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Djody: 
Penangkapan? Ada: 
lah Akibat Dari Poli- 
tik Tegas Pemereatah 

Sekarang 
| Telah tiba di Medan dari Dja 

karta untuk menindjau Atjeh 
rombongan Menteri Kehakiman 

Uni Usahakan 

Mr. Djody Gendokusumo. Rom RADIO DALAT (Victna 
bongan itu terditira, dari" sa| san Bao Dai, malam ana Agung Suprapto, anggot .rle- 
men Sidik Kertopati dar Se Penta —, Bana | ngusahakan Mr. Djody. Dalam kerere gan setjara terang2an, tetapi tjukup singkat pada wartawan dilap: gan kow sendiri 
terbang Polonia, berkenaan dgn 
penangkapan2 terhadap beberapa 
orang Belanda di Djakarta dan 
Bandung baru2 ini, jang menurut 
berita2 ada hubungaunja dengan 
gerombolan di Djawa Barat, Men 
teri Kehakiman menerangkan, 
bahwa ia sudah menerima lapo- 
ran2 mengenai penangkapan tsb. 
Tetapi, demikian ditambahkannija 
lagi, berhubung dengan keperlu- 
an pemeriksaan, dia belum berse 
dia memberikan keterangan lebih 
landjut mengenai — penangkapan2 
itu. 

Perlu diterangkan, demikian Men 
cri, bahwa tindakan? baik dari 

alat negara dalam hubungan pe- 
nangkapan terhadap orang? Belan- 
da itu, adalah akibay daripada poli- 
tik tegas pemerintah sekarang, dan 
sesuai dengan undang? darurat no. 
9 tahun 1953 jang telah ditetapkan 

oleh pemerintah tentang pengawa- 
san orang2 asing. Atas pertanjaan, 
Mr. Diody menerangkan, bahwa 
djika terbukti dari mereka jang di 
tangkap itu ada anggota komisariat 
Belanda, maka akan diambil tinda- 

kelangsungan hidup Vietnam, 
munisme”.  Seterusnja siaran 

bangkan kemungkinan, 
melepaskan 

India Usulkan 
Pembukaan Si. 
dangUmumPBB 
Bagaimana Nasib Ta- 
wanan Sesudah 22 

Djanuari? 
India telah minta dengan resmi 

Cibukanja kembali sidang madje 
Is umum PBB pada tgl. 8 atau 
9 Pebruari guna ' membitjarakan 
masalah Korca, demikian. dite- 
rangkan oleh kalangan2 jang me 
ngetakui di New Delhi. 

  

Njonja Viyaja Lakshmi Pandit, 
ketua umum sidang madjelis PBB   jang ditangkap - itu “orang2 biasa, 4 nya # Ka 

mereka itu akan diberi “hukumar dari India ana sekarang ini ber 2 piantitah ada di India diduga dalam dua 
atau figa hari ini akan mengeluar 
kan suatu pengumuman bertalian 
dengan pembukaan itu. 

Mengenai soa? tahanan Tandjung 
Morawa, Menteri terangkan, bahwa 
ia telah mempunjai sikap dalam 
hal itu. Tapi sikap tsb masih akan 

   

    

    
    

  

disesuaikannja dengan pendirian| Sementara .itu penindjan2 politik 
alai2 kekuasaan didaerah in? dulu, |di New Delhi menduga, bahwa pa- 
sebelum mengambil putusan “ter-|da tgl. 22 Dianuari — apabila pe- 
achir. Mengenai para- tawanan dijngawasan India atas tawanan? jang 
Atjeh, Menteri menegaskan, bahwa tak mau direpatriasik: berachir, 
siapa? jang njata? tidak ' bersalah para tawanan perang akan diserah- 
akan dibebaskan. (Antara). kan. kembali. kepada 

piasing?, 
komandannya   Hari Rebo dikampung Sebuah 1 f Sena Pasukan2. pengawal India akan ketjamatan Ngabang seorang ga- berada didaerah “bukan "militer utk. 

  

    

  

   
   

dis ketjil bernama Nonton telah. 30 hari lagi sesu 22 Dianuari 
mati ditembus  belantik (alat dan penindjau2 politik tadi berang- 
pembunuh babi dipinggir ladang) ipa suatu situasi baru 

"jang dipasang  ajahnja sendiri. abila selama “Waktu 
“Gadis ini tidak dapat ditolong 5 “madjeis umum 
lagi karena lukanja jang berat -mengehuarka keputusan -bzr- 
itu. talian dengan para tawanan. - 

Russia Akan Pertahao- 
kan Status-Ouo Eropah 
Pemetjahan Soal2 Dunia Hanja Mung- 

kin Dgn Ikut-Sertanja RRT: Sikap 
Russia Mengenai Konperensi 

Berlin Nanti 
WARTAWAN.U.P. PADA HARI Sabtu mewartakan diri Lon- 

don bahwa menurut tanda2 jang terdapat sekarang, menteri luar ne- 
geri Sovjet Vyachesiav Molotov akan dating ke Konperensi Berlin 
pada tanggal 25 Djanvari jang akan datang dengan kehendak jang 
tegas untuk mempertahankan ,,siatus guo” di Eropa dewasa ini, ke- 
tjuali apab.ia negara2 Barat dalam konperensi nanti memberi kon- 
ses'2 jang besar, Kemungkinan akan adanja perkembangan tadi tam- 
pak diclas o.eh tulisan dalam medjalah.pol'tik Sovjet ,,Komunist” 
jang sampai di London pada hari Sabtu, dalam mana dimuat tin- 
diauan2 mengenai- keadzan internasional jang melputi pula perin- 
tjian-perintjian dari masalah2 Djerman. 

  

Berachirnja Perang 
Indo-China 

s2 Minggu j.l. menjiarkan 
djukan kepada pemerintah Sovjet Uni, agar supaja negara ini me- 

supaja perang Indotjina berachir. Seruan 

hendaknja memper timbangkan 
atas dasar jang lain daripada Ko- 

Radio Dalat mengatakan, bahwa di. Paris pemerintah Perantjis dengan sungguh2 sedang mempertim- 
untuk berganti hingga Perantjis | Sokongan dari Amerika Serikat 

“jet Uni untuk menmetjahkan masalah2 Eropa dan soal2 lainnja. 

nam Utara) dan Djenderal Ngu- 

Pendirian pemerintah Sovjet pada 
waktu. sedang menghadapi Konpe- 

rensi 4-Besar di Berlin sebagai “di- 
Di Washington para pembesar di- 
plomatik Barat sementara itu mera- 

djelaskan oleh madjalah jang meri malkan, bahwa pihak Sovjet dalam 
akan suara dari Sentral Komite) konperensi 4-Besar di Berlin nanti 

barat Komunis Soviet itu adalah akan mengadjukap, usul2 jang ditu- 
berdasar pada. prinsip2 sebagai ber- 

ikut: 4 ' 

1. Suatu keredaan jang sungguh? 
dalam ketegangan2 internasional ti- 
dak mungkin dilaksanakan aiike  ti- 
dak diusahakan bersama oleh lima 
negara . besar, termasuk RRT. 

2: Setiap sistim keamanan interna- 
sional jang effektif tidaklai mung 

kin apabila tidak dengan ikut serta- 
nja Sovjet. Uni. “ 

3. Penjelesaian masalah2. D'ernian 
ig. memuaskan hanja dapat ditjapai 
berdasar pada Perdjandjian Potsiar: 
dan pada pendapat2 jang telah di- 
kemukakan dalam nota2 Sovjet 

pada negara2. Barat selama 1S. bu- 
lan jang lampau ini. . 

  

Siapa Bakker Ita? 
MENGENAI BERITA2 ten- 

tang penangkapan terhadap diri- 
nja orang2 Belanda, lebih landjut 
Gjuruwarta kita mendapat kcte- 
rangan, bahwa dianfara nama2 
orang2 jang ditangkap di Djawa 
Barat itu terdapat seorang Be'an- 
da jang bernama W. H, Bakker. | 
Keterangan itu selandjutnja me- 
njatakam, bahwa W. H. Bakker 
pada sebelum Belanda melaku- 
kan aksi militernja kedua terha- 
dap Republik Indonesia adalah 
mendjadi komandan .,Nefis” di 
Salatiga berpangkat letnan satu. 

W.H. Bakker adalah salah seorang 
jang turut. dalam pasukan  pajung 
jang pertama2 terdjun mendarat di 
Maguwo pada waktu  penjerbuan 
Belanda ke Jogjakarta. Selandjutnia 
ia bersama2 dengan kapten Vasveld 
(sekarang berpangkat majoor di ne 
geri Belanda) jang me-aresteer Bung 
Karno di istana Jogja, selandjutnja 
membawa dengan bomber keluar 
Djawa. 

Dengan demikian, maka kelihatan 
sangkut pautnja kekatjauan jang ter 
diadi disana-sini “dengan  rentjana 
bekas orang2 ..Nefis” 

mahkan kedudukan 

blik Indonesia, 

untuk mele- 
Negara Repu- 

05 gt WAE 

ke- | 

  

diukan untik memikat hati  rakjat 
Djerman dan memetjah belah pihak 
Serikat dengan tiada melepaskan se- 
djengkal pun wilajah Djerman jang 
sekarang didudukj oleh mereka. Me- 

nurut dugaan para diplomat tadi pi- 
hak Sovjet akan mengadjukan usu- 
nia jang lama, jaitu jang menchen- 
daki supaja diadakan  perdiandjian 
perdamaian Djerman dalam mana 
pendudukan dari Amerika, Inggris, 
Perantjis dan Rusia ditarik miuradur 
dari Djerman, Akan tetapi perdjan- 

djian jang diusulkan oleh Sovjet itu 
akan membutuhkan waktu jang. la- 

ima untuk merundingkannja. 

Menurut rentjana Sovjet, Djerman 
nanti harus berdjandi tidak “akan 
imenggabungkan diri dalam setiap 
matjam koalisi atau persekutuan mi- 
liter dengan tiap negara bekas pen- 
dudukannja. Ini. akan berarti me- 

netralisasikan Djerman, - jaitu suatu 
politik jang ditentang oleh negara2 
Barat karena dapat dikatakan akan 
merusak sama sekali rentjana Masja- 

  

rakat Pertahanan Eropa (EDC) jang | 
sebagai diketahui hendak memasuk- 
kan pasukan? Djerman Barat dalam 
siasat Pertahanan 
lantik Utara (NATO). 

Tetap ,,deadlock”, 
| Di Berlin sendiri, ke-empat ko- 

mandan negara? pendudukan pada 
hari Sabtu telah gagal lagi - dalam 
usaha mereka mendapatkan suatu 
persetudjuan mengenai tempat di- 
mana Konperensi 4-Besar nanti ha- 
rus diadakan. . Mereka merentjana- 
kan suatu pertemuan lagi selandjut- 
nja mentjoba mengatasi djalan bun- 

tu jang terdapat sekarang. 
|. Pertemuan “pada hari Sabtu itu 
berlangsung 8 djam bertempat di 
markas besar Sovjet, dan sebagai 
halnja dengan pertemuan jang per- 
tama pada hari Kemis jl. jang ber- 

langsung 655 djam, kedua pihak ti- 
dak berhasil pula mentjapai kata sd. 
pakat tentang soal tempat tadi. 

|. Menurut djurubitjara Barat, nega- 

'ra2 Serikat mengusulkan supaja 

konperensi' nanti dilangsungkan di 

gedung bekas pengawasan” Serikat 
|jang terletak disektor Amerika dari 
kota Berlin, sedangkan pihak Sovjet 
tetap menghendaki Berlin Timur se- 

| bagai tempat konperensi. (Antara), 

Netralisasi Djermar. ! 
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Bao. Dai Sudah Mulail: 
Sesambat? 

(Radio Dalat Menja rankan Supaia Sovjet 

jang berdiri dibawah pengawa- 
seruan jang ditu- 

ini tidak 
siaran tadi, ,,Mos- 

untuk  mendjamin 
djelas. Kata 

sekutu, 

dan mendekati So- 

Kalangan nasionalis di Saigon 

lat ini memperlihatkan sudut baru 
mengapa Bao Dai telah memetjat 
perdana menteri Nguyen Van Tam, 
jang bagaimanapun djuga tidak 

kow mengenai pemerintahan Viet- 
nam jang didasarkan atas dasar lain 
daripada Komunisme”: 
Menurut keterangan jang diper- 

oleh UP di Saigon, dugaan Bao Dai 
bahwa Perantjis akan melepaskan 
diri dari Amerika Serikat untuk 
bersekutu dengan Sovjet Uni, tidak 
dibenarkan di Paris atau di Saigon. 
Sikap Bao Dai jang tak diduga-du- 
ga semula ini mungkin disebabkan 
oleh kejakinannja, bahwa Perantjis 
sudah pasti akan berusaha merun- 
dingkan perdamaian dengan Ho Chi 

  
Minh. Banjak nasionalis Vietnam 
jang anti Komunis bersikap anti- 
Perantjis pula, tapi mereka berkeja 
kinan bahwa setiap kemenangan 
atas Vietnam Ho Chi Minh jang ti 
dak merupakan kemenangan mut- 
lak, hanja bersifat perdamaian jang 
penuh tipu-musliha,. belaka. 

Bao Dai larang kongres 
»Gerakan Solidariteit”, 

Bao Dai malam Minggu jl. 
pula telah melarang diadakannja 
Kongres dari ,,Gerakan Solidari- 
ie untuk Perdamaian”, - dalam 
mana 200 orang utusan bermak 
sud membitjarakan kemungkinan? 

mengatakan, bahwa siaran dari Da- | 

akan menerima baik pendapas Mos| 

    

  

     

    

  

   

  

    
TAKUN KE VHI No. 271 

DI Ma MA 
      

  

pembangunan kembali Korea-Utara 
sakan karena pemboman2 itu. 

  
Dengan ikut bertepuk tangan, P.M. Chou En Lai (kiri) dan P.M. Kim Il 
Sung, menjambut sorak riuh rakjat jang mendjemput kedatangan delega- 
si Korea Utara disetasiun Peking. Sebagai pernah dikabarkan baru2' ini, 
suatu delegasi Korea-Utara dengan diketuai Kim Il Sung sendiri, telah 
mengundjungi R.R.T. untuk merundingkan soal bantuan R.R.T. guna 

Muang 
pe 

MENURUT 
dari kalangan 

Eisenhower, 

bahaja Komunis terhadap Asia 

Amerika hendak. memperbesar 
bantuannja kepada Thai, kata pem- 
besar2 tadi, berupa alat2  sendjata, 

pakaian seragam dan menambah 
djumlah instruktur2 militer Ameri- 
ka. 

Pembesar2 tadi menerangkan se- 
terusnja, bahwa  Muang Thai telah 
melakukan langkah2  pertjobaan jg 
pertama, jang menudju kearah pem 
bentukan Blok Pertahanan 
Tenggara. 

Hal ini sesuai dengan politik Ame 
rika jang menghendaki — pembentu- 
kan erganisasi2 pertahanan -regio- 

Inal, seperti jang diusulkannja supa- 

Asia   
jang telah banjak menderita keru 

  

2 Belanda 1400 Oran 
Dengan 

tjari perlindungan berkedok 

keterangan selandjutnja   untuk mengadakan perundingan 
dengan Ho Chi Minh. Ketjuali 
itu kongres ini bermaksud pula | 
mempertimbangkan soal2 urusan 
pemerintah. Bao Dai mengetok 
kawat dari Dalat, tempat kedia 
mannja, bahwa idzin untuk meng ' 
adakan kongres ini terserah kepa 
da pemerintah, dibawah perdana 
menteri baru, Pangeran Buu Loc, : 
pengganti Nguyen Van Tam. Ge 
rakan ini dipimpin oleh Ngo 
Dinh Nhu, seorang pemimpin Ka 
tholik, Dr. Nguyen Ton Hoan, 
pemuka Dai Viet (nasionalis Viet 

yen Tanh, pemimpin militer dari 
kaum agama Cao Dai Vietnam 
Selatan. 

Buu Loc belum berhasil 
susun kabinet. 

Sementara itu para penindjau 
politik di Saigon mengatakan, bah 
wa Buu Loc mungkin akan mem 
bentuk kabinet baru jg menteri2- 
nja dipilih atas dasar ,,perse- 
orangan” dan bukannja dasar po 
litik mereka. Tapi Bao Dai tam 
paknja belum hendak  memberi- 
kan hak memilih jang universil, 
dan para penindjau menduga bah 
wa kabinet Buu Loc ini tidak 
akan lantjar djalannja. (Antara) 

Knowland: 
A.S. Harus Bantu Pakis- 
tan: Biarpua Hal Itu 
Menjinggung India   

Persekutuan ' At-, 

  

' Senator Knowlana mengatakan 
bahwa Amerika harus memberi 
djuga bantuan militer kepada Pa 
kistan, walaupun. tindakan ini 
suntuk sementara” mungkin akan 
menjinggung perasaan India. Di 
katakannja bahwa organisasi ke 
amanan kolektif tak akan bisa 
terbentuk di Asia, kalau menung 
gu-nunggu sampai India ambil ke 
putusan, apakah negara ini akan 
melepaskan ,,sikap netral”-nja. 
Knowland menentang pengakuan 
terhadap pemerintah RRT atau 
pun penerimaan RRT djadi ang 

| gota PBB. (Antara) 

Pemerentah 

Perhatikan 
| Soal2 Penangkapan2 
| Achir2 Ini: Kata 
| Lumbantobing 

MENGENAI penangkapan2 jg 
telah dilakukan terhadap semen- 
tara orang Belanda, Menteri Pe- 
nerangan Dr. Lumbantobing me- 
nerarngkan, bahwa pemerintah sa- 
pgat menaroh perhatian atasnja, 
tetapi dalam tingkat ini berpen- 
dapat belum saatnja untuk men- 
tjampuri langsung tindakan2 tsb. 
Pemerintah masih menunggu la- 
gi laporan2 mengenai kedjadian2 
itu. Tetapi diharapkannja, bah- 

.nesia. Selain itu Schmidt di Indo 

Dalam hal ini dapat diketahui 
dari surat menjurat antara dia | 
dgn perkumpulan ,,Pro Patria” 
di Nederland jang menjebut bah 
wa Schmidt dapat ' persetudjuan 
dari ,,Pro Patria” untuk melan 
djutkan  gerakannja - mengatjau 
dan merobohkan" Republik Indo 

nesia mendjadi koordinator dan 
berhubungan dengan panitia ,,ter 
behartiging van Nederlanders in 
Indonesi”. Dia merobah tudjuan 
Nederlands Indische Gerilja Or- 
ganisatie (NIGO) sebagai gerilja 
jang melawan Djepang, mendjadi 
melawan Rep. Indonesia. 
Persendjataan mereka antaranja 

didapa, dari sebagian sebanjak 3.500 
putjuk sendjata jang pada ,.0ver- 
dracht” “harus diserahkan di Ban- 
dung tapi penjerahan itu katjau. 
Berkat ketangkasan pihak. TNI sen- 
djata itu sebagian dapat disita dari 
tempat2  persembunjian didaerah 
Bandung tetapi tinggal sepertiga. 
Mengenai diri kapten Bosch jang 

dikatakan telah meninggal dunia 
dan dikabarkan pula telah mening- 
galkan Indonesia didapat ketera- 
ngan bahwa nanti djika sudah da- 
tang waktunja akan diumumkan ba 
gaimana keadaan sebenarnja. 

(Antara—B.T.). 

INDONESIA PERLU 800 
INSINJUR. 

Ir. Djuanda, ketua Persatuan 
Insinjur Indonesia (PII) mene- 
rangkan, bahwa di Indonesia ku- 
rang lebih hanja ada 120 orang 
Insinjur bangsa Indonesia, dan 
menurut kebutuhan jang diper- 
lukan di Djawatan2 Pemerintah- 
an sadja lebih 800 orang Insi- 
njur. 

  

»Pro Patria” Di Nederland| 
Tersangkut Dgn Gerakan2 
Pengatjauan Di Indonesia 

Jang Ada Hubungan 
engatjauan Akan Dibersihkan 

KIRA-KIRA SEDJUMLAH 1.400 orang Belanda jang djadi 
agen2 pengatjau akan dibersihkan dalam hubungan dengan pe- 
nangkapan2 jang sudah dilakukan di Bandung dan Djakarta oleh 
fihak jang berwadjib. Praktek2 serta tjara2 mereka menutupi dan 

« sebagai pegawai telah diketahui. Dari 
kalangan-jang chusus mengurusi soal2 penangkapan itu didapat 

bahwa Sehmidt jg telah tertangkap itu ada 
lah seorang kapten jang telah dinaikkan pangkatnja djadi kolonel. 

“Tjara Magsaysay 
- Melawan Huk 
Diantaranja Mengha- 
puskan Pasukan? Priba- 
di Tuan2 Tanah Serta 
PembukaanTanah2 Baru 
PRESIDEN Magsaysay dari Pi 

lipina kini melantjarkan suatu 
aksi jang terdiri dari lima pasal 
terhadap Hukbalahap di Luzon 
Tengah dan mengadakan suatu 
kundjungan dramatis ketempat 
kelahiran pemimpin Hukbalahap, 
Luis Taruc, Presiden Magsaysay 
pada hari Minggu menaiki se- 
buah jeep ke San Luis Pampanga, 
tempat kelahiran Taruc dan disa 
na ia menerangkan kepada pen 
duduk, bahwa pemerintah - ingin 
memperbaiki nasib mereka. 

Programa Magsaysay meliputi po 
kok2 dibawah ini: 

1). Mentjabut kekuasaan tuan? ta 
nah jang kedjam dengan merampas 
berangsur2 ,,pasukan2 pribadi” me- 
reka, Magsaysay menerangkan, “bah 
wa ,,pasukan2 pribadi” tadi adalah 
perkakas orang2 kaja untuk diguna 
kan melakukan intimidasi terhadap 
petani2 penjewa tanah miskin den: 
maksud agar mereka turut mempu- 
njai bagian jang lajak pada panen 
jang dihasilkan oleh para petani 
tadi, 

2). Memperkembangkan perasaan 
persaudaraan antara petani2 penje- 
wa tanah dan tentara dengan me- 
ngandjurkan - kepada para petani 
menggunakan kesempatan perlindu 
ngan jang ditawarkan oleh tentara, 

3) Perintah akan membuka 3.20v   
Komentar | 

PKI 
KMB lah jang Sebabkan: 
Orang2 Belanda Masih 
Bisa Bertjokol Di Ke- 

dudukan2 Penting 
BERHUBUNG DENGAN. pe- 

nangkapan2 jang telah dilakukan 
oleh pihak jang berwadjib di Ban- 
dung, Djakarta dan beberapa tem 
pat jainnja atas diri sementara 
orang Beianda jang ditaduh mem- 
punjai perhubungan dengan ge- 
rombolan2, dalam keterangannja 
kepada pers sekretaris djenderal 
CC PKI Aidit menjatakan, bah: | 
wa PKI pang Degaka Da 
merintah, supaja “pemerjntal £ 
tindak tidak tenang dan tidak 
kenal ampun terhadap pemimpin2 
dan peng kut2 komplotan Beian- | 
da jang anti-Repubtik, dan supa-' 
ja pemerintah mengeluarkan dz- 
ri Indonesia orang2 Belanda je 
ditiurigai serta mendjatuhkan hu- 

reka jang berbuat salah.   wa pemerintah dapat selekas 
mungkin mengeluarkan pengumu 
man. (Antara) 

lam tahun 1946  Westerling 
membunuh puluhan ribu 

na pertanian didaerah San Luis dan 
hektar tanah jang terbengkalai gu- 
rentjana menjusul untuk  mendjual 
tanah ini guna dibagikan diantara 
para petani jang tidak. .mempunjai 
tanah. 

4) Menggali sumur2 untuk pengai 
ran sawah2 dan. membuat djaring- 
kerdja djalan2 didaerah tsb. 

5) Suatu pesan baru kepada kaum 
Hukbalahap supaja ' mereka menje- 
rah dan menggunakan kesempatan 
direhabilisasikan " jang telah di ta- 
warkan oleh pemerintah kepada me 
reka. (UP—Aneta). 

Tua an 5 . - 5 

Indonesia dam pada permulaan  ta- 
hun 1950 mengadakan pertobaan 
coup dan merentjanakan penjerang- 
an terhadap parlemen. Dikatakan: 
nja pula bahwa dengan mudah Wes- 
terling telah dapat melarikan diri 
dari. wilajah Republik Indonesia de- 
ngan-kapal terbang, dan bahwa pe- 
merintah ketika itu tidak- mengada- 
kan pengusutan terhadap-orang2 jg. 
telah - membantu Westerling. 
Dalam keterangannja ini Aidit se. 

kuman2 jang setimpal pada me- kali lagi menundjukkan perdjandjian 
KMB sebagai sumber segala kesu- 
karan dan menjebabkan orang2 Be: 

Aidit peringatkan lagi, bahwa. da- | Janda jang anti-Republik dapat ,,ber- pularisasikan kemadjuan2 
telah |tjoko?” di Indonesia- dengan mendu- 

putera2 duki tempat2 penting. (Antara). 

ja dibentuk “antara Turki, Irag dan 
| Pakistan, 

Kegiatan2 Muang Thai di 
Kambodja. 

Seterusnja. pembesar? tadi menga- 
takan, bahwa pemimpin? Perhimpu- 

nan Agama Buddha Muang Thai te- 
lah mengundjungi ibukota  Kambo- 
dja, Pnompenh, — dan mengusulkan 

:Supaja — diadakan hubungan jang 
ea dilapangan kebudajaan dan per 
dagangan antara Thai dan Kamoo- 

dja serta Laos, ketiga2nja negeri? 
jang rakjatnja beragama Buddha. 

(Dan kedua matjam lapangan kerdja 
sama ini, ,,kelak mungkin akan di 

| susul dengan bentuk  kerdjasama 
Plain”, 

Sebagai hasil dari kundjungan ini, 
(Radja Muang Thai telah diakui se- 

sbagai pelindung Perhimpunan Age- 
ma Buddha Kambodja. Mengenai 
.bentuk. kerdjasama lain” tadi, ke- 

dutaan besar Muang Thai di Wash- 
ington hingga kini belum menerima 
instruksi2 dari Bangkok. Beberapa 
waktu jl., seorang djurubitjara Thai 
menerangkan di Pnompenh, bahwa 
Muang Thai, Kambodja dan Laos 
hendaknja merupakan suatu Blok 

Negeri2 jang rakjatnja beragama 
Buddha, untuk ,.mentjegah  perem- 
besan Vietminh kearah barat, teru- 

'tama ke India”. : : 

Perantjis menentang idee 
»sBuddhist Bloc”. 

Kata pembesar2 tadi, andaikata 
Kambodja dan Laos mengadju- 
kan soal agressi Vietnam Ho itu 
kepada PBB dan apabila adanja 
agressi itu diakui dengan resmi, 
maka ,djalannja akan terbuka 
bagi Muang “Thai untuk memberi 
bantuan militer, untuk merunding 
kan ,,Blok Pertahanan anti-Komu 
nis”.. Akan tetapi, kata mereka, 
Perantjis masih tetap menentang 
dengan kerasnja inisiatif Muang 
Thai tadi, sebagai akibatnia, Laos 
telah menjatakan tidak akan me 
ngadjukan soal agressi tadi kepa 
da PBB. (Antara) 

BANDJIR MULAI DIDEL- 
TA BERANTAS, 

Tanggai 6/1 jang lalu didalam ka 
bupaten, Modjokerto, 12 desa 
ketjamatan Djetis dilaporkan te- 
lah terdjadi bandjir dan hari ini 
Residen Surabaja menindjau fem- 
bat itu untuk mengadakan peme- 
rksaan. 255 Ha tanah dengan ta: 
naman padi, djagung dan sing- 
kong d'genangi air, berapa keru- 
gian belum dapat dinjatakan. 

  

Perdjalanan Ke 
Mars Akan Bukan 

Chajal Lagi? 
BEPERGIAN ANTAR planet 

kn telah mendekati kenjataan, 
demikian dituliskan oleh sebuah 
surat kabar Sovjet hari Minggu. 
Surat kabar petang Moskow ini 
mewartakan tentang telah  ter- 
bentuknja bagian astronaut'c da- 
ri .club'” penerbargan  Chkalov 
Sovey Uni pusat. Diwartakan Ie- 
bih landjut bahwa ciub ini me- 
ngatakan: ..impian tentang be- 
vergtin antar planet jang tadi 

Inja hanja merupakan utop!a, da- 
'2m zaman kita telah mendekati 
kenjataan.” 
Surat kabar itu  mengutib kata? 

dari AN. Nesmeyanov, jaitu presi- 
den Akademi Ilmu Pengetahuan So: 

,vjet Uni jang mengatakan demikian. 
' sPengetahuan telah mentjapai. suatu 

tingkatan dimana pengiriman sebuah 
pesawat ke rembulan dan dibuatnja 

. Suatu satelit buatan untuk bumi da- 
'pat dilaksanakan”, Ia djuga menia- 

  
lakan bahwa kemadjuah  sematjam 

litu dapat ditjapai berkat djasa pe- 
kerdjaan2 para sardjana jang tak 
henti2nja, dan terutama darj K.E: 

Ysiolkovsky. Bagian astronautik tsb. 
diatas berkewadjiban untuk mempo- 

ilmu pe- 
ngetahuan dalam lapangan ini. (An- 
tara). 

PM Pakistan Ali Peringatkan NehruMengenaiHasatan-oja 
PERDANA MENTERI Pakistan panje dari Partai Kongres, jaitu par- , Dengan terang menjinggung. kepa- 

Mohammad Ali pada hari Sabtu me-|tai pemerintah di India, untuk me- da kenjataan bahwa India kini me- 

njatakan bahwa Pakistan — akan 

.mempertegang” sikapnja terhadap 

India apabila India tidak menghen- 
tikan ,,hasutan2nja” untuk menen- 

tang rentiana bantuan militer Ameri- 
ka kepada Pakistan, 'Mohammad 
Ali dalam pada itu berseru kepada 
perdana menteri “India  Jawarhalal 
Nehru supaja ia membatalkan kam- 

nentang bantuan militer jang diusul- 
kan tadi. Dalam pidatonja jang di- 
utjapkan dimuka Dewan Perdagang: | mengatakan bahwa bantuan militer | membatalkan apa jang 
an di Dacca, Pakistan Timur, Mo- 
hammad Ali mengatakan bahwa apa 
bila agitasi2 demikian itu tidak se- 
gera dihentikan, maka sikap Pakis- 

:tan. untuk mengadakan hubungan2 
baik dengan India 
tegang, 

an AL LA EN TLANN 

Lembesa Kadudajann 2 

Kam Bora nyah ca ce tan 
son Kostan en aer 20» pam 

  

dapat mendjadi | 

   

   

nerima sedjumlah bantuan ekonomi 
dari Amerika, P.M. Mohammad Ali 

setjara indirect djuga dapat merupa: 
.kan bentuk bantuan ekonomi atau 
sebaliknja. Sebagai tjontoh ia menge 
mukakan bahwa andaikata Pakistan 
menerima sebuah kapal perang se- 
bagai bantuan militer maka uangnja 

ngan demikian dapat disimpan un 

     

tuk digunakan dalam usaha perkem- 
bangan ekonomi. 

P.M. Mohammad Ali achirnia ber 
seru sekali lagi supaja P.M. Nehru 

disebutnja 
smobilisasi pendapat umum di In- 

|dia” untuk menentang perundingan? 
mengenai bantuan militer Amerika 
kepada Pakistan, sekalipun Pakistan 
berkali2 telah menegaskan bahwa ia 
tidak mempunjai maksud2 jang dja- 
ha terhadap India, (Antara), 

pembesar di Washington, 
rikat untuk Muang Thai, William Donovan, jang kini berada di 
New York, bermaksud sudah tiba kembali di Bangkok pada tgl. 
12 Januari jad. dan segera mengadakan 
pemerintah Thai dan missi militer Amerika 
akan mereka bitjarakan ialah usu!2 
Washington, untuk memperbesar tentara 
selama berada di Washington telah berunding 

menteri luar negeri Dulles 
pemerintah Muang “Thai supaja Amerika 
negara ini, untuk ,,memperbesar tentaranja, 

ea 
ma 

pembitjaraan2 dengan 
Serikat disana. Jang 

tertentu jang dibawanja dari 
Muang Thai. Donovan 

dengan Presiden 
dil, perihal permintaan 

beri bantuan kepada 
berhubung dengan 

Tenggara”. 

Pepereksaan 
Benggol2 ..RMS” 
Soalnja Bulan Pebruari 
Sudah Dapat Diserah- 
kan Kpd Pergadilan 

Jogja 

»ANTARA” mendapat kabar 
persiapan2 kearah pemeriksaan 
perkara pemberontakan dari apa 

jg disebut ,,R.M.S.” kini sedang 
giat dilakukan oleh pihak jang 
berwadjib dan diharapkan dalam 
bulan Pebruafi jad. pihak Kedjak 
saan dapat menjerahkan perkara 
ini kepada pihak pengadilan ten 
tara di Jogja jang telah ditundjuk 
oleh pemerintah untuk mengadili 
,Menteri2 RMS”. 

Tentang ,,Perdana Menteri 
RMS” Wairisal jang sedjak bebe 
rapa waktu ditahan di Djakarta, 
tidak lama lagi akan dibawa ke 
Yogja karena guna: selandjutnja 
ikan dihadapkan bersama2 ,,/Men 
teri2 RMS” lainnja kesidang pe- 
ngadilan tentara Jogja. 

oleh Kediaksaan 
terhadap Wairisal kini telah 

selesai. Tuduhan terhadap perhuka2 

»RMS” itu didasarkan atas pelang- 
garan pasal 108 KUHP, jaitu ,.me- 
lakukan pemberontakan terhadap pe 

Peperiksaan 
Agung 

   

Langkah pertama Ke Arah Blok Per- 
tahanan Asia- Tengara? 

Thai Minta Bantuan Amerika 
Untuk Perbesar Teotaranja 

KETERANGAN jang hari Sabtu jl. diperoleh | 
dutabesar Amerika Se- ' 

| Amerika Akan | 
Bertindak 

Kolau Inggeris Dan 
Mesir Tidak: Bisa Be- 

reskan Soal Suez 

  

| KALANGAN2 Amerika Seri 
kat jang berkuasa mengatakan di 
London hari Minggu, andaikata 
Mesir dan Inggris tidak bisa men 
tjapai persetudjuan mengenai ma 
salah daerah Terusan Suez, maka 
Amerika Serikat akan ,,,memper 
timbangkan masak2” tjara2 untuk 
mengusahakan supaja Mesir ter 

| gabung dalam Blok Barat, Demi 
kianlah tulis wartawan UP Ha- 
roid Guard, jang. seterusnja mem 
peroleh keterangan bahwa Ameri 
ka Serikat sudah terang tidak 
akan memberi sendjata kepada 
Mesir, jang mungkin dapat dipa 
kai untuk melawan Inggris didae 
yah Terusan Suez. 

»Demikian pula”, kata kalangan 
tadi, ,,Amerika akan merobah poli 
tiknja di Eropa, apabila Perantjis 
tidak meratifikasi perdjandjian 
POT 

Dapat dikemukakan disini, bahwa 

kementerian luar negeri Amerika 
Serikat memperhatikan  pernjataan, 
bahwa Mesir akan mendjalankan 
politik netral, djika Inggris tidak 
memperlunak sjarat?nja untuk men- 

tiapai persetudjuan dengan Mesir. 
Disamping itu, anggota2 pemerintah 
Mesir achir2 ini menjinggung2. ke- 

mungkinan bahwa Mesir akan me- 
ngakui pemerintah RRT dan suatu 
missi dagang Mesir ke Timur. Djauh 
telah diberi instruksi untuk. mengun 
djungi RRT pula. (Antara). 

Kan aa aan AA MA IN ERMAN BNN ANA 

merintahan jang sjah R.I. dengan 
menggunakan kekerasan sendjata”, 

Diantara pemuka2 ,.RMS” jang di 
tahan di Jogja itu antara lain ialah 
seorang ,.Panglima” Norimana. 

Sementara itu mengenai ,,Pangli- 
ma RMS” Thomas Nussy jang be- 

lum lama ini menjerah di Maluku 
tidak lama lagi akan dibawa ke Dja 
karta. (Antara). 

  

  

Sidang parlemen pertama di Soedan 
lam pembukaannja parlemen di Khartoum gubernur djendral Sir Robert 
How mengurjapkan selamat datang 

dieuangan dewan perwakilan rakjat, kemuka. 

  

xan kedua dewan untuk memilih ketuanja. Pembukaan telah dilakukan 

dibuka oleh gubernur djenderal. Da- 

pada anggauta2 dan mempersilah- 

dalam mana hadlir djuga tamu2 peri   
  

PEMBESAR2 PERANTIJIS 

»Perantjis dan supaja membentuk 

gon mengatakan, bahwa menurut 

Seperti diketahui, seorang djuru- 

bitjara missi Muang Thai di Pnom- 
penh hari Djum'ag fl. mengatakan, 
bahwa negeri-negeri jang gakjat ber- 

agama Buddha di Asia Tenggara, 

terdiri dari Muang Thai, Laos dan 
Kambodja, ,/bisa merupakan perin- 

tang jang terbaik terhadap perembe- 
san Vietminh kearah Barat, fteruta- 
ma kearah India.” 

Kata sumber2 Peranrfjis, tawaran 

Bangkok ini adalah ulangan darina- 
da usaha sematjam itu pula keti- 

ka tahun 1943, untuk mendjadikan 
Bangkok pusat bagi Asia Tenggara. 

Dikemukakan, bahwa ketika itu 
That dengan bantuan Djepang telah 
menjerbu propinsi2 barat Kambo- 
dja. 

Djurubitiara  Thaj di Pnompenh 
tadi seterusnja menerangkan, bah- 

wa sebuah missi Muang Thaj kini 
tiba di Kambodja dan tak lama la- 

gi akan ditandatangani sebuah per- 
djandjian ekonomi antara Thai dan 
Kambodja. Sebagai langkah perta- 

ma jang konkrit, kata' djurubitjara 
tadi, akan didirikan sebuah setasion 
kereta api baru diperbatasan Thai- 
Kambodja di Poipet Aranyaprathet: 

dengan adanja hubungan kereta api 
ini, perdjalanan antara Bangkok dan 
Pnompenh akan dapat ditempuh da- 

lam tempo 3 djam. 
sIdee ,/Muang Thay Raya” 

Sementara itu  diwartaka,  o'eh 
wartawan AFP Max Olivier dari Pa- 
ris, bahwa kalangan2 jang berknasa 
disana malam Minggu jl., bahwa | 

menurut dugaan mereka, Kambodja 
sebelum ambil sesuatu . keputusan 

mengenai saran Muang Thaj tadi, 

terlebih dahulu akap berunding de- 
ngan Perantjis dan Laos. Dikemu: 

kakan, bahwa Kambodja agak 

  

  

  itjondong kepada Idee Muang Thai 
tadi,” Menurut dugaan kalangan? 

| besar2 Muang Thai, 

Muang Thai Propagan- 
dakan,,Pan Budha Bloes 
Perantjis Chawatir Kambodja Dan Laos 

Akan Di-Pikat Oleh Muang” Thai 
di Saigon dengan gelisah melihat 

usaha2z Muang Thai untuk mendjauhkan Laos dan Kambodja dari 
»Biok Bangsa2 Pengasut Budha” 

(Pan Buddhist Bloc) di Asia Tenggara. Djurubitjara Perantj's di Sai. 
pendapatnja, Peranfjis lebih mam- 

pu daripada Muang Thai untuk mempvertahankan daerah tadi, tapi 
Kambodja telah minta dan menerima bantuan militer dari Bangkok. 

tadi, Kambodja akan mempertim- 
bangkap soal ini dari sudut sedjarah 
seama 5 tahun il. ini, Diterangkan 
bahwa tak ada sesuatu hal jang me- 
nundjukkan, bahwa pemerintah? 
Kambodja dan Laos kini mengada- 
kan hubungan langsung dengan pem- 
besar2 Thai, 
Dikemukakan, bahwa idee  pem- 

bentukan ,,Muang Thai Raya” ini, 
jang akan mempersatukan bangsa2 
Thai jang beragama Buddha, bukan- 
lah suatu hal baru. Mereka kemu- 
kakan, bahwa idee ini merupakan 
arasir pokok dalam. politik uar ne- 
geri Muang Thai, sedjak Inggris 
dan Perantjis mendjamin kemerde- 
kannja. ketika achir abad ke-19. 

Dalam 15: tahun jl. ini, Siam 
telah 2 kari mengganti namanja, 
jang dalam bahasa Inggris ber: 
buni ,, Thailand” (Muang Tha): 
negeri jang mula-mula bernama 
Sayam (edjaan Inggr.s: Siam) sc- 
belum perang dunia IT diganti 
namanja  djadi. Muang Thai 
(Thailand): setetah Djepang tak- 
uk namanja berganti lagi - djadi 
Sayam (Siam), tapi sedjak 11 Mej 
1949 mend'adi Muang Thai lagi, 
untuk mendjelaskan bahwa nege. 
ri ini berseketurunan dgn bang- 
sa-bangsa Kambodja, Taoss dan 
bangsa Shan di Birma timur, jang 
semuania. termasuk — sub-induk 
bangsa Tha'. : 
.D kemukakan pula hahwa Ra. 

dja Kambodia Norodom  Sihs- 
nouk ketika Djuni jl. ,,mem 
buang dri” ke Muang Thai: me 
nurut dugaan, disanalah ia ms- 
ngadakan hubungan dengan pen 

untuk mem- 
bitjarakan idee pembentukan pe 
sekutuan antar-bangsa-Thai an: 
twKomunis. Dem'kianlah tulis 
A.F.P. (Antara), 
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Tangkapan Panai Belanda 
  

"— 5 — — — Berita adanja orang-orang Belanda jang membantu atau 
mengadakan pengatjauan sebenarnja tidak asing lagi bagi kita. Dari 
scorang Verrips dulu, jang memimpin pendjahat-pendjahat dan men- 
dobrak Java Bank di Surabaia, sampai seorang Meine Pot cs. jang mem- 
bantu pertjobaan membunuh attache militer kita, kita telah tahu adanja 
orang-orang Belanda jang berfikiran kabur jang mau mentjoba menim- 
bulkan keonaran di negara kita. Tetapi bila terhadap orang-orang se- 
matjam Verrips tadi kita masih bisa berpemandangan luas dan meng- 
anggap mereka itu sebagai suatu kumpulan “avonturiers dan desperados 
jang hanja mentjari keuntungan untuk diri -sendiri sadja dengan djalan 
jang tidak sjah — avonturiers mana lazim kedapatan didunia inter- 
nasivnal dan tidak berbatasan kepada orang-orang jang berbangsa Belanda 
sadja — namun tefhadap orang-orang Belanda jang baru-baru ini di- 
tangkap di Djakarta dan Bandung dengan tuduhan membantu gerombolan 
guna mengatjaukan dan menumbangkan negara, sikap kita tidak bisa 
se-lunak sebagaimana sikap kita terhadap avonturiers-avonturiers sebangsa 
Verrips itu. 5 | 
— — — — — Kita jakin bahwa alat-alat jang berwadjib tidak akan 
semberono dengan adakan tangkapan-tangkapan dan tuduhan-tuduhan 
tinpa adasja penjelidikan-penjelidikan jang teliti serta adanja bukti-bukti 
jang terang terlebih dahulu. Djadinja boleh kita kesimpulkan bahwa 
tindakan-tindakan tangkapan-tangkapan tadi sudah-lah di-backing-i oleh 
alasan-alasan jang kuat. Djadinja pula boleh kita tetapkan bahwa orang- 
orang Belanda jang ditangkapi itu telah bersalah dengan setjara doel- 
bewust membantu sesuatu golongan jang telah diproklamirkan sebagai 
musuh negara, dengan tudjuan mengatjaukan dan menumbangkan negara 
dimana mereka berada sebagai tamu. Kiranja tidak ada suatu kedjahatan 
jang lebih kedii jang dapat dilakukan oleh seseorang tamu disesuatu 
negara daripada apa jang telah dilakukan oleh orang-orang Belanda tadi. 
Dan uniuk kedjahatan ini, djanganlah pemerintah bersikap ragu-ragu 
mendjatuhkan hukuman-hukuman jang setimpal dengan ukuran hukuman- 
hukuman jang sudah lazim berlaku dalam negara jang beradab. 
— — — — — Dalam pada itu sangatlah mendjadi pertanjaan, apakah 
orang-orang Belanda jang ditangkapi itu, telah bekerdja atas inisiatip 
kelompokan-kelompokan mereka sendiri. Ataukah ada organisasi tertentu 
jang mengatur dan memberi petundjuk-petundjuk untuk pekerdjaan gelap 
mereka itu. Rasa-rasanja tidak mungkin bahwa untuk pekerdjaan sub- 
versief jang sedemikian berliku-liku itu, tidak ada organisasi-nja jang 
mengatur siasatnja. Tentulah ada organisasi jang mendjadi dalang segala- 
galanja. Tambahan lagi mengingat luasnja strata serta beraneka matjam- 
nja lapangan pekerdjaan jang dilakukan oleh orang-orang Belanda jang 
ditangkapi tadi, jang sendirinja membutuhkan sesuatu ikatan kuat untuk 
menggabungkan mereka dalam pekerdjaannja jg. djahat itu, memperkuat 
dugaan kita bahwa tentu ada induk-organisasi jang mengatur segala ting- 
kah laxu gelap jang sekarang ternjata telah didjalankan oleh Belanda- 
Belanda jang sudah tertangkap itu. Kita andjurkan, agar jang berwadjib 
tidak lena dan terus mengadakan pengusutan seluas-luasnja, agar kom- 
plotan-gelap tadi bisa dihantjurkan sampai dipusat-nja. 

Sudah barang tentu andjuran ini tidak akan berarti 
bahwa kita sesudah adanja pengalaman pahit di Djawa-Barat tadi, kita 
harus menilik segala tingkah laku dan mentjurigai semua orang-orang 
Belanda, tetamu kita di Indonesia ini. Kita dalam soal jang se-ernstig ini 
masih herus tetap kepala dingin, dan membeda-bedakan orang-orang 
Belanda jang bersikap diahat, dan orang-orang Belanda lainnja jang bona- 
fide, jang datang di Indonesia ini dengan berkemauan baik untuk be- 
kerdja djudjur dan membantu dengan sepenuh tenaga segala usaha 
konstruk if di Indonesia ini. Terutama terhadap orang-orang Belanda se- 
bagai tersebut achir ini, kita harus menundjukkan sikap ramah dan sopan, 
serta penghargaan dan perlindungan setjukupnja, sebagaimana lazimnja 
dalam pergaulan diantara bangsa-bangsa jang beradab dan sopan. Kita 
tidak bentji kepada orang-orang Belanda. Kita hanja bentji kepada ke- 
djahatan. : 

Kabar Kota 

Kesurupan Setan ? 
Orang Ngamuk Dipasar Peterongan — 

Seorang Korban Meninggal — 8 
Orang Luka2 

(Oleh: Wartawan Kita). 

SUASANA JANG TENANG dan sunji pada tengah malam 
djam 3 hari Saptu mendjcliang M.nggu pagi jbi. d'sekitar Pasar Pe- 
terongan Semarang, tiba2 dipetjahkan oleh suatu kegemparan jang 
disusul dgn beberapa suara tembakan. Kegemparan ini ditimbulkan 
oleh seorang lelaki jang mengamuk dengan membawa sendjata bela- 
ti. Tiap orang jang didjumpainja diserarg dengan sendjatanja itu, 
dan pada saat itu djuga, 7 orang jang sedang tidur di Pasar Petc- 
rongan telah mendjadi sasaran tikaman pergamuk itu. Ketika akan 

n oleh fain2 orang jang mengetahui kedjadian itu, penga- 
muk telah lari kedjurusan Utara, 
muk itu telah menjerans 2 orang 

Achirnja orang jang mengamuk 
dapat tertangkap dilapangan tennis 
Bangkong,. denga, didahului oleh 
suara beberapa tembakan pistol da- 
ri Polisi. Sementara itu, menurut 
suara jang berdesas-desus diluaran 
dinjatakan, bahwa penangkapan itu 
dilakukan dengan tembakan? jang 
mengenai pada pengamuk itu, hing- 
ga pengamuk tidak berdaja lagi. te- 
tapi menurut keterangan dari fihak 
Kepolisian, penangkapan jang dila- 

  

  

lagi. 

Uang Kertas 
Belanda 

Jang Ditjabut Dari 
— Peredaran 

Kementerian keuangan mengu 
mumkan sbb.: Telah seringrali «1 

  

SALATIGA 
USAHA MENDIRIKAN 
GEDUNG NASIONAL. 

“Iosogua 
. 1654 DARI ANGGARAN BE- 

Oleh Pengurus Jajasan Gedung Na| LANDJA UNTUK PEGAWAI | 

  

sional Salatiga telah diputuskan utk Dari kalangan pemerintahan dae| 
| mendirikan suatu gedung jang menu rah Jogjakarta “Antara” . mendapat 
Irut rentjana akan tjukup representa keterangan, bahwa kini DPD sedang 
'tief sebagai Gedung Nasional di ko menjusun rentjana anggaran belan- 
ta Salatiga dan akan dapat mentju- dja tahun ..1954 jang  selandjutnja. 
kupi kebutuhan2 masjarakat Salati- hakan segera diserahkan kepada DP 
ga untuk dipergunakan sebagai tem RD untuk mendapat pengesahan. Se 

Hg oa! Nak « VIIN UIN KOkKOK Maleno 
rn Dgn Soga Pembubaran .M.M.B. Mematahkan C3 

pat pertemuan. Menurut rentjana ge 
dung itu akan memakan biaja Ik. 
Rp. 700.000,— dan biaja itu akan di. 
dapatkan, ketjuali dengan djalan usa 
ha2 sendiri dengan djalan jang sjah, 
djuga terutama diharapkan sokongan 
|setjara sukarela dari segenap derma 
wan dalam masjarakat Salatiga, se- 
bab dalam usaha ini Jajasan jakin, 
bahwa tjita2 jang baik itu tidak 

akan dapat ditjapai hanja karena usa 
ha Jajasan sendiri, tetapi jang ter- 
penting. jalah dukungan dari sege- 
nap penduduk Salatiga, sampai da- 
pat terwudjudnja gedung Nasional 
jang molek dan indah. “. 

Sebagai langkah didalam — usaha 
mendapat biaja tersebut oleh Jaja- 
san telah ditetapkan akan meminta 
kan keichlasan penduduk kota Sala 

landjutnja diterangkan, bahwa dalam 
menjusun anggaran belandja tahun 
ini DPD menghadapi kesulitan? di- 
sebabkan permintaan dari pihak DP 

RD jang menghendaki supaja angga 
'ran belandja untuk daerah Jogjakar! 
ta disesuaikan dengan kepentingan 
daerah jang menghendaki adanja usa 
ha pembangunan setjara besar2an' di 
segala lapangan. Menurut.saran'dari 
DPRD anggaran belandja . daerah 
Jogjakarta untuk tahun 1954 sedikit 
.nja harus meliputi djumlah- Rp. 200, 
000.000.—, sebab anggaran belandja' 
pada th.2 jg. telah lampau hanja me-| 
liputi angka Rp. .54.000.000,— se- 
dang hampir 6599 dari anggaran be 
landja itu hanja dipakai untuk mem! 
beajai para pegawai, sehingga 'sela- 

ma ini pos untuk usaha pembangu- 

SC ngan rentjana pemerintah untuk | 

|da warga-negara. 

kan sbb: 

donesia jang tadinja memegang pe- 

dak diberikan 

watan Perdagangan selambat2nja tg. 

tiga suka memberikan sokongan be nan tidak ada sama sekali. Sebalik 
(rupa uang kepada Jajasan setjara su'nja dari pihak Kementerian Dalam 
karela dan diatur sebagai berikut :! Negeri, pemerintah daerah menda- 
Tiap djiwa diharapkan memberikan pat saran, agar supaja rentjana ang 
sokongan sedikitnja Rp. 0.10 tiap garan belandja untuk tahun ini”me-! 
bulan untuk waktu selama satu ta- makai dasar anggaran belandja' ta- 
hun dan dimulai pada bulan Djanua hun2 jang lalu, dan tidak boleh me 
ri 1954 ini. Pemungutan sokongan lebihi djumlah- Rp. 54.000.000.—. 
dilakukan dengan perantaraan Ru-'! Dengan demikian maka DPD harus 
kun Tetangga, dengan  mengguna-' mentjari djalan tengah guna menje- 
kan kartu sokongan. : suaikan kehendak kedua. instansi 

Untuk keperluan ini telah didapat tsb dalam menjusun anggaran belan 
kan idzin dari Kota-Pradja Salatiga 'dja tahun 1954. 
dengan surat keputusan tertanggal 
3 Desember 1953 No. 13/1953, PAMERAN PERS. 

Sedjak tgl. 2 hingga 8 Djanuari ha 
ERuANG PN kian Kedaulatan Rakjat” di Togia, 
EKONOM I karta mengadakan pameran Pers dan 

Penerbitan bertempat digedungnja 
sendiri. Dalam pameran tsb diperton 

PENINDIAUAN STATUS ' 
IMPORTIR. 

tonkan pelbagai matjam surat-kabar 
sebelum dan sesudah perang baik 

anjan beta S idari luar maupun dari dalam negeri. 
jawaran Perdagangan mengumum iga dipertontonkan matjam2 pe 

nerbitan buku2 baik penerbitan sebe 
,lum maupun sesudah perang, buku2 
peladjaran dari tingkat rendah sam 
pai kepada buku2 universiteit dan 
alat2 tjetak modern. 

| Maksud pameran tsb. ialah mem- 
.beri gambaran kpd. chalajak ramai 
isampai dimana kemadjuan? jang te- 
ilah ditjapai dalam lapangan pener- 
ibitan dan persurat-kabaran. 

Menurut tjatatan pameran tersebut 
.mendapat kundjungan dari chalajak 
ramai tidak kurang 20.000 orang ba 
njaknja. 

TJIREBON 
KOPERASI PERIKANAN . 

b. Besar modal jang telah disetor LAUT. 
harus sekurang-kurangnja Rp. 250. | Koperasi Perikanan Laut desa 
000.— dan mengenai badan hukum Bondet Ketjamatan Tjirebon Utara 

Segenap importir warga-negara In 

ngakuan-import, jang dibutuhi. dng. 
huruf Ch., Ar. atau E., ataupun ti- 

huruf sama sekali, | 
dan memenuhi sjarat2 jang telah di 
tetapkan guna importir2 nasional, di 
minta mengirimkan pada Pusat Dja 

15 Pebruari 1954, suatu pernjataan 
tentang dipenuhinja sajarat2 itu de 
ngan mengirimkan serta bukti2 jg 
diperlukan. 

Sjarat2 dimaksud diatas adalah : 
a. Pemegang2 saham dan pesero2 

dari badan2 hukum lainnja harus se 

muanja warga-negara Indonesia, jg 
perlu dibuktikan dengan surat tan- 

    
| 

dan didjalan Bangkong, penga- orang? asing. 

'rapa persen dari saham2 dari badan 

. Warga-negara .asli, maka dalam ac- 

N.V. semua bahan? harus atas na- telah menghasilkan ikan basah 2. 
ma. njak 48.731 kg. dalam bulan - 

c. Dalam acte-pendirian harus ter | sember 1953. - Koperasi jan 
masuk suatu pasal, bahwa saham2 'itu didesa Tjondong ketjamatan ts 
tidak boleh -dipindahkan ena tep membawa hasil sebanji: 

f .memeat 214978 kg ikan basah. “Ini ada 
d: Karena utk. keperluan statistik hasil jang terbesar jang telah di tja- 

dari. Djawatan perlu dinjatakan be- pai koperasi2 tsb selama th. 19537 

DARMAWISATA MENGELI- 
2 : : LINGI GUNUNG TJERAMAIL. 

te-pendirian tsb hendaknja dapat di Atas initiatief jajasan ,,SEMA- 

rjatakan adanja warga-negara asli RAK TJIREBON” pada tel. 17 Dja 
tadi. inuari 1954 dengan mempergunakan 

    

hukum N.V. berada dalam. tangan ' 

  

    
Unie i 

Sekitar Penangkapan | 
|. Orang2 Belanda Di 
—. Bandung- Djakarta 

' “PENANGKAPAN2 terhadap 
orang2 Belanda jang dilakukan 
'baru2 ini dibeberapa tempat tidak 
'mempunjai hubungan sama seka 
1 dengan maksud pemerintah | 
jutk. menghapuskan hubungan 
Uni dengan Belanda, demikian 
keterangan jg diperoleh PI-Aneta | 
(dari fihak resmi, atas perfanjaan 
(sampai kemana kebenarannja de 
sas-desus jang tersiar, bahwa pe 
nangkapan2 terhadap orang2 
Belanda itu ada hubungannja de 

nghapuskan hubungan uni dgn 

Kalangan resmi tsb: menjata- 
ikan dengan tegas, bahwa soal 
penangkapan? itu berdiri sendiri. 
Bagaimana rentjana ' pemerintah 
dalam soal hubungan dengan Ne 
|derland, fihak resmi tsb. menun | 
idjukkan kepada keterangan pe 
merintah dalam parlemen. 

Lebih Jlandjut dari djaksa 
agung muda Abdul Mutalib Moro 
atas pertanjaan pers diperoleh 
keterangan, bahwa pemeriksaan 
terhadap orang2 Belanda jang di 
tahan, dilandjutkan dgn pesat, 
agar dapat diselesaikan setjepat 
mungkin. (Pl-Aneta) 

SOLO . 
PEMBERANTASAN PE- 

NJAKIT PES. 
Pada baru? ini dibeberapa kelura- 

han dalam ketjamatan  Tawangma- 
ngu, ,,tuindorp” jang terkenal dile- 
reng gunung Lawu, kembali telah 
dilakukan pemberantasan penjakit 
pes dgn. penjemprotan DDT, sun- 
tikan dan sebagainja. Penangkapan 
tikus telah mengMasilkan beberapa 
ratus ekor jang telah tertangkap, di 
antaranja ada beberapa jang me- 
ngandung kutu2 pes. Walau demiki- 
an, menurut keterangan jang berwa 
diib, bahaja pes belum perlu dikua- 
tirkan. 

»s TUINDORP ,,TAWANG- 
MANGU. 

Menurut keterangan instansi jang 
bersangkutan, keadaan tanah dike- 
tjamatan Tawangmangu, tempat ber 
istirahat dilereng gunung Lawu, ada 
seperti berikut: Dikelurahan2. Diong: 
gol, Kalisoro dan Sekardjinggo jang 
merupakan pusatnja tempat beristira 
hat tersebut, praktis sudah tidak ada 
persil lagi jg. dapat disewakan. Da- 
ri persil2 jang telah dibumi-hangus- 
kan semasa djaman  perdjoangan, 
masih ada 39 buah jang belum diba 
ngun kembali oleh masing2 jang ber 
hak jang masih diberi tempo bebe 
rapa bulan lagi oleh djawatan uru- 

ta
 

  

  

  
b'3 bidang tanah Mangkunegaran. 

| Mengenai badan hukum lainnja, 
perbandingan susunan modal antara 
dua golongan ini harus pula perlu 
dapat dinjatakan. 

Pada surat pernjataan jang dimak 
sud diatas harus pula dilampirkan 

otobis2, pick up dsb. akan: diadakan 
darmawisata mengelilingi gunung 
Tjeramai. Objek2 jang akan dikun- 
djungi adalah pemandian Sangkanu- 
rip, (air panas), Tjibulan,  Balong- 
dalam dan Tjigugur, Wadukdarma, kukap atas diri pengamuk itu di'a- 

kukan oleh orang2 jang mengedjar- 
nja, dan setelah tertangkap kemu- 
dian dikerojok. 

«Kesurupan Setan”? 
Beberapa tembakan jang dilepas- 

kan oleh Polisi diarahkan keatas, 
sebagai tembakan peringatan agar 
pengamuk itu takut. Menurut pengu 
sutan fihak tsb. orang jang menga- 
muk itu bernama Harun, berusia 
40 tahun dan berasal dari Kudus. 
Pekerdjaannja sehari-hari jalah se- 
bagai Tukang Patri di Pasur tsb. Be- 
lum diketahui dengan djelas, sebab- 
sebabnja orang itu mengamuk, ka- 
rena menurut pengusutan, tidak ada 
tanda-tandanja bahwa Haroen mem- 
punjai epenjakipy ingatan. Isterinja 
sendiri, jang pada saat ta dijuga 
bersama tidur di Pasar Peterongan, 
djuga menjatakan keheranannja di- 

adakan siaran, bahwa uang2 ker- 
tas pemerintah dari Rp. 0,30, 
Rp. 1— dan Rp. 2.50, jang di- 
keluarkan oieh pemerintah Hin- 
dia Belanda dahulu sebelum pe- 

dari peredaran mulai 
1 Djanuari 1954. 

Kini telah ditetapkan pula de- 
ngan Undang2 Darurat No. 2 ta-- 
hun 1954 bahwa mulai dari tang- 
gai 1 Djanuari 1954, uang2 ker- 
tas pemerintah tersebut, ditjabut 
sifatnja sebagai alat2 pembajar jg 
sah. 

tanggai 

Ini berarti, bahwa mulai dari 
tanggal 1 Djanuari 1954 uang2 

lakukan  pembajaran 
atau menerima) dengan 
kertas tersebut tadi. 

  uang2 

jang sah lagi, sehingga tidak se-j 

orangpun djuga diwadj bkan me- Silvester, 06.45 O.H. Suara Kentja- 
(memberi | na: 07.10 Musik ballet: 12.05 Seru 

njerahan kedauiatan, akan ditark importir2 jang memenuhi sjarat2 tsb 

  

  
kertas itu bukan alat2 pembajar | 

! 

semua pengakuan? import jang te- 
lah diberikan pada importir itu un 
tuk diganti dengan suatu pengakuan- 
import jang baru. 

Achirnja dipermaklumkan, 

pemandangan dari koepel  Tjipa- 
sung, barang2 kuno di Telaga, pe- 
mandian Sangradja dekat Madja- 
lengka, dan sanatorium “ Sidawangi. 
Maksud utama dari darmawisata 

itu adalah memperkenalkan daerah 
Tjirebon, terutama kepada pendu- 
duknja sendiri, disamping memper- 
erat hubungan batin. 

bahwa 

diatas diminta pula mengirimkan de 
ngan menjusul balans 1953, selam- 
bat2nja 1 April 1954. 

s3 tanah Tawangmangu untuk di- 
“bangun kembali. Antaranja terdapat   

Rumah jang telah dibangun kem 
y bali ditahun 1952 ada 21 buah, dita nja--konperensi 

hum 53 ada 24 buah, sehingga total 
rumah (Villa2, gedung2 dan sebagai 
nja bukan rumah penduduk) ada 156 
buah. Persil2 jang masih dapat dise 
wa praktis letaknja dibagian atasan 
dikelurahan2 Ombang2 dan Blum- 
bang. Ditempat itu masih tersedia 30 
bidang. : 

Tanah jang dikerdjakan oleh pen- 
duduk, jang telah dan jang akan di 
minta kembali oleh Duga se 
luas 97.000 M2. 2 

PANITYA KORBAN RAZZIA 
AGUSTUS 1951 BUBAR. 

Baru2 ini Panitya Korban Raz- 
zia Agustus 1951 daerah Sura- 
karta telah dinjatakan selesai tu- 
gasnja dan dibubarkan. Pembu- 
baran tersebut telah disaksikan 
oleh antara lain wakil2 dari par- 
tai2 dan organisasi2. 

  

RADIO 

  

Mulai Dil SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang 12 Djanuari '54 
Djam 06.10 Ork Baliroom Victor 

an Maluku: 12.15 Orkes Studio Sura 
baja: 13.15 Wals tjpt. F. Kreisler: 

Rentjana Industrialisasi 

Paberik Keramik Besar Di Purwokerto 
— Penghematan Deviezen Mewadjibkan 

aksanakan 

    

Pasukan2 Kapten Smith 

rombolan—,,Nefis” Sudah Mempunjai 
S3 Rentjana2 Tertentu? 

(Oleh: Djuruwarta Kita) 

SETJARA RESMI djuruwarta kita belum memperoleh kete- 
rangan2 jang bisa didjadikan pedoman untuk mengetahui details 
nja latar belakang penangkapan2 jang terdjadi pada belakangan 
ini, terutama penangkapan2 atas dirinja beberapa orang Belanda 
jang. dituduh mempunjai perhubungan dengan gerombolan2 ber 
sendjata. Tetapi dari pihak jang biasanja mengetahui, djuruwarta 
kita mendapat keterangan, bahwa penangkapan2 terhadap bebera- 
pa orang pengikut gerombolan bersendjata beberapa bulan jang 
lalu, bisa diperoleh keterangan2 jang bisa dipergunakan untuk 
menggulung komplotan jang hendak menggulingkan Republik In- 
donesia dengan bekerdja sama fihak ,,D. I.” dan gerombolan2 
lainnja. . 5 

Hasil penangkapan dilaku- fihak gerombolan jang didjatuhkan dari 
kan pada belakangan ini bisa di pesawat terbang, ada pula jang ber 
artikan bahwa pemerintah sudah pendapat bahwa sendjata2 itu di ki 
dapat membekuk batang 18her rim melalui kapal2 jang atjapkali 
orang2 penting dari komplotan jang tampak dipantai2. 
mempunjai pasukan bersendjata dan Semua dugaan2 itu masih belum 
lebih banjak bergerak didaerah Dja bisa diketahui setjara positief. Soal 
wa-Barat. ini sangap erat pertaliannja dengan 

| Beberapa bulan jang lalu pihak tindakan.. pemerintah sekarang, di 

jang berwadjib sudah atjapkali da- mana sedang dilakukan penjelidikan 
pat mensita dokumen2, tetapi hanja seksama, jang antara lain mengenai 
mempergunakan dokumen? jang di sampai kemana adanja hubungan2 
peroleh itu sadja dari segi hukum antara orang2 resmi “ dari perwaki- 
masih belum tjukup kuat untuk me lan Belanda di Indonesia dengan ge 
ngambil tindakan. Tetapi setelah bi rakan2 dibawah tanah. 2 
sa diperoleh keterangan2 dari peng! Jang terang, rentetan peristiwa 
ikut2 gerombolan jang tertangkap, ini akan menjebabkan orang 
bisa didapatkan petundjuk jang le- ingat: peristiwa larinja Westerling 
bih lengkap sampai kemana kegia- dari Indonesia. Setjara gampang 
tan beberapa orang bangsa Belanda orang akan makin keras tuduhan 

komplotan jang mengatur untuk nja bahwa Westerling dulu dapat 

  

— Smith — 

menggulingkan Republik Indonesia. 
Sedemikian litjinnja 
bekerdja, sehingga. beberapa orang 

“Ida waktu melakukan 
KNIL dulu. Selain itu mereka ma-! 

  

dengan mudah lolos dari djaring 
jang dipasang oleh  pemernitah, 
sedikit2-nja mendapat bantuan 
dari orang2 jang duduk dalam 
perwakilan Belanda di Indonesia. 
Sehingga bagi pemerintah Belan 
da sendiri soal sekarang ini akan 
mendjadi soal jang sulit sekali. 

Pasukan Smith cs. da- 
t gadji banjak? 

Sena ie didapat kabar, bah 
wa anggauta2 gerombolan bersen- 
djata dari fihak Smith jang kebanja 
kan bersarang didaerah2 - pegunu- 
ngan Djawa-Barat, masih mendapat 
gadji seperti jang mereka terima pa 

dinas dalam 

sih menerima makanan jang enak2 
dan malah masih mengisap rokok 
Ik kaleng. 

Tetapi dengan terbongkarnja kom 

plotan tsb, kemewahan dan ke- 
€nak-enakan hidup  dipegunungan 

komplotan itu jang dilakukan dengan mengakibat- 
an djutaan uang negara jang ter- 

Belanda jang mempunjai funksi pen, hambur untuk memulihkan keama- 
ting turut didalamnja. nan serta djutaan kerugian rakjat 
Pembongkaran komplotan jang di jang mendjadi korban terror, di du- 

lakukan pada belakangan ini, bu-'|ga sudah akan segera sampai pada 

kan merupakan pekerdjaan jang ter (babak terachir. 
lambat. Melainkan djustru peme- 
rintah dalam tindakan2nja tidak da 
pat melepaskan kepentingan? nega- 
ra asing, maka soalnja harus di la- 
kukan dengan hati2 sekali. 

Melikwidir MMB ber- 
arti menggunting dalam 
lipatan. 

Daripada dokumen2 fihak gerom 
bolan ,,D.1.” jang djatuh ditangan 
pemerintah, antaranja tentang ada- 

antara . ,panglima2 
divisi. Darul Islam  dipegunungan 

Priangan” antara lain dapat diketa- 
hui bahwa oleh konperensisten di 
tanjakan kepada ,Imam D.I” Kar- 
tosuwirjo tentang usaha2 Negara 
Islam Indonesia” dalam hubungan- 

nja dengan luar negeri. Dalam do- 
kumen tsb dapat diketahui, bahwa 

Palu godam kabinet Ali. 
Palu godam kabinet Ali jang da- 

pat membongkar komplotan seka- 

rang ini boleh dikatakan dimulai 
dari pembubaran Misi Militer Be- 
landa. Diachirinja tugas MMB me- 
rupakan pukulan jang hebat bagi 
komplotan subversief tsb. ' Sedang- 
kan rangkaian “peristiwa jang terdja 
di belakangan ini menjangkut2 per- 
wakilan - Belanda di Indonesia, se- 
hingga seakan-akan dalam. Perwaki- 
lan tsb merupakan sarang spionage 
jang hendak menumbangkan Nega- 
ra. Kedjadian2 itu dapat berakibat 

makin buruknja perhubungan antara 
pemerintah Belanda dan R.I. 

»Bintang 

    

Kompetisi PsIS 
Kes. SSS I-ROMEO I 

Tt 
PERTANDINGAN sepakbola 

kompetisi PSIS kelas I jang ber 
langsung pada hari Sabtu sore 
jbl. dilapangan Stadion Sema 
rang antara Kes. SSS lawan Ro 

meo berkesudahan 4 — 3 untuk 
SSS, sedangkan pada waktu isti 
rahat angka  menundjuk 3 —1 
untuk SSS. ES : 

Pertandingan tadi berlangsung de 
ngan penuh fighting spirit dari ke- 
dua belah fihak, tetapi pada umum 

ik dalam tehnik, - balcontrole mau- 

Pun tjara2nja membagi bola. Dengan 

kalangan Romeo. 

Kalau toh fihak Romeo tidak ba 
njak menelan kekalahan, hal ini di 
sebabkan . kardia' permainan bagus 
dari keeper Tiipto.. Bagian belakang 

bendung serangan2 'jang “hebat. dari 
SSS. Fihaknja SSS rata2 main baik, 
terutama kedua wings 

Soesmono jang seringkali mengatjau 
kan garis belakang Romeo dengan 
umpan2nja bola jang baik dengan 
dibantu oleh Soetedio dan Kusnin 
sebagai half. Backstel Achmad dan 

Adenan agak mundur, sedangkan ti 
ang pembelaan SSS ada ditangannja 
Kahono. Kalau Romeo dapat mem 

buka serangan dengan meliwati Ka 
hono, maka nampak tegas sekali ka 
lau didepan gawang SSS terdjadi 
saat2 jang berbahaja, terutama ka- 
rena keeper Abdulhadi belum dapat 
dikatakan safe. Romeo harus ba- 
njak berlatih untuk dapat mengelu- 
arkan team jang mempunjai team- 
work baik. Kalau melihay para pe- 
mainnja, hal ini dapat diadjukan. Ke 
lemahan2 dari fihak Romeo terletak 

pada tjara2nja membagikan bola jg. 
masih banjak dilakukan tidak tepat, 
hingga merugikan “ fihak  sendi- 
ri. Tiap2 bola jang djatuh pada la 

wannja berarti ,,sendjata makan tu 
an”. Hal ini harus dititik beratkan 
dalam tiap2 pertandingan.   Pada waktu wasit memberi tanda 
bermain, kedua belah fihak menu- 
runkan pasangannja sbb: 

939: 

Abdulhadi 
Adenan Achmad 

Soetedjo. Kahono  Kusnin 

Sambudi  Djono  Kristiono 
Jusron Soesmono 

2 Oo 

Sardjono Pardjo 
Tjing Kiat  Djakiman  Mochsin 

Rochani  Mioen  Sjahadar 
Soehodo Gligo 

Tjipto 

ROMEO:   
sebagai voorpost dari usaha2 meng- 
adakan perhubungan dengan nega- 
ra asing itu ialah melalui saluran2 
»Misi Militer Belanda”. 

Sekalipun dokumen jang demiki- 
An itu tidak akan ditelan mentah2, 

Tiga” 
Komplotan Perampok2 
Tionghoa Digulung: 

Ada Hubungan Dengan 

depan Polisi, atas tindakan Harun 
ig. seketika “mendjadi muta gelap 
itu, setelah bangun “dari tidurnja. 

Sementara itu masjarakat ramai 
jang masih pert'aja kepada tachajul 
dan jang mengikuti kediadian ni, 
menjatakan pendapatnja, bhw. Ha- 
run jang mengamuk dengan menda- 
dak itu, mungkin telah .kesurupan 
setan” jang mbahu rekso” Pasar Pe- 

Jang dimaksudkan oleh undang2 
darurat ini ialah segala. matjam 
uang kertas dari petjahan2 Rp. 0,50, 
Rp. I.— dan Rp. 2.50 jang dikeluar 
kan oleh pemerintah Belanda dahu- 
lu, baik sebelum maupun sesudah 
perang. 
Kepada umum diberitahukan, bah- 

wa uang2 kertasepemerintah tersebut 
diatas jang, ada padanja dapat ditu- 

terongan, karkan pada Kas Negeri atau pada 
1 Kantor2 Pos jng diserahi  pekerdja- 

Haroen an2 Kas Negeri. Kesempatan untuk dan seorang kor- 
ban meninggal. 

Korban jang kena tikaman peng- 

menukarkan uang ini dibuka selama 
6 bulan, mulai dari tanggal 1 Dja- 
nuari 1954 s/d tanggal 30 Djuni 

13.40 Lagu? Melaju: 14.00 Orkes Bel 
loni, 14.15 Carroll: 17.05 Gending 

' Dolanan oleh Kel Ekokapti: 17.45 
Gending Dolanan (landjutan): 18.00 
Serba-serbi ' A.P.: 18.15 Langgam 
Krontjong: 18.30 Irama Hawaii: 19. 
15 Pendidikan Politik untuk rakjat: 
19.30 Kwartet Hartono: 20.30 Ke- 
nalkan Penjamakan Kulit Magelang: 
20.45 Dari film Hindustani: 21.15 
Puspa ragam oleh Ork Hoo Hap Gie 
Bu Kiok: 22.20 Dendang Halaja oleh 
O.H. Semenandjung: 23.00 Tutup. 

Surakarta 12 Djanuari '54. 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Disco 

  

Kita Menggunakan Barang2 Hasil 
Negara Kita Sendiri 

Perkembangan keadaan ekonomi dewasa ini adalah demikian 
sehingga mulai tahun ini akan lebih terdorong lagi kearah indus- 
trialisasi, demikian diterangkan oleh Sardju, acting Kepala Di- 
rektorat Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Perekono- 
mjan. Tekanan lebih besar jang akan diletakkan pada usaha2 in- 
dustri, bukan semata-mata berarti menambahkan rentjana2nja jg. 
sudah banjak itu, akan tetapi terutama djustru berupa usaha mem 
pertjepat pelaksanaan beberapa projek industri. Dalam pada itu 
maka akan disempurnakan koordinasi antara politik import dan 
industri sehingga didalam rangka pembatasan import dapat dilan- 

tetapi sekurang2nja orang tidak be 
gitu sangsi akan kebenarannja, dji- 
ka mengingat bahwa nama2 bekas   
kapten Smith, bekas kapten Bosch j 
dan bekas2 pengikut Westerling ak- 
tief sekali dalam gerakan gerombo- 
lan jang menamakan diri ,,Darul 
Islam” tersebut. 

Begitulah, njata2 sekarang ini — 
sesudah dilakukan  penangkapan2 
tampak tanda2 bahwa beberapa 
orang dari MMB terlibat dalam 
komplotan tsb. Dan lebih sulit lagi 
soalnja bagi Nederland djika kelak 
didapat kenjataan bahwa benar 
Smith atjapkali naik mobielnja Ko- 
misaris Agung Belanda di Djakarta. 
Dengan rangkaian peristiwa itu, 

maka dipertjepatnja likwidasi Misi 
Militer Belanda, berarti mempertje 
pat terbongkarnja komplotan jang 
hendak menumbangkan Negara. 
Dengan demikian, kabinet Ali Sas- 

“Itroamidjojo telah menggunting da- 
lam lipatan. Sekali 
peristiwa diselesaikan. 

bertindak, dua 

Bekas orang2 ”Nefis” 
mempunjai rentjana ter 
tentu. 

Pada waktu baru sadja terdjadi pe 
ngakuan kedaulatan, telah tampak 
itanda2 bahwa beberapa orang be- 
kas anggauta ,,Nefis”  mempunjai 
rentjana2 tertentu, jang pada pokok 
nja untuk merusakkan Republik jg 
masih sangat muda itu. 

Akan tetapi seperti halnja dengan 
penjitaan dokumen, pemerintah pa- 

| 

Gangster2 Luar Negeri? 

HINGGA kini oleh pihak ke 
polisian Medan telah ditangkap 
11 orang Tionghoa jang dituduh 
mendjadi kepala atau pemimpin2 
dari satu komplotan Tionghoa jg 
selama ini melakukan  pemera- 
san, pembegalan dan penggedo- 
ran terhadap sesama orang2 
Tionghoa di Medan. Menurut Ke 
pala Polisi Sumatra Utara, Komi 
saris Besar Darwin Karim, pe- 
nangkapan terhadap orang-orang 
Tionghoa ini, berdasarkan peme 
riksaan, bahwa mereka adalah 
mendjadi kepala2 dari komplot 
itu jang bernama di Medan ,,Bin 
tang Tiga.” 
Menurut katanja lagi, hingga kini 

pihak kepolisian sedang  mentjari 
bukti2 selandjutnja, apakah ada ke 
mungkinan komplot ,,Bintang Tiga” 
itu mempunjai hubungan dengan se 

suatu komplot gangster diluar nege 
ri. Menurut Kepala Polisi itu lagi, 
sedjak ditangkapnja orang2 tsb di 
atas, maka kini boleh dikatakan ak 
si kompiot Tionghoa di Medan itu 
djauh berkurang. Hingga sekarang 

tidak lagi kedengaran ada orang2 
Tionghoa jang dibegal, dirampok 
atau diperas oleh seseorang Tiong- 
hoa dikota ini. 
Demikian Kepala Kepolisian itu 

tjarkan pemasukan barang2 keperluan industri. amuk itu, jang berdjumlah 9 crang, 
diantaranja 4 wanita, pada saat itu 
djuga telah diangkut ke RSUP. De- 
mikian djuga Haroen jang telah ter- 
tangkap dengan mendapat luka? ka- 
rena pukulan2 dari orang2 jang me- 
ngedjarnja. Ternjata seielah di 
RSUP, Haroen telah meninggal. Dan 
seorang diantara para korban jang 
ditikam itu, bernama Tasmo berasal 
dari Demak, djuga telah meninggal 
dunia pada Minggu sore di RSUP, 
skarena luka2nja jang begitu hebat 
dibagian perutnja. 

  

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini 'Apotheek RATHKAMP 

Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- 
djong 135 dibuka hingga diam 20.00, 

PENGURUS PPKBI. 
Rapat anggauta Persatuan Pega- 

wai Koperasi Batik Indonesia (PPK 
BI) telah dilangsungkan pada hari 
Djum'at siang jbl. bertempat di Kan- 
tor GKBI Semarang. Rapat inj ke- 

putusan jang penting, diuga — telah 

1954 sbb.: Ketua: Suhardanie: Pe- 
nulis: Suharto, Bendahara: Suylar- 
no: Comm. I dan IE: Supono dan 
Suratman, 

  

1954. Mulai dari tanggal 1 Djuli 
1954 penukaran uang tersebut tidak 
dapat dilakukan lagi. sedangkan 
penggantian tidak akan diberikan. 

Oleh sebab itu umum  dinasehat- 
kan supaja menukarkan uang kertas- 
nja dalam waktu jang ditetapkan ta- 
di. : 

Untuk mentjegah salah paham di- 
beritahukan, bahwa undang2 daru- 

rat ini tidaklah mengenai uang? ker- 
tas retjeh dari 10 sen dan 25 sen 
dan 'uang2 kertas dari petjahan 
Rp. 0.50, Rp. I.— dan Rp. 2.50 
jang dikeluarkan oleh Javasche Bank 
(kini Bank Indonesia). Uang2 kertas 
ini masih tetap berlaku. 

Uraian tersebut diatas . berlaku 
,djuga bagi bendaharawan2 jang me- 
megang kas sendiri. 

sebut jang ada dalam kasnja 
menjetorkannja dalam waktu 6 bu- 
lan jang ditetapkan itu. 

PENTJAK SATRYA” 
Mulai tgl. 1 Djanuari 1954 telah Dongengan pak Dal: 17.15 Musik ri- 

diaktivir kembali organisasi pentjak ngan disore hari: 17.40 Sambil mi- 
.Satrija” jang berpusat di Semarang num teh, 18.00 Mars tjipt Sousa: 

4 SK sdr. bar Kebudajaan: 19.40 Siteran tili- 
fjuali telah mengambil beberapa ke-! Karjadi, Ketua: sdr. Soeparjono wk.' 18.15 Siaran untuk A.P. 19.15 Mim 

j sdr, ' men oleh Kel Kes Djawa Studio: 20. 
memilih pengurus baru untuk tahun Soepomo penulis I. II: sdr. Rame- 25 Siteran tjlimen (landjutan): 21.15 

h | lan, bendahara: sdr2. Reksosumitro Obrolan pak Besut: c 
| Alamat malam oleh ORJ: 22.10 Ketjapi seru 

susunan pengurusnja dengan 

ketua: sdr. Amad Djono dan 

dan Soetrisno pembantu2. 
sekertariat  Amad Djono, 

370, Semarang. 

! 

Diuga mereka 07.10 Orkse Hawaian Pemuda Ma- 
harus menukarkan uang2 kertas ter- Jukus 09.30 Serbaneka Barat: 12.05 

atau j Area dan 

Sekaju ling oleh Seni Sunda 

i 

  

  Varia: 12.45 The Mills Bros Ella 

ton Promenade. Orch. 13.18 Orkes 
Fitzgrald: 13.00 Hidangan The Bos 

Kulintang: 13.45 Sekedar Penawar 
lelah oleh O.K. Widjaja Kusuma, 17. 
05 Dunia kanak2, 17.45 Varia Dja 
wa Tengah: 17.55 Pengasuh Fikiran: 

Di lain pihak maka pembatasan 
import itu perlu ditekankan pada 
barang2 konsumsi jang dapat di ha 
silkan dalam negeri sehingga mem 
bangkitkan keinginan untuk berusa- 
ha dalam lapangan industri. Sangat 
tipisnja persediaan devisen kita me 

18.20 Dengarlah dongengannja Bu mang akan mengakibatkan bahwa 
Mangku: 18.30 Ruangan Pemudi: inflasi tidak lagi merupakan momok 
19.15 Kontak dengan Pendengar: 19. jang mengantjam, tetapi mendjadi 

30 Pilihan pendengar, 20.30 Imbau-. realiteit pahit. Keadaan itu dewasa 
an malam: 20.45 Pak Beres dengan, ini dapat ditjegah antara lainnja' de 
Isi hatinja: 21.20 Suara bersama, 21. ngan .mempertjepat proses ' indus- 

30 Irama tenang oleh Gema Seriosa: trialisasi. Untuk itu maka kepada 
22.15 Bisikan malam oleh O.K. Ma modal dan tenaga jang ada perlu 
nasuka, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 12 Djanuari '54. 
Djam. 06.10 Roberto Inglez me- 

njambut pagi: 06.40 Hidangan anak2 

diberikan tjukup kemungkinan utk. 
bergerak dalam lapangan industri. 
Satu.dan lainnja tetap dilaksanakan 
dalam rangka usaha. Pemerintah 
untuk membantu perkembangan pe- 

: rusahaan2 nasional, djuga dalam 
beberapa Opera: 12.30 japangan industri, 

Konsert Siang: 13.15 Njanjian Soe Ji 
hada Ani dll. 14.00 Krontjong siang: 
oleh O.K. Rajuang Suksma: 17.00 

  

GERWIS ATJEH MENOLAK 
P,P. 19/1952, : 

Dalam pertjakapan dengan PI. 
Aneta pimpinan Gerwis di Atjeh, 
Nur'aini menerangkan, bahwa 
5 tjabang2 Gerwis jang ada dise 
luruh Atjeh dengan anggota2nja 
sedjumlah 750 orang, telah me: 
ngombil pernjataan bersama me- 
nuntut pembatalan P,P, 19 tahun 

1 1952, 

21.30 Konsert 

Studio Ban- 
dung, 23.00 Tutup. 

Selandjutnja oleh Sardju disebut 
beberapa projek industri jang men- 
dapat perhatian Pemerintah. Antara 
lainnja dikemukakannja bahwa di 
Purwokerto akan dibangun suatu 
paberik keramik jang modern dan 
jang akan dapat menutup kebutuhan 
dalam. negeri akan barang2  petjah 
belah. Pabrik ini akan didirikan de 
ngan modal 5096 Pemerintah dan 
5090. pihak partikulir jang menaroh 
minat terhadap usaha ini. Achirnja 
maka bagian modal Pemerintah itu 
akan diserahkan semuanja kepada 
pihak partikulir, 

Disebut pula reritjana perlua- 
san paberik ban Good-Year jang 
akan menghasilkan produksi jang 
menfjukupi kebutuhan dalam ne 
geri, bahkan berusaha utk. dapat 
meng-export ke negara2 Asia 
Tenggara. 

Achirnja disebut tentang usaha 
|usaha mempersiapkan rentjana 
produksi hecogenine dari daun2 
tanaman sisal, dry destillation 
kaju (pengawetan) dan lain-lain. 
Tentang soal tempat vestiging di 
tegaskan oleh Sardiu bahwa Pe 
merintah tetap memperhatikan 
kemungkinan2 vestiging industri 
di daerah2 luar Djawa, bilamana 
ada faktor2 ekonomi Tetap jang 
menundjang vestiging itu.   (Antara) 

  

menerangkan. (Antara). 

da mulanja masih belum bertindak 
setjara tegas mengenai soal tersebut. 

Sekarang ternjata, bahwa apa jang 
terdjadi dalam. pembongkaran kom- 

plotan ini terdapat beberapa orang 
bekas .,Nefis” dan segala sesuatu jg 
terdjadi, mirip dengan rentjana jang ' 

Dalam hal: pernah didengar dulu. 
ini, Nefis sebagai djawatan rahasia 
dari tentara Belanda banjak menge 
tahui aliran2 mana jang dapat mere 
ka dekati untuk mentjapai program 
nja. Kemudian ternjata bahwa mere 
ka dapat mendekati gerombolan ,.Da 
rul Islam” jang dipimpin oleh Kar- 
tosuwirjo. 

Semula Kartosuwirjo sangat bang 
ga karena mendapat tenaga Smith cs 
jang dalam anggapannja mempunjai 
keahlian dalam soal2 kemiliteran. 
Tetapi daripada perkembangan2 se- 
landjutnja kelihatan, bahwa achirnja 
Smith dapat mempergunakan D.I.” 
untuk kepentingannja. Hal ini terbuk 
ti daripada dokumen2 jang sudah 
djatuh ditangan pemerintah, dimana 
usaha2 fihak gerombolan dengan fi 
hak luaran Smith cs memegang pe- 
ranan utama, 

Teka-teki persendjataan 
fihak gerombolan, 

Peristiwa penangkapan2 sekarang 
ini, kembali orang -tertarik perhati- 
annja mengenai persendjataan fihak 

gerombolan, - Banjak teori2 jang di 
pergunakan orang, antara lain ada 
jang mengatakan — bahwa sendjata2 

Pi
 

  PENUTUPAN DJALAN 
SEMARANG - GUBUG. 

Berhubung dengan perbaikan dja- 
lan Semarang — Gubug antara km 
19,3. dan km-22.8, "3 tar: 7 

Djanuari 1954 ditutup untuk lalu- 
lintas kendaraan: otobis, tfuck, po- 

.wWerwagen, pickup, grobag.i Jang di 
perbolehkan melalui. djalan tadi ia- 
lah: personen auto, jeep, sepeda mo 
tor, sepeda bermotor, 
dokar. 
Pembukaan kembali untuk semua 

lalu-lintas akan diumumkan kemu- 
dian 
SKAAT INTERNASIONAL DI 

SWITSERLAND. 
Pertandingan  skaats nternasional 

jang berlanglang di Switserland hari 
Djum'at telah mentjatat kemenangan 
pertama dan kedua bagi regu wani 
ta Sovjer dalam estafette 3 x 5.000 
M., sedang regu kombinasi dari Swe 
dia dan Djerman ' mendapat nomor 

3. Pemenang pertama dari regu So 
vjet. mempergunakan — ketjepatan 1 
djam 4 menit 14 detik, sedang peme 
nang keduanja mempergunakan 
waktu | djam 6 menit 10 detik, ma 
sing2 untuk djarak 3 x 5.000 M. 
Kombinasi Swedia — Djermania 

jang memperoleh nomor 3 memper 
gunakan ketjepatan 1 djam 13 me- 
nit 32 detik, sedang Italia dengan 
ketjepatan 1 djam 14 menit 10 dex 
tik menduduki tempat nomor 4, 

sepeda dan | 

Begitu bola -menglinding, SSS bu- 
ka serangan setjara hebat. Dengan 
umpannja Soetedjo dan Kusnin wu! 
beberapa lamanja bola bermain di- 
kalangan Romeo. Tjipto jang sibuk 
menerima udjian2 untuk sementara 
waktu dapat mempertahankan  ga- 
wangnja dengan baik. Hanja kadang2 
fihak Romeo dapat melakukan se- 
rangan2, tetapi seringkali kand i 
tengah ujalan kar nersuapian bo 
la jang belum teratur. Pada saat 
mana kanan luar Romeo dapat um 
pan, ia berhasil meliwati Achmad 
dan bola jang dikirim ke tengah da 
pat merobah angka mendjadi 1 — 0 
untuk Romeo. Goal ini tertjetak di 
luar dugaannja penonton, karena ku 
rungan2 jang terdjadi dari fihak SSS. 
Dapat hati ini penjerang Romeo Ie 
bih bernafsu untuk mendjatuhkan 
lawannja, tetapi sebegitu djauh tak 
berhasil. Fihak SSS kelihatan ngo- 
tot untuk menangkan spertandingan 
tadi dan dari djarak dekat, sesudah 
beberapa kali Tjipto dapat menolak 
bahaja2 jang dihadapi, achirnja tem 
bakan Djono tjukup bikin Tiipto 
tangkap angin 1 — 1. SSS Iebih' 
beringas lagi dalam serangannja dan ' 
satu umpan dari Soesmono, bola da 
pat disundul dengan kepala oleh 
Kristiono jang membikin angka be-, 
robah 2 — 1 dan dekat istirahat Jus 
ron membesarkan kemenangan itu 
mendjadi 3 — 

Dalam babak kedua setelah baru 
berdjalan beberapa menit, Mocksin 
jang dari kedudukan kanan dalam 
berhasil membawa bola sampai ke 
djurusan kiri dalam. Ketika ia me- 
ngetahui, Abdulhadi posisinja salah, 
ia Jepaskan suatu lIobbal jang men- 
djurus keudjung gawang, hingga ang 
ka berobah 3 — 2. Dalam kedudu. 
kan seperti sekarang ini, satu sama 
lain fihak silih berganti menjerang 
jang tidak membawa hasil, Bebera 
pa kali Sardjono. memberi umpan 
bagus didepan gawang SSS, tetapi 

.kebanjakan dapat disapu oleh Kaho 
n0:. Mendadak fihak Romeo dikena 
kan hukuman 12 djangka, karena pe 
langgaran bola dengan tangan jang 
dilakukan oleh salah satu pemain be 
lakang. Kusnin jang mendjadi algo 
djo dapat merobah angka mendjadi 
4 — 2. Dekat bubaran, dari umpan 
nja Pardjo, Djakiman berhasil sun 
dul bola dengan kepala jang masuk 

. dalam gawang. Dengan angka 4-3 
“untuk SSS, pertandingan diachiri. 

SEKITAR KEDJUARAAN 
PING-PONG. SEDUNIA 

Djumlah peserta mentj 
pai rekord, Pm 

  

Hingga kini telah 
kord dalam djumlah negara2 jg. 
hendak ikut serta dalam pertan- 
dingan pingpong untuk merebut 
kedjuaraan dunia jang akan ber- 
langsung di Wembley Empire 
Pool London pada tg. 6 hingga 
14 April, demikian diumumkan 
oleh Federasi Pingpong Interna- 
sional. 

|..38 Negara telah mentjatatkan nama untuk ikut serta dalam per 
(tandinga2 kedjuaraan nanti, ma- 
sing2 dengan 4 peserta untuk per 
tandingan2 bagian laki2, sedang 
27 negara telah siap dengan pe- 
main2 wanitanja masing2 dgn 3 
orang pemain untuk pertanding- 
an bagian wanita, 

nja fihak SSS ada lebih unggul, ba 

demikian, maka tak“ heran kalau dja 
lannja pertandingan agak berat di- ' 

pun kerdja mati2an utk dapat mem 

Joesron dan : 
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tertjapai re- 
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Sen nan nj. Bernard Kanago ini me 
mang sangat beralasan. Karena da- 
lam perlombaan — membikin kuwih 

tartjis jang diadakan di New York 
baru2 ini: perlombaan mana terbu- 
'ka bagi peserta diseluruh Amerika, 
ia telah menggondol hadiah pertama 
berupa uang 25000. dollar atau Ik 
Rp. 300.000. Ni. Kanago mengirim- 
kan kuweh tartjis tjiptaannja sendi 
ri jg. ia namakan ,,My. Imagination 

cake”. 'Resepnja katanja sangat mu 
| dah: Katjang tanah, dilapisi tepung, 
bidji2 tjoklat, lapisan tepung lagi, 
#joklat lagi, di-smeer mentega terus 
dipanggang. Boleh tjoba ditiru. 

“Undangan 
Kpd Indon. 

Utk Hadliri Pertemuan2 
PM. Asia-Tenggara Di 

Bea Langka 
P.M. BIRMA U Nu hari Sabtu 

memutuskan untuk menerima 
baik undangan dari Langka, jaitu 
dari P.M. John Kotelawala, guna 
mengadakan konperensi para per 
dana menteri di Colombo dalam 

IsPerang Dollar“ Antara 
(RRT Dan T“kok Taiwan 
Kedua Pihak Berebutan Utk Memiliki 
Barang2 Antiek Tiongkok Jg Dilarikan 

Djutaan Rupiah Utk Kumpulan Ca: 
ligraphy Tionghoa-Kuno 

REPUBLIK RAKJAT TIO NGKOK sedang berhadapan da- 
lam peperangan baru dengan Tiongkok Taiwan. Medan pertempu- 
rannja ialah Hongkong. Peperangan itu bukanlah suatu pertaru- 
ngan bersendjata dan tidak ada pula sangkut pautnja dengan usa- 
ha mematahkan moril atau keutuhan perekonomian masing2 pi- 
hak. Pergeseran itu adalah bersifat peperangan tidak resmi jang 
meliputi penjogokan ,,agen2-pembeli” RRT dan Tiongkok Tai- 

wan. Sendjata terpenting jang di pergunakan dalam peperangan 
|diatas ialah uang dolar Amerika jang tak sedikit banjaknja. 

Agen2 pembeli dari pihak RRT huruf jg. dipakai waktu itu mendia- 

Ke Hongkong — RRT Sedia Membajar| 

(Oleh: T.C. Sung, Chas "Suara Merdeka”) | 
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Beria Ditembak Seketi- 31 

ka:TidakPernah Diadili? || 
SEORANG PELARIAN dari RRT hari Djum'at. me- 

ngatakan, bahwa orang2 Rusia di Sjanghai mempunjai dug 2 
an bahwa bekas kepala polisi rahasia Lavrenti Beria telah di- 

.tembak mati seketika, dengan tiada lebih dahulu . ditahan 
atau diadili. Siaran: bulletin misi Katholik jang mengutip ke-- 
terangan seorang pelarian Tjech bernama E.J. Stenbera itu, 
selandjutnja. menulis, bahwa. orang2 Rusia di Tiongkok pada 
umumnja mempunjai pendapat, bahwa kepada Beria tidak 
diberikan kesempatan. untuk diadili. Dalam siaran terachir 
bulletin dimuat keterangan  Stenbera jang mengatakan, bah- 
wa anggapan sedemikian tersiar dikalangan pegawai2 Ru- 
“sia dan rakjat di Sjanghai dan agaknja bukan kabar2 angin 
biasa”. Di Sjanghai semangkin hari semangkin banjak keliha- 
tan oran 

(Oleh: 

gota wanita 

Rusia,” kata Stenbera jang datang dari pelabuhan jang menutupi seluruh tubuhnja. 

terbesar Tiongkok itu pada tanggal 3 Djanuari jang lalu 
2. si bh Mn KN OPT Ika (UP-ANETA)       

ST MEA Gwen te 3 Pengasingan kursi ini adalah satu 
na 3 Neon an Pa GUA . — usaha untuk menarik wanita Pakis- 

Russia 1 Sangat Madju - Jtan, jang biasanja hidup menjendiri, 
Per PA Ran AA AONe E$ Pane gn turut aktip dalam pertjaturan poli- 

: : tik. Inilah hasil dari  perdjuangan 
1 

  

(serta Tiongkok Taiwan membuka 
lebar2 mata dan kupingnja utk. 
(mendapatkan barang2 Tiongkok- 
kuno seperti lukisan? kuno, mata 
mata uang jang djarang didapat 
serta barang2 porselin serta pot2 
jang mahal harganja. Benda2 ke 
senian jang dianggap sebagai ke 
banggaan nasional baik oleh pi 
bak RRT maupun oleh pihak 
Tiongkok Taiwan adalah sebab 

di suatu style jang elok jang dise- 
but dengan nama ,.Kai Shu” atau 
huruf model. Tulisannja disebut se 
bagai ,.madju kedepan laksana awan 
bergerak, mundur kebelakang laksa- 
na ular jang terkedjut”. Orang jang 
mendjual barang2 antik itu kepada 
pihak RRT mengatakan bahwa ba 
rang2 kuno itu dibawanja dari Pei- 
ping lima tahun jang lalu waktu dia 
melarikan diri dari penjerbuan ten 
tara RRT. 

»Guided 

Djarak 5000 Mil: Kalau 
Russia Barat Ten 

—. Dalam Pembikinan 

Missiles” 
Roket Transatlantik Jg Bisa Mengarungi Sumodra 

Barat Perang Melawan 
1 Akan Kalah? 

BEKAS SEORANG kolonel angkatan udara Nazi menerang 

Idua orang “wanita 

musabab jang terpenting - maka 
petjahnja peperangan diatas se 
djak kira-kira dua tahun jg Jalu. - 
Sampai kini pihak RRT boleh 
dikatakan lebih beruntung :- dari 
kaum Taiwan. Sebabnja ialah 
lantaran mereka tidak segan? 
membajar harga jg sangat tinggi 
untuk mendapatkan benda2 na 
sional ini. 

| Caligraphy ig berharga. 
Lebih kurang setahun jg lalu 

agen2 pembeli RRT telah mem- 
beli dari seorang pelarian Tiong 
hoa sekumpulan barang2 keradja 
an Tiongkok jang antik terdiri 
dari dua dari ..tiga kumpulan 
Caligraphy jg djarang didapat”. 
Harga jang mereka bajar untuk 
barang2 itu adalah kira-kira ' 
$ 100.000.— Amerika, atau Lk. 

Di Hongkong baik agen? RRT 
maupun agen2 Tiongkok Taiwan pa 
da mendatanginja untuk meminta su 
paja dia bersedia mendjual barang2 
kuno itu. Untuk membersihkan mu 
ka maka dia mendjual satu dari kum 
pulan barang2 kuno itu kepada Ti- 
ongkok Taiwan dan dua kepada pi 
hak RRT. : 

Waktu ditanja apa sebab - maka 
dia hanja mendjual satu kumpulan 
kepada Tiongkok Taiwan dan djuga 
kepada RRT, saudagar barang? an- 
tik itu mendjawab: ,,Pihak RRT ber 
sedia membajar harga lebih tinggi. 
Disamping itu saja djuga tidak ingin 
mengetjewakan Tiongkok Taiwan”. 

Mata2 uang kuno. 

Tidak lama 
djual beli atas kumpulan caligra   Rp 1.200.000.— 

. Caligraphy adalah seni menu 
lis huruf Tionghoa. Kepandaian 
ini dipandang sebagai salah satu 
ketjakapan jang harus . dipunjai 
oleh seorang terpeladjar Tiong 
hoa. Hal ini terutama sangat be- 
nar didjaman jg lampau waktu 
mana mutu tulisan seseorang me 
rupakan suatu faktor pertimba- 
ngan untuk pemberian pangkat 
dalam lingkungan istana radja. 
Tiga kumpulan Caligraphy jang ' 
djarang dilihat” itu kabarnja te, 

phy itu maka agen2 RRT mene 
mukan. seorang pelarian lain, dju 
ga seorang saudagar - barang 
kuno, jang memiliki lebih dari 
100.000 matjam mata uang Tiong 
kok dari djaman lampau dalam 
bentuk kain, mas, perak, temba 
ga dan kertas. Diantara mata2 
uang itu ada jang berasal dari 
dinasti Chou (403-211 sebelum 
Isa) dan tjatatan tentang mata2 
uang jang dipakai di Tiongkok 
pada djaman 2.300 tahun jang 

setelah . terdjadi j 

  kan, bahwa Sovjet Rusia telah berhasil membuat sebuah guided 
.missile (peluru dikendalikan) jg sanggup  menjeberangi lautan 

' Atlantik. Keterangan itu berasal dari baron Ogbern von Franken- 
berg jang termuat dalam sebuah karangan dalam harian Berliner 
Zeitung pada hari Sabtu. Von Frankenberg kini mendjabat ke 

dudukan penting dalam partai nasional demokrat jg pro-komunis, 
'jang dikenal sebagai ,,pool Nazi2- ketji'”. Karangan jang memberi 
ichtisar tentang persendjataan Rusia itu selandjutnja mengatakan, 
bahwa Rusia sedang menjempurnakan roket jang dikendalikan 
(dikemudikan). - 

- Keterangan2 detail tidak diberi- 
kan, hanja dibajangkan, bahwa pro 
jektil itu mungkin perkembangan da 
ri roket: Djerman dari djaman pe- 
rang dunia ke-II jang djatuh dita- 
ngan Rusia. Dalam karangan dika- 
takan, bahwa Rusia kini menjempur 
nakan sendjata2 Djerman jang wak 

tu perang jl. djatuh ditangannja. 

Auriol 
Pekerdja Terbaik 

Perantjis 

PRESIDEN VINCENT AURIOL 
jang pada tgl... 17 Djanuari jang 
akan datang ini akan  mengundur 

' Dalam th. 1949 tersiar berita2 ig'kan diri, pada hari Djum'at telah 
tidak dipastikan kebenarannja bah- menerima sebuah bintang ' ,,Peker- 

wa Rusia telah menghasilkan sebu|dja Perantjis jang terbaik” dari se 
ah missile transtlantik dari sebuah j buah panitya jang bertugas pada 
roket Djerman dengan kesanggupan |(waktu2 jang tertentu: memberikan 
mendjeladjah lebih dari 5000 mil. ibintang2 penghargaan - itu kepada 
Pembesar. Barat menjatakan, bah-!'orang2 Perantjis. Suatu delegasi jg 
wa orang2 Rusia telah menangkap dipimpin oleh menteri pendidikan 
beberapa ahli roket terkemuka Djer! Andre Marie  menjampaikan  bin- 
man dan membawa mereka ke So- tang itu kepada Auriol. ,,Pekerdja 
vjet Uni. Diantara mereka diduga Perantjis jang terbaik” dan jang ter 

terdapat  Helmuth Goeppup peran- tua, Jacgues Hoffmann, mengata: 

tjang roket dan asisten pribadi dari" kan, bahwa selama 7 tahun meme- 
baron Wernher von Braun, peran-' gang djabatan, Auriol telah menun: 
tjang kepala roket V-II Djerman jg. djukkan pantas untuk diberi peng- 

  
lah dikumpulkan oleh keizer 

balan Mei jad. “Demikian sum- Chien Lung (1710-1790). ber2 jang mengetahui hari Sabtu. 
Menurut berita AFP itu dikata ' 
kan bahwa para perdana menteri ' 
India, Pakistan dan Indonesia 
Be aa diundang untuk meng 
adliri konperensi itu, jaitu kon 
perensi untuk membitjarakan ke 
pentingan2 bersama antara keli- 
ma negara itu. (Antara) 

Tulisan Wang Hai Chih. 
Tulisan2 itu adalah buah tangan 

dari ahli caligraphy Tiongkok jang 
terbesar, jaitu Wang Hai-Chih, pute 
ranja Wang Hsien-Ching dan tjutju 
nia. Wang Hsien jang hidup dalam 
djaman dinasti Chin (317 — 420 se- 
sudah Isa). Wang Hsi-Chih merobah 

  

Nixon Serukan Amerika 
Djangan Robah Politik- 

.nja Thd RRT 
WAKIL PRESIDEN Amerika Serikat, Richard Nixon, Sabtu jl. 

mendesak dengan sangat supaja pemerintah Amerika Serikat djangan 
merobah politiknja terhadap RRT. Demikianlah menurut keterangan 
jang diperoleh di Washington malam Minggu jl. Nixon mengemukakan 
pendapatnja ini kepada pembesar2 kementerian luar negeri Amerika, kata 
sumber2 jang dapat mengetahuinja. Nixon senantiasa mendesak supaja 

" . tetap mengakui pemerintah Chiang Kai Shek sebagai pemerin- 
tah Tiongkok jang sah. Tapi soal ini tidak pernah  dikemukakannja di- 
muka umum, sedjak ia kembali dari perdjalanannja keberbagi negara 
Asia. achir2 ini. Sikap Nixon ini sedjadjar dengan sikap pembantu men- 
teri luar negeri Amerika Serikat urusan Timur Djauh, Walter Robertson, 
jang achir2 ini berkundjung pula kebeberapa negara Asia. 

Dalam pada itu dikabarkan 
dari Washington lebih djauh: 
Pedagang2 Hongkong djangan 
mengharapkan pengendoran2 le- 
bih landjut mengenai embargo 
Amerika tentang perdagangan 

Perlombaan 

Berdagang Dgn 

(Saat ini transaksi itu telah terhalang” 

-Fkok sendiri. 

lampau. Barang2 itu dianggap 
suatu kumpulan jang djarang di 
djumpai. 

sekarang bekerdja untuk ketentara- 

an A.S. dan dua ahli lainnja berna 

ma Ufenbach dan Hoch. Von Fran 
“kenberg achirnja memberikan urai- 

Menurut keterangan  pemiliknja, an tentang kekuatan militer Rusia 
.pihak RRT setelah mengadakan pem 
bitjaraan jang lama memakan waktu 
bersedia, membajarnja kira2 125.000 

dolar Amerika utk. seluruh kumpu- 
lan itu. Pihak RRT telah membajar 
dari harga itu dan berdjandji akan 
melunaskan jang selebihnja dalam | 
waktu singkat. Akan tetapi sampai | 

terangannja, tankS Rusia sanggup 
mentjapai tapal batas Perantjis da- 
lam tempo 7 hari. (U.P.) : 

lantaran sebab jang tidak diketahui 
pada pihak RRT. Perundingan erun ngan 

Disampaing caligraphy serta kum 
pulan numismatik (mata uang) itu, ' Pool Atoom 
pihak RRT berusaha pula untukj Pertemuan pertama” antara John 
mendapatkan barang2-antik  Tiong- Foster Dulles dan dutabesar Rusia 
kok lainnja, diantaranja batu2, tem- di Amerika, Zaruhin untuk membi 

baga, batu permata serta buku ku-'rjarakan prosedure gund  mengada- 
no. Daerah tempat agen2 berusaha kan perundingan antara Amerika 
mendapatkan barang2 kuno itu ti-|dan Rusia tentang ' usul presiden 
dak terbatas pada tanah djadjahan Eisenhower tentang penggunaan te- 
Inggris ini sadja. Mereka melakukan Inaga2 atom untuk maksud damai, 
operasi hampir disegala tempat didu r : akan diadakan dalam waktu jang 
nia, termasuk tanah daratan Tiong singkat, demikian diumumkan oleh 

kementerian luar negeri Amerika 
Serikat pada hari Sabtu. 

Baru2 ini dalam penerbitan2 RRT 
kita batja, bahwa dipropinsi Kwan- 
tung sadja dalam dua tahun ini te- 
lah diketemukan sebanjak 7.400 dji 
lid buku kuno, 1.000 buah lukisan 
dan caligraphy, 7.300 buah mata 
uang dan lebih dari 1.000 buah por- 
selin dan pot.. 

Semua barang2 kuno itu pada 
waktu ini sedang dipeladjari oleh 
ahli2 di RRT atau dipertundjukkan 
pada berbagai gedung artja diselu- 

..Diduga bahwa pertemuan antara 
Foster Dulles dan Zaruhin itu akan 
membitjarakan waktu, tempat dan 
menetapkan rentjana guna menga- 
dakan konperensi lengkap antara 
Amerika dan Rusia dan mungkin 
djuga dengan negara2 lainnja utk. 
membitjarakan usul presiden Eisen- 
hower itu. (UP). 

dan meramalkan, bahwa fihak Ba-f 

rat akan menderita kekalahan am. 
daikata perang petjah. Menurut ket: 

dengan RRT sampai terdapat pe- 
njelesaian jang memuaskan de-| 
ngan RRT, terutama mengenai 
“masalah Korea. Demikian diwar- 
takan oleh wartawan UP Ste- 
wart Hensley dari Washington, 
jang katanja didapat dari pem- 
besar2 Amerika jang tinggi jang 
bertanggung ' djawab terhadap 
politik mengenai masalah ini. 

Pembesar2 itu menambahkan, 
dalam pada itu, bahwa djika 
embargo dikendorkan, Hongkong 
akan menerima prioriteit, kare- 
na Hongkong hingga kini mem- 

punjai djasa untuk menahan ba- 
han2 strategis mengalir ke RRT. 

Ditekankan lebih landjut hen-| 
daknja orang djangan memberi- 
kan pengertian2 jang salah ke- 
pada keterangan2 Harold Stas- 
sen, direktur Foreign Operdition | 
Administration, “baru2 ini. Stas- 
sen hanja mengendorkan embar- 
go terhadap barang2 jang tidak 
strategis, dan lagi pula dalam 
hal ini RRT. tidak termasuk dae- 
rah kemana embargo itu di- 
kendorkan. Lebih djauh dinjata- 
kan pula bahwa, meskipun pada 
andjuran2 . untuk mengakui pe- 
merintah RRT sekarang sebagai 
pemerintahan jang de facto ber- 
kuasa atas Tiongkok, pemerintah 
Amerika hingga sekarang “seka- 
li-kali belum ada niat untuk me- 
ngakui pemerintah RRT: 

Karenanja perdagangan  de- 
ngan RRT masih harus menung- 
gu. Demikian diwartakan oleh S. 
Hensley. (Antara)... 

  

UTJAPAN2 SELAMAT ULANG 
TAHUN SOVJET KEPADA 

MAO TSE TUNG. 

Radio Moskow hari Sabtu me- 
ngumumkan bahwa semua surat- 
kabar2 Sovjet hari Sabtu dihala- 
man depannja menjiarkan tele- 
gram dari ketua Partai Komunis 
Tiongkok Mao 'Tse-tung kepada 
sentral komite Partai Komunis 
Sovjet Uni dan Dewan menteri 
Sovjet. Dalam telegram Mao itu 
dinjatakan terima kasihnja - atas 
utjapan2 selamat berkenaan de- 
ngan hari ulang tahunnja, 

RRT 
MENURUT statistik2 resmi 

jang disusun oleh ,,Financial 
Times” di London, diantara seba 
jgian besar dari negara2 Eropa 
Barat terdapat perlombaan utk. 
memperluas perdagangannja dgn. 
RRT. Menurut statistik tsb. jang 
paling banjak mengadakan per 
dagangan dengan RRT ialah 
Sailon sebanjak $ 35.700.000.— 
dan impor $ 33.200.000 sedjak 
Djanuari sampai September '53, 
disusul kemudian oleh Swis, Djer 
man, Perantfis dan Inggris. 

Dalam hal ini Djerman  menun- 
Idjukkan angka kenaikan istimewa 
dalam perdagangannja dengan RRT 
jitu jakni tertjatat angka tahunan jg 
|meliputi kira2 $ 24.000.000.— Pe- 

rantjis kira2 sama dengan Inggris 

dan Djerman jakni sebanjak $ 14. 
'200.000.— selama 10 bulan pertama 
dari tahun 1953. Swis  ternjata le- 
bih banjak mengeksport barang2- 

nja ke RRT daripada negara2 lain- 

nja ketjuali Sailan dan Hongkong. 
Statistik tsb tidak menjebutkan ada 

nja ekspory Amerika ke RRT, akan 

tetapi import selama 8 bulan jang 

pertama dari 1953 dari RRT meli- 

puti $ 4.600.000.— dan dari Hong- 
kong $ 9.000.000. (UP). 

  

AKSI SBPP DISEMUA .PELA- 

—. BUHAN2 BESAR. 

Dalam konperensi pers pada 
hari Sabtu pagi jang diadakan 
oleh Serikat Buruh Pelabuhan 
dan Pelajaran Surabaja diterang- 
kan, bahwa oleh pengurus besar 
SBPP tak lama lagi akan dipe- 
rintahkan didjalankannja aksi di- 
semua pelabuhan2 besar, ketjuali 

djika fihak pengusaha bersedia 
memenuhi tuntutan buruh jakni 

untuk memberi kenaikan upah 
sebanjak 3076 bagi buruh bula- 
nan dan 4076 bagi buruh harian 
disamping perbaikan djaminan2 
sosial Jainnja antaranja djaminan 
kesehatan Tin lebih baik. Aksi 

ruh Tiongkok, terutama di Peiping, 
guna untuk memperingatkan kem- 
bali kepada rakjat tentang kebesa- 
ran serta kemegahan tanah air 
Tiongkok. 

PATROLI T.N.I. BERTEMPUR 
DENGAN GEROMBOLAN 

TI 

Baru2 ini patroli T.N.I. Bat. 
329 jang bertugas diketjamatan 
Patjet Tjiandjur, dikampung Tji- 
putudjar, desa Tjikantjana, ke- 
tjamatan tersebut, terlibat dalam 
pertempuran selama 1 djam de- 
ngan gerombolan 'T.L.L. jang ti- 
dak diketahui kekuatan dan pim- 
pinannja. Achirnja fihak gerom- 
bolan melarikan diri dengan se- 
orang anggotanja tertembak ma- 
ti, seorang dapat tertangkap hi- 
dup2. Pihak tentara dapat me- 
rampas dari mereka seputjuk ka- 
rabin dengan 100 butir peluru- 
nja. Seorang penduduk bernama 
Utar terkena sasaran peluru luka 
enteng. Pada fihak T.N.I. tidak" 
ada korban. 

  

pernjataan resmi dari 
angkatan laut Swedia, ' gambar in 
adalah gambar dari  matjam kapai 

Menurut 

Tingkat Hidup 
Di Russia Makin 

NAGA 
Dr. M. ATAL pemimpin gera 

kan perdamaian India hari Djum 
'at menjatakan di London sekem 
balinja dari Sovjet Uni dimana ia 
tinggal 3 bulan, bahwa disegala 
segi penghidupan Rusia tampak 
kemadjuan. Keadaan penghidu- 
pan Rusia semangkin baik, pro- 
duksi perindustrian kini melajani 
keinginan para konsumen, sedang 
pengeluaran2 pemerintah untuk 
pertahanan dikurangi, demikian 
dr. Atal. 

Dalam sebuah konperensi di 
London Dr. Atal selandjutnja me 
serangkan, bahwa di Rusia bah 
can terdapat lebih besar kemerde 
saan beragama dari pada di Ing 
zris dan bahwa djuga kemerdeka 
an perseorangan tidak kurang 
Jari pada dinegara lain. Pemim 
Din India itu menerangkan, bah 
ya sedjak meninggalnja Stalin 
tak ada perobahan dasar politik 
li Sovjet Uni. Perobahan2 jang 
dilihat oleh dunia Barat adalah   destroyer Russia dari type Skory, jx 

kini bertugas mendjalankan peronda 
an dilautan Baltik. Beberapa buah 
destroyer sematjam ini, sekarang me 

mang sudah aktip bertugas di Bal- 
tik. Destroyer tadi diperlengkapi de 
ngan alat2 pembidik dan pengintai 
radar jang sangay modern.   ini akan diikuti oleh 35.000 bu-     

  

ruh, 

  

suatu perkembangan logis dari 
politik Rusia jang dynamis dan 
Kiranja djuga akan terdjadi andai 
kata Stalin masih hidup, demiki 
an dr, Atal. (Reuter) 

hargaan ,,Pekerdja Perantjis . jang 
terbaik”. (Antara). 

TAWANAN2 PERANG TIDAK 
AKAN DIBEBASKAN 

PADA TGL. 23 
DJANUARI ? 

| “Komisi Repatriasi negara2 ne- 
(tral hari Sabtu memutuskan un- 

k dalam minggu ini membitja- 
akan sebuah usul guna menje- 
rahkan kembali tawanan2 perang 
ig djumlahnja lebih dari 22.000 
orang itu kepada jang menang 
kap mereka semula, - dengan ti 
dak menjatakan mereka sebagai 
orang2 jang bebas, demikian di- 
'katakan oleh suatu sumber -jang 

  
. Dikatakannja, bahwa ini ada: 

lah sebagai suatu 
mi. 5 

MAGSAYSAY INGINI ROMU- 
LO DJADI DUTA BESAR PHI- 

| LIPINA DI WASHINGTON. 
| Carlos P. Romulo akan diang- 
kat mendjadi duta besar Philipi- 
na untuk Amerika Serikat djika 
Romulo tidak menolak djabatan 
itu, demikian hari Sabtu diberi- 
takan oleh kalangan jang ber- 
kuasa di Manila. Menurut kala- 
ngan tadi, presiden  Magsaysay 
dan wakil presiden Garcia meng- 
hendaki supaja Romulo memang 
ku djabatan itu. 

KEPALA STAF ANGKATAN 
UDARA INDIA. 

Pemerntah - India hari Sabtu 
mengumumkan pengangkatan Air 
Vice-marshal Sobroto Mukerjes se 
bagai kepala staf angkatan uda- 
ra dan panglima angkatan udara 
India mulai tanggal 1 April 1954. 
Sobroto Mukerjes adalah seorang 
India pertama jang  mendjabat 
-pangkat itu jang hingga kini di- 
djabat oleh epsir2 Inggeris. Oleh 
karena angkatan darat India su- 
dah. berada dibawah komando se- 
orang opsir India, “maka kini 
tinggal angkatan laut India jang 
masih dipimpin oleh seorang op- 
sir Inggeris. 

usul kompro- 

  

| f Neo--Nazi 
'SURAT KABAR buruh Swedia 

,.Arbetaben” menjiarkan berita ten- 
tang organisasi dari sebuah gerakan 
Neo-Nazi internasional jang berna- 
ma Gerakan Sosial 
kepalai oleh dr. Perengdohl dari Ge 
rakan Nazi Swedia. Dikatakan, bah 
wa Komite Swedia untuk bantuan 

  
kepada Djerman telah bekerdja sa- 
ma dengan gerakan2 Nazi Amerika 
Selatan sesudah perang, jang terma 
suk, didalamnja ,,Persatuan Sosialis 
Djerman di Argentina”,  Selandjut- 
nja dikatakan, bahwa ,,Gerakan So 

sial .Eropah” mempunjai tjabang2- 
nja di Djerman, Denmark, Norwe- 
gia, Perantjis, Italia, dan Spanjol. 

(AFP). 

  

  

     

Eropa dan. di 

Pakistan jang 
mempunjai bakat istimewa, jaitu Be 
gum Shanawaz dan Begum Shaista 
Ikramullah, jang turut ' mengambil 
peranan penting dalam  menjusun 
undang2 dasar Pakistan. Perdjuang 
an dalam gelanggang politik akan 

Iberarti satu perobahan besar bagi 
kebanjakan wanita2 Pakistan. Biasa 
nja mereka hidup dengan mengasing 
kan diri, dan hanja sering dilihat 
oleh orang2 dalam lingkungan kelu 
arganja sadja. Perkawinan diatur 

oleh orang tua, dan meskipun si ga 
dis bisa mengintip bakal suaminja 
dari lobang ketjil, namun sipemuda 
baru melihat bakal isterinja buat 
pertama kali melalui katja pada upa 
tjara pernikahan mereka. 

Pemisahan “antara laki2 dan 
perempuan adalah satu peraturan 
jang dipegang dengan keras pa- 
da peralatan2 perkawinan dan 
kontrak perkawinan dilakukan 
oleh pengantin laki2 dengan se- 
orang anggota laki2 pula dari ke- 
luarga pengantin perempuan jang 
mendapat kuasa untuk bertindak 
atas namanja. Habis itu barulah 
pengantin perempuan pindah ke- 
rumah suaminja dan hidup ber- 
sama keluarganja jang lain, 
mungkin pula dia akan meng- 
ambil tempatnja disamping iste- 
ri2nja jang lain, sebab banjak 
kaum laki2 mempergunakan hak- 
nja boleh mempunjai sampai em- 
pat orang isteri. : 

Akan tetapi penghidupan me- 
nurut adat jang dinamakan ,,pur- 

|dah” itu mempunjai kenikmatan 
djuga dan tidak sedikit diantara 
wanita2 jang meninggalkan peng- 
hidupan terasing dan bertjampur 
dengan umum masih memudji 
keuntungan2 jang didapatnja de- 
ngan berkudung ,,burgah” itu. 

Tapi adalah 
tuk mengira, bahwa wanita Is- 
lam tidak mempunjai hak atau 
kekuasaan karena ini. Setiap wa- 
nita Pakistan akan membetulkan 
kesalahan ini, dan mungkin se- 
tiap laki2 Pakistan akan berbuat 
demikian pula. 

  
Disamping memegang adat 

purdah itu dengan keras tidak se- 
dikit wanita2 Islam jang bisa me- 
ngurus dengan baik harta milik 
jang tidak sedikit harganja serta 
memimpin. perdagangan dengan 
sangat lantjar. Mereka mempu- 
njai kekuasaan besar atas pen- 
didikan anak2nja, dan sudah ten- 
tu mereka mempunjai pengaruh 
besar atas suaminja. Kekuasaan 
serta kehormatan mereka tum- 
buh bersama masa sedjadjar de- 
ngan kenaikan kedudukannja, 
dalam hierarchi keluarganja. 

Dibalik ini pula adalah tidak sa- 
lah untuk mengatakan, bahwa poli 
tik serta urusan pemerintahan sela- 
manja mendjadi tugas kaum laki2 
dalam alam Muslim. Djika tidak ter 
djadi peristiwa pembagian India dan 
Pakistan ditahun 1947 maka hal ini 
akan tetap tinggal demikian. Akan 
tetapi bentjana jang menimpa djuta 
an djiwa sebagai akibat peristiwa 
itu telah merobah susunan masjara- 
kat kekeluargaan jang telah mendja 
di tradisi itu. Huru-hara  kekera- 
san jang disebabkan perbedaan 
agama di Punjab telah  menjebab- 
kan banjak kaum wanita  menang- 
galkan kudungnja untuk turup mem- 
bantu orang2 jang ditimpa kemela- 
ratan lantaran huru-hara itu. Jang 
paling terkemuka diantara pedjuang 
wanita itu ialah Begum Liaguat Ali 
Khan, jang selamanja turut ber- 
djuang disamping suaminja, perda- 

na menteri Pakistan jang pertama... 

Reaksi kaum kolot: Ram- 
but dipotong......... 

— Bagi banjak wanita masih me- 
rupakan suatu usaha jang berat 
baik djasmani atau rohani untuk 
melepaskan diri dari adat pur- 
dah. Sering mereka harus meng- 
hadapi edjekan, dan kadang2 
Hanana kekerasan, seperti ram 
ut mereka dipotong atau hidung 

mereka dipukuli oleh kaum laki2 
Muslim jang kolot......... 

Dan mungkin jang akan lebih 
berat lagi bagi mereka ialah usa- 
ha merobah sikapnja mengasing- 
kan diri setjara instinktip dari 
dunia luar dan bertemu muka de- 
ngan laki2 diluar lingkungan ke- 
luarganja. 

Hanja di Karachi orang paling 
banjak menemukan wanita2 Pa- 
kistan dibandingkan dengan tem- 
pat2 lain diseluruh negeri itu. 
Adat purdah itu istimewa dipe- 
gang sangat keras oleh golongan 
Pathans di perbatasan barat-laut, 
dan dibeberapa tempat di. Beng- 
gala Timur.  Dikalangan petani2 
jang miskin adat ini tidak lagi 
dipegang begitu kuat, oleh kare- 
na kaum wanita turut memban- 
ting tulang disawah2 disamping 
“kaum laki2. 

  
Begum Ikramullah, 

Diantara wanita2 jang telah me- 
ninggalkan adat purdah itu ialah 
Begum Ikramullah, jang dilahirkan 
dalam lingkungan suatu keluarga jg 
telah mendapat nama harum dalam 
perdjuangan politik di Benggala, ber 

18 ta- 
hun hidup setjara terasing ia pergi 
ke Inggris untuk melandjutkan pen- 
didikannja. Dan setelah kembali ke 
tanah airnja dia sangat aktip dalam 

' politik dan masuk mendjadi anggota 
(Liga Muslim. Sekarang dia mendja 
1. isteri duta besar Pakistan di Pa 

nama Suhrawardys. Setelah 

sangat keliru un- | 

anita Pakistan Tingga 
kanKungkungan,Purdah 
Kini Madju Kedepan Dlm Gelanggang Politik— Masih Banjak 

Djuga Lelaki2 Kolot Jang Mengedjek— Edjeknja 
Chusus ,,Suara Merdeka”). Peter Jackson: 

Mereka melihat 

tangga jang berbahagia disamping 
suaminja dan tiga orang anaknja, 
serta turut dalam pergaulan umum. 

Desakan ekonomi telah merun- 
tuhkan adat purdah dan menarik ka 
um wanita dalam pergaulan umum”, 
katanja. ,,Purdah adalah kepunjaans 
orang berada.  Perdjuangan untuk 
merdeka dari kungkungan Inggris 
adalah bertentangan dengan adjaran 
purdah dan semendjak terbentuknja 
negara Pakistan, kemiskinan dima- 
na-mana semakin menambah mele 
njapkan pengaruh purdah itu. 

.Gadis2 sudah mulai memi- 
kirkan tentang career-nja. Saja 
jakin kaum wanita Pakistan le- 
bih luas pandangannja dalam po- 
litik dibandingkan dengan kaum 
laki2nja, meskipun kaum laki2 
Pakistan djauh lebih madju. 

.Saja jakin kaum wanita mem- 
punjai peranan penting jang ha- 
rus dimainkannja dalam politik. 
Tapi mereka hendaklah bertin- 
dak sebagai wanita. Wanita jang 
telah kawin, menurut pendapat 
saja, dapat memberi pengaruh 
moral jang tinggi dalam politik. 
Saja rasa mereka harus menu- 
djukan tenaganja untuk kepenti- 
ngan2 umum dan bukan untuk 
kepentingan diri sendiri, dan ha- 
rus bekerdja disamping kaum Ia- 
ki2. 

| ,Pengasingan kursi dalam par- 
lemen untuk wakil wanita selama 
masa sepuluh tahun saja rasa su- 
dah tjukup dan saja rasa djumlah 
ini sudah tjukup banjaknja untuk 
mewakili kaum wanita kita”. 

Masih banjak buta-buruf. 
Salah satu rintangan jang harus 

dihadapi oleh kaum wanita Pakis- 

tan ialah sedikitnja djumlah rakjat 
Pakistan jang bisa menulis dan mem 

batja. Hanja 2090 dari penduduk Pa 
kistan jang berdjumlah 76.000.000 
djiwa bisa membatja dan  djumlah 
jang bisa menulis ada lebih ketjil Ia 

jg. Djumlah kaum wanita Pakistan 
|jang bisa menulis dan membatja 

adalah seperdua dari djumlah kaum 
laki2. Sudah tentu orang tidak da- 
pat menitik beratkan, bahwa kepan 
.daian membatja dan menulis selama 
| nja merupakan satu sjarat mutlak 

luntuk bisa memahami politik. oleh 
.karena pendidikan setjara lisan di- 
kalangan keluarga Muslim sering2 
sangat tinggi mutunja. Tapi jang nja 
ta ialah, bahwa seperdua dari mere 
ka jang bisa membatja, dan tiga-pe 
rempat dari kaum wanitanja jang 
bisa “membatja, pernah - mendapat 
didikan jang formil. Mungkin sete 
lah beberapa generasi lagi kaum 

' wanita Pakistan bisa mengambil tem 
patnja dalam pergaulan tjampuran 

sebagai satu hal jang “sudah biasa. 

|Dan bila ini telah terdjadi maka hal 
itu adalah berkat perdjuangan 16 
wanita jang duduk dalam parlemen 
Pakistan. 

PARTAI DEMOKRAT KERIS- 

TEN ITALIA TUNDJUK 
AMINTORE FANTANI. 

| Partai Demokrat Keristen Ita- 
  

lia hari Djum'at telah menun- 
djuk Amintore Fantani sebagai 
tjalon jang mungkin akan me- 
mimpin kabinet baru Italia. Men- 
teri dalam negeri dalam kabinet 
Pella jang mengundurkan diri itu 
telah tiga kali turut duduk dalam 
kabinet2nja Alcide de Gasperi. 

| i 

'Jurk Dari Ka- 
rung Ken- 

tang 
Njonja May  Cunliffe Millington 

pada hari Sabtu berdjalan-djalan di 
Piccadilly, (pusat kota jang ramai) 
di. London Westend dengan. mema- 
kai japon jang dibuat dari karung2 
kentang, dengan tidak sed)itpun 
menarik perhatian orang. Ia bertaruh 
£ 5,—, bahwa ia bisa berdjalan- 
djalan dengan berpakaian demikian 
dengan tidak menarik perhatian se: 
dikit djuga. ,,Saja menang taruhan” 
demikian katanja kemudian, ,,dar 
kalau saja telah memberi ilham ba 
ru kepada tuan2 Dior dan Fath, 
lebih baik lagi!” 

- 

. 

Seruan Safawi: 
Bantu Musaddegh! Zahedi 

| .Agen Imperialis” 

NAWAB SAFAWI, pemimpin 
organisasi Iran Fidayan Islam, har: 
Minggu telah tiba di Kairo, dimana 
ia disambut kedatangannja oleh se 
orang wakil dari pemimpin besar 
Ikhwanul Muslimin Mesir, ' Safaw' 
akan tinggal selama 3 hari di Kairo 
Kepada pers ia menerangkan bahwa 
pengadilan perkara Mossadegh, be. 
kas perdana menteri Iran jang me- 
nasionalisasi minjak tanah, adalah 
tidakh sah: dikatakannja bahwa per- 
dana menteri Iran jang sekarang. 
Djenderal Fazlollah Zahedi, adalat 
seorang agen  imperialis, Pemimpin 
Fidayan Islam tadi selandjutnja me- 
ngandjurkan pembentukan ,,Uni Is- 
lam” jang memaksa semua negara 
Islam supaja Hukum Islam Jdidjalan- 
kan setepat2nja”. (Antara), 

$ 

DUTABESAR A.S. AKAN ME- 
NGUNDJUNGI SUMATERA. 
Dutabesar Amerika Serikat, 

Hugh S. Cumming, Jr., akan me- 
ninggalkan Djakarta dengan pe- 

tanggal 12 Djanuari jad. untuk 
mengadakan perkundjungan ke 
Sumatera selama seminggu. Da- 
lam perkundjungan ini ia akan 
disertai oleh beberapa orang ang- 

ris dan mengetjap hidup berumah gota stafnja, 

  

  
|Kenya hari 

6 'pemeriksaan besar-besaran dida- 
sawat terbang pada hari Selasa 

Mt 

WANITA2 PAKISTAN AKAN mendapat 16 kursi dalam parlemen dengan anggota jang dipi- 
lih buat pertama kali bila usul rentjana Undang2 Dasar Pakistan telah mulai 

itu akan mewakili 40,000,000 djiwa wanita Pakistan, jang sebagian besar hanja be- 

tani memperlihatkan diri dimuka umum dengan memakai pakaian seperti kemah bernama ,,Burga” 
Mer dunia sekelilingnja melalui dua lobang ketjil da- 

ti pakaian tadi, jang berada pre sis didepan tempat matanja. 16 kursi untuk wakil wanita itu akan 

disediakan untuk masa sepuluh tahun. Pada achir masa ini diha rapkan mereka 
perdjuangkannja sendiri dalam pemilihan2 disamping tjalon la ki2, 

beflaku. 16 ang- 

akan bisa mem- 

  

    NN 
Nj. Esther Williams jang bagi pem- 
batja ,,Suara Merdeka” tidak asing 

lagi sebagai seorang bintang lajar pu 
tih jang pandai berenang, dengan 
bangga memperlihatkan anaknja jg 

ketiga: Susan Tenny Gage. Anak ke 
tiga ini lahir tg. 1 Oktober j.l. 

  

Rentjana' Mesin 

Jet Baru 
Jg Akan Me-Repolusikan 
Pesawat2 Jet Sekarang 
Diselundupkan Ke A.S. 
PATROLI PERBATASAN A.S. 

telah menangkap seorang insinjur 

Jugoslavia bernama Dusan Premo- 
vic, jang berhasil menjelundup ma 
suk A.S. dari Kanada dengan mem 
bawa 2 gambar rentjana pembuatan 
mesin djet, demikian diumumkan di 
Burlington (negara bagian Vermont- 
A.S.). Dalam keterangannja Premo- 

vic- mengatakan bahwa  gambar2 

tsb. ialah tjiptaannja sendiri dan ia 
bermaksud menjerahkan model me- 
sin djet, jang ,,akan merobah sama 
sekali type2 pesawat terbang djet 
dewasa ini” kepada angkatan udara 
A.S. di Washington. Menurut kepa- 
la dinas imigrasi dan naturalisasi di 
Vermont, pihak, angkatan. udara. AS. 
tak tahu menahu tentang rentjana 
Premovic ini. (Antara). 

Wahab Azam: 
Berita Perdjandjian Mi- 
liter AS-Pakistan Tak 

Berdasar 
ABDEL WAHAB AZZAM, du- 

ta besar Mesir di Karachi, hari Sab 
tu telah tiba di Kairo untuk meng- 
adakan pembitjaraan dengan men- 

teri luar negeri Mesir, 'Mahmoud 
Fawzi. Dalam pertjakapan ' dengan 

harian ,,Al Goumhouria”, Wahab 
Azzam katakan, bahwa Pakistan 
menjokong sepenuhnja soal2 Mesir 

dan berharap presiden Nadjib tak 
lama lagi akan “ mengundjungi Pa- 

kistan. Atas pertanjaan, apakah be- 
nar Pakistan dan Amerika  meng- 

adakan perdjandjian militer, didja: 
wabnja bahwa  berita2 tentang itu 
adalah tidak berdasar. Jang diper- 
timbangkan hanja bantuan - militer 
Amerika kepada Pakistan, demiki- 
an Wahab Azzam. 

51 ORANG BEKAS TAWANAN 
RMS DI AMBON, 

Pada hari Sabtu pagi dengan 
kapal ,,Vriebeeck” telah tiba di 
Ambon 61 orang bekas tawanan 
RMS jang dipendjarakan di Nu- 
orang Belanda. Diam  upatjara 
sakambangan,  diantaranja se- 
venjambutan jang diadakan di- 
stafkwartir resimen infanteri 25, 
werste Sukowati antara lain 
memberi nasehat serta petun- 
1juk2 jang berguna bagi para 
bekas tawanan RMS itu dihari 
kemudian. Sebelum orang2 itu 
pulang kekampung “ halamannja 
masing2, untuk sementara mere- 
ka ditempatkan disebuah asrama 
di Ambon. 

Lagi Pertjobaan 
Atoom Di Musim 
Semi Di Bikini? 
KOMISI tenaga atom A.S. me 

agumumkan bahwa dalam bu- 
'an ini suatu pasukan iskimewa 
ikan berangkat menudju daerah 
pertjobaan sendjata di Pasifik 
untuk mengadakan pertjobaan2 
baru meledakkan bom2 atom dan 
rat air. Semula sudah tersiar 
kabar2 tak resmi jg mengatakan 
bahwa dalam musim semi jini 
ikan diadakan pertjabaan bom-H 
lidaerah pertjobaan Eniwetok- 
Bikini dikepulauan Marshall. Pe 
1gumuman komisi tsb, tidak 
memberikan tanggal2 pada waktu 
mana pertjobaan2 tadi akan ber 
angsung,  hanja  mendjelaskan 
bahwa dalam pertjobaan2 itu 
anti tak akan hadlir orang-orang 
penindjau terketjuali pembesar2 
A.S. jang bersangkutan. (Antara) 

  

Tentara dan polisi Inggris di 
Kamis mengadakan 

erah Pumwani, jang  katanja se- 
bagai tindakan2 keamanan, 
Djumlah orang jang diperiksa itu 
lebih dari 4000 orang laki2 dan 
wanita.  Selandjutnja sedjumlah 
aa untuk diperiksa lebih lan 
juk An Ns Ye 
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Rambut Netpis 

doosnja. an 

Agent2-Besar: 
Phoa Tjoe Pien 

Dea v/12 
Djakarta.   

  

   . MENINGGAL KARENA MA- | 
KA 
NA MI seorang mentja-' 
KL IKBN5 anna 

Minggu pagi jbi. 2 arang pes 
mantjing ikan jang masing2 ber-| 
nama Sarimin dan Martono, ting- 
gal didesa Tambaklorok telah me- 
nudju ke laut (Boomketjil) untuk 
mendjalankan kewadjibannja. Mar 
tono jang sudah dapat hasit dan 
mengaso lebih dulu, kemudian di: 
susul oleh Sarimin, dlm pertjaka- 
pan “antara dua Kowan tadi, 
Martono menjatakan, bahwa ia 
habis.makan mimi .. jang dibakar 
dan merasa kepalanja agak pusing. 
Dengan tidak mengerti, bahwa ka- 
wannja tadi makan mimi beratjun, 
sehabis pertjakapan, kemudian Sa- 
rimin menudju ke lain tempat un- | 
tuk mendjuar hasil.ikannja dan 
setelah itu, ia kembali lagi ditem- 
pat mengasonia Martono. dengan 
pengharapan, bahwa Martono su- 
dah sembuh dari kepala pusi ng- 
nja. Alangkah kagetnja ketika ia 
mengetahui, bahwa Martono sudah 
tidak bernapas lagi. Dalam keada- 
an sedih ia mentjari lain kawan 
jang diketemukan dan bersama-sas 
ma dengan kawan . ini Sad'min 
achirnja mereka- berdua menudju 
kekantor Polisi untuk melaporkan 
kedjadian tadi. 
korban tsb. lalu diangkut ke Puru: 
sara untuk diselidiki lebih landjut. 
Barang bukti pun dapat diketemu: 
kan. 

      

untuk titan Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan den | 
harga pantas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 

          
   

   

  

   

    
   
   

    

      

    

   

  
Dengan segera | 
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  Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 | 
  

    

| BARU TERIMA : 

| 
! 

SLEM 
Radio's type Super SH 813 WU, 7 lampu berikut mata ku- 

ah. dengan. bandspreiding, merk ternama ! 
| 

| Ha pra 

bana Bat Na 
ne ne 6 | 
(Dilengkapi : deng an lampu2 dan onderdil2 TELEFUNKEN) 
Superhet Radio's type 243 W, 6 lampu berikut mata kutjing, 
kast kaju, dengan bandspr ciding model 
Harga rendah ! 

WEGA Radio's. 

  

Masih ada sedia: BLAU PUNKT, MINERYA, NORA, 

Radio ,,OMEGA” 

M 11053 untuk beberapa matjam 

    

barang tersebut diatas, 

NI TUK SEMENTARA WAK TU   
kemudian hari ada perobahan 

“harga itu akan kami turunkan 

BP Taka dan grossiers mendapat 
baru telah di- ditetapkan setjara percentage perlengkapi ceng sai dalam : : Hn 

Hormat kami, 

KA KUA ge Sedjahtera Trading Coy. 
Taman Purwodinatan 2 

Semarang, 
Telp. 

Tjioe Hong Liem 
Depok 38C 
Semarang 
Telp. 1830. 

2. Eri 

  

Kepada para. familie, 
serta saudara? 

    

   

Semoga Tuhan jang Maha 

  

»KUS 

Menerima pendjahitan 

bahan (verven op stof) 

Dibuka tiap2 hari djam 8 
djian dapat menerima sewaktu - 

Sebulan sekali (minggu ke 4) 
di Salatiga. Alamat : 
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PENGUMUMAN 
| Seperti telah diberitakan dalam surat? kabar dan telah di- 1 

umumkan oleh Kantor Pusat Urysan Import kepada para 
mportir dengan surat edarannja P No. 

BUKTI INDUSEMEN, jang dulunja tidak ada: 
5 Oleh karena Tjat Rambut termasuk djuga dalam golongan 

maka RAMBUT NETJIS pun tidak 
'terluput dari tambahan pembajaran tadi. 1 
Berhubung dengan ini kami mewartakan pada para leng- 
.ganan Rambut Netjis, bah wa dengan menjesal sekali UN- 

but Netjis kami naekan me ndjadi Rp. 20.— tiap doosnja. 

Kami mengatakan untuk" sementara waktu, 

Telah meninggal dunia pada hari Saptu tgl. 3 
ari 1954 djam 2.00 malam SAR ptu tgl. 9 Djanu 

i R. Bambang Harjono 
dalam usia 2 tahun. 

Semoga arwahnja diterima oleh Jang Maha Esa. 

teman2 sedjawat, 
Rukun Tetangga Wonodri Kopgn jang telah memberi sumbangan baik jang berupa fikiran, tenaga mau- pun benda, kami mengutjap beribu-ribu terima. kasih. 

skebaikan dan keichlasan saudara sekalian. 

Tegalwareng 44 — Semarang. . 

TSS IL AL LK 

( 
»Usaha dari Wanita, 

Ruang Ketjantikan (Beauty-Salon) dan Modes 

Bandjarsari Lor Umbul 6 Solo. 
1. Pemeliharaan kulit muka — volledige 

ling (hand-electr. massage) - 

— mendjual confectie pakean ka- 
nak-kanak dil. — dan menerima Gjuga' mengetjat diatas 

DJL. TUNTANG 64 Tilp 133. 

  

41 45. .12'October .. 
barang import harus dibajar 

v 

terpaksa harga etjeran Ram-' 

karena djika di- 
peraturan jang meringankan 

lagi seperti sediakala. 

potongan seperti biasa, 'jaitu 

2037 

Hok Lie Tjan 
Songojudan 60 

Surabaja 
Telp. 1050 Utara. 

    

kami jang tertjinta 

       
handai taulan 

    
Esa . akan membalas segala 

Kami jang berduka tjita 

Keluarga 
MOEWARNO 

NN, 

untuk Wanita 

UMA” 
gezichtsbehande- 

anicure — opmaak. 

2 siang dan menurut perdjan- 
waktu. 

melangsungkan pekerdjaan 
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MALAH AHA AA GE LI IN NN : 
Ta LL LL LL 

  

TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Ambeien) 
ASTHMA, KEPUTIHAN,. IMPO- 
TENTIE dan lain-lain penjakit. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5S—1.. SOre 

  

ENS 

datang tg. 20-1- 1954 dgn 

sangat menarik, 

.     

  

   
   
   
    

  

      

  

  
Melulu utk. Ini & Besok malam : 
ORION 5.- 7.- 9.- (seg. umur) 

7 YO Msi presents V « 

the romantic comedy of the year: 

SPENCERTRACY - JOAN BENNET, 
"P8 FULABETH TAIOR “Sx 

Fatherof the Bride » 
» (AJAH SI-ANAK-DARA) 2 

    

  

   

    

Tidak gampang mendjadi ajahnja se- 
orang penganten prempuan djika di- 

tanggung djawab' semua. 
U 

haruskan 

    

  

  

   
    

      

   
      

  

         

  

   

      

    
    

  

    

   

    
     Keterangan2 pada? 

Perwakilan setempat 

Garuda Indonesian Airways 
Tilp. 410 — 1014.     Seteran 524 

   

   

    

   

DINAS-HERON 
tiap-tiap hari 

  

g-Surabaia p. p. 
andung p. p- 

   

       

KABAR PENTING- KABAR GEMBIRA 
POTONGAN # 
Kami berikan atas harga sepeda mo- 
"tor kami dari stock 1953 

Berhubung dengan penutupan buku. 

Gunakanlah . kesempatan jang baik ini 

N. V.Kedundang Trading Comp3p 
Purwodinatan - Tengah No, 24 - Semarang 

    

SAMPAI 10 Y 

  

  
      

  

     
  

  

   
    

     

untuk meng 
AHLI PESERTA: 

Gedong 
Tatar 28, Djakarta, 

dengan atjara : 

tahun 1952 dan 1953, 

Komisaris INACO 

         

  

     

UNDANGAN 
2 Bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara : 

adiri RAPAT UMUM TAHUNAN PARA : 

P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia 
PER NAS G, 05 

Jang akan diadakan pada hari Senen - 1 Februari 1954, 
mulai pukul 9.00 pagi, dengan bertemvat di : 

»PRADJURIT NUSANTARA", 

1. Lapuran usaha pekerdjaan selama 

. Pengesahan Neratja”1952, 2 
3. Reorganisasi Pimpinan INACO, dan 
4. Lain2 jang dipandang perlu oleh Direksi/ Dewan 

Djakarta, 

      

   
Dijalan. Nu- 

ag
 

29 December. 1953,   Hormat, 

DIREKSI 
TT LA 
SN SA SN LL AL 

  
  

  
   

     
      

  

Pitains Pest 2 
    

  

    

      

t 

t 

  
Tenan 

Tinggal Ini & Besok malam: 

REX 5-79. (47th) 
Burt, Lancaster — Shirley Booth 

,COME BACK LITTLE SHEBA' 
  

| Fred Astaire — Lucille Bremer 

METROPOLE 5-79. (47-th.) 

.YOLANDA and The THIEF"' 
M.G.M,s Musical Technicolor. 
  

  MAGALAN 7.00 9.00 (Seg. umur) 
Kung Chio Shia — Huang Hao 

.MEI KWEE PAN KHAY” 
(Chu Wen ea) Film Tk. aan: 

  

Sebuah film RAK- 

SASA! Kapal pe- 

rampok didunia pe- 

    

  

  

    

" “ pnoauat ot 7 Rrlrgh Tangan aed 

Saja Kgs HASAN BASRI, tinggal di Baturadja, dengan 
ini mempermaklumkan : 

Telah lebih dari 3 tahun, saja dapat sakit linu2 diba- 
gian kanan dan sering terasa semutan sampai keudjung diari. 
Sudah bermatjam-matiam obat saja pergunakan (dari luar 
dan dari dalam), tetapi tidak ada perubahan. 

Setelah saja makan obat VIRANOL baru habis 2 
penjakitku hilang sama sekali. 

Jang sangat berat, tetapi saja turut, jaitu djangan ma- 
kan barang asem-asem. 

Sekianlah. 

(dua) 
botol, 

Wassalam, 

Kgs. HASSAN BASRI 

  

Pakailah Erasmic Bril- 

Nistjaja sampai malam 

dan menarik. Lagi pula 

  

  

| tedeng aling   
15 Djanuari 1954 akan terbit: 

Harian DARUL ISLAM” 
Poabtan Redaksi : 1 H. Ambrie 

: D. Abdullah 
Berpendirian tegas, Atma - bertanggung-djawab. 

Utama membawa suara dan membela kepentingan ummat 
pentjinta Islam. 
NA kesed aran kearah pengertian ber NE- 
GARA I 
“ Berdjihad menentang aliran? ANTI TUHAN DAN 
ANTI ISLAM. 

Persoalan 2 Tanah Air, dikupas dengan tegas, tanpa 

HARGA T Po anak Pp. 10.— sebulan, pembajaran 

  
  

  

  

  

  

   
   
   

  

   

  

  

DJL. MATARAM No. 572 (Kr. Turie) Telf. 1937, SMG. La dimuka. Pentjatatan mulai sekarang: Kasat da Kn MAAN 
Red. Adm. Harian ,,DARUL ISLA . » abad 18 jang ter- 
Kebon Katjang II Ng. 9ba — Dika. masjhur! DITJARI : 1. Pusat2 ik pendjual etjeran/Agen. Pewangi aa para pedagang SEGERA DATANG 2. Pembantu2 maa dan penulis2 jg berdjiwa ' — SUDAH TERBIT — di: patriot Isiam | BUKU Le .alamat PEDAGANG dan REX” - ORION" . A. PERUSAHAAN di KOTA Semarang. 2 C € : : Isinja : Daftar segala matjam alamat Perusahaan, FIRMA2, »METROP OLE? 

Ki TOKO2 dalam Ko' - Semarang , ditambah PETA Petundjuk Roy Rogers 41 
Pa Hg. LN aa tempat Perusahaan2. Wars NM Tuk B055, caliksi | | s0 yowge vol 
Sinda$ 1 2G di dan omslag berwarna. : 5 Ng ksi| le (KE YOING VUM SETTING MA Ary) HARGA Rp. — Luar kat tambah ongkos kirim 1096. $ , WAY, YOU 8 TH' BEA, N MY. NAME!S LARUE ! INE LARUE ! NOW, WaiT | Pines Or or AWED- E-CKOSSER! ar BEEN HUNTING PROO A MINUTE— FONT THAT. OFFICE -—- Dapat beli. Tn Bata G. Be Bodong 13 Semg.. | si sea WITH GET BACK | DE YOUA CSO KEP NE 1 0 Buku TAWANG Purwodinatan Ti- | Peran : Naa ep Sean PETI | GET EXCITEP/ KO KIGHT NOWI 

“ Bea Bae ama ti mur 20 Semarang. Pi , YOW'RE FIREP! Pena “Toko Buku KENG Dji. Mataram 133 Smg. 2 " Tokez Batu s2. kota Semarang pembelian banjak dapat 
an pada : " 

Mt BAKOENOEN   
Fa gahi 2-3 sin Ka Kis 

ci t "1 :€ 3 
    

am b » va w— ia n Laga 

Sekolah. 
LDji. Mataram No. 717 SEMARANG. 

Mulai mene-jma murid2 baru untuk tahun pengadjaran 1954 bg. Term I. 
3 a. Untuk Taman kanak2 masih 

Petempen Tengah 5la Semarang. 

CHUNG KUO CHUNG HSIEH 

  
ada tempat buat 50 orang anak 

  

    

  

  
  

    

5.00 7.00 9.00   

  

liantine diwaktu pagi. 

rambut Tuan tetap rapi 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

Ta AT TAN TTL TA TE TA TE TA TA TA RS 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Blaek Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10090 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALI. Singapore. 
Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 
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INI MALAM 

PENGHABISAN 

(u. segala umur) 

LUX 
5.7. 9.- 

Peer AI 

@LOR! NELSOM -ALICE KELLEY- PALMER LEE » WILLIAM REYNOLDS 
& UNIVERSAL INTERNATIONAL PICTURE 

  

3 #€ 
— CITY CONC ERN Se | 

   f-—- DONALD Matan 

   
       

  

  

Besok malam 

Premiere MARGARET LEIGHTON 

»Ihe ASTONISHED HEART" 

NOEL COWARD. — CELIA JOHNSON — 

   

  

GRAND 
5.00 7.06. 9.00 

JACK Mc. LT DESPERADOT 
Technicoior — Penuh sensatie Gempar! 

      

  

Besokmalam PAUL HENREID — MARGARET FIE 
Premiere 

(47 tahun) ,FOR MEN ONLY” 
To. days most shocking scandal! It's every woman's picture. 

LD 

  

TINGGAL INI Malam & BESOK Malam (u. 17 tz INDRA 
5.00 7.00 9.00 SUHARA EFFENDI — NURHASANAH 

BULIS ATIKAH — ENDJEK — dil. 

»Merafjun Sukma” 
Film Hiburan-berisi dihiasi dengan lagu2 meraju! Menggemparkan! 

ADE TICOALU Bintang Radio 1952/'53 

ih.) 

  

kandatang: 

woman and dangerous man! 

YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFF 

»Calamity Jane and Sam Bass” 
Technicoior! The untold untamed story of the frontier's most notarious 

  

ROYAL 
5.06 7.00 9.00 

TERBELENGGU" Hikam 
“INGGAL INI Malam & BESOK Malam (u. 17 ta 

R. SUKARNO - KOMALASARI - DARUSSALAM 

h.) 

  

ROXY 

,SIN LING PO SIAN TZE" (Play Boy) 
Film Tiongkok — baru — dengan tjerita memikat penuh njanjian2. 

TINGGAL. INI Malam & BESOK Malam (u. 13 tah,) 

CHOU MAN HUA — WAN JUAN LONG 

  b. “Untuk kelas I/a s/d VI/b tempat terbatas. 
2. Hari pendaftaran mulai tg. 11 s/d 14 Djanuari 1954 tiap hari kerdja 

Tn 8 pagi s/d djam. 12 siang. 
AN an MA ea 

#taram | No. Ti Semarang. 
4. Murid2 bani dari atas I/a bag kelas VI/b harus membawa rapot 

tau surat: Tn dari kepala sekolah jang terachir. 
Hormat. kami 

Aa n. Chung Kuo Chung Hsiseh 
Semarang. 

| di gedung sekolah Chung Kuo Chung Hsieh 

—  Djangan 

Jones.   menghalang-halangi 
saja, engkau penghianat. Saja mem- 
punjai urusan dengan Caulks. 
— Caulks. Tolong. Inilah Whitey 

dja. 

Caulks. 

— , Apa: maksudmu 
Hajo kembalilah 

— Saja adalah madjikanmu, 

Jones? 
untuk" beker- 

—- Oo, djadi engkau Young Larue. 
Tunggu sebentar djangan gegabah! 

— Whitey — Tolong! 

— Saja minta supaja Mary Pines 

Nama saja Larue. Saja rang  djuga. 
sedang mentjari bukti-akan ke- 
tidak-djudjuranmu. Dan saja 
telah mendapatkan! Engkau saja 

. berhentikan dari pe erdjaan- 
mu. 

dikeluarkan dari kantoran itu, seka- 

  

  

Tanggal 8 s/d 15 Djanuari '54 
| Bersama dengan SRIKATON.Theatre Solo 

KOMIDI KUDA DARI SOVJET UNI JANG 
TERBESAR DISELURUH DUNIA 

»On The,Circus! Arena? » aota 
color 

THEATI E 5 Pp, Tiap hari main dj. 930 pagi—5.—7,—9.— 
SOLO SRIKATON Tiap bari main dj. 10.- pagi.-5.15.7.15-9.15 

SEGALA UMUR 
Type Pertij.: SEMARANG”. Idzin No. 192 /in/A/17a  


