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NGSONEGORO, jang mempuntai 
d P.iAAneta, menerangkan, bahwa 

kan dalam tahun ini djuga. Mr. Wo 
oriteit pertama kepada 

nan negara. Djikaiau segala rentjana 
2 uang jang dibutuhkan untuk pemulihan 

— ole) maka ada harapan keanjanan diseluruh 1 
ak totaal,. sebahagian besar — sebelum tahun ini berach 

  

Akan Sudah Bisa Dipulihkan| mm 

i Umum Akan Berd 
kiranja Ada Gangguan Keamanan 

NgS9 3ePoro me 
usaha pemu lha 

Ndonesia dapat 

  

MASUK DJURANG. 
truck P.A, Setia no. G. 

da hari Minggu jbl. kira-kira 
O pagi telah masuk kedalam 

: 
| 
| 
| 

Kebowan di Ngampel (Bo 
jurang itu dalamnjia Ik. 50 

tidak mengherankan ka- 
Kk tu mengalami beberapa 

gkir balik ketika .terdjun” 
ja. Age ketjelakdan ru, 

et di seorang penwn- 
P mendapat luka-luka be- 
kemudia, segera diangkut 
h Sakit Bejolai. Truck 

la akan menudiu ke Solo 
muatan beberapa ton teh 

ambang, ig kemudian men- 
adi terbelangkai sedemikian rupa. 

pak pada gambar diatas, truck 
1g telah berada didasar djuranp. 

5 mala “ (Foto: Surojo Slrz:) 

   

  

Perpetjahan Di 
alangan Pem- 
rontak Karen 
4 

   njerah? 
Reuter di Rangoon, dikala 

    

    

    

     

     

   

    

  

   

   

antara golongan jang 

asukan2 gerilja Kuomintang dan 
golongan jang lebih bersympati 

Sepada kaum komunis. 
ikatakan, bahwa kaum pem 
ntak Karen jang bersarang 

daerah delta sebelah barat-daja 
angoon telah sedjak lama beker 

bersama dengan kaum komu 
dan kini telah berhasil mem 

pengaruhnja  kedaerah 
erim seluruhnja, dimana 

n. pemberontak Karen selama 
lan jang terachir ini meneri 

1 bantuan sendjata dari pasu- 
) gerilja Kuomintang. 

(S1 Sementara itu dikabarkan pula, 
|. bahwa dikalangan kaum pembe- 
4 - rontak Karen kini telah “banjak 

terdapat rasa ketjewa, sehingga 
disco dugaan akan banjak di 

|. antara mereka jang -akan mengi 
y “cuti diedjak komandan bataljon 
B: 
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Saw Michael dan 50 orang pengi 
kutnja, jang minggu jang lalu 
telah menjerah kepada nemerin 

(Antara) 

“setelah slip ketika melalui | 

f 
! 

ik: 
“ Merbabu Merapi, 

tah dan mendapat pengampunan. 

    
    
    

    

      

    
   
     

    
   

    

      

   

   

Melihat hasil2 baik jang ditja- 
pai di Atjeh dalam usaha pemuli- 
'han keamanan, maka kebidjaksa- 

-|naan sebagaimana' jang dilakukan 
|di Atjeh atu akan dipergunakan 
djuga untuk. membereskan soal 

|keamanan didaerah2 lainnja. . 
Mr. Wongsonegoro menerang- 

kan, bahwa djangan hendaknja 
orang menjangxa bahwa bilamana 
pemerintah bertindak tegas itu, 
berarti “menghantam” sadja ter 

“op los), Pemerintah “senantiasa 
berpedoman untuk sedapat mung- 

'Kin menghindarkan pertumpahan 
darah. (z0 min mogelijk bloedver- 
gieten). Tetapi sebaliknja  terha- 
dap gerombolan? jang mengatjau 
itu djanganlah diberikan . "adem- 
pauze”. 

Staf K. 
Wakil P.M. IT, mr. Wongsonego 

ro selandjutnja menerangkan, 
bahwa . kepada staf "K” — jang 
dahulu telah dihapuskan — pada 
sidang kabinet jang terachir telah 
diberikan dasar hukum baru. 

(Praktek telah menundjukkan, bah 
wa staf "K” itu bermanfaat bagi 
usaha untuk memulihkan keama- 
nan, sebagai badan koordinasi di- 
antara alat2 negara. Karena itu- 
lah pemerintah telah memberikan 

'dasar hukum baru “kepada staf 
"K” itu, dengan memberikan na- 
ma lain kepadanja, jaitu "dewan 
Keamanan Nasional” dipusat. 

|. Mengenai penjelesaian 'keama 
(aan di Djawa Barat mr. Wongso- 
| negara mpnerangkan, bahwa pa- 
da waktu ini oleh pemerintah usa 
ha2 pemberantasan gerombolan j 
jang didasarkan pada rentjana jg. 
telah disusun oleh  pemerintah2 ! 
jang lalu lebih “diintensiveer. 

| Sungguhpun belum — memuaskan 
harapan, namun ditjapai kemadjuan. 

:Pada waktu ini oleh pemerintah se- 
(dang dibuat rentjana baru untuk 
memulihkan keamanan di Djawa Ba 
rat itu.  Rentjana baru itu selekas 
mungkin akan dilaksanakan. 
Untuk. me jar. .gerombolan2 

pemerintah telah 
memberikan sedjumlah uang kepada 
staf ,,K” Jogja untuk membeli 20 
ekor kuda. . Kuda2 itu diperlukan 

  
Itaan diadakannja sidang lagi ten 

“pi masalah tawanan perang. kare 
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jalan Terus 

tugas “chusus dalam soal keamz 
- diseluruh Indonesa 
peringatkah, bahwa 

n keamanan, jang mendjadi 
dapat dilaksanakan sepenuhnja, | $ 
keamanan itu disetudjui sepes 

d'pulihkan — kas 

keamanan 

" 

« NE Ba kn 

0 Pebruari | 
Madjelis Umum PBB & 

Akan Berunding Untuk 
Rundingkan Korea : 

| SEKRETARIS djenderal PBB, 
Dag Hammarskjoeld, pada ma- 
|lam Selasa telah mengadjukan per 
mintaan. kepada para delegasi 
PBB, supaja sebelum tgl. 22 Dja 
(nu2ri memberitahukan kepada 
nja, apakah mereka  menjetudjui 
atau tidak diadakannja lagi si- 
»dang Madjelis Umum PBB pada 
tgl 9 Pebruari, guna membitjara | 
kan masalah Korea. Permintaan | 
isb. disampaikan bertalian dengan 
kawat jang diterima dari ketua 

Woelwurth, selain terkenal sebagai 

boleh bangga pernah , memilik?” 5 

mor 4ia kawin lagi. Kali ini jang 
meat dari RepubiikDominica' N 

F 
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“Barbura Hutton, wanita kat raja: pewaris" dari .miljoenan ke 

gemarannia kawin. Biasanja ia pilih oran 
djulukan- muluk-muluk untirk didjadikan 

Amang 

  

| Gemar Kawia 

   
kajaan 

djuga ke 
82 bangsawan jang mempunjai 
suwminja. Dengan demikian ia 

eorang baron, graaf, “prins dsb. Me- 
mang fa sudah 4 kali kawin. Kini setelah bertjerai dengan suaminja no- 

orang kaja, pun terkenal 

dipilih diadi djodonja seorang diple- 
umanja Porfitio Rubirosa. Pada” gambar. 

nfo Ihuton dengan Rubirosa, setelah upatjara perkawinan. Nj- Hutton 
timur 45 tahun. 

  

Madjelis Umum PBB, nj. Vijaya Ed Ur # L 
Bgn Baen. Sean: Maba: en amak 

tentang permintaan pemerintah 
ladia, supaja madjelis itu bersi 
dang lagi sebelum panitia repa- 
trizsi negara2 netral di Korea di 
bubarkan pada tg. 22 Pebruari. 

1 
. Sementara itu berita2 dari New 
York menjatakan, bahwa para 
delegasi dari negara2 Barat tam 
Ipaknja pada umumnja menun- 

kan ialah, bah ingin djukkan simpati terhadap permin an Ialah: Sabun perang 3 harus. melandjutkan daja upaja 

tang masalah Korea itu.  Kala- 
ngan2 Inggris berpendapat, bah 
wa adalah soal jang sewadjarnja 
bagi India untuk minta kepada 
Madjelis Umum PBB persetudju 
an tentang tjara2 jang diperguna 
kan oleh India dalam menghada 

Faktor jang paling berkuasa di 
Timur Tengah menurut Eden ada 
lah ,,kekuatan jang semakin ber 
tambah dari nasionalisme”. Mau 
atau tidak, kenjataan dalam hu 
bungan kita ini dengan negara? 
tsb. harus kita terima”, demikian 
katanja lebih landjut dan menam 
bahkan: Kita hendaknja dja- 

na India adalah ketua dari komisi 
repairiasi itu. Menurut dugaan, 
permiptaan Hammarskjoeld itu 
akan ditsrima baik oleh sebagian 

    untuk mengedjar gerombolan? djle- 

reng-lereng gunung Merapi sebelah 
Barat-daja, jang sukar ditempuh oleh 
kendaraan2 bermotor: 

k 

Pemilihan umum. 
Wakil. PM. I, mr. Wongsonegoro 

(berbitjara tentang pemilihan umum , 
menerangkan, bahwa sekalipun gang | 
|guan keamanan itu masih terdapat, i 
i namun . pemilihan umum itu. akan 
Iterus . dilaksanakan, sebagaimana! 
jang telah direntjanakan. Pemilihan 
umum itu tidak akan. ditunggukan 
sampai selesainja soal2 keamanan. 

. Tetapi alangkah baiknja, y 

gangguan2 keamanan itu habis sepe-! 
nuhnja, sehingga dapatlah pemilihan 
umum itu dilakukan dalam suasana 

i tenteram dan damai, demikian mr. 
' Wongsonegoro. Djikalau. masih ada 
djuga gangguan2, . maka pemilihan 
umum itu akan dilaksanakan,  des- 
noods dengan pendjagaan polisi. Mr. 
Wongsonegoro menerangkan, bahwa 
pemilihan umum itu tidak: akan ter- 

. hambat, sehingga melampaui  sche- 
ma seperti jang telah ditentukan oleh 
pemerintah, karena pemilihan umum 
itu sangat penting bagi pertumbuh- 
an demokrasi Indonesia dan akan 
membawa kestabilan dalam politik. 
(Pia). : « 

! 
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. Andjurkan Pe 
3 

n 13 

Ekonomi Indon 
(Dikuasai Oleh Belanda?—Kothari 

djualan Barang2 

jlai berreses dalam bulan Desember 
bila TE lalu, ia telah diberi kekuasaan 

jan tsb disetudjui oleh sebagian be- 
:sar dari anggauta2 PBB. (Antara). 

India Ke Pasaran Indonesia 
.. TYABJI, bakal duta besar India untuk Indonesia menjata-. 
kan di Madras bahwa pemerintah Indonesia ,,hampir menjetu- 
djui” mengurangi bea atas visa jang ditarik” oleh Indonesia, de- 

'  mikian menurut Press Trust of India. Ketika Tn, dalam 
|. suatu. resepsi diselenggarakan baginia oleh Madje s Perniaga- 

an ng oem, Tyabji mengatakan ,,dilihat dari sudut politik 
hubungan antara Indonesia dan India akan mendjadi negara ber- 

  

“( dasarkan persaudaraan”, 

“Dalam sebuah  memorandum 
jang diadjukan kepada Tyabji, 
Madjehis Perniagaan itu kemuka 
kan suatu delegasi perniagaan jg 
terdiri atas pegawai2 dan orang2 
partikulir dikirim oleh pemerin- 

T tah India agaknja adalah tjara 
jang 

1 
| 

5 Pemilihan Untuk 
Sovjet Tertinggi ' 
antor berita Soviet ,,Tass” me- 
umkan dalam siarannja pada 
Senen, bahwa pemilihan Soviet 

gi (parlemen) Soviet Uni ig 
4 akan ,diadakam pada tgl. 14 

jang akan datang. Pengumu- 
ini termaktub dalam sebuah 

nike resmi jang ditanda-tangani 
presiden presidium Soviet Ter- 

marsekal Kliment 
sekretaris presidium 

” 

dan 
. Dalam kominike itu antara kan 

terbaik untuk  menjelidiki j mengenai 

p 

kemungkinan2 buat mengembang 
kan ,,perniagaan kedua belah fi- 
hak”. Dikatakan India dan Indo 
nesia kebanjakan menguasai pa- 
sar lada dunia. Apabila dengan 
persetudjuan bersama dapat dila 
kukan tukar menukar informasi 

taksiran2  panenan, 
arah perkembangan harga, keada 
an persediaan dsb.-nja maka itu 
akan penuhi kepentingan kedua 
pegara. : - 
Lebih landjut Tyabji bitiara da- 

lam resepsi jang diselenggarakan 
oleh Madielis Perniagaan Hindu, di 
mana ja mengatakan bahwa merru- 

(nam dipindahkan sebagai ,,agita 

it Bat Pa 
adakannja sidang. lagi pada tgl. 9 ta bersikap realistis. 

au mendakuja meapenn Menteri Eden selandjutnja me an 2 hal: La : 5 I- Tanggung djawab jang 'berat nekankan akan kemadjuan2 jang 
dari Komisi Repatriasi Negara2 Ne telah ditjapai oleh NATO. . Apa 
tral, terutama bagi India selaku ke Pun djuga jang terdjadi, perseku 
tua komisi itu. : jtuan jang merupakan pokok ke 

2. Djalan buntu jang terdapat de Selamatan kita ini tidak boleh di 
wasa ini mengenai aspek? Jain -dari hentikan.” 1 
masaalah Korea. : 

Nj. Laksmi Pandit dalam pada 
itu memperingatkan, bahwa sewak- 
tu Madjelis Umum. PBB hendak mu 

Bertalian dengan masalah Djer- 
man, Eden menerangkan, - bahwa 
pendirian Inggris tetap dipertahan- 
kan, bahwa Djerman harus bersatu 
kembali.  Keharusan - pertama da- 
lam soal ini ialah diadakannja pe- 
milihan2 - bebas diseluruh negeri, 
Suatu pendirian jang tak akan kita 
lepaskan. Eden menambahkan, bhw 
fihak Rusia. menghendaki  adanja 
djaminan, bahwa suatu Djerman ig 
bersatu kembali tidak akan lagi me 

| apakan negara militerisme agresif. 
| Dalam hubungan ini Eden menam- 
“bahkan, bahwa Sovjet Rusia dapat 
kaan diaminan2  sematjam itu 
dalam Perserikatan Bangsa?2, per- 
idiandjian Inggris Rusid 1943. bah- 

duk Vietnam 
rkan dalam NATO dan EDC sendiri Akan Diungsikan Dari, na Pa na AT 25 ! r an, apabila Rusia Muang Thai Ke SaigOn ' menganggap diaminan? Hi tidak tju 

PEMERINTAH2 Thai dan Vict |kup maka Inggris bersedia mentjari 
nam dewasa ini sedang menga djalan2 baru untuk menghilangkan 
'dakan pembitjaraan2 untuk me kechawatiran mereka”. 
ngungsikan kira2 109.009 orang 

untuk memanggil  madjelis bersi- 
dang, djika ia berpendapat. bahwa 
perkembangan? di Korea memerlu- 
kan perdebatan dalam madjelis tsb, 
dengan ketentuan, bahwa perminta 

10.000 Pendu- 

rensi politik, sebagaimana ditentukan dalm 
gentjatan sendjata. Saja tetap jakin, 
tu2nja untuk membawa perdamaian 

tan 3000, Km Se 
besar dari anggauta2 Madjelis ngan menundjukkan sifat imperia Ea: Pa 
Umum PBB. lisme jang hanja mementingkan || Jpn s . tehnik Be in : Kawat Laksmi. diri sendiri untuk. melaksanakan EN AN Ae 3 Tg Dalam kawatnia, ketua Madielis pertanggungan Maag Kita “Tedk” Ten Tan II Umum PBB, nj. Vijaya Laksmi tapi disamping itu kita harus met Tn Maa Lana Pandit. mengatakan, bahwa para ngingat akan keperluan? strategis. sebuah pi | terbang 
anggauta PBB dalam . menentukan Dalam hubungan ini  hendaknja dari $ ton jang akan Ne sikapnja terhadap permintaan di E punjai . ketjepatan i- 

an Kompromi 
Dalam Segala Persoalan2 Jg Bertalian Dgn 

ussia Chususnja Dan Persoalan2 
“Dunia Umumnja # 

MENTERI LUAR NEGERI Inggeris Antony Eden dalam 
suatu pedato-radio hari Senin menerangkan, 
sangat menggembirakan pada tahun jang lampau adalah berachir- nja peperangan di Korea dan kenjataan jang 

bahwa peristiwa jg. 

paling mengetjewa- 
berlangsung. ,,Kita 
sengadakan konfe- 
sjarat2 perdjandjian 

bahwa ini adalah djalan sa- 
di Korea” demikian Eden. 

masih terus 
kita untuk n 

4 
  

Piring Terbang ' 
“5 ti 

Tjiptaan Italia : 
Berat 5 Ton: Ketjepa-' 

djam | 

ne
aa
n 

  

mum 3.000 km sedjam, de 
mikian diumumkan di Ge- 
noa pada hari Senen. Me 
nurut tafsiran, pembuatan 
piring terbang istimewa ini 
akan memakan biaja seba 
njak 500 djuta lire atau 
kira-kira 800.000 dollar. 
Pesawat ini akan diperleng 
kapi dengan sajap jang ber 
bentuk tjakram dan jang 
dibuat dari plastik dan alu- 
minium. Mattolini menjata 
kan, bahwa dalamsusahanja 
membangun piring ter- 
bang” tsh., ia mengadakan 
hubungan dengan  vembe- 
sar2 Amerika jg ahli dalam. 
pembuatan pesawat2 ter- 
bang. 

: Asal Dibantu 
Oleh Amerika 
Muang “Thai Sedia 
Memperlipat Dua 

Tentaranja 

      

. 

MUANG THAI dapat dan ber   Persendjataan adalah aki- Vietnam j berada di Muan 
' La : bat dan bukan sebab kete- Thai, ke Saigon, demikian dida 

pat berita dari kalangan jang gargan. 
mengetahui, Pada dewasa ini di| Setelah menerangkan, bahwa ha- 
Muang Thai terdapat kira2-80,000 “kekat dari segala pembitjaraan2 jg 
orang Vietnam, jang mengungsi berhasil adalah kompromi, Eden me 
peta tahun 1945 dan tahun 1945, ' terangkan lagi: Tetapi kita tidak 
ketika pasukan2 Perantjis mendu Idapat menghilangkan persiapan2 ke 
duki kembali Ind otjina. |amanan sebagaimana djuga kita ti- 

dak minta pada Rusia supdja mere 
Ika melakukannja”. Kita tidak mung 
|kin menghapuskan tindakan2 perta- 
ihanan sebagai siarat untuk mentia- 
“pai persetudjuan. 

Selama “ mereka berdiam ' di 
Muang Thai pelarian2 itu didja 
dikan sasaran propaganda Viet- 
minh dan karenanja pemerintah 
Muang Thai menganggap mereka 5 1 l Li. Eden selandjutnja 
sebagai antjaman jang dapat di 

menerangkan, 
i ibahwa "massa-produksi sendjata ada 

samakan dengan ' antjaman jang Hah akiba, dan bukan sebuah dari pa 
ditimbulkan oleh pasukan2 nasio |da ketegangan2 didunia. Adalah de 
nalis di Birma. Ketika Vietminh ngan alasan ini mengapa kita ,.le- menduduki Laos dalam bulan bih dulu berusaha menghapuskan 
Met jl. berarus-ratus. orang Viet sebah2 daripada ketegangan 'itu. Da 

lam pada itu saja jakin, bahwa se- 
tiap. langkah untuk “ menggunakan 
tenaga atom jang maha-kuat ini gu- tetapi invasi terachir di Laos Se ina keberuntungan - perikemanusiaan 

: Ladalah usaha jang pada tempatnja atan mg 2 | : 4 
latan menimbulkan bahan2 baru Oleh" karena itu. saja : 5 , Idikerdjakan. 
bagi pemerintah Muang Thai un PSA dengan gembira usul 'presi- tuk merasa chawatir dengan ada | den Eisenhower kearah itu, demiki nja orang2 Vietnam itu didalam |an pedato radio menteri luar negeri wilajahnja. (AFP) | Eden. (AFP). , 

tor” dari daerah2 perhatasan ke 
sebelah selatan Muang Thai, akan ,   rut pendengarantja lebih dari 70 

pCt dari ekonomi Indonesia ada di 
tangan Belanda. Dia andjurkan sau 
dagar2 India untuk mengirimkan 
wakil?2nia guna mendapatkan pasar2 
nja di Indonesia. : 

Presiden Madjelis perniagaan Hin 
Koroshi-' du D.C. Kothari dalam kata saimbu 

M.' tannja mengemukakan dilaku- 
Cxs 

agar 
usaha, memperoleh pasar2 

diterangkan, bahwa mandat So port buat barang2 buatan pabrik In 

Tertinggi jang 
habis waktu. berlakunja pada menguntungkan 
2 Maret La.d. Seperti diketa- India-Indonesia 
ovjet Tertinggi terdiri dari 2 

Iis, jaitu Dewan Uni dan De-j antara ! 
Wakil2 Daerah, jang menurut suatu perniagaan 

pelabuhan 
Kothari, (Antara). 

“ kedua-duanja dipilih pa: | 
“1 jang sama, 

   

sekarang ini dia di Indonesia, Katanja adalah 

buat. kedua negara 
kalau  tertjapai  sua- 

u hubungan dagang lebih Tangsung 
kedua negara itu daripada 

salurkan liwat 

demikian 

      

.Singapure” 

  

| telah dilakukan dalam bulan Ok- garis: jan 

Rundingan Indon.-Dje 
DIDALAM KETERANGAN- 5 : 1 tober. tahun 1953 o'eh Menteri 

NJA lebih - djauh. kepada pers ! Luar Negeri Djepang, Okazaki 
Senen sore mengenai perundi- ( dengan Perdana Menteri dan 
ngannja dengan Utusan Istimewa" Menteri Luar Negeri a.i. Indo- 
D,epang untuk Indonesia tentang rtesia, — Mr. Ali Sastroamidjojo 
soal ganti kerugian perang dan dan antara Dr. 
perdiandjian perdamaian Indone- BE. W 
sta-Djepang E. Wafima itu, Dr | mendjabat 
Sudarsono jang mewakili peme Ibada Kementerian Luar "Negeri 
rintah Indonesia dalam perundi | Djepang. 
ngan tersebut (perundingan hari 
Senen) menerangkan, bahwa da | Dalam “perundingan “ Senei 
lam perundingan ifu telah dilah | siang itu. telah d bitjarakan 
djutkan pembtjaraan? jang telah djalan untuk mendapatkan perse- 
d'landjutkan pembitjaraan2 jang | tudiuan, jaftu. pertama menurut 

langsung. membitjara 
“AK Md 

1 
PN 

      

! 

  

Sudarsono dpn | 
ajima iang pada waktu itu! 

Kepala Urusan As'a! 
| sifat: mendjeladjah pendapat ma 

Ll Wajima telah mengemukakan 
| 

“sedia memperlipat dua kekuatan 
'bersendjatanja, djika ia menda 
Ipat ,,bantuan2 ekonomi dan ke- 
uangan” seharga 50 djuta dollar 
setiap tahunrja dari pemerintah 
Amerika Serikat, demikian suatu 
sumber tingkat tinggi dari peme 
rintah Thai mengatakan kepada 
UP hari Selasa. 50 Djuta dollar 
itu akan sama harganja dengan 
1 miljard baht, mata-uang Thai, 
Budget militer Muang Thai dewa 
sa ini berdjumlah 1 miljard baht, 
1g merupakan kira2 seperempat 
dari seluruh pengeluaran negara, 

  
I 

Sumber tsb mengatakan, bahwa 
50 djuta dollar dalam bantuan eko- 
nomi dan keuangan itu diperlukan 
untuk - memperlipat dua pasukan? 
bersendjata Thai, sebagai tambahan 
bantuan militer jang berdjalan seka 
rang ini dari Amerika. Dalam pada 
itu dikatakan, bahwa hingga kini 
baru diadakan perundingan? 'nfor- 

mil antara pembesar Thai dan Ame 
rika mengenai masaalah memperli- 
pat kekuatan militer itu. Djika usul 
tsb diterima, maka pasukan2 bersen 
djata Muang Thai akan mendekati 
djumlah 200.000 orang, (Antara). 

pang Baru Mendjeladjah Penda 
kan djumlah pengganti kerugian 
perang dan kedua mengusahakan 
kemungkinan dapat mengadakan 
perdjandjian2 interim seperti jang 
tertjapai mengenai: pengangkatan 
kapa!2 jang tenggelam baru2 ini, 
D'njatakannia pula, bahwa pe 
rundingan Senen itu barulah ber 

sng? fihak. 

pendapatnja supaja sebaiknja di 
adakan dulu penjelid kan tentang 
kerusakan? physik dan kerugian 
kerugian Indonesia selama perang   

  

   
|! fihak Kedjaksaan Agung ,,Antara” dapat 

          

    
    

    
  

Dgn Kompromi Bajar Keru. 

Kedjaksaan Sedia Mengangsap Soal ,Penje- 
lundupan Sampit” Selesai — KPM Dianggap 

Tersangkut Didalamnja Karena Menje- 
diakan Kapal Utk B dalan 

MENGENAI PERISTIWA terdjadinja penjelundupan2 besar 
besaran dari bayang? hasil bumi dari Sampit (Kalimantan) ke 

| Singapura seperti fing dikabarkan baru2 ini lebih djauh dari 
kabar bahwa jang ter 

sangkut dalam peristiwa penjelundupan itu adalah 4 perusahaan 
“dagang di Sampit dan kepada orang2 jg bersangkutan sudah di 

gian 25 Djuta Kpd Negara 

  

  

| 

lakukan 

kota Djakarta, karena dituduh 

djutaan rupiah. 

  

Missing Links 
Atau Orang2 
Australia / 

PARA PEKERDJA bangsa Me- 
“Au Ci. perkebunan Trolak, Pe- 
rak, d mana terlihat beberapa 
mach.uk aneh pada hari Natal jg 
au, hari Minggu mengatakan 
bahwa menurut pendapat mere- 
ka, machuk itu mungkin djuga 
ada orang2 Australia jary me- 
'arkon diri kedalam hutan rim 
ba dalam tahun 1942 setelah pe. 
perargan di sungai Slim. Para 
pekerdja itu menerangkan ke- 
pada siorang wariawan, bahwa 
orang2 Austrata jang dilihatnja 
adalah bertubuh besar 
machluk aneh tadi. Setelah ber- 
diam 10 tahun lebih dalam hu- 
tan belukar mereka mungkin 
di2di sakit hilang ingatan, dex 
m'kian katanja.   

i 

|Ipat asainja, demikian njonja tadi. 

ngan, Ramin as-Sayid 

Tetapi orang? Eropa jang tinggal 
didekat Trolak berpendapat teori itu 
mustahil dan lebih pertjaja mereka 
itu (2 laki2 dan 1 ,,wanita”) adalah 
.missing link”. “Sekarang umumuja 
orang berpendapat, bahwa machluk2 
aneh itu sudah kembali kedalam hu- 
tan dan tak akan terlihat lagi. 

Njonja G.M. Browne, isteri admi- 
nistratur perkebunan Trolak, mene- 
rangkan bahwa ia dan suaminja 
mendapat kesan, machluk2 itu ber- 
usaha untuk mengadakan perhubu-. 
ngan dengan manusia. Tetapi orang2 

jang melihatnja, semuanja melarikan 
diri dalam ketakutan. Karena itu 
memang makin sekali 3. machluk 
tersebut kini Sudah skembali ketem- 

Masih tetap merupakan 
— tanda tanja besar. 

Sementara itu bagi para sardja 
na, machuk2 aneh itu masih te- 
tap merupakan suatu tanda tanja 
besar, karena tampaknja mereka 
pernah berhubungan dengan pe- 
radaban. ' Menurut keterangan 
orang2 jg melihatnja. machluk2 
itu membawa djuga pisau2 seper- 
ti parangnja orang2 Melayu dan 
tampaknja mereka mengetahui 
diuga bedil2 karena segera mereka 
mendjatuhkan diri untuk memper 
oleh perlindungan tatkala seorang 
serdadu ' Melaju  mendjudjukan 
bedilnja kearah mereka. (Antara) 

SUSUNAN KABINET SUDAN 
JANG PERTAMA. 

Radio Kairo hari Sabtu j.l. 
menjiarkan susunan kabinet Su- 
dan jang pertama. Azhari Ismail 
— PM. merangkap M. Dalam Ne 
geri Hammad Taufig — M. Ke- 
uangan: Morsani Hamga — M. 
Pertanian, Pendidikan & Pengai- 
rang Muhammad  Nuruddin — 
M. Pekerdjaan Umum, Ali Ab- 
durrahman — M. Kehakiman, 
Mubarak - Zaki — M. Perhubu- 

M. Ke- 
3 

  

sehatan. Ketjuali itu masih ada 
menteri negara. 

: Negara2 Arab 

lundupan itu. Penjelundupan mana terdjadi 3 Djuli 1953, 
| barang2 jang diselundupkan adalah getah, rotan dsb. 

seperti ' 

enahanan. Selain di Sampit djuga atas perintah Djaksa 
Agung dilakukan penahanan2 atas diri bebera pa orang lainnja di 

tersangkut dalam peristiwa penje 
sedang 

-nja berharga 

Menurut pihak Kedjaksaan Agung 
selandjutnja atas permintaan sebagi 
un besar orang2 jang ditahan, oleh 
Djaksa Agung “diberikan kesempa- 
tan menghabiskan perkara ini dgn, 
dialan kompromi. Dalam hal ini ter 
hadap orang2 jang bersangkutan 
oleh Diaksa Agung dimadjukan tun 
lutan  pembajaran ganti kerugian 
Rp 25 diuta buat  penjelundupan 
jang telah merugikan Negara. Apa- 
bila orang2 jang bersangkutan bisa 
dan bersedia membajar djumlah tsb 
diatas itu maka perkara ini diang- 
gap sudah selesai dalam arti kata 
tidak akan dilakukan tuntutan ter- 
hadap orang2 bersangkutan. 

Berhubung dengan adanja usul 
kompromi itu maka atas permin 
taan orang2 jang ditahan di Sam 
pit dan kemudian dibawa ke Dja 
karta, Djaksa Agung memperke 
nankan orang2 itu berunding 
satu sama lain dengan orang2 jg 
ditahan di Djakarta, tetapi menu 
rut keterangan diantara mereka 
tidak terdapat kata sepakat jaitu 
tidak dapat bajar djumlah jang 
dituntut 'Djaksa Agung - sebagai 
djalan kompromi. 

Berhubung dengan itu, orang2 
dari Sampit dan kemudian diba 
wa ke Djakarta kini telah dibawa 
lagi ke Sampit dan terhadap me 
reka itu tetap akan diambil tin 
dakan2 hukum. Dalam peristiwa 
penjelundupan besar2-an ini me 
murut keterangan tersangkut pula 
pihak KPM jang dalam hal ini di 
tuduh  menjediakan  kapal2-nja 
untuk mengangkut barang? pe 
njelundupan. . Terhadap direktur 
KPM seperti dikabarkan telah di 
lakukan pemerif:aan dan peme 
riksaah- terhadap KPM ini masih 

Fakan “dilandjutkan lagi. (Antara) 

   

     
   
    

   
    

    

    

    

   

   
     
   

    

     

   

  

    

  

   

  

ANGGUR MENGALIR DI TIAP2 
KAMAR. Didalam kamur pada ho- 
tel Terminus di Dijon, Peranijis da- 
pat menjadap anggur dengan mudah 
dari suatu keran, seperti mengambil 
gir dari pantjuran. Gabriel Maillard, 
pemilik hotel, mendengar. seorang 

Amerika menjombong, bahwa di 
Amerika mereka begitu sadja men- 

dapat air es dari keran dikamtarnja. 
Dengan segera  Maillard menjuruh 
menaroh tong2 diloteng «dan mem- 

buay pipa2 saluran kekamar2 de 
lam mana kini tamu-tamunja dapat 
menjadap anggur putih atau  Bour- 
gogne dari pantjiran air dengan ti 

dak membajar tambahan. 

Gerombolan2 

Dari Yunnan 
Duduki Maehongsoru 

Di Muang Thai 
MENURUT A. FE. P., polisi 

Bangkok pada hari Senen mene 
rima suatu laporan jang mengata 
kan, bahwa kira-kira 100 orang 
anggota gerombolan bersendjata 
jang katanja berasal dari  Yun- 
aan, RRT, pada nari Minggu jbl. 
telah menduduki lapangan  ter- 
bang ' Maehongsorn — didaerah 
Muang Thai Utara, 

Menurut laporan #tu,. pasukan 
bersendjata tsb. telah membuat 
sertahanan dilapangan terbang 
adi dan diduga akan menjerang 
kota Maehongsorn. Sementara itu 
cmbesar2 setempat dengan 'ban      

   

    
   

  

    

tuan pasukan2 polisi telah mem 
persiapkan, diri untuk menghada 
pi segala kemungkinan. Menurut 
keterangan pihak polisi, suatu 
pasukan bersendijata jang — baik 
perlengkapannja memang sudah 
sedjak lama mengatjau didaerah 
Thai Utara, dimana pembesar2 se 
tempat tidak berdaja menindas- 
ma. (Antara) Nr 

  

diakan Pangkala 
Dimasa 

DALAM TANJA-DJAWAB 
States News and World Report” 

bantuan ini tak terlibat pemberian 
ra asing”. Mohammad Ali 

pada A.S. 

Pertanjaan apakah djika timbul 
keadaan darurat A.S. akan dapat 
menggunakan pangkalan? di Pa- 
kistan didjawab oleh Mohammad 
Ali bahwa .,Kami akan mendiri- 
kan pangkalan2 untuk memperta- 
hankan' Pak stan dan dalam ke- 
adaan darurat tak akan ada jg 
melarang kami untuk meminta 
setiap negara sahabat termasuk 
A.S. supaja memakai pangkalan? 
itu guna mempertahankan dae- 
rah ini”. Ia mengatakan selandjut 
nja bahwa rakjat Pakistan mungs 
kin akan ketjewa djika Pakistan 
harus tak menerima bantuan mi- 
liter dari A.S. Terutama kaum 
intellektuil akan berpendapat bah 

Rakjat Pakistan Sokong 
Bantuan Militer USA? 

P.M. Ali Sangkal Keras Adanja Per- 
djandjian Bahwa Pakistan Akan Se- 

mengatakan pada hari Senen bahwa rakjat Pakistan akan membe 
r.kan sokongan luas kepada bantuan militer A.S. ,,selama dalam 

den gan tegas membantah bahwa te- 
lah dirundingkan soal pemberian pangkalan2 di waktu damai ke. 

wa rentjana ini te'ah ditinggalkan 
mengingat tekanan “India, demi- 
kian Mohammad Ali. 

Mengapa Nehru 

Dibelakang Mesir 

Dewan Lembaga Arab meng- merfen- 
umumkan pada hari Senen, bah tang persetudjuan bantuan 
wa semua negara Arab  menjo- matikan 
kong Mesir dalam  pertikaiannja Selandjutnja ia memberikan ke- 
dengan Inggris dewasa ini. Pengu 

5 Aa “- Iterangan mengapa P. M. India 
muman ini adalah salah satu dari 8 sap Nehru memprotes rentjana perse- 
2 kominike jang dikeluarkan oleh 
Dewan tsb., jg seperti diketahui 
kini sedang bersidang di Cairo. 
Kominike jang ke-2 mendesak 
kepada semua negara Arab supa 
ja menindjau kembali politik me 
reka jang bertalian dengan keten 
tuan untuk tidak bekerdja bersa- 
ma dengan tiap2 negara jg tidak 
mau bertindak atas dasar keadilan 
dan persamaan. Kominike itu 
menjatakan, bahwa Dewan akan 
mengulurkan tangannja — kepada 
Semua pihak jang bersedia mem 
buktikan sikap — persahabatannja 
dengan' perbuatan dan tidak dgn 
kata2 sadja. (Antara) 

pat 
dun'a “kedua itu, sedang Dr. Soe- 
darsono sebaliknja mengemuka: 
kan pendapatnja supaja — dapat 
diadakan — perh'tungan — tentang 
kemampuan D'epang untuk mem 
bajar ganti kerugian perang ke- 
pada Indonesia, 

Seterusnja telah ditindjau per 
djandiian2 interim apa jang da 
pat d bitiarakan antara kedua be 
tah "fihak, 

| Perundiangan ini akan dilan- 
djutkan lagi pada Rebo- sore pe 
kan ini. Demikian Dr, Sudarso 

tudjuan antara A.S. dan Pakistan, 
Antara 2 biok besar jang  seim- 
bang suatu negara jang lemah da- 
pat menentukan. Ini jang d'ke- 
hendaki oleh Nehru. Dengan me- 
megang. perseimbangan kekuatan | 
Nehru ingin menguasai kedua 
blok besar itu. Djika ada negara 
lain. jg. tjukup kuat untuk mem- 
berkan p'mpinan kepada negara 
negara ketjil lainnia lagi, maka 
kedudukan Nehru itu akan diper | 
lemah. Karena itu Nehru mener- 
tang persetudiuan bantuan mili- 
ter antara A.S. dan Pakistan. De 
m kian Mohammad Ali. 

Atas pertanjaan selandjutnja ' 
Mohammad Ali selandjutnja me- : 
ngatakan bahwa Nehru mungkin 
akan mengantjam untuk. memasu- 

  

ki blok pihak komunis. djika Pa- ! 
kistan. mendapat bantuan militer 
dari A.S., tetavi Nehru tak: akan 
mendjadi satelit Rusia. Selandjut- 
nia Mohammad Ali memberi pe- 
ringatan bahwa andaikata perse- 
tudjuan bantuan militer itu gagal 
karena beberapa alasan maka ini 
akan berarti bahwa prestige A.S. 
akan hilang “dihadapan negara? 
ketjil dan akan merupakan keme 
nangan bagi India dan blok pihak 
komunis. Mohammad Ali kemudi 
an mengatakan bahwa suatu idee 
jang baik untuk mengadakan per   no (Antara),       setudjuan Timur Tengah dengan 

  

iJang terang adalah, “bahwa perhati- 

   

  

   

    

  

     
       
    

  

   

  

   

    

    
   

  

   
   

    

    

    

   

    

    

  

     

  

   

   

     

    

    
   

      

n2 Utk Amerika 
Damai 

dengan mingguan A.S. ,,Uniteg 
P.M, Pakistan, Mohammad Ali, 

pangkalan2 kepada suatu nega- 

Munawar Dari 426 
Segera Diadili 
DARI kalangan jang biasanja 

mengetahui diperoleh keterangan, 
bhw pemeriksaan terhadap orang 
orang jang termasuk mempunjai 
peranan penting dalam perkara 
pemberontakan bat.-426 di Kudus 
pada waktu ini sudah boleh“dika 
takan mendekati tarif penjelesai 
annja.. Mereka itu bisa ditangkap 
oleh fihak jang berwadjib, ada 
diantara mereka jang ditangkap 
dalam pertempuran ada pula jang 
ditangkap di Solo. Peperiksaan 
didjalankan menurut prosedure jg 
lazim. 

Begitulah, dalam hal ini dapat di 
sebutkan, bahwa bekas majoor Mu- 
nawar jang pada waktu bat. ..426” 
belum memberontak  mendjadi ko- 
mandan ' bataljon telah diperiksa 
oleh instansi2 jang. berwadjib.. Bisa 
diharapkan, bahwa dalam bulan Ma 
ret j.a.d. ini dia akam diadjukan di 
depan Pengadilan untuk diadili. 

Selandjutnja “dapat dikabarkan, 
bahwa sangat boleh djadi bekas kau 
ten Alib — jang djuga termasuk 
orang penting dalam pemberontakan 
bat. 426 — akan diadjukan didepan 
pengadilan pada waktu jang tidak 
berbeda djauh dengan pemeriksaan 
bekas majoor Munawar. 

Dalam hal ini masih belum di da 
pat keterangan jang pasti, apakah 
mereka akan diadili di Semararg 
ataukah diadili di Jogjakarta seper 
ti halnja dengan perkara Andi Azis, 

an orang terhadap: pemeriksaan pcr 
kara tsb akan: besar sekali, baik da 
ri kalangan sipil mfaupun dari kala 
ngan militer, Demikian berita jang 
diperoleh wartawan kita. 

  

Iran dan Turki sebagai anggota 
djuga untuk memperkuat Asia 
dan Timur Tengah, tetapi: demiki 
an Mohammad Ali selandjutnja 
«kami tak dapat mengatakan ke- 
pada Iran bahwa kami akan ber 
baris masuk Iran untuk memper 
tahankam- Iran, terketjudfi djika 
kami diminta”, (Antara),



    

    

   

      

   

    

   

      

   

  

   

   
   

   
     

   
         

    

  

   

      
    

   

alau 

ac-rigogng Pag
ar 

»made in England”
 

   

  

|. arah kemakmuran kita sendiri.” 

— — — Dalam pada itu perlu sekali mulai sekarang kita mem- 
biasakan membeli dan menghargai barang-barang bikinan negara kita 

: sendiri. Sampsi sekarang ini kita masih mabok sadja pada barang-barang 
| # luar negeri dengan menganggap Ta ai nya Karpentag A 

  

n Dalam Negeri 
  

barang-barang konsumsi kita 
|Dan untuk menghasilkan 

imul 5 projekt-projekt 

an. Demikian Sardju. 
ita agak mengherankan, mengapa 

Kk mentjukupi kebutuhan barang-barang 
sanakan sekarang ini, djustru karena kita 
luar negeri Gede Pibelian kebutuhan- 

1 ik : e 

a ditahun-tahun j.l. 
danja dengan sikap seorang ,.nouveau 

'hausse dalam karet dan timah sekonjong- 
( terus mabok bertekad: ,,Hajoo, beli 

n ti memperhitungkan pasang- 

un 

   

Ba menutup kebutuhan sendiri. Djadinja 
mau sedar, dan mau setjara tergesa-gesa ber- 

tidur sudah ketinggian matahari! ! 
usaha industrialisasi kita untuk mentju- 
terlambar datangnja, toh masih ada baik- 
aluan sekali, bahwa hingga sampai seka- 

han2 kita sampai seketjil-ketjlinja — sam- 
sekalipun — harus kita datangkan dari Juar 
'harus segera berobah. 6 

   

barang-barang bikinan Indonesia lebih 
ilips BIN (Bikinan Indonesia) umpama- 

nja . kevanjakan kita masih mentjemoohkannja dan menganggap sesama 
radic ereknja tetapi bikinan luar negeri, lebih djempol. Kalau 

a, tidak mau jang bikinan Bogor, sengadja harus jang 
Kalau beli korek api, tegas-tegas minta merek 

Han k mau tjap Kapal-terbang bikinan Surabaia......... 

Me KR 2 Kebiasaan sematiam itu harus segera dirobah. 
harus | bih bangga menggunakan 
Sa nan Ha sangga deviezen kita, jang demikian itu berarti 
bantuan jang titlak sedikit guna menghidupkan dan memperkembangkan 

idustrialisasi kita, jang akan berarti 

Kita 
barang-barang bikinan negara kita 

pula akan memperlebar djalan ke- 

Perdagangan dan Per- 
angat kurang. Djustru | 

& 

     

In 
MELK CENTRALE UNTUK 

BOJOLALI 

  

(Djawatan Kehewanan Surakarta di 
(bawah pimpinan Dr. Mudijono, ber 
'Isama Pemerintah Daerah Kabupaten 

| Bojolali, telah diadakan pemeriksa- 
an sapi perahan dengan mengambil 
tempat. di Ngrantjah Kulon, Bojo- 
lali. sa 

Sapi-sapi perahan jang terkumpul 
#dari beberapa Kalurahan Kota Bo- 
jolali —— 101 ekor. Nee 
“Setelah diadakan pemeriksaan2, 

maka diberikan  nasehst2 tentang 
tjara-tjara pemeliharaannja dan oleh 
Wedana Kota diutarakan — rentja- 
na jang diambil oleh Pemerintah 
untuk mengadakan  melk- Centrale 
dalam Kota. Dengan demikian ma- 
ka pemilik-pemilik sapi perahan 
— dapat 'mendjual susu hasil pera- 
hannja dengan harga tiap-tiap liter- 
nja antara Rp 1,50 — Rp 2,—. 

KU menara ema 

KONPERENSI RESIDEN 
DJAWA TENGAH. 

Tg. 18/1 para residen seluruh 
propinsi Djawa Tengah akan me- 
ngadakan konperensi . di Sema- 
rang. Konperensi tersebut adalah | 
jang pertama kali dalam tahun ' 
1954 dan akan dipimpin oleh Gu 
bernur Budiono. . Menurut kete- 
rangan dalam konperensi itu | 
akan dibitjarakan selain tugas 
pamongpradja, djuga soal pem- 
bangunan, keamanan, pembelian 
pada pemerintah dan laporan me 
ngenai 
1953, . 

Te 
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K5 yaaa 

Palang 
Semarang telah. diteri 

Iatiga sebagai berikut: 

My Smg. Rp. 

Mlaten Ps wi - Smg. 

» Rp. 373166. 

ag - 

ibar Kota ' 

naman2nja hampir seperti hutan 
r, nistjaja sekarang ini setelah 1 tahun lamanja 

dibangun telah menundjukkan gambaran harap- 
nusa bangsa. 

jang sang han beaja jang dikeluarkan oleh Pemerin- 
hanja tjukup untuk pembelian kebun sadja. Dan 

selandjstnja, maka ditjari uang uniuk mak- 
| demikian keterang an-keterangan jang disampaikan 

ATORIUM ANAK2 SEK. 
— DI NGAWEN. 

bulan "Desember 1953 oleh 
Merah" Indonesia — Tiabang 

-sumbangan untuk Fonds Sanato- 
rium anak2 sekolah di Ngawen Sa- 

—.. Dari N.V. Mirandolle 
Smg. Rp. 25— N.V. Klatensche 

6 25— 
kaleng Pos P.P.P.K. Pudakpa- 

jung”Rp. 3-05: Sekolah Rakjat Diang ! 
“HI dan Tjitarum I Rp. 6.35: Ha-/| 
“sil uang kaleng” Ketjamatan Kendal, 
Kaliwungu, Patebon dan Weleri Rp. 
190,69: Sekolah? Menengah Kota 

— Besa 216,35: S.R. Masehi 

“BUPRI. Semarang Rp. 2406.50: 
— Sdr. Munadji Semarang Rp. 12.—: 

| Hasil pendjualan buku? tulis 
792 S.R. Karangasem Semarang ' 
Rp. 2714 atau djumlah seluruhnja 

— BUKU UTK ALAMAT DUNIA 
Na DAGANG KBS. 

. Bakoenoen telah berhasil me- 
nerbitkan ,,Buku penundjuk alamat 
dunia dagang Kota Semarang” jang 

—.. tebalnja 180 halaman dengan me- 
| makai peta kota Semarang. Kalau 

perdagangan merupakan urat nadi 
“bagi hidupnja masjarakat 

, nistjaja penerbitan buku 
| tadi patut mendapat penghargaan. 

F ini bukan sadja penting untuk 
ik dikota Semarang, 

tama untuk mereka jang nen- 
mengadakan hubungan: dagang 

gan pedagang? di Semarang, ka- 
amat2nja jang serba lengkap, 

|. baik dilabangan apapun. Pun benda 
5 benda materai dan tarip2 pos tidak 
“ketinggalan dapat dibatja 

p a singkat dapat 
bah dagang jang 

. madj Pan perdagangan 
dew Ta tak mempu ai buku 

Karena Bekerdja Giat 
erkebunan Seketjer Wringinsari Jz 

ti Dapat Dihidupkan Kembali— 
naga Ex Pedjuang Sangat Berdjasa 
0 Oleh Wartawan Sendiri) 

JMUM MENGETAHUI, telah setahun lamanja 
2r—Wringins ari diusahakan oleh B.R.N. guna 

1 para ex-pedjoan.g Kalau pada waktu perkebunan 
Pemerintah 'hanja berwudjud kebun dan paberik jg 

beberapa antaranja mesin masih membutuhkan 
dengan tidak 

Untuk keperluan pembangunan 

  

pedjoang jang belum - mempunja 

ngan tidak - mengingat (waktu 

a sumbang- 

idapat dituturkan, sbb.: 

& Voute | 

ton, tjoklat 30,955 ton, 
Hasil 

| 
179 ton:pakar tuba 1,4. ton. 

f dikerdjakan 
| haraan menundjukkar : 

Rp 2 ae ak tertjantum « dalam 
"dari B.R.N. Pusat sbb.: 
i 

Rp. 
Untuk fteservefonds 409e: 

stor pada Pemerintah: 209e, 

gratifcatie pegawai kebun 3090: 

masional 5 So. 

Kalau. ditindjau dari sudut 
bandingan 

rintah Rp. 1.069.349,88 

pada mumnja, keuntungan 

tetapi 

ngurangi  djumblahnja 

mengenai 
atau jang dirusak dis.: dapat 

dibuku 
dikata, 

ingin 

pengalaman untuk melangkah 

nginsari selatng setahun. 
  

   
  
& 

Ditjari dengan seg 
Seorang PEMUDA TIONGHOA 

era: 

| untuk mengerdjakan administrasi 
   

      

   

  

    

    

    

     

    
   

      

'jarat: Keluaran sekolah-A.M.S./S.M.A. 
k jang sudah berpengalaman dan 

bisa mengetik dan beridjazah. 

1 jakan dalam bagian Pertjetakan dan sudah 

n dan paham tentang mesin2 tjetak d.LI. mesin. 

an surat berikut salinan Idjazah dan surat ke- 

dialamatkan pada ini Surat 

MONTEUR 

Kabar 

Advertensi No. 5/1087. 

  

Sekolah Kieermaker 
Kk Kelengan ketjil No. 686 — Semarang : 

JAK 
: THEORIK — PRAKTI 

# FRANS—AMERIKAANS, 

TAHUN 4940.   
JK DAN 
PRAKTIJK UMUM. 

Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun 

m usaha (rap agan besar dan ketjil. Lebih 

Disamping kesulitan? tersebut, lain 

: pengalaman. Tetapi sekalipun denii- 

kian, mereka suka bekerdja giat ae- 

menurut petundjuk jang. diberikan 4 
Karena inilah, maka pada achir-ta-j 
hun 1953 dapat ditjapat"hasil jang 

Kapok 69,918 ton: kopi 79008 
lada 7,76 

kwintak: bidji kapok 116150 ton, ati 
kapak 20.50 ton: bidji lamtoro 43, 

Menurut neratja jang telah selesai 
oleh bagian perbenda-i 

laba sebesar: 
Rp. 530:258.70. Laba tadi' akan “di- 
bagi2. berdasarkan peraturan jang te 

: vademicum 

Untuk ! Negeri Smg. telah memeriksa perka- 
untuk ra perdjudian Gadjah Gembiek, ig. 

un 

tuk ongkos direksi. 590 dan tjadangan 

per- 
antara banjaknja djum- 

bilah ex pedjoang dan djumblah uang 

jang telah dikeluarkan oleh Peme- 
mungkin 

masih kurang menguntungkan, teta- 

pi kalau ditindjau dari sudut pada 
Pemerintah 

al. berwudjud jang uang. Pemerin- 
tah dapat ditarik kembali. memberi 
lapangan tertentu kepada ex pedjo- 
ang da, pe!) hatsilan jang lajak, me- 

penganggur 
ditutupnja perkebunan? 

me- 

rambah devisen Pemerintah, mem- 
punjaji lapangan guna membikin ka- 
der2 perkebunan dan Pn 

Pa 

arah menasionalisir usaha2 asing di- 
lam lapangan perkebunan. Demiki- 
anlah setfara singkat suka duka jang 

ditjapai diperkebunan Seketjer Wri- 

ANEKADIRUN TENGAH 

Pada tgl. 4 Djanuari jl. 1954 oleh | 

pekerdjaan selama tahun 

1 

  

“ 

PERAJAAN WINDHON P.W.I. | 
| DJATENG DIPERSATUKAN, 

Dari Panitya Perajaan  Windhon 
P.W.I. Jogjakarta — didapat “ ketera- 
ngan bahwa perajaan tsb akan diada 
kan bersama-sama. dengan P.W.I. 
Kring-2 Semarang dan Solo, hing- 

dengan demikian perajaan itu di| 
jadikan satu dan bertempat di Jog 

jakarta. Dalam perajaan itu selain- 
inja akan diadakan  djamu-djamuan | 
djuga akan dipertundjukkan ,,Ban- 
tjak Dojok” dan disamping ini dju- 
ga akan diadakan  berbagai-bagai 
pertandingan seperti  schaak, 
pingpong, — sepak-bola, — tennis 
dsbnja. ' Sedang oleh PWI Kring 
Jogjakarta untuk para anggautanja 
telah diadakan sajembara reportage 
dan untuk. hadiah pertama telah di 
sediakan satu mesin tulis baru. Utk 
perajaan Windhon PWI tritunggal 
ini, kabarnja telah didapat bantuan 
dari Kempen, — Djapendi dan lain- 
lain penerbitan surat2 kabar. 
| IJAZAH S. M.P. PALSU 

Dari pihak jang -boleh dipertjaja 
|P.L-Aneta memperoleh keterangan, 
Ibahwa baru2 ini didaerah Istimewa 
Jogjakarta telah diketemukan sebuah 
'idjazah "palsu dengan tulisan S.M.P. 
'Negeri Surakarta. Menurut ketera- 
ngan, idjazah tersebut “adalah kepu- 
njaan seorang guru dari suatu, S.R. 
di Bantul, bernama S. Untuk semen- 
tara perkara idjazah palsu ini dise- 
rahkan kepada pihak jang berwadjib 
untuk diusut lebih landjut. PAT 

MAGELANG 
ea Sa ana ME DL 

DJEMBATAN TEMPEL 
RUSAK. |   TRUCK TERBALIK DI PER- 

SIMPANGAN BODJONG — | 
.ALOON-2 Ai 

Dalam keadaan sunji senjap, hari 
Senen malam jbl., kira2 djam 02.15, 
Gipersimpangan empat Bodjong — 
Aloon-Aloon Utara Semarang ter- 
djadi ketjelakaan jang menarik per- 
hatiannja chalajak ramai. Menurut 
keterangan truck tadi no. B-10141 
datang dari rumah penginapan 
,Arcadia” Depok. menudju ke Bo- 
djong dan hendak terus ke Pedama- 
ran lewat Aloon-Aloon Utara “untuk 
ambil muatan. “Sesampainja diper- 
simpangan tersebut, mendadak truck 
tadi tergelintjir, kemudian - mener 
djang tempat untuk mengatur lalu- 
lintas jg.  biasanja ditempati oleh 
seorang Polisi Lalu-Lintas dan achir- 

nja terbalik ditempat djalan orang. 
Muatannja 115 peti terisi telor se- 
bagian telah hantjur. Keterangan jg. 
diberikan oleh sopir sdr. Auw Boen 
Kiat pada wartawan kita mengata- 
kan, bahwa truck tadi didjalankan ' 
oleh pembantunja sdr. Mukri jang 
mempunja rijbewijs A dan saat tadi 
hendak mengambil muatan di Peda- 

Imaran. Truck ini sudah didjalankan 

i 

HA 

  
kesulitan jang dapat disebut iaiah loleh sdr. Mukri diluar tahunja sdr “UTK h erkebunan tadi diusahakan | en ara ta tahunja Sar. 

ara, FONDS Nana ba sh besar tenaga2 bekas Auw dan hal ini baru diketahui, se- 
telah terdjadi -ketjelakaan. Kini sdr. 
(Mukri dirawat dirumah sakit Puru- 
sara, karena mendapat luka? hebat. 

' Apa jang mendjadikan sebabnja ke- 
:tjelakaan ctadi- beham “diketahut-dje-: 

as 5 AR 

i 

Dalam pada itu patut dikabarkan, 
berhubung dengan kedjadian tsb., fi- 

|hak Polisi Lalu-Lintas pada pagi ha- 
rinja dengan perantaraannja penge- 
ras suara memberi penerangan? se- 
perlunja dengan menundjukkan ke- 
tjelakaan tadi. Penerangan demikian 

tadi tentunja sangat bermanfaat. 

DARI PANGADILAN 
"3 NEGERI. 

Perkara ),Gadjah gem: 
hlek”, 

Hari Senen jbl. dibawah pimpinan 
Hakim Mr. Gunawan, Pengadilan ' 

digrebrek pada bulan September ta- 
ihun jl. Tiga orang dakwa jang di- 
janggap sebagai biangkeladi adanja 
perdjudian tsb. masing2 bernama 

'Djembatan Tempel jang baru 
sadja diperbaiki, pada hari Sabtu 
jang baru lalu ini kembali rusak 
lagi, akibat turun hudjan “lebat 
dan bandjir pada malam . harinja. 
Djembatan Tempel ini terletak di 
antara djalan besar Magelang 
Jogjakarta. Berhubung dengan 
ini, maka perhubungan Mage- 
lang — Jogjakarta, mulai hari 
tersebut terputus sedangkan pi- 
hak djawatan pekerdjaan umum 
didaerah Magelang kini sibuk 
memperbaikinja, agar perhubu- 
ngan lalu lintas dapat berdjalan 
normal kembali. 

Sementara waktu perhubungan 
Semarang — Jogjakarta, dapat 
melalui Solo. Ditambahkan, bah- 
wa perhubungan kereta-api ' Ma- 
gelang — Jogjakarta tidak menda - 
pat halangan apa2. 

' PENRINGATAN 6 BULAN. 
Persatuan Darmawisata ,,Persa- 

dar” Semarang pada tgl. 9 Djan jbl., 
bertempat digedung Suka Sari Kali- 
sari telah mgmperingati hari berdiri- 
nja gelap 6 bin. dgn. diramaikan or- 
kes dan tari2an. Dalam peringatan 
tadi fihaknja  Djawatan  Penjuluh 
Perburuhan Semarang memberi - pe- 
.tundjuk2, dimana antaranja dian- 

     2
 

  

  

Tampak pada gambar ini dengan tegas terbaliknja truck B-19141 jang 
| mungkim didjalankan dengan kenijangnja, hingga sampai dipersimpangan 
| djalan Bodjong — Aloan-Aloon Utara mendapat ketjelakaan. Berita se- 

: landjutnja batjalah kabar kota hari ini. 

(Photo: ,,Suara Merdeka”) 
  

Rentjana Transmigrasi Ke Atjeh 
DALAM PERTJAKAPAN koresponden PI. Aneta dengan 

kan kepada usaha2 memperbaiki, keadaan pengairan. Perbaikan2 

perbaikan perhubungan dan pengangkutan dari pantai kepantai 
diseluruh Atjeh, hanja menanti penglaksanaannja sadja. 
perhubungan laut ini dengan pelabuhan2 di Atjeh, : oleh peme- 
rintah akan  di-charter kapai2 dari Inaco. 

Diharapkan dengan begitu pela-jsan uang tundjangan jg dianggap 
buhan2' dan perdagangan di Atjeh|nja bisa diperoleh dari pemerin 
akan terbuka dengan Malaya. .Itah. 

anna didatangkan Danny aa Kalau benar bahwa ke-empat untuk tambang minjak di Sumatera!» : sa aa 5 
Utara, adalah agar “dapat memper- | Orang an disebut pemuka Atjeh 
tinggi produksi tambang minjak jg ItU (nama2-nja: Hadji Muchsin, 
ada sekarang ini. Status tambang ' Teuku Moh. Asjek, Moh. Merasa 
minjak Sumatera - Utara daerah. dan Njak Sabi) menghadap per 
Atjeh, masih belum ada ketentuan-' dana menteri dan menteri dalam 

nja. 5 negeri dan minta perhatian peme 
Sampai sekarang, emikian guber'rintah terhadap »0orang2 jg turut 

nur, ia belum mendengar 'reaksi2 | dalam gerakan pengatjau di Atjeh 
tentang beleid personalia di Atjeh, tetapi masih menduduki - djaba- 
setelah ia menerangkan kepada pers'tan2' jang penting didalam peme 
dalam pengangkatan pegawai2 jang rintahan”, maka mereka akan di 
diutamakannja ialah “ kesanggupan minta mempertanggung  djawab- 
dan acceptabiliteit dan bukan kepar' kan keterangannja itu bila mere 

taian atau golongan pegawai isb. Ika nanti kembali lagi di Atjeh, Ditanja, tentang 4 San PAT demikian. gubernur 
Atjeh jang menurut kabar atas na- 2 : ? 2 
sa toe Atjeh menghadap perda- Atas pertanjaan, apa pemerin- 
na menteri dan menteri dalam negeitah bermaksud untuk mengada- 
ri baru2 ini untuk minta perhatian | Kan transmigrasi guna memba- 
pemerintah terhadap adanja orang2 |ngun Atjeh didalam lapangan per 

9 tanian, pengairan dan lain2, di jang turut gerakan pengatjau, tetapi" L 
kini masih menduduki djabatan pen djawab: ,,Untuk sementara belum 

| ada.” ting di Atjeh, gubernur  menjang- 
gah bahwa kedatangan 4 orang pe- Tentang memuntjaknja perbua 
muka Atjeh itu ke Djakarta, di se- tan2 terror kaum pemberontak, 

but sebagai wakil rakjat Atjeh”. gubernur menganggap hal ini se 
Na peberpur A, orang jang di bagai suatu kelemahan dari aksi2 

(gerombolan pemberontak, jang 
it. pemuka  Atjeh itu pergi ke| 

: "Kd - 2 d 3 

PANAN ta Kebuoni perseorangan “5 tidak sanggup  mengkonsolideer 
|tagi tenaganja, demikian antara 

untuk -membitjarakan urusan prive. 

lain gubernur Amin. (Pia) 

    

  
  

djurkan untuk mengadakan hubung- rat dari gubernur Sumatra. Utara 
an dengan Djawatan tersebut guna untuk menghadap menteri datam 
Kemaditantja org: isasi. Persadar. | negeri “guna embitjarakan #uru- 

   U LDR. I - 

selama bulan Djanuari s/4 Djuli 
Rp. 36.613.083,— dan pengiuara 
tungan jang 
ada a | 
lama tahun 1953 ini sebesar   K.L.L., S.T.H. dan T.D.S. Karena 

dakwa kesatu masih berputar2 dan 
memungkiri apa jang didakwakan ' 
kepadanja, maka untuk peperiksaan 
selandjutnja ditunda pada nanti igl. 
25 Djanuari j.a.d. 3 

Menpcelapkan Rp. 45.000. 

telah ternjata menggelapkan uang 
sedjumlah Rp. 45.000.—, oleh si-: 
dang Pengadilan Negeri" pada hari 
tsb. telah didjatuhi hukuman 2 ta- 
hun 6 bulan pendjara dipotong ta- 
hanan. Orang tsb. adalah verkoper 
di.Smg. dan uang jang digelapkan 

rabaja.. Penggelapan dilakukan pada ' 
bulan Pebruari. 1953. 

: Roulet p»eiap 
Sementara itu pada hari Sabtu it. 

Pengadilan Negeri Smg. dibawah: 
pimpinan Mr. Kresno, 
djatuhkan hukuman-7 bulan pendja- 

ita. atas diri 2 orang bernama 
:T.Tj.Tj. dan P.G.G. Kedua orang 
itu masing2 memberi kesempatan 
Ikepada umum main roulet tan 
lidzin dan membantu mentjarikan 
'orang2 untuk permainan tsb. Dakwa 
Imengakui terus terang kesalahan- 
Inja, dan mengatakan, bahwa jang 
,mendjadi bandar adalah seorang ber | 
nama Abd., dan kasirnja PGG, se-' 
dangkan banjaknja jang ikut main 
Lk. 15 orang. Keterangan saksi2 jg. 
bersangkutan setelah didengar, Ha- 
kim mendjatuhkan putusan seperti 
tsb. diatas. Penggrebegan permainan 
tsb. dilakukan pada beberapa bulan 
berselang di Wotgandul Dalam Sing. 
dan uang sedjumlah Rp. 2000.— di 
sita. 5 

  

Lang i 
APOTHEEK PETANG HARI. ! 
Hari ini 'Apotheek RATHKAMP 

itu milik dari Paberik Japarco Su-” 

telah men-! 

sebesar Rp. 9.996.202.—.- 

Pekodjan 19 dan V. GORKOM Bo- nah kurang dari I ha. 258 kali jang 
djong 135 dibuka hingga diam 20.60, meliputi tuas tanah 124.758 ha.: le- 

. Selama,th. 1953 ditanam 3.452. ha- 
djati dan 708 ha. rimba atau djum- 
lah seluruhnja 4.160 ha. Angka tadi 
dalam th. 1952 ada 4227.63. Selama 
th. 1950—1953 ada ditanam djati/ 
rimba 17.344.43 ha., sedangkan me- 
nurut tanaman djati/rimba. - dalam 

N Seorang bernama Tj.T.BE karena th- 1954 seluas 4.135 ha. Soal.tana- karan ialah Rp. 160.608.30. 
man ini harus dipetjahkan selandjut- 
nja menurus keadaan lapangan dan 
rimba. Djumlah tanah. kosong. pada 
awal th. 1953 ada 30.887.18 ha. Se- 
telah tiap2 tahun ditambah dengan 
areal tebang habis dan  tambahnja 
serobotan, tanah, “kemudian  diku- 
rangi dengan luas: reboisasi, maka 
pada awal th. 1953 Inspeksi Djawa- 
tan Kehutanan. HI masih mempunjai | 
tanah kosong seluas2 25.183.90 ha., 
sedangkan tambahan luas. tanah ko- 
song th. 1953 belum didapat. 

Hatsil lelang besar. 
Menurut tjatatan, hasil lelang be- 

sar sampai pada bulan 
1953 jang diadakan dengan peranta- 
raannja kantor lelang sebesar Rp. 
23.605.245.—,- Kalau angka 'tadi di: 
bandingkan dengan th. 1952 selama 
itu Rp. 18.616.285.—, ternjata ini 
berarti suatu kenaikan sebanjak Rp. 
4.998.960.— 

Pendjualan kaju. 
Djumlah pendjualan kaju - djati 

sampai bulan Nopember 1953 sbb.: 
Export 2.996 m3 Rp. 2.329.607.-: 

Dalam negeri 136.945 m3 Rp 4i. 
673.707.-5. Hasil hutan lainnja Rp. 
12,311.195.-:  Djumlah  seluruhnja 
Rp.. 56.314.509.—. Dibandingkan 
periode itu th. 1952 sebesar'. Rp, 
46.348.277.-— berarti suatu kenaikan 

Kerusakan2. 
Sampai dengan bulan Nopember 

1953 terdjadi kebakaran di atas ta- 

  

Kursus 
$ PETERONGAN-TENGATI 

memberi peladjaran: 
3.  MENGETIK 

€. 

AMBARAWA 
Dj. Setasiun 23 

SALATIGA 
Dj. Tuntang 46 

Utk. ROMBONGAN PAGI - 
7   

. 

MASSA” 

bh. POTONG MEMOTONG (MODEVAK) 
ADMINISTRASI 

Tjabang2: MENGETIK/ ADMINISTRASI tertulis, 

TIAP2 BULAN: TRIMA PELADJAR BARU 

No. 105 — SEMARANG. 

DEMAK DJEPARA 
Ki. Palembang 3 Panggang 

tengah. 

SORE - PETANG 

h. "53. Untung 

Sisteem Pendjualan Jang Birokratis Lenjap — Utk. 
Pembangunan Perumahan “ibutuhka 

(3 Rp, "121600-090, — 51 - 
(Oleh Wartawan Sendiri) 

HATSIL JANG SUDAH diakui oleh Kantor Besar Kehutanan 

didapat selama itu Rp. 11.036.792,—, Sekalipun belum 
jang pasti, tetapi dapat dikatakan, 

Rp. 22.073.584.—, dem'kian keterangan jang didapat oleh warta- 
wan kita kepada Inspeksi Djawatan Kehutanan HI di Semarang. 

Nababan Sar. Rp. 12.000.000.— 

  

Mereka memang mendapat su 

Semarang, 13 Djan. 1954:   Djam 06.10 Gamelan Degung: 
106.45 Lagu? populer: 07.10 Orkes 
Pallodium London: 07.30 Kwartet 
S. Dharnoto: 12.05 Krontjong Siang 
oleh O.R.J.: 12.30 Lagu? Makasar: 
12.45 Felix Mendelsohn: RA 
Tionghoa modern: 13.40 Rangkaian 
lagu2 barat: 14.00 Pusparagam In- 
donesia hid.  ,,Puspa  Remadja”: 
17.05 Taman Kusuma: 17.45 Ouin- 

n Uang 

1953, jalah penerimaan sebesar 
nnja Rp. 25.576.291,— atau keun- 

bahwa keuntungan se- 
2 kali Rp. 11.036.792 “atau ik. 

na: 
19.15 Dunia Olah raga: 19.30 irama 
Langgam — Krontjong oleh O.K. 
Merpati: 
21.15 Gambjon 

bih dari 1 ha. 2177 kali seluas 19. 
409.120 ha. Djumlah ' seluruhnia 
2435 kali seluas 19.533. $78 ha. Da- 
ri luas ini termasuk 418 kali keoa- 
karan seluas 2.279.690 ha. tanaman 
jang umurnja kurang dari 10 tahun 
atau djumlah kerugian akibat keba-' 

| Surakarta, 13 Djan. 1954: 

oleh — Karawitan 

23.00- Tutup. 

3 Hatsil penebangan. 
- Hasil penebangan sampai bulan! 4 
Nopember 1953 sbb.: Pertukangan  Saimun, 
djati 186.940.426 m3, pertukangan dan: 06.45 Dari Timor dll.: 
rimba 261.200 m3: kaju bakar djati/ Rajuan Bing Crosby, 07.45 Polka 
332.326 stapelmeter: kaju bakar rim" Ian Waltz, 12.03 — 12.45 — 13.45 

iba 6.372 sm.: areng djati 52'927 ton. Klenengan dari Puro: 17.05 Bu Nies 
dan areng rimba 268.682 ton. | dengan kanak2nja: 17.45 Varia Dja- 

1 Pembangunan, | Wa Tengah, 17.55 Sweet music, 

06.15 Ruangan gerak ba- 

€ 

lam th. 1954 dibutuhkan uang sebe. Aneta IU ROS, (landjutan), 23.00 Tutup. 
belum termasuk perumahan pemiba-' ngunan perusahaan? jang nampak Jogjakarta, 13 Djan. 1954: 
dalam kemadjuan2. Djam 06.10 Bonangan pagi 

| 2 Langen Budaja: 06.40 Genderan pa- 
“Peraturan pendjualan |&i: 07.10 Genderan pagi (lanjutan), th. 1954. F 12.05 Rajuan Hamid Arief 

Mengenai peraturan pendjua- 
lan th. 1954 didjelaskan, bahwa 
Sisteem birokrasi dalam th. 1953 
sudah dilenjapkan. Seperti dike- 
tahui, dahulu pendjualan tadi di 
atur supaja jang hendak membeli 
kaju diharuskan minta izin lebih 
dahulu (persetudjuan) dari fihak 
nja Perindustrian, sedangkan pa 
da badan kooperasi umumnja, ia 
harus minta persetudjuannja fihak 
kooperasi pusat. Sjarai2 ini diang 
gap birokratis dan  pendjualan 
suatu tempo mengalami kesuli- 
tan2. Peraturan ini dalam tahun 
1954 telah dirobah utk. di Dia- 
wa, disamping peraturan jg masih 
ada, dimana antaranja ditetapkan 
Sbb.: 1. Tetap utamakan pendjua 
lan lelang disebabkan persaingan 
bebas, administrasi mudah diatur 
dan kontrole harga pasar dapat 
dilakukan, 2. Pendjualan dilaku- 

laya, 13.40 Bunga Rampai: 
Scherzo dari Concerto ,,Svmphoni- 

Charles Williams: 

bul oleh IKSJ: 21.15 Ruangan: Dja- 

BAJANGKARING KAWULO 
D: 
dju 24.00 Tutup. 

$ PENGURUS LEKRA. 
Lembaga Kebudajaan Rakjat 

(Lekra) Tjb. Smg. dalam  rapatnja 
baru2 ini digedung Sriwidjaja Dar- 
20 Smg, al. telah membentuk pe- 
ngurus baru jang terdiri dari Sekre 

kan: a. export dengan sjarat in- taris Umum I dan II: Ki Ronggo 
schrijving dan pesenan, b. lelang dan R. Moerjadi: Organisasi/Adm: 
(lelang besar/ketiil/rakjat), c. di Widjaya: Keuangan: 
bawah tangan oleh Kevala Dae- nomo: 
rah dan Inspeksi jg bersangkutan jo: Seni Sastra: Isnandar 
menurut batas djumlah jang di Bawono, Seni Rupa: R. Moerjadi 
butuhkan. Pembelian menurut ba dan Sastropuspito: — Seni Suara: 
tas kemungkinan stock ready, se Sjamsuri, R. Darukartiko dan Mocel 
telah diambil untuk kepentingan jadi Muljosabdo: Seni Gaja:: Widja- 
jang ditentukan. Demikian kete ya: Seni Tari/Drama: A. Yadau, 
agan jang didapat oleh ILD.K. Martosuwarno, Padmosujoto dan di   8 bantu oleh beberapa orang: lagi, 

   

Pembangunan Di Atjeh 
Akan Dititikberatkan Kepada Perbaikan 
Pengairan, Utk Sementara Belum Ada 

gubernur propinsi Sumatera Utara mr. S.M. Amin, dipendopo ke- 
residenan di Kutaradja diterangkan, bahwa rentjana urgent jang 
akan dilaksanakannja untuk pembangunan di Atjeh, dititik berat- 

lainnja didalam lapangan pembangunan di Atjeh, senantiasa men 
dapat perhatian dari pemerintah. Menurut gubernur Amin usaha 

Untuk 

SIARAN R.R.L. TRITUNGGAL ' 

tet Harry Gaarenstroom: 18.00 Rua- ' taksiran 
ngan Pendjata: 18.15 Njanjian Rat- 000.—. 

18.30 Hidangan Corps Musik: ! 

20,30 Indonesia Menjanji: | 

Djam 06.03 Suara Ratna dan Sam : 

TA Aka 

Gue” (Litoff): 17.00 Orkes Seruling: 

F janji 718.00 Pe-, : KN an eodbon 1.00 Pe kolak Iangjutan pertama Gan “ta 
18.45" Permainan Negeri atau partikelir, (3) diandjur 

Piano: 19.15 Polisi dan Masjarakat: 
19.40 Dwi Gitar, 20.15 Ping Astono: Jaa ag feat nat alah k 
meraju: 20.30 Krontjong dan Stam-| 21 unggi atau akademi, college, kur 

sus partikelir, 

pendi, 21.30 Ketoprak Mataram 3 An amat tar Gal an 
: . kedjuruan (2), keradjinan, olahraga, 

Be yak Maan, Gan ikesenian dan kesehatan, (6) jg. nja- 
'ta memberi peladjaran dalam salah 
Isatu agama. b) Al Our'an, kitab in 
Lajit dan kitab keagamaan jang sedje: 
'his. Dapat ditambahkan 

Nj. Hadipur. ! Persatuan Peladjar Demobilisan Se- 
Penerangan: S.W. Kuntjah-! luruh Indonesia tjabang Semarang 

dan W.' mengabarkan, bahwa kongres Besar 

  

hgan 

pangan, terutama utk. mengachi 

Wakil P.M.-I tak bersedia me 
nerangkan, apakah dalam mene 
tapkan rentjana baru tadi” akan 
diadakan ,,panggilan negara” se 
perti halnja di Sulawesi. Perlu 
atau tidaknja ,,panggilan negara” 
hanja bergantung kepada alat? 
pemerintah setempat. Tetapi da 
lam hubungan ini dengan tegas 
dinjatakan, bahwa untuk pemuli 
han keamanan ini, tenaga dan 
beaja, djanganlah  dikewatirkan, 
karena kesemuanja itu telah di 

djamin oleh pemerintah. 

Kongres Akbar Ulama. 
Selandjutnja Wakil P.M.-I me 

nerangkan, bahwa kalau gerom- 
bolan Ibnu Hadjar menjerah, me 
reka akan diterima oleh jang ber 
wadjib, tetapi tanpa sjarat. Bagi 
mereka akan diberikan djaminan 
seperti djaminan pemerintah ke 
pada gerombolan Sulawesi jang 
menjerah. Atas pertanjaan, dite 
rangkan oleh Wakil P.M.-I, bah 
wa mulanja gerombolan Ibnu Ha 
djar itu tidak terpengaruh oleh 
sesuatu ideologi. Tetapi belaka 
ngan ini sudah ada infiltrasi ideo- 
logi Darul Islam dari Djawa Ba: 
rat. Perbuatan gerombolan jang 
memakai kekerasan ini tentu sa 
dja terlarang. Bukan sadja “oleh 
Undang2 “Negara, tetapi  djuga 
oleh Our'an dan Hadis, demikian 
Wakil P.M. Wongsonegoro, jang 
selandjutnja menambahkan, bah 
wa untuk mengambil sesuatu ke 
putusan bagi tindakan gerombo- 
lan jang memperalat Our'an dan 
Hadis, oleh sebagian Ulama akan 
diadakan Kongres Akbar Ulama 
se-Indonesia. 
Dalam usaha pemerintah daerah 

mendjalankan kewadjibannja, dan 
beleidnja dalam memulihkan keama 
nan, Wakil PM ada melihat kerdja- 
sama. jang baik diantara semua in- 
stansi, dan kerdjasama demikian di 
katakan adalah sjaray mutlak. Dan 
saja mengharapkan pengertian dan 
kegembiraan  bekerdja jang lebih 
baik ddri jang sudah2, 
Wongsonegoro. 

Berbitjara tentang penjelundupan, 
dikatakan, bahwa penjelundupan jg 
kerapkali .terdjadi di Kalimantan, 

tak beberapa artinja djika dibanding 
kan dengan dikepulauan Riau. Dji- 

ka pemerintah berhasil membong 
kar penjelundupan dikepulauan 

(Riau jang djumlah pulau2nja bera 

tus2 banjaknja itu, ada harapan 
| defisit anggaran belandja akan ter 
tolong. 

  
Pemasukan 

Padjak 1954 
Diharapkan Akan Lebih 

Besar 

Mr. Murad dari Dertktorat Umum 
iluran Negara menerangkan bahwa 

dalam tahun 1954 ini dapat diha- 
rapkan pemasukan uang padjak ser 
ta bea dan tjukai jang lebih besar 

dari pada 1953, walaupun sumber 
padjak baru tidak ada lagi. Diterang 
kannja, bahwa penghasilan  padjak 

dari Djanuari sampai Oktober 1953, 
Rp. 2.417.699.785 sedang menurut 
taksiran dalam waktu 10 bulan itu 
penghasilan padjak Rp. 1.640.333. 
332,—. 

! Penghasilan dari bea dan tjukai 
dari Djanuari sampai Oktober 1953 
adalah Rp. 3.166.930.668,— sedang 

tadinja Rp. 2.974.582. 

  

Padjak peseroan selama tahun jg 
lalu menghasilkan Rp. 1.039.924. 
068,— sedang menurut rentjana Rp. 

416.666.670.—. Demikian sumber 
Antara. 

Studio: 22.20 Gambjong (landjutah), | 

| Buku? Penge- 

“tahuan 
n Dibebaskan Dar 

Tambahan Bea Import 
1 

DALAM SURAT keputusan 7 Dja 
nuari 1954 Menteri Perekonomian 

Mengenai pembangun: 'ah. 18.00 Penerangan Rakjat: 18.15 Se-/ menempatkan buku2 dan batjaan il- 
an Pe Tn Kena Mena nan) ni Karawitan: 19.15 Ruangan A.P.4' mu pengetahuan dan agama dalam 
rah hingga sampai Mantri jang res-120-30 Irama Sumatra oleh Buluh Pe- daftar A dari lampiran surat putu- 
mi mempunjai hak perumahan, /da- Tindu: 21.20 Malam Manasuka oleh'san bersama Menteri Perekonomi- 

: R.O.S.: 22.15 Malam Manasuka oleh «an dan Menteri Keuangan 23 Djan. 
11953, jakni daftar barang2 jang ti- 
|dak dikenakan bea tambahan pem 
bajaran import. Peraturan itu mulai 

oleh berlaku 1 Djanuari 1954 dan jang 
'dimaksudkan ialah: a. buku2, ma- 
idjallah2 dan lektur lain: (1) jang di 

di: andjurkan atau disjahkan utk dipa 
12.30 Musik Siang Hari oleh Musik | kai di sekolah2 rendah, sekolah Ian 

2 Le . : .'djutan pertama dan atas oleh bagi 
Pitupe 42,10 “Asijah “dalam PA Akan naskah dan madjallah pada Dja- 

'watan Pengadjaran Kem. PP & K 
atau badan jang akan menggantinja, , 
(2) jang dipakai disekolah2 rendah, 

kan atau disahkan oleh instansi ber- 
sangkutan untuk dipakai diperguru 

(4) jang njata bersi- 
fat ilmu pengetahuan, (5) jang nja 

dikalangan 

peraturan 
ini tidak mengenai harga pendjualan 
buku2 tsb dalam pendjualan umum. 

(Ant) f 

DIUNDUR. 
Panitia Konperensi Besar Ke IV 

  

  ke.IV jang sedianja diadakan pada 
tgl. 30 Desember. s/d 2 Dianuari ' 
1954 di Djakarta, karena beberapa ' 
factor terpaksa diundurkan sampai 
pada bulan Maret 1954, Harap fi- 
hak jang berkepentingan — maklum 
adanja, 

    

Rentjana Djangka Pend 
ULk Achiri Gangguan Keamanan Di Kaliman 

»SESUDAII MENGADAKAN pembitjaraan dan koritak 
segala instansi jang berkepentingan, maka kami dapat 

tapkan rentjana baru untuk ke madjuan' Kalimantan disegala 

ka pendek”, deraikian Wakil Perdana Menteri 1 Mr, Wongson 
re, dalam pers-komperensi di Bandjarmasin. 
tadi” — demikian Wongsonegoro dalam pers-konperensi tadi leh 
landjut — ,tidak usah kami terangkan, tetapi djelas, bahwa t 
dakan jang akan dilakukan jalah setjara seksama dan eftekiit” 

demikian | 

: TH. 1953 NAIK. 
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rigangguan keamanan dalam dj 

»Detail rentjana 

  

ATJARA KOMPETISI P.S.L.S. 

Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 
kan minggu ini sbb. 5 

Hari Sabtu: Union I — Romeo II, 
Stadion: SSS  — Poris Il, Panda- 
naran: Romeo III — Garnizoen IE, | 
Seteran. Hari Minggu: Latihan PSIS, 
Stadion: Romeo Il — Garnizoen II, 3 
seterans TS 3 DES Pandana:,: 
ran. 13 

JOHN LANDY PETJAHKAN 
REKORD AUSTRALIA LARI 

DJARAK 2 MIL. 

Djago lari dari Australia John 
Landy, telah berhasil memetjahkan 
rekord lari Australia djarak. 2 mil jg $ 
berada atas namanja sendiri, men- 
tjapai waktu 8 menit 58,2 detik, de 

mikian UP. Dalam pertjobaan pers 
tama untuk memetjahkan rekord itu 
dimana Landy berlari diatas sintel- 

'baan, angin keras mendjadi pengha 
lang untuk mengadakan pemetjahan ' 
rekord djarak 2 mil itu. 

  
1 

INDONESIA No. 2 DLM KLA- 
SIFIKASI UMUM. 1 

Mahasiswa2 Indonesia di Neder- ' 
land telah menundjukkan prestasi 
olahraga jang gemilang dalam ber- « 
tanding melawan mahasiswa2 dari . 
Nederland, Amerika Serikat, Suri- 
name dan Antillen. Dalam klasse- 
Men Umum Indonesia - memperoleh 
inomor 2 sedang nomor 1 diperoleh 
iNederland.  Selandjutnja '— Suriname 
mendapat nomor “3, Amerika Seri 
(kat nomor 4 dan nomor “S$ djatuh 
ipada Antillen. "3 

  
4 

14 MARET PERTANDINGAN 
| MEREBUT KEDJUARAAN 
| TJATUR INTERNA- 
| — SIONAL. 

Radio Moskow  mengtimum- 
|kan, bahwa pertandingan tjatur 
untuk merebut kedjuaraan inter- 
nasional antara pemegang kedjua' 
raan Botvinnik dan penantang 
nja Smyslov. akan dilangsungkan 
di Moskow, pada tanggal 14 Ma- 
ret jang akan datang. Sebagaima- 
na diketahui kedua orang terse- 
buf” berasal dari Sovjet, “dan 
Smyslov memperoleh wewenang 
untuk mendjadi penantang djua- 

(ra fjatur dunia tersebut, setelah 
| berhasil mengalahkan lawan2nja 
|diantaranja Reshevky dari Ameri 
ika jang mendjadi lawan paling 
"berat untuk Smnyslov. 

GERY ...CHAPMAN 
PETJAHKAN REKORD BA 

RENANG 1.500 M. Na 
Perenang Australia Gery Chap» 

Iman pada hari ketiga pertandi 
ngan renang untuk kedjuara 
nasional Philipina telah mentjip: 
takan rekord baru untuk 1.500 
M gaja bebas dengan waktu 19: 
menit (2. Prestasi Cha 
.man tersebut telah  mengalahk: 
rekord Philipina lama atas na 

.P. Amano dari Djepang de 
waktunja 20 menit 06,1 deti 
jang ia tjiptakan pada tahun » 

Selandjutnja  Matsuro Asa 
dari Djepang menduduki nom 
4 dalam pertandingan tersebut 
dengan waktu 20 menit 53.7 d 
tik, sedang nomor 2 dan 3 di 

.gang oleh perenang2 lokal d 
| Philipina. 

£E Ruang — 
EKONOM 
KURS FONDS2 INDONESIL, 

|... DIBURS AMSTERDAM 

  

Dalam tahun 1953 bursa Amst 
dam menundjukkan kenaikan? k 
jang tidak ketjil. Kenaikan kurs itu" 
nampak sekali pada fonds2 Indone- 
sia, jang rata2 naik 3796 dalam dua 
belas bulan tahun jang lalu, demiki 
an ,,Antara” Amsterdam. Kurs ra 
ta2 jang mengenai semua fonds na 
ik dari 138,06 pada 2 Djanuari 1 
mendjadi kurang-lebih 165 pada pe 
tengahan Desember jang lalu. Ke- 
Dekgn itu paling djelas nampak 
da fonds2 Indonesia jang kurs 
ta2nja naik dari 42 pada 2 Dja 
1953 mendjadi 5714 pada perteng 
an Desember jarig lalu, jakni it 
kenaikan hampir sebesar 370p. 'ing i 

umumnja naik  sebanja 

2 
29 

kat kurs 
1972 pCt. 1 
Kenaikan kurs daripada fonds 

donesia jang relatif besar itu ber 
tangan dengan kabar2. dalam pers 
Belanda tentang Indonesia jang me- 
nakut-nakutkan. 2 

Dapat ditambahkan, bahwa pa 
minggu2 terachir 1953 kenaikan ku 
fonds Indonesia memuntjak  seka 
dan itu belum diperhitungkan da- 
lam keterangan tersebut diatas. 4 

y 2 “3. 2 “AAN RAMAN 

Rt 

HARGA,MAS. 

Semarang, 12 Djanuari: 
24 karat: djual Rp. 40,— 
2 beli Rp. 39—. 
22 karat: djual Rp. 377— 

“beli Rp: 35— 

Djakarta, 11 Djanuari: 
24 krt. tiap gr. Rp. 40.— dju 
22 krt Rp. 39.— djua 

Surabaja, 11 Djanuari: 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.74 djual. 3 

- Singapore, 11 Djanuari: 
Lantakan tiap tael S.T.R. $ 

152.— beli, Str. $ 158 djual, 

Hongkong, 11 Dianuari: 
Lantakan tiap tael H.K, $ 249,50



  

Terima Persen Soal Bi 

  

  

| Perdagangan | 
  

    

  

   
   
    

   

     
   
   

   

        

Pemereksaan Soal Korup | 
si Di Riaa Je Berdjum- 

|lah Sedjuta Lebih 
UNTUK KETIGA KALINYA, 

hari Senin jl. Pengadilan Negeri 
. Djakarta dibawah pimpinan Mr, 

G. K. Lim sebagai hakim dengan | 
(Jaksa Jusuf Suwondo, telah me- 

. merksa perkara ketjurangan jg | 
“anenuruf tuduhan telah dilakukan 
oleh R. Djahana, bekas kepala 
Djawatan Perdagangan dan Ex- 

pegawai negeri dalam bulan Djuli "3 1951 dituduh setjara berulang2 | 5 
5 Hari Minegu 10 Djanuari dengan 

telah menerima uang dari peda- 

gang-pedagang sampai sedjumlah 
Rp. 1.310.000,—, Ra pedagang 

  

   

Ja 3 Ae Po ana ga s3 marken ment harap d pat m ala 

p gang jang oleh terdakwa 2 a € er 

t olong surat In ja untu | ik m enge . -.. gambar. beber apa angganta dele 

port karet ke Gak 121 - disebelah kiri sendiri 

  

Denemarken 
«1 

se 

  

M pesawat KLM telah tiba di delegasi perdagangan Denemarken, 
kementerian luar negerinja dan wak 

Kemajoren 
jang terdiri dari beberapa pembesar 
iI2 perindustrian Denemarken. Dene- 

barang2 kapital kepada Indonesia. Di: 
gasi tersebut setibanja di Kemajoran de- 

pbemimpinnja' tuan Teiss-Nielsson. 

  

     
   
   

    
   
    

     
   

      
   

    

    
    

     

     

   
   

   
    

     
   
    

   

    

    

  

   

      

    

    
      

  

     

     
    

  

   
   

    
   
     

     
    

    

     

   
    

  

       

    

    
      

   

Atas segala tuduhan ini, terdakwa 
Djuhana mengakui benar telah me- 
nerima uang2 sampai sedjumlah di- 
sebutkan diatas, tetapi semua itu 
menurut terdakwa, adalah sebagai 
pembalasan budi baik” jang dila- 
kukan para pedagang terhadap diri- 
nja, atau sebagai ,,persenan”. Atas 
pertanjaan hakim, terdakwa terang- 
kan, bahwa ia sama sekali tidak me- 
rasa terkedjut atau heran menerima 
spersenan” sampai sebanjak itu dari: 
para pedagang jang telah ,,ditolong- 
nja”, sebab menurut terdakwa, soal 
»persenan” itu di Djambi adalah 
soal biasa jang banjak dilakukan 
orang dan diterima oleh pegawai? 
negeri- lainnja. , : 

. (Oleh: Richard Thompson: 

tion) di Geneva. 
William Dunn 

tbc dalam vole, 

Telah dibelikan rumah2 penjakit tbe pada manusia. 
mobil dsb.   s Dengan mempergunakan 

Dari keterangan2 . jang diberikan tbc jang baru ini Dr. Wells telah oleh terdakwa Djuhana dalam pe- Membuat sematjam. vaccine jang ba 
meriksaan perkaranja- ini diketahui, ru sama sekali jang disebut dengan bahwa dari hasil uang persenan” nama - ,vole vaccine”. Perijobaan2 atas ,djasa2-haiknja” — jang  diper- jang lengkap sekarang sedang di 
olehnja dari pedagang2 di Djambi langsungkan di Inggris dengan mem 
itu, antaranja telah dibelikannja se- pergunakan ,,vole vaccine” jang ha 
buah rumah dis Kuningan dengan ru itu supaja dapat  membanding- .harga Rp. 30.000, sebuah gedung kan akibatnja dengan vaccine BCG. " Jengkap dengan alat perabot-rumah (Suatu vaccine untuk tjegah tbc). 

. tangga di Djalan Nusantara,  Dja- Dr. Wells mengakui, bahwa 'ada- mebiadi dengan harga Rp. 275.000-—, Jah masih premateur, pada waktu sebuah mobil Fiat Sedan dengan ini, untuk mengandjurkan pemakai- 2 harga Rp. 56-000.-—, barang2 per- an obat baru itu setjara- besarZan. x hiasaan mas inten, beberapa buah Tapi umumnja diakui, bahwa ole radio, sepeda2-motor, d.LI. Barang2 yaccine” akan membuka kemungki- tersebut menurut tuduhan telah di- pan? baru dalam perdjuangan mem beli oleh terdakwa dari uang hasil bantras penjakit tbe. 
perbuatan. korupsi, sedjak perkara : ane 
Djuhana ini berada ditangan pihak . Pendapat Dr. Wells ku. sudah 
berwadjib, -dinjatakan berada dalam didjadikan bahan pembitjaraan pembeslahan. (Antara). oleh Panitya Ahli dari WHO jg. 

MAA AAA aa aan 

- Hasil Udjian Sekolah Memotong dan Pendjahit 

»sSORCHIDEE” 
: WOTGANDUL DALAM 5 SEMAKANG $ 

Bagian sulam timbul jang diadakan di Magelang pada to. 3 Jan. 11954 “jang lulus adalah: Pa Menara 
Njonja: Tjoa Ting Kian-Kwee, Liem Kiong Sien-Lie, The Sie 

— Jang, Tjan Tjiauw Bing, Liem Tjin Goen. 
Nona": Kwee Sian Hwa, Jap Diam Nio, Oei Wan Nio, Fung 

Miauw Ling, Tan Jeh Sian, Tan Giok Lan, Chao Lies 
: She, Chao Chun Gwee, Djoa Kien Nio. 
Di Djokjakarta pada tg. 10 Jan. 1954 jang Tulus adalah: , 
Njonja: Jap Ih Pien, Tjiok Kiong Liat, Liem Hian Tie, Liem 

Hing Gwan, So Ping Lian, Jap Thiam Kwie, Soekarni, 
Ie Iem Djiang. 5 

Nona': Tan Ien Nio, Thio Gwih Hwa, Oci Win Nio,- Liang Su 
Hwa, Gan Hetty, Go Siok Jang, Tjan Pik Hap, Lauw 
Foe Joeng, Tan Tiauw Nio, The Iet Nio, The Lien Nio, 
Lie Bing Nio, Lie Kian Nio. 

Di Semarang pada tg. 8 Jan. 1954 jang lulus adalah: 
Njonja': Soemijah, P. Moh. Soedjadi. 
Nona: Tan Bie Nio, Tan Ay Hwa, Tan Ay Moy, Lie Bo Tan, 

Lioe Kwie Siong, Njo Tjiam Nio, Oei Kok Tjioe, Tan 
Kroon Nio, Derlien Tan, Nora Tan, Kam Gwit Nio, 
Soetimah. 

Bagian memotong pakaian pada tg. 4/5 Jan. 1954 jang lulus: 
— Costumitre: Njonja? The Ing Thiam, Soemijah dan nona Kho 

5 Siep No. : i 
Kini masih menerima pendaftaran murid2. baharu untuk Costu- 
mitre, Coupeuse dan Lerares. 
Djuga trima murid2 untuk Borduur mesin, Sulam timbul (istime- 
wa), serta keradjinan tangan jang lain2 (misalnja: Topi2, Tasen, 
Corsage bunga kain) dengan motief baharu. Pun menerima peker 
Gjaan djahit pakaian rok, kebaja serta sulam “tangan dan mesin. 
Untuk luar kota jg ingin ambil les pada kami, silahkan berhubu- 
ngan dengan alamat diatas. » 

Pemimpin dan Pemilik: 
Nj. KWEE TIONG KHIEM. 

XXX EMEKEKE KAKEK KK KE KK EK KAK RA AAS 

“OBAT KUAT 
ISTIMEWA 
   
SEXANO|L. 

"BC PHARMA" 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, jantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 

 Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang d.LI. : : e 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. : k 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— Bt 

SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Rp. 25.— 
bc CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 

TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 10.— 5 pr aa: 
NO HAIR CREAM Sebotol 

Rp: 10.— Ta 3 
" HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

untuk hilangkan — rambut. 

ATOM 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 15” ONGKOS KIRIM 

D.C. PHARMApjalan Riau/Ternate — BA N DU NG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan . 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko: Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
elamat Tjirebon. 

bacillus 

Obat-Baru Anti-TBC . 
»Vole- Vaccine” Pendapatan Seorang Dokter Inggeris 

Chusus ,,Suara Merdeka”) 

.SEORANG DOKTOR BANGSA Inggris telah mendapatkan 
»Suatu yaccine anti-tbc jang baru dan jang banjak memberi hara- pan”, demikian diumumkan oleh WHO (World Health Organiza- 

Nama dokter itu ialah Dr. A.O. Wells: dari Sir 
1 School of Pathology pada Balai Perguruan Tinggi "Oxford. Setelah melakukan penjelidikan 

hun Dr. Welis telah menemukan sebuah 
semendjak beberapa ta- 
type baru dari bacillus 

» 1 sematjam binatang padang jang ketjil. Walaupun 
binatang itu termasuk dalam golongan 
kan penjakit tbc, tapi ,.bacillus vote” 

barillus jang ' menimbul- 
ini tidak bisa menimbulkan 

melangsungkan rapatnja di Co- 
.penhagen dalam bulan ini. Rapat 
!itu dihadiri djuga oleh Dr. Wells 
sebagai penasehat dan djuga tu- 
rut berbitjara. Doktor2 dari Bra- 
zilia, Perantjis, India, Inggris, Ca 
nada, Italia,  Djepang dan Swe- 
dia djuga mendengarkan ketera- 
ngan2 dari ' tangan pertama me- 
ngenai suntikan BCG di Brazilia 
dan Djepang. Dengan mengada- 
kan operasinja selama beberapa 
tahun pada tempat2 jang terasing 
letaknja maka kampanje. penjun- 
tikan BCG itu setjara sendiri-sen- 
diri mungkin akan menghasilkan 
teknik2 istimewa, jang menurut 
kejakinan para ahli, dapat pula 
akan memberi keuntungan besar 
bagi 23 negara dimana kampanje 
suntikan BCG itu sekarang se- 
dang dilakukan setjara besar?an. 

67 djuta suntikan BCG 
di Djepang. 

Panitya Ahli WHO, jang dike- 
tuai oleh Dr. P.M. d'Arcy, direk- 
tur Medical Research Councifs 
Tuberculosis Research Unit, Lon 
don, telah mendengar bahwa ti- 

  
Adak kurang dari 67,000,000 sun- 

«tikan. BCG...jang telah diberikan 
di Djepang sedjak tahun 1944. 
(Dalam tahun2 belakangan. antara 
14,000,000 dan 15,000,000 djiwa 

setiap tahun. . : 
Vaccine BCG dalam bentuk ke- 

ring dan jang dibekukan, jang sudah 
banjak dipakai di Djepang katanja 
adalah mudah disimpan daripada 
vaccine jang tjair atau jang basah. 
Mutu penjimpanan vaccine BCG ada 
lah istimewa penting karena vaccine 
itu kadang2 harus diangkat antara 
djarak jang sangat djauh dari tem- 
pat pembikinannja. 

Di Brazilia, para ahli itu mende- 
ngar, bahwa sebuah teknik baru jg 

telah diperbaiki dalam tjara membe 
rikan vaccine BCG dengan djalan 
mulut dengan doses besar jang dibe 
rikan sampai berturut-turut, membe 
tikan hasil2 jang memuaskan, mes- 
kipun pertjobaan jang dilakukan Je 
bih dahulu di Eropah dengan -doses 
lebih ketjil mengakibatkan orang me 
ninggalkan tjara itw dan mengganti 
nja dengan suntikan. 
Walaupun diakui keentengan dan 

mungkin penghematan jang dapat di 
lakukan oleh pemberian vaccine itu 
dengan djalan mulut, namun Pani- 
tya Ahli itu merasa bahwa masih 
perlu dilakukan penjelidikan? lebih 
djauh untuk menetapkan bahwa ha 
silnja sama memuaskan dengan mem 
berikannja dengan djalan suntikan. 

Panitya itu mentjatat pula, bahwa 
berkurangnja angka kematian dise- 
babkan penjakit tbc dibanjak nege- 
ri dalam tahun2 terachir ini sebagi- 
an besar adalah disebabkan adanja 
perbaikan dalam tjara2 mengobati 
nja serta sebab faktor2 lain. Djadi 
angka kematian tidaklah lagi dapat 
diterima sebagai ukuran untuk me- 
nentukan hasil dari suntikan BCG, 
kata panitya itu. 

Para ahli itu mengandjurkan de- 
ngan keras, bahwa keterangan2 sede 
mikian harus didasarkan atas penje 
lidikan jang teliti atas penjakit tbc 
jang telah dapat dipastikan jang te- 
lah terdjadi. : 

Panitya itu menaruh perhatian be- 
sar atas pertjobaan pembantrasan jg 
dilakukan waktu ini setjara besar2- 
an di Inggris dan Amerika Serikat 
untuk menetapkan kepastian keman 
djuran suntikan BCG. 

PERPUSTAKAAN USIS PE 
NUH BUKU PRO-KOMUNIS 

KATA MC. CARTHY. 
Senator Amerika » Joseph. Mc- 

Carthy mengatakan malam Senin 
bahwa pemerintah Demokrat te- 
lah memasukkan lebih dari 
30.000 buah buku jang ,,terang2- 

ban pro Komunis, pro-Sovjet dan 
,anti-Amerika, dalam perpustaka- 
an2 dinas penerangan ' Amerika 
Serikat (USIS) diluar negeri. 

(Antara). 

PEMILIHAN PRESIDEN BA- 
RU YUGOSLAVIA. 

Parlemen Yugoslavia dalam si- 
dangnja pada tanggal 27 Djanua- 
ri jang akan datang akan memi- 
lih seorang presiden jang baru, 
demikian diumumkan 'di Belgra- 
do. Umum menduga, bahwa 
marskal Josip Tito akan terpilih 
sebagai presiden lagi. Dewan ek- 

  
  lemen djuga akan diperbaharui, 

    3 | Delegasi 

sekutif federal dan panitia2 par- | 

| gaimana seharusnja politik 

Sudah - semakin  banjak  keliha- 

pendapat kaum politici Eropah Ba- 

rat dengan pimpinan militer Ameri 
| Ika mengenai tindakan apa jang ha 

rus didjiakankan terhadap” Rusia di 
rilik dari segi pertahanan. Kalangan 
militer Amerika memandang potensi 
perang Rusia sudah semakin bertam 
bah kuat setelah negeri itu berhasil 
pula mendapat bom zat-air. Kema- 

djuan ini, menurut pandangan Wa- 
shington, tidaklah dapat didjadikan 
alasan ' oleh negara2 sekutunja di 
Eropah untuk memperlemah kewas 
padaannja. Tapi sebaliknja, para pe 
mimpin pertahanan Amerika mera 

Isa perlu untuk - mengadakan pernilai 
an baru. mengenai kekuatan militer 
Rusia dan mungkin malah memerlu 
kan perobahan dalam konsep strate 
gi Nato sama sekali. 3 3 

Dalam pada itu, Eropah Barat 
pada umumnja pada waktu ini 
sudah lebih jakin daripada jang 
sudah2 bahwa pemimpin2 baru 
Rusia tidak akan mengingini pe- 
perangan dengan bagian dunia 
sebelah barat dan djuga tidak 
akan memanfjing-mantjingnja da 
lam waktu jang singkat. , 

Dikalangan  bangsa2 Eropa 
Barat, diantararja banjak pemim- 
pin2 politik walaupun tidak se- 
mua, fimbul dugaan keras bahwa 
strategi kemiliteran Amerika di- 

petjahnja — peperangan — lambat 
laun dengan Rusia dan bukan 
atas dasar dugaan bisa ditjapai- 
nja hidup-bersama jang abadi. 

Perbedaan faham Amerika 
dan sekutu2nja. 

Negara? sekutu barat tidak bisa 
menjetudjui seluruhnja — pandangan 
pemerintah Amerika, bahwa djika 
Barat ingin memperoleh penjelesaian 
jang memuaskan mengenai soal2 

besar dengan Rusia, maka Barat ha 
rus mengadakan egulibirium besar 
dalam perimbangan tenaga militer, 
dan kemudian baru berunding de- 

ngan Rusia. Pertama sekali sudah 
banjak negara2 Eropah Barat jang 
merasa bahwa perimbangan kekua- 
tan militer telah dapat dikembalikan 
setjara sangat memuaskan. Selain 
daripada itu Rusia pada saat ini 
sudah bersedia - memperbaiki sua- 
sana genting dalam lingkungan 
rangka status-guo jang ada se- 

ikarang. Jaitu dengan tidak me- 
nunggu penjelesaian dalam soal2 
kok seperti unifikasi dan masa 
pan Djerman, kemerdekaan negara2 
»Satelitnja”, dan jang lebih penting 
lagi, jaitu sistim pengawasan 'jan 
efektip atas persendjataan. 3 

Perantjis ingin ' perbaiki 
hubungan dgn. Russia. 

Perantjis dan negara2 Eropah 
,Barat Jainnja sangat chawatir 
  
'akan petjahnja perang Dunia aj 

jang telah diberikan suntikan itu Pun mereka merasa keberatan) 
tuntuk memberikan pengorbanan 
guna keperluan  persendjataan 
kembali dan dibalik itu mereka 
sangat ingin pula memperbaiki 
hubungannja dengan Rusia, se- 
(hingga mereka lebih suka mene- 
rima perbaikan suasana genting 
atas dasar status guo hidup-ber- 
sama. 2 

Ta Ku- 
no Di Kelan- 

tan 
Untuk Mentjari Rangka2 
Manusia Jang Dulu Men- 

diami Malaya 
SEBUAH EKSPEDISI akan be. 

rangkap tidak Jama Iagi dari Kuala 
lumpur untuk menjelidiki « kuburan 
purbakala jang diduga terdapat di 
hutan2 di Kelantan Selatan. Pendu 
duk daerah itu akan turuy memban 
tu, jaitu dengan melatih" beberapa 
orang untuk membantu “para ahli 
dalam  penggaliannja. Diharapkan 
ekspedisi itu akan dapat berangkat 
dalam beberapa Minggu ini. Ekspe 
disi ini direntjanakan oleh direktur 
museum2 Singapura, Tn. M.W.F. 
Tweedie. 
Rangka2 jang mungkin 

ketemukan akan memberi  gamba- 
ran tentang manusia jang pernah 
mendiami bagian2 dari Malaya Te- 
ngah ribuan tahun jang telah lalu. 

— (Reuter): 

  

akan df 

NADJIB DIUNDANG 
PAKISTAN. 

Gubernur djenderal Pakistan, 
Ghulam Mohammad telah me- 
ngundang presiden Nadjib dari 
Mesir untuk berkundjung ke Pa- 
«istan, demikian diterangkan 
»leh dutabesar Mesir di Karachi 
pada harisMinggu. 

Sedjarah In- 
dia Harus Di- 

robah 
Harus Dilihat Dgn Pan- 
dangan India Sendiri   
Dr. KALIDAS NAG, seorang 

politikus dan ahli sedjarah India 
di Allahabad, mendesak  supaja 
seluruh sedjarah India ditulis 
kembali, jaitu dipandang dari su- 
dut nasional dan  menitik-berat- 
kan warisan kebudajaannja. Di- 
katakannja, bahwa sedjarah India 
jang sekarang ada, adalah tafsir 
an dan karangan orang2 asing, 
dan dipandang dari sudut pra- 
sangka. Disarankannja pula su- 
paja universitet2 India lebih mem- 
perhatikan sumbangan India ke- 
pada peradaban manusia, (Antara) 

tan bukti2 perbedaan pokok antara — 

dasarkan atas kechawatiran akan | 

#Richard Nixon ,,terang2an menjata- 

' Nasib NATO 'Djadi Teka-Teki 
Perbedaan Faham Antara Amerika Dgn Sekutu-nja — Pe. 
Irantjis Berusaha Perbaiki Hubuogan Dgn Russia — Ame- 
00 rika Dasarkan Strateginja Atas Ketakutan 

(Oleh: Kingsbury Smith Chusus ,,Suara Merdeka”). 

KETIADAAN PERSAMAAN paham antara Amerika dengan negara2 sekutunja mengenai ba- 
djangka pandjang NATO dalam hubungan susunan pertahanan bagi- 

lan dunia sebelah barat memberikan bajangan kegagalan atas rapat Dewan Atlantik jang telah di- 
mulai di Paris baru2 ini. Mungkin hal ini akan mendjadi salah satu soal besar jang dibitjarakan 
dalam rapat dewan tersebut. Rapat dewan itu, jang diketuai oleh menteri 
Ic s Bidault, dihadiri oleh menteri2 14 negara anggota, kebanjakan menteri 

Amerika Serikat diketuaii oleh menteri pertahanan Charles KE. Wilson sendiri. 

SAMA MN NN KNAN ANA 

TJATATAN REDAKSI. 
Untuk . smester pertama tahun 

ini kita telah memperbaharui kon 
trak kita dengan wartawan Kings 
bury Smith di Paris untuk menu- 
lis karangan2nja di ,,Suara Mer- 

. Geka” lagi seperti ditahun 1953 
IL Sebagaimana pembatja menge- 
tahui Kingsbury Smith adalah 
wartawan jang pada achir tahun 
1953 telah berhatsil mengadakan 
interview exclussief dengan Per- 
dana Menteri Sovjet Rusia Ma- 

ilenkov. Selain itu Kingsbury 
Smith akan lebih banjak menulis 
soal2 Eropah Barat terutama da- 
lam hubungannja dengan Sovjet 
Rusia, jakni jang merupakan pu- 
sat pergeseran politik internasio- 
nal. 
ny 

Dikalangan negara2 Eroruh Ba- 
rat timbul rasa tjuriga, bahwa peme 
rintah Amerika ingin keadaan gen- 

ting sekarang, djangan berobah su- 
paja Kongres tidak: sampai menolak 
pengeluaran “dana jang tjukup guna 
pertahanan Amerika Serikat, apa la 
gi dana bantuan. Ada beberapa 
orang dari pemimpin2 negara2 Ero 
pah Barat jang mengingatkan kem- 
bali kepada utjapan pembesar2 ting 
gi Pemerintahan partai ” Demokrat 
dahulu, seperti : ,,Tuhan akan meno 

long kita djika Rusia bersedia meri 
ingankan tekanannja. Kita tidak bu 
tuhkan untuk menimbulkan kembali 
perimbangan kekuatan dengan Ru- 
sia”. 

Wakil2 Amerika di Eropah dari 
pemerintahan jang sekarang djuga 
chawatir bahwa hal ini akan terdjadi 
pula. Mereka beranggapan pemim- 
pin2 baru Rusia telah mendapat sua 
tu peladjaran, '” dan bahwa mereka 
berusaha untuk mengurangi suasana 
genting sekarang atas dasar status- 

  

luarnegeri  Perantjis, 
pertahanannja. 

guo dengan harapan negara? sekutu 
djuga akan mengurangi usaha2 pei 
tahanannja sementara tenaga2 pe: 
rang Rusia tetap bertambah kuat. 

Pembesar2 Amerika jakin, bah 
wa tidak akan bisa ditjapai suatu 
dasar jang memuaskan untuk me- 
ngurangi keadaan genting seka- 
rang sebelum Rusia bersedia me- 
njelesaikan sebagian dari masaa- 
lah besar jang mendjadi sebab 
perang dingin sekarang. 

Pemimpin2 Eropah seperti kan 
selir Konrad Adenauer dari Djer 
man Barat, perdana menteri Giu- 
seppe Pella dari Italia dan wakil 
perdana . menteri Perantjis Paul 
Reynaud, mempunjai pendapat 
seperti itu djuga. Tapi pandangan 
mereka tidaklah disetudjui se- 
muanja oleh anggota? kabinetnja 
sendiri, apa lagi oleh anggota2 
parlemen jang menjokong peme- 
rintahan negerinja masing2. 

Nato akan dirunding dlm 
kalangan tertutup. 

Perbedaan paham mengenai poli- 
tik djangka pandjang Nato ini muns 
kin akan mendjadi perdebatan hebat 
dalam rapat Dewan Atlantik  bilz 
nanti djenderal Alfred M. Gruen- 
ther, panglima tertinggi sekutu d' 

Eropah, meminta perhatian kepad: 
kenjataan bahwa potensi perang Ri 
sia semakin besar sadja sementar: 
usaha persendjataan kembali negara? 
Pak Atlantik masih terhenti-henti. g 
Akan tetapi soal pokok mengenai 

politik Nato itu mungkin akan dibi 
tjarakan selandjutnja dibelakang pin 
tu tertutup. Sudah dipastikan bah- 
wa soal itu tidak akan disebut? d: 
lam pengumuman? resmi, dan djuri 
bitjara2 resmi pun tidak akan ba- 
-njak menjinggungnja.. Sebagaiman: 
biasa segala pengumuman resm' 
akan memberikan gambaran jang 
menggembirakan mengenai apa jang 

telah dapat dilaksanakan oleh Nato. 

  

ALEXEI LEONTYEV, 

»berusaha mensabotir segala daja 
ngan internasional di Asia”. Kor 

masalah2 internasional jg telah 
nja”. .,Rakj: 

bawa pengurangan 

Harapan ini dengan mudah dapat 
terlaksana apabila tidak “ada bebe- 
rapa desakan politik dari luar utk. 
mentjegah keinginan itu. 
»Pengakuan terhadap Republik 

Rakjat Tiongkok .dan dikembalikan 
kepada  haknja untuk menduduki 
suatu kursi dalam PBB sesungguh- 
nja akan menguntungkan bagi Ame 
rika sendiri”, - demikian Leontyev, 
jang selandjutnja — menambahkan, 
bahwa wakil presiden Amerika, 

kan tidak menjukai pengakuan ter- 
hadap Republik  Rakjat Tiongkok. 
Dikatakan olehnja, bahwa ,sifat ke 
pala batu dari beberapa politikus 
Amerika sekarang ini diserang oleh 
rekan mereka sendiri, Inggris jang 
tidak menjukai adanja perdagangan 
antara negeri itu dengan RRT se- 
mata-mata guna kepentingan Ame- 
rika sendiri. : 

Ahli2 politik Inggris kini tidak 
begitu memudji, apabila mereka 
membitjarakan politik Amerika di 
Asia, demikian kementator politik 
radio Moskow. (Reuter—Aneta). 

AMERIKA AKAN DIRIKAN 
PANGKALAN2 MILITER 

DI SAAR? 
Sumber resmi di Saar pada ma 

lam Senin menjangkal  berita2 
jang mengatakan, bahwa Ameri- 
ka Serikat kini sedang mengada- 
kan pembitjaraan2 untuk mendi- 
rikan pangkalan2 militer di Saar. 
'Dikatakannja, bahwa berita2 ten- 
tang perundingan2 itu sama seka 
li tak beralasan. (Antara) 

Djerman Dila- 
rang Punja Sen- 
djata Atom 
MENURUT perdjandjian per- 

tahanan Eropa, Djerman tidak 
diberikan hak untuk mempunjai 
pabrik pesawat terbang dan mem 
buat sendjata2: atom dan sendja- 
ta2 dikendalikan jang merupakan 
keperluan2 persendjataan jang 
modern, kata bekas menteri luar 
negeri Perantjis Schuman dalam 
sidang umum di Toulouse hari 
Saptu. 

Perdjandjian manakah diwaktu 
jang lampau pernah memberikan 
djaminan2 jang demikian itu ke 
pada Perantjis”, tanja Schuman 
jang berbitjara mengenai rentjana 
perdjandjian masjarakat Eropa. 

Menitik beratkan djaminan2 jg 
akan diberikan oleh perdjandjian   EDG itu, Sehuman menerangkan, 
'bahwa dalam keadaan2 sebagai 
sekarang ini, negara2 sebagai Pe 
rantjis dengan tidak mengingat 
akan adanja kemungkinan pepe 
rangan tidaklah dapat didjadikan 
negara jang terkurung dalam per 
ibatasan2-nja sendiri dengan tidak 
memikul risiko didahului dalam 
segala lapangan, istimewa dalam 
lapangan ekonomi oleh pelbagai 

USA Dituduh Mensabot 
Segala Usaha Utk Kurangi Ketegangan 
“Di Asia:#Sebuah Pandangan Dari 

Komentatof' Radio Moskow 
komentator politik Rusia dari radio 

Moskow pada hari Minggu menerangkan, bahwa Amerika Serikat 

kistan, demikian katanja, merupakan empat pusat perhatian di 
Asia, karena masalah2 Asia tertjantum paling atas pada daftar 

lama 
nja”. ,,Rakjat di Asia dipengaruhi oleh pertentangan2  gentjatan |sendjata Tebih landjut di Indotjina dan Malaya, jang akan mem 

umum dari ketegangan2 internasional di Asia”, 

|sif (Reuter — Aneta). 

Menteri Luar Negeri Filipina, Car- 

buah perdjamuan tadi, Garcia mem 

upaja untuk mengurangi ketega 
ca, Tiongkok, Vietnam dan Pa 

menantikan penjelesaian- 

  

Laodong Akan 
Perkuat Per- 

satuan 
RADIO VIETMINH hari Senin 

mengumumkan, bahwa partai Lao- 
dong jang dipimpin oleh Ho Chi 
Minh bertekad untuk terus-menerus 
memperteguh persatuannja dan se- 
mata-mata akan .mewudjudkan 

azas2 pimpinan Komunis” didalam 
daerah2 jang dikuasainja. 

Selandjutnja siaran itu  mewarta- 
kan, bahwa diadilinja Beria dan 
pengikutnja, disambut oleh surat ka 
bar partai Laodong, ,,Nahandan” se 
bagai kemenangan besar bagi partai 
Komunis. 

Partai Laodong  berdjandji akan 
mendidik kader2 dan anggauta2 par 
tai dalam adjaran2 Marx dan Lenin, 
mempererat hubungan dengan rak- 
jat, untuk memperteguh partai dan 
pemerintahan demokrat kerakjatan, 
dan akan tetap waspada terhadap 
setiap gerakan jang bersifat subver- 

Politik L.N. 
Philipina 

Diantaranja: Perkuat Hu- 
bungan Dgn Negara2 Asia 

WAKIL PRESIDEN merangkap 

los P. Garcia, malam Senen jl. mem 
bentangkan garis2 besar politik luar 
negeri jang akan  didjalankan oleh 
pemerintah  Magsaysay. Dalam pi- 
dato jang diutjapkannja dalam se- 

bentangkan tudjuan2 vital daripada 
politik luar negeri baru Filipina 
sbb: & 

# I. Diperluasnja hubungan per- 
dagangan dengan negeri2 lain. 

# 2. Hubungan politik jang lebih 
erat dengan negara2 Asia. 

“ 3. Lebih banjak dan. giat berge 
rak dalam PBB. 

Diterangkannja bahwa pemerin- 
tah Filipina jang sekarang hendak 
mengoreksi hubungan perdagangan 
jang dilakukan oleh pemerintah2 jg 
lampau, jaitu terlalu memusatkan 
perhatiannja kepada perdagangan 
dengan Amerika Serikat. (Antara). 

»DAS KAPITAL” DJILID 
KE-II DITERBITKAN DI 

HONGARIA, 

Kantor telegraf SMTI dalam 
beritanja hari Minggu dari Buda- 
pest mengatakan, bahwa djilid 
ke-II dari terdjemahan kedalam 
bahasa Hongaria dari buku Karl 
Marx ,,Das Kapital” telah mulai 
didjual ditoko2 buku Hongaria. 
Dengan demikian baru sekarang 
orang2 Hongaria dapat memba- 
tja karangan itu seluruhnja. Dji- 

  

  

i 

BERITA2 

pura, jang 

duk disana pada 
djika hanja seorang diri. 

Dikatakan, bahwa ditepi 
Awak tsb terdapat sebuah batu La 

e
k
a
 
m
m
a
 

| nang djudi. 

|. dari tempat 
| malam. 

terang benderang, 
mendjadi - gelap 

djalan mana. Dengan 

pekerdjaan 

tiba2 

Tionghoa jang akan 

Rupa2nja mereka 
ra membuka 
ngetahui 

Ikuti oleh orang 

karang ini tiap2 malam 

djah” dengan telandjang 

 HantuJang Takut Ma- 
nusia Telandjang..... 

TENTANG HANTU, 
makin meluas. Kita batja delam ,,Utusan Melayu” harian Singa- 

mentjeritakan bahwa di Pisang Awak, daerah Pulau 
Penang, ada suatu hal adjaib jang hingga menjebabkan 

waktu malam tidak berani keluar dari rumah 

dangkan besarnja adalah dua kali daripada Gadjah biasa. Telah 
beberapa bulan jang lalu banjak orang2 Tionghoa jang. datang 
kesana, katanja barang siapa berziarah kesana akan mudah me- 

| Begitulah pada suatu hari ada seorang Malaya jang pulang 
melalui 

Sungguhpun djalan tsb terang dan djuga tjuatja dilangit 
setelah 

gelita dan orang 1sb tidak tahu mesti melalui 
sangat ketakutan orang tsb kembali, sam- 

bil menunggu orang lain. Tidak lama 
melalui djalan tsb, kemudian mereka. ber- 

sama berdjalan. Setibanja ditempat tsb, tjuatja mendjadi gelap 
gelita lagi, kedua2nja dalam ketakutan dan gemetar. : 

mendapay akal, putera Malaya itu sege- 
pakaiannja, dengan telandjang bulat baru bisa me- 

djalan jang akan dilalui. Perbuatan telandjang itu di- 
Tionghoa tsb, baru bisa 

jang akan dilalui. Dalam berita ini tidak disebutkan, apakah se- 

banjak orang lewat ditepi ,,batu ga- 

rupa2nja sekarang ini . 

pendu- 

djalan jang menudiju Pisang 

jang bentuknja seperti gadjah, se- 

djalan tsb diwaktu tengah 

sampai ditempat “tsb tjuatja 

kemudian, ada seorang 

mengetahui dijalan   
  

Jari keharusan mengambil putusan2 

Sebagai diketahui 22 Djanuari 

tengah malam adalah batas wak- 

tu untuk pembebasan tawanan2 
perang kestatus sipil, jaitu me- 

nurut pemaknaan pihak Serikat 

dari ketentuan2 persetudjuan 

perletakan sendjata. 

Rentjana jang sedang diper- 

timbangkan oleh pasukan2 pe- 

aampung India menurut sumber2 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ketua Komisi Negara2 Ne- 

tral urusan Repatriasi (NNRC) 

djenderal K.S. Thimaya akan 

mengeluarkan sebuah statement 
dalam mana dikatakan bahwa 

komisi jang terdiri dari wakil2 

Tjekoslowakia, Polandia, Swis 

dan India, telah gagal — bukan 

karena kesalahan sendiri — uf- 

tuk mendjalankan ketentuan2 

tentang tugasnja terhadap tawa- 

nan2 perang sebagai tertjantum 

dalam  perdjandjian . gentjatan 

sendjata, karena hanja 1594 dari 

djumlah tawanan perang telah 
mengikuti sidang2 pendjelasan. 

2. Thimaya kemudian akan me- 
njarankan supaja soal tawanan pe- 
rang dikembalikan kestatus sebelum 
bulan September jl. jaitu sebelum 
ada intervensi dari Komisi2 Netral, 
dan akan minta idzin untuk mengi- 
rim tawanan2 perang jang pro-ko- 

munis kepihak” RRT /Korea Utara, 
dan mereka jang anti-komunis kepi- 

hak PBB. 
3. Sesudah itu 'Thimaya “akan 

mengusulkan supaja tawanan2 pe- 
rang tadi ditahan dalam penampu- 
ngan oleh pihak jang semula mena- 
han mereka hingga Komando Utara 
dan Komando PBB telah mentjapai 
persetudjuan mengenai semua tawa- 
nan atau menghendaki arbitrage oleh 
NNRC atau badan netral lainnja. 

4. Djenderal Thimaya dalam pada 
itu dengan tegas akan menekankan 
bahwa andaikata salah satu pihak 
nanti membebaskan tawanan2 perang 
jang berada didalam. penampungan: 
nja, maka tindakan ini bukanlah ke- 
salahian Komisi Negara2 Netral. 

Demikian pokok2 terpenting dari 
rentjana jang menurut sumber2 di 
Panmunjom kini sedang dipeladjari 
oleh Komando India. 

Rhee setudju? 

Sumber2 tersebut dalam pada 

itu menambahkan apabila India 

nanti melandjutkan rentjana ta- 

di, dan Thimaya mengadjukan- 

nja dimuka NNRC, menurut du- 

gaan Swedia dan Swis. akan me- 

njetudjuinja, sedangkan wakil2 

Polandia dan Tjekoslowakia di- 

duga akan menolaknja. Akan te- 

tapi suara India jang menentu- 

kan nanti akan memungkinkan 

bahwa rentjana tersebut dapat 

didjalankan. Menurut sumber2 

tadi Komando India mempunjai 

kejakinan bahwa beberapa dian- 

tara tawanan2 Utara jang tidak 

mau direpatriasi apabila nanti 

tidak dibebaskan akan melolos- 

perkemahan2 mereka. : 
Menurut kepertjajaan Koman- 

do India rentjananja itu tidak 

hanja. akan  mentjegah pertum- 

pahan darah, tetapi kabarnja te- 

lah mendapat persetudjuan pula 
dari presiden Korea Selatan 

Syngman Rhee. Demikian sum- 
ber2 jang mengetahui di Panmu- 

njom. (Antara). 

dah baik. Sehingga kalau pada dua 

memenuhi kebutuhan umum. 

ngah malam, tock 
lam itu djuga. 

jang buka malam 

pai djam 8 sore) diperpandjang lagi     matjam blok negara2, (AFP) 
lid pertama dari karangan terse- 
but diterbitkan dalam tahun ”53, | SLEMAN 

Sesudah 22 Djanuari 
Menurut Rentjana India Tawanan2 
Perang Di Korea Jg Emoh Dipulang 
kan Akan Dikembalikan Kepada Pihak 

PBB Dan Korea-Utara 
SUMBER? JANG MENGETAHUI di Panmunjom pada hari Senin 

menjatakan bahwa pasukan? penampung India 'kini sedang mempeladjari 
sebuah rentjana untuk mengembalikan 
dak direpatriasi ketangan Komando PBB dan Komando Utara dengan 
iada pertumpahan darah. Menurut sumber2 tersebut 

tadi pasukan2 India dapat melepaskan diri dari tanggungdjawab kesuli- 
an? jang dikemudian hari dapat timbul, dan berharap dapat .menghin- 

semua tawanan perang jang 

dengan rentjana 

jang kritik dimuka Komisi Negara2 
Netral urusan Repatriasi sebelum tanggal 22 Djanuari nanti, 

. 

Dibebaskan Sbg 
- z & . 

Orang” Sipil 
Usul Swedia Mengenai Ta- 
wanan2 Jang Tak Mau 

Dipulangkan 
DALAM SIDANG KOMISI 

Negara2 Netral urusan Repatria- 
Si orang tawanan perang Korea 
(NNRC) pada hari Senin wakil 
Swedia Jan Svenstrom mengusul- 
kan, agar supaja 22.200 orang 
tawanan perang Tionghox dan 
Korea, jang hingga kini masih 
berada dibawah pendjagaan pa- 
sukan2 India di Korea, pada 
tgl 23 Januari j.a.d. dibebaskan 
kembali semuanja, sebagai orang2 
Sipil. Komisi ambil keputusan 
untuk mempeladjari usul ini. 
Utusan Swedia minta supaja ko- 
misi tadi ,,selekas2nja” memper- 
debatkan usuinja. 5 

Sementara 'itu djurubitjara koman 
do India di' Korea mengatakan, bah 
wa Djenderal Thimayya dari India, 
jang mengetahui NNRC, ,.pada wak 
tu ini belum bersedia” untuk 'me- 
nerangkan, apa jang akan terdjadi 
pada tgl. 23 Januari jad. 

Sementara itu komandan Serikat 
Djenderal John E. Hull hari Senin 
pagi telah terbang dari Tokyo me 
nudju ke Taiwan,, untuk mengada “ 
kan “perundingan dengan Djenderali 
simo Chiang Kai Shek mengenai 
timbang-terima kira2 14.000 serda 
du Tionghoa jang hingga-kini ma- 
sih berada dalam perkemahan tawa 
nan jang tidak direpatriasi, di Pan-. 
munjom. , 

Senator Amerika Serikat William 2 
Knowland hari Minggu meramalkan 
bahwa orang2 tawanan perang un 
Korea jang menolak repatriasi dan" 
hingga kini berada dibawah penga 
wasan pesukan India, “akan ..mele-” 
paskan diri” apabila mereka tidak 
dibebaskan oleh NNRC pada tgl 23 
Januari jad. bi | 

Dikatakannja bahwa pasukan In” 
dia jang mendjaga mereka, ,,memi- 
kul kewadjiban legaal dan achlak” 
membebaskan mereka, Kalau tidak 
dibebaskan, orang2 tawanan tadi 
akan .,membebaskan diri” dan tim 
bullah suatu keadaan jang explosif. 

5 (Antara) 

MALAYA & SINGAPURA 
AKAN DATANGKAN LA- 
GI SAPI THAI: INDONE- 

SIA AKAN ALAMI 
KERUGIAN? 

  

  
kan diri dengan kekerasan dari, 

SA tt IE 

Jo Sepele? Sadja!! 
APOTHEEK DIWAKTU MALAM. 

Sesungguhnja keamanan didalam kota Semarang pada achir2 inf su 

toko2 lantas tutup pintu, sekarang masih buka sampai agak malam utk 

. Aneh, manusia kalah sama mobiel 
Orang boleh pertjaja, bahwa masjarakat akan berterima kasih ka opotheek2 jang sekarang setjara giliran adu jang buka sore 

Malaya dan Singapura diduga 
akan mendapat daging sapi jang . 
lebih murah, sebagai hasil dari- 
pada keputusan pemerintah un- 
tuk menghapus larangan jang su- 
dah berlaku selama 12 tahun, 
atas import lembu dari Muang 
Thai. Menurut kalangan sauda- 
gar daging di Singapura, sapi 
Thai harganja tjukup rendah. 
Larangan atas import sapi dari 
Thai tadi dilakukannja setelah 
berdjangkit wabah ternak di 
Muang Thai, dan semendjak itu 
Malaya dan Singapura menda- 
tangkan sapi dari Indonesia. 

tahun jl. begitu matahari tenggelam 

Djustru sudah boleh dianggap seperti dalam keadaan normaal, se 
benarnja sudah datang waktunja bagi apotheek2 jang bersedia melaja- 
ni pembeli obay diwaktu malam, seperti halnja jang terdjadi pada sebe- 
lum perang : djadi apotheek2 bisa melajani recept dokter pada .semba- 
rang waktu tanpa merobah harga. Andaikata sekarang ini 
sakit, kemudian bisa mendapat pertolongan dokter 

ada orang 
pyda djam 12 te- 

recept dokter itu tidak bisa ditjarikan obat pada max 

Djika, sekarang ini di Semarang sudah ada Service station ig sam- 
pai tengah malam bisa melajani mobiel2 untuk didoorsmeer (jaitu P. 
M.C.), itu berarti bahwa mobiel2 jg,, sakit” sudah hisa ditolong pada 
waktu malam, sedangkah manusia sakit masih belum tersedia apotheek 

dji 
(sam- 

waktu bukanja, apalagi kalau sepan- djang malam ada jang bersedia menerima recept dokter. 
Ki Bloko Suto, 
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   BARU TERIMA LAGI: 

PIRINGAN HITAM 
| Dari Lagu? jang disukai semua pembeli. 

# APRIL IN PORTUGAL dengan njanjian, “ .SEVEN 
LONELY DAYS, “ LA PALOMA, " OH, VAYA CON- 
DIOS, “ ADIOS, “ GIGI, “ PRETEND, “ PM WAL- 

G BEHIND YOU, “ FATHER FATHER, THIS IS 
“Nak SONG, “ MY WORLD IS YOU, “ WHY DONT 

|. YOU BELIEVE ME? dan'masih banjak lagu2 jang terbaru. 
| Datanglah buktikan di : 

2. Pen at — SEMARANG, 
PARADISE" Record Stores |   

“.x 

   LATIHAN DJURUPOTRET 
MILITER. 

Dalam minggu ke4 jang akan    

  

  

Nah luhy 4, 

Segala matjam Horloge 
jang Istimewa model- | 
nja, bisa dapar beli di Toko : 
kami. Harga tanggung me-!! 
lawan! Djika mahal dapat 
KEMBALI UANGNJA ! 

  

    

   

        

   
    

    

  

Tangan Co 

  

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 

MESIN IJSLILIN 

Merk pERICIDATRE" 
mpressor dari 3 P.K. 

compleet berikut perkakas2 untuk membuat jjslilin. 

N. V.INGTRACO 
: BODJONG 27' — TELP. 264 — SEMARANG 
   
   

  

   

  

  

      

  

    

'. latihan tingkat ke-2 oleh Biro Pene-! | 
' rangan T.T. IV Djawa Tengah bagij | - 

12 orang djurupotret militer dari se- 
“ Juruh territorium untuk selama 2 
minggu, Latihan pertama jang dimu- 

Desember akan berachir! | 
ebruari jang akan datangi 

— 
Ph 

datang ini di Semarang akan dibuka E 

' 
' 

  

     
   

  

       i. Lebih landjut perwira pers T.T., 
V dalam keterangannja  mengata- 

kan, bahwa latihan ini diadakan, 
“I rhubung dengan maksud untuk 
memperluas usaha Biro Penerangan 

in menjediakan bagian itu mendja- 
idi badan jang berdiri sendiri untuk 
eperluan mana- sae Naa lebih bas Ef 
jak tenaga2 ahli. KI ju 
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. jari Rokok jang enak? 
ISAPLAH ROKOK 

TJAP- DJAB' F 

ai
 

   

  

gag 
|
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Bingkisan, berisi & bidji Tjoklat Wafel TJAP GONG 
Wafelchocolade atau 
3 bidji Tjoklat Wafel TYAP GONG Wafelchocolade dan 
3 bidji Tjoklat karma TJAP MATA Nougatchocolade, 

GONG Wafblehacolido dan, 
TJAP MATA Nougatchocolade, 

2 matjam Hoklat CERES jang baru dan lezat 

) Iakannnasenesene anne 

harga reklame Rp. 2,50 

D
a
 

N.V. Reiss & Co. £ 

  

  
  

    

'Tanggung puas 

: — Tjari - Warung? dan Toko2 

SURJONO p/a ILLIAS 50 sen tiap2 lembar. 
Bejad | JIARMADI & CO. : Ni 22 - “NBA Por ol 76 — Magelang: 

“SEDi A SWEEPSTAKE 
sii Pu? 
Startnummer 1 s/d 180. 

          

    

BESOK MALAM PREMIERE 

    

   

REMIERE BESAR BERBARENG : “G3 Na. 

REX “METROPOLE ORION 
“5.00. 7.00 9.00. : -3.00- “5.15 "A15 9.15 5.00 7.00 9.06 
  

1 EXTRA: mna, Sore K7 3.00 di #METROPOLE" 

    

Kapal perampok du : : 
Nafsu me    

  

   
   

   

    

“dinta!!! 
an dilautan jang. -dahsjat!!! 

laut di abad 18 jang mengagumkan!!! 
00 — 12.00). “2 

Ini malam pengab.: 
ORION : 5-79. (seg. umur) 

3 Spencer Tracy — Liz. Taylor 

FATHER of tho BRIDE" 
agalan Ini malam 

- 7.00 9.00 (17 th) 
| Betty Grable — Dan Dailey 

|, CALL ME MISTER" 
Century Fors Technisolor: 

   

    

      

   
  

  

   

Harga 4 Rp. 7,50 ditambah porto 
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Ta Ammy 

Roy' 

  

   
   

  

Bila Dokter 
tidak memberikan 
peraturan lain 3 X 
sehari 1 « 2 tablet, 

  

Obat Ba uh kan e jang jur 

. Amisebeh Dysenterie 
2»  Medjan ' 

» Buang? air. 

- ENTERO-VIOFORM 

on Diare 

Sekarang terdapat pula 
dalam sampul 

berisi 2 tabh     

  

      

  9g 
1 sampula 2tabl. :Rp. 0.75 
1 tabung 320tabl. : Rp. 7.— 

KANTOR « PENDJUALAN CIBA 
KN aa 

2-HP/ev.-303 

Rogers 42 
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| 

Li jUR. | 
badan, me 
bagi kaum lelaki 
liknja untuk 
NJA 

  

it. 

| 
| 

:   
  

| Telah “bertunangan: 

( AS. Pamoedjihati 

naannja bagi kaum wanita 
sick, an mendjaga mendapet turunan jang sehat dan kuwat. 

ntu 
Ran kutika jang pendek dengan aturan membeli 
persen 1 botol, jaitu sebagai berikut: 

b. Harga 1 botol (600 cc) Ri 15.— (tidak sedia botol - ketjil) 

c. Perhatian: Anggur speciaaf reclame ini diterangk 

'd. Tempat2 dimana dapet membeli anggur ini: 

SEMARANG. DEMAK. 
Liem Tiauw Hoen, Petudungan 2.| Toko Tjing Pioe, Petjinan 47. Tk Obat Hway An Tong, 

Gang Warung 3| PURWODADI. 
Ibse PA RA. Oey Ho Liong, Dil. Raja. 

' Toko Hwa, Djl. Raja. Oey -Tjoo Gwan, Dji. Raja 6. 

kubus. Tee, ko 
| Toko Saerah, Djl. Pekodjan, PAN On rap 
IBLORA. Tn yenakiaa : Tan Tjoen Hong, Djl. Stasion 27A/ Toko Joeng, Dji. Pasar 120, 

(were, Na 
Toko Saerah, Djl. Raja 185. “Dil. R. Diponegoro 28. 

(PATI. 
'Toko Ana, Muka Stasion 38. 

1 V. BINTANG TOEBJOE 

's edia: 

“Istimewa 

kerna TIDA PAN 

Perhatian! 
Untuk MENDJAGA pekerdjaan kami, kita TIDA PERNAH dan 
Tiap-tiap lan 

  

  

TONI — HOME PERMANENT (Compleet atau obat “sadja) 
dan DJITU sekali untuk ANAK-ANAK PREMPUAN KETIJIL, 

" PERMANENT-WAVE " 

  

gganan kami djamin, bahwa pekerdjaan kami tetap dilak 
jang PA pengalamannja. Dalam ini bulan, untuk Perm 

   

   

  

AS — TIDA BERAT — TIDA USAH DUDUK LAMA, 

"COLD WAVE “ HAAR VERVEN d.sb., 

Peralatan 

MODERN. 

Stijl menurut ali- 

ran dfaman. 

Obat krool Kwa- 

: liteit jang terbaik. 

SE MARANG 
TIDA AKAN memberi peladjaran Krool! 

ukan oleh si pemilik sendiri dengan bantuan kapster-kapster 
anent-Wave harus minta "NGPAN lebih dulu,   

  

PSA an 
  

  Ta 
K3 arWOno 

   
  
  

  

    

    

Bandung 
AAA | ARENA BRYLCREEM 

F memberi tjahaja 
memanas om lang indah sena ambil 

Delta an mentjega erings 
—. nja rambut. 

: .. 
R. V. Soedjito "KARENA! 
bandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dar 
Praktek umum. 

Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

&. S. Elisabeth 10. 30—11. 30. 

  
    

njak? jang murni 
Tan Png bahan? 
Beton 

hat 
  

  
Djika Tuan/ Njonja tahu 'apakah 
akan terdjadi dikemudian hari, 

(KARENA | BRYLC 
  

ngan berganda, 

  

    

tentulah banjak Halangan2 dan yambut sehari-hari rapi Kesukaran2 bisa dapat disingkir- dan Sangat sehat $ Aam, EN an jika kau hen manja - ialah obat ram- ak memetjah kesulitan? penghi- | t jan dupan. Segala hal dirahasiakan. 2 ja San 

M.S. Rahat 
OCCULTIST| 

Seteran 109. — Semarang 
Djam bitjara: 9—12 pagi | 

5— 7 sore |   

  

  

  

Kabar Girang pertama 
Da lam Tahan 1954 

  

sPAX” tjap "BINTANG 7 teristimewa menguwatkan 
ar sumangat bekerdja dan menambah darah 
jang habis diserang dari sesuatu penjakit, seba- 

(Special golongan wanita dengan Anggur ,,NJAT 
?, jang selainnja menambah darah djuga besar kegu 

jang merasa datang bulan tidak tjo- 

membuktikan kefaedahannja anggur2 tersebut kami sedia 
1 botol dapet 

- Mulai tgl. 10 Januari 1954 sampai 10 Februari 1954 di selu- 
ruh Djawa Tengah. 

- dapet persen 1 botol djuga sama besarnja. 

an pada 
'etiketnja jang ditjitak dengan kata2: ANGGUR SPECIAAL “'RECLAME. Jang tidak tertje tak perkataan ini tidak berlaku 
bagi persenan ini. 

  
KALIWUNGU. 

“Toko Damai, Djl. Raja 76. 

KREKOT No. Il DJAKARTA 
s    

osn Obat V3. Djanuari '54 
  ersama dengan SRIKATON-Iheatre Solo KOMIDI KUDA DARI SOVJET UNI JANG TERBESAR DISELURUH DUNIA rutang 201 The Circus Arena” » s5 

U. P. 0 Tiap hari main dj. 9.30 pagi-5.— 7.9... SOLO SRIKATON jap MAF batin KITA aa Tiap bari main dj. 10.- pagi—5.15-7.15-9.15 5 SEGALA UMUR 
  

  

SLIPPERY 
KOEK IN 
WHITE 
RIVER 

Roy dapat 
buah padas jang litjin didalam su- 
ngai White River........ sa 

(NO, TRIGGERI GO BACK!) 
YOWLL BE CARRIEP pr 
AWAY. IN THIS 
CURRENT! « 

    € CAN'T HANG ON MUCH LONGER " 
| —MY FINGERS ARE GETTING Jl 

  

berpegangan pada se- —. Saja 
gangan lebih 

— Djangan Trigger! Kembalilah. 
« Engkau akan 

deras ini! 
terseret oleh arus jang 

— Ueeh-eh! 

lama lagi 
djari2ku mendjadi kaku! 

   

tak dapat berpe- 

TRIGGER! WHAT ARE 
ygu PN TO PO2       

   

  
— Trigger! Engkau hendak mentjoba berbuat apa?   

     
BRYLCREEM 

.mengandung mi. 

jang me- 
melihara rambut tadi se- 

emberi kesena- 
sebab 

| PA Bavicreem 
mem : - .- .x Tas - at 2 PA OA mekkah 

Besok malam Premiere 
LIE ERL dim. 

     

    

dan 

jang 

REEM 

- OBAT RAMBUT JANG SAMPURNA « 

    

  

| Dira dengan segera: “ 

DUA ZETTER 
jang sudah berpengalaman dan paridai betul. “ 
Upah menurut kepandaian 
Lamaran datang sendiri pada 

PERTJETAKAN & PABRIK BUKU 

THE ENG LIAN 
KALIKO PING 13—15 — SEMARANG se

nt
an
a 

me
ns

am
an
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2 STT C0 CONCERN CINEMAS — 

    

LUX 5-7.9- Premiere INI MALAM dan Besik malam (17 th.) 

NOEL COWARD CELIA JOHNSON 
MARGARET LEIGHTON 

OT PLANII ON OP Lonben Tilu POOLOTiNa sep 

"oacmm | he 
Astonished 
Heart -- SBAHAM Pum 

SEREENPLAY BY mai cow/ap - “ PROBUCED BY ANTONY BARB BOBONAN 
PIRBETER BY TERENCE FILMER & ANTONY DAR eoanyan 0 EYEMEY 26x Propverien ras tainatonoyag 

| 2e0tgrtsan pirranagnsan 

HATI JANG TERSESAT. 
Pertjintaan jang berbahaja! Siapa jang didapatnja mesti musna! 

3 IYALO TAJO - NELLY CORRADI - GINO MATERA 

FAUST And The DEVIL" 
He toid his soul for the love of a maiden! Gempar! 

  

Akan datang 

  INI MATAM 
Robert L. Liapart PREMIFRE ha 

tu. 17th) Tia 

3 da Gran Paul 

   

    

5.00 7.06: 9.60 N 

UNTUK LELAKI 5 

SADJA! 

“it 

Margaret 
Field 
lames 
Dabsan 

IMEL ae CoRogeA TION Rerenae 
Today's most shoecking scandal! Penuh sensatie! Menggemparkan. 

IN DRA INI MALAM PENGHABISAN 
ADE TICOALU Bintang Radio 1952/53' 

5.06 7.00 9.00 SUHARA EFFENDI — NURHASANAH — 
, EULIS ATIKAH — ENDJEK — dl 

»Merafjun Sukma” 
Film Hiburan-oerisi dibiasi dengan Tagu2 meraju! Menggempafkan! P 

  

YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFP 

.Calamity Jane and Sam Bass” 
woman and dangerous man! 

Techricoror! The untold untamed story of the frontier's most notarious 
Penuh sensatie! Gempar! BA : 

ROYAL INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
700 9.00 R. SUKARNO # KOMALASARI - DARUSSALAM 

3. ERBEL EN Ca G 8 “Him Indorona 
jang memikat! 

Besok malam Premiere: 

5.00 

  

  

Besok makam : gag MN Pen na 
ADE" FIBUALU dalami "3 Meratj un Sukma 

ROXY INI MALAM PENGHABISAN (U-13 tah) 
5.00 7.00 9:00 CHOU MAN HUA — WAN JUAN LONG 

»SIN LING PO SIAN TZE" (Play Boy) 
Film Tiongkok — baru — dengan tjerita memikat penuh njanjian?, 

DAWN PAI YEN -— FADIAR 
. Ghao yangs 

f 

2G 2 
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(u. 17 tah). 3 :


