
    

  

   

  

N. V. Suara 
Hetami. : 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 

Eng Administ 2087 Smg. 
a Lengganan ' (bajar dimuka) Rp. Il-— dim kota SA 
— luar koth Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 

pe Laba, kol. Harga etjeran 60 sen p. lembar. 
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—Yanks, Leave | 
Anna Ong   eetj 

mukakan bel 
jemen teiah 

    Van Spalk 
Ditangkap 

Di Jogja 
Ci Jogjakarta, didapat keterangan 
bahwa ketika hari Saptu, tgl. 9/1 

Dengan perhatian besar telah diikut? di India permintaan Pakistan uantuk 
bantuan militer dari Amterika Serikat. Gambar menundjukkan suatu peng- 
umuman konperensi di New Delhi fang -dapat bantuan dari kaum kiri 
All India Peace Council dibawah pimpinan Djenderal major S8. L.S. Sok- key, pemegang terachir dari hadiah perdamaian Stalin. Pengumuman tadi 

erisi seruan kepada Amerika untuk Keluar Dari Asia”,   
    

Siapa Ingia Memiliki Ba- 
rang2 Bekas Radja Farouk? 
— Beribu-Ribu Barang2 Berharga Akan 

. Dilelang — Diantaranja Kumpulan 
— Prangko2 Jg Sangat Berharga 

.. SEMUA BARANG2 EMAScan permata dan kumpulan2 ba- 
yang2 berharga lainnja jang dulu termasuk kumpulan2  barang2 

| diistana radja Farouk dalam bujan2 FebruarisMaret 1954 akan 
didjual setjara lelang dimuka umum di Cairo. Demikian diterang 

Pendju 

kapan atas dirinja seorang Belan- 
da Indo, W. N, Indonesia berna- 
ma yan Spalk, bekerdja pada N. 
V. ,»Wenang” didjalan Sentool 
Jogjakarta. Mengenai penangkap- 
an itu beum didapat keterangan 
jang lengkap hanja diketahui bah 
wa yan Spaik adalah bekas ang- 

|fauta Knil. Selandjutnja dinjata- 
kan bahwa penangkapan itu atas 
perintah dari Djakarta dan besar 
kemungkinannja ada sangkut 
pautnja dengan penangkapan2 ig 
gilakukan dilain-lain kota. Demi- 
kian wartawan kita. : 

Sementara itu kalangan lain 
menjatakan bahwa yan Spalk ig 
sudah kl. setahun 
Jogjakarta, disinjalir sebagai se- 
6rang. jang mempunjai perhubu- 
rgan dengan organisasi2 penga- 

   

  

    

   
| kan oleh duta Mesir di Indonesia Ali Sahmi El Amrousy” dalam 

Djakarta. 
diadakan pada hari Rebo pagi di ntornja 

) 1 umum itu :kan dimulai dengan melelang 
kumpulan dan kemudisn menjusul pelelangan mata uang dari abad ke 19 dan ke 20 serta bintang2 dam emas se 
diumlah 8.500 buah dan 160 huah dari platina. Sesudah itu 
dijlezng kumpulan barang2 emas sermata lainnja.,. 

fjau dan N.I.G.O. (Ned. Indische Barang2 jang mempunjai arti se- nan 5 

Ha ra pa n USA  Guerilla Organisatie). Karena pe- djarah . disimpan dalam muse- 
|. um. Selandjutnja oleh duta Mesir di .meriksaan masih terus dilakukan, 
terangkan bahwa  konperensi pers “maka pihak kepolisian belum da- 

pat memberikgu keferangan se- 

LD 

|. jang diadakan ini dimaksudkan pula” Thd Indo “sia 
EARNEST H RECHT, wa lengkapnja dan besar kemungkin- bagai pertemuan perkenalan dgn 

wakil2 pers. Pertemu 

    
   na. Na uan sematjam kil presiden untuk Asia dari kan snnja sete'ah itu, yan Spalk -skan ini hendak diadak “lagi dimasa Pn tan Amerika Kpd Press, aNtrbatlcan ke Djakarta. MAKAM en iman berkedudukan di Toko, jg'tahun 5 

  

“Duta Mesir tsb" katakan pula ia 
menaruh harapan besar untuk masa 

| datang hubungan dan kerdjasama 
antara Indonesia dan” Mesir akan 
mendjadi semakin rapat, baik dila 
pangan politik ekonomi perdagang- 
an maupun dilapang kebudajaan. Di 
lapangan kebudajaan diantara Indo 
nesia dan Mesir akan dapat diada- 

“kan tukar menukar professor? dan ' 
mahasiswa, sedangkan untuk  me- 
ngembangkan perdagangan dan hu- 

il. mengundiurgi Indonesia dan ' ? 
kini dalam perdjalanan di Ameri » 
ka menjelidiki Bbkeaiaea orang2 Leveransir A.P. 
Amerika tentang Asia, mengensi . si 
Indonesia merulis dari Oklaho- ' Ditangkap 
ma, bahwa  keinginan2 - orang? | i 3 
Amerika mengenai Indonesia a.l. | — Ada .Fial2 Besar”... 
adalah sbb.: IhL.S.K. SEORANG warganega 

1. Mereka harapkan supaja Indo YA Indonesia turunan “Tionghoa 18 
nesia selekasnja dan sepenuhnja Selama ini mendjadi leveransir 
aman sehingga seluruh rakjat dapat Angkatan Perang di Pontianak, 

   
bungan ekonomi diantara kedua ne ditudjukan “ kearah pengusahaan hari Senen setibanja dari Djakar 

| geni Itu suatu perutusan perdagang sumber2 alam Indonesia jang kaja ta dengan pesawat terbang telah 
an Mesir baru2 ini mengundjungi iru. ditangkap oleh CPM dan lang- 

    

Indonesia. Demikian duta Mesir. (Ant) 2. Mereka harapkan supaja Indo sung dimasukkan dalam pendjara. 
Pa 5 .nesia dapat memberikan bantuan Kalangan resmi belum bersedia 

' serta prestigenja “bersama2 ,,nega- memberikan keterangan, tapi se- 
ra2 merdeka” untuk menentang ko- mentara itu dari kalangan jang 

x & # 

Utk Waktu Jan g loniafisme komunis. | sangat mengetahui ,,Antara” da 
: 1 2, Peianagannia akan ena pat keterangan, bahwa penangka 

« Ne ma TERONG ANTON IIS" PAR METE: phi pakan IT: Kakak daan ita 
Belum Tertentu Oni! Pebapar NNENe 5 PENA Raa Baraka banjak .,hal-hal besar”. suatu organisasi pertahanan  regio- 

dd Kaka Apa jang dimaksudkan dengan 
5 e Pa ” K3 - . 3. £ 

4. Diharapkan djuga supaja Ame- ..hal2 besar" itu tidak didjelas- 

rika dapat lebih banjak membeli ka kan. Achirnja dapat ditambahkan, 
ret dan timah dari Indonesia dengan bahwa saudara muda L.S.K. yang 

: En harga jang baik. Demikian menurut mempunjai toko beras di Pontia 
KALANGAN2 jang mengeta- Hoberech, pendapat2 orang di Ame nak dan kini berada di Diakarta, 

hui hari Selasa menerangkan di rika. | djuga turvx ditangkap. (Antara) 

bermaksud untuk menguasai Djer 7 
man Timur selama waktu jg tak trte saga. memamg Dl /Keadaan Darurat 

Kekuasaan Russia Akan 
Diteruskan Di Djerman-! 

i Timur? 

    

.- 

mer 
halangi terben u k ja I 

"Pakistan Sediakan Pangkalannja Kepada 
Jai vaki PM. Dien Time (Negara2 Bersahabat: Keterangan P. M. Otto Nuschike, | Ali Dari Pakistan-— -Pakistan Tidak ten Bo me at Takut Pada India 

Dalam  pidatonja “Otto Nuschke ' ' “berkat: aya" Apri aa“ PERDANA MENTERI Pa kistan Mohammad Ati hari Se- 
ea Da ARI Sikat “a8 jasa menerangkan di Calcutta bahwa mesk'pun Pak'stan tidak 

.putsch” baru jang akan idakadna. akan memberikan izin untuk memhuat pangkalan2 militer kep:- 
kan selama konperens “Enaaa) Bel! da negara manapun djuga, tetapi akan membolehkan pemakaian 
ssr. di Berlin. Nuschke me Ipangkalan2 demikian itu oleh setiap negara bersahabat dalam ke 
terangan2 dari  menter ntadaan darurat. Mohammad Ali memberikan keterangan2 ini ke- 
Soviet, Nicolas Buganis an pada Wartawan2 sebelum berto zk ke Karachi dipangkalan ter- 
dan tertinggi, Constantir .|bang Calcutta. SA Mn sa ng 
ki. jang 'menjatakan, bah 2 : 2 Selandjutnja oleh Mo ne 2 
kata apa jang dinamakan ahwa 
dari 17 Djuni” itu berh: 

        

  

    
    

  
  

diterangkan dengan 
Pakistan ingin memperkuat kekuat- 

tegas, 

       

berdiam di 

  

    

   
   

  

. Selasa telah mendjatuhkan 

  

2 jadi MN .. . an militernja se-mata2 
wara “intai k Kg .' Saat? Baji Lahir djuan untuk melenjapkan suatu ke- 

nai keterangan Nuschke itu bk 7 lemahan jang bisa menjebabkan ada 
Nani :.. Ma . 2 TE si ikatak: 4 5 Na djurubitjara kementerian Inap Bi Di erda ans- nja agresi. Dikta kana, :hateip £ & 

ri berkata: Saja ““berutaja ia Pp , kistan -tidak takut “akan ' adanja : - a kepada| — agresi dari pihak Rusia, RRT, in- 
tni kan dia, jang paling tidak dari pihak In-    

  

1 "4 Da Kedok Penerangan? 
.|-Plaat Gramopon Me- 

| ngenai Kelahiran Baji PERISTIWA .DE VRIJE PERS" 
SELESAI 

Tuna ISEBUAH ALBUM berisikan p'- 
Pengadilan Negeri Surabaja Iringan2 h'tam jarg memuat sua- 

22 dan komentar2 tentang kela- 

A1 hiran searang baji hari Selasa 

mulai didjaal di Amerika. Se- 
ilerang dokter memberikan — ko- 

mentsr dengan datar belakangnja 
langkah2 djurorawat jang pelahan 
nelahon dan huni alat2 pembe- 

dah, dan nasehat2 dokter kepada 
sang ibu, 

       

     

   

  

   

    

   
    

   
   

  

    

   

  

    

masing2 1 bulan pendjar 

Piringan hitam itu telah dibuat 
untuk memberikan pendidikan keia- 
min “kepada kaum muda. | Ketira 

I-baji mulai nampak kepalanja, dok- 
ter dalam komentarnja menamakan 
kepala tadi hampir botak,' kemudian 
mengumumkan — dilihatnja pundak. 

dan lain? basian badannja lagi ar   
ingin 

jang 
dia, dengan mana Pakistan 
mempertahankan perhubungan 
sangat “baik. 

Meskipun tidak memberikan 
untuk membuat pangkalan? “di Pa 
kistan, ia menegaskan, bahwa djika- 
lau dipandang perlu, Pakistan 
pat. mengundang setiap negara jang 
dipilihnja hal mana menurut ketera- 
ngannja tidak akan mendjadi urusan 

Ai 
ud 

DALAM “BIDAHGNJA hari 
Selasa malam, dewan menteri 
telah membitjarakan usul perda- 

na menteri Langka untuk meng- 
adakan pertemuan informil 'an- | 
tara para perdana menteri ne-| 
gara2 Asia tetangga Langka.) 
Dalam  pengiimuman jang dike- | 
luarkan pada hari Selasa malam | 
perdana menteri Ali Sastroami- 

djojo “menerangkan, “bahwa ia 
pada  umumnja.   - tuk mengachiri dengan seruan: anak 

lelaki! Piringan hitam itu ditutup de 
ngan tangis baji tersebut... 

ngumuman itu selengkapnja ada- 
lah sebagai berikut: 

menerima usul | 
perdana mentefi Sailan itu. Pes! tara Lima Negara tetangga jang 

Makin Bertambah Hebat — Ada 
Ja »Api Besar Jg Dapat Membaka 

“. “Babi ageh" 
Rakjat Atjeh Supaia Bersatu Lan 
gelam Llw Suasana Tuduh-Menu 

Memfitnah: Seruan 
ANGGAUTA PARLEMEN Ameiz 

penindjauannya kedaerah Atjeh, pada hari hadap waki perdana menteri I, mr. Wongsoneg: 
apa soai2 kepadaria i 

t 3 

maa anur Lag daerah2 A1 
ma dua minegn. Kepada P.I. Aneta, i: 
pada wakil P.M. 1 mr. Wongso negoro 
tian pemerintah akan soal tawanan2 pc 
meminta perhatan pemerintah 
tawanan2 itu jang seluruhnja ber djumiah 
baiki, seperti perawatan keseha tan diah makanan. 

1. disini telah dilakukan penang- 

       

   

          

   
   

  

     

  

   

  

Baha: 

  

kah 4000 orang pers 

dadap mereka masih kurang me- 

itu perlu untuk kepentingan  pe- 

perlakukan baik, maka bilamana 
Janti mereka dibebaskan, maka 
mereka akan membawa kabar jg 
baik - kepada kawan2nja dikam- 
pung. banwa pemerintah memang 
benar? tjinta kepada rakjatnja. 
Selainnya daripada itu Amelz te- 

Wongsonegoro 'akan tingkah-laku 
daripada anggauta2 alat? negara. 

laku jang dapat menjakitkan hati 
rakjat, & 

Pengangkatan2 
pat perhatian dari 
alah soal pengisian vacuum da- 
am kepamongpradjaan. Hendak 
ya dalam mengsi lewongan2 itu 
Iangkat orang2 jang betui?2 ne 
trais sehingga dapat d harapkan 
dari mereka itu kebid aksanaar 
ang menghendaki beltul2 zkan 
penjeesajam persoalan2. Mengi- 
ngat orang2 jang d-ngini oleh 
salah satu golongan mungkin se 
kali akan menimbu'kan kompli 

nerangkan, bahwa: banjak pe' 
ngangkatan jang telah dilakukan 

lang kurang baik. Jang : 

d'abatan residen 
koordinater. Untuk djabatan itu 
mesti diangkat orang jang betul? 
teakap dan netrai, den orang se- 
matjam ini ada di Kutaradja. 

Menurut  Amelz  djanganlah 
hendaknia diangkat orang2 jang 
“rgolong ada solonsan Tengku 
atau golongan Teuku. 

    

Perpetjahan makin hebat. 
Amelz menjatakan, bahwa ia men 

dapat kesan, bahwa  perpetjahur. 

dalam kalangan rakjat Atjeh mak 
bertambah hebat dan ada beberapa 
orang jang dengan tidak sadar telah 

melakukan usaha2 jang djika dilan- 
djutkan akan merupakan api bescr 
jang dapat membakar habis Atjeh. 
,Hal ini telah saja kemukakan ke- 
pada wakil P.M. I, mr. Wongsone- 
goro”, demikian  Amelz. Ia menam: 
bahkan, bahwa selain penjelesaian 
jang didjalankan pemerintah jang 
penting sekali ialah  supaja orang 
|Atjeh bersatu ' djangan tenggelam 
dalam suasana tuduh-menuduh dan 
fitnah memfitnah. 

Gubernur Amin menurut Amelz 
nampak berusaha dengan kesunggu- 
han untuk menjelesaikan persoalan2 
di Atjeh itu. Tetapi segala sesuatu 
ita tergantung pada garis politik pe- 
merintah pusat sendiri, 

Pada achirnja ia menerangkan,   bahwa penjelesaian soal Atjeh hanja 
akan “ditjapai dengan djiwa jang 
haus akan pengertian dan penuh .ka- 

sih sajang kepada orang Atjeh. (Pia).   
dengan tu- undang untuk kedua kalinja 

Ibu Kota Saru 

Utk Indonesia? 
“Prof Hollidey « kan 

Diundang Lagi 

PROF, CLIFFORD Holliday, 
ahli pembuatan kota pada PBB 
jang telah dipskerdjakan di Indo 
resia menerangkan hari Rebo di 
Singapura, bahwa dia telah di- 

ke 
Djakarta oleh Presiden Sukarno 
dalam bulan Djuli jad. untuk 
membantu menjusun suatu rentja 
na pembikirian ibukota baru bagi 
Indonesia. Demikian berita AFP 
dari Singapura. Prof. Holliday se 
karang sedang ulis suatu lapo 
ran tentang rentjana Djakarta di 

hak kemudian hari. Mengenai ibukota 
haru Indonesia itu telah disaran 
kan beberapa tempat, akan tetapi 
kohmm 2da kepastian. Demikian 
Prof. Holliday. Prof. Holliday se 
korang dalam perdjalanan ke Ing 
frs sesudah dism 6 bulan lama 

dari siapapun djuga. (AFP-Aneta). nja di Djakerta, 

surat dari perdana menteri Cey- tiap2 tahun sekali. 
lon jang bermaksud menjampai- 

kan pada 

tuk mengadakan 

saja tjita2 beliau 1in- 
konperensi in- 

formil antara para perdana men- 
teri Ceylon, India, Pakistan, Bir- 
ma dan Indonesia bertempat di 
Ceyion. ' 

Kira2 pada achir bulan April 

atat permulaan bulan Mei. Mak- 
sud konperensi itu, ialah “untuk 
memperkuat hubungan baik an- 

tersebut tadi. ” Menurut perdana 
menteri Ceylon konperensi demi- 

»Baru hari ini saja menerima kian itu mungkin bisa diadakan 

Pada waktu ini perlakuan ter- | 

muaskan.. Menurut. Ame:z -perla-| 
kuan jang baik terhadap mereka | 

Kasi2 baru di Atieh. Amelz me 

    
   

    

TAHUN KE VHI No. 273. 

  

   
   
     

   

(12 Djanuwari jbl. kira2 diam 4 sore, 
batik sedenukian rupa sesudah 

paca gambar diatas, bis tsb. n 

    

IS Bis ,Foriina” no. H-8188 dari Semarang menudju ke Solo pada tgl. 
didekat tikungan dialan Bawen telah 
menabrak tiang tilpun. Ketjelakaan 

ni diduga karena larinja bis terlalu kentjang dan djalanan djustru litjin. 
Y Akibat dari pada ini, 12 orang penumpang mendapat luka2, diantaranja 

luka berat. Para korban diangkut ke Rumah Sakit Salatiga. Tampak 
iasih terlentang ditengah dijalan. 

(Foto: NAPPHO) 
  

Tobing Tentang 

BERHUBUNG DENGAN   pengumuman 
'Ali Sastroamidjojo tentang undangan perdana 

agar supaja mereka itu tidz er “untuk mengadakan konferensi antara para perdana menteri 
De NG Geo flima negara Asia, menteri penerangan dr. F. L. Tobing mene- 

Tangisan, bahwa P.M.' Ali Sastrozmidjojo telah menjetudjui 

aa Bokannja Suatu Usaha 
| Blokvormi ng 

Konferensi Negara2 
| Afrika-Asia Jg Disarankan P.M. Al: 

lah meminta pula perhatian mr. 
menteri 
Langka 

dari 

perdana 
menteri 

utk. 
“menghadiri konferensi itu dengan saran jang serieus agar supaja 

: dalam konferensi itu djuga mendapat perhatian tjita-tjita 
Amslz selandjutnja menerang mengadakan konferensi negara2 Afrika-Asia. Menteri Tobing me 

san, bahwa jang pent ng. menda- njatakan, bahwa dengan ini Indonesia hanja mau 

negara-negara lain. 

Menteri Tobing menjatakan ke 
jakinannja, bahwa konferensi dari 
pada negara2 Asia-Afrika itu ada 
lah satu. djalan untuk menjum- 
bangkan buah fikiran untuk mem 
'pertegak perdamaian dunia. 

daripada negara2 Afrika-Asia pa 
da waktu ini masih belum men 
#japai suatu bentuk kristalisasi. 
“Ini adalah suatu inisiatif jg baik 

selama in, entah d sengadia atau edjurusan itu, demikian-dr. To- 
tidak, tesh menimbulkan reaksi “bing. S 

: 3 tutamat. Menteri penerangan selandjut- 

(penting, iglah. untuk mengambil hia menegaskan, bahwa konferen 
"Jowongan pada si negara2 Afrika-Asia itu bukan 

lah suatu usaha blokvorming. 
! 

Soal2 dalam Angkatan 
Darat. , 

Selandjutnja berhubung dengan di 
adjukannja pertanjaan?2 oleh bebera 
pa anggota parlemen mengenai so- 

| a12 dalam angkatan darat, menteri 
penerangan dr. Tobing menjatakan, 
bahwa ia merasa sangat heran men 
dengar ada pertanjaan? tsb. 

Dalam angkatan darat 

pat suasana reda 

faatnja untuk membongkar-bongkar 
soal2 tsb, karena saja tidak melihat 
akan manfaatnja bagi negara dan 
masjarakat.. '' Demikian menteri pe- 
nerangan, jang menambahkan, bhw 
itu hanja berarti membongkar ma- 
jat dari kuburan. 
Mengenai soal 17 Oktober, men: ' 

teri Tobing menerangkan, bahwa 
soal itu penjelesaiannja ditjari dgn. 
melalui saluran2 hukum dan usaha 
itu terus didjalankan. 

Rantjangan undang2 po- 
kok pemerintahan daerah. 

Rantjangan undang2 pokok peme 
rintahan daerah jang telah disetu- 

djui oleh kabinet dalam sidangnja 
hari “Selasa malam, dalam minggu 

ini “djuga akan disampaikan kepada 
pariemen, demikian keterangan men 
teri “penerangan dr. F.L. Tobing 
seterusnja. 

Menteri Tobing menjatakan, bhw 
menurut R.U.U. itu pada pokoknja 
pemerintahan daerah dititik berat- 

kan pada dewan pemerintahan  dae 
rah dan kepadania diberikan kesem 
patan jang seluas:luasnja "untuk men 
djalankan pemerintahan setjara men 
Calem.. Walatpun. : demikian tentu 
sadja kepada dewan perwakilan 
taerah diberikan kesempatan. untuk 
mengadakan koreksi pada DPD-nja. 

Dr. "Tobing menerangkan, bahwa 
sukar baginja .untuk  menjebutkan 
batas2 daripada - otonomi. kepada 
Uaerah itu. Kepada daerah? otonom | 
Uiberikan — kesempatan  seluas2nia 
Untuk melakukan aktiviteitnja sen- 

“diri. Menteri Tobing menerangkan 
pula, bahwa. .financiele verhouding” 
antara pusat dengan daerah akan 
diatur dalany undang2 lain, jang se- 
karang sedang dipersiapkan. (Pia). 

  

HAILE SELASSI HENDAK KE 
AMERIKA SERIKAT. 

Kaisar Haile Selasi dari Ethio- 
pia telah menerima baik undang- 
en presiden. Eisenhower untuk 
mengundjungi . Amerika Serikat, 
(emikian kementerian luar nege- 
ri Ethiopia mengumumkan pada 
malam Rabu. Tanggal berangkat- 
rja akan diumumkan kemudian. 

Pada waktu 
ini belum  diadjukannja atjara 
jang tertentu untuk konperensi 
pertama di Ceylon itu. 
Walaupun saja berpendapat, 

bahwa suatu konperensi antara 
negara  Afrika-Asia 

kan 'oleh perdana menteri Cey- 
lon itu, saja dapat menjetudjui 
usul mengadakan konperensi in- 
formil itu pada umumnja, karena 
sesuai “dengan “kita “punja ,,good 
neighbour policy” sebagaimana 
jang tertjantim dalam program 
politik pemerintah,   

  

Lang 
Haa Keatas ejaan “mana aman 

Pia Bata na sam atas an mann 

  

      

    

  

Ha: 
rus diakui, bahwa kebulatan suara ! 

sesudah- 
nja diadakan reunie baru2 ini terda ! 

jang sangat me-! 
muaskan bagi segala fihak. Karena ' 
itulah saja merasa heran. Saja ber-' 
tanja pada diri sendiri apakah man ' 

sejogjanja , 
lebih luas daripada jang diusul- | 

untuk 

melaksanakan 
pemerintah good neighbour policy jg tidak bertentangan dengan kepentingan? 

  

Portier 

Jg Kaja 

PADA MINGGU 1g lalu 
dalam sebuah kamar ketjil 
diatap rumah di New York 
telah meninggal seorang 
portir, jang selalu menutup 
kamarnya rapat2. Ketika 
kamar ini dibuka, diantara 
surat2-nja diketemukan ke 

..terangan2 jang menundjuk 
kan, bahwa ia mempunjai 
bankrekening sebesar $ 46. 
009, sedang selandjutnja ia 
mempunjai effekt2 seharga 
100.000 dollar. Lebih Ian 
djut diketemukan djuga be ' 
berapa anak kuntji lemari2 | 
besi bank sehingga diduga | 
ada kemungkinan, bahwa | 
orang tadi masih mempu- 

i njai kekajaan2 lainnja.   
  

' 

WILLIAM BLANDY 
MENINGGAL, 

Laksamana Amerika, William 
Blandy, jang mendjatuhkan bom 
pertama dalam  pertjobaan atom 
di Bikini dalam tahun 1946 telah 
meninggal ,dunia pada hari Sela- 
sa dalam usia 63 tahun, karena 

.serangan djantung. 
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Dulles Da 

Russia Di Konpe 

ran2 

Adeuzuer Pertja- 

: Akan ja Ada 

Fe damaian 

KANSELIR Djerman Barat, 
Konrad Adenauer menerangkan 
kepada fraksi Uni Kristen Demo 
krat dalam parlemen pada petang 
hari Selasa, bahwa mereka dapat 
mengharapkan suatu masa perda 
maian diwaktu jang akan datang, 
apabila terijapai persetudjuan an 

Rusa mengenai penggunaan tena 
ga atom. Tetapi sebaliknja Ade- 
n2uer menekankan, bahwa hal ini 
tidak berarti, bahwa bantuan ke 
arah pembentukan  masjarakat 
pertahanan Eropa harus dihenti- 
kan. 

Persatuan Eropa”, demikian 
katanja, ,,adalah suatu tjara jang 
terbaik untuk mendjamin perda- 
maian didunia,  gase menambah- 
kan, bahwa negara2 Barat pun 
merasa berkewadjiban untuk me 
wakili pendapat Djerman Barat 
atas pemulihan suatu Djerman jg 
bersatu kembali pada. konferensi 
Berlin jang akan datang. Achir- 
nja Adenauer menekankan, bah 
wa salah satu daripada ketesuhan 
iang paling besar dari kedudukan 
Dierman adalah persahabatan 
Djerman-Amerika. (AFP) 

  
ATYIARA. KONGRES N4810- 
NAL PERDNAMATAN JANG 

PERTAMA. 
Sebagai telah dikabarkan, dari 

tel. 24 sampai dengan 29-1 jang 
akan datang di Djakarta akan di 
'angsungkan Kongres Nasional 
Perdamaian jg pertama.  Atjara 
terpenting daripada kongres. tsb. 
ialah: Usaha memetiahkan kete- 
gangan2 internasional dengan pe 
rundingan dan sikap Indonesia 
terhadap masalah perang dan 
damai. Dari pihak panitia penje 
lenggaranja didapat keterangan, 
bahwa hingga saat ini perhatian 
terhadap kongres tsb. ternjata te 
lah meluas, meliputi para pemim   Ipin politik, sardjana, ahli2 kebu 

| dajaan sampai kepada kaum bu- 
ruh, tani, pemuda dan lain-lain. 
Panitia mengumumkan, pendjela 

san mengenai kongres dapat diper . 
oleh setiap hari kerdja dengan ber 
hubungan dengan panitia jang 
berkantor di Kramat Raya 99 
(rumah Dr. Thung Sin Nio) Dja 
karta. 
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Utk Pisahkan Perantfjis 
Dari Sekutunja Amerika 
Pihak Kominis Mendjelang Konpe- 
rensi Berlin Akan Pergiat Manoeuvre- 

Politiknja 

PEMBESAR? A.S. PADA HARI SELASA mengemukakan 
|Cugaan, bahwa kaum komunis dalam dua pekan j.a.d. ini akan 
mempergiat manoecuvre2 mereka 
|Gjasama antara Peranijs dengan 

dengan maksud mengurangi ker” 
A.S., baik di Asia maupun di 

Erop2. Mereka berrerdanat. b- hwa Moskow beserta negara sa. 
|tevinja baik di Asia maupun di 
(sebanyak mungkin keb mbangan 
Jakukannja konperensi para men 
'Berin pada tanggal 25 Djanuari 

Chan Nak: 
Kambodja Tax Akan 
Masuk £esuatu Blok 
“Tanpa Peraatjis 

  

P.M. KAMBODJA Chan Nak 
dalam keterangannja kepada war 
tawan AFP di Pnompenh pada 
hari Selasa “menjatakan bahwa 
pemerintahnja tak tahu menahu 
tentang suatu usul untuk memben 
tuk suatu Uni Negara2 Buddha 
termasuk Muary Thai, Kambo- 
Cja, Laos dan Burma. Chan Nak 
menegaskan bahwa pemerintah- 
rja tak bermaksud memasuki se 
suatu blok, kumpulan atsu Uni 
dalam mana Peranti's tak turut 
serta. (Antara) 

Al: Konperensi Ceylon Spj. Tjari Kerdja-Sama Afrika-Asia 
Berhubung dengan itu saja tak 

dapat menjetudjui — apabila 'da- 
lam kenperensi itu akan dibitja- 
rakan hal2 jang dapat mentje- 

rai-beraikan negara2 tetangga 

(peserta konperensi. Sebaliknja 
saja akan menjetudjui usul 
mengadakan konperensi itu, apa- 

bila dalam atjaranja — termasuk 
pula kemungkinan untuk mem- 
perbintiangkan adanja konperen- 

Si “Afrika-Asia jang lebih luas 
daripada - jang  ditjita-tjitakan 

Oleh perdana menteri Ceylon itu.   Demikian statement perdana 

menteri Ali Sastroamidjojo, 

Eropa akan berusaha menjupkan 
dalam keadaan, mendfjelang di. 
eri luar negera Empat Besar di 

Sedjak beberapa lama, pembe- 
sar2 militer di Washington meli- 
hatnja adanja hubungan langsung 
antara maneuver propaganda ko- 
munis jang bertalian dengan Indo 
China dengan tekanan Rusia di 
Eropa dengan tudjuan, supaja 

| Perantjis djangan meratifisir ma- 
sjarakat pertahanan Eropa, EDC. 

(U.P. Aneta). 

BELUM ADA TANGKAPAN 
LAGI TERHADAP 
ORANG2 ASING. 

Selain seorang Beianda jang 
baru2 ini dtargkap diatas kapal 
Oranje hingga sekarang tidak ada 
orang2 Belanda jang d'tahan po 
Isi Medan jang dituduh ada 
sangkut-pzut dengan gerombc4 
lan. Dem'kan Komisaris Polis 
Sab'rudin Kepala Kepolisian Me. 
"an-Belawan kepada Antara”, 
Demikian pula hingga kini tidak 
ada seorang asingpun jang dita- 
han jang dianggap ada huhu 
rgannja dengan gerombolan, Ta, 
pi atas pertanjaan, Sabirudin akui 
nerje"dikan mengenai soal ini s- 
buk dilakukan polisi Medan. 

DITUDUH MENGCHIANAT   DJ. MAJOR W. DEAN. 
Pengadilan distrik Seoul pada ha- 

ri Selasa telah mengambil keputu- 
san dalam perkara 2 orang Korea 
Selatan jang dituduh telah  meng- 
Chianati  djenderal major William 
Dean, komandan divisi ke-4 AS 
di Korea, sehingga Dean dapat vi- 
tawan oleh pihak Utara pada pers | 
mulaan perang Korea, 

Politik Luar Neger 
la Harapkan Sikap »Djudjur? 

tara Amerika Serikat dan Sovjet | 

| guna 
“Djerman jang dipersendjatakan kem 

n »Evolusi 
El 

? Dari 
rersi Berlin Nanti 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika, John Foster Dulles da 
lam suatu pedato pada Selasa malam dimuka panitya urusan luar 
negeri dari kongres mengatakan, bahwa sedjumlah besar  kesuka- 

harus diatasi dalam usaha kearah pelaksanaan persatuan 
Perantj.s-Djerman, Dulles selandjutnja menjatakan harapan semo 
ga Rusia dalam konferensi Ampat Besar jang akan datang di Ber 
lin ,bersikap djudjur sebagaimana djuga fihak Barat”, Dulles me 
nerangkan, bahwa djalan2 jang ditempuh untuk mengadakan pe- 
rundingan dengan Rusia dan serikatnja di Asia adalah akibat suatu 
inisiatif jang normal jang didorong oleh semangat merdeka. 

Ditambahkan oleh Dulles bahwa 
ini tidak berarti ada suatu rentjana 
tertentu dipertimbangkan untuk 
membagi kekuasaan dunia dengan 
fihak jang menindas kemerdekaan. 
Dulles menerangkan, bahwa set 
orang kini jakih, bahwa pada wak- 
tu ini dipusat Rusia sendiri terda- 
pat perebutan dingin akan kekua- 
saan antara  pemimpin2 jang. ber- 
kuasa dan rakjat umum. Dikatakan 
nja, bahwa membantu negara? lain 
terus-menerus “« bukan merupakan 

suatu politik baik, karena tjara ini 
lama kelamaan “akan menimbulkan 
kedendaman atau sebaliknja dari 
perasaan terima kasih. 

Pidato Dulles ini dinamakan 
' Evolusi politik luar negeri”. 
| Bertalian dengan Korea Dulles 
berkata, bahwa daja upaja Amerika 

Luntuk .mengadakan pertemuan2 dgn 

maksud mempersatukan kembali Ko 
reca dan mengungsikan — tentara 
asing dari wilajah Korea sampai ki 
ni belum lagi berhasil. . Tetapi 
Amerika belum putus harapan, de- 
mikian katanja. 

Dulles menegaskan, bhw. Ame 
rika sedikitpun tidak bermaksud 
mempertimbangkan rentjana pem 
bagian dunia dalam dua blok pe 
ngaruh. 

Dulles menerangkan: Dalam 
tahun2 pertama dari organisasi 
Nato sesudah agressi Korea, ang 
gauta Nato telah . membangun 

militer, jang sampai kini berhasil 
memelihara perdamaian di Ero- 
na, Tetapi ketjepatan jg sedianja 
dimaksudkan untuk membangun 
kekuatan militer ini tidak dapat 
lipertahankan terus. 

Dulies menambahkan: ,.Pada 
nertemuan. dewan Nato .bulan 
Aprik Amerika mengadjukan sua- 
'u konsep baru, 'ig kini terkenal 
dengan nama ,,konsep djangka 
pandiang,” hal mana berarti sua 
tu perkembangan kekuatan perta 
hanan berangsur2, dgn ketjepatan 
jang dapat memelihara kekuatan 
ekonomi negara2 Barat dan Ame 

rika. . 
Mengenai EDG Dulles menerang- 

kan, bahwa betapa pentingnja ma- 
sjarakat pertahanan Eropah itu ha- 
ruslah diketahui, bahwa Eropah Ba 
rat tidak dapat dipertahankan dgn. 
hasil jang baik tanpa bantuan dari 
Djerman. Tetapi turut sertanja Djer 
man masih terhalang akibat keten- 
tuan2 perdjandjian gentjatan sendja 
ta jang sampai kini masih berlaku. 

Dikatakan  olehnja, bahwa “Djer- 
man Barat harus dilepaskan dari ke 
tentuan2 perdjandjian gentjatan sen ' 
djata dan sebagai gantinja harus di 
tetapkan ketentuan? - baru politik 

mendjamin, bahwa orang2 

  
bali harus mengabdi untuk kepen- 

.tingan umum dan tidak akan meru 
pakan suatu  militerisme  Djerman 
lagi. Dulles menambahkan, bahwa 
Eisenhower selaku panglima ter- 
tinggi Nato dan kini selaku presi- 
den Amerika terus menitik berat- 
kan betapa pentingnja pamerika 
mengharapkan terpentuknja masja- 
rakat pertahanan Eropah dan iapun 
mengharapkan agar kelak -dikemu- 
dian hari dapat djuga terbentuk sua 
tu masjarakat politik. « Diterangkan 
bahwa ketjuali sudjuan? EDG dapat 
tertjapai, maka Nato dan chususnja 
perdamaian, akan terantjam dikemu 
dian hari. ? 

| Peringatan. 
. Menteri Dulles mengulangi per- 
ingatannja jang sudah2 berdasarkan 
prinsip politik luar negeri Amerika 
sebagaimana  baru2 ini dinjatakan 
untuk Timur Djauh, bahwa apabila 
ada suatu pelanggaran agresi oleh. 
RRT di Indochina, maka akibat2- 
nja akan besar sekali jang tidak sa 
dja terbatas pada Indochina sendiri. 

Menteri  Dulles -achirnja menjata- 
kan, bahwa bukanlah suatu strategi 
militer jang sehat untuk memeliha- 
ra terus pasukan2 Amerika di. Asia 
Yan dalam keadaan "sedemikian ru- 
pa sehingga di Amerika sendiri ti- 
dak: ada lagi tjadangan2 strategi. 

(Pia). 

  

Israel Akan 
Peringatkan USA 
Dutabesar Israel di Amerika Seri 

kat, Abba 'Eban “bermaksud akan 
memperingatkan ' kementerian luar 
negeri Amerika dalam “waktu sing- 
kat terhadap konsekwensi jang 
.sungguh2 (serieus) apabila ada ban 
tuan militer Amerika kepada nega- 
ra2 Arab untuk stabilitey 'Fimur Te 
ngah, demikian “diterangkan oleh 
sumber Israel jang ajak dipertjaja 
pada Selasa malam Ditlapat kabar, 
bahwa — Eban mempertimbangkan 
akan mendekati menteri tuar negeri 
John Foster Dulles, sesudah adanja 
pengumuman Amerika, bahwa pes 
merintah Amerika ' kini menielidiki 
kemungkinan perluasan bantuan mi 
liter “langsung kepada negara2 Ti- 
mur Tengah tsb. (AFP). 

  

“7 
te antara terdakwa itu jakni Hoi 

Chung Bong. mendapat hukuman 
,nati sedangkan kawannja jang ber- 
nama Han The Gyee mendapat hw 

Seorang ds ikuman pendjara seumur hidup, 

  

Bertalian dengan Nato menteri » 

suatu gedung darurat” kekuatan 
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Cabar Kota 

| Keadaan Air Leiding. 
— Tjatjing, Kotoran Keluar Dari/ Air Lei- 
ding—Pemerintah Daerah K.B.S. Mem- 
.perhatikan—Sumur? Boor Diadakan. 

Ls. (Oleh: Wartawan Sendiri) 
SEKALIPUN PADA achir?' 

sai keadaan disekitar Kota Semarang, 
ini musim hudjan telah mengua- 

namun demikian belum 
berarti, bahwa penduduk di kota Semarang tidak mengalami ke- 
sulitan2 mengenai keluarnja air leiding jang masih tetap belum 
nampak adanja perobahan jang menggirangkan, terutama . bagi 

kutan, dimana mengalirnja air 
an, hingga aliran air jang me- 

penduduk kampung jang bersang 
| seringkali .dibega?” ditengah2 djalan, 

' njusup 

z 
ta 

E.    

kta 

  

    

    

   

  

& jang monopolie”. Dw'illah! 

didalam kampung2 keluarnja belum berarti banjak, ketjuali 
apabila ,,pembegalan2” tadi sudah dihentikan: Hal demikian terdja 
di siang hari sampai kira2 djam 8 “malam, hingga pada sebelum itu, 
mengalirnja air leiding tetap terasa sukar. 

Keadaan pada tahun 1953 dji- 
kalau dibandingkan dengan tahun 
1952, ternjata sedikit berbeda. Ta 
hun ini mengalirnja air leiding 
makin sulit terasanja terutama ba 
gi mereka jang mempunjai tem- 
pat tinggal tidak berdekatan de- 
ngan leiding besar (hoofdleiding). 
Keadaan jang demikian ini dapat 
dimengerti, apabila orang menin- 
djau usaha2 pembangunan ' 'jang 
madju di Semarang, dimana dju- 
ga membutuhkan air leiding. Di 
kompleks Halmaheira jang . baru. 
dibangun umpamanja, penduduk- 
nia sangat kelebihan air leiding. 

  

  

. SIAPA INGIN TJANTIK. 
Dua orang dokter Amerika jg 

mendemonstrasikan — keahliannja 
dalam hal menghilangkan  ,.bu- 
rik” dsb-nja, sehingga bisa bikin 
orang kelihatan tjantik, sangat 
menarik perhatian Sirpong. An- 
daikata di Indonesia ada dokter 

,jang demikian pinternja, maka 
Sirpong akan berdiri dibarisan jg 
terdepan buat minta dimantjung- 

ikan hidungnja, dibikin ,Jumer” 
pipinja, dan pendeknja sampai 
bisa seperti bintang pilem Ramlee 
jang karena  ,,ngganthengnja” 
mendjadi impian gadis2. 

Memang, risikonja besar djuga. 
Begitu Sirpong berobah  djadi 
nggantheng”, djeng Sirpong bu- 
kan hanja akan ,.pangling”. Bisa 
djuga dia lantas duga bahwa Sir- 
pong akan ,, ngrenteng” jang 
lain lagi. Djangan? pipi Sir-pong 
digores dengan pisau tjukur. dgn 
sambojah ,,biar djekbk asal dia 

LALAP PETAI. 

Dengar Walikota Sudiro men- 
Gapat kiriman petai dari orang 
Badeui, Sir-pong pikir itu dua 
orang Beddeui jang katanja tidak 
bisa bahasa Indonesia mentjoba 
tarik perhatian walikota agar le- 
bib perhatikan kebersihan kota. 
Sebab, . begitu pak 'Diro makan 
sambil Jalap petai, kalau sorenja 

'duk, 

Mengeluarkan Sir kotor 

' Seperti diketahui, berhubung de- 
ngan kesulitan2 air leiding, — maka 
(penduduk jang merasa membajar, te- 
"tapi tidak dapat saluran air sebagai- 
mana mestinja berdaja upaja untuk 
mendapatkan air leiding dengan pel- 

bagai djalan,  antaranja membikin 
»gowakan” ditempat jang terrendah, 
didekat pipa leiding atau dengan 
lain2 akal jang pokoknja untuk da- 

An 
DJOBIA | 
KONGRES AHMADIJAH. 
Berhubung “akan diadakan mukta 

imar (kongres) Gerakan Ahmadijah 
Indonesia a.l. Lahore di Djokjakar- 
ta dari tgl. 23 s/d 25 Pebruari jad., 
maka oleh tjabang Jogjakarta telah 
|dibentuk suatu panitya, terdiri dari: 
Ketua: Sdr.. Moh. Irsjad, Penulis: 
Sdr. Moh.  Sjamhoedi, Bendahari: 
Kaelan dan dibantu oleh beberapa 
saudara2 lain, terutama para guru 
dari PERRAL 0 ene ta j 

| Muktamar" akan dibuka dengan 
resepsi, bertempat “di “gedung .nega- 
ra .pada tg“ 23/24 “Pebruari, “ di 
mana. ketjuali:-riwajat Gerakan Ah- 
madijah  dikupas,. djuga" akan di 
umumkan : tentang akan - keluarnja 

Our'an terdjemah  Djawa (bentuk 
dan sifatnja seperti 
mah Belanda-Soedewo). 

SEKOLAH RAKJAT UNTUK 
W.N.I. KETURUNAN 5 

TIONGHOA. . 
Sebagaimana pernah ' diwartakan 

oleh P.P. dan K. telah direntjana- 
kan untuk mendirikan Sekolah2 
Rakjat bagi Warga Negara Indone- 
sia keturunan Tionghoa ditiap-tiap 
ibu kota Provinsi. Mengenai soal 

    

      

  pat. air. Sebelum hudjan turun nii 
pamanja, pengambilan | air leidine 
kebanjakan dapat dilakukan de: 

perantaraannja sepotong ,,karet”, 

mana air leiding disedot dan kemu- 
"dian airnja dapa, dialirkan ke tem- 

pat gowakan “jang dibersihkan arau 

diberi lain tempat” jang dapat me- 
nerima air. Dari tempat ini, air baru 
dapat dibawa ke tempat2 jang ter- 
tentu oleh penghuni2 rumah. Terapi 
hal demikian tadi tidak mungkin di- 
lakukan kalau djustru hudjan turun, 

karena gowakan tadi mendjadi “pe- 
nuh air dan kalau pipa air tidak du- 
pat ditutup dengan rapatnja, ternjata 

kotoran air hudjan dapat memasuki 
pipa. Hal ini dapas dibuktikan, xa- 
lau pengambilan air dilakukan  se- 
habis hudjan dan air leiding disedot 

lagi. Malah pernah terdjadi djuga, 
bahwa dari dalam pipa telah keluar 

  

gunakan untuk tempat berlindung 
oleh binatang2 terhadap hawa pa- 
nas, sewaktu pipa “leiding terbuka 
dan tidak tertutup lagi oleh orang 
jang berkepentingan. Inilah keadaan 

sepintas lalu air leiding di Semarang 
jang banjak terdjadi dikampung2. 

Keadaan jang dapat dituturkan 
diatas tadi, ternjata mendapat per 
hatiannja fihak jang berwadjib jg 
kini rupa2nja sudah merasa ”ke- 
walahan” untuk dapat memberba 
iki keadaan leiding2, dimana te- 
kanan air-smemang kurang. 

Untuk mengurangi kesulitan2 
jang dialami oleh pelbagai pendu- 

Besar Semarang kini, berdaja se- 
kuat tenaga untuk mendirikan 
sumur2 boor. Jang sudah diada- 
kan di Pendrikan dan Purwogon- 
do. Menurut . keterangan, pada   pergi kamar mandi segera bau..- 

pesmg. 2 

Nah, dengan begitu “empok2 
Djakarte jang selalu makan petai 

-dan suka kentjing dipinggir dja- 
lan, bisa menjebabkan walikota 
kerahkan tenaga2 pembersih kota 
mulai bekerdja djam 6 pagi, jak- 
ni sebelum orang pada pergi ke- 
belakang. : 

Eh, siapa tahu  walikotanja 
Sir-pong djuga akan mendapat ki 
riman djengkol, sebab toh tidak 
ada bedanja antara wali dengar 

—wali, sekalipun jang satu di Dja- 
karta jang satunja lagi di Gom- 

" bel-lama. 

  

  

Benda Adjaib 

. Pada tgl. 28 Desember 1953, 
di ,,Suara Merdeka” telah dimu- 
at berita dengan kaimat ,,Ben- 
da Adjaib di pantai Selatan”. 
Benda tadi jang di t oleh 
Staf Divisi P. Unand, kemu- 
dian oleh Kementerian Penerang- 
an dikirimkan kepada Djawatan 
Meteorologi dan Geofisik, Dja- 
karta. Menurut keterangan - jang 

. Giberikan oleh Djawatan tersebut 
kepada ”Suara Merdeka”, benda 
tadi dapat diterangkan sbb.: 

  

  
Benda seperti jang dilihat di- | 

gambar diatas betul pelampung | 
jang dipergunakan untuk mendja | 
Ja ikan. Pelampung sebagian teng i 
relam dilaut dan djala dipasang | 
pada tali (Jus). Djadi photo diba- | 
Iikkan menundjukkan keadaan pa | 
da.wakta pelampung berada di ' 
laut. Pelampung ini djuga diper 

| gunakan di negeri Belanda oleh 
penangkap2 ikan disana. Djuga 

- dibuat dari gelas, tidak pakai tu- 
tup, djadi berisi udara. Demikian 
keterangan dari Djwt. Meteorola: 

' 

' 

t    
    

dan Djawatan Kesehatan Kota 
mengadakan penindjawan sumur- 
boor Pendrikan dan“hari Selasa 
ibi. menindjau ditempat sumber- 
an air Kalidoh, Ungaran... Menge- 
nai sumur boor, fihak jang ber- 
wadjib merenfjanakan itu a.l. di 
Lemah Gempal, Penrdrikan, Pur- 
wogondo dan djalan Sidane. Ha- 
sil dari pada  penindjauan tadi 
dapat dikatakan memuaskan. Su- 
mur boor di Pendrikan dapat me- 
ngeluarkan air untuk kehutuhan- 
nja 5006 sampai 11.100 orang 
penduduk. Setiap menit dapat me 
ngeluarkan air 400 liter dan pa- 
ling baniak Lk. 900 liter. Biaja- 
pja tiap sumur boor ialah “Rp. 
50.000,— (menurut rentjana bia- 
ja tadi hanja Rp. 20.000.—) Da- 
lamnja sumur boor jang berada 
Gi Pendrikan ada 62 m. dan su- 
mur ini dikatakan dapat menge- 
luarkan air bagus. Di Purwogon- 
do dalamnja sumur ialah 72 m. 
Kalau nanti air2 jang didapat 
dari sumur boor ini ternjata ber 
sih dan tidak menguatirkan bagi 
penduduk jang membutuhkan, 
maka air ini akan disalurkan ke- 
pada pipa leiding jang berdekat- 
an, agar dengan demikian teken- 
an air tambah dan penduduk da- 

,pat aliran air seperti apa jang di 
i harapkan, Dalam  menjalurkan 
air ini, Djawatan Kesehatan Kota 
memegang peranan penting utk 
mendiwga kesehatannja pendu- 
Guk. Usaha2 tadi setjara tertentu 

| kini masih diperhebat. 
Untuk melihaf situasi jang se- 

ibenarnja, maka pada hari Selasa 
“#bL, fihak DPD dan Djawatan P. 
U. telah menindjau sumber air 
Kalidoh, Ungaran. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek RATHKAMP 

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

HARGA BIR NAIK. 
Berhubung dengan kenaikan 

bea bir mulai tg. 1 Djanuari dgn 
52125 sen seliter, maka mulai tg. 
itu djuga harga etjsran bir di- 
paikkan dengan 25 sen tiap liter. 

Dengar demikian 1 botol bir 
dari 1 liter jang dulu harganja 
Rp. 4,85 (harga etjeran), Dalam 
harga 'ini sudah terhitung uang 
noafuk botol sebesar Rp. 1,50 se- 
tiap hotol. Pedagang2 etjeran di- 
perbo'ehkan mendjual persediaan 
bir lama dengan harga lama. 

(Aneta). 
—G.R.T. DIJOMBLANG MEM- 
BUKA KURSUS MODE-VAK. 
Oleh Ketua G.R.T. Djomblang 

Smg. pada tgl. 10 Djanuari jbl. te- 
lah diresmikan pembukaan — Kursus 
Mode Vak. dengan disaksikan oleh 
para hadlirin jang terdiri dari para 
undangan dil. Pengguntingan pita 

pada upatjara pembukaan ini  dila- 
kukan oleh Nj. Mungguh, dan sam- 
butan2 a.l. diberikan oleh . Tjamat 

Smg. Timur.  Penjelenggaraan kur- 
sus ini mengenai urusan kedalam di 
serahkan kepada Ketua bag. Wanita 
GRT tsb. Bagi para peminat jang 
ingin mongikuti kursus itu dapat 
mendaftarkan pada Nj. Soerjadi, 
Djomblang Kulon 605 Smg. 

  

di kini telah dibentuk sebuah panitya 

tjatjing dan lain2 binatang jang ru | 
pa-rupanja leiding tadi dapat diper- 

| Agama 

.kemudian memutuskan a.l. sbb.: S. 

tsb kita mendapat keterangan lebih 

dung sekolahan tsb di Jogjakarta 

|jang terdiri dari tn.2: The 
| Oe, — Ong Swie Tjiang, — 

Oey Yang Lee, — De On 
|Kiong, — Ir. Liem Tiong 
Sie Boen Djiauw. 

Beaja untuk pendirian sekolah | 
rakjat itu jang diberikan oleh Peme'! 
rintah Pusat (P.P. dan K.) ada ber 

p sunan Rp 350.000— dengan pe- 
|rintjian Rp 200.000.— untuk pem- 

Hong ' 

g Liang 
Hien, — 

bikinan gedung sekolah dan Rp 
1150.000.— untuk pembelian alat: 

yalatnja. : 
| Menurut keterangan tn. The Hong 
|Oe, beaja jang diberikan oleh PPK 
|dianggap tidak tjukup, karena beaja 
untuk pembelian tanah sadja sudah 

| berdjumlah- Rp 400.000.—.  Berhu: 
bung. kekurangan itu, maka oleh 
panitya kemudian lalu diusahakan 
untuk menutup - kekurangan2 “ itu 
dan berkat bantuan: dari masjarakat 
Tionghoa 'achirnja “beaja2 "jang di 
butuhkan bisa didapatkan. Tentang 

“sekolah rakjat itu kabarnja akan di 
beajai oleh - Pemerintah, begitupun 
guru2nja akan diberi oleh Pemerin- 

TEMANGGUNG 
126 ORANG TERLANTAR DI 
PEKERDJAKAN DALAM LA- 
PANGAN PERKEBUNAN. 

Untuk menapung dan mendidik 
orang2 jang tidak mempunjai ..tem- 
pat tinggal jang tetap, pekerdjaan- 

Usaha Pemerintah. 

  

Pemerintah Daerah Kota M3 berkeliaran nfinta2, maka atas 
usaha Djawatan Sosial Kabupaten 
Temanggung ada 63 orang jang di 

pekerdjakan sebagai buruh perke- 
bunan kopi Bandarredjo. Sebelum 
mereka ' menerima 'gadji dari hasil 

Fu (12, pekerdjaangja “itu, djawatan “Sosial 
hari Senen jbl., Kepata Djawatan 
Pekerdjaan Umum, "DPD KBS, 

jang “mendjaminnja. Disamping itu 
ada lagi 26 kepala" keluarga terdiri 
63 djiwa telah dikerdjakan didesa 
Kemuning, membuka tanah baru se 
Tuas 24 ha. ae 
« Tanah tsb kepunjaan- Hadji Palil 
dengan perdjandjian'" selama 3 ta- 
hun semua hasil 'mendjadi hak mi- 
hknja jang mengerdjakan. - Sehabis 
itu baru dengan tjara maro. Seka- 
rang tanah? tsb telah ditanami ko- 
Pi djagung dan perumahannja di 
bikinkan oleh djawatan Sosial. 

PEKALONGAN 
USAHA PEMERINTAH DLM. 
MEMBELI TANAH 1.300 HA. 

Dari Kepala “Agraria Karesidenan 
Pekalongan, 'sdr. . Pramono Partodi-' 
djojo, diterima kabar, bahwa usaha 
Pemerintah untuk membeli kembali 
persil2 erfpacht jang berupa sawah 
sudah nampak .kepastian akan ber- 
hasil. Dalam bulan ini: djugas di hz 
rapkan akan berlangsungnja pembe- 
Ian itu jang meliputi 6 persil, djum 
lah luas tanah Ik. 1.300. H.A. 

  

SIAPA AJAHNJA ? : 
Suami isteri bersumpah di 
Mimbar Mesdjid. : 

Dua orang bersuami isteri masing2 
bernama S. dan O.M. “pada hari 
Rebo kemaren tih. bersumpah berat 
(Lian) di Mimbar Mesdjid Besar 

Smg., di depan Ketua dan para ang- 
gauta Pengadilan Agama Smg., dan 
disaksikan oleh para Pamong Pradja 
setempat dan Jain2 para undangan. 
Kedua orang tsb. “diatas bersumpah 
menjatakan kebenarannja masing2 
dalam soal pengakuan seorang anak 
jang masih dalam kandungan O.M 
Penjumpahan itu sebagai keputusan 

dari sidang Pengadilan Agama pada 
hari itu, jang diketuai oleh K. H. A. 
Mudjahid. Adapun duduknja perka- 
ra adalah sbb.: 

S. kawin dengan "O.M. dengan 
bukti surat kawin syah tgl. 4 Nup. 
1952. Dalam bulan April 1953 O.M. 
melahirkan seorang anak. Anak jg. 
pertama ini tidak diakui oleh S. ka- 
rena S. merasa baru hidup berkela- 
min dengan O.M. pada bulan Agus- 
tus 1952 (sebelum perkawinan sjah). 

Kemudian pada bulan Djuli 1953 S. 
hidup berkelamin lagi dengan O.M. 
dan kemudian - ditinggalkan. Pada 
saat ini O.M. telah mengandung 5S 
bulan. Dan anak jg. dlm. kandungan 
ini oleh S. tidak diakuinja, kemudi- 
an hal ini diadukan oleh O.M. ke 
Pengadilan Agama dan menuntut 
agar uang nafkah untuknja dipenuhi 
oleh S. selama 4 bulan ditinggaikan. 
Dalam hal ini- setelah ” Pengadilan 

mengadakan  peperiksaan, 

harus membajar uang nafkah sela- 
ma 4 bulan ketika ia meninggalkan 
isterinja, dengan djumlah uang jang 
telah ditetapkan. Dan anak jang ma 
sih dalam kandungan dianggap sjah 
dari S.,  ketjuali apabila S. tidak 
mau mengakuinja dengan bersum- 
pah berat (Li'an) dihadapan orang2 
jang terkemuka dan soleh jang dite- 
tapkan oleh Pengadilan Agama, Ada 

pun anak jang pertama tadi tidak 
dapat disjahkan dari S., karena da- 
lam waktu perkawinan jang sjah tsb. 
belum mentjapai batas “ minimum 

EKADIAI 

Ouran terdje-| 

djauh, bahwa untuk pendirian: ge- 

.Gjak, ketjuali padjak bea dan stjukap 

Dr. 

t 

  

  

TARIP PEMBERHENTIAN 
“BIS DINAIKKAN | 

Sidang  DPRDS kota ' Magelang 
tgl..9/1 bl. telah - menerima baik 
sebuah usul dari DPDS untuk me- 
naikan. tarip pemberhentian Bis2 di 
statsion Bis Magelang “dari Rp 45 | 
mendjadi Rp 75.— sebulan. Perusa| 

  

haan. Bis jang menghubun 
ta Ma Sal mar    

  

mempergunakai 
Magelang, ber 
lan pemasuk 

HASIL PADJAK DAERAH 
..KEDU—BANJUMAS. : 

R. Subroto Prawirosudirdjo kepa 
la kantor Inspeksi Keuangan Ma- 
gelang jang daerahnja meliputi ka-f 
residenan Kedu dan Banjumas me: 
nerangkan kepada wartawan - kita. 
bahwa untuk tahun .1953-telah d: 
terima. uang “dari-. penghasilan “pa-" 
djak sebesar Rp 20.031.782,23. Del 
lam tahun 1952 Rp 21694711471 
tahun. 1951 Rp 45:749.311,54. dar 
dalam tahun 1950 hanja Rp 5.583 | 
486,62. Penerimaan: “sebesar itu dal 

    

    

  

     
   
      

        

       

gkan ko-|f 

     
   

  

   

      

   

  

   

      

   
   

   
   
   

  

   

  

A True 
Ong Kian Ie jang telah sekia 

'jang djalannja antara Semarang 

Walaupun bagaitnana djuga, 

:jang penuh mengangkut beras, c 
rangka, dari Semarang menudju 

- sampai didekat perbatasan kota 

   djurusan Semarang berangkat dar 
la vrachtautonja sampai diperlint 

dapatnja dari beberapa matjam' pa-h-- | 

serta “padjak otonoom,- dipungui 
langsung oleh pihak djawatan jang 
mempunjai sangkut paut dim. soal: 
ini. » 

Menurut kepala kantor tsb, jang 
sukar menarik pemasukan uang pa |: 
djak jalah hanja dari 
djualan 576. dari para pedagang, se 
lain itu mengadakan” peperiksaan 
misalnja di Madjenang daerah ka- 
bupaten Tjilatjap karena sering? 
penduduknja mengalami mendapat 
gangguan gerombolan D.I. dan TH. 

SALATIGA 
PERKUMPULAN OLAHRAGA 

»NIR ASMA”, 
Dalam kalangan kader Sekolah 

Polisi Negara Tjb. -Banjubiru kini 
telah didirikan perkumpulan olah ra 
ga degan nama ..,Nir Asma”, jang 
mempunjai bagian2 tennis, pingpong, 
biljart, sepakbola, bridge, tjatur dll. 
Sebagai peresmian berdirinja perkum 
kulan tsb. pada tg. 10 Djanuari jbl. 
di cantine Banjubiru telah diadakan 
»Open brigde drive” jang diikuti 
penggemar bridge dari Semg, Mage 

  

padjak pen-jl 

in
a 

. Gambar dramatis dari truck 

   
P 

vrachtautonja hantjur dan terbak 

dah tidak berupa. vrachtauto lag 
“terbakar. 

Ong Kian Ie menderita luka 

Seorang pembantunja   
tetapi karena lokomotip 

itu (B—2708 jang kalau keadaan 

sa baik kembali.   lang, Salatiga dan Banjubiru, dan 
berdjumlah 28 pasangan, Komandan 
Sekolah Polisi, Komisaris Sumantri, 
dalam kata pembukaannja a.l. mengl 
uraikan maksud dan tudjuan daripa 
da perkumpulan olahraga ,,Nir As- 
ma” dan menjatakan terima kasih- 
nja kepada beberapa dermawan di 
Ambarawa jang telah menjediakan 
hadiah2 untuk pertandingan bridge 
itu. 

      

Oh Lian Hong/Kindangan (Smg:): 
no. 3. Dr. Ziekel/Wiebers (Smg): no. 
4 Tan Oen Siang/Lindeman (Smg): | 
no. 5 Kapojos/Tutirarima (Smg): 
no. 6 Sudarsono/Sugeng (Mgl): no. 7 
Rachmat/Sumantri  (Mgl): no. $ 
Johny Anwar/Flohr (Smg). : 5 

Hadiah extra untuk call jang pa ' 
ling tinggi diterimakan kepada Tan 
Oen Siang/Lindeman ' (groot slem 
sans). Hadiah2 diterimakan oleh Nj. 
Soemantri kepada para pemenang. 

KUDUS 
KALAU NENEK PAKAI 

PERHIASAN. - 
Sebagaimana biasanja hari pasa- 

ran jang djatuh pada Kliwon, kota 
Kudus lebih ramai dari biasanja, ka 
rena di Pasar Kliwon dan Pasar 
Anjar para pedagang dan pembeli 
memusatkan perhatiannja, begitu pu 
la bagi jang hanja pesiar sadja dan 
lebih2 bagi ,,kawan2” Dodet Saku 
(tukang tjopet) dengan - seribu daja 
mentjari korban dan mangsanja. 
Demikianlah pada tgl. 11-1-1954, 

  

3   
hari Senen Kliwon Bok Hadji Siti" 
Aminah dari desa Wates Katjamatan ' 
Undaan Kudus (18 K.M. dari kotas 
Kudus) berusia 70 (tudjuh puluh) ta 

hun, telah pergi kekota untuk ,,Kli 
wonan” dengan memakai perhiasan 
dari emas jang mudah dapat mena- 
rik daja djahat dari orang2 tertentu, | 
jaitu berupa 'kantjing rupijah emas 
berantai emas, djam 8 pagi didekat 
Pasar Kliwon, Bok Hadji ditemui 
oleh seorang laki-laki jang tidak di 
kenal dengan. mengatakan « bahwa, 
dia baru sadja menemukan sebuah 
lompet berisi uang, tetapi belim be , 
rani membukanja. .Bok Hadji di- 
adjak orang laki-laki tsb untuk mem 
buka bersama-sama, sesampai di. dja 
lan kp. Rendeng jang agak sunji, da ' 
tang lagi seorang laki-laki lain jangi 
mengatakan bahwa - baru sadja dia. 
kehilangan dompet berisi uang dan 
rupijah emas, mungkin rupijah emas 
itu jg. dipakai Bok Hadji, laki2 jg. 
bersama-sama tadi, memberi nasehat, 
agar Bok Hadji suka menanggalkan 
perhiasannja untuk ditilik beserta 
dompetnja sekali, entah karena keli- 
tjinan atau kepandaian kedua orang 
tsb Bok Hadji menurut apa kata 
orang2 tsb, sesudah 'kantjing rupijah 
emaS dan dompet diserahkan, kedua 
orang tsb lalu lari menghilang, se- 
dang Bok Hadji baru sadar bahwa' 
dirinja ditipu, tak ada djalan lain ke' 
tjuali lapur kepada Pulisi' Menurut 
keterangan kantjing rupijah emas tsb 
sebanjak 4 buah dgn mempunjai har 
ga Rp: 2800.— dan uang kontan da 
lam dompet sebanjak Rp. 69,—. 

TJIREBON 
PERGANTIAN WALIKOTA. 
Pada tg. 12 Djan. 1954 telah di- 

langsungkan pergantian Wali Kota 
di kota besar Tjirebon. Wali kota 
lama Mustafa Suriadi jang telah me 
mangku djabatan Wali kota semen- 
djak penjerahan kedaulatan, kini pin 

  

| 

nja M. Hardian Kartaatmadja akan ' 
datang dari Bogor.   
kota lama meminta diri dan ber- 

Sidang 
Panitya Perantjang Perundangan Kepo- 
lisian—Tjara Menghemat Beaja 35 Djuta 
Tiap Tahun Utk Uang ,,Penginepan : Ti Adapun hasil pertandingan sbb: si : f 

Piala dari Komandan Sekolah Poli- | awai 
si djatuh pada perk. Sans Atout Seni 3 Pegaw ai2 
marang. Hadiah2 individueel: .no. 1 £ 
Djajadi/Simandjuntak (Mgl): no. 2) 

Kurang Sabar“ Tidak 
»Subur“Kissah ,,Death Of 

|“ auto Sabar Subur” di Blora (No. H-6499) hampir tiap2 hari li- 

wat antara Semarang — Blora 
“sadja seperti anak2 jang pergi bersekolah, sudah hafal sekali dja- 
lan2 mana jang mereka lalui. Bukan hanja hafal djalannja 'sadja, 
ahkan djam berapa dia mesti berpapasan dengan kereta api — 

djalan raja. — Ong Kian Ie sudah bisa ingat diluar kepala. 

| “manusia. &fat alpa tentu ada. Entah apa sebabnja, pada hari Se- 
..nin sore jl Ong Kian Ie dengan 

fal, bahwa tiap2 djam 7.10 sore kereta api penghabisan jang ke 

kereta api sudah sangay dekat. Rupa2nja 

blong”, jang dalam perhitungannja akan dapat mengedjar waktu. 
Tetapi apa hendak dikata. Tepat pada waktu vrachtauto. di- 

Iauas rel, saat itu djuga lokomot 

jang hantjur lebur: ditabrak kereta-api di- 
dekat Demak. 

' rongnja sehingga vrachtautonja kelindas dan terus terseret sampai 
- 20 meter. Achirnja lokomotip lontjat dari rel kira-kira 

ter dan roda2-nja berada diatas vracWtauto. Seketika itu 

kit Umum Semarang dan padahari Selasa siang meninggal dunia. 
masih menderita luka. 

Agra, ,Sabar Subur” 
achir mendjadi............ besi tua. 

Sekalipun tidak ada penumpang2 kereta api jang menderita, 

terlontjat dari rel, mengakibatkan per 
hubungan kereta api antara Semarang pada hari Selasa terganggu. 
Penumpang2 harus pindah kereta. Lokomotip jang lontjat dari rel 

nja diangkat, untuk mana baru pada hari Selasa djam 5S sore lo- 
komotip tsb bisa diangkat dan hubungan lalu lintas kereta api bi 

DALAM SIDANGNJA. pada hari Selasa tanggal 12 Djanua 
ri 1954 Dewan Menteri telah mendengar laporan Missi Kebudaja- 
an Republik Indonesia ke Muang- Thai, jang diketuai oleh S. Ma- 
ngunsarkoro. Selain dari pada itu Dewan Menteri telah menjetu- 

| djui Rantjangan Undang2 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah 

1 

k-Mans 
n lamanja mendjadi sopir vracht- 

melalui Demak. Pendeknja sama 

— Demak berdampingan dengan 

manusia rupa-rupanja akan tetap 

mengendarai vrachtauto tersebut 
ement dan barang? klontong be- 
ke Blora. Djam 7 petang sudah 

Demak. Sebenarnja -dia sudah ha 

i station Demak. Begitulah, dika 
asan rel (overweg), pada saat itu 

dia. 'mentjoba ,,nge- 

Ip datang dan terpaksa mendo- 

  
142: me- 

pula 
ar habis. Bangkai vrachtauto su 
i Hanja sgperti besi-tua habis 

berat, terus diangkut kerumah sa 

Paberik Pir 

barang2 petjah belah, piring t 

sedikit djumlahnja barang2 pet 

nakan ,,tjowek” 

merahan. 

Rupa2nja keadaan jang demi- 
kian itu mendorong fihak jang 
berwadjib untuk mempergiat pem 
bikinan barang2 kebutuhan rak- 
jat. Kalau pada beberapa hari jl. 
diberitakan bahwa di Purwokerto 
akan segera diberdirikan pabrik 
keramik, “maka sekarang dapat 
djuga dikabarkan bahwa di Dje- 
para dalam waktu jang singkat 
akan segera diberdirikan pabrik 
keramik djuga. 

Keramik Djepara lebih 
putih. 

Mengenai rentjana pembukaan pa 
brik keramik di Djepara itu lebih lan 
djut didapat keterangan, bahwa ba 
rang2 bikinan Djepara warnanja 

akan lebih putih daripada barang2 
jang dibikin dipaberik2 keramik di 
lain tempat. Hal ini disebabkan ba 
han2 jang dipergunakan memang 
mempergunakan tanah jang djika di 
glazuur bisa berwarna putih, sekali 
pun putihnja itu belum seperti jang 
bikinan Tjekoslovakia.. Adapun ba ' 
han2 jang bisa dibikin putih itu ber 
asal dari Kalimantan (selain itu di 
Bangka pun ada djuga) dengan mem 
pergunakan perahu2 diangkutnja ke 
Djepara. 

Djika kelak pabrik tsb sudah mu 
lai bekerdja produksinja akan bisa 
mentjukupi kebutuhan rakjat dibebe 
rapa daerah. 

Mesin2-nja sudah datang. 
Tenaganja penduduk asli. 

Pada waktu ini, mesin2 untuk ke- 
perluan pabrik tsb. sudah sampai di 

Djepara. Mesin2 itu dibeli diluar ne 
geri dalam keadaan masih baru. 
Adapun tenaga2 jang membikin ba   

jang kurang sabar” itu ber- | 

kosong beratnja 18 ton) ditjoba   ET. 

Kabinet 

Di Hotel |   
| 

, 

jang akan mengganti Undang2 No. 22 tahun 1948 Republik Indo- 
nesia dulu dan Undang2 No. 44 tahun 1950 N.I.T, dulu, Ran- 
tjartan Undang2 Pokok Pemerintahan Daerah tersebut akan di- 
sampa kan selekas2nja kepada D. P. R. Selandjutnja Dewan Men- 
teri telah menjelesaikan beberapa soal administratif. 

Dalam pada itu antara lain te- 
lah diterima baik Rantjangan Pe- 
raturan Pemerintah tentang pemu Undang2 Pokok Kepolisian Nega- kanak2: 17.45 Rajuan “Ade Ticoalu 

| Affendy, 18.15. Pertjakapan A.U. ngutan opsen2 atas bea keluar 
atas pengeluaran karet rakjat, ten 

  

TJERAMAH DAN KURSUS 
PEMILIHAN-UMUM. 

Pada achir bulan Desember '53 
Djapen Kota Besar Semarang telah 
selesai memberikan  tjeramah dan 
Kursus ,,Pemilihan-Umum”.  Tjera- 
mah ini diselenggarakan ditiap2 ke 
lurahan dan kampung2, berdasar- 
kan banjaknja penduduk. Dalam 
tjeramah2 itu memakan waktu ki- 
ra2 2/45 djam dengan waktu untuk 
tanja-djawab. i 5 

Kursus diadakan sepuluh tempat 
diseluruh. , Kota Besar  Semaranz, 
dan penjelenggaraannja didukung 
bersama antara P.P., Rukun Te- 
tangga dan Djapen. Pada tiap2 kur 
sus memakan waktu tiga hari 4 214 
djam. , 
Maksud pemberian kursus ini ada 

lah untuk mewudjudkan Kader Pe- 
milihan-Umum  ditiap2 Desa, dan 
pengikut kursus ini terdiri dari: Pa- 
nitya Pendaftaran Pemilih RT2 
— OPR dan Organisasi2. Dan pa- 
da tiap2 kursus ini tidak kurang da 
ri.60 pengikut. Kemudian dalam 
mengindjak tahun baru ini Djapen 
Kota Besar merentjanakan membe- 
rikan tjeramah disekolah? landju- 
tan dan Djawatan2. 

KONPERENSI KEM. AGAMA 
 BERLANGSUNG. 

Tg. 27-1 di Semarang akan ber- 
langsung. konperensi tahunan Kemen 
terian Agama seluruh Indonesia jg 
selain dihadiri oleh Menteri Agama 
sendiri djuga Ik. 150 orang kepala? 
bagian dan biro. kementerian itu, 
Djawatan2 pusat, kepala2 daerah 
propinsi jang meliputi urusan Aga- 
ma, pendidikan Agama dan penera 
ngan Agama termasuk ptla urusan 
Roma Katholik dan Protestan. 
! #Konperensi jg. berlangsung 'hing- 
ga 31-1 terutama membitjarakan pe 
laksanaan program kementerian Aga 
ma dalam hubungannja dengan ren 
tjana anggaran belandja tahun 1954. 

Menurut rentjana, dalam resepsi 
diantara jang hadlir terdapat Mgr. 
Sugijopranoto dari Apostolisch Vica 
riaat di Semarang. 

RAPAT ANGGAUTA 
PHENG YOU HUI. 

Pada nanti hari Minggu tg. 17-1- 
1954 “dimulai djam 10.00 pagi dan 
bertempat di Gedung Chung Hua 
Shang Hui (Chung Hua Tsung Hui) 
di Gang Tengah No. 73, Semarang: 
Pheng You Hui 

dah ke Bandung. Selaku pengganti- ' Rapat Anggauta dengan Atjara , se- 
akan mengadakan 

bagai berikut: 
Pembukaan,  Lapuran Badan Pe- 

Berkenaan dengan itu maka Wali“ ngurus 1953/1954 (lama), ' Pengesa- 
han Badan Pengurus 1954/1955 

waktu lamanja: mengandung. Kemu- terima kasih atas segala bantuan dan (baru), berdasarkan Stembiljet jang 
dian kedua suami isteri itu telah di- - 

atas, 

kerdja sama 

ia mendjabat pekerdjaannja itu, 

jang telah diperlihat- ' diterima: 
ambil sumpahnja seperti tersebut di- kan oleh masjarakat Tjirebon selama Badan Pengurus Tama at 

rus baru, Pertanjaan keliling, 

  

Pengoperan  kewadjiban 
pada pengu- 

  

tang kedudukan Rubber 
Group dan Panitya Pera 

Study 
ntjang | 

ra sebagai Panitya Negara dan 
tentang pengangkatan Dr. Iskan- 
dar Titus dan Ir.B.K.R.T. Purbo- 

' diningrat sebagai gurubesar. Achir 
inja Dewan Menteri membitjara- | 
ikan usul Perdana Menteri Sailan ' 
untuk mengadakan pertemuan in- 
formil antara para Perdana Men- 
teri Negara2 Asia tetangga Cey- 
lon. 

| 

1 

Demikian pengumuman Dewan 
Menteri. j 

| Seterusnja diterangkan oleh Men- 
teri Penerangan Dr. F. L. Tobing, 
bahwa diantara . pemerintah Italia 
dan Indonesia telah didapat perse- 
tudjuan untuk mulai sekarang me- 
naikkan tingkatan perwakilan diplo- 
matiknja masing2 dari kedutaan 
mendjadi kedutaan besar. Dan ber-: 
hubung dengan itu duta Indonesia 
di Roma R. Sukardjo Wirjopranoto 
dan duta Italia di Djakarta Markies ! 
P. L. Latersa telah ditetapkan ma- 
sing2 sebagai duta besar. Atas per- 
tanjaan, Menteri menerangkan pula 
bahwa sedikit waktu lagi R.. Sukar- 
djo Wirjopranoto oleh pemerintah 
akan ditarik kembali ke Indonesia ! 
untuk bekerdja pada Staf .Kemente- 
rian Luar Negeri di Djakarta dan 
ia akan digantikan sebagai duta be- 
sar oleh Mr. St. Mhd. Rasjid, pada 
waktu ini acting sekretaris djenderal 
Kementerian Luar Negeri. | 

Kabinet didalam sidangnja itu, 
djuga telah membentuk suatu pani- 
tia jang akan dipimpin oleh wakil 
Perdana Menteri Mr. Wongsonego- 
rO .untuk merentjanakan  undang2 
pokok kepolisian. 

Suatu panitia lain telah ditetapkan 
lagi, jang terdiri dari Menteri2 So- 
sial, Pekerdjaan . Umum, Keuangan 
dan Perekonomian dengan tugas 
untuk selekas mungkin mengemuka- 
kan rentjana kepada kabinet tentang 
pembikinan rumah2 bagi pegawai2 
negeri. Hal ini dirasakan keperluan- 
nja mengingat kepada pengeluaran 
jang sampai sekarang. berdjumlah 
35 djuta rupiah saban. tahunnja ha- 
nja untuk ongkos2 penginapan2 di- 
hotel2 dari pegawai2 negeri ini. 

Selain itu kabinet djuga - telah 
.membitjarakan kesulitan2 jang di- 
lalami dalam soal pemindahan? pe- 
'gawai2 negeri. Peraturan jang tadi- 
inja berupa pemberian ' toelage2-isti- 
mewa itu sekarang telah ditarik 
kembali dan untuk mengatasi soal? | 
ini kabinet chusus menjerahkan per- 
siapan2nja kepada Dewan Urusan 
Pegawai2 “untuk kemudian dipertiri- 
bangkan oleh kabinet. Demikian 
Menteri Penerangan. : 
Mengenai soal penangkupan2 di- 

hari2 achir ini, Menteri mengatakan 
bahwa soal ini djuga telah dibi'jara- 

'kan oleh kabinet didalam sidangnja 
itu dan didalam waktu jang singka" 
ini pemerintah akan “ membgrikan 

I 

| 

pengumuman tentang soal tersebut. 17 pemimpin buruh itu dibebaskan 
(Antara), 

  

'rang2 petjah belah, adalah pendu- 
duk disekitar Djepara sendiri. Seba 
gaimana diketahui,- hingga king pen 
duduk disana banjak jang membi- 
kin barang2 petjah belah tetapi ma 
sih sangat sederhana. Tetapi hal ini 
bukan mendjadi soal, sebab pembi- 

kinan barang2 jang halus akan bisa 
diberikan tuntunan. 

Sebagai langkah . pertama, modal 

dari pabrik tersebut adalah dari pe 
merintah. Tetapi untuk selandjutnja 
akan diserahkan kepada pihak par- 
tikelir. 

Dengan demikian,  Djepara akan 
memprodusir keramik halus jg akan 
dapat memenuhi kabutuhan rakjat, 

sehingga barang2 petjah belah itu ti 
dah usah seluruhnja tergantung da- 
ri luar negeri: 

Bore 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 14 Djan. 1954: 

Djam 06.10 Musik - Akordeon: ! 
06.45- Dendang Teruna: 07.10 Ork.' 
Mantovan & George Boulanger: 
07.30 ' Serbaneka lagu2 Ketimuran: 
12.05 Gending2 Mataraman: 412.30 
Ruang Wanita: 13.15 Frankie Carle 
(piano), 13.45 Siang Riang berupa 
lagu2 Timur dan Barat: 17.05 Nja- 
njian duet: 17.10 Dongengan untuk 

  

4 
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i 

R.L: 18.30 Martha Ouintet: 19.30 
Tepatkah 20.30 Mimbar 
Islam, 20.45 Sech Albar: 21.15 Den 
dang Malam ' oleh Dendang Rema- 
dja, 21.45 Lagu2 Maluku: 22.20 Hi- 
buran Malam oleh Chung Hwa'Jazz: 
23.00 Tutup. 

Surakarta, 14 Djan. 1954: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Waltz 
abadi: 12.45 Rajuan Siang oleh 
O.R.J.5 13.45 Artis Show dengan or- 
kesnja, 14.00 Jimmy Leach & His 
New Organilianss 14.15 Conga dan 
rumba, 17.05 Burung Ketilang di 
iringi oleh Puspa Remadja: 17.45 Va 
ria Djawa Tngah: 17.55 Lagu2 
Arab: 18.15 The Koppel Ouartet: 
19.30 Rajuan Pemuda Pemudi: 19.30 
Irama merdu-meraju oleh Kelana 
Djaja: 20.30 The Moon Islanders, 
21.20 Santiswaran: 22.15 Santiswa- 
ran (landj.), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 14 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Samba dan Rumba 

Ria, 06.40 Imbauan pagi: 07.10 The 
Oueens Hall Light Orch.: 07.30 
Langgam dan Krontjong Modern: 
10.00 Ujon2 dari Paku Alaman: 12. 
Seperempat djam Musik Riang: 
12.15 Erwani Sambas dll. 12.30 Be- 
berapa hid. Orkes Besar: 13.10 Pia- 
no dalam irama Ketimuran: 13.40 
Permainan Akordeon: 14.00. Den- 
dang Malaya oleh Orkes Malaju 
Tjempaka: 17.00 Gelanggang Podo- 
moro, 18.00 Taman Harapan Bang- 
sa: 18.30 Musik Salon di Sendja ha- 

ri, 18.45 Pantjaran Sastra: 19.40 
Njanjan Tionghoa, 20.15 Gema Ma- 
lam, 20.30 Dagelan Satu Bapak oleh 
Keluarga Dagelan Matar 21315 
Mimbar Islam, 21.30 Sekuntum Me- 
lati: 22.15 Aneka Malam oleh O.K.: 
Tjahja Muda, 23.00 Tutup. : 

. 
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HENTIKAN PERANG KOLO- 
NIAL DI VIETNAM. 

Hentikan perang kolonial di Viet- 
nam, demikianlah . a.l. Pernjataan 
DPP SEBDA Semarang jang meng- 
harapkan. supaja peperangan di 
Vietnam jang sudah berdjalan 8 ta 
hun lamanja dihentikan. Pernjataan 
tsb diteruskan kepada Pemerintah/ 
Parlemen  Perantjis dan PBB dan 
mepuntut segera diadakan gentjatan 
sendjata, karena: peperangan tadi 
menimbulkan penderitaan jang sa- 
ngat bagi rakjat Vietnam dan meng 
antjam perdamaian dunia, 

Selandjutnja fihak SEBDA mem- 
protes keras tentang keputusan dari 
Pengadilan Pemerintah Joshida jang 
mendjatuhi ' hukuman mati kepada 
4 orang pemimpin buruh K.A. Dje- 
pang dan mendjatuhkan hukuman 
pendjara antara 3/4 sampai 17 th. 
kepada 13 orang pemimpin buruh, 
karena tuduhan melakukan sabotage 
/menggulingkan K.A. militer Ame- 
rika di Matsukawa (Honshu Utara) 
pada th. 1940. Sebda minta supaja 

Djepang atau jang lebih lux lagi 
Delft, negeri Belanda, Sangat Mungkin, 
ingin barang2 jang halus. Merasa 

  

ing-Tjar gkir 
. . . . @: . Akan Didirikan Di Djepara 

Bahan-Bahanja Didatangkan Dari Kalimantan 

DARI KANTJING TJELANA ' samai (barang2 jang kita 
umumaja lebih suka jang bikinan Juar negeri, Ja, 

jangkir dsb-nja, 
ta2 sampai didesa2, semuanja adalah bikinan 

malahan sampai 
dari pemakai diko- 
luar negeri. Tidak 

jang didatangkan dari 
'Tjekoslovakia atau 

hal 'ini disebabkan orang 
kurang pantas djika mempergu- 

Jah belah 
bikinan 

sebagai pengganti piring, Bahkan, ada djuga jang 
masih kurang senang djika mempergunakan baran 
kinan Bandjarnegara atau plered 

g2 keramik bi- 
» sebab warnanja agak kemerah- 

Personalia. 
PTE EU TKA 
LULUS UBJIAN SARDJANA 

YUKUM. 
Dari Fakultet Hukum dan Penge 

tahuan Masjarakat didapat kabar, 
bahwa telah lulus udjian  sardjana 
muda pada fakultet itu:  Suwarto, 
Boedi Harsono, Zahar Arifin, 1.K. 
Meetra, Suharjono, Mardi Soegeng, 
Soekarsono, Tan Sing Kwie dan Joe 
sief Lausoef Indradewa. 

Lulus udjian sardjana tingkat per 
tama: R. Eddi Soedibio dan Has- 
inoen Arifin. 

Lulus udjian sardjana hukum: He 
man Benny Moehtan. 

LULUS UDJIAN 
UNIVERSITER. 

Telah lulus pada fakultet hukum 
dan pengetahuan masjarakat untuk 
udjian persiapan: R. Hoetomo Poer- 
wodihardjo, Moestafa Harahap, no 
na Noerajati Hamdani, nona Giati- 
ka Hamdani, nona Noernazli Arifin 
(Nelly), Triadji, nona Liek Roekmi 
ni, M. Hoessein Fffendi,, Muham- 
mad Hussyn Umar, nona Roswitha 
Alim, Achiroel Jahja, R. Digdojo, 
R. Abdul Wiradikusumah, nona Tis 
nawati, nj. Murtiningsih Soenardi, 
Sumitro Lono. Sedewo, nona Irawa 
ti Rafioedin, Rasjid Thabrani dan 
Abdul Rachim. 

  

  

Paberik Se- 
men Di Grisee 

DI GRISSEE dikandung ren- 
tjana2 untuk mendirikan sebuah 
pabrik semen. Diperoleh kabar 
selandjutnja, bahwa pendirian pa 
brik tersebut akan dimulai dalam 
tahun ini. Belum lama berselang 
tiga orang ahli bangsa Amerika 
telah mengadakan penjelidikan2 
di Grissee dan laporan tentang 
pendapat2 mereka sementara 'itu 
telah diserahkan kepada pemerin 
tah. Laporan ini dewasa ini se- 
dang dipeladjari oleh fihak jang 
berwadjib. 

Dari Soegiono di Surabaja jang di 
serahi tugas mengadakan persiapan2 
kearah pendirikan pabrik semen itu, 
koresponden P.I. Aneta memperoleh 
keterangan, bahwa laporan jang di- 
buat oleh para ahli Amerika itu me- 

. ngatakan terdapatnja kemungkinan? 
“#jang baik guna pendirian pabrik tsb. 

Diterangkan “selandjutnja, bahwa se 
djak beberapa “lama berselang 
seorang geoloog, dr. Laufer telah di 
lakukan penjelidikan2 di Grissee. 
Diharapkan bahwa semen pabrik jg 
akan didirkan itu (jang akan meru 
pakan pabrik semen kedua dari In 
donesia) akan dapat memulaikan pe 
kerdjaannja dalam achir tahun 1955. 
Pabrik ini pada sendirinja akan me 
rupakan sebuah 'kota ketjil karena 

dalam rentjana pembangunan itu di 
muat pula pendirian rumah? untuk 
para pegawai. 

Selain dari pada itu di rentjanakan 
pula untuk membua, sebuah pangka 
lan (pier) dilaut, untuk' mana dibu- 
tuhkan banjak uang, karena pengang 

kutan semen jang nantinja akan di- 
hasilkan oleh pabrik itu tidak akan 
dilaksanakan dari Surabaja, melain- 
dan dari Grissee sendiri. 

Rentjana Pe- 
mogokan 
SBPP 

Gelombang Pertama Me- 
ngenai Pelabuhan2 Besar 

Minggu jl SBPP (Serikat Bu 
ruh Pelabuhan dan Pelajaran) 
Djakarta telah mengadakan kon 
perensi kerdja.  Tudjuan pokok 
daripadanja ialah membikin per 
siapan2 aksi besar2an berkenaan 
dengan belum selesainja tuntutan 
kenaikan upah. Aksi2 nantinja 
akan dikoordineer oleh pimpinan 
pusat SBPP dan aksi gelombang 
pertama akan berlaku  dipelabu 
han2 besar seperti Surabaja, Se 
marang, Tandjongpriok dan Be 
lawan. Persiapan lebih Jandjut 
adalah ditiap2 seksi SBPP selu- 
ruh Tg. Priok akan diadakan ra 
pat2 seksi, rapat anggauta terus 
menerus selama satu minggu ini. 
Demikian kabar jang  disampai 
kan kepada ,,Antara” jang tidak 
menjebutkan kapan aksi2 itu 
akan dilakukan. (Antara) 

  

ADA APA RED SKELTON ? 
Georgia, “isteri djelita dari ba- 

dut film Red Skelton pada Senen 
malam telah pindah dari rumah 
nja dengan membawa dua orang 
anak dan mentjatatkan diri di 
Hotel Bel Air jang indah. Baik 
badut si-rambut merah maupun 
njonja Skelton tidak mau membe 
Ti komentar kepada pers, akan 
tetapi kawan2-nja menduga bah 
wa .Sebabnja ialah karena perse 
lisihan jang atjap kali timbul an 
tara suami isteri itu”, Setahui js 
dalam bulan Desember, Skelton 
meninggalkan rumah dan mengi 
nap di Beverly Hills Hotel, tapi 
esok harinja ia pulang. 
Ade Maag TN 

HARGA MAS. 
Semarang, 13 Djanuari:   

dari hukuman maupun dakwaan, 

24 karat: djual Rp. 39,25 
beli Rp. 38,80 

22 karat: djual Rp. 37,— 
Mhysai,.. beli Rp: 36,— 
Oman



      

nting? Ditu- 
car Permen 

Beberapa hari jl. sedung 
waktunja kanak-kanak pulang 

, dari beladjar di Taman Ka- 

     

   

  

    
  

. - , sy. rp t € beladjar di Taman Ke- ||. Bila Djumlah Kelahiran Tidak Me- nak2 di Karanganjar (Sura- 2 Tan 3 | | : 

karta) seribanja ditengah dia || iningkat—Usul”"Utk Mem perkeras Hu- lan 2 orang “anak kehilangan || P1 3 8 
aning2nja jang bisaa ter || )ikaman Thd Menggugurkan Kan. pakai. N Pn ag Ahh. ' 5 

Setibanja anak2 itu diru- | dun gan | 

2 Ka pn Da Tag NS Oieh: Eric Wahas Chusus ,,Suara Merdeka” 
seorang perempman teleh di- || PEMBESAR2 -PEDJABAT KOTA WINA mengatakan, bah- tukar dengan sebungkus pre- || wa kota Jang tjantik ini, jang terletak ditepi sungai. Donau Biru, , men. Ibu anak itu seketika Wsudah pasti ,,akan hilang sama sekali” daiam masa 130 tahun lagi. 
rerkedjut, dengan mengirasira- Pembesar2 itu mengatakan seterusnja, bahwa Wina, jang terkenal 
kan “bahwa. anting2' “|| karena penduduknja hidup dengan sangat berbahagia dan seba- : 2 Ma Gen aote ||sai- tempat kelahiran Vienna Walz”, sudah” tidak akan didiami 

4 3 oleh Koran Par 2 jorang lagi, sama nasibnja »dengan sebuah boom town (kata jang F “ Hak, SEpOEA OPO KA BAN On sekonjong-konjong mendjadi makmur) di Amerika Serikat” sesu- : : Hu 1 aah sana aa, djika kemunduran djumlah penduduknja masih sa- en 2 ta La SI Ban a Cjalan seperti sekarang, Kat besar2 itu mereka tidak TA In iodikoro 2 kap seorang perempuan ber : 3 p : £. 2 PENS an he New Decihi: Dr. M.W. Prodjodikoro 2 mena En "berumah desa | bermaksud »hendak menimbulkan rasa takut pada penduduk Wi- atu Ta njonja (kedua dari kiri) ketika" #bardi Palam Airport B. 1 Tjerbonan Karanganjar. Me- || 84, tapi hanja hendak menarik perhatian mereka kepada kenja- untuk mewakiii Indonesia dalam konperensi juridis internasional dalam $ Th nurut pengakuan Iweng bah- || taan behwa ,,Wina memerlukan lebih banjak- anak2”. gedung parlemen 
£ 1 wa sepasang anting2 telah di || £ sa : India terlihat ditengah (memakai topi). : | gadaikan dirumah gadai Ka- NX . »Di Wina”, kata salah seorang 3 pen : PA TN aa ahh aa Siapa Mau Li- LN itu, 2) an sudah | — T ENanna $ 1 Pala Kana ENG LINE TEDORANG "5 ol gyz. nendjadi satu soal  hidup-mati. Na . h “4 sih dibawa oleh temannja. tjinkan Mu- Kita harus mengusahakan dium- R A F 2 Akan Di erlen ' - , 2 3 36 Pengenyaikan anang K3 ah kelahiran jang lebih banjak, (o. X0 "ek | BEU 0 (ag enekang mantaag, ka? jika tidak kota ini dengan trade |p . y t 2 | Pan Bee Marikun” berwuak “ai KTP » 0 | 2nja jang kaja  lambat-laun ka 1 D n Ka al Rokets SN Dompon  Karanganjar, jang” perawat Karena Tja- ikan lenjap sama sekali”. | Xx Pp Na 99 : sah ak $ bepergian litjar Bis i : Pembesar itu menegaskan, bah |... La j sa . 1 & Ng 5 2 IA / Fang Nan an Hebenja ) Pes ejuga Hilang va seruan 'pibuk pemerintah un- Lebih Ampuh Dari Guided Missiles“— K “AN semua terdakwa telah ditang- ka orang dapat dilitjinkan untuk tuk penambahan djumlah kelahi- Di 1 1Menit Bisa Pa ap Kn | Pengiangkan beban? baka s0.) Ma uKIlan didorong sich |: Dili San, 3 Pet : ai hainja m “5 2 gi” se : HR Ea San i : P 21 P, Sh antan2: pada sebuah Pa TU, dipakai oleh kaum Nazi Djerman | Oleh: John Camsell: Chusus ,,Suara Merdeka” 
: JORDANIA TETAP TAK MAU p buah papan, hari eh: John 5 : ADAKAN PERUNDINGAN | Sasa telah dipertundjukkan oleh | Untuk udjud jang sama. Pembe- | PAN AANG BP BG LANGSUNG DENGAN dua orang dokter Amerika dj | sar2 itu menambah, bahwa tidak | KAPAL2- ROKET JANG MELANTJAR membelah alam 3 ISRAEL. Kanaan, Venezuela, daiam kon-|ada pertolongannja bagi kota ' semesta masing2 dikemudikan oleh seorang djuruterbang jang du- Ng i pan (ptrensi gabungan tabib2 seluruh | Wina jang terhitung salah satu duk terlentang dihidungnja mungkin akan dipergunakan Y : Y Pemerintah / Jordari menentang | A nseriloa (AMA). Dokter2 Jo- kota jang banjak mempunjai 

Ta 
NN 

Un 

  

setiap perundingan perdamaian 
dengan 
dia men 

rael dalam komisi gabungan per- 
letakan sendjata dari PBB. Demi- 
kian statement 
pada hari Senin oleh Abdul Ha- 
fai, dutabesar Jordan jang baru 
untuk Amerika Serikat. Pernjata- 
an Rafai itu dikeluarkan, setelah 

12 ia mengundjungi menteri. luar 
ban negeri John Foster Dulles. 

Dipulau Stromboli, dimana ter 

atau kerugian2. 

seph J. Eler dan Dr. Irwin T. 
Lubowe dari New York meng- 
gunakan alat2 listrik terbuat da. 
r' badia tak berkarat dalam me 
rawat roman2 muka pasitn2 
Venezuela, sedang tabib2 dari 
Amerika Utara dan Amerika 
Latin melihatnja. 
Tehnik ini. akan menghilang- 

kan tjatjad pada roman muka di 
sebabkan, karena penjakit tjatjar, 
djerawat, tutul2 dsb.-nja.  Per- 
tama2 dokter Eler membekukan 
roman2 muka pasienja dengan 

ibingkisan2 berisikan es, kemudian 
kulitnja disiram dengan obat2-an 
(ethyl chloride) baik untuk mema 
tikan rasa maupun untuk membe 

dan | kukan kulit, jang akan mendjadi 

|, meskipun ia berse- 
akan soal2 perle- 

djata dengan wakil2 Is- 

   

jang dikeluarkan     

  

GEMPA BUMI DIPULAU | 
STROMBOLI. | 

   

. dise selatan dari | kentjang untuk disikat dengan pantai Italia hari Senin telah ter- |alat2 badja tak berkarat jang ber P Ia djadi gempa - Menurut be- jputar tjepat jang menghilangkan 3 rita2 tidak terdjadi ketjelakaan | ijatjat?2 beraneka warna dan ber- 
aneka besarnja. 

  

Na 

La 

  

  . pama 
00.0. Djakarta dengan 

sa Sunda) telah menjerahkan kesada Walikota se'kat k 

halamannja guna dih 1 Djal 5 
nja atas pertanjaan tidak tahu siapa jang mendjadi ' Walikota. : 

  

SEKITAR RESOLUSI S.B. 

Sudiro Dapat Pete... 
DUA ORANG PENDUDUK Badeui, daerah Banten, ber- 

Safia dan Sarman, selasa datang kegedung Batai Kota 
ksud bertemu Walikota Sudiro. Dalam per- 

likota Sudiro itu, kedua penduduk Badeui 
Isa Indo nesia ita (hanja pandai berbaha- 

Han 

  

   

  

-. 

     jang menurut mereka, senyadja” : 
2g kan Parhda Wasikota Djakarta. Kedua- 

Bagi keduanja jang mendjadi 
kok ialah dapat bertemu - dengan 
Walikota dan menjerahkan - hadiah 
berupa papan petai, sebagai barang 
antaran dan tanda penghormatan 
kepada Walikota jang mendjadi ba- 
pak dari kota jang mereka datangi. 

po- 

WinaAkanDj a- 
| di Kota-Mati 

  

   

  

(ketiga dari "kiri), djaksa tinggi dari 

di New Delhi. Dr. 1. Palar duta besgr Indonesia di 

  

anak2 jang lahir diluar perkawi- 
aan, karena djumlah kelahiran se- 
demikian sangat ketjil untuk da- 
pat memberikan sumbangan gu- 
ha memetjahkan masaalah ke- 
munduran djumlah penduduknja. 

68X dari keldarga2 hanja 
beranak satu orang. 

Seorang pembesar mengata- 
kan, bahwa dari bahan2 statistik 
Hang dikumpulkan dari tjatjah 
djiwa baru2 ini terbukti dengan 
ajata, bahwa hampir 6895 dari 
keluarga Wina jang mempunjai 
tidak lebih dari tiga orang anggo- 
ta dalam rumah tangganja”. 

»Djika Wina ingin hidup”, ka- 
tanja lagi, ,,maka setiap suami is- 
teri harus 'mempunjai sekurang- 
kurangnja tiga orang anak”, 

»Akan tetapi hanja 895 dari 
keluarga Wina jang memenuhi 2 andjuran jini”. pal roket itu diudara: sementara- dia 

“ Dikatakannja, bahwa adalah | : : 
suatu perhitungan jang mudah £ 

Comet“ Masuk 
untuk mengetahui bila masanja 

Kandang Dulu 
Wina tidak akan mempunjai pen- 

Ketjelakaan Di Lautan 

duduk lagi, dan masa jang dida- 
patnja dari perhitungan itu jalah 

Tengah Disebabkan 
Perledakan 

kira2 130 tahun lagi dari seka- 
rang. - 

HASIL2 PEMERIKSAAN ke 
dokteran atas 15 dari 35 orang 
korban ketjelakaan pesawat. Co 
met jang djatuh di Laut Tengah 

Bila pesawat pembom musuh itu 
telah diketahui “posisinja maka dju- 
ru terbang kapal roket itu akan men 
dapat keluangan waktu satu menit 
untuk melakukan dua kali serangan. 
Kapal roket itu sendiri akan bisa 
mengangkus 32 bidji roket jang di- 
kemudikan dengan radar, jang akan 
ditembakkan dalam dua salvo, ma- 
sing2 salvo menembakkan. 16 bidji 
roket. Sehabis penjerangan ini si-dju 
ru-terbang akan meluntjur kembali 
ketanah. 

Dalam keadaan darurat si-djuru- 

Sebab kesulitan ekonomi. 
Wk. Wali Kota Wina, Franz 

Honay, menjatakan pendapatnja 
dalam hal ini demikian. jika 

»Kita tidak dapat meletakkan 
kesalahan (atas . kemunduran 
djumlah kelahiran) kepada kesu-   terbang dapat pula meledakkan ka-: temp 

Pn itu dan turun selandjutnja ketanah 

DPR DJATENG. 25) 
Menjambung berita tentang kete- 

rangan D.P.D. Propinsi Djawa Te- 
ngah bulan j.l. jg. bersangkutan de-' 
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ngan resolusi dari S.B. Djawatan” 
3 | Pertanian Rakjat Djawa Tengah, da 

Ao xi pihak Sdr. Banon Hardjoamidjo | 
3 .. JO jang namanja tersangkut dalam ' 

“resolusi tsb menerangkan, bahwa ia 
. tidak dapat membenarkan resolusi 

. tsb. Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa resolusi itu sipatnja mengadu 
dombakan jang dapat meretakkan ' 
kawan sekerdja jang sebenarnja sa 
tu sama lain tidak ada apa2. Dan 
adanja resolusi itu dapat membawa 
gambaran, bahwa SB. tsb ditung- 
gangi oleh Sdr. Banon. 

  

surat2 ttg 23 Nopember jl jang disam 
.paikan kepada S.B. DPR Djawa Te 
ngah dan pusatnja di Djakarta, agar 
supaja menfjabut kembali resolusi 
itu. Dan sikap jang demikian diang 
gap tidak kesatria karena meresolu 
si orang jang kini sedang diluar ne- 
geri. 3 

Seperti diketahui dengan beberapa 
alasan resolusi tsb. menuntut supa- 
ja Inspektur Pertanian Rakjat Dja 
wa Tengah (Hasmosuwignjo) dipin- 
dahkan dan sebagai gantinja Ba- 

Sdr. Banon pun memperlihatkan | 

Pembitjaraan antara Walikota de- 
ngan kedua tamu itu . berlangsung 

selama lebih kurang 15: menit, setz- 
lah mana keduanja meninggaikar 

Djakarta -dan kabarnja: bermaksud 
meneruskan perdjalanan kekota-kota 
lain didaerah pegunungan. 

Perlu diterangkan, - bahwa kedua 
orang penduduk Badeui itu, - menu- 
rut keterangan, datang ke Djakarta 
dengan sebentar2 berdjalan kaki dan 
setengahnja naik kereta-api: kedua- 
nja berbadju-putih, kain hitam, pa- 
kai ikat-kepala hitam dan tidak ber- 
sepatu. (An.). 

PARTAI OPOSISI SAILAN 
AKAN BOIKOT KUNDJU- 
NGAN RATU INGGERIS. 
Seorang djurubitjara dari ke- 

dutaan Sailan di London hari Se- 
nin membenarkan berita, bahwa 
partai oposisi Sailan, ,,Srilanka 
for Freedom”, telah menerima 
baik sebuah mosi untuk memboi- 
kot semua pertemuan2 umum 
dan resepsi2 jang dihadiri oleh 
ratu Elizabeth selama  kundju- 
ngannja ke Sailan. Mosi tersebut 
diadjukan oleh pemimpin partai 
tersebut, bekas menteri S.W. Ban   nons Hardjomidjojo wakil kepala 

(dari Djawatan tsb. : 
— Dalam pada itu sdr. Banon Har- 
djoamidjojo pun mengakui 
ketjakapan Sdr, 'Hasmosuwignjo da- 
lam memimpin Djawatan Pertanian 
Djawa Tengah dengan kemadjuan2- 
nja jang selalu mendjadi sasaran pe ' 

PINDAH KE SALATIGA. 
Didapat kabar, bahwa Insp. Poli | 

si kl. IT R. Suharsono, dari Bag. ' 

Semarang terhitung mulai tgl. 1 Dja 

.sian Salatiga. Sebagai 
disebut Insp. Polisi kl.. IT Supardan 
dari KPP. Suharsono akan berang- 
kat melakukan tugasnja jang baru 
di Salatiga pada hari Senen j.a.d. 

PENGURUS SERBULIN. 

yrangkan, 

tentang ' can? mengenai 
-itu, akan tetapi 

nindjau dari dalam dan luar negeri. | untuk melakukan 

Public Relation Kepolisian Kares. ' 

nuari 1954 dipindahkan di Kepoli-' | 
penggantinja Jai pada awal 

' 
' 

“dan antara 

darnaik. s Djurubitjara itu mene- 
bahwa partai2 oposisi 

lainnja belum mengambil keputu 
kundjungan ratu 
dikatakan, bah- 

wa tidak akan mengherankan bi- 
la mereka sampai2 memutuskan 

pemboikotan 
total. 

RUNDINGAN DENGAN KIM 
Menteri Perhubungan Roosse- 

no menerangkan bahwa perundi- 
ngan dengan K.L.M. akan dimu- 

Februari jad. Se- 
:landjutnja didjelaskan, bahwa pe- 
iyundingan mana a.l.w mengenai 
kontrak antara K.L.M. dan R.I. 

K.L.M. dan G.LA. 

litan perekonomian jang dihada- | 
'pi oleh seorang suami isteri jang : 
baru kawin. Kami rasa sebabnja 
terletak pada kechawatiran pada 
sepasang pemuda pemudi jang 
bertjinta-tjintaan untuk kawin”. 

»Apa jang harus diusahakan 
oleh pembesar2 pedjabat kota 
ialah memberikan segala2nja 
jang diperlukan oleh para pemu- 
da'dan pemudi  supaja mereka 
bisa lekas kawin dan mempunjai 
banjak anak”. : 
Pembesar2 itu menjatakan- lebih 

landjut, bahwa kemunduran. angka 
kelahiran itu sebentar lagi akan me 
nimbulkan pula kesulitan perekono 
mian berhubung dengan kekurangan 
produksi jang akan mengakibatkan 
pengangguran. Mereka" meramal- 
kan, dalam masa kurang dari 30 ta- 
hun, Austria, jang ibu kotanja Wi- 
na, akan terpaksa mendatangkan te 
naga2 luar negeri supaja dapat me 
mungut padjak untuk membajar 

Oleh karena masaalah diatas ti- 

djuh djuta djiwa penduduk, maka 
masaalah itu telah pula dibitjarakan 
oleh parlemen Austria. — Anggota2 
parlemen itu masih belum bisa men 
dapatkan djalan penjelesaian 
masaalah ini. Banjak dikalangan me 
reka mengandjurkan supaja fasal da 
lam hukum pidana: Austria jang me 
larang pengguguran kandungan di- 
djalankan dengan lebih streng lagi. 

  

  

Perundingan 
Dulles- Zarubin 
Menteri luar negeri Amerika Seri- 

kat, John Foster Dulles, pada hari 
Senen sudah mulai mengadakan pem 
bitjaraan dengan duta besar Sovjet 
Uni di Washington, Georgi N. Zaru 
bin, mengenai kemungkinan mem- 
bentuk pool tenaga atom bagi ke- 
pentingan perdamaian dunia. Djuru 
bitjara State Department  menjata- 
kan, bahwa pertemuan itu berlang- 
sung selama 2 djam, akan tetapi da 
lam pada itu belum diambil sesuatu   keputusan jang pasti mengenai tang 

atas ' 

pada hari Minggu jbl. menundjuk 
kag, bahwa djatuhnja pesawat 
tersebut mungkin disebabkan 
ole3 ledakan diudara. Dr. Bellina 
Delfino, jang telah memeriksa 4 
orang laki2, 7 orang wanita dan 
4 orang anak jang mendjadi kor 
ban ketjelakaan tersebut, mena 
rik kesimpulan, bahwa 15 orang 
tersebut mesti sudah mati sebe 
lum mereka dfatuh diair. Seper 
ti diketahui, pesawat Comet: ter 
sebut djatuh dilaut. 

Selandjutnja Dr. Delfino menjata- 
kan, bahwa ketjelakaan ini ,,pasti” 
disebabkan oleh ledakan dalam pe- 
sawat tsb sewaktu pesawat tadi ma- 
sih terbang. Laporan kedokteran 
ini kemudian kepada komisi penje- 
lidik Italia jang sudah mulai bersi- 
dang di Porto Azzuroo, Elba, utk. 
mengumpulkan bukti2. Seperti telah 
kita kabarkan, pesawat tsb adalah n Kat 

siun penduduk Wina jg. telah tua ipesawat Comet Inggris jang sedang 
dalam perdjalanan dari Singapura 

dak berhubungan dengan dua djuta'ke London dengan Ka “ penduduk Wina, tapi djuga seluruh tab penumpang dan 6 orang anak Austria jang mempunjai kira2 tu-,0Va 

Dihentikan untuk semen- 
tara waktu. 

Sementara itu kongsi ' penerba- 
ngan Inggris ',,British Oversea's 

.Airways” mengumumkan pada ma- 
lam Selasa, bahwa sebagai 

'pentjegah, kongsi tsb untuk semen- 
stara akan menghentikan dinas2 pe 
nerbangan dengan pesawat jet ,,Co- 
met”, agar dapat diadakan penjeli- 
dikan dan pertjobaan jang seksama 
atas .pesawat2 tsb dilapangan ter- 
inang London. Dikatakan, bahwa pe 
njelidikan ini akan 
bantuan paberik pesawat terbang 
',De Havilland”, “jang telah mem- 
“buat pesawat2 Comet tsb. Pun pi- 
hak kongsi penerbangan Perantjis 
,Air France” telah memutuskan pu 
la untuk sementara menghentikan 
»Service” bagi pesawat2 jet ,,Co- 
met”. Keputusan ini diambil sesuai 
dengan pengumuman Boac tsb. 

3 : (Antara). 

  

WILLY KUTSCHER DITUDUH 

Naik 50.000 Kaki 

sebagai 
satu bagian dari perlengkapan pertahanan serangan udara Inggris 
dimasa depan. Ramalan diatas diberikan dalam suatu tulisan jang 
dimuat oleh madjalah setengah bulanan RAF bernama ,,Flying 
Review”. Dalam tulisan itu dinjatakan, bahwa kapal2 roket sede- 
mikian akan terbang dengan keijepatan 1500 mil sedjam dan akan 
hanja memerlukan waktu satu menit untuk mendekati sebuah pe- 
sawat pembom “musuh jang terbang pada tinggi 50,000 kaki. 

dapat menjelamatkan dirinja dengan 
terdjun memakai paivng 'setjara ber 
tingkat-tingkat. Bagian hidung dari 
kapal roke itu, jang memakai tenaga 
tekanan udara akan terlempar dari 

bagian -motornja dengan menembak 
kan peluru meledak, dan sebuah pa 
jung akan membawa turun kabin 
djuru terbang sampai pada djarak 
tinggi dimana .tekanaf udara tidak 
berbahaja untuk njawa manusia. Si 
djuru terbang kemudian akan mele 
paskan ikatan tempat duduknja jang 

kemudian aKan melajang kebawah 
dengan pajung.. Dari sini dia akan 
melepaskan diri dari.tempap duduk 

dengan pajung pula. 

: Bentuk sajap. 

| Tulisan itu mendjelaskan, bahwa 
kapal roket itu bukanlah serupa ka- 
pal terbang, karena udara tidak mem 
berinja. tenaga untuk ,naik”. Tapi 
kapal roket itu akan mempunjai sa- 
jap untuk mengangkut roket2 jang 

Ibisa meledak. Pun sajap2 itu akan 
Pemungkuka kapal roket “itu un- 

bang bisa mengendalikannja. 

. Satu keuntungan dari kapal roket 
itu dibandingkan - dengan. pesawat 
»guided missiles” jalah apabila mu 
suh berhasil menganggu: alat2 radio 
nja si djuru terbang bisa mengambil 
oper pekerdjaan alat? radio itu. Pun 
kapal2 reker itu dapat-dipergunakan 
sampai beberapa kali dan paling ku 

(Oleh : 

mendjadi 

ngan jang tertjantik didunia 

gota angkatan perang. djenderalissi- 
mo Chiang Kai Shek. 

Pihak Birma mengatakan, 

lah menggemparkan mereka karena 
tindakan serdadu2 itu mendjalankan 
instruksi2 dari Tiongkok Taiwan un 
tuk melandjutkan  perdjuangannja 
terhadap RRT dari daerah Birma jg 
bersikap netral. Tapi usaha2 pihak 
Birma untuk mengusir tamu2 jang 
tak disukainja itu sampai kini kurang 
membawa hasil. Serdadu2 itu siap 
sedia untuk melawan siapa sadja jg 
berani mengusik mereka dari tem- 
pat perlindungannja. 

Pasukan2 Birma, jang pernah me 
njerbu kebenteng pertahanan serda 
du2 €hiang itu disekitar Monghsat, 
dan lebih djauh didaerah pedala- 
jman Delta Irrawaddy, mendapati Ia 
wannja mempunjai - persendjataan 
lengkap terdiri dari senapang, sena 
pan mesin, mortir 
ngan. Lagi pula mereka berlindung 
dalam parit2, siap sedia utk. mem- 
balas serangan siapa sadja. 

Pun serdadu2 Tiongkok Chiang 
telah dapat mengikat tali persaha- 
batan dengan kaum pemberontak 
Birma dari suku Karen jang kuat 
itu, jang sampai sekarang mendjadi 
sumber rintangan paling besar bagi 
pemerintah Birma, Pihak Birma te 
lah sering mmadjukan tuduhan thd. 
pemerintah Chiang Kai Shek di 
'Formosa karena membantu  serda- 
du2nja di Birma itu dengan sendja- 
ta2 jang diperolehnja dari bantuan 

| Amerika. 

  
kemuka sidang PBB oleh Birma, ma 

ngan diketuai oleh Amerika Serikat 
membitjarakan masaalah pengungsi 
an serdadu2 Tiongkok Taiwan itu. 

Putusan mereka 'supaja serdadu2 
itu diungsikan ke Formosa melalui 
Siam diterima setjara skeptis oleh 
penindjau2 Barat dan Asia di Bang 
kok. 

Pandangan jang umum ialah apa 
“jang akan diputuskan oleh pemerin 
tah ketika negara itu hal pertama 

“jang sangat penting ialah untuk ,,me 

  
k meluntjuf, Sehingga Si “djurii ter- 'nangkapi” serdadu2 itu lebih dahu- 

lu. Dibawah pimpinan djenderal Li 
Mi jang gaib, jang sering dikabar- 
kan berada di Formosa, serdadu2 
itu merupakan suatu tenaga perdju- 
angan jang hebat, lagi pula mereka 
mempunjai disiplin sangat 'keras, de 
mikian menurut keterangan para pe 
nindjau. 9 

Setiap pertjobaan setjara besar2- 
an untuk memindahkan — serdadu2 

|gal 30 Nopember jang lalu. 

upaja 

dilakukan dgn.. 

rang bisa melakukan dua kali sera 
ngan waktu sedang terbang. Pun ka 
pal roket itu dapat dinaikkan dari 
alat untuk penaikan jang mobil. Me 
nurut keterangan paling belakangan 
kapal roket jang pertama belum lagi 
dibuat, tapi di Woomera, Australia, 
kapal roket seperti itu, hanja tidak 
mempunjai djuru terbang, telah da- 
pat. dinaikkan dengan berhasil. 

Chiang itu, menurut kejakinan pe- 
nindjau2 itu, akan menghadapi hu- 
djan peluru atau gedung2 jang telah 
dikosongkan. 

Usul Perobahan 

U.U Taft-Hartley 
Sebelum Mogok Pemu- 
ngutan Suara Setjara Ra- 

hasia Dulu Diantara 
Buruh 

PRESIDEN Eisenhower pada 
hari Senen minta kepada Kongres 
supaja menerima baik 14 usul 
perobahan jang diadjukannja atas 
undang2 perburuhan Taft/ Hart- 
ley. Diantara amandemen2 itu jg 
terpenting ialah jang mengharus 
kan diadakannja pemungutan sua 
ra setjara rahasia diantara ' para 
anggota sebelum sesuatu organis 
sasi buruh hendak mengadakan 
sesuatu pemogokan. 

Dengan demikian maka tiap2 
jaksi pemogokan harus lebih dulu 
disetudjui oleh seluruh anggota 
organisasi buruh jg bersangkutan. 

Usul perobahan lainnja jg pen 
ting ialah andjuran presiden Ei- 
senhower supaja semua madjikan 
diharuskan mengadjukan surat 
keterangan atas sumpah jang me 
njatakan, bahwa mereka tidak 
mempunjai hubungan dgn Partai 
Komunis. Selama ini jg diharus 
kan mengadjukan keterangan se 
matjam itu hanja pemimpin2 pi- 
hak serikat buruh sadja. 

Lewis: Tidak akan men 
djadi lebih baik. 

  

  

DR. RADNABINON ANGGAU 
TA MAHKAMAH INTER- 

NASIONAL. 
' Diduga, "bahwa pemerintah In- 

dia akan mengangkat Dr. Radna- 
binon selaku anggauta Mahka- 
mah Internasional, : .mengganti- 
kan aimarhum Sir Benegal Rau, 
jang meninggal dunia pada tang- 

  

. Hukuman 
. Gantung . 
Didjatuhkan Atas Se- 
orang Gerilja Wanita 

Malaya 

ama Yah Aang .dan 5 
orang laki2 kini a Kena 
Dl gantung karena melaku- 
kan kedjahatan melan ar un- 
dang2 dalam keadaan darurat dan 
setelah permintaan. ampunan me- 
reka ditolak oleh ' Malikamah 
Pembanding Federasi Malaya di 
Kuala Tea Wanita tsb. ber- 
nama Lam Ah Lan jang di - 
kap dalam tahun jl. Pa Ka 
dapatan membawa granat2 tas ' : Sha ngan, sedangkan. perbuatan ini! Sementara itu ketua organisasi 
menurut ur 2 dalam keada- gabungan serikat2 buruh tambang 
an darurat jang telah disusun da- Amerika Serikat, John L. Lewis. 
lam: tahun 1948 untuk membe- menjatakan, bahwa amandemen 

  

  
  

lin) Tjb. Semarang telah membentuk 
pengurus baru jang susunannja sbb: 

Pendidikan: Ardhy dan Perbendaha 
raan: Tippy. Sekretariaat berkedudu 
kan di Wonosari 55 A Semarang. 

" Pada hari Senen jbl., 
orang Tionghoa dengan keluarganja 
hendak meninggalkan Pelabuhan Se 
marang menudju ke Hongkong, ter- 
njata oleh fihak jang bersa 
diketahui, bahwa orang tadi 
wa obat2an Sibasolt dan Penniciline 
sedjumlah besar. 
“apakah mereka itu hendak smokkel 
Oobat2 tadi ataukah obat2an itu me- 
rupakan titipan dari kawan2?nja un- 

tuk diterimakan kepada keluarganja 
| jang berada di Hongkong. Kini soal: 

tadi . masih didalam 
fihak jang berwadjib. 

Dikatakan bahwa G.LA. dalam 
/tahun 1953 tidak menderita ke- 
'rugian. Pada tahun2 1951 dan 
11952 memang mengalami sedikit 

Serikat Buruh. Lindeteves (Serbu- 

Sekr. Umum I dan II: Moerjono 5 : 
dan Soenarto: Skr. Organisasi: F.C. ' Kerugian. (Pia) 
Rader, Sos/Ekonomi: Soeparjo, 

ORANG2 AFRIKA MULAI 

| MEMBOIKOT PERUSAHA- 
AN2 JANG MENDJALAN- 

MEMBAWA OBAT2AN KAN DISKRIMINASI. 
ZONDER IDZIN. ... 

ketika 2|Afrika di Port Elizabeth telah 
menerima baik suatu rentjana da- 
ri Kongres Nasional Afrika un- 
tuk mengadakan  pemboikotan 
ekonomi terhadap beberapa per- 
usahaan- jang mendjalankan dis- 

kutan 
emba- 

Belum. diketahui, ka. Rapat tersebut telah memu- 
tuskan untuk mulai memboikot 
harian “pagi ,Eartern  Province 
Herald” jang terbit di Port Eli- 
zabeth djika surat kabar tersebut   pengusutannja 

ikow tentang soal ini. « 

Suatu rapat umum dari orang2 ! 

|Montecristo dan Elba hari Ming- 

iminasi terhadap orang2 Afri- ' ngan bahwa kriminasi terhadap peer amen dong Do er 

masih tetap mempergunakan isti- 'pang djet ,/Comet” dapat ketjila- 
lah ,,natives” bagi orang2 Afrika. kaan, 5 

'gal dimulainja perundingan2 resmi 
tentang hal ini. Setelah pertemuan 
berachir, Zarubin tidak mau mem | 
berikan sesuatu keterangan. Perte-' Willy Kutscher, ,bekas atase 

DJADI MATA2 RUSIA. 
rantas kegiatan2 kaum  gerilja 
dapat didiatuhi hukuman mati. 

Dalam tahun 1952 sudah ada   muan2 jang telah diadakan di Mos- pers parlemen federal  Djerman 
Barat, hari Senin mulai diperiksa 
oleh pengadilan di Bonn atas tu- 
duhan melakukan  pekerdjaan 
.mata2 untuk menjalin laporan2 
suaminja untuk zone Timur Djer 
man. k 

Kutscher mengakui telah mem- 
berikan keterangan2 hanja un- 
tuk keperluan djurnalistik kepa- 
da seorang koresponden dari ra- 
dio Sovjet di Berlin sedjak tahun 
1948 sampai tahun 1952. Dia 
mengakui telah menerima -lima 
ratus mark sebulan untuk peker- 
djaan ini,.akan tetapi ia menam- 
bahkannja bahwa . ia segera ber- 
henti dari pekerdjaan itu, ketika 
diketahuinja, bahwa pembesar2 
Sovjet memperlihatkan minat ter 
hadap pekerdjaannja itu, 

PESAWAT DJET ,,COMET” 
KE-4 JG. DJATUH SEDJAK 

OKTOBER 1952. 
Menjambung berita mengenai 

pesawat terbang djet ,,Comet” ke 
punjaan kongsi penerbangan Ing- 
gris BOAC jang djatuh kedalam 
Laut Tengah dekat pantai pulau 

gu, seterusnja diperoleh ketera- 
pesawat tadi mem- 

buah, rupa2nja mereka semua- 
nja tewas. Ini adalah keempat ka 
linja sedjak tgl. 26 Oktober 1952, 
bahwa sebuah pesawat penum-   

    

seorang wanita jang didjatuhi hu- 
kuman mati di Ipoh karena per- 
buatan sedemikian tetapi huku- 
mannja itu kemudian telah diro- 
bah mendjadi hukuman pendjara 
seumur hidup. Negara2' blok 
Sovjet telah menawarkan pertuka 
ran tahanan utk. menjelamatkan 
djiwa wanita ini. Diantara 5 
orang laki2 jang akan mendjalani 
hukuman gantung itu terdapat 
orang jang bernama Chong Chiap 
Hin, bekas anggota . gerombolan 
rendjata, jang telah tertangkap 
Oleh patroli perbatasan ketika ia 
mentjoba  menjelundup masuk 
Tiongkok.  Chiap Hin kemudian 
di bawa ke. Singapura untuk dipe 
riksa perkaranja karena ia djuga 
rn membawa sendjata api. 

(Antara) 

  

Eisenhower atas undang2 Taft/ 
Hartley itu tidak akan membuat 
nja mendjadi lebih baik ataupun 
lebih acceptable bagi kaum buruh 
jang berorganisasi. Lewis, jang 
sedari dulu menghendaki ditjabut 
nja . kembali seluruh - undang? 
Taft/Hartley itu, adalah pemuka 
buruh pertama jg mengeluarkan 
pendapatnja tentang usul2 pero 
bahan Eisenhower. Pemimpin? 
Kongres dari Partai Republik se 
muanja menjambut dgn gembira 

. move Eisenhower ini, sedangkan 
|golongan Demokrat agak terbagi 
bagi pendapatnja. (Antara) 

  

Berkenaan akan dilangsungkan 
nja konperensi Empat Besar di 
Berlin, oleh senat Berlin akan di- 
eluarkan perangko istimewa. Pa 

da perangko tersebut akan ditjan- 
tumkan gambar dari bekas ge- 
dung dewan pengawas sekutu,   

dan granat ta- ! 

i 

ka telah diperoleh persetudjuan, bah | 
Iwa Tiongkok Taiwan dan Siam de- 

DIGUNUNG-GUNUNG jang diselimuti oleh hutan dan dile perbatasan antara Birma da 
Tiongkok Taiwan jang menolak untuk 
pala para diplomat Asia. Arah keutara 
berbatasan dengan RRT, Laos dan Si 
tjukup, hidup setjara ,,manusia makan 
daerah paling mewah diseluruh Asia 

Djumlah serdadu itu ditaksir anta' hutan Birma itu, 
ra 6.000 — 16.000 orang. Kebanja | bagian dari wilajah Shan, memberi 
kan dari mereka adalah bekas ang- ' kan kemungkinan 

bahwa | kannja mudah untuk 
tamu2nja jang tidak diundang itu te ' hankan. 

Setelah masaalah. ini dimadjukan” 

2... Dipegunungan Shan 

Tjandu- Wanita 
Dan Daerah J 
Sebabkan Pasukan2 Gerilja Kuomintang Segan 

Diungsikan Dari Birma ? 

  

Warren Whute: Chusus ,Suara Merdeka”) 

Umumnja diakui, bahwa daerah 
jang termasuk se- 

untuk bisa hidur 
dan tempatnja jang bergunung-gu- 
nung serta terpentjil itu menjebab- 

dapat diperta 

Tjandu dan wanita? 
tjantik. 

Penindjau2 jang ahli mengata- 
kan, bahwa pengungsian serda- 
du2 Tiongkok Chiang itu hanja 
bisa dilangsungkan setjara suka 
rela dan memang inilah sekarang 
jang terdjadi. Banjak dari serda- 
du2 itu jang sudah sedjak lama 
terpisah dari keluarganja telah 

mbah-lembah 
n sebelah utara Siam, dewasa ini terdapat ribuan serdadu 
diungsikan ke Formosa, hal mana telah memusingkan ke- 
dari kota Siam diperbatasan ini, disebuah daerah 

am, serdadu2 Taiwan itu, jang 
belalang”. Daerah jang didudukinja 

tapi terpentjil letaknja, dan wanita2 

dari daerah jang 

jang 
mempunjai persendjataan 

itu diakui sebagai 
aslinja termasuk golo- 

| Ty pografie 
Tionghoa 

DisempurnakanOlehRus- 
sia Dgn Alat2 Jg Modern 

KANTOR BERITA RUSIA 
”"Tass” hari Selasa mengabarkan 
dari Moskow, bahwa para insi- 
njur dari institut polygrafi Mos- 
kow telah berhasil menjempurna- 
kan dua type mesin tjetak typo- 
grafi untuk bahasa Tionghoa. Sa-   kawin dengan wanita2-gunung 

Birma jang tjantik2 dan seka- 
rang telah mempunjai keluarga 
dan ladang. 

Disamping ini ada pula tarikan 
lain. Daerah pegunungan jang 
mereka diami adalah termasuk 
bagian penting dari sumber per- 
sediaan tjandu gelap dari Asia 
Tenggara. Di salon2 di Bangkok 
kita dengar tukang2 kuda dan | 
jang lain2 jang dalam keadaan ' 
mabok mentjeritakan tentang jri- 
ngan2 kuda menjeberangi batas 
Birma untuk membeli tiandu da- 
ri serdadu2 Tiongkok Chiang itu. 

Pun mereka mentjeritakan ten- 
tang pesawat2 aneh jang tidak | 
mempuniai tanda kebangsaan is. | 
datang dan pergi dimalam buta, 
untuk mendjalankan perdagang- 
an tjandu itu. 

3-BESAR AKAN ADAKAN PE 
RUNDINGAN PENDAHULU- 

AN SEKITAR TANGGAL 
23 DJANUARI. 

Sumber2 jang mengetahui di 
London mengatakan pada malam 
Selasa, bahwa para menteri luar 
negeri Inggris, Amerika Serikat 
dan Perantjis akan mengadakan 
pembitjaraan di Berlin pada atau 
sekitar tgl. 23 Djanuari, sebelum ' 
konperensi 4-Besar di Berlin di- 
mulai. Dalam pertemuan penda- 
huluan itu mereka terutama akan 

  
| 

: membitjarakan masalah2 Djer- ! 
man dan Austria dan sangat 
mungkin djuga soal2 jg bertalian 
dgn keamanan dari Sovjet Uni. 

tu djenis dimaksud untuk men- 
tjetak. surat2 kabar dan mempu- 
njat 250 kuntji jang tersusun da 
lam sepuluh barisan, masing2 de 
ngan menguasai $ buah hierogly- 
phik, sehingga djumlah seluruh- 
nja ada 2.000 buah. 

Huruf2nja terbagi dalam 8 buah" 
golongan, sedang jang terdekat ke- 
pada operator ialah jang paling ses 
ring dipakai, selandjutnja semangkin 
djauh semangkin kurang dipakainja. 
Pemakaian kuntji2 huruf jang ba- 
njak dipakai itu sangay mudah, se- 
dang untuk mentjapai huruf? Jain- 
nja, operator menggunakan pedal Jaan 
dekat disampingnja.. Mesin  tjetak 
sebuah lagi, demikian Tass, dipakai — 
untuk publikasi2 jang ruwet dalam 
bahasa Tionghoa, jakni dengan mem 
punjai papan kuntji jang terdiri atas 
2.205 buah kuntji. (AFP). 

ROMBONGAN SENI RUSIA 

MENUDJU INDIA. Y 
Sebuah delegasi seni jang di- - 

pimpin oleh “Nikolai PDespalov, 
pembantu menteri  kebudajaan 
UnisSovjet, hari Senin meninggal- 

Ikan Moskow menudju India. Ang & 
, gauta delegasi itu antara lain ada 
(lah penjanji2 Maxim  Mikhailoy 
dan Nadia Maslenikova, pemain 
piano George Brijkov, dan kwar- « 
tet vikal Feodorev Sisters. Mere- 
ka telah mendapat undangan da- 
rI pemerintah: India dan akan 5 
mengadakan beberapa konsert dia 

disiarkan negeri itu, demikian 
oleh kantor berita Tass. 

Utk 

Djepang Akan Bikin Film 
Tentang PerdjoanganIndon. J 

Shirley Yamaguchi Sebagai Pelaku Utama 
SEORANG PEMBUAT fi 

suatu film tentang pangkalan? milite, 
menjinggung perasaan masjarakat Amerika 
untuk membuat sebuah film tentan 
sia. Senkichi Tanioguchi, jang me 
se” jang menggemparkan bagi 
Tanaka dari maskapai tersebut d 
lak dari Djepang ke Djakarta pada 
hubungan dengan perusahaan? film I 
selenggarakan produksi film bersam 

Taniguchi telah menerangkan ke- 
pada suratkabar ,,Nikkon Sports”, 
bahwa ia telah mengirimkan script 
bagi film ..Dibalik tjemerlangnja ke- 
djajaan” (Behind the Halo of Glo- 
ry) ke Djakarta, akan tetapi ia be- 
lum menerima djawaban mengenai 
penerimaan atau penolakannja. Tani- 
guchi menjatakan: ,,Oleh karena jg. 
mendjadi motiefnja kemerdekaan In- 
donesia, saja kira bahwa publik 
akan menaruh perhatian besar”. 

Script. tersebut mengisahkan per- 

m Djepang, 

9 perdjuangan 
Mimpin produksi film ,,Red Liaht Ba 

Perusahaan film 
juga, 

achir2 bulan ini untuk mengadakan 
ndonesia di Djakarta, agar dapat di- 
a Indonesia-Djepang. 

  tjintaan antara seorang pradjurit Dje- 
pang dan seorang gadis Indonesia. | 
Setelah selesainja perang dunia ke-: 
dua, pradjurit tersebut didesak oleh ! 
si-gadis untuk menggabungkan diri 
dengan laskar2 pedjuang Indonesia, 
dan achirnja tewas untuk kemerdeka. 
an Indonesia. 

niguchi telah mengatakan: ,,Tje- 

ritera ini tidak akan disukai oleh 

orang2 Belanda “atau perantau? 
Tionghoa”. Mungkin oho akan 
terpaksa '. mengambil . tjeritera 
lain jang lebih ringan mengingat 
reaksi2 di Indonesia itu, ,,misal- 
nja pulau Bali”. 

Bintang pilihan Taniguchi ia- 
lah Akemi N@tishi jang telah 

memainkan peran dalam film 
,Anathan” dari Josef von Stern- 

berg, dan ,Red Light Base”, 

akan tetapi kesukaan Indonesia 
rupa2nja lebih memilih Shirley 
Yamaguchi. Staf dan pekerdja2 
dari Djepang diharapkan dapat 

berada di Indonesia dalam bulan 

jang telah djuga membuat 
Amerika di Djepang jang telah 

dinegeri ini, kini berniat 
kemerdekaan Indone- 

»Toho, serta Tomoyi 
merentjanakan untuk berto- 

  

Tjandu Ditahun 59 
Hanja Utk Keperluan 
Obat-Obatan Sadja 

KONSUMSI TJANDU bagi 
keperluan2 diluar obat2an akan 
terlarang sama sekali dalam ta- 
hun 1959, demikian diumumkan 
oleh pusat informasi PBB untuk 
Eropah di Djenewg pada” malam 
Selasa. Pengumuman tersebut 
mengatakan, bahwa dalam tahun 
1909, 18 negara Asia masih te- 
tap membolehkan konsumsi tjan- 
du itu untuk? keperluan perse- 
orangan dan disebagian besar da- 
ri negara? itu pendjualan tjandu 
adalah merupakan monopoli dari 
pemerintah. 
Dalam tahun 1953, 7 dari 18 ne- 

gara itu telah menghapuskan mono 
poli itu dan melarang  pengisapan 
tjandu serta pemakaian tjandu 'utk. 
keperluan2 lainnja diluar keperluan 
untuk obat2an, Dalam tahun 1939, 
pemakaian  tjandu untuk kepenti- 
ngan2 diluar obat2an ditaksir seba- 
njak 1.585 ton dan dalam tahun 
1952 hanja 166 ton. 
Demikian pengumuman tsb. 

(Antara). 

  

menimbulkan perbedaan? penda- 
pat, “dan karena itu apabila 
mungkin akan dibuat versi In- 

Pebruari. Diterangkan, bahwa donesia dan versi Djfpang dari 
film2 bersama itu sering kali kisah ini. 
ARA 

IG 
' MAMPUKAH MEMBA 

Sebenarnja 
sekian lamanja 

jang harus malu 
terus  dinjatakan 

seakan-akan pemerintah kita ini dalam memberantas 
kurang... mampu. 

  

2 Sada! 
SMI ANDJING GILA ? 
adalah kita-kita ini djuga. 
ada bahaja andjing gila. 

Karena 
Sehingga 

andjing gilapun 

Sekarang ini masih ada bahaja andjing gila. Dan masih ada pula 
andjing2 jang tidak disikat bergelandangan. Djika ' andjing itu menggi- 
git dan kebetulan dia gila, 
narnja mendjadi kewadjiban tiap2 
biarkan andjingnja bergelandangan, 

Sering pula terdjadi: Misalnja 
Orang jang digigit itu saja beri selembar kain 

akibatnja akan membahajakan. Ini sebe- 
pemiara andjing untuk tidak mem- 

saja punja andjing menggigiy orang. 
batik agar dia tidak 

lapor kepada polisi. Sebab kalau lapor, ada harapan andjingku dibina: 
sakan. Tentu sadja tjara demikian 
membantu berusaha 

Itulah  sebabnja, 
mengatakan pemerintah tidak 
kan kita itulah jang harus mem   tidak benar. Berarti tidak turut 

membasmi behaja andjing gila. 
andjing2 harus di-ikat. Djangan lantas kita jang 

mampu membasmi andjing gila, melain- 
bantu 

Bloko Suto. Ki 
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g sa didunia 4 
| #jinta.. 2 

Bat mean 
:$ 5 “jang penomon2. belum-pernah mengalami!!! 

    

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. dj di Ht jadi Hitam 

5 Tabib jang (paling terkenal di 

00”, Garansi tidak k luntur Indonesia dan“dapat banjak pudji 

  

an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
Ka belen), ASTHMA, KEPUTIAN, 

  

   

    

   

  

   
      

  

   

  

“Ieajakit. “ZONDER OPERATIE. 
s  Djam bitjara (Pagi 9—12 

an AR al 
kit kentjing darah, nanah? 

20.-  URUNOL PILL. tangg. 
'&'tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 
LIS?? CERENOL PILL. tang- 

3 gung bisa bikin baik luka-luka, 

  

   “bikin kulit muka halus, bersih | 
dan kentjeng untuk orang muda 
maupun tua. Ini pil tidak “melain- 
kan untuk ketjantikan, tetapi dju- 
(ga bikin badan sehat dan selalu | 
tetap tin tah muda, | stel Rp 60. 
ONGO IA tanggung baik sakit 

co ini adalah dasi para 
Istimewa ini semir “jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu 
njai beberapa sifat2 istimewa, an 
rang sama sekali tidak -berba- | 
haja bagi kesehatan otak, m 
kulit, dan pakai berasa di 
Ditanggung tidak ada Hang 
nja dalam seluruh dapa 

Harga Rp. 1, 50 
er -pak. Pesanan bisa kirim ke- |Gang Tengah 22 — Semarang. 

an Indonesia. Semua Agen? Agen Semarang Piampitan 22 
harga Ta » Solo Tjojudan 70 A. 

Agen" aer .selurut 4" Kudus Bitingan lama 74. 

    

    
BEDAK TELOR Rp 5.— HA-| 

ramp. keluarkan darah “putih 
'(Piktay), badan lembek, dingin, 

kepala posing Rp 20-— 
Priise. gratis. Porto Rp. 3.— 
“THIO GIOK GIEM. 

  
  

  

Ta 1d - Djogja Petjinan 68. 

: INI MALAM. PREMIERE BESAR BERBARENG : (13.th): 

R Ex ORION | METROPOLE DJAGALAN 
5.00 7.00. 9.00 1 5.00 7.00 9.00 3.900- 5.15 - 7.15 -9.15 16.45 - 8.45 

EXTRA PERTUNDJUKAN : SABEN SORE (Melulu untuk 

Siam 3.00 di »METROPOLE" ini malam!) 
  

   

   

            

    
    
      

  

      
   

                        

   
        

    

    
   

    
   

    

      

       
       

"IN BREATHLESS FEATS 
.. NEVER SEEN BEFORE! 

Men Ba0s. 
   

o The 

   5 pobvcen 81 HAROLD HECHT sec ROBERT SIODMAK, 

“NC 
h Berita badjak laut di abad 18 jang mengagumkan! Kapal Pperam-" 

i Ines: Nafsu menekar dan pengalaman 
Romantiek-A vontuur dan pemberontakan jang-he- 

Lan ana dahsjat dilaut, di daratfidan di 1) 

  

  

noken 

Pesan Bah 

DJAGALAN 

agi .djam 9.00 — 12.00. Tidak terima per Teit). , 

. BESOK MALAM PREMIERE 7.00— 9.09:      
11 MEI Bintang baharu) — LO WIE — YAU PHING 

Film Tiongkok 
paling. baru : 

ag | la Ren Piah Thoan” 
I ! 
$ 
$ 

, (MPOTENTIE dan lain-lain Pe- 

pun ambeien Ri 130.— 3.ds: Rp 87.-—' 

NARIN tangg. tekan baik untuk: 

My an Se WARKER BROS,» 

$ BAKU, Kebun Sajur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 

| AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, Kibak, linu dl. Rp. 30— 

|E.M.H., Dji. Tepekong No. 

| Toko. PAKISTAN, -Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik, 

    
  

  

  

Uban 

  

PENTING Un TUK MENan AD ai 
AL' ALDJABAR. 

Berisi Pan 'udjian penghabisan S.M. 1940—1953. di- 
sertai penjelesaiannja. Bagian A dan B. u 
Disusun oleh I,KUSUMA, : Men 
Harga panja iki Rp. 3.50, KN 

  

D 00, SOAL” SDI aa AN RA an penjelesaiannja, unt ian $ | 

. Beta aah s7 HARIAN TO, Guru ima Pasti “S.M.P. 

“P.T.M. I Jocja. Harga hanja Rp 7.50. 
Belilah ditoko buku ditempat tuan,: atau gia: tidak- sedia, 

ia langsung tambah ongkos dina Kp OA 

: BIT & TOKO: BUKU 29 

  

    

  

  

  

  

SURAT PUDJIAN 
Den ini saja menghaturkan banjak terima kasih a aa rata 

agan wan “Pabih MS. "RARAA 
: |“ SETERAN 109 — SEMARANG” 

jang telah Akasatan penjakit saja WASIR (Aambeien), dan kini 

Sah sembuh “dengan puas diobati dalam 1 14 hari dan 

| ZONDER OPERATIE. “ 
Dan saja “berbangga hati jang mana.tuan Tabib setan garantie bah 

wa penjakit wasir itu tidak akan datang Naa en kembak “ 

S
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“Nafsu Besar ssar Tenaga | $ 
ADALAH SEBAGAI, BUBUK MA : N 

Penjakit JIRTI AN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
ajakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
agan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut?, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA “JARIANO: " 
Special Buat Laki2 harga per botol “.....oooooco.ooooo Rp.» .20. Pa 
sOVUM TAZOL” Special buat Perempuan -harga per botol 5 23— 
Obat. Minjak Surga Dunia” Btiat Laki? . Se As LO 
BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10086 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25 —, No. 2 Rp. 10.—, ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
MM. Rp. BA per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk 'T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KA RAH-I-NOOR” Special 
Ubat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA: sakit berbahaja 
'utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
Ijel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
jengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Puan sampai baik. 
Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ...... NE ag 20k 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan Aa en A agak AHA Saku » 100.— 

| setengah dOS ...ooocooWooooooomoooooooo. ag D0— 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 2 Se 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut '.......oco.o.oooo coco. yo: 53 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
Ian anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 10—. 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN -No. “14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Mean Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 

, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 8. 
Agen2 Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta, Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 

kassarj Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Djl: Margao Genung, Ambarawa, 
M.A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang), usahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
tren, BH: DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo, - KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
ian Guntur 30-32, -Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203-B, 
Sukabumi: SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Benaa Ti 

SPORTS, Dil. Polisi 30,. Pontianak: Toko PADANG, Djl. Djawa- Pa- 
lang M: Toko KALIMANTAN, Dil. Lengkas, Tarakan, Toko. PAKIS- 
CAN. Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
iar Baru No. 238. K3, Suklat). Bandung.   

PIN Sala 

  

Pe & - 2 F 

Baru Datang: 
II BIBURAN POPULER, isi 100 

lagu2 pilihan dari film2 Malaya 
jang sangat digemari diwaktu se- 

I karang, omslag berwarna. warni, 
formaat saku, harga Rp. 4.— por 

fto Rp. 1,50. Tiap pembeli diha- 
diahkan 3 foto's bintang2 film 

'Iterkenal berbagai ukuran. Beli 
banjak korting 2546. 

Toko Buka C ASSO 
Pob. 29 — Me 

: Daftar gratis. 
nan sem 

PERMUDA : 
KEMBALI 

SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja- muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan" .bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok dan sehat betul. 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: ' 
DJAMU HABIS BERSALIN 

Keluaran 

  

Semarang.   PARE 
BU (NAN 33 

AI — 

  

Toko Pedamaran 19 yap. 900, 
Semarang. ,   Agen: 

  

ILESUM Wap 51. Roda dial 

ar t an banjak “anggur kuat didjual 

akan tetapi hanja ANGGUR KOLE- 
.tjap merupakan suatu pendapatan 

d
e
s
a
i
n
 

eta
 

aa
 
2
 

dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 

p 51 .sangat mustadjab untuk me- | 

lemahan2 kaum laki2. Anggur ini | 

memberi tenaga baru, menguatkan gin- | 

na ma Sah semangat. dan menjegarkan, 
orang jang kaki tangannja linu dan 

bermuka putjat kurus kering 

ah dan sebagainja. ANGGUR 

N Sl 'tap 51 dengan pasti akan me- | 

'kesehatannja kepadanja. Telah ba- | 

5 ana2 memperkenalkan ANG- | 

UM tjap 51 kepada para pasien- 

sil-hasil jg Sian gemilang mem- 

djelas bahwa anggur ini lain 

Sa | ng lain, 

  

  

  
  | dari arus deras di sungai White Ri- 

| VENAA ks 

: engkau tjoba berbuat, Trigger. 

  

Bantulah PML. 
| 

| 
| 
| 

| 

Surakarta: Tjojudan 141, “Nas 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170, 
Djl. Gilingan 28, Kratonan 

  

  

  

1 PHILIPS 

| 

' (Semarang-Bandung p. p. 

Semua ' 

NJONJA MENEER : 

| Radio baju untuk Tahun Baru Imlek 

“PHILIPS Pitt 
harga Rp. 10900. - 

  

BIN-719X 
Rp. 6300. — 

- Selain dari itu: | 2: 

BLAUPUNKT, MINERVA dan TEA E 

RADIO 

ILMASCOTTE" 
(#Ojalan Seteran 26 - Semarang- Tilp. 1948 

DINAS-HERON 
tiap-tiap hari 

  

  

  

  

Semarang-Surabaia pk 

7 

Keterangan2 pada : 

Perwakilan setempat 

Garuda Indonesian Airways 

Seteran 52 — Tilp. 410 — 1014. 

  

  

— Pemberitahuan 
Kepada WARUNG-WARUNG jang membutuhkon 

GULA PASIR buat pendjualan etjeran kepada 

umum, dapat beli dengan HARGA PEMEKINTAH ap 

alamat kami. 

N N. V: Banjumas Trading Ha an | 
an Kandusari 23 — Tilp. 448 — Semarang . |   

  

23 
MM MM HA HM 

I: 15 Djanuari 1954 akan terbit 

| Harian DARUL ISLAM 
Pimpinan Redaksi : P Ambrie 

4 wakil utama : . Abdullah 

Berpendirian tegas, konsek wen dan Ge bab. 
. “Utama an suara dan membela kepentingan ummat 

Islam 
peepanakukan kesedaran kearah pengertian ber NE- 

ISLAM. 
djihad menentang aliran? ANTI TUHAN DAN 
TI ISLAM. 

bemarn politik Tanah Air, dikupas dengan tegas, 
tedeng aling2. 
HARGA LANGGANAN : Rp. 10-— sebulan, pembajaran 

dimuka. Pentjatatan mulai sekarang. 
Red. Adm. Harian ,,DARUL ISLAM” 
Kebon Katjang II No. 96a — Djakarta. 

DITJARI : 1. Pusat2 pendjual etjeran/ Agen. : 
2. Pembantu2 redaksi dan penulis2 jg berdjiwa 

patriot Islam 

  

tanpa 
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»WASPADA” 1954 
HADIAH Rp. 300.000.— 

PENTING UNTUK DIKETAHUI !! 

Tiap penarikan diundurkan 30 hari: 
1. Untuk menambah kesempatan peminat dari luar Djawa. 
2. Memberi KANS jang scimbang untuk dapat hadiah. 
Mintalah Lembaran Resmi Sajembara kepada Jajasan 
"WASPADA” Djl. Ambon 3 P. O. Box 287 — Bandung 
dgn kirim Rp.1,50 (inel. porto) utk. tiap lembar dengan per- 
antaraan postwissel. '   
“NE ET AA ET TA 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
AR pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

Pp: 25.— 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
se Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

Pp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. ' 
Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa dapat beli pada : 

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

Bisa dapat beli-pada Agent di Surabaja: “BB. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 5 me 
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“Radja Dari Semua 
Obat Kuat iaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kergja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang. tanggung 
10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp: 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil.Gumbira Istimewa buat: laki-laki 30. 5...do sin TES anta Rp. 15.— 
Pil Viramin buat pereiapuan jang dapat penjakit kenukihan SEE 25,— 
Minjak 'Tangkur adjaib buat laki-laki .........ii.vooiditatonsalanaan ». 10.— 
Sarep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukuk “Lerawpi 

NN SIKA PAN Sian Lee Paha Tangan Sean Rp. 20— & ,, 10.-— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... ,, 10.— 
out bkan Dara Ra Pi AN aan PAN » 19. — 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem ......: AN Ki PN ke 3 1 O1— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......ooooco.oco. 3 H— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan io. » ”50.— 
PA SKOR DI ADIS AE UK 2 
Ge Sate Bento dan Panda Ia aa aan pd — 
Oiat kentjing nanah, BEA Ane AR Tp San SI Oa 25.-— 

  TABIB MAWN Oa 40 Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

£GEN.- AGEN : 
Univcrsal 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
maraing, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakartas Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
ikartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Fong, Petjinan- 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
“Jogja: Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl..Pesuketan 77, Tjirebon, 
Loko Obat Eng Ho Tong, Djil. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Ihian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djil. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dil. Pesuketan 60, Tjirebon. 

      

   
  

  

Semasa AN En aan 2 Tn TS Ta TT US 

3 

PEMBBAITARUAN PENTING 
1. Telah datang speda bermotor (bromfiets) merk 

”"METEOR” 

jang sudah tidak asing lagi untuk para pemesan diminta - 
lekas mengambilnja untuk mendjaga djangan sampai ke- 
habisan stock, berhubung persediaan terbatas. 
Selama masih ADA PERSEDIAAN, pemesan baru dapat 

“ dilajani. 

  

2. Dalam minggu depan akan datang : 

a. PICK-UP merk DODGE — 2 ton 

(Practisch untuk perusahaan) : 
b. MOBIL SEDAN merk SKODA 1200 

(Hemat — Kuat — Tjepat) 
Berhubung persediaan terbatas, siapa TJEPAT, DAPAT. 

N. V. PRAWIRA-MULJA 
— AE ONE IA KA REA 

Malioboro 43 — Tilp. 668 

  

  

maan 
Hari ini.m an dim. dua Gedung 

'SRIKATON Main djam: 10.- pagi 5.157.15-9.15   
  

tg SEGALA UMUR       ! 

| U.P-THEATRE Main djam: 9.30 pagi 5.— 1 D.—     1 Rogers 43 

7 Now I SEE WHAT YOW'RE Si 
TRYIN' TO DO, TRIGGER 
But THE CURRENT'S TOO 
ST #reONe! GTAY NN 1 

Wetan 19. “ 
Teng sah PM 

  

SWEPT. 
BWAY IN 
WHITE 

| RIVER os 

  

Trigger mentjoba menolong Roy — Saja tidak Kana lahan 
lama disni, Trigger. 

— “Sekardng saja mengerti apa 1 
Oa 

tapi arus ini ada terlalu kuat. Pena 
balilah sadja. 

  

. dilemparkan kepada Roy. 

  

   Dalam pada itu Trigger berhasil mematahkan dahan pohon kemudian 

Akan datang: 

  
  

Uk? 
5.00 7.00 9.00 

INI MALAM  PENGHABISAN (u. 17 tah) 
NOEL COWARD — CELIA JOHNSON — 
MARGARET LEIGHTON 

»Ihe ASTONISHED HEART" 
HATI JANG TERSESAT. 

Pertjintaan jang berbahaja! Siapa jang didapatnja mesti musna! 

Melingkan untuk BESOK MALAM sadja nLU X” SIS - 115 - h15 
f . 

, Calamity 
dengar YVONNE DE CARLO — HOWARD. DUFF in Technicolor. 

K2 Film jang memkat dan gempar! 
ITALO TAJO - NELLY CORRADI - GINO MATERA 

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

  

    
    

    

   

  

       

Tinggal 

INI MALAM i Sin mr 

dan besok rarants 

malam An Daan | 

(is TPAN) Paul 

Grand Henreid 
5.00 7.06 9.60 vera 

UNTUK LELAKI t ka 

SADIA! BSA 

XV GAMELAN CoeooraTin Rerease 
Today's most shocking scandal! Penuh sensatie! Menggemparkan. 

INDRA Ha eta INI MALAM PREMIERE tu TTetahd 
5.00 7100 9.00 YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFF 

»Calamity Jane and Sam Basss , Soto” by 
Technicolor. 

Penuh. sensatie! Gempar! 

ROYAL 
5.00 7.00 9.00 

INI MALAM D. M. B. (u. 17 tah) 

ADE TICOALU Bintang Radio 1952/'53 
SUHARA EFFENDI — NURHASANAH — 

EBULIS ATIKAH — ENDJEK — dll, 

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

' 

ROXY INI MALAM PREMIFRE ta ha 
5.00 706 9.00 PAI YEN — LIB ERL — CHANG HUO YU 

DAWN »GHAO YANG De 
Fadjar menjingsing memetiah alam gelap gulita! 

Akandatang 

1G RAN D" 

SOFIA — Rd. ENDANG — SULASTIRI — df. 

»BULAN PURNAMA” 
Tjerita fantasi antara Basilan dan Talisan (Philipina) dengan banjak 

njanjian2 dan Tari2an modern. 

Type Peri MEMAKANG”. ldzin No, 1492/11/A/172 
  

SAJEMBARA BESAR! 
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Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- . 

Jane and Sam Bass“ 
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