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|. keta" Mesir-Inggris mengenai “daerah: 

    

| Pebruari, 

S1 an “uangemerdra sadja. 

  

$ Rp. 12.— 

Adv. Rp. v0 

“3 Ntb Na, 11 A. 
11228, Rumah 1798 Sa, 

kspedisi 2087 S. 

  

Dituduh: Bers ekon ikel Dgn. . Inggeris— 
KekuasaanMesir Dan Djandjikan. Kpd Inggeris Beberapa 

Dlm. Se —Nonsens, Kata Pihak Inggeris 
NE R Mesir telah membubarkan organisasi 

: . menangkap pemimpin-besarnja, Sheikh 
“diumumkan di Kairo dengan res mi' 
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tindakan pemerir tadi, ha- 
ri Rabu telah: 2 ea demonstra- 
si2- protes pada universitet Islam 

Al Azhar” dan college Dar 
“Ulum” di Kairo. Menurut arkas- 
besar Dewan ser, demon- 
strasi2 tadi tidak" berarti” dan pe- 
merintah ,,menguasat keadaan”. Me- 
nurut keterangan jg. diperoleh AG 
dari seorang djurubitjara “"pemerip 
tah, sebab terpenting daripada ti 
dakan pemerintah tadi bukanlah ka- 
rena ketika hari Selasa jl. terdjadi 
"bentrokan antara para mahasiswa 

— Universitet Kairo. Dikatakanna, bah 
“wa sudah beberapa waktu lamanja 
Dewan Revolusioner memperhatikan 
suatu kegiatan subversif, jang berpu- 
sat pada Ikhwanul Muslimin, dan 
tindakan jang dilakukan Rabu jbl. 
sudah beberapa waktu il. dipersiap- 
kannja, 

jan an didalam »Ikh- 
Muslimin”. 

AFP Plenbabarkan seterusnja, 
babwa ,,Ikhwanut Muslimin” ada- 
lah suatu badan DNa Sania, 
an, Ketka achir Perang Dunia II, 
dumlah anggotanja lebih dari 4 
djuta orang (penduduk Mesir kl. ' 
19 djuta diiwa). 

Setelah Djenderal Nadjib meng- 
oper kekuasaan dalam tahun 1952, 
timbul perpetjahan didalamnja, ja 
itu antara pihak jang menghendaki 
supaja organisasi tadi djangan tjam 
pur, tangan dengan soal2 politik 
dan pihak jang menghendaki supa- 

dan tadi melakukan peranan 
aktf sya lanang po tk. 

Keterai re: pemerintah 
Mssir okan Aenupari (antara). ... 

Maksud2 «Ikhwanul Mus- 
Limin menurut pembesar 

: pem. Mesir. f 
: “Seorang pembesar Mesir, jg men- 
duduki salah satu kedudukan jang 
sangat tinggi dalam pemerintanas, 
mengatakan hari Rebo bahwa para 
pemimpin ,.Ikhwanul Muslimin” te- 
lah mengadakan perundingan de- 
ngan kedutaanbesar Inggris di Kai- 
ro, dengan maksud untuk merebut 
kekuasaan dan kemudian mem- 
berikan konsesi-konsesi $. kepada 
Inggris, untuk menjelesaikan senc- 
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Terusan Suez. Seperti diketahui, pe- 
rundingan mengenai ,penarikan kem- 
bali pasukan2 Inggris dari daerah 
Suez itu telah berbulan-bulan lama- 
nja menghadapi djalan buntu. Pemn- 
besar tadi menerangkan seterusnja, 
bahwa djawatan rahasia tentara Me- 
sir telah berhasil mensita sebuah 
rentjana dari kaum ..Ikhwanul Mus- 
limin” mengenai maksud? mereka. 

Mahasiswa Azhar dihasut. 
Seterusnja diwartakan, bahwa 'pe- 

Mentan memanah 

Harus Ada L 
Perhatian Thd Pemuda 

WAKTU MASARAKAT aa mengalami kritik dalam segala 
Here .iran an masjarakat 

mn mena bara harus lebih besar, sikap apatis mengenai hal ter 
. Semua lebih2 bila diingat 
Na lembaga2 “ kemasjarakatan dan     

     

      

Sebut hana m 1 kita 
pemuda jang h 
masalah pemud: 
ting, Demi Suk 
djauannja masalah 
pan dengan wastaman 

Rusli: 
Jg Dibutuhkan Rakjat 

Keamanan Dan 
sKemakmuran 

Ketu Ap Ame : mum Pengurus 
tai Islam pe san, ai 
Djakarta dari Sumatra, dalam per 

FS Antara”. 

  

Tega untuk ikut mendjadi 

    

  

kuta goodwill: mission jg akan 
i “ke negara2 Islam 

a permulaan bulan 
Dalam pertjakavannja 

dengan wartawan Antara ja me 
nerangkan, | bahwa pada umumnja 

r di- pada waktu se 
Ns di bana Tengah 

Ih menietudjui 
Kiauih Jagi Kana kabinet. J. 

pada waktu seka 
rang emakmuran, keama- 

. nan dat pelaksanaan pemilihan 
umum ae Lega segera. Untuk ini 

Ae ahatin Men ana 

kos! 

ini, demiki 
UE ai Taat pada hakekat 

sa tidak ,,ambil pusing” tentang 
siapa dan partai apa jang meme 

: Teh), Asal -sadja semua : usaha- 
te- 

. tegas. serta menguntung 
Th t dan negara. Penggan- 
2 kabinet dianggap memper- 

terlaksananja — rentjana2 
1 ingunan, kemakmuran, pe- 

an umum dan” menghabis- 

   

enai penangkapan2 terha 
“orang2 Belanda jg- dilakukan 
erintah sekarang diterangkan. | 

| peristiwa itu mendapat | 
tan baik dari rakjat di Suj 
dan. seluruh rakjat jang 

hui kedjadian ini memu 
9 1 jang begitu tegas 

“berdo'a dan mensharap 
'mudah2-an pemerintah 
akan dapat menjavu ber 
Panen negara dan 

ngannja dalam waktu jang 
: TN, demikian H. Rusli. 

Na (Antara) 

  

al Suez? 

'Safawi, 

“sedang berkundjung di Kairo. - 

“upatjara tadi. 

nangkapan2 pemimpin2 
Muslimin”, 
maan Mesir 
oleh pemerintah Mesir itu, 
nja diwartakan bahwa penangkapan2 
itu dilakukan pula 

dan daerah Terusan Suez, jang ter- 
kenal sebagai , 
di. 
kepala wakil perdana menteri 
mal Abdur Nassir,” 
ngatakan 
min” sudah berkali. kahi 
kang peringatan pemerintah, ba .hwa 
Organisasi tadi akan dibubarkan apa 

bila tidak berpegang teguh kepada 
sifatnja, jang chusus bertjorak sosial 
dan keagamaan 
by, pemimpin-besarnja, 
utjapkan pernjataan? 
bersifas permusuhan terhadap peme- 
rintah, 
den asing, kata Amin Shakir. 

Ikhwanul ae 

. merupakan masalah nasional jang pen- 
dio keina Dewan ' Pemuda dalam tin- 

pemuda sekarang dalam pertiaka- 

LM? Akan Kai! 

Pilem Muslimin” 
al Hudeibi serta 60 orang 

(pada hari Rabu Tenta- 

  

mengepung markasbesar organisasi tersebut tadi. Menurut keterangan 
| pemimpin jang tinggi kedudukan nja dalam pemerintah Mesir, ala- 

tadi serta penangkapan pemimpin2nja ialah karena organisasi ini 
r Inggris di Kairo, untuk menggulingkan pemerintah Mesir. 
'-3 Muslimin Mesir sementara ini 

dah meliputi 116 orang. Sumber res- 
Su- 

mi. membantah kabar? jang menga- 
takan bahwa diantara orang2 jang 

ditangkap tadi terdapat pula Nawab 
pemimpin organisasi ke- 

agamaan Iran ,,Fidayan Islam”, ig. 
Pe- 

nangkapan? tadi. dilakukannja pada 
waktu tentara dan polisi Mesir mera 
perkuat pendjagaan di Kairo, untuk 

mentjegah timbulnia kembali keru- 
suhan2 diantara 10.000 mahasiswa 
seperti apa jang terdjadi hari Selasa 
Il, jaitu waktu dilakukan upatjara 
peringatan hari ulang tahun ke-2 
daripada gugurnja 2 orang siswa 
ketika melawan Inggris didaerah 
Suez. Nawab Safawi hadlir dalam 

Pembesar pemerintah 
Mesir tsb. tadi mengatakan bahwa 
komplotan — Ikhwanul — Muslim” 
bermaksud mengobarkan sentimen 
mahasiswa? Al Azhar dengan pi- 
dato2 anti pemerintahan Nadjib. D'- 
katakannja bahwa kerusuhan ketika 
hari Selasa jitu adalah langkah 
pertama dari komplotan tadi. 

. Norsens” — kata duga 
besar Inggris. 

Seorang djurubitjara Pn iutansi   besar Inggris di Kairo, hari Rabu 
memberikan komentar terhadap 
pembubaran organisasi ,,Ikhwa- 
rul Musl'min” oleh Dewan Revo- 
lusioner Mesir, dengan alasan 
bahwa badan tadi berkomp'ot de 
ngan kedutaanbesar Inggris utk 
menggulingkan pemerintah Mesr. 

Tuduhan ini emong kosong be 
Izka, kata djurubitjara tadi. 

(Antara). 

Tangkapan2 di Mesir: dju 
ga di Iskandariah dan da 
erah Terusan Suez. 

Menjambung berita tentang pe- 
“Ikhwanul 

politik-keaga- 
ah. dibubarkan 

seterus- 

Organisasi 

jang te! 

Iskandariah di 

,benteng” 
Major Amin Shakir, 

gerakan ta- 

penasehat- 

Ga 
hari Rebdtnk 

.Ikhwanui Musli-! 
membang- 

bahwa 

Hassan Hodei- 

telah meng- 
jang sangat 

itu. 

kepada beberapa korespon- 

(An- 

ebih Banjak 

terhadap pe- 

hubungan 

Mr. Sukardjo mengatakan Dewan 
Pemuda dalam rapatnja pernah ke- 
mukakan pendapatnja agar ada per 
hatian pemerintah untuk mengha- 
dapi masalah pemuda dengan bagi- 
an pemuda dari Djawatan Pendidi- 

kan Masjarakat karena sekarang -ini 
djauh daripada dipenuhinja keada- 
an dan keinginan pemuda dewasa 
ini. Selandjutnja Mr. Sukardjo ke- 
hendaki agar bagian Pemuda tsb da 
pat diperluas hingga merupakan sa 

“Mesir sebagai tamu 

ber- 

Dalam Membubar- 1 
kan Iehwanul 

Muslimia 
PemerentahMesir Mem- 
punjai Bukhari Sbg 

»Troefkaart" 
MENGENAI pembubaran ,,Ich 

wanul Muslimien” lebih landjut 
dapat dikabarkan: 
Oktober 1952, pemerintah revo- 
tusioner Mesir telah membubar- 

|kan segala partai politik, terma- 
suk djuga partai Wafd jang kuat | 
itu, jang dipimpin oleh Mustafa 
Nahas. Waktu itu pemerintah 
tidak bisa mengganggu-gugat Ikh 
wanul Muslimin, karena penim- 
pin2- -nja, mengaku bahwa organi 
sasi ini “adalah suatu perkumpu 
lan keagamaan, dan dencan de 
mikian tidak tunduk kepada un 
dang2 pembubaran - partai2 poli 
t:k. Demikian tulis ,,Reuter” dari 
Kairo. Sedjak itu pemerintah Me 
sir telah berulang2 memperingat 
kan organisasi" tersebut, jang me 
nurut ,,Reuter” mengobarkan 
kampanje »-Mengusir Inggris ke 
luar dari Mesir”, bahwa .organi 
sasi ini akan dibubarkan dika 
tidak membatasi  kegjatan2nja 
sampai lapangan agama sadia. 

AFP. mengabarkan, bahwa menu- 
rut kalangan? jang - memperhatikan 
nja di Kairo, pemerintah Mesir da- 
lam menghadapi ,,Ikhwanul Musli- 
min”  mempunjai ” pegangan jang 
kuat, jaitu kenjataan- bahwa bekas 
wakil ketua organisasi tadi, Sheikh 

Hassan al Bakhuri, mendjadi peng- 
anut Dewan Revolusioner dan seka' 
rang mendjadi menteri dalam kab 
net Nadjib: Diperoleh keterangan 

bahwa Bakhuri mendapat sokongan 
dari sajap progresif dalam ,.Ikhwa- 
nul Muslimin”. Disamping itu, be- | 
berapa minggu jl. timbul Atikaian ! 
didalam kalangan organisasi tadi, 
antara kaum extremis keagamaan : 
dan kaum konservatif  tradisionil: 
diperoleh keterangan bahwa achir- 
nja. kaum en in, tradisionit jg | 
menang. 

Da baba maa ek BAN 

Nawab Safawi Nana j 
kan keluar dari Mesir. 

.Reuter” 
dari kalangan jang berkuasa di, 
Kairo telah diperoleh keterangan, : 
bahwa Sayid Nawab Safawi, pe 
mimpin organisasi Iran Fidayan 
Islam, jang kini sedang berkun 
djung ke Mesir, telah diperintah 
kan supaja selekas2nja mening 
galkan Mesir. Safawi datang di 

Ikhwanul 
Muslimir:” dan sekarang ia di 
awasi oleh polisi Mesir. 

Reaksi Inggris: Mungkin 
lantjarkan rundingan ten- 
tang Suez. . 

AFP. mengabarkan seterusnja, 
bahwa kalangan? jang dapat me 
ngetahuinja mengatakan di Lon 
don pada malam Kemis, bahwa 
pembubaran sIkhwanul  Musli j 
min” oleh pemerintah Nadjib itu 
mungkin djustru akan memudah 
kan tertjapainja suatu persetudju 
an- antara Mesir dan Inggris me 
ngenai soal daerah Terusan Suez. 
Sementara itu kalangan. resmi 
tak hendak memberikan komen: 
tar terhadap tindakan pemerintah 
Mesir, jang dalam — pandangan 
mereka chusus merupakan soal 
dalam negeri itu. (Antara) . 

»Perhimpu- Pun 
nan-Asia' 

Ketika bulan 

     Antjaman? 
  

kenal oleh puohek Indonesia ini, 
gambar: 

  
Mendijadi swatu tradisi Djepang, untuk membikin kuwih Motji” 
tiap tahun baru. Kuwih jang manis rasanja' itu, agaknja djuga sudah di- 

pada 

sewaktu pendudukan 'Djepang. Pada 
beberapa orang kampiun guler Sumo, jang merupakan suatu 

kliek tersendiri, 'sedang menempan tepung jang akan dibikin ,.Morj?” tadi. 
    Pemerentah Sangat ,Sober” 
keteranganrja Mengenai 
Tangkap an2 Baru Baru Ini 

Apa Maksud Ittersum Ke Nederland? 
Pemerintah mengumumkan pada 'hari Kemis sbb: Berhubung 

dengan penargkapan2 waktu bel-kangan ini jang dilakukan oleh 
alat2 kekuasaan Negara maka 
18 Desember 1953 oleh Ken 
ditahan sampai hari Rebo 18 

    

  

diumamkan bahwa sedjak tanggal 
sian Negara telah ditangkap dan 

anegara keturunan Belanda, 11 
bean sena aku Indonesia, 1 warganegara Tionghoa. 

Desakan kan Duliea 

Pada Senaat 
Utk Ratifisir Perdjan- 

'djian Militer Dgn Korea 
. Selatan : : Langkah 

Ke Pakt Pasifik? — 
MENTERI LUAR negeri Ame 

| 

mengabarkan, bahwa rika Serikat, John Foster Dulles, 
hari Rebo berseru supaja senat 
Amerika Serikat meratifikzsi sua 
tu perdjandjian pertahanan bersa 
ma dengan Korea Selatan. Dulies 
mengatakan dimuka panitya Se- 
nat urusan hubungan dengan luar 
negeri, bahwa maksud terpenting 
dari perdjandjian ini ialah untuk 
mentjegah berkobarnja kembali 
agressi Komunis, dengan dijalan 
pernjataan jang djelas dan tegas 
bahwa Amerika Serikat dan Ka- 
rea Selatan bersama2 bertekad 
bulat untuk mempertahankan diri 
terhadap serangan dari luar jang 
bersendjata.” Menurut  Dulles, 
perdjandjian ini merupakan per 
tumbuhan jang sewadjarnja dari 
pada usaha bersama Amerika Se 

| ikat dan Korea Selatan, ..dengan 
kata sepakat dan sokongy4. PBB, 
untuk menangkis penjerbuan Ke 
munis terhadap Republik Korex 
(Selatan)”. 

Kearah Blok Pertahanan 
: Pasifik. 

Ketjuali itu, kata Dulles, perdjan 
djian ini berarti pula suatu langkah 
lagi “kearah perkembangan suatu 
sistim keamanan di Pasifik, sebagai | 
penambah kepada perdjandjian2 jg 
sudah ada antara Amerika Serikat 
dengan Australia dan New Zealand 

(ANZUS), Filipina dan Djepang. 
Perdjandjian ini tidak - mengikat 

Amerika untuk menolong Korea Se 
latan, apabila angkatan perang Ko:   Utk Rapatkan Kerdja- 

sama Djepang Dengan 
Asia-Tenagara   tu. bagian pemuda dalam Kem. PP 

& K meliputi semua usaha2 kemen 
terian tsb dalam lapangan pemuda 

seperti Pendidikan Masjarakat, Pe- 

ngadjaran, 

ruan Tinggi. 
Tentang masalah 

djuga- merupakan masalah nasional 

dan mempunjai pelbagai aspek so- 
sial ekonomi, pendidikan kebudaja- 

an dan politik jang meliputi pemu- 

da buruh tani peladjar dll. maka se-: 

harusnja dapat perhatian penuh dari 

pemerintah dan perlu-adanja irstan- 

si pemerintah jang mengurus hal2 

itu setjara integraal: Kini oieh De-: 

wan Pemuda dibentuk dua panitia 

anket, satu menjelidiki lembaga 

Panti Pemuda dan jang kedua me- 
njelidiki kemungkinan adanja satu , 
instansi untuk pemuda jang iuas dan 
dapat mengurus: hal mengenai hak 

dan -kewadjiban pemuda dalam hu- 
bungan pembangunan nasional, de- 
mikian Mr. Sukardjo.  (Ant.). 

Rp 990.009 UTK. PEMBELIAN 
LODJI GANDRUNG. 

Kemerterian Dalam Negeri telah 
menjetudjui permintaan  pindjaman 
Kota Besar Surakarta sebesar Rp 
900.000 guna pembelian '- Gedung 
Lodji-Gandrung. 

Gedung tsb kini mendiadi tempat 
| kediaman Walikota Surakarta. 

pemuda - jang 

Kebudajaan dan Pergu-: 

PEMERINTAH Djepang Ke- 
mis jl. telah mmemberi idzin utk. 

bentuk sebuah badan tidak 
A jang “akan diberi nama 

Impunan Asia untak Meng 
usahakan 'Kerdjasama Lebih Erat 
antara Djepang dengan Negeri2 
Asia Tenggara.” Keichi Tatsuke, 
kepala penerangan pada kemente 
rian luar negeri Djepang, menga 
takan bahwa Djepang sekarang 
mementingkan sekali usaha mem 
pererat kerdjasama dengan” Asia 
Tenggara. Diterangkannya dalam 
konperensi pers, bahwa organisasi 

|jang kini sedang dibentuk 
mendapat  sokongan dari kaja- 
ngan2 politik dan keuangan Dje 
pan 
Pa like menerangkan, bahwa 

funksi utama dari organisasi tadi 

jatah: 
".I. Memperluas  penjelidikan 

dan studi: untuk keperluan ini 

akan dikirim ahli2 keberbagai ne 
geri Asia, guna melakukan penje 
lidikan “ditempat. 

2. Memberi penerangan jang 
luas: 

3. Mengadakan — kerdiasama 
tehnis, termasuk djuga memberi 

bantuan berupa uang. 
Australia dan New Zealand 

tidak termasuk ,,negeri2 Asia 
Tenggara.” (Antara) 

tadi |' 

rea Selatan mulai menjerang Korea 
Utara.. Perdjandjian iri memberi 

“hak kepada Amerika untuk merem: 
patkan pasukan? - darat, laut “dan 
udaranja di Korea Selatan, tapi ini 
bukan kewadjiban. Dan apabila per 

djandjian perdamaian kelak meng- 
hendaki supaja segala pasukan 

asing ditarik kembali dari Korea, 

maka Amerika bisa melakukannja 
sesuai dengan perdjandjian dengan 
Korea Selatan ini. Untuk memeliha 

ra perdamaian, kata Dulles, Amerij 
ka Serikat bersama negara2 merde 

Mereka disangka melanggar atau 

bersekutu melanggar fasal 169 
K.U.H.P. (turut tjampur dalam sua 
tu perkumpulan jang bertudjuan me 
lakukan kedjahatan atau turut tjam 
pur dalam perkumpulan jang di la- 
rang) juncto Undang2 darurat no. 
12 tahun 1951 (pelanggaran sendja 
ta api dil). 
Dalam taraf pemeriksaan seka- 

| range pemerintah tidak dapat mem- 
beri keterangan lebih mendalam me 
ngemai soal ini.. Pemeriksaan permu 
laan oleh kepolisian sudah sedemi- 
kian djauh sehingga dapat diharap- 
kan dalam djangka pendek diserah 
kan kepada kedjaksaan. Demikian 
pengumuman tsb. (Antara). 

Harta ua ke Belanda. 

Dehpan pesawat terbang KLM 
pada hari Rebo pagi telah berang 
kat dari Kemajoran menudju ne 
eri Belanda wakil Komisaris 
inggi Belanda di Indonesia Ba- 

ron van . Ittersum. - Demikian 
, Antara”. 

Tidak dikabarkan, apakah 
pergian Baron van Ittersum 
ada hubungannja dengan satu dan 
lam hal: sekitar penangkapan ter 
hadap orang2 Belanda di Indone 
sia. (Antara) 

Komentar 

Radio Moskow 
Tak Ada Tanda2 Ame- 
rika Menginginkan Pe- 
ngurangan Ketegangan 

Internasional 

RADIO OSKOW.: Rabu ma- 
lam mengumumkan, bahwa: sda 
lam pidato menteri luar: negeri: 
Amerika John Foster Dulles ha 
ri Rabu tidak terdapat: tanda, 
bahwa Amerika Serikat- berniat 

takan, bahwa seluruh pidato Dul 
les ditudjukan untuk. membenar 
kan politik -Amerika- Serikat se 
djak presiden .Dwight  Eisenho 
wer memangku djabatan,   ka lain2nja perlu. memperlihatkan 

bersama? bahwa mereka bertekad 
bulat untuk ' menangkis agresi. 
: (Antara). 

BUKU TJABUL DISITA 
Dalam beberapa hari ini polisi 

Surabaia giat merampasi dari be 
berapa toko buku di Surabaja 
buku bernama ,,Nafsu Manusia” 
dikarang oleh Sri Sadana (nama 
samaran). Buku 'itu dikeluarkan 
oleh salah satu badan penerbit di 
Gresik ,,Ratna”. “Didalam buku 
itu terdapat gambar2 jang dapat 
dianggap menjinggung. perasaan 
susila. Menurut keterangan, buku 
itu telah vernah dikeluarkan de 
ngan nama ,,Filsafah Tjinta Bera- 
hi” dengan nama pengarang jang 
sama, tetapi tidak memuat gam- 
bar2 itu. 

Selandjutnja radio Moskow 
menjiarkan | komentar tentang 
konperensi 4-Besar jad, jang di 
sadjikan oleh — komentator poli 
tik luar negeri, Molchanoy. Ko 
mentator itu mengatakan, bahwa 
beberapa surat2 kabar  terentu 
dinegara2 barat telah mengemu 
kakan pendapat bahwa ketetapan 
mengenai rentjana “pembentukan 
gabungan pertahanan Eropah dan 
pembangunan kenahat ' tentara 
Djerman "merupakan conditio si 
ne gua non Kan perundingan? 
4-Besar iu: 

Pendirian demikian,” 
Molechanov, ,mendjadi bukti 
akan maksud2 jang njata dari 
negara2 barat untuk  melandjut : 
kan usaha2nja untuk merubah 
republik Bonn mendjadi pusat pe 
'perangah baru di' Eropah,” dan 
,untuk. mendirikan gabungan per 
tahanan Eropah dengan mengor 
bankan kemerdekaan. beberapa 
negara, terutama Perantjis. 

kata 

SuatuEnguete:BagaimanoNantiAkibatPeran gDuniaKe-3? 
BENTRAND RUSSEL, ahli filsa- | 

fat Inggris jang kenamaan menja-/ 

rankan dalam penerbitan terachir 

dari bulletin ahli2 sardjana atom di 

New York, supaja .negara2 jang 

sungguh2 netral” membuat “ sebuah 

gambaran jang lajak mengenai. ke- 

hantjuran jg. bisa ditimbulkan oleh 

suatu perang dunia ke-III. 

, Pernjataan sedemikian, sudah 

  

tentu harus bersifat sungguh2 tidak 
memihak. Bahkan djarigan hendak- 
nja menjelidiki apakah" masing? fi- 
hak bisa mengharapkan sesuatu jang 
dapat dinamakan oleh kaum milita- 
rist jang tidak sadar suatu kemena- 
ngan”, demikian Russell. 

| Laporan itu hanja mengenai nasib 
jang mungkin mehimpa penduduk? 
dari negara2 jag bermusuhan, disa- 

lah satu fihak, demikian saran ahli 
filsafat tsb. jg. selandjutn/a menga- 
takan, bahwa bila negara2 netral itu 
sudah: menjelesaikan laporan mere-. 

ka, hendaknja mereka mengundang 
negara? lain untuk mendebat pendas 

pat2 tsb. 

Dengan djalan ini mungkin akan gara jang terpenting diantara negara rita kekurangan 
dapat dilahirkan suatu suasana da- 
lam /terkandung .masalah2 jg, 

an... 
23 mek la maka 

se Ptk Tandan 

pa edan 
” fa 

SMA 

dapat menjotjokkan AS dengan Ru- 
sia dan mungkin pada saat itu dgn. ' 
lain achirnja akan pertjaja-memper- 
tjajai, bahwa kalau tidak mendapat 
serangan, mreka tidak akan melakns 
kan serangan sendiri”. 

Russell menjebut India sebagai ne- 

negara jang ,,sungguh2 netral”, 
(Reuter) 

    

  

untuk -mendjalankan politik "jang | 
dapat mengu “ketegangan2 
internasiona?”. Siaran itu menga 

  

TAHUN KE via No. 274, 

  

  

  

  

Ban j ang Men- 
dadak | 

Djalan Paling Tepat Utk | 
Menahan Agresi: Penda-' 

pat Kisenhower | 
DALAM KONPERENSI pers- 

nja hari Rabu presiden Kisenhower 
memperkuat pernjataan2 menteri 
luar peser:i Joan Fosier Duhes ha 
ri Selasa mengena: politk. Ame. ' 
rika untuk menggunakan tjara- 
tjara pemukuian dengan menda- 
dak pada suatu tempat jang dip!ih 
sendiri oleh A.S. terhadap apa ig 

| dinamakannja agresi komuns di- 
kemudian hari. Esenhower. me- 
ngatakan bahwa Dulles semata- 
mata hanja menjatakan kebenaran 
dasar ketika fa menjatakan poti- 
tik ini hari Selasa. Selandjutn'a 
Ginjatakan oleh pv siden Eisenho- 
wer bahwa hom2 dan pelaru2 ter- 
bang mendjadi makin destruktif, 
maka makin lama makin pent'ng- 

  

I 
t 
k : 

   
   

  

lah e'emen serangan mendadak 
dalam perang. Tahun baruini, buat pertama kali, 

Karenanja, demikian Eisenhower, ih Rusia — “telah dibuka 
antjaman untuk serangan? menda- n Tahun Baru. Terutama d1 
dak adalah tjara jang memberikan csta2 di Kremlin tadi. Pada 

kemungkinan paling besar — untuk crika. dan di Eropah boleh d 
menahan agresor"'ang bersifat po-| gan ramai dikerumuni oleh. anak2 
tensiil. Dalam hubungan ini ia mem- Krer 
berikan tjontoh tentang se: 

  

Tahun Baru 
Di Kremlin 

    

  

Kremlin — gedung. istana pusat pex 
untuk umum gun merajanan hari 
1ak2-lah jang sangap banjak mengur- 
gambar : seorang ,,Nenek Es" — jg i 
isamakan dengan ' Sinterklaas — “de 
sedang menudju ke' tempat pesta di 

nlin.   
  

  

Djepang terhadap Pearl Maha js. 
mendadak dalam tahun 1941. Seri 
ngan 'itu- telah mengakibatkan keru- 

gian besar bagi A.S. pada angkatan 
lautnja. Orang dapat membaj: 
demikian Eisenhower, berapa 
gian jang dapat diakibatkan 

djumlah serangan2 sematjam i 
lipatgandakan diam suatu serangan « 
mendadak dikemudian puri. Negara2 
Karenanja antiaman terhadap se: SUATU ,.OFFENSIF DAG 

rangan mendadak demikian ' itulah Ri . 
tang merupakan  penajatasn teruta- 

ma untuk menahan agresi. (Antara) 

Ong Eog Die 
Bertolak Kembali 
Beberapa Perundingan 

Keuangan Telah 
Dilakukan 

MENTERI Keuangan Dr. Ong 
Eng Die Rebo malam telah ber 
tolak kembali ke Indonesia sesu 
dah tinggal 3 minggu lamanja di 
Nederland dan Djerman Barat. 
Di Boga: telah diadakan ,,pembi 
tjaraan2 penindjauan” dgn Men 
teri Perekonomian Ehrhart dan 
wakil Menteri Keuangan  Dier- 
man Barat. Menteri Ong Eng Die 
diantarkan ' oleh Kuasa Usaha 
Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Kepa 
ta Protokol - Kementeriar Luar 
Negeri dan wakil Thesaurir Dien 
era! Belanda Mr. De Block. De 

Akan Dilantjarkan 

      

ri keuangan Commonwealih di 

dagang Hu, tetapi dalam statemen 
berikan isjarat, bahwa dalam hari 

maupun sterling. 

Pernjataan, tsb. menundjukkan, 
bahwa tekanan dagang tampaxn:a 
aka an didjalankan terhadap  nega 
ra2 Lawu atau negara? terten 
tu di Senen Selatan dan Timur 
Teng: 

Kal Aa jang nine ui di 
London memperkuat tanda? tsb. 
dengan  menjatakan -keperfajaan 
nias bahwa delegasi Inggris dim 
konperensi para menteri luar ne 
eri 4-Besar di “Berlin 'ians-akan 

datang akar menvemukak n ma 
salah: dagang Timur-Barat itu. 

Dalam pada itu direktur FOA 
(Forsign Operations ' Administra- 

   

teri Keuangan Belanda Van der | empertimbangkan penukaran ha 

Kieft dan. Wakil Menteri  Ke- | sil-hasil manufaktur jg tak mem 
uangan Belanda, Djawatan Pene | munjai 'arti “strategis jang besar 
rangan Pemerintah Belanda Rebo dengan negara2 komunis. 
malam mengeluarkan sebuah ko- 
munike jang menjatakan, - bahwa Alasan2 jang pokok. 
selama pembitjaraan2 itu telah e dn 
ditjapai Pa Aan mengenai Dikabarkan  selandjutnja, bahwa 

J 8 
alasan2 jang pokok untuk mengada 
kan offensif dagang itu jalah kenja 

bahwa: 

beberapa soal antara lain tentang 
»enagihan dan hutang2 jg harus   Sen Plan 9 
dibajar, peraturan mengenai dja Pa Na Seo ane 

: : 2 imasa perang - Pada bulan2 jang achir dak 
minan ketjelakaan dimasa pe PN ni, 1953. “pendjualan  barang2 
dan tundjangan2 untuk rehabili- | 9hun pend) ! 
tasi Az Imanufaktur Inggris kedaerah dollar 

Mengenai penagihan kembali telah turun. 5 
tundjangan delegasi2 dan pemba 2. Pengurangan penghalang2  da- 
iaran2 lainnia iang terlampau ba lam bentuk “bea-tjukai tak mungkin 

njak, para Menteri telah sena kat. dalam waktu2 jang dapat diramal 

bahwa Nederland mengoper hak kan. Pan ' Tn 

hak Indonesia dalam hal itu, ke 3. Industrialis2 Amerika sendiri 

sedang - mengadakan usuha untuk mudian Nederland akan member 
timbangkan apakah davat diberi 
sembebasan dari kewadjiban 
membajar kembali uang2 kelebi 
han itu kepada mereka jang punia 

merebut pasar negara2 komunis ter 

tentu. 
4. Sovjet Uni sendiri telah menun 

djukkan ketjenderungan. untuk me- 

nindiaman tsb. ataukah tidak. lepaskan rjadangan2 emasnja untuk 

Demikian kawat ,.Antara” . dari dapa, melakukan pembelian2 didae- 

Amsterdam. : rah sterling. 
  

Move Russia Dgn Pendjualan 
nja Emas-Platina Kpd Inggr 
Membantu Inggeris Melunasi Hutangnja Pd Ame- 
rika Dan Kanada Serta Membantu Inggeris Spj. 

Bisa Lebih Bebas Sikapnja Ihd Amerika 
MENURUT BERITA A.E.P. jang termuat dalam madjallah 

keuangan dan ekonomi .,Keesing's F.E.B.”, kalangan keuansan di 
London berpendapat, bahwa pendjualan emas Sovjet' Uni kepada 
Inggris bertudjuan untuk membantu “Inggris dalam usahanja me- 
lunaskan hutangnja kepada Amerika Serikat dan Kanada, Dalam 
bulan Desember jl., djumlah emas Sovjet “jang didjual kenada 
Inggris ada seharga 59.2 djuta dollar. Dikatakan, bahwa tiap2 ta 
hun Inggris mempunjai kewadjiban membajar bunga dan meni- 
fil hutangnja kepada Amerika Serikat dan Kanada.   Dan menurut angka2 jang dihim- dustri berat ' dengan membelakang- 

pun oleh A.F-P., bunga dan tjitjilan kan produksi barang2 konsumsi. 
jang dibajar oleh Inggris pada tang- Dalam hubungan “ini diingatkan, 
gal 31 Desember jl. itu berdjumlah bahwa baru2 ini Sovjet Uni ' telah 
180 djuta dollar, sedangkan pindja- memesan mesin2 textil Inggris se- 
man Inggris dari Amerika dan Ka- harga k.l. 1 djuta poundsterling, se- 

nada dalam tahun 1946 adalah se- dangkan dalam bulan Djanuari - ini 
besar 5.000 djuta dollar.  Selan- djuga suatu perutusan industri me- 

djutnja dikatakan “oleh .,Keesing's sin Inggris menurut rentjana akan 
melawat ke Moskow untuk menan- 
da-tangani kontrak2 untuk melever 
mesin2 seharga 10 djuta poundster- 

ling. 

F.E.B.”, bahwa kalau “dibandingkan 
dengan tahun 1952, keadaan tjada- 

ngan emas dan dollar Inggris kini 
sudah agak baik. Akan tetapi mes- 
kipun demikian . pembajaran bunga j 
dan tjitjilan tahunan jang melipnti 
djumlah sebesar 180 djuta dollar itu 
dirasakan sebagai beban berat,  le- 
bih2 kalau mengingat, bahwa dalam 
'pertengahan kedua dari tahun 1953, 
aliran pendapatan jang menudju ke- 
tjadangan emas dan dollar Inggris 
'rupanja mendjadi serep lagi. Dengan 
demikian, maka emas Soviet itu da 
tangnja tepat djuga, demikian ,.Kee- 
sings F.E.B.”, 

Segi politik internasional. 
Menurut berita ,,Keesing's F.E.B? 

itu, pendjualan emas Sovjet kepada 
Inggris itu rupanja djuga diperhi- 

tungkan dengan politik internasional, 

Dikatakan, bahwa  sedjak tekanan 
.perang dingin” mendjadi  berku- 

rang, jaitu sedjak pemerintahap Ma- 

lenkov berdiri, hubungan  Inggris/ 
Amerika dipengaruhi oleh berbagai 
bagai perselisihan paham jang fun- 

damentil, " jang tadinja didiamkan 
untuk mendjaga kesatuan frony da- 

lam menghadapi Sovjet Uni. Dengan 
mendjual emasnja “kepada Inggris, 
Sovjet Uni memungkinkan Inggris 
membajar bunga dan “jitjilan- tahum- 
in dari hutangnja kepada: Amerika 
Serikat, jang berarti bahwa Sovjet 

Uni dengan demikian ' memperkuat 
kedudukan: Inggris terhadap Ameri 

ka Serikat, sehingga” kemungkinan 
pergeseran antara Inggris dan Ame- 

barang2 konsumsi, rika dgn. demikian mendjadi bertam 
karena seluruh usaha? dilapangan bah. Demikian ,,Keesings FEB." 
perekonomian ditudjukan kepada in-' (Antara). 

   

Siasat kedalam. 
Mengenai maksud Sovjet Uni men 

djual emas dan logam2 murni Jain- 
nja seperti platina, chrom dan 
mangaan, berita itu mengemukakan 

tafsiran jang umum dianut dinegeri- 
negeri Barat. Dikatakan, bahwa se- 
djak pemerintahan Malenkov  ber- 
difi, nampak ada usaha untuk mem- 

| berikan kelonggaran kepada rakjat 
Sovjet Uni, jang selama ini mende- 

  

mikian ,,Antara” Amsterdam. fion). Harold Stassen, telah mem 
Mengenai pembitjaraan2 anta | berikan djaminan2, .bahwa Ame 

ra Menteri Ong Eng Die dan Menjrika mengakui perlunja untuk | 

| Ofensif- Ferd agangan 
Negara2 Common- 

wealth Guna Merebut Pas sar 

Kominis 
ANG” untuk merebut pasar ne 

gara2 komunis telah direntjanakan' dalam konperensi para mente 
Sydney, demilian sumber2 ing 

mengetahui di London. Dikatakannja pula, bahwa penjelidikan ten 
tang potensi pasar dari ner:ra2 komunis harus didjalankan setja 
ra giat dan dimulai tahun ini djuga. 
Commonwealth itu tak akan menjebui2 

Komunike dari konnerensi 
so2i “ renijana. otfensif 

fnja diurubitjara konperensi mem 
-hari jong akan datang tekanan 

akan diberikan terhadap negara2 jang tak termisuk- daerah taka 

Sementara itu, serombongan peng 

usaha2 Inggris dalam waktu: tak Ia 
ma lagi akan bertolak ke Moskow, 
untuk merundingkan kontrak2 "pen- 
diuaflan dengan Dewan Ekonomi 

Sovjet. Barang? jang diketahui: men 
dapat perhatian dari Rusia jalah: se 
mua matjam kapal2 untuk perdaga 
ngan, perlengkapan listrik, mesin2 
pengepak, dan keperluan2 ar, ru 

mah' makan. 
Sebuah missi dagang jang lain tak 

lama lagi akan mengundjungr Ber- 
Iin Timur, untuk membitjarakan ke 
mungkinsn2  pendjualan. “Telah di 
ketahui pula, bahwa sedjumlah ne- 
gara2 Eropah, terutama ' Perantjis “ 

dan Italia, sedang mengirim delega- 
si2 dagang ke Sovjet Uni:: 

Suatu faktor lagi dan jang ter- 
achir dalam memberikan keputusan 
keinginan negara? ' Commonwealth 
untuk mendapatkan  pasar2  dinega- 
ra2 komunis jalah' missi“ Gunnar 
Myrdal, sekretaris pelaksana “dari 
Komisi Ekonomi PBB untuk Ero- 
pah, jang sedang ' mempersiapkan 
suatu konperensi guna memadjukan 
perdagangan Timur-Barat, jang akan 
dilangsungkan musim semi ini. 

Sementara itu Myrdal akan berto 

lak ke Moskow, setelah mengundju 
ngi pelbagai ibukota Eropah. 

(Antara). 

Pakt Militer 
U.S,LA. Timur 

Tengah 
Sebagai Penggonti Or- 
ganisasi Pertahanan 

Timur Tengah? 

i 

MENURUT BERITA bari di- 
terima oleh ”Hsinhua” dari Wa- 
shington, suatu pakt militer akan 
ditanda-tangani antara Amerika 
Serikat dan negara2 Timur Te- 
ngah, sebagai u anti dari jg. 
disebut organisasi pertahanan 
Timur Tengah”, jaitu suatu rentja 
aa pertahanan Amerika Serikat 
untuk daerah tersebut jang sela- 
ma ini tidak dapat ter'aksana ka- 
rena mendapat tentang hebat dari 
negara2 “Timur Tengah sendiri. 

Dalam hubungan ini ,.Hlsinhua” 
mengingatkan, bahwa n:da tgi. S 
Djanuari jl. senator Kierander Wi- 
ley, ketua panitia urusan hubungan 

luar negeri Senat Amerika Serikat, 
telah mengemukakan, bahwa menu- 
rut keterangan menteri jusr negeri 
John Foster. Dulles jang diberikan 
kepada panitia tsb., perundingan2 

tidak resmi kini sedang — diadakan 
untuk menggalang suatu persekutuan 
militer antara Amerika Serikat, Pa- 
kistan, Iran dan mungkin negara-ne- 
gara Timur Tengah lainnja. Pun da- 
lam hubungan ini ,,/Hsinhua” - me- 
ngutip berita United Press dari Was- 
hington ttg. '9 Djanuari jang menga- 
takan, bahwa tidak lama lagi mungs 
kin akan dikeluarkan “pengumuman 
mengenai pemberian bantuan “alat2 
sendjata oleh Amerika Serikat ke- 

pada Pakistan dan  Irag, dan' ber- 
samaan dengan itu mungkin diuga 
akan diusulkan dibentuknia suatu 
pakt pertahanan regional  aritara 

Turki, Irag dan Pakistan. (Antara). 

11 ORANG PENDUDUK MATI 
DIBAKAR GEROMBOLAN 

Kampung Mandi Kapau lebih 
kuragn 40 km dari kota Marta: 
pura Minggu malam telah dise- 
rang dan. dibakar serta ditembak 
oleh. gerombolan jang terdiri dari 
30 orang dibawah pimpinan Mu- 
ni, sehingga “pada achirnja 11 
orang penduduk mati terbakar, 
14 orang luka2 dan beberapa bu 
ah rumah hangus dimakan api.  



  

        Ma 

      
     

    

  

    

     
   
   
   
    

    
   

    
     
   

  

B
e
a
 

PE 
M
T
 
T
N
 

TA
 T

n 
Ta

 
TA
K 

TN 

    

Pn 
N
A
,
 

5 ma 

  

  Rs 

-   
   

    

       

     
   

   

23 

      

- — — — Mengenai pehjelundupan besar2-an di Kalimantan jang ter- 
nal dengan sebutan ,,Sampit-Affaire”, menurut berita2 pers agaknja 

pihak Kedjaksaan Agung ada kesediaan untuk menganggap affaire 
sudah selesai, asal piha' Naa aaraug mau membajar kerugian ke- 
Negara Rp. 25.000.000 sebagai djalan Kompromi.,......... dn 

Dilihat dari sudut seorang warga-negara biasa sadja, jang 
kurang faham mengenai soal seluk-beluk hukum-pidana, sikap Kedjak- 
Saan Agung tadi agak mentjengangkan. Djika betul Kedjaksaan Agung 
mau dan 'sedia menganggap soal penjelundupan tadi sebagai sudah sele- 

sai, asalkan ada bajar kerugian 25 Djuta, itu memberi kesan, seolah olah 
dengan ade.ja pembajaran kerugian tadi, kedjahatan (i.c. penjelundupan) 
tadi tidak ada. Dus seolah-olah tidak pernah terdjadi: tidak pernah ada!!! 
— S5 — — — Ini entu akan membingungkan. Sebab mudah timbul 
pertanjaan : Dimana sebenarnja batas2 pengertian ..kedjahatan” dan sbu- 
kan-kedjahatan”, kalau setiap kedjahatan jang sudah dilakukan itu bisa 
ditebus dengan suatu djumlah penggantian kerugian? ? 

Suatu akibat lagi dari kesediaan kompromi tadi, ialah 
kemungkinan bahwa nanti selandjutnja para tjalon2 penjelundup akan 
mungki: menganggap soal penjelundupan itu hanja - sebagai sport 
sadja, suatu »gamble”, suatu taruhan untung-untungan. Suatu adu. keli- 
tjinan antara si-penjelundup dan alai2 negara kita. Sebab, demikian 
agaknja pikiran mereka nanti: kalau toh nantinja kebentur pada pen- 
Gjagaan alat2 negara, achir-achirnja toh mungkin di-kompromi djuga ! ! 
Diadinja mengapa tidak ditjoba, toh (untung-untungan. Djadinja lagi “si- 
fat dan begrip kedjahatan didalam fikiran tjalon? penjelundup tadi akan . 
mendjadi samar-samar serta pula sifat repressief dari tugas alat-negara kita mendjadi hilang. : Reg 2 

Dan lagi, segala usaha negara kita dengan sekian banjak 
alat2-nja jang berupa polisi-laut, speed-boats-pemburu dit jang semua 
bertugas untuk menghalang-halangi segala matjam penjelundupan, de- 
ngan sistim ,,kompromi” tadi, nistjaja akan sia-sia belaka. Seolah-olah 
tidak ada gunanja. Apakah kiranja soal kompromi” Sampit-Affaire tadi 
tidak perlu diberi penindjauan lagi ? ? , 

pada 

  

| ROMBONGAN ANGGAUTA 
DPRDS BALI MENINDJAU 

DJAWA TENGAH. 
Tg. 14/1 ditunggu kedatangan 

inja di Solo rombongan anggauta     

    

    

   
   

Anekania 
$0LO 

ULANG TAHUN KI 
DPRDS KOTA 5 

Hari Sabtu tgl. 16-1 j.a.d. DPR 
DS Kota Besar Surakarta akan me 
langsungkan Sidang Peringatan Ha- 
ri Ulang. Tahunnja jang ke-III, ber 
tempat . digedung DPR di Aloon2 

tara. $ 

Dalam sidang tsb akan dilapor- 
kan pekerdjaan? ' DPRDS, seksi2 
dan Panitya2 selama 1 tahun oleh 
Sekertaris DPRDS Kota Besar Su- 
rakarta, dan akan diadakan sambu- 
tan2 a.l. oleh Walikota dan Residen 
Surakarta, Ketua DPRD Propinsi 
dan Gupernur Djawa Tengah, serta 
oleh Ketua DPRDS Kota Besar Su 
rakarta. 

BANTUAN KEPADA 

. MADRASAH2. $ 
Oleh Kantor Pendidikan Agama 

Kabupaten. Sukohardjo di Surakar- 
ta, pada tgl..16 Djanuari  j.a.d. 
akan dibagikan bantuan kepada ma 
drasah2 untuk. tahun 1953, bertem 
pat digedung Balaikota Surakarta. 

Djumlah madrasah jang akan 
mendapat bantuan ada sebanjak 83 
buah, dengan murid 12.886 orang, 
sedang bantuan itu seluruhnja sebe 
sar Rp 104.250. : 

Penjerahan bantuan itu akan di 
saksikan a.l. oleh Kepala Kantor 

JOGJA : 

” x 

Rp 100.000 DARI JAJASAN 
KREDIT. 

Jajasan Kredit Daerah Jogja hing: 
ga kini telah memindjamkan. uang 
sebanjak kira2 Rp 100.000.— kepa 
da perusahaan2 di Jogja. Achir ta- 
hun 1953 'banjaknja perusahaan jg 
'memadjukan permintaan  memin- 
djam uang ada 34 buah. 

S.T.LI. BERKONGRES 
Mulai tgl. 15 hingga 17 Djanuari | 

ini Serikat Tani Islam Indonesia me 
langsungkan kongresnja di Jogja. 
Akan hadir dalam kongres ini seba 

njak 300- utusan dari seluruh Indo- 
nesia, sedang “atjara jang terpen-! ' 
ting antara lain pemilihan Pengu- 
rus Besar STII dan pengesahan ang 
'garan tetangga dari STII. Dalam 
kongres itu akan memberi preadvis: 
'Dr. Sukiman tentang — kewadjiban 
STII dalam pemilihan umum, Moh: | 
|Sardjan tentang tempat dan kedu- 
dukan rakjat tani dalam “ produksi 
pertanian dan funksi organisasi rak- 
jat dalam masjarakat serta pemerin 
'tahan, sedang Mr. Daljono sekitar 
buruh dan kaum tani. Dalam resep 

,Si akan hadir djuga Menteri Agra- 
ria dan Menteri Pertanian. 
BELANDJA JOGJA DISESUAI 
KAN DGN SARAN DPRD 

DAN KEM. D.N. 

  

    

      
   
    
      

     

  

       

    

    
   

      

   

  

   

"Pada hari Sabtu tanggal 9 Djanuari 

  

   

  

   
   
   
   

    

    
    

        

Il. di Gedung Concordia di Bandung 
telah dilangsungkan puing (reunie) oleh bekas anggauta2 Osvia — Mos- 
via. Gambar: tiga bekas anggauta Osvia — Mosvia didepan microfoon 

memainkan lagu Terang Bulan. 

  

  

lah biaja jang didapatnja 
setahun 
Dari djumlah perkara tsb diatas, jg 

. bersangkutan 

PAMERAN ANDJING 
, HERDER 

Di Semarang kini telah berdiri 
Perk. Penggemar  Andjing Herder 
(PPAH), jang tudjuannja' a.l. jalah: 
Mempertinggi mutu andjing herder: 
membimbing  anggauta?nja kearah 
pemeliharaan dan pengadjaran her- 
der sebaik2njas menjelidiki herder 
mana jang masih tulen, dll. Adapun 
susunan  pengurusnja sbb:- Ketua: 
L.JJ. Lopulisas Penulis: R.M. Sisto- 
jo: Bendahara: Kwik Tjie Kik: Pem 
bantu2: Liem Tong Sing, LA. Drag 
dan Lauw Tjeng Liep. Alamay sek- 
retarjaat di Djl. Tjitarum 29, tilp. 
2212 Semarang. 

Lebih landjut  dapay dikabarkan. 
bahwa dalam waktu jang tidak lama 
lagi oleh perkumpulan tsb akan di 
selenggarakan pameran andjing her 
der. Dalam pameran itu akan dida- 
tangkan ,.keurmeester” jang 
menjelidiki dan menentukan 
der2 jang masih tulen. 

165 PERKARA DIPUTUSKAN 
PENGADILAN AGAMA 

akan 
her- 

DPRDS Bali jang terdiri dari S 
orang. Kedatangan mereka di So- 
lo tersebut merupakan rangkaian 
penindjauan jang diadakan di 
Djawa Tengah sampai pada tg. 
19/1 jang akan datang. 

Menurut rentjana dari tg. 14 
s/d 17/1 mengadakan penindjau- 
an didaerah Solo dan Daerah Is- 
timewa Jogjakarta, dan-tg. 18 
s/d. 19/1 di Semarang. 

Penindjauan - mereka jang ter- 
penting dibagian objek2 pertani- 
an dan perchewanan dan bebera- 
pa lainnja jang perlu bagi kema- 
djuan daerahnja. 

Di Semarang mereka 
nja akan mengundjungi 
pemotongan hewan Kabluk 
Kebun “buah2an »Tarubudaja” 
di Ungaran. Selandjutna . dengan 
meliwati Semarang pada tg. 20/1 
bertolak kembali ke Bali. 

antara- 

rumah 
dan 

SAJAP KIPAS ANGIN KABUR 
Dua buah sajap dari kipas angin 

besar, jang ditempatkan dalam etaia-   Pengadilan Agama di Smg. se- 
lama tahun 1953 jl. telah memutus 
kan 165 perkara, diantaranja jang 
15 sisa perkara tahun 1952. Djum- | 

selama | 
itu sebesar Rp 1.200! 

139- diselesaikan dengan tjara apa 
ng disebut: Goib, jalah orang jg| 

tidak hadlir, karena! 
telah meninggal, pindah tempat dil. 
Sebagian besar dari perkara2 jang 
diadjukan di Pengadilan Agama itu 
jalah mengenai pelanggaran per-j 
djandjian diwaktu perkawinan (tak-! 
lik talak). Demikian keterangan sdr. | 
Moh. Asnawi dari Pengadilan j 

“ 

ge Toko Motor Sidodadi Smg. pada 
Suatu pagi hari baru? ini, diketahui 
telah hilang. Sajap kipas angin itu 
terbikin dari bahan logam dengan 
tanda patent Hinter, dan harganja 
Rp. 1000.—. Siapa jang menggon- 

dol barang tsb. belum dapat diketa- 
aui, dan sementara itu fihak jang 
berwadjib mengadakan pengusutan. 

AWAS PIKAT ANAK KETIJIL. 
Belakangan ini diwilajah  djalan 

umum Karangtempel selalu disinja- 
lir adanja seorang pemuda, - umur 
kl. 1S tahun dengan berkendaraan 
sepeda, jang melakukan perbuatan? 
kurang baik, terutama bagi anak2 
ketjil. Biasanja, kalau sedang sepi 
orang dewasa, anak tadi lalu masuk | 

p . pa Naa 5 

Pendidikan Agama Propinsi Djawa| Pemerintah daerah istimewa Jog- 
Tengah, Inspeksi Pendidikan Aga-: jakarta telah “ menjusun anggaran 
ma Wilajah VI, Bupati Sukohardjo,/belandja 1954 sesuai dengan saran 

dil. pembesar2 setempat. “IDPRD Jogjakarta dan saran Ke- 
menterian Dalam Negeri jang ma- 

UDJIAN SEKOLAH2 MODE- sing2 menghendaki agar penjusunan 

VAK P.S.M.L. KE V. itu disesuaikan dengan kebutuhan 
Bertempat ae gedung SIN daerah dan memakai .dasar angga- 

MIN, Di Meneri. Sala: mak aa TP belandja tahun 1953. Menurut 
saran 1 : 2 | saran DPRD Jogjakarta anggaran 

di nan 18 s/d. 22 Djan. belandja tahun ini meliputi djumlah 
jad., akan dilangsungkan udjian Rp 200.000.000,—, sedang saran 

modevak jang diselenggarakan | Kementerian Dalam Negeri. angga- 
oleh Perkumpulan Sekolah2 Mo-'ran belandja daerah Jogja dibuat 
devak di Indonesia (P.S.M.L) jg. memakai pedoman anggaran belan: 
berkedudukan di Surabaia. Exa- .dja th. 1953 jaitu Rp 49.000.000. 
minatrices terdiri dari 9 orang jg | P.K.l. MENUNTUT KEMBALI | 
didatangkan dari kota2 Surabaia, | : NJA KURSI2. Yg 
Kediri, Tulung Agung, Modjo-| S.C. PKI Jogjakarta jang sudah 
kerto dan Djombang dan diketu- sekian lama tidak mempunjai wakil2 
ai oleh Nj.Kwee Poe Tiang dari nia dalam DPR Kota Pradja Jogja- 

| 

  

dat y : 5 - karta, — baru2 ini telah menjata- 
Surabaia. Adapun jang akan: am kan dengan surat kepada Wali Ko- bil bagian dalam udjian tsb. se- ja Tan d stikan d 
jumlah 109 murid2 dari pelba- j4, 1 Oga "iga an Men ANkan Ign. en agan tidak turut duduknja  wakil2 PKI bagai sekolah2 modevak di Solo. dalam DPR Kota Pradja Jogjakarta 

seperti sekarang ini, menundjukkan SALATIGA bahwa kelas buruh dan tani tidak 
Sa ada jang mewakili kepentingannja, | 

hingga hal mana menundjukkan pu 
FERKARA JANG DIPUTUS '|la bahwa DPR Kotapradja Jogja 

OLEH PENGADILAN. karta kurang mentjerminkan kepen 
Dalam tahun 1953 banjaknja per- tingan2 masa banjak, dan dengan 

kera jang telah diputus oleh Penga- demikian akan terdapat banjak ke- 
dilan Negeri di Salatiga sbb.: 230 putusan? jang dilakukan setjara ti- 
perkara kedjahatan: 591 perkara pe-, dak demokratis. 
langgaran: 112 perkara perdata. Pe-| Maka atas pertimbangan? .objec- 
ngadilan Negeri di Ambarawa: 201 tief, pihak S.C. PKI telah menga- 
perkara kedjahatan: 388 perkara pe-' djukkan tuntutan kepada Wali-Ko- 
langgaran: “63 perkara data. 'ta, agar memberikan hak2nja kem- 
Diumlah: 491 perkara kediMilatan: ' bali untuk wakil2 PKI duduk kem- 
979 perkara pelanggaran, 175 per- bali dalam DPR Kota Pradja Jogja 
kara perdata. karta, 3 

PEMOGOKAN SBPP Di- KONPERENSI P.H.I.   SELURUH INDONESIA. (- Untuk menentukan soal2 jang ber- 
Mengenai -berita tentang akan mo-: sangkut 'paut dengan- Angkatan Ha-   

Berapa Sebenarnja Pen- 
duduk Indonesia ? 

Perhitungan Perlu Utk Keperluan 
Pemilihan Umum 

ANTARANJA UNTUK menghadapi pemilihan umum jang su- 
dah dekat, kementerian dalam negeri sedang melakukan usaha pe- 
rintjjan penduduk dalam tiap2 daerah sampai  kedesa-desa sebaik 
mungkin. Meskipun penghitungan djiwa dengan tjara jang teratur 
semendjak beberapa tahun jang achir ini tidak dilakukan di Indo- 
snesia, cg ngan berpegang kepada pedoman2 jang disampaikan oleh 
kepala2 daerah, seksi statistik umum pada kementerian dalam nege- 
ri sudah mempunjai angka2. 

  

Mengenai ini dari seksi statis- 
tik tersebut P.I.Aneta mendapat | 
keterangan, bahwa angka2 itu di- | 
dapat sebagai laporan2 pada | 
achir tahun 1952, sementara pe- 
robahan bertambahnja dan ber- 
kurangnja desa atau kabupaten 
masih terdjadi. Suatu kesulitan 
dalam hal ini adalah dalam me- 
njelaraskan istilah nama2 didae- 
rah-daerah, karena ditanah-tanah 
seberang umpamanja ada jang 
tiada. menjebut kabupaten, tapi 
kira2nja mungkin dapat dimasuk 
kan dalam kabupaten, ketentuan 
resmi belum ada. 

Apa Sriwedari 
Masih Butuh 
Monjet Lagi? 

Saja Sedia Kirim........ 
SUAMI Saja ! 

Dari sumber jang lajak di 
pertjaja Suara Merdeka mem 
peroleh keterangan, bahwa 
baru2 ini Pengurus Sriweda- 
ri telah menerima surat dari 
seorang wanita, jang mena- 
njakan apakah Sriwedari ma 
sih membutuhkan seekor mo 

Lain dari pada itu tentang jg 
dinamakan kepala2 daerah tidak 

selamanja dengan tiap2 daerah di     

PADA HARI SELASA siang 

gah di Surabaja, Segera setelah ia 
ngadakan konperensi pers ditempat 

djuang kemasjarakat. 

Sebagaimana diketahui, demi- 

kian wakil p.m. II ada undang2 
jg. mengatur ini (PP no. 1/1952)' 
sedang Dewan Rekonstruksi Na- 

siondl dan Biro Rekonstruksi 

Nasional. diserahi tugas  pelak- 

sanaan peraturan ini. Kemudian 
ternjata, bahwa - perlu 

memberikan definisi lebih lan- 
djut mengenai pengertian bekas 

pedjuang ini. Dengan adanja PP 
no 4/1953 mengenai anggota2 

tentara jang tidak bersedia me- 

landjutkan ikatan dinas dengan 

tentara keadaan ini makin men- 
djadi ruwet. Berhubung dengan 
ini, oleh pemerintah telah diben- 
tuk Biro Penampungan bekas 

Tentara. Biro ini langsung diba- 
wah: kementerian pertahanan. 
Selandjutnja pemerintah mentja- 
ri definisi jang lebih tegas untuk 
pengertian bekas pedjuang. 

Selain daripada bekas pedjuang 

masih ada apa jang disebut for- 
masi atas dari angkatan perang, 

jang timbul sesudah penjerahan , 
kedaulatan. Formasi atas ini ter- 
masuk Corp Tjadangan Nasional. 

Wakil pm. II menjatakan, 
bahwa dikandung maksud oleh 

pemerintah untuk meletakkan 
titikberat dalam . penjelesaign 

masalah daerah otonom. 

Mengenai keamanan di Sulawesi 
Selatan dinjatakan, bahwa setelah 
»Pasukan Pembela Keamanan” menje- 
rah, keadaan keamanan disana boleh 
dikatakan memuaskan Organisasi tsb. 
telah menjatakan  mempunjai 8000 
anggota dan memerlukan uang 
Rp. 5 djuta untuk merawatan ang- 
gota2nja tetapi pada penjerahan 
ternjata, bahwa Organisasi itu ha- 
nja terdiri dari 40 orang dengan 17 
sendjata api. 

Dalam menjelesaikan masalah be- 
kas  pedjuang, demikian wakil 
p.m. II, pertama adalah perlu bahwa 
bekas  pedjuang 
dirinja setjara mentaal. Dalam ghal 
ini masjarakat  hendaknja djangan 
bersikap pasif dan menjerahkan se- 
gala sesuatu kepada pemerintah. 

mungkinan tertjapainja penjele- 
saian damai dengan Kahar Mu- 

zakar, oleh wakil p.m. II diang- 

gap sangat ketjil, telah ternjata, 

bahwa Kahar Muzakar tidak 

Penampungan Ex 
) Pedjoang ' 
Ex- Pedjoang Hendaknja Setjara Mentaal 
Menjesuaikan Diri Dgn Masjarakat: 

Kata Wk. P.M. II 

untuk | 

' 

itu menjesuaikan 

MUNTJUL. jada anak2 ketjil sedang  bermain- 

Aga-! 
ma Semarang. Pan 

21 .$ Na, $ t 
- DARMAWISATA KE | halaman2 rumah2, dimana kelihatan 

Pada tgl. 17 Djanuari 1954, IMS main. Olehnja anak2 ini lalu dibu- 
Kumbang akan mengadakan darma- | djuk, untuk mentjuri barang2 milik 
wisata ke Muntjul (Pemandian) dan | Orang pa bukan barang? besar, 
berangkat pada djam 6.00 tepat dari | tetapi barang ketjillan jang djuga Stadion Smg. Para anggauta TMS! ada harganja. Barang2 tiurian ini 
Kumbang jang mempunjai minat ke-| kemudian ia tukar dengan gambar2- 
pada darmawisata tadi diharap men-j Flash Gordon, Superman dis, jang 
daftarkan diri kepada Toko Iarees/ memang djadi kegemaran anak2. 
Bodjong, sdr. R. E.C. Zeelig, ,.Acti-! Antaranja jang sudah kena pikat de- 
yum”, Bulu, Ong Ing Sik. Lengkon2 " mikian ialah anak sdr. GB. yu. Seong 2, Auw Yang Kian Ing. dil. mah Karangtempsl 168. Atas tipu Mataram 622  selambat-ianibatnja | muslihat pemuda tadi, anak sdr. G. tgl. 15 Djanuari. “Darmawisata ini' B.L. telah mengambil 2 buah gun- hendaknja oleh semua angg. IMS ting dan 1 nijptang milik orang tua- 
Kumbang dipergunakan “sebagai ia- nja, jang kemudian ia tukarkan dgn. 
tihan untuk menghadapi betrouw- | gambar? Falsh Gordon. 
baarheidsrit untuk sepeda kumbang Maka ada baiknja, djika kaum ibu jang masuk rentjana perlombaaan2 lebih waspada terhadap aksi2 pikat 
IMS jang mungkin akan diadakan anak ketjil jang selain mentjuri ba- 
dalam bulan Maret/April jang men- rang? terutama memberi didikan ti- datang. 2 dak baik bagi anak2. 
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|goknja SBPP' diseluruh Indonesia di 
|mana kini fihak SBPP mengadakan 
Ipersiapan2 untuk maksud tersebut, 
'lebih djauh dari fihaknja P4D di 
| Semarang didapat keterangan, bah- 
|wa soal tadi ada luas sekali dan 
mengenai scheepvaartvereniging di 
seluruh Indonesia jang mempunjai 
tjabang? di Belawan, Tg. Priok, 
Surabaja, Semarang dil. tempat Ia- 

Jah diberi putusan oleh fihak jang 
berwadjib, bahwa persoalannja anta- 
ra buruh pelabuhan dan para peng- 
usaha2 jang bersangkutan telah di 
oper oleh Pusap serta dibentuknja 
panitia anket. Pada tgl. 31 Desem- 
ber 1953, kembali telah ada putus- 
an dari P4P jang menjatakan mem- 
perpandjang djangka waktu penjeli- 
dikan panitia “anket seperti jang te- 
lah ditetapkan dalam suray pada tgi. 
17 Nop. 1953 no. 9466/53-P4/53/ 
1450 E — P4-12003 dengan sebulan 
ta sampai achir bulan Djanuari 

HL - 

  
Antjaman mogok contra 
lock out. 

Selandjutnja dari P4D didapat ke- 
erargan, bahwa kini dipelbagai per- 
Isahaan di Semarang ada ketegang- 
an antara buruh 'dan madjikan jang 

rsoalannja antara lain meliputi 
pembaharuan perdjandjian kerdja 

Fihak buruh 
jang bersangkutan mengantjam akan 
mengadakan pemogokan, tetapi fi- 
hak  madjikan menjatakan akan 
mengadakan lock out. Beberapa soal 
jang mengenai persengketaan tadi 
pun sudah ada jang diputuskan oleh 
P4D, tetapi belum diketahui, apa- 
kah putusan? tadi dapat diterima 

'Yoleh kedua belah fihak atau tidak. 
JAntjaman pemogokan2 dan lock out 
'Itadi terdjadi antara lain Tegelfa- 
briek Tjap Kodok, Bengkel Kwik, 
pertjetakan van Dorp,  Locomotief, 
De Bruin dls. ' " 

  

SRIKATON Main djam: 

  SEGALA 

EMPLOYERS' LIABILIT Y 

(K Assuransie ($ 

Zi. Pada tgl. 17 Nopember 1953, te- fi 

  

Hari ini main dim. dua Gedung 5 
10.— pagi 5.15-7.15-9.15 

  

U. P..THEATRE Main djam: 9.30 

NORTH BRITISH & MERCANTILE INS. COY. LTD, 
: LONDON ' 

Penggantian kerugian jang tjepat dan menjenangkan. 

BLOM & VAN DER AN. 
0m SEMARANG — PURWODINATAN 22 

Tel. Smg. 1988, 

dji dalam musim tahun 1954, mara 

besok pada tanggal 15 sampai Je- 
ngan 18 Djanuari 1954, akan diada- 
kan Konperensi Perwakilan P.H.I. | 
seluruh Indonesia dengan Pusatnja 
dan Kementerian Agama di Djakar- 
ta. , 

Dari Perwakilan P.H.I. Diawa 
Tengah akan berangkat Sdr. £& N. 
Nasichoen (Ketua) berserta Sdr. 

eerdjanh Martodikromo Bag. Urus- 
an Umum. Selandjutnja untuk Kon- 
perensi Kerdja dengan para Pem-, 
bantu Perwakilan P.H.I. Kabupaten? 
seluruh Djawa Tengah dapa, diha- 
rapkan dalam bulan Uebruari jang 
akan datang. : 
WAMRUNG KOPI DIBONGKAR 

Pada hari Rebo jbl., sebuah ru- 
mah warung kopi jang terletak di 
udjung djalan Kp. Kentangan telah ' 
dibongkar oleh fihak jang vberwa-! 
djib. Ketika pembongkaran tadi hen 
dak dilakukan pada kira2 diam .9 
pagi, ada terbik ketegangan antara 
fihak jang membongkar dan peng- 
huni rumah jang akan dibougkar ta- 
di jg. dibantu oleh beberapa orang. ' 
Achirnja setelah masing2 'tinak di- 
beri pendjelasan seperlunja,- maka 
rumah warung kopi itu djadi di- 

bongkar djuga dengan tidak ada in- 
siden suatu apa. Warung tadi di- 
dirikan diatas tanah jang tidak sah 
jang kini sudah dimiliki lain orang. 

i TRUCK TERBALIK DI 
GRINGSING. 

Sebuah truck dengan kereta gan- 
dengan jang datang dari djurusan 
Pekalongan akan menudju ke Sema- 
rang pada tgl. 12 Djan. jbl. antara 
djam 5 sore, ketika melalui djalan 
desa Timbang, Gringsing, mendadak 
telah slip dan terbalik sedemikian 

'rupa. Truck tsb. milik P.A. Gunung 
Mas dengan nomer L-7287, dan me- 
muat barang2 tekstil dll. Akibat da- 

“Ti ketjelakaan ini 3 orang mendapat 
luka2, diantaranja seorang pembantu 
sopir menderita luka berat, xarena 
terdjepit pada kereta gandengan. 

'   

1 
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ASS. CORP, LTD, LONDON 

ENDARA'AN BERMOTOR 
ETJILAKA'AN 

    

“ Tagar PP No. 22 tahun 1950 beri. 

  

  
  

  

  

  njet. mau an ea mer 
maksud satu rtian. .. , : : menjera engan tiada sjarat. 

2 Pr Ntar nas na Djika Kahar Muzakar tidak me- 
Sebagai gambaran dapat dike- ! ba un jasa irimkan njerah tanpa sjarat, menurut 

mukakan tjatatan statistik jang ' la Aa 23 ta wakil p.m. II pemerintah tentu 
didasarkan. kepada Japoran achur | seekor monjet, jalah......... tidak “akan mempergunakan ke- 
1952. “al. sebagai berikut : | Suaminja sendiri. mungkinan ketjil jang masih tar 

luang untuk mentjapai penjele- 
Propinsi kaweda-  ketja- desa penduduk saian dengannja. Wakil p.m. II 

' Kotapradja naan matan berkejakinan, bahwa pemerintah 
Daerah istimewa Itidak akan bersedia untuk be- PN AS runding lagi dengan Kahar Mu- 
Djakarta Raya 7 21 152 Peeg ia jmkan U 
Djawa Barat 107 353 3.879 14.642.452 ' Selasa malam wakil p.m. II 
Djawa Tengah 132 487 8.435 15.298.948 Zainul Arifin mengadakan pem- 
Djawa Timur 140 514 8.253 17.749.376 bitjaraan dengan wakil2 orga- 
Jogjakarta 3 74 4217 1.901.066 nisasi2 bikas pedjuang. Perte- Sumatera Utara 38 269 2.076 4.198.750 muan ini dihadiri djuga oleh gu- Sumatera Tengah 24 160 1.286 3.714.137 bernur Djawa Timur, Samadikun 
Sumatera Selatan 42 128 655 3.092.602 dan pd. panglima TT V. let. kol. Sulawesi 50 443 6.391 5.930.251 Sudirman. 
Daan 2 23 67 1.666 683.416 Atas nama bekas pedjuang, 
Sunda Ketiil 2 5 3.741 3.586.439 jang bekerdja pada Perusahaan 

4 2 152 1.856 5.128.444 Perkapalan di Gadon (Tuban), 
: 4 Maa bupati Tuban. Musta'in menjam- 

Pelan 162 2.847 40.817 78.388.700 manah kepada wakil pm. II se- 

buah model daripada perahu ka- 

ju dengan permintaan untuk me- 
MAGELANG | njampaikan model ini kepada 
ae MAMA PANNNAN Y i 

BEKAS ANGGOTA DPD 
MINTA PENSIUN. 

Sidang DPRDS kota Magelang 
tgl. 9/1 jbl. telah mengambil mosi 
menjetudjui dan menjokong seluruh 
nja maksud dari pada isi surap dari 
sdr. Sujitno bekas anggauta DPD 
kota Besar Surakarta mengenai per 
mintaan pensiun bagi bekas anggau 
ta DPD (Dewan Pemerintah Dae- 
rah). Dalam surap tsb katakan an 
tara lain sbb: . 

Mengingat para Menteri 
anggauta Dewan Menteri mempu- 
njai tugas didalam suatu Badan ig 
excutief, anggauta BPKNIP mempu 
njai tugas didalam suatu Badan jg 
legislatief, padahal para anggauta 
DPD sehari-hari mempunjai tugas 
didalam suatu badan Excutief dan 
didalam sidang2 DPRD mempunjai 
kuwadjiban sebagai anggauta suatu 
badan legislatief, misalnja didalam 
pemungutan suara mempunjai hak 
Suara (stemrecht). Didalam P.P. 
No. 22 tahun 1950 tentang tundja- 
ngan kepada bekas Presiden dan be 
kas pendjabat lain telah diberi tun- 
djangan pensiun. Anggauta DPD 
djuga mendjalankan tugas untuk ne 
gara seperti halnja anggauta BPKN 
IP, Parlemen tetapi tempatnja di 
pemerintahan. daerah. Maka hendak 
tija pemerintah mempertimbangkan 

sebagai 

kunja djuga bagi para DPD jang su 
dah berhenti dari mendjalankan tu 
gasnja, maksudnja ialah agar kepa- 
da mereka diberi pensiun. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari 'inis Apotheek Rathkamp 

Pekodjan 19 dan V. Gorkom Bo- 
djong 135 dibuka hingga djam 
20.00 

PENIPUAN. 
Telah lapor kepada fihak jang 

berwadjib, seorang bernama L.K.B, 
di Kranggan Timur Smg., bahwa se- 
djumlah perhiasan atas miliknja te- 
lah ditipu oleh seorang. wanita dari 
Smg. jang kini telah melarikan diri. 
Penipuan dilakukan ditumahnja pe- 
milik, dan sedjumlah perhiasan itu 
seharga Rp. 8280.—, Pengusutan se- 
landjutnja sedang dilakukan. 
PPNI 

HARGA MAS. 
Semarang: 14/1 (Antara). 

24 karat: djual Rp. 39,50 
beli Rp. 39,25 

22 karat: djual Rp. 37,—   beli Rp. 36,— 
“ARENA RR MAN UT et 

Begroting Sura- 

karta Dihemat 
Prosentasi Gadji Pegawai 

Bisa Diturunkan 

Kita dapat bergembira, bahwa- 
sanja keadaan jang abnormaal da 
lam anggaran belandja tahun 
1952 jl. telah dapat kita atasi da- 
lam tahun 1953 ini, bahkan dilu 
ar dugaan kita sebenarnja. Keku 
rangan anggaran belandja jang 
sebesar sedikitnja RR. 2.000.009. 
ternjata hanja sebanjak R.724. 
375,13 sedang perimbangan anta- 
ra personele uitgaven dan mate- 
rieele uitgaven jang dalam tahun 
1952 menundjukkan angka ma- 
sing2 60 pCt dan 40 pCt dari ang 
garan belandja, dalam th. 1953 
itu dapat kita perbaiki 'mendjadi 
sebaliknja jalah untuk personele 
uitgaven 40 pCt dan untuk mate- 
riele uitgaven 60 pCt. dari angga 
ran belandja tahun 1953. Demiki 
an keterangan Walikota Surakar- 
ta Mohd Saleh dalam pertjakapan 
“yen Wartawan Suara Merde- 
ka. 

Sekalipun angka2 pengeluaran 
mengenai triwulan terachir dari 
tahun 1953 belum masuk seluruh- 
nja, tetapi Walikota Mohd. Saleh 
dapat menjatakan, bahwa djum- 
lah pengeluaran Kota Besar Sura 
karta dalam tahun 1953 itu akan 
berdjumlah Ik. R.14.981.930,13 
dan' djumlah pemasukan seluruh 
nja sebesar Ik. R.14.257.555. De- 
ngan demikian maka kekurangan 
anggaran belandja Kota Besar Su 
rakarta tahun 1953 itu- berdjum- 
lah Ik. R: 724,375,13. Dalam 
djumlah pemasukan itu sudah ter 
masuk subsidie dari Pemerintah 
Pusat sebesar R.6.250.000. jalah 
bantuan pertama sebesar R.6.000. 
000 jang kemudian ditambah la- 
gi dengan R.250.000. . 

Menurut Walikota Mohd. Sa- 
leh, anggaran belandja Kota Be- 

(sar Sutakarta untuk tahun 1954 
tidak akan djauh berbeda dari 
1953 karena untuk itu telah ada 
"djawilan” dari Propinsi. 

Atas pertanjaan, Walikota me- 
njatakan, bahwa | dalam tahun 'sihan dalam kampung2, 

presiden Soekarno. (Pia). 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 15 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Lagu? Mesir, 06.45 

Orkes Sidney Torch: 07.10 Kwartet 

Irama: 07.30 Suara Hanafi, Edah & 
Rubiah: 13.15 Njanjian Ping Asto- 

no dll., 13.40 Instrumentalia, 14.00 
Hiburan siang oleh O.K. Tjahja: 
17.05 Taman Peladjar, 17.45 
Irama, 18.15 Manasuka A.P. oleh 
O.K. Sinar Tjandi, 19.30  Lagu2 
Jang Kiem: 200.30 Causseri tentang 
Kesehatan Ibu dan Anak: 20.45 Sua 
ra Djanad, Nani &  Mudjiwarti: 

121.15 Pilihan pendengar barat Kla- 
'sik: 22.20 Rajuan Malam oleh O.K. 
Tjahja Bulan, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 15 Djan. 1954: 
Diam 06.03 Lagu2 Arab: 06.15 

Indonesia gembira, 07.15 Irama bo- 
lero dan Beguine: 07.45 Njanjian 
waltz, 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Klene- 
ngan Sederhana: 19.30 Pilihan pen- 
dengar: 20.30 Harry Garenstroom: 
20.45 Mimbar Budaja: 21.20 Irama 
gembira oleh Dendang Teruna: 21.50 
Suara bersama, 22.15 Sandiwara 
'Radio tjer.: HATI JANG TEGAR: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 15 Djan. 1954: 
Djam 06.10. Pengadjiany 06.40 

Arab Serbabagai, 07.10 Barisan Bi- 
duan Kita jang terkenal: 07.30 Or- 
kes Da Ballo Angelini dll.: 12.05 
Sepuluh menit Irama Arab permain- 
an cello dan piano, 13.10 Konsert 
untuk 'Trompet dan Orkes tiipt. 
Haydn.: 13.45 Krontjong dan Extra 
oleh O.K. Persegam: 14.15 Paduan 
Suara populair: 17.00 Taman Ke- 
panduan: 17.40 Pulau Maluku Ma- 
nise oleh Sinar Maluku, 18.00 Pela- 
djaran Njanji: 18.30 Irama Klasik 
Riang: 18.45 Soal Pendidikan: 19.40 
Hiburan malam oleh O.K. Satria, 
20,15 Malam Varia dari dan untuk 
Pendengar, 21.15 Obrolan pak Be- 

isut: 21.30 Ujon2 Njamleng oleh Kel. 

.Kes. Djawa Studio, 22.15  Ujon2 
Njamleng (landjutan), 24.00 Tutup. 

  
  

1954 ini diantara usaha2 jang 
mendapat perhatian jalah menge- 
nai assainering, djalan2 dan keber 

Tri, 

    
wakil perdana menteri II Zainul Aris 

fin dalam perdjalanannja dari Makasar kembali ke Djakarta telah sing- 

tiba di Surabaja wakil p.m. UU me- 
kediaman gubernur Samdikun. Atas 

pertanjaan, maksud apakah kundjungannja ke Makasar itu, wakil p.m. II 
menerangkan, bahwa ia bermaksud untuk mempererat ' hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah2 daerah dan untuk. mengumpulkan ke 
terangan2 jang diperlukan untuk me mpertjepat pengembalian bekas -pe- 

  

KESUDAHAN PERTANDING- 
AN KOMPETISI PSIS. - 

Kesudahan pertandingan2 - kompe- 
tisi PSIS jang berlangsung pada tgl. 
2 dan 10 Djanuari 1954 sbb.: Gar- 
inizoen Il — Poris II 0—0- Romeo 

3 — Tjahaja Smg. 2 2—1: Romeo 
1 — Polisi HN 1—1: Tjahaja Smg. I 
— SSS U 2—2:) Garnizoen III — 
Poris 11 1—0. : 

Selandjutnja kedudukan kompetisi 
PSIS sampai tgl. 10 Djanuari 1954 
sbb.: 

| Klas I: 
iTa ChungSze 9 8 1— 17274 
"S.55. 94302 21-14 
Garnizoen 94 3 211 20—14 
Union 8. 33 2 Th 
Poris 10.3 5In61 7-20 
Pulisi 92 — 7 414—35 
Romeo 81163922 

Klas II: 

Ta Chung Sze 13 8 3 21934—6i 
Poris 12 G3 315 23-00 
S.S.S. 12. Sk 3442520 
Tjahaja Smg. 1 13 4 5 4132828 
Pulisi 14 4 4 61220—28 
Romeo 19. 3: 42340 13-14 
Union Ie S0 Aa 3 
Garnizoen Ket en G7 API 

Klas HI: 

Ta Chung Sze 12 8 4— 20 40—14 
Poris 3-7 2 4162616 

Garnizoen 135. GA:3 1622520 
S.S.S. TT IIA 
Union TK “SLIME AR 
Tjahaja Smg.2 14 3 4 7102031 
Pulisi 130271 TO 5 To 38 
Romeo EN Te ee Sa 

Klas IV: 

ta Chang See "817 115275 
Poris 8.42 21021—14 
S.S.S. Oa du lb-als 
Pulisi Al el eR2 AG 
Union stelan. Tr 20 

REKORD DUNIA BALAPAN 
SEPEDA JANG DITJIPTAKAN 

Masjarakat harus insaf, bata | VARGACHKIN DISJAHKAN. 
bantuan mereka diperlukan. Ke-' AFP mengabarkan dari Paris, bah 

wa Federasi Olahraga  Sepe- 
da Internasional telah mengesahkan 
rekord dunia jang ditjiptakan oleh 
djago balapan sepeda Sovjet, Irostis- 
lav- Vargachkin dalam balapan dja- 
rak 1000 M ,,standing start” dgn. 
.Waktu 1 menit 10.4 detik. Rekord 
tsb. ditjiptakan oleh Vargachkin da- 
lam perlombaan jang diadakan pa- 
da bulan Djuli tahun 1953 di: Mos- 
kow. Waktu rekord dunia lama atas 
nama djago balapan sepeda Italia, 
Morettini ialah 1 menit 10.6 detik. 

TENNIS DI TEGAL 
Pada tgl. 11 Djanuari 1953 di Te 

gal telah dilangsungkan pertandi- 
ngan Tennis 'antara Pertab dan 
CHTH bag. B. dengan berkesuda- 
han sbb.: 

Single: Liem Tjeng Tee — Ko- 
pral Oesman 4—6, 4—6: Tan Tie 
Liang — Soetomo 2—6, 3—6: Kho 
Tjie Tjiok Plt. Karjogo 2—6, 4—6: 
Kwee Po Liem — Overste A. Jani 
6—2, 6—5: Tan  Tjioe Keng  — 
Maj. Darjatmo 6—0, 6—5. Double: 
Liem Tjeng Tee/Souw  Soen 
Kopr. Oesman/Plt. Karjogo 2—6, 
3—6, Kwee Wie Tjiang/Tan Tjoe 
Keng — Overste A. Jani/Soetomo 
6—3, 6—3, Tan Kee Mo/Tan Tie . 
Liang — Maj. Darjatmo/Kpt. Soe- 
mantoro 4—6, 4—6: Kwee Po Liem 
/Oci Tek Kwat — Kpt. Soegijono/ 
Kpt. Tjiptono 6—2, 65. Dengan 
angka tadi, maka kemenangan 5—4 
adalah pada Pertab. 

TAN LIEP TJIAUW TIDAK 
KE MANILA. 

| Boleh djadi sekali Tan Liep 
| Tiiauw tidak akan mengambil bagi 
an didalam Asian Tennis Games, jg 

jakan dilangsungkan di Manila dari 
tgl. 4 s/d 14 Pebruari. Tan Liep 

| Tjiauw telah diundang untuk turut 
'serta didalam pertandingan? itu se 
bagai satu2nja pemain Indonesia. 

Beberapa diantara pemain2 bukan 
Asia jang paling terkemuka akan di 
undang djuga. Dalam pada itu 

: PELTI mempertimbangkan untuk 
mengirimkan seorang official ke Ma 
nila untuk mempeladjari hal lapa- 
|pangan2 gravel. Diharapkan, agar 
dengan penjelidikan2 dan pengala- 
man, akan dapat ditjari susunan ba 
han jang sebaik-baiknja untuk pem 

buatan lapangan? gravel di- Indone- 
sia, 

| 

    

Tindju Dengan 
Gaja Tiongkok 

Be rtindju Sampai Mati..... 

MENURUT BERITA UP dari 
Hongkong, suatu pertandingan 
tindju gaja Tiongkok jang di 
rentjanakan akan diadakan di 
Macao telah dibatalkan. Per- 
tandingan tindju gaja . Tiongkok 
itu lebih terkenal dengan nama 
"pertarungan sampai mati”. Sk. 
”South China Morning Post?” jg. 
terbit di Hongkong mengatakan 
bahwa kedua petindju jang akan 
bertanding itu telah menanda ta- 
ngani perdjandjian bahwa mere- 
ka tak akan mengadakan tuntu- 
tan, bila salah satu diantaranja 
tewas dalam pertandingan. 

Apa sebab2nja pertandingan 
itu dibatalkan, tidak diterangkan 
dalam berita UP itu. 

Sebagaimana diketahui dalam 
peraturan pertandingan tindju ga 
ja Tiongkok tak terdapat pasal me 
ngenai tuntutan sematjam itu. 

. Menurut peraturan, petindju2 
dibolehkan mentjekek lawannja, 
menendang, menjikut dan lain2, 
Pertandingan di Macao itu semu. 
la “direntjanakan untuk suatu   fonds amal, &



  

Banzai Untuk 
Kaisar Djepang | 

    

  

    

  
65 orang mendapat luka2. Untuk 
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Beratus-ratus ribu rakjap Djepang menjampaikan utjapan ,,Banzai” kepa- 
£ da Tenno-nja, pada waktu mendjelang tahun Baru j.l. Seperti dikabarkan 

1 dalam pers,. dalam berdesak-desaknja sekian banjak manusia dihalaman ! 
istana Kaisar Djepang tadi, 16 orang. telah mati terindjak-indjak: sedang 

menjatakan simpati kepada keluarga 
orang2 jang telah tewas tadi. Kaisar telah mengirimkan karangan bunga, 
sedang kepada jang luka2 dan dirawat dirumah sakit, ia telah mengirim- 
kan sekedar buah-buahan. Ini adalah pertama kali, bahwa Kaisar Dje- 
pang langsung mengirimkan sesuatu hadiah atau tanda simpati: kepada 
rakjatnja. Pada. gambar : Tampak berdjedjal-djedjalnja beratus-ratus ribu 

Kenalkan Andre Le Troguer 
Ketua Baru Parlemen Perantjis : Seorang Bekas 

. manusia dihalaman istana di Tokio. 

  

Pedjoang Jg Hanja Mempunjai Tangan Satu 

SESUDAH DIADAKAN pemungutan suara dalam tiga ba- 
bak, maka hari Selasa telah terpilih mendjadi ketua dewan nasio- 
nal (madjelis rendah Perantjis) Andre le Troguer dari partai so- 
sialis. Dalam pemungutan suara babak pertama tjalon MRP (de- 
mokrat kristen), Pierre Pflimlin, mendapat 
oleh tjalon sosialis Andre le Troguer dengan 130 suara, kenrudi. 

171 suara, diikuti 

an berturut-turut menjusul bekas anggauta partai de Gaulle Mar- 
cel Prelot dengan 93 suara, tjalon partai komunis Marcel Cachin 
dengan 89 suara dan achirnja tja 
Julien dengan 80 suara. 

Pemungutan suara babak ke 
dua berachir dengan hasil2 seba 
gai berikut: Andre le Troguer 
mendapat 273 suara, Pierre 
Pflimlin 210 suara, tjalon golo 
ngan jang memisahkan diri dari 
partai de Gaulle 29 suara, dan 
jang lainnja berdjumlah 42 sua 
ra. Karena dalam babak kedua 
ini tidak tertjapai kelebihan sua 
ra mutlak jang diperlukan untuk 
dapat terpilih mendjadi - ketua, 
jaitu 281 suara, maka terpaksa 
dilakukan pemungutan suara ba 
bak ketiga. Dalam babak ketiga 
ini untuk dapat dipilih, tjukup 
djika tjalon jg bersangkutan men 
dapat suara jg terbanjak, djadi 
tidak usah -mentjapai kelebihan 
281 suara. 

. Dalam pemungutan babak ke 
tiga didapat kabar, bahwa Andre 

“le Troguer mentjapai 300” suara, 
dan Pflimlin 25t suara. “- 

j “ Pipi an . 

    

   

  

| 

tua madjelis rendah Perantjis. disam 
but dengan gembira. , 

United Press mengabarkan: bhw 
sebab-musabab terpilihnja le Tro- 
guer itu ialah karena dengan setia 
ra mendadak partai komunis meru 
bah sikapnja dan berdiri dibelakang 
le Troguer. Mereka melakukan tin- 
dakan ini dengan tudjuan supaja 
djangan sampai suara terbanjak di 
dapat oleh seorang tjalon jang me- 
nganut tjita2 uni pertahanan Ero- 
pah dan jang mendapat suara terba 
njak sesudah le Troguer. 

Dengan demikian le Troguer “ada 
lah sosialis jang pertama sedjak 27 
tahun, jang menduduki djabatan ke 
tua dari madjelis rendah Perantjis. 

Riwajat hidup Andre le 
Troguer. 

(Le Troguer dilahirkan di Pa 
ris dan sekarang berusia 70 ta 
hun. Selama ketua madjelis ren 
dah jang lama Edouard Herriot, 
sakit ia memangku djabatan ter 
sebut. Selain dari itu pernah dja 

3 di ketua Kongres - Versailles, di 
mana tiga minggu jang lalu dipi 
lih presiden baru Perantjis, Rene 

» Coty. ! 
Sesudah perang dunia kedl, 

dalam peperangan mana ia kehi 
langan tangan kanannja, ia men 
tjeburkan diri dalam dunia poli 

& 

tika itu ia mendjadi anggauta 
—. partai sosialis, dan duduk dalam 

dewan kota pradja Paris. Dalam 
: tahun 1936 ia terpilih mendjadi 
Ia anggauta madjelis rendah. 

Selama perang dunia :ke-2 “ia ter 
kenal karena membela P.M. Leon 

5 « Blum, jang oleh pemerintah Vichy 
3 dinjatakan sebagai pengchianat. Se- 

' » belum pemeriksaan terhadap Blum 
| dimulai, le Troguer dapat melolos- 

kan diri ke Inggris, dimana ia meng sa jl. maupun dewasa ini, terutama 'in2 film. Djuga akan didirikan sebu- 

gabungkan diri dalam pemerintah 
Penpanaa merdeka dibawah djende- 
ra : s3 PA      UU 

Terpilihnja Ie Troguer djadi 'ke- 

lon partai sosialis radikal Jules : 

AFP mengabarkan selandjutnja, 
bahwa berbarengan dengan itu te- 
lah terpilih mendjadi ketua Dewan 
Republik (madjelis tinggi Perantjis), 
Gaston Monnerville, anggauta dari 
partai radikal. Ia terpilih dalam pe- 
mungutan suara babak pertama. 

(AFP). 

  

Pangeran Osa. 
ka Jg Pinter 

Tipu 
SEORANG Djepang bernama 

Takuri Kato alias pangeran Osa- 
ka jang dituduh menipu bangsa- 
nja masjarakat Djepang di Sau 
Paulo menurut keterangan telah 
berhasil mengumpulkan 100 dju- 
ita eruzeiro (mata uang Brasilia) 
dengan penipuan2-nja itu. . Se- 
djamlah. besar dari uang itu. di 
kirim ke Djepang atas nama istri 
nja. Dengan menggunakan pelba 
gai nama pendjabat2 tinggi ia 
berhasil mendapatkan uang - dari 
para korbannja itu. 

GETARAN BUMI DIDAERAH 
— LOS ANGELES. 

Getaran bumi berkekuatan se: 
dang pada hari Selasa telah tera- 

“sa didaerah Los Angeles. Menu- 
| rut laporan? getaran bumi itu te- 
|lah terasa selama beberapa detik 
di Los: Angeles, Beveriy Hills, 
Hollywood, Burbank dan South- 
gate dan djuga di Riverside, jang 
terletak 60 mil Tenggara Los 
Angeles. Kerusakan benda tidak 
gda atau hanja ketjil. 

  

“#dapar 
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bungannja dengan pemilihan 

Dia seorang “tokoh jang tahu 
memimpin. Pengaruhnja tidak men- 
tjerminkan pendirian  partainja. 
Sebab  djika  demikian- ia tidak 

mendjalankan - pekerdjaan- 
nja. Dia seorang bidjaksana dan na- 
sehat2nja selalu berada dalam batas2 
tugas jang ditentukan oleh Undang2 
Dasar. Inilah jang dihargai.  Djika 
dia mentjalonkan dirinja lagi, boleh 

| djadi tidak diperlukan pemungutan 
suara sampai demikian banjaknja. 

: Toko Herriot. 
. Masih ada seorang tjalon lain lagi 
jang dengan gampangnja dapat mem 
peroleh kelebihan suara atas dasar 

| sengsinja sebagai tokoh politik dan 
(lepas sama sekali dari pendirian 
panen dan pendapatnja mengenai 
|EDC, jang ditentangnja. Orang itu 
jialah Herriot, seorang radikal dan 

  
Ketua Senat, dan dalam kedudukan 
Lini ia merupakan orang kedua da- 
lam republik. Tapi ia sudah landjut 

,umurnja jakni 81: tahun, Dia tidak 
bersedia mentjalonkan dirinja. 

Pihak sosialis telah mentjalonkan 
Naegelan, bekas gubernur Algiers. 
Pihak sosialis menjetudjuinja. Pihak 

ikomunis dengan sendirinja memban- 
Itu dia. Meskipun demikian, dia ti- 
Idak berhasil mentjapai kelebihan 
Suara. 

Tjalon jang mendekati - kelebihan 
| mutlak ialah Laniel, Perdana Men- 
teri sekarang. Dia tentu akan dipi- 
lih, Gjika dia bukan seorang janz 
menjetudjui EDC. Dia seorang kon- 
servatif dan kuat. Inilah jang me- 
'njebabkan ia ditolak. 

Djalannja pemilihan 
Djalannja pemilihan adalah demi 

kian. Mula2 terdapat lima orang, 
tjalon, dari mana tiga orang dianta 
ranja menarik dirinja. Jang terachir 

(ialah | Bidault, menteri katholik luar 
(negeri. Dengan dua orang tjalon, 
orang kini harus mengambil kepu- 

,tusan segera. Tetapi kemudian ter- 
Injata bahwa banjak orang lebih su 
ika mengeluarkan suaranja untuk 
'tokoh2 jang belum pernah ditjalon 
ikan, dari pada “untuk tjalon2 jang 

  

itidak tjotjok dengan pendirian me-' 
ireka. Djika mereka mengeluarkan 
'suara blanko maka boleh djadi di 

presiden ? : 1 
atas perselisihan partai. Keputusan2 politik bergantung untuk seluruhnja 
dan parlemen, Adalah suatu kenjataan bahwa gengsi (prestige) dan kedudukan 
pemegang djabatannja jang sekarang, Auriol, dari golongan sosialis 

| ma ganti 
menteri pembangunan. Tapi dia ti- 

: AU ! tejo. | pda e .. (IPermainan Politik Parlemen Di Peranfjis 
—. Deradjat Negara 

Rakjat Dan Presideo Harus Seaasib—Sekitar Pemilihan 
“ Presidea Perantjis Jang Baru Lalu 

At “Oleh: Dr. M..v Blankenstein: Chusus Suara Merdeka” 
DJALANNJA- PEMILIHAN presiden di Perantjis telah menu 

hasilnja tidak mengetjewakan, meskipun orang chawatir akan tim a 
milihan kabinet: jang baru nanti. Sedjak 1871 tidak pernah diperlukan ui 
dari dua kali. Baru2 ini diperlukan sedjumlah selosin pemungutan suara untuk pilih Presiden. Hal 

. Jini bukan sadja menurunkan deradjat parlemen, melainkan kehormatan Presiden 
|dibuatnja, karena mendjadi permainan politik partai2 Perantjis. 

sikap. mengenai EDC merupakan kal terpenting bagi golongan2 js berselisih. Tapi apakah hu 
2 ga Tama Dasar dan adst menempatkan dia djauh di- 

politik. Kesan apa jang ditimbul . 
kan diluar negeri nampak dengan 
njatanja.. Diika ultimatum Dulles 
mengenai. EDC merupakan suatu 
hinaan besar terhadap Perantjis, | 
(maka nemilihan Presiden lebih 
memperkuat perasaan ini, karena | 
ja seolah-olah membenarkan si-. 1 1 

-. fakan bahaja apapun djuga. kap Dulles itu. 2 
3 Ke . Sifat2 Coty. 

Jang mengherankan “ialah bahwa: 
achirnja orang memperoleh: kata: se 
pakat jagn memuaskan. Sebab Coty 
nampaknja tjotiok dengan apa jang 
dianggap dalam republik: Perantjis 
sebagai suatu ,,klassiek ideaal” da- 
ri seorang Presiden. Orang tidak 
menjukai, seorang genie, dan teruta 
'ma orang sama sekali tidak menge- 
'hendaki seorang tokoh jang kuat. 
Tapi. orang paling suka “seorang, to- 
koh jang mentjerminkan sifat2 rak 
iat Perantjis pada tingkatan tengah 
jang tinggi. Inilah Coty.' 

| Dia seorang “jang inteliggent, se- 
orang pengatjara jang hidupnja ten- 
ram, "aman dan teratur, jang dihor 
mati oleh kawan maupjun lawan. Di 
samping itu iapun memperhatikan 
'soal2 filsafat dan kesusasteraan. 
| Meskipun ia naik terus pada tang 
ga masjarakat ia tetap seorang se- 
derhana jang gemar hidup ditengah: 
“tengah keluarganja. Coty mempu- 
“njai seorang isteri jang memiliki Ii 
ma buah rumah di tempat asalnja 
Le Havre. Dimasa perang rumah2 
itu rusak, dan Coty berhak. meneri 

kerugian. Dia mendjadi 

dak memperhatikan kepentingagnja 
dan haknja sendiri. Dia belum me- 
nerima ganti kerugian untuk ru- 
mah2 itu. Tidak semua pembesar2 
Perantjis bersikap demikian. 

Rakjat dan Presiden: 
Senasib. 

Berturut-turut dia mendjadi wa 
kil presiden senat dan menteri. 
Adalah suatu tanda jang meng- d 
gembirakan bahwa persoalan pre 
siden itu dapat Mean ketika 
namanja mulai disinggung2. Par 
lemen telah menurunkan deradjat 

peroleh djuga suatu kelebihan sua-( negara dengan permainan politik 
ra. Hal ini hendak ditjegah mereka.' nja, tapi sekarang dia memper- 

| --Keributan berlangsung terus hing 
ga pemungutan suara jang ke-12. 
Naegelan dan Laniel kedua2?nja ti- 
dak mau mundur. Baru pada pe- 
mungutan suara jang ke-11 bebera 
pa orang anggauta parlemen me- 
ngeluarkan suaranja atas Coty jg 
dengan tegas.telah menjatakan bah 
wa dia tidak  menghendaki.....suatu 
pentjalonan.. Tapi pada pemungutan 
suara jang ke-12 Coty mengumpul- 
kan hampir semua suara. — Laniel 
bersedia mundur. Pada saat itu Co- 
ty dipilih. 

Pemilihan ini diterima baik oleh 
.semua pihak. Di istana Elysee, Pre 
.siden menunggu dia dengan tangan 
terbuka. Presiden Auriol menjam- 
bu dia dengan sangat meriahnja. 

Parlemen turunkan de- 
yadjat negara. : 

Bukan sadja parlemen, tapi 
djuga seluruh rakjat lega. Parle 
men telah menurunkan -deradjat 
negara. Ia menundjukkan bahwa 
ia sama sekali tidak mampu utk. 
tugasnja. Pemilihan Presiden Pe 
ranfjis merupakan suatu bangkrut 

  

film dan penegakan industri film 

film menerangkan bahwa dalam   
“Djumlah film dari Sovjet Uni dan 
negara demokrasi rakjat Jainnja dan 
djuga film2 progresif dari negara2 
kapitalis, jang dirobah mendjadi ber | 

'bahasa. Tionghoa akan kira2 sama 
dengan djumlah film bikinan Tiong- 
kok sendiri. Tentang produksi film 
tjeritera ditekankan bahwa film2 ini 
'harus mentjerminkan dengan sesung 

|guhnja penghidupan dan perdjoang- 
lan rakjat Tiongkok, baik dalam ma 

'tjara hidup baru  rakjat Tiongkok. 
"Film2 berita dan dokumenter harus 
| menitik-beratkan hasil2 jang  ditja- 

NANGA AAN 

"Sadjal 
— PEMBERSIHAN KOTA. 

3 Djakarta sudah mulai mengerdjakan pembersih2 kota memik 
lai pekerdjaannja pada djam 6 pagi. Djadi sebelum banjak orang 
liwat didjalan, sebelum pasar2 penuh, tempat2 itu dibersihkan le- ' 
bih dulu. : 

| : Demikian ini memang baik sekali. Perbuatan baik tidak ada 
buruknja untuk ditjontoh. Kita rasa dikota2 Djawa-Tengah akan - 

pay itu penuh manusia. 

Be
n 
na
 
S
g
 

Bitjara soal pembersihan 

lebih baik djuga djika pembersih2 kota mulai pekerdjaannja pada 
diam 6 pagi, sehingga segala sesuatu bisa dikerdjakan sebelum tem: , 

kota, sekarang ' ini agaknja sudah 
waktunja djika tiap2 rumah tersedia bak untuk tempat sampah: 

djika gerobak pengangkut sampah datang, tinggal menuangkan be- 
gitu sadja. Sampah2 jang hanja ditimbun tidak dengan dimasukkan 

dalam bak, bisa berantakan tidak keruan. Tetapi memang harus di 
akui, bahwa sampah2 jang hanja ditempatkan dibekas kerandjang 
arang, sering berikut kerandjangnja diangkut" dalam gerobak sam- 
pah. Sehingga penghuni2 rumah ogah-ogahan kalau tiap dua hari 
mesti korban satu kerandjang arang. 

Kotapradja barangkali bisa menempatkan bak2 sampah, se- 
“kalipun tidak untuk tiap rumah, barangkali sudah tiukup kalau 
untuk 4 rumah satu bak. Dengan demikian, kotania tidak akan 
nampak kotor dan lalat-lalat pun tidak “akan bisa” ,,krasan”, 

Ki Bloko Suto. 

ANAK YAAA 

Industri F ilm RRT 
| PEMERINTAH PUSAT Re publik Rakjat Tiongkok pada hari . 

Rebo telah mengumumkan putusan2, jang telah diambilnja pada 
tanggal 24 Desember jl., dalam. hal usaha memperkuat produksi 

tundjukkan film diseluruh Tiongkok. Putusan mengenai produksi 

dihasilkan 12 sampai 15 film tjeritera, c . 
mengenai ilmu pengetahuan, 30 film dokumenter, setiap minggu 

“satu film berita, dan sedjumlah film mengenai kebudajaan. Dju- 
Pa aa N ihasi i i kai i bagi kanak2. tik, jakni dalam tahun 1919. Ke (. akan dihasilkan film2 chusus bagi kaum tani dan bagi kana 

bersama suatu djalinan memper- 

4 tahun jad. setiap tahun akan 
15 film pendidikan dan 

pai oleh Tiongkok dalam industriali- 
sasi, perobahan ke sosialisme dan 
sumbangannja bagi perdamaian du- 
nia. Putusan tsb djuga menjebut pen 
tingnja pendidikan penulis scenario, 
|para seniman dan tenaga2 ahli lain 
nja dalam pembuatan film Biro Pu- 
sat urusan cinema ' mempersiapkan 
pendirian suatu | Lembaga Kesenian 

| Film, jang akan, mendidik tjukup ps 
“nulis2 scenario, direktur2 dan pema 

lah studio baru ehusus untuk pembu 
atan film2 tjeritera, berwarna. 

Tentang rentjana pembentukan 
djalinan pertundjukan film .. dise 
luruh Tiongkok diambil- putusan 
untuk memusatkan pertundjukan 
terutama di pusat2- industri dan 
pertambangan. Djumlah  regu2 
mobil jang  mempertundjukkan 
'film di kota2 ketjil dan desa2 
akan diperbesar. - Suatu industri 
alat projektor akan didirikan su 
paja Tiongkok di lapangan ini 
dapat djuga memenuhi sendiri ke 
butuhannja. 

2 Paberik projektor jang seka 
rang sudah ada akan diperbesar 
sehingga dalam tahun depan pa 
berik2 itu mulai dapat mengha 
silkan setiap tahun 280 projektor 
besar, dan 2.500 projektor ketiil. 
Dalam djangka waktu 4 tahun 
itu akan djuga didirikan labora- 
torium2 modern untuk penjem- 
purnaan pembuatan film. 

(Antara) 

TITO AKAN KUNDIUNGI 
TUEKI PADA' PERTE- 

NGAHAN 1954, 
Presiden Joseph Tito akan me 

lakukan kundjungan resmi ke 
Turki pada satu waktu dalam per 
tengahan tahun 1954, demikian 

baiki kesalahannja itu. ' Dengan 
tjepatnja ia menentukan tjalon 
nja dan achirnja terpilih Coty se 
orang jang dikehendaki oleh se' 

  

Sumedang 
Diserang . 

48 Rumah Djadi Abu 

SUMEDANG JANG dalam tahun 

1951 untuk terachir kalinja mengu- 
lami- gangguan keamanan oleh  ge- 
rombolan pada hari Selasa telah 
mendjadi sasaran kegiatan gerombo- 

lan lagi. Sebuah gerombolan jang 
terdiri dari k.l.-50 orang pada ma- 
lam hari melepaskan tembakan ter- 
hadap tangsi polisi jang segera di- 
balas oleh anggota-anggota polisi di- 
dalamnja. Sedang diadakan tembak 
menembak, sebagian dari gerombo- 
lan berhasil membakar beberapa ru- 
mah didjalan besar. 48 Rumah men- 
djadi “korban api, “sedang” enam 
orang mendapat luka-luka. Pada. pi- 
hak polisi jang mendapat bantuan 
dari sebuah pos militer. didekatnja 
tidak ada korban. Diduga, bahwa 

gerombolan telah: merembes “ dari 
Tjiawi. Patut: diketahui, bahwa ka- 
bupaten Sumedang termasuk daerah 
jang aman di karesidenan Priangan. 

: (Pia) 

NEGARA2 ARAB MENJUSUN 
SENDIRI RENTJANA PEMA- 
KAIAN AIR SUNGAI JORDAN 

Pada hari Selasa telah  bersi- 
dang di Kairo para ahli dari Sy- 
ria, Libanon, Jordan dan ' Mesir 
untuk mempersiapkan suatu ren 
tjana pemakaian air sungai Jor- 
dan chusus untuk. kepentingan 
negara2 Arab. Didapat kabar bah 
wa putusan untuk menjusun ren 
tjana tadi telah diambil dalam 
sidang pada hari Senen jbl. dari 
Panitia Politik Lembaga Arab. 
Panitia int setelah mendengarkan 
laporan tentang rentjana A.S. Me 
ngenai lembah Jordan telah. me 
nolak rentjana A.S. ini dengan 
alasan bahwa rentjana A.S. itu 
hanja dapat menguntungkan nega 
ra Israel. 

    dikabarkan oleh Yugopress hari 
Selasa, 

@ 

ternampak suatu betjak-pun. 

Perdjoangan 

pagetkan rakjatnja. Tapi achirnja 
yalnja kekeruhan lain padaf pe- 

pemungutan suara lebih 

mendjadi turun 
sekitar penetapan 

pada. perdana menteri 
Presiden dibawah 

“sangat kuatnja. 

'genap rakjat. Rakjat harus sang 
gup. menghormati  presidennja, 
tapi. disamping itu iapun harus 
imerasa senasib dengan dia itu. 
'Ia “harus sanggup . menganggap 
presidennja sebagai. salah satu 
orang jang sopan dilingkungannja 
sendiri. Barulah ia tidak chawatir 

Mengenai pertanjaan jg selama 
'diadakannja pemilihan memain- 
kan suatu peranan jg mengatjau 
kan jakni soal Masjarakat Perta 
hanan Eropa, belum diketahui 
apa-apa. , Orangpun tidak menge 
tahui | banjak mengenai sikap 
Coty terhadap soal tsb. . Sering 
dikemukakan bahwa Coty itu me 
nentang rentjana tsb. hal mana 
(bukan. tidak mungkin. Seperti te 
lah dikemukakan hal ini tidak se 
berapa mendjadi soal, karena pre 
siden toh berdiri, diluar perdjoa 
ngan itu. Tapi jang pasti ialah 
Coty adalah salah satu pengan- 
djur jang kuat dari suatu federasi 
Eropa. Dia mendjadi salah se- 
orang pemimpin gerakan2 federa 
si di Perantjis. Hal ini membukti 
kan bahwa dia bukan seorang 
nasionalis dalam arti kata jg sem 
Dit, sehingga orang dapat memas 
tikan bahwa ia akan menjokong 
suatu penentuan sikap untuk men 
dekati Djerman. 

| Pandangan 
 Djilas Akan 
Diselidiki 

Menjimpang Dari Pan- 
angan Partai Kominis 

Jugoslavia ? 

SENTRAL KOMITE dari Par 
tai Komunis Yugoslavia pada ha 
ri Sabtu depan akan mengadakan 
pertemuan, untuk ' mempeladjari 
perkara wakil presiden Milovan 
Djilas, jang oleh pimpinan par 
tai dituduh mengeluarkan penda 
pat2 jang pada dasarnja berten- 
tangan dengan pendapat partai, 
demikian diumumkan di Belgrado 
hasi: Selasa Gaes 

. “Djilas, “jang” djuga' mendjabat “ke: 
tua" parlemen dan seorang teoretisi 
Marxist jang terkemuka, dalam ren 
tetamn'artikelnja jang dimuat dalam 
suatu surat kabar 3 bulan jg achir2 
inf “dalam memberikan pendapatnja 
tentang keadaan Partai Komunis Yu 
goslavia dewasa ini dan dihadiri ke 
mudian, mendesak supaja  mening- 
galkan tjara2 berfikir setjara revolu 
sioner dan menganut demokrasi. 

Dinjatakannja pula, oleh Djilas, 
bahwa beberapa pemimpin dari par 
taft dan isterinja telah membentuk 
suatu kliek jang tertutup, dengan 
jraksud mempertahankan privilege 
serta kemewahan terhadap” kepen- 
tingan2 jang sesungguhnja dari par 

|tar dan rakjat. Pengumuman pada 
hari Selasa itu dikeluarkan, setelah 
presiden Tito kembali ke Belgrado 
pada hari Senin, dari kundjungan- 
nja kedaerah Slovenia selama bebe- 
rapa minggu (Antara). 

Pemilihan Presi-   

  

den T:kok Kuo- 
 mintang 

SENTRAL KOMITE partai Kuo- 
mintang mengumumkan dengan res ' 
mi pada hari Selasa bahwa Sentral 
Komite pada tgl. 10 Pebruari j.a.d. 
akan mengadakan sidang istimewa 

guna menundjuk tjalon2 presiden 
dan. wakil presiden untuk masa dja 
batan baru selama 6 tahun. Orang 
menduga bahwa . djenderalissimo 
Chiang Kai Shek akan ditjalonkan 
lagi mendjadi presiden, tetapi hing 
ga.kini belum ada petundjuk2 siapa 
nanti ditjalonkan  mendjadi. wakil 

-presiden.. Parlemen Tiongkok Kuo- 
mintang,,,jang dalam tahun 1948 
telah memilih Chiang Kai 'Shek men 
djadi presiden, menurut  rentjana 
akan bersidang pada tgl. 19 Pebrua 
ri j.a.d. untuk memilih presiden dan 
wakil presiden baru Tiongkok Kuo- 
mibtang. 

Pada hari Minggu jang lalu di Bandung telah dilangsungkan rapat dari 
pengendara betjak. Begitu besar perhatiannja sehingga di djalan2 tidak 

Gambar. inzet: 
menguraikan wedjangannja pada para hadirin, 

Pemimpin rapat sedang 

r 

  

Menurunkan | 
  

  

Frederika Dan 
Kuwih Th. Baru 

  

  
Athene: Sedang Ratu Frederika dengan bersenjum melihati, Radja Paul 
dari Junani telah memotong ,,Vassilopitta” (kuweh jaart tahun baru), sesu- 
dah mana dimulai dengan pembahagian tradisioneel potongan kuweh' 
tadi kepada angguata2 tentara keradjaan. Tiap tahun kuweh itu dipotong MOkrat 

dan dibagi-bagikan oleh Radja. 

  

Humphrey mengatakan, bahwa 

keadaan demikian ini tidaklah 
hendak dibiarkan begitu sadja, 

tetapi malahan perhatian besar 

ditjurahkan terhadap keadaan 
ini. Djikalau kedapatan, bahwa 

para 'nelajan mendapat perla- 

kuan jang kurang pantas, tentu 

pemerintah federal Malaya akan 

berusaha sekeras2nja untuk men- 

tjegah terulangnja kedjadian2 

sematjam itu. 

Menurut Humphrey, pemerin- 

tah federal Malaya tidak akan 

mengeluarkan sebuah statement 

sebelum didapatnja keterangan2 
jang djelas' Sementara itu, me- 

nurut berita2 pada hari Rebo 

armada kapal2 nelajan jang ter- 
diri dari 30 buah kapal menda- 

pat serangan dari badjak2 laut 
jang diduga adalah orang2 bang- 

sa Indonesia jang berasal dari 

  

Lawine Menga- 
muk Di Austria 
MENURUT LAPORAN2 paling 

sedikit 51 orang telah tertimbun sal- 
dju dan 21 orang mendapat luka2 
karena lawine jang selama 24 djam 

belakangan ini mengamuk di Aus- 
tri. Korban terbanjak terdapat di 
Shruns di- pegunungan Voralberg di- 
mana 24 orang telah tertimbun sal- 
dju, sedangkan di Dalas setasun ke- 
reta api telah sama sekali tertimbun 

saldju dengan meminta korban se- 
mua pegawai setasiun tsb. dan 12 
orang penumpang kereta api. Regu2 

! penolong dalam usaha mentjari pa- 
'ra korban menggunakan pertolongan 
landjing. Segala lalu lintas praktis 
'terhenti. Dari Zurich selandjutnja 
| didapat kabar bahwa karena saldju 
longsor dari pegunungan Alpine di- 
chawatirkan bahwa 64 orang telah 

tewas. (Antara). 

  
DELEGASI DAGANG DARI 
SINGAPURA TERSUSUN 

KUAT. 
Dalam minggu jg akan datang 

akan berangkat dari Singapura 
delegasi perdagangan jg tersusun 
kuat ke Djakarta untuk mengada 
kan pembitjaraan2 dengan peme 
rintah dan pedjabat2 perdaga- 

jang terbajang terang akan hasil 
nja jang dapat diharapkan” pem- 
bitjaraan2 jg akan diadakan itu. 

Pentjurian Textiel 
Di Tandjong Priok 

Reserse Kriminil kepolisian 
Djakarta Raya pada hari Rebo 
telah berhasil membongkar kom 
plotan pentjuri besar jang pada 

hari jl. mendjalankan 
pentjurian besar terhadap barang2 

'textiel dari dalam gudang di Tg. 
|Priok. Orang2 jang kini sudah 
ditangkap karena dituduh men 
djalankan - pentjurian atau ter 
sangkut dalam peristiwa itu ada 
lima orang, satu diantaranja tpe 
gawai kepolisian. Terhadap mere 
ka ini sudah giat dilakukan pengu 
sutan. 

Dari sedjumlah barang2 textiel 
berupa bahan2 kain sutera jang 
menurut tuduhan ditjuri, telah di 
sita kembali 4 peti jang tiap peti 
berisi 16 blok. semuanja mempu 
njai harga resmi Rp. 100.000,-. 
Barang2 textiel ini menurut ketera 

|Ingan jang didapat ,,Antara” adalah 
milik salah satu perusahaan dagang 
India dikota Djakarta jang diimport 
kemari dari India. 
Sebelum barang2 itu sempat diba 

wa oleh pengusaha India jang ber 
sangkutan, oleh suatu komplotan ru 
pa2nja diketahui tempat penjimpa- 
nan barang2 tsb didalam salah satu 
gudang di Tg. Priok, telah dilaku- 
kan pentjurian2 dan berhasil menu 
rut apa jang direntjanakan komplo 

tan itu. Dalam mendjalankan rolnja 
ini kabarnja komplotan pentjuri itu 

Idibantu oleh seorang” pegawai ke- 
polisian jang kini djuga. telah dita: 

han. Kepala. reserse kriminil kepoli 
sian Djakarta Raya komisaris Saud 
atas pertanjaan sama sekali belum 
bersedia memberikan keterangan de 
ngan alasan karena  peperiksaaan 
belum selesai, (Antara),   

  

SEKRETARIS NEGARA urusan pertahanan 
Humphrey hari Rebo menerangkan bahwa pemerintah 
akan mengambil tindakan2 tegas untuk mengachiri kegiatan? badjak laut 
diselat Malaya, djikalau ternjata bahwa pengaduan? sebagai pada achir? 
ini benar, Keterangan ini diberikan ketika ia diminta 
ngenai berita2 tentang adanja pembadjakan disekitar lautan tadi terhadap 
'kapal2 nelajan Malaya dari Tandjung Sepat di Malaya Tengah, 

ngan, akan tetapi ,.tiada sesuatu | 

  

Lagi Badjak Laut Malaya 
Terdiri.Atas Orang2 Indonesia Jang 

Berasal Dari Pulau Langkawi ? 

di Malaya, A.H.P, 

federal Malaya 

pendapatnja me- 

pulau Langkawi, 

Pinang. 

Meskipun diadakannja penjeli- 

dikan2 jg. teliti, menurut Hum- 
phrey belumlah dapat ditentukan, 
apakah pembadjakan itu dilaku- 
kan di laut terbuka ataukah di- 
perairan teritorial Sumatra. Di- 

katakan, bahwa orang2 nelajan 
jang memasuki perairan Indone- 
sia dapat mengharapkan adanja 
kesukaran2, akan tetapi tak ada 

seorangpun jang dapat tjampur 
tangan dengan nelajan2 jang 
berlajar dilaut terbuka, katanja. 

(U.P.-Pia). : 

diutara pulau 

Gmn 

. | kin mereka 

Usul Russia 

Di Berlin 
Sistim Djaminan Kea- 

manan Timur-Barat? 

RUSIA HARI REBO telah 
membajangkan lagi bahwa mung- 

akan mengusulkan 
sebuah sistim djaminan keaman- 
an diEropa dalam konperensi pa 

ira menteri luar negeri Empat Be 
| sar di Berlin pada tg. 25 Djanua- 

ri ad. Sebuah, karangan dalam 
Pravda jang ditanda tangani oleh 
Lenadiv Alexandrov mengatakan: 
Seperti dikemukakan dalam nota 
pemerintah Rusia pada tgl. 26 
November kepada pemerintah2 

| Perantjis, Inggris dan A.S., kea- 
manan negara2 Eropa Barat akan 
mendjadi stabil bila tiada disan- 
darkan kepada menghadapkan ne 
gara2 Eropa Barat terhadap ne- 
gara Eropa Timur, akan tetapi 
kepada usaha2 bersama .dari se- 
mua negara Eropa guna mendja- 
min keamaran diseluruh Eropa. 

Kalangan2 penindjau memberi 
arti penting kepada tulisan “itu, 
djustru karena masalah keaman- 
an ini dikemukakan lagi dalam 
waktu dua pekan sadja mendje- 

| ang konperensi Berlin. 

KONGRES KE VI PEMUDA 
DEMOKRAT INDONESIA. 
Pusat Pimpinan Pemuda - De- 

Indonesia 'mengumum- 
.kan, bahwa pada achir bulan 
|Mei 1954 di Djawa Tengah akan 
| diadakan kongres ke VI perhim- 
| punan tersebut tanggalnja masih 
lakan ditetapkan. Disamping akan 
imembitjarakan soal2 kepemuda- 
an, djuga akan “diadakan pertan- 
dingan2 olah-raga dan -kesenian. 
Demikian menurut pengumuman 
Pusat Pimpinan Pemuda Demo- 
krat Indonesia. 

PERISTIWA ,,DE.VRIJE PERS" 
SELESAI 

Pengadilan Negeri Surabaja hari 
Selasa telah mendjatuhkan hukuman 

ing2 1 bulan pendjara kepada | masi 
34 dari 42 orang peladjar dan ma- 
hasiswa jang tersangkut dalam per- 
istiwa De Vrije Pers. Mereka ini di 
'persalahkan telah melanggar pasal 
170 KUHP, jaitu dengan kekerasan 
melakukan perbuatan jang  menje- 
babkan kerusakan2: mereka djuga 
dipersalahkan telah bertindak seba- 
gai hakim sendiri dan menghambat 
pelaksanaan kemerdekaan pers. Me- 
reka tidak akan dipekerdjakan di- 
luar tembok “pendjara, sedang se- 
mua ongkos perkara harus dipikul- 
nja. 8 Orang lainnja karena tidak 
dapat dibuktikan kesalahannja telah 
dibebaskan dari hukuman. 

| Terhadap keputusan hakim ini. 
'baik para terdakwa maupun pembe- 
lanja, Mr. Soenarko minta waktu 
untuk berpikir. 

ae? 

DJAWATAN TERA 
Menerima 20 pemuda untuk dididik 

mendjadi Pengulang Tera 
1. Sjarat2-nja untuk diterima: 

a. Tamatan S.M.A.-B (lulus udjian Negeri) dengan angka2 
udjiax untuk ilmu pasti, alam dan pesawat masing2 tidak 
kurang dari 6. : 

b. Umur tidak lebih dari 23 tahun, berbadan sehat, belum 
kawin dan-berbakat tehnis. 

2. Pendidikan bertempat di Bandung, lamanja 1 tahun dan dimu- 
lai 1 Maret 1954. 

3. Lamaran dialamatkan kepada Kepala DJAWATAN TERA, 
Djl. Pasteur No. 6 di Bandung dan harus keterima sebelum 
15.Pebruari 1954. Pada surat lamaran dilampirkan: 
a. Salinan idjazah -- daftar angkanja jang “ ditanda-tangani 

oleh Direktur Sekolah atau Kepala Djawatan P.P. dan K. 
setempat. 

b. Surat keterangan ,,Dokter Pengudji Kesehatan tersendiri” 
bahwa kesehatan pelamar memenuhi sjarat2 untuk djaba- 
tan golongan kelas 9 Peraturan' Perigudjian Kesehatan. 

c. Surat keterangan kelakuan baik dan belum kawin dari Pa- 
mong Pradja (sekurang?-nja Tjamat). 

d.. Surat pernjataan pelamar setelah lulus pendidikan bersedia 
ditempatkan dimanapun di Indonesia. 

e. Surat pernjataan pelamar sudah mempunjai pemondokan 
sendiri di Bandung. 

Lamaran jang tidak Jengkap atau jang diterima sesudah 15 Pe- 
bruari 1954 tidak akan dipertimbangkan. Jang tidak memenuhi 
sjarat tidak perlu melamar. 5 

4. Pelamar2 jang memenuhi sjarat akan dipanggil untuk menem- 
puh udjian pilihan dalam ilmu pasti, alam dan pesawat. 

5. Jang diterima-akan diangkat sebagai pegawai Negeri dan di- 
gadji menurut P.G.P. golongan IV/a. Setelah lulus diangkat 
sebagai Pengulang Tera (golongan IV/b). 

6. Mereka jang selama kursus memibuktikan mempunjai bakat 
baik untuk mengikuti peladjaran lebih tinggi akan diberi ke- 

sempatan. . 
B.K. 

NAAM 

      

        

  

Gigi bagus: gigi jang 

putih seperti mutiara: 

dan ketawa berseri... 

berkat PRODENT 

tapal gigi janc 

paling baik!         

  

Tube sangat besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1,75 
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Ba ia aa Up UU 

Kabar Kota 

' Rakjat Indonesia tjb. Semarang bag. 

| ngan penuntun 

1 LL HM AAN   

. Niustrasi: Nasjah Djamin 

Mina ' Segara 
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LINIMENT | SAKIT 2 URAT 

MANA AE EL AA AS AA EA 
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MENJEDOT AIR LEIDING 
. DENGAN MESIN. 
Berita mengenai keadaan  water- 

leiding: di Semarang ternjata  men- 
dapat perhatian dari chalajak ramai 
jang bersangkutan, dimana antara: 
nja dikabarkan, bahwa penjedotan 
air keiding ada djuga jang dilaku- 
kan dengan mesin? dan  bukannja 
dengan perantaraannja mulut seperti 
apa jang dilakukan oleh penduduk 
kampung: 

KWARTIR PANDU RAKJAT 
INDONESIA TJB. SMG. 

Pemilihan anggauta kwartir Pandu 

putera jang berlangsung 
10 Djanuari 1954 sbb.: 

pada tgl. 
Kom. tib. 

umum sdr. Soehardjo: .Kom. golo- 
sdr. Moh. Besari: 

perintis sdr. Soemohadi: pemula sdr. 
Soemohadi: penulis kwartir sdr. Goe 
nadi, penulis lentjana sdr. Moh. Ja- 
. Alamat kwartir untuk th. 1954: 
d/a sdr. Goenadi Manggistan III) 
18, Semarang. 

“SALA AA AL EA 
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jang memuaskan dalam bingkisan 
$ harga Rp: 2,50 

3. bidji Tjoklat Wafel TJAP GOI   
Tjoklat Nougat TJAP MATA Nougatchocolade 

djuga terdapat dalam bingkisan tjampuran berist Ya 

3 bidji Tjoklat Nougat TJAP MATA Nougatchocolade Pp 
G tor CERES jang baru. dan enak — 

P 
Pan LO IN NI 
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NG Watelchocolade | R0:25 
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N.V. Reiss & Co.   1 
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PENGUMUMAN jea      
   
   

  

Kepada chalajak ramai bersama ini diumumkan, bahwa pada tgl. 22 December 1953 
telah berdiri di Semarang 

N. V, Paberik Radio Telefunken Indonesia 
Pendjual Tunggal dari Radio2 Telefunken, hatsil dari Paberik tsb. untuk Seluruh 
Indonesia diserahkan kepada 

Na 

  

    
     

  

   
   

   
ANDRIESSE — Pontjol 106 Semarang 

2. N. V: DASAAD MUSIN CONCERN      

    

  

  

  

  

  

Direksie 

memberita 
maskapai 

Perseroan Terbatas 5 
HOTEL DHARMA NIRMALA?” 

ig 4 

Direksie tersebut 

Obat untuk 

ENTJOK dan 

AS 
MASK.          

    

N.V. ,MIJ. HO 

Pemberian Tahu   

tersebut diganti dengan: 

Alamat Kawat : SNIRMALA" 

TEL DER NEDERLANDEN” 
debjaekarta. 

hukan bahwa mulai 1 DJANUARI 1954 nama 

      
  

       5 TI CONCERA GEMA 
  INI MALAM D.M. B. u. 17). MELINGKAN INI MALAM 
INDRA . 5007.009.00 Veh. / LUX  545-715-915 

YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFF - 

-Calamity Jane and Sam Bass“ 
Color. by Technicolor. 

The untold untamed story of the frontier's notarious woman and 
dangerous man! 

BESOKMALAM PREMIFRE 

AD 

Penuh sensatie — gempar! 

»L U X”- 5007.00 9.00 (u. 17 tah.) 
SOARING THROUGH GORGEOUS SPECTACLE AND 
GLORIOUS LOVE... THE IMMORTAL GOUNOD 

AND BOITO MUSIC!        

     — Inspirad by GOETHE'S DRAMA and COUNOD'S OPERA, “FAUST” 
Libretto by Michel Carr8 and Jules Barbier 

With added musical interpretations of ARRIGO BOITO 

Italo TO - 
' Nelly CORRADI na Gino MATTERA 

A COLUMBIA PICTURE 

         P3 

    

   

  

F3 

A5 

He sold his soul for the love of a maiden! Menggemparkan! 
  “Sudah datang! I- : 

| gan ,Rambut Netjis 
Tia Tjat rambut 

hitam, bermutu tinggi, 
ditanggung tida luntur. 

. Se-doos Rp. 20.— 

Luar kota ongk. kirim : 
1 — 3 doos Rp. 3— 

Beli dosinan dapat rabat 
: menjenangkan. 
TJIOE HONG LIEM 

Toko ,MINLY” OPTICAL 
Depok 38/€C — Telp. 1830 

s EMAR ANG 

  

Kursus2 tertulis: 
-Pjuru-Potret, Djuru Sihir, Baha- 
sa Inggris, Djuru-Tik, Gerak-Ba- 
Ta Papan-Hitur $ 

eterangan dikirim pertjuma. 
Prospektus lengkap Rp. 1.— 

HERMES : 
(MR/210) — Bandung. 

Duta perkenalan 
Tjerita sensasi: : 

ALISA JANG GAGAL. 
Kisah pertjintaan: 

(AIR MATA DIDJALAN 

Kisah mygtery: K 
RAHASIA SERUAH NISAN. 

SARI JANG HILANG 

Lae 
  

Besok malam 

INI MALAM PENGHABISAN (a- 17 tah) GRAND 
5-00..7.00 9.00 PAUL HENREID — MARGARET FIELD 

FOR MEN ONLY” "sur retak r sadja! 
Today's most shocking scandal! Penuh sensatie! Gempar! 

SOFIA — Rd. ENDANG — SULASIRI dil.i. 
Premiere GRAND ,BULAN PURNAMA” 
Tjerita fantasi antara Basilan dan Talisan (Philipina) dengan banjak 

njanjian2 dan Taridan modern. 

ROYAL TINGGAL INI Malam dan BESOK Malam (17 tah) 
5.00 7.00: 9.00 ADE TICOALU Bintang Radio 1952/'53 : SUHARA EFFENDI — NURHASANAH. — 

EULIS ATIKAH — ENDJEK — dll. 
. : ”9 »Meraijan Sukma 

Film Hiburan-berisi dihiasi dengan lagu2 meraju! Menggemparkan! 

Akan datang : Richard Carlson — Jean Byron — Jarma Lewis 

»sThe Magnetic Monster” 

The thing thay came alive! 

ROXY. 
Penuh sensatie! Menggemparkan! 

INI MALAM PENGHABISAN (a. 17 tah) 

5.00 7.06 9.00 PAI YEN — LIE ERL — KANG aka Yu 

»CHAO:- YANG enak 
Fadjar menjingsing memetjah alam gelap gulita! 

ONE THRILLING NIGHT,, Akan datang - 

JOHN BEAL dim. 1 

        

  

  

  

SEMALAM. Fe Ma SEA MA ANGIN Pep AL NK Aa Kisah bersambung: . : 
PEMBEBASAN. Hape 

Masih tersedia ruang tetap jang |!NI MALAM D.M. B. 
lain, antaranja:. “S'REX, 

LEMBAR SERIOSA, 5.00 - 7.00 - 9.00 
RUAS FILM 

KISAH TERDJEMAHAN, ORION «, 
Semua ini dapat dinikmati datam | 5:00 - 7.00 - 200 
nomer pertama madjalah bulanan | 'METROPOLE 
bia ne dn (1800 523 7.15 9.15 

KANTASIA| “oncntan BE « AN PUAAN meli 845 Kn 5 
Administrasi/Redaksi: — I(Melulu ini malam!) & 

Jogjakarta, PON ata, 

Ukuran 3714 cm X 2714. Kulit I- 
luar 2 warna. IE aa 
Harga etjeran 1 expl. Rp. 2.— 
La 1 kwartal Bap 
Harga advertensi: 

1 halaman Rp 600,—.12 hal. | 
Rp 300,— 74 hal. Rp 200,— | 14 hal, Rp 150,— '/, Rp 100.- 
74 hal, Rp 755 “7 hal, 
Rp 50— “/,a hal. Rp 37,50. 

Kirim uang dulu... 
Pengasuh: Kirdjomuljo 

Widjaja 

  

   

“Singgih Hadhi 

Fotografie: W. Han 0 ko. 

  

Suatu penjelidikan pada tabeat | 
dan peribadimu akan menerang- | 
kan kehidupanmu, tjara bagaima 
na kau dapat Mn edu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- | 
ae seluruhnja. Segala hal diraha 
siakan. Ah t 

M. 5. Rahat” |: 
Occultist 

Seteran 109 — Semarang. 
Djam bitjara: ' 9-—12 Pagi 

'DJAGALAN 
ap Film. Tiongkok 

ag LP terita kuno : 

    
    

Pertempuran dahsjat di laut, di darat dan di udara jang penonton2 belum 
pernah mengalaminja! Sebuah film tjerita didjaman abad 18 jang meng- 
agumkan! 

BESOK MALAM PREMIERE 7.00- 9.00 (17 th.) 

  

  

SAM PIK. mendjumpati, ING TAY 
PERHATIAN : Ini film belum pernah main di SEMARANG! 

  
    

  

   

P.A. 

  

   

EGNAULT'S 
Paberik" TJAT, TINTA daa KALENG 

    

  
   

  

  

“OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

mendjadi Kurang d.1.I. 

lain. Seboiol Rp. 20.—. 

tenaga, obat istimewa, 
Sebotol Rp. 23.— 
SIXALIN untuk wanita 

ujotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk 

Rp. 25.— 

Rp. 10.— 
NO HAIR CREAM 

Rp. 10.— 

Toko Obat HOK AN 

Toko Obat Eng Tay 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, 
Selamat Tjirebon. 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai 

mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

Sekali tjobalah akan berbukti segera, 

untuk hilangkan 

.. ATOM HAIR DYE untuk rambu 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 157» ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

Semarang: Toko Obat, Eng Tay Ho Pekodjan 
oko Dj. Raya 114: 

Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan' 81, 
Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

3 Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

  

$ tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

Marah, Semangat 

akan merasa lain dari pada 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan Jekas habis 
(keterangan lebih .djelas dalam doos). 

jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

(HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

(TIAN- 

Sebotol 

t putih djadi hitam (TJELOP). 

rambut. 

101, Magelang : 
R. Obat ,,KARUHUN” 

      Roy Rogers 44. 
  

  

     - Ih dengan sekuat tena- telah. berha- ga, Trigger. sil. Sekarang tugas ' ki- 
ta jalah untuk menemui 
Mary Pines,   Ps Sore 

  

   

TT MEAMMMLS, AT ME LARUE LUMBER CAMP. 
  

  

   
/ CAuLKe, WED BErTER 

(| CLEAR OUT OF HERE 
BEFORE YOUNG 
LARIE AND / 

  
     Sementara itu, di perkemahan per- 

usahaan kaju Isarue............. 
— Caulks, kita lebih baik me- 

njingkir dari sini, sebelum Young 
Larue datang. 
— Kita tidak akan pergi kemana- 

mana tetapi dia itulah Young 
Larue! 

     

  

/ NOW THEREILL BE NOBODY TO F 
STOP ME FROM GRABBIN! ALL THE 
TIMBER! WAIT HERE AN! WATCH 
HIM! TVE GOT SOME UNFINISHED 
BUSINESS WITH MARY PINES ! gg ' 

  

  

  
  

  

?     

  

Sekarang tidak " ada 
orang jang dapat mentjegah 
saja untuk memiliki ' semua 
kaju. Tunggu disini dan men- 
djaga dia. Saja hendak menje- 
lesaikan sesuatu perkara de- 
ngan Mary Pines, 
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Obat ai uiak Se 

Goles Kidneying 
Tablets 

Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehat dan 
kuat, supaja hidup selamanja enak dan santosa, dja 
nganlah tuan” melupakan obat kuat untuk lelaki 
»SOLES KIDNEYING TABLETS” jang diperbuat 
istimewa buat menjehatkan dan menguatkan badan 
dan buah pinggang. 

Dengan selalu memakan obat kuat ini berpuluh' ribu 
lelaki telah mendapat kembali kesehatan dan kekua 
tan badan jg sudah lama hilang, selandjutnja, men- 
djadi senantiasa sehat dan kuat, serta hidupnjapun 
turut mendjadi enak dan berbagia. 

TER 

MADE INEILONE ON 

  

Obat kuat untuk Wanita 

Goles Sistering Tabletsf 
Wanita” jang memerlukan hidup jang senang dan berbagia, 

badan jang sehat dan kuat, dan wadjah jang tjantik dan manis, 
djanganlah melupakan obat kuat untuk wanita .,GOLES SISTE- 
RING TABLETS” jang sangat mandjur buat memulihkan wani# 
ta? tua dan muda jang badannja kurus lemah tidak berdaja agar 
mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. 

Obat kuat ,,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasakan memakannja bukan hanja 
badan wanita” jang memakannja sadja jang selalu'sehat dan kuat, bahkan anak?-njapun turut men 
djadi begitu djuga. 

  

Goles Rhcuming Tablets 
(OBAT ENTJOK) 

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat mengganggu kesehatan 
badan, karena ia bisa merebak keseluruh badan serta menjebab 
kan kesakitan disendi? tulang d!i., sehingga achirnja sukar berge- 
rak. Kesehatan jang disebabkan oleh penjakit entjok sukar diperi 
kan dengan perkataan. Oleh itu,terasa sadja ada berpenjakit demi 
kian segeralah makan obat ,GOLES RHEUMING TABLETS” 
jang telah terkenal karena kemandjurannja jang adjaib. 

Goles Disinfectant Tablets 
(OBAT KUDI52 

Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman2 bacta- 
ria ke-umbi-umbinja. Penjakit?kulit seperti kudis buta, koreng2, 
puru, dan lain? bisa disembuhkan dengan memakan dua atau 
tiga botol ,,GOLES DISINFECTANT TABLETS” jang sangat 
mudjarab chasiatnja .buat menghantjurkan segala kuman? jang 
ada. Faedahnja memakan banjak obat ini ialah menambahkan ke- 
bersihan darah dan mentjegah penjakit' dari lantaran tsb. 

  

    

  

Goles Footering Tablets 
| (OBAT BIRI2) 

Penjakit kaki bengkak, biri” dll. adalah disebabkan darah | 
tiada tjukup atau selalu mendjedjak tempat jang basah. Jang di 
hinggapi penjakit ini bukan sadja kakinja bengkak, tetapi lumpuh 
dan lemah, Berdjalan amat susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. 
Kesusahan ini tidak dapat diperikan. Sekarang sudah keluar »GO 
LES FOOTERING TABLETS” obat teristimewa untuk penjakit? 

:tsb:, ia memberi aktief pada urat'darah, supaja bengkaknja hilang. 
Kemudjarabannja besar sekali. 

Goles Purifyer 

Tablets 
(Obat Membersih- 

kan Darah) 
Dalam badan manusia DA- 

RAH-lah jang terpenting se- 
kali. Kalau darah ada mengan 
dung kotoran, lambat laun 
kotoran itu mendatangkan 
pelbagai penjakit jang sangat 
mengganggu kesehatan dan 
memutuskan. keturunan. — Pe- 
njakit2 kulit seperti koreng2, 
Puru, kudis, bisul, gatal, dil 
itu pun disebabkan oleh ko- 
toran dalam darah djuga. 

»GOLES. PURIFYER 'TA- 
(BLETS” obat teristimewa un- 
tuk membersihkan darah ko- 
tor, membunuh kuman2, serta menjembuhkan penjakit2 dise babkan oleh kotoran dalam darah, 

  

  

   

   

     

    

    

    

   

    

    

      

   

  

     
Agent : FIE MIN YOK FONG G G. WARUNG No. 10 SEMARANG, 

Hway An' Tong Gg. Warung no. 3 Semarang. 
Ngo Hok Tong Gg. Pinggir no. 1 Semarang, 
Eng Tay Hoo Djl. Pekodjan no. 101 Semarang. 

  

   

  

  
    

Type Perti.: ,SEMARANG”" Idzin No, 1492/111/4/172  


