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8 terdiri dari berbagai 
dituduh mendjual coba    
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“didjual sonder- rese 
. mempunjai pembuk 
Xia sonder izin at 
“Obat-obatan sematjam itu,       
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20 djutnja dituntut didenan 
|. pengadilan negeri. 
un Obat2-an tsb. dilakukan antarani 

dipasar Glodok-Pantjoran, Pasa 
. Senen dan Tanah Abang. Sehusa 
“mana diketahui. belum lama be 
| selang djuga oleh polisi telah d 
| jalankan tindakan? jang 
“0terhadao pedagang? 

sidan 

   
     

“0 obat2-an patent setjara 
| resep. 

t Sampai se 
“pala Reserse Kriminil Kepolisiar 

  

t. “kutan dalam pemeriksaan 

1 Ssing2 pada umumnja hanja 

        

   
    

    

  

aa mene- 
: rangkan, bahwa “obat2an itu oleh 

Ku mereka kebanjakan dibeli dari 

.nia kepada mereka. 
“oleh. pihak polisi kini masih 
“dilandjutkan guna mengetahui ada: 

lan obat2an ' patent jang termasuk 
dalam “daftar ,,G” itu: sebab menu 
ru keterangan, tidak “mustahil bhw 
barang2 itu dimasukkan “orang ke- 

“mari setjara selundupan atau bera- 
"sal dari barang2 tjarian. Pagar 
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DIAKSA AGUNG TIDAK 
, AKAN DIPETJAT.. KN. EN 

nteri Kehakiman Djody Gon- ' 
| @SUMOo mengatakan bahwa be 

12 jang tersiar se-akan Djaksa 
.gung Suprapto dan kepala Re- 
erse “Pusat Sesrodanukusumo 
ikan dibebaskan dari djabatan 
1ereka adalah berita2 bohong js 
engadja disiarkan oleh anasir2 

| ng hendak menimbulkan pro- 
okasi dan kekafjauan. 
Djody Gondokusumo menga- PN
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aran berita2 itu dan bahwa pe- 
merintah sama sekali tidak mem 
pertimbangkan pembebasan kedua 
pendiahat itu dari kedudukan 
mereka”, 

“ 

  

Taylor Am 

  

Tawanan 

— DJENDERAL MAXWELL 
|. gas mengantjam Korea Selatan, b 
| tara ke8uja untuk menghadapi 
ke Fak 

tawanan peran 

  

DALAM rangkaian tindakan? 
jang didjalankan diberbagai | 

kota Djakarta, poli tkoromi Djakarta Raya hari 
ali telah melakukan 

sedjumlah besar | 
nt terdiri dari pini- 

morfin dan 
. har 

dari peda- 
nge jang mendjual obat-obatan 

setjara melanggar peraturan 
terintah. Ke-14 pedagang itu Aula 

f t2-an | 
»t jang termasuk dalam daf 

(obat2-an jg tidak boleh | 
p) dgn tidak | 
uan, mendjaal | 
au menimbun | 

“Terhadap mereka oleh- “polisi 
dibuat proses-verbal suntuk setar 

Pembeslahan 

sama 

Obat?-an 
“»gelap”, jang memperdagangkan 

sOonder 

Berasal dari tjurian? 
karang ini, menurut Ke 

4 “Diakarta "Raya belum diketahui da- 
Le manakah pedagang? itu menda- 

pat obat2an patent seperti di sebut- 
| kan diatas dalam diumlah begitu be 

» sar. Pedagang obat2an jang bersang 
jang di 

' dakukan polisi terhadap dirinja ma- 

erang2 “hiasa jang membawa obat2- 
“Can tsb dan kemudian menawarkan- 

Pemeriksaan 
teras 

“-kah -apaInja” dibelakang pendjua- 

| harian Merdeka” | 

takan: Saja membantah kebe- | 

"Utara No 11 A. | 
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i 

menteri2 keuangan daki 
Kemajoran tiga menter 
BA. Butler, menteri | 

  

angan In 

usaha india Bhusni, 

1 

jai Pa 
Blok Kanan Dan 

Mempertadjam   
Djepang bersiap2 hendak meng 
memperbesar pasukan2 pertahan 
hendaki oleh Amerika. Selain ita 
pemerintah Amerika tak jama lagi 
Kongres, permintaan supaja dibe 
kepada Djepang perlengkapan mi 
jang ditinggalkan olch Amerika 
perdamaian. 

Sehagta 
-pan ini telah dipakai oleh pasu- 
kan keamanan nasional Djepang 

-jang kekuatannja kini berdjumlah 
1100.000 orang atas dasar pindia 
iman, tetapi Amerika masih tetap 
“memegang hak atas barang? itu. 
(Menurut laporan? kedutaan Ame 
rika di Diepang, perdana menteri 
Shigeru Yoshida dan kabinetnja 

itelah bersedia, hendak minta ke 
| pada-parlemen penambahan dana 
idalam djumlah jang besar untuk 
t 

# pertahanan nasional. 

| j » Petundjuk2. 
! Kini terdapat petundjuk2 jang me 
njatakan, bahwa dalam waktu tak 

jam Rhee 
|. Akan Gunakan Pasukan? Amerika Untuk Hantam ' 

0 Korea Sit, Kalau Rhee Tetap Mau Bebaskan 
2 Perang 

TAYLOR hari Rebo dengan te- 
ahwa dia akan mengerahkan ten- 

' a pasukan2 Korea Selatan bila be- 
mentjoba menggunakan keke rasan untuk membebaskan 22,290 

€ dari pendjagaan pasukan India. Antjaman. Taylor 
itu termuat dalam sebuah statemert jang diumumkan setelah dia- 

| Han duta besar Amerika, Ellis O. 
—. ment Taylor itu diumumkan oleh 

tindak 
Djanuari. 

—. Tepat Taylor mendjawab 
| anfjaman Korea Selatan. 

Atas pertanjaas, djurubitjara In- 
dia hari Rebo tidak bersedia mem- 
beri komentar  setjara resmi atas 
peringatan Taylor. kepada . Korea 
clatan. Tetapi djurubitjara' itu me- 

njatakan adalah tepat djendral Tay- 
lor segera mendjawab antjaman Ko- 
rea Selatan jang dengan kekerasan 
hendak membebaskan tawanan pe- 
rang. Dikatakan, bahwa pasukan2 
India datang di Korea atas undang- 
un komando PBB dan Korea Utara 
dan bahwa memang mendjadi kewa- 
diiban mereka ini untuk menghada- 
pi Korea dalam hal seperti “itu. 

1 Taylor akan ke Tokio. 
Sementara itu diberitakan, bahwa 

|hari Kemis ini djenderal Taylor 
| akan terbang ke Tokio untuk meng- 

| adak pertemuan dengan djenderal 
. panglima pasukan2 PBB. 

    

   

     

      
        

       
       

  

   

      

& 

njampaikan kepada Hull  rentjana 
tentara ke-8 untuk pembebasan ta- 

perang anti Komunis pada 
24 Djanuari jang akan 'da- 

an dengan Hull 
do umum. (Antara-UP). 

komisi repatriasi 

yan djenderal 
s1 Repatr'asi 

  

      

   
   
   

   
   

  

   

   

Taylor akan me-| 

i Rebo pasi telah men 

rtemuan rahasia antara Yaylor, presiden Syngman Rhee 
Briggs. Menurut dugaan, state- 
karena Syngman Rhee menolak 

memberi djaminan bahwa pasukan2 Korea Selatan tidak akan ber- 
untuk membebaskan tawa nan perang sebelum tanpgal 23 

maupun kepada f'hak Utara. Ber- 
sama itu komisi minta pula kete- 
rangan tentang baga mana pendi-: 
rian mereka. masing2 mengenai 
nasb para tawanan perang itu di 
kemudian hari. Djawaban2 ini 
oleh Komisi paling achir diterima 
Selasa malam tengah malam. 

Sikap  Robertson 
Radford. 

Dalam pada itu AFP dari Wash- 
ington mewartakan tentang sikap 
wakil menteri luar negeri A.S., Wak 

“ter Robertson, dan kepala gabungan 

dan 

kepala2 staf AS, Laksamana Arthur : 
Radford, mengenai masalah tawa- 
nan perang ini. Mereka itu. menga- 

“takan bahwa para tawanan perang 
Non-repatriasi — sedjumlah 
orang diatas akan dibebaskan pada 

tgl. 23 Dian. j.a.d. Kedua pembe- 
sar ini baru sadia datang dari pe:- 
kundjuagan ke Timur Djauh. 

La Gara2 kekasih. 
Seorang ' anggauta delegasi Swiss 

dalam Komisi Repatriasi negara? 
netral, hari Rebo berusaha untuk 
membunuh diri. Ia adalah seorang 
serdadu. Dan ia hanja mendapat lu- 

ka-luka ringan. Kabarnia ia berusa- 
ha untuk membunuh diri karena di 

tinggalkan oleh kekasihnja | ditanah 
air. (Antara-AFP). 

i 

SS 
besar Inggeris di Djakkrta, Tuan O. 

    

    

   
   
    

      

   

  

   
    

   

      

   

        

      

  

   
    

    

   
   

   
   

        

   

     

  

   

Dalam perdjalanan ke Hustralia untuk ikut serta pada konperensi dari 
negaramegara 

dari Inggeris, Pakistan dan India: Kanan atas: 
bagian Anggeris, telah “tiba di 

o eris sedang bertjakap2 dengan duta 
€C. Moreland. Kiri bawah: Kuasa 

menteri keuangan India C. D. Deshmuka dan atas 2 ti : : pers Tuan Cupta. Kanktn bawah: Chaudry Mohammad Ali, menteri ke- 
uungan dari Pdkistan dan duta besar Pakistan di Djakarta. 

India Tidak Mempertja- 
kistan | 
Kiri Di India So- 

kong Nehru— Niat Amerika Berarti 
» Perang Dingin“ 

PEMBESAR2 AMERIKA mengatakan pada hari Rebo, bah 
ya mereka merasa sangat berbesar hati melihat tanda2, bahwa 

jang pasti untuk 
garis2 jang dike 

jatakan pula, bahwa 
akan menjinipaikan kepada 

ri kekuasaan untuk memberikan 
Hter hingga seharga $ 500.000.000 
Ci Djepang sedjak - perdjandjian 

amb3 langkah2 
annja menurut 
mereka men 

era Ob ben T Weinamawlbairakam: beranak porteknd ja 
mn- besar dari perlengka an di Tokyo tentang ' perdjandjian 

bantuan pertahanan “ bersama, jang 
merupakan langkah pendahuluan jg 
perlu untuk memberikan — bantuan 
militer Amerika kepada  Djepang. 
Menurut dugaan pembesar2 Wuash- 
ington,, persefudjuan itu akan tertja 
pai “dalam beberapa . minggu lagi. 
Untuk tahun anggaran “jang “akan 

berachir pada tgl. 30  Djuni: jang 
tkan datang, pemerintah “ Amerika 
untuk sementara" waktu telah menje 

'diakan djumlah sebesar $ 130.000. 
1000 bagi Djepang, sebagai 
ihan pemberian perlengkapan2 Ame 
| rika jang lama seharga $ 500.000. 

000 jang akan  dioperkan “kepada 
Djepang itu. | 

Alokasi2 sementara itu telah men 
| dapat kritikan pedas, karena tahun 
| padjak telah 6 bulan berlalu dan 
| Djepang belum lagi mengambil 'se- 

|suatu fangkah untuk menambah pa 
sukan pertahanannja. Tetapi pembe 
sar2 Amerika sementara itu mene- 

|gaskan, bahwa alokasi2 sementara 
itu adalah sangat 'elastis, dan kalau 

' Djepang telah memutuskan hendak 
| memperiuas pertahanannja, maka ia 
takan mendapat lebih banjak dana 
|lagi dari Amerika. Amerika Serikat 
dan Djepang kini telah  mentjapai 
kata sepakat, bahwa pasukan2 darat 
Djepang achirnja akan berdjumlah 
350.000 orang. Tetapi belum ada ke 
pastian, apakah tudjuan itu akan da 
pat tertjapai tanpa diadakan aman- 
demen dalam konstitusi.  Djumlah 
pesawat2 udara dan tonnage angka 
tan laut Djepang masih harus di se 
tudjui: 

Budget Djepang. 
Budget Djepang untuk tahun 

padjak ini jang akan berachir pa 
da tgl. 31 Maret memuat perintji 
an pos untuk pertahanan sbb.: 

1. Untuk 100.000 orang pasu 
kan keamanan nasional: 61 mil- 
jard yen. , 

2, Pasukan keamanan pantai: 
6 miljard yen. 

3. Bantuan untuk  pasukan2 
A.S. di Djepang: 62 miljard yen. 

Meskipun djumlah tambahan 
dalam budget ig baru untuk pasu 
kan keamanan nasional dan ke- 
satuan2. keamanan pantai belum 
dapat diketahui dengan pasti, me 
nurut dugaan djumlah tsb. adalah 

| khesar”. enteri Juar negeri Ame 
r'ka Jobn Foster Dulles dan wa 

(ki dari perdana menteri Dje- 
(nang, Hayato Ikeda, dalam pem 
bitjaraannja dalam bulan Oktober: 
jang lalu di Washington “telah 
mentjapai kata sepakat, bahwa 
.Suatu pengurangan dalam kontri 
busi Djepang bagi pasukan2 Ame 
rika jang ditempatkan disana pa: 
da saat2 fing tertentu akan di 
pertimbangkan, dilihat dari sadut 

  

tamba- 

“dipengadilan sudah pasti tidak akan 

   

lyg Diambil 

Pembub 

nja apakah 

tndakan dip 

  

Pa 

| Tetapi peristiwa2 ini akan me 
Irupakan dasar imbangan jg kua: 
bagi pemerintah dalam perundi- 
ngan2-nja dengan fihak Belanda 

oerundingan2 ini kira2 akan dd” 
adakan dalam waktu 2 bulan ini. 
Langkah2 persiapan untuk itu di 
fihak Indonesia telah dimulai. 
Laporan2 dari delegasi Supomo 
dulu telah merupakan bahan2 js 
berharga. — Ra 

Ditanja apakah pem 
lam wani jang dekat ini akan 
mengirimkan 'perutusan ke Neder 
land sebaga PErIaAN untuk pe 
runu.ag.n dengan fihak Belanda, 
date ia bahwa  mungkir 
seksi. dalim usuha persiapan pc 
mer.niah hanja akan memanggil 
ke Djakarta Kuasa Usaha Indo- 
nesia di Den- Haag Mr. Susanto 
Tirtoprodjo. Langkah ini diang 
gap lebih praktis dan bisa meng: 
hematkan pula pengeluaran ke 
uangan negara. 

Menteri Kehakiman ke 
Atjeh. : cat 

Seterusnja pagi ini Menteri Ke 
hakiman Mr. Djody Gondokusu: 
mo, Djaksa Agung Suprapto dgn 
rombongannja akan berangkat 
dengan pesawat terbang ke Me- 
dan untuk terus ke Atjeh. Dalam 
kundjungannja ini Menteri Keha 
kiman dan Djaksa Agung “akan 
'inggal di Atjeh selama 4 hari 
dan sebelum kembali ke Djakarta 
jakan singgah lagi selama 2 hari 
| li Medan. Selama di Atjeh, Men 

  

san? dinas biasa akan melakukan 
pemeriksaan terhadap para tawa 
nan dalam peristiwa Daud “Beu- 
reueh dan seterusnja akan meng-     

ning. 

Dalam pada 'itu Panitya Scree- 
ning untuk memeriksa orang2 taw: 
nan jang tersangka tersangkut da- 
lam peristiwa Daud  Beureueh cs 
dalam sidangnja hari Selasa telah 
membebaskan lagi 199 orang “para 

tawanan. Dengan demikian hingg: 
sekarang dari djumlah “para tawa- 
nan jang ditahan diberbagai2 tem- 
pat di Sumatera Timur telah di be- 
baskan semuanja 435 orang. : 

Panitya Screening jang ada di Me 
dan itu merupakan Panitya Propin 
Si. Menurut kalangan resmi di sam 
ping panitya. propinsi dikabupaten2 
di Atjeh terdapat pula panitya scree 

“ning sesetempat jang djuga telah 
mengadakan sidang2nja untuk mem 
bebaskan orang2 tawanan jang ter- 
njata tidak berasalan untuk ditahan 
lebih lama lagi. 
Menurut pihak resmi ini, dibebe- 

rapa tempat di Atjeh dimana Keha- 

kiman dan Kedjaksaan intact selu- 
ruhnja seperti di Tapaktuan, perka 
ya orang2 tawanan jang telah sele- 
sai diperiksa ada jang telah diadju- 
kan kepengadilan untuk diadili. Kz 
langan itu selandjutnja menjatakan, 
bahwa untuk pemeriksaan orang? 
tawanan jang ternjata bersalah itu 

ditunggu peristiwa Daud Beureuch 
Cs. itu selesai dulu seluruhnja. 

(Antara). 
Tentang tahanan2 peris 
tiwa Tg. Morawa. 

Sementara itu kepala Pengawas 
Kedjaksaan Sumatera Utara Bur- 
hanudin Sutan Machudum,  mene- 
rangkan bahwa ketetapan  terachir 
mengenai orang2 jang ditahan ber- 
kenaan dengan peristiwa Tandjong 
Morawa adalah terletak pada. Djak- 

Pemerintah Menygenai Pe- 

nangkapan' Orang Belanda — Peristiwa Ini Merupakan LT asai2 Kuat Untuk 

KALANGAN jang berdekatan dengan kabinet sewaktu dita- 
“pemerintah Indonesia tidak akan mengambil 

omatik terhadap pemerintah Belanda berhubu 
adanja orang2 Belanda jang kegi atau 

$ Indonesia dan jang telah ditangka 
di Bandung dan Djakarta baru2 ini, menerangkan, bahwa sampai 

(sekian djauh pemerintah belum mempertimbangkannja. 

untuk membubarkan Unie nanti: 

erintah d- | 

'hiet jang dimuat dalam surat ka- 

'Itakan, bahwa 

teri Kehakiman selain untuk uru- |: 

usut untuk mendapatkan gamba- | 
ran jang lebih djelas tentang latar JN 
belakang dari pemberontakan | 
Daud Beureueh tsb... ' 
D5 438 “orang tawanan di- 

bebaskan panitya scree- 

    

    

aran Unie 

sesuatu 
ng dgn 

pemerintah 
pemerintah 

atan2nja merugikan 
p oleh alat kekuasaan 

  

Pool Atom In- 
ternasional 

Rusia Sedia Perundi- 

Washington 

SOVJET UNI telah menjetu- 
jui, mengadakan  pembitjaraan2 
pendahuluan dengan Amerika Se 

rikat di Washington tentang pro- 
edur jang akan didjalankan da 
am membitjarakan usul ,,pool” 
1tom dari presiden  Eisenhower 
sang dikemukakan kepada Madje 
is Umum PBB belum lama ber 
eng, dan state department te- 
'ah mengatakan, bahwa  perun- 
dingan2 itu akan dimulai tak 
lama lagi. Suatu pengumuman 
dari kementerian luar negeri Sov 

'bar pemerintah ,,Izvestia” menga 
» Georgi Zarubin, 

dutabesar Sovjet di Washington 
telah diberi kuasa untuk melaku 
kan ,,pembitjaraan prosedur” jg 
'bertalian dengan usul Eisenhower 
tg. 8 Desember jg lalu, untuk 
mengadakan ,woof” atom inter- 
nasional guna keperluan2 damai. 

| 

ngan Pendahuluan Di' 

  

       

  

   
  

  

  

“Djumhana Meng. 
: hadap Paus 

  

istana KV aticaan, 

Tampak pada gambar diatas, mr. Djumhana Wirja 
Indonesia di KVuticaan, sedang melalui salah s 

untuk menghadap Paus guna men 
selamat tahun baru 1954 atas nama 

aa ana Ban eren asu Mao nean 

  

  

ptmadja (kiri), duta 
Satu pintuYgerbuny Gaun 

mpaikan utiapan 

ublik Indonesia. 

   
    

  

pemerintah Rer 

    Pengumuman tsb mengatakan pu- 
'a, bahwa dutabesar A.S: di Mos-j 
kow, Charles Bohlen, telah mengu-' 
sulkan, supaja pembitjaraan2 penda 

itu dilangsungkap di-ibukota 
ika atau di Berlin, dan bahwa 

la telah menjetudjui Washing- 
    

   
    

“Bo hlen pada hari Rebo pagi telah 

     

ehemui menteri luar negeri Sovjet 
Molotov. atas permintaan Molotov 
eni iri. Dan dalam pe temuan itu 

Bofilen menjatakan kesediaan Ame- 
"rika Seri & ntuk: j menga- 

dakan pembitjaraan2' pendahuluan 
tentang 'rentjana atom Eisenhower. 
Pertemuan pada hari Rebo itu ada 
lah landjutan dari pembitjaraan 
Bohlen pada tanggal 31 Desember 
jang lalu. Sementara itu djurubitja- 

Djepang Bersiap? Hendak 
Memperbesar Pasukan'nja 

« 
Amerika Besar Hati Dan Akan Memberi 

Perlengkapan Se-arga 500 Djuta 

REAKSI JANG HEBAT dari India te 
militer Amerika kepada Pakistan disebabkan 
tjajanja India kepada Pakistan. Dalam pidato 
hampir tiap hari Nehru menjerang usul 
alasan, bahwa bantuan sedemikian akan membawa 
ngin” keperbatasan India, tetapi tidak didjelaskan ole 
dimaksud dengan ,.perang dingin” itu. 

rhadap usul bantuan 
karena kurang per 
nia jang | diadakan 

Amerika tsb. dengan 
.perarg di- 
hnja apa jg 

Kalangan2 di India berpen 
dapat, bahwa jang dimaksud itu ialah perbatasan Utara dari In- 

dia, berhubung dgn dikuasainja Tibet oleh RRT sedjak th. 1951. 
  

ra sate . department mengatakan, 
bahwa menteri luar negeri  Dulles 
telah menjarankan pembitjaraan? di 
Washington itu dengar -perantaraan 
Charles Bohlen ' kepada Molotov. 
dan menurut dugaan Dulles der 
Molotov sendiri akan membitjara- 
kan masaalah ,.poot” atom itu da- 
lam konperensi 4-Besar di Berlin ig 
akan datang. (Antara—UP). 

  

Ibu-kota Kambodj a Te 
Serdadu Tewas — 

PASUKAN2 VIETMINH pada 
konvoi di Kambodja, pada waktu m 
semua tiga negara bagian Indo Ch' 
Chi Minh memotong konvoi tersebut 
utara ibukota Kambodja Pnompenh, 
mah dari iring2an militer Kambodja 

sebelum pasukan2 Ho Chi 
bekas pemimpin pasukan? 
tempuran2 tersebut. 

Front Dienbienphu 
Pertempuran2  laimnja semen- 

tara itu kabarnja djuga terdjadi 

di dua negara bagian Indo China 
lainnja, jaitu Laos dan Vietnam. 

Pesawat2 - pemburu dan pem- 
bom. Perantjis mendjatuhkan 

-bom2  napalm atas. pemusatan 
pasukan2 dari divisi ke-316 atau 

.Givisi besi” Ho Chi Minh di 
Sola, jaitu tempat markasbesar 
terdepan pasukan2 Vietminh jg. 
letaknja 35 mil sebelah timur 
»erbentengan Perantjis Dienbien- 
phu. Pesawat2 Perantjis djuga   sa Agung. Dikatakannja lebih lan- 

djut, bahwa hingga kini ia masih 
belum ada menerima sesuatu “dari 
Djaksa Agung berkenaan “dengan 
orang2 "tahan tsb Mereka itu kini 
semuanja ditahan dipendjara di Lu- 
buk Pakam. Dalam hubungan ini 
dapat dikatakan seorang diantaranja 
jaitu seorang Tionghoa bernama Go 
Sek Liu telah meninggal dunia ka- 
rena sakit. Hingga kini menurut Bur 
hanudin diantara para tahanan itu 
terdapat seorang Tionghoa. 

(Antara). 

PERHUBUNGAN KERETA 
API MOSKOW—PEKING. 
Hari Rebo diberitakan di Mos 

kow, bahwa segera akan dibuka 
perhubungan kereta-api io lang- 
sung antara Moskow dan Peking. 
Setiap minggu akan. berangkat: 
sebuah kereta-api dari Moskow 
dan. Peking. Djalan jang diambil 
adalah melalui Svernlovsk, Kras-   perkembangan dari pasukan2 Dje 

pang sendiri. (Antara-UP) 
noyarsk, Chita dan dari sini terus 
melalui Pzanchuria ke Peking. 

menggempur penjimpanan2 per-, 
bekalan pasukan2 Ho Chi Hinh 
di Sonla, sebagai usaha terachir | 
untuk menghambat serangan Pa 
telah lama diduga akan diperin- 
tahkan oleh panglima pasukan? 
Ho €hi Minh djenderal Vo 
Nguyen Giap terhadap Dien Bien| 
Phu. 

Sumber2 militer Perantjis me- 
ngatakan bahwa pasukan2 dari 
ajenderal Vo Nguyen Giap di- 
daerah tadi telah menderita pu- 
kulan2 jang begitu hebat oleh: 
penembakan2 mitraljur dan pem- 
bom2 dari. pesawat2 terbang, 
hingga penjerbuan mereka ter- 
hadap Dienbienphu jang diren- 
tjanakan itu dapat tertunda, se- 
lama satu atau dua minggu. 
Menurut sumber2 - tadi djende- 
ral Vo mungkin dapat memu- 
tuskan - untuk menahan  hanja 
sekagian dari pasukan2nja seka- 
rang didaerah Sonla dan meng- 
gerakkan kesatuan2 lainnja ke- 
arah ibukota Laos Luang Pra- 
bang jang terletak 120 mil se-' 
belah timur Dienbienphu. 

  
  

  

IPAT. ORANG pemula bagi rakjat Atjeh saat ini" telah Terhadar, ai 1 Ting Agan Tengku! dikemukakan kepada Menteri 
PA GIRI TERRU NUN, vw. an Pertahanan, “jang supaja tentara 
Moh. Rasjid,. Moh. Marksah dan 4xng - bertugas keamanan di 
Nja-Sabi, jang sebagai diketahti, 
sedang berada. di Djakarta sex 
mend'ik 31 Desember jang lalu, 

    

teri Pertahanan. Men t | 
rangan perutusen dari Ateh ters: 

sebut ae ,Antara”, beberapa 
nan Penanaman MAngaah. raat 

         

ditarik kembali 
dipergiat psnera- 

At jeh djangan 

dulu, supaja 
ngan2 kepada 

ganisasi2 dan partai2 Islam hing- 
ga rakjat “mendgpat ketegasan. 
»betapa besar kediahatan” jang 
dilakukan 

« 

  

£ 

tersebut, 

rakjat, terutama ts 

Men-! diharapkan penerangyan2 dari Or-' besar 

-erakjat maupun agama 
Islam, s.enurut pemuka2 Atjeh 

hingra saat ini baru 
partai Islam ,,Perti” jang bersi- 
kap tegas demikian. | 

Djuga rtasib para korban jang| 
djumlahnja akibat pem-! 

berontakan Daud Beureueh cs | 
dimintakan perhatian sepenuhnja : 

dari Menteri Pertahanan. Semua | 
Daud  Beureueh cs) keinginan jang telah dikemuka- 'Atjeh, 

  

kan itu, menurut perutusan Atjeh 
tersebut ,mendapat perhatian hs- 
sar dari Menteri Pertahanan 'jg. 
mendjandjikan akan mengusaha- 
kan memenuhinja, 1 

Para pemuka  Atjeh tersebut 
masih akan menemui Menteri, 
Da'im Negeri dan Wakil Perda. 
na Menteri I. Belum didapat ke- 
terituan bila mereka kembali ke 

(Antara).   
  

Ho Siap Mendobrak 
Front Laos Lainnja 

Djendral Nayarre Mungkin 
Tak Dapat Bantuan Lagi 

bahwa baik pihak Vietminh maupun pihak Kambod 

(dengan mesiu dan 62 kendaraan 
| motor 

—— Harapan 4 Orang Pemuka Atjeh Haa 

'Ilatan Phuly 

rentjam — Lebih 11.060 

hari Rebo telah menjergap sebuah 

1 
t 

  ereka memperluas serangan2nja ke- 
na. Lebih dari seratus serdadu Ho | 

dua kira2 45 mil sebelah 
ang bagian muka jang le-' 

Berita2 pertama mewartakan 

mendjadi 
dan menjer 
tadi, 

Seorang | 

| 
Serangan thp. Tchepone? | 

Di La0S, parsuliZ uan pesuwaiZ 
pengintai “ Perantjis “sementara 
su melaporkan bahwa kesatuan2 
entara Ho Chi Minh jang be 

la di Laos Tengah kini telah 
nengambil . kedudukan2 untuk 
melakukan  penjerbuan ternatap 

Tchepone, jaitu tempat penting 
ang letaknja ditepi sungai Me- 
song padi perbatasan Muang 

Thai dan daerah pantai. 

Djika berhasil merebut Tche- 
Done, "pasukan? Ho Chi Minh 
akan dapat menggerakkan pa- 
sukan2nja jang kuat kelembah 
Mekong jang. kaja-raja itu dan 
mengadakan -antjaman lambung 
erhadap Savannakhet, jaitu ben- 
.€ng Perantjis jg. letaknja dise- 
selah selatan 'Thakek, sebuah 
kota pelabuhan sungai di Inos 
Tengah jang pada bulan Desem- 
her jl. direbut oleh pasukan2 TIo 
Chi Minh 

Lebih dari 11.100 orang 
serdadu Uni Perantjis te- 
was, 

Lebih dari 11.100 orang serda- 
du Perantjis telah dapat dimus- 
nahkan oleh Tentara Rakjat 
Vietnam selama 12 bulan bela- 
kangan ini dalam zone perang 
xe-4 disebelah Selatan delta su- 

ngai Merah, demikian diwarta- 
kan oleh kantor berita Vietnam 
Ho Chi Minh. 

Diantara “serdadu2 jang telah 
dimusnahkan itu terdapat 6 
orang ' major, 25 orang kapten 
dan letnan, dan sedjumlah besar 
opsir rendahan. Dalam zone ini 
telah dapat djuga  dihantjurkan 
12 lokomotif, 100 gerbong penyh 

| 

| 

   

milik pihak Perantjis. 
Zone perang ke-4 meliputi pro- 
pinsi2 pantai Than Hoa, Nghean, 
Guangbinh,  Hatinh dan Thus 
Thien. Diwartakan se'landjutnja 
bahwa dalam serandan Tentara 
Rakjat Vietnam pada tanggal 31 
Desember jl. sebuah pos. Peran- 
tiis di Yenfu 10 km sebelah Se- 

telah,sama sekali 
dapat dimusnahkan. Dalam sera- 
ngan ini Perantjis menderita ke- 
rugian 84 orang tewas atau ter- 
tawan. Tentara Rakjat. Vietnam 
djuga dapat merebut sedjumlah 
besar perlengkapan militer, me- 
siu dan sendjata,   

'na2 

(keadaan dan melandjutkan 
ja menderita korban2, pan2 plebisit di” Kahmir. (AFP). 

Minh Mengundurkan diri kerimba2, i 
pajung Kambodja kabarnja tewas dalam per- 

dari “kanan 
menjokong 

karena India 
bahwa Pakistan japg 

Semua golongan 
sampai ekstrim kiri 
pendirian Nehru, 
chawatir, 
mempunjai kekuatan, militer jang ' 
k akan merupakan ben 

terhadap komunisme, akan 
pi akan melemdihkan kedudu 
India sebagai 

negara2 Asia jang netral. 

uat tidak 
yg       

  

Harapan komisaris ting 
gi Pakistan. 

Sementara itu komisaris tinggi Pa 
kistan "untuk India Gazanfer Ali 
Khan hari Rebo menjatakan, bahwa 
ta bersedia. berhenti dari djabatan 

diplomatiknja dan terdjun dalam 
gelanggang politik di Pundjab, ka- 
lau ada kesempatan baik kearah 
terwudjudnja suatu persetudjuan an 
tara India dengan Pakistan. 

Ali Khan mengharap akan segera 
ada penjelesaian setjard damai da- 
tam semua persengketaan antara In 
dia—Pakistan, termasuk. soal Kash- 
mir. Ia menjarankan supaja perda- 

menteri kedua negara ' segera 
bertemu untuk menindiau kembali 

persia- 

  

Navarre akan ' mendapat bala- 
bantuan militer. 

Dalam pada itu sedikit kemungki- 
nan bahwa balabantuan akan diberi- 
kan kepada djenderal Henri Navarre, 
panglima besar pasukan? Perantjis di 
Indo Tjina jang reputasinja kini ma- 
kin rusak di Indo Tjina seperti jang 

telah dialami oleh orang2 jang lebih 
dulu memangku djabatan tsb,, de- 
mikian dikemukakan oleh korespon- 
den militer harian ,,Allgemeine Zei- 
tang” di Frankfurt, Adalbert Wein- 
stein, 

Weinstein mengatakan bahwa Na- 
varre dapat memperoleh balabantuan 
militer hanja djika B mengadakan 
fjampur tangan dengan pasukan2, 
Tetapi menginternasionalisasi perang 
di Indo Tjina kini ditentang oleh 
Perantjis dan hanja mendapat sedi- 
kit sokongan dari negara2  lainnja, 
Untuk Perantjis menginternasionali- 
sasi itu akan berarti kehilangan ke- 
kuasaan politik di Indo Tjina sedang- 
kan bagi PBB akari berarti bahaja 
jang tak terhingga. Tindakan tsb, 

| Utjapan Sid 

i 

l 

pemimpin dari ! 
| 

| 

| pat, bahwa pemerintah 
! 
| 

akan berachir dengaa tak berketan- | 
tuan seperti halnja di Korea, Pe- 
makaian pasukan2 PBB sefjara oto- 
matis akan mengakibatkan bahwa 
pasukan2 Tiongkok akan dikirim ke 
Indo Tjina, Tindakan itu djuga akan 
ditentang keras oleh India dan mung- 
kin akan hanja mendapat sedikit 
simpati dikalangan rakjat A,S, 

Penjelesaian soal Indo Tjina, 
Penjelesaian teoretis - lainnja 

ialah mengadakan gentjatan sen- 
djata dengan menetapkan garis 
pertempuran  sepandjang . garis 
melintang 16 denadjat, jg. kina2 
membari Indo Tjina dalam 2 ba- 
gian jang sama Inasnja jani ba- 
yan Utara dan. bagan Selatan. 
Tetapi penjelesatan Im akan me- 
rugikan Perantjis karena pihak 
Ho. Chhi. Minh dengan tak ber- 
susuh pajah lagi lalu akan men- 
dapat delta sungai Merah des 

ngan kota Hanoi. Djuga djikat 

Paris sudah sangat diemu akan 

perang putusan “Ini tak akan  di- 

ambil. Tetapi Paris djuga dapat 
mengosongkan. Indo 

ruhnja dan menempatkan segera 
daerah2 jang ditinggalkan au 
dibaroah. kedaulatan  pemerinta- 

han? penduduk aseli dan diper-! 
tahankam oleh “pasukang peme- 

Tjina selu-t 

ya 

  rintahan2 itu, jang diperlengkapi 

dan dilatih oleh Perantjis, $    

ik Ibarat 
Tuduhan 

Komisariat PPPRT Dja- 
wa Pengah Setudjui Pro- 
tes2 Polisi Kudus Dan 

Jogja 

  

(Deh: Wartawan Kita) 

DALAM pertjakapan singkat, 
sdr. Mudjoko dari Komisariaat 
Persatuan Pegawai Polisi R. I. 
Djawa Tengah di Semarar», me- 
ujatakan kepada ,,Suara Merde- 
ka”, bahwa komisariat PPPRI 
Djawa Tengah menjetudjui sebu- 
Jat-bulatnja reaksi pihak kepolisi- 
an Kudus dan Jogja atas pidato 
Ketua umum PNI Sidik Diojosu- 
karto ketika ia berpidato di Sra- 
yen pada tanggal 20- 12-53 jb!. 
Sebagaimana dikabarkan, wakta 

| fi Sragen dulu Sidik menegaskan, 
|bahwa tindakan golongan oposisi 
| sekarang adalsh tindakan “sabo- 
tage dan sudah menjelundup da 
kim djawatan2 pemerintah, baik 
Sipil maupun militer, djuga dalam 
kalangan kepolisian negara. 

Seterusnja dikatakan oleh sdr. Mu 
doko, bahwa meski baru? ni Sidik 
dalam interview texclussief “dengan 

Suara Merdeka” telah menjatakan, 
bahwa perkataannja “itu —bukanlah 

suatu tuduhan, hanja sekedar: suatu 
peringatan (signaleren) sadja agar 
para pegawai2 pemerintah termasuk 
polisi tidak terdjebak dalam siasat 

kaum oposisi, namun utjapan Sidik 
di Sragen dulu itu tetap menimbul- 
kan reaksi jang hangat “dikalangan 
polisi. “Sebab waktu berpidato di 
Sragen dulu, terang2 Sidik memper- 

gunakan kata2: ,sudah menjelun- 
idup”. Djadi dengan itu djelas, Sidik 
' sudah mengeivarkan suatu tuduhan, 
bukan suatu ,,waarschuwing” lagi. 

  

1 

Sementara 'itu dapat -diwartakan 
lebih djauh, bahwa PPPRI Karesi- 
denan Semarang pada 'tgl 2 Djan. 
1954 telah mengeluarkan djuga 'se- 

buah statement jang isinja sedjalan . 
dengan  pernjataan2 PPPRI Kudus 

| 
) 

dan Jogja, ialah tidak dapat menje- 
tudjui kata2 jang diutiapkan oleh 

   itu. Pernjataan tersebut selain - 
irim ke "Pengarus Besar — PPPRI 

di Diakarta, kini djuga sedang di- 
pertimbangkan untuk dikirim-pula 
kepada Djaksa Agung, demikian «ke- 
terangan? 'jang diperoleh wartawan 
»Suara Merdeka”. 

5 
c 

Inggris Me- 
nolak 

Protes Yemen Menge- 
nai Padjak Rabaiz 

Dan Drunan 
SEORANG  djurubitjara ke- 

menterjan Juar negeri di London 
hari Rebo menerangkan, bahwa 
pemerintah Inggris telah menolak 
nota pemerintah Yemen jg mem 
protes apa jang dikatakannja per 
buatan2 agressif oleh  serdadu2 
Inggris terhadap penduduk pro 
pinsi2 Yemen bagian Selatan. Di 
katakan, bahwa protes Yemen itu 
telah disampaikan kepada perwa 
kilan Inggris di Taizzron pada 
tg. 18 Desember jl. Protes itu 
diadjukan berhubung  kewadji- 
ban2 membajar padjak di dusun2 
Rabeiz dan Prunan serta perbua- 
tan terror angkatan udara  Ing- 
gris. Kata djurubitjara selandjut 
nja, pemerintah Inggris berpend Ja 

Xemen 
tidak mempunjai jurisdiksi atas 
daerah tsb., karena merupakan 
bagian dari daerah  protektorat 
Aden. : 

Atas  pertanjaan” ia mendjawab, 
bahwa pemerintah Yemen. ,tidak 
semata-mata menuntut  kedaulaian 
atas daerah. tetapi ditegaskdlinja, 
bahwa Yemen “mempufjai kepenti- 
ngan2 besar “disana”. - 
“Djawab Inggris telah  disampai- 

kan kepada pembesar? Ygmen pada 
tgl. 1 Djanuari jl, Ditambahkannja, 
bahwa pertukaran nota sedang di 
langsungkan “antara “Inggris dengan 
Yemen dengan maksud: menjelesai- 
Kan masalah2 perbatasan antara Ye- 
men dan protektorar Aden. Perhu- 
bungan diplomatik - Inggris—Yemen 
ditanda-tangani th. 19SI sesudah ter 
Ljapai persetudjuan jang menentukan 
diangkatnja sebuah  panitya bersa- 
ma antara kedua negara guna me- 
nentukan tapal batas antara Yemen 
lengan  protektorat ' tsb. Panitya 
sampai sekarang belum ' menjelesai- 
kan tugasnja.' (AFP). 

Gara' Nama 
Jang Sama 
Tidak Salah Hampir 

Ikut Dihukum 
SEORANG wanita jang 

sudah agak berumur “di 
Bloemfontein (Afrika Sela 
tan) sedang merintang wak 
tu dengan mendengarkan 
perkara2 jang sedang dipu 
tus hakim dikiintor penga- 
dilan. Tiba-tiba namanja 
dipanggil dan dengan agak 
ke-heran2-an — “berfjampur 
keragu-raguan ja madju ke 
muka hakim. Dengan suara 
garang pak hakim menanja 
apakah dia mengaku apa 
tidak telah mengendarai 
mobil dengan tidak mema 
kai Jampu. Semula ja me- 
longo tidak bisa mendja- 
wab apa-apas kemudian de 
ngan suara ke-heran2-an ja 
berbisik: ,.Sddangkan punja 
mobil sadja tidak.” 

Sesudah diadakan penje 
lidikan, ternjata bahwa na- 
manja sama dgn seorang 
wanita lain jang dipanggil 
kemuka hakim, tetapi tidak 

  

   
   

  

  muntjul,   
 



   
- — — Sedjalan dengan penangkapan orang-orang Belanda di 
Bandung, maka jang ber adjib. di Djakarta djuga mengadakan penang- 
kapan penting terhadap beberapa orang Belanda jang mempunjai ke- dudukan tinggi, misalnja sebagai direktur perusahaan dsb.nja. Dalam hubungan ini didapat kabar, bahwa orang-orang Belanda jang ditangkap “itu, mempunjai hubungan atau sangkut paut dengan gerombolan ber- sendjata, Bahkan ada keterangan “djuga, bahwa diantara mereka ada 
jang dituduh mendjadi finansir langsung dari gerombolan. 
ane ad ma Sebelum orang-orang Belanda jang tersangkut itu di- “tangkap, difuaran telah tersiar kabar, bahwa dibelakang gerombolan itu 
terdapat orang-orang Belanda jang mempunjai kedudukan tinggi. Dengan 
ditangkapnja orang-orang Belanda itu, maka kabar luaran jang baru me- 
rupakan dugaan it@ sedikit banjak mendjadi kenjataan. Dan . sendirinja 
masjarakat merasa lega. “ : | — — — ——— Makin hari makin terang, bahwa tindakan pemerintah sekarang is' sesuar dengan djandjinja. Program jang mengenai penjelesai- 
an keamanan ternjata mulai mendapat hasil jang menggembirakan, wa- 
laupun belum dapat menjapu bersih segala akar-akar gerombolan. Tapi | jang sudah njata, ialah pemerintah telah bisa menangkap sebagian orang 
jang mendjadi kekuatan gerombolan. Djika usaha pemerintah ini tidak mendapat gangguan dari kanan-kiri kiranja soal penjelesaiap keamanan 
bisa diharapkan membawa hasil jang memuaskan sekali. 
— — — — — Dalam hubungan itu jang patut mendjadi perhatian 
istimewa ialah turut ditangkapnja seorang Belanda jang mendjadi direktur 
perusahzan. Berhubung dengan itu pantaslah, djika mulai sekarang kita 

- memikirkan soal-soal penting jang bisa kita djalankan guna mengganti 
kedudukan orang-orang Belanda disegala lapangan. 3 2 
— — — — — Untuk kebutuhan itu kita wadjib merobah tjara' kita 
bekerdja dan berfikir disegala lapangan pekerdjaan dan perusahaan. Tjara jang sudah kita djalankan dengan banjak kesanggupan dan djandji wa- 
djib kiia lempar djauh dan diganti dengan kesanggupan jang bisa mem- 
bawa hasi! . NA z h 

- Penangkapan? 
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Kabar Kota: | 

10 Orang Mati Didjalan 
00000. Umum Semarang 

Akibat 'Ketjelakaan2 Lalu Lintas 
Selana Tahun 1953 | 

PADA ACHIR TAHUN 1953 didalam Kota Besar Semarang 
nampak perobahan2 djalannja lalu lintas jang dititik beratkan ter- 
utama kepada kendaraan2 bermotor. Berkat kerdja sama antara 
pimpinan Kepolisian Lalu Lintas K.B.S. dan pelbagaf fihak jang 
bersangkutan, terutama mengenai tempat pemberhentian truk2, 
antara mana di Beteng jang seringkali dipergunakan “untuk mem- 
bongkar barang2, maka achirnja lalu lintas ditempat tadi dapat 
diatur demikian rupa, sehingga dapat melantjarkan hubungan Ia- 
Ju lintas ditempat tersebut. 

    

2
 

Idak djauh dengan Tjandi 

| perhubungan lalu lintas antara Bo- 

| memprodusir pajung halus dan ka- 

    Un TENGAH 
MAGELANG | 21 DJo6JA 

aa 

    'TUA PUSAT PIMPINAN 
SELESAI DIBANGUN. — | MUHAMMADIJAH — PINDAH 

Djembatan Brodjonalan jang ti- | KE JOGJA. ' 
Borobu- | 

dur — Magelang, jang sedjak bebe 
'rapa bulan jang lalu dibangun dgn. 
beaja Rp 284.000. kini telah sele 
sai. Tgl. 4/1 jbl. telah diresmikan 
pembukaannja dengan dihadiri oleh 
instansi resmi setempat. 

Djembatan tsb dirusakkan pada 
waktu clash kedua dan sedjak dibi- 
kinnja itu, lalu lintas ke Borobudur, “2 Auhammadijah deni 
'dari djurusan Jogja dan Magelang Dan Keran Muhaninadijah dki, e ap bagian2nja pada hari K 2 
terpaksa melalui djarik jang lebih segenap bagian?nja pada hari Kemis 

djauh berputar djalan Salaman. 
Dengan dibukanja djembatan itu, 

Hari Selasa tg. 5 Djanuari 1954 jg 
lalu K.A.R.St. Mansjur, Ketua Pusat 
Pimpinan Muhammadijah jang baru 
telah tiba di Djakarta dari Padang 

| dalam perdjalanannja ke Jogjakarta, 
(untuk. mentaati keputusan Mu'tamar 
'Muhepnmadijah di Purwokerto ta- 
hun 1953.. Oleh Muhammadijah tja 

  
bertempat di Kramat Raya 49. Pagi- 
nja akan berangkat dengan K.A. ki- 
lat jang pertama dari setasiun Gam- 

— Perusahaan pajung jang diusaha| 4 : 
kan oleh bekas buruh PPN di Wono | SOLN € 
sobo tiap2 bulan sedikitnja dapat | mmsnsna 

KONGRES KEBUDAJAAN sar 40(x buah. Pasarnja sudah sampai NASIONAL DI SOLO 
di-Djakarta, Surabaja dan Kedu. Me 
nurut keterangan djumlah bekas bu- 
ruh PPN di Wonosobo ada 1.200, di aka 2 1 
antaranja 700 orang kini bekerdja dajaan Nasional, jang akan berlang 
diperkebunan teh Tambi, Bedakah sung Ik. seminggu lamanja. 
dan “Tandjunsari. KA 

  
stituut Sekolah Kanak2 Bisu-tuh dijnja sbb: 
Wonosobo telah memadjukan permin 
taan uang Rp. 250.000.— kepada 
pemerintah pusat di Djakarta untuk 
memperluas perumahan jang ada se 
karang. Instituut tersebut hanja men 
tjukupi buat 50 orang anak, tetapi 
karena banjaknja permintaan. jang 
dirawat ada 72 anak. : 

Selain itu kabarnja pengurus pada 
achir2 ini tlh menerima permintaan 
baru jg. tidak sedikit dari luar pulau 
Djawa, akan tetapi berhubung sem 
pitnja ruangan terpaksa ditolak. 
— Penduduk di Purworedjo 

maupun Kebumen selama bulan 

Surakarta, Kepala Polisi 

simen: Penasehat: Sumokartiko dan 
Sahlan Rosidi, ( 

Ketua: Dr. Murdowo, Wakil Ke- 
tua I: Sujitno, Wakil Ketua II: Oeto 
mo Ramelan, Sekertaris I: Suwarta, 
Sekertaris Il: S. Djin, Bendahara I: 
Sudjono, Bendahara Il: Sontosajo- 
no, Bendahara III: Suparno, dan 

Anggauta2: Siswadi, Sukandar Ha- 
diwardaja, Sumardiman, - Sororekso, 

Handajadipradja,  Prodjotani, Suro- 

.bang Djakarta akan diadakan perte- | 

malam Djum'at tg. 7-1-54 djam 20 

Irobudur Magelang dan Muntilan ir menndju ke Semarang, dan terus akan mendjadi. lantjar kembali. Ike Jogakata dengan mobil. 5 
KEDU SINGKAT. ALAN Nara 

(Hasil Padi Djawa Tengah 
Dalam bulan April ja.d. di Solo: 

akan dilangsungkan Kongres Kebu- 

Berhubung dengan itu di Solo ki-| 
— Dari Djawatan Sosial diperoleh ni telah terbentuk Panitya Kongres | 
keterangan, bahwa kini- pengurus In Kebudajaan Nasional, jang susunan- : 

Pelindung: Residen dan Walikota 
Kareside- | 

man “Surakarta dan Komandan Re-! 

Mlojosutedjo, Rusradi, A.W. Gani, | 

  

  

  

Djarang kita bisa melihat seorang gubernur, atau bupati lari2 mengedjar 
bola, tapi ,,tontonan” demikian ini bisa kira lihat hari Rebo sore di 
Stadion Semarang, waktu kesebelasan gubernuran bermain serie I1—1 
melawan kesebelasan wartawan. Tampak diatas kesebelasan gubernuran, 
diantara mana tampak gubernur Budiono, bupati2 Agus Mitfah, Sujoso 

dan Suwarno serta lain-lain pembesar Djawa Tengah. 

3 (Foto: ,Suara Merdeka”) 

  

. Mungkin Kurang 
Karena Keadaan Hudjan Tak Men- 

— tjukupi Pengairan 
. Tanaman Padi Unggul Diperluas 

KALAU ADANJA hudjan seperti sekarang ini tidak akan 
dapat mentjukupi kebutuhan air dilapangan tanaman padi sawah 
rendengan, sehingga ada dikawatirkan hasil padi Djawa Tengah 
dalam th. 1954 tidak dapat menjamai hasil th. 1953 jl. Demikian 
keterangan pihak Inspeksi Pertanian Rakjat Djawa Tengah. Ten- 
tang kenjataan kurangnja hudjan sekarang ini diterangkan, bah- 
wa selama bulan Nopember dan Desember th. 1953 adanja tana- 
man padi rendengan jang termasuk produksi th. 1954 tertjatat se- 
luas 236.641 ha, sedang dalam bulan2 jang sama pada th. 1952 
jang masuk produksi th. 1953 telah mentjapai 453.579 ha. 

  

Sementara itu adanja tanaman dja 
gung jang tadinja diduga akan mun- 
dur ada sebaliknja. Seperti diketahui 

9 

  

BARU 
lah bebera 

Belgia dan 
welfare. Pak Kasur, jang nama 
nerangkan, 
Jajasan Kerdjasama Kebudajaan 

  

    

Pak Kasur singat puas tentang 
hasil perdjalanannja itu. Dalam wak 
tu 4/4 bulan HA telah mempeladjari 
sensur film, tehh mengikuti kuliah2 
pada universitet di Utrecht menge- 
nai psychologig kanak2, kuliah2 me- 
ngenai ,,Bonek4 dan Permainan” pa- 
da Volksunivegiteit di Amsterdam, 
telah  mengurdjungi dan memberi- 
kan peladjaran pada sekolah2 ka- 
nak2 dipelbaga tempat di Neder-, 
land, telah menghadliri siaran2 ka- 
nak2 Radio Hilversum, mengadakan 
tjeramah2, mempertundjukakn tari2- 
an Djawa dlsb 

BUDAJA dan SAS TERA MI 
Anak Indonesia Terlalu 

. . » : 
Banjak Ditolong 

Hingga Sifatnja Agak Malas—Pak Kasur 
Bertjerita Di Nederland 
INI Pak Kasur telah kembali lagi di Djakarta sete- 

4 lama mengundjungi luar negeri. 
Pak Kasur jelah mengundjungi pula Denmark, 

bahwa ia telah bertolak ke Nederland 

rintah untuk menindjau sensur film dan keadaan 
na. Saja djiga mempeladjari pendidikan kanak2 
pemuda, demikian kata Pak Kasur selandjutnja. 

  

Selain Nederland 
London, Paris, 

jerman, untuk mempeladjari sensur film dan children 
sebenarnja jalah R. Surjono me- 

atas undangan 
(Sticusa) dan dengan seizin perne- 

masjarakat disa- 
dan organisasi? 

  

  

KES. GUBERNUR — WAR- 
TAWAN 1—1. 

Rebo sore j.l. dilapangan Stadion 
Smg. dilangsungkan pertandingan se- 
'pakbola antara Kes. Gubernur me- 
lawan Kes. Wartawan Smg. jang 
berachir 1—1. Antara para hadlirin 
tampak Residen Milono, angg. DPD 
Prop. dan K.B.S. Tendangan bola   

     

  

     

  

Saja telah mengundjungi “badan2 
untuk kanak2 jang terbelakang di. 
Amsterdam dah Zetten. Saja telah 
bermain dengar mereka, menari dan 
menjanji dengah mereka, demikian 
kata Pak Kas. Lebih landjut ia 
menerangkan, bahwa dengan meng- | 
ikuti kuliah2 “pada volksuniversitet | 
di Amsterdam, ia telah berkenalan 
dengan orang2/ darj segala lapisan : 
masjarakat.  Diterangkannja bahwa | 
telah mentjeriterakan kepada kanak2 
di Nederland 
nak2nja di Dja 
wa ketika saja| mengatakan, bahwa 
saja harus mempeladjari kanak2 di: 

| voor. 

      

KANTOR PENGADUAN. . 

Untuk memudahkan usaha bran- 
tas korupsi, presiden Magsaysay ki- 
ni bentuk suatu badan baru, jalah 
Kantor Pengaduan Korupsi. 

Bagus, Sir-pong acc. banget: tju- 
ma harapan Sir-pong, asal jang di- 
tundjuk djadi kepala kantornja, dja- 
nganlah orang jang diuga masih bisa 
di-suap. Kalau sampai begitu, nanti 
namanja kan malah: korupsi dikan- 
Te BERI e 
Sedjalan dengan itu, karena di In- 

donesia kini sedang ribut2 perkara 
PP 19, djangan2 nanti disini lalu di- 

y Seperti diketahui, djalan Beteng 
sudah beberapa waktu ini tidak dapat 
dilalui kendaraan | bermotor dari 
Tjap Kauw King, ketjuali seliwatnja 
djam 06.00 — 20:00. Pula djalan 
Plampitan, Wotgandul-luar tidak” da- 
pat dilalui oleh kendaraan bermotor 
dari Kranggan Kulon/Wetan/Kau- 
man. Dari djurusin ini, kendaraan 
bermotor dapat berdjalan ke Krang- 
gan Wetan menudju.ke Beteng, se- 
hingga dengan demikian kendaraan 
bermotor jang hendak menudju ke 
Aloon-Aloon, harus berdjalan um- 
pamanja dari Tjap Kauw King terus 
Plampitan, Kranggan Kulon, Seter- 
an, Bodjong dan Aloon-Aloon. Me- 
lihat 
jang hendak menudju ke P. Djohar 
ada demikian rupa, maka kini se- 
dang dipertimbangkan untuk mem- 
buka djalan jang terletak di sebelah 

djalannja kendaraan bermotor 

Desember jang baru lalu telah da 
pat menemukan S5 buah ,,benda 
adjaib” dipantai selatan semua 
berbentuk sama, dibalut dengan 
tali radjut, besarnja sama dengan 
kelapa dan ada tulisannja dengan 
huruf Djepang. ,,Benda2 adjaib” 
itu kini telah dikirimkan ke Ban- 
dung untuk diselidiki. 

'akan diramaikan pula dengan ber- 
ibagai matjam pertundjukan keseni- 

mo dan Hendra. 
Disamping itu masih ditambah Ia 

gi dengan sub2. 
Menurut rentjana 

selama bulan Nopember dan Desem 
ber th 1953 telah tertanam seluas 
131.848 ha, sedang dalam waktu jg 
sama pada th. 1952 hanja 39.578.ha. 
Menurut rentjana bilamana adanja 

hudjan dapat mendjamin kebutuhan 
diharapkan th. 1954 ini hasil padi 
di Djawa Tengah akan meningkat 
seperti th. jl. Seperti diketahui tana 

Kongres tsb 

an, diantaranja: Seni Drama, 
Ketoprak, Seni Bali dsb., 

Seni 
serta di   

MUSHOLLA UNTUK SHOLAT 
DJUM'ATAN.. 

Sebuah. Musholla (tempat Sholat) 
jang terletak di Djl. Halmahera Se- 

marang kini telah selesai dibangun 
dengan biaja sedjumlah Rp 23.000. 

sedjak bl. Maret 1953 oleh Panitya 
Balai Peribadatan KB Smg. jang di 
ketuai oleh sdr.. S. Mangkupranoto, 

& - Utara Kabupaten” Semarang.  Ini|dan biaja sedjumlah tsb itu di da- usulkan pendirian: Kantor Pengadu- emang Meta Tea - bahwa (pat dari para dermawan.  Diantara- can Isteri Dua. 1 ..: Sari Pedamaran maupun Gg. Wa-|nja Walikota  Hadisubeno telah Uah, tanggung repot jang djadi memberikan sumbangan Rp 3000,— 

    

  
ut hitungan kw : 

kepalanja. Apalagi kalau diharuskan 
“mendaftar ,.isteri2 simpanan”. Kan 
ja bisa tambah mumet....... Pn 

  

a 

FILM PERDJALANAN KE 
HL TANAH SUTII. 

“Kemis pagi dimulai djam 10. 
oleh PHI Djateng, telah dilaku- 
kan pemutaran fim Dokumenta- 
2 mAh Para, digedung bios- 
oop Royal, Bodjang Semg. Pemu 

taran film tersebut jang menggam 
barkan perdjalanan orang melak 
sanakan Ibadah ke Tanah Sutji, 
mendapat perhatian jang memuas 
kan dari para pengundjung jang 
terdiri dari para undangan. 

USAHA ' MENTJARI UANG UTK. SANATORIUM POLISI. 
Atas inisiatif Pembantw" Komisaris 

Besar A. Bastari, dalam bulan Dja- 
nuari ini, di Djawa Tengah akan di 
dirikan sanatorium polisi. Untuk ke 

. nangannja kini sedang diusahakan, 
antaranja dalam pekan lalu lintas 
Semarang baru2 ini, telah dapat ter 
Kosap 1 uang sebesar Rp 4.000.— 

rung kendaraan-harus lewat Seteran 
untuk menudju P. Djohar: 

Perobahan2 lainnja adalah “di Kp. 
Melaju jang menudju ke Kalibarat 
Kendaraan2 bermotor dapat mema- 
szki Kp. Melaju dari Selatan, tetapi 
kembalinja “dari Kalibarat, “kendura- 
an. tadi harus membelok  didjalan 
Purwodinatan 3 (Java Hout)- Tiida- 
kan ini sangat mengentengkan dja- 

raan bermotor dafi 2 djurusan. Pe- 
robahan2 sematjam itu terdapat pu- 
la di Kapuran Baru, dimana “diadu- 
kan dijalan ke- satu -djurusan. Selain- 
nia perobahan2 djalannja lalu lintas, 
pun dipelhagai tempat lagi 

nja tidak dapat melalui kendaraan 
jang berada didepan dan lain. seha- 
gainja. Setiara singkat dapat - dikats, 
bahwa  perabahan2' tadi - mendapat 
sambutan baik dari kalangan umum. 

Ketjelakaan th. 1953. 
Lebih djauh mengenai ketfela- 

kaan lalu fintas selama th. 1953 
“pat dikabarkan, bahwa djum- 

blah tabrakan terdjadi 325 kali 
jang membawa akibat 7 orang 
mati, 187 orang luka2 berat. 86 
orang luka2 enteng dan 144 buah 
kerusakan barang2. Ketjelakaan 
jang disebabkan lantaran tergelin 
tjir dan lain sebagainja terdjadi 
58 kali jang membawa akibat me- 
ninggalnja 3 orang, luka2 berat 
26 orang, luka-luka enteng 

dari gerakan penempelan pla-|26 orang dan kerusakan barang 
kaat lafu Tits pen en 30 buab. Djumblah kefjelakaan 
Lebih landjut” Komisaris Johny An-|tadi adalah  mengrur laporan2 
war menerangkan bahwa - dalam 
minggu pertama bulan Pebruari ini 
akan diadakgn pula ,.wilde - bridge 
drive” untuk merebut djuara Djawa 
Tengah. 1 1954. Selandjutnja da 
lam bulan April jang akan datang 
akan diadakan rallye, baik rallye 

-mobil, maupun sepeda motor, se- 

dangkan disamping ini, akan diada- 
kan pula perlombaan ketangkasan 
untuk sepeda kumbang. Rallye sepe da motor akan disertai pula oleh 
terrein-rit. Semwa pendapatan dari 
perlombaan2 tsb diatas, akan dise- rahkan kepada kas sanatorium poli 

si Djawa Tengah. 3 LA 

HARGA PASAR DI SMG. 
Pentjatatan harga tgl. 7-1 menu- 

  

     
     

    
   

    

  

   
   p 

:B. |dagang tsb., 
P.|tgi. 5. Djanuari jbl. Untuk perbua- 

Tengah selama 1953 terdapat 1.908 
u| madrasah rendah dengan 

'Inja sedangkan untuk menengah seba 

|Madrasah2 tsb diurus oleh Inspeksi 
Pendidikan Agama wilajah VI jang 
berkedudukan di Jogjakarta dan me 

pinurut keterangan, selama tahun j.l. 
FF. Itelah dikeluarkan uang sebanjak Ik. 

| Rp. 168.500,— untuk bantuan anak2 
Itsb. atas dasar tiap2 murid madra- 

dari Seksi2 Polisi K.B.S. jang di 
kirimkan kepada Polisi Lalu Lin- 
tas. 

Dendaan Rp. 263.855,—. 

Keterangan  selandjutnja me- 
ngenai djumblah perkara jang di 
adjukan kepada fihak Pengadilan 
Negeri Semarang selama 11 bl 
(Djanuari — Nopember 1953) 
ada 8023 perka dengan djum- 
blah denfaan Rp. 263.855,—. 

L na Ag ra Late 

POLISI AKAN DISUAP. 

Seorang pedagang di Smg. ber- 
nama L.T.S. telah mentjoba menjuap 
dengan uang Rp. 100.-— kepada se- 
orang Agen Polisi, jang pada ketika 
itu sedang melakukan pengusutan 
terhadap pengangkutan garam rak- 
jat tanpa surat idzin. ' Garam jang 
diangkut itu sedjumlah 2800 kg. da- 
ri Djuana ke Smg., dan milik pe- 

jang dilakukan pada 

tannja itu pedagang tsb. kini telah 
ditahan “dan sedjumlah garam tadi 
telah disita oleh jang berwadjib. 

DJUMLAH MADRASAH DI 
DJAWA TENGAH. | 

Menurut tjatatan, didaerah Djawa 

djumlah 
muridnja 317.000 orang lebih se- 
dang madrasah menengah ada 88 de 
ngan 12.400 lebih orang murid. Di 

banding tahun 1952 djumlah angka2 
tsb nampak madju diantaranja dae- 
rah Bojolali dan Purbolinggo jang ki 
ni terdapat banjak madrasah rendah 

gian besar terdapat di Sidohardjo: 

banjak 
dipasang tanda2 lalu lintas, mitsal-' 

untuk keperluan itu. Menurut kete- 
rangan, Musholla itu adalah jang 
terindah untuk kota Semarang. | 

Selandjutnja. menurut. pengumu- 
. man panityas dinjatakan, bahwa mu- 
  

3 ECERAN Diapuari Me Ostgianggap:» belum: :mentjap! lai hari “Djum'at 8 Djanuari, Mus, & An - 2 3 2 S3 Tae” »VOlsterkte meerderheid” masih akn HN “bi dih L 'holla itu akan dibuka untuk Sholat dimintakan pestogkan Maa Jatasi Dari kebun2 bibit tsb. arapkan IDjum'atan jang akan dimulai pada 
|djam 12.30 (djam radio). 

lan Kp. Melaju jang memang seni-, Kaum Muslimin dilingkungan kom: | 
“Ipir untuk dapat dilalui oleh kenda- Pleks Halmahera dan sekitarnja di, BA NJUMA 

kesempa : menanam harapkan mempergunakan 
tan itu. : 

| PEMBATASAN PENDUDUK 
1 DAN PENGENDALIAN 
2 0. KELAHIRAN. 

Sebuah buku berukuran sedang 
dengan kertas halus dan berkulit te- 
bal berwarna, telah kita terima dari 
'Toko Buku: Tan Khoen Swie, Djl. 
Doho 149 Kediri. Buku itu berkepa 
la. Pembatasan Penduduk dan Pe- 
ngendalian Kelahiran, tulisan Mi- 
chael Tan B.S. dari Hlinios Institute 
af Technology Chicago. Kalau 
orang telah habis membatja 
itu, nistjaja akan membenarkan apa 
jang ditulis oleh Penerbitnja dalam 'tsb tertawan hidup2. Seorang ang- 
penutup kata “pendahuluan dalam 
buku itu, jang a.l. sbb: 
pertama dari penulis ini mengurai- 
kan pentingnja suatu pengawasan 
“penduduk dan pengendalian kelahi- 
ran, jang bermaksud untuk mentja- 
but akar2 jang menjebabkan adanja : 

pepera- : penghidupan jang miskin, 
ngan, kesengsaraan jang dapat di 
elakkan. Harga jang tertjantum di 
dalamnja jalah Rp 6,— tiap buku. 

ALAP2 SEPEDA. 
“Rupa2nja pada waktu jang achir2 

ini alap2 sepeda didalam kota Sema 
, rang mulai meradja-lela- lagi. Maka 
bagi penduduk jang merasa berke- 
pentingan perlu berlaku hati2. . Da- 
pat dinjatakan, bahwa pada hari Se- 
lasa jbl. telah terdjadi 5 pentjurian 
sepeda, jaitu di djalan Purwodinatan 
Barat, Djl. Sendjojo, Djl. Bodjong, 
Djl. Seteran dan di Djl. Pendrikan 
Tengah Semarang. 
DEWAN KELOMPOK PANDU 

RAKJAT INDONESIA. 
Berhubungan dengan kepindahan- 

nja sdr. Spedardjo Hardjohamidjojo 
ketua kelompok Pandu Rakjat Indo- 

nesia ke Djakarta, maka sebagai 
gantinja untuk memimpin kelompok 
.Semarang 3 Taruna-Djaja ialah sdr. 
Poesaka Semedi Tjokrosiswojo de- 
ngan alamat: C.K.C. Prov. Kamar 
43/A Semarang. Hasil ini diperoleh 
dari rapat Dewan Kelompok pada 
hari Rebo tgl. 6 Djanuari di S.R. 
Pendrikan Utara. Dapat ditambah- 
kah bahwa sebelumnja sdr. Poesaka 
Semedi Tjokrosiswojo diangkat se- 
bagai Pemimpin Kelompok Sema- 
rang 3 telah aktip sebagai Bimanda 
Semarang 3. 7 

Mengenai formasi (staf kelompok) 
hanja ada perubahan sedikit. Di ba- 
gian Pemula: Sa Rn sdr. Moeha- 
di. Bimanda: sdr. Djawoto Palinda: 

sdr. Soegeng Bambang Rahardjo 
dan Butjik: sdr. S. Hartati. 

Di bagian Perintis: Pimpas: sdr. 
Sampoerna dan Wapimpasnja, sdr.2 
Febru Hartono dan sdr. Soedhar- 
man. 

Di Penuntun (suku). Rimu: sdr. 
Endang Tarimo dibantu sdr. E. Soe- 
karso dan sdr. E. Soedhiro. 

Suku Tarna-djaja pada waktu ini 
belum ada Rimatanja jang sebentar 
lagi akan segera terisi. 

Penulis/Keuangan Kelompok sdr. 
Endang Tarimo 

rr 

APOTHEEK x£TANG HARI.   
sah rendah Rp.0 ,50 dan madrasah   

  
  

menengah Rp. 1,— sebulannja. ' 

Pendirian Musholla tsb dikerdjakan". 

Kepada 2. 

  

Buku jang 

adakan pula Exposisi. 

man padi sawah pada th 1953 jang 
SALATIGA luasnja 1.189.649 ha menghasilkan 

, padi sebanjak- 26.000.000 kwintal jg 
dibanding dgn th. 1952 mentjapai ke 

3 Be AS SPAN madjuan 1.000.000 kwintal. Dari ha 
8 Isil padi sebanjak itu tidak terhitung Dalam sidang pleno DPR kotake- tanaman padi jang luasnja 34.897 fil Salatiga telah terpilih Notosugon' ha jang rusak karena bentjana ban do dari PNI sebagai ketua DPR ko djir. : 

taketjil tsb. Oleh sidang tadinja dima 
djukan 2 orang tjalon tetapi setelah 
diatur setjara pemungutan suara 3 
kali hasilnja selalu sama, maka achir 
nja lalu diundi. Ketua Notosugondo' 
mengganti Ds. Probowinoto jg. me- 
letakkan djabatan berhubung akan 
pergi keluar negeri. Selandjutnja 8 
dang memadjukan tjalon 3 orang uin" 
tuk lowongan seorang keanggotaa 
DPD tetapi Abdulsalam “dari Peri 
da. Demokrat jang mendapat su 

  

Memperluas tanaman be- 
nih padi unggul. 

Dalam pada itu diterima berita, 
bahwa untuk mendapatkan bibit ,,pa- 
di unggul” jang lebih luas dan sem 
purna hasilnja, mulai bulan Pebruari 

jang akan datang, didaerah Keresi- 
denan Surakarta akan dibuka tana- 
man kebun bibit padi seluas 1.750 

1.ha. Untuk itu telah-disediakan ber- 
.matjam benih padi unggul misalnja 
padi Bengawan, brondol putih, padi 
'Tjina dil.nja seharga Rp. 130:000—. 

      

    
   

  

   

   

akan menghasilkan benih padi jang 
3 lebih sempurna sebanjak 525.000 kg. 

““ Lebih ..djauh diterima keterangan, 
'' bahwa usaha pembibitan sematjam 

itu akan segera djuga diadakan dibe- 
berapa Keresidenan. Berapa luasnja 
belum diketahui. Selandivtrja dari 
kebun2 bibit jang merupakan induk 
tsb nantinja akan meluas pembuka- 
an kebun2 bibit dibeberap2 daerah 
dan Ketjamatan2 jang dapat hubu- 
ngan langsung dengan “- masjarakat 
Tani didesa2. 

RADIO 
SIARAN R.RI. TRITUNGGAL 

Semarang, 8 Djan. 1954: 
Djam 05.55. Bingkisan. Penjiar: 

06.10 Lagu2 Arab: 06.45 Gesekan 
Biola: 07.10 Njanjian  Abdulgani, 
Corrijati dan Nila Kusuma: 07.45 

Joe Loss d.o., 13.15 Instrumentalia: 
13.40. Orkes Krontjong - M. Segi: 
14.00 Hiburan Siang “oleh Periang 
Suksma: 17.065 Taman . Peladjar: 
17.45 Penghantar minum teh: 18.15 
Che Edah berlagu: 18.30 Orkes Pro- 

|. gressip: 19.30 Irama - Krontjong 
-—«  Aseli oleh O.K. Bintang Putih: 20.30 
( Causserie Kesehatan Ibu dan Anak: 

120.45 Lagu2 ta” bersjair: 21.15 Kle- 
nengan Njamleng oleh Karawitan 
Studios 22.20” Klenengan Njamleng 
(landjutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 8 Dian. 1954: 
Djam 06.03 Chasdiah: 06.15 Ru- 

biah dan “Asiah: 07.15 Ratna, Didi, 
Nien dan Bing Slamet: 07.45 Irama 

' Tango dan Samba: 12.03 Julia dan 
Momo, 13.45 Sekedar penawar lelah 
oleh O.K. Tjepaka Putih: 17.05 Du- 
nia Sae 17.45 Varia Djawa Te- 

“2 5 Ta “ngah: 17.55 Sidney Torch dengan or- Ta Pemerintah dan jang Rp. kesnja: . 18.05 Ruang Pengetahuan 
35.000,— dipikul oleh rakjat di .dengan Atjara ,,Tehnik Radio”: 

aan tersebut setjara g0- (18.15 Irama Sumatra oleh Rajuan ong rojong. s3 ' Pertjas 19.30 Pilihan Pendengar: Upatjara peresmian Dam si 20.30 Wajang Orang oleh Keluarga 
Domble tersebut dipimpin oleh Studio tjer.: DURGANDINI Bg. II: 
Wedana Ungaran, dan dihadiri 21.20 Wajang Orang oleh Keluarga 
oleh Bupati Sumardjito, Djawatan Studio: 22.15 Wajang Orang (landju- 

Wali Ketua DPRD sat DD Tana TAG ash akil Ketua serta ogjakarta, jan. : 
Kabupaten Semarang, dan lain2 | (Diam 0640 Warna-warni rajuan 
fihak Pamong Pradja setempat. .a Maa - es Pn Bos- 
Riwajat singkat dari pembuatan ton: 1 Nak Vic Damone 
Dam tersebut diuraikan oleh Tja Ki apa Tai na eh 

: ! 3, ! u a 
ata Maen an aa |Saulius, 13.45 Penghibur Siang Ork. ae Mekar Sari, 17.00 Taman Nasjiatul Sumardjito jang mengharapkan a. Aisitah: YA 13 
I. agar rakjat Gunungpati dike- | VsJiah, 17.45 Beberapa Gending ka- - ag 2 Ae nak2, 18.00 Peladjaran Njanji: 18.30 lak kemudian hari dapat djuga 'NArS, OX JAN Ag Fa K3 AaUnt Nila Karina dan Andy Mulja dengan 
membikin wadu ni AB iringan Ork. Studio Djakarta: 18.45 mengairi sawah lebih Iuas lagi. Bahasa dan Sastra: 19.40 Seni Suara 

: "Dj 520.15 Hi Sim- 
DR. MARZUKI BERANGKAT Djawa: 20.15 Hidangan Orkes Sim 

KE AUSTRALIA. 5 
foni: 20.30 Puspa Suara oleh IKSI: 
21:15 Obrolan pak Besut: 21.30 Gu- 

Tg. 6-1 pagi dengan pesawat ter-'jon Parikeno oleh Dagelan Mata- 
bang telah meninggalkan Semarang ram: 22.15 Suara Malam oleh Ork, 
menudju Djakarta anggauta D.P.D. (Segar Djelita: 22.45 Rintihan” biola Propinsi Djawa Tengah Dr. Marzu | diwaktu malam, 23.00 Tutup. 
ki. Jang kemudian dari Djakarta ia 
meneruskan perdjalanannja ke Aus- 
tralia. Seperti dikabarkan Dr. Marzu 
ki dalam pelawatannja ke Australia 
tsb atas beaja Negara untuk mempe gang II Semarang, . telah dibentuk 
ladjari soal2 otonomi dan kepega- pengurus R.T. baru, untuk tahun 
waian dinegeri tsb. untuk lamanja 4 1984 jang terdiri dari: Ketua M.S. 
bulan. Lebih djauh dapat dikabarkan- Soemarto dan R. Soekarlan: Penu- 

15 ANGGAUTA D.i. MATI 
TERTEMBAK. : 

.Berita terlambat jang disampaikan 
pada ,,Antara” Semarang mewarta- 
kan, beberapa hari jl. sedjumlah ang 
gauta TNI jang mengadakan hinder. 
laag didaerah Tjitembong, Kawung 
anten. (Banjumas) telah berhasil. te- 
mui sepasukan gerombolan dan ter- 
djadi tembak-menembak beberapa 
saat lamanja. Karena serangan jang 
mendadak itu pihak gerombolan 
achirnja lari dengan meninggalkan 

  

buku |15 orang tertembak mati. 10 Orang 
| wanita jang mengikuti gerombolan 

gauta OPR dalam pada itu mendapat 
:luka2. Dikabarkan selandjutnja se- 
jorang wanita tua bernama Nasem 
terdapat mati terbunuh disuatu ge- 
irumbul Pekuntjen,  Karangputjung. 
“Leher wanita tsb nampak -hampir 
putus karena sendjata tadjam dan ini 
menurut kabar itu dilakukan oleh ge 
'rombolan karena membangkang ti- 
dak mau memberikan bantuan kepa 
da gerombolan itu. : 

  

DAM ”SI DOMBLE” 
DIRESMIKAN, 

Sebuah Dam jang bernama ,,si 
Domble” di Ketjamatan Gunung- 
pati, Ungaran, pada tgl. 6 Djaiu | 
ari jbl. telah dibuka dengan res- 
mi. Dam itu pandjangnja Ik. 500 
meter dan dapat mengairi sawah 
seluas 500 ha. Biaja pembuatan 
dam ini sedjumlah Rp.60.000,— 
Dari sedjumlah biaja . tsb. jang 

5.000,— didapat dari sub- 

  

PENGURUS R.T, BARU 
Dikampung — Purwogondo Timur     . Hari ini Apotheek SIK IANG, 

Wotgandul 16 dan NUMA Bodjong 
5la dibuka hingga djam 20.00. 

bahwa selama diluar negeri tugasnja lis R. Soerip: Bendahara R. Moch. 
dalam DPD Propinsi dirangkap oleh | Ambjah: Pembantu2 Soeradi, Asim, 
wakil Ketua DPD H.A. Balia Umar, Slamet, Soetimin, Moekmin, 

4 

Tjukai Bier 
Alcohol Naik 
KEPALA bagian I dari djawa 

tan Bea dan Tjukai di Tandjung 
Priok mengumumkan, bahwa de 
ngan undang2 darurat terhitung 
mulai 1 Djanuari 1954 bea tjukai 
atas bier dinaikkan dari Rp 30.— 
per hektoliter mendjadi Rp 82,50 
per hektoliter dan tjukai atas mi 
numan keras dari Rp 400.— sam 
pai Rp 750.— per hektoliter, di 
ambil dari kekuatan limapuluh 
persen. Barang siapa jang pada 
1 Djanuari 1954 mempunjai mi 
numan keras jang telah membajar 
beaja masuk atau tjukai dengan 
djumlah persediaan lebih besar 
daripada lima hektoliter ataupun 
sesudah tanggal tsb. menerima 
kembali minuman keras dalam 

Djakarta untuk memakai sepatunja | 
sendiri. 

Saja telah henerangkan, bah- ' 
wa di Indonesia kanak2 banjak 
sekali dibantu (oleh pelaja»2-nja, 
sehingga bersifat agak malas. 

Pak Kasur menerangkan, bah- 
wa dalam Taman  Kanak2-nja 
ada 1500 kanak2. Ia menjatakan, 
bahwa ia dengan pembantu2-nja, 
al. Ibu Kasur sendiri berusaha 
untuk disamping memberikan hi- | 
buran djasmani djuga berusaha '! 
untuk mendidik mereka dilapang- | 
an rohani. Diusahakan untuk me j 
nanam kepada mereka azas2 per 
tama untuk berdiri sendiri dan 
melepaskan mereka daripada pel- 
bagai kompleks a.l. kompleks ku 
rang harga diri. 

Masjarakat jang ada diwasa ini 
tidak dapat kami robah, akan ! 
tetapi kita bisa berusaha untuk me | 
robah dikemudian 

  
£ : . . masjarakat 

tambahan ataupun bea masuk selandjutnja menjatakan, bahwa 
kanak2 harus lebih 'insaf akan ! 
kemampuannja sendiri. | 

' 

! 

1 
i 

tambahan, maka jang berkepen 
tingan selambat-lambatnja pada 
hari kesepuluh sesudah berlaku- 
nja -ordonansi' diatas — djadi-se 
lambat-lambatnjs: pada 11 Dja- 
nuari 1954 — ataupun andai kata 
minuman keras bersangkutan pa 
dal Djanuari '54 masih ditengah 
djalan, selambat-lambatnja pada 
hari kesepuluh sesudah menerima 
nja atau menerimanja kembali 
melaporkan tentang hal itu. 

Sebegitu djauh bersangkutan de 
ngan Djawa Barat jang berkepen 
tingan harus melaporkan pada 
Penerima Pabean dipelbagai tem 

“pat dan untuk Djakarta dan seki 
tarnja pada kepala djawatan bea 
dan tjukai, Lapangan - Banteng 
Timur 2 Djakarta. 

Tjara melaporkan dan pemba 
jaran kekurangan bea atas minu- 
man keras itu ataupun kekura- 
ngan bea masuk dapat meminta 
keterangan kepada pegawai2 dja 
watan bersangkutan. 

Kepala bagian I dari Bea dan 
Tjukai Tandjung Priok menegas 

.kan, bahwa barang siapa - jang 
. melalaikan ataupun tidak meme 
inuhi kewadjiban diatas dapat di 
djatuhi hukuman pendjara se- 

| inggi2-nja satu tahun atau huku 
man denda sebanjak2-nja 10.000 

# Perlu bantuan orang tua. 

“Untuk ini perlu, bahwa orang tua- 
nja memberikan bantuan. Djika ka- 
nak2 dipeladjari sesuatu, orang tua- 
nja harus mendjaga, bahwa mereka 
setiap waktu melaksanakan apa jang 
telah dipeladjarkan kepada mereka 
itu. Sedjak mudanja, kanak2 harus 
diinsjafkan akan artinja ketertiban, 
peraturan, waktu dan berdirj sendiri. ' 
Hal ini akan merupakan suatu da- 
sar jang baik bagi 
dan akan mempunjai pengaruh jang 
baik terhadap masjarakat. i 
Menurut Pak Kasur, siaran uptuk : 

kanak2 di Nederland oagus sekali. 
Disana djuga diperhatikan soal sia-: 
rannja sendiri. Di Djakarta hal ini 
berlainan. Berlainan dengan di. Ne-: 
derland, dimana. atjapkali hanja se- 
djumlah terbatas kanak2 ikut da- 
lam siaran, di Djakarta diwaktu sta- | 
ran sedikit?2nja tentu hadlir 300 ka- 
nak2. Kami tidak mengatakan apa ' 
jang harus mereka katakan atau 
njanjikan dimuka tjorong rasio, hal ! 
ini terserah kepada pilihan mereka 
sendiri. . 

Dengan demikian diharapkan me- 
reka dapat mengatasi kompleks ku- 
rang harga diri. Pak Kasur selan- 
djutnja menjatakan, bahwa ia ka- 

  
' 

| rupiah, sedang atas minuman ke |gum akan organisasi : 
iras jang tidak dikenakan tamba |berg”-2 jang beberapa  diantaranja ! 

telah dikundjunginja. Dikatakan han bea itu dibeslah. 

Radja Bal- 
sem Matjan 
Mau Dirikan Pagoda Di- 

dua Negara Asia 

olehnja, bahwa ,jeugdherberg”-2 
itu belum diperlukan di Indonesia, 
akan tetapi ia sedang  mengusaha- 
kan, didirikannja ,kamp-kolonie”2 | 
jang tertentu.  Kebanjakan kanak? 
dari kota tidak menginsafi, betapa 
sehatnja penghidupan dialam terbu 
ka. Djika untuk “permulaan sadja 
mereka. setiap ,,week-end” dapat 
»keluar” maka ini akan lebih baik 
bagi mereka. i 

Pak Kasur menerangkan, bahwa 
ia tidak bermaksud untuk mengim- | 
port semua jang berasal dari luar 
negeri. Dikatakan olehnja, bahwa 
ia mengerti, |bahwa satu dan lain 
hal tergantung “daripada keadaan 
masjarakat, jang diluar negeri ber- 
beda dengan di Indonesia. Pak Ka-j 
sur mengatakan, bahwa ia akan 
mengudji pengalaman2nja diluar ne: 
geri pada kemungkinan di masjara-' 
kat Indonesia. (Pia). 

MILJUNER Tionghoa jang ter 
kenal, Aw Boon Haw, telah me- 
nerima permintaan dari dua ne- 
gara Asia Tenggara supaja diibu- 
kota mereka masing2 dirikan pa- 
goda jang bertingkat tudjuh, de- 
mikian diumumkan oleh »Singa- 
pure Standard” pada hari Selasa. 
Surat kabar tersebut jang men- 
Gjadi kepunjaan Aw Boon Haw 
selandjutnja menerangkan, bah- 
wa nama kedua kota itu akan da 
pat diumumkan dalam satu-dua 
hari ini. 

Surat kabar itu selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa delapan belas bu- 
lan jang Jalu ,,Radja Balsem Tjap 
Matjan” itu pernah menawarkan 
wang sedjumlah 300.000 - dolar 
Straits (US $ 100.000) kepada pe- 
merintah di Singapura untuk mak- 
sud jang sama, akan tetapi usaha2 
selandjutnja gagal karena - pemerin- 
tah tidak bersedia membebaskan 
ongkos2 pendirian dari bea, Achir- 
nja surat kabar itu mengatakan, 
bahwa apa jang ditolak oleh Singa 
pura, diterima dengan tangan terbu 
ka oleh negara2 tetangganja. Kala- 
ngan2 jang mengetahui menduga, 
bahwa kedua  pagoda itu mungkin 
akan didirikan di Bangkok dan Ra- 
ngoon (UP). 

  

PENJUMPAHAN PA 
Pe PS, 

Besok tgl. 16 Djanuari ja.d. ber-' 
tempat di gedung Balai Kota Smg. ' 
akan dilakukan penjumpahan terha-! 

dap para anggauta dari Panitya pe-| 
mungutan Suara dari Ketjamatan2 
dalam K.B. Smg., jang berdjumlah 
5 Ketjamatan. Anggauta  Panitya 
Pemungutan Suara dari tiap Ke- 
tjamatan terdiri dari 6 orang,  de- 
ngan demikian anggauta jang akan 
disumpah berdjumlah 30 orang. 

KURSUS ULANGAN PENDI- 
DIKAN  DJASMANL., : 

Inspeksi Pendidikan Djasmani KB 
Smg. mengabarkan, bahwa setelah 
ada persetudjuan - dari Insp. S.R. 
K. B. Smg., (maka Kursus Ulangan 
Pendidikan Djasmani akan diseleng- 
garakan dalam hari2 liburan ke-Il, 

ACER KKR KA AKA 

HARGA MAS DI SEMARANG. 
Semarang: 7/1. jalah mulai tgl. 18 Pebruari s/d 28 24 karat: djual Rp. 39,25 | Pebruari 1954. 

beli » 38,801 Penundjukan Sdr. guru/dan pem- 
22 karat: djual » 37,— |berian surat perintah akan diseleng-   beli » 36,— Igarakan oleh. Sdr. Penilik Sekolah     dari masing2 Wilajah, 

| 

pertama dilakukan oleh Residen d/p 
kantor Gubernuran Soebekti Puspo- 

'noto. Dalam pertandingan tsb., Gu- 
bernur Budiono menduduki center- 

Trio Balja Umar, Budiono, 
Hadikartono seringkali bikin kalut 
garis belakang P.W.I., tetapi karena 
ketjepatan mereka memang kurang, 
maka setiap serangan dapat digagal- 
kan oleh Walujo cs. Fihak PWI de- 
ngan Abdulrachman sebagai pen- 
dorong atjapkali djuga mendekati 
pendjaga gawang Gubernur jang di- 
duduki oleh David old crack Go- 
Ahead keeper. Tetapi karena safe- 

rnja pendjaga gawang tadi, maka go- 
al tidak dapat tertjetak. Achirnja di 
dalam suatu penggrebean,  Sukirno 
berhasil mentjetak goal sekalipun 
David mentjoba tangkap kulit bun- 
der itu dengan djatuhkan diri 1—6 
untuk Wartawan. Fihak Gubernur- 
an ngotot melakukan serangan? jg. 
dipimpin oleh Gubernur Budiono. 
Achirnja ketika Suroto masuk seba- 

igai penggantnja Pak Suwarno (half 
ikanan(, ia berhasil madju ke ga- 
wang dan achirnja dapat membikin 
Kresno tangkap- angin. Dengan ang- 
ka I—1, pertandingan tadi jang ber- 
langsung dengan penuh lelutjon di- 
achiri. 

BADAN KOORDINASI KE- 
OLAHRAGAAN MAHASISWA 

INDONESIA. 
Baru2 ini di Bandung telah diben 

tuk suatu Badan Koordinasi Keolah 
ragaeam Mahasiswa Indonesia jang tu 
djuannja antara lain, melaksanakan 
koordinasi dan perhubungan keolah 
ragaan mahasiswa Indonesia. Selan- 
djutnja mempergunakan olahraga se 
bagai djalan untuk memperkuat per 
satuan dikalangan mahasiswa Indone 
sia sebagai bagian dari masjarakat 
Indonesia. Susunan pengurus harian 
dari badan tersebut adalah: Ketua, 

“Sie Swan Po (Bandung): Wakil ke- 
tua: Darmawan Adi Jogjakarta): Ba 
gian Korespondensi:  Padmosoeras- 
mo (Bandung): Bagian Keuangan: 
Soentoro (Bandung): Bagian Teknik: 
Soemali (Jogjakarta) dan Bagian pe 
merangan: Maroeli T. H. Silotonga 
Yogjakarta). 
Guna menjempurnakan organisasi, 

:badan tersebut mengandjurkap kepa 
te kemmdna | da segenap organisasi mahasiswa di 

seluruh Indonesia, baik jang meng- 
hadiri ataupun tidak pada pemben- 
tukan badan tersebut membentuk ba 
dan2 koordinasi keolahragaan maha 
siswa ditempat mereka masing2 dgn 
tjara mereka masing2, sesuai dengan 
keadaan ditempat itu. Dalam andju 
ran itu ditambahkan, bahwa segera 
dengan pembentukan badan2 koordi 
nasi setempat mereka diminta mem 
beritahukan kepada Pusat badan 
koordinasi Keolahragaan Mahasiswa 
di Djalan Tamansari 94 Bandung. 

(Pia) 
KARNAVAL SEPEDA SELU- 
RUH MALAYA DIMULAI. 
Menurut ,,The Straits Times” jg 

terbit di Singapura, karnaval sepeda 
seluruh Malaya telah dimulai pada 
Sabtu jang lalu di Penang. Dengan 

,jeugdher-' menggunakan lampu sorot, balapan” 
sepeda itu diadakan diwaktu ma- 
lam di Victoria Creen dan di-ikuti 
oleh banjak penggemar olahraga se 
peda, baik dari kalangan laki2, mau 
pun wanita. 

Seorang peladjar dari Singapura, 
John Soh menangkan perlombaan 
50 mil menglilingi pulau Penang jg 
diadakan pada waktu sorenja. Ia te 
lah menangkan djuga balapan dja- 
rak 2 mil untuk para peladjar, Da- 
lam balapan 2 mil itu Soh mene- 
mui saingan berat diri Gurbachan 
Singh seorang peladjar dari Perak. 
Waktu jang ditjapai Soh dalam per 
lombaan itu ialah 7 menit 10 detik. 
Pemenang ketiga adalah Dalip Singh 
dari Penang. 
Dalam balapan untuk bagian wa- 

nita, Miss Amy Josephine Chan da 
ri Penang keluar sebagai pemenang 
dari balapan djarak 2 mil dengan 
waktu 9 menit 6,5 detik. Miss Yon 
Mazali dari Selangor mendjadi pe- 
menang kedua, dan Miss Kathlene 
Taylor dari Penang mendjadi peme 
nang ke-3, 

HASIL PERTANDINGAN 
BASKETBALL. 

Hasil pertandingan basketball ig 
dilangsungkan dilapangan SYCSS di 
Djl. Stadion Semarang. pada talas) 
dan 3 Djanuari adalah sbb: Kuang 
Yu B. Surabaja (laki2) — Sin Chun 
Smg. B. (laki2) 264: Kuang Yu 
A. (laki2) — Sin “Chun A. (laki2) 
255275 Kuang Yin Sbj. B-— Tsing 
Nien Smg. (laki2) 14—25: Kuang 
Yu AL. — Sin Yu Smg (laki2) 
22—25, 

Pertandingan dilapangan  Kuo 
Kang Djl.: Mataram Smg. pada tgl. 
3 Djan. jbl. hasilnja adalah sbb: 
Kuo Yu Hui Smg. (wanita) — 
Chung Shing Sze Malang (wanita) 
10—4: Kuo Kuang (laki2) — Chung: 
Shing Sze Malang (laki2) 39-40. 
SEPAKBOLA DI WELERI 
Pada hari Minggu sore tgl. 3 Dja 

nuari 1954 — dilapangan Weleri 
telah diadakan pertandingan sepak 
bola antara kesebelasan GPII Tja- 
bang Kota Besar Semarang  mela- 
wan Ps. Djatisari Weleri. Pertandi- 
ngan berachir dengan angka 4-1 
untuk kemenangan Kes. GPII Se- 
marang, . 
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—.. Malaya (50 dolar A.S.) 
|. modei2 telandjang jang 

|.ran 10 kali 12. We 
ie 

— "rebutan gelar 

Bikin 
'Penerbang2 Amerika Di Inggr 

Gadis2 Utk Menari Telandja 
Pangkalan2nja ? 

». KEPADA KEDUTAAN AS di London diadjuk 
an untuk menjelidiki berita2 tentang ,.gadis2 
dansa telandjang disebuah show 
Bukti dari adanja gadis2 telandjang berparade 
rika jang menonionnja dengan semangat, 
London oleh ,,Variety Artists Federation”, sebuah 
dja bintang2 tonil. Perserikatan 
suka menerima sebuah utusan untuk merundingkan 
para anggota tentara AS di Inggeris selandjutnja dan/ 
usut agen2 sandiwara 
itu. 

Francis We 
. Tjari Model 

Gadis2 Tionghoa Tak 
Suka Memperlihatkan 

Badannja ..Terlalu 
Terbuka" 

DJURUPOTRET terkenal di 

Hongkong Francis We bersedia 
membajar sebanjak 150 dolar 

untuk 
tjotjok 

dari uku 
datang ke 

Singapura untuk bertindak sela 
ku ,,hakim” dalam pertundjukan 
foto2. tahun Jang . dari Man 5 
punan Kesenian Singapura. 
ma 8 hari tinegal di Singapura, 
We akan mendjadi tamu Loke 

bagi tiga kopy potret 

" »dansa telandjang” 
ih potret dari 3 gadis jang 

gadis-gadis Jang tertjantik ini didapat 
“Miss Nippon 1954” 

Nikkatsu International Hotel »di pilihan terachir hanja 10 gadis dan' keputusan dj gadis diatas ini, dari kiri kekanan: miss Yoshiko Ishi "oshiko Harada (djuara pertama: Miss Nippon 1954) 
7 Tatsumi (djuara kedan) Go 

Telandjang 

  

jang bikin ribur 
paling aju dari Djepa 
dalam pemilihan re 

jang diadakan pada 1 
Tokio. 4 

             

  

       

        

   

Ribut   1g Di     
   

  

perminta- 
1 remadjh” jang ber- 

pangkalan angkatan! udara” AS. 
dimuka opsir2 Ame 

telah dik 

minta kepada kedutaan supaja 
hiburan untuk 

untuk meng- 
jang menjediakan pertundjukan telandjang 

f 

G Inggris itu, 

         
Banjak Korupsi 

Na seluruh Asia”, 
dimuat 

langsung, dimana mengad 

nisme. 
- 

N 

Tulisan jang pandjang lebar itu 
adalah buah tangan Oland D. Rus- 
seld .seorang koresponden.  Scripps 

| Howard jang baru kembali di A.S. 
"dari penempatannja selama dua ta- 

  
8. Penentuan hun di Timur Djauh. Berkenaan de- 
Chir dari pe- 
prggal 15 De- 
ing bisa ikut ngan dalam mana- dikatakan: , 
djatuh pada leh djadi harapan terachir dari du- 

(djuara ke-3), nia merdeka tidak terletak a 
lan miss Eiko. berat kepada Fropa, akan tetapi ter- 

Jang 
s Pikat 

ngan tindjauan Russel itu harian 
mememuat pula sebuah induk kara- 

terlalu 

hadap berdjuta penduduk2 Timur js. 
tidak sabaran itu. 

Komentar Russell. 
Russel memberi komentar atas ke- 

adaan ditiap negara Asia sbb.: 
Korea: ,,masih senantiasa me- 

rupakan bagian terhangat di Timur 
Djauh. AS mempunjai artileri atom 
dekat front dan bom2 atom di Oki- 
nawa atau Djepang. Agaknja Korea 
hanja dapat dipersatukan dengan pe- 
rang. Tetapi satu soal adalah pasti: 
kaum komunis sebaiknja djangan la- 
gi memulai perang di Korea, karena 
akan menemui saatnja' terachir. AS 
akan membalas langsung terhadap 
RRT melalui udara dan lautan”. 

— Djepang: ,,persendjataan kem- 
bali adalah masalah jang paling su- 
lt antara AS dengan Djepang. 
Orang2 Djepang mengira bahwa ki- 
ta mendjaga negara mereka terha- 
dap Rusia demi kepentingan . kita 
sendiri. Mereka lebih suka memakai 
wangnja untuk soal2 rain, mendiri- 
kan hotel2, membangun kembali 
perindustrian untuk perdagangan Iu- 
ar negeri”. ? 

    

  

djauan ,.Scripps Howard” Tentang 
. Situasi Timur Djauh 

»TUDJUAN TERACHIR komunisme ialah menguasai dan 

Kemen pen perogag mi ja alam ian Scripps Howards (New York) pada Se .|B £ | Was Jang Naa soal Talaja dimana dilakukan agresi setjara 66.000 km dengan naik sepeda, 
: perembesan dan dimana siasat ke- 

dua ini dipakai bersama-sama”, demikian memo tersebut jang se- 
landjutnja mengatakan bahwa ,,bila kaum | komunis mempunjai 
Birma dan Muang Thai — satu2-nja daerah Asia jang menghasil- 
kan surplus beras - maka kaum komunis akan sanggup menakluk- 
kan negara2 lainnja jang ketekoran beras untuk memeluk komu- 

| Uni Perantjis, sesudah perang ber- 

| Seorang pembesir kedutaan me- 
nerangkan bahwa/ berita dalam se- 

— Malaya: ,,Meskipun kerugian? 
Aa F "| djatuh difihak komunis buah harian hari Minggu jang me- njakan terdiri“ dari orang2 Tiong- ngabarkan tentang terdjadinja -per-: hoa,” namun kekuatan pasukan Ia- tundjukan2 tjabul bagi orang2 Amel wan masih tetap sebesar biasa, jakni rika itu kini sedang dalam penjelidi '5000 hingga 6000- Ada tanda? bahi- kan. ,,Bila kenjataan jang" sungguh2 

sudah saja dapat, maka saja akan 
mengadakan hubungan dengan per- .ns e 
serikatan dan mungkin soal itu akan Pilipina Akan 

& Tolak Friseo 
- : Mane Kalau Djepang Tjuma Ba- 

da pemerintah? Inggris dan A.S.| - jar 250 Djuta Dollar 
Tak ada gunanja bagi orang? Ame- : 

ta dollar ganti -kerugian perang, 
demikian - menurut — keterangan 

    dibitjarakan djuga”. Sekertaris djen 
deral VAF Reginal Whitby Swin- 
son menjatakan: Kalau kedutaan 
tidak suka menerima utusan kami, 
maka soal ini akan saja bawa kepa 

rika untuk memungkiri. Pertundju- SENAT PILIPINA akan meno kan telah membikin gempar dani sa lak perdjandjian perdamaian Dje ngat mengchawatirkan kami”. | pang apabila Djepang. tetap pada 
NS pm... pendiriannja akan hanja sanggup 

Riwajatnja. membajar sebanjak2nja 250 dju- 

Bilang M3 ga 

Dibawah ini dimuat tjerita menu 
Wan, magnat film Singapura. : ana ng jang PL Gerakan dalam tia dua orang senator terkemuka Fili We menerangkan, bahwa- di tatan2 Swinson: ,,Anak2 gadis jang pina pada hari Selasa. Kedua 
Hongkong sukar” untuk menda 
pat model2 foto telandjang, kare 
na gadis? Tionghoa ,.tidak suka 
memperlihatkan badannja - terla 
fu banjak”. 
Hari “Selasa We memeberikan. 

tjeramah dimuka Singapore Ca 
mera Club dan pada hari Djum 
?'at ja akan memberikan tjeramah 
umum di British Council. Hall. 
Pertundjukan jang terdiri atas 
Ik. 150 foto2 We jang telah me 
menangkan hadiah akan dibuka 
selama sepekan diruangan tsb. 
'Utjapan pembukaan akan dilang 

bekerdja keras untuk sesuap nasi se- 
bagai model atau bekerdja  ditem- 
pat2 hiburan ketjil, dipantjing den. 
sogokan2 wang supaja man meng- 
adakan pertundjukan telandjang Ta 
lam kamp2 tentara S M mereka mendapat bajaran 8 sampai ngan luar negeri Senat, da'am ke 10 pound sterling untuk dua kali terangan mereka jang dimuat pertundjukan telandjang dalam se- oleh harian Evening News” di pekan. Mereka mendapat makan Manila menjatakan bahwa Senat dalam kamp, diantar  kekenderaan Filipina akan menolak perdjandji oleh serdadu2 Amerika jang meng- an perdamaian Djepang apabila ganggu dan mentjoba membikin Djepang tidak memperiunak si- 
djandji dengan mereka. Gadis2 itu kapnja. « 
menerangkan bahwa penonton men- : 
djadi tidak sabar bila mereka ting-' 

anggota Senat tadi, jaitu senator 
Ciaro Recto, seorang akli masa- 
lah2 luar negeri dari Partai Nacio 
nalista, dan senator Francisco del 

Senat Filipina 

jang keba- ringan jang terlatih baik”. 

A.S- Biasanja Gado, ketua dari panitya hubu- : 

  

  

sungkan oleh komisaris djenderal 
Inggeris untuk Asia Tenggara, 
Makolm MaecDonald. (UP). « 

T & | 

    
SEEKOR merpati 

(postduif) Sovjet Selasa 
hinggap diatas kapal nelajan Ita- 
lia dipantai Liguria dan tak mau 
terbang lagi untuk melandjutkan 
perdjalannja, setelah diberi ma- 
kan oleh anakbuah kapal tadi. 
Pada salah satu kaki burung tadi 

ekatkan sebuah lentjana dari 
logam, bergambar bintang me- 
MA er x 

"- 

“DUA kedjadian jang ganajil, 
terdjadi lagi dalam minggu ini di 

Bati-Bati, kabupaten Bandiar se- ekor laila ana : lahirkan anak 
. kambing jang berkaki dua, ma- 
gg Saha gets belakakang. 

Sementara itu menurut ,.Indo- 
nesia Merdeka”, kemarin, di Ker 
-tak Baru, Kota Besar Bandjarma 
sin, telah menetas anak ajam jg 
berkaki empat, dua seperti bias 
sedang dua kaki       

   

dibawah sajapnja. | 1 
binatang jang gandji 'e 
pa djam sadja hidup.” 

da 3 Ie Sl 5 ai 

pesurat 
elah 

gal berdiri sadja dipanggung”. 

Kata Swinson: ,,Kebanjakan 
dari gadis2 itu hampir2 tidak pa 
tut untuk disebut ahli memberi 
pertundjukan. Mereka hanja pu 
ngutan begitu sadja. Biasanja se 
datangnja dikamp, 

telandjang didepan orang2 Ame 
rika, kemudian pakai lagi badju 
dan pergi pulang”. 

Saja rasa, orang2 Amerika 
tidak akan membiarkan  pertun 
djukan2 serupa itu, tetapi bo- 

“leh djadi mereka suka menjelidi 
kinja -berita2 jang dimaksud dan '! 
memberi perintah menghentikan 
nja. Ke 1 

Pernjataan — Angkatan 
Udara ke-3. 

: 

Berita selandjutnja ' mengatakan 

mengeluarkan sebuah  pernjataan 
resmi dalam mana dikatakan: ,,Ang 

“katan Udara A.S. tidak menjetu- 

djui bentuk. hiburan “bagaimanapun 
'djuga jang didasarkan kepada tja- 
“bul, kotor atau kasat. Peraturan2 
jang ada sekarang chusus melarang 
hiburan sedemikian dipangkalan2 
angkatan udara A.S. di Inggris. Bi- 

la terdjadi ' pelanggaran terhadap 
“peraturan, maka itu terdjadi dengan 
tiada setahu pembesar? atasan dan 
akan diselesaikan sebagaimana mes 
tinja”, (Reuter). 

a 

mereka | 
“menanggalkan pakaian, berdjalan 

bahwa markas besar' angkatan uda- 
ra ke-3 A.S. pada hari Selasa telah bila Djepang 

Sebagai diketahui 
jg dikuasai oleh durtai Nacionalis- 
ta itu pada tanggal 25 Djanuari nan- 
ti akan memulai sidangnja dalam 

mana menurut rentjana djuga akan 
dibitjarakan  perdjandjian perdamai- 
an Djepang jang telah  ditanda- 
tangani di San Francisco. 

Berita2 dari Tokio jang sampai di 
Manila menjatakan bahwa Djepang 
merasa tidak mungkin sama sekali 

juntuk membajar lebih dari 250 dju- 
ita dollar ganti kerugian kepada Fi- 
'lipina. Berita2 tadi ialah reaksi ka- 
(langan2 kementerian “luar negeri 
:Djepang terhadap pernjataan dari 
“wakil presiden Filipina Carlos P. 

. Garcia jang djuga mendjabat mente- 
iri Juar negeri, bahwa Filipina akfn 
| bersedia membuka kembali perundi- 
Ingan2 dengan Djepang dengan meng 
Igunakan tuntutan ganti kerugian 
| perang sebesar 2000 djuta dollar se- 
ibagai pangkal pembitjaraan2. 
| Senator Recto menjatakan bahwa 
Senat tidak akan meratifikasi per- 
djandjian perdamaian Djepang, apa- 

definitif ' menentang 
| ,pangkal perundingan” 2000 djuta 
Idollar itu jang diusulkan oleh Gar- 
| cia 
| 

Sementara itu kabar2 angin ba- 
njak tersiar. di Manila bahwa men- 
teri. luar negeri Filipina... dalam pe- 

| merintahan jang lalu,  Felino Neri, 
jang telah banjak berunding dengan 
pihak Djepang mengenai masalah2 
|ganti kerugian perang itu, akan di- 
' beri pangkat dutabesar untuk  me- 
landjutkan perundingan2nja atas na- 
ma pemerintah Magsaysay. (Antara). 

» 

   
   

Suapan ai Eta an 

  wa mereka dalam th. 1954 akan 
melantjarkan serangan? baru de-j 
ngan pasukan2 teratur”. 

. — Indotjina: Orang jang patut. 
mendapat perhatian dinegara2 aso- 

isiasi Indotjina ialah bekas perdana 
menteri Vietnam Nguyen Van Tam 
jang pertjaja bahwa Vietnam - de-' 
ngan tiada bantuan lebih banjak 
Gari jang sekarang diterima dari Pe- 
rantjis, sanggup memenangkan pe- 
rang terhadap kaum Vietminh, asal : 
Perantjis setudju Indotjina akan di 

  

   
al. Monjet | 

sepeda bangsa Turki, M. Ahmet 

ikat pada 29 September 1951 dari 

  

Gara? 

Wartawan Ozal Akan 
Tulis Kalan Indonesia 
| Ini Negara Ruwet 

Pada hari Selasa, pengendara 

Bedrettin Ozal jang telah berang 

Ankara untuk melakukan perdja 

maka di Djakarta pun dalam satu 

jang mempunjai kedudukan tingg 
menurut keterangan, diantara m 
disalah satu bank Belanda di Dja 
punjai hubungan dengan penang:   lanan keliling dunia sepandjang 

telah berangkat dengan pesawat 
'terbang GIA ke Djakarta dari 
(Palembang, sesudah tiba dikota 

itu pada hari Senen dari Singapu 
ra, demikian Pl-Aneta kabarkan 

: dari Palembang. 

Dalam pertjakapan dengan P.I. 
Aneta di Palembang, M. Ahmet Be- 
drettin Ozal katakan, bahwa rentja- 
manja ja akan tiba kembali di Anka- 
ra pada bulan Mei 1954, dan sebe- 
lum tiba di Palembang ia telah me- 
ngundjungi 129 negeri,  diantaranja 
beberapa negeri di Eropah dan Asia, 
antara lainnja Pakistan, India dan 
Malaya. . Ozal marah2 karena mo- 
njet jang dibawanja tidak diboleh- 
kan masuk ke Palembang, karena 
kota Palembang adalah kota tertu- 
tup bagi andjing dan monjet. Usa-| 

beri kemerdekaan sepenuhnja diluar -hanja untuk mendapat izin memba- 

achir”. i : 

— Muang Thai: ,,Muang Thai 
menafuh kepertjajaan atas AS dan 
menerima dengan hati terbuka ban- | 
tuan2 militer dan perekonomian 
Amerika”. 

|. Sudah matang ? 
| — INDONESIA: Dari 
semua negara2 merdeka di Asia 
Tenggara, Indonesialah jang ,,pa 
ling matang” untuk masuk ko- 
munis. Apa jang mengikat repu- 
blik muda itu merupakan suatu 
teka-teki, mungkin tidak lain ha- 
nja tergantung kepada rentjana 
'wakta Moskow belaka. Partai ko 
.munis Indonesia jang baik orga- 
| nisasinja mempunjai keseimbang- 
(an kekuasaan dalam pemerintah- 
an, sedang korupsi, suapan -dan 
ketidak patuhan didjumpai seba- 

jnjak hutan rimbu didjumpai di- 
' sana”. 5 
K — TAIWAN: ,,Moril. tetap 
jbaik. Pasukan2 Chiang Kai Shek | 
mendjadi sedikit tua akan tetapi 
sedikitnja terdiri atas 15 divisi2 

f 

| — PILIPINA: ,,Daerah jang 
paling banjak memberi harapan 
di Timur Djauh. Presiden Ramon 

1 Magsaysay merupakan kawan jg 
isama besar bagi Amerika seperti 
ia musuh bagi komunisme”. 

(Pia—AFP). 

  

PERANTJIS AKAN HINDARI 
SUATU KRISIS KABINET. 
Perantjis mungkin akan meng- 

jhindari suatu kabinet krisis pada 
| waktu presiden baru Rene Coty 
imemangku  djabatannja pada 
tanggal 17 Djanuari ini, dan men 
dielang pertemuan para menteri 
luar negeri 4-Besar jang akan di- 
langsungkam di Berlin pada tang- 
gal 25 Djanuari. Madjelis Ren- 
dah hanja akan mengadakan sua- 
tu debat singkat pada hari Rabu 
sore ini, setelah. mendengarkan 

wa monjet itu ke Palembang tidak 
berhasil, walaupun ia telah mengun- 
djungi gubernur dan kepala djawa- 
tan kehewanan.  Katanja peyaturan 
jang begini sangatlah tidak masuk 
akal, dan Indonesia jang baru mer- 
deka 6 tahun itu (sebenarnja 8 ta- 
hun Red.) sudah terlampau banjak 
disiplin. Selain marah mengenai so- 
al monjetnja ia sangat djengkel ke- 
lihatannja dengan pemeriksaan jang 
teliti oleh pabean Palembang dan 
tiada dapatnja izin untuk membawa 
uang dollar atau valuta lain ke In- 

“donesia. Ia menjatakan akan menu-| 
ilis dikorannja (ia djuga seorang war- 
tawan), Ankara News, bahwa Indo- 
nesia adalah negeri jang ruwet dan 
sangat djelek dan kebanjakan disi- 
pline. Ozal baru berumur 26 tahun 
dan mengatakan mendiadi anak be- 
kas djenderal di tanah airnja. (Pia). 

Kabar selandjutnja jang diperoleh 
dalam hubungan ini  menjatakan, 
bahwa. orang2 asing bangsa Belan- 
da jang ditangkap itu, dituduh mem- 
punjai hubungan atau  sangkut-paut 
dengan gerombolan2 bersendjata dan 
pengatjauan2 jang terdjadi sebagai 
akibat gangguan gerombolan2 15b.,' 
"bahkan menurut keterangan dianta-' 
ra- mereka itu malam ada jang di- 

tuduh  mendjadi financier langsung 
dari gerombolan2. Mengenai hal ini, 

Lebih Senang 

Djadi Tukang 
Sapu ? 

  

SUGAR RAY ROBINSON be 
kas djuara dunia Kelas Mene- 
ngah jang meninggalkan gelang- ' 
gang tindju untuk mendjadi pe- 
njanji dan tukang dansa disuatu 
Night-club mengatakan, bahwa ia 
tak akan kembali lagi digelang- 
gang tindiu, demikian Reuter. 
Ray berkata selandjutnja, ,,Saja 
akan mentjoba dulu dengan lain 
usaha. Saja lebih suka mendjadi 
TUKANG SAPU DJALAN dan 
merasa lebih bangga daripada 
sukses saja dalam dunia pertin- 
djuan”. Dikatakannja djuga, bah 
wa ia tidak ingin mengenangkan 
masa lampau jg bisa membuat ja 
kembali ke gelanggang tindju. Se 
bagai penutup pembitjaraan Ray 
mengatakan: ,,/Mengundurkan  di- 
ri sebagai djuara adalah apa jang 
saja selalu ingin ingati”. 

  
  

M endjela ng Asian Games: 
  

Regu Indonesia Ter- 
masuk Jg. 

Kemungkinan Indonesia Bisa Djadi 
Djuara Sepakbola 

|. PRESIDEN RAMON MAGSAYSAY dari Pilipina pada tgi. 
1 Mei 1954 dengan resmi akan me 
di stadion Rizal Memorial di. Manila. Sampai kini sudah enambelas 
(negara dengan resmi memberitahukan akan turut mengambil ba 

ian dalam permainan itu. Dalam 
bang olahraga. 

dg . semua. 

tindju, 

Indonesia kini telah mulai 
mempersiapkan diri utk. mengi-   statement perdana menteri La- 

iniel tentang politiknja dan hat- 
siI2 pekerdjaannja sedjak ia me- 
megang djabatannja pada tang- 

-gal 28 Djuni. : | 

KEHARUSAN MASUK DINAS 
MILITER DI KAMBODJA. i 
Kabinet Kambodja telah me- | 

mutuskan, hendak mengadakan ' 
keharusan masuk dinas militer : 
bagi semua ' warga negara Kam- ! 
bodja jang berusia 21 “hingga 35 | 
tahun, demikian dikabarkan pada | 
hari Selasa. 

Djangka waktunja telah dite- 
tapkan 1 tahun. 

Anti Faham 
,Leninisme” 
Sikap Ketua Persatuan 
Komunis Jugoslavia 
PEMIMPIN ,,Persatuan Komu 

nis Jugoslawia” (bekas Partai Ko 
munis Jugoslawia), Milevan Dji 
las, hari Selasa ' mengandjurkan 
supaja persatuan ini dirobah, da 
ri suatu partai Komunis. tradisio 
nil mendjadi suatu ,,persatuan se 
djati daripada orang2 jang men 
dapat inspirasi dari ideologi jang 
sama”, 

Andjuran Djilas ini ' merupa 
kan penutup daripada suatu rang 
kaian thesis mengenai sifat Komu 
nisme Jugoslawia jang dimuat 
dalam suratkabar resmi ,,Persa 
tuan Komunis”, ,,Borba”, 

Menurut Djilas, kegiatan2 dari 
pada organisasi2 'azasi dan alat2 
Persatuan Komunis” ini ,,bukan sa 
dja mandul (steril), tapi malahan 
merupakan - rintangan bagi kaum 
Komunis dalam perdjoangannja utk 
membina demokrasi”. Oleh sebab 
itu ,,Persatuan Komunis” berangsur 
angsur kehilangan watak partainja. 
Achirnja Djilas mengatakan bahwa 
ia tjondong kepada pelenjapan sua- 
tu negara dan partai jang bertjorak 
Leninis, dan menggantikannja dgn. 
lembaga2 jang lebih demokratis. 

(Antara—AFP). 

  

  

  

ia — Orang Buta J ang Gila“ Sepakbola 
CARMELO : GARADA , tidak lan jang bermain adalah kese- pernah melihat suatu sepak-bola 

pernah Jowong dalam mengikuti belasan dari kotanja sendiri dan 
pertandingan sepak-bola. Teruta- jantuk kemenangan 
ma ia belum pernah melowong- 
kan suatu pertandingan di Sta- 
dion Chamartin, Madrid. 

Perketjualian dari Garada ini 
dengan . beribu2 penonton jang 
menjaksikan pertandingan? disa- | sebab ia. seratus 
na ialah, bahwa Garada adalah 
seorang buta. 

Pekerdjaannja sehari2 ialah 
mendjual 

dan Valasguez enue 
persimpangan kota Madrid. 
-Dikatakannja bahwa setiap 

minggu ia menjaksikan pertan- 

dingan sepak-bola, apalagi ka- 

& Sh 

coupon2 lotre untuk 
orang buta disudut Goya Street|dari 4 orang 

Avenue, sebuah 

kotanja ia 

“ikut ,,menjaksikan”  pertandi- 
ngan2 di  Chamartin meskipun 
Ihudjan, angin ataupun angin ri- 
but, Kekalahan pemain2 dari 
kotanja iapun turut menjesal, 

| : persen asli dari 

Madrid. 

Sedjak lahir ia sudah buta, dan 
ia alalah anak jang terketjil 

Idari subtu keluarga jang terdiri 
saudara dan jang 

ga sepak-bola. Dikatakannja 

bahwa pertandingan pertama ka- 

|li jang disaksikan” ialah sewak- 
tu ia berumur 5 tallun, Dia tidak   kesemuanja gemar akan olah-ra- 

akan tetapi hanja menjaksikan 
dengan perasaan. Dia memiliki 
sesuatu jang tidak pernah dimi- 

liki oleh orang2 lain. 

Diantara 6.perasaan jang di- 

punjainja adalah suatu perasaan 
intuitive, untuk mengetahui apa 
jang terdjadi dilapangan. 

Pernah Garada ,,menjaksikan” 

suatu pertandingan antara kese- 

belasan dari Madrid melawan 
kesebelasan  Independents dari 
Beunos Aires. Ia mengikuti 
pertandingan itu dengan asiik- 
nja sedang romannja menenga- 
dah keatas. Ia djuga merasakan 
bahwa goal pernah terdjadi da- 

  

rim tokoh2 olahraganja. Dalam 
lapang sepakbola seleksi pertama 
telah diadakan di Solo. Para pe- 
renang dan pemain polo-air dim 

'hari2. Natal telah melangsungkan. 
di ibu-kota di pemandian Mang 
garai suatu central training per 
tama jg djuga dimaksud sebagai 
seleksi pendahuluan. Sementara 
u PASI, federasi atletik akan 
mulai dengan pertandingan2 se- 
leksi pada bulan Pebruari ini. 
Setjara organisatoris pun telah di 
lakukan persiapan2. Selain dari 
pada itu rentjana untuk memper 
oleh dana2 telah siap pula. Diha 
rapkan rombongan Indonesia da 
pat dikirim dengan biaja jang di 
kumpulkan dari dana2 itu. 

Kalangan keolahragaan Pilipi- 
na menduga, bahwa Indonesia ter . 
utama sekali dalam lapang sepak 
bola akan memainkan peranan 
penting. Dikolam renang diharap . 
kan pula Indonesia akan mentja ' 
pai hasil2 jang memuaskan. ' | 
“1 Regu polo-air jang pada seleksi ! 
pertama telah disusun sebagai 
regu sementara, kapasitetnja pasti 
dapat dianggap sebagai salah satu 
jang terkuat di Asia. Para pere- 
nang, regu polo-air dan regu se-- 
pakbola, besar kemungkinan me 
rupakan harapan Indonesia terbe 
sar jg akan muntjul dalam arena 
di. Manila. : 
2000. Manila: tuan rumah. 
Selain dinegara2 jang telah men- 

daftarkan turut serta dalam Asiade, 
sudah pasti di Manila orang kini se 
dang sibuk mempersiapkan sesuatu, 
sebagaimana . lajaknja tuan rumah 
jang akan merupakan tempat perta 
rungan keolahragaan mulai tgl. 1 
sampai 9 Mei 1954. 
Mengenai ini koresponden Uni- 

ted- Press di Manila antara lain me 
nulis seperti berikut: 

Para officials di Manila berkeja- 
kinan dapat menjiapkan segala per 
siapan2 "untuk  Asiade kedua itu. 
Kongres telah menjetudjui untuk me 
njumbang sedjumlah 300.000 pesos 
guna  menjelenggarakan  pertandi- 
ngan2. Selandjutnja dalam prinsip 
disetudjui pula beberapa djumlah 
tambahan. . Untuk pertandingan? 
adu tindju dan gulat dibangunkan 
sebuah stadion. baru jang: kini telah 
setengah bagian siap. 1 

Negara2 jang sampai kini telah 
menjatatkan diri adalah: Indonesia, 
Birma, Pakistan, - Tiongkok Nasio- 
nalis, Sailan, Korea Selatan, India,   penalties, tendangan sudut (cor- 

her kick) dan lain2nja lagi ke- 

salahan2 jang terdapat dalam 
pertandingan itu diketahuinja 
semua. Utjapan2 ini disaksikan 
oleh pengawalnja Martiel Prats. 

Ditanjakan bahwa siapakah 

pemain2nja jang termasuk favo- 
rite di clubnja itu,  didjawabnja 
bahwa ,,/Molowny”lah orangnja. 
Dikatakannja bahwa ia belum 

pernah melihat pemain jang 
menjaingi favoritnja itu dilapa- 
ngan sepak-bola. Djawaban Gar- 
rada tersebut dibenarkan oleh 
orang2 jang menanjakan pada- 
nja. Demikianlah halnja, bahwa 
didunia ini ada  djuga seorang 
buta jang dapat ,,melihat” se-   

lam pertandingan itu, tendangan 
  

pak-hola. (Antara-UP). 

Iran, Israel, Djepang, Hongkong, 
Muang Thai, Vietnam, Afghanistan 
dan Pilipina. Nepal belum mendja 
wab undangan turut mengambil ba 
gian. Kalimantan Utara (daerah 
Inggris), Malaya dan  Kambodja 
minta supaja diterima sebagai ang- 
gota federasi untuk Asiade, agar da 
pat pula mengambil bagian pada 
Asiade kedua itu. Permintaan itu 
kabarnja belum didjawab, Diduga 
djawabannja akan memuaskan, 
Dalam programa  tertjantum tja- 

bang2 olahraga seperti berikut: se- 
pakbola, basketball, atletik, menem 
bak (pistol dan senapan), adu gulat 
dan tindju, angkat besi, renang dan 
polo air. Selandjutnja akan - diada- 

Indonesia pun turut mendaftarkan dan merentja 
nakan mengirim 164 tokoh olahraga serta official nanti ke Mani- 
da Sean demikian kepulauan Indonesia mungkin akan merupa 

an salah satu 
r tjabang olahraga, terketjuali adu 

gulat dan mungkin pula basketball. 

'Singapura - renang, Hongkong - 

Terbesar 

buka permainan Asiade ke-2 

program tertjantum delapan tja 

Selandjutnja dikandung maksud 

utusan paling besar ke Manila. Dje 
pang bermaksud mengutus 200 pe- 
main, diluar para official dan pela- ' 
tih. | 
Sebagian besar atjara pertandi- | 

ngan dimainkan di stadion Rizal 

Memorial di Manila. Stadion ini , 
terletak sedikit diluar kota, dekat ' 
teluk Manila. Stadion ini dapat | 
memberikan tempat kepada 30.000 
penonton dan meliputi lapangan se-j 
pakbola, fasilitet atletik dan arena 
basketball jang tertutup. | 

Selandjutnja stadion itu meliputi 

  
pula lapangan baseball, ditempat 
mana djuga pertandingan2 angkat 
besi diadakan, dua kolam renang 
dari 50x20 meter dan 20x 6 me- 
ter jang dilingkungi oleh 4.00 tem- 
pat duduk penonton serta 13 lapa- 
ngan tennis. 
Pertandingan2 menembak di lang 

sungkan dilapang militer, sedikit di 
luar kota. Ketua komite jang me- 
njelenggarakan pertandingan2 ini, 
Frederico Elizalde sebaliknja kini 
mempertimbangkan pembuatan Ia- 
pangan baru. Para peserta luar ne- 
geri akan ditempatkan  diperuma- 
han2 mahasiswa dari universitet2 
negeri, jang terletak disalah satu 
kota depan Manila. Ongkos makan 
dan pemondokan ditetapkan 9 pesos 
seorang setiap hari. Tidak djauh da 
ri perumahan2 ini akan disiapkan 
lapangan2 untuk latihan. Perongko 
sannja disediakan 25.000 pesos. 

Apabila para pemain dan official 
menghendaki, maka kepada mereka 
diperkenankan ” mentjari pemondo- 
kan dalam hotel2 terbaik di Manila, 
kira2 hanja beberapa menit naik: 
mobil dari stadion Rizal. 

: Imigrasi. 
Komite organisasi telah menju 

sun suatu peraturan dengan ke- 
menterian luar negeri dan djawa 
tan imigrasi guna memberikan 
formalitet2 kebebasan kepada 
para peserta dan official selama 
ada pertandingan. Untuk ini me 
reka akan menerima kartu2 kete 
rangan chusus. Tetapi pengun- 
djung2 luar negeri jg ingin mengi 
kuti permainan Asiade ke II di 
haruskan memenuhi formalitet2 
biasa untuk memasuki Pilipina. 

Achirnja pada program masih 
tertjantum pembangunan menara 
lompat dengan beaja 35.000 pe- 
sos dan pembuatan djalan untuk 
marathon. 
-Kalangan2 keolahragaan di Ma 

nila beranggapan, bahwa dari 
pelbagai negara jang turut dalam 
pertandingan2, jang akan keluar 
sebagai pemenang kira2 seperti 
berikut: 

Djepang - renang dan atletik. 
Israel - menembak, Pakistan - bas 
ketball, Indonesia - sepakbola, 

renang dan Pilipina - menembak. 

  

ZAFRULLAH KHAN KEMBA- 
LI KE KARACHI. 

Sir Zafrullah Khan, menteri 
luar negeri Pakistan, pada hari 
Selasa telah meninggalkan Da- 
maskus dalam  perdjalanannja 
kembali ke Karachi, setelah meng 
adakan kundjungan kenegara2 
Timur Tengah.     kan pula pameran kesenian. Diduga 

bahwa Djepang akan mengirim per 
Ia telah tiba di Daniaskus pa- 

da hari Senin dari Amman. 

. ting, Dikabarkan, bahwa penangkapan2 di Djakarta, dilakuk 

2 Bankier Belanda Ditanc 
Dituduh Mendjadi Finansir Gerombolan —Penangkapan2 
Ttg . Penting Di Djakarta 

DARI KALANGAN jang mengetahui wartawan Antara mendapat kabar, dengan penangkapan2 jang dilakukan pihak berwadjib atas diri 
dua hari belakangan ini telah 

i, misalnja sebagai dire 
ereka itu terdapat orang (2) jang 
karta. 
kapan2 

baik pihak Kedjaksaan Agung mau- 
pun pihak kepolisian setempat, atas 
pertanjaan sama sekali tidak dapat 
memberikan sesuatu keterangan. Dju 
ga Djaksa. Tinggi Sunarjo atas per- 
tanjaan benarkah terdjadi penangka- 
pan2 dikalangan asing ' bangsa Be- 
landa, tidak bersedia memberikan 
sesuatu keterangan dan komentar 
dan tidak pula membantah atau 
membenarkan berita2 tersebut di- 
atas. 

Mengenai hubungan dg. 
penangkapan dikapal 
..Oranje”. 

Dalam hubungan ini lebih djauh 
diperoleh keterangan, bahwa Pt 
nangkapan2 jang didjalankan terha- 
dap orang2 asing bangsa Belanda 
ini, mempunjai hubungan djuga de- 
ngan penangkapan jang.telah dila- 
kukan beberapa waktu jang la'n ter- 
hadap seorang Belanda bernama M. 
didaiam kapal ,,/Oranje” dipelabuhas 
Medan, jang seperti diketahui se- 
dang berada dalam perdjalanan me- 
nudju Nederiand.  Sebagairaana- di- 
ketahui, penangkapan terhadap M. 
jang beruman tingga! di Djakarta, 
dilakukan atas tixluhan' mempunjai 
hubungan dengan gerombolan. (An- 
tara). 

  

S 

URANIUM & MINJAK TA- 
NAH UTK. COMMON- 

WEALTH. 
Menteri keuangan Inggris, 

Richard Butler, hari Selasa me- 
ngatakan di Darwin (pantai uta- 
ra Australi), Bahwa  Common- 
wealth Inggris kaja-raja akan ura 
nium dan minjak tanah, jang ha- 
rus diexploitasi 'untuk kepenting- 
an seluruh negeri Commonwealth 
dan bukan hanja untuk 1 negeri 
sadja. 

KERETA API DIESEL USTRIA 
TUBRUK PESAWAT DJET 

B
a
 SN
 5 

bahwa. sedjalan 
orang2 Belanda dikota Bandung, 
dilakukan perangkapan2  pen- 

an terhadap beberapa orang Belanda 
ktur2 perusahaan2 dan 

tinggi 
dan sebagainja, 

mempunjai kedudukan 
Penangkapan2 jang didjalankan di Djakarta tersebut mem 
jang Itelah didjalankan terlebih dahulu di Bandung. 

R usia Wau 

Damai 
Pendapat Duta Besar 

Di Moskow 

LETNAN 'djenderal Aziz el 
Masry, dutabesar Mesir untuk 
Sovjet Uni, hari Selasa katakan 
di Kairo, bahwa Mesir harus me- 
nentukan apa jang dapat diberi- 
kannja kepada Sovjet Uni untuk 
ditukar dengan jang hendak di- 
perolehnja dari Sovjet Uni. Duta 
besar itu hari Senin jl. telah kem 
baii di Kairo untuk mengadakan . 
pembifjaraan mengenai soal poli- 
tik luar negeri baru dari Mesir 
jang kabarnja mungkin akan di 
dasarkan atas sikap netral dalam 
perang dingin antara Timur dan 
Barat. 

Atas pertanjaan pers, bagaima- 
na akan adanj# sikap Rusia bila 
Mesir mendjalankan politik ne- 
tral, didjawabnja, bahwa politik, 
netral berarti perdamaian dan 
Rusia menghendaki perdamaian. 
Selandjutnja dikatakan oleh Mas- 
ry» bahwa Rusia menjokong se- 
mua negara jang hendak merde- 
ka, tetapi suatu negara tidak me- 
njokong negara lainnja diika me- 
reka tidak mempunjai . kepenti- 
ngan bersama berdasarkan ,.mem 
beri dan mengambil”. Karena itu,   Mesir pertama-tama harus menen 
tukan apa jang dapat diberikan- 
nja kepada Sovjet Uni untuk di- 
tukar dengan jang hendak diper- 
lolehnja, demikian Masry. (Anta- 
| ya—Reuter).   

ckap- 

  

  

SOVIET. | 
Sebuah kereta api Diessel kepu ! 

njaan Austria, |,Blauer Blitz” 
(Kilat Biru”), hari Selasa ini te- 
lah melanggar sebuah pesawat ter bali 

tarik oleh sebuah traktor, dide- 
kat Wienar Neustadt, daerah pen 
dudukan Sovjet di Austria. Peris- 
tiwa ini terdjadi ketika pesawat 
terbang tadi sedang melalui sila- 
ngan kereta-api — djalan raja 
jang tidak didjaga. Tjuatja ber- 
kabut. Demikianlah diterangkan 
pada malam Rabu ini di Wiena. 

2 

muka. 

mah .pgtani 

(UANG TJURIAN DIKETEMU- 
KAN KEMBALI. 

isa menerangkan, 
telah berhasil 

sedjumlah 

Polisi Virginia pada hari Sela- 
bahwa mereka 

menemukan kem- 
« SN : terbesar. dari 

bang djet Sovjet jang sedang di- ' 160.000 dollar jang telah ditjuri 
:dari pertjetakan keuangan negara 
“di Washington untuk pertama ka 
linja dalam sedjarah pada malam 
hari Senin. Uang itu diketemu- 
kan dalam kotak badja dekat ru: 

di Centreville. 
ngan adanja pentjurian itu, pertje 
takan keuangan telah kehilangan 

De- 

  
Begum Aga Kam (dengan bunga ditangan) disambut oleh kuasa usuha 
Pakistan di Mes, Tayeb Hussein, waktu tiba beserta Aga Khan untuk 
singgah sebentar di Cairo. Achir. Djanuari mereka akan pergi ke' Ka- 
rachi, dimana pada tanggal tiga Pebruari j.a.d. berat badan Aga Khan 
akan: ditimbang, dengan platina untuk “memperingati hari tahun ke-69 

sebagai pemimpin dari kaum moslim Ismaili 

  

Tjotjokkah Nomor Tuin? 
Rp 250.— 

358351 
376796 
370118 
203599 
279201 
132781 
111807 
255924 
38342 

372085 
334296 
129793 
239024 
88529 

229001 
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100468 
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145258 287849 
360195 258593 
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135663 
89681 
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159574 
60732 
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275165 
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310559 
240842 
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39810 
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35056 

296982 
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24141 
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115967 300615 
196014 216627 
88461 112905 

356689 224069 
259403 123103 
162501 126443 
66905 374631 
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251732 364133 
35913 101780 

392393 241844 
104334 361718 
54666 253582 
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59556 - 18460 
71467 327484 
64780 400082 

387279 216059 
108092 210540 

208543 
56352 
98051 
21059 

300899 
351327 
193311 
26920 

401439 
244126 
390034 
256754 
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36385 
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15921 
72133 

301308 
103878 
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401426 
113001 
312567 
237074 
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271393 
261511 
340295 
169958 
347256 
50011: 

375006 
87719 

178228 
391575 
37672 

398771 
310722 

(358656 

  357295 338233: 105325 207626 

314930 
209564 
124834 
203421 
59919 
123209 
66137 
170808 
331900 
243141 
31523 
166230 
108668 

383759 
312636 
217690 
208617 
215646 
58647 

195633 
82215 

145174 
404329 
24865 

286623 
322410 
2370 
269967 
320585 
95643 

375793 
291648 
248733 
176958 
405651 
354060 
391176 
245994 
181365 
229336 
364220 
200415 
86859 
45069- 

325424 
298367 
10705 
65855 

129950 
187590 
303865 
351224: 
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388769 
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15927 

379108 
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385748 
34682 
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301915 
138961 
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288659 
56213 
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409788 

281982 
325027 
256696 
44142 

332719 

151493 
338898 
338205 
282563 
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394386 265521 
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232873 333687 
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247924 306694 
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339833 151868 
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96329 120143 

191620 49157 
71842 233565 
48620 254607 
15350 345481 

138794 174193 
380553 55160 
354561 280224 
151246 201729 
12125 240407 

326106. 76938 
50719 368589 

135697 233095, 
241115. 320722 
344821 - 309312 
386109 284426 
96210. 15329 

364413 302299 
330693: 86577 
62860 389683 

195311 142323 
106289 375054 
394558” 65740 
274623: 105334 
172057 399835 
327721 316622 
267698 217979 
266693 /219348 
141630 324480 
240542 307640 
339265 321741 
372125 120757 
339273 194895 
183482 87149 

189814 
254001 
271688 
292627 

250395 
280283 
404793 
84313 
182684 
103636 
150301 
324423 
339667 

361635 
405732 
31450 
198316 
165283 

324063 
179773 
219642 
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Maka (Disambung) 
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| diantaranja tampak bapak Bupati, 

-- adalah sbb: 

— Sukohardjo), Wakil Ketua: Padmo- 

a 

   

Orespone 
' penjelesaian de 

“Tpiriuba sdr. - Sidik Djojosoekarto 

'jolali jang baru2 ini telah dilantik 
—. oleh Bupati Bojolali atas nama Men 

. teri Dalam Negeri, tersusun sbb . 

     

    

    
   

h jg 

nasehatkan ' supaja. mengi $ : 
ngerdjaan tanah - sjah 
itu, karena perb 1 un 
langgar hukum. Akan 1 andji 
Tan jang berwadjib ini tidak di-in? 
dahkan dan par kemu 
dian kembali jang 
telah mereka n setjara ti- 
dak sjah itu. en PR “diwartakan | 
oleh k neta, “bahwa 

  

dila ukan Ta 

tidak dapa 

TEGAL 
—... 

RAPA TP Na. 
Pada tg. 3-1-54 PNI jabang 

Tegal telah menga. “rapat 
umum bertempat di alon2 Tegal 
jang dihadiri k.l. 6000 orang dari 
djam 16.30 s/d djam 18.00, dan 
malamnja diadakan Jagi resepsi 
aer di Balai Kabupaten 
Tegal jang jngn kl..500 orang 

  

Walikota dan pembesar? lainnja. 
Dalam -rapat umum telah ber 

Lana Umum PNI Pusat, sdr. Soe 
ardjo Wirjopranoto o dan jang ter 

achir sdr. Sauna 
KONPERENSI DJAPEN SELU- 

al DJAWA TENGAH 
BANDUNG. 

Didapah & keterangan dari pihak. jg 
berkepentingan, “bahwa oleh Kemen 
terian Penerangan akan diadakan 
konperensi dinas pada tgl. 8 Dja- 
nuari 1954 dengan mengambil tem- 
pat di Bandung dan jang dihadiri 
oleh Kepala2 Djawatan dan Kepa- 
la2 Bagian Organisasi Daerah Dja- 
watan Penerangan seluruh Djawa 
Tengah. 

Atjara jang terpenting dalam kon 
perensi dinas tsb ialah soal2 jang 
mengenai pemilihan umum. 

SOLO SINGKAT. 
— Susunan Panitya Pemilihan Kabu 
paten Sukohardjo jang telah disjah- 
kan oleh Gubernur Djawa Tengah 
atas nama Menteri Dalam Negeri 

  

Ketua: M.A. Sastrotenojo (Bupati 

pranoto (Wedono Sukohardjo), Ang- 
gauta2nja: Dwidjoatmodjo( Masju- 

mi), “Hardjowardojo (Partai Katholik) 
Sutardi (PKI), Reksowijoto (Parkin- 
do), dan Ratmowardojo (PNI). | 
— Panitya Pemilihan Kabupaten Ro 

Ketua: M.S. -Handojo (Bupati Bo- 
jolal1), Wakil “Ketua: Moh “Sjafa' 

      

   

TAN, Kadi An Tana | jati 
Soleh (GP), Suaii @KD, dan Hadi 
sujatno (BTI). : 5 
— Oleh "Bupati Wonogiri baru? ini 
telah dilantik ata2 'Panitya Pe 
milihan Kebupaten Wonogiri atas na- 
ma Menteri Dalam bea jang susu 
nannja adalah sbb: 

Ketua: 'Sentot ti Wonogiri). 
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Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
ana kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 
pan seluruhnja. Segala hal diraha 
siakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 169 — Semarang. 
 Djam bitjara: ' 9—12 Pagi 

5—7 Sore   Wakil “Ketua: Ab anan (Masju- 
mi), Pan ana homo PND, 
Sumardjo:    kana, Nanas | 

Kcumon 558— Semerarg 
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Memang - margarine jang lem. 
but dan seperti krim ini benar? 
membuat roti biasa serasa 

"roti untuk hari pesta! 

Palmboom mengandung baojak vitamin A dan 

D. Belilah hari Ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 

ian masakan'-dapur — keluarga 

|kemanfaatannja 

Lebih “hemat bila memakai 

“ng sedap dan seperti 

nengandung lebih banjak bahan' 
nenambah kesehatan dan semangat 

Njonja akan 

dan kesedapannja. 

Palmboom 
krim Ini sebab 

jang 

  

Margarine jang dipakai isteri? jang bidjaksana 
  

83 PA-MSP- 1/11 
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Dit jari dengan sogera 
: SEORANG : 

Pemegang Buku 
| Dengan diploma A, dan pengalaman mengenai Veemzaken. 
| Lamaran dengan tertulis diadjukan kepada: , 

INASTEC N. V. 
PA aa TEN GAH 26 — SEMARANG. 
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Gigi "Ona, lebih peta 

ai tjaranja? Itu Taat sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memikai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Kirena hanjalah 

suatu bahan mudjarab jang 
rusaknja gigi. Akan terbukti 

melekat Pa gigi “1 hilan lenjap seperu embun kena sinar 

Pepsodent dengan Irum mendjadikan gigi istimewa putih. 

SEA EA AAA EK KA RATE 
| 

PEP 531 «1 19S-H 

        apat mentjegah 
hwa semua selaput jang 

akan tampak lebih putih 

Hana waktu | | hari! 

    

Mengapakah Pepsodent begitu hemat! 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan ... 
satu cm. sudah.yukup untuk sekali pakar. 

        

ARYA ERAAL kanan RENNARRAN NASA 
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Bingkisan, berisi & bidji Tjoklat Waltel 

IJAP GONG Waltelchocolade jang lezat atau 
3 Tioklat Watel TJAP GONG Walelchocolade dan 
3 Tjoklat Nougat TJAP MATA Nougatchocolade 

harga reklame Rp. 2,50 
Tioklat CERES | - "Inap, sehat dan murah 

Ta NN. Reiss & Co. 

M
I
 
I
I
 
I
P
 

M
N
 

C
l
 

et
at

at
at

at
et

at
nb

at
at

et
ab

at
et

ab
el

at
ab

at
ol

at
al

 

Po
s.
 

KaANAaNAaNAaNNNAgAdAtaa     
  

  

Mulailah Dengan Tidak Djemu-djemu ! 
Bila tuan-tuan ingin memiliki hadiah-hadiah bagus 

jang disediakan oleh 

SWEEPSTAKE- PERSIT 
Satu lembar Rp. 7,50, utk luar kota tambah Rp. 0,50 
Daftar pengikut perlombaan (180 orang) dapat dilihat 
di ,SUARA MERDEKA” Purwodinatan Utara 11A 

SEMARANG 

    

    

  

Ik. Rr Indah Widijastuti — . 
| ada dim 20 tgl. 3 Djanuari se 

| keadaan selamat dan sehat, 
Atas pertolongan. dan. perawatan Bidan ,,Mardi Walujo" 
dengan ini kami utjapkan diperbanjak terima kasih. 

Widarto sekeluarga. 

Ibu dan -anak « 

    2 : 3 : ng Bulu Set 

  

A
M
P
 

A
A
L
 

LA
 
M
E
N
 

  alan IV/643A Semarang. 
  

Jangg 

Ta 

lampiran kebudajaan ,,Ge- 
, diterbitkan sedjak 4 Djanu- 

) hanja Rp. 19,—, 

jua sdr, belum berlangganan, minta- 

| Jah hari ini djuga nomor-perkenalan pa- 

- Agen2 setempat atau pada: 

“SUARA MERDEKA" 

      

   
   

  

    
   

    

  

   

          

    
   

  

   

   
   

terkenal dan berpenga- 

    
anan 1 bulan (4 atau 5 

x 

     pena: Dara 1la-Smg. 

  

  

     

              

     

    

   

    
    

     

   

  

   
    

    
     
    

|, Rey AN2 

  

  

  
  

REX 

Hai Wallis 
PRODUCTION 

eomma TERRY 
Film jang PALING BAIK dala 
tahun jang lalu! 

Shirley Booth, 

MOORE 

bintang toneel jang 
termasjhur mempertundjukkan 
mainannja 

berharga! 

jang gilang 
sampai ia dianugerahi OSCAR jang 

gemilang 

kannara . 
Ini malam “premiere ! 

5-79. (17 th) 

      

       

   

   

per- 

  

INI MALAM PENGHABISAN: 
METROPOLE 
DJAGALAN 

4 TAGEEI 3. 

PLEAP EROM 
PA RIVER 
TI ag 
(63 

  

5.00 7.15 

7.00 9.00 (17 th. 

GONE WITH TKE WIND" 
Seri II (Tammat). 

93 

  

     

  

Robert Montgomery — f 
Ingrid-Bergman |: 

RAGE IN HEAVEN" 

“Ini malam dim.b: 
5-79. OT th) 

  

   
   

: BESOK MALAM PREMIERE 

   
( SENAR WARISAN YOUANO1") 

pakan Tuan2 pernah melihat Tari- 
arian diatas Udara? 
kan memperlihatkan kepandaiannja ! 

  

Kini FRED 

  

9JAGALAN 

harga dalam 

Ukraina 

BESOK MALAM PREMIERE 

jang Makmur" 
Menggambarkan keadaan hidup di 
Jesa2 Ukraina jang makmur dalam 

WARNA jang indah! 

EXTRA : MEMPERKENALKAN 
Sa PA ae en YALTA" 

7.00 9.00 (seg. umur) 

Film Documentary RUSIA jang ber- 
Bahasa Kuo Yu: 

B|OBAT KUAT 
ISTIMEWA SEXANOL 

LL PHARMA" 

  

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

SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20-— 

PREGNOL untuk (HAMIL) dapat 
Rp. 25.-— 
: DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
A ba suga untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

“TNO HAIR CREAM Sebotol 
Rp. 10.—: 
' ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.-— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 1575 ONGKOS KIRIM 

turunan (Anak) Sebotol 

(TJAN- 

untuk hilangkan — rambut. 

ND.C. PHARMApiatan Riau/Ternate — BANDUNG 
| DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : 
"Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
'Djokja dan Pekalongany Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

dan Apotheek 

  

DITJARI UNTUK LANTAS BEKERDJA 

Seorang Pemegang Buku 
'jang berpengalaman dan mempunjai idjazah boekhouding A 
atau sederadjat dengan itu. 
Lebih disukai jang mempunjai idjazah A -- B. Bangsa 
Indonesia, Pelamar2, harap datang sendiri di Kantor di 
Dj. PURWODINATAN TENGAH No. 26a (atas) dengan 
membawa surat keterangan. 

   

    

     
    

    

Direktur   

      

sa.      

X N. VX. PERDASS 

ISKANDAR. 

at , 

| Diperpandjang berhubung adanja perhatian dan | 
| j sambutan jang sa ngat luar biasa : | 
| Marily. 29: 
1 Monroe dim. NI 1 A cc A R A i 

| TEBATE ig JEAN PETERS — JOSEPH COTTEN 
| SOLO in technicolor 

    

  

    
   

    

  
  

Roy dan Trigger melontiat 
pinggiran kali jang tjuram 
menghindarkan diri dari balok2 jang 

a digelundungkan 
I   oleh Caulks 

dari 

untuk 

Mal- 

  

tioba 

IM MAKING SURE YOL-DON'T 
PO ANY MORE YELLING OR 
TRY TO BREAK LOOSE 
ds MARY PINES! 

— "Gaji sungguh2 
membikin engkau tidak ba- 

njak bertereak atau 

diri lagi,    

  

   

        

    

  

Roy Rogers 38 
PL WANT TO HELP MARY, BUIT IVS GET MOVIN' YOu' RE 5 TG MY 
GOT TO WAIT MY CHANCE! T CAN'T PLACE TO SIGN OVER 

TIMBERLAND WITH NO n TAP   
akan 

men- 
untuk meloloskan 
Mary Pines. 

     

     
Ja bawa ke tempat saja untuk meng: 

MORE BACK TALK! 

    

       

   

  

— Saja akan menolong Ma- 
ry, tetapi saja harus menunggu 
kesempatan “jang baik. Saja ti- 
dak ' dapat ' memperhitungkan 
kedua orang Caulks dan Stum- 
py dengan seketika (demikian 
fikir Whitey). 

| —& Diangan KeeDak, Embkau sa: 

operkan daerah kaju kepada saja de- 
ngan tidak banjak bitjara "lagi. 

  

Petjinan 75, Djogja: Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat - 
NEng Ho Tong: Pasuketan, Tiong Bie Pa 

5 Selamat Tjirebon. 

    

  Ea ? P2 LL TA LA TA LA LL AL LA AL LA 

. 

/ | UTJAPAN TERIMA KASIH 
/ Denj an perantaraan iklan ini kami menghaturkan 
, banjak tefima kasih kepada segenap Saudara dan handai 
| taulan baik jang tani ungi dan memberi pudji-restu 

maupun jang memberikan sumbangan karangan bunga, 
( moril danj materiil lainnja pada waktu pernikahan anak 
/ kami I 
. | PURADIATI 3 
? 1 dengan 
/ ! MARTADI 
5 di Mritjan 6 Semarang, tg. 2 Djanuari jl. 

( | Kami keluarga 
r Semarang, 7-1 - 54 S. MANGUNWARDO10. 
AL AL ML LL AL IL LL AL LL LL LN LM 

1 
' 

  

BERDUKA TJIYA' 
Telah meninggal dunia dengan tenang, pada 
hari Sabtu tanggal 2 Djanuari 1954 djam 1 malam: 

SANDIMAN 
(Perusahaan Kuningan Djuwana) 

dalam usia 43 th. 

Kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta sdr.2 sekalian, jang 
telah menjumbangkan sesuatu begupa moreel mcupun ma- 
terieel, kita mengharurkan diperbanjak terima kasih. | 

Jang berduka tjita 

Nj. Sandiman 
Keluarga: Radiman 

5 Tirtonoko 
: Dachlan 

£ 

M2? 

PENGUMUMAN | 
Pada tanggal 28 Nopember 1953 telah diumumkan bah- 

wa mengenai PADJAK PERSEROAN penjerahan suatu sa- 

linan neratja dll. tersebut pada a.b.c. dalam pengumuman 

itu. dan mengenai PADJAK PERALIHAN  pengadjuan 

surat permohonan harus dilakukan sebelum tanggal 31 De- 

sember 1953. — 

  

Besar kemungkinan tanggal 31 Desember 1953 itu akan | 

diperpandjang sampai' 1 April 1954. — | 
| 

7 Djanuari 1954 | 

SEMARANG 

3 Semar ang, 

| KEPALA INSPEKSI - KEUANGAN 
| 

PS J. SOPAHELUWAKAN i 
| 

    

  

  

(u. Segala umur) UK 
5.00. 7.09 9.00 

INI MALAM PREMIERE 

ALICE KELLY 

» FRANCIS GOES TO WEST POINT” 
Itu kaldu jang bisa bitjara kembali lagi dan bikin penonton terus ketawa! 

Lutju dan menggembirakan! 

GRAND INI MALAM PREMIERE (. 17 tah) 
5.00 7.00 9.00” GEORGE MONTGOMERY — ANGELA STEVENS 

JACK Mc. CALL DESPERADO« 
Color by Technicolor. : 

They give him a bad name and he lived up to it! 

INDRA 500700 9.00 NI MALAM D.M.B. 

BLASTING OUT OF KOREA EP CNT LINES 
LN LG input 

Penuh sensatie! 

(u. 17 tah)         

  

5 An ALLIED ARTISTS Picture 
Di atas medan peperangan di Korea! 

ROXY 
Hebat! “Gempar! 

5.00 7.00 9.00. INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

AA BA 5 Na 

MA LoL Anta lah 
KOMALASARI 

Aa 

  

Besok. malam berbareng ,,ROYAL” 5-7. Ox — PROXY” 515 119 0.15 
  

ROY AL INI MALAM (wu. Segala umur) 

500700 500 'sIBADAH HADJI 1952” 
Film tentang kaum Muslimin dari seluruh Dunia datang berkumpul di 

Mekkah- Medina. Dari Indonesia al, rombongan Bung Hatta! 

Type Pertis “SEMARANG”, Idzin No. 1492/111/A/172 
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DONALD O' CONNOR — LORI NELSON — 
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