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Bantuan Militer Kepada Taiwan Akan 
“ Diteruskan Dan Pangkalan Okinawa 

Akan Tetap Diduduki. 
(Risenhower Bentangkan Strategi Global Amerika 

      

   

    

      
N     PRESIDEN AMERIKA Serikat, F wet, Kamis telah mengu 

  

   

  

  

  

   
   
   

  

   

     
   

   

   

  

   
  

   

  

   

   

  

    
     

     
        

       
        

   

    

   

      

  
  

: tapkan pidato ,,State of the Union”, amanat tahunan, dimuka Kongre | 
Bi Dalam pidato ini dibentangkannja strategi global Amerika Serikat, soal | 

tenaga atom, pemberian bantuan militer & ekonomi kepada luar negeri, ah 
E Kata Eisenhower, Amerika Serikat bertekad bulat untuk memakai tenagi 
: atom guna maksud? jang bersifat damai, tapi dalam pada itu Amerike 
: mengingatkan persediaan sendjata atom jang sudah besar dan semakir 
r besar lagi itu: serta mengingat bahwa sendjata2 atom, apabila perlu di 
F pkai untuk memelihara kemerdekaan Amerika, akan merupakan tjara jan 
2 paling djitu untuk melawan suatu agresor. Ra Ing LI 

Pertahanan Amerika Serikat nomi Amerika Serikat, Eisenho- 
akan djadi lebih kuat, apabilu/ wer mengatakan bahwa ekono-. 
didjadikan tukar-menukar kete: mi Amerika adalah salah satu 
rangan  mengendi — pemakaian! keadjaiban dunia”. 
taktis daripada sendjata2 atom|  Dikatakannja bahwa ekonomi. 
dengan  sekutu2 Amerika, de-j Amerika Serikat menjangga 
ngan tiada melupakan djami-| kedudukan . internasional, ke- 
nan2 - keamanan, Diterangkannja | cmanan — militer dan taraf 

Be bahwa ia 'akan minta kekuasaanj hidup setiap warganegara 
5 kepada Kongres, untuk lakukan Am La S rikat. Diadjandji- 
5 tindakan ini. kasija ”— bahwa pemerintahnja 

. »Kita sudah siap untuk meng- | ak memelihara kekuatan eko- 
3 hadapi ' kemungkinan 'timbulnja | pom! Amerika ' Serikat, serta 

kembali agresi “di Korea”, kata | mena! dhnja” “pula. — Menurut 
$ Hisenhower. 1 0 1 Bisenhower, pada waktu ini Ame- 
£ Karena Amerika memelihara | rika sedang — mengalami zaman 
# kekuatan muiliternja dalam tahun | pantjaroba dari ekonomi perang 
1 1954 imi dan mempererat hubu- | menudju keekonomi masa damai. 
» ngannja dengan sekutu2nja, ma- Dalam tahun jl, di Amerika 

& k ka Amerika mendjadi lebih sem- | Serikat telah tumbuh momentum 
t S : 5 3 purna kedudukannja untuk mem- (titik permulaan kekuatan) jang 

: &. 1 “8 t F “ 7 3 PEP 7 "n :.| , 
. Ini bukan Flash Gordon” tetapi adalah bekas radja Peter dari Jugoslavia Pn Beby un NN menudju kearah pertumbuhan 
f 5 “ dan puteranja, pengeran Alexander jang berusia delapan tahun, tampak jang seterusnja mengatakan bah- nja mendjati TER dang letih, 
3 disini mengenukan pakaian lengkap untuk perdjalanan keluar ruang alam | wa Amerika akan gembira apa- Tobat" makapar, Tengok da “dd: 
"4 semesta.  Sekaang masih impian, tetapi siapa tahu dikemudian hari | bila pembitjaraan. ini memung- nat 
: “ tapiat itu ukon mendjadi kenjataan. Pakaian itu diperlengkapi dengon | kinkan hasil2 jang konstruktif. 
: 3 untenne, jang dipusang ditopi daripada plastik. Mereka “digambar pada | Dalam semangat wilah maka 
H3 waktu pembukaan Sehoolbors Own Exhibition ke-27, jang dilakukan | Amerika  achir2 ini mengad ju- 

“3g 5 ole pangeran Alexander di Horticultural Hall Wesiminster pada tang | kan usul2 perihal ' tenaga atom 

“ang gal 31 Desember 1953. kepada Sovjet Uni, kata Bisen- 
ear Men 220 “ hkower. 

N h P2 UIN 3 k s Ak Okinawa tetap ditangan | 
Tvenaru “ ung sin an Ainerika "54 

: nep na 3) 7 Amerika Serikat akan tetap 
j 2 S1 .. - memelihara pangkalan2nja dipu- 

Lebih Dekati Amerika 55 osnaa dan akan tetap an Ba An AL “- p3 beri bantuan ekonomi dan militer 
r 3 nii , Ta : 5 kepada pemerintah Kuomintang 

Karena Tjemas Liat Perkembangan2 «Tawan kata Presiden Ame 
K s “3 Sa » . rika. F : 

Komunisme Dan Aliran2 Hindu Ekstrim?) “Dikatakennja bahwa di Asia 
KALANGAN2 RESMI di Washineton hari Kemis mengatakan, bahwa | Selatan ,.sedang terdjadi peroba- z   Ian2. jang mendalam dinegeri2j 

merdeka jang membuktikan ke- 

tjakapannja untuk madju mela- 
hui tjara2. demokratis: negeri2 

6 mereka menduga, bahwa perdana menteri Nehru jang agak merasa tjemas 
mengenai makin besarnja bahaja komunisme dan gerakan aliran? Hindu 

is Ian dhegin & India mungkin tak lama lagi akan lebih mendekati Amerika 
" Serikat dalam lapangan hubungan internasional. Sebaliknja di Washing- 

ie 8 Bia Sitik. Ba akan   
pan bahwa Nebru mungkin bersedia 

“untuk mengadakan kerdja-sama “le- 
2. bih erat dengan Amerika Serikat me 

(. ngenai masalah2. jang tidak men- 
djadi pertentangan langsung antara 

sai oleh Komunis”. 
Diterangkannja bahwa ia.akan 

minta kepada Kongres, supaja 
Amerika ' melandjutkan pembe- 

rian bantuan materi kepada In- 

Amerika dan sekutu2nja sidah 
mempunjai dan akan memeliha- 

ra kesanggupin besar sekali un- 
tuk melakukan serangan pemba- 
lasan. : 

  

Z. Arifin: 
|Ketegangan Politiek Di 

Sovjet Uni dan Amerika Serikat. Djakarta Mulai Reda |adotjina, ..supaja dipertjepatlah| nj Eropah Barat, politik Ame- 
Salah satu daripada masalah2 ini : berachirnja permusuhan2 di In-| rika selama mungkin akan di- 

cadalah jang mengenai usul pemberi- P.M.-! ZAINUL ARIFIN se-| dotjina dengan hasil2 baik: | dasarkan atas Perdjandjian At- 
an bantuan Amerika Serikat kepada : pertolongan ini akan mendekat- 

i kan pula saat dimana negara2 
Indotjina dapat “mengetjap ke- 

nikmatan kemerdekaan, jang te- 
lah didjamm oleh Perantjis itu”. 

lantik Utara. Dalam organisasi 
ini akan tumbuh Masjarakat Per 

tahanan  Eropah, dalam - mana 
duduk pula Perantiis dan Djer- 
man sebagai sjarat2 mutlak ba- 
gi Eropah jang bersatu dan da- 
pat Mmempertjajai kekuatan sen- 
diri. 
Berhubung dengan datangnja 

persatuan Eropah Barat, ma- 

ka pertolongan jang dapat 
diberikan Amerika untuk ke- 

Rusia Mau 

Pelibeaik tibanja di Makassar Kemis petang 

'Nehru telah diberitahukan, bahwa" Pkn kepada Ba La 
pemberian - bantuan ini. tidaklah, Wa keadaan tegang di ibu-kota 
akan bersifat bantuan jang mempu: Djakarta telah lebih reda dari 
PR A5 S ra P i dah2. Tentarc mak | njai jorak agresif, dan djuga, -bah- waktu jang sudani. kel Nbtak 

wa tidaklah ada halangan bagi In- Sud | kedatangannja ja katakan 
-dia untuk menggabungkan diri de- ada hubungan dengan maksud pe 
ngan usul persekutuan defensi anta- Tn Aap TEA Yan aa : 
:ra Pakistan, Irak dan Turki, sedang Dahan pada £.£. yang 1 

Iran dan Saudi Arabia akan diminta hubungan dengan penjelenggara- 
untuk bangsa diri dihari, an bekas pedjuang jang sedang 
kemudian. SA diselesaikan oleh BRN. Selain 

Tana (Anti Amerika. |'tu pemerintah djuga ingin ada- 
Pidato Nehru di Nagpur hari Re- kan perobahan pada tjara kerdja 

bo dalam mana ia memperingatkan BRN, sedikit banjaknja dihubung 
tentang usaha jang membiarkan ke- kan dengan keadaan daerah. Se 
ketjewaan India tentang bantuan-mi- lain itu, menurut P.M.-II Arifin, 

Desak ratifikasi pakt dengan 
Korea Slt. 

Eisenhower seterusnja menga- 
takan, bahwa pakt keamanan 
bersama jang telah dirundingkan 

dengan Korea Selatan itu, guna 
membina perekonomiannja dan 

kekuatan militernja terhadap ke- 

mungkinan timbulnja -serangan2 
baru, akan segera diadjukan Ke- 
pada Kongres untuk diratifikasi, 

AE LA , » dalam masa sidang j.a.d. ini. : 2 : 
» liter Amerika kepada Pakistan men- kedatangannja bersama Menteri Ba benan ” Kaban Tanba k a lan Af 

djadi persatuan umum melawan Pertahanan Iwa, jang ditunggu | kepada negara2 jang bersahabat 2 TA NE 
Amerika Serikat dan Pakistan, jang “petang ini djuga, ada hubungan | dengan Amerika, musti terus di- kh 
di Washington telah dinjatakan se- 
bagai tanda bahwa Nekru mungkin 
mendjadi kuatir tentang makin. men 
djadinja rasa kekuatiran “dan: tjemas | Ditanja apakah politik keamanan 

1 di India... 0, y 1 “jang sedang didjalankan sekarang 
Keter Re bahwa tjelaan2. .me- akan diteruskan di“ Sulawesi” Sela- 

ngenai tindakan antara. P akistan dan an, diterangkan bahwa berhubung 
Amerika Serikat telah dikemukakan rrooram politik pemerintah dititik: 
dengan perantaraan pembesar2 par- ( eratkan pada soal “keamanan, ma: 
tai kongres untuk menjalurkan sen- $» sebelum pemerintah “ambil tinda 

dengan pemulihan keamanan di 
Sulawesi Se'atan. 

Pata | & . 

berikan, kata Eisenhower. Sebagai Imbangan 
Bantuan tehnis harus tetap di- 5 1 5 

berikan, tetapi bantuan ekonomi 
bisa dikurangi. Tapi program 
ekonomi Amerika di Korea Se- 
latan dan dibeberapa tempat 
jang berbahaja lainnja didunia, 
adalah luar biasa pentingnja, 

dan oleh sebab itu maka negeri2 
ini akan dimintakan kepada 

ba
 

! 

bo menerangkan, bahwa ia tidak 

buah perdjandjian militer dengan 
timen2 kedalam saluran2 jang te: 1 1 5 La 1 2 

: no na lebih djauh pemerintah ' ingm aj e a 

Dat AAN Mn mem ebih ailu lihat dari Teka kem Pe BAU TDETA Pa un “bahwa Inggeris senantiasa diberi 
| bangkitkan an jang oleh ka- v2 daerah jang bersangkutan. Me- Ta 5 Me Men, Raon 

ngan2 diplomatik dinja 1 seha- f : Hb ia Ha jak j.a.d, £ 4 
$ Ja Ta Pak 3 Hg PN ana ngenai penangkapan? di Djakartaf “rapi dalam anggaran belandja (negara tadi mengenai pemberian 

baru2 ini, dikatakan ada hubungan-   
  

  Kebanjakan | pembesar2 ?: N kapan2 jane dilbaru, ia akan mengusulkan su- | Pa Mean 
“ 24 Pra “ah » 2 1 , 

Amerika tidak bisa mengerti, ba 2 nja dengan peng p J paja segala dana bantuan ke- 1 
Ta Nehru bisa pertjaja, Tuan Ti Ka Bandung belum lama pada negeri2 asing itu dilebur USA Akan Me 

dapat membiarkan pembesar2 partai berselang. dengan dana2 pertahanan, dan 
kongres untuk menjalurkan “ senti- Ditenja mengenai benar 'tidakhja supaja tata-usahanja diserahkan ngatom RRT? 

    

Aa Beban yan tang Ingat ada utjapan2 — Kartawinata jang Pa nat Pena" SEKRETARIS pers ,,Gedung 
- bangkitkan bea & ahat mem- menghina Islam hingga timbulkan TI Putih”, James Hagerty, peda ha- 

dari dana2 tadi kini ada dibawah 
pimpinan FOA (,,Foreign Opera- 

tions Administration”. : 
Amerika alami peralihan ekon. 

demonstrasi besar di Makassar, oleh 

i erangar agak dungu Arifin dikatakan bahwa pemerintah 

Aa ena Na Pa besar? telah selidiki dan laporan jang di 

rika tidak bisa 7 Na Sate kerima belum sempurna, Kalau be- 5 
Amerika tidak bisa mengerti, bagai- At ia naga, “gs perang - ekon. damai. 
mart Ne Ge ee Na Yna SF Inar ada terdjadi utjapan2 seperti d2 Maa abi Nagan ban 

PN Pen aan 'mikian. pemerintah akan ambil tin- MAA pemandan, 
dapat membiarkan ' pemb par- p A na 5 

tainja memulai kampanje “: dakan tegas, tapi sebaliknja kalau Bb | 

Pake. tidak benar, perlu dipertimbangkan entji- 

“ oleh pemerintah mengenai larangan an terhadap Amerika Serikat meng 
nai bantuan militer terhadap Pakis 

  ri Kemis tak bersedia memberi- 
kan kepada pers komentar terha- 
dap berita bahwa presiden A. S. 
Eisenhower kini mempertinmbang 
kan pemakaian bom atom terha- 
dap Tiongkok djika negara ini 
melandjutkan perang di Korea 
atau mengadakan tjampur ta- 
ngan di Indo Tjina. Berita ini tlh 

  kebentjian, “jang oleh 
kalangan2 diploma ik dinjatakan .se- 

   
     

   

   
    

    

  

    

    

     

kian. Pertama rapat itu dilakukan 
? -menjiarkan hal2 demikian jang da- setjara tertutup dan terdiadi pula di 

    tin, dan mentjegah anasir-anasir “7 'srakat di mana2. tempat dimana penduduknja fana- dimuat oleh harian ,,The New 
komun Gh IN Po den tarian ega Ph tik! Tnliti.» BDepoikian "PUMP IL Bak York Daily News” dan mewarta- Tapi ketika ditanja apakah ia selaku 

“anggota Nahdlatul Utama sudah da 

“pat laporan dari partainja tentang 

PA peristiwa itu, Arifin djawab Sudah 

'Nehru berulang2 Tara menj . ada laporan dari partai jang isirija 
Hg Ha Bagai BN Basi menjatakan tidak ada utjapan Peni 

berhaluan ekstrim kar 
kan soal ini se 
dan untuk meme: 
reka sendiri. 

nul Arifin. Tanggal 9 Djanuari ini kan bahwa Kisenhower telah me 
ia berangkat ke Menado untuk dua njebut kemungkinan tindakan ta 
bari lamanja dengan maksud jane di dalam pembitjaraan dengan 
sama dan seterusnia kembali ke Dja pemimpin2 Kongres A. S. baru2 
karta liwat Surabaja. (Antara). ini. (AFP). 

    

lada hubungann 

ton tidak terdapat kesediaan untuk menjatakan, bahwa Nehru mungkin |ini merupakan kontras jang pe- Mengenai  soai2 pertahanan, 
akan meni an politik untuk memisahkan India dari peperangan dingin | nuh. inspirasi djika dibandingkan | misenhower mengatakan bahwa 
antara Amerika Serikat dan Sovjet Uni setjara terus terang. dengan tjara2 diktatorial dan | kekuatan militer Amerika sema- 

BE Et : NN Ta aanannaa NN djalannja kediadian2 jang terbe-| in besar, tapi Amerika tidak | 
“Tetapi sebaliknja ada djuga hara- lakang itu didaerah2 jang dikua-| akan mendjadi 'agresor. Tapi 

  

  

| »Igama Ko- 
munisme" 

ARI kantor urusan agama 
ropinsi Sumatera Selatan, P. I.- 
neta mendapat keterangan, bah 

    
DA 

| wa dewasa ini diseluruh Sumatra 
ISelatan terdapat 10 aliran2 aga- 
Lima baru. Diantaranja jang terpen 
ting adalah gerakan ,,igama” di 
Bengkulu jang menamakan diri- 
nja ,,Kommunisme”, tetapi tilak 

dengan PKI 
atau Marxisme/Leninisme, tetapi 
adalah kependekan dari perkata- 
nh Kemakmuran Orang Menju- 
sun Untuk Nasional Indonesia 
Muslimin Empunja. Gerakan ini 
jang dipimpin -oleh seorang jang 
pernama Tahrim telah beranggo- 
ta 47 orang, Karena gerakan2 
ini dianggap mengatjaukan polisi 
telah turut tjampur tangan. 
Diantara pelbagai rupa aliran ta- 

rikat dan gerakan ' suluk terdapat 
bula satu “aliran agama baru jang 
aneh di Sungai Batang kota Palem- 
sang. Szorang Indonesia jang ber- 
asal dari Ambon, T. telah memim- 
din. gerakan istimewa ini dan: kini 

telah mempunjai S0 anggota. Jang 
mehnja tiap? orang jang mau ma- 
suk agama baru ini harus bersum- 
»ah dan rahasia igama 'itu harus di 
simpan, sedangkan ibadah jang ha- 
"us dilakukan ialah tafakur. Sedang- 
tan setiap tjalon- “anggota agama 

| baru ini harus menjerahkan isterinja 
kepada sang guru lebih dahulu. Se- 
mua gerakan? ini memakai sebagai 
rangka igama Islam. (Pia). : 

Menurut UP dari Paramaribo, 
300 keluarga Indonesia jang ki- 
ra-kira 1000 djiwa djumblahnja 
telah berangkat kemaren dari Suri- 
4ame menudju Indonesia. ' Rom- 
5ongan ini adalah jang pertama 
dari 3.000 orang jang hendak pu 
jang ke Indonesia. Mereka akan 
menetap dipulau Sumatera. 

  

amanan Eropah dan Dunia Mer- 
deka akan berlipat-ganda man- 
fiaatnja, kata Eisenhower. 

Seterusnja Eisenhower menga- 
takan, bahwa ,,dari belakang Ti- 
rai Besi ada tanda2 bahwa sipe- 
nindas, - berada dalam kesulitan, 
susunan dalamnja lapuk, walau- 
pun permukaannja keras”, ,.ki- 

ni telah terdjadi perobahan stra- 
tegi jang besar, dan Dunia Mer- 

deka sekarang lebih kuat: ini- 
siatif berada dalam tangan Du- 

nia Merdeka”. (Antara-UP). 
Djepang ketjewa terhadap 

) pesanan Eisenhower. 
Pesan presiden Eisenhower - seba- 

'gai pesanan, state-of the union” ke- 
pada kongres Amerika Serikat telah |Ka Pasukan? A-S. 
metiimbulkan keketjewaan-dalam ka- 
langan pendapat umum Djepang. 

Harian Yomiuri, jang berusaha 
mendapatkan keterangan2 mengenai 
sebab2 keketjewaan ini, dalam ta- 
djuk karangannja menerangkan, bah 

|wa dapat diharapkan bahwa Ameri- 
ika Serikat mengambil langkah jang 
dapat 

ketegangan tadi. 5 
| Harian tadi selandjutnja menam- 
bahkan, “bahwa pesanan Eisenhc- 
wer tidak menundiukkan adanja pe- 
rubahan2 politik dan hanja menitik 
beratkan persiapan2 militer sadja. 
Harian itu mengatakan, bahwa po- 

litik Amerika Serikat terhadap Ero- 
pa, Timur Djauh-dan Sovjet 
parkan dalam pesanan itu tidak 
mengalami sesuatu perubahan. - Ha- 
rian Asahi, sebuah harian Djepang ' 
jang penting lainnja, dinga menjata- 
kan pendirian jang sama dan menja- 
takan: kita mengharapkan sesuatu ! 
hafain dari pihak Eisenhower, ke- ' 
pala negara Amerika Serikat dan pe- 
mimpin dunia merdeka.” (AFP). 

Pakai Pang: 

  
ghanistan ? 
Bila Amerika Beri 

Bantuan Pada. Pakistan 
DJURUBITJARA kementer ian luar negeri Inggeris hari Re- 

tahu - menahu tentang berita 
bahwa wakil menteri pertahanan India pernah mengatakan, bah- 
wa Sovjet Uni telah memberi tahukan kepada Afghanistan akan 
memakai pangkalan2 udaranja, bila Pakistan menanda tangani se- 

A.S. Djurubitjara mengingatkan 
kepada pernjataan sebelumnja dari kementerian: tersebut,  jakni 

tahu baik oleh A. S. maupun 
oleh Pakistan tentang perkembangan2 perundingan antara kedua 

bantuan militer. 

Diterangkan, bahwa permintaan? 

pemerintah Afghanistan kepada Ing- 

gris supaja - perdjandjian Inggeris- 
Afghanistan dirobah, kini masih da- 

lam pertimbangan. Di London dika- 

taan tsb, tidak mempunjai sangkut- 

paut dengan . langkah  dutabesar 

Afghanistan di Washington kemaren 
harinja kepada kementerian luar ne- 
geri A.S. berkenaan dengan masa- 
lah Pakistan, protes2 dari India, So- 
vjet Uni dan RRT terhadap rentjana 
pemberian bantuan militer kepada 
Pakistan. i 

Kalangan2. White Hall « menegas- 
kan, bahwa Pakistan adalah suatu 
negara berdaulat jang bebas menan- 
da tangani perdjandjian2 dengan ne- 
gara manapun djuga. (AFP).   

       

    

  

     
   

   
     

   

   

negara2 di Asia tidakl. 1 agresi 
lnaran, melainkan dari anasir2 sub 
versif dalam negara2 tadi, 
menggunakan kesempatan dengan 
adanja kekatjanan dan kelemahan 

. “ekonomi, (UP SL Ai 

Didaerah Sungai 
an Ketjamatin K 
ini telah diketemi 

     

SEMENDJAK 9 HARI ini  telahj Dalam kundjungan2nja itu “radja (an beliau terbentuknja biro Irian de- 

berada di Djakarta, radja asli Irian | Ugar Sekar menjatakan hasratnja ngan surat keputusan pemerintah 
kis , | djuga selaku wakil rakjat Irian Ba- | tanggal 14 Desember" tahun jang la- 

Sengkang ng- | Barat Machmud  Rumegessang al, rat, untuk membitjarakan dengan pe lu. 
pang, baru2 | Alam Ugar Sekar. Atas pertanjaan  merintah pusat soal2 jang mengendi akan berkundjung pula kepada pre- 

1 a 1 dua sum- "PiL-Aneta ia menerangkan, ' bahwa | Irian Barat dewasa “ini, guna dapat siden dan menteri pertahanan, guna 
“ber emas oleh pendu . Mas ini |ia telah berkundjung kepada mente- mengatur perdjoangan untuk  pe- mentjapai hasil jang dikehendakinja. 
diketemukan didaerah jang ber- (ri dalam negeri, prof. dr. mr. Hu- ' ngembalian daerah tersebut kedalam Pertanjaan | bagaimana “bentuknja 
leomba2 mengambil —&mas itu se- 'zairin, menteri luar negeri, mr. Su- wilajah Indonesia. | nanti hasil jang dikehendakinja di 

tjara sederhana dapat antara 12 narjo dan menteri P.P. dan K., mr, | Djakarta ini, radja Ugar Sekar be- 

dan 1 kilo seharinja. Mhd. Yamin. lum dapat menerangkan, karena me- 

      

  

   

    
    

  

   

  

Demikian pula mendjadi perhati- 

Memanas bani head 

| bembega Kemudejann ndmnagta 
Pot Babe oa aah La an 

: 
van Kung sa a V wiecscd aga 

sakavene 
  

Diterangkan, bahwa maksudnja | 

Radja Sekar Perdjoangkan Nasib Trian 
nurut katanja, Kal ini akan. tergan- 
tung kepada perkembangan  pembi- 
tjaraan2 dengan fihak2 pemerintah. 

Atas pertanjaan diterangkan  se- 
landjutnja. bahwa tempatnja terachir 
adalah "kota Makasar, semendjak di- 
bebaskan oleh pemerintah R.I. pada 
bulan Mei 1950 “dari kurungan pe- 

merintah Belanda ' dan segala per- 
ongkosannja dipikul oleh kementeri- 
an dalam negeri. (Pia). 

    

     

  

“bahkan, 

menguntungkan pengurangan | 

dipa- ! 

pokok jang menghalang2i 

barkan selandjutnja, bahwa permin-'& — 7) kepalaannja hendaknja 

  

TENTANG 

    

Dualtes Op- 
timistis 

iidak Ada Yanda?'K orea 
Utara Akan Memu- 

lai Permusuhan 

MENTERI LUAR negeri Ame 
rika, John Foster Dulles, kepada 
Panitia urusan hubungan2 luar 
negeri Senat Kemis petang menga 
takan bahwa pemerintah A.S, 
kini sedang mempe Imbangkan 
untpk membuka kembali perun 
dingan persiapan bagi Konperen- 
si Politik tentang masalah Korea. 
Mengenai masalah tawanan2 pe 
rang Dulles beranggapan bahwa 
semua tawanan2 perang akan di 
bebaskan pada tsl. 23 Djan. jad., 
sebagai telah ditentukan dalam 
persetadjuar gentjatan  sendjata. 
Mengenai timbulnja permusuhan” 
lagi, Dulles mengatakan ia tidak 
mempunjai anggapan bahwa fi- 
(hak Utara akan memulai lagi per 
musuhan2. 

Mengenai ditariknja 2 divisi 
Amerika dari Korea, Dulles me- 
ngatakan, bahwa tindakan itu 
diambil karena banjaknja pasu- 
kan2 ALS. di Korea melebihi 
setiap standard.” Mengenai kata2 
Dulles, itu oleh senator Willey, 
jaitu ketua komisi Senat diatas, 
kepada para wartawan  menam- 

bahwa sedjak  adanja 
gentjatan sendata, tambahan pa- 
sukan2 Korea telah dilatih, dan 
karena persetuduan gentjatan sen- 
djata melarang ditambahnja ke- 
kuatan2, maka pasukan? Korea 
itu hanja dapat diperlengkapi dji 

ditarik mun- 
dur. Mengenai keadaan di Indo- 
tjina Dulles. lebih djauh menga- 
takan kepada panitia Senat di- 
atas, bahwa dibangunkannja pa- 
sukan lokal berdjalan dengan sa- 
ngat lantjar dengan bantuan? da- 
ri A.S. ,,jang sangat berat.” 

  
Dulles : Hubungan2 anta- 
ra India dan Pakistan me- 
rupakan kesulitan jang 
pokok. 

Menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat, John Foster Dulles, telah me 

ngatakan kepada  panitva urusan 

"luar negeri Senat pada hari Kemis, 
bahwa hubungan2 antara Pakistan 
dan India merupakan kesulitan jang 

pemben- 
tukan suatu persekutuan — pertaha- 
nan Timur Tengah. Dalam ketera- 
ngannja kepada para wartawan, ke- 

tda “panitya' tsb Alexander Wiley 
mengatakan, bahwa Dulles telah me 
negaskan, bahwa tidak ada keputu- 
san jang telah tertjapai mengenai 
bantuan Amerika kepada Pakistan. 
Dulles mengadakan pertemuan dgn. 
panitya itu dalam suatu sidang ter: 
tutup jang berlangsung hampir 212 

Cjam, untuk - memberikan — kepada 

enggauta2' panitya Senat itu gamba 
ran dari situasi dunia. 

  
  

Kepada pers Wiley mengatakan, 
bahwa ia tak dapat menjatakan, apa 
kah gambaran jang diberikan oleh 
Dulles itu mengandung penuh hara 
pan atau mengetjilkan hati. Dikata 
kannja, bahwa Dulles telah mendje- 
laskan, bahwa Rusiapun mempunjai 
kesulitan2nja. (Antara—UP). 

PEMBETULAN. 

Pada sebagian ketjil dari penerbi- 
tan kita kemaren terdapat kesalah- 
an pada hal. IL jang perlu dibetul- 
kan. 

Pada kepalaan: berita mengenai 
Djepang (kol. 2 — 3) seharusnja: 
Djepang bersiap2 hendak memper- 
besar Pasukan2nja dst.......... dan 
pada berita mengenai India (kol. 

di 
batja: India tidak mempertjajai Pa- 
kistan dst. 
Dengan demikian kesalahan2 tadi 

kami betulkan. 

Duta Djadi 
| Penjelundap 
“etelah Ketahuan Lalu 

Letakkan Djabatan | 

“ DUTA BESAR Cuba di Kairo, 
Luis Almagro, jang meletakkan 
|djabatannja karena ja ketahuan 
| menjelundupkan mata uang asing 
| dari Mesirz, “ia mengatakan ke 
(pada kemlu Mesir bahwa ia hen 
“dak meninggalkan negeri ini se 
tjepat mungkin, demikian didapat 

(berita Kemis malam. Dengan 
mentah2 ia menjangkal bahwa ia 
bermaksud untuk minta dikemba 
likannja uang jang telah disita | 
itu, jaitu 25.000.000 franc (atau 
lebih dari 70.000 dollar) jang di 
ketemukan dalam bergasinja keti 
: ia hendak meninggalkan Me- ' 
sir. 

  

Penangkapan umum. 
Kabar selandjutnja jang diperoleh 

dalam hubungan “ini menjatakan, 

bahwa tidak mustahil penangkapan2 
jang dilakukan selama ini terhadap 
orang2 Belanda jang dituduh mem- 

punjai hubungan dengan  gerombeo- 
lan bersendjata dan kekarjanan2 jg 

terdjadi sebagai akibat gangguan ge 
rombolan2 tSb, akan “ bersift' pe: 
nangkapan2 umum, jang meliputi 
banjak tempat dan daerah di Indone 

sia. Dikabarkan, bahwa salah satu 
sebab mengapa pihak berwadiib 
sampai “saat ini belum bersedia 
memberikan keterangan2nja menge- 
nai hal ini ialeh karena sangat per- 
tingnja soal ini dan jang mersurut 
keterangan mempunjai sifat sangat 
luas dan mendalam. 

Keterangan2  selandjutnja jang di 
peroleh wartawan ,,Antara” dalam 
hubungan ini menjatakan, bahwa 

   

Akan Dilakukan- 
nangkapan?' Umu 

: PI Ui " & Penangkapan2 Terh dsp Orang2 Belanda Makin 
Mungkin Kapten Bosch Sudah Meningaalkon Indon 

PENANGKAPAN2 jang telah dilakukan 
landa di Bandung dan Djakarta beberapa hari jang lalu, lebih djauh wartawan 
pat keterangan, bahwa ketjuali di Bandung dan Djakarta, djuga telah dilakukan 
atas diri orang2 Belanda dibeberapa tempat lain di Indonesia, seperti di Surabaja, Med 
Sampai sekarang ini, sepandjang jang diketahui, diempat tempat seperti disebutkan diatas, 

pihak berwadjib atas 

ditangkap Lk. 20 orang Belanda, jang kesemuanja dituduh tersangkut atau memp 
dengan gerombolan2 bersendjata jang bergerak didaerah2 pegunungan 
terhadap orang2 Belanda jang ditahan itu, diserahkan kepada pihak berwadjih sete 
mereka jang dianggap perlu, dibawa ke Djakarta guna diperiksa lebih ' diauh. 
djauh, belum diketahui djelas nama2 dan kedudukan dari orang2 Belanda jang sampai kini 
ditangkap itu, tetapi diantara mereka itu kabarnja ada jang tergolong ,,orang2 berpangkat”. ' 

HA 

  

dan hutan2. 

Sampai 

njai hubungan 
memimpin gerombolan endji 
untuk — mengadakan ' perlawanan 
hadap pemerintahan ' sjah RL, se 
djak beberapa waktu jang lalu me 
nundjukkan tanda2 bahwa ia 
meninggalkan Indonesia.  Kene 
mana bekas kapten KNIL itu p 
dan apa maksud dari pada kepe 
annja itu, belum diketahui. Sebag: 
mana diketahui, seorang ' B 3 
lainnja jang bernama Smith, dan jg 
dituduh termasuk orang2 penting” 
jang mempunjai hubungan erat de- 
ngan gerombolan bersendjata, bebe 
rapa waktu jang lalu telah di tang- 
kap di Bandung. Dikabarkan, b 
Smith jang “ ditangkap ini. ada 
skawan kental” Kapten Bosch j 
sedjak lama memimpin gerombolan 
bersendjata didaerah2 pegunungan 
dan hutan2. A2 

  

4-Besar Palam Sua- 
sana bersahabat 

Pertemuan Pendahuluan Ko 1-4 sar 
Ramah Tamah—Perdjardi-au EDC 

Perlu Diperlunak? 
DIDAPAT BERITA dari sumber2 jaug dapat dipertjaja dari 

negara2 Barat, bahwa pertemuan persiapan 
riat2 agung 4 negara di Djermam mengenai 

para wakil komisa- 
tindakan2 persiapan 

bagi konperensi 4 Besar jad. telah ber.angsung dalem suasana per 
sahabatan. Pertemuan jang akan datang akan dilangsungkan pa- 
da tgl. 9 Djanuari ini pada djam 10.30 setempat digedung komi- 
sarjat agung Sovjet di Berlin. Dalam pada itu di Djerman Ti- 
mur,, Dewan Menteri Djerman Timur hari Kamis telah menganm- 
bil keputusan untuk membentuk Sebuah ,,komisi untuk persatuan 
Djerman”. 
Komisi ini berkewadjiban utk. 

mempeladjari segala masalah jang 
bersangkutan persiapan? untuk 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djermaun | dan — dipcrsatukannja 
kembali Djerman menudju kesua | 
tu negara jang demokratis. mer 
deka can tjinta dami'. Yang dite 
tapkan untuk mendjadi ketua dari 
komisi ini ialah ketua dari Partai 
Liberal Demokrat Djerman T:- 
mur jang djuga mendjabat wakil 
P.M. 

Lebih djauh mengenai pertemuan 
persiapan, kabar jang menjusul me- 

ngatakan bahwa sidang pada hari 
Kemis itu belum mentjapai kata 'se 

pakat mengenai tempat konperensi 
4 Besar j.a.d. Kalangan2 Barat da- 
lam pada itu menduga bahwa wa- 
kil2 Soviet mungkin akan dapay me 
nerima baik usul Barat supaja kon- 
perensi itu diadakan di bekas  ge- 
dung komisi pengawasan Sekutu “di 
sektor Amerika. Para penindjau Ba 
rat beranggapan bahwa djika tidak 
dapat tertjapai kata sepakat menge- 
nai masalah ini, ” mungkin akan di 
bentuk. suatu “sektor internasional 
jang chusus untuk “konperensi itu. 

Pertemuan Barat lebih da- 
hulu? 

Meskipun hingga saat ini be- 
lum pernah diadakan pertemuan 
antara para menteri L. N. Barat 
sebelum tgl. 25 Djanuari, namun 
menurut anggapan kemlu Inggris, 
mungkin para menteri luar ne- 
seri Barat ini menganggap -perlu 
untuk mengadakan pertemuan se- 
matjam itu sebelum bertemu de- 
ngan menteri ' luar negeri Vya- 
cheslav Molotov dari Soviet Uni. 
Ditambahkan oleh kalangan2 itu 
bahwa 3 Barat telah sepakat me- 
ngenai garis2 besar sikap mere- 
ka terhadap konperensi 4 Besar 
itu. 

Sikap Barat terhadap Konperensi 

4 Besar itu ialah bahwa mereka 
menghendaki supaja konperensi itu 
hanja mempunjai satu tudjuan, jak- 
ni untuk  membitjarakan masalah 
Djerman dan Austria, demikian di 
tambahkan oleh 'kalangan2 tadi. Se 
mata-mata untuk  tantjarnja konpe- 
rensi itu sadjalah bahwa Barat nan 
ti bersedia untuk mendengarkan 
pandangan Molotov mengenai masa 
lah2 lain, misalnja diadakannja kon 
perensi 5 Besar dengan RRT, dgn. 
peringatan bahwa hal ini tidak akan 
merusak tudjuan diatas, Dalam pa- 

da itu diduga bahwa 3 Barat djuga 
bersedia untuk mendengarkan dan 
memeprtimbangkan setiap usul 
Sovjet . untuk membentuk. se- 
buah" organisasi keamanan 'inter Bro 
pa jang didalamnja tak termasuk 
Amerika, Ditambahkan oleh kala- 
ngan2 kemlu Inggris, “bahwa ini 
akan merupakan. hantjurnja NATO, 
oleh karenanja usul sematjam itu 
akan sama sekali ditolak. 

Sekitar masalah Djerman. 
Mengenai masalah Djerman, 

kalangan2 diatas mengitakan, 
bahwa Barat tak akan mundur 
setapakpun mengenai pendirian 
mereka, ialah bahwa diseluruh 
Djerman hendaknja diadakan pe- 
milihan2 lebih dahulu sebelum 
dibentuknja sebuah pemerintahan 
untuk. Djerman. 

Sebagai diketahui hingga kini 
pendirian fihak Soviet mengenai 
masalah ini ialah dibentuknja pe- 
merintahan sementara lebih da- 
hulu antara pemerintah Djerman 
Barat dan Djerman Timur seba- 
gai badan untuk melaksanakan 
pemilihan2 bebas diatas. « 
Sementara itu tanda2 makin tara 

pak hari Kemis bahwa idee Masja- 

  

KaremaBuGu- 
ru ,Kedjam" 
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100 Orang Murid SR--- 
Sudah Berani Per- 

demonstrasi 
.. SEDJUMLAH Lk. 100 orang 
murid S.R. Wanita Dji. Fatimah 
(Pontianak) hari Rebo telah me- 
:gadakan “demonstrasi jang dise 
kong oleh murid2 wanita lainnja, 
dari rumah sekolah mereka me 
nudju kantor Inspeksi PPK Kali 
mantan Barat. Demonstrasi 'ini 
menuntut supaja seorang ,,entjik” 
nja jang dianggap terlalu kedjam 
dan kasar diperhentikan. Didapat 
keterangan bahwa soalnja berpo 
kok pada sikap seorang guru baru 
jang didatangkan dari Djakarta. 
sEntjik” jang baru ini dan djuga 
mendjadi kepala sekolah, baru 
beberapa hari mengadjar telah 
menundjukkan sikap jang mena 
kutkan dan mendjengkelkan mu- 
rid-muridnja. 
 Murid2 jang kelihatan kurang 

tjakap dalam peladjaran, dikata- 
kan sebagai manusia jang ,,ber- 
otak babi, kerbau, monjet” dan 
lain2. Apabila “entjik” ini meli- 
hat muridnja malas beladjar, si- 
murid itu" disuruh tidur dan apa- 
bila tidak mau tidur, maka dian- 
1jam ..mmatanja” akan ',ditjulik”. 
Karena antjaman dan perlakuan 
'ang demikian kasar, disamping 

“pukulan, murid2 banjak jang me- 
nangis dan meninggalkan - seko- 
lah. Sebagai "reaksi, dari puntjak 
ketakutan pgra' murid itu,” kel 
marin dulu mereka melakukan 
demonstrasi jang sangat meng- 
gemparkan  miasjarakat  Pontia- 
nak. Hari Kemis mereka tidak 
mau masuk sekolah dan meng- 
antiam bahwa apabila guru jang 
bersangkutan tidak dipindahkan 
dan masih bersikap demikian, 
bara murid S.R. Wanita itu tidak 
»kan bersekolah selamanta: Atas 
kebidjaksanaan Inspeksi PPK se- 
tempat, kemarin diberitahukannja 
kepada para murid bahwa ,,en- 
tik” jang ..galak” itu sedang ..sa- 
kit” dan tidak dapat mengadjar, 
Mendengar ini, semua ' murid2 
tadi masuk bersekolah kembali 
sebagai sediakala. (Antara). 

rakat Pertahanan "Eropa (EDC) jg 
hingga kini masih “terapung-apung 
itu ' harus diperlunak. Demikian di 
tuliskan “oleh “wartawan UP K.C. 
Thaler dati London. 

Isjarat2 "tak resmi di London nfe- 
nundjukkan "akan perlunya “dikura- 
nginja Tuasnja EBC' itu supaja dapat 
lebih diterima dengan mendjadikan- 
nja hanja sebagai pool tenaga mari 
sia bersendjata: Di Paris: seorang 
anggauta partai PM 'Lariet sendiri 
hari Kemis setjara resmi memintn 
agar kekuasaan? Supra-nasional 
pakt EDC dihilangkan. "Lebih diauh 
rekan Laniel itu, jaitw senator Jen 
Maroger, mengatakan “hentaknja pe 
merintah menghapuskan  segi2 dari 
persetudjuan" EDC itu jang berarti 
mengorbankan sebagian dfri ketan 
latan' ke-6 “negara anggota untuk 
kepentingan EDC ti Bersama dpn. 
itu Maroger mengandjurkan diben- 
tuknja suatu organisasi Etopa baru, 
jang lain dari “pada ke-6 negara ta 
di, djuga ikut serta Inggris, Den- 
mark dan Norwegia, EDC ' sekarang 
lebih merugikan dp. menguntung- 

“kan, katanja, (Antara— UP). 
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LATIHAN INSTRUKTUR | PEMBUKAAN HUTAN 
Sabtu jang lalu dilapangan tentara| Dari secretariaat P.P.W.H. dan P. 

MONGGO 

  

   
|| Singgapur | 

| Menunggu Baiknja Hu- 
(bungan vagang Dengan ||. 

, bahwa djumblah buruh jang menger 
3 bang (Dresi) dan Lasem (Kali- 

garam setiap musim |. k. 
   Magelang telah dilangsungkan upa- (Panitya Pembangunan Wilajah Hu 

tjara penutupan latihan tjalon instruk tan dan Pertanian) propinsi Djawa 
tur tentara dan dimulai sedjak bulan, Tengah jang berkedudukan di Sala- 

Nopember 1952 dengan diikuti oleh tiga didapat keterangan, bahwa .da- 
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| guru2 4d 
| dari PB PGRI: (Antara). 

— King Lok, benar? tepat. 
| bahwa sdr. King Lok, 

| depan TCS, tidak sadja pandai meng 
goreng bola 

- djuga pintar beraksi 
Oom Liang Thaij oleh sdr. Goei 
'Tjin Soen meski kadang menampak- 
'kan overacting, berkali-kali bisa bi- 

serta datam “pertandingan ini akan 

hari 

  

sia da pemerintah supaja 
keluaran Bursa Volksonder- 
jaitu guru2 jang mengadjar 
sekolah2 desa 3 tahun bisa 

pada hari tuanja 
ine jang terachir 

h pemerintah de- 

ngan ketentuan, bahwa guru2 CVO 

ersebut hari tuanja akan didjamin. 

Idapun untuk pelaksanannja akan 
jadakan peraturan chusus jang pe- 
jelenggaraannja akan « dilakukan 

oleh Kementerian PPK dan Kemen- 

rian Dalam Negeri. Perlu diterang 
an, bahwa djumlah guru2 keluaran | 

Gvo ag merupakan 607e dari cor 
1 Indonesia. Demikian berita 

   

SANDIWARA ,KODRAT .| 
: ALAM”, 

Bertempat digedung Sin You Sze 
Kemis malam telah diadakan per- 
tundjukan generale repetisi dari san- 
diwara ,,Kodrat Alam” jang dise- 

an oleh perkumpulan C.H. 
T.C.S. Semarang dibawah asuhan 
dr. Tjiam Tjoan Hok. Pukul rata 
permainan tjukup baik: pengisian se- 

| meringankan” « tjerita sandiwaranja 
sendiri. Terutama Tari Ballet dan 
Tableau Pantjasila. Mengenai tjerita 

H sandiwaranja, suatu drama 3 babak 
gubahan penulis The Tjoen Swie, 

|. pembawaan para pelaku tjukup kuat. 
Terutama pemegang peran Hien 
Bian si tukang tjopet oleh sdr. Sie 

Ternjata 
itu pemain 

dilapang hidiau, tapi 
dipanggung. 

2 

kin penonton ketawa terpingkel2 
dengan sindiran?nja. Pemain? Ong 
Giok Lan dan Sian Niy keduanja 
tjukup, sedang Hwa Boen (dimain- 
kan oleh David Sie) serta Bok Ing 

. (oleh Ouick) bisa djuga membawa- 
kan karakternja masing2. 

Decorasi jang diselengarakan oleh: 
sdr. Kan Tjok Goen cs. patut di- 

1 1. 4 - & & 

Pertundjukan ini seluruhnja diba- 
wah pimpinan regisseur Kwee Gan 
Khing dengan penasehat sdr. Wah- 

| joedi, jang sudah sering berketjim- 
pung dalam lapangan regie. 

— Pertundjukan ,.Kodrat Alam” un- | 

tempat2 

an kan menurut keputusan 
. Sementara itu, kalau toh dimengerti 

| daerah minus, maka kalau perga- 

“Atas pertanjaan dinjatakan, 

.Ipendjualan dilakukan 
'alpa, hingga bagi tengkulaknja 

akan, ia akan mengusulkan 

pergaraman tadi diizinkan 

  

    

    

   

  

   
   

   

    

   

  

   

  

    

    

   

      
    

      

    

  

    

  

   

gnja pentjarian rakjat dan 
: , demikian keterangan 

perijakapan singkat dengan war 
Kemis jbi., dimana beliau pada 

daa aa 
sete- 

"lah menindjau  tempat2 pegaraman 
ng Idi tempat2 tersebut, Abulhajat ber- 

i pendapat, bahwa didaerah2 tadi ti- 
-|dak terdapat sisteem idjon. Keha- 

njakan pendjualan garam dilakukan 
dengan djalan kontrak, — sekalipun 
tidak hitam diatas putih dan djuga 

demikian ru- 
akan 

didapat keuntungan jang lajak. Pa- 
Ida umumnja garam rakjat didjual de- 
ngan harga Lk. 15 sen setiap kilo- 
inja. 

Pemerintah akan membeli 
garam rakjat? 

Lebih djauh  Abulhajat menjata- 
kepada 

Pemerintah Pusat, supaja pergaram- 

an rakjat didaerah2 tadi dapat di- 
kerdjakan terus dan Pemerintah su- 

“Ika membeli garam rakjat, agar pen- 
djualan/pengangkutannja 
urus oleh Pemerintah. 

Soal ini perlu sekali karena di- 
daerah Semarang ini masih berla 
ku Undang2 garam dalam zaman 
Recomba jang bermaksud siapa 
jang membawa garam, ia harus 
mempunjai izin untuk dapat me- 
masukkan  garamnja. 
Recomba. Berhubung masih ber- 
lakunja undang2 tadi, maka ba- 
njak saudagar garam telah me- 
langgar, hingga terlibat dalam 
perkara garam. Selain dari pada 
itu, Abulhajat menitik beratkan 
keterangan, supaja dengan dibe- 
linja garam nanti oleh Pemerin- 
tah, fihak Pemerintah pun dapat 
mengusahakan atau mengirim 
garam tersebut ke daerah2 jang 
membutuhkan garam. 

Kabarnja fihak “Gubernuran 
djuga mempunjai pendapat jang 
tidak djauh dengan pendapatnja 
Abulhajat mengenai soal pergara- 
man di Rembang dan Lasem. 

dapa, di- 

kedaerah : 

322 bintara jang asalnja dari pelba- 
gai tempat seluruh T.T. IV (Djawa: 
Tengah). Sebelum mereka kembali 

kili Overste Moh. Bahrun diandjur- 
kan agar pendidikan jg. diterimanja 
itu diteruskan kepada para pradju- 
rit bawahannja. ! SN 

KEDU SINGKAT. 
— Dari pihak resmi ,,Antara” mem: 
peroleh keterangan, bahwa 
iMunawar bekas komandan bataljon 

426 jang sudah lebih kurang 2 tahun 

ditahan, segera akan dimadjukan ke 
depan Pengadilan, Major Munawar 
dituduh memimpin - pemberontakan 
sehingga anak buahnja melawan ten 
tara resmi di Magelang. Pemeriksa 
an Pengadilan akan 
Djakarta. ' 

TEG:L 
HASIL PENANGKAPAN 

IKAN LAUT. 
Neratja jang kami terima dari Ko 

perasi Perikanan Laut Tegal ,.Misojo 
Mino” per 25 Des 1953 tentang ha 
sil penangkapan ikan laut bln Des. 
1953 ternjata mendapat kemunduran, 
djika dibandingkan dengan hasil jg. 
ditjapai dalam bulan2 jg. telah lalu. 

Hal ini disebabkan oleh karena 
djeleknja iklim, angin kumbang, dan 
hudjan pagi hari pada waktu ini. Ter 
utama perobahan masa ke VI, jang 
dengan sendirinja gelombang itu 

  

lah merupakan musuh jang sukar di 
diatasi oleh para nelajan. : 

Agar hasil penangkapan ikan itu 
lebih meningkat banjak, dan tinggi 
harganja, maka perlu adanja perbaik 
an dalam hal alat? penangkapan 
ikan, disamping pembaharuan dan 
memperlipat-gandakan alat? jang di 

"perlukan oleh para nelajan. . 
| Kabarnja, untuk mentjukupi kebu 
tuhan tsb kini sedang diusahakan pe 
njelesaiannja pembikinan kapal2 ber 
motor, disamping pendjualan alat2 

seperti lajar, dil-nja. Aan 
' Menurut tjatatan, hasil penangka- 
pan ikan dalam bulan Nopember '53 
untuk daerah Tegal dan tjabang?nja 
ada sedjumlah 244.78 Kg., sedang- 
kan dalam bulan Desember ada 206.: 
252 Kg. jang berarti turun kl. 1696. 

  
  

lingan pun tjt up menarik, bisa) OTONOMI BAGI PERWIRA 
. memberi variasi jang segar guna PERS DJATENG. 

Dalam minggu ke-4 jad di Sma 

um IV Djawa Tengah akan dibuka 
latihan tingkat ke-2 bagi 12 orang 
djuru-potret militer dari seluruh ter 
ritorium utk. selama 2 minggu. La- 
tihan tingkat pertama dimulai bl. De 
sember jl. dan akan berachir bl. Pe 
bruari jad. 

Menurut keterangan, latihan di 

memperluas usaha Biro Penerangan 
dan mendjadikan bagian itu mendja 
di badan jang berdiri sendiri untuk 
keperluan mana dibutuhkan lebih ba 
njak tenaga ahli. Dikabarkan, pem- 
bentukan ini resminja akan terdjadi 
pada permulaan Pebruari jad. dan 

Biro tsb jang kini masih mendjadi 
bagian dari ,,Urusan Territorial” da- 
ri Staf Divisi kelak akan terpisah 
dan berdiri sendiri dengan nama 
Perwira Penerangan Territorium” 
dengan memiliki 7 Biro seperti pe- 
wartaan, dokumentasi dsbnja. Selan 

djutnja dimasing2 4 sub territorium 
di Djawa Tengah ini terdapat bagian 
jang disebut ..bagian Penerangan” 
P.P.T. Reorganisasi ini dibentuk ber 
dasarkan surat keputusan KSAD dan   

  

| Pertandingan? Basketball jang se-| 
- mula akan diadakan selama tgl. 13 

. Djanuariss/d 16 Djanuari j.a.d. ta'| 
dapat dilangsungkan dan untuk se- 
mentara ditunda dahulu. Karena 
Chung Li Surabaja jang kini ada be 
rada di Medan, ta” dapat datang pa 
da waktu jang' telah ditentukan. Ka 
pal jang mereka gunaKan tgl..13 Dja 
nuari baru dapat singgah di Djakar 
ta. Pun pihak Chiu Ching, Djakar- 
ta, berhubung satu dan lain hal, ta" 
dapat mengundjungi kota Semarang. 
Lebih djauh pertandingan2 — untuk 
merebut Kedjuaraan Djawa Tengah 
akan diadakan di Semarang pada 
bulan Maart j.ad. Dalam pertandi- 
ngan2 mana akan dibentuk sebuah 

ki2 jang akan 
Djawa-Tengah 

  

  

  

  

mewakili. Daerah 
ik mengadakan 

    
   
    

   

pertandingan2 “di Surabaja dalam lan, dan pendjual itu terpelanting 

bulan Djuli j.a.d. guna merebut Ke hingga beberapa meter  djauhnja. 

Tmta eluruh Dj: Dan apa latjur, setelah itu mobil 

'(EREBU D “'BRIDGE menabrak lagi untuk ketiga kalinja | 

— SAMBIL AMAL. pada sebuah betjak, dan untung pe- 

Guna merebut dju: idge se- ngedaranja dapat melontjat lebih 

Djawa Tengah, pad sok tgi. 7 Pe dahulu. Kemudian barulah ” mobii 
bruari 1954 akan diadakan suatu dapat dihentikan: Dan akibat dari 
Open Wilde Bridge Drive, bertem- 

—.pat di Hotel Du Pavillon Bodjong 
Semarang, - San diikuti oleh 
umum dari se uruh Djateng. Pertan- 

  

     

      

dingan ini dipimpin oleh Bridge tan hantjur dan mobil djuga men- 
Club ,Sans a Tout” Smg, dan ke-| dapat kerusakan hebat dibagian mu: |   

  tjuali disediakan piala tetap 
pala Polisi Prop. Djateng, djuga di 

  

   

  

  

   

  

teng, djuga di . 

tuli : : 1 5 : da djadi mi- tuli an rekan Wahj ik, : Da di Pekunden: dan mendjadi mi 
liknja Djawatan Inspeksi Pendidi- 

kan Masjarakat Propinsi Djawa Te- 
ngah. Seperti diketahui, uang tadi 
berdjumlah Ik. Rp 117.000,—. 

PENGALAMAN PAHII. 
Belum lama berselang ini seorang 

bernama G. dari Smg. terpaksa men 
derita pengalaman jang pahit, ketika 
ia beladjar mengemudikan mobil 
persoon.  Menurup keterangan jang 

kita peroleh, G. beladjar mengemu- 
dikan mobil itu pada malam hari, 
daa antara djam 1 malam,, ketika 
ia datang dari djurusan Barat mem- 
belok kekiri menudju ke Djl. Stadion 
Selatan Smg., iasmengambil djalan 
terlalu kekagan, hingga mobil me- 
nabrak book djembatan didjalan tsb. 
sebelah kanan. . Mobil tidak dapat 
berhenti, tapi terus djalan dan me- 

pada seorang pendjual 
dipinggir dja- 

nabrak lagi 
katjang jang berada 

pada itu semua,  pendiual katiang 
mendapat luka2, kerugian Lk. Rp. 
150-—, betjak ringsek dengan keru- 
gian Lk. Rp. 150.—, book djemba- 

ka. Untuk perhitungan lebih landjut, 
kemudian G. harus berhadapan de- 

sediakan pula beberapa iah jang | ngan fihak Pengadilan Negeri Smg. 

berharga. Untuk para peminat da- 
pat mengikuti pertandingan ini de-! SEKITAR UTJAPAN 
ngan dipungut uang peserta Rp. 10 ORANG...... GILA. 
seorang, dan .50 bagi para ang| Berhubung dengan berita adanja 

gauta dari San ' Bagi jang ' seorang gila jang menurunkan papan 

berkepentingan da ndaftarkan nama organisasi2 ' Masjumi, SBII, 
mulai Sekaran nda: ana hulai sekarang pada Komisaris Poli- 
si Ja Ta 1 Polisi Ka- 
residenan, Bodjong Semarang. Pendapatan bersih dari para pe- 

    

GPII dan STII di djalan Sunggingan 

(Kudus) baru2 ini lebih djauh Mas- 

hjud, pengurus Nahdatul Ulama tja- 

bang Kudus  menjatakan — kepada 

Antara” Semarang bahwa tidak be- 

  
disumbangkan untuk “pendirian Sa-nar kalau N. itu pernah djuga utjap- 
natorium Kepolisian Djawa Tengah. kan pedato jang berkobar2 dalam 

| Maka dengan demikian usaha ini 'konperensi N.U. tg. 26 Des, j.l. 
patut Men ga ena “Karena! Selandjutnja diperoleh kabar ter- 
disamping beramal djuga berkesem- | hadap orang gila tsb. jang berwadjib 
Bana untuk merebut djuara bridge telah ambil tindakan — seperlunja. 
jawa Tengah, #3 & Antara). 

    

rang oleh Biro Penerangan territori- : 

adakan berhubung — maksud -untuk : 

Sekdjen PNI : 
Diperiksa 

rapa djam telah diperiksa atau 
didengar keterangannja oleh Ke- 
pala Reserse Pusat Sosrodanuku- 
sumo digedung Kedjaksaan Agung 
Djakarta. 

oleh ,,Antara”, pemeriksaan at: 
- diri Sekretaris Dfenderal P.N.I. 

itu dilakukan berhubungan dgn 
keruntjingan suasana politik seba 
gai akibat terdjadinja sematjam 
»perang-dingin” dan saling serang 
menjerang pada waktu achir2 ini: KE BU ME N 
diantara partai2 politik, terutama 
sekali antara P.N.I. — Masjumi. | 

djuga Sebagaimana diketahui, 
Mr. Jusuf Wibisono dan K. H. 
Anshary beberapa hari j.l. telah 
diperiksa jaitu didengar pula kete 
rangan2-nja oleh Kedjaksaan 
Agung. (Antara). 

  

| APOTHEEK PETANG HARI. 
: 1ANG. Hari ini Apotheek SIK 

terdjadi diseluruh territorium di In Wotgandul 16 dan NUMA Bodjong adalah sbb.: 
.57a dibuka hingga djam 20.00. 

RADIO 
'     

tuk umum diadakan hari Sabtu dan | CO Sa 
Minggu malam, “djuga di Sin You| ' PERAMPASAN GAGAL 

. Maa ana , ag Menjambung berita tentang pe- 

, Pelbihi, kabng selandjutnja, bah- rampasan gagal jang baru2 ini di 
2 wa sehabis pertundjukan Fat bagian beritakan diharian ini dan terdjadi 
— tonil TCS pun b rniat akan meng- | gidjalan Purwodinatan 3, lebih 

hidangkan : tierita sandiwara lainnja. ' djauh dapat dikabarkan, bahwa ' 
. Mungkin tjerita Indonesia ,Api” gu- ' yang ta 
bahan Usmar Ismail atau Rumah” $: 

di dibawa oleh S. jang ting- SIARAN R.RI. TRITUNGGAL tahun 1952. 
Semarang, 9 Djan. 1954: 

i Djam 06.10 Albert Sandler: 06.45 
Pusparagam Indonesia: 07.10 Mar- 
tono: 07.30 Njanjian Sal Saulius: 
07.45 Peter Yorke, 12.05 Orkes 
Harry Davidson, 12.30 Langgam 
dan Hawaii: . 13.15 Anton Caras, 
13.40 Hiburan Siang berupa Aneka 
Warna oleh Tossema, 17.05 Taman 
Kusuma: 17.45 Rajuan Dick Haymes 
& Dinah Shore: 18.00 Obrolan pak 
Patrol: 18.15 Hidangan Sendja oleh 
Orkes Bajangkari: 19.15 Mimbar Pe- 
nerangan, 19.30 Pantjaran Pelangi: 
20.30 Pantjaran Pelangi (landjutan), 
21.15 Hiburan Malam oleh O.K. 
Irama Murni: 22.20 Irama Seriosaj 
23.00 Tutup, 

Surakarta, 9 Djan. 1954: 
Djam 06.03 Dari Maluku: 06.15 

Ruangan gerak badan: 06.45 Lagu2 
Sunda: 07.15 Avelyn Knight dengan 
temarnja: 07.45 Permainan Accor- 
deon tunggal: 12.03 Irama Hawaii: 
12.45 Klenengan gadon, 13.45 Kle- 
nengan gadon (landjutan): 17.05 
Rajuan Pemudi, 17.45 Varia. Djawa 
Tengah: 17.55 Heifetz dengan biola- 
nja: 18.15 Seni Karawitan, 19.15 

“Kontak dengan Pendengar, 19.30 
Irama Klasik oleh R.O.S.: 20.30 La- 
gu-lagu Tionghoa modern, 21.20 

Puspa Ragam - oleh: Orkes Bunga 
Mawar, 22.15 Puspa Ragam oleh 
Orkes Bunga Mawar (landjutan), 
23.00 Tutup. FG 

Jogjakarta, 9 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Harry Davidson dll.: 

106.40 Rajuan bersama, 07.10 Nja- 
njian langgam jang kita kenali: 07.30 

Setengah djam dengan Jazz Boogie 
Woohie Bedop dan Bleus: 12.05 
Hidangan Irama Ouartet: 12.30 Be- 
berapa Ouverture ringan: 13.10 Pi- 

'ano ferte solo: 13.49 Musik peng- 
hantar makan siang, 14.00 Rajuan 

'siang oleh Andang Teruna: 17.00 
Sore gembira: 17.45 Bing Slamet 
menghias angkasa: 18.00  Lagu2 

| Krontjong dan Langgam oleh O.K. 
Lukisan Irama: 18.30 Orkes Peter 

| Yorke: 18.40 Njanjian Seriosa: 19.15 
!Bingkisan Malam Minggu: 19:40 
'Rintsan Sastra: 20.15 Lambaian pu- 
lau Hawaii: 20.30 Merdu meraju 

“oleh Dendang Kelana: 21.15 Wa- 
jang Kulit semalam suntuk  tjer.: 
PEKSI DEWATA,: 22.15. Wajang 

| Kulit (landjutan), 05.00. Tutup. 

  

| ketempat asalnja, oleh Overste Sara masuk daerah hutan Gundih kabu- 
Igih kepala staf T.T. IV jang mewa- 

major | 

dilakukan dil 

'agak besar, jang kesemuanja ini ada| 

lumpur tersebut, maka penangka 

“Imendjadi 

SEKRETARIS Djenderal PNI 
Sutojo, hari Kemis selama bebe- 

lenurut keterangan jang diper, 

lam rapat pleno panitya baru? ini 
diambil keputusan sebagai berikut: 

. Bembukaan hutan Monggot ter- 

'paten Grobogan dilakukan oleh 53 
orang jang diadili oleh - Pengadilan 
Negeri pada sidangnja di Purwodadi 
dalam bulan Pebruari 1953 dan 
pembukaan2 hutan lainnja jang di 
'adili pula dalam sidang2 selandjut- 
nja dan jang belum diadili adalah 
terdjadi sesudah 6 Oktober 1951. 
Maka tanah2 hutan tsb harus sele- 
'kas-lekasnja ditinggalkan oleh pem- 

buka hutan... : “h 
Perlu diterangkan bahwa pembu- 

kaan hutan tsb (onwettige — eccupa- 
tie) mengenai —— 1200 H.A.  luas- 
nja. 2 Se    

        
Hasil pasar-derma jang diseleng- 

garakan sedjak tgl. 28 Nopember 
sampai dengan 20 Desember 1953 
dihalaman kota-pradja Salatiga ada 
Rp 65.107,50. 
dibagi-bagikan kepada Jajasan Ge- 
dung Nasional di Salatiga Rp 28. 
149.07: Sanatorium “ Polisi di Nga- 
wen Rp 12.055,73: OPR kota Sala- 
tiga (untuk membeli pakaian uni- 
'form) Rp 5.026,52, Panitya Madra- 
sah Mohammadijah jang akan Jidi- 
rikan di-Ledoksari Rp 643,50. 

TUILATJAP 
TIGA DESA NELAJAN2 DI 

».. TJILATJAP 
Dapat perhatian dari 
Pemerintah. 

Didaerah Tjilatjap ada 3 desa 
nejalan2, jaitu  Udjunghalang, 
Udjunggagak dan Prigelan jang 
pada waktu dahulu merupakan 
tempat nelajan2 jang penghasilan 
nja didapat dari laut dan sekitar 
nja, demikian keterangan jang di 
dapat dari fihak jang bersangku- 
tan dikantor Gubernuran Sema- 
rang dan baru2 ini mengadakan 
penindjauan ditempat tersebut 
bersama-sama dengan Kepala 
Tana Djawa Tengah. 

Berhubung tanah2 disekitar 
desa2 jang dibangun diatas tiang2 
tadi mendjadi dangkal akibat 
lumpur dari sungai2 serta meluas 
nja hutan. jang tumbuh diatas 

  

'pan ikan oleh penduduk didesa 
tadi mendjadi agak kurang. Se- 
lainnja itu, hutan2 tersebut pun 

sarangnja  njamuk2, 
hingga penduduk terganggu kese- 
'hatannja. Oleh karena ini, maka 
fihak Gubernuran telah. memikir 
kan untuk mengurangi djumlah 
'keluarga2 jang ada didesa2 terse- 
but dengan mengadakan pemin- 
dahan penduduk ke Maringai, 
Lampong. Untuk maksud ini, ki- 
ni sedang diadakan persiapan 

'djiwa. Djumlah penduduk didesa 
tadi Ik. 5000 orang atau Ik. 1000 
'kepala keluarga. 

Pendapatan - bersih f 

guna" keberangkatannja rombong- |- 
an pertama jang terdiri Ik. 200: 

  

T 

Harapan 

Indonesia 

PEDAGANG2 di Singapura 
mengharapkan perundingan anta 
ra pedjabat2 perdagangan Singa- 
pura dan pihak Indonesia dalam 

laya. 
ra. Delegasi dagang dari pemerin 
tah Singapura akan mengundjungi 

banjak masalah perdagangan jang 
telah bertumpuk2 selama bulan2 
"belakangan ini. Perdagangan anta 

dikatakan telah terhenti, 
pemerintah Indonesia bulan Mei 
1953 melarang import berbagai 
matjam barang dari Semenan- 
djung. 

luh bahwa tafsiran dari perkata- 
an "asal Malaya” kadang-kadang 
begitu sewenang2 dan Indonesia 
malahan -tidak membolehkan im- 
port botol2-dan tekstil jang dibu- 
at di Singapura. 
Sumber perdagangan di Singa- 

pura pertjaja, bahwa ada lagi ma 
salah lain jang memerlukan per- 
setudjuan, termasuk peraturan 
mengenai djaminan bank untuk 
import dari Indonesia, politik pe- 
merintah Indonesia jang menetap 
kan harga karet tiap hari, dan bu 
kan membiarkannja menentukan 
tingkatan harganja dipasar terbu- 
ka dan tafsiran dari perkataan 
"asal Malaya”. Sumber itu me- 
ngatakan, bahwa Indonesia sedjak 
awal bulan ini telah menghapus- 
kan bea export atas karet, tetapi 
politiknja jang menentukan har- 
ga karet tiap hari kerapkali tidak 
menggembirakan orang hendak 
mengexport karet, karena harga2 
karet di Djakarta lebih tinggi da- 
ripada harga karet di Singapura, 
dan politik ini tidak menguntung- 
kan bagi pedagang export, dan 
bukan dorongan bagi pedagang 
import di Singapura. 

Selama sepuluh bulan dari ta- 
hun jang lalu, Singapura hanja 
membeli kira2 17.000 ton karet 
untuk diasapi, sedang ditahun 
1952 lebih dari 60.000 ton. Dju- 
ga djauh berkurang import slabs 
basah unsmoked untuk remilling. 
Demikian UP dari Singapura. 

(Antara). 

     

    

   

Hari 8 Njanuari : 

Tekad Pahlawan 
  

Kelitjikan Lawannj 
(Oleh Wartawan Kita) 

Dipanegara 
| Mengenang Perdjoangan Seorang Pahlawan Sedjati — 

HT agub Tekadnja Teguh Djandjinja—Tertipu Oleh 

dua minggu ini akan menghasil | 
kan perbaikan dim perhubungan | 
dngasg, antara Indonesia dan Ma | 

emikian UP dari Singapu | 

Djakarta untuk  membitjarakan | 

ra Singapura dan Indonesia boleh | 
sedjak | 

Pedagang2 di Malaya menge- | 

Memang! Didalam mempela- 
djari sedjarah peperangan Dipa- 
negara ......... ja, bahkan sedja- 
rah peperangan di Indonesia — 
atjapkali kita menghadapi perta- 
njaan: mengapa  perdjoangan 
bangsa kita atjapkali berachir de- 
ngan kegagalan?”. Sekalipun per- 

perasaan bangga, bahwasanja se- 
telah kita mengalami djatuh ma- 
sih tjakap untuk bangun kembali 
dengan segala kesegaran. 
Kegagalan perdjoangan P. Di- 

panegara jang 5 tahun lamanja 
itu (tahun 1825 — 1830) njata2 
bukan menundjukkan kekalahan 
pihak Dipanegara. Melainkan pi 
hak Belanda jang kehilangan atu- 
ran peperangan. Melakukan tipu 
muslihatnja. 

4 Bara mulai menjala. 
Menurut ilmu masjarakat, se- 

suatu peperangan jang dahsjat — 
seperti perdjoangan P. Dipanega- 
ra itu — tidaklah dapat diben- 
tuk oleh orang-seorang manusia 
dalam suatu ketika, walaupun be- 
tapa djua gagah dan kuasanja. 
Jang membentuknja adalah alir- 
an-aliran dan keadaan dalam ma- 
sjarakat itu sendiri. Dalam pada 
terdjadinja ada aliran 'itu, maka 
pahlawan mendapidt Nesempatan 
mendjalankan tugasnja, bersendi 
pada kejakinan dan pengetahuan- 

nja. : 
Dalam pada itu njata pula, 

bahwa peperangan Dipenegara bu 
kannja suatu pemberontakan jang 
dikarenakan darah panas ataupun 
imata gelap. Melainkan peperang- 
an itu adalah suatu djalan jang 
satu2nja untuk memetjahkan soal 
soal jang tersimpan didalam ma- 
sjarakat Indonesia umumnja dan 

  
  

Kedudukan Wanita 

    

- Ki unsarkoro sebagai 

  

      nja se -   
  

PERTAHANKAN P.P. 19. 
Dalam rapatnja jang diadakan ba 

ru2 ini jang dihadiri oleh wakil2 se 
luruh organisasi2 Wanita Islam di 
Kebumen, telah dapat diputuskan 
untuk mengadakan pernjataan ber- 
sama dan dikirim kepada J.M. Per- 
dana Menteri, DPR Pusat dan 

.DPR2 Daerah, pers dan radio. Ada 
pun isi dari pernjataan bersama tsb 

  
I. Menuntut adanja suatu U.U. 

perkawinan jang sesuai dengan bu- 
kum2 Islam sebagai U.U. perkawi- 
nan R.I. dengan peraturan2 chusus 

ibagi golongan jang beragama lain. 
1. Memandang, bahwa “sebagai 

akibat tuntutan diatas, berkebera- 
tan atas pentjabutan P.P. no. 19 

IL. HI. Mengandjurkan kepada Um- 
mat Islam Muslimin dan  Musli- 
maat, hendaknja djangan mudah 
mempermainkan hukum Tuhan jg 
termasuk larangan bagi orang jang 

tidak terpaksa oleh keadaan dan da 
pat memenuhi sjarat2 menurut hu- 
kum perkawinan Islam. LA 

i 

  

SIAPA MERASA KETJURIAN 
| BUNTELAN BERISI MA- 
| TJAM2 PAKAIAN. 
' Dari Polisi Seksi II dikabarkan, 
bahwa baru2 ini seorang pendjahat 
telah dapat ditangkap di Kudus de-. 
ngan membawa sebuah buntelan ter- 

lisi matjam2 pakaian, sepertinja se- 
buah vulpen, 

  

alat mentjari aliran 

: Dan misi berharap dalam me- 
lakukan tugasnja itu dapat. kesem 
patan menjaksikan pertundjukan 
matjam2  tjabang keseniannja, 
menjaksikan beberapa sumber 
dan pusat hidup keagamaan ser- 
ta tempat2 bersedjarah dan mu- 
seum dan mengundjungi matjam2 
sekolah dari jang rendah sampai 
jang tinggi..Dan berkat bantuan 
pemerintah .dan bangsa Thai. 
hal2 ini telah dapat dilakukan 
dengan baiknja, demikian Ma- 
ngunsarkoro, 3 

: Kesan2 Misi Kebudajaan. 
| Berkata tentang kesan? kun- 
djungannja, Mangunsarkoro me- 
nerangkan, bahwa dari kundjung- 
an misi ke Budhist University 
njata, bahwa Thailand adalah 
satu sumber hidup keagamaan 
Buddha jang amat penting di 
Asia Tenggara. Hidupnja keaga- 
maan itu merupakan sendiri ba- 
thin hidup kemasjarakatan bang- 
sanja dalam semua pertjampuran 
dan pertemuan kebudajaan: Timur 

idan Barat. 
| Te keseniannja amat terpe- 
lihara, baik kesenian jang klassik 
maupun jang modern. Tenaga2 
muda dilapangan itu dapat pimpi 
nan jang baik dalam sekolah2 ke 
senian jang sampai tingkatan 
tinggi. Pemeliharaan kesenian itu 
didjalankan sesuai dengan gelora 
hidup kebathinan dan kemasjara- 
katan bangsa Thai dan oleh kare 
na itu mengandung kemungkinan 

Kebudajaan Muang Thai 
Mendapat Tempat 

Jg Baik — Kesenian Terpelihara 
MISI KEBUDAJAAN INDONESIA ke Thailand jang terdiri 

ketua dan sebagai anggota2-nja 
Hamka, Sudarsono, Dr. Parjono, Gaos H., 

— M. Rivaidan sebagai sekretaris Djoko Har 
lasa telah tiba kem-bali di Djakarta dari kundjungan- 

ina.2 pekan ke Thailand. Ki Mangunsarkoro dalam per- 
jakapan dengan ,,Antara” menjatakan, 
misi telah dapat mentjapai hasil2 jang baik 
ke Thailand itu. Seterusnja dinjatakannja, bahwa adalah tugas da- 
ri misi untuk mengenal keadaan kebudajaan Thai pada waktu 25 
tahun jang terachir ini, terutamakeadaannja sekarang. 

bahwa ia merasa bahwa 
atas kundjungannja 

hubungan umumnja (bangunan 
kota, bangunan rumah), sudah 
tampak hasil2 usaha itu. Dipakai- 

,nja huruf Thai dimana2 dan pe- 
makaian lagu2 kebangsaan sam- 
pai pada upatjara penutup pertun 
djukan seni-drama memberi ke- 
san adanja pemeliharaan perasa- 
an jang kuat diseluruh Thailand. 

Demikian Mangunsarkoro. 
Perbandingannja dgn. 
Indonesia. 

Sebagai djuga di Thailand, demi- 
kian . Mangunsarkoro  selandjutnja, 
Indonesia mengusahakan modernisa- 
si disegala lapangan hidup. Dalam 
prinsipnja tampak dengan njata, bah- 
wa dalam usaha itu kedua bangsa 

itu ingin mengemukakan tjorak stijl 
sendiri jang modern. Dalam hal ini 
Thailand lebih untung karena selalu 
merdeka dan karena “itu sekarang 
ini Thailand sudah bisa lebih njata 
mewudjudkan stijl hidupnja sendiri, 
sedangkan Indonesia baru sadja da- 
pat memulainja setelah mendjadi ne- 
gara merdeka kembali, setelah di- 
djadjah bangsa asing 3Y4 abad la- 
manja. Dalam tata ijara pergaulan 
tampak amat banjak persamaan an- 
tara dua negara itu. Begitu pula da- 

lam tjorak keseniannja. ..Hal itu 
menggambarkan adanja dasar pera- 
'saan jang bersamaan. 

Kesenian nasional. 
Dalam hal kesenian kedua negeri 

«itu menghadapi soal bagaimana me- 
melihara kesenian jang lama dan 
bagaimana menghadapi kesenian ba- 
rat dan bagaimana mewudjudkan 

listrik, pisau, sebuah taplak medja,' dapat memberi rasa kepuasaan jg Kesenian nasional jang modern. Ke- 
tjelana kanak2, sarung bantal, tjcia- 
na pandjang, sebuah badju pijama, 
kemedja kanak2, 3. badju kebajak 
dil.-nja.. Menurut pentjurinja,  ba- 
rang2 tadi berasal dari pentjurian 
jang dilakukan pada tgl. 27 Desem- 
ber jbl. dibawah pohon beringin di 
sebelah Geredja Blenduk, Purwoji- 
natan. Siapa jang merasa kehilang- 
an barang2 tadi harap datang di 
Seksi I, Purwodinatan Smg. 

| JANG DAPAT HADIAH 
| TOKO ,,HIEN” 
| Dari fihak Toko ,,Hien” di Bo- 
:djong didapat keterangan, bahwa 
'jang dapat hadiah no. 1 Scooter ia- 
lah sdr. Liem Jong Djien, djl. Sete- 
ran 40a Semarang, no. 2 sebuah 
bromfiets sdr. E.A.. Farkenvisser, 
Tjandi Losmen 26, Semarang, se- 
dangkan hadiah no. 4 sebuah kom- 
por djatuh sdr. Kho A Mou, Redjo- 
sari 3/24. Hadiah no. 3 belum di 
ketahui siapa jang dapat. Seperti di 
kabarkan, penerimaan2 hadiah tadi 
akan dilakukan pada tgl. 10 Djanua 
ri ja.d, 

| | KKKKMK KKM KMK MAA AN 
|. HARGA EMAS DI SMG. 

Semarang, 8 Djanuari : 
24 karat: djual ... Rp. 39,25 

| : beli ... Rp. 38.80 
22 karat: djual ... Rp. 37.— 

g beli .... Rp. 36— 

semestinja dan memberi semangat 
dalam hidup bangsanja. 

Gedong2 sekolah amat mena- 
rik karena tampak diusahakan se 
baik-baiknja. Hal jang “demikian 
itu tentu akan membikin besar 
hati vemuda, jang “kelak harus 
mendjadi kekuatan negara. Dika- 
langan usaha2 kebudajaan tem- 

.pat wanita mendapat perhatian jg 
amat besar. Adanja pemilihan ti- 
ap2 tahun untuk menetapkan wa 
nita jang paling tjantik dan ibu 
jang paling utama  menggambar- 
kan satu usaha pasti menggerak- 
kan hati wanita untuk memeliha- 
ra diri kedua djurusan itu. 'Mo- 
dernisasi disegala lapangan hidup 
tampak amat diperhatikan. Da- 
Jam tata-tjara hidup dalam lapa- 
'ngan tehnik dan pula dalam hal 
EA LL aa naa —ennanana 

S.M.P. TRITUNGGAL 
S.M.P. ,,Tritunggal” jang dibuka 

pada tgl. 4 Djanuari 1954 di Seko- 
lah Rakjat Sekaju pada waktu ma- 
(lam mulai  djam 18.30 s/d 21.30 
jadalah sekolah landjutan pertama 
juntuk para pegawai negeri/partike- 
lir. ' Peladjaran disesuaikan dengan 

| peladjaran2 S.M.P. Negeri dan guru 
jang mengadjarnja semua dari kur- 
sus B.I. Pendaftaran2 pada sdr. Soe- 

  

jadi, Pendrikan Utara/17, sdr. IX 
Brotosochardjo, Sleko 5, “sdr.  H, 
Koesnendro, Tawangsari 68, sdr, 

Iswojo, Lingga 1/19 dan sdr. Soe- 
NENNENANNNNAAN ae 1kotjo, Magersari 11/43, 

dua negeri itu sekarang memelihara 
iseni drama jang lama, mengusaha- 
| kan seni drama barat dan sedang 
memberi wudjud pada seni drama 
jang modern. Begitu pula keaduan- 
'nja dengan seni-lukis dan seni-pa- 
tungnja. Dalam usaha pendidikan, 

tanjaan itu akan tersusul dengan ' 

Djawa-Tengah chususnja. 3 
Pada pertengahan tahun 1825 

itu keadaan ekonomi-sosial, aga- 
ma dan politik membawa seluruh 
masjarakat — baik diluar mau- 
pun didalam kraton Jogyakarta 
— kepada batas perdamaian. Da- 
lam pandangan Dipanegara maka 
peperangan itulah jang akan da- 
pat. mendjadi “alat. perobahan. 

'Djadi tjotjok seperti jang dikata- 
kan oleh pengarang Von Clause- 
wits der Krieg ist ein Instru- 

. ment der politik”. 
Demikianlah, tanggal 19  Djuni 

1825 petjahlah peperangan Dipane- 
gara. Peperangan itu sedemikian 
hebatnja sehingga sebenarnja sudah 
menggontjangkan kedudukan peme- 

'rintah Hindia-Belanda. Darah ter- 
tumpah, tulang-tulang belulang men 

Idjadi batu-alas (pondamen) tanah 
air. 

Pada waktu puri Dipanegara di Te 
galredja dikepung: musuh, segera di 
Iperintahkan kepada semua orang isi 

rumah agar pindah ke Selarong. Ke- 

'pada isterinja beliau berkata: ,,Di 
adjeng, peperangan sudah mulai. 
Kita akan pindah ke Selarong. Per- 
gilah Di Adjeng kesana dan berikan- 

tlah segala harta-benda intan permu- 
ta serta emas perakmu kepada rak- 
jat jang mengikuti kita!” 

Perintah Dipanegara dipenuhi. Se 
gera isterinja Retnaningsih 
meninggalkan puri Tegalredjia  me- 
nudju Selarong.  Disepandjang dija- 
lan menjerahkan segala harta keka- 

ijaannja kepada rakjat jang meng- 

ikuti gerak Pangeran. 
Dalam kissah "peperangan Dipane- 

gara disebutkan, pada waktu P. Di- 
panegara bersama pamannja (Mang- 
kubumi) meninggalkan Tegalredjo 
ke Selarong, terhentilah ditengah 
djalan. Dengan pandangan jang ta- 
djam pada. satu arah, berkatalah P. 
Dipanegara: ,,Paman, lihatlah ru- 
mah dan mesdjid telah terbakar. 

Api mendjolak2 keatas. Kita tidak 
berumah lagi diatas dunia”. 

Peristiwa lain adalah ketika P. Di- 
panegara hampir sampai di 
rong. Tampak disana puluhan ribu 
orang jang menantikan pimpinan 
untuk menghalaukan Belanda. Bu- 
kan lagi warna api merah jang me- 
njala2, ' melainkan tampak bendera 
kuning lambang kebesaran negara 
dan warna merah-putih jang telah 
lama tidak berkibar dalam suasana 
peperangan. Peperangan berlang- 
sung terus.  Berpindah-pindah  tem- 
pat, sesuai dengan siasat jang diper- 
lukan pada sesuatu saat. Adakalanja 
P. Dipanegara mendapat kemenang- 
an, tetapi pernah pula mengalami 
ditinggalkan oleh orang2 jang se- 
mula dipertjajai. Meskipun demiki- 
an, peperangan telah memakan tem- 

'po 5S tabun, jang berarti bahwa se- 

lama itu pendjadjah. tidak merasa- 
kan keamanan, 'rentjana atjapkali 
berobah dengan mendadak. - 

Bukannja matjan jang ke- 
hilangan kuku. 

Tanggal 28 Maret 1830. Leba- 
ran baru sadja lampau. Kota Ma 
gelang sedjak pagi2 benar penuh, 
rakjat. Kebanjakan tidak bersen- 
djata. Sedjak djam 9 pagi peka- 
rangan rumah Residen Kedu jg 
akan didjadikan tempat perinu- 

Isjawaratan sudah penuh orang. 
:P. Dipanegara datang dengan naik 
kuda. Segera disambut oleh op- 
sir2. Dalam upatjara penerimaan 
ini tampak, bahwa jang akan ber- 

Personelia. 
5IAPA-APA- KEMANA? 
ASISTEN AHLI UKUR 

WANITA. 
Nona Warsitodidjojo asisten ahli 

ukur kepala pada Djawatan Kehuta 
nan disamping djabatannja tsb me- 
nurut surat putusan Menteri PPK 
telah ditetapkan untuk sementara 
diangkat sebagai guru praktek tidak 
tetap dalam mata peladjaran Karto- 
grafie pada Fakultet Pertanian di 
Bogor. Selandjutnja Drs. Ch. Kari- 
mun Lektor pada Fakultet Kedokte 
rar Hewan diangkat dalam djabatan 
pegawai tinggi diperbantukan dan 
diberi tugas sebagai dosen untuk me 
ngadjar dalam mata peladjaran il- 
mu peternakan pada Fakultet Kedok 
teran Hewan Universitet Negeri Ga 
djah Mada di Jogjakarta. 

    
.kedua negeri itu berusaha mengum-| 
ipulkan bahan2 baru dari luar negeri 
untuk diselidikinja dan ditjobanja se- 
:bagai experiment dengan maksud 
| supaja dapat mewudjudkan sistim 

pendidikan sendiri jang modern, te- 
tapi tetap bertjorak nasional. Ada- 
nja ,,teachers training school” untuk 
guru jang disertai alat2 pertjobaan 
bermatjam2 serta sekolah rendah 
dan menengah sebagai sekolah per- 
tjobaan adalah amat menarik  per- 
batian sebagai satu usaha jang ber- 
dasar ilmu dalam djurusan itu. 

Achirnja Ki Mangunsarkoro mene 
rangkan, bahwa sebagai salah satu 
usaha untuk memadjukan hubungan 
kebudajaan antara Indonesia 
Thailand diandjurkannja — kerdja-sa- 
ma dalam lapangan perpustakaan 
baru untuk memudahkan saling-me- 
ngenal negeri jang satu terhadap jg. 
lain, terutama perpustakaan dalam 
hal usaha2 kebudajaan, disamping 
adanja penukaran pendapat dan pe- 
ngalaman masing2. 
Demikian ketua Misi Kebudajaan 

Indonesia, Ki Mangunsarkoro ten- 
tang kundjugannja ke Thailand ba- 
ru-baru ini. Laporan resmi dari misi 
tsb. segera akan disampaikan kepa- 
da pemerintah, (Antara), :   

| CHEN SE HWA DILARANG 
MENGADJAR. 

Chen Se Hwa alias Chen, jang ki 
ni bekerdja sebagai guru pada seko- 
lah Tionghoa Hwee Koan Petekoan 
31 Djakarta, menurut surat keputu 

san Menteri PPK, terhitung mulai 
tgl. 1 Desember 1953 dilarang me- 
ngadjar. Demikian diumumkan oleh 
Kementerian PPK. Dalam pengu- 
muman itu tidak didjelaskan dasar2 
daripada pelarangan ini. 

| PSII TJAB. SEMARANG. 
|. Susunan pengurus PSI! Tjb. Smg. 
untuk tahun 1954—1955, adalah 
sbb: Ketua dan Wakil Ketua: A.R. 
Mertosono dan Ridwan, Penulis I, 
U dan III: Rosjad Soelton, Soetig- 
no dan Noor. Arkan, Keuangan: Nj. 
Soetirto: Sjariat Ibadat: Achmad 
Mustofa, Mochd. Afif dan  Abdul- 
lah Amin: Pendidikan/Pengadjaran: 
Roedito: Bag. Pemuda: R.S. Nandar 
Tjitrtosomo, Rosjad  Sulton, Noor 

Arkam dan Abd. Amien: Ekonomi/ 
Pertanian: Achmad dan Abdulka- 
dir, Dewan afdeling: Soetirto dan 

Amirnoto: Bag. Wanita: Nj. Soe- 
tirto, 

Sela- 

a 

ADA SEMENTARA pengarang jang menjatakan bahwa wafat Pangeran Dipanegara adalah 
tanggal 8 Februari 1855. Tetapi ada pengarang lain lagi jang menjatakan bahwa wafatnja Pange- 
ran Dipanegara adalah tanggal 9 Djanuari 1855. Pendapat jang belakangan itu 
procesverbaal jang ditanda tangani oleh J. G. Crudelbach (Ass. Residen dan Magistraat), JL, Lion 
(major infanteri jang mengepalai benteng ,,Rotterdam” di Makassar). serta F.A.M. Schmitz (opsir 
bagian kesehatan) jang semuanja datang berkundjung ketempat dimana 
pada waktu membuktikan kewafatannja. Djustru karena itu, pada tanggal 
gunakan untuk menulis satu dan lain hal mengenai seorang pahlawan bangsa. Generasi kita seka- 

rang menjaksikan padi janz kekuning-kuningan bersinar disawah -- kemerdekaan. Tetapi padi jan 
menguning itu telah lebih uulu disebarkan benihn 
pula nama Tuanku Imam Bondjol dan Teuku Umar. Maksud mengenang kembali 
'Pangeran Dipanegara sebagai salah seorang pahlawan bangsa, adalah dimaksudkan untuk mem- 
besarkan unggun semangat kebangsaan, , 

diperkuat oleh 

P. Dipanegara ditawan 

8 Djanuari ini kita per- 

laku bukan penjerahan ba- 
dan, melainkan permusja- 
waratan. Permusjawaratan ber 
langsung dikamar tengah. Diatas 
divan duduk djenderal de Kock 
selaku wakil keradjaan Belanda. 
Disampingnja duduk P. Dipane- 
gara, Dikanan P. Dipanegara du- 
duk  Martanegara, Dipanegara 
Muda, Kjahi Badaruddin. Sedang 
kan pihak Belanda selain de 
Kock tampak djuga residen Ba- 
gelen, Solo dan 2 opsir djuruba- 
hasa. Perundingan hanja berlaku 
2 djam sadja. Tetapi saat singkat 
jang tragis. Belanda mula2 mem- 
budjuk2, tetapi tidak berhatsil. P. 
Dipanegara ditawari kedudukan 
sebagai Sultan, menolaknja! 

Atas desakan, achirnja P. Di- 
panegara menjatakan kehendak- 
nja, jakni: Pertama untuk men- 
dirikan negara merdeka dibawah 
pimpinan seorang Sultan, kedua 
hendak mendiadi Amirulmukmi- 
nin di Djawa”. Kini kelihatanlah, 
bahwa P. Dipanegara tidak bisa 
disamakan dengan matjan jang 
kehilangan kuku. Dengan berani 
dan tanpa tawar-menawar lagi 
dinjatakan jang mendjadi . tudju- 
an peperangan. 

De Kock terkedjut, bahwa P. Di- 
panegara tetap pada pendiriannja. 
Tidak bisa dibudjuk lagi. ,,Permin- 
taan tuan terlampau tinggi”, kata 
De Kock. 

t Kalau begini, tuan tidak dapat 
lagi kembali ke pegunungan”. Kata 
de Kock. 

»Kita ini bermusjawarat. Kalau 
tuan berbuat begitu, artinja tuan 
menipu orang jang dibawa bermusja 
warat”, djawab P. Dipanegara. 

(Dalam babad Dipanegara jang 
ditulisnja sendiri dalam bahasa dan 
huruf Djawa pegon disebutkan jg. 
salinannja sbb.: Andaikata saja mau 
menikam de Kock pada ketika itu 
dengan keris, tentu bisa. Sebab De 
Kock tidak bersendjata. Tetapi djus- 
tru sedang didalam permusjawarat- 
an, saja tidak mau menikamnja. — 
Penfis). 
Dalam pada permusjawaratan ber- 

langsung, sebenarnja De Kock su- 
dah memerintahkan serdadunja un- 

tuk mengepung Magelang, agar 
pengikut P. Dipanegara tidak dapat 
melawan. Dan pada waktu perun- 
dingan buntu, De Kock memerintah- 
kan agar P. Dipanegara dibawa de- 
ngan djoli (sematjami kereta) ke- 
djurusan . ttara: “Seberarigkatnja djoli 
dari Magelang, Belanda mengatakan 
bahwa peperangan Dipanegara ber- 

achir. Kalau sebelum peperangan 
Dipanegara mulai, seorang opsir Be- 
landa bernama Chevallier mengata- 
kan dengan sombongnja bahwa Di- 
panegara tidak ada artinja dan ti- 
dak sama harganja dengan satu peng 
galan kelewang, maka sampai pada 
saat P. Dipanegara ditipu itu orang 
Belanda jang mati dalam peperang- 
an Dipanegara tidak kurang dari 
8000 orang dan menelan beaja 20 
djuta rupiah. 

Sembahjang di Ungaran. 
“Djoli jang membawa P. Dipane- 

gara terus ke utara. 'Sampai di 
Ungaran berhenti. Beliau  bersern- 
bahjang lohor di atas benteng di 
Ungaran (tempat ini seka- 

rang utk. kantor polisi) pagi- 
nja meneruskan perdjalanan ke Sema 
rang dan bermalam dirumah Resi- 

den Semarang. Dikala kapal perang 
jang akan membawanja ke Djakarta 
sampai, beliau ditidurkan di Stads- 

huis. 

Dari Semarang ' dibawa ke Dia- 
karta, kemudian dari Djakarta terus 
menudju ketempat “pembuangan, jak- 
ni ke Menado. Tg. 12 Djanuari 1830 
P. Dipanegara dengan keluarganja 
sampai di Menado, beliau ditawan 
dalam beberapa kamar didalam ben- 
teng. P. Dipanegara dilarang berte- 
mu dengan pengikut2nja, terketjuali 
dengan tukang kudanja. Pada mula- 
nja. disangka hati P. Dipanegara 
akan patah. Tetapi njatanja adalah 
sebaliknja. Residen Menado sendiri 
mengakui hal ini. | Dan kemudian 
beliau dipindahkan ke Makassar di- 
tawan didalam benteng ,,Rotter- 
dam”. 

Kemerdekaan dirinja hilang. . Te- 
tapi djiwanja tidak mlempem. Ditu- 
lisnja babad peperangan. Pada per- 
mulaannja dengan kalimat2 jang in- 

dah. Tetapi pada penutup buku tu- 
lisannja itu tampak kalimatnja tidak 
sempurna. Tetapi, ketidak sempur- 
naan buku itu tidak usah mengetjil- 
kan penghargaan kita kepada P. Di- 
panegara. Beethoven sendiri men- 
djadi termasjhur, adalah disebabkan 
karangan musiknja jang belum sem- 
purna. Sjair2 Dipanegara-pun men- 
djadi kemasjhuran pentjiptanja 'kare- 
na penutupnja belum sempurna. 

- Keturunan P. Dipanegara. 
Memang! Kita memandang P. Di- 

panegara adalah dengan pandangan 
jang sewadjarnja. Beliau adaiah se- 
orang manusia. Jang ichlas mendja- 
di pengandjur dan pemimpir dari 
rakjat jang menangis merintih ka: 
rena nasibnja. Dilihat tingkah laku 
dan kesanggupan pengorbanannja, 
beliau memang bukan orang biasa. 
Tetapi bukanlah seorang .dgwa. Ka- 
rena beliau adalah scorang manusia, 
jang dalam hal ini memiliki watak 
luhur dan berpendirian keras. 

Djustru sebagai manusia, mendo- 
rong pada kita untuk mengetahui 
bagaimana keturunan2nja, anak tju- 
tju sampai pada tjitjitnja. Pernah 
penulis ini berdjumpa dengan turun- 
an P. Dipanegara. Seorang di Sema- 
rang dan seorang lagi di Jogja. Me- 

'reka tidak suka banjak mentjerita- 
kan persoalannja. Tetapi dari lain fi- 
hak kita mendapat keterangan, bah- 
wa hingga kini djumlah anggauta 
keluarga keturunan  P, 
kira2 ada 140 orang, 
berada diluar Djawa, 

  
Kebanjakan 

jang ja oleh P. Dipanegara, disampingnja itu tertjatat 
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Soumokil Mau Takluk 
inta Sjarat  Djaminan Hidup| ? Tjuma M : 

3 3 "Dan Kes 
Orang2 RMS Jang Pergi'Ke Nederland Banjak 

: - Jang ., 
7 k 

1 SOUMOKIL, biangkeladi dari pemberontak R.M.S. di Maluku dan tokoh terpenting dibelakang gerakan Andi Azis di Makassar, pada waktu 
| achir2 ini telah mentjoba mengadakan hubungan dgn. Overste Sukawati, demikian sumber jang berasal dari T.T. 

»Sulindo”, Menurut sumber itu Si 

satu perdjandjian, ialah 

  

lihan keamanan di Maluku berdjalan Ivkanan2 resimen Sukawati atas sisa? pasukan R.M.S. Ceram, 

Sementara itu kalangan2 poli- 
menghubungkan tik diiL.-kota, 

hasrat Soumokil itu dengan pi- 
dato Menteri Luns didepan Twee- | 
de Kamer dinegeri Belanda, jg 
mengatakan bahwa peristiwa 

  

Perantjis Djuga 
Mau Damai 

Untuk Hentikan Perang 

B2 

Indo China—Kata PM | 
Laniel 

    

  

PM JOSEPH LANIEL dari 
Perantjis hari Rabu menjatakan 

perdamaian ade dan 
bahwa P jis ingin mengada- la- 
kan petad ar mengatakan 
vebua Perg Belah “jang. 1g menjata 
an g 

kali, dan bahwa. Ho Ch Minh 
hanja meniru kata2 Perantjis 
sadja. Lebih djauh Kanicl saga 

jang 

    

  

    

  

takan bahwa meskipun hin 
ni belum edar Ya rZ ji 
njata atau resmi untuk memung- 
kinkan agan2 ini, hen- 
daknja orang djangan putus hara 
pannja. Orang nja ingat 
akan Korea, demikian Lasleh di 
mana peperangan dengan hangat 
nja diteruskan sampai tertjapai 

Dalam pada itu pemerintah 
Perantjis hendaknja djangan me- 
lupakan tudjuan2 Perantjis di 
Indotjina, jaitu ,,kemerdekaan 
dari pada negara2 bagian dan per 
tahanan dunia difront Asia Teng | 
gara.” 1 

Selandjutnja Laniel membitja- | 
rakan tentang usul presiden Ei- | 
senhower tentang tenaga atom. | 
Ia menjatakan bahwa Perantjis 
merasa puas dengan usul tsb. dan 
Perantjis bersedia untuk ikut ser 
ta dalam setiap perundingan, dji- 
ka dapat mengurangi ketegangan2 

internasional. 2 
Soal Konp. 4 Besar. 

Mengenai Konp. 4 Besar di 
Berlin jang akan datang, Laniel 
mengatakan bahwa keinginan rak 
jat2 sangat besar supaja ada sa- 
ling dekat-mendekati. Maka ia 
mengatakan bahwa Perantjis akan 
mempergunakan setiap kesempa- 

Ni a1 supaja keselamatan 
jamin. Geraknja Soumokil itu terutama disebabkan karena djalan pemu- 

elamatan 

Ketjales 

VH menjatakan kepada wartawan 
il mau menjerah, dengan hanja 

dan kebutuhan hidupnja di- 

dengan baik dan djuga karena adanja 

|R.M.S, itu adalah suatu pembe- 
sontakan terhadap Republik In- 
donesia. “ 

Sebagai diketahui peristiwa 
2,M.S, itu berkobar, oleh karena 

sebelumnja itu hidup suatu peng- 
aarapan jang besar dalam djiwa 

|'sasukan2 baret merah dan ba- 
:t hidjau, jang merupakan tu- 
ang 

| 3elanda dahulu, bahwa Neder- 
| and tidak akan meninggalkan 

| Maluku dihari2 jang datang. 

Latar belakang dari kepergian 
lorang2 jang berasal dari Maluku 

te Nederland dapat djuga di- 
jari didalam pengharapan2 ter- 
sebut. Mereka berharap dikelak 
xemudian hari dapat diseberang:- 
|xan ke Maluku setjara illegaa)l 
Ian setjara terang2an. Rupanja 
pyengharapan2 tersebut tidak di- 
penuhi oleh Belanda. 

i Dan dengan menjerahnja 

panglima” R.M.S., Nousy, ma- 
sa hilanglah sekalian harapar 
mereka itu..Api ketjil jang ma- 
sih berkelip2 djauh diseberang 

|'autan, jaitu pertolongan Belan- 
ia, pun achirnja mati dengan 

seterangan resmi dari pemerin- 
ah Belanda didepan Dewan Per- 
wakilan. Rakjatnja (Tweede Ka- 
ner). Sementara itu bahan2 jg. 
likumpulkan menjatakan, bahwa 
senghidupan didalam hutan Ce- 
am, jang tidak mudah bagi se- 
rang mewah sebagai Soumokil 
lan tekanan2 pasukan2 Overste 
Sukawati, mendjadikan  Soumo- 

sil sekarang mendekati R.I. 

Suami-lsteri 

Penerbang 
SEORANG penerBang Ameri- 

ca di Frankfurt (Djerman Barat) 
“dak pernah mengutjapkan ,,sela 
nat tinggal” kepada isterinja dji 
cajia mau berangkat. Sebab- 
Ai | isterinja selalu turut. 

Kapten Charles (Chuck) Pol- 
ock dari transport sguadron 
ie-86 dan isterinja, kapten Chris 
?ollock, djururawat-terbang dari 
guadron pengobatan ke-1454, 
dalah satu2-nja pasangan jang 
erbang bersama2 di Angkatan 
Udara Amerika Serikat, jang di.   tan jang ada untuk memperbaiki 

hubungan? dengan Soviet Uni, 
tapi bersamaan dengan itu akan 
tetap setia terhadap solidaritet 
Atlantik jang harus dipertahan- 
'kan. (Antara — AFP) 

'kinan dipergu- 

kkesimpulan- bahwa ia sudah kawin. 
Tetapi. oleh karena ia melihat dju-. 
ga tingkah laku jang ,.berlebih2an” 

dari pihak sipenerbang terhadap -dju 
ru rawat 
Irawat. Ia berkata: ,.Njonja 

Dalam - pada itu djurubitjara2 
kementerian luar negeri. Perantjis 

| jang mengadakan komentar atas 
berita jang disiarkan oleh seorang 
wartawan Amerika, Joseph Alsop | 
dari New York Herald Tribune, 
tentang kemungkinan diperguna- 
kannja pasukan? Amerika Seri- 
kat di Indotjina, menerangkan 
hari Selasa, bahwa saran itu dike 
mukakan oleh wartawan itu sen- 
diri dan bukan oleh menteri luar 
negeri Perantjis Georges Bidault. 

Hari Minggu Alsop menulis se- 
buah artikel jang menjatakan, 
bahwa nerika Serikat akan 
menghadapi tindakan2 jang lebih 
drastis, diantaranja pengiriman 
pasukan2 ke Indotjina. (AFP) 

      

- 

PENDUDUK kampung Male- 
ku, Makassar, dua hari jang lalu 
telah mendjadi gempar, karena 

| sebatang pohon kelapa jang su- 
dah ditebang di Djalan Sombao- 

|. pu, Lorong 292, telah mengeluar- 
kan air raksa (kwiksilver), seba- 
njak satu gelas minum. Mulanja 
orang mengira, jang terhambur 
itu ialah air timah, lalu mereka 
kumpulkan. Untuk mengudji apa 
benar benda itu air raksa, salah 
seorang penduduk telah mentjoba 
merendamkan tjintjin emasnja 
kedalam benda itu, dan tjintjinnja 
itu berubah mendjadi putih. 

—.. BAHWA »penjedotan” bensin 
tidak hanja terdapat di Indonesia, 
dibuktikan oleh peristiwa se- 
orang sapir di Aitstpen gia) n .n gak “kep da 

telah ,,menjedot” bensin sebanjak 
50.000 galion ditahun 1953. Phi- 
lippe Claes, demikian nama supir 
tadi, menjedot sekali atau dua 

kali seminggu antara 2000 sampai 
3000 liter (antara 500 sampai 
750 gallon) dari mobil teng ben- 
sin jang dibawanja tiap-tiap hari 
dari Antwerpen ke Bergen. Ben- 

teng rahasia dirumah kakaknja. 
£ ea Sa Na, 

SEORANG pekerdja dilapa- 
ngan terbang Dueren (Djerman 
Barat) rupanja tidak tjotjok dgn 
angka 7. Pada 7 September ia 
mentjuri 7 lembar uang kertas 
dari seratus mark. Ini adalah ke 
djahatannja jg ke-7 kali. Hakim 
menghukum 
ra. 

kap seorang berumur 24 tahun 
mendjadi .,presiden sekolah ra 
pok.” Didalam tahun jang lalu, 
murid2 jang tamat sekolah itu 
telah mentjuri kira-kira 3 djuta 
yen. Pembagian kelas2 didasar- 
kan atas kepandaian mentjuri 
dan merampok. Jang sudah madju 
didalam ilmu itu diwadjibkan 
mendidik kawan2-nja jang masih 
»hidjau”, $ 

: # , 

POLISI Tokio telah aa 

m 

  

ga tjinta pada njonja”. Ia tidak ta- 

empatkan di Eropa. : 

Kedua orang ini dikenal dari 
Frankfurt sampai ke Afrika Utara 

Pada suatu hari, ketika 

itu, ja menegur si. djuru 
kawin 

dengan seorang laki2 jang salah. Pe 
nerbang itu kelihatannja betul2 dju 

hu, bahwa mereka -adalah suami- 

punggung dari pasukan2 | 

suami-4 
listeri ini sedang terbang bersama2. 
|seprang . penumpang melihat .tjin-, 

|. makannja pasukan A.S. | Yihnja. Chris : Pollock, dan menarik. 

di Indo-China. : 

-Jari kebanjakan kepala 

  

Kenalkan : 
R. Coty 

Presiden Baru Perantjis 
Jg Tidak Terkenal — Per- 
nah Direntikan Sopirnja 

Sendiri 

KETIKA Rene Coty dengan 
topi tingginja masuk . ke Paris 

presiden, anggota2 polisi jz mer 
djaga keamanan menahan dia 
dan menanja siapa dia. Meskipun 
Peang terkenal sebagai suatu 
negara dimana karena perhubu- 
ngan2 politik jang sangat ruwet, 
seorang .jang tidak terkenal tiba2 
menduduki tempat jang penting 
sekali, tetapi halnja dengan Coty 
ni adalah luar biasa. 9576 dari 
penduduk Perantiis belum  per- 
nah mendengar siapa dia, sampai 
pada waktu surat2 kabar dengar 
uruf2 besar memberitakan ter 
vilihnja presiden Perantjis jang 
ke-16 pada tg. 23: Desember ?53, 
sesudah memetjahkan suatu  re- 
kor dunia, jaitu pemungutan sua: 
ra untuk ke-13 kalinja. 

Coty adalah seorang ahli hu- 
kum jang tidak pernah mau ma- 

Siapa dia. Apakah dia masih 
bersaudara dengan pengusaha pa- 
brik wangi2an Coty jang terke- 
aal?” Inilah pertanjaan jang 
umum terdengar. Bukan, ia ti- 
dak ada sangkut pautnja dengan 
pabrik wangi2an Coty. Kawan2- 

timbangannja : jang moderat, te- 
tapi ia tidak pernah - dipandang 
sebagai pemimpin ataupun diang- 
zap sebagai orang jang gemilang. 
Penghidupannja berputar . diseki- 
tar keluarganja. 
teram dan seimbang. Tetapi se- 
karang ia dilingkungi oleh suasa- 

lam suatu istana sebagai kepa-' 
la negara tituler: Sebagai 'presi- 
dens:Coty bisa “Mempertjajakan | 
drimj “kepada “termperafftennja" 
jang sejmbang, kepada budi ba- 
hasanja jang halus dan kadang? 
kepada perasaan “humornja jang 
agak tadjam' Meski lebih tua 

negara, 
ia kelihatannja muda untuk 
umurnja sekarang dan  rambut- 
nja jang sudah ubanan masih ke- 
lihatan perang. Perawakannja se-   isteri. 

Tidak ditjeritakan apa djawab 
Chris. 1: . | 

perti seorang petani Normandia, 
besar, mukanja segi empat dan 
telinganja menundjuk keluar. 
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sesudah menang dalam pemilihan 

Inengumumkan pendapat seperti 

dju kemuka. Umurnja'71- tahun. - 

aja diparlemen menghargai per- 

Pribadinja ten- | 

na protokol dan keresmian dida-f- 

Perobahan' Di 
telan Vinukumnj 
'Rakjat Tuntut Pakaian Sutera & Almari Es — Diplomat2 

) Asing. Bebas Bergerak Dimana-Mana 
| (Oleh: Dr. M. van Blankenstein — Chusus ,,Suara Merdeka”) 

| SOAL BERIA SUDAH. harta” Orangnja beserta kawan2-nja telah mendjalankan hukuman 
mati. Lawannja jakni- Malenkov. -nampaknja lebih unggul dari dia, sebab Malenkov dibantu se- 

Ipenuhnja oleh. tentara jang dimasa hidupnja Stalin, sesudah perang dunia kedua didesak kebela 

Ikang. Polisi politik merupakan alat utama dari Stalin. Sekarang Malenkov, berkat bantuan tenta 

mendjadi pihak jang menang dalam usaha perebutan kekuasaan setelah meninggalnja Stalin. ra. mt 

nja dalam segala-galanja? 
  

' Bahwa dia menjingki 

agan dalam suatu “ perdjoangan 
| bersoonlijk antara dua orang. jang 

Jagan itu - meminta supaja :.per- 

kan sebagai kedjahatan istimewa.. 
'Banjak perobahan2 sedang terdja 

Imu akan penderitaan, karena -me 
reka harus - membanting . tulang: 
untuk memperlengkapi industri: 
persendjataan. Usaha persendjata 
ini untuk sebagian - dikorbankan 

banjak barang2 konsumsi. ' Kol- 
ektivisasi jang kaku dilapangan. 

djuta orang, nampaknja sama se 
kali. tidak memberi faedah :kepa. 
|da produksi agraria. Hal ini 
umumkan sendiri oleh pemerintah 

ngan dengan pelbagai konsesi: 

« Tulisan Ehrenburg. 
Ilja Ehrenburg, penulis Rusia jang. 

terkenal baru2 ini telah menulis ten- 
tang soal ini dengan tjara jang sen- 
sasionil sekali. Ehrenburg selalu. me- 
rupakan orang jang dengan setia 
mendjalankan apa jang dikehendaki 
dari dia. Diapun tidak akan ,berani 

ig: 
disebut itu, semata-mata "untuk me- 
nundjukkan keberaniannja. Tak ada 
satu redaksi dari koran manapun di 

Rusia jang akan mengumumkan tu- 
lisan itu, tanpa memberitahukan' du- 
lu kepada polisi. ' Ehrenburg mene-    

—'L.- Beria — 

rangkan bahwa wartawan Rusia di- 
bawah pemerintahan" Tsar (radja) 
mendapay kemerdekaan menulis jg. 
lebih besar dari pada sekarang. 

Ia mengatakan bahwa pers 
tangan wartawan dipimpin 
tjzra2 jang terlalu bodoh. 

. . Menuntut pakaian jg baik. 
Bahwa ia diperkenankan menu 

lis jang demikian membuktikan 
bahwa pemerintah memandang 
perlu mengadakan sekedar pero 
bahan. Keritik dihambur-hambur 

dan 
dengan 

bawah meminta pakaian jg lebih 
baik, sepatu jang lebih.kuat. De 
mikian pula wanita dari golongan 
ig lehih tinggi menuntut pakaian2 
jang lebih bagus jang lebih repre 
sentatif, sutera dan wol. Mereka 
menuntut alat2 rumah jang baru 
jang sering2 nampak pada gam 
bar2 madjalah luar negeri, lema- 
ri-es, penghisap abu, disb. Peme 
rintah mendjawab dengan suatu 
statistik, dari mana ternjata bah 
wa mereka benar-benar berusaha 
memprodusir barang2 tsb., seperti 
misalnja pesawat2 radio, dan se- 
peda. : 

  

Front Kutub 
Utara Amerika 
SURATKABAR Sovjet ”Kom- 

:Somolska Pravda” jang terbit di 
Moskow pada hari Rebo menjata 

| Tema bahwa pangkalan2 militer 

  
' Amerika didaerahKutub Utara sc 
(bagai halnja dengan pangkalan2 
| Amerika dibagian dunia lainnja 

. merupakan antjaman langsung ter 
hadap perdamaian dan adalah su- 
atu alasan dari ketegangan inter- 
nasional. Suratkabar tersebut jg. 
memuat buah tulisan dri P.Vasi- 

| iev berkepala "Pangkalan2 Ame- 
"rika di Kutub Utara” dalam pada 
litu menekankan bahwa Fronat 
Kutub Utara jang dibentuk oleh 
Amerika kini meliputi Islandia, 
Groenland, Canada dan Alaska. 

(AFP) 

. kirkan Beria 1 
Itidak membuktikan akan hal.ivi. 

| Hal ini merupakan suatu kemena. : 

bersaing. - Sudah tentu kemena-. . 

| buatan2 politik Beria digambar-..: 

di di Rusia. Sebagian rakjat dje : 

supaja dapat menghasilkan lebih - 

pertanian jang didjalankan Stalin - 
dengan mengorbankan beberapa. 

di 

Rusia dan pihak tani diberi doro.. - 

kan. Pihak wanita dari golongan: 

|Hal ini tidak berarti kembalinja faham Stalinisme jang segera setelah matinja Stalin da 
aampak lagi dalam politik Rusia. Berialah jang bertanggung djawab atas surutnja kekerasan politik 

Stalinisme. Ketika .ia mendapat. kesempatan, maka dengan segera dia melempar djauh2 tjara2 jg 

digunakan Stalin. Dari dia berasal pemberian amnesti, jang kemu dian dibatalkan lagi. Dia membe 

|Irikan kepada. suku2 bangsa dalam Sovjet Uni kemungkinan untuk 

  

sa Malenkov aa 

Kemerdekaan bergerak 
bagi diplomat asing. 

Wanit:2 muda. dari kedutaan2 
asing depai pula menghisap hawa 
segar diluar pada hari? libur. Mere- 
ka tentu '-segera diketahui sebagai 
orang “asing.  Hasilnja bukan sadja 
penerimaan jang meriah tapi djuga 
dimulainja hubungan dan pertjaka- 
pan2.. Setahun jang lalu tak ada s2- 
Orang. Rusia jang bertjakap2 dengan 
seorang asing terutama tidak dimu- 
ka umum. Setahun jang lalu diplo- 

mat2- asing seolah-olah ,,di-internir” 

dalam halaman kedutaan masing2. 
Sekarang mereka diperkenankan ber 

djalan-djalan diseluruh negeri, bah- 
kan merekapun bisa memperoleh 
Visa buat negeri2 blok Sovjet. Maka 
nampaklah kelegaan jang diakibat- 
kan oleh matinja Stalin. Hal ini ti- 
dak berarti bahwa Malenkov bersi- 
kap lebih liberal, akan tetapi sudah 

Ipasti "bahwa dia itu harus -mengizin- 
kan lebih banjak lagi. Larangan ur-f 
tuk kawin dengan orang2 asing te- 
lah “ditjabut kembali. Diplomat2 
asing jang kawin dengan wanita2 

bawa. pulang isteri dan kanak?aja. 

“es Tak ada tanda2 positif. 
Akibat apakah jang terasa. “pada 

kebidjaksanaan - politik luar negeri 
Sovjet Uni? Ada terdapat suatu ma 

5 . sa ketika berkuasanja Beria, bahwa 
:.| pengurangan: tekanan: sungguh2 : mes 

rupakan suatu kenjataan. Saja tidak 
mau:mengatakan bahwa harapan ini 
tidak'akapn terkabulkan, akan tetapi 
buat sementara tidak terdapat tan- 
da2 positif jang membawa kepada 
apa jang diharapkan itu. Orang ha 
nja dapat mengatakan seperti su- 
dah saja kemukakan berulang-ulang 
bahwa-.sekarang tidak terdapat ba- 
haja meletusnja perang, meskipun 
diplomat2 Rusia lebih lunak dalam 
sikapnja namun merekapun tidak 
mau mengalah dalam beberapa soal 
prinsipieel. Suatu tjontoh ialah reak 
si atas pidato Eisenhower mengenai 
pengawasan . tenaga atom untuk 

maksud  damai,Vysjinsky dan Ma- 
lik bukan orang sembarangan dan 

“Turki Me- 
ncetjam 

Mesir 

  

  

usia 

mendapatkan pemerintahan sen 

diri. Diapun mengusahakan supa ja Rusia mendekati. politik Barat. Benarkah Malenkov itu lawan- 

| Perantjis. 

8 baikan hubungan 

bertengkar dengan pihak Barat, de- 

Rusia sekarang diperkenankan mem 

    

     

  

  . 

2» isia Se- 
a beria 

itu tidak 

mereka dengan meriahnja menjam- 
but pidato itu, akan tetapi Moskow 
tidak berpendapat demikian. 

Menarik faedah dari ke 
tegangan di Perantjis. 

Nampaknja Rusia sekarang ber- 
uusaha menarik faedah dari keadaan 

»Hertog van Edinburgh” 

dihadapan 

ikuy serta sebagai tukang pangkas (barbier) 

dalam upatjara tradisi ketika melalui katulistiwa (evenaar) 

radjaan Cothic. Pelbagai dari rombongan ratu NA AR 

djuga lady Pamela Mountbatten, dalam perdjamuan telah ,,disutjikan 

Ratu Elizabeth. 

  dikapal ke- 

Elizabeth dari: Inggeris |   
  

aneh dan tegang jang terdapat di 
Negeri ini mengantjam 

akan menggagalkan Masjarakat Per 
tahanan Eropah hal mana akan 
mengakibatkan  melebarnja djurang 
antara Paris dan Washington. Se- 
mentara itu nampak pula bahwa me 
reka berusaha menghidupkan kem- 
bali perdagangan dengan Eropah 
Barat. Ada kenjataan?2 jang lain la 
gi Bulgaria jang tadinja memprovo- 
sir putusnja “hubungan - diplomatik 
dengan Amerika, sekarang mene- 
rangkan untuk memperbaiki hubu- 

ngan itu. Jang paling menarik ialah 
perlunakan sikap Rusia terhadap 
negeri Tito. Ia dimulai dengan per- 

diplomatik. Apa- 
kah perobahan sikap itu adalah ber 
kat kenjataan bahwa Tito sedang 

APA PEKERDJAAN jang 

bang, djawab saudara, pelaut, 

dokter2, semua itu salah. 
hatkan bahwa persentase 
tara radio-telegrafis. Rata2 umur 

seperti tbc, 
kit djantung, angina 1 
pada pekerdjaan itu, jaitu tikk 

'mikian dikatakan Tito. Tapi Mos- 
|kow berpendapat: Orang tidak tahu 
kemungkinan  selandjutnja. Banjak 

' memang jang berobah sedjak Stulin 
meninggal. Tapi seperti dikatakan, 
tak sesuatu prinsipil jang berobal, 

dalam politik internasional jang luas 
itu. (Dilarang kutip). 

terbatja. i 

Ber-diam2 mereka 

reka diserang oleh rupa2 

Urat2 nadi dengan pelahan 
: : : 2 

pasti mengalami perubahan2 

ini dihari tua akan mengakibatkan 

gangguan2 kesehatan jang besar se- 

kali. Bahwa telegraf ini merupakan 

suatu apa jang besar sekali harganja 

  
- 

terangkan lagi. Tetapi bahwa dia 

djuga bisa merupakan ratjun bagi 

manusia, ini sudah lama djuga di ke 

tahui oleh beberapa kalangan. Di 

tahun 1870 di Inggris menarik per 

hatian, bahwa sedjumlah besar tele- 

menderita kramp dan ang: 

mereka 
Ditahun 1875 dokter 

Belgia - menetapkan 

ini bersangkutan 

grafis2 
gota2. badan 
makin rusak. 

Ominus dari 

bahwa penjakit2 f 

dengan pekerdjaan orang? tadi. De- 

ngan tidak di-insjafi, mere ka sendiri 

lah: jang ,,memanggil”  inti2 p nja- 

kit dari mesin2 jang mereka hedapi. 

Sesudah 'ini ditetapkan,  direksi2 

pegawai2 
diada- 

  

dakan untuk melindungi 

mereka. Komisi2  penjelidik 

kan. 

,Rindus Dlm 

Tjatur 

Kuda Melangkah Dan Radja Mati 

Disamping Permaisuri 

SEBAGAI MANUSIA tentu pernah mengalami saat-saat 

srindu”, entah rindu kepada keluarga dirumah, orang tua, anak, 

isteri maupun kekasih. Dan hal ini pernah saja alami djuga, seba- 

gai manusia dan penggemar tjatur. Sebagai penggemar tjatur saja 

katakan, karena saat rindu itu datangnja waktu saja sedang ber- 

main tjatur. Datangnja rasa rindu jang tiba2 ini tentu tidak dapat 

saja menolaknja, seperti sulitnja orang menolak turunnja air hu- 

djan. Itu barang mustahil, tidak dapat ditjela. Boleh saja digrun- 

deli oleh teman2 seperkumpulan tjatur ,,Kuda Hitam”, tapi me- 

mang begitulah keadaan saja. Kalau saja mendjadi anggota per- 

kumpulan tjatur ,,Kuda Hitam” tentu banjak jang menduga - 

saja mahir memainkan buah tjatur Kuda, setidaknja Kuda ada- 

lah mendjadi kesajangan saja. 

Sab at Mendiang J. Stalin — 

@TJATUR 
NDONESIA 

Gara2 

Radja dan pada waktu saja di 

Tapi entah bagaimana, hari itu sa schaakmat Radja saja mati berdam- 
Permaisuri! Inilah 

Berumur Pendek— 

mesin2 mereka dan lambat laun me djadi telegrafis, 

penjakit.umuman2 jang berdasarkan atas pe 

tetapi ngalaman2 

dan kan bahwa 

makin lama | 

dari kantor telegrafimengambil tin-, 

ja menghadapi stelling jang sulit. Sa 
ja diberi kesempatan untuk  memu-   

Akan Tuntut Supaja Me- 
sir Minta Maaf 

SEBUAH komunike jang di- 
"umumkan pemerintah Turki bari 
Rebo: berkenaan dengan pengusi 
ran duta-besarnia di Kairo oleh 
pemerintah Mesir, oleh 
nindjau di Ankara dianggap sa- 
ngat moderat. Dalam. komunike 
itu pemerintah “Turki mentjela 
kata2 jang: diutjapkan oleh duta 
besarnja di Kairo sewaktu menga 
dakan. pembitjaraan .. wakil 
perdana menteri Mesir pada tg. 
2 Djanuari jg lalu, tetapi disam 
ping itu pemerintah Turki tidak 
dapat menjetudiui tindakan ter- 
gesa-gesa jang telah diambil oleh 
Mesir dalam mengusir duta-besar 
tersebut: 1 : 

Dikatakan: bahwa, tjara 

|nja dalam sedjarah perhubungan po 
litik “antara “negara2- jang adab”. 
Berhubung “dengan kata2 terachir   &- | dalam komunike “pemerintah Turki 

Litu, maka beberapa penindjau di 
! Ankara malam Kemis” mengemuka- 
kan pendapat, bahwa Turki mung- 
kin akan menuntut kepada Mesir 
supaja meminta maaf bagi tindakan 

| nia itu jang tergesa2 dan jang ber- 
| awan dengan kebiasaan diploma 

tik. (Antara—AFP). 7 

| (para pe 

pengusi- | 
ran itu dilakukan tiada bandingan- |. 

kul benda lawan dengan dua djalan. 
Pertama, dapat memukul dengan 
iKuda, lain tjara dapat mengambil- 
nja dengan Permaisuri. 'Tahu2 ta- 
ngan saja meraba Permaisuri, ku- 
angkat pelan2 dan ku-tempatkan Ja 
gi dengan hati-hati. TTeman2 terke- 
djut, sebab melihat gerak tangan sa 
ja tidak sesuai dengan sinar mata 

bahaja maut, saja 
kedekat 

saja menghadapi 
djalankan lagi Permaisuri 

  
, 

Di Djepang Selalu Ada ,,Balapan Harga“ 
BEAJA HIDUP di Djepang ' se- diberikannja. Tetapi segera harga2- 

nantiasa meningkat, sehingga firma2 pun dinaikkan sehingga letaknja di- 

luar negeri jang sudah lama berke- 
dudukan di Tokio, merasa diri me 
reka terantjam. Beaja hidup satu ke- 
luarga luar negeri di kota itu 

menurut ukuran Barat — didalam 
2 tahun jbl. naik dengan 50945 dan 
adalah 3096 lebih tinggi dari ting- 
katan di New York. Dan bla inflasi 
ini berachir,- belum dapat dikatakan. 
Nippon Times” baru2 ini menulis: 
»Rupa2nja Djepang telah menemu- 
kan rumus untuk memberi bahagia 
kepada tiap2 orang. Djika kaum 

atas dataran upah baru. 
|. Djika kaum petani berteriak bhw 
beaja hidup meningkat, pemerintah 
dengan tiepat menaikkan harga be 

Djika maskape2 
djawatan 
mereka 

pemerintah — dan perwakilan 
rakjat diminta untuk merraikkan ta 

kadang2 
sekali2 

djuga lebih dari ini. Masalah ini te 
segi: 

arimanakah datangnja segala uang 

ras sampai 12:576. 
listrik mengeluh ataupun 
kereta api, bahwa  beaja 
naik, 

Segerapun ini naik, 
5046, dan 

rif. 
3046, kadang2 

lah dipeladjari dari pelbagai 

ri rakjat! 

' Keluarga2 Djepang jang sudah 
tinggal di Amerika Serikat 53 ta- 
hun lamanja dan mengambil. kepu- 
tusan untuk mengachiri  penghidu- 
pan mereka di Djepang, dengan 'tje 
pat kembali lagi ke Miami — sorga 
kaum milioner di Amerika Serikat 
— karena. mereka tidak bisa me- 
nanggung beaja hidup di Djepang, 
Mentega satu pon di. Tokyo harga- 
nja Rp 13,50, kopi hampir Rp 21, 

dua kali dari di Eropa Barat. Di da   

  

sreta api, listrik dan pos akan naik 
tinggi lagi. 

|. Sementara ini firma2 luar negeri 

terkemuka — menghadapi - kenjataan, 
bahwa mereka harus membajar se- 
wa sebulan Rp 2250 sampai Rp 
3000 untuk memberikan perumahan 
'kepada keluarga2 pegawai mereka 
jang berasal dari, Inggris atau Ame- 
rika. Disamping itu mereka ini min 
ta djuga tambahan2 untuk beaja hi 

dan bahan2 makanan biasa kira2|dup. Keluarga2 ini sekarang sudah | Purwaningsih 
mendapat nasehat untuk erat2 sa- 

  

saja. Katanja, mata saja seolah me- 
mandang barang jang djauh. Akibat | 
nja stelling saja mendjadi lebih su- | 
lit. Setjara konsekwen waktu Radja | 

  

pingan dengan 1 

“rindu”, rindu saja jang meletus di 

'atas papan tjatur. Memang saja ka- 

lah dalam partai, tapi merasa me- 

'nang dalam mendekatkan,rasa rindu 

dengan kekasih saja. Maklum saja 

jang masih djoko waktu itu teringat 

akan kekasih saja jang ta' tentu tem 

pat tinggalnja. Dipandang dari su- 

dut pengetahuan tjatur memang itu 

isuatu ,blunder” bagi saja, tapi di ti 

hat dari djurusan Jain memang sulit 

'keadaan saja, seperti sulitnja untuk 

|dapat melihat sekilas mana ,tjinta 

| dan mana nafsu”. Dan hal ini saja 

minta bukti kepada jang berkepen- 

tingan! 

Probleem 

No. 36 

Pengarang : 

Dr. H. Lepuschutz 

Bd4, 
bidak c3, 

Putih: — Ra7, 
Mh4, Kal, Ka4, 
f4, g2 (9 buah). 

Hitam: Re3, Ba2, Bel, Mgi, 

Putih djalan dulu dan mat 

tgl. 18 Djan. 1954. 

Djawakan Probi mona ak 
Kg4—f2M 2. Rglxf2, Pg6xg2-- 

13. Ph3xg2, Bg8xg2-4- 4. Rf2—#3, 
Ba8—g8 dan hitam menang. 
Djawaban jang kami terima betul 

s/d no. 34 (termasuk pertanjaan2 

  

itu? Djawabannja “mudah sadja: Da orang mengira bahwa tarif taksi. ke meagenai nomor2 jang lalu): SEMA 

RANG: R.M. Soekarno Soeriokoe- 
soemo (40), B.R. Soejoko (33), A. 

Njaman (31), Liem Boen Kwan (61), 
Djojosoewignjo (54), R. Soebardjo 
(43), Oen Khik Kiong (10), Mashoe- 
ri (52), Sartiman (35), Soetandar 
(69), Nur Hidajat (19), Salim Su- 
pradi (26), Sulantoro (24), R.S. Pad- 
modipoero (38), Sadjori (10), Chis- 
ban Ismail (21), Fr. N. Baroes (33), 

  

N, Tutuk (18), R. Suparman (18), 
Soedojo (9), N. Sri Sujati (6), Sri! 

(12), Soepaat (12), 
Moch Hasim (6), Boedi Soesanto (3) 

lam musim seri jang: akan datang | dja mengika4 tali pinggang mereka, ITJIREBON: Masduki (44), Moch, 

TR. Goembara (10), 

»Radio-Telegrafis« 
Pekerdjaan Jg Paling Berbahaja—Rata2 

Bisa Zenuwew Dan 
Kena Tikkramp 

paling berbahaja? Kerdja ditam- 

tertara? Menurut penjelidikan 

Statistik2 jang mereka, buat. memperli- 

orang sakit piling besar terdapat dian 

mereka lebih pendek daripada 

biasa. Diwaktu kerdjanja sang telegrafis bisa diserang penjakit2 

kekurangan darah, penjakit senewen, pelbagai penja 

pectoris dan satu penjakit jang typis sekali 

ramp. Penjakit achir ini meng 

ganggu koordinasinja otot-otot ditangan dan diari2, sehingga um 

pamanja tulisan mereka mendjadi suatu tjorat-tjoret jang tidak 

Ditahun 1884 seorang dokter Ful- 

menghadapi ton di Edinburgh jang semula men 
mengadakan peng- 

sendiri. Ia membukti- 
bahaja jang dihadapi 

oleh seorang telegrafis djauh lebih 

besar daripada jg. disangka semula. 

makin lama di la- Penjelidikan2 $ 
dan makin da- kukan makin luas 

bagi manusia, kiranja tidak perlu di lam. Terutama dokter2 di Amerika 

Serikat, Uruguay dan Argentina te- 

lah mempeladjarinja — se-dalam2nja. 
Dr. Arthur 'oire dari Argentina 

Imengatakan bahwa djika badan ma 

Inusia sudah ,,tjotjok” dengan alat2 
Ipengiriman atau penerima jang di 
ihadapinja, timbullah induksi listrik 
pada tubuh manusia itu. Ini selan- 

djutnja mengakibatkan apa jang di 

namakan .electrische — Waanzin” 
atau ..gila-listrik”.- Didalam udjud- 

nja jang paling ringan ini terlihat 

djika tel€grafis2 mulai saling mema 
ki sementara memberikan isjarat2 

mereka. Ada lagi jang merusak pe- 

sawat dan membanting koptelefoon 
mereka. Jang paling berat adalah 
djika orang mendjadi gila ataupun 
membunuh diri. 

Menurut. dr. Bossi, djuga dari 
Argentina, 'otot2, jang paling rusak 

adalah dipundak, lengan dan tangan. 
Bossi menghitung bahwa lebih dari 
1090 dari telegrafis jang berumur 
antara 30 — 35 tahun berpenjakit 
tikkramp. Persentase ini ' mendjadi 

5096 djika umurnja sudah 35 tahun. 
Pada umur 40 tahun persentase me 
ningkat djadi 6096. Umur inilah di 
anggap paling berbahaja untuk ka- 

um telegrafis. 
Djuga dokter2 lain telah menjeli- 

diki gedjala ini, antara lain dr. Jose 

Campioni dari Uruguay. 

Ilmu kedokteran modern belum 

mendapatkan obat jang mudjarab 
untuk tikkramp. Dokter hanja me- 
ngatakan istirahat, pidjet, electrothe 

rapie dan mandi-panas. Sampai seka 
rang perhatian dipusatkan bagaima- 
na menghindarkan penjakit itu dan 
tidak bagaimana mengobatinja. Ka 
um dokter terutama mengatakan bah 
wa sjarat2 kerdja harus sebaik2nja. 
pemeriksaan dokter 6 bulan sekali, 
diam bekerdja maximum 4 djam di 
waktu siang dan 3 djam diwaktu ma 
lam, diselingi dengan “istirahat tap2 

setengah djam dan hari libur S0 hari 
setahun terbagi atas dua atau tiga pe 
riode. Selandjutnja ruangan kerdja 
harus baik, dlisb. 

Dibeberapa negeri orang2 ini di- 
hargai sepantasnja. Di Swis, Ingge- 
ris, Australia, Amerika Serikat, Uni 
Sovjet, Djepang dll nsereka mempu- 

Ipunjai hak2 jang diatur dengan un- 
. dang2 atas ganti kerugian djika me- 
reka invalid. Bagaimana di Indone- 

'sia? ” 

  
“ 

  

,0O. Wigenapradja (43), Machfud (21) 
SOLO: Wisnu 

Barata (42), Usman Maasum (53), 
Soewadji (30), M. Sentot (St), Ab- 
dullah Sani (33), Halim Husin (76), 
Sri Gayantri Marlim (3), Sardjimin 
(69), Srijoso (62), F. Suprijono (67), 
Purwanta (16), Bintardi (9), Djoko 

Wasito( 6), Indro Kawotjo (3), E.S. 
Hadiwasana (6), Purwodawung (3), 
S. Mitrosudarmo (6), ” PEKALO- 

NGAN: Thio Oei Siang (24), H.A.   
2 Soemewo (59), .S.. Wahjana (34), 

| 

| kan lewat 

Djaelanie (45), Moch Oentoeng (15), 
Mp6, | TIOMAL: Saheru (3), MAGELANG 

Goenadhie (58), R. Soerosewoko (30), 

Sarno (37), “Roesbijakto (6), BA- 
|TANG: Lim Pitt Giam 3 bidak 26, c7, 22, 2 8 buah: |BANG:  Pamudi Gm 22), REM Pamudji  Rahardja (44), 
( LASEM: Soejoso (18), SUKOHAR- 

dalam lima zet. Nilai 4. Dja- 'DJO: Kasdiopranoto (41), - KEN- 
waban ditunggu selambatnja | DAL: A. K. Niam (15), R. Sunar- 

Idi Tjarjohartono (41),, Kasijo (54), 
(Husin Chasim (6), PURWODADI : 
IR. Moh. Herat (43), Oetojo (41), 
GUBUG: Soenarto (28), JOGJA: Sri 
Soedarjatmi (53), Fat Huddin Abd. 
Ganie (14), Djokowadono (28), Moe- 
djio (6), PATI: Soemartono Adi (36), 
Ambar. Adiati (36), Moeksan (64), 
WIROSARI: S. Adisabroto (41), 
PURWOREDIO: R. Ristanto (36), 
R. Soebagjo (38), Sri Hariadini (62): 
KUTOARDIO: R. Poerwoto (46), 
Notopawiro (40), SRAGEN: R. Sae- 
tadi (53), R. Sarwono (37), DJEPA- 
RA: Soetojo Mardjono (6), BLORA: 
Tjhie Eng Siang (21), TEMANG- 
GUNG: Moerjoto (3). Untuk bulan 
ini hadiah kami sampaikan kepada: 
l £dr. Halim Husin (76) Solo 2. Soe 
tandar (69) Semarang, 3 Sardjimin 
(69) Solo dan 4. F, Suprijono (67) di 
Solo. Hadiah2 tersebut kami kirim: 

pos dan tak lain kami 
utjapkan selamat, 
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| ra-itu jang menjertakan surat permin 

  

  

PAG 

Djew Tengah 
ik ma Kajati an 

akuka 

tan 
Hakan Darat baru? ini. Dari : 
lah jang anna ana, Sing 
terdapat | djar2 
Djawa mz 

    

taan masuk m bentara atau 
ikut mendjadi siswa “akademi militer. 
Tidak lupa, permintaan ini disertai | 

pula ,surat keterangan dokter” jang 
menandakan bhw. mereka memenuhi 
sjarat2 untuk a jadi orang LA 
ter. Seperti diketahui pameran Ang 
katan Darat ini Ne diseluruh | 
territorium di Indonesia ini dam di'| 
Djawa Tengah jang berturut? diada 
kan di Smg, Surakarta dan Mage- | 
lang sedjak 13-12 jl. dimasing2 tem 
pat rata2 dikundjungi 2 sampai 4000 
orang: peladjar2 umum lainnja 

Hara "TANGGAL 9-1 - 1954 TOKO K 

PARA PA ETAN 

s|Didjual : 

TOR UNTUK: LELAKI DAN WANITA. Na JAM MEREK JANG  TA' ASING PULA. Fu WUEZERPLAAT SERBA MODERN. In akta   
E EN NAGKAN HARGA BERSAINGAN 

Ik 3116 
apaan TtiA 

I SAMPAI JAM 7.30 MALAM. 
DAN CHALAJAK 

Knee 

Dengan Segera 

: - (Sepeda. Motor ARIEL 
TWIEN 500 cc. 

Keadaan 10076 Baru. 
“IKeterangan boleh dateng 

DJL. DR. DJAWA 16 
La SEMARANG. 
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Pameran BUK U2 
BALAI PUSTAKA 
Ll s/d 23 Januari 1954 

di Toko Buku 

G. KOLFF & Co   setiap hari. Maksudnja, untuk mena- 
Tik agak para pemuda mentjinta1 “NNSNNXXEENNaNeNNexNeNNeea 
   

  

n An Na 

NN 

SEMARANG. 

ARENA 
  

    

  

SERVICE DEALER : 

5 Ta Radio € 
TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) 5 

# METZ 
RADIO 

TYPE PALING BARU 

304 Exp. Kw. 
7 lampu dgn 
mata kutjing 

Onderdeel sedia komplit 

ompany N.V. 

  

  

  

  

  

      

“ DEE” W 
9/10/411 Januari 1954 j.a.d. 

| an tangan murid2 kami. Kami 
. maklum nd: 3 

  

an dengan udjian Sulam timbul jg 
“Sekolah Modevak kami 

d 5 Semarang. Maka pada nanti tgi. 

exposisie (pameran) lagi dari hasil2nja pekerdjaan ker adjin- 

aan Sekolah Memotong dan Pendjahit 

Wotgandul! dalam 5 - Semarang. 

Perhatian ! 

     
   
       

    

  

.ORCHL- 

kami hendak mengadakan 

harap jang berkepentingan 

Hormat kami. 

sORCHIDEE” 

    

  

   
ai ngan ini kan 

: bab MT 4 

TE. 

   

      

Tgn 

Pada hari R 
lelang Me mata 
dan Bian 3: 

ka Ir jang terletak di 
Hutan : P RWODADI. 

    

  

       

  

   

   

    

   

  

. diperoleh di 

P! IMBERITA HUAN 
i menjatakan kepada semua langganan, 
JANU ARI 1954, pekerdjaan dari : 

(erkoper kami), berhubung dengan sesuatu hal telah kami 
“oper: I Kepada jang Pe Uagna diminta 

h dengan kam 

ae V. DEWASA Trad. & Industrial Coy., 

| Agen Polak & Schwarz Dj. Tengah. 

Iu wawan 

$ Bing Kkaju 
tanggal 20 DJANUARI 1954 akan diadakan 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi 

Ro 116 - Mn 
dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan 

penimbunan2 : 

uh BLORA, KENDAL, PATI dan TJEPU. 

Pa Kau Bag. 

an Kehutan. an 

   

    

   

  

SMIT | 

langsung ber- 

Tjabang Semarang.   R. DARSONO.      

    

  

     

  

dari Daerah2 

Kantor2 Daerah Hutan jang 

I, di Bandung. 
2 III, di Semarang. 

» “IV, di Surabaja. 

di Djakarta. 
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5 “Yita2mu 
1, kami 

-S. R 
t aa An — Sernnrang. 

a bagaimana kau dapat memperbaiki 
$ Segala hal dirahasiakan. 

dikemudian hari, pilihanmu atas 
berikan pendjelasan “ berdasar-/ 

AHAT | 
OCCULTIST | 

  

a dengan 

3 

ggal 2 2 TS ba nari GA 

IDI KUDA DARI SOVJET UNI JANG 
(BESAR DISELURUH DUNIA . 

1e Circus Arena 
2 Aap hari main dj. 9.30 pagi —5.—1.—9.— 

0 (Pap lini main dj. 10.- pagi—5.15-7.15-9.15 

SRIKATON-Theatre Solo 

7 in agfa 
color 

  #ALA UMUR 

AMI TERUS DIBUKA 
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— Atas ' HORLOGER || 
JOGJAKARTA. 

Petjinan 30. Telp. 533. 

  

" Njanjian 
      RAMAI MENDAPAT TAU,    

    

ADa SEDIA: 
MAATGLAS matjem2. 
TRECHTER (tj jorong gelas). 
PERE TENATPR EN 
BAUME-WEGERS. 

  

  

' Waktu Main Diperpandjang 
. Tangga! 10, 11, 12, 13 Djanuari 1954 

| Perganakantah Kesempatan ini. LIHAT dan DENGARLAH!! 

HL hi .." Samba- Rumba- Cracha 
ia : Tjerita2 Kuno dari Tiongkok 

) (Harga tempat diturunkan: KI. I Rp. 20. —, KL II Rp. 10. —, KL III Rp. 5. — 
——2. STADSTUIN djam 19.00 dan djam 21.00 - 

'he Globe Follies/ 
of Keenan : 

: . Perhatian besar dari penduduk SEMARANG! 

  

Permintaan Chalajak Ramai 

    
— Tari-tarian 

  

     

            

   

  i 

Tana” 

Terkuat 

Didunia   

  WARMTE-METERS. 
| KOORTSTHERMOMETERS. 
| URINOMETERS. 

| WERK HANDSCHOENEN 
| | PINCETTEN/OOGGLAZEN. 
STEEKPANNEN. 
URINEGLAZEN (botol keatiaa 
BORSTPOMPEN. - 
TEPELHOEDIES. 
MATJEM2 HOSPITAAL- 

LINNEN. | 

Ba 

an SE MEN An £ 

MAHA TONIK & 

UISKAPPEN dll lagi” 

Drogisterij ..O N G” 
KRANGGAN 21 — TILP. 1419 

— SEMARANG — — | 

BESUK PAGI: “I 
GAGAH PERKASA 

EF TERDYUA DSEMUA TOKO Ogar 

  

  Ta Na Dn 3 aan NN Ta LT 
  

PN aa PN Ar Mp Tae SA Net ee ea Pak Ia BNN anna —-..u 

Pp ENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

' aek Hair Oil) 

— Minjak Item Rambut.. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih: mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
nge Pakai 1007e Garansi, tidak luntur harga 1 Botol 

Pp 
ORMON Giejini Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Ijah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
(OONLIGHT Crea m. Spesial buat hilangkan item2 

awat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
aki? Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
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'—ADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
gan dan kepuasan dalam perhubungan. SEXUEEL antara 
aki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
rbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 

Mamufactured by: , 

'ENWAR MEDICAL HALL. 

Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
awah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Bisa Taat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR- Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 
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Badan 5 Gagah Tenaga Kurang 

  

UNTUK WANITA & LAKI? 
AMIROSOL : Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung: berdebar-debar, muka putjet, lekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan Jain-lain. 1 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak- mempunjai 
anak dan lain-lain. 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
ANROSOL, Dara TNO Naa SE Rp. 25— 
AMIRODOL untuk sakit Kepudah In (Pektai)... Rp. 25 — 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki " 

tambah kuat ....... Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Karpa Geliga Rp. 20.— dan Rp. 10— 
:Ongkos kirim 10 Yo : 

Terbikin oleh 

Tabib Amiradek 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp: Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang” 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 

    

“ZA DILUAR PINTU 

“ 

  

Ng 2 HE 

“BEGAHLAH HUDJAN DAN INFLUEN, 
aa BN hn 

PE 

    
SEPEDA, SEPEDA MOTOR NORMAN DAN "SEPEDA KUMBAR 

»NORMAN GYCLEMASTER“F JANG BARU 
Bisa didapat pada Dealer” jang terkenal. 

  

     
f tiada 

« kesusahan         

  

TANDA PERNIAGAAN 

Pemakaiannja tidak memba- 

hajakan sekalipun untuk 

anak jang termuda.       'ASPRO' 
NDAK MERUSAK 

  

    Distributir : 5 

JACOBSON VAN DEN BERG & CO. N.v.    

  

  

MENJEMBUHKAN 

Bon 
Untuk meringankan pilek anak 
Njonja gosoklah dada, leher dan 
punggungnja dengan salep nikmat 
ini bila mau tidur, Perbuatan ini 
pertama: memanasi dada setjara 
tapal-panas, sedangkan jang ke- 
dua: “ uapnja membuka hidung 
dan meringankan. batuk. Dua-tja- 
ra-bekerdjanja ini terdjadi sewaktu 
anak Njonja tidur. Sering benar 
pagi2 pilek itu telah hilang. 

VICKS 

              

    
   

     

    

    

    
  

: VapoRus 
2 NN Map .Gosokkanlah , 

AANANAM AM MANMK MAAN EMER AREMA 

“DIBUKA SETENGAH HARI 
Untuk memenuhi permintaan para langganan ' maka 

besok tg. 10 Djanuari 1954 (hari MINGGU J-a.d.) Toko. ka- 
mi DIBUKA SETENGAH HARI. 

Terutama pada tgl. tersebut akan DIMULAI PEM- 
BAGIAN HADIAH2 “NOMER REDIEKI”. Karenanja 
kepada mereka jang mendapat hadiah tersebut diharap 
SUPAJA SEGERA MENDAFTARKAN NAMA Iebih dulu 
di Toko kami, agar memudahkan dalam pembagian nanti. 

Terima kasih 

RADJA MURAH 
2 Hi ANR799 
TOKO »sI IEN & Co. 

BODJONG PPL “ASTT7 

“SEMARANG. 
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— Stimpy, tunggulah diluar dan mengamat-amatilah dengan baik, 
Saja akan membudjak nona Pines untuk menjerahkan daerah kajunja. 

— Tjepar-tjepatlah, Caulks. Young Larue setiap waktu datang. 

    

  

  

  

NORMAN 
NORMAN CYCLES LTD. ASHF ORD. KENT, ENGLAND   

  

  

    

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN: POMPA All Ia 'DERUR” 
PIPA DIA 1” DAN 114” — MOTOR 0,7 HP. 

1-PHASE — 110/220 V. 

N.V.INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP: 264 — SEMARANG. 
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PINDAH KANTOR 
Lembaga Pendidikan Tertulis 

»DUNIA PENGETAHUAN — SAMPURNA”" 
telah pindah. 

dari: WOTGANDUI. DALAM 23. 

ke : PURWODINATAN BARAT 11/20. 
(Ruangon Atas Gedung N.V. De Locomotief)   : Harap jang berkepentingan mendapat periksa adanja. 

Sang 

5 CITY, CONCERN CINI IMAS     
Ma Naa Bea ONUk - 

Ini malam d.m.b.     
(u. segala umur) - Peta PN 

LUX - | uu Ph 
na z1 DONALD O'CONNOR — FRANGIS 5. toa mel 
  

sa LORI NELSON “ALICE KELLEY.- PALMER. LEE » WILLIAM REYNOLDS & Ba 
Mogok! Lutju! Ak UNERSAL-INTERNATIONAL PICTURE 
Menggembirakan. 

Itu kaldu jang bisa bitjara kembali dan bikin penonton terus ketawa. 

GRAND INI MALAM D. M. B. (u. 17 tah) 
15.00 7.06 9.00 GEORGE MONTGOMERY — ANGELA STEVENS 

»JACK Mc. CALL - DESPERADOs“. 
Color by Technicolor. 

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

INDRA - soo 7.00 9.00 Ga 11 ah 

BLASTING OUT OF KOREA'S FRONT LINES 
Pt In nia 

Seat alah 
. KT HOgIAK STEPHEN MEWALUY »LINOA BURISTIAN 1 

An ALLIED ARTISTS Picture 
Di atas medan peperangan di Korea! 

ROYAL WI MALAM PENGHABISAN (u. segala umut) 

5.00 7.00 9.00 sIBADAH HADJI 1952” 
Film tentang kaum Muslimin dari seluruh Dunia datang berkumpul di 

Mekkah- Medina. Dari Indonesia a.l. rombongan Bung Hatta! 

»TERBELENGG Us: 
1-00.9.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 17tah) 

  

Penuh sensatie! 
  

INI MALAM D.M.B.     
  

Hebat! Gempar! 

Besok malam: 

ROXY 
  

PERSARI FILMS Ay sembahkan 

RNO (EA PE lal 

  

  Besokmalam. Film Tiongkok dengan tjerita jang menarik. 
“SIN LING PO SIAN 1ZE” (Play Boy)   
  

      

  

    

        

   

  

        
  

  

  

  

  

— Dukkk (sebuah balok memi- 
bentur kepala Roy). 

Pada waktu jang Bersama Roy 
dan Trigger sedang berkelahi melu: 
wan arus jang deras dan balok2 jg 
terapung2 tidak karuan disungai 
White. River. (aah 

    — Berenanglah, Trigger, 

  

(Tarian diatas Udara........ ? Kini FRED 
akan menundjukkan kepandaiannja! | 

IDJAGALAN 

Bodjong 6B, Semarang 
Uye 

Di. Pulisi 30, Pijii arak 

TS Ra LL 2 2 Se ng MA AP PAR 

2 Kogers 39 Ka Mg at IN 13 1 1 Ini malam  BURT LANCASTER STUMPY, STAY OITSIVE AND KEEP N KURRY IT UP, CANLKSI MEANWILE, ROY AND TRIGGER HENT va MALAM 1!) 2 mb. SHIRLEY BOOTH 
YOUR EYES PEELED! IT MAY TAKE ) YOUNG LARUE MAY SHOW | | 4 RACING CIKRENT AND TUMBLING, Premiere “8 AIA | Hal w 1 
SOE PERSLADIN TO GET THIS UP ANY MINUTES Yyrgr-—ril | TOSSING LOGS IN WHITE RIVER. remiere “er REX Ha Waltis........ PINEG GAL TO SIGN ONER HER. Te na : IMETRO- 3 eR | , TAGAR LAND pe 2 2 Sos mM AMS (METRO: ang KAI setan KN 

2? 
POLE Kh La th) Hama ae 
5.00 8 $ 3 5 ln nu 

7.00 9.00 : 2 Film jang Paling baik dim. th. il. 
(47 th) Sah, 

1 ' 1 L: : 

Ini malam d.m.b, 5 “TORION : ENAK WARISAN YOLANDA s1 NA dala ati | Robert Montgomery 
Apakah Tuan2 pernah. melihat Tari-fIngrid Bergman — George Sanders 

"RAGE IN HEAVEN" 
  

INI MALAM PREMIERE 7.00 -9.00 (Segala umur) 
Film. Documentary RUSIA (COLOR) dengan Bahasa KUO YU: 

.Ukraina j jang Makmur" Menggambarkan keadaan hidup di 
f desa2 Ukraina jang makmur! 

EXTRA: Memperkenalkan. ,,PEMANDANGAN YALTA", 
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