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V. Suara Merdeka”, 
etami, ! MO Ng BU 

A. 

Smg. 

| dalam kota Sm 
termasuk meterai). 

      

  

1g pihak Kedjaksaan. 

wa 

Mengenai siapa2 jg akan 
merdja i pembela para terdak 
Wa, pihak Kedjaksaan mene- 
rangkan, bahwa hingga kini be 
lum diterima pernjataan dari 
pihak para terdakwa apakah 
mereka akan memakai pembe- 
la atau tidak. Tentang keaZaan 
para terdakwa dapat. diterang 
kan, bahwa mereka itu “di ta- 
han dipenijara “Wirogunan” 
Jogja dan mendapat perlakuan 
jg tidak mengetjewakan. Mere 
ka hanja menjatakan - bahwa 
merasa lebih bebas bergerak 
ketika ditahan di Nusakamba- 
ngan caripada didalam pendja 
ra sekarang .ini, Hal,ini me- 
mang benar, sebab di Nusa- 
kambargan pendjara meruna- 
kan tempat tidur sadja, dan 

masih harus diselesaikan oleh 

kalangan tersebut, dalam pe- 

suatu sikap dari pihak terdak-| 

   

  

    
   rotes" 

lengenai Penahanan2 

  

Bukti2 Ikutnja Gerakan2 Ulegaal 
Di Indonesia 

£ 

madjukan olsh Pemerintah Bel 

ngundjukan2, bahwa mereka nga 
dalam gerakan2 bersendjata illegal jang bertudjuan negara Republik Indonesia. 
waban Pemerintah Indonesia 
da Konv'sariat- Agung Belanda di Indones'a, Pemerintah Indone- sia berpendapat, bahwa menurut 
kum pada taraf pemer'ksaan sekarang 
kan, selama perkara2 oleh Kedjaksaan 
Pengad'ian Negeri. 

 Djawaban Pemerintah Indone- 
sia lengkapnja sebagai - berikut : 
Kementerian Luar Negeri me- 

njampaikan salamnja kepada Ko- 
misariat Agung Keradjaan Neder 
land di Djakarta dan membalas 
nota Komisariat Agung tanggal 
13 Pebruari 1954, ' mempermal:- 
lumkan dengan hormat sebagai 
berikut : 

Sed'ak penierahan” kedaulatan, 
keselamatan Republik Indonesia ' 
masih dibahajakan oleh anasir2 
jang hendak merobohkan negara 
atau jang mengatjau dan mengan 

| Gam keamanan dalam negeri. Di- 
antara anasir2 'itu tidak sedikit 
warga-negara Belanda jang menu- 
rot pemeriksaan, jang telah dita. | 
kukan njata langsung atau tidak 
langsung, terlibat dalam gerakan 
iang berbaha'a itu. 

Pemerintah Indonesia, jang 
mempunjai kewadjiban mutlak 
untuk menjelamatkan negara Re- 
publ'k Indonesia, sudah — barang 
tentu tidak dapat membiarkan ke- 

   

nota? Komisariat Agung pada wak- 
tu achir2 ini, dilakukan atas tuduhan 
pelanggaran beberapa fasal dari Bu- 
ku M, Titel I (kedjahatan2 terhadap 
keamanan negara) dan Titel V (ke- 
djahatan2 terhadap tata-tertib umum) 
dari Kitab Undang2 Hukum Pidana, 
dilakukan didaerah dimana masih 
berlaku S.O.B. Sampai tanggal 22 
Pebruari 1954 warga-negara Belan- 
da jang telah ditangkap tertjatat 35 
orang. 
Kementerian Luar Negeri membe- 

narkan, bhawa oleh Kedjaksaan Pe- 
ngadilan Negeri Djakarta telah di- 
terima beberapa surat dari Komisa- 
riat Agung Keradjaan Nederland 
untuk beberapa orang tahanan war- 
ga-negara Belanda, jang” maksud isi- 
nja minta djawaban ' dari mereka, 
apakah mereka bersedia menerima 
tawaran Komisariat Agung supaja 
perkaranja dibela oleh seorang pem- 

| bela, jang akan ditundjuk oleh Ko- 
misariat Agung. 

Mengenai permintaan 

  
d ari Peme- 

nganggap tidak dapat  mempertim- 
bangkannja, karena tentang pembe-   siang para tahanan bebas ke 

luar masuk pendjara, 

(Antara). 

  

Pada hari Sabtu tel. 27 jl. Dr. 
derita2 rjatjat telah menindjau 
didikan Bekas Penderita Paru-Paru »Panty Wyata” 

dan   

jl. dipindahkan kesebuah gedung 

. hanja dengan keterangan bahwa 

“ berhasil mentjapai jg dimaksud, 

' gris. Dengan tiada bersikap terlalu 

Kenya beranggapan bahwa kampa- 
nje menjerah. jang dimulai oleh djen | 
deral China itu mungkin bisa mem | 

“pengaruhi kampanje terhadap kaum 

Kessler, seorang ahli rehabilitatie pen- 

Tertara & Territorium III Siliwangi di 

|djahatan2 demikian itu. laan itu harus diturut procedure me- 
nurut undang2 chususnja, bahwa ha- 
kimlah jang menentukan bila pem- 
belaan-itu dapat dilakukan (fasal 
254 Regiemen Indonesia jang Jang 
Dibaharui), lagi pula karena per- 
mintaan tsb. tidak didjalankan mela- 
lui saluran jang lazim, jakni dengan 

Penangkapan? atas Warga-negara 
Belanda, seperti dikemukakan dalam 

geri. . 

Berhubung dengan - ketentuan 
dalam fasal 254 R.I.J.D. itu ma- 
ka apa jang dikemukakan oleh 
Komisariat Agung Keradjaan Ne- 
derland dalam notanja -alinea 6 
mengenai fasal 83 d dan 358, ten 
tang penahanan baru dapat dilak 
sanakan setelah tiba saatnja terse- 

3 | but. Dalam hal penahanan itu, 
|-maka. kepada Komisariat. Agung! 
akan dikirim kabar tentang hal 
itu, sehingga dapat diketahui bila | 

'Ipenahanan itu d.mulainja, c.g. di 
perpandjangkannja. Djadi Peme- 
rintah Indonesia berpendapat, bah 
wa menurut peraturan soal pem- 
belaan hukum pada taraf peme- 
riksaan sekarang ini belum Pr 

6 : £ Balai .|dipersoalkan, selama perkara 
enakan Ae aa oleh Kedjaksaan belum diserah- 

Tjisarua, Bandung. |Kan kepada Pengadilan Negeri. 
, | Tetapi sesuai dengan permintaan! 

    

  

Ingeris . Hendak Berda- 

mai Dgn Gerakan Mau? 
»Djendral China” 

Kontak Dengan Pengikut2nja 
INGGRIS HARI Rebo mela 

suatu gentjatan sendjata dengan 
menimbulkan kematian dan kekas 
ertjobaan mereka untuk mengu 

pe 1 Inggris dalam usaha 
na” jang tertangkap. Ia adalah 
Mau Mau jang telah didjatuhi hu 
mendjadi hukuman seumur hidup 

Lebih landjut AFP ngabar| 
kan bahwa menurut komunike 
jg dikeluarkan di London, ,.djen 
deral China” sedjak tgl. 14 Febr. 

jang didjaga kuat di Nyeri, jakni 
salah satu: pusat kegiatan  Mau- 
Mau. Ia telah mengadakan kontak 

ngan pembantu2-nja. 1 

Ketika ia Mesra China jg 
memegang komando atas Lk. 
4.000 kaum gerilja telah menja- 
rankan kepada pembesar2 Inggris 
supaja membuka perundingan de 
ngan pemimpin2 Mau Mau dgn 
maksud mengachiri permusuhan2. 
Pada saat itu usulnja diperlaku 
kan dengan tjuriga. 

Sesudah  didjatuhi hukuman, 
djenderal China mengulangi usa- 

kaum partisan Kikuyu telah dje- 
mu dengan permusuhan2 dan bah 
wa kampanje kaum: gerilja. telah 

jakni menarik perhatian para pem 
besar terhadap — tuntutan2 anak 
negeri dan bahwa iapun sanggup 
menggerakkan hati kaum Mau 
Mau untuk merundingkan masa- 
lah mereka. 

Dikatakan bahwa ia sed'a meng- 
gunakan pengaruhnja dengan ban- 
tuan para letnannja. Kemudian Chi- 
na dipindahkan. ke Nyeri day me- 
ngirim 9 putjuk surat kepada pem- 
bantu2nja jang terkemuka. Tiga 
buah djawaban jang memuaskan tc 
lah diterima oleh pembesar2 Ing- 

optimistis,  pemimpin2 Inggris di 

kukan usaha untuk merundingkan 

salah satu dari kedua pemimpin 
kuman mati, kemudian dirobah 

Komisariat Agung, sungguhpun, 
permintaan itu tidak melalui sa- 
luran jang dimaksudkan diatas, ! 
maka dengan berpedoman pada 
fasal 254 R.LJ.D., terhadap sa- 
lah seorang jang tersangka V. 
Barkey, jakni setelah perkarania 
selesai diperiksa, kepadanja oleh 
'Kedjaksaan Agung ditanjakan apa 
kah ia suka menerima tawaran 
jang dimaksudkan diatas tadi, ber 
hubung dengan kesediaannja, ma- 
ka hal itu djuga telah diberitahu- 
kan kepada Komisariat “Agung 

Berusaha Adakan 

organisasi Mau Mau jang telah jang kemudian menundjuk se- 
jauan kepada ribuan orang dim. | orang pembela. 1 

sir kaum kulit putih dari Afrika. Dan sekarang ini Kedjaksaan 
nja dibantu oleh ,djenderal Chi | Agung bersedia kalau sudah tiba 

waktunja, menurut undang2 mena- 
njakan kepada orang2 jang bersang- 
kutan Tainnja, apakah mereka meng- 
hendaki atau tidak pembelaan hu- 
kum itu. 
Kementerian Luar Negeri bersama 

ini menjampaikan sebuah daftar taha 
nan warga-negara Belanda tersebut, 
berisi nama2 mereka dan tanggal 
penahanannja. Tetapi untuk kepenti- 
ngan pemeriksaan pada taraf seka- 
rang Pemerintah menjesal belum da- 
pat menjebut tempat2 dimana mere- 
ka mendjalani tahanannja. Tetapi 
untuk memberikan perbaikan nasib 

untuk kerdiasama jg ia berikan. 

  

peladjaran Ba- 
 hasafAsing 

Harus Sudah Dimulai 
"Dk ME. 

OLEH F. TAGOR L. Tobing 
di Bandung telah diadakan angket 
diantara guru2 besar “dan maha- 
siswa di Indonesia mengenai pe 
makaian bahasa asing pada per 
guruan2 tinggi di Indonesia. Ha- 
sil-hasil angket ini telah dibuku | 
kan dalam buku ,,Pengadjaran 
dan bahasa asing”. Dalam buku 
ini pengarangnja menjatakan, bah 
wa bahan2 jang dapat dikumpul 
kannja belum lengkap, karena 
|hanja 1076 dari para mahasiswa 
dan 3070 dari para gurubesar te- 
lah memberikan djawaban atas 
pertanjaan2-nja. Berdasarkan ang 
ket ini pengarang menarik kesim 
pulan, bahwa peladjaran bahasa 
asing harus dimulai pada SMP, 
tetapi mungkin dari penjelidikan | 
lebih landjut akan terniata, bah 
wa ada batiadg peladjaran bahasa 

telah dipelihara setjukupnja, Komi- 
sariat Agung selalu dapat berhubu- 
ngan dengan pihak Kepolisian dan 
Kedjaksaan melalui Kementerian 
Luar Negeri. 
Mengenai izin mengadakan perte- 

muan oleh pegawai konsuler dengan 

para tahanan, dapat dikemukakan, 
bahwa mengizinkannja atau tidak 
adalah tergantung kepada kebidjak- 
sanaan Kedjaksaan, jang akan .me- 
nimbangnja soal demi soal, jakni 
menurut- keadaan tiap2 perkara. 

Pun dim. mengundjungi tahunan? 
itu, ditentukan tjara pelaksanaan 
pertemuan, segala sesuatu - dalam 
batas2 jg ditentukan oleh undang2. 

Mengingat beratnja perkara2 ' ini 
dan pentingnja bagi keselamatan ne- 
gara Indonesia, maka instansi2 jang 

asing diberikan mulai tingkatan bersangkutan dengan sendirinja men 
'paling atas sekolah rakjat. (Pia.) | djalankan pemeriksaannja jang teliti 

Sisik « Isedemikian rupa tjepatnja, sehingga 
: pada waktu ini setelah lampau dua 

suatu penjerahan setjara umum. !' bulan semendjak dimulai penangka- 
Pembesar2 Inggris akan menerima pan sudah ada perkara jang dima- 

penjerahan2  setjara - perseorangan djukan dan diperiksa dimuka hakim 
dan dalam keadaan sedemikian, dji (perkara V. Barkey). Lp Ka 
wa kaum gerilja akan terdjamin, ter| Berdasar atas segala-galanja jang 
ketjuali bila mereka berdosa mela- Bin diatas Di Mn Lena 
Ku : an. | Indonesia menolak protes Pemerin- 
en tah Keradjaan Nederland jang  di- 

madjukan didalam. nota Komisariat 
Agung-nja tertanggal 13 Pebruari 
1954, nomor 11285/G.S./869. 

Kementerian Luar Negeri  meng- 

  
Komunike biro urusan djadjahan 

Inggris mengatakan bahwa kontak2 
antara djenderal China dengan ke- 
Ipala2 gerilja telah dilakukan dengan   gerilja. 

Sementara itu, baik Londen mau- 
pun Nairobi menegaskan bahwa se- 
kali-kali tidak dikandung maksud 
untuk menunda operasi2 terhadap 
kaum Mau Mau itu, demikian pula 

gunakan kesempatan ini untuk meng 'd hadiri oleh polisi Inggris. Dikata- | s 
ulangi. pernjataan penghargaannja jg. kan bahwa bila masih akan terdjadi ngi. pernjatat a ig 

pertemuan2 penting, maka pembe- setinggi-tingginja kepada Komisari- 
sar2 Inggris akan mendjamia ke- at. Agung Keradjaan 
amanan bagi para pesertanja. (UP), (Antara). 

Warganegara : 
Belanda — Pada Mereka Terdapat 

PEMERINTAH INDONESIA menolak protes jang telah di- 
anda berkenaan dengan penahanan 

warganegara2 Belanda jang pada mereka terdapat bukti2 atau pe- 
iku! serta dengan aft'f atau terlibat 

merobohkan 
Penolakan tersebut dimuat dalam dja- 
jang disampa'!kan Rebo siang kepa- 

peraturan soal pembelaan hu-' 
ini belum dapat dipersoal- 
belum diserahkan kepada, 

rintah Indonesia pada waktu itu me-: 

perantaraan Kementerian Luar Ne-! 

para tahanan, jang sebenarnja djuga| 

Nederland, 

      

   oran 
- Vangnja 

| Dari KEPALA Bhg. Urusan 

   
   

Hadji kementerian Agama dida 

tjara araan ngita     
(bagai berikut: Sampai dengan th. 

| 1983, Hap2 sijomaah hadi menja. 
torkan ongkos Kadji itu kepada 
Bank Rakjat Indonesia di Ibu- 
Kota Kabupaten/ Daerah jang se 
deradjat dengan itu. Dalam th. | 
1954, mengenai djalannja nenje- 
toran itu, 

| jaitu: 

Tiap2  djemaah .hadji harus da- 
tang pada pembantu perwakilan 
P.H.I. jang bersangkutan setempat. » 
Pembantu Perwak'lan P.H.I, 

'harus membantu djemaah hadji jg 
akan menjetorkan ongkos naik ha- 
dji itu dengan tidak diperkenankan 
menerima bajaran berupa apapun 
djuga. Adapun jang dimaksud dgn. 
bantuan. Pembantu Perwak'lan PHI 
kepada tjalon djemaah hadji itu, ada 
lah berupa membuatkan post-wissel 
jang harus  dialamatkan kepada 
P.H.I. di Kota Pelabuhan Hadji is| 
“bersangkujan, “post-wissel mana me- 
muat uang sebesar Rp 7300,— (tu- 
|jun ribu (ga ratus rupiah). Seda- 

pat mungkin tialon djemaah hadji 
“itu, diantar oleh seorang  anggauta 
iPembantu Perwakilan P.H.I. tsb ke 
| Kantor-Post setempat untuk mengi- 
Ara uang itu. : 

     

Recu pengiriman uang, harus di 
serahkan kepada Pembantu Perwaki 
lan P.H.L, dan kepada orang tjalon 
djemaah hadji itu harus diserahkan 
satu surat keterangan setoran ong- 
kos naik hadji oleh pembantu Per- 

| wakilan P.H.I. tsb, sebagai penggan 
ti recu, Peraturan mengenai penjeto 
ran perongkosan naik hadji itu, oleh 
ikementerian Agama bahag'an Uru 

    

       

   
        

   

    

  

diadakan perobahan2 | 

    

    

     

wilajah Indonesia, maka bukan 
se waduh, tapi djuga keamanan 

2, 

tempat di Istana Negara pada 

djangan sampai melupakan Irian 

  

Ov. Suadi Gem- 
pur Grombolan 
BARU2 INI rombongan ketenta- 

radan sebanjak 4 peleton  dikepalai 
oleh letman kolonel Suadi tiba di 
Kuula Kapuas dengan maksud meng 
adakan operasi setjara besar2an di 
daerah kabupaten Kapuas, berhu- 
bung dengan adanja 200 orang ge- 
rombola, jang dikepalai oleh Su- 
riarsjah dihutan Kuala Kapuas. Le 
bih- landjuy dari kalangan jang me- 
ngesahui diperoleh keterangan bhw 
gerombolan jang akan menjerah tsb 
sarpai kini ditunggu2 tapi belum 
djuga ada kepastiannja mereka akan 
memjerahkan diri. Kalangan tsb se- 
langjutnja menerangkan bahwa dii- 
kasgerombolan jang akan menjerah 
itu kalau diberi tempo dalum waktu 
jang ditentukan belum djuka akan   san Hadji akan segera dikirimkan 

kepada. instansi2/badan dsb. jang 
bersangkutan. 3 

x 

| Ho Protes Adanja 
Intervensi 

Distrik Huonghoa 

: PRESIDEN REPUBLIK D: 
Minh, hari Rabu mengel 
adanja intervensi Amerika Ser 

k kam 
radio Vietnam (Ho) dan radio 
takan bahwa selama beberapa 
perang Amerika telah memper 
kepada kaum kolonialis Peran 
melawan rakjat Vietnam, Kam 
sud untuk membuat Indotjina 
tegis dan koloni Amerika, 

Komunike itu mengatakan bah 
wa belum lama berselang Ameri 
ka Serikat telah membuat lang 
kah baru untuk mengadakan in, 
tervensi langsung guna melaku ' 
kan pembunuhan? kedjam terha 
Gap rakjat Vietnam, Kambodja 
Gan Laos dengan mengirimkan 
angkatan udara Amerika ke Indc 
China. Ditambahkan oleh komu 
nike itu bahwa pada waktu 
rakjat2 seluruh dunia berdjoang 
dengan teguh hati untuk mempe 
tahankan perdamaian dan mereda 
kan ketegangan? internasional, 
pemerintah Amerika Serikat 'be 
rusaha untuk memperluas suatu 
peperangan agresi. Selandjutnja 
dikatakan bahwa pemerintah Ame 
rika Serikat tidak sadja telah 
melanggar kedaulatan Vietnam. 
Kambodja dan Laos, tapi djuga 
melakukan kegiatan2 utk men2 
ganggu ketertiban dan keamanan 
di Asia Tenggara. Dinjatakannja 
bahwa ini hanja merupakan suatu 
tjontoh lagi bahwa pemerintah 
Amerika Serikat menentang 'pei 
damaian dunia. Achirnja komu 
nike itu berseru kepada rakjat 
Vietnam, 'Kambodja dan Laos 
untuk meneruskan  perdjoangan 
mereka sampai tertjapai keme 
nangan terachir. 

  
Gerilja pihak Ho berha- 
sil membebaskan distrik 
Huonghoa, 5 : 

Seterusnja Kadio Vietminh dalam 
siaran pada hari Rebo. mengumum 
kan bahwa kesatuan? gerilja pihak 
Ho pada tg. 20 Februari jbl. berha 
sil mengadakan serangan jang bertu 
djuan membebaskan dengan sempur 
na distrik Huonghoa, jg berpendu- 
duk :70-000 orang dalam  propins' 
Ouantri di Vietram Tengah. Dite- 
rangkan bahwa kesatuan? gerilja 
pihak Ho tsb. telah memaksa pasu 
kan2 Uni Perantj's untuk  mengun- 
durkan diri dari 7 pos jang berada 
sepandjang djalan raya no. 9 jang 
menghubungkan Dongha dengan Lao 
bao.. Dalam gerakan tadi djuga da 
pat direbut “dari tangan Perantjis 
300 putjuk bed'l dan 20 ton mesiv 

sukan2 Vietminh 

menjerahkan diri, maka pihak ke- 
tentaraan akan mengambil tindakan 
jang tegas kepada mereka. 

21 

Amerika 
Direbut Oleh Pa- 

emokrasi Vietnam, Ho Chi 
Pa SI     

  

   

   

    

   

ikat di I s ini di- 
r An 23 Jah 

un HT 5: kaum pel Uu 

besar bantuan militer mereka 
tjis dalam peran agresinja 
bodja dan Laos, aa mak- 
mendjadi pangkalan jang stra- 

radio tsb. Huonghoa terletak kira2 
50 mil sebelah Barat ibu-kota Vtet 
nam Tengah, Hue. Djalan jg meng 
hubungkan Savwannakhet, jg terletak 
dekat perbatasan Laos-Muang Thai: 
dan dimana Perantjis mempunjai' Ia 
pangan terbang dan gudang2 perbe 
kalan militer, dengan Ouangtri di 
pantai Vietnam Tengah melalui 
Huonghoa. Selandjutnja radio tsb. 
djuga mengumumkan bahwa kesatu- 
an2 gerilja pihak Ho g'at djuga di 
Bingtrithien, Ouangtri dan Thua- 
thien. (Antara-Reuter) : 

Makanan Bi- 
sa Difjukupi 
Tapi Pakaian" Masih 
Perlu, Di-Import Dari 

Luar 

INDONESIA kini sudah dapat 
memenuhi bahan makanan sendi 
ri, akan tetapi dalam 1954 ini 
masih djuga hendak di-import se 
djumlah 150.000 ton beras dari 
luar negeri, untuk persediaan, 
bilamana oleh satu dan lain hal 
produksi terhalang dan tidak me 
memnuhi perhitungan jang ditaksir 
kan. Demikian antaranja dinjata 
kan oleh Mahfud Sugeng dari Dja 
watan Pertanian Rakjat Pusat 
dalam konperensi Djawatan Per- 
tanian seluruh Djawa Timur di 
Malang hari Selasa, jg dipimpin 

  

den Berseru 
elupakan Irian 

emuda2 Irian Sanggup Mengorbankan 
. Djiwanja Untuk Memperdjoangkan 

Kemerdekaan Irian 100 pCt. 
DJIKALAU IRIAN BARAT belum kembali masiik dalam 

djuangan dan djika kita bekerdja keras, . adala s 
emikian pidato presiden Sukar»o ketika melantik Biro Irian ber 

" berarti tidak setia dan sudah meninggalkan tjita2 semula. 

han jang belum lenjap 

        

     

    

   

    
   

        
   

T 

  

DOMPET 
Bantulah : 

MERAPI 
  

    

   

  

   

    

   
   

   

sadja tjita-tjita nasional belum 
nasional belum tertjapai. Kesetia 

dalam perdjuangan adalah sjarat mutlak mentjapai tudjuan per 
maka itu adalah kesetigan. 

djam sepuluh hari Kemis kema- 
| ren. Pada upatjara itu jang hadlir ada dua puluh delapan orang 

anggota dari dewan pimpinan, badan pengurus dan badan penase hat Biro Irian dengan disaksikan oleh para pembesar2 sipil 
'militer serta sedjumlah para pemuda jg "berasal dari Irian Barat. tsb 4 Pada achirnja pidato presiden itu mengadjak 

dan 

seluruh rakjat supaia 
Barat, kalau melupakan maka kita 

Saja mendoa mudah-mudahan 
Biro Irian ini dapat mendjalankan 
tugasnja dengan sebaik2-nja, se 
bab bangsa Indonesia seluruhnja 
sedang menantikan hasil usaha- 
nja, kata presiden. Dalam hubu 
ngan ini presiden menjebut soal 
konstituante dan pemilihan 
umum. Presiden menanja: ,,Kon- 
stituante apa dan negara apa ig 
akan dibentuk?” Kalau kita setia 
kepada tudjuan dan tjita2 revo 
lusi, maka djawabannja ialah: 
menjusun negara jg .berdasarkan 
proklamasi tahun empat puluh 
lima dan bukan negara lain. Sebe 
lum presiden berpidato, ikut ber 
bitjara djuga P.M. Ali Sastroami 
djojo. Katanja, pelantikan Biro 
Irian itu oleh presiden mempunjai 
arti jang - dalam sekali, karena 
presiden dianggap sebagai ekspo- 
nen kehebatan rakjat Indonesia 
untuk mengembalikan Irian Barat 
dalam kekuasaan wilajah Indone- 
sia. 

Api semangat. 

Sebab itu diharapnja, supaja api 
semangat jang ada pada presiden 
dapar pula mendinamisir. Biro Irian. 
Baik ditegaskan, bahwa bagi rakjat 
Indonesia. soal Irian Bara, tidak da 
pat - dipisahkan dari soal pendjadja- 

dari dunia 
abad dua puluh ini. Mensiteer mu- 
'kadimah UUD Sementara, PM Ali 
menerangkan, bahwa soal pengem- 
balian Irian Barat tidak sadja men- 
djadi kewadjiban tiap warganegara 
Indonesia, tapi djuga mendjadi ke- 
wadjiban kita jang lebih tegas me- 
nentang perkosaan peri kemanusia- 
an.dan peri keadilan. Dalam soal 
Ini 'kita tidak mengenal perbedaan 
'faham dap sjarar mutlak untuk ber 
-hasilnja-.usaha “ini adalah kebulatan 

“nasional. Seterusnja dapat  dikabar- 
kan, bahwa ' pemuda2 Irian jang 
hadlir pada upatjara itu telah me- 
ngeluarkan pernjataan, bahwa mere 
ka sanggup menjokong perdjoangan 
untuk mentjapai tuntutan — nasionai 
Indonesia. Mereka menghendaki: Iri- 
an Barat merdeka 10096 dan untuk 
ini bersedia mengorbankan “ djiwa- 
nja. 

  

4 WARGA NEGARA BELAN- 
DA DITJULIK. 

Selasa petang - empat orang 
warga negara Belanda, jaitu Wed- 
ding, Horninge, Hannepen dan 
Sonneveld telah ditjulik oleh ge- 
rombolan dalam kbta Makassar 
ketika mereka sedang mengenda- 
rai jeep dari Tello. Keempatnja 
adalah pekerdja dari perusahaan 
gas dan listrik NIGM Makassar. 
Jeepnja diketemukan dalam ke- 
adaan masinnja sedang - hidup: 
Pihak alat2 negara sedang meng- 
adakan pengusutan terhadap pe- 
risiwa itu. 

Sementara itu pada achir bu- 
lan Pebruari 9 orang anggota 
tentara telah gugur ketika dise- 
rang gerombolan pada djalanan 
antara Malakdji — Djeneponto. 

  

geng ialah soal pakaian. Bahan 
pakaian masih harus di-import 
dari luar negeri, pada hal. kapas 
di Indonesia umumnja dan Dja 
wa Timur chususnja dapat hidup 
dan membawa hasil baik. Menu 
rut Sugeng, sesuatu negara jang 
masih tergantung kepada negara 
luar dalam hal pakaian dan ma 
kanannja, adalah ,,kwetsbaar” 

Idan lemah. 

Sebelum perang Indonesia meng   oleh kepala Inspeksi Sukarsono. 

Sugeng seterusnja menjatakan, 
bahwa dalam tahun 1955 perse 
diaan dan kebutuhan Indonesia 
sudah dapat ditutup sendiri. Seba | 
gai perbandingan Sugeng menjata | 
kan, bahwa dalam tahun2 io lalu 
Indonesia mengimport 600.000 
ton beras, kemudian merosot men 
djadi 300.000 ton dan tahun de- 
pan diharapkan tidak akan meng 
umport sama sekali. Dengan peng 
hentian import beras itu Indone 
sia dapat menghemat Rp 1,2 mil 
jard, dan ini adalah djasa2 kaum 
tani dan Djawbtan Pertanian Rak 
jat seluruh Indonesia.. Suatu hal   dan perlengkapan militer, “demikiar jang masih ,,ernstig” menurut Su 

import bahan pakaian — seharga 
fl. 3000.— sampai fl. 400.— 
djuta, dan djumlah itu berarti 1 
miljard rupiah. Pembitjara menja 
takan kesannja seakan2 penghasi 
lan export jg didapat dari karet, 
kopi dan lain2 terbuang sadja un 
tuk membeli pakaian dan maka- 
nan. Djika ada perubahan dalam 
hal produksi pakaian dan maka- 
nan itu, maka sedjumlah besar 
deviezen akan dapat digunakan 
untuk membeli barang2 ' modal 
bagi perusahaan dan industri. 

Achirnja Sugeng berkejakinan, 
bahwa Djawatan Pertanian dapat 
membimbing masjarakat kearah 
perbaikan. (Antara) 

| 
  

Gerakan pengumpulan uang untuk 
selenggarakan , Suara Merdeka? 
seluruh masjarakat. Selain , Dompet 

Pun gerakan penempelan 
dengan bantuan 

Plaatjes ,,Suara Merdeka” 

Djangan 

menolong korban2 Merapi jang di- 

ternjata mendapat sambutan hangar dari 

    
— EDISI POS. 

  

Merapi” jang dibuka ,,Suara Mer- 
deka” jang hingga hari ini mengumpulkan uang lebih dari Rp: 127.090, $ 

»Plak-Plaatjes” jang dilakukan: atas mobil2: 
pandu di dalam kota Semarang pada tanggal 26, 27. dan 

28 Pebruari telah membawa hasil derma sedjumlah Rp. 6.779,21. Tam- 
pak walikota Hadisubeno sedang membantu menghitung uang hasil: Plak- 

jang dibuka pada hari Rebo kemaren di- 
ruangan Balai Kota. :   
  

Hadapi 
Hubunga» Tegang 

ag djenderal 

pernjataan  gupernur 
bahaja di Sudan dan 

dengan perundingan lebih dahulu 

Dinjatakannja lebih djauh bah   wa pemerintah meragukan kekua 
Saan, gupernur' djenderal untuk 
mengambil keputusan2 sematjam 
diatas dengan tidak berhubungan 
lebih dahuiu dengan pemerintah. 
Dalam sidang komisi pengawasan 
internasional pada hari Selasa pe 
merintah Sudah meminta kepada 
komisi untuk membuat perumu- 
san jang tegas. mengenai kekuasa 
an2 gupernur djenderal itu. 

Ditambahkan oleh djuru bitja 
ra diatas bahwa pengunduran diri 
pemerintah berkenaan dengan ke 
djadian2 diatas dewasa ini diang 
gap mungkin. 

Djumlah jg tewas men 
djadi 34 orang. 

Sementara itu diwartakan bah 
wa 5 orang jang mendapat luka2 
dalam kerusuhan2 pada 'hari Se 
nen jl. telah meninggal pada hari 
Rebo. Dengan demikian maka 
djumlah orang2 jang tewas akibat 
kerusuhan2 itu mendjadi 34. Da 
lam pada itu mereka jang dirawat 
dalam rumah sakit . djumlahnja 
tidak kurang dari 217 orang, di 
antaranja 4 orang opsir polisi. 

Sementara itu setelah menga- 
lami pemeriksaan2 jg lama, Sidik 
el Mahdi, pemimpin Partai Um- 
ma, dan bekas djenderal Abdul- 
lah Khali, sekertaris ' djenderal 
partai tsb., telah dibebaskan kem 
bali oleh polisi, akan tetapi 176 
masih tetap berada dalam taha- 
nan. (Antara-AFP) & 

Eden menjangkal. 
Tapi sementara itu menteri luar 

negeri Inggris, Anthony Eden, 
dalam sidang madjelis rendah Ing 
gris pada hari Rebo, menjatakan 
bertalian dengan kedjadian2 ter- 
achir di Sudan bahwa ,,tanggung 
diawab sebagian besar terletak 
pada mereka, jang achir2 ini, ber 
usaha menjalakan api perasaan di 
Sudan.” 

Eden selandiutnja mengatakan 
bahwa ia mendapat laporan2 bah 
wa beberapa ribu kaum demon- 
stran sekarang sudah meninggal- 
kan Khartoum dan bahwa keada 
an kembali tenang. Ia kemudian 
mengumumkan bahwa menurut 
laporan2 dari Kairo keadaan kri 
tik dalam perhubungan ' antara   gubernur djenderal Sudan dan 
P.M. Sudan seperti telah diwarta 
kan dari Khartoum ternjata ada 
lah isapan djempol belaka. 

Menurut Eden tak masuk akal 
untuk memberj kesan bahwa peme- 
rintah Inggris atau pembesar2 Ing- 
gris di Sudan bertanggung  djawab 
atas kedjadian2 di Sudan itu, meng 

ingap bahwa para opsir Inggris te- 
lah melakukan kewadj'ban ' mereka 
setjara.tak berpihak dalam mendja- 

ga djenderal Nadjib dan pembesar2 
lainnja.   Eden mengatakan bahwa 30 orang 
telah tewas dan kira2 100 orang 
mendapat luka2 dalam kerusuhan2 

  

KALANGAN2 JG BIASANJA 
lajak dipertjajai hari Selasa AA 
kan dugaan bahwa presiden Eisen- 
hower akan mengeluarkan ' sebuah 
pernjataan guna menjerukan kepa- 
da parlemen Perantjis supaja mera- 
tifisir perdjandjian masjarakat perta 
hanan Eropa (EDC), bila badan tsb 
mulai memperdebatkan masalah tsb. 
Mereka menduga mungkin pernjata 
an itu akan berupa sebuah pesan ke 

pada presiden Perantjis Rene Coty, | 
dalam mana presiden  Eisenhower 
akan mengemukakan djaminan2nja 

  

  
Pokemon” Kordnoda an edan 

#5 cad Lot era tentang 

AO beb ra 

Ka Satar 

sat K 

aan oentnyaan dasasan 

nk kamammkk ea ab Cabor 

mengenai: pasukan? 
A.S. untuk tinggal di Eropa. 
waktu jang bersamaan, diduga bhw 
djuga pemerintah Inggris akan fne-j 
ngeluarkan pernjataan jang kira2 se 
rupa, mengenai pasukan2 Inggris di 
benua Eropa. Ini akan merupakan 
tambahan terhadap perdjandjian pe- 
merintah Inggris dengan  negara2 
masjarakat tsb, 

Kalangan2 tsb menduga bahwa 
tindakan Inggris itu mungkin akan 
berupa sebuah pesan dari perdana 
menteri Sir Winston Churchill kepa 

/ 
/ 

  

pertempuranda perdana 
Padaseph Laniel. 

| Eisenhower Beri Djaminan Pada Ren& Coty 
menteri Perantj's Jo- 

Ditambahkannja bahwa kini se- 
dang dilakukan perundingan2 antara 

Gedung Putih, senat dan  bag'an2 
pertahanan “mengenai isi pernjataan 
presiden Bisenhower itu. Mereka 
mengatakan bahwa menteri luar ne 
geri John Foster Dulles telah men- 
desak supaja diberikan  djaminan2 
tegas bahwa /A.S. tidak bermaksud 
'menarik pasukan2nja dari Eropa, 
Jakni sesuai dengan  kewadjiban2 
A.S. terhadap Nato. Dulles minta di 

  

| 
| 

tefangkan bahwa setiap ' perobahan 
|dimasa depan mengenai susunan pa 

'sukan2. A.S. di Eropa itu hanja | 
akan dilakukan sesudah diadakan 
Derundingan seksama dengan Peran, 

tjis dan negara2 Nato  lainnja, se. | 
dang dalam pernjataan mungkip diu | 
ga didjelaskan bahwa Nato t'dak 
perlu diachiri sesudah. 20 tahun, ' 

oleh karena dalam anggaran dasar | 
Nato tidak terdapat ketentuan bata | 
Organisasi setjara otomatis akan di 
achiri sesudah lewat masa Waktu | 
tsb, (UP). 7 l 

Kabinet Sudan 
Krisis? 

Antara Gubernur 
Djendral Inggris Dan P.M. Azhary 

Tapi Eden Membantah Adanja Krisis Politik 
HUBUNGAN DEWASA initegang antara pemerintah Sugar” 

jang dipimpin oleh perdana menteri Ismail el Azhary dengan gu- 
Inggris disana, Sir Robert Howe. Hal ini disebab 

an karena adanja perbedaan pen dapat mengenai luasnja kekuasaan 
gupernur djenderal. Peristiwa2 jg mendorong ke-keadaan ini jalah 

djenderal baru2 ini mengenai keadaan dim.. 
mengenai diundurnja pembukaan parlemen 

Sudan. Tindakan2 gupernur djen deral ini semua tidak ditentukan. 
Gengan kabinet Sudan. Demikian 

dinjatakan oleh seorang djurubitja ra pemerintah Sudan. 

di Sudan itu dan dalam  djumlah 
korbafr tsb termasuk korban2 di pi- 
hak polisi ja'ni 10 orang tewas, a.l. 
orang Inggris jang mengjabat kepa- 
la polisi di Khartoum dan wakilnja, 
seorang Sudan, dan disamping itu 
66 orang lainnja luka2. 

la menegaskan bahwa keadaan 
darurat jang dipermaklumkan oleh 
gubernur djenderal Sudan telah di 
njatakan sesuai dengan un Su 
dan. ,,Dewan Menteri tetap bertang 
gung djawab atas ketertiban, keama 

nan umum dan bahwa undang? di : 
turuti. Perintah2 jang membikin ber 
lakunja pernjataan “gubernur djen- 
deral, telah dikeluarkan oleh guber 
nur djenderal atas nasehat Dewan 
Menteri”. Demikian Eden. 

P.M. Sudan tak meng- 
undurkan diri. 

Sementara itu diumumkan dengan 
resmi di Khartoum bahwa PM Su- 
dan Ismail al Azhari tidak mengun 
durkan diri dari “djabatannja. 

Suatu komunike jang dikeluarkan 
oleh kabinet Sudan pada hari Rebo 
menegaskan bahwa gubernur djen- 
deral Inggris di Sudan Sir Robert 
Howe dan PM Sudan telah bersepa 
kat untuk mempermaklumkan  ke- 
adaan darurat dan untuk menunda 
peresmian parlemen Sudap jang per 
tama. 5 

Pemerintah Sudan mempunjai kon 
tak jang erat dengan gubernur djen- 
deral Sudan dan pernjataa, keada- 
an darurat djauh daripada mengu- 
rangi tetapi malahan memperbesar 
tanggung djawab. pemerintah, demi- 
kian: komunike tsb. Kalangfn resmi 
di Khartoum dalam pada itu mene 
gaskan bahwa pertemuan pada hari 
Rebo antara gubernur djenderal He- 
we dan PM Azhari mentjerminkan - 
kesatuan pandangan mereka tentang 
keadaan di Sudan. Maka dari itu sa 
ma sekali tak benar berita2 bahwa" 
kabinet Sudan akan mengundurkan 
diri, demikian kalangan tadi, 

(Antara—AFP). 

  

Korea Utara 
Mau Ke Djeneva 
PEMERINTAH Korea Utara telah menerima sebuah undangan dari Rusia untuk menchadiri Konperensi Djenewa, dgnikian menurut Radio Pyongyang pada 

hari/Rebo. Dalam siaran itu dika takan bahwa pemerintah Korea 
Utara pada hari Rebo dgn. resmi 
telah. memberitahukan kepada 
Moskow bahwa Korea Utara me nerima baik undangan untuk me 
ngirim  wakil2-nja ke-skonperensi tsh. Sebagai diketahui Konperensi 
Djenewa jg akan membitjarakan 
masalah2 Timur Djauh, diantara 
nja Korea dan Indo-China, akan 
dimulai pada tg. 26 April jad. 

Dari London sementara itu di 
wartakan bahwa Konperensi Dje 
newa mungkin sekali akan dida- 
hului oleh pembitjaraan2 antara 
pan menteri luar negeri Ameri 
Ka, Inggris dan Perantjis, demiki 

an menurut sumber2 jang menge 
tahui di ibu-kota “Inggris, , 
Akan tetapi sumber2 kemente 

rian luar negeri Inggris dalam 
pada itu mengatakan bahwa per 
siapan2, jong pasti untuk meng 
adakan pertemuan demikian itu 
kini belum lagi diadakan, Dike 
mukakan bahwa pada waktu ini 
tukar pikiran antara ketiga peme 
rintah tsb. telah dimulai melalui |saluran2 diplomatik. di Washing- 
ton, London dan Pasis, “ 

(Antara-UP) 
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perintah kemana : 
Pengatur? 

  

n 

at ke Muntilan karena disana 
ik djembatan jang perlu menda 

untu! 

tt perbaikan. Begitu tugas2 diber'- | 
hingga pada achirnja jang be- 

kat rombongan Bapak Guber- 
Perintah2 didjalankan dengan 

th rasa disiplin. » . 
ngan latihan ini hanja me- 

sampai Bawen, dimana Bapak | 
a Ambarawa dan Tjamat Ba- 

.dengan lurah2 siap untuk me- 
“rombongan. Teh dan kuwih2 
tersedia. Rombongan tiba di 
djam 18.45. Kendaraan dipar 
ngan teratur oleh polisi lalu-| 

Disepandjang djalan, sdr. Agus 
ari Panitia latihan, dengan mobil 

“dari Djawatan Penerangan 
Djawa-Tengah memberikan 
gan kepada chalajak ramai 

a ini hanja latihan. Hendaknja 
'akat djangan gelisah, karena 

Merapi belum meletus. « 
.19.45 rombongan kembali 

ang. Sekarang Bapak Gu- 
berdjalan mempelopori rom- 

diikuti oleh kendaraan 
2 dan barisan terbelakang ter 

  

     
   
    
    

     

    

  

    
   
    

    
    
   
   

     

  

     
   
   
   
    
   

     

  

   

   
     

tiba di Gedung Papak pada 
45, dimana untuk sekedar 

hilangkan dahaga para peng- 
mendapat minuman. Sebagai 

tup latihan ini Bapak Gubernur | 
tjapkan pidato singkat kepada 

gikut jang isinja mengutjap- 
terima kasih atas usaha par 
Ikut itu. Karena persatuan jang 

disiplin maka latihan ini da- 
berachir dengan memuaskan. 

dengan persatuan itu semua 
dapat berdjalan dengan lantjar 
tertib. 

— Djam 21.30 

    
   
   

    

   

  

    
   

    
    
     

ag dituduh telah mem- 
.bantu sendjata dan peluru kepada 
gerombolan MMC. Dalam pemerik- 

An pada hari itu Djaksa memin- 
| hukuman 14 tahun pendjara 

1 dipetjat dari djabatannja. Ber- 
ubung dengan pledooi fihak ter- 

'dakwa jang dikemukakan sendiri 
muka pengalilan, maka Hakim 

kemudian menunda putusannja, dan 

— lebih dahulu akan mempeladjari ple 
i dari dakwa tersebut. Selain itu 

   
      

  

    

   
       

     

   

   

    
    

     

   

   

   
    

   
   

    

  

    

   
     

   

   

    

    
    

   

  

     

  

     

        

     

    

     

garan lalu lintas, jalah terdakwa te 
lah menabrak orang sehingga me- 
njebabkan matinja orang itu. Terdak 
1 Na ditahan mulai Pebruari 

AWIN. e KA AN. 5 . 
Pada tanggal 8 Maret j.a.d. ang- 

| gauta Parlemen Hutomo Supardan 
dari fraksi P.K.I. akan menikah de 
ngan Rr. Roekmini. Upatjara perka: 

 winan akan berlangsung di Tegaiwa- 
Ti Semarang. an 
SAJEMBARA DAN PAMERAN 

SENI BATIK.” 
aa TN Tn ep 2 Srie 
tieksunoto m dari Kope- 

rasi Batik ,,Perbis” pada hari T 
bo 2 telah men perte 
muan dengan para wakil2 perusa 
haan batik di Ae ai Sema- 
“ dan naga undan : lain2nja 
ertempat diruangan R.M. Lido, 
Bodjong Semarang. Dalam perte- 
—aa itu, sen orang tsb. diatas 
telah memberikan pendjelasan de 
ngan pandja: rt gg Sa- 

ran Seni Batik 

  

s- 

Ka 

    jenang 2 am 
akan diselenggarakan oleh 

Kamen Koperasi Batik Indo- 
nesia. Pameran akan aa n di 
Djakarta selama tgl. 17 s/d 23 
April 1954. Adapun djenis dari 
nan - Ne i dalam 4 ma- 

tjam sbb: I, V embikin kin pola atau 
motief batik untuk ,.tjay pola aan 
fatnja memelihara ke 
jang sifatnja m 
ran pemakai. 2 
nik  mengerdjaka emb 
batik jang efficient, tet 

- boleh menjimpang proced 
pembikinan batik biasa. 3. Pe 
,riman hasil kain batik tang o jg 

ling bagus 'pembikinannia atau 
| kain batik tjap jang paling bagus, 
dan semua tingkat pembikinannja. 
dari kain putih hingga babaran- 

- nja. 4. Memilih orang jang dapat 
membatik tulis jang paling halus. 

Siapa sadja jang unjai 
bakat dan minat dilap 
dapat mengikuti 

    

     

             

    

      

   

sajembara 

  

    

Idisuruh sekolah lagi. 
“lah milh klas satu. Tapi siapa jang 
i.jmau menjekolahkap Sir-pong? 

bus2 dan truck2. Rombo-| 

'Idiberi tahu, 

teh Itanjaan2 jang d'sampaikan 
sn Ikita tentang Sajembara Tahan Baru 
ak jang diadakan oleh PERBEPBSI Se 

'Imarang, maka djuruwarta kita telah 

aj (betul jalah nama kota: 
ik |Hadiah pertama sebesar Rp” 1750.— 

Seorang kerabat karib Sir-pong jg. | 
im (sudah banjak makan garam perguru- 

Jan mengeluh, mengapa sekarang ini|     
banjak dipergunakan tenaga? guru 
jang masih muda dan kurang peng. 
alaman, untuk memberi pendidikan 

pada murid2 klas I dan klas II Se- 
kolah Rakijat. : 

Pada hal menurut pengalaman pa- 
ahli pendidikan, katanja jang pa- 
g sukar itu ialah memberi pela- 

Gjaran pada anak2 ketjil. Kalau sa- 
ah meletakkannja dasar pend'dikan 

anak2 ketjil ini waktu mula2 
'Imengindjak dunia peladjaran, maka 

kesal 
: Ikannja kelak dalam menempuh pela- 

  ahan ini akan sulit menghilang- 

nja lebih landjut. 
imana Pong? 
ir-pong sendiri sependapat . de- 
keluhan kawan itu. Se 
ima sadja, kalau Sir-pong jang 

tanggung ma- 

  

  

— SIDANG DPRDS KBS. 
Sidang DPRDS Kotabesar Smg. 

jang berlangsung pada Selasa ma- 
lam j.b.l. telah mendengarka, lapo- 
ran Pan'tya Klasifikasi Djalan, dan 
menjetudjui usul hak sewa atas ta- 
nah milik K.B.S. untuk memperluas 
R.S. Elizabeth dengan sewa 10 sen 
tiap m2 setiap tahunnja. Kemudian 
setelah mendengarkan laporan Pani- 
'tya Nama Djalan K.B.S., sidang 
memberikan waktu lebih landjut ke- 
pada Panitya itu untuk meneruskan 
pekerdjaannja dengan memperhati- 
Ikan saran2 jang dikemukakan oleh 
para anggauta. 

Sidang pada Rebo siang membitja- 
rakan laporan Panitya Penjelesaian 
Pembangunan Pasar2 jang pelaksa- 
naan pembangunan itu akan diserah 
kan kepada pemborong. Kemudian 
sidang '- mengadakan  pembitjaraar 
tentang mengubah peraturan be: 
pengangkutan sampah2 d.l.., dar 
soal ini dibitjarakan fatsal demi fat 
sal hingga pada sidang malam hari- 
nja. 

PASAR MALAM SEMARANG. 

Menurut keterangan, dalam bulan 
Aprl ini di Semarang akan diada- 

kan Pasar Malam jang kini tempat- 
nja masih dalam penjelesaian. Mung 
kin Pasar Malam tadi akan diada- 
kan disebelah Selatan Stad'on dar 
tidak di Aloon-Aloon.. Sebagaimana 
diminta. 

KAPAL2 MUATAN AKAN BER- 
LABUH KEMBALI DI 

PANTAI SMG. 
Kepada ,,Antara” -diberitakan, 

bahwa mulai tg. 1-3 telah terda 

pat persesuaian antara pihak pe 
| milik kapal dan pihak buruh di 

pelabuhan Semarang jg masing2 

akan mulai memasukkan kapal? 

#nja di pelabuhan Semarang dan 

bersedia bekerdja 7 djam sehari. 
Persesuaian tsb dapat dipetjah 

kan 1 

Hadisubeno jg diminta oleh kedua 
belah pihak utk mengatasi sua 

sana tegang di pelabuhan Sema 
rang. Seperti diketahui, telah be 

berapa waktu lamanja buruh Pe 
abuhan Semarang mengadakan 

aksi mogok berhubung tuntutan 

tuntutan umum dan menolak kei 
ija lembur. 

Lebih djauh menurut keterz 
agan Wali Kota Semarang, bahwa 
mula2 pihak pemilik2 kapal asing 

nenolak utk memberhentikan ka 
sal-kapalnja di pelabuhan Seru 

ang, jg kemudian setelah mereka 
o bahwa bilamana ka 

pal-kapal mereka tidak singgah 
li Semarang tidak perlu membu 
xa kantor dan usahanja di pelabu 

nan Semarang dan mengetahui 

kesanggupan buruh setjara tertu 
lis, baru mereka bersedia akan 

mulai melabuhkan kapalnja di Se 
marang dan mungkin dapat dimu 

'ai tg 3-3. Tidak diterangkan bu 

“uh jg mana jg bersedia bekerdja 

7 djam itu. Seperti diketahui, di 
pelabuhan Semarang terdapat bw 

ruh jg tergabung dim SBPP dan 
3BP (Gabungan Buruh Pelabi 
han). 

. Patut diterangkan. bahwa kese 

diaan pihak buruh tsb hanja me 

lulu kerdja biasa (tidak kerdja 
'lembur).: Sebaliknja mengenai 

muatan bahan2 makanan rakjat 

jg dimuatkan pada kapal2 PELNI 
mereka sanggup bekerdja diluar 
pekerdjaan biasa (lembur). 

Sebagai akibat dari tidak ada 
nja barang2 jg dibongkar di pela 

buhan Semarang jg berdjalan ik. 
2 minggu itu jg terang masjara 
kat kekurangan kebutuhan susu 

kaleng. Dan selama itu beberapa 
importir mengerumuni Wali Kota 

. utk dapat mengatasi kemungki 
nan akan mendjalarnja kekura 
ngan pada lain2 barang. 
SAJEMBARA TAHUN BARU 

PERBEPBSI. : 
“Berhubung dengan banjaknja per- 

kepada 

mentjari keterangan dari fihak  Pa- 
Initya Sajembara,tsb, dan mendapat 
keterangan sbb: Sajembara telah di 
buka dan diundi pada tgl. 8 Pebrua 

Iri 1954 dengan disaksikan oleh fi- 
|hak instansi pemerintahan setem- 
pat. Djumlah - penebak  seluruhnja 
ada 2964 orang, dan tebakan jang 

Semarang. 

ditarik oleh R. Trimarjanto Setia-   ara itu, 
Gan bagi no. 4 diatur oleh Kope- 
rasi2 Batik. Kiriman2 jang di- 

c maksudkan dalam sajembara tsb» 
dapat dikirim langsung ke Pusat 

         

| GKBI di Djakarta atau dengan 
perantaraan Tjabang GKI 
Tiirebon. Mn Surabaja 
dil. Pengiriman paling lambat tgl. April 1954, Pemberian hadiah 
akan dilakukan dengan upatjara 
pada malam Penutupan Pameran 
Seni Batik diruangan Hotel Des 
Indes Djakarta. Dapat ditambah- 
kan, bahwa | GKBI adalah satu2- 

duk koperasi batik di Indo- 

1 

   

Tt 

« 

nja in | 
.nesia, j 

wan, Tandjungkarang Sumatera Se- 
latan. Hasil pengundian sajembara 

selandjutnja, telah weberapa hari 
ini dikirimkan kepada semua pene- 
bak, djuga Shdiah2 (lah “dikring 
kan kepada para penebak jang ber- 
untung. Adapun ada beberapa pene 
bak jang setelah mengirimkan uang, 
belum djuga menerima bingkisan 
Perbepbsi”, ini disebabkan karena 
sbingkisan” itu teflambat selesainja 
dari pertjetakan. Sebagaimama di ke 
tahui, dalam sajembara tsb tidak di 
adakan surat “menjurat. Demikian 
keterangan darj fihak Panitya Sa- 
jembara. 

| kian. Dinjatakan. bahwa memang 

—luarganja. Diantara mereka 

pada gerombolan: MMC, tetapi 
selama mereka berada dikampung | 

oleh Wali Kota Semarang | 

Ijang sebelumnja itu 

   JOGJA 
TIDAK KEMASUIKAN , 
GEROMBOLAN MMC. 

Berhubung pada waktu belaka 

  

rombolan MMC, dari. kalangan | 

mendapat keterangan, bahwa ke 
adaan jang sebenarnja tidak demi 

beberapa hari jl. ada orang2 jang | 
sudah meninggalkan kampung | 
halamannja, Pkini mereka tili . ! 

ada | 
djuga jang menggabungkan diri | 

halamannja 
gangguan apa-apa. Sedang menge 
nai- surat2 antjaman belum ada 
kepastiannja dan kini masih terus 
diselidiki oleh pihak jg berwadjib. 

ANGGARAN BELANDJA DA- 
ERAH SINENA JOGJA 

NN 

Dari kalangan pemerintah daerah 
Antara mendapat keterangan, bah- 
wa kini pemerintah daerah sedang 
menjusun anggaran belandja daerah 
tahun 1954. Menurut keterangan ka 
langan tersebut anggaran belandia 
tahun ini akan meliputi djumlah ki 
ra2 Rp. 200 djuta dibagi dalam ti- 
ga bagian jaitu mengenai anggaran 
jang mendesak, anggaran jang pen- 
ting dan anggaran jang. menurut 
planning. Mengenai anggara, jang 
urgent itu pada pokoknja meliputi 
anggaran belandja jang tidak mele- 
bihi tahun 1953 sebagaimana disa- 
rankan oleh pemerintah pusat jaitu | 
“meliputi djumlah Rp. 59.414.215, 
sedang mengenai anggaran untuk pe 

kerdjaan2 jang penting dan menurut 
planning meliputi diumlah Rp. 140. 
585.785,— jang akan merupakan 
pengeluaran dalam  djangkg pan- 
djang. Anggara, belandja jang me- 
liputi djumlah tersebut adalah dise- 
suaikan dengan resolusi DPRD 
Jogia jang minta agar supaja peme- 
rintah daerah membuat anggaran 
belandja setjara luas terutama me- 
ngenai rentjana usaha pembangunan 
lidaerah Jogja jang pada tahun2 
'ang lalu tidak ditjantumkan dalam 
susunan anggaran belandja. 

MAGELANG 
KANTOR POS BARU DI 

MAGELANG. 
Dengan disaksikan oleh kepala 

PTT inspeksi daerah II Soeparto 
dari Jogjakarta, pada hari Senin 
telah dibuka dengan resmi kantor 
pos baru untuk Magelang. 

Pembangunan gedung tersebut 
membutuhkan waktu selama |.k. 
dua tahun dan beaja sebanjak 
Rp. 370.000.— untuk kantornja 
dan Rp. 84.000,— untuk rumah 
kepala kantor pos tersebut. 

Dalam daerah inspeksi II jang 
meliputi Djawa Tengah dan ka- | 

| residenan Madiun beserta Bodjo-'- 
negoro, baru di Magelanglah jang - 
mempergunakan gedungnja jang 
baru, sedang untuk Surakarta dan” 
Semarang sedang direntjanakan 
pembangunannja. : 

' AN SALATISA 

KURSUS PANTJASILA ' 
UNTUK O.P.R. 

Atas usaha Djawatan Penerangar 
Kota Salatiga bersama-sama Peme- 
rintah Daerah.dap P.D.M. Kabupa-: 
ten Semarang, dalam “pekan jl. de- 
ngan bertempat di: Rumah Perawa- 
tan ,,Boondan. Kedjiawan”  Djalan 

Tuntang 85, telah diadakan kursus 
dan latihan untuk para anggauta 
O.P.R. diwilajah kota jg. diikut' oleh 
65 orang. Adapun peladjaran2 jang 
diberikan  jalah: - Maksud kursus 
O.P.R. oleh Bapak Wali-Kota: tu- 
gas dan kuwadjiban O.P.R. oleh Ko- 
mandan P.D.M.: pantja-sila oleh Ke 
pala Djapen: Soal2 Kepolisian oleh 
Komandap Polisi dan latihan ber- 
baris oleh B.O.D.M. Pimpinan kur-' 
sus sdr. Soetono dari Djapen. 

Direntjanakan agar kursus terse- 
but dapat diadakan setiap bulan, 
ganti berganti. 
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TUNTUTAN S.B.P.U. 
BERHASIL. 

Tiga soal pokok tuntutan jang di- 
adjukan oleh SBPU Djawa Tengah 
pada garis besarnja telah d'setudjui 
oleh pihak Djawatan Pekerdjaan 
Umum Prop. Djawa Tengah, demi- 
kian keterangan Pimp. Daerah £SBPU 
Djawa Tengah kepada pers di Sema- 
rang pada hari Kemis. Soal peng- 
angkatan pekerdja harian mendjad: ' 
pegawai Negeri akan terhitung mu- 
lai 1 April 1953, soal hak tjuti bagi 
pekerdja harian akan ditindjau lebih : 
landjut oleh Djawatan, dan soal pe- 
njerahap pegawai kepada Daerah 
Otonoom tidak akan melalui pem- 
berhentian lebih dahulu, demikian 
keterangan itu selandjutnja. Atas 
pertanjaan, berapa djumlah pekerdja 
harian jang dituntutkan untuk di- 
angkat mendjadi pegawai, fihak tsb. 
tidak bersedia memberikan ketera- 
ngan. 

Dalam pertemuan itu, didjelaskan 
djuga tentang proses perundingan 
mengenai tuntutan itu, jang perun- 
dingannja dimulai dari fihak Tja- 
bang2 SBPU dengan Kepala2 Seksi, 
kemud'an dengan Kepala2 Djwt. 
P.U. didaerah2 dan jang paling achir 
tgl. 22 Pebr. dengan Kepala DPU 
Prop. Djawa Tengah. Dalam perun- 
dingan jang terachir ini - delegasi 
SBPU terdiri dari 118 orang dari 
pengurus2 Tjabang," Daerah dll. 

Tuntutan tersebut diperdjoangkan se- 
Tama 2 bulan. Dalam pada itu ada: 
djuga perundingan jang mengalami 
djalan buntu, dan hal ini disebutkan 

di DPU Blora, seksi pengairan Pe- 
kalongan dan di seksi Kalibanteng. 
Demonstrasi setempat dengan tjara 
jang baru telah dilakukan. di Ban- 
djarnegara. Kemudian dalam perte- 
muan tsb. didjelaskan djuga tentang | 
kemadjuan2 jg. dialami oleh SBPU, 
dan a.l: disebutkan djumlah anggau. 

|ta sekarang berdjumlah 11418 orang, 
hanja 10.668 

orang. Djuga diuraikan tentang usa- 
ha2: para anggauta SBPU dalam pe- 

  
  'kerdjaan dinas dalam Tapangan pem- 

ngan ini tersiar berita jg njatakan | aminj: 
| seolah-olah daerah Gunung Kidul 
Jogjakarta telah kemasukan ge- | berbulan-madu di Tretes, suatu tem- | 

an | pat dingin dilereng gunung Welirang | 
Iketentaraan jang mengetahui kita |60 km sebelah selatan Surabaja. 

sa Batiin katiamatan Bae Kudus, 

tidak mengadakan | 

Isakit umum Kudus. 

| JANG INGIN PERGI HADJI 

(lah tertjatat sebanjak 144 orang 

Hadji. 

wang Dibongkar 

seberat tiga ton, jang menurut tie- 
rita asal mulanja milik ..djuragan' 

dipantai Rembang. 

dan sudah . beberapa 

simpan di museum. 

113.40 Suara “Semenandjung: 

“Lo ndon, 3 Maret : 

    

SEKAR KEDATON DAN 
SUAMI DI TRETES. 

Sekar Kedaton dan su 
inja Mr. Atmodiningrat jang ha- 

ri Sabtu jl. tiba di Surabaja sedang 

    

KEMBAR TIGA LAHIR. 
Hari Minggu. tanggal 28-2 jl, Bok 

Sadip isteri dari Pak Sadin dari de 

telah melahirkan -baji kembar" tiga 
jang kesemuanja perempuan. Sam- 
pai ditulisnja berita ini ibu serta 
ketiga anak kembar tersebut dalam 
keadaan selamat, dan untuk men- 
djaga kesehatan  selandjuanja tiga 
kembar tersebut dirawat dirumah 

Sampai ditulisnja berita ini te- 

dari seluruh kabupaten Kudus jg 
ingin pergi menunaikan ibadah 

'enurut keterangan PHI 
Kudus sampai sekarang belum 
ada ketentuan dari atasan, berapa 
djumlah 
bupaten 

jang ditetapkan buat ka 
"Kudus. Buat tahun jang 

lalu Kudus telah memberangkat | 
| kan 56 orang. . 

Djangkar Uampoa: 

Baru2 ini atas usaha Sersan P.M. 
Soenarjo di Rembang, dengan ban- 
tuah oOfang2 dari rumah - pendjara 
Rembang, telah dibongkar djangkar 

Dampo Awang (Sampo Thoa Lang) 
jang kapal tongkangnja terdampar 

  

Ta EN "B3 

'mengutjapkan selamaf djalan pada 
mandan pasukan2 India di Korea, 

MENGENAI BERITA2 seo 
tindak terhadap orang jang dipan 
telah diketahui, bahwa orang 
djaksa agung muda Abd. Mutalib 
utjapan2 jang demikian. Abd. Mu 
djauh, bahwa kedjaksaan agung 
setelah menerima laporan menge 
pada tgl. 17 September 1953. 

“Selama 2 bulan k.l. tidak ada re- ! 
aksi apa2, sampai kelihatan surat | 
selebaran2, baik di Sukabumi mau- 
pun di Djakarta mengenai pidato: 
Kartawirata jang pernah . menjing- ' 
gung agama Islam. 

ra melakukan penjelidikan, baik di'   
dari 
baik 

puluh tahun 
terletak dibelakang rumah pendjara 
Rembang (sebelah timur taman 
Kartini). 1 

Tudjuan pembongkaran djangkar 
tersebut, menurut keterangan dari 
jang berkepentingan, semata-mata 
guna menghilangkan - kepertjajaan 
tachajul dikalangan rakjat jang ma 
sih sederhana pengetahuannja, pada 
waktu-waktu jang tertentu djiangkar 
tersebut dipudja-pudja dan diang- 
gap keramat. 

Kini djangkar tersebut masih di- 

Djangkar tersebut terbuat 
besi badja dengan kwaliteit 

simpan di markas CPM Rembang. 

jang selandjutnja akan diserahkan 
kepada Pemerintah Pusat, guna di- 

  

    

    

IIS 
SIARAN R.R-I. TRITUNGGAL. 
-Semarang, 6 Maret 1954: 
Djam 06.10 Jimmy Leach dan His 

New Organolians: 06.45 Puspawarna 
Indones'a: 07.15 Suara Jasni: 07.30 
Orkes Drury Lane dan Grand Ope- 
ra: 1205 Tri Irama, “12.36 Instru- 
mentalia Timur: 13.15 Tjiptaan Ri- 
chard Addinsell: 13.40 Piano tung- 
gal: 14.00 Rajuan San2: 17.05 Ta- 
man Kusuma, 17.45 Lagu? ta' ber- 
sjair: 18.00 Obrolan . pak Patrol, 
18.15 Suara Putri Maluku: 18.30 Hi- 
buran Sendja: 19.15 Mimbar Pene- 
rangan: 19.30 Pantjaran Peiangi: 
20.30 Pantjaran Pelangi (landjutan), 
2115 Irama Langgam dan Kron- 
tjong, 22.20 Symphoni: 23.00. Tutup. 

    

Surakarta, 6 Maret 1954: 
Djam 06.03 Suara Elizabeth Batay 

dil: 06.15 Ruangan Gerak Badan: 
06.45 Lagu2 Kr. Asli: 07.15 Dari 
Bali, 07.45 The Ink Spots dan The 
Millis Brothers: 12.03 Sekuntum Me 
lati: 12.45 Klenengan Gadon: 13 45 
Klenengan Gadon (landjutan): 17.05 

Rajuan -Putris 17.45 Varia Djawa 
Tengah: 18.15 Seni Karawitan, 19.15 
Kontak dengan: Pendengar: 19.30 
Pengasah fikiran: 20.30 Rajuan Ma 
lam: 21.20 Malam Manasuka: 22.15 
Malam Manasuka (Iandjutan), 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 6 Maret 1954: 
Djam 06.10 Imbauan dikala pagi 

haris 06.30 Sekitar Perekonomian 

kita: 07.15 Walsa tjipt. Waldteufel: 
07.30 Rajuan2 merdu: 12.05 Game- 
lan Studio Djakarta: 12.30 Puspara- 
gam Barat, 13.10 Empat Sekawan: 

17.00 
Hidangar sore: 17.45 Krontjong dan 

Stambul, 18.29 A John Field Suite: 
18.35 Sendja. dengan Ork.: 19.15 
Bingkisan Malam Minggu: 19.40 Ra- 
juan Pulau Maluku: 20.15 Hiasan 
Malam, 20.30 Djenaka ria: 21.15 
Waiang Kulit semalam suntuk: 22.15 
Wajang Kulit (landjutan): 05.30 Tu- 
tup. 2 : 

RAMAKAUARTAA WARNA TAMU 
HARGA EMAS. 

Semarang, 3 Maret: 
24 krt. tiap gr. Rp. 38.— beli, 
5. Rp. 38.50 djual 

22 krt. tiap gr. Rp. 34.— beli 
Rp. 35.50 djual 

Djakarta, 3 Maret: 
24 krt. tiap gr. Rp. 38.50 djuas 
22 krt, tiap gr. Rp. 37.50 djual 

Surabaja, 3 Maret: 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.60 nom. 

Singapore, 3 Maret : 

Lantakan tiap Maen un 
Str. $ 147.— “beli, 
Str. $ 153-— djual. 

Hongkong, 3 Maret : 
'Lantakan tiap tacl : . 

HK $ 249.25. 

. Harga emas internasional jang 
ditjatat di London hari ini dgn 
hitungan dollar Amerika sbb. : 
Emas Beirut tiap ounce 38.17: 

“Emas Macao tiap ounce 36.96,   bangunan,    
  

(7 MAAN KORAN ANU 

| “Mengenai terdakwa 

  

Djakarta maupun di Sukabumi sen- 
diri. Dan pada tgl. 23 Nopember 
dimulai dengan mendengar  ketera- 
ngan2 saksi M. Abdul Kadr Hata- 
la, kemudian didatangkan pula ter- 
dakwa Kartawniata pada tanggal 26 
Nopember 1953. : i 

Kartawinata 
djaksa agung muda, Abd.  Mutalib 
Moro menerangkan, . bahwa perka- 
ranja sudah diserahkan kepada ke- 
djaksaan untuk d'madjukan ke ha- 
dapan pengadilan. $ 

Pemeriksaan dapat diha- 
rapkan membawa hasil. 

Atas pertanjaan djaksa agung 
Suprapto menerangkan, bahwa 
menurut biasanja dapat diharap- 
kan, bahwa pemeriksaan terhadap 
insiden waktu demonstrasi . hari 
Minggu j.l. akan segera memba- 
wa hasil. Meskipun kedjadian itu 
dititik-beratkan kepada persoalan ' 
kriminil, tetapi la itu akan 
“diperiksa dalam. segala sudut : 
'dan hubungannja. Mengenai ter- | 

s 

! 

'|dakwa2 jang nantinja akan ditun- 
“tut dilihat pula dari keadaan? 
,sekelilingnja, jang beysangkutan 
sendiri dan soal2 belakang jang 
:mungkin mempengaruhinja. 

Pertanjaan apakah fihak ang- 
gota2 pengurus demonstrasi nan- 
tinja akan dituntut pula setelah 
orang2 jang benar2 melakukan 
kedjahatan2 dapat diketahui, ke- 
diaksaan agung menerangkan, 
bahwa setjara organisatoris mung 
kin  djuga, tetapi  kedjaksaan 
agung senantiasa menudjukan pe- 

pnjelidikannja kepada orang2 jang 
| sesungguhnja telah melakukan 
(perbuatan2 djahat itu. 

: Pertanjaan tentang apakah insi- 
'den dilapangan Banteng pada hari 
Minggu itu terdjadi karena sesuatu 
provokasi, djaksa agung Suprapto 

' beranggapan, bahwa hal jang demi 
Ikian hanja kabar desas-desus sadja. 

Tetapi ia tidak menjangkal kemung 
kinan jang demikian, karena perka- 
ra itu masih dalam penjelidikan. 

Selain daripada orang2 jang telah 
ditahan semendjak hari Minggu. 
djaksa agung beranggapan, bahwa 

kemungkinan  ditambahnia penaha- 
nan bukan tidak mustah'l guna me 
lantjarkan penjelidikan. £ 

Mengenai tuduhan terhadap mr. 
Hardi, djaksa agung, Suprapto me- 
nerangkan, bahwa perkaranja itu se 
dang diperiksa di Pariaman sehing- 
ga ia belum bersedia memberi kete 
rangan2 lebih djauh. (Pia). 

Rakjat : Feilan: 
tarkarn Padi 

Karena Lebih Suka Tjari 
Buah Tengkawang 

MENURUT berita2 jang sam- 
pai dari daerah pedalaman Kali- 
mantan ternjata, bahwa kini telah 
ada tanda2 jang bisa membahaja 
kan dan merugikan rakjat teruta- 
ma jang berkisar sekitar masalah 
buah tengkawang dan padi jang 
mulai tua. Kalau tadinja peda- 
gang2 besar dikota Pontianak me 
ngirim beberapa orang kedaerah 
pedalaman untuk membeli dan 
memberi pandjar buah tengka- 
wang, maka kini para pedagang 
itu sendiri jang pergi djauh ma- 
suk kedalam hutan dengan mem- 
bawa beratus2 ribu rupiah dan 
barang keperluan se-hari2 ber- 
tongkang-tongkang. 

  

Penduduk dikerahkan - agar 
mengumpulkan buah tengkawang 
se-banjaM2nja dan  pembajaran' 
kontan — terhadap tengkawang 
mentah itu dilakukan — dibawah 
pohon dalam hutan Rp. 1,- (se-' 

|rupiah) se Kg. Karena pembaja- 
ran jang tinggi, sedangkan men- 
dapatkan tengkawang tidaklah 
susah, maka be-ramai2  rakjat 
.menjerbu” hutan  tengkawang. 
Bahkan ada jang menggunakan 
lampu senter untuk mentjari 
tengkawang pada malam hari 
Seorang anak ketjil dengan mu- 
dah mendapat 15 Kg seharinja 
dan ini berarti Rp. 15,-. Karena 
hal -inilah dan disamping — padi 
jang sangat mendjadi tahun ini, 
ladang2 ditinggalkan - begitu sa- 
dja sehingga buah padi jang ma-   
sak mendjadi buruk tidak dike- 

  
Djendral John E. Hull (kiri) komandan pasukan2 PBB di Korea sedang 

. Perkara Kartawinata 
Sudah Diserahkan Kepada Kedjaksaan 
Utk Diadjukan Kemuka Pengadilan 

segera 

Waktu itu kedjaksaan agung sege: 

letman ““djendral K.S-Thimaya, ko- 

jang akan meninggalkan Korea sete- 

“Jah habis tugasnja. Sebagaimana diketahui, lebih dari 5 bulan lamanja 

Thimaya bersama2 sepasukan serdadu2 India berada di Korea untuk 

menjelesaikan masalah tawanan Korea. 

lah-olah kedjaksaan agung ber- 
dang menghina agama Islam se 
akan mengadakan demonstrasi, 
. Moro menjangkal kebenaran 
taiib Moro menerangkan lebih 

melakukan pemeriksaan 
nai rapat Permai di Sukabumi 

  

Surat Kiriman 
(Diluar tanggungan Redaksi) 
  

PERMAINAN DAULAT 
JG. BERBAHAJA. 

Tentunja Saudara2 telah memba- 
tja dalam surat? kabar atau setidak- 
tidaknja mendengar tentang tuntutan 
G.P.H. Surjokusumo agar ,,Susuhu- 
nan Surakarta turun tachta”, apa- 
lagi Saudara2 jang berkedudukan d, 
Solo, tentu tidak kurang2 memper- 
hatikannja. 

Berhubung dengan adanja tuntutar 
ini, timbul dalam hati kita, djka 
seorang Radja jang dinobatkan ber- 
dasarkan tradisi, begitu mudah d'- 
daulat oleh satu dua gelintir orang 
sadja, apalagi pegawai rendahan 
Maka djangan turut bersorak-sorak 
wahai teman2 pegawai sekalian. Na- 
sib kita bergantung melulu atas ha 
sil kepegawaian kita, apakah nasi: 
sesuatu keluarga jang tidak bersaiah 
itu mudah diperdajakan oleh satu 
dua orang jang entah karena apa 
bentji kepada diri salah seorang pe- 
gawai/kepala keluarga. Djadi djika 
.penjakit daulat” ini lantas meradja- 
lela, maka timbullah rasa. tidak 
aman atas. penghidupan kita dan 
menambah crisis gezag bagi masja: 
rakat, padahal hidup aman dan ten- 
'teram itu sangat diperlukan. 

Meskipun .kami adalah seorang pe 
gawai, tetapi nenek mojang kita ada 
lah orang2 jang berdjasa (Djawa: 
labuh) kepada Keraton, maka de- 
ngan terharu kami njatakan disini: 
»Semoga hal ini tidak dipandjang-pan 
djangkan, dan Pemerintah dikeruniai 
kebidjaksanaan”. 

: Prodjowidagdo 
Commies Kantor Secr. Kraton 

Surakarta. 

  

Sport : 
BULUTANGKIS : 

MALAYA — INDONESIA 
4, 

. Dengan mendapat perhatian 
jang besar, Senin malam di ,,hal?” 
PBSI tjabang Palembang sudah 
dilangsungkan pertandingan bulu 
tangkis antara regu dari Malaya 
dengan regu dari Indonesia. An- 
tara lain nampak hadir Gubernur 
Isa dan Njonja, Panglima TT II 
dan Kepala Kepolisian S. Selatan. 

Pertandingan tersebut berkesu- 
dahan dengan 4—1 untuk keme- 
mangan para tamu dari Malaya. 
Pertandingan terdiri atas 3 tung- 
gal dan 2 berpasangan. Indonesia 
pada malam itu untuk permain- 
an tunggal diwakili oleh Lie Po 
Djan dari Banjumas, Tan Hok 
Sioe dari Solo dan Lim Kim Hian 
dari Palembang. Pasangan berdua 
terdiri atas Tan Hok Sioe/Ong 
Boen Kaw dan Lim Kim Hian/ 
Lie Po Djan. 

Regu. tamu keluar dengan Lee 
Hoo Chye, Lim Kee Voong dan 
Law Teik Hock untuk tunggal 
dan pasangan2 berduanja terdiri 
atas Ismail bin Marjan/Tan Jin 
Eong dan Teik Hok/Chan Kon 
Leong. 

Kesudahan pertandingan ada- 
lah sebagai berikut: 

.. Tunggal: Lee Hoo Chye (Ma- 
laya) — Lie Po Djan: 15—49, 
13—15 dan 15—11, Lim Kee 
'Voong (Malaya) — Tan Hok 
Sioe (Indonesia): 15—9, 10—15 
dan 6—15. 

Law Teik Hock (Malaya) — 
Lim Kim Hian (Indonesia): 
154 dan 15—7. 

Berdua: Ismail bin  Marjan/ 
Tan Jin Tong - (Malaya) — Tan 
Hok Sioe/Ong Boen Kauw (Indo 
nesia): 15—1 dan 15—1, Law 
Teik  Hock/ Chan Kon Leong 
(Malaya) — Lim Kim Hian/Lie 
Po Djan: 15—1 dan 15—6. 

  

FILM BERWARNA MENGE- 
NAI INDONESIA. 

Pada tanggal 1! Maret ditunggu 
kedatangannja di Inylonesia rom: 
bongap ahli tehnik film Italia dari 
Societa Astra Cinematografica, di- 
bawah pimpinan count Leonardo 
Bonzi. Rombongan  ahti tersebut 
akan membuat film berwarna menge 
nai Indonesia Rombongan itu belum 
lama berselang telah membuat film 
berwarna mengenai  Brasilia, jang 
mendapat nama “Green Magic”, 

Count Bonzi akan tiba pada tang 
gal 1 Maret denga, beberapa orang 

terbang G.LA. Beberapa hari kemu 
dian, “pada tanggal 16 Maret akan 
menjusul dengan kapal api Austra- 

(Nia beberapa ahli lainnja dari Socie   tam. (Antara) ta Astra Cinematografica, 

@ 

| Ihadji, ketjuali dengan undian 

Awaslah 

guotum dengan meminta bajaran 
pai dalam djumlah beberapa ribu 

Bagian Penerangan dari P.H.I. 
Pusat menjatakan, bahwa tidak ada 
djalan untuk mendapatkan guotum 

jang 
didjalankan oleh Panitya2 Penjari- 
ngan dit'ap-tiap daerah. Kepada ma 

sjarakat, terutama pelamar tjalon 
hadji jang ,,kalah” dalam undian di 

harap agar berhati-hati dan tidak 
mempertjajai tengkulak2 hadji jang 
hanja akan mentjari keuntungan se 
mata-mata. Didalam soal2 jang ber 
talian dengan guotum maupun soal2 

hadji seumumnja diharap agar ma- 
sjarakat hanja berhubungan dengan 
instansi2 jang kompeten, ja'ni Pa- 
mongpradja, Kantor2 Urusan Aga 
ma dan P.H.I. setempat, agar ti- 
dak mudah mendjadi kurban dari 
perbuatan2 tengkulak jang tidak 
bertanggung djawab. 

Seperti telah diumumkan, me- 
nurut penetapan Menteri Agama 
No. 4/1954, guotum hadji seba- 
njak 10.000 dibagi-bagikan seba- 
gai berikut: Propinsi Djawa Ba- 
rat 2.000: Kotapradja Djakarta 
Raya 340: Propinsi Djawa Te- 
ngah 1.600: Daerah Istimewa 
Djokjakarta 60: Propinsi Djawa 
Timur 2.000: Propinsi Sumatera 
Utara 325: Keresidenan Atjeh 
77: Propinsi Sumatera “Tengah 
401: Propinsi Sumatera Selatan 
481: Propinsi Kalimantan 883: 
Propinsi Sulawesi 843: Propinsi 
Maluku 200: Propinsi Sunda Ke- 
tiil 640: Rombongan2 M.P.H., 
R.K.I. dan lain2 150. 

Demikian P.H.I. Pusat Bagian 
Penerangan. (Antara) 

Keinginan PKI 
Supaja Larangan Demon- 
strasi Hanja Dikenakan 

Pada Masjumi 
LARANGAN untuk meng- 

adakan demonstrasi2, sebagai 
keputusan pemerintah baru2 
ini, oleh Politbiro CC PKI di 
njatakan sebagai tindakan pe- 
merintah jg tidak objektip dan 
mengetjewakan dan. mendesak 
supceja larangan itu hanja di 
tudjukan. terhadap  Masjumi- 
BKOI, Dalam pernjataan Polit- 
biro CC PKI tsb dikemukakan 
sebagai alasan daripada desa- 
kannja itu kenjataan2 terdja- 
dinja “perampokan, pembaka 
ran dan pembunuhan” jg me- 
njertai demonstrasi Masjumi- 
BKOI itu, hal mana hanja ter- 
djadi “seperti jg biasa dilaku 
kan oleh gerombolan D.I.-TII 
diluar kota”, sedang bagi p:- 
hak2 lain kedjadian sematjam 
itu adalah "asing”. Djuga di 
desaknja . supaja pemerintah 
menuntut  pertanggungan-dja- 
wab Masjumi terhadap peristi 
wa jg menjedihkan itu. Demi- 
kian antara lain pernjataan 
Politbiro €C PKI, (Antara).   

Terhadap 
Tengkulak? Hadji 

Ouotam Tahun Ini Tjuma 10.000 Se- 
dang Jg Melamar Ada 30.347 Orang 

DARI P.H.I. PUSAT Bagian Penerangan 
ngan, bahwa pembagian guotum (djatah) hadji untuk seluruh Pro- 
pinsi telah selesai. Dan dengan selesainja pembagian djatah ini, 
maka undian terhadap para pelamar tjalon hadji akan segera di- 
mulai, Mengingat banjaknja djumlah pelamar jang mendaftarkan 
diri, jaitu 30,347 orang, sedang guotum hanja disediakan seba- 
njak 10.000, maka dalam undian nanti tentu banjak pelamar jang 
tidak b'sa memperoleh djatah. Berdasarkan pengalaman pada ta? 
hun2 jang sudah, biasanja didalam saat2 seperti 
tengkulak hadji memainkan rolnja. Mereka datangi pelamar jang 
»kalah” itu dan kepadanja didjan djikan 

didapat ' ketera-. 

ini baujak para 

djaminan mendapatkan 
jang tidak sedikit, kadang2 sam- 

rupiah. : 

Dr. Suharso: 
Bila Gezag Jg Harus Ada 
Di RC. Tidak Kembali 
— Biarlah Utk Sementa- 

ra RC Ditutup 
DENGAN MAKSUD untuk 

meredakan suasana, atas inisiatif 
Ikatan Penderita Tjatjat Indone- 
sia, bertempat di Balai Wartawan 
Djakarta, Selasa petang telah di- 
langsungkan pertemuan antara 
Ketua P.B. Ikatan Penderita Tja- 
tjat Indonesia (I.P.L.) Hasan Bas- 
ri, Penulis Ikatan Penderita Tja- 
tjat Indonesia tjabang Solo Bapho 
ro Yjang djuga mewakili para pen- 
derita tjatjat jang dirawat di R.C, 
Solo), dan wakil2 penderita tja- 
tjat jang mengalami peristiwa ha- 
rian "Nasional? Daud Sudjarwo 
dan Taufan Sudarjono disatu pi- 
hak dan pihak pers jg diwakili 
oleh Sudarjo Tjokrosisworo Sekre 
tar's Djenderal S.P.S., A. Nasir 
dari P.W.I. Pusat dan ketua P.W.I. 
tjabang Djakarta. 5 
Kesimpulan rapat ialah sebagai be- 

rikut: 
a) Kedua belah pihak akan beru- 

saha supaja suasana djangan men- 
djadi runtjing, b).Mengenai kemung- 

kinan diadakannia perdamaiap  da- 
lam peristiwa harian ,,Nasional” Jog- 
ja dianggap adalah mendjadi urusan 
pihak2 jang bersangkutan sendiri 
dan Pemerintah, karena penjerbuan 

harian ..Nasional” itu merupakan pe- 
langgara, atas ketertiban hukum, 
terlepas pihak mana jang melaku- 

kannja. 
Patut diterangkan, bahwa dalam 

pembitjaraannja Dr. Suharso, super- 

visi dari R.C. Solo jang hadir pada 

ketika itu karena kebetulan berada 
di- Djakarta, menerangkan, bahwa 

ketika peristiwa itu terdiadi, ia se- 
dang bepergian. Terlepas dari siapa 
jang bersalah menurut Dr. Suharso, 

di R.C. perlu ada gezag djika hidup- 
nja badan itu perlu berlangsung. Di- 
sesalkannja, bahwa meskipun oleh 
wakil Dr. Suharso, para penderita 
tjatjat tsb. sudah dilarang berangkat 
ke Jogjf" dengan djumlah jang be- 
sar, mereka tidak memperdulikan la- 
rangan itu. Andjuran supaia berkun- 

djung ke harian ,,Nasiona?” dengan 
djumlah tidak lebih dari 5 orang 
dan dengan akan diantarkan oleh 
pihak pimpinan R.C. tidak dihirau- 
kan. Pada achirnja Dr. Suharso me- 
njatakan. bahwa bila gezag jang ha- 
rus ada di R.C. tidak kembali, biar- 
lah untuk sementara R.C. di tutup. 
(Antara). 

BANTUAN KORBAN 
MERAPI. 

Baru2 ini oleh Djawatan Penera- 
ngan Kab. Sukohardjo telah distor- 
kan kepada Bank Rakjat Indonesia 
uang sebesar Rp 21.953,50 sebagai 
hasil usaha Panitya Penolong Kor- 

ban Merapi disana. 

  

  
tehnisi dengan menumpang pesawat 

  

    

D et Merapi 
' Djumlah derma tgl. 2-3-1954 jang di- 
| terima ,Suara Merdeka” “....ooocooo Rp. 124.885,17 

: Penerimaan baru : 
Djawt. Peng. Insp. S.R. Wil. Sukoredjo/ 

| Ke Naa PAMA HA MA seat Kenalan eat Rp. 601,95 
1 Pcn. Sek. Tjandiroto Kab. Temanggung ,, 230,70 
! Guru/Peg. dan Peladjar2 S.T.P. Neg. 
, SWA MEA aan daa manga » 150,— 

! S.R. IL/VI Katj. Sumowono (Amba- 
PERMA UE RAN an Wan Va Wan nda a ». 100,— 

1 Guru2 Katj. Margoredjo Pati ......... 1 68— 
Murid2/Guru2 S.R. VI Kristen Ben- & 
dangan Wonosobo" aan a Oh— 

: Djawt Penerangan Kab. Pekalongan ,, 47,— 

| S.R. VI Ngaran Katj. Kaligesing Pur- 
« Sa Ne MR an ae AA II Pe nu Ia 
! CR NE, sorotan ketat .....id ba des AN) 
! Kepl. S.R. VI Tjilopadang, Madjenang ,, 28,40 
! S.R. IH th. Tonggaro, Kedungbanteng 
! MP EN EN AA sama DA — 

Sers. ' Misran Kes. C.LA.D./i. RJ. 
AMidon | ana nanang sasa 20, — 

: Kepl. S.R. VI Kr. Sembung, Nusa- 
! wonag Kanya up Tak bp 16,50 
! S.R. VI Nusawaru Katj. Nusawungu 
: Per oja AN ba NAN anan Sega NAN aa Si TO , 

Yaru/Murid2 S.R. VI Kroja No. L ... ', 24,15 N 
| S.R. VI Tamansari/Karanggude, Pur- 

MORE Men gema NUN sn aa No 2 aa aU 
Kepi. S.R! UII Bandjarkalangan Bajan 

FentoarehD TES RA AA TULANG ah nd 
Kep!. SR. VI Neg. Limbangan, Bodja ,, 27,65 
SR. VI Gentasarn: Kroja toba atas sae Taka 
S.R. VI Kawung, Madjenang ............ 0 2, — 
Kepl. S.R. VI No. 4 Tjilatjap ......... peta 
S.R. VI Bumidjawa Tegal, Balapulang ,,  17,— 
S.R. VI No. 10 Karanganjar, Kebumen ., 14,70 
Kepl. S.R. VI No. 8 Tjilatjap ......... s2 90 
S.R. Jil Sidoagung I Karanganjar ...... sa 10, — 
S.R. III th. Djambean kidul Margore- 
onta ten Lae Ie ana Kendor nada 2 10 

GR. Bermi Gembong Pati Wol 0 10 — 
S.R. VI Tuksanga Wil. P.S. Kranggan ., 21,70 
Djuru Pengairan Losari, Tandjung-Tegal 21 
S.R., HJ Bodjongnangka, Pemalang ... .,,  10,— x 
Pem. Kp. Kb. Kemantran, Tegal ......, » 16,— 
S.R. IH Trembes Daerah P.S.R. Pa- 
nota ea ai Naa benak ss 

S.R. HI th. desa Pakis, Bringin, Sala- 
en Ne aa aa ». 10— 

S.R. VI Sukowuwuh, Bener, Loano, 
PUKYOTEATO dn Tan on ne daan Ke 26.95 

Ko-oyerasi ..Sempulur” desa Kr. Ke- 
miri/Kr. Anjar/Kebumen ni “Sapu 

Kepl. S.R. VI Kanisius Djimbaran Ba- 
Epi NA IE NANANG UT ak 12,50 

Kepl. S.R. III Bandjardawa Taman 
Penala Tea WN AAA 3 7,50 

Kepl. SR, IN Peklintingan, Taman 
Peralatan aa NB YAA 1.95 

Kepl. S.R. II Tritihwetan, Djeruklegi, 
Tnlatap: ego Ga Oi 6.50 , 

SR. LIP Denasart Batang Paha Os . 
R.T. Bag. Wanita, Kp. Trengguli Ill, 
SAK AN Aan aa na ta 23 aa 

Peg. Gudang Persediaan Besar D.K.A. 
Pengapon Semarang Lo. Gk ka sLnu Lin 

2 Djumlah : Rp. 127.019,27   
Semarang, 3-3-1954,  
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teeta api ang   kerang, ng 
veta api'ini telah mengambil korban 54 orang 
lainnja mendapat luka parah. Kedua kereta api tersebut adalah kereta 

       

  

g berbenturan di Korea. Ketjelakaan ke- 
tewas dan ratusan orang 

sedang jang lain meng- 

  

5 penumpang, jang satu kereta penumpang? biasa 
w urgkut serdadu2 Korea Selatan jang pulang dari froni. 
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Puerto Rico 
Pulau Dimana Tuan2 Tanah Berkuasa 

—Latar Belakang Penembakan 
Dalam Kongres Amerika 

PUTERA2 (DAN 1 PUTE 
nimbulkan keonaran lagi di Ame 
mereka melepaskan tembakan2 te 
Rendah jang sedang bersidang, 
Dimanakah letak Puerto Rico? B 
Bagaimana keadaan ekonomi, po 
pestol tadi menerangkan kepada 
hendaki ialah kemerdekaan 

Ketika tgl. 23 November jl. 
Madjelis Umum PBB menjatakan 
bahwa Puerto Rico telah diakui 
nja sebagai negeri jang ,setjara 
effektif — mendjalankan j haknja 
akan penentuan nasib sendiri”. 
Pada “hari itu djuga Presiden ! 
Eisenhower mengumumkan, bah 
wa Amerika Serikat akan ,,mem 
berikan kedaulatan penuh kepada 
Puerto Rico, apabila pemerintah 
Puerto Rico memintanja.” Tapi 
pemerintah Puerto Rico hingga 
kini ternjata tidak minta untuk 
melepaskan hubungannja dengan 
Amerika Serikat. : 

Png tanah & kongsi2 
.S. dipulau padat. 

Pulau Puerto Rico terletak di- 

A. Dean 
»Mutung” 

Mengadjukan Permin - 
taan Berhenti 

KEM ERIAN luar negeri 
A.S. hari Selasa mengumumkan, 
bahwa dutabesar Arthur H. Dean 

1 

utusan istimewa presiden Eisenho 
wer dalam perundingan2 menge 
nai konperensi perdamaian di 

berhentinja itu Dean '— menerang 
kan, bahwa ia bermaksud untuk 
mentjurahkan tenaganja dalam 

»Soal2 pengadilan” jg tidak akan 
mem kannja untuk — mene 
ruskan dengan giat pekerdjaan2 

perensi se Maret atau ea 
Djurubitjara kementerian luar 

negeri A.S., Henry Suydam, se- 
baliknja telah memberikan kete- 

Idari tanahnja 

telah mengadjukan permintaan | 

RI) pulau Puerto Rico telah me rika Serikat darat, jaitu “ketika rbadap para anggota Madijelis hingga S orang mendapat luka2. angsa apakah jang tinggal disana? 
litik Gan sosialnja? Penembakan? polisi, bahwa apa jang mereka ke 

bagi Puerto Rico. ' 
| sebelah timur pulau 
pulau Hispanola (Haiti) 
tu mata rantai dalam deretan pu- 
lau2 Kairibia, jang merupakan perbatasan antara Lautan Atlan- 
tik & Lt. Kairibia. 

Luasnja 3.434 mil? 
duduknja 2.240.000 djiwa, keba- 
ajakan beragama Katholik Roma. 
6790 dari penduduknja berkulit putih, berbahasa Sepanjol, dan si 
sanja berkulit hitam (Negro) atau 
peranakan Negro. Karena keada- 
an ekonomi jang menekan, maka 

'tiap2 tahun ada kira2 350.000 
orang Puerto Rico mengembara 
ke Amerika Serikat, terutama ke 
New York, dimana sekarang ter- 
dapat sedjumlah besar orang Puerto Rico. 1 

. Dasar perekonomian pulau ini 
ialah gulapasir. Sebagian besar 

dimiliki tuan2 ta- 
nah besar dan kongsi2 perkebu- 
nan Amerika Serikat. Keluhan 
orang2 Puerto Rico ialah bahwa 
mereka diexploitasi oleh kongsi2 
gula dan konsern2 Amerika Seri- 
kat lain?nja. 

Kesulitan ekonomi dipulau js. 
luasnia hanja 3.434 mil2 dan se- 
bagian besar dari tanahnja dimi- 
liki oleh tuan2 tanah dan kong- 
si2 perkebunan ini, dapat didjelas 
kan lagi, dengan kenjataan bah- 

Cuba dan 
, Salah sa- 

tapi pen- 

1940 sampai- 1950, djumltah-pen- 
duduknja bertambah dengan 341. | 
448. djiwa, atau 18,390. : E 

Perkembangan - ketatane- 
garaan. : 

Dalam tahun 1898, Puerto Ri- 
co djatuh dari tangan  Sepanjol 
ketangan Amerika Serikat. 2 tae 
hun kemudian penduduk pulau 
ini diberi hak untuk memilih de- 
wan perwakilannja -sendiri. Da- 
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SokongPKI 
ROBERT C, BONS JR., ang- 

gota staf bagian politik pada 
kedutaan Amerika di Djakarta | 
Muna ae niaga dalam yes 
uat tulsannja mengepai situ- 

asi politik di Indonesia jang di- 
siarkan UP dari New York, an- 
tara lam menuduh bahwa sa- 

  

  

   
  

  

Tail wa dalam waktu 'sisgkat PKI 
“kan merapatkan kekuasaan | 
dalan Repub'ik Ixdonssia jang | 
muda itu. 

  

mana ia pada hari Senen mengadakan kundjungan 

  

ILatar. Belakang Kedu. 
dukan “Djen.?Nadjib 
Meski Kembali Djadi Presidea—Tapi 

: Kekuasaannja Sedikit Sekali 

MOHAMMAD NADJIB me nduduki kembali djabatannia se- 
laku presiden republik Mesir dengan sjarat pengertian, bahwa ia 
danja akan mempunjai kekuasaan minimal dan pasti tdak mempu 
ul kekuasaan tertinggi ig mutlak, demikian diterargkan oleh dju 
rubitlwa resmi dewan revolusio ner Mesir pada kari Selasa dalam 
pertjakapan ekslusif dengan kores ponden U.P. di Kairo. Kisah se 
iengkapnja dibelakang kedjatuhan Nadjib jang dramatis dan naik- 
inja kembali pada minggu jang Jalu diterangkan untuk pertama 
“kalinja oleh seorang pembesar tinggi . dari dewan pemerintahan 
Mesir, ketika Nadjib sendiri kembali di Kairo dari Khartoum, di 

singkat dan 

wa dalam. tempo. 10.-tahun, -dari: 

Ia katakan, bahwa golongan: 

dapi hari2 mendatang jang mp» 

komunis terus mengadakan kor 
solidasi kontrclenja atas organ 
sasi buruh dan setjara tjakap 

| menggunakan perpetjahan diar 
taranja partai2, terutama Masju 
mi dan kaum nasionalis, dan 
dalam keadaan ekonomi jang 

makin memburuk partai komunis 

,entah dengan ketjakapan pim 
pinannja sendiri atau, lebih mung 

badan penasehat internasional”, 
kini mempunjai kedudukan ter 
kuat semendjak masa. sebelum 
peristiwa Madiun dalam tahun 
1948, katanja. Demikian antara 
lain tulisan seorang anggota staf 
bagian politik pada kedutaan 
Amerika Serikat di Djakarta 
(1951-1953), Robert C. Bcns. 
Tulisannja “ dimuat di ,,Far 

Eastern Survey”, “suatu pener 
bitan dari ,,American Institute 
of Pacific Relations” (Antara) 

  

LATIHAN PERANG2AN SE- 
YYARA BESAR2AN DI AFRI- 

KA UTARA PERANTIIS 
Tigapuluh ribu orang dari keti 

ngamgil bagian dalam suatu latih 
an perang2an besar2an diwilaiah 
Our Mria Port Say, demik'an di 
umumkan pada hari Selasa. 

Dalam latihan ini akan diguna 
kan seluruh bentuk sendjata, ter 
masuk serangan bom atom, hal 
mana adalah latihan pertama da 
lam menggunakan sendjata terse 
but. Selandjutnja pendaratan? di 
pantai dan tentara pajung akan 
diturunkan dari udara, sedangkan 
saiuan2 dari angkatan laut Peran 
t'is Laut Tengah, termasuk kapal 
pendjaladjah ,,Montcalm” dan ka 
bal induk ,,Bois Belleau” akan 
membantu pendaratan itu didekat 
pantai Sardia. 

Manowuvre jang dihadiri oleh se 
djumlah besar opsir tinggi dan pe 
nindjauan2 Amerika itu akan ber 
achir pada tanggal 5 Maret dan 
akan diteruskan keesokars hari- 
nia oleh sebagian tentara jang te 
lah mengambil bagian. 

  

| Pengungsi2 | 
.. Sudan | 
Memasuki Daerah Kongo 

1. Belgia? 
MENURUT berita2 jang diteri- 

Ima “di Johannesburg - dari Eliza-: 
bethville. (Kongo Belgia), 'ribuan' 
penduduk Sudan telah melintasi ta:   pal batas untuk mentjari perlindu- 
ngan di Kongo Belgia. Rupa2nja pe' 
ngungsi2 tadi terdiri dari anggota2 | 
sukubangsa Azadin, suatu sukubang | 

   

          

   

    

   
   

  

   

    

   
   

volitik di Indonesia kini mengha 

kin katjau dan, katanja, kaur 

kin, atas petundjuk2 dari suatu 

ga tentara Perantjis jang ditempat ! 
kan di Afrika Utara Perantjis me 

“harta jang bergerak dan tidak ber- 
“gerak diseluruh wilajah pihak 

.wa konsuler, 

Belakangan ini Eropa mengalami 
musim  saldju jang sangat dingin. 
Pada gambar tampak suatu pantju- 
ran dengan hiasan patung jang ter- 
dapat didepan kantor polisi di Paris, 
telah tertutup oleh saldju jang ber- 

susun tebal. 
  

: Perdiimalan | 
Abadi 

125 orang tewas. 

|pangima besar tentara Mesir ada 
lah satu2nja pembesar dari de- 
wan revolusioner diantara chala- 
jak ramai jang datang mendjem- 
put kedatangan kembali Nadjib 
dilapang terbang. $ 

» Berlawanan dengan kesan per- 
tama di ibukota Mesir dan diluar 
negeri, bahwa peristiwa achir 
minggu jang lalu itu telah mem- 
“berikan kekuasaan lebih besar ke 
pada Nadjib daripada sebelum- 

Inja, maka djurubitjara tadi mem- 
berikan pendjelasan dalam suatu 
interviu dimarkas besar dewan 
.revolusioner dipulau Gazira, bah- 
wa Nadjib hanja diminta kembali 
dengan sjarat, bahwa ia hanja 
akan -mendjadi presiden dan 
.mempunjai kekuasaan minimal 
dari seorang jang memangku dja- 
'batan presiden”. 

'Djurubitjara tadi menerang- 
kan, bahwa letnan.kolonel Nas- 
ser meneruskan memegang pim- 
pinan selaku ketua dewan revolu- 
'sioner maupun perdana. menteri 
dan bahwa dewan revolusioner 
terus merupakan instansi terting-   Antara Indonesia — 

Thailand 
PERDJANDJIAN Persahaba- 

tan antara Republik Indonesia dan 
Keradjaan Muarg Thai telah di-' 
tandatangani hari Rebo djam 
15.00 waktu setempat di Bang- 
kok. Pihak Indonesia diwakili 
oleh Pangeran Harjo Bintoro, Du 
ta Luar Basa dan Menteri Ber- 
kuasa Pepuh Republik Indonesia 
pada Keradjaan Muang Thai, dan 
pihak Muang Thai oleh Pangeran 
Wan Waithayakon Kromun Na- 
radhip Bongsprabandh, Menteri 
Luar Negeri Keradjaan Muang 
Tha', D'dalam fasal2 perdjandji- 
an itu diterangkan, bahwa antara 
Republik Indonesia dan Keradja- 
an Muang Thai dan rakjat mere- 
ka akan terdapat perdamaian aba 
di dan persahabatan kekal. Dan 
kedua negeri tersebut akan me- 
nempatkan wakil2 d'plomatik, 
dan berdjandji menjatakan her- 
hak mengirim dan menerima kon 
su'2 djenderal dan lain2. 
Selandjutnja warganegara tiap pi- 

hak jang berdjandji akan diizinkan 
mempergunakan hak2 bepergian, ber 
diam, mendjalankan segala matjam 
perusahaan dan pekerdjaan, membu- 
ka' industri dan berdagang,  mem- 
peroleh: mewarisi, memiliki, menje- 
wa | dan mempergunakan sesuatu 

  
  

  

jang 
berdjandji. 

Kedua pihak djuga setudju meng- 
adakan selekas mungkin perdjandii- 
an mengenai perdagangan dan pela- 
jaran, hak konsuler dan hak istime- 

hubungan kebudajaan 
dan pengenjahan. 

Perdjandjian tsb. harus masih di- 

    

  

      

gi di Mesir. Nadjib memegang ke 
dua djabatan tersebut dan rresi- 
den sebelum ia diturunkan bada 
minggu jang lalu. 

Djurub'tjara — itu menerangkan, 
bahwa pertentangan - utama 
Nadjib dan anggota2 lainnja 
dewan revolusioner 
tuntutan Nadjib untuk memp. roieh 
hak: veto atas keputusan2- ja.e di 
ambil oleh dewan revolusioner. 
»Tuntutan sematjam itu tidak per- 

nah: dapat diterima dan senantiasa 
tidak akan diterima”, demikian dju 
rubitjara tsb. 

Dikatakan olehnja, bahwa pembe 
rian kekuasaan penuh dalam tangan 
seorang hanja dapat mengakibatkan 
timbulnja kediktatoran. 

Berbitjara mengenai para opsir jg 
merupakan tulang punggung penzg | 
lingan radja Farouk dalam tahuwi 
1952, djurubitjara -tadi meneran- 
kan, bahwa ,,adalah tidak mas: x 
akal untuk mengusir seorang radja 
dengan menggantikannja dengan se 
orang diktator”. - 

“Djurubitjara itu - menerangkan, 
bahwa pertentangan antara Nadj.b 

   
   

   

dengan anggota2 lainnja dari dewan 
revolusiok mentjapai — puntjaknja | 
padaj mirggu. jang laluz-ketika Nus- 4: 
'siridan # Iginija “te 
mutuskam untuk mreletakkag ujabu 
tan dan menjerahkan seluruh per- 
tanggungan djawab kepada Nadjib. 

»Akan tetapi”, demikian djurubi- 
tjara itu ,,kira2 250 orang. dari ,,op- 

sir2 merdeka” jang berdiri dibela- 
kang Coup bulay Djuli 1952 ternu 
Uuup KuUrduk Mencfkung Puludun  ut- 

raj KU merutouin, UtotE KU 

adalah satu2nja" orang jang harus 
Pelat yi Eligurt Tenun au uut pes 

L celuyjuu 

raduall, — Dua  derirutt  Glignuan 

versenujalu menjeluajul  Perrisakoun 

vernetkinja Nuaapo,  Huanu dewan 

revolusioner menerima baik permin 
taan ocernenrnyja uu.” 

Pada Djum'at malam jang lalu, 
Dayu UUa nari dEdWUdl Nat kue 

iCtankati UjdLata SEfOkLuwilyah 

opsir2 kavaleri berkumpul dalam 
kaoo Uutasa  Uaclan MOuuvucu 

van ,,lilUidl Mit urdurigKati seu- 

ruh situasi”, demikian djurubitja- 
kas 

Nasser turut mengambil bagian 
daram perunaingan terseotu, ue- 
mikian djurubitjara 'jang selan- 
ujuulja DicutiuSnan, ' bailwa iNas- 
ser Gajam pertemuan itu membe- 
rilahukan kepada opsir2 kavateri 
tersebut, banwa ' pemerintar ber- 

maksud untuk mengembalikan pe 
merntahan parlementer ualari 
waktu sesingkat mungkin, tetapi 
merasa Waktunja pada Wakiu tuk 
oelum masak. 

Beberapa orang opsir tampak- 
nja tidak jakin oenar sehingga 
Nasser kemudian memanggil ue- 
wan revolusioner bersidang dan 
mendjelaskan seluruh situasi. Ia 
mengusulkan  supaja dewan me- 
fetakkan djabatan dalam . usaha 
untuk menghindarkan perpetja- 
nan dalam kalangan ketentaraan, 
demikian djurubitjara. Akan teta 
(PI para ,,opsir merdeka” tetap 
mendesak supaja - dewan berdiri 
terus. Djurubitjara tadi menekan- 
kan, banwa Nasser berhasrat un- 
tuk memelihara persatuan dikala- 
ugan Ketentaraan dan memutus- 
kan memanggil “kembali Nadjib 
dengan sjarat, . bahwa ia hanja 
akan mengjadi presiden dan mem 

Djenderal major Abdel Amori, j 

antara | 

lari | 

adalah Latena tang. 

| mengundju.i " 

ju akan dimadjukan dalam Kon- 

menjebabkan timbulnja kerusuhan? disara jang memakan korban 

Ersoz Mau 
Men 2 

Talis Buku 
Utk Bahannja Kini Akan 

Mengundjangi 130 
. Negara 

REBO pagi berkundjung di- 
| kantor Antara Djakarta insinjur- 
wartawan-penulis Turki Mehmed 
'Sureyya, berumur 49 tahun, dan 
isterinja, Saffet Eroz, jang dalam 
.melakukan perdjalanan keliling 
dunia kini (di Indonesia) mengun- 
djungi negara jang ke-57. Ersoz 
dan isterinja hermaksud mengun- 
djungi 130 negara, dan dalam 
perdjalanan jang telah dilakukan- 
pja sedjak thun 1947 itu (de- 
ngan  ferputus-putus — kadang2 
kembali ke Turki untuk mengum- 
pulkan uang), mereka telah me- 
pempuh diarak lebih dari 240 
ribu mil, dengan puluhan kali na- 
ik pesawat terbang dan ribuan 
kali naki kereta-api atau bis. 
Maksud  perdjalanan ini adalah 

untuk menul's buku dan karena me 
reka dengar. bahwa Amerika Seri- 

ikat dalam tahun 1956 akan memi- 
| lih »djuara-pelantjong-internasio- 
| nal”. Mereka mengindjak — wilajah 
(Indonesia untuk pertama kali keti- 
ka tiba di Medan pada tgl. 27 Pe- ' 
bruari jang te'u dan akan mening- | 
galkan Indo -sia menudju Manila 
pada tgl. Il Maret jang akan “da- 

Selzt:a di Indonesia akan 
beberapa daerah, an- 

taranja di'sa Beli. Ditanja buku 
apa jang akan ia tulis, Ersoz kata- 
kan, banja kesar2 perdjalanan, le- 

pas sama sekali dari soal2 politik. 
Mengena, Indonesia ia katakan, di 
bandingkan dengan negeri2 lainnja, 
Indonesia adalah negeri jang me- 
ngaodung kemungkinan2 baik seka- 
hh karena potensi?2nja jang besar: 
“iamnja baik, buminja mengandung 
tanjak kekajaan dan penduduknja 
»anjak. (Antara). 

  

    

»MALAYA UNTUK BANGSA 
MELAJU?”, 

Sebuah resolusi jang menun- 
tut ,,segera diadakan pembitjara- 
a12 langsung” “dengan pemerin- 
tah Inggeris untuk mengembali- 
kan Melaju kepada bangsa Mela-   gres Nasional Malaya ke-3, jang 
akan. dilangsungkan ai Malaya 
sebelah Utara pada hzri Kemis 

aa - 

PRESIDEN SYRIA Hashim 

Kolonel Ibrahim Hussay 
ni ditangkap. . 

Menurut berita AFP, Kolonel 
Ibrahim al Hussayni, bekas direk 
tur-djenderal kepolisian Syria dan 
-sekarang djadi .attach& militer pa 
da kedutaanbesar Syria di Wash 
ington, Selasa telah tiba: dengan 
pesawat terbang di. Damaskus. Ia 
segera, ditahan oleh polisi. Menu 
rut U.P:, -al - Hussayni “ adalah 
bekas tangan kanan Adib Shisha- 
kly, , orang kuat” Syria jg telah 
didjatuhkan oleh golongan al 
Attasy dan sebagian dari tentara 
Syria. 

Saudi Arabia & Irag 
utjapkan selamat. 

Berita AFP mengatakan sete 
rusnja, bahwa Presiden Hasim al 
Attasy hari Selasa telah menerima 
surat2 kawat pernjataan selamat, 
dari Radja Saudi Arabia Sw'ud 
ibnu Abdul Aziz dan Radja Irag 
Faysal, berhubung dgn pengang- 
katannja kembali mendjadi Presi 
den Syria. 

Bekas Presiden Syria Adib Shis 
hakly, jang didjatuhkan oleh 20 
longan al Attasy, kini berada di 
Riyadh, ibukota Saudi Arabia. 

Situasi Politik di Syria. 
Menurut UP, -kalangan2 di Da 

maskus jang  memperhatikannja 
“berpendapat, bahwa situasi dian- 
tara partai2 politik jang sekarang 
bekerdjasama - dibelakang al At- 
“sg adalah sbb: AA 

artai Rakjat, sebuah partai jg. 
kuat, ialah partai al Attasy tjon-   punjai kekuasaan minimal dalam 

djabatannja itu. (UP). ' Keradjaan Irag. 
dong kepada persatuan dengan 

  
-peternakan, penerangan, 

rut pandangan - : 
ialah tindakan .itu berarti peng- 
hewmatan uang. 

Situasi Politik Syria 
Kini Kembali Kepada Keadaan Seperti 
(hi: Sebelum Shishakly Berkuasa 

bahwa Syria akan kembali kepada keadaan jg termaktub dalam 
undang2 dasar tahun 1950, sebelum Brig.-Djenderal Adib Shishak 
ly merebut kekuasaan. Dalam de kritnja tadi al Attasy mengumum 
kan dipersiapkannja sebuah badan jang akan memimpin pemilihan 
umum dan sebuah referendum jang beri kuasa kepada parlemen 
ja.d. untuk menjusun undang2 dasar baru. Diperoleh keterangan 
bahwa segala peraturan dan de krit administratif 
oleh regime Shishakly dianggap tidak berlaku lagi. Ada .kemung 
kinan bahwa pemilhan umum akan diadakan 3 bulan Jagi. 

  Sebagaimana dikabarkan, dewasa 'in 

sama suaminja djago base-ball Amerika Joe DiMaggio sedang berbulan 

  

i bintang film Marilyn-Monroe ber- 

5 22. Ann 
madu di Djepang. Tampak kedua pengantin baru ini sedang Lea 
dengan seorang wanita nelajan' pada suatu pekampungan nelajan diluar 

kota Tokyo. 

  

Kearah Pemerintahan 
SendirijDi Irian Timur 
Australia Mengadakan Pemilihan Dewan2 Desa- 

Djuga Tjalon2 Wanita Ikut Merebut Suara 

(Oleh : Margie Egan — 

SUATU PERTJOBAAN. un 

Chusus ,,Suara Merdeka”) & 

tuk membawa peradaban mode- 
ren sedang dilaksanakan dikalangan penduduk asli Irian Timur di- 
mana pemerintahan Australia membentuk 
ta-anggotanja terdiri dari nendud 
sangat baru bagi penduduk asli u 
sendiri. Pada umumnja penduduk 
jang sudah pernah berhubungan | 
rah-daerah jang telah. didiami 
mendapat kesempatan mempeladj 
Bila ada sebuah desa atau sekum 
klamirkan sebagai Dewan Desa 
mereka segera harus bersedia me 
memelihara keamanan, ketentera 
didaerah mereka. 

Mereka harus mengurus soal2 

kesehatan, kehutanan, persediaan 

air, serangga2 jang membawa pe- 

njakit pes,. penjakit2 tanaman, 

pemba- 

karan rumput, persediaan bahan 

makanan, kelaparan serta tindak- ' 
an darurat Jainnja, pemeliharaan 

» . ! 
adat istiadatnja dan pemungutan | 
padjak jang perlu untuk Beer 
menujalankan - segala usaha ini. | 
Didesa jang belum mempunyai 
dewan maka Lului (kepala desa) | 

bertindak setjara tidak resmi Se- | 

bagai orang penghubung Aa | 

Pemerintah dam penduduk ' desa- 

nja. Pemerintahan Australia me- 
njokong serta memberikan doro- 
agan untuk “membentuk dewan2 
itu. Salah satu sebab2nja, menu- 

para “penindjau, 

al Attasy Selasa mengumumkan 

ig dikeluarkan   
Partai Nasional, sebuah partai 

jang kuat pula, sangat menentang 
monarchi dan ingin tetap adanja 
republik. Pan Ne RAK 

Tetapi kedua partai ini kini be 
kerdjasama, - karena regime pan- 
tjaroba ini (regime-al Attasy) tak 
bermaksud mengadakan putusan2 
mengenai masalah2 politik. pen? 
ti... sebelum memperoleh man- 
dat ».:u dari kaum pemilih. 

Part:i Sosialis Arab, sebuah 
partai jun» berhaluan kiri, dan 
Partai kebangkitan, menentang 
uni monarchi dengan Irag dan 
menghendaki adanja republik de- 
mokrasi. Kedua2nja mereka me- 
nentang kaum Komunis, jg. hing- 
ga kini belum berhasil memilih 
anggota untuk parlemen. 

Partai Rakjat, jang bersekutu 
dengan golongan kiri, djauh lebih 
kuat suaranja daripada Partai Na 
sional, Partai. Rakjat & kaum ki- 
ri menduduki 70 kursi dalam par 
lemen, Nasional hanja 30. 

Bekas presiden Syria Shukry 
al Kuwatly, jang kini berada di 
Iskandariah, Mesir, mendjauhkan 
diri dari segala kegiatan politik 
sekarang, dan diduga bahwa ia 
menanti-nanti sampai pemilihan 
umum di Syria sudah  berachir 
dan al Attasy sudah berhenti se- 
bagai Presiden menurut dugaan, 
il Kuwatly kemudian akan men- 
tjalonkan dirinja sebagai presi- 
den. 

Tetapi ketjil 
bahwa al Kuwatly 1 
diika ia tidak mengakui 

kemungkinannta 
akan dipilih, 

Partai   Rakjat. (Antara — Reuter). 

  

  

t 1 3 - : - Isa jang. bertempat tinggal di Sudan ' sahk leh i sing? pi- | rangan2 jang berlainan dengan |lah tahun 1917, mereka meneri- Selatan jang tidak beragama Islam. bak dan kan an 2 Pi Aa ma kewarganegaraan Amerika 2 dan akan mulai berlaku setelah menundjukkan, bahwa konperen- Ptikat Denran Aom 6 dia Sebab2nja, menurut berita dari Ko-' diadakan pertukaran alat? pencesah- si Djenewa mengenai masalah2 . Fa ni te bip KRTAN, Pend Trigo tadi, ialah kegelisahan di kala- an jang akan dilangsungkan di Dja- Korea dan Indotjino jang akan 2 AS 4 an baka Pa ngan suku tadi apabila pemerinta- karta, akan terus berlaku ketjuali dimulai pada tanggal 26 April |POrZ AS. dan dengan bebas da- | so, Inggris ditarik. kembali dari Su dan hingga dihentikan berlakunja de nenen telah Pia Nana 13 aa: Na dan dan. dimasukkannja Sudan ke- ngan pemberitahuan ” jang tertulis, 1 Dona Po Ken an Ana 11947 djabatan gupernur dipilih dalam wilajah Mesir. setahun. sebelumnja. (Antara). 
& perlu lagi. Pada tanggal 12 De- 2 2g AN To 3 - H sember 1953 Dean telah meng-|hun 1952 pulau ini mendijadi » . . hentikan — perundingan? di Fan |scommonwealth” dan meniusun Untungkah Tuan Sekali Ini ? 

Ag Ser tiga pa al Dae Tap am Naa TN | stux membukanja kembali ketjua-| 1821 - Ja 1 : Pa 
li apabila fihak Utara bersedia | tiima kalinja Seorang putera Fuer Ia anon see on Uu TAMGI LisAnn: Jodoh udiss mensrik Imgae menua (PRO Dipilih dadi gupernu, | ai osn Tenan Ten nn 161633 210615 313739 225373 363552 Sa aa ie Genoa Mari, peniti Tagpat selop mania Tenna dea Gen Ta 120355 telah berchianat.: Ana mokrasi Rakiat ig hana Ia Bea 114935 274687 143255 227531 Sa ena Naa nan kemerdekaan, Ketii a i owa van 399655 | 312996 148235 46422 213034 diamih Oa mean pangkat, Marin meng ne, an 86756 | 84383 275072 394249 145961 Ame An aan ouah Beogkam Untuk ia gag 2001te AR MN na ban 131532 330130- 43 jang meniatakan keketjewaannia Mengadakan perbaikan2. | dr ya ay IS AN an keketjewaanr Soal pemisahan Puertorico dari | 204637. 279188 155042 403755 | 341572 275497 377704 243115 & berbadan Per Bea Arek Serikat sudah beberana | 26203 125709 285NSA SOLAT GOn tas TAneeN AAA 121100 ': Mean u at Aa maka Bed Seth Kali diperdebatkan dalam madjlis | 254871 209255 219729 309741274190 302402” JATBIT 3GOGen j3 telah memudi Hata anng Boakai erwakilan “Puerto Rico, tetapi! 80523127458 134086 IIGAOO | SASKOI LBATET Oeuann Donna P3 oleh Dean dala Banana ankea Kini selata menderita kekal 178053 268491 120049: " osone (AT6OA1 DOAOA3 ORNOL 177396 e pppetnsan dengan fihak Utara, japgsa Kini Selalu 78937 74026 196507 306739 1406214 175919 27146 87367 | “dalam mana ia telah memperlihat “Menurut AFP, kebebasan lebih | 34674 171866 209883 "1743121 81596 “S6I88 " T3GSO 202450 £ ha kekuatannja, dan selalu men # ecar jang diperoleh Puerto Rico| 375006 363195 367395 3135991 157297 161569: 51026 151675 F, dijaga deradiat “dan kehormatan -cegiak achir2 ini, tambaknia me-1.126003 192444 316428 - 356071257129 61162 303192 TSI Ba Pa Pa muaskan sebagian terbesar dari) 158153 207393 54694 2916431243079 139493 402074 340536 2 . Bedell Smith menjatakan keke rakiatnja, tapi” segolongan ketiil1255773 242931 403154 421991129449 14949.309065 370629 : 'ewaannja terhadap ditundania jang dianggap sebagai kaum fa-| 166877 62967 189234 1136961 53257 372401 279738 353176 konperensi politik Korea, sehingga atik tetap mendesak supaja Puer| 111580 -238643 186343 70502| 70832 262198 166882 182567 Dean terpaksa mengadiukan per 45 Rico diberi kemerdekaan. 321553 250364 58071 278691235305 323312 283472 308722 mintaan berhenti, dan selandiutnia '— Menurut UP, ketika gupernur | 141811 405391 104730 96389| 101762 260939 324772 220723 ia | menjatakan pengharapannia Marin mendapat berita ttg. peris-| 38315 35361 31391 3040611 11312 50086 110668 154073 atas tawaran Dean untuk tetan me riwa dalam Gedung Konsres dil 79087 139346 362054 126970 1259086 342255 149487” 254189 njediakan tenagania sebagai mena Washinston tadi, ia mensatakan| 22791 220887 156303 356386 193279 370584 166186 - 49484 en og ai aan an UENEWA sena Pa srt i s 2 arah. kare- ( 
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dewan2 desa jang anggo- 
uk asli, suatu pengalaman jang 
ntuk' beladjar tjara pemerintahan 
bumiputera dari kepulauan Irian 
dengan bangsa kulit putih. didae- 
mempunjai keinginan keras utk 

ari tjara pemerintahan setempat. 
pulan desa2 meminta untuk dipro 
maka penduduknja insaf,. bahwa 
nerima tanggung djawab - untuk 
man serta pemerintahan jang baik 

2 

Para penindjau itu mengatakan, 
bahwa dengan- djalan membentuk 
dewan2 desa itu Pemerintah Aus- 
tralia telah dapat menghematkan 
sebanjak £- A 22,000. 
perongkosan umum selama tahun 
1951 dan 1952 dan ditaksir utk 

(tahun ini akan dapat pula dihe- 
matkan lebih kurang £ A 14.500. 

| Dalam angka2 ini belum lagi ter- 
masuk nilai pekerdjaan2 sukarela 

| untuk membuat djalan2, djemba- 
tan dan gedung-gedung. 

Anggota2 dewan desa itu se- 
| muanja dipilih. Semua laki2 jang 
| berusia diatas 17 tahun dan se- 
mua wanita jang telah membajar 
padjak dan para ibu jang mem- 
punjai tiga orang anak atau lebih, 
verhak memberikan. “Satu suara. 
Perhatian sangat besar telah di- 
tumpahkan oleh 6,600 djiwa pen- 
duduk dari 21 desa daerah Dewan 
Desa Rabaul dalam pemilihan ig 
berlangsung “baru-baru ini. 59 
orang tjalon, diantaranja terdapat .. 
dua orang wanita, telah: memadju, 
kan dirinja untuk menduduki 21 
kursi jang disediakan atas dasar 
satu orang wakil untuk tiap2 300 . 
djiwa penduduk. , 
Pemungutan suara pada pemilihan 

itu dilakukan setjara rahasia, tapi 
pemilihan itu tidaklah dilakukan se 
tjara tertulis karena banjak diantara 
pemilih2 masih buta-huruf. Untuk 
mengganti ini maka para pemilih 
datang setjara terpisah di medja 
tempat memilih dan  memberitahu- 
kan kepada pegawai jang mendjasa 
nja kepada tjalon mana mereka 
memberikan suaranja. 
Dalam bulan Djuni jang lalu ada 

enam buah desa jang mempunjai 
djumlah penduduk 1.500 djiwa te- 
lah berkumpul untuk memilih ang- 
gota2 dewan desa mereka selama 
masa dua tahu. f : 

Semuanja ada 14 orang tjalon, di 
antaranja dua orang wanita. Dalam 
pemilihan ada 7446 dari. 730 orang 
jang berhak memilih telah turut 
memberikan suaranja, sekalipuy pe- 
mungutan suara tidak diharuskan. 

Peristiwa jang sangat menarik per 
hatian dalam pemilihan ini adalah 
djumlah suara jang diberikan kepa- 
da Iakolis, seorang tjalon wanita. 
Dia telah kalah dalam  #emilihan 
pertama, tapi dalam pemilihan. ke- 
dua memperoleh dua kali sebanjak 
suara jang diperoleh tjalon jang ke- 
tiga, seorang laki2 jang berasal dari 
desanja djuga. 

Kepala daerah Irian Timur, se- 
orang bangsa Australia, Max Orken 
bersama dengan “seorang perwira 
ronda memegang pimpinan atas pe 
mil han itu. 

Setelah hasil pemilihan itu di 
umumkan maka tjalon2 jang terpi- 
lih mengutjapkan pidato2, jang 
mengingatka, kepada kebiasaan? di 
negeri2 jang sudah mempunjai tra- 
disi politik lebih tua. 

SEROMBONGAN ORANG MA 
ROKKO MULAI D:ADILI. 
Pengadilan militer Perantjis di 

Fez Selasa mulai memeriksa per- 
kara serombongan orang «Marok- 
ko, jang didakwa telah Tmelaku- 
kan terror, pembunuhan, pemba- 
karan dan pelemparan bom. Me- 
reka a.l. didakwa telah menem- 
bak mati 4 orang pemuka keaga- 
maan Islam dan melukai 5 orang 
lainnja. Diperoleh keterangan ba- 
hwa pemimpin rombongan tadi 
telah minta bantuan rochani dan 
materi kepada Partai Istiglal Ma- 
rokko. a 

  

Kemadjuan dalam “lapangan pener- 

   

dalaman 
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hangan dewasa ini tidak sadja terba- 
tas pada terdaputnja pesawat? jet 
sadja, tetapi djuga mengenai bentuk 
dan sifar sesuatu pesawat terbang. 
Gambar disebelah ini adalah pesa- 
wat, terbang ,THE' NEW XV- 
CONVERTIPLANE”/ suatu pesa- 
wat terbang kombinasi “milik Angka- 
tan Udara “Amerika, Pesawat ter- 
bang 'ini diperlengkapi dgn. rotor2 
(baling2. pesawat helikopter) hingga 

.. 

memungkinkan dia menurun atau 
memandjat  setjara vertical seperti 
pesawat terbang helikopter  hiasa, 
tetapi disamping itu dengan adanja 
baling2 pada buritannia jang sepera 
ti baling2 pesawat terbang biasa,   

  

    

dia pun dapat terbang setjara kapal 
terbang umumnja, 
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ti wakilnja jang ketiga jalah: Dr. 

Tilp. Sm. 2204. 
      

       “Idapat bikin segar, kentjang dan 
     

    
   
   
   

    
   

jugal RAS Rp. 75—  CRISTANOL 
ketjil: PILL. bikin kurus, ketjilkan pe- o| tut besar, Rp. 20-—  SUIRINE telah | tanggung a lekas bikin baik Kk (sakit kentjing nier ciwiv Ro doan an | VITANOL: badan lembek, dingin Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 

RIGASTA: laki? nikmat tahan -|lama. SORGA ' ISTRI PILL. 
4 Rp 20— RENA PILL, datang bulan tidak beres Rp 58.— 
Sakit  kentjing darah, nanah ? 
(Rp 20.- URUNOL PILL. tangg. 
tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- MN Pan LIS ??  CERENOL PILL. tang- KA NJELESAIKAN | gung bisa bikin baik luka-luka, BEA O ba HURUF | bengkak di kemaluan, gatal. bisul a Pendidikan Masjarakat |Rp 20.- ZALF Rp 3.— SNEFUW atan Smg. Selatan dalam bufPILL., MAAGPILL. 4 Rp 20— | Maret ini akan mengadakan |ZALF Rp 10. BEDAK TELOR n menjelesaikan masjarakat JA Rp. 5,— Porto Rp. 3.— Duruf di Kelurahan? Gadjah- (nd, Kruiden THIO GIOK GIEM ur dan  Kaliwiru, dalam mg Tengah 22 — Semarang 

Ss 
” 

waktu 6 bulan. Gerakan em. Plampitan 22. 

, “Solo: Tjojudan 70A. 
n mendapat bantuan djuga 

Mpasi Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 
Agt. Djocja: Petjinan 68. 

para peladjar dalam daerah 
ndjutnja diandjurkan, agar 

Bantulah 

Oorganisasi2 setempat jang 

P. ML. 

    

   

    

    

     
   

  

   

  

   
   

   

  

' ikan disekitar Rawa - Pe- 
uk melindungi berkembang 
ikan di Rawa Peuwag. 

     

    

  

     
   
    

    

      

       

    

     
   
     

  

$ membantunja, dapat berhubu- 
ngan dengan R.E.  Hendroasmoro, 
Kantor Panitya Pend.  Masjarakat 

1 Djl. Karangpanas 135, atau, dgn. 
(Lurah desa - Kaliwiru di Kaliwiru, 

an sdr. Suparno Hadisuparno Ka- 
681 atau dengan G.R.T. Ga 

mungkur Smg. Waktu pendaf- 
pada tiap sore mulai djam '' 
18.00. P H 

    
      

    

    

   
   

   

  
  

  
  

CITY CONCERN CINEMAS 
1 u X $ NI MALAM (u. 17 th.) BERBARENG GRAND 

'7:0019-00 N.M.B. PENGHABISAN 5.15 7.15 9.15 
ARK STEVENS — ANGELA LANSBURY — PATRIC KNOWLES PBS — GENE EVANS 

MUTIN ys 

  

Teri musa 

    

   

PEMBERONTAKAN 

Color by Technicolor. 

n jang dahsjat atas tudjuh.samuaera ! Gilang — Gemilang ! 
Penuh sensatie! Hebat dan Menggemparkan ! 

  

Pertempura      
      

  

   

' BESOK MALAM 
PREMIERE (17 th) 

— GRAND” 
5.00 “7.00 - 9.00 £ 

  

  

  

. Penuh sensatis : 
(Gempar. Na 

INDRA — 445700915 INI MALAM DMB. (17 tah) 
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MADHUBALA 
SURESH 

. GEETABALI 
SAN 

PE 
NA
 
TN

 
Ta 

PAN
 

NAN
 

IPA 

    

    

   

    

   
   

  

    

    

engan tari-tarian — ' Njanjian? merdu — Aksi jang memikat. 

  $ : si 2 Du " Ka . : m— P 2 ag, “ s$ 

ROYAL INI MALAM PREMIERE gaia 
5 5.005 1002800." Film Indonesia baru jang menarik ! 

— A. HAMID ARIF — SALMAH — GRETYANI HAMZA 
. SI. UNIATY — UDJANG — JOHNY MUNIR. 

2 E SISTERS) F 
ikan, . Penuh lagu2 merdu ! Pe : 

“ 

   

     

sung 
  

  

  

M Fl & (u. Segala umur) 
BISSMULLER — NANCY KELLY 

HNNY SHEFFIELD. ja sg 

ESERT MYSTERY” 
menggemparkan t 
  

am menjelengga- | | 
ngan kesehatan kepada | | 

g mungkin dapat timbul 
Gum Merapi, 

1 Prop. Djawa 
ka ju pear segala pe 
n tenaga2 kesehatan 

f peran di Prop. Djawa 
ih supaja disampaikan kepada 
ktur Kesehatan Djawa Tengah 

“Dr. Djawa no. 2 tilp. Sm. | 
1 alamat rumah di Djl. Ke 

18 Salatiga tilp. 60.  Dju-y 
ngenai penawaran tenaga jg 

pihak partikulir atau Pemerin- 
uar Djawa Tengah. Kalau In 

tsb. tidak ada ditempat, da- 
isampaikan kepada Dr. Sumitro 

'gan alamat kantor seperti tsb dif 
atau alamat rumah: Djl. Suna 
1 Tip. Sm. 531 Semarang. Dan: 

Su 
o Setjodihardjo, Djwt. Kesehatan 

1. Pontjol 114 Tilp. Sm. 627 
lamat rumah di Djl. Sompok 

"ta. | Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
montok Rp. 20— EXTRA KE. 

  

(u. Segala umur) IK 

  

sa 
   Rn 
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D.Adm.Personil 
     

   

    
   
    

  

    

  

   
   

    

   

  

dari Rumah Obat TAY AN HOO 

  

datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit 
    

  

   
   

   

  

bahan kesehatannja,karena Anggur tsb. 
Selain dari pada itu,: 

kinan Anggur tsb jang tela 
djaga lebih landjut, agar nilai da 

ari 

   

  

      

    

     

     

       

     

   

Ikan Mas tetap di atas,dan dig 
Masjarakat. 
Sekijan.        

   

      

     

    

S.Hendromartojo KU.l176082 
D.Adm.Personil Pst.. " 

MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I 
GAMBIR BARAT No.8 5 

" DJAKARTA RAYA, 

     
   

   

   

Ie .. . £ Utjapan Terima Kasih 
Kami utjapkan beribu2 terima kasih kepada saudara2 

| atas segala pernjataan belasungkawa, perawatan serta peng- 
-hantaran djenazah dan sum bangan2 jang berupa apapun dju- 
ga, pada wafatnja : 

Almarhum : Nj. M. Sosrowigoeno 
jang telah wafat pada tgl. 28-2-1954 djam 13.20 di Djam 
-bon Magelang. Semoga Tuhan J. M, E. membalas budi sau- dara-saudara jang luhur itu. 

  

          

    

    

    

    

    

    

  

       

  

Jang berduka tjita : 
a/n Kelu . Almarhum. 

1. M. SOSROWIGOENO 

5. S. KOESNOWIBOWO 
6. M. SANOESI. . 
7. R.. SOEKARNO 

    

   
2. R. SOEBARDJO 
3. R. SOEBARDI 
4. R. SOEJONO 

        

   

  

       
  

| Diarang terdapat!!! 
Baru terima dalam djumlah jang sangat terbatas : 

. SCOOTER ,HEINKEL" 

  

   

150 CC. 4 TAKT 
Buatan  Djerm: 

”HEINKEL” adalah produksi pabrik Heinkel jang masjhur 
| di Djerman. Scooter empat takt ini diperlengkapi djuga oleh: 
speedometer, lontjeng ketjil, bagagedrager,. tempat djepit 

- surat d.LI. jang djarang sekali terdapat pada lain scooters. 
Versnelling : 3 — Warna: hidjau muda, 
Saksikanlah ,,HEINKEL” dalam showroom kami ! 

SUPER RADIO COMPANY. N. V. 
— TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 

     
    

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
(Black Hair Pa 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat Tangan dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting gampang pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Rp: 25.— : 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 ag Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— ' 5 3 
RADIUM. OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita An Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. ' . 
Manufactured by : ' 

PENWAR MEDICAL HALL, Singapore. 
Bisa dapat beli pada : 3 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja:. B. PIAR Toko 

kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207.        

      

— DISAMPAIKAN 
SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 

at DAY "AN HOO "- 
| (ANGGUR TJAP IKAN MAS), 

MEDAN GLODOK No.10 

Djakarta 7 Djuli 1953: I|| 

Dengan ini saja S.Hendromartojo KU AURI, 
Pst Markas Besar Angkatan Udara R. 

Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- 
Sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 

| »Medan Glodok No 10 Djakarta, 
untuk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb, 

makan kurang,rasa tjape dll, setelah minum Obat 
untuk wanita Tjap Ikan Mas,telah njata kelihatan pero- 

semoga pemeriksaan dan pembi- 
h njata keechijatanja,dapat di- 

     

   

  

    

  

   

    

    
   

  

   
   

    

KAR TA » RAYA, 

   

- 

I, 

kesemuten,nafsu 
Anggur 

     

  

     

    

     

    

  

    

  

ma anggur Tjap 
eh segala Lapisan menikmati 

   

    
romartojo) 

    
   

    

  

  

        

  

   
   

  

    

     

    

  

   
    

     
   
     

   

   

         

      

     

  

Palmboom mengandung baojak vitamin A dan 

D. Belilah hari Ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 

dan masakan?-dapur — keluarga 

kemanfaatannja dan kesedapannja. 

Lebih hemat bila memakai 

- jang sedap dan seperti krim Ini sebab 
mengandung lebih banjak bahan! jang ' 
menambah kesehatan dan semangat. 

—— lasan jang. 

mena'djubkan” 
Memang- margarine jang lem- 
but dan seperti krim ini benar? 
membuat roti biasa serasa 
roti untuk hari pesta! 

3 

   

    

   
   

  

   

Njonja akan 

Palmboom 

$3 PA- MSP- 1/11   
  

  

  

  

Sajembara Waspada 1954. 
| Hadiah? Sebesar Rp. 300.000. — 

Pemenang TEKA--TEKI No. 1 (Penutupan tg. 25 
Pebruari 1954) sbb. : 

DJAWA BARAT“ : 7t Hadiah: 
:-DIAWA TENGAH. : 36 ,, : 
DJAWA. TIMUR Sae aa ui 
SUMATERA ana hn Lan 23 
#KALIMANTAN G1 3 
#MALUKU Nan 
SUNDA KETIL "».2 ,. : 
SULAWESI 1 3 

     
118 

Hadiah2 di iri kepada pemenang d/p. postwissel. ' 

PERHATIKAN! Teka-teki No. 2 (pen. 11-4-54) 
PERGUNAKANLAH KESEMPATAN INI! 

Lembaran Resmi 4 Rp. 1,50 (inci. porto) dari 

JAJASAN WASPADA 
Djalan Ambon 3, Kotakpos 287 — Bandung. 

  

  
  

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA    

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan, Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang dll. 

Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—.. ' 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25— . : : : 
SIKALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

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

NN BAWANG. “tut Okooidonai Sabia2 dilan dimuka (TJAN- 
CAN dan BERTJAHAJA)  Seboto: 18 

Ba nan untuk kana gen laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

PN aga CREAM untuk hilangkan rambut. Sebotol 

. ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10-— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 1575 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/Ternate — B A N D UN G 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-AGEN: 
XE £ Si : : KA ba 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, 'R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongang Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
koko Obat Eng Tay Ho Pan Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tiirebon. 

  

  

   PI PIONIT COUNT ON 
 ROGEKS BARGIN' IN 
WHILE T WAS BLOWIN' 

. THAT SAFEI LICKY TH! 
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Telah pulang ke Rachmatullah ajah kami 

Aminullah Gelar Radjamengkuto 
pada tg. 23 Februari djam 17.00 di Gambringan. 

Kepada Tuan?, Njonja' dan Saudara? sekalian jg telah 
memberikan sumbangan jg berupa moreel dan materieel, 
dan jang telah menghantarkan djenazah ajah kami kekubu- 
ran, kami mengutjapkan banjak terima kasih. 

““ 'Djenazah dikuburkan pada tg. 24 Februari 1954 di 
Semarang. 

Hormat kami, 

Keluarga A. Gelar Radjamengkuto alm. 

  

TELAH MENINGGAL DUNIA: 

R. SAJOEGO KOESOEMOPOETRO 
Pada hari KEMIS tg. 25 PEBRUARI '54 djam 10.— pagi di 
PALEMBANG. 

Harap para familie ma'luw adanja. 
Jang berduka tjita: 

Kelaarga : KOESOEMOPOETRO — Semarang 
Djakarta — Palembang 

  

8 Hak 

Saja dengan keluarga Ketandan 30 Jogja menghaturkan 
banjak2 trima kasih atas pertolongan Tuhan Jang Maha Esa 
dengan perantaraan- Tuan TABIB MAWN punja Obat V i- 
ranol jang sangat mustadjab. 

Berhubung saja punja papah telah menderita sakit sudah 
9 tahun berupa ampat matjem penjakit, obat apa sadja ta' 
sanggup. menjembuhkan, ketjuali ini obat: Viranol. 

“Lain tidak, saja sekali lagi menghaturkan dengan puas 
banjak trima kasih. Sekian. 

Hormat saja dengan keluarga, 

DJIE SOE IET 
Jogjakarta.   

. 10.00.- 6.00 8.0C 10.00 

  
  

INI HARI DAN BERIKUTNJA BERBARENG (17 tah) 

REX ORION METROPOLE 
3,00 - 6.00 8.00 10.00 3.30 - 6.00 8.00 10.00 

PERHATIAN : MULAI BESOK DIAM MAIN DI ,REX” 
| Pagi djam 10.00 — “Sore djam 5.00 -7:00- 9.00 

  

      

    
COLUMBIA PICTURES presents 

HAYWORTH 

GRANGER 
COLOR 8Y 

2 

Z2. 

IN RAN 
esai CHARLES LAUGHTON 

with Judith ANDERSON «Sir. Cedric HARDWICKE » Basil SYONEY 
Maurice SCHWARTZ » Arnold MOSS » Alan BADEL » Scraen Play by 

HARRY KLEINER » Produced bp BUDDY ADLER » Dirsoted by WILLIAM, 
DIETERLE » A BECKWORTH- CORPORATION PRODUCTION, 

     

   

   
   

Columbia mempersembahkan sebuah tjerita raksasa dari 20 abad jg. la" Et 
Penonton2 akan kagum melihat si-tjantik RITA HAYWORTH berda:ua 
.Ihe Dance of the Seven veil” (Berdansa dengan pakaian tudjuh susjin) 

jang memilukar hati dan selamanja terdjadi kenang2an ! ! 

HARGA TEMPAT : KI. I Rp. 4,—, KI. II Rp. 2,50, 
(Pertundjukan siang hari: HARGA BIASA). 

sKenaikan tarip di-idjinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
lam surat Keputusannja tgl. 21/12-53 No. 3797/K.P./13142/8511. 

PESAN TEMPAT: Saben pagi djam 9.00 — 12.00. Ii 
: (Tidak terima Pesanan perantaraan Telefoon) Th 

an 

KI. IIT Rp. Let. 
Pa" 

         — Orang  djahat itu 
mungkin menudju ke dja- 

  

fpakah: ramai2 ini? 
— Marilah Ledakan terenak knann aa 

      i uan F . kan lemari besi ini. Untung leda- dapat lari djauh2 dengan kantong lan. itu! dahsjat di kantor Express. PA Jack Buetel -— Thomas Mitchell kan itu dapat menghalang-halangi isi uang. (Demikian pikir Sguint 
Tri / (7 2 dia " jang berdiri dekat rumah tukang HE OUT LAW ijukur). 
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  DJAGALAN Li Mei — Huang He. Oj : tani Film Tiongf, 
Nan Ching — Io LanyyOlA0 Lou Ch un Siao paling baru $ 

INI MALAM D.M.B. 7.00-9.00 (13 take) 

Type Pertj. ,SEMARANG”,  Idzin No. 1492/111/A/172, an .  


