Professor? Pe- 

ea .. 
rantjis Mogok 
PARA mahasiswa dan guru2 

besar telah melakukan pemogo- 
kan diseluruh 33 buah kotg Uni- 
versitet Perantjis pada hari Sabtu 
jl. sebagai protes terhadap kurang 
nja budget untuk pengadjaran. 
Perhimpunan nasional  mahasis- 
wa2 Perantjis mengatakan, bahwa 
pemogokan itu hampir 10076 
effektif, : 

Para mahasiswa dari perguruan 
tinggi Paris dan tjabang2 penieli 
dikan pengetahuan didjalankan se 

| penuhnja. Lembaga radium Paris 
dan laboratorium akan ditutup. 
Di Monpellier, Poitiers, Bor- 
deaux, Grenoble, Strassburg dan 
Marseille pemogokan 1004 ef- 
fektif. 

Di kota-kota Universitet lain- 
nja para gurubesar tak mau mem 
berikan kuliah. Di Lyon para 
gurubesar ikut serta mogok dgn 
mahasiswa. Seruan perhimpunan 
nasional mahasiswa Perantjis te- 
lah dapat mengumpulkan sedjum 
lah 2.000 orang mahasiswa untuk 
mengadakan rapat protes. 

Di Sorbanne dikibarkan. bende 
ra jang memuat sembojan .,Ditu 
tup karena menghendaki kredit”, 

Archif2 serta perpustakaan Uni 
versitet jang stafnja mendjadi ang 
gota perhimpunan2 guru2 besar 
djuga sebagian besar ditutup pada 
hari Sabtu itu. Sekolah2 perte- 
ngahan telah mengadakan pemo 
gokan pula. Kabarnja pemogokan 
di sekolah2 untuk laki-laki lebih 
effektif daripada. disekolah2 utk. 
wanita. (Antara) 

DEWAN MONETER MENJE- 
TUDJUI PENDIRIAN PABRIK 

MOBIL. 
Dewan Moneter pada prinsip- 

nja telah menjetudjui pendirian 
paberik mobil di Surabaja 12 akan 
diselenggarakan oleh Udatin ber 
sama Borgward dengan modal 
6.000.000 D.M. (Mark Djerman). 
Sedikit hari lagi akan datang di 
Indonesia wakil2 paberik mobil 
Borgward dari Bremen utk. meng 
adakan pembitjaraan mengenai 

| perumusan jang terachir daripada 
pendirian paberik mobil tsb. 

. Seperti telah dikabarkan, pem 
bagian saham ialah 4976 modal 
Djerman dan 5176 modal Indo- 
nesia. . 

  

  
ruhan Kanada menerangkan bah 
wa tidak ada alasan untuk kuatir 
tentang pengangguran, dan menu 

rut dia adalah salah untuk mem 
berikan lukisan jang gelap. Ia me 
ngemukakan absan bahwa keada- 
an dibeberapa industri adalah de 
mikian matjam, bahwa mereka ha 
rus melalui suatu waktu peralihan 
tetapi djurubitjara2 dari sarekat 
sekerdja mengatakan bahwa selu 
ruh djumlah penganggur hamp'r 
500.000 orang dan beberapa tem 
pat 1575 dari djumlah . pekerdja 
tinggal lontang lantung. 

| MADJALAH  INGGERIS Sunda ria?” menulis 
: Minggu lalu telah datang di Inggeris wakil2 dari ang- 

| Amerika Serikat untuk berunding dengan wakil2 res- 
(mi dari Inggeris tentang kemung kinan untuk memaksa agar solda- 
| du2 Ameri An ui 

—Iiah 70.000 anak2 itu mau membajan On 
|| Beberapa pekan jang lalu Pengadilan 1 : e 

uan dari seorang. wanita bernama Mary Smith dari 
sire, jang meminta @gar Robert Warren soldadu da- 

ri angkatan Amerika dihukum ol@h karena ia ta' memenuhi kewa- 
diiban2 moreel kepadanja. ' , 

   
   

   

pela | 
djar2 Indonesia jang kini beladjar 

10.000 Anak Tidak : 

: ai Bapak | 
k Mempunjai Suami | 

Resmi—Gara2 Pasukan2 Amerika 
ggeris 

ay Pictorial” menulis seba- 

anak di Inggeris jang berdjum- 
gkos hidup anak2 tersebut. 
Yinggi di fnggeris telah me 

Lor Goddard, Hakim Kepala 
Jari Pengadilan tersebut mengata 

S2 Inggeris harus bersikap hati2 
rhadap soldadu2 Amerika. De 

agan meninggalkan moral ini ma 
'ka ternjatalah 70.000 orang gadis 
sudah mendjadi ibu dengan 
bersuami dengan resmi. Mungkin 
ada kans jang adil, jalah memak 

membuka dompetnia untuk mem 
biajai ,,anak2 mereka itu”, 

Pendapat umum di Amerika 
.djuga mulai sadar tentang kekeli 
iruan2 dan perbuatan2 schandaal 

Senator T. Greene, anggauta Se- 
naat untuk urusan luar negeri per: 
nah-mengatakan bahwa: suatu per 
djandjian agarlah mendjadi keha 
rusan untuk dapat mengatasi situa 
si.itu”. 

Dengan muka jang sedih dan air 
mata jang. berlinang-linang sambil 
mendukung anaknja jang baru ber- 
umur 12 bulan, Mary mendjawab 
pertanjaan2 jang diadjukan oleh 
wartawan ”Sunday Piccoria?” 

Anak saja ini adalah bajangan mu 
ka 'ajahnja. 3 

Tapi Warren ajahnja, telah berpi- 
| sah. diauh dan kini berada di Nel- 
conville Ohio. Berkatalah Marry 
Smith selandjutnja semula kita ma 
sing2 bertemu disebuah hotel jang 

besar. Ibuku bekerdja pada hotel 
tersebut kemudian datanglah se- 
orang Amerika dan bertjakap-tja- 
kap dengan saja. 

Pertjakapannja lantjar dan asiik 
hingga setjepat kilat aku tawarkan 
padanja untuk makan dirumah ka 
mi. Kemudian ia sering2 datang di- 
rumah dan merasa ta? asing lagi. 
Sambil tersedussedu Marry menga 
hentikan pertjakapannja ke- 
mudian ia menjatakan bahwa ”se- 
umur hidup aku ta' mau bertemu 
dengan ia lagi”. 

Demikian Mary. & 
Undang2 ketentaraan Amerika 

Serikat memang mempuniai ke- 
kuasaan untuk mengharuskan pa 
da setiap soldadu Amerika agar 
membeajai anak2 jang mereka 

|tinggalkan. Pengadilan Amerika 
akan memerintahkan keharusan- 
nja itu kepada mereka. Diduga 
apabila perundingan wakil2 Ame 
rika dan Inggeris memperoleh ha 
sil, maka 70.000 ,,ibu jang ta? ber 
kawin” dari Inggeris sena 
atkan uang saku guna berang 
Pamerin | dan disana mereka 

nja”, a: 
(Untuk mentjegah berulangnja 

kedjadian tersebut maka Inggeris 
telah membuat peraturan baru un 
tuk soldadu2 tamu jang berdiam 
di Inggeris, sedjak tahun 
Dan kimi peraturan tersebut te- 
tap berlaku. Orang mengatakan 
habwa undang? tersebut baru akan 
diakui mendjadi undang2, setelah 
anak2 tanpa bapa2 mentjapai ke 
dewasaan. Federasi Psychiaters 
Inggris -baru2 ini mengemukakan 
saran agar dunia membentuk se- 
buah mahkamah internasional jg 
akan memberikan kommando ke 
pada semua bapa2 soldadu agar 
mau membiajai jang tertjetjer. 

Angka2 resmi jang diumumkan 
di Amerika sendiri menundjukkan 
bahwa soldadu Amerika telah me 
ninggalkan anak diberbagai nege 
ri pada waktu mereka berdinas se 
bagai tentara pendudukan. 

Di Inggris angka tersebut menun 
djukkan 70.000 anak, di Djepang 
100.000 anak: dan di Djerman 
50.000 anak. : 

Utk Pertinggi 
Mutu Anggauta 
Partai Kominis Bulgaria 
Adakan Pembersihan 

SUATU pembersihan jg sung- 
guh2 telah dilakukan dalam par- 
tai komunis Bulgaria, demikian di 
umumkan oleh perdana menteri 
Bulgaria Vulko Chervenkov dim. 
pidatonja jang diutjapkan dimuka 
kongres partai tsb. jang diadakan 
pada hari Kemis di Sofia. 

berita tersebut jang dapat ditang 
kap di London selandjutnja me 
wartakan, bahwa menurut 
rangan Chervenkov partai komu 
nis Bulgaria sekarang mempunjai 
368140 orang anggauta penuh, 
127.516 orang lebih sedikit dari 
ada djumlah jang terdapat da 
am tahun 1948 ketika dilang 
sungkan kongres jang terdahulu. 
Diterangkan oleh  Chervenkov, 
bahwa pengurangan djumlah ang 
gauta itu adalah merupakan ha 
sil daripada Jangkah2 jang telah 
dilakukan untuk. mempertinggi 
deradjat keanggautaan. (Reuter)   

stil K anada Tutup— Pengangguran Meluas 
nulis kepada P.M. St. Laurent dan 
menjebutkan dalam suratnja pabe 
rik2 tektil jang sudah ditutup se 
lama dua bulan jang lalu ini. Dia 
menerangkan djuga bahwa keba 
njakan paberik2 ini terletak di Ka 
nada T.mur dan kebanjakan dari 
mereka bekerdja hanja dengan 1 
regu sadja, « 
'Ja menerangkan — selandjutnja 

bahwa kini terdapat kemelaratan 
besar diantara beribu2 pekerdja 
tekstil dan dia menuntut spj di- 
adakan perubahan seluruhnja dari 
politik bea dan tjukai untuk meng 
achiri apa jang disebutnja akibat2   Harils Daoust, direktur | dari 

Bond Pekerdja tekstil Kanada me 
jang tjilaka dari bertambahnja im 
port barang2 tekstil, (A.F.) 

kan: ,,moraal adalah bahwa ga | 

ta | 

akan kepada ,,bapak2”nja agar| 

dari tentaranja diberbagai negeri. f 

»hak2 moraa??” kepada ,.suami- 

. disampaikan sendiri atau dengan su 
rat tertjatat langsung kepada Pani- 

1952.:tya Pemilihan Indonesia dengan ala 
mat: Djalan Pintu Air Nr. 1, Dja- 

! NV Ketentuan 

Radio Sofia jang menjiarkan | 

kete? 

Ia 

  

      

menolak "untuk kembali 

: BERDASARKAN PA 
P.P. Nr. 9/1954, maka 
ikan: -. 5 

IL. Waktu pen 

1. Partai Politik atau 
jang memakai nama,. jang 
lonnja dalam pemilihan a 
Dewan Perwakilan Rakjat: 

Orangan dalam pemilihan an 
Dewan Perwakilan Rakjat. 

1. Bagi Partai Politik atau Organi 
sasi lain atau Kumpulan Pemilih ig 
memakai mama, ialah pengurus be- 
sarnja 'atau. pengurusnja, jang dae- 
rahnja termasuk - daerah pemilihan 
jang bersangkutan. 

2, Bagi orang, jang akan di kemu 
kakan sebagai tjalon -perseorangan, 
ialah ia sendiri, dengan disertai ku- 

tipan dari daftar-pemilih mengenai 
diri sendiri, jang  ditanda-tangani 
oleh Ketua Panitya Pemungutan 
Suara jang: bersangkutan. 

Apabila orang itu belum d'daftar 
dalam. daftar-pemilih, maka kutipan 
tsb. diganti dengan surat keterangan : 
dari Ketua. Panitya Pemungutan ' 
Suara, jang ditanda-tanganinja ten- 
tang hal-hal sebagai berikut: 

a. nama lengkap, termasuk nama 
panggilan, djika ada: 

b. umur, 
Cc. sudah/pernah/belum kawin: 
Gd. djenis laki-laki atau perempuan: 
e 
f 

ggota 

. alamat rumah: 
- pekerdjaan, 
- penduduk dari desa, ketjama- 

tan, kabupaten, daerah Pem'lihan 
mana. TA 

wa
   IV.Pengiriman:- Surat pengemuka- 

an nama dan tanda gambar harus 

karta, disertai alamat lengkap dari 
pengirimnja. 

mengenai nama: Ig 
dikemukakan sebagai nama ialah: 1. 
Bagi Partai Politik, atau Organisasi 
lain atau Kumpulan Pemilih jang 
memakai nama ialah nama dari Par 
tai Politik, -atau Organisasi lain atau 
Kumpulan Pemilih itu. 
Nama tsb. boleh dengan seleng- 

kapnja dan boleh dengan singkatan- 
nja. 

b. Bagi. seseorang jang akan dike 
mukakap sebagai tjalon perseorang 
ialah nama orang itu sendiri. 

VI. Ketentuan mengenai tan- 
da gambar: pi 

1. . Tanda gambar harus te- 
rang, sederhana dan hanja hitam 
diatas putih. 

2. Sebagai tanda gambar tidak 
boleh dipakai lambang Negara 
Republik Indonesia, lambang Ne 
sara Asing, bendera Kebangsaan 
ang Merah-Putih, gambar perse 

Oorangan dan gambar-gambar jang 
bertentangan dengan  tata-susila 
Indonesia. 

3. Tanda gambar digambar di 
dalam persegi empat, jang ber- 
ukuran 3 X 3 cm. dan digambar 
nja diatas kertas putih persegi 
pandjang jang berukuran 3 X 6 
cm., sehingga dibawah tanda gam 
bar itu tersedia persegi empat ko 
Ta jang berukuran 3 X 3 cm. 

VII. Djumlah dan ketentuan lain- 
nja mengenai nama dan tanda gam- 
bar: 

1. Dalam surat pengemukaan na- 
|ma dan tanda gambar supaja dite- 
rangkan: 

a. untuk bada mana nama dan 
tanda gambar itu akan diperguna- 
kan (Konstituante atau Dewan Per- 

wakilan Rakijat). 
b. untuk Daerah Pemilihan mana 

nama dan tanda gambar itu akan di 
pergunakan. 

2. Djumlah nama dan tanda gam- 
bar jang. harus disampaikan untuk 
tiap2 daerah pemilihan dan untuk 
tiap-tiap badan  (Konstituante dan 
Dewan Perwakilan Rakjat) ialah 7 
(tudjuh) buah. Ta 
NIH. Tentang nama dan  tan/a 

gambar jang dikirim sebelum peng- 
umuman ini: Semua nama dan tan- 
da gambar jang dikirim sebelum 
pengumuman ini dan jang  behim 
memenuhi  ketentuan-ketentuap tsb. 
diatas dianggap tidak berlaku. 

  

BERATUS - RATUS NONA 
INGIN DANSA DENGAN 

PUTERA MAHKOTA 
Beratus-ratus nona menbandji- 

ri malam dansa jang diadakar 
untuk malam di Gakushuin Uni- 
versity Tokio. Mereka berharap 
dapat kesempatan berdansa de- 
ngan putera mahkota Akihito ig 
kini sudah berumur 20 tahun, 
Tetapi mereka ketjewa. Akihito 
mengatakan sedang sakit dan ia 

Di Kaesong IPeranfjis Akan Sokong 

Pun di Kaesong (Korea Utara) belum Ia 
perajaan penjambutan 21 orang bekas taw 

'Tanda2 Dalam Pemi- 
lihan Umum Nanti 

SAL 41 U.U. Nr 
Panitia Pe 

gemukaan: Di mulai pad H. Jang dapat mengemuka kan nama 
Urgani sasi lain atau K 
akan mengemukakan 

ns3ota Konstituante 

2. Seseorang, jang akan dike mukakan 

    tinggal duduk sadja, 
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Masuknja 

RRT Dlm 

PBB 
Asal Peking Mau Henti- 
kan Perang Di Indo- 

China ? 
MENTERI MUDA peperae '“. 

ngan Perantjis Pierre de Chivigne 
pada hari Sabtu menjatakan df 
Saigon bahwa Perantjis mungkia 
akan menjokong usaha supaja 
RRT memasuki apa jang disebut 
nja ”kerdjaszma jang normal an- 
tara negara2 didunia, apabila 
RRT menjetudji untuk menga- 
chri peperangan di Indo Cha, 

Chevigne jang bersama2 dex 
ngan menteri pertahanan Peran- 

tis Rene Pleven sedang berada 
di Indo China untuk memeriksa 
medan pertempuran, dalam pada 
itu menjatakan bahwa suatu per- 
setudjuan dengan RRT untuk 
mengach'ri peperangan di Indo 
China adalah ”bukannja tidak 
mungk'n, tetapi akan tergantung 
pada kehendak Sovjet Uni. : 

Ia menambahkan bahwa Perantjis 
mungki, djuga akan membuka kem- 
bali hubungan? perekonomiannja de- 
ngan RRT, apabila pemerintah di 
Peking mengambil lJangkah2. untuk 

mengachiri pertumpahan darah jg. 
sudah berdjalan 8 tahun ini di Indo 
China. P 

Chevigne menekankan bahwa Pes 
rantjis tidak mempunjai maksud un- 
tuk ,,meninggalkan rakjat Indo Chi- 
na kepada komunnisme”, tetapi di- 
katakannja, bahwa Perantjis ,,tidak 
dapat menolak tiap kesempatan jg. 
dapat mengachiri peperangan di In-. 
do. China dengan terhormat.” 

| 

  
ma berselang telah diadakan 
anan bangsa 

kenegerinja dan memilih ing 
Utara sadj.a Tampak pada gambar 4 diantara 

. djalan-djalan dengan bebasnja di 

Amerika, jang 
In menetap di Korea 

21 orang tadi sedang ber- 
sebuah pasar di Kaesong. 

- 

JI. - 71/1953 dan pasal 23 
milihan Indonesia mengumum- 

a tgl. 1 Maret 1954. 
dan ganda gambar: 

umpulan Pemilih 
tjalon/tjalon-tja- 

dan/atau anggota 

PENDAKI GUNUNG  PERAN- 
TJIS TJAPAI PUNTJAK 

ANDES. . 
Untuk pertama kali dalam se 

djarah pendaki gunung2 ekspedisi 
Perantjis telah berhasil mentjapai 
puntjak dari gunung Andes jang 
tingginja 23.681 kaki, jakni Aco- 
cagua. Demikian diwartakan hari 
Dijum'at. 

sebagai tjalon perse- 
nte dan/atau anggota     Konstitua 

    

        
. . 2 . 2 Utjapan Terima Kasih 

Kami utjapkan beribu2 teri ma kasih 
segala pernjataan belasung kawa, 
taran djenazah dan sumbangan2 
pada wafatnja : 

.. Almarhum: R. M. Ng. HATMOHUDOJO 
jang telah wafat pada tgl. 25 Febr. 1954 djam 16.00 di Solo Semoga Tuhan J.M.E. me mbalas budi Saudara2 jang luhur. 
itu. Jang berduka tita 

a/n Keluarga Almarhum 
1. R. M. Ng. BROTODARMOJO 
2. R. M. SUTARDI. 

kepada saudara2 atas 
“perawatan serta penghan- 
Jang berupa apapun djuga, 

      
An MAT EA 

TERIMA 
       

   

  

TE PENA PA GR EA 

KASIH 

  

PERNJATa'AN 
Fa . Dengan djalan ini kami  menghaturkan diperbanjak MM 
is terima kasih kepada sekalian. Bapak2, Ibu2, Handai taulan 

dan Saudara2 jang telah memberi. bantuan moreel maupun 
materieel selama sakit, meninggal — dan dimakamkannja 
iieri kami: soda. ISU ROPLED'O 
'di Prampalan Sragen pada tanggal 20 Pebruari 1954, . 

R.-T. SURODIGDO 
dengan keluarga: 

  

             
       
        

     
      

    
       

    

    

    

     
   
    

     
    

   
   

   

   
   

  

   
   

Mao aan 

Kursus Lisan Memecsang Buku 
UNTUK UDJIAN BOND APRIL 1955, 

Romb. baru: 4-3-'54 djam 18.00 Hari beladjar : 
Senin & Kamis djam tersebut. Pangkal Rp. 10-— 
Uang Kursus Rp. 27.50. Diktat gratis. Nilai pela- 
djaran terdjamin. Tinggal beberapa tempat. : 

Romb. baru utk. Bhs. BELANDA: mulai tgl. 10-3 - 54 djam 
16.00 — 17.00. Pangkal Rp. 5— Uang Kursus 
Rp. 12.50. Hari beladjar: Senin, Kamis, Dium'at: 
Kepada mereka jang dulu kami tolak karena sela- 
lu kehabisan tempat, diharap segera datang kem- 
bali. 

Peladjaran lain2: MENGETIK, INGGRIS, 
(landjutan). 

» 

Memegang buku 
#3 

INSTITUTE THE HOPE “ 
Randusari 1/305 Semarang. 

  

  

Kabar Gembira 

Dengan segala hormat 
Saja jang bertanda tangan dibawah, H. A. Djawad Fa- 

kih Perusahaan batik Manis Tjap Kapal Hadji, Karangkagjen 
Jogjakarta. 
Saja membilang diperbanjak terima kasih atas kemandjuran- 
nja Obat VIRANOL. 
Mudah-mudahan Obat VIR ANOL itu bertambah kemandjur- 
annja. 
Terima kasih, 

   
Hormat kami. : 

H. A. DJAWAD FAKIH 
Perusahaan batik tjap Kapal Hadji 

Karangkadjen 
17 Januari, 1954, Jogjakarta. 

  

    

      

Anggur An Tay Tjap “BOKAJA" 
Istimewa untuk kaum ibu jang sedang mengandung, agar su-" 

paja si-ibu serta bajinja jang sedang dikandung dapat tambah ex- 
tra kekuatan, serta djika si-baji telah lahir berbadan sehat dan 
djauh dari gangguan penjakit. ai 5 

PUSAT PENDIUAL : 

KONG: DJIN “TONG 
PEKODYAN 105 — TELP, 1885 — SEMARANG.



   
  

   

  

        

    

    

   

Pep 2 Ma Min 125cc. 5 PK. TA 
lling: 3 versnelling. SEA 

Maka, 2 bel akang 

ag PK per djam. 
SIN : 1 Jiter — 45 KM, 

      

A : menurut peneta pan Pemerintah sementara - 
O— £r. 

umnja 2 Kami pesanlah sekarang djuga pada : 

. Super Radio Company N. V. 
IJABANG BEUARANG: SELERAN Haa 5. 

  

  

@apat alan 

FTAL, 

(Goan Hien Ho 

|tentang 

AA 
    
    

    

       
   

   
   

Pekerdja'an TJEPAT selesai. 
   

      

    
   

an 

harga peran Di. iga 
GULING, 

“ju Giat 

Toko Di jala 
Duwet 60 - sma Tel. na 

    

      Untuk m anta n. ke epeeiuan RUMAH TANGG 

MEUBELMAKER 

Pandean 101 — Tilpon 1813 
Semarang. 

Eig.: Soen Bok Soen” 
Terima segala esanan-pesanan 

barang-b TG Rumah 
Tangga ! ! 

Potongan model PALING BARU 
Radjin dan memuaskan 

Kleermaker KIM BIE” 
Djl. Mataram 191 - Semarang. 

  

DIDJUAL : z 5 
Satu bromfiets DUCATI th. 1951 
warna merah. Masih baik harga 

dji). 
  

     

   au! "aa 

: Ket 
Hart Pa 

3 S | 5 AL Aa : 

  

  

  
: : | Iaantatan 

HOTEL OEWA & ASIA 

    — PONTJOL 4.- TELP. 1554.- SEMARANG 

  

P. M. 1. 

   

GA datanglah | 

. Terima lagi 

— Hoffmann ea bian 
250: 004 takt, 

. Twin-Motor dan Cardan-aandrijving 

Memudjikan dengan hormat 

“Ara 

BT Pen ag an an 

IU NP ANN NC 

  

    
  
  

   

- l. Droek meter 
ARTS. 

: »Panti- Wilasa”, Karangtempsl 50. 
: ' TIDAK BERPRAKTIJK 

  

  
  

  

Rp. 2500,— Dj. Solo 19 (Gerga- £ 

  
  

  

: BETUL2 MURAH ! 
| Kami sedia matjam2: 

“ ACTENTAS untuk kantor, 
TAS—PICNIC untuk berpigian, 
TAS—SEPEDA untik B romtfiets, 
KOPER untuk keluar negeri, 
SEPATU Tuan, Njonja dan anak2, untuk dansa, sport 

| dan pesta. 

£ KLOMPEN untuk sehari-hari, kerna musim hudjan, 
Baru terima : 

| SEPATU nona, pembikinan dari bihan GABUS : model 
sangat mungil. . Sia 

ROYAL SHOES” 
Djl. Mataram 203 Semarang Telp. 2173. 

Ih
 
n
h
 

  
    Mean 5 ma 

  

B mulai tg. 1 Maart 1954. 
berhubung pergi Luar Negeri, 

dn blm cansu psms En 

MURAH ! MU RAH ! | MURAH! wi 
LI 

  

  

  

Bea TAHU 
Dengan ini djalan kami mengumumkan bahwa 

"N. V. LEEBUWEN-APOTH EEK MEULEMANS v/h ANT. 
'C. MARCKS akan dibuka kembali memakai nama : 

BIMA APOTBEKEN NO 
dengan mengharap chalajak ramai suka maklum adanja. 

Djagalah tanggal pembukaan resmi untuk umum jang "akan dimuat dalam ini sitrat kabar. : 
BIMA A 
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KEN N. Vega 

  

Malam & mb. 
7 tah.) 

GA 
    

        

ND" 

-9.15    

    

   

    
   23 Akitataja dari pe- 

“ perangan di lautan 

3 Penuh sensatie! 3 
s Aa Hebat ! 

S Gempar ! Ia 

  

    

Seteran 42 — Semarang. :   
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Li 

| bersih beban? laksana baru 
| karena Sabun Tjap Tangan. 
t 

Ik 

tidak bersih berul dan kojak 
karena sabun biasa. 

i 

g 

Agak SAE 

$-2314008,   

    

Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

"memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan. Sampai 

sisa jang terathir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan ka- 

rena tjutjian jang putih bersih. 

  

     

        

  

SABUN TJAP TANGAN 
, Sabun jang paling hernat 
BR, untuk segala tjutjian. 

-- “3 ni is &   
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Fa Tab da tang : —TMARK TEVENS — ANGELA LANSBURY — g , 20. PATRIC KNOWLES 
2? Color by 

»M U T t ex 1 Tehnicolor ! 
Menggemparkan ! 1 

  

   
   

  

1 5.00-7.00-9.00 

1 2g t 
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Perbinpiitan jang 

TI !. Hebat   
  

Ba amat Sp dB RI Ma Ha 
. Ka Una Mai» Aman AOA PENA 

Lp NA Iu 

HE HANGMAN'S Mede 
Fr 3 Amazing drama packed 1 3 

at AA Na / 

arzan thrilis! 

PX) P 

bae Direeted by WILUAAA TANELE 

seen oy by | Edward I'lowe« krom a Story by Carroil Young « Based Upon ihe 
Mena eme nona by kogar Rice Bvrroughs 
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AN iba jang menderita tjelaka 

rtempuran silat ! 

    

    
      

  

   

    

OA" 
-and Tropicals adventure. 
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(of the 2 ana! 
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““HECHT-,   
INSTRUMENTEN / MEDICYNEN TAFELS p. roda 
KOMMEN STANDAARDS Jaana P- roda) 5 , 
STE 
Se? AEDISOAN Sch SCH AREN 

DARM-, en INJECTIE NAALDEN 
BLOEDDRUK METE) RS 

Firma SIDODADI 
SETERAN 87 SEMARANG. 

  

MENIKAH: | Fan Ta sama dibeli : 8 2 : R. HADI HERMONO | 1. dari persediaiin: | , 0 dengan | | 0 Thorens record-changer. type | 
Re MARTIDJAH CD-63 (Unit) Rp. 1650.— | 

SEN ga ios Po 0 Philips gramofoon-platen | 
Za. Man 2 ena | per bidji Rp. 27.50 | 

HET | Philips hand- ' DISEDIAKAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN IMPORT : Ip : Lah P Na | TROPEN Aa Rak Mon LAMPEN 1 'f p- 34. — | 
(pakai e untu iatas medja f | ba "1 | SIEMENS ”FIDUS” DENTAL UNITS Radio sMASCOTTE | "BAI SC H” INSTRUMENTEN KASTEN Dj. Seteran 26. . Tilp. 1948 | SEMA RANG. 
  

| | 

  

spiritus) 
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a F 
oa Gosdwal kuda / 
( HADIAH pertama MOBIL SEDAN seharga Rp. 57.000.— / 
dan lain-lain BARANG jang BERHARGA ! ? 

Silahkan belandja di Toko kami sedikitnja / 
seharga Rp. 25.—, dapat GRATIS 1 GOODWILL 8 

COUPON tersebiit. # 

UNIVERSAL STORES. 
SPORTS SPECIALISTS $ 

BODJONG 6 B SEMARANG, . ( 
ka Tita (Sebrang 2ara Du BNN 2 

  

  

  

Ditjari dengan segera. 
SATU TYPISTE 

(wanita) segala bangsa W.N.I. jang 
dan  Inggeris. 

mengerti bahasa Belanda 

Surat2 dialamatkan kepada.Harian ini advertensi no, 5/ 1394. 

  

BESOK PAGI PREMIERE BESAR!!! 
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. AUTO-ONDERDETIN 
»  ACCESSORIES-BANDEN 

ACCU'S — OLIE dl. 

Toko menara 

ss CURSUS 

  

Gg. 

KILAT 
« RADIO — MONTEUR 

RADIO HOSPITAL 
Randusari 47 — Semarang. 
PLOEG BARU tgl. 1 Maart 
1954, 
Seng Handa Rara Rp..20.— di 

Pinggir SAMPURNA 
i 

Hari les: 

Lamanja 10 bulan, djika tidak 
. berhasil, dapat beladjar terus 
zonder bajar lagi 
Lekas datang, Tanah kehabi- 
san tempat. 

  

ARE YOlI DOING Hu RE IN : 
(es NHERES MADAME) 

“ SEE SNen & VGo Mn an Pp 
TH" 

HE1S EUARPIN Ta Tun Pe 
3x COMPANY Money. y MIGH Png Y Ya:     

— Willie, apa jang tenlaka kau 
kerdjakan dikota sini? Dimana Nj. 
Moonmist? 

Ka KONSER 2 an PUN Saja tidak me- 
ngerti . apa jang kau tanjakan itu,   Tuan.” 

Roy Rogers 31 

— Djangan tjoba tjeritera- 
| kan sesuatu kepada Rogers, Sherif, Orang gemuk berkata, bah- 

nanti saja tembak engkau, O' wa dia sedang mendjaga uang per- 
Dooley. NSORARI AU Mbak 
— Para hadlirin. Sekarang — Sesuatu ada jang tidak beres, 

tiba waktunja untuk menjanji Willie sedang berbuat jang “aneh2. 
lagu lain, P3 

bi 

da AN 

Ne una! Pergi mentjari Tn. 
           

      

   

EYOU ay Aennan oo, HE'S 
“us TOMO PONT 

  

    

— Djika engkan tidak men- 
dapatkannja segera disana,  he- 
suk paginja dia akan mengala- 

. mi kesusahan. 
— Dia sedang mentjoba men 

tjeriterakan saja tentang Tuan 
Sheriff dan uang perusahaan 
Express. 

  

ORION | METROPOLE 
3.00 - 6.00 - 8.00 - 10.00 (17 tah) 3.30 - 6.00 - 8.00 - 10.00 

| RABU berbareng ,R EX” 10:00 — 6.00—8.005-10.00 | 
Pesan tempat : Pagi 9.00 — 12.00. (Tidak terima per Telef. 
COLUMBIA'S SUPERPRODUCTIE in TECHNICOLO 

Were. “3 ihe goreen ai Poatesi.. 

  

     
    

  

   STEWART 

GRANGER 

  

    
   

CHARLES LAUGHTON 
mitit JUDITH ANDERSON -Stt CEDRIC HARDWICKE - 2 

BASIL SYDNEY: MAURICE SCHWARTZ 
Opeinati ALAN BADEL 

so1on 51 

Screen Play by HARRY KLEINER » PN 
Directed by WILLIAM DIETERLE » A BECKWORTN CORPORATION PRODUCTION 

  

Film2 jang tak mudah dilupakan adalah: ,,Gone with the Wind”, 
,Samson and Delilah”, ,,David and Bathseba” dam 5006 Vadis ia 

Kini Coiumbia mempersembahkan sebuah tjerita kuno raksasa !! ! 
Penonton akan mengagumkan si-tjantik RITA HAYWORTH berdansa 
»Ihe Dance of the Seven veil” (Berdansa dengan pakaian tudjuh susun) 

jang memilukan hati!!! 
HARGA TEMPAT : KL. I Rp. 4—, KL II Rp. 2,50, 

(Pertundjukan siang hari: HARGA BIASA). 
»Kenaikan tarip di-idjinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 

Ki TI Rp35. 

  

REX 
Susan Hayward — Chariton Heston 

Ini malam pengab.: 

» Hung Lou Sin Mong”   INI & BESOK MALAM 

lam surat keputusannja tgl. 21/12-54 No. 3797/K.P./13142/8511, 

Ini malam pengab.: 
59 (17 th. ORION Ia Tas OTT TR 

| Glenn Ford — Janet Leigh 

»The Doctor & the Girl” 
(Tjinta seorang Dokter). 

Metropole 

The President's Lady” 

"BESOK MALAM PREMIERE 

“DJAGALAN" 7.00 9.00: (17 th) 
Danny Kaye — Gene Tierney 

  

5.795 (43 th) 

»On The Riviera” sra” (Color! Randolph Scott — Patrice Wymore 
aer Pake Loe 

“7.0. 07 njliThe Man Behind the Gun 
(Technicolor), 

Type Pertj. SEMARANG”. Idzin No. 1492/IN/A/172, 
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