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ad jang menjebabkan almarhum 

| dang disampaikan 
— hammad Arsjad, lari kedalam hutan 
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— tempay di Muara. Djulai, kabupaten 

|. danah airnia sudah. merdeka, sedang| 
kan Belanda jang mendjadi musuh- 

dan? 

| dslam -itu, kembali kedalam hutan, 
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Matthew Ridgway hari 

“sama 

— antik menteri baru 

. batan perseorangan, 

    

    

  

    

         

3 tahun lamanja, jang mendatang- 
«kan kerugian djiwa jang tak sedikit 
“dipihak tentara Belanda, “ achirnja 
Belanda dapay menduduki Barito, 

Gusti 
Muhammad  Arsjad beserta isteri- 

.nja, Gusti Zalecha dibuang Belanda 
ke Bogor. Dan pada waktu itulah, 
suku Dajak :.Kenjah” jang dipimpin 
oleh Bulan Djihad jang sudah me- 
meluk agama Islam “karena “adjaran 

i oleh Gusti Mu- 

“Barito. Tiga hari jang. lalu, Bulan 
“Djihad keluar dari ..pertapaannja" 
dan datang kepada Pemerintah se- 

Barito, Alangkah girangnja Bulan 
jihad setelah diketahuinja — bahwa 

ja sudah tidak ada lagi ,.hersema- 
in” didaerah Barito chususnja. Ki- 
Bulan -Djihad, pemuka suku Da- 
»Kenjah” jang sudah beragama 

  

1 ja sudah termasuk meterai). 
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si diseluruh negeri tetap 

kan, bahwa pemimpin? 
Persaudaraan Muslim jang bermak- 
sud menghidupkan kembali 

sesudah tahun 

berkomplo, dengan 
mengguling pemerintah Nadjih, de- 
umikian U.P. 

Pembesar2 Inggris menjangkal 
dengan keras tuduhan? ini. Polisi 
dua hayi jang lalu telah mengu 
rung  universitet ' Kairo . untuk 
membubarkan suatu demonstrasi 
anti-Inggris jang dilakukan oleh 
110.000 mahasiswa, tetapi perkela 
1ian2 berlangsung terus ' meski- 
»un telah dilakukan  penangka- 
»an2 umum. Lebih Jandjut AFP 
mewartakan, bahwa dewan revo- 
lusioner Mesir pada Kemis netang 
mengumumkan suatu - kemunike   tuk “memanggil ber-puluh2 teman 

a jang masih ada di gunung2 dan 
gua persembunjian. (Antara). 

ang ymenjatakan, bahwa Persau- 
daraan Muslim: telah berkolabora 
si dengan agen2 Inggris — untuk 

etjeran 60 sem p. lembar. | 

. Muslimin” 

Tenteram. 

    
Sed mis Dinjatakah Dalam 
(Keadaan Darurat—Sendjata Dan Mesiu 

: Gelap Disita Dikantor2 »Ichwanul | 

  

   

  

Na PRESIDEN MOHAMMAD NADJIB dari Mesir pada hari ita nama Bu- Kemis mengumumkan Meadaau dalam Garurat diseluruh Mesir a suku Dajak Sesudah ja membubarkan Persaudaraan Muslim dan menangkapi 
: Pen lebih dari 300 pemimpinnja. Dienderal Nadjib mengumumkan Ai 

, “sesm. Selaku a psupernur djenderal militer Mesir, dua puluh empat - djaa 
ung2 Sesudah imulainja penangkapan? oleh .polisi terhadap anggauta2 ngan Persaudaraan Muslim (,Ickwanul Muslimin”) penangkapan? mana | . masih terus berlangsung sampai siang hari Kemis. Pasukan2 polisi | “dengan topi badja mendjara dgn keras seluruh mesdjid di Kairo i suku Da- dan ipropinsi2 dan melakukan patroli di djalan2 penting. Pasu- ama Islam, kan2 jang dipersendjatai dengan Tommygun mendjaga gedung2 Jalu telah mela pemerintah dan tempat2 penting lainnja, termasuk pemantiar ra- 

- aan 1 di dio di ibu-kota jg dikuasai oleh pemerintah NG 
12 pulau Kalimantan, sesu | AA ena ia aerah Barito dapat diduduki | Seorang anggauta dewan revolusio sir- « Dalam komunike itu lebih | adas 0 Nu 1 Mer “Mesir menerangkan, "bahwa po- landjut dikatakan, bahwa perhim un 1900, terdiadilah Jitik Persaudaraan Muslim  baru2 punan itu kini dibubarkan dan 000 perlar | yang dipimpin oleh ini ialah untuk mengadakan revo- harta miliknja disita oleh negara. — almarhum Gusi Muhammad Ar- lusi terhadap pemerintah”. Letnan Atase Inggris di Mesir 0... sjad untuk mempertahankan dae kolonel Zakaria Mohieddin, menteri Trefor Evans  disebut2 rah Barito jan akan diduduki dalam negeri dan direktur djenderat | : dalam komunike Mesir. | # oleh tentara B ta. dinas rahasia tentara menerangkan Dikabarkan, bahwa dalam “ko- 1.1 Sesudah mengadakan ' perlawanan pada pagi hari Kemis, bahwa situa- mMunike jang dikeluarkan oleh 

dewan revolusioner: Mesir menge Seorang pendjaba Mesir membenar Nai penangkapan? terhadap ang- 
terkemuka gauta2 Persaudaraan Muslim sah 4 

Ie 
Kedia- Sebut2 sama atase Inggris di Me- 

jaan Islam pada masa sebelum dun Sir, Trefor Evans, dalam ajat jang 
1930 akan dihadap- menjatakan adania “kolaborasi an 

kan kemuka hakim. dengan tuduhan tara Persaudaraan Muslim -dgn 

pembubaran “organisasi tsb: 

Inggris untuk fihak Inggris. Komunike itu diba'f 
: itjakan kepada pers oleh. kolonel 

Anouar el Sadat, anggauta dewan | 
reyalusioner. : 

Sendjata dan mesiu di- 
beslah. 

Sementara itu Major 
ker, kepala kantor wakil 
menteri Abdel Nasser hari 

temukan dipeibagai kota dikantor? 
Persaudaraan Muslim. 

Dikatakannja lebih landjut, “bhw 

banjak anggauta dan pemimpin or- 
ganisasi bersangkutan akan dibawa 
kemuka hakim karena  mendjalan- 
kan kegiatan2 subversif dan menje- 
barkan berita2 palsu. 
Menurut kepala polisi militer, Ga 

mel al Hadi, 450 orang - terdakwa   menggulingkan pemerintah - Mc- 

  

tara Masih Menjiap- 

“taan Korea Utara 

permintaan 

Turut 
Dim Rentjana Colomkto 

| KEMENTERIAN luar negeri 

bo untuk membantu negara2 jang 

negeri Leon- Maria Guereno: nja 
takan, bahwa Pilipina 1 

mungkin 

“. akan merubah sikapnja terhadap 
Rentjana Colombo itu. Putusan 
pemerintah Ouirino ig lalu mung 
kin akan ipertit gkan ai 
oleh pemerintah sekarang, kat 
Guerero. 

Pernjataan tsb: -dikemukakan- 
nja, sewaktu ia diminta komentar 
nja tentang berita2 jg mengata- | 
kan, bahwa Pilipina tak diadjak 
ikut serta dalam rentjana konpe | 
rensi negara2 Asia Te hggara jang 
akan diselenggarakan di Colom- 
bo. Dikatakan, bahwa undangan 
untuk konperensi di Lanka itu dil 
sandarkan pada ikut sertanja ne 
gara2 itu dalam Ren 
bo, dan Pia. g 
ta dari rentjana tsb 
dinjatakan, bahwa 
Ouirino jang lalu 
tawaran untu 
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   say padu hari Kemis 

ran dan pendidikan, 
En 
k   
  

nkan kampanje sistimatis : 
arang peladjaran agama pada se 

.kolah2 umum, Magsaysay menerang| 
kan hari Kemis, bahwa ' peladjaran 
agama adalah sendjata Pilir 
»terbaik” terhadap komunisme, k 
rena agama mendjundjung kemartas 

sed 2 

     

    

   

   
   

   

   

    

murisme mengadjarkan, bahwa pi 
seorangan tidak ada dan semua 

j- Ridgway Katakan Bahwa Persendja-| 

KEPALA STAF angkatan dzrat Amerika Serikat djendera! 
Kemis menjatakan didepan para Senator 

bahwa fihak Utara tidak melibatkan 
ka mau mengekang perarg Korea. Keterangan tersebut diberikan 

ay dimuka panitya hubungan luar negeri senat dergan 
supaja senat meratifi-'r perdjandjian - pertaha 

dengan Korea Selatan. Ridrway - selandjutnja mengatakan: 
andjian itu harus merupakan peringatan 

Jtara, bahwa suatu seranyan baru di Korea i 
dengan tindakan jang mungkin sekali diambil dari luar Korea”. 

Pilipina Maa' 

ikut serta dalam Rentjana Colom " 
bukti tentang maksud difihak utara 

“terbelakang Wak Iemeek Sia untuk memperbaharui permusiihan”.: 

'tya hubungan 

Imah kedudukan 

Makin Diperkuat 

buki bahwa mere- 

hanan ber- 

— terhadap fihak 
akan disambut 

Dikatakan, bahwa beberapa kesa- 
tuan komando Tionghoa sudah di 
tarik mundur dari Korea Utara, 
akan tetapi kekuatan “seluruhnja di 
sana masih sama dengan waktu pe- 
rang jakni satu djuta serdadu. Tam 
pak tanda2 bahwa Utara membikin 
lapangan “terbang baru di “Korea 
Jtara dan beberapa lagi sedang da 

Muslim. Mereka membawa 

telah diperiksa oleh pendjabat2 ke 
polisian. : 
Mengenai berita, bahwa pemim- 

pin utama Persaudaraan - Muslim, 
Hassan el Hodeiby akan “dihadap- 
kan kemuka hakim “atas. tuduhan 
penghianatan dan berkolaborasg de-| 

sannja. 
Para pendjabat “jang ditugaskan 

dengan  penjelidikan berkejakinan, 
bahwa Persaudaraan Muslim melan 
djutkan kegiatannja dibawah tanah. 

(UP). 
Profes dari Karachi. 

Dari Karachi Reuter mewarta 
kan, bahwa kira-kira 100 maha 

Isiswa Pakistan telah mengadakan 
demonstrasi dimuka gedung ke- 
dutaan besar Mesir disana pada 
hari Kemis untuk memprotes ter 
hadap pembubaran Man 

pia- 
kat-plakat jang mentjela aksi dan 
'penangkavan2 terhadap para pe 
mimpin Persgudaraan Muslim. 

Kawat ketua ,/Jamiat 
Ulama Islam” 

Dikabarkan lagi, bahwa ketua 
sJamiat Ulama Islam” di Pakis- 

kawat kepada djenderal Nadjib. 
Dalam kawat itu dikatakan, bah   Pilipina menjatakan, bahwa peme baik P: Penta . Lea PEN 2 2 perbaikan. - Ditambahkannja: 

rintah Pilipina mungkin dapat Kami mendapat kesimpulan, “ada 

Djuga menteri pertahanan Robeti | 
Stevenson  .mengandjurkan — supaja 

perdjandjian diratifisir. Ia ' peringat- 
an pernjataan' bersama pada saat 

.diadakannja gentjatan sendjata bhw 
pertempuran selandjutnja tidak akan 
terbatas kepada Korea. Ketua pani j 

luar negeri senator ! 
Alexander Wiley bertanja, apakah 
keputusan pemerintah untuk mena- 
rik mundur dua divisi dari Korea! 

jitu tidak memperlemah kedudukan : 
|PBB disana. Pemusatan kembali pa 
|sukan2 kita dalam dan" diluar Ti-t 

memperle- | 
kita bahkan me- 

nambah kemampuan kita demikian 
Ridgway. 

mur Djauh tidak “akan 

Be Sekitar penarikan divisi 
Amerika Serikat dari 

Orea, 

wa gerakan penangkapan terha 
dap ' pemimpin2 - Persaudaraan 
Muslim ,,menusuk hati, tidak- 

tidak  patriotis”. Ia 
mendesak agar para pemimpin. 
tadi segera dilepaskan . kembali: 
dan larangan terhadap Persauda | 
raan Muslim  ditjabut kembali. 
Suatu surat kawat ig bersamaan 
isinja dikirim pula kepada presi- 
den universitet Kairo. S5 1 

Jamiat Ulama Islam terdiri dari 
pemimpin2 Islam jang menjokong 
pemerintah. (UP) 

Isiam dan 

SEMINAR DUNIA TTG. ILMU 
PENGETAHUAN KEMA- 

SJARAKATAN. 
Direkteur-dienderal — UNESCO 

(Organssasi PBB urusan  Pendi- 
dikan. Keilman dan Kebudgsiaan). 
Dr. Luther Evans, menerangkan 
Rabu di Calcutta, bhw UNESCO 
akan mgfnielenggarakan sebuah: 
seminar dunia mengenai IHimu Pe- 
ngetahuan- Kemasjarakatan. di 

| New Delhi dalam bulan Februari 
Sementara itu letnan-djenderal 

4 |Michael O. Daniel, komandan ten | 
tara Amerika erikat di 

hari Selasa jl. bahwa satu di 
) antara dua divisi jang telah siap | 
““Juntuk ditarik kembali dari Korea 

mungkin akan ditempatkan di 
Hawai. Dtambahkannja, bahwa 
ketentuan mengenai hal tersebut 

“belum didapat. (AFP) 

|j.a.d. Raturan 

, Pasifik | 
Imenjatakan sesudahnja mengun- | 

m- Id ungi pertemuan di Gedung Pu- | 

undangan untuk 
menghad'iri seminar int telah di- 
kir'mkan kepada pszra sardjana, 
vbengarang dan 'ahli2 kenegaraan 
'ano terkemuka dinzgeri2 anggota 
UNESCO. 

    

Delegasi2 — dari konperensi interna- 
sional juridis di New Delhi mengun- 
djungi makam Mahatma Gandhi, di 

mana mereka meletakkan karangan2 
burnga. 

     

  

   
  

lk negara: (AFP) cw Gn 

" 

Amne Cha-f 
perdana 
Kemis 

menerangkan, bahwa sedjumlah be- 
sar sendjata dan mesiu telah di ke- 

ngan Inggris belum, didapat penega-| 

tan telah mengirim seputjuk surat | 

dari Moskow au 

MEN LI Laman 

widigdo, kemarin dulu m 
tim internasional jang bertu 

sir Ditjuri 
Akan Menimbulkan 
Keaksi LDiplomatik 

POLISI Cyprus pada hari Ke- 
mis membenarkan bahwa seorang 
bernama Savros Christonhides, se 
orang pegawai konsulat Mesir, te 
ah ditahan dan pada hari Djum 
'at ibl dengan resmi - dituduh 
smentjuri” dan kemudian dibebas 
kan lagi dengan  perdjandjian. 
Christophides perkaranja akan di 
syeriksa oleh polisi pada hari 
Sabtu ini. Pendjelasan tentang 
tuduhan terhadap Christophides 
tak diberikan oleh pihak resmi 
tetapi menurut kabar2 dalam pers 
setempat ia dituduh mentjuri 
dokumen2 jang sangat penting 
dari konsulat Mesir. 

Djuga dibenarkan bahwa kebe 
rangkatan konsul Mesir kembali 
ke Kair& pada hari Rebo-ibl. ia- 
ah bertalian dengan perkara ini. 
ang menurut berita2 pers: ..mung 
kKin akan menimbulkan reaksi2 
diplomatik jang penting.” Christo 
phides dalam konsulat Mesir te- 
lah bekerdja sebagai diuru bahasz 
selama 245 tahun belakangan ini 
dan telah berdiam lama di' Mesir. 

. . . 

Guru2 Pilipina 
Ingin Mengadjar Di 

Indonesia 
KEDUTAAN Indonesia di Fi- 

Iipina mengumumkan hari Ke- 
i mis, bahwa dia tidak dapaf mene 
rima permintaan jang diter'nianja 
dari sedjumleh besar orang Filipi 
na jang ingin bekerdja di Indone 
sia, terutama dilapangan penga- 
djaran. demikian AFP dari Ma- 
nila. Kedutaan Indonesia itu me 
rerangkan, bahwa pemerintahnis 
tidak bermaksud akan mientjarl 
guru2 dari luaran, walaupun Indo 
nesia kekurangan guru, 1 

Tetapi dalam pada itu dinjata 
kan kegembiraannja dengan ba 
njaknja permintaan itu, karena 
ini satu bukti. bahwa besar perha 
tan dan simpati orang2 luaran 
terhadap pembangunan dan ver 
kembangan di Indonesia. Mes 
kipun Kedutaan Indonesia menga 
kui, bahwa di Indonesia orang 
kekurangan guru, tetani din'ata 
kennia, bahwa tidak ada tanda2. 
bahwa Pemerintah Indonesia hen 
dak: mentjari tenaga - pengadiar 
dari necert asing nada masa de- 
pan. Demikian AFP. (Antara) 

Champagne 

Ganti Teh 
Pemerintah Vietnam 

Bao Pai Mau 
Menghemat 

  
  
|. DIUMUMKAN di Saigon pa 
Ga hari Kemis bahwa dalam re- 

dan 
“para pembesar harus puas dengan 
: h bukan 
“Iagi champagne, Pemerintah baru 
| Vietnam (Bao Dai) jang dipimpin 
“oleh Buu Loc mulai mengadakan 
: pemboro- 
san dalam pengeluaran pemerin- 

Ltah dengan melarang minimum2 
|tux, demikian seorang djuru-bitja 

P.M, Buu Loc akan disebut 
sebagai bapak dan sebutan Jang 

| sepsi2 resmi para diplomat 

idangan teh sadja dan 

. gerakan memberantas 

ra, 

Mulia dihapuskan, Djuga dila- 
rang pemindjaman mobii2 resmi 

ykepada 'isteri2 pembesar2 guna 
“berbelandja. WAntara-UP) (0 

  

akan memberikan kepada negeri2 jaug 
tah sedikitnja satu minimum dari Gevisen da 
likit bagi para pengusaha. Ini akan memberi 
melandjiutkan program perkembangannja dan untuk mengimport 
barang2 jang diperlukannja dari negeri2 

Dokumen2 Me-|s 
Agan dasar internasional, kata 
Mu 

  

    

            

            

      

        

  

   

    

      

          

  

   
PAN PESTA. Untuk pertama kali 

“dalam seciarah, Kremlin mendjadi pusat keramaian, ketika 2.600 kanak2 
cadakan pesta tahun baru disana. Sinterklaas' Rusia 

Neni Seldp” dinga turut meramaikan. 
di anentan raksasa Georgievskv pada hari pertama dari pekan pesta 

5 tahun baru digKremlin. Bel hn in Le 1x 

Gambar: Kanak2 berdansa 

Kerdjasama Internasional 
Utk Stabilisasi Harga2 

| Andjuran Mukarto Utk Tolong Perdagangan 
Negara2 Terbelakang e 

|... DUTA-BESAR Indonesia di Amerika-Serikat, Mukarto Noto 
gandjurkan supaja ditjiptakan satu sis- 

ma membikin stabilnja harga-harga 
barang dagangan jang dihasiikan oleh 
kian U.P. dari New York. Rentj: 
pidatonja didepan rapat Balai Perdagangan 

negeri2 terbelakang. Demi- 
  tjana ini, kata Mukarto, didalam 

Amerika - Indonesia, 
hasilkan bahan men- 
Lada keuntungan se 

ja kemampuan utk. 
   

industri, kata Mukarto. 

jana ini adalah sesuatu jg 
dengan »System. of parity” 

A.S. Djika saran ini diterima 

    

      TE 

Tukarto lagi, baik negeri? indus 
“Ti maupun bangsa2 jang terbeia 
sang'akan mendapat faedahnja. 
selama ini negeri? terbelakang se 
“Sik “atau “tidak punja pengawa 
“an sama sekali atas pasar inter 
yasional. ngan adanja rentjana 
ni dan harga.jang pantas maka 
sumber bahan2 mentah itu akan 
-etap menghasiikan, seperti gan- 
dum dan katun jang telah stabil 
aarganja dan menolong mentje- 
zah kemunduran perusahaan dgn 
mengadakan pasar2 untuk kapital 
dan barang2 konsumpsi. 

Berhubung dengan 'rentjana ini, 
a menjatakan persetudjuannja 
dengan beberapa usul jang baru2 
ni Cmadjukan kepada PBB oleh 
sekumpulan ahli ekonomi interna 
sional. Antara lain dikatakannja, 
pahwa kumpulan ahli ekonomi ini 
mengusulkan pembentukan perse 
diaan penjanggah “atau buffer 
toek jang diusahakan dan dibe 
andjai dibawah satu 
nternasional, jang dengan peran 

  

    

      

taraannja dikumpulkan — barang2 
Jagangan pada masa kelebihan 
dan dikeluarkan bila kekurangan. 

Rentjana ini akan "merupakan 
ebagian dari rentjana penimbu- 
1an barang (stockpiling), ie de- 
4gan rentjana ini akan di-koordi- 

lidunia, dan ini akan sanggup 
angsung membikin stabiln'a ting 
«atan harga dari barang2  daga- 
gan pokok seluruhnja, dan dgn 
idak langsung membikin stabil- 
ja harga kebanjakan barang lain 
'ang kita pakai sehari-hari, kata 
Mukarto. 

Dikatakannja, bahwa rentjana 
serupa ini akan dapat men'jegah 
berulang2-nja kekurangan barang 
'ang atjapkali diderita. 

Masalah barang dagangan jang 
dihadapi oleh. dunia pada waktu 
ni, kata Mukarto, meliputi seren 
tetan barang dagangan jg masuk 
serdagangan internasional, tetapi 
sadan2 jang ada sekarang mengu 
US satu matjam barang 
Mukarto setudju sekali dengan 
rentjana ahli2 ekonomi-jg meng 
andjurkan supaja dibentuk satu 
.Komisi Stabilisasi Dagano”. 
Kumpulan ini katanja bekerdja 

sebagai penasihat, dan mengan- 
djurkan aksi bersama antara pe 
merintah2, bilamana  stabiliteit 
dari pasar2 dunia mulai  teran- 
tjam. IN 

Berbitjara tentang — negerinja, 
Duta Besar Mukarto mengatakan, 
sahwa Indonesia inginkan pena 
haman modal asing untuk meno 
long mempertiepat perkembangan 

| 'konorninja. Tidak ada larangan 
sagi kapital asing untuk mengam 
bil bagian bagi pembanesunan eko 
nomi Indonesia, ketiuali bagi in- 
dustri2 “jang disediakan untuk 
negara, : s 

Mengenai politik investasi “di 
terangkannja, bahwa saham: ter- 
Sesar dalam. perusahaan2 jang sa 
igat vifal, hendaklah. ditangan 
hang: Indonesia.” Tetapi dalam 
heberapa hal ada kelonggaran un 
tuk menentukan apakah pensawa 
san terbesar boleh ditangan bang 
sa asing. (Antara) 

ANGGOTA: , TERRITORIAAL”" 
GEROMBOLAN LEBIH BA- 
NIAK JANG MENJERAH. 
Menurut laporan terlambat ic. 

diterima oleh Perwira Pers TT 
NI di Bandung, sampai tg. 9 Dja 
nuari jg lalu djumlah anggota 
»territoriaa?” gerombolan ig me- 
“jerahkan diri didaerah ketjama 

tertintat 630 orang, Terdjadinja 
nenjerahan ini terutama  disebab   kan cadania gerakan2 pembersihan 

“ang dilakukan oleh En. 310, 

  

bomb aga Kebudajaan todonesia 
(Kon Bataviaasch Geroptschap 

, 

Ge 
  'YarnkussienenWalenschappen' | “0, . 

    

kekuasaan 

ur barang2 dagangan jg-penting 

sadja. | 

tan Pagelaran  Tjiandiur sudah 

lebih dari 22.000 tawanan 

  

luruhnja.   
KARENA Partai Demokrat Ti 

effectief lagi djustru masiarakat 
“pada umumnja menghadapi pemi- 
lihan umum, maka pada tel. 16 
dan 17 Djanuari 1945, bertem- 
pat di Hotel du Pavilion, Sema- 
rang akan diadakan konperensi 
oleh pelbagai kalangan Warga 
Negara Indonesia keturunan 
Tionghoa guna membentuk Ba- 
dan Perwusjawaratan Warva Ne- 
gara Indonesia Keturunan Yiong- 
hoa (BAPERWAT) jang mempu- 
njai maksud dan tudjua». supaja 
warga negara keturunan Tionghoa 
dapat menjesusikan diri pada ke 

|rangan jang didapat wartawan 
kita dari kalangan jang mengeta- 
hui. 

Selandjutnja, dikatakan, bahwa 
dewasa ini golongan majoriteit men- 

tioba dengan pelbagai djalan untuk 
dapat menarik sebanjak-banjaknja 

golongan minoriteit dalam kalangan 
partainja guna menghadapi pemil:ih- 

an umum terutama dan perdjoangan 
lebih landjut. 

Dalam konperensi tadi akan ditjo- 

ba untuk mengumpulkan bahan? se- 
perlunja jang dapat dipergunakan 

dasar pembentukan BAPERWAT. 
Kalau konperensi tadi berhasil men- 

dapatkan dasar2 jang dimaksudkan 
itu, ' maka pada bulan April j.a.d. 
akan diadakan konperensi pula utk. 
seluruh Indonesia di Djakarta. Be- 
berapa kalangan serkemuka di Dia- 
karta sudah sedjak lama mengada- 
kan 'perundingan2 mengenai soal tz- 

di. Dapat dan tidaknja BAPERWAT 
didirikan, semua ini tergantung ke- 
pada masjarakat jang bersangkutan. 

karena titik berat dalam soal tadi 
jalah kepada pimpinan jang akan 
dapat membela kepentingan warga 

-negara Indonesia keturunan Tiong- 
hoa. 

  
Laos Tak Sanggup 

Masuk Blok | 
. Buddhist | 

PERDANA MENTERI Laos, Pa 
ngeran Souvanna Phouma, hari Ke 
mis menolak saran2 jang menghen- 
daki supaja - Laos menggabungkan 

diri-dalam suatu: blok, anti-Komu- ' 
nis jang meliputi negeri2 jang pem | 
duduknja beragama Buddha. Idee' 
tadi disiarkan oleh seorang wakil 
Muang Thai di Kambodja.  Peme- 
rintah2-Muang Thai dan Kambodja | 
kemudian menjatakan, bahwa me 
reka tidak mempunjai maksud2 utk 
mengadakan persekutuan — sematjam 

  

itu, 

Souvanna  Phouma mengatakan, 
bahwa Laos tidak menerima usl : 
resmi jang mengandung 

dan andaikata menerimanja, Laos 
akan menolak. ,,Blok Negeri2 ker- 

agama Buddha” jang disarankan 1a 
di, meliputi Muang Thai, Laos, 
Kambodja dan Birma. (Antara, 

idee tadi, | 

INGGRIS ANDJURKAN SPJ. 
INDIA TARIK KEMBALI PA- 
SUKAN2NJA DARI DAERAH 
NETRAL KOREA SESUDAH 

$ .23 DJANUARI ? 

Kementerian luar negeri India 
(hari Rabu menjatakan tidak ta- 
hu-menahu mengenai kabar2 ig. 
mengatakan bahwa menteri luar 
negeri Inggris Anthony Eden te- 
lah menasehati, supaja India me- 
narik kembali pasukan2nja dari 
daerah netral di Korea, setelah 
tgl. 23 Januari jad. Seperti dike- 
tahui, pasukan2 India tadi bertu- 
|gas mendjaga orang2 tawanan pe 
rang jang tidak direpatriasi. Kata 
seorang pembesar kementerian 
India tadi, ,.India tidak membu- 
tuhkan nasehat mengenai soal ta- 
di, dari pihak manapun diuga”, 

(Antara) 

Russia Ga- 

: |(Konperensi Baper- 
wat Di Semarang 

adaan Indonesia, demikian kete- | 

   
   

  

    

     
   

   
   

ia Sudah Merasa Kewalahan ? 
Tg. 20 Djanuari Thimaya Akan Serahkan Kembali Ta- 
wanan2 Perang Kepada Pihak Masing2 — Apakah Me- 
ja reka Nanti Akan Dibebaskan ? 
INDIA SELAKU ketua Komisi N 

memberitahukan kepada Komando PB 

Konperensi Politik Korea 1 

Dienderal Thimaya minta kepada 
kedua pihak di Korea supaja mere- 
ka menerima tawanan-tawanan pe- 
rang itu mulai tg. 20 Djanuari djam 
9 pagi waktu ditempat, masing-ma- 
sing dibatas2 Utara” dan ' Selatan 
daerah “demarkasi Rorea. Ia meng- 

: E Panaue harapkan djawaban-djawaban  Ko- Bb NN oleh :$& mando PBB dan Komando - Utara mentara orang langgap tidak selambat-lambatnja — pada tel. 16 
Djanuari. Djurubitjara India dalam 
pada itu mengatakan, bahwa Thima- 
ya hanja ingin mengetahui apakah 
masing-masing pihak bersedia untuk 
menerima “tawanan-tawanan tadi, 
dan  hukannja apakah mereka me- 

| njetudjui putusannja. Dikatakannia. 
| bahwd penierahan 22.000 tawenan 
perang Korea Utara dan Tionghoa 
jang anti-komunis kepada Komando 
PBB da, 350 tawanan Serikat jang 
pro-komunis, termasuk 22 
Amerika dan seorang Inggris, kepada 
Komando Utara itu akan memakan 

y waktu 2 atan 3 hari. 
Djurubirjara India tadi menjata- 

kan selandjutnja, bhw. apabila salah 

| satu pihak nantf membebaskan  ta- 
| wanan-tawanan “perang setjara uni- 
lateral, maka tindaka,, ini akan me- 
rupakan pelanggaran terhadap per- 
setudjuan gentjatan sendjata, Tang- 
gungdjawah “ selandjutnja mengenai 
flawanan-tawanan tadi nanti “akan 
berada “pada masing-masing koman- 
do di Korea demikian ia 
bahkannja. 

orang 

Meran- 

Pengembalian tanogung 
| djawab. 

| Dalam keterangannja — djenderal 
Thimaya mengatakan bahwa India 
selaku penampung tawanan? perang 
dan sebagai ketua Komisi Negara? 
Netral urusan Repatriasi ingin mem- 

“bebaskan diri dari tugas?nja — pada 
tanggal 20 Djanuari, karena merasa 
tidak dapat melaksanakan semua 
Sjarat2 jang ditentukan dalam per- 
setudjuan gentjatan sendjata, dan ti- 
dak mau terlibat dalam rentjana (pi- 
hak PBB). Untuk membebaskan ta: 
wanan? perayg ke status sipil pada 
tanggal  bat#.waktu. 23 Djanuari. 
Menurut pengipat Thimava persetu- 
djuan gentjatan sendjata akan dilang 
gar apabila status tawanan2 tadi di 

: robah. 

     

| Dengan djalan menjerahkan kem- 
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Npgara2 Netral urusan Repatriasi (NNRC) Kemis malam telah 
$ dan Komando Utara, bahwa India bermaksad menjerahkan C . perang jang tidak direpatriasi pada tangal 20 Djanuari nanti kepada ke- Gua pihak di Korea sebagai tawaran2 perang. Ketua komisi tersebut, djenderal K.S. Thimaya dari Yudia, menjatakan bahwa menuruy pendapatnja kedua p'hak di Korea tidak mungkin dapat membe- haskan tawanan2 perang tadi sebe um ' 

membitjarakan nasib mereka, dan: sebelum »pendjelasan2” kepada 
direntjanakan itu lebih dulu 
tawanan2 perang telah selesai se- 

bali tawanan2 perang kepada  pe- 
nampungan masing2 pihak jang ta- 
dinja menahan mereka, sebelum 
tanggal 23 Djanuari itu,  djenderal 
Thimaya berusaha menjerahkan soal 
pemutusan terachir tentang nasib ta- 

wanan2 perang kepada  perundi- 
ngan? lebih landjut antara Koman- 
do2 PBB dan Utara. Putusan tsb. 
diambil oleh Thimaya dengan tidak 
mentjari sokongan 4 anggota lainnja 
dari Komisi Negara2 Netral urusan 
Kepatriasi jang kini telah terpetjah 

mendjadi dua pihak jang bertenta- 
ngan itu. 

Komando P.B.B. sudah 
siap. 

Di Tokio, panglima tertinggi pa- 
sukan-pasuka, PBB djenderal John 
Hull menjatakan, bahwa  pasukan- 
pasukannja di Korea kini telah .siap 
disebelah selatan garis demiliterisasi 
tuk menerima — tawanan-tawanan 
perang.  Dikatakannja, bahwa per- 

siapan2 jang diadakan itu telah 
mentjapai tingkat jg. akan memung- 
kinka, penerimaan tawanan-tawanan 
perang tadi setiap waktu, Akan tes 
tapi dienderal Hull dalam pada itu 
mengatakan, bahwa “«sul djenderal 

Thimaya akan “dipeladjari dengan 
seksama oleh Komando PBB. 

Di Parmunjom, sumber2 Ko- 
mando PBB jang mengetahui me- 
piatakan bahwa p'hak PBB tetap 
akan merdjalankan rentjananja 
untuk nanti mbebaskan tawa- 
nan2 perang bangsa Kored di Ko: 
jea Sciotan dan mercrm tawa 
nar2 perang bingsa T onghoa de- 
rgan kapai2 ke Taiwan, dengan 
(0 menehiraukan  pemakaaan 
Ind'a bahwa  menurat  persetu- 
Vm sendatan  sendiata adalah 

tidak siah untuk membebaskan ta 
Waran2 perang tadi. : 

Tindakan sendiri. 
Djurubijara India dalam pada itu 

menerangkan bahwa “djenderal  Thi- 
maya telah mengimbil putusan 'pen- 
Ling .ini atas kehendak sendiri, teta- 
pi-ia -menggunakan “kata2 atas maw 
ma Komisi Negara? Netral urusan 
Repatriasi, karena India sebagai kes 
tua dan wakil penjelenggara komisi 
tersebut mempunjai tanggungdjawab 
istimewa. (Antara). . 

  

Para pengungsi ' bangsa Vietnam mer 
| sungai di dacrah Muang Thai, 
Mekhong dari Tnakhek di perbatasa 

- oleh 

sesudah mereka menjeberangi sungai , 

Vietminh. 

gumpulkan harta bendanja ditepi 

n Laos, kota mana kini diduduki   
  

Pertempuran Di Vie 

SUATU SERANGAN  YIE 
mengantjam kedudukan Seno di 
kan2 Vietminh lainnja menjerang 
Dien Bien Phu di Utara hingga 
rang djurubitjara pasukan2 Peran 
mis. Selandjutnja diterangkan ole 
kan2 Vietminh kini sedang menju 
hutan2 jang lebat di Laos Tenga 
dari Donghene, Nampaknja pasu 
zpkan suatu serangan baru keara 
Ian Seno dimana mereka pada m 
orang jang tewas dalam pertempu   

ruk Kepala? 
Merasakan Pesatnja Ha- 

sil Industri Djepang   HARIAN ,NEW YORK TELE- 
"GRAPH SUN” tulis hari Rebo 

dalam karangan jang 
'.Kremlin garuk2 kepala”, 
menurut angka2 statistik PBB, peng 
hasilan industri Djepang tumbuh le 
bih tjepat. daripada dinegara mana- 

| Pun djuga diluar Blok Soviet. Da- 
“lam triwulan ke-2 dan ke-3 tahun 
11953, produksi industri Djepang me 
ningkat dengan - masing2 2076 dan 
239c. Amerika Serikat dalam diang 
ka waktu tadi mendapat kemadjuan 
masing2 154 dan 1099. Djerman 
Barat tiap2 triwulan produksi indus 
trinja meningkat 1076. 

|. Harian tadi seterusnja ' mengata- 
kan bahwa Sovjet Uni tidak akan 
pernah melupakan  dietum  Stalin, 
bhw. perindustrian Djepang meru- 
pakan pokok terpenting untuk me- 
inaklukkan Asia, (Antara). 

  

Pasukan? infanteri “ Vietminh 
.djuga berusaha untuk merembes 
-kepertahanan2 Dien Bien Phu, 
akan tetapi mereka terpaksa me- 
ingundurkan diri kembali. oleh 
|tembakan2 meriam pasukan2 jg 
mempertahankannja. Di Dien 
Bien Phu pasukan2 Vietminh hari 
Rebo menembaki dengan: mortir2 

berkepala , 
bahwa ' Pertahanan Seno jang .merupa- 

kan pintu gerbang ke Kambodja 
mendapat kiriman balabantuan | 
dan perlengkapan2 dengan  dia- 
lan diembatan udara selama 24 
djam terus-menerus,  Angganta2 
pasukan2 genie membuat lapang- 
an-lapangan . untuk “menembak 
dihutan2 sekitar Seno dan mendi 
rikan kubu2 dan galian2 dalam 
menghadapi serangan Vietminh 
jang baru, 

tiis jang terpenting — didekatnja, 
Savannaketh sementara itu djuga 
telah dirubah 
benteng. s | 
Pasukan2 Perantjis di Dien Bien 

  

Seno Teratjam-Dienbien- 
phu Diserang Vietminh 

dapat luka2 dalam pertempuran se- 
mngit 
minh. 

(kabarnja tewas 3 orang dan 6 Orang 
: mendapat luka2. 

Markas besar pasukan2 Peran- taknja 60 mil di selatan Saigon, ge- 
rilja Victminh melumpuhkan sebuah 
perahu tambangan dan memutuskan 

mendjadi kota “perhubungan 

tnam Berkobar Lagi 
TMINH jang baru hari Kemis 
Laos Tengah, sementara  pasu- 
pertahanan? Uni Perantiis di 

keselatan Saigon, demikian seo- 
Ijis menerangkan pada hari Ke- 
h djurubitjara tadi, bah:va vasu- 
sun kembali pasukan2nja didalam 
h ditempat jang ietaknja 20 mil 
kan2 Vietminh sedang mempersi- 
h Selatan terhadap  Donghene 
inggu jang Jalu menderita 1509 
ran tiga hari. 

Phu jang terkurung terlibat dalam 
pertempuran2 dengan patroli2 Viet- 
minh, pertempuran2 mana berdjalat 
dgn Sengit. Pesawat? penempur di- 
datangkan untuk membantu meng- 
usir pasukan2 Vietminh. Djuga pe- 
Sawat2 ,,Bearcats” “dari kapal pen- 
djeladjah ,,Arromanche” turut men- 
djalankan operasi2 serangan dengan 
pembom2 B-26 terhadap pusat per- 
sediaan dan djalan2 perhubungah 
Vietminh disekitar Dien Bien Phu. 

Di. Kampong Chang jang letaknja 
di Utara Pnom 'Penh ibu kota Kam- 
bodja pasukan? Kambodja kabarnja 
telah menewaskan 20 orang serdadu 
Vietminh dan banjak lagi jang men- 

dengan pasukan? perilja Viet- 
Dipihak pasukan? Kambodja 

Di Thuan jang les 

melalui. anak sungai 
lekhong “disalah satu didaerah: bes 

yas Vietnam jang terkaja., (UP),    
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— Pasir Jang Mahal 
Biaja Mengeduk Pasiri|Dari Kali Pasir 

5 # 0 Lebih Rp ta | 
(Oleh: Wartawan Kita) 

disangkal lagi bahwa kebutuhan pokok dari pemeliharaan tanaman2nja jalah berupa dir, 

       

  

    
   

  

     
air inipun tidak setjara serampangan sadja, - dapat merata. Guna mengatur itu didi- pa 1: ja: 3 waduk air, bendungan, 

   s ) dan lain alan ainja. ara Pengairan ig 
artinja bagi masjarakat tani didaerah Surakata. tlh 
parz aan DPRDS seksi B Prop. Djateng bersa 

“DPD Wasit Notojuwono. Penindjauan dilakukan se i berturut? sedjak tgl. 12 Djanuari jbl., djustru obiek2 
| baru selesai dibangun dalam tahun 1953. 

        

       Setelah mengadakan  penindjauan 
itu Wasit Notojuwono menerangkan, 
ibahwa di Kabupaten Sukohardjo a.l. 
| telah ditindjau Bendungan Grogol 

angnnram di Ketjamatan Polokerto. Pekerdja- 
TN : jan pembangunan pada bendungan 
2. NAMA, iGrogol ini ' belum selesai sama ses 

Ba Me Ia en An as kali dan diharapkan akan selesai da- en SaNeN NAN Ina bebe Ini. “Bendutuan Goosi 
Taka makin banjak nama serem2, pandjangnja 36,50 m. dengan pem- 
is. Had mengingatkan kita akan bikinan tanggul sepandjang 1900 m. 
abat sai nembak, bunuh membu- Bagian dari tanggul jang berada di- 
nuh tjulik mentjulik, dibiasakan da- dukuh Ngunggo dan $ Bakalan dibi- Fa tenda angan enda kin pintu otomatis, (uantuk keperluan "Kebon Ika sih berak djelek-nja | membuang air hudjan dari kedua 

: Ma APA Sa |dukuh tsb. Jang dapat ontjoran dari 

   

  

belaka deal 

    

MM Ea Na September 1953 telah “selesai dalam ! 
pg Pad ate egg RE djuga di. Desember 1953, denzan saluran 

F harian Darul Islam”, dan. meski- sepandjang 7 km. dan 4 bangunan (pun ini bukan hariannja grombolan, | Pembagian air. Dikatakan, bahwa 
“ -tapi kedengarannja serem. | kelantjaran pekerdjaan mi, adalah 

see Ni VAsi Diponegoro bikin lebih (berkat persatuan kerdja sama anta- 
timewa lagi, akan mengadakan Pan-|Ta rakjat. Pamong Pradja dan Dja- 
trjalomba Tritunggal M.M.C......... watan2 jang bersangkutan. Ongkos Of all things, pakai nama M.M.C. pembikinan bendungan itu menelan Dak meskipun ini tjima Pekan beaja Rp. 39.246.—, diantaranja jg. 

Olahraga, bukan pekan balapan me-| Rp. 11.800-— dipikul oleh . desa. 
nembaki grombolan MMC, tapi Kn rang Pn Ph ne ata S3 Tkin Gaun di in.ta.i. jala aduk Mulur di Ketiama- 
Mengaresnga “sang 24 xsn banting ami tan Bendosari, Sukohardjo jang ha- 
Pa 3.5 ikin nama jane se-inja mengalami perbaikan2, Waduk 

Dri ap Manga eng Hansen ag ke- | Gebjar di Ketjamatan Sambiredjo, 
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sementara siswa telah dilakukan 

DJOGJA 
AKAN DIADJUKAN DIMUKA 

PENGADILAN. ) 
Sebagaimana pernah diwarta- 

  

Ikan pada tahun jl., (kira2 dalam 
bin. Agustus) dalam bebrapa se- 
kolahan jang sedang melakukan 
udjian penghabisan“S.M.A, oleh 

paksaan kepada guru2 jang me- 
ngambil udjian itu atau lebih te- 
gas kepada Panitya Udjian telah 
dilakukan paksaan agar udjian 
mereka (dari golongan jang me- 

(ngantjam itu) diluluskan 
nja. Perkara tsb. kemudian dja- 
toh ditangan jang berwadjib dan ' 
kem. P.P. dan K. telah mengam 
bil tindakan seperlunja dengan ti- 

semua- 

dak suka 
itu. f $ 5 

Kini. dapat keterangan bahwa 
perkara itu sudah diadjukan kepa 
da Kedjaksaan dan besar kemung 
kinannja akan segera  diadjukan 
dimuka pengadilan. Berapa ba- 
njak siswa jang tersangkut dalam 
perkara ini belum diketahui, teta 
pi hanja dinjatakan, banjak dju- 

meluluskan antjaman 

  

REI Be tapi tjuma karena kebiasa- : : ga. 5 : Ma uan Mantan , | bendungan tsb. 'sawah seluas Lk. Perkara ini jang tadinja orang 
Misalnja kalau kita mendengar 3.350 ha. 5 “war, Menganggap sudah beres, ternja- nama ,,Darul Islam”, meski arti! Bendungan Pringanom di: Ketja- 4 masih akan ada" ekornja.— »Darul Islam” jang benar? itu baik, | matan Masaran Kab. Sragen jang : - tapi landaa sadja kita ingat grombo- | Pembikinannja dikerdjakan mulai 

& « 
KETJELAKAAN HEBAT. 
Pada hari Rabu jbl, didjalan Ka- 

rangtempel Semarang terdjadi ketje- 
lakaan. Sebuah mobil H 3031 pada 
kira2 djam 8 pagi jang dikendarai 
M.J. dari Utara menudju ke Sela- 
tan, tidak djauh dari Sekolah St. 
Xavirius ,elah menerdjang seorang 
murid laki2 jang baru berumur 8 
tahun, hingga anak tadi mendapat 
luka2 parah dan kemudian diangkut 

e Purusara. Menurut keterangan 
dari Polisi Seksi I, kesalahan terle- 
tak kepada pengandar mobil jang 
tidak mempunjai rijbewijs: "Korban 

  

    
— rabat2nja djuga emoh kalah, terus 

“mau bentuk ,,Barisan Sakit Hati” -.. 
Agar tidak timbul salah faham. 

perlu didjelaskan, bahwa ini bukan 
| sematjam ,,BSH” Tijirebon, tjuma 

Barisan Sakit Hati alias ,,gemessss” ANN
 M

e 
TE
 

PER
 

sendiri... 

  

  

' TOKO ,,KAUW” KEMA- 
$ SUKAN RAJAP. 

petang benang seharga 
Rp. 12.000.— tenjap. 
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Dari kalangan jang berdekatan di- 
terima kabar, sesudah diadakan pe- 
ngusutan selama 4 hari ini berdasar- 

s
e
b
i
s
a
 

Karangbidara jang "Menjatakan, bah 
wa barang-barang “ berupa onderdil 
“mobil seharga Ik. Rp: 12:000-— te- 
lah lenjap, achirnja fihak Polisi ber- 
hasil menangkap TKH, berasal dari 
Sragen jang bekerdja di toko terse- 
but. TKH mengaku. terus terang, 
“bahwa ia telah mentjuri onderdil 
onderdil 'itu selama bekerdia dalam 
tempo 7 bulan dan barang-barang 

| “1sb. didjual kepada KLL., dil. Ma- 
taram. Keterangan selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa untuk pendjualan 

' barang-barang tadi TKH telah mre- 
nerima uang sebanjak Rp..3000,-— 
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» ribu. Kini 
—.. kemana larinja barang-barang     

. Menurut tjatatan, selama — tahun 
1953 didaerah Djawa Tengah terda- 
pat 52 buah Sekolah Menengah Per- 
tama Negeri dengan murid. 16.796 

- orang diantaranja 12.374 lelaki. i 
| Selama tahun peladjaran 1939, 
1940 angka sekolah tsb. hanja ter- 
tjatat 11 sadja, tetapi sedjak penga- 
kuan kedaulatan mendadak naik 
maa 47 dan kemudian tambah? 
ag. : sa LN — Dalam tjatatan tsb. dinjatakan di- 

banding, dengan daerah? lain di In- 
donesia ini, Digwa Tengah paiing 
banjak memiliki SMP itu, sedangkan 
jang paling sedikit Sunda Ketjil ha- 

-nja 8 buah, dengan tiatatan, bahwa 
sebelum perang memang belum ada 
sebuahpun. KE aan 

- Selain SMP itu  Djawa Tengah 
djuga memiliki Sekolah Me lengah 
Atas jang terbanjak jalah sedjumlah 

1939/1940 hanjak 5 '18. Tahun 
buah sadja. | 

... Djumlah murid seluruhnja 6431 ' orang diantaranja jang duduk diklas 

sama bangsanja Den-ajunja Sir-pong ' 

kan atas laporan dari Toko ,,Kauw”,' 

“tetapi hal ini -kabarnja oleh K.ILL.: 
. hanja diberikan uang sebanjak Rp.2 

pengusutan-pengusutan ! 
5 asal | 
fjurian tadi | pnasih didjalankan terus. ' 

'Sragen, dan Bendungan Kaligawe di 
iKetjamatan Djuwiring, Kab. Klaten. 

s 

Mentjegah bahaja bandir 

Kali Pasir didaerah Klaten jang 
dalam tahun 1953 mehkgalami keru- 
sakan2 tanggul dan longsor berat, 
akibat bandjir “pada bulan Maret, 

idjuga tidak luput dari penindjauan. 
Kerusakan2 tsb. terdapat pada 80 
tempat dan kini telah selesai diper- 
baiki dengan mendapat beaja otori- 
sasi dari Propinsi sedjumlah Rp. 
545.960-— dalam tahun 1953. Be- 
tapa hebatnja kerugian bandjir di- 

|daerah ini pada bulan Maret tahun 
(AL, dapat diterangkan sbb.: yana- 
| man padi jang tertutup oleh pasir 
iseluas 18.75 ha., jang tenggelam 
dalam air 1268.70 ha., tanaman po: 

Ilowidjo 53.80 ha., dam desa jang 

Irenggelam dalam ' air 382.40 ha., 
“atau djumlah seluruhnja 1723.65 ha. 

Adanja bandjir itu disebabkan ka- 
irena kali. telah mendjadi dangkal. 
Sebab sedjak masuknja tentara Dje- 

  

pang hingga tahun 1952 kali tsb. ku- 
rang sekali mendapat: pemeliharaan, 
hingga pada beberapa tempat dasar 

kali itu ada jang 5 m. lebih tinggi 
:dari pada sawah. Maka untuk me- 
.hgurangi meluapnja air bandjir, da- 
.sar dari Kali Pasir telah digali lebih 
dalam lagi.  Pekerdjaan ini dimulai 
sedjak Oktober sampai Desember 
1953, dan meliputi penggalian se- 
pandjang 25.000 m. dengan lebar 

rata2 20 m. ..Untuk pekerdjaan ini 
telah mendapat beaja otorisasi 
Kementerian P. U. & T. sedjumlah 
Rp. 1.090.000.—. 

Slipzak untuk saluran 
Bradjan. 

Saluran air Bradjan di Ketjamatan 
Tjolomadu, Karanganjar, jang me- 

: Nan BANJAK 'ngontjori sawah seluas 615 ha. pada 
waktu musim hudjan kerap kali ter- 
tutup pasir, hingga mengganggu dja- 
lannja air. Maka kini telah dibikin- 
kan tandon waled( slibzak) baru. 
Dengan demikian maka pasir atau 
waled jang masuk kedalam saluran 

air dapat disimpan dalam bak, dan 
pada waktu diperlukan dapat di 
kuras” meliwati pintu jang telah di 
sediakan. Pekerdjaan ini dalam ga- 
hun 1953 dapat otorisasi dari Pro- 
pinsi sebesar Rp. 79.000.— dan di- 

kerdjakan mulai, Nopember sampai 
Desember 1953... Demikianlah anta- 
ranja objek2 pengairan jang telah di 
tindjau oleh para para anggauta 
DPRDS seksi B bersama anggauta | 
DPD Wasit Notojuwono, jang se- 
landjutnja djuga mennidjau pembu- 

ngunan Poliklinik RSUP di, Surakar- 

ta jang menurut rentjana akan se- 
lesai pada achir bulan Maret tahun 
ini. 

LOLOS DARI TANGAN 
GEROMBOLAN. 

dari 

     
      
      

    

   

    

tertinggi waktu itu 1.677 lelaki dan 
, : Pada tg. 11 mendjelang 12 Dia | s0 oing mat hg maa mur nuari jbl. djam 23.30, seorang ' 

sar memilih kedjuruan B. (ilmu anggauta OPR, W. didukuh Ken | 
. pasti) kemudian 4 dan achirnja C. ting, Sumowono rumahnja telah ' 

. (ekonomi). Haa : (kedatangan gerombolan dan ke- 
mudian W. dibawa pergi, tetapi 

Ipada esok harinja ia berhasil me 

13 'Toloskan diri dari gerombolan pe 

Pekodjan 19 dan V. Gorkom Bo- Ingatjau dan dengan tidak men- : 

djong 135 dibuka hingga djam ' dapat luka2, ia dapat kembali ke 
220.00.” —  n | rumahnja. 

APOTHEEK. PETANG HARI. , Hari ini Apotheek Rathkamp 

aa 

AE 

TPT 

tak ! 

279 

Bu : Selesai ditje 

jaran Ekonom      
oleh: : 

F Me DJOERBAN | 
Untuk S.M.A., S.M.E.A., Sekolah Dagang dan Kursus 

| Memuat 18 bab tentang ekonomi dan seluk-beluknja. 
| Ukuran buku 24 X 15,5 cm. Tebal 148 halaman. | 

Ditjetak rapi. Kertas: Houtvrij halus. Sampul : Kar- | 
thotheek Carton te bal. | 

HARGA Rp. 14.— sebuah. | 
Untuk ongkos kirim tambah 1572! | 

        -S 

#kan- bahwa pada 
11954, di Semarang akan 
konperensi para Residen dan para 
Bupati jang akan dipimpin oleh Gu- 

| bernur Budiono. Tempat konperensi 

pembelian padi, keamanan dls, 

tsb. bernama Suwpnto. 

.PAN. PERLOMBAAN MOBIEL 
JAJASAN SANATORIUM 

KEP. DJATENG. 
Panitya Perlombaan Mobiel Juja- 

san Sanatorium Kepolisian Djawa 
Tengah telah terbentuk dengan su- 
sunan pengurus ' terdiri dari sau- 
dara2: 

Ketua I, NI, II Johnny Anwar, 
Soenarjo, Ramelan. Penulis IE: 
kandar Soegiri. Bendahara Umum 
Tan Yoe Ie. Bendahara Sweepstake 
Soegijono. Bendahara Perlombaan 
Hoo Boen Ping. Pemimpin Perlom- 
baan ILM.S. Pemimpin Hadiah 
Liem Yong Djien. Propaganda Oey 
Tiong An. Pemimpin sweepstake 
Jajasan Sanatorium Kepolisian Dja- 
wa Tengah. Ketua garang Sdr. Tan 
Tjien Lien. Juridische  adviseur 
A.A.M. Lapr€e. Alamat secretariaat 
N.V. Perdass, Djl. Purwodinatan 
Tengah No. 26a, Semarang. 
Maksud dari pembentukan pani- 

tya tsb jalah untuk mempertinggi 
mutu sport mobiel. Disamping itu 
mentjari.amal dengan djalan meng- 
adakan pendjualan sweepstake. Pen 
dapatan dari sweepstake tsb akan 
diberikan pada: P.M.I. 1096, pada: 
Tionghoa Ie Wan 1096, pada: Jaja- 
san 17 Agustus 1096 dam pada: Ja- 
jasan Sanatorium Kepolisian 
wa Tengah 7095. Panitya tsb akan 
mengadakan prestatie rit mobiel pa 
da tanggal 18-19 April 1954 dan 
akan di-ikuti oleh 150 mobilisten. 
Bilamana waktu dan keadaan meng 
izinkan, disamping itu akan diada- 
kan djuga prestatie rit motorfiets. 

| GERHANA BULAN DAN 
MATAHARI. si 

Menarut pengumuman kepala Dia 
watan Meteorologi dan Geofisik, se- 
lama ahun 1954 akan terdjadi 5 ka- 
li gerhana jaitu 2 kali gerhana bu- 
lan dan 3 kali gerhana matahari. 
Gerhana bulan jang pertama ter- 

djadi tg. 19/1 jad., tetapi jang tidak 
penuh dan tidak tampak di Indone-! 
sia. Jang kedua tg. 16/7 dap untuk 
Indonesia hanja terlihat di Sumate- 
ra Utara pada waktu bulan - terbe- 
nam djam 05.40 waktu setempat. 
Gerhana matahari jang pertama 

telah terdjadi pada tg. 5/1 jl. teta- 
pi jang tidak tampak di Indones.ai 
Adapun jang dapat dilihat di In- 

donesia ini jalah gerhana matahari 
penuh tg. 25/12 itupun hanja diba- 
gian2 sebelah timur seperti di Irian 
Timur, Menado, Tanimbar dsb.nja. 
BADAN PERMUSJAWARAT.- 

AN S. B. PERNIAGAAN. 
Oleh 7 organisasi Sarekat Buruh 

Perniagaan seperti Serbujas,  Linde- 
teves, Tels & Co dll. di Semarang 
baru2 ini telah dibentuk ,,Badan 
Permusjawaratan - S.B. Perniagaan” 
dengan sekretariaat umum dipegang 

oleh Organisasi Buruh Umum. 
| Badan tsb. bermaksud untuk ker- 
| djasama memperdjoangkan perbaik, 
lan nasib buruh perniagaan dalam 
sosial-ekonomi dengan tiada mengu- 
rangi hak dan kedaulatan dari ,,soal 
dalam” organisasi masing2. 

Di Semarang tertjatat ada 13 Sa- 
rekat Buruh Perniagaan lain jang 
belum bersatu dan BPSBP fni ketju- 
ali di Makassar jang sudah ada, sa- 
tu sama lain masih 'sendiri2. 
S.P.S. MENDAPAT PERHA- 

-TIAN BESAR. 
Menjambung berita mengenai kec- 

datangan 5 anggauta DPRDS Bali 
jang pada tgl. 18 Djanuari akan me- 

lebih djauh dari fihaknja Pimpinan 
| SPS didapat kabar, bahwa para ang- Kel. Karawitan Studio: 

| Ingadakan penindjauan di Semarang, berupa Krontjong Aseli 

|gauta tadi hendak menindjau Seko- ! 
lah Pelajaran Semarang. Pada hari 
Kemis jbl. sedjumblah rombongan 
dari kaum wanita pun mengadakan 
penindjauan ke SPS jang rupa2nja 

| j merupakan suatu objek jang berhar-: 
ga dilihat dalam rangkaia, usaha 
pembangunan Pemerintah di Sema-, Setengah djam dengan 

,Kwartet, 12.45 Konsert Siang: 13.00 rang. 
KONPERENSI PARA RESI- 
DEN DAN BUPATI DJAWA 

TENGAH. 6 
Beberapa waktu jang lalu dikabar- 

tgl. 18 Djannari 
diadakan 

Dja- 

'Isuma asuhan Pak Djangkung: 17.45: 

|dengan pendengar, 

PEMIMPIN MOTOR SERVICE 
B. R. N. TERBUNUH. 

“Suatu peristiwa jang menjedihkan | 
telah menimpa dirinja Basuki Pur- 

ce Perusahaan Rekonstruksi B.R.N. 
Daerah Surakarta: Selasa jd. hingga 

Jia telah meninggal karenanja. Basu- | 
ki telah dipukul “dengan sepotong | 

|besi pada lehernja oleh seorang di- 
antara 'anak-buahnja, sewaktu ia se-. 
dang memeriksa sesuatu pekerdjaan. 
Menurut keterangan, duduk per- 

4 dari peristiwa 
Sabtu jl. seorang pekerd| 
ri Semarang bernama S. 

  

    
  

djanja, dan S. telah "memukul ka- 
wannja itu hingga menderita luka2. 
Berhubung dengan kedjadian “itu, 

' para. pekerdja lainnja “telah minta: 
'kepada Basuki. selaku pemimpinnja 

  
luntuk mengambil indakan dan met 

  

“lepas S. dari pekerdjaannja. Hal 
"dituruti oleh Basuki guna mendja 
suasana baik. “dalam  “pekerdjaan. 
Akan tetapi Senen paginja S. masih 
masuk bekerdja seperti sediakala. 
Hari berikutnja,. waktu Basuki se- 
dang membungkukkan badannja un- | 
tuk memeriksa sesuatu pekerdjaan, 
'dengan sekonjong2 “ telah — dipukul 
oleh S. dengan sepotong besi. Puku- 

|lan itu tepat mengenai bagian bela-| 
kang dari leher Basuki, hingga se- 
ketika itu ia diatuh ketanah. Dengan 
segera Basuki dibawa. kerumah sa- 

ikit, akan tetapi hari itu djuga Ba- 
suki telah meninggal akibat luka2- 
nja , 

| 

zah Basuki telah dmakamkan  de- 
ngan mendapat penghormatan be- 
sar dari wakil2 djawatan2 setempat 
dan kawan2 sekerdjanja, berangkat 
dari Djl. Slamet Rijadi 296  kema- 
kam Djurutanen. 

Dengan meninggalnja Basuki Pur- 
boadiwidjojo, B.R.N. daerah Sura- 
karta kehilangan seorang jenaga jg. 
sukar ditjari gantinja. ” 

I MAGELANG 

boadiwidjojo Pemimpin Motor Servi- | 

a tsb. adalah sbb.: | 
aru da-i 
ah ber-t 

kelahi dengan seorang kawan-seker-| 

   

    

“Rebo paginja djam -11.00  djena- 

  

    

  

   

    

     

         

      
        

   
: g AM RUGBY DARI R.A.F. TEWAS. Buritan pesawat terbang Valerta 

h hantjur, ketika “djatuh di-Tom's hill dekat Albury baru-baru mi, 
“Hanja satu dari 16 penumpang selamat, sedang 15 orang jang tewas 

tersebut telah djatuh 
“kesemuanya ada anggauta dari team Rugby dari R.A.F. Pesawat terbang 

ebu ih ketika "baru 'sadjia menaik dari Bovingdon . di 
'Hertfordshire. 
  

.Bunfjis 
- Ributkan 

& 'Sambels 
Magelang 

Kal Makanan Jg Bawa Ekor Tidak 
Enak— Walikota Memberi Pendjelasan 

| (Oleh: Wartawan Kita) 

WALIKOTA MAGELANG R.Mukahar untuk pertama kali- 
nja sedjak mendjabat Walikota Selama 3 tahun, pada hari Senen 
tel. 11 Djanuari jbl. telah mengundang para wartawan di Mage- 
lang untuk mengadakan pertemu an,bersama2 dengan Panitya Pe- 

jang baru di 
pertemuan ini 

lama gPORKSLA berla' 
kan ,,buntjis dan sambel     

RUMAH POLISI NEGARA 
SUWANDI DIRAMPOK. 

Diri pihak jang berwadjib diper- 
oleh kabar, bahwa rumah pegawai 
kepolisian negara Suwandi didukuh 
Bandungsari desa Bandongan kabu-j 
paten Magelang telah dirampok. Hal 
itu terdjadi pada Selasa malam jl. 

i 

| 
diam 01.00, dilakukan oleh Lk. 15 
orang. Sebelum memasuki rumah 
dua orang ronda desa jang sedang 
bertugas dianiaja, sapi sempat dapat 
melarikan diri dan melaporkan ke- 
djadian itu kepada kantor polisi ka- 
wedanaan Bandongan jang djaraknja| ' 
dan tempat itu lk. 175 Km. Suwan- 
di jang sedang tidur njenjak diba-! 
ngunkan perampok2 tsb. Diantara 

mereka itu 5 orang “memasuki ru- 
mah dap melakukan  penganiajaan 
sehingga Suwandi sekarang karena 
.Tuka2nja dirawat dirumah sakit. Pa- 
kaian dinas dan sebuah sendjata 
otomatis dengan pelurunja dibawa. 
Waktu polisi bantuan datang “dari, 

| Bandongan pendjahat2 sudah 'melari- 
“kan diri. : Pa 

PANDU RAKJAT MEMBAGI- 
KAN 289 POTONG PAKAIAN. 

Tanggal 10 Djan. oleh Pandu 
Rakjat Indonesia tjabang Mage- 
lang telah dilakukan pembagian 
“pakaian lama sebanjak 289 po- 
:tong dan beras 354 kwintal ke- 
pada 400 orang .,djempo” dan 
fakir miskin dalam. kota Mage- 
lang. Pakaian tersebut adalah se- 

i bagai hasil dari pemungutan der- 
ima jang didjalankan oleh Pandu 
Rakjat Indonesia pada bulan De 
sember jbl berkenaan dengan pe- 
ringatan “windon - Pandu Rakjat 
seluruh Indonesia. 

: “ 

K.P.U.I. DI SEMARANG. 
Dari kalangan Chung Hua Shang 

Hui didapat kabar, bahwa ada ke- 
mungkinan besar sekali pada permu 
laan bulan Pebruari di Semarang di 
buka Kantor Pengawas Urusan Im- 
port, berkat perdjoangan jang telah 
dilakukan oleh pelbagai kalangan 
importir dalam th. 1953. Dalam hu- 
bungan tadi, fihaknja Inspeksi Dja- 
watan Perdagangan Rayon IV be- 
lum tahu-menahu-tentang itu, tetapi 
dikatakan, bahwa kini lagi diadakan 
persiapan2 untuk. maksud tersebut, 
dimana ketetapan untuk mendirikan 
KPUI di Semarang masih ditunggu 
dari Djakarta. : 

RADIO! 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 16 Djan. 1954: 

Djam 06.10 Benny “Goodman: 
106.45 Irama Indonesia Baru: 07.10: 
Abdulgani, Rumtani & Sajekti: 07.45! 
:Orkes Morton Gould: 12.05 Gadon: 
.Seton oleh Kel. Karawitan Studio: 
13.15 Gadon Seton, 13.40 Gadon: 
Seton (landjutan): 17.05 Taman Ku- 

  

  
Penghantar minum teh: 18.00 Obro- 
lan pak Patrol, 18.15 Orkes Maria: 
'Zamora: 18.30 Orkes .Progessip: 
'19.15. Mimbar Penerangan, 19.30 
Suara Kelana, 20.30 Sabtu- malam 

bersama 
, Tossema, 21.15 Lelangen Gedog oleh 

22.20 Lela- 
ngen Gadon (landjutan), 23.30 Tu- 
tup. 13 

Surakarta, 16 Djan. 1954: 
Djam 06.03 Pagi meraju: 06.15 

' Ruangan gerak badan, 06.45 Frankie 

ancovic dan Primo Scala, 07.15 Da- 
ri Bali, 07.45 Sal Saulius dll.: 12.03' 

Dharnoto 

Vaugh Monroe dengan - orkesnja: 
13.45 Penghantar makan siang oleh 

Menurut Walikota — selandjutnja, 

keadaan jang demikian “tu adalah 

kurang benar. Dikatakan, bahwa 

iap2 hari para peserta itu ketjuali 
Tiberi lauk Tuk buntjis, diberi dju 
ga ikan dan telur. Sementara itu, 

wdrtawan ,,Suara Merdeka” di Ma- 
gelang jang diberi kesempatan utk. 

berbitjara dalam pertemuan tsb tes 

lah membantah tuduhan dari Wali- 

kota tadi dengan mengemukakan be 

berapa: alasan. Kemudian ta 
Mukahar setjara sportief mengakui 

kekeliruannja dan minta maaf ke- 

ada para wartawan. : 

pace PEP” Mempunjai kesan jang 
Kana kan2 ai se ' Mengenai  tindakan2 i.se- 

dautitarn peserta PORKSLA, le- 
bih landjut Walikota menjatakan, 
bahwa mereka jang berada dipon 
dokan SMP. Pendowo kurang 
menghargai para ibu dari Panitya 
Penjelenggara Makanan,.  meski- 

ara ibu ini telah bekerdja 
giat. Pernah terdjadi,- waktu -di- 
hidangkan "makanan, para na 
telah membuang -nasinja jang ke- 
mudian diindjak-indjak. Mereka 
membuang kotorannja sendiri 
k&bsrak) ditempat air minum, de- 
mikian Walikota. Dengan keada- 
an ini para ibu tersebut merasa 
tersinggung perasaannja dan keti- 
ka itu lalu menangis dengan me- 
lelehkan air mata. Gambar2 din- 
ding dan buku njanjian- seharga 
Rp. 500.— dirobek2, kursi2 dan 
Katia djendela dirusak, 4 buah 
lampu dan bantal hilang. Dan 
sebelum para peserta kembali. pu 
lang kedaerahnja masing2, mere- 
ka telah meninggalkan tulisan? 
jang tidak senonoh dipapan tulis. 
Demikian keterangan Walikota, 
jang selandjutnja menguraikan 
djuga tentang tindakan sementa- 
ra peserta PORKSLA jang bera- 
da ditempat pemondokan gedung 
SGB. Disini mereka merusak pe- 
sawat telepon, '3 sarong bantai 
hilang. Kgrugian murid2 SGB di 
sebut sedjumlah Rp. 1000.—, ka 
rena mereka harus kembali keru 
mahnja masing2. Medja Ping- 
Pong milik SMP 1 di Djl. Botton 
dan milik gedung Pantja Warsa 
djaga ikut hilang. 

Walikota Mukahar dalam me- 
nutup pidatonja merasa sangat 
ketjewa, dan menjatakan, bahwa 
perbuatan2 itu hanja dilakukan 
oleh beberapa orang sadja, tetapi 
benar2 membawa kesan jang bu- 
ruk bagi masjarakat 

SLA jang berhati djudjur. 
5 - Biajanja kurang. 
Untuk megjelesaikan soal2 tsh 

diatas kini telah dibentuk sebuah 
Panitya Pelapor jang diketuai 
oleh. Walikota sendiri. Panitya ini 
bertugas — untuk -mengumpulkan 
bahan2 guna dilaporkan kepada 
fihak atasan, dan” menumtut dja- 
minan agar kedjadian2 diatas dja 
ngan sampai terulang lagi. Njo- 
njah Kusumohadi dari Panitya 
Penjelenggara Pondokan dan Ma 
kanan PORKSLA menjatakan, 

Pusat ia telah diberi uang sedjum 
lah, Rp. 7.500.— untuk keperlu- 
an anak2 sedjumlah I.k. 2000 se 
lama 3 hari. Sedangkan kenjata- 
annja selama itu telah menelan 
biaja Rp. 17.159,06. Kekurangan 
biaja ini telah didapat dari pin- 
djaman2. Sebenarnja selama 
PORKSLA berlangsung di Mage- 
lang bantuan dari masjarakat be- 
sar sekali, misalnja seorans ke- 
pala desa d : 
berikan sokongan uang Rp..550, — fihak tentara memindjamkan 
20 buah truck, gedung kantin d. LI, dan djuga bantuan2 dari Pe- merintah Daerah. Demikian kete rangan Njonjah Kusumohadi. 

Achirnja dalam pertemuan tsb 
berbitjara. diupa Direktur SMA 
sdr. Tedjana dan kepala SMP   O.K. Tjempaka Putih: 17.05 Dunia 

kanak2, 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Ruangan Pemuda Pemudi, 
18.20 Ruang Pengetahian Ekonomi: 
18.30 Irama gembira: 19.15 Kontak 

19.30 Pengasah 
fikiran, 20.30 Wajang Kulit Semalam 
suntuk tjer.: ROMO NITIS, “21.20 

  

Pendowo sdr. Sumadi jang memperkuat pernjataan Walikota. 

Kes. Djawa Studio: 
Seton: 13.45 Gadon Seton (landju- 
tan), 17.00 Sarang Burung Kulin- 
tang, 17.45 Gema Tri Irama: 18.30 

1 Te B Itadi ialah diruang makan SPS. Se- I 0. “tang 14 | Ti j Belilah di'toko-toko buku. 8 'landjutnja dalam hubungan itu di-| Wajang Kulit: 22.15 Wajang Kulit Pa Kat NN Na ea 
Kata 5 , mg 2 UI tahi 1 - : san Malam Minggu, , 19, aju- 

Kalau tidak ada, pesanlah kepada : j Pan Pp Ag he Dag Kan aa KA ea ag Data MA Pa) T nga y K3 £ Ki 3 Tr s SD. | « ak s et Pi 5 CP . si 1 Toko Buku Penerbit & Toko Ka | Daerah Istimewa Jogiakarta Sri Sul- Djam 06.10 Musik menjambut, untuk A.P, oleh ORI lengkap, | SURJA HIEN HOO SING "tan dan Paku Alam. Seperti diketa- sang Surja: 06.40 Njanjian Danny 21.15 Manasuka untuk A.P. (fandju: | Djl. Mataram, (Ambengan) Ken Naat Pasar 17. hui dalam konperensi itu a.l. akan Kaye, 07.10 Ronggeng dan Djoged tan), 22.15 Malam Minggon Batja- | No. 235, 2 Djokdija. | dibitjarakan  soal2 ' pembangunan, ' Malaya: 07.30 Orkes Krontjong M. an Buku oleh Pak Katno ' dengan emarang 
iSegi, 12.05 Gadon Seton oleh Kel, iringan gamelan, 23.30 Tutup. 

Walikota' 

Magelang, 
| terutama bagi pengikut2 PORK- 

bahwa dari Panitya PORKSLA 

alam kota telah mem-: 

" PORKSLA ke III Diateng jang berlangsung bl. Desember 
nk ajrusa bertempat diruangan sidang pada gedung DPRDS 

: Dil. Pungkuran. Walikot: Mukahar jang memimpin 
dalam kata pendjejasannja menjatakan a.l, 

ara ibu dan masjarakat Magelang mempunjai perasaan ketjewa 
Telan para wartawan dalam hai penjiaran berita dalam pers se- 

« sung, Jang menjinggung2 pemberian ma- 
kepada para pengikut PORKSLA, sam- 

pai ada diantaranja jang terganggu kesehatannja. 

bahwa 

Pantjalomba Tri- 
tunggal M.M.C. 

'Pesertanja 40 th. keatas. 

Besok pada tg. 30 dan 31 Janu 
ari 1954 untuk pertama kalinja 
dikota Semarang akan diselengga 
rakan suatu ”"PANTJALOMBA 
TRITUNGGAL M.M.C.”. Idee 
PANTJALOMBA TRITUNG- 
GAL ini semula tertjipta atas ini- 
siatief Sri Sultan  Hamengkubu- 
wono IX, dan dimaksudkan un- 
tuk mempererat hubungan batin 
antara pimpinan dan Staf Tri- 
tunggal (Tentara-Polisi-Pamong 
Pradja) M.M.C., dengan memper 
lihatkan kerdja-sama jang baik, 
tidak hanja dalam waktu mendja 
lankan Operasi guna pemulihan 
keamanan di daerah, tetapi djuga 
dalam mengadakan keolahragaan 
dan silaturachmi. 
“Untuk keperluan :Pantjalombas 

Tritunggal jang pertama ini, di 
Semarang telah dibentuk sebuah 
panitya jang terdiri dari: Maj. 
Selo Ali, Maj. Hartojo, Komisa- 
ris Soenarjo, Komisaris Pieters, 
Bupati Suwarno, Sdr. Aboebakar. 
Adapun Sekretariatnja bertempat 
di Kantor Gubernur Kamar No. 
25 Semarang. 
Adapun perlombaan? jang akan 

diadakan nanti berupa: Sepakbola, 
Tennis, Bridge-Pei-Tjatur,  Menem- 
bak, Gerak-Djalan. 
Daerah2 jang mengikuti Pantja- 

lomba Tritunggal M.M.C, ini terdi- 
ri dari: Daerah Istimewa Jogjakar- 
ta: — Karesidenan Semarang, ter- 
masuk Propinsi: — Karesidenan Ke 
du: — Karesidenan Surakarta. 
Masing2 daerah mengeluarkan pa 

ling banjak 24 (dua puluh ampat) 
Orang peserta dan jang berusia pa- 
ling sedikit 40 th. (Chusus bagi pa- 
ra Komandan dapat dikeluarkan di- 
spensasi). 
Djumlah peserta 24 orang tsb di 

atas akan dibagi sbb: Tentara 8 
orang, Polisi 8 orang, P.P. 8 orang. 

Perintjian peserta: 1. Sepak- 
Bola terdiri'dari 15 orang: 12 
Pemain dan 3 tjadangan: 2. Ten- 
nis terdiri dari 3 orang: 1 Single 
dan 1 Double: 3. Bridge terdiri 
dari 6 orang (3 pasang): 4. Pei 
terdiri dari 3 orang: 5. Tjatur 
terdiri dari 1 orang: 6. Menem- 
bak: dari tiap2 daerah 10 (sepu 
'uh) orang harus ikut separo dari 
Iiumlah tsb. memakai Mauser 
Karabijn dan separo memperguna 
yan Revolver Colt Police. 

Gerak-Djalan: pandjangnja rou 
te” Sila Semua peserta harus 
mengikuti dan masing2 memakai 
Uniform lengkap (tidak bersen- 
djata). 
: Rentjana atjara. 

Saptu 29-1: 20.00 — 22.00 - Ma- 
lam perkenalan (Resepsi) di Balai 
Pradjurit Bodjong. 

nis di Lapangan STC Mugas: 15.30 
16.00 Sepak-Bola di Stadion. 

A-B (D): 16.00 — 16.30 Sepak-Bola 
di Stadion C-D (1): 16.30 — 17.00 
Jang kalah dari I — TI: 17.30 
18.00 Pemenang dari I — Jl. 

Senen 31-1: 
nembak di Lapangan Simongan: 
16.30 Gerak-Djalan 5 km. Start dan 
finish: Ged 
dung  Papak-Bank Indonesia 
Pontjol — Tugu Muda — Bodjong 
(— Gedung Papak.. 20.00 Malam 
perpisahan di Balai Pradjurit dgn. 
sumbangan Orkes dari Djakad 
visi P. Diponegoro. 

2G AI 

HARGA MAS DI SMG.   
f 
& 

TK1S Galon 

Semarang: 15/1-1954, 
24 karat: djual Rp. 39,60 

beli Rp. 39,25 
22 karat: djual epu 9 ya 

beli Rp. 36,— 

HARGA MAS. 
Djakarta, 14 Djan: 

24 krt. tiap gr. Rp. 40-— djual: 
22 krt, tiap gr. Rp. 39.-— djual. 

Surabaja, 14 Djan.: 
8| 22 krt. tiap gr. Rp. 39-— nom. 

Singapore, 14 Djan. : 
Hari ini tidak diterima berita. 

Hongkong, 14 Djan.: 
Lantakan tiap tael HK $ 247.-— 
“06an AAN RKA MARAK 

  

Minggu 30-1: 8.00 — 13.00 Ten- 

8.00. — 13.00 Me-' 

ung Papak. Route: Ge-! 

Di-: 

.'selama tahun 1953 

nai Hubungan 

donesia mentjapai 

wakil 
nest Hoberecht, 

saja 

Perhatian A.S. terhadap Indo- 
nesia telah ada sedjak lama. Ba- 
njak orang Amerika masih ingat 
akan usaha2 pemerintah Ameri- 

an Indonesia. Dan warga Ameri- 
ka senang sekali untuk menge- 
zangkan, bahwa ia dan pemerin- 
tahnja telah memegang peranan 
dalam perdjoangan kemerdekaan 
dari kepulauan jang kaja itu. 

Saja telah  berbitjara dengan 
orang2 partikelir maupun de- 
1gan pendjabat2 negeri tentang 
Indonesia. Saja melihat, bahwa 
perhatian terhadap Indonesia ter 
Japat mulai dari pantai Barat 
A.S, sampai New York. Dan di- 
sini didaerah pertanian dari Ba- 
rat-Tengah pun terdapat perhati- 
an jang. besar. Disini terdapat 
pengertian jang baik tentang ma- 
salah2 Indonesia. 

Orang2 Amerika menaruh per- 
hatian atas Indonesia, akan teta- 
pi mereka memperlihatkan, bah- 
xa mereka tidak berambisi un- 
tuk memerintahkan apa2 kepada 
pemerintahan Indonesia”, demi- 
kian Hoberecht. 

Hanja ingin persahabatan. 
Apa jang dikehendaki oleh 

Amerika hanja persahabatan da- 
rL pemerintah Indonesia, demiki- 
an kata seorang pendjabat Ame- 
rika dr New York, ketika saja 
berbitjara dengan dia. Ia datang 
dari Washington D.C. untuk me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
pendjabat2 dari PBB. ,,Amerika 
— seperti djuga Indonesia — ka- 
ja akan bahan2. Bukanlah keingi- 
aan kami untuk mendiktekan 
ipa2 kepada Indonesia dan kita 
idak  mempunjai rentjana apa2 
ierhadap sesuatu bagian dari wi- 
lajahnja”, demikian pendjabat ta 
di kepada Hoberecht. 

Banjak. orang Amerika jang 
sungguh2 merasa chawatir, kare- 
na Indonesia terlalu tjondong ke 
pada negara2 komunis di Asia. 

Indonesia dan rakjat Indone- 
sia jang pertama-tama akan me- 
rasakan akibat2nja, djika nega- 
ranja masuk dalam kekuasaan 
komunis”, demikian seorang pe- 
ani kepada saja. ,,Hal itu tidak 
akan begitu dirasai oleh kami, 
akan tetapi kami menjukai sekali 
orang Indonesia dan kami tidak 
merasa senang apabila hal2 jang 
demikian akan menimpa bangsa 
jang baik itu”. Petani ini pernah 
datang di Indonesia sesudah pe- 
rang dunia ke-2 sebagai tentara. 
,Saja senang akan bangsa itu dan 
saja pikir bahwa Indonesia akan 
mendjadi negara pemimpin di 
Asia dan diseluruh dunia. Saja te- 
tap suka kepada bangsa Indone- 
sia dan  saja-harapkan semoga 
bangsa Indonesia dapat mengata- 
si. kesulitan2nja “dan - selekas 
mungkin akan pulih kembali”. 

Beberapa pendapat dari bang- 
sa Amerika tentang Indonesia 
adalah sebagai berikut: Pada 
umumnja “orang di Amerika 
mengharapkan agar keamanan 
diseluruh Indonesia segera dapat 
dipulihkan “kembali sehingga te- 
naga rakjat dapat ditudjukan un- 
tuk pembukaan sumber2 alam 
jang kaja raja. Diharapkan pula 
agar Indonesia dapat memberi 
bantuan dalam melakukan per- 
djuangannja bersama dengan 
bangsa2 merdeka. - 3 

Akan baik sekali djika Indone- 
sia dapat melakukan pimpinan 
dalam usaha pembentukan sesua- 
tu organisasi pertahanan regional 
Asia. Amerika Serikat diharap- 
kan agar dapat membeli lebih ba- 
njak karet dan timah lagi dari 
Indonesia dengan harga jang la- 
jak. 

  
Kesukaran dapat visum. 

| Dipantai Barat Amerika Seri- 
kat saja telah bertjakap-tjakap 
dengan seorang pedagang jang 
pernah mengundjungi Indonesia. 
la mengeluh tentang kesulitan2 
jang telah  dihadapinja untuk 
memperoleh  idzin masuk ke In- 
donesia. ,,Saja jakin”, demikian 
katanja, ,,bahwa adalah penting 
bagi Indonesia sendiri untuk 
mempermudah dapat masuknja 
pelantjong2 dan pedagang2 keda- 
lam negara tersebut. Waktu dan 
daja upaja untuk. memperoleh 
visum Indonesia menjebabkan ke 
banjakan orang segan untuk me- 
ngundjungi negara tersebut. Hal 
ini tidak sadja menjebabkan hi- 
langnja banjak potensi2 perdaga- 
ngan Indonesia, akan tetapi vula 
menjebabkan  terhalangnja  ba- 
njak orang untuk memahami ke- 
ladaan di Indonesia serta tentang 
tjara2 berfikir bangsa Indonesia. 
Djika banjak orang dapat me- 
ngundjungi Indonesia, — maka 
an banjak orang pula jang 
akan mengerti tentang Indonesia 
.dengan masalah2nja”. 

Djuga di New . York orang 
membitjarakan tentang  kesuli- 
tan2 untuk mendapatkan visum 
ke Indonesia. 

Adalah sukar untuk memasu- 
ki Indonesia dan, sama sukarnja 
djuga untuk keluar dari negeri 
tersebut”, demikian keluhan se- 
orang. 

Indonesia akan memperoleh 
lebih banjak uang dan kawan de 
ngan djalan lebih mempermudah 
dan mempertjepat pemberian Vi- 
sum bagi Pan pengunaan side 

aki irnja Hoberecht, 
Na " (P.I.-Aneta) 

N.T.R. TH. 1953. 
Penduduk Kotabesar Semarang 

il, menurut 
tjatatan Kantor Urusan Agama, 
jang bernikah ada 5933 orang, ta 
lak ada 2305 orang, dan jang ru-: 
djuk kembali tertjatat ada 153 

,orang. Selama setahun itu penda-| 
patan dari biaja nikah ada Rp. 
56.070,—. dan biaja talak ada 
Rp. 21.975,— dan dari biaja ru-' 

|AmerikaHanjalnginiPer- 
sahabatan Dari Indon.? 

Beberapa Pandangan Penduduk Amerika Menge- 

»BANJAK ORANG AMERIKA 

presiden dan direktur untuk Asia dari 

«a dalam menjokong kemerdeka- 

Indonesia-USA 

jang mengingini supaja In- 
kedudukan jang lebih penting di Asia daa da- 

lam urusan2 internasional dan mereka mengharap agar hubungan 
antara Indonesia dan Amerika Serikat dipererat”, demikian tulis 

United Press, Er- 
jang pada saat ini berada di A.S. ,, Dalam kundju 

ngan ke A.S. ini saja telah bertemu dengan 
menaruh perhatian terhadap Indonesia dan dimana-mana kepada 

diadjukan pertanjaan2. Nama2 dari presiden Soekarno dan 
p.n. Ali Sastroamidjojo makin lama makin dikenal. 

banjak orang jang 

  

INDONESIA MENDAPAT UN- 
DANGAN DARI MALAYA 

Menurut keterangan Ketua 
PBSI, Sudirman, Indonesia telah 
menerima undangan dari Federa 
S: Bulutangkis Malaya untuk tu 
rut memperebutkan Mc Donald: 
Cup jang akan diadakan dalam 
bulan Agustus jad. di Singapura. 
Undangan tsb. pada prinsipnja di 
terima baik o!leh pihak Indonesia 
Tapi, demik-an menurut  Sudir- 
man, Indonesia memadjukan per - 
mintaan supaja sebelum Indonesia 
datang ke Singapura. pemain? Ma 
laja terlebih dulu suka datang ke 
Indonesia untuk turut meramai- 
kan pembukaan Sporthall di Dja 
karta. Djuga oleh pihak PBSI te 
lah dimintakan advies mengenal 
maksud kundjungan rombongan 
Wong Peng Soon ke Indonesia. 

Sebab, menurut Sudirman, PBSI 
telah menghargai putusan. Federa 
si Bulutangkis Malaya jang men 
djatuhkan hukuman schorsing ke 
pada Wong Peng Soori cs, karena 
bersalah telah melakukan kun- 
djungan ke Taiwan tanpa idjin. 
Schorsing Federasi Malaya itu di 
ambil oper oleh PBSI. 

Mengenai. perebutan Mc Do- 
nald Cup nanti, lebih djauh diper 
oleh kabar, bahwa hingga kini te 
'ah menjatakan bersedia ambil ba 
gan 6 negara Asia termasuk Indo 
nesia. 

THE HARLEM GLOBE- 
TROTTERS ! 

The Harlem Globetrotters telah 
memberitahukan kepada perserika- 
tan basketball Indonesia, bahwa me 
reka bersedia untuk mengadakan be 
berapa pertandingan demonstrasi di 
Djakarta pada achir bulan Djanuari. 

Untuk itu mereka menghendaki, 
supaja kedutaan besar Amerika Se- 
rikat di Djakarta mendjamin di pe 
nuhinja segala penjanggupan jang 
diberikan oleh pihak Indonesia “itu 
terhadap the Globetrotters. 

Soal ini akan dibitjarakan di da- 
lam waktu jang singkat. Dutabesar 
Hugh S. Cumming telah menjatakan 
kesediaannja untuk membitjarakan 
masalah ini dengan ketua perserika 
tan basketball, Tony Wen, jang se- 
karang masih berada di Singapura. 
Apabila ia tidak dapat kembali ke 
Indonesia pada waktunja, maka 
pembitjaraan2 slengan — dutabesar 
Amerika itu akan dilakukan atas 
namanja oleh seorang wakil dari 
pengurus Perbasi. Demonstrasi2 tsb 
direntjanakan akan dilangsungkan 
didalam sporthall Djakarta jang ba 
ru.. Sudah boleh dipastikan, bahwa 
gedung olahraga tsb akan dapa4 se 
lesai pembangunannja pada minggu 
depan. The Globe  Trotters akan 
singgah di Djakarta selama tgl. 28 
dan 29 Djanuari. Mereka “akan 
mengadakan pertandingan dua kali 
pada satu malamnja. 

TRABERT DAN TALBERT 
MUNGKIN KE INDONESIA. 

Pemain2 Davis Cup Amerika, 
Trabert dan Talbert, mungkin 
akan mengundjungi Indonesia pa 
da pertengahan bulan Pebruari. 
Oleh PELTI dewasa ini sedang di 
lakukan pembitjaraan2 dgn firma 
Slazenger, dimana kedua pemain 
itu bekerdja. : 

Konsekwensi2 keuangan meme 

pembifjaraan2 itu. 

Prtsonelia. 
EN Ll HA TA TAN 
SUKARDJO KE ROMA. 

- 

  

Sukardjo Wirjopranoto duta 
besar Indonesia di Italia pada 
Rebo pagi dengan pesawat ter- 
bang KLM telah terbang kemba- 
li ketempat djabatannja di Roma. 
Dilapangan terbang  Kemajoran 
tampak duta besar Italia di Indo- 
nesia Markies Terza, Mr. Subar- 
djo, dll. pembesar Kem. L. N, 
memberi selamat djalan kepada 
Sukardjo. ' Menurut berita jang 
belum diperoleh keresmiannja ke 
mungkinan besar Sukardjo akan 
pangku djabatan  Sekdjen Kem. 
Luar Negeri jang sampai seka- 
rang dipegang oleh Mr. Moh. Ra- 
sjid sebagai acting Sek Djen. . 

Seperti dikabarkan, Mr. Moh. 
Rasjid diangkat djadi duta besar 
Indonesia di Roma menggantikan 
Sukardjo Wirjopranoto. Duta be- 
sar Sukardjo sendiri kira2 achir 
Maret jad akan “kembali ke In- 
donesia. (Antara) 

Apa Arti Islam? 
Tjeramah Dlm Dies Uni- 

versitet Indonesia 

Pada tgl, 4 Pebruari 1954 di Aula 
Universitet Indonesia Salemba . 4 
Djakarta, akan diadakan Dies Na- 
talis ke-IV dari Universitet tsb. 
Dies Natalis tadi akan dikundjungi 
oleh Presiden dan Wakil Presiden, 

Adapun atjara dari Dies Natalis 
itu sebagai berikut: 1. Laporan Pre- 
siden Universitet Indonesia menge- 
nai hat-ihwal Universitet dalam ta- 
hun 1953, 2. Pidato Prof. Dr. P.A. 
Hoesein  Djajadiningrat berkepala « 
Apa artinja Islam?”, 3, Amanat '   djuk berdjumlah Rp. 725,—, Se-y 

mentara itu tertjatat djuga orang | 
miskin jang menikah ada 43: 
orang dan talak 2 orang. Orang2 | 
miskin ini dibebaskan dari biaja/' 
keperluan tsb. 

Y 

  

Presiden, 4 Resepsi. 
Setelah itu ada kesempatan bagi 

para tamu untuk meliha pameran 
jang diselenggarakan oleh Lembaga 
Seni Rupa dan bagian “Bangunan 

| dari pada Fakultet Teknik Bandung, 

gang peran jang penting didalam :3 
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Pembentukan : 

a Sov'et Uni her- 

a Jang besar ikekwa 1 

di laut, demikian    

  

   

    

   
   

  

Ander- siden Menado dan Ambon, 

  
“Dalam pada itu Jletnan djenderal 
. tle, komandan ang- Nederland.pada tg. 16 Djuni 1953. masuk kolonel Schmidt jang sudah 

AS. dalam perang meninggal itu. Ketika dekat sesudah| ngatakan pada ma- al 
nis bahwa ,,sangat mungkin” 

arang lebih madju 
| dalam usaha penjempur- | 

jang dapat dikendali- 
 djarak djauh. Djenderal 
memberikan pernjataannja 
suatu pertemuan veteran? 

ngsa Jahudi di New York. 
tle menegaskan bahwa 
suatu perlombaan mati2an jg. 

kibat2 jang menjedihkan 
dalam perlombaan 

no. 2”. (Antara). 

      

   

  

   

      

5 DANA  MENTERI 
Kootelawala, dalam kete- 

ja di Karachi pada hari Re- Seka-j 
Na NN Na - mengha- rang soal ini didalam penjelidikan 

  
“bo menjatakan, $ 

| rapkan akan dapat membuka konpe pemerintah dan tin io se 
| rensi para perdana menteri negara? nja akan diambil djika ternjata ada 

“Asia Tenggara di Colombo pada bu kesalahan2 dipihak Indonesia. De-| Pro Patria” tidak mempunjai sang 

n April atau Mei jang ter 1 | lan Dikatakannja, bahwa ja telah tentang peristiwa ,,Badjak Laut In-/ nesia jang mana sadja, 
ikan undangan kepada per Gonesia” dilautan ya | 
teri India, Pakistan dan In beritakan oleh pers dari Singapore Gerwen, Rath dan Duysings (beka: 

donesia, tetapi hingga kini ia baru itu. (Antara). 
| menerima pernjataan La 
“dari India. Seperti diketahui, kabi- DUTABESAR PERANTJIS HA- 

“Indonesia-pun telah menjetudjui , 
ut dalam konperensi itu, dan dai 
“keterangannja P.M. Ali Sastro- : 

jo  menjatakan 
wa dalam atjara 
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persetudjuan 

harapannja, Ketua Parlemen Mr. Sartono, Ke: Indonesia 
Colombo itu tua F, Ketua II dan Ketua III ser- an. 

pula kemungkinan ta Ketua Seksi Luar Negeri Par-| 
untuk 'memperbintjangkan adanja Jemen telah mener'ma Dutabesar djutnja menerangkan, 

nj Afrika-Asia jang lebih . Perantjis jang baru Renault Evans, ada Lk. 100 pakket berisi pakaian jita?2kan bertempat dikamar. Ketua Parle- dan makanan jang telah dikirimkan 

  

, apa jang dit 
oleh perdana menteri Lanka itu. 

    

Pro Patria” 23 

|... Golongan Jang Sangat Kanan 
. MENGENAI KABAR2 teni ang penangkapan2 orang Belanda 

.di Bandung, Djakarta dan lain2 tempat jang a.l. djuga menjebut 
njebut ,,Pro Patria” dan ,,kotonel Schm'dt?, Antara” Am frdam 
mendapat keterangan dari pengurus ,,Pro Patria” jang menjatakan, 

| bahwa organisasi ini adalah organisasi “jang berusaha - memper- 
Gjuangkan kepentingan orang2 dan golongan2 Belanda jang teiab 
menderita karena perang jang laiu serta rehabilitasi nasional Be-   

| anti-Indonesia jang mana sadja, sekalipun ada hubungannja dgn 

ders in Indonesie”, 

'Djika oleh organisasi ini “pernah ditangkap di Bandung itu telah me- 
'disebut2 tentang ,,kolonel Schmidt”, ngadakan surat-menjurat — dengan maka jang dimaksudkan ialah kolo- :,Pro Patria” dan bahwa dalam sa- nel Schmidt sai 
Orang kolonel jang dipensiun pada njata ja telah dinaikkan pangkatnja tahun 1916, kemudian mendjadi re- sebagai ,,kolonel”. 
le: do paling Dalam. ,,Pro Patria” ini ,erdapat achir mendjadi ketua ,,Pro' Patria" djuga ,.0ud Indische gasten”, orang2 

'jang didirikan pada tanggal 21 Mei : : 
1953, dan sudah meninggal dunia di 

    
Indonesia, umumnja. pensiunan, ter- 

Sebagai diketahui, beberapa ssk. 
didirikannja organisasi itu turut giat 
dalam persoalan politik Indonesia, 
ia mendapat tentangan dan protes 
dari pihak ,,Vereniging Indische Ne- 
derlanders”, jang. berpendapat, bah- 

Pemerentah 

Akan Selidiki y« sereyinan? Idsehe Nederian 3 

Soal Berita? Penahanan wakili oleh Vereniging — Indische | 3 Nederlanders” itu. sendiri. 
|Kapal2 Nelajan Malaya »Pro Patria” menerbitkan sebuah KEPALA dir. Asia dan Pasifik madjalah bernama ,,Rapat”, mula? Kem. Luar Negeri dr. Sudarsono dipimpin oleh bekas opsir cnerang- , menerangkan pada hari Rebo, me an KNIL, dulu Pa ai In a nurut laporan jang sampai dita-  nesia, jaitu W.C. Koenders jang ke ngan Kem. Luar Negeripada 22 mudian bentrok dengan pihak pe- Desember jl. 8 kapal, menurut ngurusnja, sebab ja berpendapat. keterangan pembesar pemerintah bahwa kepentingan2 Indische- Ne- Malaya, telah ditahan oleh sesua derlanders oleh organisasi itu terlalu tu kapal Indonesia jang terdjadi didjadikan soal kedua, sedang jang didaerah lautan antara Malaya diutamakan jalah aktivitet politik dan Indonesia 2 graad 25 menit kaum kanan. 
emng dan 101 graad 10 menit | ,,Fonds Schmidt” adalah” fonds mur. Bi jang diberi nama Schmidt jan - Keterangan2 ini adalah berdasar- Jah meninggal itu. Sesudah Bebe kan laporan dari beberapa nelajan | meninggal, ,,Pro Patria” diketua Gangaa Tongboa. 8 kepa Ini komu “alah FP. Kebakek, “Joki Gender dian dilepaskan supaja kembali KNJL, dan disamping dia duduk membawa uang dollar 2000. !dalam pengurus bekas djenderal ge. Hal ini menurut pembesar2 Mala ' nie KNIL Statius Muller, bekas ya itu terdjadi beberapa kali. Seka- | kapten KNIL Mentel dan dua orang 

(lainnja jang sidak pernah ada hubu 
ingannja dengan Indonesia. 

Pengurus itu menerangkan, bahwa 

  

dan tindakan seperlu- 

mikian keterangan . dr. Sudarsono j kut-paut dengan aktivitet anti-Indo: 
4 - sekalipur Malaya jang di' pernah ada hubungan dengan van 

,orang2 KNIL jang ditangkap di 
Bandung, anggota? pengurus Com: 

.missie ter behartiging der belanger 
RI KEMIS KUNDJUNGI ivan Nederlanders in Indonesie), tag PARLEMEN. : “bab »Pro Patria” dari Organisasi itu Hari Kemis djam 10.00 pagi mendapat alamat2 orang Belanda di 

jang memerlukan bantu- 

Pengurus ,,Pro Patria” itu selan- 
bahwa kini 

| men. Kundiungan tersebut meru- dan dalam perdjalanan ke Indonesia. 
'pakan  kundjungan kehormatan jang dimaksudkan supaja dibagikan 
untuk berkenalan. jOleh ketiga orang . di Bandung itu. 
NN ear : 2 'Djuga uang dikumpulkannja. 
  

  

   
— KINI KITA TELAH meng 

ri kekuatan Naa na : . 

erharap agar Tuhan dapat memberi kebahagiaan dan melin 
Saudara? sekalian, diuga untuk kami sendiri. Kami utjap 

am menam 

was atau kuwatir kalau umurnja pendek sebab...... ia mendjadi 
Pena pena emar fjatur. Katanja lagi, 

'kin ditambah 
| dalam mem 

sehari-hari memb : 
kenjataan. Ini semua tidak 

: ,,Djangan kuwatir, soal 

Aengenai sifat dan tabiat sudah 
sing2, biarpun kita sama-sama me 
tentu sama mengenai sifat orang 

   

   

mukanja lekas kelihatan tua dan kempot. Mung 
Tae aMemgg: aa 1f gemar tjatur itu sering ber-analy- 

awa lamun 

    
lah mendjadi pembawaan diri ma 

-orangnja. 

jalu gembira, jang 
ke SUN: uh2, pe - : d 

Mana lagi. Kembali pada soal 
umur. Memang ada penggemar2 

| fjatur dalam usia muda 
, meninggal dunia, t 

|. banjaknja jang sudah t r 
masih mempeladjari tjatur, misal 
nja ,,old grand-master” J. Mieses 

“jang usianja hampir satu al 
Djadi terang kalau tjatur tidak 
boleh dibuat alasan untuk umur 
pendek atau pandjang. Ini tidak 
beda seperti tjerita seorang ka 

tinggi umur 

Hitam : A. Kotov 

    Putih: 1 Boles 
23 el hi b6) M 6 b7 3 

5. Kc3—e4, Mb7—d5 (Rentjana putih selesai dan dapat se- 
—£5, Rg6—f7 37. Kc5Xa6, Rf7—e6 38. Me5—c3! 

, Reb—f7 (Kalau Rds 40. Ke4 dan gS djatuh) 
41. Mc3—e5 (Dan sekarang hitam Pen lagi) 

—4d2, Rg6—7 (Dalam partai hitam menjerah dan 

. in: 43. Rd4, Mc6 44. Ke4, Rg6 45. Rc5, Md7 
5, Mc8 48. Rc6 dst.) Dan benda2 hitam semua 

terikat oleh putih. 20 : 

PENGUMUMAN: 
“a. Mulai minggu depan ,.Pro 

bleem Baru” kami 
-nomor satu. 

      

     

beri dengan 

ali probleem dimuat, 
djuga kami undi utk. 

hadiah dengan djalan undian di 
ngirim2 jang betul me 

gn demikian kami tidak 

adderlijst, tapi nama2 
i tjatat dengan 

seketika itu 

Ha $ Jai Ni boobs mpenjerahan kedaulatan”. Per m ain an Aktiviteit setjara terang-terang- 233 Ea SAS an jang terachir jang dilakukan “4 : $ oleh ,,Pro Patria” ialah turut ser: : : . tanja organisasi itu dalam rapat 2 5 Cc 1 r protes di Den Haag baru2 ini ter- 
hadap ditolaknja oleh Tweede f 5 Tun He pen meat jang meng- : : : “ay. Ihendaki dibukanja kesempatan indjak tahun baru, semoga kita (bagi semua Indische Medetian an kewadjiban sehari-hari. Kami | ders untuk, djika perlu, pulang 
Mena, 

: i » rogram-aksi ,,Pro Patria” ini 
tahun baru ini. Ada lagi kami 

|(Penjerahan Kedaulatan — 
I|Di Nederland Mereka Menggolong Pada | 

Peluru Jg. 
Dikendalikan 

NGKATAN ui! 

- | landa umumnja, dan tidak ada saugkut-pautnja dengan aktivitet | 

5. Lpenguras ,,Commr'ssie ter behartiging der belangen van Nederian-. | 
» TR 

jang mengabarkan, bahwa Smith jig | 

jang sebenarnja, se- Jah satu surat ,.Pro Patria” ini ter: 8 

Belanda jang dulu lama bekerdja dil 

Memang “ tidak senang | - 

  

    
  

Nasib ai : 
Nieuwekerk . 

0 ama 
Ia 

  
Polder terachir telah dikeringkan, tetapi bandjir2- dalam bulan Februari 
tahun jang lalu masih meninggalkan tanda2 kerusakan, dimana dahulu 
berada desa Nieuwekerk. di. Schouw en, Nederland. Dimana dahulunja 
berada desa makmur dari 2500 diiwa, ketika bandjir datang mengaki- 
batkan kerusakan2 hebat. Pembetala n' berdjalan terus,- tetapi tidak lan- 

tjar selama 'djulan2 masih diliputi lapisan tebal ranah Niat dan lumpur. 

SBI Dan Gratifikasi 
Djumlahnja Harus Sesuai Dgn Kekua- 
tan Perekonomian Perusahaan: Djangan 
Terlalu Rendah Tetapi Djuga Tidak 

: Usah. Tinggi-tinggi : 

  

BERHUBUNG DENGAN banjaknja orang mengetensahkan 
soal gratifikasi tahun 1953 dan upah periodik tahun baru 1954, 
maka PB-Serikat Buruh Islam Indonesia mengeluarkan ketera- 
ngan, bahwa mengenai gratifikasi SBI!I, meruntutnja atas dasar 
€konomi perusahaan. Tidak terlalu rendah dan tidak tinggi. Bera- 
pa banjak ita musti dilihat keadaan konkrit dzri adanja laba jang 
didapat oleh perusahaan selama tahun buku - jang telah didialani. 
Ini bagi setiap perusahaan mustiberbeda. Ada jang beruntung ba- 
njak dan sedikit. Sebaliknja tentu ada jang menderita rugi. 

2 | Siapa jang rugi tentu tidak akan 
kita paksa supaja memberi gratifi- 

Produksi 
kasi dan sebelumnja dibebaskan da- 

#saksik leh kantor2 erintahan Makanan ia sikan oleh kantor2 pemeri a 

  

ri tuntutan gratifikasi pengusaha ha- 

jang sjah memeriksa, bahwa perusa- 
Seimbang Dgn Banjak- haan memang rugi. 

£ 2 “ Tehnik pelaksanaannja harus di- 
nja Penduduk Dunia, Ka- 'rundingkan antara pengusaha de- 
ta Kem Pertanian: USA jngan Tn setempat, en de- 

£ . . .#ngan Djawatan jang berkompeten 
KEMENTERIAN rtanian kesemuanja untuk mendapatkan pe- Amerika Serikat mengatakan da jajanan jang semestinja. 

Aa pa Mengenai kenaikan upah dengan 
dania bados produksi bahan ma mata uang, sekretariat dengan ini 
Tan dan djumlah penduduk menundjuk. kembali pendapat  P.B. 
kini kira2 sudah seimbang. Soal: SBII . jang telah diumumkan “ pada 
jang kita hadapi dimasa depan. »tanggal 21 Mei 1953, jang .mene- 
ialah memperbesar perdagangan gaskan, bahwa SBIL debih suka men 

internasional, guna mentjegah tim dapat kenaikan upah berwudjud: tja- 
bulnja kelebihan hasil pertanian, 14 dari pada kenaikan upah berwu- 
kata kem. pertanian Amerika. djud uang. Bila kenaikan, upah itu 

Produksi2 pertanian “di: Timur | (“Yus imenerus dipaksakan » “berwu- 
Djauh meningkat, dan en : “djud “uang, maka kemorosotan har- 

dalam tahun 1983— 1954 mung '4 rupiah kita makin kin akan mentjapai rekord, tetapi |, @hirnja tudjuan menuntut kenaikan 
produksi seluruhnja hanja sedikit upah itu hasilnja hukan perbaikan 

  

  kuat sekali tjorak anti-komunis- 
menja dan pro-Oranje. Kesan ig 
diberikan oleh ,,Pro Patria” ia- 
lah, bahwa ia dapat dianggap se- 
rupa dengan organisasi2 kanan 
di Nederland lainnja jang tidak 
senang dengan ,.penjerahan ke- 
daulatan” dan penghapusan RIS, 
tetapi oleh orang2 di Nederland 
ia sulit dipikirkan sebagai orga- 
nisasi jang suka mentjampuri ak- 
tiviteit2 seperti jang dilakukan 
oleh Westerling cs. (Antara) 

peminat, jang merasa was- 

ia sering berpikir dan 

dan takut kalau dalam penghidu 
an jang chajal, ig muluk2 djauh 
benar. Tjukuap kami djawab dgn 
umur adalah ditangan Tuhan”. 

ndjadi penggemar tjatur belum 

wan mengenai seorang pengisap 
rokok” jang meninggal. Kata: 

'nja, sajang orang ini meninggal 
'dalam usia 60 tahun sebab ia ter 
lalu banjak merokok. Djika ia : 
tidak merokok, tentu umurnja Keonaran Lagi . 
bisa mentjapai 70 tahun! Nah, SUATU GELOMBANG baru 
pembatja boleh pertjaja atau | kekatjauan pada hari Rebo me- 
tidak, tapi untuk penggemar2 tja | ngantjam Trieste, ketika pendu- 
tur kami serukan: ,,Berdjoanglah | duk jang pro Italia mengutjapkan 
terus, dan dalam menjambut ta- |tuduhan2, bahwa Amerika dan 
hun baru ini kami harapkan utk. | Inggeris memusuhi kepentingan2 
Saudara, pandjang umur, selamat | Triesta. Wali kota Giamni Barto- 
dan kebahagiaan.” 3 li memprotes pembitjaraan2 Ame 

ea rika - Inggeris - Yugoslavia dibe- 
. Hakang pintu tertutup di Belgra- 

do dan ia bertanja apa jang se- 
dang dirantjang oleh fihak seri- 
kat disana, atau apakah lebih mu 

didat th. 1953 A. Kotov jdah mentjapai penjelesaian anta- 
telah bertemu dengan 1. (ra tiga negara daripada lima ne- 

es i a- ara. 

“1 aan 5 2d nmegpi! £ : Pada waktu ini Perantjis tidak 
bar sebelah. mengambil bagian dalam nembi- 
ag “etae23V- Onitah ret tjaraan2 di Belgrado itu, sedang- 

: Nb HN “untuk Ikan Italia tidak dapat turut serta 
kemenangan Na ga FT. karena belum mempunjai peme- 
menguntji djalannja kuda | tahan. Dianggap sebagai suatu 
KEbARAY L2d aa Mf3—c6 |kemungkinan, bahwa walikota 

: 26. b3—b4! h7—h$ 27. |Bartoli ingin agar masalah Tries- 
£2—f3, Rh8—h7 28. Kc3 Ita dibiarkan dahulu" sementara 
—e2 (Untuk maksud ke | Amintoro Fanfani berusaha mem 
d4) g7—gs 29. Rgl—f2, |bentuk pemerintah baru Italia. 
h5—h4 30. g2—g3, h4x Na ea an aa tg 
: makin memuntjak oleh berita? 
2 2 ks Aa Na tentang bujlirag pemerintah mi:- 
sai Huda putih Ari tem liter Serikat untuk mengerahkan 

pat ke e4 dan radja putih 

Trieste 
Terantjam Gelombang 

Dalam pertandingan -Kan- 

  

sebuah sekolah baru hari Kemis 
kepada mahasiswa -Slovenia. 

(UP) 

GARA2 TABIAT mata keran- maksud pada achir tutup tahun 
kami sampaikan beberapa hadiah 
kepada pengirim2 jang setia men 
djawabnja. (Untuk abonne ,,Sua- 

i 
' 

  

  

  
djang, seorang Belanda, kepala Pem | Abdulrachman, ketua 1 ! : | ! 

bagian Bahan Makanan pada BPM |senat Mahasiswa Fak. Hukum di Su. jang berada dipedalaman. . Untung 
di Balikpapan, hari Selasa telah ma rabaja menjatakan, bahwa para ma polisi awas, kini gerombolan jang 

lebih besar sadja djika dibanding |"&ib, retapi malahan ketidak rju- 
kan dengan taraf sebaik ban ,kupnja upah urtuk perongkosan hi Dunia II. Perlu dikemukakan, bah | “UP, sebab mang jang beredar — di- wa laporan ini tidak menjebut- masjarakat lebih banjak dari pada 
njebut kenaikan djumlah pendu- |adanja barang kebutuhan - hidup 
duk. (Red) . | Oleh karena itu SBII tetap memper- 

Di Ti . h duksi 'tahankan pendagatnja, bahwa salah 
He nE engan, PIOGUKSI isgtunja djalan jang aman bagi per- 

pertanian dalam tahun 1953 lebih | baikan nasib buruh Indonesia  de- 
besar daripada, ketika 1952 dan wasa ini ialah, djika para pengusa 
djuga lebih besar daripada zaman tag memberikan -kenaikan upah itu 
sebelum perang, persediaan padi? ' berwudjud tjatu dengan Hsaak js. 
aa Lana baik bagi manusia mau- dfumlahnja mentjukupi buat buruh 
ar An Spin ok Ke "Ia sekeluarga. Demikian berita jang di- 
1 kini djauh Bam besar daripa- aon kepada Antara?” 

a taraf sebelum perang, tapi |' : : en 99 Ent Eropa Timur produksi pertanian- . 
nja Belu jagi mentjapai taraf » Comet Di- 
zaman sebelum perang, terutama 1 
PP angnN AMA: kentang dan sabot? 
ternak-lembu. , : , 
Di Na Latin, produksi Ada ea Ditempat Ba- 

untuk 1953—'54 kira2 sama de- | «4si: K 55 
ngan tahun 1952—1953, tapi An Ka Ahli2 Pener 3096 lebih besar daripada angka angan Roma 
tahunan  rata2 sebelum perang. , 
Produksi pertanian dunia yuntuk AHLI2 PENERBANGAN di 
1953—54. lebih besar daripada | Roma pada Rabo malam menun- 
angka rata2 tahunan rata2 1935 jdjukkan ada kemungkinan, bah- 
—1936. Tapi sementara itu su- | wa pesawat terbang Comet Ingge 
dah tampak perataan dalam pro- 'ris jang baru2 ini mendapat ke- 
duksi dan gedjala ini mungkin |tjelakaan di Laut Tengah dise- 
akan terus tampak. babkan perbuatan sabotase. Atas 

Bagi dunia sebagai keseluruh- |dasar keterangan2 jang diper- 
ar, produksi pertanian dalam im- |oleh sampai sekarang, didapai 
bangannja dengan djumlah pen- | kabar, bal para penjelidik ke- 
duduk kini hampir sama dengan tjelakaan itu menundjukkan ke- 
produksi sebelum perang. Tapi: mungkinan, bahwa suatu atau be- 
karena ada berbagai2 perintang berapa buah bom: telah diletak- 
(handicap) ekonomi, maka tidak kan dalam bagasi .pesawat ter- 
ada distribusi jang seimbang. bang itu, sehingga 'menjebabkan 
hingga dibeberapa negeri pengex- pesawat tadi meledak dan hantjur 
port bertimbun2 kelebihan pro- dan bukan terbakar. : 
duksi bahan makanan, sebagai- Ahli2 ' menundjukkan, bahwa 
mana djuga sebelum perang. De- ji pesawat itu terdjun langsung ke- 
mikianlah al. laporan tadi, jang jlaut setelah beberapa ledakan ter 
seterusnja memberikan perintjian |dengar oleh banjak orang pen- 
mengenai produksi berdjenis2 ba (duduk pulau Elba dan ditempat 
han makanan. (Antara) dimana pesawat itu djatuh pada 

S mann ng aa majat2 korban ketjelakaan itu ti- 
2 ORANG SERDADU ING- | dak .tampak tanda2 terbakar. Ba- 

—. GRIS HILANG. . #gian atas dari badan para korban 
Markas besar Inggeris di Ti- Ihampir semuanja utuh tetapi ba- 

mur Tengah mengumumkan pada |oian bawah luka2 besar akibat 
hari Rabu, bahwa 2 orang serda- jledakan. Ahli2 tadi beranggapan. 
du Inggeris di Fayed (Mesir) tih | bahwa tekanan ledakan terdjadi 
hilang sedjak tanggal 11 Dianua- j mulai dari bawah keatas. Ahli2 
ri jang lalu. Sebuah truck jang | menerangkan, bahwa bahan pem 
dikendarainja dengan muatan2 |bakar kerosene (minjak tanah 
perlengkapan untuk kamp angka- | murbi) jang digunakan oleh pe- 
tan darat dari Fayed ke Tel el 'sawat tadi masih terbakar tetapi 

tidak meledak. (AFP). £ : 

  
Kebir telah hilang pula. 

jang membawa mau itu. — Helmy boot. Penghubung ini bertugas mex 
komisariat ngantar makanan bagi gerombolan2 

ra Merdeka” dan bukan-abonne). |ti ditikam sendjata tadjam. Jang me hasiswa jang didjatuhi hukuman aki bermarkas di Teluk Tiram ' sudah 
: peni dalah seorang . “Probleem kami muat dua |lakukan penikaman ada e 

dita sekali, tapi ,,Tjatur Indo | pekerdja BPM djuga. Waktu itu Be 
ig t|landa tadi hendak memperkosa is-!da itu akan diusahakan, entah dgn. 

Ba Kap Sa kaan sebuah Inaik appel atau djalan lain, supaja Li i 4 teri si pegawai tadi dalam 
Bani an Penata Nora kamar terkuntji. Si isteri berontak 

dalam tahun jang lalu dan belum |dan berteriak-teriak minta tolong 

"menerima hadiah, akan kami sam Djeritan ini didengar oleh suaminja 

paikan nanti pada waktunja setja jang kebetulan memotong rumput 

ra bergiliran. dan achirnja terdjadilah penikaman 

  bat-peristiwa ,,De Vrije Pers”, tidak terdjebak bersama motorboot dan 
akan meminta grasi. Tapi dalam pa sendjata2 apinja. Lain 

jang bernama ,,Patriot 

  

para terdakwa tadi tidak usah men- 
djalani hukuman pendjara. — Ge. | Pemimpinnja bernama 

orang penghubung dengan motor- 

, 

rus dapat membuktikan dengan di- | 

mendjadi, 

Seminggu 
Coty menerima 
— jakni tanggal 25 Djanuari 

11954 — dia akan menghadapi pe 
kerdjaan jang sangat penting, jg. 
bukan hanja ditunggu2 oleh rak- 
jat Peranijis sendiri, bahkan 
orang2 sedjagat akan melihat ba- 
gaimana sikap Perantjis nanti, se 
sudah Coty mendjabat presiden. 
Ja, betapa tidak akan menarik 
perhatian, karena pada Ian 129 
Djanuari 1954 itu di Berlin akan 
dimulai konperensi Empat-Besar, 
jang akan membitjarakan soal 
Pertahanan Masjarakat Eropah. 

: Sekalipun menurut konstitusi 
Perantjis kedudukan Presidennja 
tidak seperti Presiden Amerika- 
Serikat — dimana Presiden mem 
punjai kekuasaan memerintah — 
namun djustru situasi politik di 
Perantjis sedemikian rupa, se- 
hingga pribadi Presiden itu akan 
berpengaruh djuga. 

Presiden jang berbintang 
»Croix de Guerre” dan 

»Croix du Combattant Vo- 
lontaire”. 

— Pemilihan Presiden Perantijis 
jang dilakukan dengan setjara 
rahasia oleh anggauta2 Madjelis 
Tinggi dan Parlemen baru: sesu- 
dah 13 kali dapat memilih Presi- 
den. Jang terpilih ialah M. Rene 
Coty dengan suara 477. Orang 
ada jang mengatakan, bahwa na- 
Ima Coty tidak begitu dikenal 
oleh rakjat. Memang, dibanding 
dengan nama2 Gegrge Bidault, 
De Gaulle dll lagi, dia tidak be- 
gitu populer. 

Itu tidak berarti, bahwa Coty 
orang jang sama sekali tidak me- 
megang peranan politik Perantiis. 

. Sebelum dipilih mendjadi Pre- 
siden, Coty mendjadi wakil ketua 
Madjelis Tinggi, jakni jang pe- 
ngangkatannja dilakukan pada 
tahun 1949. Hingga kini dia ber- 
usia 71 tahun. Sebenarnja dia 
terkenal sedjak usia 20 tahun, di- 
mana lebih terkenal dengan dju- 
lukan sardjana hukum jang mem 
perlihatkan keahliannja pada ta- 
hun 1905 membela kaum buruh 
kereta api jang dituntut oleh pe- 
merintah berhubung dengan ada- 
nja pemogokan2 jang dilakukan 
oleh mereka. , 

Sementara 'itu dalam perang 
dunia pertama, Coty terdjun da- 
lam barisan sukarela. Atas dja- 
sa2nja, dari negara memperoleh 
bintang ,,Croix du Guerre” dan 
,Croix du Combattant Volon- 
taire”. 

Pengalamannja dalam pemerin 
tahan adalah, pada tahun 1947 
dalam kabinet Shumann, Coty 
imendjabat Menteri Pembangu- 
nan dan Perentjana Kota, pada 
tahun 1948 dalam kabinet Andre 
Marie, dia turut serta dan ketika 
kabinet Andre Marie djatuh ke- 
mudian digantikan oleh kabinet 
Schumann Jlagi diapun turut da- 
lam kabinet itu djuga. 

ga sebagai anggauta 
“Tinggi pada tahun 1948 kemudi- 
an pada tahun 1949 diangkat 
pe wakil ketua Madijelis 
tsb. 1 4 

Djabatannja sekarang ini 'me- 
njebabkan kegirangan bagi golo- 
ngan ,,Independent” (Merdeka) 
karena dia dari golongan itu. Dja 
di terhitung segolongan dengan 
Perdana Menterinja, jakni M. Jo- 
seph Laniel jang baru2 ini sudah 
mendapat mosi kepertjajaan dari 
parlemen dikala dia memberikan 
keterangan2nja mengenai politik 
serta tindjauan pekerdjaannja se- 
djak dia mendabat P.M. pada 28 
Djuni 1953. 

Diharapkan djadi penda- 
mai golongan jang pro 
dan anti EDC. 

Perantjis mendjadi titik perha-   
  

  

pun telah dilumpuhkan aktivitetnja. 
Idjuh kini 

rombolan di Bandjarmasin rupanja (sudah didjebloskan dalam tahanan, 
berorganisasi baik, mempunjai. se: | Kabar girang sekarang ' menge- 

nai soal karet, Menurut “ statistiek, 

|tian negara2 jang hendak meng: 
“galang EDC. Eropah sudah lama 
terapung2 dalam rangka pentijip- 
taan pertahanan bersama. Hal 
mana terutama sekali karena se- 
bagian banjak rakjat Perantjis 
tidak dapat menerima suatu ker- 
djasama  bersendjata dengan be- 
kas lawannja, jakni Djerman. Da 
lam hal ini sebaliknja dengan 
pendirian Amerika Serikat jang 
menganggap bahwa Djerman da- 
lam rangka pertahanan itu harus 
ikut serta. Karena pada waktu ini 
dianggap bahwa Djerman mem- 
punjai potensi2 jang berarti bagi 
pertahanan bersama. Kesunggu- 
an kehendak Amerika ini ter- 

halang karena Perantjis — seba- 
gai bekas kawan sekutunja — ig. 
dianggap sebagai suatu negara 
esar jang peranannja dalam po- 

litik internasional tidak dapat di- 
abaikan. 

Kedua soal jang berselisih itu 
menjebabkan  politisi2 Amerika 
mendjadi pening. Bukan pening 
dalam waktu sebentar, melain- 
kan sudah bertahun2. 

  

ternjata, bahwa 

ber tahun 1952 dulu 

Disamping itu, Coty dipilih dju 
Madijelis 

pemakaian karet 
alam di Amerika kini makin meluas. 
Sampai Nopember 1953 tertjatat pe tas perdagangan 
imakaian sebanjak 43.167 long ton, 
:sedang pemakaian sampai 

, 

Rene Coty 
  

Oleh : Seorang Pembantu 

TANGGAL 17 DJANUARI JANG AKAN datang Presiden 
ty akan menerima djabatannja. Vincent Auriol presiden jang 
Barangkali ada kebenarannia, bahwa. pribadi 
iipun demikian, bukan berarti bahwa Peranfjis memilih presiden se 
adalah disebabkan faktor2 lain, baik mengenai kepartaian di Per 
E.D.C. dan djuga keadaan di Tunisia, Marokko serta Indo-Chin 
hingga seolah-olah tokoh M. Rere Coty ,tenggelam” ketenarannja (populeritetn| 

sesudah M. Rene 
djabatannja itu 

  
— Coty — 

Dimuka ' tadi sudah kita sing- 
zung2, bahwa sekalipun kedudu- 
kan Presiden Perantjis tidak sa- 
ma dengan kekuasaan Presiden 
Amerika Serikat, toh tidak akan 
bisa dilepaskan pengaruhnia da- 
lam menentukan sikap Perantijis 
nanti dalam hal pertahanan ber- 
sama di Eropah itu. ,,Ja” atau 
stidak”, masih mendjadi teka-te- 
ki. 

Ketjemasan Amerika akan ter- 
tundanja pembentukan EDC jang 
lebih lama lagi menjebabkan 
John Foster Dulles pernah mem- 
yeringatkan Perantjis, djika Pe- 
“antjis tidak suka meratifisir per- 
djandjian tersebut maka Ameri- 
ka tidak akan memberikan ban- 
tuannja lagi. : “3 

Padahal, bersilangnja pendiri- 
an, partai2 politik Perantjis pada 
waktu ini sedemikian - ruva, se- 
hingga faktor inilah jang sangat 
mungkin menjebabkan Pvie Jaas 
iiel dalam pemilihan Presiden 
jang ke-12 — dimana dia hampir 
mentjapai angka jang diperlukan 

mengundurkan diri dari pen- 
tjalonan ...dan tampil kedepanlah 
orang jang sudah berusia 71 ta- 
hun ini. 

  

Tuan Tedjasukmana menjata- 

kan kegembiraannja atas keda- 

tangan delegasi tersebut. Diha- 

rapkannja agar didalam perte- 

muan nanti akan tertjipta sua- 

sana persahabatan jang pantas 

antara dua negeri tetangga jang 

baik dilapangan politik. 

Ketua DEIP menjatakan, bah- 

wa Indonesia tentunja dapat me- 

neruskan politiknja jang seka- 

rang untuk  mengisoleer Singa- 

pura sebanjak mungkin didalam 

hal “import dan eksport. Akan 

tetapi dalam pada itu Singapura 

pun dapat mendjalankan politik 

jang merugikan Indonesia, olel 

karena Indonesia untuk semen: 

tara masih tetap tergantung ke- 

bada import dan eksport, lebih? 

lagi, karena - Singapura . makir 

lama . dapat mendjadi. .. pusa' 
transaksi2 perdagangan jang il- 

legaal. @ 

Tuan Tedjasukmara karena itu 
menjatakan, bahwa kedua belah pi- 
bak perlu berusaha sekuat tenagz 
untuk memperoleh saling mengert' 
jang sebaik-baiknja. Menurut tuar 
Tedjasukmana, maka Singapura te 
lah tumbuh sebagai mata rantai (dar 
sebagai post) didalam sedjarah drai- 
nage-politik Eropah terhadap djadja 
han2nja di Asia. Tempat ini ialah 
dimana ditjoba untuk mengeksport 
sebanjak mungkin ke Eropah,, dan 
memasukkan barang2 industri seba- 
njak mungkin, Dari pihak Indonesia 
hendaknja diusahakan supaja peme- 
rintah, dunia perdagangan dan perin- 
dustrian Singapura menindjau kembali 
pendiriannia, terutama didalam hal 
jang bertalian dengan Indonesia, 

Menurut pendapat ketua DEIP 
tersebut, Singapura harus berusaha 
untuk menempati kedudukan jang 
dapat berakibat baik untuk Indonesia 
atau negara? Asia Tenggara lainnja. 

,Saja maksud — dan . hendaknja 
hal ini dimengerti sungguh2 djuga 
pada pihak Indonesia — bahwa 
Singapura sebagai perantara jang 
bonafid dan effisien didalam Jalulin- 

dan perekonomian 
dapat merupakan 

  
pada umumnja, 

Nopem- badan jang berguna sekali”, demikian 
tjuma ada tuan Tedjasukmana. : 

perkumpu- (41.749 long ton. — Harian di Ham-: 
lan dibawah tanah di Bandjarmasin burg ,,Die Welt” 

»Singapura harus merubah diri. 
mengabarkan, bah Singapura jang sekarang ini, dimata 

Pantjasila” |wa menurut suatu keterangan direk kami — baik beralasan ataupun 
Si. pabrik ,,Borgwardwerke” di Bre- tidak, itu tidak hendak dipersoalkan 
men, perusahaan itu hendak mem-j — hanja merupakan tukang tjatut. 
buka pabrik mobil 
mungkin di Surabaja. 
|ehusus untuk pekerdjaan montase, 

di Indonesia, (jang mau mendjual barang rosokan 
Pabrik tsb |dengan harga jang tinggi, Orang jg. 

mau membeli barang dengan harga 

  

lama akan menj 
M. Rene Coty tidak mendjadi sn 

anijis sendiri, " 
a lebih menar| 

berat djuga b 

Dia diberi 

idapi persoak 

kin menganti: 
iok dengan 

Laniel iang 4 
kin bahwa. 

Arang 
. dan Korea Utara 
erlindungan politik 

apakah para   
e et Spura ,Tukang 'Yjatuts 

Hanja Mau Djual Barang Roso 1 

Tinggi - Utk Perbaikan Hubunga 
Singapura Harus Robah Sika 

Tedjasukmana 

SINGAPURA HARUS menindjau kembali 

donesia menundjukkan pengertian jang semestin 

sia dan Singapura dapat ditjapai suatu kerdjasama 

tungkan kedua belah pihak” demikian 

Ekonomi Pusat, Suchjar Tedjasukmana, pada 

suatu pertjakapan dengan PI. Aneta berkenaan 

dari Singapura. Missi tersebut kabarnja akan 

membitjarakan kesukaran2 jang dihadapi oleh 

dalam perdagangannja dengan Indonesia, 

Sikapn 

jang berfae 

| balai 
snesias Dalam ba- 
- bergabung peda- 

Singapura-h 

zang2 dan 

luas. Djuga 

donesia 
a nisasi imbangan- 

Stan 

dan tjepat, 

rung dan taka 
aja orang | 

sangat berg 

dapat diperg 

mana sektor 
perekonomis,   

19 Djanuari Ia Akan Memanoku 
! . N : NA ng ei 

Djabatannja Sebagai Presiden | 

| Bekas Serdjana Hukum Jg: Pernah Membe : 

kan Buruh K. A Perantjis—Kata La 
»Coty Tangan Kuat” 

la Pemogo- 
Uiel: 

a 

His M. Rene Co- 
ikan mandaatnja, 

4 hangat”. Seka- 
sulam”. Soalnja 

Hinupun mengenai 
rhatian lagi, se- 

h sekarang ini golo- 
Pendent” memang mu 

dan  P.M.-nja 
“Independent”. 

NSBora2 “ djadjahannja 
Olak. 

4 Mu, pergolakan2 jg. 
adu sendjata didu- 

n Perantjis, anta ' 
Er Tune dan 

Ipakan beban jang 
agi Coty. 

Perantjis di Indo 
'Ika Utara tidak 

nama Peranijis, 
“Iutukan negara koio- 

dan sendirinja 
ul . Sekali pengharapan- 

lari nevaraa ““'dapatkan simpathi Gari negarad lang baru sadia me- 

dari belenggu pen- 

Wapat ditjatat, bah- 
Ng banjak mengha- 

'N2 jang sulit. Tetapi 
sebagai orano jang 
rakjatnja mengha- 

Padania untuk meng- 
tjana jang muns- 

m  Perantjis. Tjos 
kata2 P.M. Joseph 

Menjatakan: Saja. jas 
vita telah menjerah- 

jang kuat" Yantjis dalam tangan 

Maa 

50 Tawanan Korea 
Minta Asyl Di 

Swiss 

tawanan pe: 

i komisi repatria- 
“Orea, demikian di- 

Swjnda hari 
“ Pembesar? federal 
mengambil sesuatu 

"Ngngenai masalah ini 
1 banjaknja kesu- 

Rebordi 

apabila para ta- 
(iberangkatkan ke 

Itu para pembesar 
Sud ingin menanti du 

: banga n2 
Duari jang sampai ki- 
Merupakan teka-teki 

tawanan pada tang- 
Askan, atau tidak» " 

Situasi sesu- 

(AFP) : 

an Dgn Harg 
Dgn Indonesia 
Pnja, Kata 

iBnja dan apabila In- 
Ihaka antara Indone- 
lang akan mengun- 

Aa oleh ketua Dewan 
aw “SImis malam didalam 

dengan kedatangan missi 
YG di Indonesia untuk 

Singapur ura dewasa ini di- 

Yidjual lagi dengan 

Yilapangan | 

(akan kerdjasama 
. & akan tetapi ke- 

$ Gimata 

WUINS seperti tukang 
“Iainkan sebagai peran- 
bonagide. Didalam haj 

Lu tuan Tedjasukma- 

Pedagang dan pengusa- 

kan seleka PUa eharus melaku- 

cksport 

Indonesia, 

antaranja selaku 
misalnja dengan 

perniagaan 

'usaha2 jang hos 
| pandangan jang 

Pihak atasan benua 
Jak mendekati 

nembentuk « 

Siapa jang hen- 
Indonesia. 

bersedia 

an djalan ini da- 
ikatan2 partikelir 

OROkia, dan Kena aa 
jang baik. 
Tedjasukmana, 
bahwa didalam     

  

ing dan berguna 
Oleh karena sering 

An tambahan ba- 
“rta ntu dengan tiba? 

ada di Singa 
ialah seperti wa. 

1 meskipun umum- 
andja ditoko ja: 

tetapi Tedangg 
bahwa Warung 

io sGigbajok ajalann Persediaan barang jgx 

! Itu, Singapura me: 
Nuhan' internasional 

Ikapan baik, jang 
kan djuga oleh tuk kepentingannja, 

djasukmang “ : ai Cari, pihak DKIp 
tah, supaja «1 

angan tuan Te. 

kepada pemerin- 
tuk ' perundin uk perundingan dari Singapura itu 

delegasi, dalam Partikelir dari dunia njai p erwak it an donesia Mempu- 
jang kuat. 
maka . sesudah 

Missi tersebut, se. 
usaha2 dari Si- 
ab diundang un 

#” Indonesia, atau 
satu tau 

rombongan pes 
si : hesia mengundju- ngi Singapura, (Pia). " 

  

 



    

    

   

  

   
   

   
   
    

    

   

  

   

   

nterlo! 
. Ibunja Men 

— Sabtu (gl. 9 Dj 

Konjong Di- 

   

      

  

— Bethel Kudus, sebagai Saksi « 
penuntut Pendeta ” JACK R UNU. Terdakwa dalam 

  

  

  

LN na anta Fa . a10 Losman's Vigosen Tablets. 20 Rp. 12,50 Pep naga Pe ke aga .. Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
merusak kuntji (alat penguntm), |) (Tutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang Pabean cape da : penguntji "P. Kelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit Pan ta Ti yang, Terang paca |6) “ Losman's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 aa seredia Detapi aa ua| Obat peridapatan baru untuk -Orang Perempuan “datang bulan ke anggar 19-11-1953, guna. tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang keperluan an inya jaita sesu- | “darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu marah dah diusahakan untuk mendapat- Awas Perempuan hamil dilarang minum, - 
mem 1 Gipegang oleh |c) Losmaw's Leucorrhoca Tablets. Sa Ra RO pendeta Jack Rumimpunu tak Berguna sekali buat perem puan sakit keputihan (Pektay). berhasil. Diterangkan selandjut- | dy . Losmam's Syphilis Tablets. Tenan Pp: 12,50 nja oleh terdakwa, perbuatannja Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. tersehut dilakukan dengan sebe-|e) Losmam's Santal Cystol. Rp. 12,50 lumnja djuga telah minta idzin| Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah ' (Twitjing). dari ' Nonah Chrauder (usia 2.1. | 9 Nana Chocolate  Laxative Pil. Rp 3.— 60 th.) dan terdakwa memberi-| Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 4 tahukan djuga kepada fehak ke |e)  Lesman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 polisian, tentang akan dibukanja| — . Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama, geredja tersebut dengan merusak | h) Losman's Calosion Tablets. : Rp. 12,50 kan kuntji. san ' Henantan an Pe napas, hilangkan segala batuk. "Rumah jang di : an osmars Neuring Pil. : “Rp. 12,50 Pa Na s5 M3 Se Haa Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. “the Kudis. bubar obb ne | diampuni Ami pelintlon “Rablets Rp. 12,50 thel Kudus, bukan oleh Pendeta Fat 13 Mon -kahtets, & Rp3 Lao Po Pan 3 On Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. ala Na ap SN AAN Ter” | 4 anatara elootodk PA Rp. 12,50 Na. Pa Man .a “Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
J. Rumim unu Tsab t h 36. D “Losmar's Rheumatic Pil. 5 Rp. 1230 Mk Na Tenan Untuk sakit tulang entjok dll. sakit rheumatiek. t Na Ban NE nn, dan | m) Losman's Antacid Powder. Rp. 4— Ha aa pa sad “n. Chr. Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur. ta diaa aa Tt. : wa geredja ter-|n)  Losmans Nier & Blaas Tablet. "Rp. 12,50 La sr an wa atas namanja saksi Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan : dit £ epunu sedjak tahun '45, kentjing berasa sakit d.l1. 1 MA “ Sillupnja geredja tersebut, ka- Jo) Losman's Bloodtonic Tabiet. Rp. 12,50 « Na saksi J. R. tidak menghen- Mengandung Vitamin A. B. C, Untuk orang sakit baru sem- . daki sebuah geredia dikemudikan buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 3 oleh, dua pendeta. Selandjutnja ! Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. "saksi J- R. meneran 

e | Sesudah terdjadi perp 
— lam geredj 
'ketahui kotoran manusia dan a 0 kentjing terletak - diat 

| geredja Bethel, dan b 
, dijn hilang, hal ini 

. melakukan perbuatan djahat 

"3 

terdakwa dan pintunja terdap 
rusak. Keterangan saksi J.R- in .disangkal oleh terdakwa G.O.L. 

. Dalam tengah2- 
dadak Ketua Pe 

. pat kabar per inte 
Ibu beliau -m 

P3 1. hingga 
eninggal dunia, 

undurkan pada. 
00 ang a 

thel di Solo telah diberhentikan 
dari diabatannja sedjak tg. 21-11 1953 jl. Dan golongan Goei Oen 

  

2 
   

     

.. tap mempergunakan Geredia tsb. 
| buat tempat beribadat.”” 

   
St 

A 

| U. U, PERKAWINAN 
Ba Pertemuan "antara. . Organisasi 
Pu Wanita Islam” jang diadakan di Ko ta Bojolali baru2 ini jang “dihadiri 

oleh -wakil2 dari: A? isjijah,  Masji 'atul Aisjijah, G.P.LI. Puteri, Mus- limat telah merundingkan - hal? jg | berkenaan dengan usaha? jang nam pak dari sebagian dunia Wanita Is- 
am, telah mengeluarkan pernjata- an bersarga al. sbb: Menuntut ada- 

nja suatu U.UL perkawinan jang se . suai dengan hukum2 
U.U. perkawinan R.I, dengan per- 

— aturan2 chusus bagi golongan jang Bi beragama lains EN U TA 2 : ag 

2 Tren 3 P3 AA Pa MA MNON EMNN | ng : 

PELABUHAN TJILATJAP. 
..D.P.R.D.S: kabu 

telah mengambil di 
si jang ditudjukan 
rintah pusat. Res 
minta supaja pelab 
1 #iatjap diperbaiki dan 
kan.  Dinjatakan, bahwa 

«han ini sangat $ Dt 
dagangan. Dalam re 
diminta untuk memberik 

1 As 

- 

tan 

  

  

    

   
   
   

    

       

  

    
    

   

£ patan kepada tjal & as 
ji dari-sek'tar.' 

naik kapal had'i 
. djuga. Diduga, bai 

mikan biaja bagi 
dapat diperket : 

| TS ar 
— SEDANG TIDUR ISTEI 

-. Kondektur DKA Kudus be 
Imam Djarkasi umur kl. 35: tahun| ketika pada hari Rebo menghadap, | Kemis tgl. 13-14-1954 Ppt $ 
04.30 (Fadjar) waktu sedang ' tidur 
dirumahnja 'dt kps Wergu-Kulon Ku| 

' dus, mendadak Tebernja telah dil 
|. #orok dengan pisau tjukur jang ta-| |. diam oleh isterinja sendiri bernama | 

B. Soerati.. - Lan Sg 
      

   

iydibawah pim- 
| pinan Hakim M. Soemardi So- sit 

. srosandjojo telah memeriksa per- | 
kara merusak kuntji geredja Be-| ' 3. Aa 
Dek. 2 “Tafalan Rasa Ta an OBAT?2 UNTUK $ 
Wakil Ketua “Mop sagn| SEGALA RUPA SS 

gkan bahwa: 
etjahan da- 

a tersebut, pernah di- 

as podium 
eberapa gor- 

pernah dilapur C1 Kat Kenari p da HUGO HAAS 
h ada jang berwadjib. r » : : 29 O Benelsihan to Ata sign »The Girl On The Bridge 
00k Ro dgn pendeta Sie Boen Siet, THEATRE Sebuah film d jang meniedihkan producti S5... Attapi tidak diketahui siapa jang Pekan 201h. ana Dn MAA 

itu, 
Selandjutnja saksi - menerangkan 

sore harinja setelah kedja 
tsb., geredja dipakai beriba 
oleh  golongan/rombongan 

-nja sidang men | 
dada! ngadilan menda 
pat suatu halangan jaitu. menda 

rlokal - kalau 
a se 

sidang pemeriksaan - di- 
tg. 13 Pebr. 1954 

kan datang, sambil akan menentukan siapa sesungguhnja 

Liang sampai sekarang masih te 

5 |didapat kabar, 

Islam sebagai 

25 |. Dalam rapatnja pada tg. 

jap|seksi2 baru disamping seksi tari 

di Todatan (karena banjak terdapat 

TUntuk 

DP untuk dipakai pada Caulks, 

t 4 $ TER f £ 1 £ &N , 
Sana AAA 

Sei 

  

   

  

- KEPERLUAN. 
           

    

  

Semarang: TEK SENG TONG 
LEAN AAN ALL LL LA 

D 
ir - me. Ka xx    

Tanggal 15 dan 16 Djanuari 1954 

SOLO - 
5 SENAR PS 0 

Kabar Kota 
MOTORBOOT ,,DURIAN” 
UNTUK GUBERNUR 

DJATENG. 
Beberapa waktu berselang di- 

kabarkan, bahwa Gubernur Bu- 
diono- dengan instansi? setempat 
jtelah mentjoba motorboot ,,Du- jrian” jang kini masih  dipengair: 
an Semarang. Darifkalangan ig 
lajak dipertjaja didapat ketera- 
ngan, bahwa oleh Djawatan Pela 
Jaran Pusat, motorboot tadi dise- 

  

17 tb.kcatas 

DITJARI : 
p3 

  

   

    
    

    
   

t : 

Snelpers 
REX 

dah: berpengalaman. 
Surat2 lamaran beser- 
ta keterangan? leng-   aa na 1 : minta supaj iala- jang berhak atas rumah geredja |rahkan kepada Gubernur Budio- Merkat aa : tsb. Keterangan : jang didapati y NO untuk keperluan2 di Djawa dana bae oleh wartawan kita menerangkan, | Tengah. . gapertensi no. 5/1105. 

“bahwa Pendeta Jack | umimpunu | : : TEA RAIN san oleh Madjelis Ketjil Geredja Be- PERESMIAN SEKOLAH PE- 25 
.. LAJARAN SEMARANG 

: DIUNDUR? Pa mam Pernah dikabarkan, bahwa Se-:, INI MALAM D. M. B. (43 tb) 

      

ban Oajaran Semarang - akan REX e 15-00 -7.00-9.00 
ITres. an pada nanti tgi. 1 Pe- | z1 5.09 - 7.00 - 9. (Tuari 1954. Berkenaan dengan itu "an Ka ra 

t bahwa ada 'ke- 
'mungkinan besar peresmian tadi 
jang hendak dilakukan oleh Pre- 
siden Soekarno akan diundur 
sampai ditetapkan lebih djauh. 
Kini soal peresmian tadi 
masih didalam  pembitjaraannja 

ifihak2 jang bersangkutan. Kabar- 
Inja fihak  Djawatan Pelajaran 
"Pusat di Djakarta mengharapkan 

'METROPOLE 3.00-5.15 7.15 9.15” 

WARNER 
2x08 
F 
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Supaja peresmian tadi dapat dila- : Ame am WAR Gres 5 
ikukan setelah semua bangunan2 | Pesan tempat » Pagi djam 9.- — 12.-, 
selesai dikerdjakan. Seperti dike- 
tahui gedung? jang belum selesai 
dikerdjakan 'a.I. mengenai Aula, 
tempat renang, dedangkan jang 

"sudah selesai dikerdjakan teruta- 
. ma ialah mengenai gedung2” jang 
: dibutuhkan untuk beladjar. 

, 
i DJAGALAN 

Film Tiongkok sjsrita Kuno: 

(Ini film belum pernah main). 
eat 

PELANTIKAN PANITIA IaLaN PN Da ARA, :SALATI GA 10 Daan : Teler ulu tang 
Kota Besar Semarang akan diadakan 
pelantikan Panitya2 Pemungutan 
Suara di 5 Ketjamatan K.B.S. jang 
dilakukan oleh ketua Panitya. Pemi- 
lihan Kota. 

PRAJEKABUDI. yi 

Djanuari j.l. jang dipimpin oleh 
Mr. Soekardjo oleh perkumpulan 
kesenian Prajekabudi telah diam- 
bil keputusan untuk - membentuk 

  

DJERMAN MEMBUKA LAGI! 
HUBUNGAN PELAJARANNJA 

DENGAN INDONESIA. 

Perusahaan pelajaran HAPAG 
jang mengadakan hubungan pela- 
jaran antara Hamburg dan Ame- 
rika, dalam pertengahan kedua 
dari bulan Pebruari 1954 akan 
membuka hubungan pelajarannja 
dengan Indonesia. Kapal. perta- 
ma jang akan dipergunakan utk 
melajani hubungan pelajaran -ini 
adalah kapal barang turbine baru 
Dortmund” dan akan -berlajar 
melalui Bremen, Antwerpen dan 
Rotterdam ke Belawan, - Djakar- 
ta, Tjirebon, Semarang, Surabaja 
dan Makassar. Hubungan pelaja- 
ra ini akan diadakan sekali da-|: 
lam 6 salah ad ru 

(beksan) jaxg telah berdjalan mu 
1 bulan Desember j.l. jani sek- 
pedalangan, pentjak, krontjong, 

didaerah Salatiga), filsafat dan 
'Sastera, dan drama. Dalam per- 
siapan seksi seni suara dan sek- 
Si permainan tjatur.. Masing2 sek 

dipimpin oleh seorang ahli. Se- 
landjutnja — diwartakan, bahwa 
Prajekabudi kini telah mempunjai 
gamelan sendiri, dulu kepunjaan 

dati “Tirtokoesoemo- Demak, ig 
masih berada di Kaliwungu 
akan diangkut ke Salatiga. 

. dapat lebih memperkem- 
gkan tjita2 perkumpulan, ma- 
dikandung- niat untuk mema- 

n permintaan subsidie pada 
nterian PP dan K (bahagi- 
ebudajaan).      

    

MANS | 

1 Drukker 

jang & 

kap dan gadjih jg dil 

Hb. Gniversal Stores Bodjong 6B Semarang. 
I Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. | 

| . Toko Tjap KENDI Klaten Ba : | 
ho... Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9. Salatiga. 

| Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo. | - 

7.—9.— (17 th) 

,Sam Pik mendjumpai Ing Tay' | 

      

  

    | SIGNIN! OVER YOUR TIMBER 
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| mmm | 

Didjual dgn lekas 

' Bromfiets 1953 
| Keadaanseperti baru 

- 

TIMPEK? LESUP LETIH? 
Lantaran bekerdja keras | 
sepandjang hari tidak 
“berhenti. Malam  mau| 
tidur makan 2 tablet: . 

— MAHA TONIK —— 

(Bangakaa 

  

    

     

  

& 

2 13 

Besok pagi-seger kembali, tambah 
Isehat tambah kuat.» 

Terdjual “disemua Toko Obat, 

  

    

   

  

  

    

» 

  

  

“dikemudian hari, pilihanmu atas      

    

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dike Uu 9 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana “kau dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. 

Me 
OCCULTIST 

2 Seteran 109 — Semarang 
aBar 

| Kursus Mengatur Bunga 

D0 BLOBMSIERKUNST) 
dipimpin oleh Njonja DELMAAR 

  

4 nii t 

   EH” Akan di uka tan: gal 25 Djanuari 1954 djam 10 pagi di- 
djalan Saidan No. ? Semarang. 5 
Jang berkepentingan diharap segera berhubungan de- 

ngan Alamat tersebut diatas. “ 
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Pendapatan Baru . »Amiro Pomade” 

Tjap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 
bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang 
ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
berobah kleurnja asal pakai sehari du ali. Gosok sampai 
akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- 
bar, tentu memuaskan. ,..... , 

| HARGA per pot Rp 50.-— dan Rp25— 
Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama. 
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APA KAL | 
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MTS. 2-140-B. 

     

    
       

   

   
   

  

   
   

      

   
   

    

  

    

  

#,a au. Rana , Ce 
KARO Ka yen, Kera KAA UN Aa an AO OP3 
PAN NG NN RN DA LO SO 2 0 O0 hu G 0 33 aan MANA NIA Oa BNN Aa NU Log poo koe” S.. tanah 08 6 
Ce” Sat ba ho .3 

oten Lala” Aron Tatonnore PL Ot dea Ya sen Year tag Oa 

memelihara kesehatan-mulat 
dengan sempurna. 

    
   
    

   

   

    

     

   
   

   
   

  

   
   

  

    

     

      

   

    

    

   

    

  

           

   

         

    

  

   

SU hh 
Chlorophyil adalah 4 t "3 hidjau daun Ai aa Napas segar sepandjang hari! 3: 
babkan PN jang Chlorophyll meniadakan sama sekali | 
Berkat Ta n, para ahli sebab? bau mulut. Memakai Men- Tag bertahun-ta AN etorlua tasol setjara teratur, menjegarkan na- :N kimia dari : din todju pas dari pagi sampai malam. Chlo- tt 
kami, ag igidengan | . rophyll jang terdapat dalam Mentasol T 3 
kan obat Ka Huta ini, menghilangkan zat? asam jang Tg 
chlorophy!!. . dipergu- membahajakan email-gigi, pula me- Te 
anloroph Lae eliharaan merangi kuman? jang merusak. Chlo- TE 
nakan un rophyll memperkuat gusi dan mem- 

perbesar daja melawan inpeksi, 

. Mentasol 
NE 7 

m ul ut, 

, 

     S'EG AR“ MULUT SEHAT       DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan' Rambut 5 gram Rp 25,— 
       

(AAA PR      
  

      

     

  

Sepi? AE MIN Rp 18, — 
DUMAS Set 'Ngupasan 12 Jogjakarta. 

KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 
“. HOK AN . Patjinan Magelang 

ENG TAY H Pekodjan 101 Semarang     

  

Toko Obat ENG TJE 1100 Djl. Nanking 17 Madiun. 

Piala PLT      
    

ITY CONCERN CINEMAS 
LUX 500700 9.00 NI MALAM PREMIERE 
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1. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahai, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting uk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
terjampur dng sarinja Buah Ang- 

gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang das 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang 'sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 

- 

  

muda, £ Ha : 7 . $ “6 4 ANGGUR KOLESOM PO THAY, Amat pertu bagi prempuwo | peryyU 2 yi- . | Calamity Jane and Sam Bass jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, peran BEN ai rambat sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam Waktu : ( LG olor, by Technicolor, 3 

bunting, Belu diminumi sempat jukup agar badan Ibu tingal sehat |. ANGLAH | | Ta an an an baji dalam ndungan tinggal waras. j PI) £ ) La LK l : 5 5. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan PILEKKU! : NX L EN KN 
Hah koral Na inggalnja darah dalam badan  mendjadi ben | W IWGNWa NC ROYAL NI MALAM PENGHABISAN (u. 17tah) 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- | aa Naa” 5.00 7.00 9.60 ADE TICOALU Bintang Radio 1952753 nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi | SUHARA EFFENDI — NURHASANAH — EULIS ATIKAH 6 per enana, : jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- : : 4 s & k 2.99 aan Tenang Mera un Jukma #£ ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek " MENGHILANGKAN PILEK ja "3 V . dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- kin dengan bahan obat: Tion 1 denga ghoa jang mahal dan mandjur, dengan ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- “lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 6 botol SEMBUH sama sekali. ae 

'erdapat di TOKO2 OBAT dan TOK: 02 P. & D. diseluruh Indonesia 

Roy Rogers 45 

WELL SEE ABOUT 

  

NG YARY PINES, NO GE   IVE GOTTO FIND “3 
2 SOMETHING TO NE 

Ae ON CAULKS WHEN HE & 
2G COMES BACK IN HERE! 

  
— Suatu doos untuk di- 

pakai sebagai" serotan. (fikit 
Mary Pines). 

| — Saja harus menemukan sesuatu 
djika 

dia tiba- kembali “disini.   
       

   

    

(| AND To ME wmnouT 

  

IMB SL TIAT, CAULKS MALLOV! | 
ANY MORE La 

  
     

— Kita akan melihat hal itu, 
Caulks Malloy. 

— Aduh mata saja. 

— Sekarang, Marv Pines, 
serahkanlah daerah kajumu ke 
pada saja dengan tidak usah 
banjak tjingtjong. 

  

anak2. 

Hari Raya, Saptu, Mingga tutup. 

KEREKAEK KKN E KEKE KKS EKK 

    

PAGI TADI 

— PENJEMBUHAN DIDAPAT 
DENGAN 2 TJARA BE- 
KERDJANJA 
Kemandfurannja”VapoRuB, das Machiluk itu akan datang untuk mengatjau dunia! 
lag mengiangta dng ai Hebat! — Serem! — Gempar! Ia 
ada: pertama,setjara tapal | “TK 2 Lung Kg, Find dan kedus/ karena wpiktu ROXY INI MALAM PREMIERE (us 17 pahat AU tu djuga hawa VapoRub tsiy Ki 1 Te dinisepu fa bercay ra Teradnjas 5.00 7.00 9.00 IGOHN BEAL — WANDA Mc. KAY 2 

Dua djalan-pengobatan nil 
jang sering menjembuhkan 
8 
satu 

        -SOARING THROUGH GORGEOUS SPECTACLE AND 
GLORIOUS LOVE ...THE IMMORTAL GOUNOD 

AND BOITO MUSIC ! 
           

    

  

     ACHMAD 
ARTS 

Kalisari 10— Tilp. 2092 

Praktek umum dan untuk 

2 

  

   

   
   
      taspirod Maa DRAMA and GOUNOD'S OPERA, "FAUST” 

Libretto by Michel Carr& and Jules Barbier 
With added musical interpretations of ARRIGO BOITO 

Italo TAJO 
Nelly CORRADI ma Gino MATTERA ' 

A COLUMBIA PICTURE 

      

  

Djam bitjara: 5-6 
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   TALK Ta TA AAA TK 

   

       

   
    

     

  

   

He sold his soul for the love of a maiden! Menggemparkan! 
A 

. 

GRAND 
5.00 7.09 9.C0 

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

njanjian2 dan Tari2an modern. 

gunung Eta 

| TAD/ MALAN 
R k k biasa. 3 menh 4 

2. aku merasa st g 

dikit-sembuh, Dan... H 

v 

INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 

  

INDRA 
3.00 7.00 9.00 

INI MALAM D.M.B. (a. 17- tah) 
YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFF    

   

    

     
   

  

            
   
   
   

         

     

   

     
    

    

  

   

    

  

  jang tertjepat ......... Tjobalah 
malam ini djuga menggosok 
dada, leher dan punggung de 
ngan obat ini, karena setelah 
kurang dari 3 menit sadja 
terasalah kemandjurannja. Hi- 
dung terbuka, Jendir tenggos 
rokan berkurang, dada lapang 
dan batukpun terhenti. Waktu 
jang terbaik untuk menggo- 
sokkannja adalah malam hari 
bila hendak tidur karena... 

   

Besok malam Premicre : 

TI GAN 

2 THE : : 

   
RICAHRD CARLSON — JEAN BYRON 

THAT CAME ALIVE!... 

  

   
   

  

    

    

    
   
   

   

    
   

   
    
   

      
         
   

  

  

        
      

    
     

        
   

    

    

   

    

   

    

  

   

      

    

  

Kd Released thi 
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:ONE THRILLING NIGHT” 
No girl ever got so many surprises on her honeymoon!    

   
ala matjam pilek 1 cg at p dalara 

  

    

  

    

  

    
       

    

 Batjalah: Suara Merde 
25. 

ka       
  

  TA TA AS Ta 

  

  

Lype Bertji. SEMAKANG”, 
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