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pung .SEBUAH PERNJATAAN 
Kp menjatakan kesediaannja untuk mempertimbangkan gentjatan sen Kukan djata di Indotjina, apabila Peran tiis mau memulainja, « ianggap | ran, “Kibin sebagai propaganda belaka .hari Rebo oleh pembesar2 Perantjis 5 

— mengakibatkan 3 ap mengarahkan harapannja kepada konperensi Djenewa. n3 tertimbun: 14 ha aa “ai TN « tu menjatak n, bahw a »tidak ada soal baru dalam ba Ha derita Huta sn | Siaran menteri luar negeri Vietminh melalui radio Per selain 
tanah jang longsor (daripada apa jg sudah dinjatakan sebelumnja oleh Ho Chi Minh.” |. dibela HN Seruan fihak Vietminh itu tidak diadjukan pada tingkatan resmi | 
Si Eee pa Aa e.| Ataupun langsung kepada Peran fjis atau negara2 assosiasi. Karena HN berita Ttm, ian lina (milah maka pembesar2 itu menja ngsikan kesungguhan Ho Chi | 
10 ar. tersebut te dia " mat m| Minh untuk mengadakan perdam aian. i 

Selasa jang Bgm Dag. setelah. Baru sadja dalam ming jan dalam waktu belakangan ini se-I yr. Na aa latu perda 1 minggu jang Ah 6 Uu Di ng: an tu $ perdana menteri  Perantjis, ring turun hudjan lebat. Umur 55 Tahun Joseph Laniel mengulangi untuk . Mengenai 10 orang jang tiwas 
timbun tanah itu diterangkan, b 
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Rp. Fl-— dalam kota Smg. 
anja sudah termasuk meterai). 
arga etjeran 60 sen p. lembar, 

    

     

   

    
    

n Damai Diangga 
|Akal Propaganda| 
IlAmerika Tak Akan Terlibat Dlm 

all PerangIndo | 
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Harus! Pensiun 

| Bi akan dipotong. (Antara : 
4 Buah desa di “Titirahi di 

wa mereka mendiami 4 buah rumah 
dan terdiri atas 3 orang wanita tua, 
2 orang wanita dewasa, 3 orang ga- 
dis dan 2 orang anak laki2. Suami? 
dari korban2 tersebut sedang beker-/ 
dja di Sindangbarang. 
Tentang 17 hektar sawah jang ter-| 

Kedudukan Pegawai2 
Negeri 

' PEGAWAI negeri jang sudah 
berumur 55 tahun Kdan dan jg 
sudah memenuhi sjarat2 untuk tutup sama sekali oleh tanah itu € " Ia : 

divarikan bahwa padinja sedang Pensiun harus diberhentikan dari 7 Pe PENUUN  TOANG djabatan negara dengan h tz tumbuh dan sedianja tidak lama Ia- : tengah hak afas pensiun paling | bulan 
Djuni 1954, demikian keterangan 
jang diperoleh ,,Antara”. Sebelum 

  

    

    

     

      

China—Kata 
hower 2 | 
baru dari fihak Vietminh jang 

tjaraan2 gentjatan sendjata, apa 
bila fihak Vietminh mau mengam 
bil inisiatip pertama untuk men 
dekati Perantjis setjara resmi. 
Akan tetapi dalam pada itu ia 
telah mengadjukan surat2 jang 
tidak mungkin dapat diterima 
oleh fihak Vietminh. Sjarat2 itu 
antara lain menghendaki pengo- 
songan delta Sungai Merah, Laos 
dan Kambodja oleh pasukan? 
Vietminh. 

ke-empat kalinja, bahwa Perantjis | 
bersedia untuk membuka pembi- | 
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Sementara anggauta2 perkumpulan IMS bagian Sepeda Kumbang di Se- 

marang, jang hari Sabtu jl. siengadakan trip ke Solo. Tampak waktu 
| mereka berhenti sedjenuk di Banjudono. disambut oleh rekan-rekannja 

: dari Persatuan Spori Sepeda Kumbang Surakarta. 
(Foto: P. Slamat) 

  

SEBELUM MENDJAWAB 
anggota Parlemen Kasimo si 

- pun demikian, Pemerintah 

hal itu tidak merugikan hasil2 

djutnja. 

Pertanjaan:  Bagaimana- 
kah isi dan sifat hasil2 jang ter | 

Djawaban Mr. Iwa 
' Mengenai Permintaan Berhenti Pd. KSAD 

pertanjaan2 jang diadjukan oleh 
tjara kategoris, lebih dahulu Men 

teri Pertahanan atas nama Pemerintah menjesalkan Peran 
pertanjaan2 itu, djustru pada saat suasana panas mulai se 
rasa gelisah mendjadi tenang kem bali. Oleh karena itu pertanjaan2 
anggota I. J. Kasimo itu dianggap oleh Pemerintah sebagai 
bidjaksana, karena diadjukan pada waktu jang tidak tepat. Meski 

juk dan 

tidak 

mendjundjung tinggi azas2 demo 
krasi, bersedia memberi djawaban atas pertanjaan2 itu, sepandjang 

“penjelesaian jg telah,/ditjapai dan 
mempertjepat perkembangan jang baik dari penjelesaian itu selan 

Aa 3& 

    

Tertinggi tertanggal 26 Desember 
"1953 serta keterangan2 jang- di 

Bena Gan, desa Tiibedug. 
Menurut penjelidikan, jang 

— bruk sama sekali adalah 11 buah ru 
|. mah dan satu Sekolah Rakjat. Dian 

0 tara rumah2 jang ambruk itu ada 2 
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srang angin taufan. 
Pn ng cas taufan diser- 

tai dengan hudjan lebat. Senin-sore 
telah mengamuk atas 4 desa didae- 

rah distrik Tjimahi (9 km sebelah 
“kota Bandung) hingga menga- 

ibatkan 20 buah bangunan ambruk 
rusak dan 2 orang mendapat luka2. 
Menurut tjatatan jang berwadjib ka- 
rena ambruknja atau rusaknja ba- 
ngunan? itu maka penduduk  ke- 
empat desa itu menderita kerugian 

ir Rp.31.500—. Desa2 jang 
terserang angin ribut itu ialah desa 
Tjibabat, desa Tjimahi, desa Tiipa- 

     

  

am-- 

ang tertimpa pohon? njiur jg. 
    

diberhentikan, maka kepada pe- 
gawai negeri jang bersangkutan 
diberi PA engadjukan 
permintaan berhenti dgn hormat 
(dari djabatannja dengan alasan 
sudah - masak untuk dipensiun, 
akan tetapi kalau sebaliknja pe 
gawai tsb. tidak madjukan per 
mintaan berhenti sendiri, maka 
ia terpaksa diberhentikan tidak 
dengan permintaan sendiri, Dite 
SN djuga bagi mereka jang 

imasih dibutuhkan tenaganja oleh 
| dinas negara, tapi jang sudah di 
berhentikan dengan hormat dgn 
hak pensiun dapat dipekerdjakan 
kembali pada djabatan . negara. 
Pegawai2 jang demikian ini dipe 
kerdjakan kembali. dengan hanja 
dapat tundjangan bulanan diatas 
pensiun jang diterimanja. Kesem 

  
  

   

Bbuah.. 
LN ana Ma BAN 3 

nah2 penduduk jang rusak ada 

gan 

: Kon 
    

PCR 
g 90 Hari Djika Ame- 

rika Menganggap Tak Ada Harapan Baik 
| AMERIKA SERIKAT bermaksud memutuskan perundi- 

potan bekerdja kembali dilakukan 
setelah disetudjui oleh P.M. 

(Antara) 

    
enewa 

on tentang Korea di Djeneva jang direntjanakan itu sete- 
90 hari, djika Amerika menganggap bahwa kaum ,,Komu- 

nis” tidak mempunjai kemauan baik dalam perundingan itu, 
demikian hari Rebo diberitakan oleh kalangan jang berkuasa 
di Washington. Sikap Amerika itu, menurut dugaan akan 
dikemukakan oleh menteri luar negeri John Foster Dulles se- 
bagai akibat tuntutan menteri luar negeri Korea Selatan 
Pyun Yung Tai, supaja Amerika perbarui djaminannja jang 
pernah diberikan kepada Syngman Rhee bahwa perundingan 
tentang perdamaian Korea akan diputuskan djika kaum ,,Ko- 
munis” mempergunakan perundingan itu untuk maksud2 pro- 
paganda, 

0 Djandji Amerika kepada Syng 
man Rhee jg-diberikan tahun jg: 
lalu, waktu itu dianggap sebagai 
suatu Konsesi utk memperoleh 
kerdjasama Korea Selatan dalam 

| Akal Litjin 
Djepang 

PERSELUDJUAN pengangkatan 
kapal2 sementara antara 

.dan Djepang itu telah disusun se- 
tjara litjin sekali oleh Djepang dgn. 
maksud untuk menghindari kewadji 
ban2 sepenuhnja bagi pembajaran 
kerusakan2 jang telah mereka aki- 
batkan di Filipina dalam perang jl. 

Demikian  bunji pernjataan R.F. 
Navarro, presiden dari Pan Philipi- 
ne Shipping Incorporated dalam se 
buah konperensi pers hari Rebo. 

Selandjutnja oleh Navarro ditam 
bahkan bahwa Djepang dalam pada 
itu terus-menerus menolak “ untuk 
memberikan angka jang: tegas- atau 
lamanja waktu. pembajaran2  peng- 
gantian kerugian ! 
lakukan. (AFP) 

  

K. Setro Min- 
ta Tumbal?... 

SELAMA pembikinan | 
djembatan baru di Kali 
Setro sebelah Timur tapal 

Tn Na tiga dike kera 5: 
a se $ | 

Ckpa2 Dongongak Aa" 

Filipina 

perang itu akan di 

usaha-menghentikan pertempuran 

pertempuran di Korea dan untuk 

memperoleh djandji Rhee bahwa 

12 tidak akan merusakkan perge 

Korea dan tidak akan mentjoba 

mempersatukan Korea dgn keke 

(kuasa tadi, Amerika kini bermak 
|sud menegaskan kepada pemerin 

tah Korea Selatan bahwa djandji 

Amerika itu akan berlaku djuga 
bagi perundingan tentang Korea 

jig akan dimulai pada tg. 26 

April di Djenewa antara Ameri 

Ka, Inggeris, Perantjis dan sekutu 

sekutu lainnja dlm perang di Ko 

rea, Sovjet Uni, RRT, Korea-Uta 

ra dan Korea Selatan. 2 

Perdjandjian Dulles-Rhee, 
Perdjandjian antara John Foster 

Dulles dan Syngman Rhee jg diada- 
kan tahun jang lalu itu selandjutnja 
menjatakan, bahwa djika konperensi 
poltik tentang Korea diputuskan, 
maka Amerika dan Korea Selatan 
akan mengadakan pembitjaraan un- 
tuk merudingkan djalan terbaik guna 
mentjapai suatu Korea jang merdeka 
dan bersatu: , , 

Menurut kalangan Amerika tadi, 

pemerintah Amerika- tak mungkin 
dapat menjetudjui tuntutan2 Syng- 
man Rhee jang beberapa kali pernah 
dikemukakan karena pemerintah 
Eisenhower berusaha untuk memper- 

'oleh penjelesaian setjara damai da- 
"lam masalah Korea. 
“ “Tuntutan2/ Syngman Rhee itu ada- 

|Hah sebagai berikut: 1. Amerika ha- 
'rus meninggalkan djuga perundingan 

|   EF diika delegasi Korea Selatan berbuat 
di- “demik'an. 2. Peperangan harus 

tidak “Tandjutkan djika perundingan 

iat. Putus- | 

tidjuan perletakan sendjata di 

rasan. Menurut kalangan jg ber 

  
  

untuk menimbulkan rasa 1 berhasil mentjapai penjelesaian se- 

fakut dan ,,nicuwsgie “4 gara damai. 3. Amer ka harus mem- 

dim kalangan rakjat. Mu ha “$ berikan bantuan militer kepada Ko- 
mula dikabarkan bahwa un | rea Selatan dalam usahanja untuk 
tuk sjarat (tumbal) dibutuh | msmpersatukan Korea Utara dan Se- 

Ea 

    
kannja dua mata an 1 latan dengan kekerasan sendjata. 

dan dikabarkan pula sudah |, x aa 
ada seorang anak ketiil ig || Organisasi | konperensi 

bilang ditjulik. Kemudian Djenewa dirundingkan 

ketika dimulai dengan peng || di Moskow, 
galian tanah untuk membi || Sementara itu, menurut berita 
kin djalan baru jang meli- | AKP, kalangan jg berkuasa di 
wati djembatan itu orang 1 London membenarkan hari Rebo, 

mengatakan sekonjong-ko- | bahwa Amerika, Inggeris, Peran 

njong melihat ,,kukus” ig. | tjis dan Sovjet Uni telah menga 
berbau Mn tanah,  se- 

hin ga elakanga te rsiar ngenai organisasi konperensi Dje 

kabar bahwa di Kali Setro |! ed jg 55 Alila bada tg. 26 
Sg sumber minjak ta rn April itu. Duta2 besar 3 Barat di 

Ta : wa. “1 Moskou telah mengadaksn hubu 

Walhas il, setelah | dilaku- | Pa dgn Vassili Manu bo wakil 

kan penjahat tang 4 ' menteri luar Sovjet, utk membi 
berwadjib, terbukti abar2 | tiarakan organisasi konperensi 
itu isapan djempol belaka, | tab, (Antara-Reuter),         

Semenitara itu berlangsung pe 
rundingan2 antara Perantjis jang 
diwakili oleh perdana menteri Jo- 
seph Laniel disatu fihak dan dele- 
gasi Vietnam jang diketuai oleh 
perdana menteri pangeran  Buu 
Loe dilain fihak. Sebagai soko- 
ngan bagi kehendak Perantjis 
agar supaja Vietnam mendapat- 
kan kemerdekaannja didalam Uni 
Perantjis, madjelis rendah Peran 
tjis telah mengadjukan mosi jang 
merupakan peringatan bagi Viet- 
nam, bahwa Uni Perantjis dapat 
membebaskan Perantjis dari ke 
wadjibannja untuk ' memberikan: 
bantuannja dalam peperangan.” 

Dalam pada itu pangeran Buu 
Loc hanja membatasi dirinja dgn 
menjebut-njebut ,,asosiasi persau- 
daraan”, dan tidak memperguna 

kipun demikian kalangan Viet- 
nam menjatakan harapannja, bah 
wa perundingan2 itu akan mem 
'bawa hasil. F3 

... Perantis daniiAmerika Serikat ki-|. 
hi sedang mengadakan pertukaran 
pendapat - mengenai kemungkinan 
pemul'han perdamaian di Indochina, 
jang akan dibitjarakan dalam Kon- 
perensi Djenewa tgl. 26 April jang 
akan datang, demikian suatu sum- 
ber jang lajak dipertjaja di Par's 
mengabarkan pada hari Rebo. Dari 
pertukaran pendapat itu tampaknja 
telah ditegaskan, bahwa untuk men 

djamin supaja RRT mengadakan 
usaha mendekati .pem'mpin? Viet- 
minh tak akan tjukup bagi Peran- 
tjis untuk berdjandji sebagai bala- 
san, pengakuan regime RRT, 'per- 
luasan perdagangan atau sokongan 
suara oleh Perantjis di PBB. Suatu 

sikap dari Perantjis jang mengun- 
tungkan RRT - tanpa persetudjuan 
Amerika Serikat supaja RRT dima- 
sukkan dalam PBB dan tanpa djan- 

'dji dari Amerika Serikat untuk ber 
dagang lagi dengan Tiongkok tak 
akan memberikan hasil2 jang pasti 
tentang sikap RRT terhadap perda- 
maian Indoch'na. 5 
Karena dipandang penting di Pe- 

'ris, untuk mendjelaskan kepada 
Amerika Serikat, bahwa . Perantjis 
menaruh arti jang sangat 

terhadap Konperensi Djenewa dan 
bahwa sikap Amerika harus ditudju 

kan kepada mempermudah perkem- 
bangan dari sikap RRT “dalam kon- 
perensi tsb. (Antara). 

1 Terlibatnja A. S. dim pe- 
rang Indo Tjina. 

Dalam konperensi pers mingguan 
pada hari Rebo presiden A.S. Eisen- 
hower menjatakan bahwa A.S. tak 
akan terlibat “dalam suatu" pepera- 
ngan dengan tak memperhatikan 
prosedur konstitutionil. 

Eisenhower memberi pernjataan 
ini sebagai djawaban sterhadap perta 
njaan senator John C. Stennis duri 
Partai Demokrat, jang ingin menge- 
tahui apakah pengiriman ahli2 teh 
nik “angkatan udara A.S. ke Indo 
Tjina tak akan  mendjerumuskan 
A.S, dalam perang dunia ke-3. Ei 
senhower menegaskan bahwa berda- 
sarkan undang2 A.S. hanja Kongres 
A.S. berhak menjatakan perang, dan 
maka dari itu A.S. tak akan terlibat 
setjara langsung dalam perang di 
Indo Tjina terketjuali djika Kongres 
A.S.. menjatakan perang ini. Perta- 
njaan senator Stennis tsb. telah di- 
kemukakan dalam sidang madjelis 
tinggi A.S. pada hari Selasa jbl. Di- 
kemukakan bahwa dengan demiki- 
an Eisenhower mempunjai pandang- 
an lain dengan-Truman, jang ketika 
mendjadi presiden A.S. memasukkan 
A.S. dalam perang Korea tanpa per- 
setudjuan Kongres A.S. lebih dulu 

dengan menjatakan tindakannja ini 
sebagai ,,tindakan polisioni?”. 

EMBARGO ig diadakan oleh 
negara2 Barat terhadap bahan2 
strategis ke negara2 blok Sovjet 
telah memerosotkan import karet 
di Sovjet Uni 2 per 3 dibanding 
dengan importnja dalam tahun 

| dakan perundingan di Moskou me) 1952, demikian diberitakan hari 
| Rebo. Tetapi import karet di 
RRT telah mendjadi 2 kali lipat 
dibanding dengan importnja da- 
lam tahun 1952. Hal tersebut di- 
umumkan dalam laporan Interna- 
Lonal Rubber Study Group. Me- 
nurut laporan itu, RRT terutama 
memperoleh karet dari Lanka, De-   

achir dari pembitjaraan2  berhul| berikan oleh Bagian Penerangan 
bung dengan permintaan berhenti #MBAD kepada pers pada tgl. 2 
pd. KSAD- dan pembitjaraan2 tenf dan 5 Djanuari 1954 - mengenai 
tang alasan2 jang dikemukakan | hasil reiinie tentara di Istana Ne 
oleh pd. KSAD -bagi permintaang gara pada tgl. 31 Desember 1953, 

kan kata2 ,,Uni Perantjis”. Mes f 

penting. 

berhentinja itu? TP Sa 
Djawaban: Seperti 

ternjata dari pengumuman F 
rintah tertanggal 10 Desember: 
dan keputusan Presiden/Pangli: 

“Tak Perlu 
Berunding 

reueh—Andjuran Z. . 
Baharuddin 

PADA TINGKAT jang sudah 
sedemikian memuaskan ini tida 
perlu pemerintah j i 
mengadakan und n 
gerombolan pgsiberdntak 
Beureuh, Lain. Naat 
pemberontak itu ng s 
pada alat2 kekuasaan untuk min 
berunding, barulah ada pertimba- 
ngan2 lain. Demikian keterangan 
Zainul Baharuddin, kefua Seksi 
Pertahanan Parlemen, kepada pers. 
Z. Baharuddin jang baru kembali 
Gi Djakarta setelah mengikuti pe- 
nindjauan Menteri Pertahanan Iwa 
Kusumasumantri ke Sumatera Uta- 
ra, selandjutnja menjatakan ke- 
puasannja terhadap hasil2 jang 

ne ba-tjoba 

    

  

“d'tjapai oleh alat2 kekuasaan ne- 
gara dalam memulihkan keama- 
nan di Atjeh. Kerdja-sama antara 
Angkatan Perang, polisi dan pe- 
merintah sipil setempat patut di- 
pudj. Berkat ketaatan dan kebu- 
latan alat2 kekuasaan itulah ma- 
ka kini pekerdjaan mengembali- 
kan keamanan diseluruh Atjeh tih 
mentjapai tingkat terachir. Demi- 
ken Z. Beharuddin. 

Dapat dikabarkan pula, bahwa se- 
.waktu penindjauan Menteri Pertaha- 
nan ke-Sumatra Utara, Panglima 

|T.T. 1 Kolonel Simbolon memberi- 
kan keterangan, bahwa dipandang 
dari sudut militer sekarang sudan 
waktunja militaire bijstand ditarik 
dari. daerah Atjeh.  Pendjagaan ke- 

'amanan tjukup diserahkan kepada 
polisi. Akan tetapi pemerintah sipil 
setempat beranggapan, bahwa se- 
mentara bulan ini masih perlu ada- 
nja militaire bijstand. Pertama untuk 
mengadakan koordinasi pemerintah 
setjara effektip dan keamanan perlu 
diselenggarakan begitu rupa. untuk 
melantjarkan pekerdjaan pemerintah 
setempat, teristimewa untuk peker- 
djaan pembangunan disegala lapa- 
ngan. Baik Kolonel Simbolon, mau- 
pun Gubernur Amin membantah de- 
ngan keras pernjataah jang diberi- 
kan oleh anggota Parlemen Amelz 
dan Noel Ibrahim dalam sidang ba- 
ru-baru ini, ialah jang mengatakan, 
bahwa tentara dan alat2 kekuasean 
lainnja  mendjalankan  kekedjaman 
dan perbuatan2 jang menjakitkan 
hati rakjat. Keterangan demikian itu 
sangat dibesar-besarkan dan keada- 
an di Atjeh "diputar-balikkan, ber- 
tentangan dengan kenjataan itu sa- 
ngat disesalkan. (Antara). .- 

FILM BARU: CHAPLIN MEM- 
PEROLOKKAN SENATOR 

McCARTHY. 
Charlie Chaplin, bintang flm 

Inggris jang termashur itu, akan 
mendjad' peranan utama dalam 
sebuah flm jang akan dibuat 
di Inggr's. Dalam comedy tni 
Chaplin akan mendjadi tokoh jg 
mudah diterka. sebagai senator 
Amerika Ser'kat Joseph McCar- 
thy, jang terkenal dengan pem- 
buruannja terhadap apa jang di- 
namakannja ,,keg'atan2  anti- 
Amerika”. 

  
  

Rusia-RRT Import Karet Dari 
ngan negeri ini memang RRT te: 
lah mengadakan perdjandjan un- 
tua 5 tahun jang menentukan 
RRT setiap tahunnja akan men- 
dapat 50.000 ton karet mulai ta- 
hun 1953. 

Menurut taksiran — International 
Rubber Study Group, Soviet Uni 
dalam tahun 1953 mengimpori kua- 
ret. sebanjak 41.800 ton, sedangkan 
dalam tahun 
berdjumlah 123.000 ton. £ 

Dengan demikian embargo Barat 

tu telah mengurangi . ,,guota” So-   svjet jang Ik, 80.000 ton setahunnja, 

  

Lembaga 

Kon. Batavasseh Ganootsehap 
' san Kurt n.. Wetenschapapn" 

Kobudajaan Indonesia , 

  

       
      

    

   

    

   
    

     

   

   

    

Idjalankan 
sebagai KSAD. Adapun alasannja, 

Dengan Fihak D. Beu-| 
Ipiman Angkatan Darat, sehingga ti- 

“Isuras keputusan. 

2 

1952 import karetnja| 

laka penjelesaian jang telah di 
peroleh dalam soal permintaan 
erhenti pd. KSAD adalah seba   

"gai berikut: 
(&). Tidak dapay dikabulkan per- 

#mohonan berhenti pd. KSAD, dan 
"pendjabat ini diperintahkan “untuk 
tetap dalam djabatannja dan men- 

tugas dan kekuasaannja 

ialah bahwa keamanan Negara R.I. 

pada dewasa ini masih membutuh- 
kan tenaga pd. KSAD dalam pim- 

dak dapat  dipertanggung-djawab- 
“bkan, bilamana permohonan tsb. di 
#kabulkan. 

“ (2). Mutasi dalam MBAD dengan 

gal 30 Nopember 1953 no. 220/M/ 
53 - mempunjai dasar jang sjah dan 

“menurut hukum. Dipandang dari 
3 ae 2 F 

   
   

      

   

    

Pbahwa kepada — Per “jang ber- 
sangkutan diberi kesempatan untuk 
bekerdja dan ' menundjukkan ketja- 
kapan mereka dalam melaksanakan 
tugas jang terikat pada djabatan2 jg 
mereka duduki sekarang kearah pe- 
mulihan serta pemel'haraan keutu- 
han Angkatan Darat. 

(9. Hak2 serta kekuasaan? pd. 

KSAD selaku pendjabat jang ter- 
tinggi di Angkatan Darat, sepan- 
djang telah ditetapkan dalam pera- 
turan2 jang ada atau jang telah 
mendjadi tradisi dalam Angkatan 
Perang, akan tetap dihormati. 
(4. Tidak dibenarkan oleh Peme- 

rintah, bahwa para Panglima atau 
Perwira Angkatan Perang menjata- 
kan pendirian - mereka didepan 
umum tentang soal kebidjaksanaan 
Pemerintah, karena perbuatan jang 
dem'kian itu bertentangan dengan 
sifat dan tugas anggota Angkatan 
Perang. 

(5). Pd. KSAD dan para Pangli- 
ma, Komandan dan pendjabat2 lain 
nja dari Angkatan Darat, jang di 
wakili pada reunie di Istana Nega- 
ra tsb. diatas menerima baik penje- 
lesaian Pemerintah ' dengan kepua- 

san hati atas dasar saling pengerti- 
an antara pihak Pemerintah dan ten 

tara, bahwa perpetjahan di Angka- 
tan Darat harus segera dihentikan, 
karena djika tidak akan menimbuk- 

kan bentjana bagi kemerdekaan dan 
kedaulatan Republik” Indonesia, jg 
telah ditjapai dengan susah-pajah 
dan korban penderitaan jang tak ter 
hingga. $ 

Pertanjaan: 2. Apakah pd. KSAD 
setelah pembitjaraan2 telah menarik 
kembali permintaan berhentinja 
oleh karena pd. KSAD “dapat di ja- 
kinkan bahwa alasan2 bagi permin- 
taan berhentinja itu tidak kuat? 
Apabila demikian halnja, tidakkah 
Pemerintah sependapat dengan pe- 
nanja bahwa Pemerintah perlu mem 
berikan peringatan atas tegoran ke 
pada pd. KSAD agar  selandjutnja 
sesuatu soal dipertimbangkan dulu 
matang2 sebelum soal itu didjadi- 
kan bahan untuk pengumuman? dan 
alasan bagi permintaan berhenti? 
Djawaban: Pemerintah dapa, me- 

mahami s'kap pd. KSAD disekitar 
mutasi di MBAD jang dilakukan 
oleh Pemerintah dan mengerti akan 
sikap itu. 
“Sebaliknja 

terdapat pula pengertian terhadap 
tindakan Pemerintah, terbukti dari 
kenjataan, bahwa pendjabat ini te- 

'lah menerima keputusan 
tah seperti diuraikan diatas. 

|. Berhubung dengan adanja saling 
pengertian itu, maka sama sekali ti 
dak ada persoalan tentang pemberi 

  
i 

Presiden 'tertang- | 

dari fihak pd. KSAD: 

Pemerin- 

an peringatan atau tegoran seperti 
yjang dimaksudkan oleh penanja jg 
terhormat. (Antara). 

suatu djumlah jang dianggap di bu- 
tuhkan oleh Sovjer Uni untuk keper 
luan sipilnja.  Sovjet Uni djadi da- 
lam tahun. 1953 tidak mengimport 
karet sebanjak  djumlah jang di- 
idjinkan. Tetapi hal ini mungkin dju 
ga disebahkan karena Sovjey Uni ke 
kurangap, uang sterling. 

Djumlah karet jang di-import So- 
vjet tadi terutama diperolehnja dari 
sumber2 Malaya dan Indonesia, Se- 
baliknja import karey di RRT da- 
lam tahun 1953 sangat meningkat 
bila dibanding dengan tahun 1952. 

Menurut Study Group tsb., im-   

2 

Indonesia 

| kembalinja 

memunanamar. 

“18 
  

Bantulah ) 1. 

DOMPET   MERAPI 
  

Nu Untk Mali: 
sud Dawai 
Amerika Siapkan Ren- 

tjana 5 Tahun 

DJURUBITJARA kementerian 
luar negeri Amerika malam Ke- 
mis membenarkan, bahwa dalam 
pertemuan hari Rebo Georvi Za- 
rubin dan Walter Bedell Smith 
telah membitjarakan masalah te- 
naga atom. Dikatakan, bahwa 
pembisfjaraan itu meneruskan pe 
rundingan tentang prosedure me 
ngenaji rentjana presiden  Kisen- 
hower tentang pemakaian tenaga 
atom untuk maksud2 damai. 

Atas pertanjaan, mengapa Za 
rubin tidak mau menunggukan 

John Foster Dulles 
dari Caracas untuk mengadakan 
pembitjaraan itu, djurubitjara 
tadi meminta para wartawan su- 
paja mengadjukan pertanjaan itu 
kepada Zarubin karena adalah 
Zarubin jang meminta diadakan 
nja pertemuan itu. 

Achirnja dikatakan oleh djuru 
bitjara tadi, bahwa perundingan 
hari Rebo itu mungkin akan di 

  

    

Gubernur Porto, Rico, Luis Munos Marindent (kanan) telah segera ter 
bang ke Washington sesudah dilakukan penjerangan “atas Dewan “Per- 

wakilar Rakjat Amerika oleh beberapa orang patriot. Porto Rico, “untuk 

mengutjapkan keheranannja 

    

    EDISI POS. 

  

  

Ekor Keributan .| 
Di Gd. Kongres 

atas penjerangap tersebut.   
  susul oleh perundingan lainnja. 

. Sementara itu, Dulles ditunggu 
kembalinja dari Caracas pada 
achir minggu ini. 

Rentjana 5 tahun. 
Pemerintah Amerika Serikat te 

lah membuat suatu rentjana 5 ta 
hun, dengan maksud mempela- 
djari eksploitasi dari tenaga atom 
untuk keperluan? industri, demi 
kian Dr. Henry Smith, seorang 
anggota dari Komisi Tenaga 

Indonesia Harus - 
"Ambil Inisiatip -    

Atom mengumumkan di Wash- 
ington pada malam Rabu. 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
komisi merentjanakan pembuatan 
4 buah reaktor atom lagi, disam 
ping reaktor jang pembuatannja 
telah, diumumkan bulan Oktober 
jang lalu. Diterangkannja, bahwa 
tiap2 reaktor akan dapat membe 
rikan tenaga listrik kepada suatu 
kota sebesar 16.000 penduduk. 
Smith menambahkan, bahwa re- 
aktor2 itu tak dapat memberikan 
'petundjuk dengan pasti, apakah 
tenaga atom dapat menghasilkan 
tenaga listrik jang tjukup murah 
untuk dipergunakan dalam indus 
tri, tetapi soal ini dapat diselesai 
kan: (Antara-AFP) 

Indon.-USA 

Setudju “ 
Tentang Harga Timah 

Icang Didjual Kepada 
Amerika « 

DELEGASI timah Indonesia 
di Washington pada hari Kemis 
kemaren telah mentjapai persetu 
djuan dengan delegasi Amerika 
tentang harga timah jang akan di 
djual oleh- Indonesia dalam tahun 
ini kepada Amerika Serikat. Per 
setudjuan harga jang ditjapai itu 
adalah mengenai pendjualan seba 
njak kira-kira 18.000 ton timah 
untuk tahun ketiga (1954) sesuai 
dengan persetudjuan timah jang 
kini masih berlaku antara Indone 
sia dan Amerika. 

Persetudjuan tentang harga ti- 
mah itu telah ditandatangani oleh 
pemimpin delegasi ir. Darmawan 
Mangkoesasmito dan ir. Ukar 
Bratakusuma atas nama pemerin 
tah Indonesia. 

Ketjuali fatsal tentang harga 
timah ini, fihak Indonesia telah 
mengadjukan beberapa amande- 
men atas - usul Amerika - pada 
waktu perundingan? mengenai ti- 
mah itu dimulai beberapa bulan 
jang lalu. 

Apakah mengenai fatsal2 lain 
nja telah ditjapai djuga persetu 
djuan, kini belum dapat diketa- 
hui. 

Atas pertanjaan2 PlI-Aneta ke 
pada fihak resmi di Djakarta, 
fihak tsb. belum dapat memberi 
keterangan2 jang pasti tentang 
berita ini. (Pia.) 

Untuk Meredakan Ketegangan India — ' 

Pakistan: Kata Otto Rondonuwu 
KONPERENSI KOLOMBO jang akan datang bagi Indonesia 

merupakan udjian bagi kesanggu pannja untuk mewudjudkan suatu 

  

pertemuan jang lebih luas jang 
Afrika untuk membentuk perda 
an keterangan ketua Seksi Luar 
wu kepada Antara dalam komen 
adakannja konperensi seluruh A 
ditjita-tjitakan oleh pemerintah. 
an konperensi Kolombo ini benar- 
rensi Asia-Afrika jang dimaksud 
hendaknja djuga dapat mengam 
ketegangan antara India dan Pa 
kin, maka Asia akan tidak dapat 
djudkan perdamaian dunia. 

Tentang atjara konperensi Ko- 
lombo, jang sekarang ini sudah 
diketahui akan mengutamakan 
soal2 pertahanan dan politik, 
Otto Rondonuwu katakan, bahwa 
adalah: tidak mungkin, bahwa 
konperensi itu tidak akan memba 
wa manfaat. Soal pertahanan jg 
akan dibitjarakan itu tidak. men 
diadi alasan. bagi pemerintah un 

tuk .tidak ..mengambil bahagian | 
dalam konperensi itu, 

Konperensi Kolombo akan ber 
hasil apabila pemerintah. Indone 
sia dengan tegas mengemilkakan 
pendiriannja dan dengan “sendiri 
nja dengan berpedoman pada po- 
ltik bebas jang aktip, maka Indo 
n€sia tidak akan turut dalam pakt 
militer apapun "djuga jg ditudju 
kan kepada salah satu kekuasaan 
didunia ini andaikata soal ini 
nanti dibitjarakan. 

Dapatkah Indonesia turut 
konperensi Djenewa ? 

Berhubung dengan kemungkinan 
berbagai negara Asia turut serta “da 

lam konperensi Djenewa jang “akan 
datang “untuk membitjarakan masa- 
lah Asia, Otto Rondonuwu menjetu 

djui apabila Indonesia dapat turut 
mengambil bagian. . Seperti diketa- 
hui, konperensi Djenewa jang akan 

datang bersama RRT akan mentjari 
penjelesaian ' soal Korea dan Indo- 
China dengan mengundang berbagai 
negara Asia lainnja. Otto Rondonu- 
wu berpendapat, bahwa selama ini 
dikalangan  negara2 ' besar tampak 
suatu keangkuhan untuk meman- 
dang enteng Indonesia day, negara2 
Asia lainnja. Keinginan untuk turut 

serta dalam konperensi di Djenewa 

fu didasarkan pada alasan, bahwa 
RRT dan beberapa negara Asia ter 
tentu lainnja, belum . dapat di pan-   dang sebagai mewakili seluruh  ke- 
inginan negara Asia. (Antara). 

  

Minta Dibentuk Pani- 

tia Penjelesaian' Kratou 
Untuk Mengurus Keadaan Kraton Solo 
Selama Sunan Beladjar Di' Djakarta 

WARTAWAN Suara Merdeka” memperoleh keterangan, 
bahwa Senin jl. telah berangkat dari Solo ke Djakarta Ketua Nar- 
powandowo Brotodiningrat dan Ketua Putri Narpowandowo Nj. 
G. Judonegoro, jang diutus oleh organisasinja masing2 utk meng 
hadap Menteri Dalam Negeri Prof. Hazairin. Maksud kedug utus- 
an itu adalah untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, supa- 
ja selama Susuhunan menuntut 
tah Kraton diperkenankan memb entuk Panitya Penjelesaian Kra- 
ton Surakarta jang terdiri dari wakil!2 Narpowandowo 
Putro Sentono 3 orang, Sarekat Sekerdja 1 

dan wakil dari Pemerintah Pusat seorang jang duduk seba- oran 

gai Supervisor, 

Bagaimana hasil kedua utusan tsb. 
hingga kini belum diperoleh ketera- 
ngan. 
Dalam pada itu diperoleh kabar, 

meliputi seluruh negara2 Asia dan gi 
majan dunia jang positif, Demiki, 
Negeri Parlemen Otto Rondonu 

tarnja mengenai kemungkinan di 
sia dan Afrika sebagaimana jang 
Diterangkannja, bahwa mudah2- 
benar dapat disusul oleh konpe- 
kan itu, “akan tetapi Indonesia 
bil inisiatip untuk meredakan 
k'stan dan kalau ini tidak mung 
memegang peranan dalam mewua 

Taduhan Thd" 
Kartawinata 

Menghina Salah Satu - 
Golongan, tenduduk 

1 

nerangkan kepada Antara, baha 
wa dalam minggu depan 
Kedjaksaan Djakarta mengharap- 
kan sudah dapat menjerahkan 
perkara M. Kartawinata dari 
»Permai”, kepada pihak Penga- 
dilan Negeri Djakarta guna ses 
landjutnja diadili. Ketentuan ten- 
tang tanggal dan waktu perkar 
tersebut diperiksa dan diadili ot. 
Hakim, menurut Djaksa Tinggi, 
sepenuhnja tergantung dari pihak 
Pengadilan Negeri Djakarta sen- 
dri. Menurut Djaksa Tinggi se- 
landjutnia,  Kartawinata dalam 
hal ini d'tuduh melanggar pasal 
156 KUHP, jaitu ,,menghina sa- 
lah satu golongan penduduk”, 

Diterangkan, bahwa perkara Kar- 
tawinata ini t€lah diterima oleh Ke- 
djaksaan Djakarta dari pihak  Ke- 
djaksaan Agung jang per-tama2 me- 
lakukan pemeriksaan mengenai per- 
soalan itus kini pihak Kedjaksaan 
Djakarta dengan giat sedang mempe 
ladiari perkara itu dan diharapkan 
akan sudah dapat diserahkan dan 
diteruskan kepada pihak Pengadilan 
Negeri Djakarta dalam minggu jang 
akan datang. Demikian Djaksa Ting 
gi R. Sunarjo. “ 
Sebagaimana diketahui, persoalan " 

mengenai Kartawinata ini telah me- 
nimbulkan reaksi ummat Islam dibs 
berapa tempat, jang menganggap 
utjapan2 Kartawinata dalam pidato 
jang diutjapkannja pada waktu ulang 
tahun partai itu sebagai suatu hal 
jang mengandung penghinaan? ter- 
hadap agama Islam. (Antara) 

MENTERI PERTAHANAN 
PERINTAHKAN BREIDEL 
HARIAN TINDJAUAN. 

, Rebo Pagi pera'mpin redaksi ha- 
rian Tindjauan telah dipanggil 
menghadap pd. Pangiima T,T, VII 
Overste Warouw dan d:beritahu- 
kan instruksi dari Menteri Perta. 
hanan Iwa Kusuma Sumantri un- 
tuk membreidel harian tersebut se- 

t 

- 

£ 

DJAKSA Tinggi Sunarjo mes 
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p lama 7 hari terhitung mulai tang- 23 peladjaran di Djakarta, Pemerin- | gel 10 Maret sampai deriyan tang- 2 : gal d Yara La.d, berhubung di- sa orang, | s'arkannja berita tentang bantuan ze Kraton Surakarta 1| Rp. 2 djuta dari Duta Basa RRT 2 untuk Iwa, pada tanggal 2 Pe. 7 

wandowo itu dikabulkan, supaja Pe- 
merintah Pusat menempatkan pula 

seorang wakil didalam Panitya Pe- 
njelesaian Kraton tsb. dan djangan   

  

hanja sebagai Supervisor. Selain. itu 
S.S.K.S. minta pula agar penentuan 

djumlah wakil2 golongan didalam 
panitya itu didasarkan atas perban- 
dingan besar ketjilnja djumlah ang- 
gauta masing2 organisasi jang ber- 
sangkutan. 

bahwa berhubung dengan kedjadian 
tsb. S.S.K.S. selekasnja akan mengi- 
timkan 2 orang utusan untuk meng- 
hadap Pemerintah Pusat jang mak- 
sudnja minta agar djika usul. Narpo- 

Menurut perbaridingan itu 
lah pada tempatnja bahwa Narpo- 
wandowo dan Putro Sentono ma- 
sing2 diberi 3 orang wakil dan 
S.S.K.S. hanja 1 orang wakil dida- 
lam panitya tsb. karena menurut per 
kiraan Narpowandowo . beranggauta 
Lk. 500 orang, Putro Sentono Lk. 
150 orang, sedang S.S.K.S. lebih ku- 
rang 900 serang. 

Berhubung dgn. tuntutan S.S.K.S 
itu sumber -lain menjatakan, bahwa 

por, karet RRT dalam tahun jang 
lalu berdjumlah 56.750 ton, sedang 
kan dalam tahun - 1952 import ke- 
ret. di. RRT hanja  berdjumlah 
23.750 ton. 

Tentang embargo terhadap ka- 
ret dapat “ditambahkan, bahwa 
diwaktu achit2 ini telah diambil 
tindakan oleh negara2 Barat utk. 
membolehkan karet mutu rendah 
didjual kepada negara2 blok Sov 
jet karena karet itu oleh para 
ahli dianggap tidak mungkin da 
pat dipergunakan untuk keperlu 
an persendjataan, (Antara-UP)   kan tugasnja, 

tidak4 » 

bruari j.b.l. 

Algodjo' Ba- 

  

njuwangi Di.. 
tangkap 

Antaranja Sudah Pernah “ 
. Membunuh Orang 

26 Kali 

TIGA ORANG jang telah me- 
lakukan puluhan kali pembunu- 
han didaerah Banjuwangi, 
Tekk 126 kali, pembunuhan), 
Meleng (20 kal!) dan Kastari (10 
kal), sebelum lama berselang te- 
lah dapat tertangkap di Modjo- 
kerto dan kini telah dalam taha- 
“nan pihak jang berwadjib di Ba-   

skurang bidjaksana” dalam melakuspokan SN kaan penduduk ig 
ikit djumtahnja, 

djika tidak ada wakil Pemerintah | njuwangi, Merekas tidak sadja 
Pusat jang duduk | didalam panitya | melakukan pembunuhan, tetapi 
itu, dikuwatirkan Panitya itu akan djuga melakukan pula peram- 

tidak sed 

  

paitu , 

    

       

    

                  



      
   

   
    

      

   

  

   

    
       

        

   
   

      

   

     

  

      

     

    

    

2 KBS mei 
epada para p 

diminta dengan h 

    

| kantor Kota | 

    

aa Bane oleh pe 
at diminta kembali ke 

watan Pekerdj: 
Besar Semarang, | ( - 
lah sjarat2 jang ditentuka era | 

| 4. Harap jang berkepentingan 
lum dan suka uk Ai 

        

   

    

   

      

     

      

   
   

rus dibajar pada bulan Na sa 1954, 

@ maka seluruh 
8 die Centrum, baik SMA/SMP/SGA, 

| terutama mereka jang kini duduk di 
: dalam kelas jang tertinggi jang akan 
menempuh udjian telah mengambil 

putusan sbb.: Mendesak kepada di- 

.|Pemalang 286, Tegal 225, 

  

P PAN PE IAN PENETAPAN (Ph EMBAGIA Si 

Jah Djateng. 

an pembagian guotum hadi 
Itahun 1954 untuk tapa Kabupaten | — 
dalam wilajah Prop. Djawa Tengah 

ia jang keputusannja berdasarkan. atas | 
surat kawat Kementerian Agama 

b.: Kota Besar Smg. mendapat | 
'goutum 16, Ha Smg. 40: Kendal | 
128, Purwodadi/Grobogan 27,  De-' 
mak 57 atau seluruh Mares, . 
| dapat guotum 168: . Kar 
Sa dapat guotum 685 t rbagi 

Pekalongan 21, Kab. Pekalongan 

  

   

     

     

ata 

Kares. Kedu 273, jalah Kab. Mage. 
ajate | lang 67, Temanggung 15, Purwore- 

Idjo 32, Kebumen Nae. 
-136: Kares. Pati dapat 

Wonosobo 
'guotum: 167, 

jaitu untuk Kab. Pati 15, Kudus 49, 
— Kota | Djepara 25, Rembang 43, Blora 35: 

-| Kares. Surakarta dapat guotum 22, 
terbagi Kota Besar Surakarta 10, 
Kab. Klaten, Sragen, Sukohardjo 
dan. Bojolali masing2 guotumnja ai 
Djumtah seluruhnja 

“HUTAN MONGGOT SE- 

stansi di Djawa Tengah disatu fihak 

Ingembalikan tanah hutan Monggot 
di Gundih pada Diwt Kehutanan se 
luas 8000 ha. jang dibuka oleh rak 
jat sedjak zaman Djepang. Untuk 
tidak meruntjingkan keadaannja, ma 

“Utk. kan) 

Menurut keterangan darj ang 
Urusan Agama Prop. Djateng, daftar | 

- | bermotor jang lalu didjalan2 dengan 

» (Korban Merapi. 

belum djuga dibubarkan dan kabar- 

    

| Pada se - “RA Minggu jl 
“oleh SSSS (Sarekat Sport 
'tor Surakarta) telah diadakan p nem 
pelan plakat pada semua kendaraan 

  

dimintai bantuan sekedarnja. untuk 

Tjelengan2 untuk penerimaan ban | 

djutnja telah diserahkan “kepada 
n'tya Korban Merapi wata Besar Su 
rakarta. 1g n 

USAHA: PANITIA PENDIRIAN 
UNIVERSITET SOLO GAGAL 

“Dari fihak panitya pendiri: 
   

    

   
   

. Irian ,.Nas'onal”, 

laa tangani “oleh 54 sorang Augota2 
IR. 

Tema, AKTIF ST APAM 

. Warga-negara turunan Oibanaion 
ini sedang giat mempersiapkan diri 

Juntuk turut aktif didalam pemilihan 
umum, jaitu untuk memilih wakil-wa 

ka didalam DPR. Ger 
impin « 

ran dari | 

   

andju muka2 mereka jang 

    
“Pada hari jatt - Na lalu 

wakil2 dari pemuda2 R.C. jang pa 
da tg. 25-2 jang lalu menjerbu Ha- 

Kes pim 
pipan umum Yan, ksi sk terdebut 

aika 

  

“jang turut dalam  penjerbuan   versitet Solo 'diperoleh kabar, 
jusaha2 panitya tersebut supaja 
lo d'dirikan universitet sebagai se! 

    

Indonesia. 

BOJOLALI 
  

Fb sanfosala dan permintaan maaf ke- 

Sebenarnja sedjak lama di Solo sai 

| kalangan penderita tjatjad. Oleh pi- 

   tersebut. Dalam surat itu dinjatakan 

'itu dilakukan tanpa d rentjanakan ter 

Hanja diharapkan tindakan jang bi- 
djaksana. dan keringanan hukuman 
mengingat faktor? jang terdapat d' 

hak pimpinan Nasional” dinjatakan 
bahwa dari p'haknja tiada menaruh 

leh CHTH sesuai apa 

  

   

    

   

  

bolan Menjerah 

djur Dan Gununghalu. 

DARI MULAI TG. 8 Maret sam 
pai hari2 belakangan ini di bebe 

rapa tempat jg sering terganggu 

keamanannja telah terdjgdi pe 

njerahan gerombolan? berkelom 

pok dgn membawa sendjata kepa 

da jg berwadjib. 
Menurut berita pers jg dikeluar 

serta 3 putjuk sendjatanja kepada. 

Bataljon 307. Sehari sebelum itu 

25 orang anggota gerombolan 

da membawa 13-putjuk sendjata 
dan 581 butir peluru telah menje 
rah terlebih dulu kepada suatu 

kesatuan dari bataljon #b. 

Laporan dari daerah Tjiandjur 
menjatakan, bahwa 13 orang 
anggota gerombolan telah menje 

Dbjuga di 

njerahkan diri dgn seputjuk sen 

djata Thomson dan 70 butir pelu 

"u. (Antara), 

Didaerah Bekasi-Tjianj|: 

hadji setidak-tidaknja telah dapat 

sel 

/daerah jang sederadjat dengan itu 
jang tidak ada P.H.I., tjalon hadji 
dapat langsung mengirim poswissel 

kekantor pos jang terdekat untuk 
perwakilan P.H.I. (P.H.I. pelabuhan 
besar) jang bersangkutan, tetapi se- 
ibelumnja harus “datang pada pa-| 
mongpradja (kepala daerah) jang | 
berhak memberi paspor hadji untuk 
memperoleh pengesahan bahwa ia | 

  
Itar tersendiri. 

Tjalon hadji, sesudah  dibikinkan 
# poswissel dengan setjara gratis (tan 

  

  

Penting Bagi 
Djemaah Hadji 

|Tjara Pembajaran— Perbekalan Jg 8o- 
leh Dibawa — Berlakunja Ticket , 

DENGAN SURAT keputusannja ttg. 1 Maret 1954, menteri 
agama menetapkan, bahwa tjalon hadji jang sudah dapat paspor 

Tjalon? 

surat idzin naik hadji dar rw 
walikota/kepala daerah jang sederadjat dengan itu dan telah diperik- 
sa baik oieh dokter, harus datang kepada 
P.H.I. diibukota kabupaten atau kotabesar untuk dibikinkan poswis- 

guna mengirimkan ongkos hadji kepada perwaki lan P.H.I. (P.H.. 
pelabuhan besar) jang bersangkutan. T jalon kadji dikota, d'mana ada 
perwakilan P.H.I. (kota pelabuhan besar), jang ada B.N, I-pelabuhan, 

pembantu perwakilan 

tempat sebaiknja diantar oleh “se- 
orang anggota pembantu perwakilan 
P.H.I. untuk menjetor uang ongkos 

Latin guna dikirim beban perwaki- 
lan P.H.I. tersebut. 

| Recu pengiriman uang jang diteri 
ma oleh tjalon hadji dari kantor pos 

diserahkan kepada pembantu perwa 
kilan P.H.I. dengan diganti dengan 
»Surat keterangan storan ongkos ha 

'dji” 

ngirimkan wissel pada hari itu. 

Daftar itu harus memuat: a) na- 

ma tjalon hadji, b) nomor surat id- 
Zin naik hadji/paspor hadji, c) dje- 
nis laki2/perempuan, d) alamat leng 

PENETAPAN 20 ORANG PE- 
MAIN #JALONUNTUK 

KES. NASIONAL. 
Komisi Tehnik dan Pemilih Kes. 

PSSI mengumumkan 'sbb.: setelah 
mempeladjari usul pentjalonan Ko- 
misi Pertimbangan dengan memper- 

lihatkan segala bahan dari pertandi- 
ngan2 seleksi pertama dan kedua, 
tjalon2 Kes. Nasional Indonesia ter- 
diri dari: Keepers: F. Parengkuan 
dan Moersanjoto: full backs: 
Liong Tik (Chris Ong), 
Rasjid, Anas: half backs: 

Chaerudin, 
Ramlan, 

an j 8 lemen semen-| kan oleh Perwira Pers TT. NI | Sidhi, Tan” Li a va Sia € tuan itu Senin il. telah dibuka. de- kini duduk dala um par : " Sidhi, Tan Liong Hauw, Pwa Sian Je at Bunjunag Tt aa Ingan, disaks ikan oleh sementara in- || ara. pada tanggal 6 jb.l. di daerah men Pena pongtang mepalia B. N.I. tersebut dengan me- Liong, Te Kiat Sek, “Pattinasaray 

: Purwokerto 124, Purbolinggo 21, stansi jang Dagangan dan tern p PENJERBU | ja AsIo Bekasi ada 10 orang anggota ge | Tatu Per gaea Tang 5 , : forwards: Witarsa, Soenarjo, Ra- 
dari batak LN : e | Bandjarnegara 1s, “Tjilatjap 125: karen La Ne 2 1 raga remi AL” rombolan jg menjerahkan diri be | “Di-ibukota “kabupaten/kotapradja pa bajaran), datang kekantor pos sel mang, Tee San Liong, Soegiono, Kho 

Thiam Gwan, Djamiat, J. Siregar. 
Pertimbangan antara Idris jang ikut 
dalam seleksi. dan Kiat Sek jang 

main kombinasi € dinjatakan, bah- 
wa Kiat Sek memperlihatkan mer- 
mainap jang menempatkan dia  di- 
atas Idris, terutama dalam spel- 
inzicht dan posisispel. 

Pasangan Kes. Nasional jang de- 
finitief baru dapat ditetapkan sesu- 
dah para tjalon tadi dilatih dalam Ma untuk Djawa | 2 tjalon hadji di keterangan jang : ang didala li t tj : - jalon hadji dengan keterangan j j alamnja dimuat printji|“. : 5 

PERNYATAAN, ., Tenpan, 1600. . Ibang dari ,,Gadjah Mada” Jogjakar : Ma ta Pan Mag aan rah kepada BODM dan kepada jitulis dalam ruangan ,,berita” jang an ongkos hadji jang dikirimkan via | Wainingcentre dan setelah diadakan 
RA PELADJA £ AB ta, telah menemui kegagalan. : di : n, bahwa perbuatan mereka kesatuan2 tertentu jg bertugas. ada pada blanco poswissel tsb., dgn kantor pos tersebut. pertjobaan dengan pelbagai matjam 

STUDIE CI R MENGENAI “TANAH | Walaupun demikian, “panitya- tsb ' dinjatakan, Pp r Ini antara lain terdjadi di Tjibe | disertai tandatangan dan tjap djawa! Pembantu perwakilan P.H.I. mele kombinasi. Pula penetapan pasangan 
itu pun tergantung dari pada Tagan & Karena “surat an "5 t : Mobil. Tobi Han disebabkan pengaruh ber, Tjampaka, Sindangsari dan tannja. katkan recu-ppswisel, jang diterima dl Asi YA 

no. 1179/sc/54 2 sena ae He BUAS MAAN Ten h Asa Tn Ba Pa aan keadaan 'dan djiwa jang tidak sadar. Me Na en da Sesudah ek Aa meneri "3 4 tjalon hadji itu, didalam buku- 
ran uang sekola Igus | selama 'Selandjutnja oleh sekretaris” umum | '& Mereka Seranka : “Ima poswissel tsb, olehnja — dikirim- 2 Hah : 3 PERTAND SEPAK- 
bulaa April, Mei dan Djuni j Sedjak beberapa bulan ini, fihak in (dapat didirikan universitet partikelir. IPTI, Hudojo, dinjatakan, bahwa me Ikan ..Surat storan ongkos hadj'” ke|, Pembantu perwakilan P.H.I. tiap BTAMDINGAN DNA BOLA 5 daerah Gununghalu dai 1 irimkan wissel itu hari mengirimkan daftar kepada per 

: y £ ngenai tuntutan dari pihak polisi ber 5 Ipada jang mengirimkan Wissel itu. Hana 2 2 Baru2 ini dilapangan Pa diiftna 
sebelum udjian jang dirasakan berat, | ana B. aa Sian na bina timbul Fan 2pe ea Ana Manja SI kena hukum, tidaklah diingkarinja. (kabupaten Bandung) telah ada 2| Mengenai tjalon hadji tsb, perwa ' Wakilan PHI, jang bersangkutan, Les ngi dlanisinekan pertehtingan 

“Institut Stu: (Salah paham gonai Yare2nja 1ne | fatnja chusus, jakni universitetIslam orang anggota gerombolan jg me Ikilan P.H.I. harus mengadakan daf, Mergenai tiap2 tjalon hadji jang me sepakbola jang hasilnja sbb.: Tgl. 4 
Maret antara Kes. PERPETA dan 
Kes. Pol. Seksi IV 2 — 1 dan tgl. 7 
Maret antara Kes.  PERPETA — 
Kes. PSW (Widaridjaksa Pati) 4 — 

5 "3 | rektur Studie Centrum sebagai pim- Hakan Ane yaa 2 revebangkeapan Dag TERIMA RADIO DAN 'rasa dendam sedikitpun terhadap pa t K 2 j kap. e) nomor recu-poswissel dan f) Nu kemenangan” jaga tersebut 
6... pinan Pusat untuk menarik kembali | Na $ BUKU2 BATJAAN. “Ira anggota R.C. jang telah melaku atus & oOosem enan nomor ,,Surat keterangan storan ong Ta 
Ba Pa Sara keputusan tadi dan membeku- | geri dan Menteri Agraria pada tgi.| Pada tg..5-3-1954 oleh Bupati Bot Kan Menekan Tb : : an t kos hadji KID GAVILAN RAMPUNGS: 
"Iskan dan kemudian segera mengida- 17 Pebruari 1954 sbb: 0... Tiolali telah disampa'kan kepada Tjal Ka” PEerbuAN Itu. Parl Utario M ak Perwakilan PHI. tiap hari me- KAN LIVIO MINELLI 
| kan sidang para peladjar untuk meng 1. Tanah-tanah hutan  diwilajah | mat Selo dan Pos Pendjagaan G. Me | Anggauta ariemen tarjo enanjaKkanN | njerahkan (menukarkan). poswissel2 DLM 2 BABAK. 

ambil putusan selandjutnja. Surat 
pernjataan tadi ditanda-tangani oleh 

  

Daerah Hutan Gundih jang h'ngga 
kini dikerdjakan tanpa izin harus di 

rapi di Selo masing2 sebuah -radio 
accu dan 1 pak buku? batjaan dari 

SALATISA 

  

Masalah Pengusiran Penduduk Kp. kepada kantor pos besar untuk me-   nerima (ditukarkan dengan) chegue 

Djuara tindju kelas welter Kid Ga 
vilan sebelum bertanding melawan 

Ez: kembalikan kepada Djawatan Kehu Kementer'an' Penerangan. Maksud : : St Paint Ni Ban £ : Bobo Olson untuk kedjuaraan, hari 

3 # Naa Opa, Aa pena tanan. 2 Sanata radio "dan az di an PAK SUKAMTO MENINDJAU. 'Losemenan Magelang Barra aa Pa An Rante Selasa telah mengadu  djotosannja 
Pu 2. Penglaksangan dari pada pe- | Pendjagaan G. Merapi itu ialah agar | Dengan di-iringi oleh kepala2 poli ) AA el iba kn bar dengan melawan Livio Minelli djago 
-3i KETUILAKNAN DIWAXTU ngembal'an tanah? tersebut diatur se para petugas jang terpentjil tempat- Isi propinsi Djawa-Tengah, polisi kare DENGAN SURATNYJA jang dimadjukan pada tanggal 8 Maret as pesiar Oea aa Ra ani tindju dari Italia, dalam suatu per- 

AGRIB. tjara berangsur-angsur atas ketentu-|nja itu ketjuai dapat mengikuti per | Sidenan Semarang, dan beberapa pem| jl. berkenaan dengan berita tentang pengus.ran penduduk kampung alamat siperiin Bosnia nerabr tandingan tidak untuk kedjuaraan. 

         

    
   

     

     

     
     

           

       

     
      

   
   

   
   
   
   
   

  

   

Hari K0 kira2 djam Ts sore dua 
kendaraan bermotor bar apaan “di: 

.mur. Anehnja, anak tsb. mentjoba 

.men@ahulu? kendaraan jg dari timur 
— djuga, “djustru pada waktu berpapu- 
san. Entah kendaraan mana .jang 

jambar, seketika itu pula kita 

an Djawatan Kehutanan, sesuai dng 
rentjana reboisasinja: 

3. Memberi kesempatan kepada pa 

Djwt. Kehutanan sebagai pemborong 
pekerdjaan tanaman setjara tumpang 
sari. 

4. Menghusahakan dapatnja pem- 
buka2 tanah hutan diwilajah Daerah   

bur. Sedang jang disampaikan kepa 
da Tjamat Selo, mempunjai maksud 

  

BRIDGE DRIVE AMAL. 
Persatuan Tjatur dan Bridge Pa-' 

ti pada hari Minggu, tgl. 4 April 

jad. akapy menjelenggarakan pertan- 

kembangan dunia djuga dapat terhi, besar lainnja dari kepolisian pada ha 
iri Selasa tg. 9 Maret 1954 telah ti 
“ba di Salatiga Pak Soekamto, Kepa 

salnja asrama polisi perintis dan ka- 

'mar untuk orang2 tahanan jang dgn 
tjara menjelenggarakannja (pakai pe 
nerangan neon, kamar mandi dan ka 

mar. ketjil tersendiri) mungkin ini 

  

Losemenan (Magelang) — pengusiran jang langsung mengantjam 80 | 
kepala keluarga dan Lk. 29 rumah 
S. Utarjo meminta pendjelasan2 

Tahukah pemerintah, bahwa per- 
kampungan tersebut sudah ada se- 
mendjak zaman Hindia Belanda dan 
tidak merupakan ,,wilde occupatie”? 

kepada menteri dalam negeri ten- 

djak revolusi rakjat sampai dengan 

perang kolonial kedua — dimana ge 
dung2 tersebut dibakar rakjat, agar 
tidak digunakan oleh militer Belan- 
da — digunakan oleh pemerintah 
R.I., sebagai kantor djawatan kepo 

tangga — anggota parlemen i 
| wissel. 

' poswissel, dan djumlah uang  pos- 

Dibelakang semua poswissel 
supaja ditjap perwakilan P.H.I. dan 

Perwakilan P.H.I. tiap hari menje 
rahkan kepada B.N.I. pelabuhan se 
djumlah chegue jang diterima dari 
kantor pos besar dengan disertai daf 
tar jang memuat nama2 tjalon ha- 

Livio Minelli jang pada pertanding 

an dahulu dengan melawan Kid Ga 
vilan masih tahan dalam ronde ke 

  

besar bea dan tjukai L.A.A.P.L.N. 
dari tiap kapal jang ' meninggalkan 
pelabuhan djemaah hadji jang peng 

Ong 

   

    

'ang sama “untuk 'para pengungsi. Na Polisi#Negara di Indonesia. Ada- tang hal2 sbb.: Tahukah pemerintah teniang ner.st wa pengus ran PR Ann dab TAN “5 3. $10 meskipun ia kalah, tetapi dalam 

ep Ap ny seap heabang aroma Reypeap gun Ba Pu pengungsi bln kndjungan pembesar? tu ber | hadap penduduk kampung Losemenan tersebut jang dilakukan oleh 41 !Unsani Oleh penangtung Sa nertandingan kali ini ta mesti aku 
#laki kita? Bia 17 tahun” “ae. entikan penggarapan TAN Na PATI 3 sifat inspeksi. Dalam hubungan ini| N.V. ,Indonesia Cinema” Ltd (dula N.V. Bouw & Hotel Mij. To ab boleh Aoa aa bnggatan canvas Kid hanja dalam 3 
5 :. f antara lain jang mendapat perhatian| ,,oze”)? £ ERA UAS : F ronde. Rj 
“ngendarai sepeda dari djurusan ti-|dibukanja itu, untuk bekerdja pada jalah objek2 pembangunan baru mit " kepada siapapun djuga. 1 

  

t terlentang di-| Hutan Gundih jang tidak -|dingan Bridge drive amal 'jang pen 3 Dan tahukah pemerintah, bahwa kam lan spor/surat izin |habisan di Indonesia akan dikirim ketahui anak La pan dia at An Ola daan Sana Hi derlan a waktu tong pgn Pan "ira pung tersebut sudah dianggap sah se, lisian Djawa Tengah. “ Badi. aa Mena n setjepat-tjepatnja sebuah daftar dgn." 2 

li 'Sepedanja rusak dan stuur | ke. tempat2 lain atas ichtiar Pamong | tuk korban Merapi. Uang pendafta- an Ka mna bara kamgptg Jatany Kelurahgn Sam | “Kampung Losemenan — kampung gi (daftar model B.RL) daftar ma'wdjuan Djeddah. Surat idzin penge- 1 
ja terpental djauh. Pradja, Djawatan Kehutanan dan la ran Rp. 7.50 seorang dan dapat di- donesia. Sehabis dengan penindjau ban dan bahwa seluruh rumah2 Jang jang penduduknja hendak diusir oleh na' tindasannja diterahkan kepada luaran istimewa ini hanja berlaku 

a polisi memeriksa kedjadi-|in2 nistansi/ badan? jg. bersangku-| lakukan kepada sdr. Kasmani, dil. | 47 kemudian rombongan ' menerus- jada bersifat permanent? N.V. “Indonesia Cinema” Ltd. — itu p HI. Pusat BN. Pusat, dan ke-|"ntuk tahun djemaah 1373 (1954) 4 
., sedang sikorban diangkut tan. : Raya no. 205. Penutupan pendafta aga Men liwat Kopeng kej Tahukah pemerintah, bahwa kom adalah kampung rakjat jang sudah renterian agapos. baulabe untaaa. Tia Sena: 1 

cerumah sakit. Ternjata anak tsb.| Empat fatsal tersebut d'djadikan|ran tgl. 31 Maret. 1954. ane O pleks ,,Loze” tersebut pada 5 ada semendjak zaman Hindia Belan- gji) Penjerahan chegue kepada B.N:I. Ticket kapal hadji terla- 1 
adalah dari Wonotingal Semarang.y| pedoman untuk menjelesaikan per- w. zaman pendudukan Pes telah | |da dulu dan sudah diresmikan seba pelabuhan harus dengan kwitansi lu hanja untuk satu mu 

| Sembrononja, kendaraan jang dari ( sengketaan tanah itu. 2 TJIREBON sita dan digunakan oleh pemer aa Lgai perkampungan dalam lingkungan BN. pelabuhan. Semua storan ong (sim. e 5 
Timur telah melarikan diri, | DIUNDURKAN. Baek sebab ditjngga Nee Ogan Bet natan - a82 kos hadji oleh perwakilan P:H-I ke| Bagian penerangan dari PHI, Puja 3 

an jang dari Barat berhenti. | 'ULANG TH. KE-I 5 ang kota. Selama Zaman KO:OnIai, Za pada B.N.I. pelabuhan, baik jang me|sat memberikan keterangan bahwa 4 
sedang: Mn ini ada pari TH, KEAN PI DKI Dikabarkan, : bahwa undian . ba- RAPAT AKBAR MASJUMI. Dan tahukam pemerintah, 'bahwa''man pendudukan militer fasis Dje-, me Haa —. uang Na an ata menurut surat kementerian agama . : 

O. Mata Alam” no:! Besok pada hari MINGGU te: 4trang ke-I dari Perbepbsi . Tjabang semendjak revolusi rakjat sampai de pang maupun selama revolusi rakjat nnma (opnaam) P.H.I. pusat. bagian urusan hadji jang disampai- 

. Beberapa bagian “dari Maret 1954 djam 8.30 pagi na Kendal jang sebenaraja akan ditarik “Dari fihak" jang bersangkutan di | ngan .. perang: clash kedua “kompleks ytidak pernah mendjadi persoalan dgn. “Pp yyf, pusat ' mengeluarkan uang|Kan kepada semua instansi jang ber 
   
     

      

    

      
    

     dapat kabar, bahwa pada nanti tgl.        

    

  

  

uto ini rusak, tetapi tidak pat di Asrama Puteri R.S.U.P., pada tgl. 15 Maret 1954, terpaksa 1 gedung2nja) tersebut diguna pemerintah daerah dan/atau ,,pemi- ino disimpan di BNI pusat atas |Sangkutan telah ditentukan, bahwa 4 
EA AN - yaa Djuru Kesehatan Indon ta |diundurkan sampai nanti tgl. n Mei! 14 Maret, Masjumi Kab. Kuningan ak pemerintah ih R.L, untuk di liknja” dan djuga kepada penduduk Peng Su Men on nh dan per! Mulai tahun 1954 ini ticket kapal ha “ 

2 2 | bang Semarang -akan mengada 1954. Pengunduran ini disebabkan akan melangsungkan rapat akbar per an -sebagai kantor kepolisi kampung tersebut dikenakan padjak, ' setudjuan kementerian agama. dji hanja berlaku untuk satu musim. 2 

, ANG: ENO. pegangan ulang tahunnja jar Feel karena beberapa hal. 3 “bertempat di Aloon-Aloon Kun'-, an, Tengah? ' demikian diterangkan oleh S. Utar-| . pH. pusat tiap bulan sebelum|Sadja. 4 5 
DPD “SARBUI 1 DJA ATENG, : “ngan. Rapat dimulai djam 9 pagi, j utnja Utarjo "menerangkan | jo kepada menteri dalam negeri. tanggal 10 menjerahkan kepada ke- Seperti Meets, # sampai tahun 5 

z " Dissping memperingati usia orga | MAT IV GEMBIRA | dan para pembitjara dari DPP Ma- dalam suratnja, bahwa achir2 ini te | menterian agama (bagian urusan ha |1953 jang Jalu, ticket kapal hadji jg 4 
tusan sidang pik DPD' nisasi, tidak pula dilupakan kewadji- : “CHUNG SZE. —sjumi al. sdr. Moh. Natsir, Mr. lah mendjadi symptoom umum di-ko KAKEK did daftar pertanggungan djawab, ke ' dikeluarkan oleh Kongsi Tiga berla Ta 
3 RI Djawa Tengah jang ber ban jang : ting dalam menentukan Dengas mendapat perhatian be-: Kasman S'ngodimedjo dil. Kabarnja | ta-kota besar, bahwa beberapa tuan2 luar masuk uang jang dimaksud Itu. ku untuk 2 tahun atau 2 x musim : 

dari tgl. 3-7 Maret 1954 p'lihan Pp irus Baru, dalam usaha sar dari para anggauta dan unda- pada tgl. 13 Marei malam akan di tanah berusaha dengan berbagai dja Peraturan2 jang lebih djelas da-' hadji. 

    

   

    
      

   

     

    
   

   
   
   

   
    
    
    
   

      

  

    

  

   
    

    

  

   
   

  

. mengenai program kerdja. dan 
resolusi2 sbb.: 
aum buruh Perkebunan: Djaminan 

-sosial, Han tahunan, pensiun, peru- 

mahan, konsolidasi organisasi: 
. benark 

matera Utara. 
tt t 

2 BERITA P.P.S.S. 
Pada tgl. 28 Maret 1954, 

akan mengadakan demonstrasi 
Tn didalam Stadion Sriwedari 

Perbaikan nasib! 

OT £. mm 

aksi kaum buruh di Tarik 

Mengirim telgram kepada keluarga 
Maj. Supartawidjaja menjatakan du 
ka tjita atas gugurnja akibat terror| 

Ta BKOI. Kepada Menteri Agraria :me- 
nuntut turut duduknja wakil2 SAR 
BUPRI dalam Panitia Negara uru-. 
san Agraria/pembagian tanah di Su 

sepe djelasan di Kelurahan2, 

nja mengkonsolidir baik keluar mau 
pun kedalam serta menindjau hasil : 

usahanja bagi kepentingan anggauta, 

pada segenap para 

  
ma ”Kator 

aturan Pemerintah no. 9 th. 

nas (bulanan) oleh Djapen Kobes buka 
dengan atjara jang terpenting ialah Oleh ketua umum Oei Tjong An di- 
tentang pergantian nama Diawatan uraikan sedikit tentang maksud dari 
Penerangan Ketjamatan dpan na- pada pertemuan tadi. Sambutan? di 

Penerangan Ksijama- berikan oleh ketua PSIS 

tan” dan memperdalam tentang per mengatakan, bahwa dalam mengha- 
1954, dapi Asian Games, tidak ada se- 

, tentang menjelenggarakan Undang2, Orang pemain di 

ngan Rebu malam il., bertempat Si 
gedungnja sendiri - Djl. Mata 
Ta Chung - Sze telah mengadak 

baik jang telah sedang maupun jang malam gembira untuk banana 
akan d'perdjuangkan. Diserukan ke- ti berdirinja sewindu dan menghor-. 

anggauta untuk. mat para pemain sepakbola jang ta- 

pertemuan tadi, kemudian 

jang a.l. 

Semarang jang 
Pemilihan Umum. Maksud dari pa-tikut dilatih di Djakarta hal mana 

da atjara jang belakangan ini ialah merupakan suatu dorongan 
SSSS untuk memudahkan pemberian penjkelak belatih diri 

terutama | guna menghadapi Asian Games jg. 
"pendaftaran ke HI. Sekalipun TCS tahun ini da i tentang pelaksanaan 

Solo dengan mendapat bantuan pemilih” dan "pentjalonan”. 

untuk 
sebaik-baiknja 

pat merebut kedjuaraan 'PSIS 'tetapi 
keadaan demikian ini ditahun de- 

adakan pertemuan chusus bagi war lan” untuk menumpuk tanah dikota2 
ga Masjumi dikota Tjirebon. 

GEROMBOLAN MASUK 
TJILIMUS. 

Baru? ini didesa Sajana, beberapa 

nja gerombolan itu segera memberi 
kan tanda kentongan tanda bahaja, 
telah ditembak mati oleh gerombo- 
lan. Dalam pada itu gerombolan 
membakar Ik. 57 rumah dan mela- 
kukan perampokan atas bahan2 ma 
kanan penduduk. Kemudian gerom- 
bolan menghilang dan besarnja ke- 
rug'an belum dapat diketahui. 

KONPERENSI DINAS 
DJAPEN MAS. 

Tgl. 17 s/d-20 Maret 1953, oleh 

  

| 

guna keuntungan dirinja, dengan dja 
lan melakukan pengusiran? dan ke-! 
'mudan “kembali tanah2 jang diting | 
galkan rakjat dengan harga jang dia 
uh lebih tinggi dari ketentuan2 peme' 

Lid. telah mengusir penduduk kam 
pung Losemenan — Magelang (kom- 
pleks bekas hotel "Loze”) dengan ti- 
dak seizin pemerintah dan ' dengan 
tidak lebih dahulu mengadakan pe- 
rundingan dengan rakjat jang ber- 

sangkutan telah ditetapkan batas | 
waktu kepada rakjat untuk mening ! 
galkan kampungnja sampai — perte- 

.ngahan bulan April jang akan da- 
tang. 

Padahal! kompleks tersebut (berikut 
gedung2nja) pada waktu zaman pen ! 
dudukan Djepang.telah disita dan di, 

dan kantn' gunakan sebagai ,.bar” 

| - Ruang — 
EKONOMI 

HARGA EMAS. 

Semarang, 10 Maret 1954 : 
| 

24 krt. tiap gr. Rp. 38.50 djual 
22 krt. tiap gr. Rp. 37.50 djual 

Singapore, 10 Maret: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 147.50 beli. 
! dan Str. $ 153.59 djual. 

Londer, 10 Maret: 
Harga emas internasional me- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb : 
Emas Beirut tiap ounce 35.12. 
Emas Macao tiap ounce 37.— 

lam melaksanakan storan ongkos ha 
dii tahun 1954 ini, akan diberikan le 
bih landjut. 

Surat idzin pengangkutan ' 
istimewa. 

djemaah hadji jang pergi ke Djed- 
dah sebanjak: 

SH.S. 5 kg., kopi bubuk 2 kg., teh 
la 500 er.) 1 kg, katjang hidjau 2 
kg., minjak masak (filma) 2 kg., ke- 

rupuk udang 1 kg., emping 1 kg., 
sabun lux 10 bt., sabun tjutji Sun- 
light 6 br., lihab bantal tikar 1 stel," 
bumbu2 dapur 212 kg, sobat2an 1' 
kg., alat2 dapur 7 kg:, makanan: ke 
ring 2 kg., tembakau/rokok 1. kg./' 
300 bt., alar2 tidur dan pakaian 20 
kg. Perhiasan: Perhiasan jang di ba 

wa (dipakai) oleh djemaah hadji: “a. 

Beras O.S./1 35 kg., gula pasir i 

Ketentuan ini oleh sementara dje 
maah hadji telah digunakan untuk 
enara illegaal (tidak sah menurut 
'hukum) bermukim (tinggal) di He- 
djaz, suatu hal jang tidak diinginkan 
“dan tidak pula disetudjui baik oleh 

membandiiri t “hun. ini dapat merebut  kedjuaraan rintah setempat. Pengusiran2 seperti Kepada kapal2 jang mengangkut pemerintah Saudi Arabia ” maupun 
$ pena Ian, Pane Pengenal Pria Hn Bl. , : PSIS. han malam gembira tadi ha- km dari Linggardjati, termasuk Ka ini terdapat dikota-kota seperti: Dja 24 karat : As Ha an sn para tjalon djemaah hadji oleh men oleh kedutaan Indonesia di Dicddah. 
Panitia Pemilihan Umum jang tidak | KONPERENSI DINAS. ! dlir pula ketua PSIS, Oversfe Saragih wedanan Tjilimus, telah didatangi karta, Surabaja, “ Medan Makasar, 2 Kebab dal Ro. 35.50 teri agama diperkenankan untuk de oleh karena djemaah2 jang bersang 

demokratis: mendesak kepada DPP| Tgl. 8 Maret 1954, dengan meng- dgn. pelbagai wakil perkumpulan jg. gerombolan bersendjata jang belum Magelang dan lain2 lagi. : beli Rp. 3g.— Ingan tidak menggunakan suray izin kutan itu biasanja ada didalam ke- 
supaja segera mengadjukan tuntu- ambil tempat di Djape, Kobes te- tergabung dalan PSIS. Setelah ke- diketahui djumlahnja. Yiga pemuda Seperti djuga dilain-lain tempat, P2 pengeluaran tersendiri2, membawa 'adaan jang tidak memuaskan, teruta 

tan tundjangan Lebaran th. 1954 lah diselenggarakan konperensi di- tua panitia Goei Sien Tiauw mem- dari desa tsb, jang mengetahu: ada- Magelang N.V. “Indonesia Cinema Djakarta, 10 Maret : barang2 keperluan bagi tiap2 tjalon ma dalam lapangan penghidupannja 
dan sering menjukarkan kepada pi- 

|hak jang berwadjib. 
i Berdasarkan pertimbangan serta 
kenjataan2 itu, maka atas perminta 

(an dari duta R.I. di Djeddah, mulai 
tahun 1954 ini ditetapkan bahwa pas 

por hadji hanja berlaku untuk sela 
ma Waktu 1 tahun, terhitung mulai 
“ditandatanganinja dan diberinja tjap 
oleh bupati, atau pamongpradja lain 
ataupun oleh pedjabat lain jang ditun 
djuk oleh menteri agama. 

| Bagian penerangan dari P.H.I.“Pu 
|sat menambahkan, bahwa dikeluar- 
kannja ketentuan ini tidaklah berarti 
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ai seluruh perkumpulan? sepedamo 
tor. Maksud dari pada demonstrasi 
tadi adalah untuk menolong korban ' 

     
     
   

   

'Djwt. Pendidikan Masjarakat akan , 'aka opsir2 Diepang, sebab ditinggalkan 
dilangsungkan konperensi. dinas teh- 

IKATAN EXPORTIR NASIO- | (par mungkin agak berat melihat ke 
oleh pemiliknja. Menu pemen:) 

untuk tiap orang seharga Rp 3.000, ' suatu hambatan terhadap orang jg. 
NAL DJATENG giatan2 dari pada pelbagai perkum- EKA AA s. untuk tiap keluarga seharga Rp benar2 ingin tinggal di Hedjaz untuk 

  

G. Merapi. Untuk maksud tsb PPSS  Baru2 ini di Na “dibentuk pulan untuk mentjapai itingkat jang nis jang akan dikundjungi oleh sa 3.000, —. Perlu didjelaskan, bahwa keperluan melandjutkan  peladjaran 
(Semarang) djuga akan kirim wakil2 Exportir Nasional Djawa Tengah, lebih tinggi. Karena itu Overste Sa- Petugas ditiap2 Propinsi 3 orang ba PEN IOI jang dinamakan . perhiasan itu, ia- seperti biasa dilakukan oleh orang2 jang terdiri dari sdr2. Tanny Boy, Be jang disingkat “Ikenda”, Dalam tagih mengandjurkan untuk lebih njaknja. Konperensi tsb. Tee lah barang  perak/mas/permata jg kita sedjak Jama. Untuk keperluan   

  

    

  

     
   
    

    

   

  

           
      

  

   

'“Tjoe Liong, Nawang, Lajoeng, Bach ”Ikenda” ini ada tergabung 15 ex 
tiar, Warlich, sedang M.C.S. Sura- portir nasional, sedangkan sementa- 

     

    

   
     
   

  

   

      

     

   

    

   
  

      

   
   

   

     

     

   

        

        
      
       

   
   

  

   

   
      

  

      

      

   
  

       

  

       

  

       

   

    

        
        

  

     

    

  

giat melatih diri dalam gelanggang 
sepakbola, agar didapat tingkat jang 

  

digedung KPPM, djl. 
Jogjakarta. 
akan dibitjarakan soal2 pokok untuk 

Dalam konperensi tadi. 

  
# 

Semaki Baru, | ! 

  

RADIOI Dapat dipesan 

  

      

dipakai oleh djemaah hadji terlepas 
dari matjam atau modelnja barang! 

lini, setiap orang mendapat kesempa 
tan asal memenuhi ketentuan jg. te- 

  

        
  

       
   

      

       

    
               

       

      

     

   

       

: 
| 

baja kabarnja djuga akan ikut serta ra ditundjuk sebagai sekretaris, Lo- lebih baik. Sambutan? selandjutnja Pee : tsb. Surat idzin ini diberikan dgn. 'Tah diatur oleh pemerintah, demiki 
Mal meuikanal ag emng selan- nosuprodjo dan akan dibantu pula “diberikan oleh wakil2 Ea Ba bagi Ona aa | dari persediaan perdjandjian, bahwa kepada kantor | an pengumuman tersebut. 5 
djutnja dapat diminta di sekertariat oleh beberapa orang lainnja jang Remeo, Garnizoen, Tjahaja Semg., ar 3 Pn HAK Peng Tan SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. | . 

Bodjong 10 dan pendaftaran untuk akan menjusul kemudian hari. . Poris, SSS, PSKS dan Union.. Ma- in “ na dit yr 2 Ng Na Te Semarang, 13 Maret 1954: 
berkundjung ke Solo ditutup pada' Pembentukan Exportir Nasional lam gembira tadi berlangsung de- ks aa : 2 Ati da : Ta uka Th Djam 06.10 Tri Irama: 06.45 Do- | 2 . 1 
tgl. 24 Maret 1954. "dini, ialah berdasarkan andjuran pi- ngan meriah dan diramaikan det Ta La En an 2. la ris Day: 07.15 Irama pagi: 12.05 — Dom et Mera 1 : 

Hari Sabtu tg. 13 Maret jad PPSS hak jang berwadjib, agar pengusaha2 ngan ai ea Naa Mn Ae IA Abe nan La Pn Kang Diang- | L p 
akan mengadakan darmawisata ke nasional djangan sadja memikirkan pinan o Ijay Hian ep: aman Kusuma: 17.45 
Tjirebon Linggedati) dan kembali import, tapi harus dapat pula men MENINDIAU PERKEBUNAN Felix Mendeisohn, 18.15 Hiburan Diuralah derma to100-3-1054 jang di- : 
nja hari Minggu seogan menginap dapatka, pasar diluar negeri, guna PENDAFTARAN ULANGAN : Na : Angg. 'A.P.: 19.15 Mimbar Penera- Abima Susai Mean Ta 2 | 
di Tegal. NN apaan deviezen. SENDJATA API. Hari Kemis Residen  Milono ngan: 19.30 Anekawarna-lagu Barat: Pp Merata bau LNG 2 NAN 2 Tae p. 135.100,47 

. Diperingatkan kepada semua pe- dengan rombongannja' mengadakan | 20.30 'Tjiptaan Ismail Mz: “21.15 Ker SR OK” Wana Mak | 
megang sendjata api dalam Karesi- penindjauan T ng Kana Bo Mataram: 22.20 Ketoprak eK Ki Dutatna Kan ani Pura Rp. 23,75 1 

denan Semarang, ketjuali dari Ten- tjer” jang diusahakan oleh B.R.N. | Mataram (landjutan): 24.00 Hut , £ Si 
-tara dan Polisi, jang belum men- dan dikerdjakan oleh orang2 bekas| Surakarta, 13 Maret 1954: . ta nu Ae yak Dn ra DN NA Sa 1 

1 | daftarkan kembali sendjatanja (her- Pe Na ta- Dak 06.03 Pagi 'meraju, 06.15 Ktr. Pen SR Barus " Banjumas n 'YPE 207 E — registrasi 1954), diharuskan selekas , hun mendapat keuntungan se- angan gerak badan: 06.45 Hida- ! TR an Ana AN Sae » : 
Hadin TEKADE Teo mungkin mendaftarkannja. Pendafta- ' ! besar Rp. 500.000.—. Perkebunan ngan Joy Nichols dll.z 07.15 Dari: Ka : Tg Ni Ke aa sen 1 3440 

“3 Merd Mungil bentuk ran diadakan di Kantor Besar Po- tadi terletak didaerah Kendal. Tapanuli dll.: 07.45 Sagi dengan or- 3 NN MENARA il. P.S 
Ma Ta da pat korting nja. isi, Bagian Urusan pendaftaran sen- kesnja: 12.03 Setengah djam hidu- Kk Di Na en 2 2133 : 

8. Idjata-api, djl. Bodjong 123/125 Se-| PRESIDEN MELIHAT PER- |ngan Teruna Kwartet: 12.45 Musik ' TPI Peteran We Pa 27,95 4 
DAN ADA SEDIA : : marang, tiap hari kerdja antara djam! .. TUNDJUKAN WAJANG ruangan: 13.00 The Andrew Sisters: | S.R, 1 Tn Il P.S. Tjandiroto 

1 Hitam : Lagu? BARAT - TIONGHOA 08.00 — 12.00. Pendaftar harus ORANG NGESTI PAN- 13.15 Jorry Wald dil: 13.45 Peng- ' Oa ee ea naa 25,5 
modern « ang sea naa “ membawa: Surat idzin sendjata-api, DOowOo. hantar makan siang: 17.05 Dari dan aa an ig egasemangsang 
Garrar 80 h meterai setjukupnja dan  sendjata- | “pada Selasa malam presiden Soe-|untuk kanak2: 17.45 Varia Djawa P3. PUtwokerte aa Na en 29,52 

Lu api. Pendaftaran paling lambat sam-/ karno beserta njonja dengan diiringi | Tengah: 17.55 Rajuan Sendja: 18.30 Teka Na Kalitelo, 'Taju ,, 25,81 

“ya , pai tgl, 31 Maret 1954. Mereka jg.'oleh walikota Djakarta Sudiro telah Setengah djam hidangan Tangkai Se an She na II Kab. Kudus ...... ». 27,30 
k $ Sera er 20 Watt, tidak 'memenuhi kewadjiban tsb. menghadiri pertundjukan wajang runi: 19.15 Kontak dengan Pende- S.R. No, I yombong Tg oki Toe IA Uer Lebah Ar 22,19 

7 KAS untuk extra Dena akan dituntut. 1 - orang Ngesti Pandowo jang semen | ngar: » 20.30 Wajang Kulit: 21.20 2 ai 2 NA Tn nga Hn ». 244001 
:a Sa 'amoioon : an djak tanggal 15 Pebruari berma'n di| Wajang Kulit, 22.15 Wajang Kulit Pen rangsati, atj.. Be- 

RENTJANA PERBAIKAN Djakarta atas undangan Panitya Ben | (Iandjutan): 05.00 Tutup. ncr, Loano ......... enakan wu 2eIa 
DJALAN2 DI DJATENG. tjana Alam dan jajasan 17 Agustus Jogjakarta, 13 Maret 1954: Sek. S.R. ,K.P.K.B. di Ringinputih 

Dalam tahun ini oleh djawatan Pe,untuk mengadakan ' pertundjukan2| Djam 06.10 Riang ringan: 06.35 Borobudur, Salaman see.cocooo 1 20— 
'kerdjaan Umum Djawa Tengah te guna korban Merapi. Selasa malam! Orkes Xavier Culgat: 07.15” Bari- S.R. VI peran Susukan Tengaran Smg. ,,  20,— 

RA IGGAN TIMUR 41 lah direntjanakan pekerdjaan penje- perkumpulan tersebut menjadjikan la |san Penjanji2 kita, 12.05 — 13.00 S.R.,VI No. Pa Purwokerto, 18,— 
Sa SEMARANG Ni Propins Rjawa dalam wilajah kon ,,.Kilat Buwono”. ta Nan Ma sajah: 17.00 NN ar, Cr andingan Wil. P.S. ig 

si ropinsi Djawa engah jang mem- 3 sarang Burung u 'ntang: 1/43 Dk g AW yi serbkbas han Pata uh Ig MI ” Dg 

Taka —-- (butuhkan beaja sebesar Rp. 5.008.' SUMBANGAN UTK. C,T.N. 'ambang petang: 18:15 Imbauan: Kepl. S.R. HI di Leran Sluke, Lasem ,, 18,45 
ZAN" Weisorouller OOP Oleh seorang perwira menengan| 19.15 Bingkisan Malam Minggu: 4 S.R. 2 th. Gunungpring di Kemiri, 

datar | Rentjana tsb meliputi pekerdjaan urusan Territorial Djateng di Se-| 19.40 Gema Malam: 20.15 Malam» “ . Subah Hn aa Lan dea “19,90 
ag 1 | berat dan ringan pada perbaikan dja marang kemaren telah diserahkan | Manasuka: 21.15 Malam Manasuka 2 Tengges Sale (Pamotan) ...... na Op 

SAVAGE MUT INY lan sepandjang Ik. 350 km. uang sebesar Rp. 31.500,— lebih kef Jandjutan), 22.15 Malam Minggons Peg,2 Setasiun Sajung .....ooooo 15, 
, | Dari rentjana beaja sebesar itu di pada Gubernur Budiono guna pembe | Batjaan Buku, 23.00 Tutup. / s3 2 Terima dengan Perantaraan Jeweller 

THEATRE Jungle Jim bertempur melawan komplotan Spion, bana untuk perbaikan dan penje Iian traktor untuk CTN di Kal'man Aa NA e : 5 sRATNA"” Bodjeng 66, Semarang ,,  533,— 
SOLO jang ingin Te ot pertjobaan Bom Atoom di hy lenggaraan djalan2 didaerah Karesi tan. Uang tsb adalah hasil pengum Ju: Mane enam aan) ) Pep? Setasiun: PerreKol Lk eata si Ap 3: 102853 

ka tan an ti W. x denan Patissebanjak Rp. 1.395.000,— pulan dari kalangan anggauta2 Ten| APOTHEEK PETANG HARI. | : 
: EXT A: TE WA -TERUS DENGAN SI BA- | Rp. 918,000,— untuk Karesidenan tara dari daerah territorium tsb., dan| Hari ini Apotheek GORKOM, Bo- Djumlah : Rp. 136.128,80 

u. DUT UA ,HUGH HERBERJ”. $ | Pekalongan dan Rp. 900,000,— un disanggupkan sumbangsih jang sede | djong 135 dan KOO HWIE Peko- Ka x Semarang, 10 -3 - 1954. 
(43 tah.) L | tuk daerah Keresidenan Kedu, mikian itu kelak akan ditambah lagi. djan 99 dibuka hingga djam 20.00. 

         

   



      

1 uiali sm | 

| Magsaysay 
Ki TT ngtni 

   

  

SBANGSA2 ASIA jang memperoleh kemerdekaannja dari ben- 

  

   

PE Ot 

Komunis“? | 
”Djelaskan Politik Luar 
lege 2 ps i 

  

Pilipina 

Tuk kolonialisme lama sekarang dalam bahaja akan kehilangan ke- 
merdekaannja terhadap kolonialisme dari komunis dunia, demikian 
diterangkan oleh presiden Pilipina,” Magsaysay pada hari Rebo. Mag- 
saysay dalam suatu statement pent'ng mengenai politik luar neg. P'. 
Fpina menegaskan, bahwa Pil 
menentukan nas b sediri unte pendjadjzhan bentuk apapun & 
katanja. Pn Mu 

  

”Bangsa? jang telah m 
. kemerdekaannja dari bentuk 
— alisme lama sek       

      

Y&, ja akan kehilangan kemt 
:f- itu”, demikian Magsaysay. ' 

»$ Pertahanan jang baik terhadap ba 
& haja ini, dffngkian Magsz ii 
4. "nasionalisme jang sehat”,   

| pertahankan hak-hak seg 
« Asia untuk menentukan nasib 
Y diri, PS 
... Magsaysay mengumumkan 
5 ment politik luar negeri Pil 
1 telah menes pertemuan .$ 

ma tiga diam dengan menteri Iu 
negeri dan pemimpin2 kedua madje 
lis kongres Pilipina.. 

Dikatakan olehnja, bahwa "hasrat 
Gjadi tetangga jang baik di 

se! 

    

    

  
tidak berarti Pilipina ik di: 
jang keras dari Pilipina untuk.men- 
djadi tetangga jang baik Asia” 

| tidak berasti Pilipina di- 
4 “ri dari Amerika atau meninggalkan) . 

ikatan persahabatan tradisionil  de- 
ngan bangsa tersebut. 

Pertemuan dengan  pemimpin2 
kongres serta statement presiden itu 
ialah untuk menetapkan politik luar | 

negeri Pilipina di Asia dan untuk 

mendjelaskan pertentangan? menge- 
nai sembojan ,,Asia untuk Asia 
Dalam statement Magsaysay — di- 

katakan, bahwa pemerintah Pilipina: 
1. Menjokong hak menentukan na- 
sib sendiri dan kemerdekaan seluruh 
bangsa2. Asia. 2. Berhasrat meng- 

| adakan hubungan kebudajaan dan 
5 ekonomi jang lebih erat dan kerdja 

sama dengan negara2 Asia jang hi- 
dup damai selaku satu blok dan di- 
dalam rangka PBB. 3. Berpendapat, 
bahwa kembalinja kolonialisme ,,ti- 
dak disukai dalam bentuk apapun 
djuga”. 1 

  

K 

Pendjelasan. 

        t Statement politik Magsaysay telah 
“mendjelaskan kedudukan. Pilipina 

  « 
am masalah? Asia dan dunia jg. 

|. telah ditutup oleh kabut sedjak wa- 
“Yuki menteri luar negeri 
00 Leon Guerrerox mengadakan pedato 
18 dimonka Lions Club di Manila pada 

| awal Pebruari tahun ini, dalam pe- 
| dato mana ia mendengungkan sem- 
bojan , Asia untuk bangsa Asia”. | 
Dalam mewudjudkan politik Asia, 

demikian Magsaysay, ,,bangsa- Pili- 
. pina akan mengabdi untuk kepenti-j 
ngan kemerdekaan dan demokrasi 

| dengan kerdjasama jang aktif” de- 

  

4 

  

        

   

  

   
    

    
aannja 

la bangsa 

| 
. 

6 

untuk Asia”. | 

Pilipma, | 

Kenalkan: R. Patterson 
Djago Renang?Jg Tjepat Naik Bintang- 
oja — Hanja Berlatih Beberapa Kali| 
Sudah Dapat Petjahkan Rekord Dunia 

   

rakjat Asia dan menentang da @ bagian ini dari dunia, demiklan 
En 5 43 

| #ngan bangsa2 Asia lainnja “ dalam 
relaksanakan dan memelihara ke- 

Imerdekaan politik, stabilitet ekono- 
mi dan keadilan sosial. 1 

(|. Kami tidak dapat menjokong tjita2 
tersebut apabila kami sendiri me- 

ih mentjilkan diri dari negara2 Asia 
    n|fainnja dan dituduh dengan motif2 

     

    

   

   

ng dangkal! atau tidak ichlas da- 
1 hubungan kami Gengan mereka. 

olitik Asia kami karena itu harus 
berusaha mendjauhkan segaia sebab 

Imusabab jang dapat menimbulkan 
tidak kepertjajaan. (Reuter-UP). 

    

     
   

   

  

  

PAtom Sebagai 
Asia” | 

  

— Pengganti 
Listrik 

| TENAGA atom akan dapat 
menggantikan tenaga listerik seba 
gai sumber tenaga di Manitoba da 
jam sepuluh tahun, demikian dite 

rangkan oleh seorang pendjabat 
urusan tenaga listerik pronpinsi 
hari Selasa. D.M. Stephen, ketua 
Manitoba Ekictric Board menerang 
kan, bahwa pemerintah pronpinsi 
tdak mengabaikan kemungkinan 
pemakaian setjara ekonomis dari 
tenaga atom untuk menggantikan 
tenaga Isterik jang dihasilkan oleh 
Instalas 2 jang mahal di Grand Ra 
ps, jang dew ini sedang didi 
rikan, D katakan oleh Stephen. 
b:ihwa biaja pembuatan instalasi 
itu ditaksir lebih dari seratus djuta 

( dollar dan akan dapat diselesaikan 
dalam tahun 1960. Sementara itu 
achl2 mengatakan, bahwa besar 
kemungkinan untuk dapat mem 
inergunakan tenaga atom setjara 
ekonomis. 

an fulushati menjokong hak! 

Gempur'an 
“Di Mexico 

| ANGKATAN bersendjata Me- | 
xico terlibat dalam pertempuran 
selama 452 djam dengan seorang 
emimpin pelarian politik, lebih 

yaca jang merupakan pusat kaum 
pelantjongan di Mexico. Pertem 

Senen, kaba nja telah minta kor 
ban 12 orang anak buah pemim 

  

an politik itu sendiri mendapat 
"TIaka ki senat " “0 

Enam orang serdadu luka2 da 
lam pertempuran seru: melawan 
seorang. bekas tjalon gubernur 
Ruben Jaramillo dan kira-kira 
100 orang pengikutnja telih me 

selama 24 djam.. 
Djenderal Julio Parlinas Blan- 

ces “dari angkatan bersendjata 
'Mexiko menerangkan, bahwa pa- 
sukan2:nja telah memukul gerom 
balan itu dan mereka terpetjah 
belah dipegunungan dekat San 
Rafael, i 

- 

nillo setelah dikedjar2 selama 
seminggu. Teu 

Beratus2 kaum pelantjongan di 
Cuernavaca dekat danau Togues 

'gutengo, kira-kira delapan mil 
dari tempat pertempuran tidak 
tahu menahu tentang peristiwa 
itu. e” 1 

Jaramillo jg mengadakan pem 
berontakan bersendjata terhadap 
pemerintah sesudah ia dikalahkan 
dalam pemilihan tahun 1952. su- 

:dah sedjak beberapa bulan" di 
| kedjar2 oleh.tentara Pemerintah, 

| (UR) 

  
| NEDERLAND MENJAMPAI- 
: KAN RATIFIKASI MPE. 

Duta Besar Nederland untuk 
Inggris, Dirk Stikker, telah me 
njampaikan pada hari Selasa ke 
pada Kementerian Luar Neg. Ing 
gris tanda ratifikasi pemerintah 
Nederland mengenai perdjandjian 
militer jang ditandatangani di Pa 
ris pada tgl. 27 Mei 19g2 antara 
Inggris dan 6 negeri Eropa dari 
Mesjarakat Pertahanan Eropa. 

Baru2 sadja pemerintah Neder 
land telah pula menjampaikan di 
Paris tanda ratifikasi perdjandjian 
Masjarakat Pertahanan Eropa. 

Sebagaimana diketahui  peme 
rintah Nederland adalah pemerin 
tah jang pertama jg meratifikasi 
perdjandjian itu. 

  

    
- Perlu Mo- 

. dal Asing 
“5 Otk Memandjn kari. Neg 

| ra2 Timur Djauh—Pen 
| dapat Financial Times | 

    

   

  

: HARIA "Financial Times” jg 
| terbit pada hari Selasa di London | 

pat, bhw negara2 Timur 

  

      

|. Djauh perlu menarik modal asing. 
2. /Di an, bahwa sebelum men- 

3 ri2 ebut perlu mendapatkan 
ig lebih baik untuk men- 

Gamaikan tiita2 nasional dengan | 
kebutuhan akan bantuan dari luar. 
Harian tersebut mentjstat, bahwa 
bagi negara2 Timur Djauh, tahun 
1953, dj'ka ditindjau dari segi eko 
nomi, adalah bukan suatu masa 
jang menggembirakan. 

Selandjutnja surat kabar tersebut 
mengutip keterangan tuan Blaker, ke 
tua Hongkong and Shanghai Ban: 
king Corporation, dalam tindjauan- 
nja tentang daerah? Timur Djauh, 
jang mengatakan, bahwa jang paling | 
mendesak terutama ialah kebutuhan 
akan penanaman modal dilapangan 
produksi makanan dan transport. 

    

masalah2 per 
kembangan dan pembangunan jang 
memang sudah sulit itu tidak boleh 

gontjangan2 harga2. Disai iping sta- 
bilitet ini, harus dipetjahkan satu ma 
salah lagi, jaitu bagaimana tjaranja 
dapat menarik modal asing jg tju- 
kup untuk meal pena 
bungan dalam-negeri jang sangat ren 
dah itu. Akan tetapi tjelakanja, de- 
mikian- Blaker menurut. ,,Financial 
Times”, iklim penanaman modat ti- 

  

      

      kutan meno- 
lak masuknja modal asing, ketjuali 
diika dalam kerdja-sama dengan mo 

|. dal setempat. Demikian ”Fimancial 
Times”: Sa 

- 

  

" 

Oleh karena negara2 ini kini se- | 
dang bergerak diatas program2 per-| 
kembangan dan pembangunan jang 
besar, maka salahlah diika orang 
menarik kesimpulan, bahwa. pengura 

  

y untuk pertama 

   
   
   
    
   

   

| rance” 

dibikin mendjadi makin na ke| 

EMPAT TAHUN En & 

hari setelah ja berlatih dikolam 

lebih tjepat. Siapakah dju r Na siak apak juara re 

adalah” 
a olahraga renang 

|. Sedikit riwajat Patterson. 
Patterson mulai melatih bere 

nang pada tahun? jang lalu, dan 
dalam pada itu ia berlatih bukan 
lah dikolam renang, akan tetapi 
|di-anak sungai jang terletak tidak: 
djauh dari tempat tinggalnja, di 
Pineville. Jang memberi peladja 
ran berenang adalah ibunja sendi 
ri sedjak ia berumur. 6 tahun, 
sampai ia mendjadi dewasa dan 

| memasuki, sekolah renang di Uni 

jang terletak disekeliling rumah- 
nja itu. 

Tidak seperti kebanjakan para 
|atlit djaman sekarang, Patterson 
pergi meneruskan  peladjarannja 
dalam olahraga renang dgn tidak 
mendapatkan. bea-siswa sedikit- 

. pun dari pemerintah. Tempat utk. 
'Inemupuk kepandaiannja 
Irenang, dipilihnja Georgia, dima 

dalam 

ya ia disekolahnja itu termasuk 
salah seorang mahasiswa renang 
'ang paling tjakap. ' 

Sebetulnja Patterson tidak se- 
| Tar bahwa ja adalah seorang atlit. 
| Beberapa minggu setibanja ia di 
Athena, dengan tiba2 ia mengga 

| bungkan diri diperkumpulan re- 
| nang besar dari Universitet di 
| Athena. Pemimpin renang B.W. 
(Bump) Gabrielson dari Universi 
teit tsb. jang melatih perenang2 
serta menghasilkan bintang2 re- 
nang seperti Gloria Callon, pada 

| xaktu itu kagum melihat keung- 
sulan Patterson. Mulai hari itu 
Ijuga dan selandjutnja, Patterson 
tan pelatihnja Gabrielson tidak 

(sernah melowongkan  latihan2- 
dikolam renang seharipun. Pat- 

Iterson dengan lintjahnja menun 
|diukkan pengalaman2 apa iang 
'dibunjainja, sehingga pelatihnja 

| meluangkan waktunja dgn tegar 
hati untuk melihat apa js akan 
diperbuat Patterson pada waktu 
Pt 

ngan permintaan akan barang2-kon-| Berkat kesungguhannja. 
sumsi akan berdjalan lebih diauh la-| Oleh Gabrielson, pertama-tama 
gi dari pada jang telah terdjadi se-| Patterson dilatih sebagai seorang        

     | karang, kata harian tersebut ac' 
— nja. (Antara — Reuter) 

  

KEHARUSAN membersihkan lu- 
“ka serta membalutnja sesudah ope- 
rasi dan seterusnja membuka 

 djaitannja seminggu kemudian - 
“mungkin akan mendjadi satu hal jg | 
“telah lampau, demikian dinjatakar 

    

    

   
    
   

sien jang luka2nja sesudah dioperasi 
(“tidak dibalut sebagamana lazim di 

" Jakukan menundjukkan, bahwa luka 
' operasinja telah sembuh dalam wak 

“tu jang sama pandjangnja, demikian 
ara doktor itu melaporkan seterus: 

a ) 

“Bagi sisakit teknik baru itu berarti 

“pembebasan dari kepegalan jang di- 

  

  

    

4 oleh sekumpulan para doktor baru 

f ini. Penjelidikan atas 102 orang pa- 

 madjallah 

“barkstroker” dan ig kemudian 

ISerkat latih
annja jang sungguh2 

un 
Oleh : John Geiger, 

sebabkan pembalutan lukanja-. pun 

“dia tidak lagi mengalami bau busuk 

jang selalu harus ditjiumnja palia 

waktu pembalut lukanja dibuka dan 

diganti dengan jang baru. 

' 'Doktor2 Carl J. Heifetz, Frank O. 

Richards dan Montague S. Lawrence 

dari St.. Louis melaporkan tentang 

penjembuhan luka tanpa dibalut da- 

lam sebuah tulisan baru ini dalam 

| jang diterbitkan oleh 

American Medical Association”... 

' Dengan mengadakan perbandingan 

dikalangan 48 orang pasien jang 

mengalami operasi, kata mereka, 16 

Orang mengalami pembalutan Tuka 

      

kan rekord dunia 100 yards gaja -bebas 

| 

jang lalu, bagi Reid Patterson adalah baru 
melihat kolam renang — dan beberapa 

itu, ia berhasil memetjah 
dengan setengah detik 

nang Reid Patterson itu? Patter- 

“renang 

seorang jang berpera wakan kurus tinggi, dan jang men 
dari, Universiteit Georgia. Kini 

pemegang hampir seluruh rekord ,,Southeastern Confe- 
serta pemegang djuara ,,NCAA” | 

“tuk renang 100 ya gaja-bebas, 
belum pernah Sekte oleh siapapun' djuga. 

»AAU” chusus un 
Gimana dalam djarak tsb., ia 

itu, Patterson. berhasil mematah 
kan rekord Southeastern Tonfe- 
rence dalam pertandingan? 100 
yards dan 200-yards gaja-pung- 
gung. 

Setahun setelah itu, pelatihnja 
menerangkan, bahwa Patterson 
adalah seorang perenang djarak 
dekat, dan Gabrielson mengan- 
djurkan agar Patterson memulai 

“latihan2 dalam renang gaja bebas. 
Berkat Jatihan jang diberikan 

versiteit Georgia pada th. 1950, ' Gabrielson serta ketabahan hati. 
sehingga pada waktu itu penga i Patterson, pada waktu itu, ia te- 
lamannja dalam renang terbatas ' 
apa jang didapat dari latihan jg, kemenangan dari 
dididik oleh ibunja di-anak sungai! jang diadakan di Athena, keme 

lah berhasil mentjiptakan 27 kali 
pertandingan2 

(nargan mana adalah jg tidak da 
pat dilupakan dengan mudah oleh 
Patterson. , 
“Dalam perlombaan kedjuaraan 

NCAA tahun 1953 jang diseleng 
garakan di Columbus, Patterson 
telah berhasil pula memperoleh 

| kemenangan dalam  100-yards 
Mena Natan, dan jang kemudian 

erhasil memperoleh kemenangan 
lagi dalam pertandingan kedjuara 

tan Nasional AAU jg diselenggara 
kan. di New Haven — dimana 
djarak jang ditjiptakannja itu ada 
lah jang tertjepat dari jang di 
tjiptakan oleh perenang 'lainnja. 

  

renang di Cainesville pada tgl, 
15-1 tahun jg lalu, kiranja kema 
hiran Patterson dalam olahraga 
renang ini adalah merupakan pun 
tjaknja dan pada itu ia berhasil 
memperbaiki rekord dunia dalam 
100 yards gaja bebas dengan men 
tjipta waktu 51 detik. Sedang re- 
'kord dunia atas nama Wally Ris 
dari Jowa jang ditjiptanja dalam 
Olympiade 1948 adalah 51.5 de- 

Itik untuk 100 yards gaja bebas." 
Demikianlah keunggulan Pat- 

sehingga pelatihnja merasa bang- 
ga dan mengutjapkan perkataan2 
sebagai berikut: ,,bahwa adalah 

jia jang berbadan, bergaja dan 
berhati  kampiun renang sesung- 
suhnja.” 5 
Apa jang ia tjapai achir2 ini 

dengan  gilang-gemilang,” . | 
Gabrielson selandjutnja, ,.adalah 
berkat- kemauan: serta ketabahan 
hati Reid selama dalam latihan.” 

£ 

  
Chas ,,Suara Merdeka” 

orang hanja diberi  pembalutan se- 
mentara jang kemudian dibuang se- 
telah 24 djam dan 16 orang hanja 
didjait lukanja dan kemudian di- 
angkut ke zaal rumah sakit, djuga' 
tanpa dibalut. : 

Luka operasi dari ketiga golongan 
pasien itu sembuh dalam waktu js 
sama. Djumlah. kuman didekat. I- 

ka-lukanja sering lebih sedikit paca 
luka2 jang tiada dibalut. 

Para doktor itu mengatakan, bah: 
wa teknik ini — bila sudah dapat di | 
terima setelah dilakukan pemerilsa- 
an lebih djauh — mungkis akan 
memerlukan perobahan dalam kon: 

  

uran itu jang terdjadi pada hari | 

pin itu tewas dan mungkin pelari ' 

: 

“9 

jan 
  

| Madame Parachute” | Utk Membantu | 
| Perantjis | Wartawan Wanita Perantjis Jg Gemar| 

| Menjerbu Ke Front—Pernah Djadi Ang-| 
Igauta Gerilja Melawan Djerman — Di- 
tangkap Gestapo Dan Tersangkut Pada| 
Dahan Pohon Diatas Padang Randjau| 

urang 40 km dari kota Cuerna | (Oleh: Corley Smith — Pembantu ,,Suara Merdeka”) 

ss MADAME PARACHUTE ”, seorang wartawan wanita Pe- 
rantjis jang ramping badannja jang telah sering turut dengan ten- 

EN 

“Serikat untuk memulai pertempuran baru” disana. Gadis isi ber- 
niat untuk mengumpulkan bahan 2 jang tjukup banjaknja guna 
membantras apa jang dinamakannja keritik umum di Perantiis 

“tara pajung Perantjis jang didjat uhkan diatas berbagai medan per- 
Bapak Ikelirul Indo China selama dua tahun belakangan, | 
bertolak dalam musim semi jangakan datang ' menudju Amerika 

Sendjata 10 

nguasai sebuah dusun sebelum ituj 

dimana pada pagi hari 
Senen tentara berhadapan dg Jara | 

Tadaan 

terson dalam renang djarak dekat, 

| kata! 

terhadap Amerika — jang menu 
| akibat rasa tinggi hati dan ketjon 
chute” sebenarnja bukanlah nam 

| Namanja sebenarnja ialah Brigit- 
te Friang berusia 29 tahun dan ma: 

Paris, rambutnja warna tjoklay dan 
mempunjai kebiasaan  selalu-berpa- 
'kaian rapi, sekalipun dimedan per- 
tempuran. 

Dia diberi nama djulukan ,,Ma- 
dame Parachute” oleh pasukan pa- 
jung baret-merah di Indo-China, jg 
| kebanjakan daripadanja “tidak lagi 

| heran melihat gadis berbadan ketjil 
dan bera, 99 pon itu melajang di 
(udara dengan pajung bersama me- 
reka. Pernah waktu dia turun dgn. 
pajung diatas lembah gunung Dien 
Bien Phu diperbatasan utara Laos 
dalam bulan Nopember, 1953, pa- 
'jungnja telah tersangkuy didahan se 
buah pohon kaju, sehingga dia ter- 
gantung-gantung 20 kaki  tingginja 
dari tanah. 
“Seorang anggota pasukan  pajung 

Perantjis jang melihatnja "dalam ke- 
sedemikian, bukan segera 

memberi pertolongan, tapi lari pun- 

tang panting seolah-olah dia meli- 
hat. hantu, sambil berteriak: ,,Se- 

orang “gadis: Perantijis. Ada seorang 
gadis Peranijis tergantung  dipokok 

kaju”. 5 
Tentara pajung itu rupanja tdak 

berani kembali sebelum bertemu de- 
ngan dua orang kawannja jang lain 

untuk menolongnja, 
Di Indo China, Brigitte Friang 

mendjadi terkenal adalah disebab 
kan perbuatan2nja jang berani se 
bagai seorang wartawan jg diper- 
bantukan pada tentara pajung un 
tuk mewakili penerbitan2 angka 
tan perang Perantjis jang resmi. 
Tapi sedjarahnja sebagai seorang 
jang berani dimedan perang rnes- 
ti dilihat sedjak 12 tahun jang 
lalu, sebagai seorang gadis ber- 
usia 18 tahun, dia sudah mulai 
melantjarkan perang” menurut 
tjaranja sendiri terhadap orang2 
Djerman jang menduduki negeri- 
nja dizaman perang dunia II. 

Untuk keberanian dimasa itu 
dia telah dianugerahi bintang 
Croix de Guerre dan diangkat 
mendjadi Chevalier dari Legion 
of Honour. Dia telah. menerima 
hadiah bintang Croix de Guerre 
jang kedua di Indo China. 

Dilahirkan dengan semangat 
untuk mengembara, Brigitte 
Friang mengharapkan akan dapat 
kembali ke Indo China djika pe- 
'perangan disana masih belum ber 
achir. Tapi dalam tahun 1954 ini 
dia berniat untuk memenuhi. am- 
bisi jang sudah lama terpendam 
dalam dadanja — jaitu untuk me 
ngenal Amerika dari dekat. 

Ingin mengenal Amerika. 
Bila dia sudah tjukup menge- 

tahui tentang Amerika maka 
Madame Parachute” bermaksud 
untuk melantjarkan serangan ter 
hadap segolongan bangsa Peran- 
tjis jang. menurut pandangannja, 
melemparkan  keritik terhadap 
Amerika dan Amerika dengan ti 
ada mengetahui sedikit djuga se- 
luk beluk dari keduanja. Ditahun 
1942 Brigitte Friang masih duduk 
sebagai maha-siswa pada sekolah 
tinggi kedokteran di Paris. Tapi 
rupanja kuliah2 tentang kimiah 
serta peladjaran2 praktek: terlam- 
pau ,,lunak” bagi djiwanja. Dia 
ingin tidak memeriksa majat di- 
atas medja peladjaran, tapi meng 
hantam bangsa Djerman jg men- 
duduki tanah airnja. 6 

Sebelum tahun 1942 berachir 
dia sudah mentjeburkan diri se- 

an gerilja. Mulanja dia bekerdja 
sebagai sekretaris dari seorang pe 
mimpin pendjara jang mempu- 
njai tugas mempersiapkan dan 
melemahkan bagian  barat-laut 
Perantjis—Normandy,  Brittanny 
Anjou dan Tourine — bagi penjer 

“4 

lakangan pihak. sekutu mendiri- 
kan bridgehead Arromanches dan 

membuka sebuah corridor raksa- 
sa disekeliling tentara Hitler. 

Masih berkedok  maha-siswa ke 

dokteran, ' jang sering ” mengadakan 
perdjalanan untuk mengundiungi 

skeluarganja” di Normandy, Mada: 

tur pembagian alat sendjata jang di 
djatuhkan oleh Inggris dari udara. 

Pun dia ditugaskan untuk mengada- 
kan kontak dengan agen2 rahasia jg 
didiatuhkan dengan pajung didaerah 
Perantjis, dan sementara itu meng- 

adakan perhubungan tetap dengan 
Inggris. Tapi achirnja Brigitte Friang 

| dapat -ditangkap oleh Gestapo. Se- 
“|orang teman seperdjuangannja telah 
"memberikan keterangan2 ' mengenai 
|dirinja setelah  dianiaja oleh kaum 
'INazi. Dalam bulan Maret, 1944, 
|dia pergi hendak mtengadakan perte- 
:muan rahasia ditaman 
| Chaillot, jang sekarang mendjadi ru 
|mah PBB di Paris. Anggota2 Gesta- 
po (polisi rahasia Djerman) rupanja 

  
ekin Tak Perlu Dibalut Lagi 1 

djaman aseptis operasi, bahwa pem- 
balutan menolong untuk menghin- 
darkan infeksi jang disebabkan oleh 
kuman. : 

Teknik tanpa balut jang baru itu 
hanja dipakai pada ,,luka jang su- 
dah bersih dan ditutup rapi” dan da- 
lam hal2 dimana pipa pengaliran ti- 
dak diperlukan, demikian para dok- 
tor itu menegaskan. 

Setelah dilakukan pertjobaan2 per- 
.mulaan dengan kelintji dan pemerik- 
saan perbandingan atas — manusia, 
maka telah dilakukan 102 matjam 
operasi. dengan tiada memperguna- 

(kan pembalutan dan semua lukanja   

sih belum kawin. Dia berasal dari . 

bagai anggota penuh dari gerak-. 

buan pihak sekutu. Disinilah be- 

Sewaktu diadakan perlombaan pasukan2 berlapis badja Amerika 

me Parachute sibuk dalam menga-! 

rut "pendapatnja timbul sebagai 
'gkakan Perantjis. ,,Madame Para 
anja asli. ' 

sudah. bersiap-siap 
nangkapnja. : , 

Dia mentjoba melarikan diri utk. 
menjelamatkan  njawanja. “Tapi se- 
buah peluru jang dibidikkan dengan 
baik menembus 
diangkut kerumah sakit, dimana ms 
nurut dugaan dia akan  menghem- 
.buskan nafas terachir. 

| Tapi Brigitte Friang sembuh dari 
Jukanja, untuk menghadapi pemerik 

saan serta penganiajaan gestapo jg 
memakan waktu berminggu-minggu 

tlamanja. Namun dia tidak mau 
(membuka mulut. Waktu ditangkap 
.kebetulan dia tidak. membawa se- 
| suatu dokumen jang mungkin akan | 
memberatkan  baginja. Dia menga- 

kui kenal dengan pemimpin gerakan 
dibawah tanah 'itu, tapi hanja seba- 
gai seorang kenalan sadja. 
waktu itu Gestapo mempunjai se- 

orang opsir di Paris jang ' bersedia 
menerima uang suap setelah. diketa- 

bagai uang penebus Brigitte Friang 
sangat tinggi. 
bahwa opsir Gestapo itu menerima 
sebanjak 1.000,000 France dari djen- 
deral de Gaulle dan sebanjak 1.500, 
000 Franc dari Pemerintah Inggr's 
bersama-sama dengan sebuah luki- 

disana untuk me 
Pa $ Ff 

perutnja. Dia laluf 

Pada | 

huinja bahwa Djerman pasti akan | 
kalah. Djumlah jang dimintanja se- | 

Friang mengatakan, 

  
  

  

   

  

    
lapangan terbang di 

:ehnisi2 “Ame untuk membantu 

Han mengem 
disana 

instruksi kepada kawannja seorang 

(Oleh : John J. Casserley   san Murilio. Dengan uang ini nja- 
wa Madame Parachute terluput da- 
ri maut. Dia d kirim kekamp kon- 
sentrasi di Djerman. Mula2 dia di 
angkut ke Ravensbruck, kemudian 
ke .Tjekoslawakia. Kerdjanja 'alah 
memetjah batu dan membersihkan 
pabrik2, dan disamping itu mem- 

buat bagian? rahasia dari roket V-2. 
Waktu hasil pembikinan - ba- 

gian2 roket itu sama sekali tidak 
memuaskan maka pemimpin2 pa 

tanda pada setiap bagian jang di 
buatnja. Brigitte Friang memberi 
tanda bagian jang dibuatnja dgn 
Salib Lorrairne, jaitu lambang pa 
sukan Perantjis Merdeka dibawah 
pimpinan djenderal de Gaulle. 

Pada awal tahun 1945 pihak 
Djerman menaikkan Brigitte ke- 
atas sebuah kereta api bersama 
dengan 1.500 wanita lainnja dgn 
tudjuan “akan dikirim kekamar 
mati di Dachau. Tapi pesawat2 
pembom Amerika menghantjur- 
kan djalan kereta jang menudju 
“ketempat itu dan kereta api terse 
but tak pernah sampai “ditempat 
tudjuannja. Gerbong2 kereta api 

    

  

ju. 
berhasil 

sedang ma sera 
Brigitte meloloskan 

bersama tentara Rusia. Untuk 
menghindarkan rajuan dari se- 
orang serdadu dia lalu melompat 
dari djendela sebuah gedung ke- 

mengirimkannja kembali ke Pe- 
rantjis dengan 
pengangkut ternak. 2 

Sesudah bekerdja selama lima 
tahun dengan “partai Rally Rakjat 
djenderal de Gaulle, Madame 

pertjaturan politik lalu minta di- 
Izinkan untuk pergi ke Indo Chi- 
na. ,,Saja sangka bangsa Perantjis 
disana bersedia untuk memperta- 
hankan barang sesuatu jang patut 
dipertahankan”, udjarnja. ,,Di 
Perantjis mereka tjuma bersedia 
berkelahi untuk - mendapatkan 
biefsteak”.  Brigitte telah pernah 
mengikuti kursus elementair me- 
lompat dengan pajung disebuah 
pusat di Algeria ditahun 1946. 

Waktu sampai di Indo China 

bagai ,,tentera pajung jang berla- 
tih” untuk turut dalam operasi2 
militer. Dalam bulan Mei, 1952, 
dia turun buat pertarna kalinja de 
ngan pajung dalam sebuah opera 
si militer diperbatasan  Cochin 
China dan Annam. Kemudian pi- 
hak pimpinan militer memutuskan 
bahwa dia masih harus dilatih 
sebagai tentara pajung sebelum di 
bolehkan melompat dari pesawat 
terbang. Tahun berikutnja -Bri- 
gitte Friang turut terdjun dengan 

'operasi2 besar tentara pajung di 
Indo China. : - 
Pengalaman paling hebat, katanja, 

ialah jang terachir ditahun 1953, 
|waktu dia turut dalam operasi di 
' Muong Khoua, sebuah: benteng di 
desa Laos pada ,djalan tjandu” 
Tiongkok. Nasib djelek telah menje. 
bahkannja tergantung diatas sebuah 
pohon kaju . dipinggir sebuah dju- 
rang jang 100 kaki dalamnja. Wak- 
tu serombongdn penduduk desa Laos 
menemukannja setengah djam kemu 
dian, mereka memberitahukan kepa 
danja bahwa dia djuga berada di 
tengah-tengah padang  randjau jang 
berbahaja. Apa sebabnja dia melom- 

  
P. 

1 

Pala's de' pat? ,,Oleh karena”, djawabnja, ,,me, 
(lompat memberikan kepada tuan pe 
rasaan luar biasa. Pada saat itulah 
saja baru merasa bekas. sepenuh-pe- 
nuhnja. Hal itu menimbulkan pera- 

 saan pada saja seolah-olah saja mem 
punjai tenaga lebih dari tenaga ma- 
nusia. Waktu saja melompat buat 
pertama kali saja telah berteriak ha 
nja karena merasa sangar gembira. 

ROMBONGAN OPSIR2 PER- 
TAMA AMERIKA KE 

PAKISTAN. 
11 Opsir dari angkatan darat ,laut 

dan udara Amerika Serikat pada tgl. 
15 Maret jad akan meninggalkan 
Amerika Serikat guna pergi ke Pakis 
tan. Demikian diumumkan oleh ke- 
menterian pertahanan Amerika Seri 
kat Senen malam. Jang akan menge 
palai rombongan opsir2 itu ialah Bri 
gadir. Djenderal Harry F. Mayers. 
,Tudjuan mereka ialah untuk meng- 
adakan penindjauan d'tempat menge 
nai faktor2 diatas dasar mana akan 
ditetapkan andjuran2. mengenai ma- 
tjam bantuan militer jang akan dibe 

| 

  

| 

| 

operasi jang lazim dilakukan, 16 sep jang dipegang teguh sedjak awaltelah sembuh dengan memuaskan. 'r.kan oleh Amerika Serikat. 

r 

brik jang membuatnja memerin- 
tahkan setiap pekerdja memberi| 

“terbengkalai antara pasukan2 
et dan pasukan2 Sekutu jang 

diri dan tinggal 8 hari lamanja 

djalan. Achirnja, pihak Amerika 

sebuah gerbong 

Parachute jang sudah bosan dgn 

dia minta izin diperbolehkan se-! 

York dan apa jang 
bahan perdebatan hebat dan ke 
keluarga Amerika 

PASAR KOPI DUNIA” terletak di Front New 
terdjadi disitu pada waktu ini telah mendjadi 

| heranan besar mulai dari dapur 

sampai keruan? 

Indo-China sekarang ditempatkan 
orang2 Perantjis guna memelihara 

kan pesawat2 terbang jang oleh Amerika didatangkan 

Pada gambar 'ini kelihatan 2 orang Amerika sedang memberi 
Perantjis tentang merawat sebuah 

Dakota C-47. 

Amerika ,Klabakan” 

F Pikirkan Harga Kopi 
Harga2 Kopi Terus Membubung Tinggi 
—Sampai Ada Saran Supaja Rakjat 
Amerika Tidak Minum Kopi Lagi 

— Chas ,,Suara Merdeka”). 

Street, New 

an Kongres-nja. Front Street 
.Fronts” dipinggir sungai East River, demikianlah nama djalan 

nja. Sebagai pusat pasar | 
“lebih sedikit setengah mil pada 

kopi dunia djalan itu jang pandjangnja 
kedua pinggirnja terletak kantor2 

dagang kopi, kantor2 broker (ma kelar) serta perusahaan2 penggo- 

rengan serta pembagian keni. 

Disepandjang Front Street jg 
mendjadi pokok pembitjaraan pa 
da waktu ini ialah tentang harga 
kopi $ 1,20 satu pon dan 15 dol- 
lar sen satu mangkok kopi. Me 
reka jang bekerdja disana meni: 
takan, bahwa mereka pun dju: 
tidak merasa senang seperti para 
njonja rumah berhubung dengan 
naiknja harga bahan minuman jg 
paling disukai di Amerika itu. Di 
samping itu mereka akan menutur 
kan ketelinga  pendengar2-nja, 
alasan2 apa -sebabnja mereka 
tidak bisa berbuat apa-apa untuk 
menghalangi kenaikan harga itu. 
Pengumuman djasa agung Ameri 
ka, Herbert Brownell baru2 ini 
untuk memerintahkan kementeri 
an kehakiman supaja melakukan 
penjelidikan akan kemungkinan 
pelangaran undang? anti-irust jg. 
mengakibatkan naiknja harga 
kopi itu hanja baru merupakan 
tambahan dari keluh kesah jang 
telah ada sadja, tapi belum bisa 

menjelesaikan masalah itu dengan 
segera. 
.Sunggub sangat fantastis”, udiz 

pembeli Mack Lev dari Savarin Cof- 
kopi sudah terang tidak menjukainja 
fee Co. ,,Perusahaan2 . penggoreng 
pula. Kami masih belum menaikkan 

ttarif minumap kami untuk menje- 
ysuaikannja dengan harga2 pasar jang 
isudah membubung tinggi. Kami ma- 
sih empat atau liria dolar sen lebih 
murah dari harga2 baru”. 

| Para pengusaha penggorengan ko- 
pi menjatakan terus terang, bahwa 

,para njonja rumah Amerika dapat- 
lah memastikan bahwa harga kopi 
akan tetap tinggal tinggi. Katanja 
lagi: : $ 

| Malah ada terdengar suara2 har- 
ga kopi iu akan naik lebih tinggi 
lagi daripada jang sekarang.  Djiks 
'pengusaha2 penggorengan masih te- 
tap membajar dengan harga seka- 
lang maka para njonja rumah akan 
(harus membajar antara $1.15 sam- 

  

ipai $ 1.20 untuk satu pon kopi”. 
| Ditanjakan apakah harga kovi da- 
pat turun ke li, Lev mendjawab: 

sItu bergantung kepada njorja2 
rumah. Djika mereka tidak berhenti 
membelinja maka harga kopi akan 
terus naik. Ini adalah satu tjerita la- 
.ma dan setiap orang telah mengeta: 
,huinja. Tapi djika tak ada jang mem- 
“beli kopi maka sudah-tentu harga- 
nja akan turun. Inilah satu2nja sen- 

idjata jang bisa menurunkan harga 
tinggi — djangan beli”. 

T.J. Israel, wakil presiden J. Aron 
Co, Inc. sebuah perusahaan broker 
kopi, mengatakan, bahwa para bro- 
ker mempunjai perasaan jang sama 
dengan para, pemakai kopi berkena- 
an dengan peristiwa kenaikkan har- 
ga itu, tapi ditambahnja bahwa me- 
reka tidak berdaja apa2 untuk meng 
halanginja. Katanja lagi: ,,Saja be- 
'lum pernah mendengar atau meli- 
hat keadaan seperti sekarang dalam 
pasar kopi. Permintaan masih tetap 
banjak dan mereka tetap membeli- 
Inja dengan harga lebih tinggi”. Se- 
orang djurubitjara perusahaan - Ge- 
neral Goods, dalam mana termasuk 
Maxweli House. — perusahaan peng- 

  
rika, berkata: 

Pada waktu im permintaan akan 
kopi masih tetap tinggi seperti pada 
| waktu2' biasa. Ini tidak di Amerika 
tapi diseluruh dunia. Persediaan? 
dari negeri2 kopi seperti Brazilia, 
Colombia, Afrika dan lain2 
mentjukupi untuk memenuhi 
permintaan itu”, 

| Katanja: ,,Djadi masjarakat 
sedia membajar lebih tinggi 

segala 

ber- 

untuk 
|kopi pada saat ini. Dan menurut pa- 
ra achli ada kemungkinan harga ko- 
pi akan bisa naik lebih tinggi lagi. 
|Satu2nja djalan untuk menurunkan 
harga ialah mengurangi djunlah 

lihat terdjadi”. 
Pembesar2 dari General Foods 

telah berkundjung sendiri ke Bra 
zilia, jaitu negeri penghasil kopi 
jang terbesar didunia, dan sepu 
angnja melaporkan bahwa keru 
sakan tanaman kopi sebagai aki- 
bat hudjan lebat dibulan  Dju'i 

. tahun jang lalu merupakan satu 
Pan besar bagi Brazilia” dan 
simalapetaka” bagi perindustrian 

  

  

   
   

Disitulah rumah radja2 kopi. 

kopi. Djurubitjara itu mengatakan 
selandjutnja, bahwa ,,pertahanan 
pihak pemakai” terhadap harga 
tinggi itu — sampai $ 1.10 untuk 
satu pon kopi jang baik mutunja 
sudah mulai didjalankan pada 
banjak golongan masjarakat selu 
ruh Amerika. Berbitjara tentang 
veristiwa kenaikan harga kopi itu 
seorang  djurubitjara National 
Coffee Association melahirkan 
pikirannja, demikian: 

Inilah masa paling kritis bagi 
industri kopi. Diseluruh Amerika 
belum pernah terdjadi harga kopi 
setinggi jang sekarang dan para 
njonja rumah pada berteriak bah 
wa hal ini adalah perbuatan gila.” 

Pertanjaan jang sudah logis akan 
diadjukan oleh seorang” djuruwarta 
di Fron, Street ialah, mengapa ada 
perbedaan 'antara harga 74.70 dolar 

sih h'diau (jang sudah djuga dipan- 
dang tinggi) dan harga $ 1.00 jang 
dipinta oleh toko2. 
Djawaban industeri kopi atas per- 

tanjaan dem'kian, berbunji “sbb.:   

gorengan xopi paling besar di Ame- 

tidak | 

'pertama, selalu ada kekurangan di 
sebabkan pengusutan sebanjak 16 

sampai 18 pon dalam tiap2 100 pon 
kopi sesudah digoreng. Disamping 
ini ditambah lagi ongkos  menggo- 
rengnja, ongkos kaleng atau pem- 
bungkus, penjimpanan, pembagian, 
iklan dil. Djurubitjara General Mill 

mengatakan, bahwa perbedaan 
jumum dalam harga bidji kopi jang 
Imasih hidjau dan bubuk kopi jang 
Isudah siap untuk diminum masih be. 
:jum dapat dipastikan setjara resmi 

oleh karena masing2 perusahaan be 
kerdja menurus tjaranja sendiri2. 

Dengan adanja penjelidikan dari 
pihak Djaksa Agung sementara 
Kongres Amerika telah mengantjam 
pula untuk melakukan penjelidikan- 

nia sendiri, namun ,.Pasar Kopi Du 
nia” di Front Street tetap tidak me- 

lihat sesuatu apa jang bisa menjele 
Saikan soal harga itu setidak2nja 
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nggris 
Pesawat2 Jet “Jang Bisa 
Melepaskan Peluru2 Jg 

Bisa Dikendalikan 
MARKAS BESAR Angkatan 

Laut Inggeris hari Selasa mengu 
mumkan, bahwa angkatan laut ke 
radjaan Inggeris kini sedang me 
njapkan pesawat pemburu jet jig 
berpangkalan dikapal induk dan 
sanggup melepaskan peluru2 di- 
kendalikan jang mengarah sendiri 
kepada pesawat terbang lawan. Pe 

| sawat jet beromor dua jang be- 
him diberi nama itu akan bisa 
nak Ke-udara dgri kapa!2 induk 
pesawat terbang, melepaskan ps 
lura2 jang dikendalikan atau 
bom2 atom seperti jang dilakukan 
oleh pesawat2 pembom jet jang 

atas diberikan oleh J.P.L.  Tho- 
mas, opsir pertama kelaksamana- 
an dalam ,,findjauan baru” atas 
angkatan laut Inggeris dalam sia- 
sat perang dingin. Oleh Thomas 
djuga diterangkan akan keperluan 
tenaga manusia jang lebih kurang 
untuk sanggup mendjalankan pe 
kerdjsan2 biasa dari kaum pelaut. 

Dimana sendjata2 baru jang dibi-   
'ris 

Ipeng'riman2 Eropa 1 

langkatan laut. Keamanan itu dimu 

"lai dari penolakan lautan terhadap 
' lawan”, demikian Thomas jang me 
'necaskan, bahwa hanja pesawat ter 

satir por untuk bidji kopi jang ma-f 

tjarakan oleh Thomas djuga terda- 
| pat pesawat2 helikopter untuk dipa 
kai mentjari kapal2 selam dan floa- 

|ting buoys dan bisa menangkap sua 

ra2 dibawah permukaan air laut jg 
. Imungkin €dak tertangkap oleh ka- 

| pal2 jang digerakkan oleh motor. Da 
|lam keterangannja dimuka madijelis 
rendah Thomas menerangkan, bah 
wa bagaimanapun djuga sifat perang 
jang akan datang namun pengawa- 
san atas lautan2 dari benua A:S. 
Amerika h'ngga kekeradjaan Ingge- 

harus merupakan ,.tudjuan po- 

kok” dari siasat Inggeris. ,.Kesela- 

matan pengiriman? kita keselamatan 
mendjadi tiga 

bang dari kapal2 induklah jang akan 
bisa melakukan operasi dilautan ter 

buka terhadap pesawat? lawan. 

K.  DIHADAPKAN kemuka 
Pengadilan Negeri Surabaja. Wa- 
nita muda ini beberapa bulan jg 
lalu menghadap penghulu d:mes- 
djid Kemajoran naik nikah de- 
ngan seorang laki2 dan dimuka 
penghulu ia mengaku belum per- 

bagai saksi menjatakan, telah ka- 
w.n dengan K setelah ia kenal 
1 minggu lamanja dan tidak me- 
ngetahui, bahwa K itu sudah per- 
nzh kaw'n dan belum ditjeraikan 
oleh surmnja jang pertama. K. 
mengakui kesalahannja. 
d'uga didengar keterangan peng- 
hulu dan pegawainja, kepada 

ra 6 bulan. Suzmi kedua dibe- 
baskan dari segala pertanggungan 
Giawab sebagai suam' dan K. ha- 
nja dibolehkan kawin lagi, sete- 

'lah mendapat surat talak dari. 
suami jang pertama. Djuga orang 
tua K. jang telah berani mendia- 
di wali bahkan djuga memberi 
keterangan bahwa anaknja belum 
pernah kawin, didjatuhi hukuman 
pendjara 6 bulan. 

  
  

jang bisa dibitjarakannja dengan pa 
ra djuruwarta ketjuali soal menurun 
kan permintaan. 

Hal ini tampaknja sama sifatnja 
dengan sentimen setengah golongan 
anggota Kongres. Anggota Lawrence 
H. Smith (Republiken) telah menga 

djukan kepada Kofigres supaja Ame 
rika mendjalankan peraturan ,.tanpa 
Kopi” ttap2 hari Rebo. 

Senator A.S. Mike Monroney (De- 
mokrat) dari Oklahoma, malah me- 
ngandjurkan supaja' rakjat Amerika 
berhenti minum kopi ,,sampai kita 
mampu membelinja lagi”, 

  

Menentang Adanja 

ganisasi negara2 Amerika: 

Torielio tinggalkan sidang. 
1. menjatakan, bahwa rakjat2 

Amerika menghendaki lenjapnja 
sama sekali kolonialisme dan pen 
dudukan daerah2 Amerika oleh 
negara2 diluar benua Amerika, 
2. menjatakan sympati dari Re- 
publik2 Amerika kepada rakjat2 
jang sedang  memperdjuangkan 
tjita2 nasionalnja untuk mentja- 
pai kedaulatan, 3. memproklamir 
kan solidaritet Republik2 Ameri- 
ka dengan tuntutan2 rakjat2 Ame 
rika untuk mendapatkan kembali 
daerah2 jg dikuasai oleh negara2 
diluar benua Amerika dan men 
tjela sekeras-kerasnja pemakaian 
kekerasan untuk mempertahankan 
pendudukan tsb.   

permintaan. Dan hal ini tidak kita, : 1 
|hadap pidato menteri luar negeri Re 

Dalam perdebatan mengenai masa 
lah komunisme, menteri luar negeri 
Guatemala, Guillermo Toriello, me 
ninggalkan sidang sebagai protes ter 

publik Dominica, Joaguin Balaguer, 
jang dianggapnja sebagai p dato jang 
”tolol”. 

Dalam pidatonja itu Balaguer pa 
'da pokoknja membela menteri luar 
negeri Amerika, Serikat, John Foster 

:Dulles. 
Tor'ello berdiri dari tempat duduk 

nja dan segera meninggalkan ruang 
an sidang sambil menerangkan kepa 

   

Argentinia Adjukan Re 

solusiAnti-Kolonialisme 
Wilajah2 Di Ame- 

rika Jg Diduduki Negara2 Asing 
Toriello ,,Mangkel” Karena Adanja Pidato 

Jang Dianggap ,,Tolol” 

DALAM SIDANG LENGKAP jang ke-4 dari konperensi antar- 
Amerika jang ke-10 pada hari Selasa, delegasi Argentina mengadju- 
kan resolusi jang menghendaki lenjapnja 
dan diachirinja pendudukan wlajah2 Amerika oleh negara2 diluar 
benua Amerika. Resolusi ini akan dibitjarakan oleh pan tia politik 
dan panitia perundang-undangan setelah perdebatan mengena! masa- 
lah komunisme berachir. Resolusi tersebut menghendaki, supaja or- 

olonial sme sama sekali 

da pers, bahwa masih banjak speker 
djaan lebih penting jang, harus “dila 
kukannja dari pada mendengarkan 
ketololan seorang jang berbitjara 
atas nama demokrasi ,pada hal se 
tiap orang mengetahui, bhw. orang 
itu mewakili suatu pemerintah jang 

.ahli sekali dalam memperkosa hak2 
manusia. 

Kemudian Toriello kembali lagi 
keruangan sidang pada waktu men 
teri luar negeri El Salvador, Robert 
E. Canessa, hampir mengachiri pi- 
datonja, Torriello mendjabat tangan 
Canessa sebagai utjapan selamat atas 
pidato “wakil negara tetangganja dan 
kemudian duduk kembali untuk men 
dengarkan pidato' menteri luar nege 
ri Bolivia, Walter Guevara. 

Cuba sgkong resolusi 
Amerika Serikat. 

Dalam sidang - ini berbitjara 
pula utusan Cuba, Mumez Per- 
tuondo, jang pada pokoknja me 
njokong resolusi — anti-komunis 
Amerika Serikat dengan  menje- 
rang Sovjet Uni dan negara2 se- 
kutunja. L 
“Ia antara lain menjatakan, bah 

wa tiap2 pati komunis, dinegara 
manapun djuga, setjara gelap 

a.8 

  langsung dibawahkan coleh Mos- 
kow. (Antara-AFP) j Pa 

    

berukuran lebih besar. Ketr. di- 

nah kawin. Suaminja ditanja se- 

Setelah 

K. didjatihkan hukuman pendja-



  

   

  

   

  

| “Surat Puditam Viranol 
JII Dengan, Hormat, 

berdiuna 
IV girang bakal 
| djantung, setelah banjak sa 
2 
menong 

II Ta itu ND 
sanget baek sek: 
terima kasih. 

  

#enerimaan 
.P.R.D.S, 
tsb. da- | 

954 dan dimuat 
i Man Rakjat” 
engan Sapi 31 MARET 1954, 

2 Wonosobo, 9 Maret 1954, 
| Dewan. Pemerintah Daerah Sementara 

4 Kabupaten Wonosobo: 2 
Ketua, 

Oemar Soerjokoesoemo) 

   

  

2 FS KAP 

Kp. PENGAPON - 
N0359 

SIN TA TO 

    
   

, bertanda tangan dibawah ini B. Chaidin Latif 
lontong di ena, saja sanget merasa | 
sesudal an lama saja menderita penjakit 

Benitan obat-obat jang lain 

     

  

   

  

    
     te enjakit an ti sembuh djuga. Setelah saja 

ba Oa iranol, keluaran Tabib Wahid Mawn — 
Bandung. maka penjakit saja telah sembuh.       
    

    - saja pudjikan sekali lagi, lantaran || 
i dan tak lupa saja mengutjapkan ribuan | 

$ Hormat dari saja, - | 

- B. CHAIDIN LATIF 
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Bebas Kaka. 

»  Hundjuk bertahu, bahwa ada nanti Fa GA 14 Maret 1954 atau 10 Dji 
Gwee 2505, djatuh pada hari Minggu Paing, kami akan. merajakan hari nikah 
nja anak tiri PEP OAD kami jang kedua: 

TIAUW SAN 
dengan 

.TJOENG KHING 
anak lelaki Dn Tuan dan Njonjah 'TJOE BOEN KIM di BANDUNG. 

Bertemu nja' berdua temanten pada hari tersebut diatas djam 11 pagi di 
rumah perkumpulan BOEN 1 | TONG, Gang Pinggir No. 31, Semarang. 

Dengan sangat kami mengi rarap kedatangan Tuan, Njonjah, Nona dan 
sekalian Pam ili, sekedar untuk turut menjaksi kan bertemunja berdua temant: 

Atas perhatian mana serta dahulu kami menghaturkan banjak tesis 
kasim” ! 

  

  

   

THEE aa ea. Ban 

13 Maret "54 djam 7 sore. longtj ormat kami, 

PERDJAMUAN: .THO NO MOL 
14 Maret 154 djam n pagi. dengan Keluarga. 

Turut bk Ae : 

THIO IK KEE dgn. Njonjah 
THIO KEE TEE dgn. Njonjah 

P.S. — Kepada Nae Njonjah, Nona dan Pamili jang "karena kedda 
tidak menerima surat-undangan, diminta dengan hormat suka 
ma'afkan dan suka anggap Iklan ini sebagai gantinja. 
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U PENGENDARA MOBIL: 

. Hendaknja djangan sekali-kali 
melupakan kenjataan ini 

Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkenda- 
raan memakai 

Goodyear dari pada laia 

Sekarang tidaklah masuk 

“diakal Tuan bahwa ban jang 

sangat memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan orang 

adalah ban jang Tuan harus 

ban -— 
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Le Ti 
Untuk Semarang: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO PE NG TAN KAUW # 
TOKO SANG 3 
dan semua IMPORTIR2 ” AU TOMOBIEL. ! 

Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia, 
  

  

  

   

    

    

  

  

      

    

   

  

  

   

  

n aatschappij zoekt voor spoedi- 
ing tij haar kantoor 'e Se- 

    

  

    

welke t vena 

Moet ana orresponderen in de Ne 
| derlandse, Engelse en Indonesischke taal. 

eiding H. BS, S.M. A,, 
Piye, Ba liefst ehige     

  

  

  

  

  
    

  

     

  

     

  

   

     
   

   

      

menarik dan Lagu2 jang merdu. - 

Pajakumbuh, 21 Djan. '54. Pa ne RN n ranara 

3 : S ke weepstake 
Kepolisian 

Sudah Disediakan 

Di Suara Merdeka 
. 

5 Sp 

Bantulah 

kta E « M. Ih 
- & 5 F : 

: Utjapan Terima Kasih 
Atas reda perhatian dan pemberian bantuan? serta 8 ie 

karangan bunga pada hari meninggalnja Ajah kita jang B 
tertjinta : 

5 R. SOERATIN DJOJODISASTRO 5 
pada hari 'Rebo Pon tgi. 10 Maret 1954 kita menghaturkan Ff 

sg terima kasih setulus2nja kepada pira penghantar djenazah IA 
(T, Tawangsari, Pegawai2 Semarang Gudang, Keluarga M 

“Th Ii 3 |P.B.K.A. / B.S.P.,  Setasioen Semarang Tawang, Wanita Be Lte Ma pa La D.K.A., Pos, kcendiiklah Ketentaraan, kawan? K.P.P., T.P., $ 
. ti PI Ind 3 en Ae gi « : Pertjetakan ,,Tanah Air”, kawan ,,Antara” Sem rang dan Pena Parker ,,51”,,beladjar” tjaranja Tuan menulis! Ben aa SP Semarang dang 

“ak s : 5 is arwah Ajah kita diterima Tuhan dengan segala kebesarann ia. $ 2. £ 
Kita jang berterima kasih : 

- Apa sebabnja Parker "51" begitu enak dan akan tetap begitu seterusnja. NJ. SOERATIN. 
»- dituliskannja ? Pena 'ini seolah-olah Gerakan pena dikertas mendjadi mu- . SOrROD10, 'R. SOETANDIJO, SOEDHARTO. 

» beladjar dari Tuan punja tulisan-ta- Cah. ta' berbunji, meluntjur enak - Tawangsari 37, BawiAr Ang. 

ngan, kedjurusan mana sesuka Tuan —  menurutkan tjaranja Tuan menulis. | : mg 
-meruliskannja, ta' perduli dengan "Pilihlah untuk Tyan atau untuk ha- 
tangan kanan atau kiri. diah2 Parker "51" satu2nja mata- ran 

& | pena pakai Binaan: MApEpeib 102 dari Tan jang TERNAMA 

Rahasianja terletak pada pena jang. dapat dipilih sesuka hati. A E 

Tt ana 'udjungnja diperlengkapi dengan lapis- Pai C 

an logam-murni, Plathenium namanja. ' Agar tertjapai hatsil baik Dilenek £ 
? Karena inilah tulisan berbentuk seperti La dalam hal | ini dan pena2 lain- ilengkapi dgn lampu2 dan 

Tuan inginkan. Mata-pena memoles bra) nja ......... Pakailah Parker onderdil TELEFUNKEN 

sendiri sampai datar jang sangat litjin te. Ovink jang “pakai sar S I E A 

: Harga2: Rollsd Gold Cap Pen: Rp. 480.— Patiai: Ing Ja0- Dilengkapi dgn onderdil PHILIPS ! ! 
Ten Distributir tunggal dan Servis. Reparasi: - 

“ ! LAWSIM ZECHA & Co, N.V. Nusantara 9 (atas) Ojskaro C O M E T 
£ 

: Dilengkapi d lan lampu2 TELEFUNKEN ! 
: sawer HARGA MENURUT FE. Z. 

5 u Kei gaa i RA: YA DJI. MATARAM No. 572 
oma —anm Pa AA Naat Pa : RADIO OMEGA TELE. SEMARANG 1937 

oma - nana am SELALU ADA SEDIA: AG CU RADIO'S 
MERDEKA! - 8 
“Dengan ini kami hatur periksa dengan hormat, bahwa pada Menghibur sambil beramal Ba bedakan 

hari Djum'at Wage tg. 19 Pebruari 1954 atau 15 Djumadilachir Melihat PERTUNDJUKAN AMAL MI Madam an la Sape Ori Tg aa db, 

1373 H. kira djam 15.20, dengan kurnia Tuhan jang Maha Esa, $ D:M.B. “Yew Ia rion 5-9 O3 th) 
maka telah lahir anak kami jang terachir, perempuan bernama : Korban Gunung Merapi MEREX : Turner 9 | 

ai Da5 -7.00 1 pria Ig "ye N Sa T I-MOETIHAR dari ,Top-klas Orkes Studio Radio - Djakarta" 9.00 : Dovet LAS Light oem 
Ibu dan amaknja, terdapat selamat tak kurang suatu apa SJAIFUL- BACHRI dengan DAGELANNJA”? San Silvi e 

ha Nan Pal On dan perawatannja Bu Sa La as Di GEDUNG-KESENIAN, BO DJ O NG, SEMARANG. WINNER pe ery 
Ka aa jalan Salak, Wonogiri, kami matur diperbanjak terima TANGGA, 13 2. 1 MAART 13 Djam 20.— Le Moon' 

rtan m uru — entu-pu & . Wanw Lan, Pa kami semuanja adalah sebagai berikut : Palas hebamali 1 " Diangin sampai bkan ! DEMY- Ps og ha Shame 
5. Siti Nur Aini, Belilah kartjis sebelumnja di : AWARDS Se Du 
$ Pa ak ya 4 Ten Sa Bodjong Ta Me en Tengah, sa nah aa arijah, iti Hasanah dan oko ng udio R.RI. — Semar - s Mela 

Achmad | 8. Siti Moetihar (terachir). Toko ,YUNG?”, Bodjong 22 — AMERICAN Salon, eko” || METROPOLE INI MALAM D.M.B, DJAGALAN 
2 Teki Bln nda” selamat ! Toko 'A. GAOS, Pasar Djohar . djan 83 Semarang. ea 7 M abu (43 th) 4.45 -7.00-9-15 

Sa " 3 $ Ae & Wi Wonogiri (Solo), 19 Pebruari 1954 KAN ea LKL IL 5 Rp. 15x KI IT — Rp. 10x | (Pakar Rudin — yen Buluh Perindu GACOR 
TN mo at, kami : 2 Aoa er ta Pena Tegang" kmeemaiena | SMU Yerita jang hebat dari zaman dulu dihiasi dengan Tari2an jang 

  

    
  

  
— Aduh. saja dh sak 
— Sekutunja sendiri jang menembak 

      

HIS OWN PARD SHOT KM, (rare care or Z NO--waai 7     
     

    
      

        
    

Willie. dia Yap ilah Nails, 
Saja akan mengedjar teman- 

nja, Roy! Orang tadi menghilang di nja! MANIA. 2...ooc..e. Inilah! 
antara kuda2 banjak jang Ma la — Djangan — tunggulah! — Apakah ini? 
ri tak karuan! Saja tahu suatu djalan jang be 4“ 

tul untuk menangkap dia! 

Roy Rogers 40 EN 

| PL IK SGUINT FOR TRUN TO” Wu7'6 ROY- TH! ONE GETTI NANL6, WILL EM 2S , GOING AETER Wis | SURE WAY NI MERE mo ENG HS PALA TH SIPEKICK! mmc TO CATCH HIM! 

— Saja akan MS Sguint ka 
rena dia tjoba utk menipu saja, te- 

     
   

  

    
5 UR ' ROBBERY! IT's ON YOUR Ranah 

A 1 TN, WHERE WE BIRIEP TH' 
TH! FIRST JOB WE CIP-- 

      ! HE WONIT LEAVE WITHOUT 
AT : 

  

     

— Suatu peta, jang me ud lah 
kan dimana kami menanam ba 
rang tjurian dari perbuatan per 
tama jang kami kerdjakan...... 
ialah perampokan kantor bank! 
Itulah ada ditempat peternaan- 
mu! Dia tidak akan pergi tanpa 
mengambil barang itu! 

    

  

     
     

  

    
       

       
    
     
    
    

      
    

   

  

CITY CONCERN CINEMAS 

ERAND 
THE LAST DAYS OF THE MIGHTY APACHE NATIONI 

5.007.009.600 INY MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
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An EOWARD SMALL Production 

starring GEORGE MONTGOMERY #i BOLEMBTA TEE 

-m Audrey Long « Carl Benton Reid » Eugene kala 
Penuh sensate ! Hebat dan Menggempaykan ! 

KA NAN LA TELAT ARA 

L U Xx 5.00 7.00 9.00 INI MALAM PENGHABISAN, BEA th., 

MO TN 
production 
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Besok malam Premiere : IRENE DUNNE — DEAN JAGGER 
BE Un (u. segala umur) — JOAN EVANS 

“ 5 BA CG. $ $ Han Cr da Trees 

      Penuh tari2an dan njanjian jang menarik dan merdu. 

ROYaL INI MALAM PENGHABISAN (u. segala umur) 

5.00 - 7.60 - 9.00 JOHNNY WEISMULLER — ANN. SAVAGE 

PYGMY ISLAND” 
Yok (Jungle Jim) dengan kawan2nja orang kate, 

  

Penuh sensatie — Mengikat ! — Gempar ! “ 

Besok malam Premiere ' A. HAMID ARIF SALMAH — M. MUKRI 
ROYAL —- $, KARNO 

at MPA" 
Penuh sensalie — 

SEKAWANS 
La - Hebat — 5 Gempar ! 

INI MALAM D.Mi M.B. (Uu. 17 tahun) 
5.007. 00 - 9.00 SRI MURNIATI — KARTINI HAMZAH 

ALI YUGO — USMAN 

sIBU MURNI« 
Type Pertj. ,, SEMARANG”, 

Film Indonesia 
dengan tjerita jang menarik ! 

ldzin No, 1492/111/A/I72,”— 

  


