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'« Jaut, sedangkan untuk perikanan da- 

“kan hatsil“pro 
Tn dan aa 

| - Gi, pertama-tama jang 
-.adalah kebutuhan2- jang dihadapi | 

| tah tid 

“ njak jg. menangkap ikan diperairan 

| tahun 1950/1953 jaitu mengenai ka 
ret, thee, kina dis. Didjelaskan bah 

« Gjakan kembali- atau tidak. Kalau 

  

| datangkan bi nja 

| perhatian 

. berikan oleh Menteri 

teri 

malam, 
takan selandjutnja, bahwa kini 

   
   
   

  

        

tnkkt 
— Berhubung de maka da 
lam. th. 1950. Pemerintah. terpaksa 
mengimport beras jang berdjumlah 
600.009 ton. Angka ini dalam tahun 
1952 Tn en .000 ton 

   

       

   
      

  

     

        

    

      

    

   
      

   

    
   
   

    

      

   

  

   

    
     

  

   
    

    

rakjatnja sen 

sena 1 harus ada 
keadaan2 jang di- 

mikian mem 
sekali dengan 

baik. Untuk 
ntuk ,mendja 

h. harus menje- 
. Tetapi ka 

MENGEXPO 

Kemadji am. se mi 
on padi tadi bka reng se 
gala wsaha Ke. erian Pertanian 
dititik menitan Masa GutoaWivi- 
teit dari padg rakjai 
Mengenai : dinjatakan, 

bahwa produksi ng tertjatat 
angka 360.000 ton untak perikanan 

rat djumlah .tadi ialah 200.000: ton. 
- Hatsil2 tadi bara memberi consump 

| tie kepada tiap2 rakjat- 7 kg, se- 
a angka tadi ia- 

t idjusnja,  bahwe 
“Politik Pemerintah “ialah Mibninggi- 

duksi perikanan laut/ 
   

baiki produksi pe 
2 nelajan dengan djalah al. motori,| 

ikan 

h para nelajan jang dikatakan hi. 
pnja lebih ren “dari pada ka- 

- tani. Dalam ubungan ini didje 

23 

  

      
    

      

  

im nelajan, hingga Pemerin 
ak suka ambil tindakan tsb. 

Kini fihak Djepang dikatakan ba- 

sia jang terlarang dan tindak 
"ini sangat disesalkan, karena un 

tuk maksud tersebut masih didalam 

  

wa sampai kini masih ada 1 
cbunan jang belum  direhabilitir. 
maa hal ini Pemerintah telah mem 

rikan tempo kepada pemilik2 per 
kebunan tersebut untuk .mau .menyer 

nantinja sampai as waktu jang di 
asih tetap tinggal |        

         rakiat ikut : 

     

  

   

  

    

Selandjutnja dibent | ba 
mana pemandangan rakjat  menge- 
nai traktor. Sekalipun pada permula 
an traktor dimakan” Na aan 
adakan tjontoh guna mechanisasi 
dan mengadakan pertjobaan2, ter- 
njata rakjat sekarang ini begitu fana 
tiek dalam. soal traktor dan mende | 
sak kepada Pemerintah untuk men- 
   

    

    

kan 10 traktor de 
sampai achir bui 
rah Rembang telah dis 

   

  

       

   

  

   

   

ha. tanah milik rak Pati 
77 ha. dan Pekalong .- Rak 
jat di Banten dikat: tu ber 
semangat, hingga traktor 
Pemerintah supaja pa" 

  

    

  

   ninggalkan ' daerah 
   

   

  

   

ng bagus dalam soal per- 

an nan Ha ibuka luna memakai Tinggis/kaju, Kini | 
'rakjat Pasta terse- 

bu . kepadaw traktor 
.dan orang akan dapat memba- 
jpkan sendiri betana hebat nan 

hasilnja. Tanda2 iang menggi- 
rangkan tadi menjebabkan Men- 
teri ontimistis mengenai pertani- 
an, hingga achirnja tentu dapat 
kentjapai tngkat self-supvorting, 

sadja  usaha2 tadi dapat 
bantuannja dari iklim jang baik. 
“Demikian keterangan? “jang di 

Pertanian 

  

but ditudjukan- 

     

   

   

RA KITA jang agraris inf de 
hanja 1 ag menghatsilkan bahan 

di 

dikata kan, bahwa 
untuk 6 Indonesia. Sesudah petiah pe 

menurut ren 

Keppatan 

W demiki 

keinginan Die: 

'makgodtas henen oleh, Sasiroa 

la tendens kel dang-undang darurat dengan per bandingkam dengan | pang undang 

oleh Sartono bahwa terdapatlah ke- 

| dang2an jang. normaal, 

Ikok Bank Indonesia, 

|gantian lowongan a 
men dan beberapa undang2 keseha 

:|tan dan perburuhan. 

-mosi dan interpelasi sbb: 

11953 ada 9 resolusi dan mosi, 2 in- 

| terpelasi. “ 

(Zonder Izin 
ISukar  Poli- 

Pt Usaha Mesir Untuk 
| Perbaiki Hidup Ke- 

: n. Selandjutnja dituturkan || 
o keadaan di Sunda-Ketjil, dimana | 

. tanah du- 

  

to TU Aa" 
Smg. 

- 

Oh dl ja sudah termasuk meti arga etjeran 60 sin p. | 

-Rakjat Sangat Membutub- 
Utk Pertanian 
Pertanian Sadjarwo) 

n be- 
2 men- 

karena dengan gampang seka- 
diumbang-ambingkan, demikian ke 

2rwo dalam konperensi pers jang 
Bina dirumah G oa 

export kelihatannja naik. Hal 
ang dari harganja jang turun. 

dalam th. 1940 ter- 

   

$ 
@ 

Cammings: 
Amerika Tak Berniat 
Tjam yuri Urusan2 Soal 

N Indonesia 

"PEMERINTAH SAJA ' tidak 
ernah anna untuk men- 
Yyampuri urusan dalam negeri In- 
donesia. Amerika Serikat adalah 
Gegara sahabat Indonesia dan ka 

|mi tidak berniat untuk merysak- 

   

    

   

Meda 
“Seperti Mba abesar 

Cumming telah tib Ta Madan 
8 hari Selasa jl. “dalam kun- 

nja beberapa hari dida- 
erah Sumatera Timur. Bea 

Cumming katakan pula, bahwa ke 
mana sadja ia pergi“ didaerah ini, 
wara terkesan, bahwa tidak ter- 
apat rasa permusuhan dari “bangsa 

Indonesia terhadap bangsa Amerika. 

Kata Sartono: K 

Keadaan Perundi 

MASA-SIDANG pertam 

     Ono mengemukak 
Parlemen selama ta) 

pula dalam 
ga jar, lalu : 

jang silam. 

t 
- Dikemukakan pula oleh ketua, 
bahwa disamping naiknja hasil pe 
rundang2-an, pun terdapat sema 
kin berkurangnja pembikinan un- 

indingan sebagai berikut: 

Ditahun 1950 diselesaikan 8 
undang2, disamping pengeluaran 
43 undang2 darurat, ditahun Si 
diselesaikan 24 undang2, dikeluar 
kan 25 undang2 darurat, ditahun 
1952 diselesaikan 24 undang2, di: 
keluarkan 15 undang2 darurat, 
ditahun 1953 diselesaikan 40 un 
dang2, dikeluarkan hanja. 9 un- 
dang-undang darurat. 

dikemukakan Dengan demikian 

madjuan kearah keadaan 

nai hasil2 undang2 ditahun 
itu diantaranja dikemukakan pu! 
undang2 jang penting, jaitu un- 
dang2 pemilihan anggauta Konsti- 
tuante dan Parlemen, Undang2 Po- 

beberapa un- 
undang2 peng- 

anggauta Parle- 
dang2 ketentaraan, 

Djuga dikemukakan angka2 me-| 
ngenai turunnja djumlah resolusi, 

1950 ada 
41 resolusi dan mosi, 1 interpelasi, 
tahun 1951 ada Il resolusi dan mo: 
Si, 8 interpelasi, tahun 1952 ada 
7 resolusi dan mosi, sedang tahun 

| Tentang penindjauan2 jang di 
lakukan oleh Parlemen ditahun 

  

& gami 

' keluargaan 
PANITIA urusan veroba : 

| han susunan keluarga jang 
dibentuk oleh - pemerintah 

Gubernur 
Pr Ani” 

kan | erhubungan baik jang ada”, 
demikian Siemnakan Dutabesar 
Amerika Serikat Hugh S. ea 
ming Jr. Kepada wakil2 pers 
Medan, dalam satu konperensi 
ners mah konsul Amerika di 

n, Wiliam B. Kelly. 

Parlemen 1954Dibuka 
emadjuan? Kearah 

        

    

   
    

(Ketua. Sartoge.. 
idjojo serta angg /utaZ k 

xan selamat tahun baru kepada 

ka dalam tahun 1952 Pariemen - anga 
pleno dan menghasilkan hanja 24 undang-undang, 
1953 diadakan 201 rapat »leno dan a 
sehingga merupakan ,,record” djika dil ingkan 

  

| bersendjata pistol. 

| Kemis malam Djum'at sekira djam 

  

   
   Harapan Kemenangan ' 

- Tanpa Perang Ma- 

—.kin Besar 
aa 

  

(untuk djasa2-nja dilapang verusa 
haan dan perindustrian. "9 

Nixon mengemukakan tiga buah 
faktor: : 

1)  tembak-menembak di Korea 
terhenti: . 

2 pasukan2 Perantjis jang seta- 
hun jang lalu kelihatan mau me- 

ni ,sedang ' membangun” 

nganj O haNa 
3) dalam tahun |. dsilam komu- 

nisme tidak. memper kemena- 
ngan dinegara mana djuga diantara 
22 buah jang ia kundjunsi baru? ini 
dalam perdjalanan mengelilingi du- 
nia sedjauh “46.000” mil. Pimpinan 
presiden Eisenhower mempunjai re- 
fleksi keseluruh dunia. Demikian: 

kemena-   : 

  

Nixon. (UP). " 

Tentang keadaan ek i di Indo- 
nesia dikatakan ole Dutabesar 
Amerika itu, bahwa Indonesia alam- 

nja kaja dan untuk mengolah keka- 
Jaan alam ini perlu modal. Dalam 
hubungan ini diterangkannja, bahwe| 
memang di Amerika banjak modal, 
tetapi terserahlah kepada para peng- 
usaha Amerika apakah suka atau ti- 
dak menanam modal di Indonesia. 
Seandainja ada jang suka menanam 
modalnja disini, itu tentu terdjadi 
atas dasar berniaga, lepas dari pada 
soal ikatan pertahanan, (Antara). 

Untuk memperkuat pernjataannja 

ngalami kekalahan di Indochina, kik 

dari pihik RRT/Korea Utara, de 

Aan 

  

. 

  

    

. s0r diserang oleh awan panas. 

Thimaya Mung- 
|kin Robah Ke: 

patusannja 
ep netral, K.S. Thimaya, mung 

perang jang menolak dipulang 
hari Rebo tang akan datang k 

Kemang '8ng menawann 
setelah menerima 

mikian dikatakan malam Senen 
2 seorang djurubitjara India 

yunjom. Hingga ni 

    

Itia repatriasi ita masih - belum 
menerima reaksi RRT/ Korea Uta 
ra, demikian ditambahkan oleh 
djurubitjara tadi. LT 

Sebagai diketahui, India telah» 
mengambil keputusan setjara uni- 
lateral untuk mengembalikan 22.500 
lebih tawanan Tionghoa, 
Utara, Amerika, Inggris dan Kore 
Selatan jang menolak  direpatria 
|kan kepada komando? PBB dan 
rea Utara. 

. Djenderal John Hall, 
PBB, sudah perankan 
da djenderal Mentan bahwa 
mandonja kini telah bersiap. unti 
menerima tawanan perang jang 
dak dikembalikan itu sambil m   

ngan Jg Normaal 
    

  

  21 se a Pp 

pidatorja, bahwa 

  

        
     

   

dj kemadj uan2. Dji- L 3 aa : 1 jua fi 
any gadakan can 209 rapat F 

   

    

hasilkan 
     
     

   

“Fradio Pe 

djelaskan.bahwa mereka itu akan 
bebaskan pada tgl. 23 Djanuari. V 
nurut kabar, persiapan koma 
"PBB untuk mengangkut tawanan 
rang itu ke Korea Selatan, pada h. 
ri Minggu telah selesai. a 

Reaksi tidak resmi dari pihak 
rea Utara atas k 
Thimaya itu tglah 

“BEKU Mari 
ra lain menjatakan, 
Korea Utara tak dapat mendjamun | 
persetudjuan  perletakan  sendjata 
akan dilaksanakan bila tawanan pe. 
rang itu dibebaskan. (Antara). 

na undang2, diantaranja ada jg. 

2 jang Tn 

    
1 ditundjuk sebagai jang ter 
penting ialah penindjauan ke 
Minahasa merigenai pembubaran 
DPR dan DPD, penindjauan ke 
Sumatra Timur tentang pembagi 
an tanah, dan penindjauan ke 
Atjeh tentang keadaan keamanan. 

1 

Dalam masa-sidang pertama ta 
hun 1954 ini dihadapi 34 rentja 

dimintakan prioriteit oleh Peme 
rintah, jaitu usul undang2 perta 
hanan negara, usul undang2 me 
nundjuk gerombolan bersendjata 
sebagai perkumpulan terlarang 
dan usul undang2 penetapan un- 
dang2 darurat No. 9/1953 ten: 
tang pengawasan orang asing se 
tags undang2. 3 Fa 
“ Demikian pokok2 pidato. Mr. 
Sartono. (Antara Bi 3 

  

dikedjutkan oteh adania per'stiwa2 

ig seiaiu mengalami keg 
rupanja gerombolan ini terdiri dari 
daiam dunia kedjahatan. 

Dugaan bahwa semua usaha pe- 
rampokan ini dilakukan oleh suatu 
grombola, jang sama, ialah karena 
tiap? usaha perampokan selahi" dila 
kukan oleh dua atau tiga orang jg. 

Sebagaimana dikabarkan, pada ha- 
rr Dium'at malam di- djl. Mataram 
telah dilakukan usaha perampokan 
3 orang bersendjata pistol terhadap 
diri seorang pengusaha betjak. Te- 
tapi karena ketakutan mereka sendi- 
ri, usaha mereka untuk memeras 
uang gagal, tjuma dapat uang 
Rp.100 jang diletakka, dalam latji. 

Selain dari pada itu, pada hari 

21.30 pun sebuah rumah di dji. 
Pandanaran 41, telah didatangi 3 
orang bersendjata pistol. : Setelah:   Nadjib pada hari Minggu 

telah memutuskan, bahwa 
tanpa izin istimewa, tiada 
seorang Mesir pun boleh 
mempunjai lebih dari se- 
orang isteri. Panitia fterse- 
but djuga mengandinrkan, 
suprja pada  pertjeraian, 
pihak isteri tetap memeliha 
ra anaknja sammai auak ter 
sehat tjukup umur, 4 

Keputusan ini adalah se 
suai dengan tuntutan. orga- 
nisasi kzum wanita Mesir, 
jang telah 25 tahun lama- 
nja menentang polveami 

| dan system dapat aa 
dengan mudah, 2 hal jang 
menurut pendapat mereka 
mendjadi sebab terpenting 
dari rusaknja kehidupan ke 
Juarga di Mesir.   djarwo.        , 

  

membikin 3 orang pendjaga tidak 

Rampok Mulai Berak- 
si Lagi Di Semarang 

|Ada Grombolan . »Gang? 
(Hidjau Dlm Lapangan Kedjahatan 
Main Todong Pistol Dan Surat Kalen 

(Oleh: Djuruwarta Kita) 
KOTA SEMARANG jang dalam beberapa bulan terach'r ini 

seoiah-olah mengalami suatu ,,rust-periode”, 
gangguan perampokan2 bersendjata, pada har!2'terachir ini mulai lagi 

pergunakan alai2 sendjata- Kalau menilik semua usaha perampokan 
ni, jang satu dan jain hampir dilakukan dengan tjara2 jang sama, 
mungkin memang Kini ada sesuatu ,,gawg” jang hendzk melakukan 
operasi2 kekatiauan dalam kota. Tapj bila didihat dari tiar12 mereka 

alan, atau tidak meribawa has'! besar ita, 

t 

Jang Masi 
” 1 

e 

terbebas dari 

usaha perampokan dengan mem-   
»0rang2 baru” jang masih hidjau 

sier dirampas. Lain berita tentang 
todongan pistol terdjadi di dil. 
Oei Tiong Ham pada hari Sabtu 
malam kira2 pada djam 21.006 
Jang mendjadi korban ialah nj. 
S. jang baru sadja turun di seta- 
siun Tawang dari Solo. Menurut 
keterangannja, sedjaki dari seta- 
siun Tawang nj. S. merasa sela- 
lu: diikuti oleh seorang tetapi ba 
ru setelah berada di djl. Oei 
Tiong Ham jang sepi itu, orang 

melakukan aksi. Pistol ditodong- 
kan dan nj. S. terpaksa menjerah- 
kan “uang bekalnja  sebanjak 
Rp. 450.— 

PAK Surat antjaman. 
Selain terdjadinja perampokan? 

dan pembegalan ini, pun telah ters 
djadi usaha pemerasan terhadap diri 
tuan S.K.T. penduduk djl. Karang   | berdaia, perampok2 ini lalu menge- 

'tok pintu minta dibuka. 
|tuan rumah tetap menolak, dan me- 
ngatakan, kalau toh ada perlu, su- 
paja datang besuk  paginja 
Karena pertjobaan hendak masuk 
gagal, maka para perampok ini lalu 
kabur dengan membawa sebuah se- 
peda milik pendjaga. 

Rupanja habis dari sana, ram- tidak dipenuhi, S.K.T, diantjam akan 
pok2 jang sial ini lalu mentjari 
pukulan lain, Dengan alasan mau 
pindam telpon, seorang diantara 
mereka berhasil memasuki kan- 
tor pengangkutan Desto O.B. jg 
terletak di djalan Seteran dekat 
bioskoop Lux. Setelah masuk, 
seorang pegawai jang berada da- 
lam kantor tadi dibikin tidak ber lebih awas lagi dan tidak ragu? me- 
daja dengan todongan - pistol. 
Dan uang sebanjak Rp. 2000.— 
jang kebetulan dihitung oleh kas- 

1 

(UU 

  

Untung “oleh tuan T.G.H:, 

     

10 Kebudayaan Indonesia Cab 

Tengah. Pada tanggal 14 Djan. 1954 
9 tetangga Tg 
S.K.T. tadi telah diketemukan sebti- 
ah surat antjaman jang digantung- 

sadja. kan dipagar halamannja, surat ma- 
na ditudjukan kepada S.K.T. Dalam 
surat tadi dinjatakan, bahwa S.K-.T, 

harus menjerahkan uang sebanjak 
Rp. 25.000: kalau permintaan ini 

dibunuh dan gudangnja jang terletak 
di Tambaksari akan dibakar. Surat 
tersebut ditanda tangani oleh se- 
otang jang mengaku bernama S.P.S. 
Kini surat antjaman ini pun sudah 
diserahkan pada fihak polisi.  De- 
ngan menilik kedjadian2 diatas, ada 
baiknja djika para pendud 

“minta pertolongan jang  berwadjib 

Tk 

Gunung 

        

  

! 

(pat Juka2 

    

     

        
       

KETUA panitia repatriasi ne- | 
#bahaja tadi, 

reaksi “resmi | 

| 
| 

  

    

   
   

    

    

      

      
     

     
   
    

  

          

“Djerakah. Malah ada tanda2 bebe- 
Sirapa desa tidak dapay ditjapai dari 
“FSelo, .karenasdjalannja tertutup. Un 
s.Tuk' keperluan ini akan diusahakan 

Oputuyan dienderat (/a 

    “bahwa pihak 1 

Idianggap berbahaja. 

la 

jang” mentjurigakan ini - berani | 

uk berlaku d 

udjan Abu Timbulkan Kegelapan Hingga Dlm 
Djarak 4 Meter Tidak Bisa Dilihat Apa-Apa 8 

NAM Prodi Api Birkani 2000 Orang Diungsikan Ke Solo Dan Bojolali—25 Majat Telah Diketemu- 
kan, bahwa harapan2 akan perda | kan—66 Orang Mendapat Luka2 - Pertolongan Segera Diberikan 
majan '— s,kemenangan def Se 1 NA TN $ en Ng ngan: tiada perang” — kini ada| — PADA HARI SENIN Giterima kabar dari Pos Djerakah (Selo) terdjadinj tja 2 Beni dari pada satu tahun | jang tidak begitu dirasakan oleh, penduduk dan kira2 br Aca erna #. Nixon berbitjara dalam sebuah jar gloedwotk (awan panas) jang dibarengi dengan hudjan lebat sekali. Keadaan hawa udara pa- djamuan makan tahunan dari per) da djam 1.20 siang mendjadi terang, tetapi turunnja hudjan masih hebat. Sepandjang satuan perusahaan publikasi na- | terdengar beberapa letusan dari" G. Merapi dengan keluarnja awan panas jang berbisa La Bem Tg Dn Ng aa ig deni paha, mak bea buah hadiah the silver ani | penduduk di desa? Palelan, Pan Jardunas an Pe napenduduk, dikelurahan 

x 

. Kerban2 awan paras ini me 
njebabkan penduduk desa menda 

»ngelojom” dan ber 
djumlah Ik, 70 orang antara lain 
dari desa Pelawangan. 
r32 djom 1.40 keadaan disekitar 
G. Merapi mendjadi agak gelap, 
sedangkan angin meniup kedju 
irusan Selrtan. Didesa Manishar 
dio penduduk merasakan bahu 
Nirang. : 

Berhubung keadaan jang ber 

— Untuk mengetahui keadaan dari 
dekat, pada kira2 djam 15.30 hari Se 
nin jbl. Gubernur Budiono dengan 
“disertai pelbagai pegawai segera me 

nudjuJke Bojolali terus ke Selo dan 
Ibaru djam' 2045 malam Gubernur 
Budiono tiba kembali “di Semarang. 

Dalam keterangannja kepada warta 
wan kita al. Gubernur Budiono me 
njatakan, bahwa keluarnja lahar de 
ngan dibarengi oleh awan panas ta 
Mi, ini menjebabkan beberapa" pendu 

Korea (Yuk desa jang tidak dapat menjing- 
#kirkan diri mendjadi korban. Sam- 
pai pada sore harinja ' terdapat 25 
orang jang meninggal dunia jang di 
babkan olehv awan panas, sedang 
n 66 orang lainnja mendapat lw 
2. Korban2' tadi dengan segera di 
rimkaw ke Bojolali dan Solo un- 

f ri pertolongan “ seperlunja. 

Didesa ah sadja ada 20: orang 
penduduk jang meninggal dunia, di 
ana antaranja terdapat satu keluar 

terdiri dari 8 orang. Desa2 lain 
a jang terantjam oleh lahar, ialah 
rtabilan, Pantjerngisor, Sumber dan: 

djurusan Magelang. 

2 
      

    

      

inggolnja, Dr. Saleh, PMI. Dijwt. 

Sosial kini masihi tetap di Selo. Mu-! 
dai hari Senin sudah dapat diungsi- 

1 sedjumlah Ik. 2.000 torang pen 
duduk dari “lereng G. Merapi jan 

Y 

Lebih landjut dalam pembitja 
raan interlokal dengan Bapak 
Bupati Bojolali wartawan kita 
dapat keterangan, bahwa pada 
hari Senin pagi djam 09.37 disa 
terasa gempa bumi lamanja 

2 sekon. Kemudian pada  djam 
11.30 kelihatan awan panas jang 
menjerang desa Sumber,  Djam 
1.50 awan panas tersebut me 

njerang desa Pantjarngisor, Take 
ran. Diam 11.52 hudjan abu, 8 
menit kemudian pos pendjagaan 
gunung berapi di Dirak dihu 
djani pasir dan krikil. Pada djam 
12.03 nos tersebut tertutun oleh 
hudjan abu jang tebal sekali, 
sehingga keadaannja sanoat- 2 
lap. Dalam djatak 4 meter tidak 
bisa melihat apa-apa sedangkan 
kekuatiran terhadap  kemungki 
nan2 datangnja bahaja masih sa 
ngat besar. Abu awan panas ma 
sih mencantiam.  Djam 16.40 
awan panas tersebut mengalir ke 
sungai Apu dan sungai Gring 

sing. : 

17 Orang korban hari per 
tama. 

Sementara situ dapat dikabarkan, 
hingga saat kita menerima berita in 
terlokal (Senen djam '22.00) banjak 
orang jang menderia luka2. Diantara 
F3. orang terpaksa dirawat 
dirumah sakit Solo, sedangkan jang 
dirawat dirumah sakit Bojolali 24 
orang, Ea AS 
Djumlahnja orang jang meninggal 

menurut Bapak Bupati Bojolali- lebih 
kurang 17 orang. Pada saat malape 
taka itu datang, segera datang me- 
nindjau sampai di Djrakah Gubernur 
Budiono, Panglima divisi Moh. Bach 
run, sedangkan - Residen Surakarta 
menindjau sampai ke Selo. 
“Bantuan2 berdjalan “dengan baik 
sekali, antaranja dari Pamongpradja, 
Tentara - Polisi dan Rakjat. 

" Hudjan abu hebat. 
Lebih landjut dapat dikabar- 

kan mengenai meledaknja G. Me 
rapi tadi, “sesudah terasa gontja- 
ngan2 diatas tanah pada pagi ha- 
ri. kemudian ' terdengar letusan? 
dari G. Merapi. Dalam pada itu, 
didesa .Djerakah terdjadi hudjan 

ada 16 cm. Hudjan abu ini terda 
at pa di Selo, Ambarawa dan 
ain2 tempat lagi. Meletusnja G. 
Merapi ini menjebabkan Selo ter- 
antjam. Dilereng2 G. Merapi ig. 
dilalui lahar - jang mendjurus ke 
kali Apu kelihatan tegas sekali 
dari (Djerakah, pohon2 djadi 
angus. Kerusakan2 rumah terda- 
pat dibeberapa desa. Tanaman? 
penduduk seperti djagung, ketela 
pun musna. 

| 

8 . Dapur umum bekerdja 
keras. : « 

«Karena djumblah pengungsi 
|jang besar tadi, maka dah Tibet 
jang berwadjib disiapkan dapur 
umum di Selo dan Bojolali. Kepa 

la penduduk sudah diberi perto- 
longan2 berupa beras, ketiap. ka 
ju bakar dan lain sebagainja jang   | bila terdjadi usaha2 pemerasan atau 

perampokan, 

tangch anmoomehap 

1 KT MK sia" 

perlu. Semua ini sudah disiapkan 

       

Pantjarngisor, Pateran, Klakahduwur dan Klakahngi- 

Pada ki 

   

Merapi telah ke- 

tempo tadi 
(gloed- 

penduduk didesa Dje- 
Klakah dan Tlesoleje, 

persediaan2 sudah dilakukan se- 
idjak beberapa” bulan. Dalam 
memberi pertolongan tadi, rakjat 
pun membantu, demikian pula ti- 
hak tentara dan lain2 alat Peme- 
rintah. j 

AURI diminta bantuannja. 

Untuk mengetahui setjara dje- 
las keadaan di G. Merapi, Guber 
nur Budiono hari Selasa akan 
minta bantuannja fihak AURI 
untuk mengadakan  penindjauan 
diatas G. Merapi. Dengan dijalan 
ini akan diharapkan gambaran 
jang lebih bermanfaat terhadsr 
|desa2 jang terkurung dilereng Me 
rapi. dan terpentjil sehingga sukar 
diberi nertolongan oleh fihak jg. 
berwadiib. 

Sed'ak hari Senin. dokter? dari 
Karesidenan Magelang dikerah- 
kan, diuga ambulance? dari Solo 
dan Klaten tidak tingcal diam. 
Tentara maupun rakiat. sulung 
lengan badju untuk memberi per- 
tolongan2. 

Djam 6 pagi mas'h tenang. 
Dalam pada itu dapat dikabarkan 

pada hari Senin ketika wartawan k' 
ta dalam perdjalanan dari Solo ke 
Semarang kira2" pada diam 6 pagi 
tiba di Bojolali tidak melihat tanda? 
bahwa gunung Merapi akan meletus 
Puntiak Merapi dari djauh tamoval 

dalam keadaan tenang, sedangkar 
'keadaan udara diatas puntjak masih 
ter?ng tjuatia. - 

Djuga penduduk dikota Bojalali 
pada pagi itu tidak menundjukkar 
ketjemasan mereka. bahkan peda-   

| 

beri, bantua Bae par... 
k jang terantjam tempat 

2 “pi meletus adalah, berarti ,.Kiahi Pe | 
truk” lagi dandan-dandan (sedang 

Ipentingkan 

abu jang hebat dan.tingginja abu 

gang2 hasil bumi jang datang dar: 
djurusan utara kota Bojolali masik 

datang mengalir menudju ke pasar 
Tetapi. apa hendak dikata, mungkir 
mereka 'terkedjut pada waktu mere- 
ka kembali dari pasar' setibanja dide' 
sanja sudah” melihat abu diatas atap 
rumahnja. t 

Pen'udak d'lerenc Merap' 
mempertjajai Kjahi Pe- 

Oleh karena penduduk dilereng Me 
rapi masih banjak iang tebal kenerf 
tiajaannia bahwa diika gunung Mer: 

adakan ..reparasi”) menjebabkan me 
reka sedikit sekali jang suka meng- 
ungsikan diri. Soal kepertjajaan in! 
pula jang sebanarnia agak menjulit- 
kan pihak jang berwadjib untuk 
menghindarkan rakjat dari 'maraba- 
haja. Pengungsian dikehendaki agar 
korban meletusnja Merapi bisa dib' 
kin seketjil2nja. 
Dalam hubungan ini belum di- 

peroleh keterangan berapa dium-: 
lah ' kerugian” 'rakjiat  didaerah- 
daerah jang menderita itu, kare- 
na belum diperoleh angka-angka jg 
tepat berapa djumlah hewan petan' 
jang. binasa, djuga belum diperoleh 
keterangan berapa hektare luasnja 
tanaman jang tertutup abu, karenz 
biasanja tanaman2 jang tertutup abu 
gubung tidak bisa diharapkan hasil- 
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Untuk dapat mengikuti bagaimana 

jang telah membikin kerusakan dan 

    

         

        

  

   

    

   

    

   
   
   

           

    

      

  

   

      

EMERADI dari 

peta jang dibikin oleh seorang pegawai dari Dinas Gunung. 

    

   

KRINDJIN 

  

mengalirnja lahar. gunung Merapi 
kematiannja 25 orang kita muatk 

  

  

Antarkantah 

Seruan Abdulhamid M 

Seruan Arudji : 

SALAH SATU putusan kon 
jang selesai hari Sabtu malam di 

sehatan Dr. Moh. Ali tentang us 
tingan soal kesehatan rakjat.” Pu 
rapat umum PSII Minggu pagi di 

Dr. Moh. Ali telah memberikan 

hal kesehatan rakjat sangat harus 
rah Sulawesi-Selatan. 

Pembitjara pertama 
umum PSI itu ialah - Abdulhamid 
Margana dari pimpinan komisariat 
PSII wilajah Djawa-Barat. “Seluruh 
pembitjaraannja — dipergunakan utk. 
menegaskan, " bahwa” tidaklah ada 

pemisahan antara agama dan nega- 
ra. Kalau ada paham jang menjebut 

kan pemisahan, menurut: pembitizra 
bukanlah dari “adjaran agama, teta- 

pi sesmata2. hanja pendapat sercng 
barat” jang memang tidak menghen 
daki agama turut mengatur negara. 

Pembitjara djuga menegaskan: dar. 

menferukan” supaja. ummet 

pada rapat» 

Islan 

gas 

  

Perbepbsi: 
Bid2 Jang Mengatjau 
Harus Dihukum Berat 

PERSATUAN Bekas Pedjuang 
Bersendjata Seluruh Indonesia 
(Perbepbsi) dalam pengumuman- 
nja hari Senen menjatakar, peng 
hargaan dan memudji sikay tegas 
dari kabinet Ali-Wongso-Arifin 
ang telah menangkani aregota2 
komplotan kolonial Belanda baru 
baru ini. Dan Perbephsi mercan 
djurkan supsja erang2 Belanda 
kolonial lainnja jang tersangkut 
Terkomplot afau ditjurigai dsn. 
tidak sendang porokat dan A'ohz 

tannja dihukum berat atau d'usir 
dari Irdnnesia. Seland” —“ DPP 
Perbenhsi menjatakon, bebwa da 
lam usaha ini ja akan serent'- 
memberikan bantuannja kepada 
nemerintah.   nja. 

  

Hubungannja Den Niat S 

MENGENAI USUL iang di 
merangkap menteri L.N. Filipina 
bentukan blok ekonomi ' Asia Ten 
reksi Asia dan Pasifik Kem. L.N. 
soal tersebut sedang dipeladjari 
Mengenai soal pembentukan po 
disinggung2 oleh Garcia dr. Suda 
dikemukakan dalam konperensi 
butuhannja hal tersebut mesti di 
tersebut diliputi kepentingan eko 
industrinjia “dan jang masih agra 
'satu garis dalam bahan mentahn 

Atas pertanjaan apakah ada persa 
maan ,,pool” tsb pada ,,pool” berla- 
ku untuk. Benelux didjawab dr. Su- 
darsono hal itu adalah berlainan sa 
ma sekali oleh karena disini jang di 

ialah ,,pool” “dari pada | 

  

  

Bld Djuga Minta 
Bantuan Pesawat ' 
“Udara Dari USA 

“SUMBER2 MILITER jang lajak 
dipertjaja mengatakan hari Minggu 

di Washingotn, bahwa berita2 jang 
berasal dari London, jang mengata- 
kan bahwa Amerika Serikat akan 
memesan pembuatan . pesawat2 ter: 
bang di Inggris untuk djumlah uang 
jang besar guna memperkuat angka- 

tan udara Inggris, diduga akan m 
mimbulkan permintaan dari pemes | 
rintah Belanda kepada Amerika, su: ' 
paja djuga angkatan udara Belanda 
Viperkuat. 

| 

Menurut sumber2 jang patut di 
pertjaja, Amerika bermaksud meme. 

san pembuatan pesawai2 terbang se- 

harga $ 250.000.000 selama" 2 ta- 
hun jad, ini di Inggris, untuk mem- 
perbesar dan memodernisasi  angka- 
tan udara Inggris. Hal ini menim- 
bulkan dugaan, bahwa Amerika ber: 
pendirian ' bahwa  djuga  negara2 
NATO jang ada di Eropa darat ha-   pada waktu jang tepat, karena 

  

rus memperbesar dan memodernisas,, 
Si angkatan udaranja. (Antara). 

    

Blok Ekonomi Asia-Tengg 
Rentjana Mem-,,Pool” Bahan2 Mentah — Adakah 

Asia-Tenggara ?. 

'dari Manilla menghasilkan kemun 

istim Pertahanan Militer 

kemukakan oleh wakil presiden 
Carlos. P. Garcia sekitar pem- 

ggara, dr. Sudarsono kepala di- 
menerangkan kepada ,,Antara” 

backgroundnja oleh pemerintah, 
ol bahan2 mentah ' sebagaimana 
rsono menerangkan hal itu sering 
Ecafe dan kini memang terasa ke 
selesaikan setjayas tiepat. »Poot” 
nomi negara2 jang belum madju 
ris ekonominja agar dabat ambil 
ja pada negeri2 pembeli, 

pendjualan ' bahan2 mentah dan 
pool” tsb dimaksud untuk mentje- 
gah kegontjangan harga2 jang me- 
nurun sampai 20 hingga 30 pCt. 
Hal ini dapat diketahui dari laporan 
Fcafe. 

Soal ini djuga belum  diadjukan 
dalam sidang ,,Ecafe” di-Lahore dan 
di Rangoon. 

Atas pertanjaan ,,Antara” apakah 
ada hubungannja Move mengenai 
pembentukan satu blok - ekonomi 
dengan sesuatu persekutuan militer 

pernah dikemukakan oleh Ouirino 
dan Syngman Rhee dr. Sudarsono 
djaywab kemungkinan2 itu tetap ada. 

Tetapi, kata dr. Sudarsono, meng 
ingat politik luar negeri pemerintah 
Pilipina sekarang adalah berlainan 
dengan politik luar negeri pemerin 
tah Guirino dan kini politik Juar ne 
gerinja sudah mendekati politik luar 
negeri pem. Rep. Indonesia) maka 
hal demikian ia sangsikan. 

Dikabarkan. wakil presiden  me- 
tangkap menteri L.N. Pilipina C.P, 
Garcia madjukan usul tentang pem- 
bentukan blok ekonomi dari nega- 

ra2 Asia Tenggara jang ,,merdeka” 
sewaktu ia mengadakan pembitjara- 

an2 orjentasi dengan diplomat2 da- 
ti negara2 sehabat di Asia Tengga- 
ra. Pembitjaraan2 pendahuluan di 
lakukan Gercia itu menurut AFP 

kinan2 baik bagi pembentukan blok 
tsb jang menurut rentjana akan me   liputi Burma, Taiwan, Indonesia, 
Malaya, Pilipina dan Muangthai. 

(Antara). 

onal Indones 
lai Kepsda Tuban 

Barat —Tidak Ada Pemisahan Antara Agama - 
Dan Negara: Katanja Lebih Djauh 

Menjela!” 

si jang difudjukan kepada putjuk pimpinan PSI supaja menjata- 
kan persetudjuannja terhadap be Ied-kebidjaksanaan Menteri Ke- 

dihadiri oleh kira-kira 25.000 orang. Seperti diketahmi, 

ngerahkan tenaga dokter rartiku lir untuk dipekerdjakan srmenta 
ra waktu didaerah2 ing songat kekurangan tenaga dokter, pada 

(hai PSIL Tentang p 

gloermulaan pihak Barat terus men- 

  

Negara Nasi- 
ia Sekaravg 

     

2 

P3 
argana Dari PSI'Djawa- & 

Djangan ,,Tjela- 

perensi PSII wilajah Djawa-Barat 
Bandung jalah membuat resolu 

aha menolong negara dari ..kegen 
tusan ini telah diumumkan pada 
lapang Tegallega Bandung” jang 

Menteri 
laporan” tentang nraksudrja me 

segera diperhatikan, a.l. didae- 

mengantarkan negara nasional In- 

donesia - sekarang ini kepada Tu 
han”, sedang tentang kewa jiban 
ummat Islam supaja turut m Ingu 
rIIS negara, oleh pembitjara disebut 
kan sebagai bakti kepada Tuhan. 

Arudji menjerukan dja- 
ngan fjela-mentjela. 

Pembitjaraan Arudji Kartawi- 
nata, presiden L.T. PSII dengan 
atjara ,,sikap PSII pada dewasa 
ini” adalah hampir r 
sama rana jang telah Saat 
nja pada malam resepsi peren 

pemilihan 

& 

lan tentang adanja berbagai par: 
ai politik di masjarakat Indone 

sia, Arudji ber-ulang2  menjeru- 
kan supaja satu sama lain tidak 
ijela-menijela dan memberikan 
kesempatan kepada ummat di In- 
donesia untuk dengan bebas me 
milih partai atau ideologi mana 
jang disukainja. # 3 

Dengan adanja uraian Arudji 
Kartawinata sekitar pemilihan 
umum ini dapatlah ditjatat, bah 
wa baru pertama kali inilah ter 
djadi suatu kampanje pemilihan 
umum jang tidak disertai tjelaan? 
-erhadap partai2 politik Jain. Urai 
an ini nampaknja telah diterima 
dengan tenang dan puas oleh ha 
dirin, meskipun Arudji pada po 

ak 

   

koknja  mengandjurkan  supaja 
ummat Islam hanja memilih 
orang2 untuk didjadikan wakilnja 
Jalam parlemen dan konstituante 
itu adalah orang2 jg akan mem 
yawa ,,rakjat kesurga”. "3 

Dapat ditjatat pula, bahwa 
Arudji Kartawinata selama 8 ta 
hun :ni baru pertama kali ini ber 
sitjara dimuka rapat umum di 
kota Bandung. Ia berbitjara da 
lam bahasa Sunda jg sangat Jan 
jar. 5 

Harsono: Umat Islam ti- 
dak terpetjah. g 

Dalam pada itu pembitgara Har- 
sono Tjokroaminote, ketua Depar- 
temen Penerangan dan Propaganda 
PSII dengan sangat telah memban- 
tah tuduhan? jang menjebut bahwa 
kini ummat Islam Ingfonesia berpe- 
tjah-belah. Mefiurut — Harsono, um- 
mat Islam Indonesia tetap bersatu, 
tetap tidak bertjerai-berai. Ia mene 

gaskan, bahwa jang sekarang: tam- 
pak berpetjah-belah Yg ialah pemim 
pin2 jang menamakan dirinja pe- 
mimpin2 Islam jang penakut dan 
pengetjut. Pembitjara djuga  menje- 
butkan, bahwa di Indonesia kini ma 
sih terdapat banjak ,,badjingan2 po 
litik”, dan memperingatkan kepada 

hadirin bahwa kini djuga- terdapat 
sbadjingan2 politik van Mook' jang 
suka pura2. bersembahjang atau pu 
ra2 berkepala-banteng”. Antara). 

TA 

Terdapat Per- 
setudjuan 

Mengenai Tempat Kon- 
perensi Berlin 

MENURUT - “DJURUBITJARA 
pihak Barat, wakil-wakil Barat dam 
Soviet ' Uni dalam perundingan-pe- 
rundingannja di Berlin Minggu pagi 
IL telah mentjapai persetudjuan mes 
ngenai tempat diadakannja konpes 
rensi para: menteri luar negeri Em: 
pat Besar” pada tgl, 25 Djanuari jg. 
akan datang. Isi persetudjuannja ri- 
dak segera diumumkan, akan tetapi 
menilik gelagatnja pihak Barat achir 
nja, memennhi djugte tuhtutan Soviet, 
supaja separo dari djumlah sidang 
sidang konperensi' 1sh. dilangsungi 
kan di Berlin Timur jang ada dibu: 
yah. pengawasan Soviet, 

Periindingan2 ini mula-mula di- 
hentikan oleh pihuk Barat pada hari 
Kemis il. akan tetapi" Kemudian di 
mulai lagi pada hari Saptu jl. dan 
diteruskan pada hari Minggu. Pada 

desak, supaja dari tiap-tiap 4 si: 
dang, hanja 1 sidang sadja jang di: 
langsungkan di Berlin Timur, se 
dangkan jang 3“ sidang lainnja “di 
Berlin Barat, 

LA 
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| pemuda jang telah ,.digondol gadis 

ZA 

2 “rumah dan para 
"Ek 

| kedjurusan kuburan Tionghoa dibe- 

— 1 djam orang mengedjar K. diseki- 

. dengan 
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« Kepentingan Republik Indonesia 

     

  

      

   

    

a (Oleh: Wartawan Sendiri) 
”n | UMUM jang pertama kali akan dilakukan di- negara mn dasar demokrasi. Wakil2 telah diadjukan oleh ii dalam menghadapi pemilihan umum nanti, lepa partaian untuk mengabdi kepada nusa dan, ban amp3i Merauke, demikian a.l. Wali Kota Se- 

ji , mpahan kepada para anggauta t Kek ata “Rote aan #1 

- Selandjutnja . Wali Kota memper- 
ingatkan tentang adanja aliran dilu 

2 Jar jang mengharapkan supaja pemi- 
|Hihan umum itu tidak berhasil dan 
Iperdjoangan jang dilakukan oleh 
Dwitunggal Soekarno — Hatta. De- 
ngan segala siasat, fiiak lain telah 
mengluarkan provokasi2, agar nega 

. #ra kita tidak teratur. - Karena ini, 
»Imaka Wali Kota mengandjurkan un 

    
     

ta : , tuk mengadakan persatuan utk. da- 
h aka : . Ipat diperlihatkan dunia luar, teruta jaan. Panlok can | Ma agar pemilihan umum nanti ber i Bana Apa sedja” langsung baik. Dan untuk itu, ber- “dj Isumpah dan berdjandjilah demi" un 

-|tuk kepgitingan Republik Indone- 
sia, demikian Wali Kota. Kemudian 
para anggauta jang berdjumlah” 30 
orang dengan satu per satu lalu di- 
sumpah menurut Agama masing2. 
Bunji sumpah ini sbb.: 

      

  

   

ngan uang- 

ja pint: . menjusun : ! $ 
menang angka. Seper- Demi Alah saja bersum- 

. dis. pah: 

    

    

    

    
   
   

    
   

     
       

   

    

   

    

1. bahwa saja untuk men- 
dapat djabatan atau peker- 
djaan saja ini, baik lang- 
sung maupun tidak langsung 
dengan rupa atau kedok apa 
pun djuga tidak memberi 
atau menjanggupi — akan 
memberi sesuatu kepada sia- 
papun djuga. 

2. bahwa saja akan setia | 
dan taat kepada Negara Re- 
publik Indonesia. 

3. bahwa saja akan me- 
megang rahasia sesuatu jang 
menurut sifatnja atau menu- 
rut perintah harus saja raha- 

Kalau diadakan perlombaan do- 
m du, gonggong dis., Sir-pong 

tidak setudju. Sebab ini bu- 
ikan perlombaan kepintaran, tetapi 

n uang taruhan. Kantong | 
2 melompong. kaja tahu- 

siakan. 

4. bahwa saja tidak akan 
menerima hadiah atau se- 
suatu pemberian berupa apa 
sadja dari siapapun  djuga 
jang saja tahu atau patut 
dapat mengira, bahwa ja 
mempunjai hal jang bersang 
kutan atau mungkin bersang 
kutan dengan djabatan atau 
pekerdjaan saja. 

— 5S. bahwa dalam mendja- 
lankan djabatan atau peker- 

“ djaan saja, saja senantiasa 
akan lebih mementingkan 
kepentingan negara dari pa- 
da kepentingan saja sendiri, 
seseorang atau golencan. 

6. bahwa saja senantiasa 
akan mendjundjung tinggi 
kehormatan negara dan Pe- 
merintah. : 

7. bahwa saja akan be- 
kerdja dengan djudjur, tier- 
mat dan semangat untuk ke- 
pentingan Negara. : 

8. bahwa saja dalam mem 
buat proses perbal atau ke- 
terangan lain hanja akan me 
njatakan apa jang sungguh2 

benar. :$ ba 
“ 

  

jan jang turun sediak sore ha- 
ggu jbl. telah membikin gem- 

sebagian penduduk Djomblang- 
Semarang, gara?nja seorang 

aju”. Pemuda itu bernami K. jang 
pada waktu budjan itu tiba? lari ke- 
Juar rumah. Orang iang tinggal se- 

tetangga merasa 
tiemas melihat tindakanja K. jang 
dengan mendadak itu, dan kemudian 

di an pengedjaran. K. terus lari 

lakang S.R. Djomblang. Setelah - Ik: 

tar kuburan itu dengan tidak berha- 
sil, kemudia, terdengarlah sajup? 
pekikan jang mengharukan. Tiga 
orang terus menudju kearah suara 
pekikan itu, dan barulah K. dapat 

etemukan. Ia berdiri, kekakuan 
penuh lumpur..dan daun2an 
| semak2. K. segera diangkut 

h mendapat pera-| 
pa orang tna2, ba- 

irkan diri pada | 
     

3 2 
ulang, dan setela   an Suara Ketjamatan2 Semarang ia 

lah saudara? : 5 # 
Semarang Barat : Kamil, K.H. Ibra 

him: R. Iskandar SoemoatmodjasSar: 
man Wirjoatmodjo, Ridwan dan Su- 
paat. Semg. Timur : Djais Padmowi- 

djojo,- Djoko Pitojo Sastrohadikoesoe 
mo, Soebardi Prawirohartono: M. 
Muh. Icksanj Suparwan dan Salim 
Soesilo. Semg. Tengah : LS. Mocha- 
mad: Ir. Tjoa Teng Kie: Dwidjosu-! 
broto: Marzuk Dunggijo: Tan Thi- 
am Hok dan R.S. Nandar Tjitrosoe- 
mo. Semg. Utara : Woekirsari, Sari- 
ban, Muljadi, Surosudomo, Sukimin, 
R. Soeprodjo Wirjosaputro: Semg. 
Selatan: E. Hendroasmoro, Surmarno 
Padmosuwarno: M. Junus, Djarman, 

    

  

   

  

   

    

      
     

" Menurut keterangannja, K. pada 
waktu lari dari rumah itu, seolah2 
diadjak pergi « gadis aju”. Te- 
tapi kemudian datanglah seorang Je- 
laki besar berkumis dengan memba- 

.tongkat. Orang lelaki ini marah 
rah dan menuduh -K. memper- 

gadisnja. Orang ita” lalu 
membawa lari K. ditempat tsb: di- 
atas dan K. dipukulinja. Karena ke- 
sakitan, K. lalu berteriak? dan te-' 
riakannja inilah jang telah didengar 
oleh orang jang mengedjarnja. 
Dapat ditambahkan, bahwa Ik. 

sebulan jang lalu, seorang pemuda : .tetangga K. tadi djuga pernah ..di- R-M. Soedardi. 2 $ 
adjak pergi oleh gadis aju”, tetapi! Sesudah dikota? ini, segara diben 
untungnja gadis” itu dapat diusir. Haa Taman: parikaa didean2 dalang hingga pemuda itu tidak. mengalami lajah Kota Besat Semarang. 

apa2. mi 

— KESAN2 DARI R.R.T. | 

Dengan mendapat perhatian dari Baperwat. 
para hadangan,” gada Nari Diusut Dengan dihadliri oleh Lk. 40 “wa- 
malam ibl., “bertempat digedung Se Kil2 Partai Demokrat Tionghoa In- 

) “djl- Stadion Se- Sonesia, pada tg. 16 dan 17 Dia-' 
marang telah. diadakan pertemuan Nuari 1953, bertempat di. Hotel du 
selamat datang antara para penin- Pavillon Semarang telah dilangsung- | 
djau Hwakiauw ke RRT Djateng, Kan konperensi PDTI jang bermak-' 
Panitya-Badan Penindjauan ke RRT untuk membitjarakan  dasar?nja 
Hwakiauw Semarang dan. Bp. Badan Permusjawaratan Warga Ne- 
CHTH serta wakil2 dari peibagai gara Keturunan Tionghoa (Baper- 
perkumpulan Tionghoa di Sema- Wat). dalam menghadapi pemilihan 
rang. Pertemusn tadi & Bagi oleh Umum dan membelakan kepenting- 
ketua panitya sdr. Ta KA Wa an2 golongan Tionghoa. Dalam per- 
Setelan diuraikan tentang” maksud temuan tadi achirnja disetudjui utk. 
dari pada pertemuan tadi, kemudi- mengadakan  reorganisasi — dalam 
an sambutan pertama dilakukan PDTI dan menerima konsepsi BA- 
ketua CH sdr. Liem Siauw PERWAT dan " selandjutnja 

Tiong. Setjara berturut-turut kemu- 
diat 8 menguraikan kesan2nja 
penindjauan ke RRT selama 2 bu-" 
lan lebih, jalah nj. Jap” Swie Sing 
dari Jogja, Dr. “iis Tiauw Siong, 

alongan, sdr. Thio A Tjian Ku- 
dus, 1 Liem Ham Thiam, Tegal, ' 

sdr. Lie Djin Po Solo, sdr.  Njoo 
Hong Yauw, Solo, sdr. Oei Tjing | 
Kiem, Magelang, sdr. The Tong 
Liang, dan Tio Hiauw Bing Sema- 

a.l. mengenai at Sikemukakan ' Kudus 1 Mengenai soal kesehatan, peng . hidupan rakjat RRT, dalam ” hubu. 

  
. 

— AA 
  

$ 
' REORGANISASI P.D.TH 

Utk. menerima konsepsi 

    

dalam konperensi tadi. Rapat terse- 
but dipimpin oleh sdr. Tan Siang 

Lian dari Tegal, sedang dari Dja- | 
karta ada datang: antaranja sa 
Khoe Woen Sioe, Mr. Oei Tjoe Tat, ' 

      

nja. Wakil2 PDTI jang mengirim- 

1 gi ngan dengan pembagian Keahe! PERTANDINGAN TENNIS eat Penesian tanah, an-| ANYARA KANTOR GUBER 
ra an Taind “bang, MUUP NUR DJATENG — KAN: 
rakjat RRT jang tinggi, “kebebasan ' TOR KAR. SURAKARTA. 

beragama,  pembantrasan jae Persatuan Tennis 
dan soal pendidikan jang Ta tj : 
pesat, F As T N 2 
» 2 2 KE , L : 

6 i , SFMWApAN- 3Chir dengan angka 3—7 untuk ke- 

: Ka 2 N, Di SEMARANG. menangan fihak Gubernuran. | 
Didapat kabar, bahwa “hari Ke- , Dipan pertandingan adalah 

mis jbl, bertempat di RM. ' Lido “emikian: 
..Men's singles: : 

Sdr. David — sdr. Soejoto 6—I, 
6—I: sdr. Metulessy — sdr. Soekar- 

  

telah dilangsungkan rapat anggaut 
oleh Perserikatan Pernsnaan Po & 
angkutan Bermotor jang membitja- 

  

eng Pa AR aa man 2—6, 6—4 Retired: jang SN , menjempurnakan hal ta- Yengian ”——)” sdr. Saptogiri 6—5,| NINDJAU DJAWA TENGAH, belum dikerdjakan 228000gM2 X 3, pe dan mentjega terdjadinja kon- 6—5: sdr. Askar-Soebroto — sdr.) “Tg. 18 Djan. ditunggu kedatangan semua jang sudah dikerdjakan  me- kurensi tarip$ ntengadakan  unifor- miteit hal tarip2 untuk segala dju- 

  

   

sebesar Rp T2.500.000,— 
termasuk djuga untuk membangun djakan sawah lagi oleh rakjat selan- 
pelbagai pasar2. 

  

SALATIGA 
| JAJASAN GEDUNG 

"NASIONAL. 
Dengan diketuai oleh wali kota 

pada tg. 13 Djanuari pengurus 
Jajasan Gedung Nasional Sa atiga 
telah mengadakan rapat pleno, 
untuk menindjau seberapa djauh 
hasil usaha pengurus untuk me- 
minta sokongan dari seluruh rak- 
Jat Salatiga dengan djalan Rukun 
Telak, Diterangkan oleh ke- 
tua, bahwa sebagai permulaan te 
lah dibagi-bagikan 4000 lembar 
surat edaran kepada penduduk. 
Jang telah di-isi dan diterima 
kembali ada 600 lembar. Diambil 
rata2 tiap lijst itu berisi Rp. 0.50, 
maka dapat diharap bahwa dalam 
tahun ini Jajasan akan telah da- | 
pat memiliki uang Rp. 100.000.- 
sebagai modal pertama untuk 
menderikan gedung. Uang jIng 
diterima kini sudah ada Lk. Rp. 
36.000.— Tjara memungut soko- 
ngan itu akan disalurkan via Ru- 
kun Tetangga kepada lurah jang 
selandjutnja akan menjetorkan 
uang itu langsung pada Bank 
Rakjat. Adapun Gedung Nasio- 
nal itu mungkin sekali akan didi- 
rikan diatas tanah bekas kamar- 
bola Harmonie di Djalan Taman- 
sari. Dengan panitya G.R.S. (Ge- 
dung Rakjat Salatiga) jang kini 
merupakan salah suatu badan usa 
ha dari Jajasan didapat kata se- 
pakat untuk mengoper para pe- 
njokong tetap (vaste contribuan- 
ten) mu'ai bulan Djanuari 1954. 

  ag 

SETENGAH BOTOL CARBOL 
“UTK. BUNUH DIRI. 

Seorang penduduk perempuan jang 
tinggal di Kp. Nadri (Bangkong) pa- 
da hari Minggu sore jbl. sudah ber- 
laku nekad untuk menghabisi djiwa- 
nja dengan minum setengah botol 
carbol. Tetapi perbuatan demikian 
tadi telah diketahui oleh beberapa 
orang, hingga dengan segera korban 
tadi diangkut ke RSUP untuk dito- 
long djiwanja. Menurut keterangan, 
perbuata, tsb. sudah dilakukan, ka- 
rena korban tadi merasa sangat ke- 
beratan, kalau rumah anaknja hen- 
dak didjual pada orang. 

PENGOBATAN BAGI JG DI- 
GIGIT ANDJING GILA 

Pengobatan penderita2 jg. digigit 

andjing gila dan sebagainja, jang se- 
djak bulan Desember 1953 dilaku- 

kan di RSUP, . mulai tgl. 11 Dja- 
nuari 1954 dipindah ke Djwt. Kese- 
hatan Kota, Djl. Pontjol 114 Smg. 
Adapun waktunja adalah sbb.: Tiap2 
hari kerdja dari djam 7.30 — 9.00 
pagi, dan pada tiap2 hari Minggu/ 
Besar pada djam 7.00 — 8.00 pagi. 

PENARIKAN UNDIAN 
“BARANG P. P. D. 1. 

| Hasil penarikan undian barang? 
PPDI ranting Semarang “Tengah jg. 
dibuka baru2 ini sbb.: Sepeda Hima 
4380: Lontjeng tembok 1679: Arlo- 

31 Ad Fuji tangan Taki 3426: arlodji tangan 
Nama? anggauta Kantor Pemilih- Fberempuan 0516: “3 m. kain 'woletta 

2781. Nomer2 selandjutnja orang! 
dapat mentjotjokkan a- Panitia 

. MEDIO FEBRUARI PENIN- 
DJAU2 C.T.N. DI DJAWA ME- | 

. NUDJU SUMATERA. 

Dari Inspeksi CTN Djawa Tengah 
didapat kabar bahwa 55 orang dari: 
Djawa Hae: 90 dari Djawa Ti- 
mur dan 10 dari Djawa Barat pada 
medio Pebruari dengan dipimpin 
kapten Amin, inspektur CTN TT. II 
akan menudju Sumatera. Maksudnja 
jalah untuk menindjau keadaan dae 
rah disitu dan menurut rentjana akan 
dikundjunginja 2 objek CTN di Lam 
pung, 2 objek transmigrasi umum 
di Metro dan Punggung, 4 objek 
BRN di Umbulmerben, Umberdja- 
lan, Kebontebu dan Sribawono. 

Penindjauan jang ' direntjanakan 
untuk selama 40 hari sekembali me 

“reka ditempat masing2 akan segera 
“mengatur pemberangkatannja ang- 
gauta2 CTN untuk menetap disana: 
Dikabarkan, selama tahun 54 

ini anggauta2 CTN jang sedianja di 
kirim kedaerah2 tsb Ik. ada 6.400 
orang belum terhitung keluarga ja 
lah 2 kompi dari Djawa Barat, 11 
Djawa Tengah dan 19 kompi dari 
Djawa Timur. 

  

   

  

IPEKALONGA 

  

ENTANG USUL MENGIRIM 
SUNAN DAN AA 

: GORO KELUAR NEGERI | "UNTUK BELADJAR. 
Bagaimana sambutan - Susuhunan 

dan Mangkunegoro atas tawaran Pe 
merintah (dalam hal ini Kementerian 
'Dalam Negeri) untuk beladjar kelu 
ar negeri, lebih landjut diperoleh ke 
terangan dari pihak jang mengeta- 
hui, bahwa tawaran tersebut kini ma 
sih sedang dipertimbangkan oleh De 
iwan Penasehat: Kraton Surgkarta: 
Sudah beberapa kali Dewan Penase 
|hat tersebut “bersidang, akan tetapi 
|sampai sekarang masih belum sam 
pai pada keputusan jang pasti. De- 
wan Penasehat tiu terdiri dari Badan 
'Pinisepuh jg. diketuai oleh Drs. So- 
'srodiningrat dan terdiri atas 8 orang, 
dan Badan Parampara jang diketuai | 
oleh Mr. -Djojokusumo dan terdiri 
jatas 9 orang. Uta! 
Bagaimana sikap  Mangkunegoro 

hingga kini belum didapat ketera- 
ngan jang pasti. 3 $ 

( 

P.W.I. KRING SOLO PERK 
AT PERMINTAAN P.W4. 

PUSAT. 

U- 

Sebagai salah suatu keputusan ra 
|pat-anggautanja,  Selasa..jl, P.W.I. 
| Kring Solo. telah mengirimkan ka- 
wat kepada Perdana Menteri Ali Sas 
troamidjojo, jang maksudnja: menjo 
kong dan memperkuat. permintaan 
P.W.I. Pusat dalam suratnja ttg. 18- 
21-53 dan mendesak agar perminta 
an tsb segera dipenuhi. 
Dalam surat tsb P.W.I. (Pusat) te 

lah minta kepada Pemerintah supaja 
kepada P.W.I. (Pusat) dapat diberi- 
kan sebuah gedung di Djakarta utk 
didjadikan : 

“1. Kantor Sekertariat P.W.I. Pu- 
sat, 2. Mess bagi para wartawan In 
donesia dari luar Djakarta jang da- 
tang ke Djakarta untuk urusan ke- 
Wartawanan, dan 3. djika tjukup be 

sarnja, djuga sebagai Balai Warta- 
wan. Djakarta jang baru, supaja ter 
buka kesempatan jang lebih luas 
dan praktis bagi wartawan2 diluar 
Djakarta untuk berhubungan dengan 
teman2 sedjawatnja di Djakarta da 
lam kundjungannja ke Djakarta. 

SOAL TANAH2 DJEPANG 
DALAM KOTA. 

Oleh pemerintah Kota Besar Sura 
karta telah diterima keputusan dari 
Kementerian Dalam Negeri, jang| 
menjatakan, bahwa tanah2 jang du 
lu dibeli oleh Balatentara Djepang 
dari penduduk, dapat dibeli kembaii 
oleh penduduk — dengan ketentuan 
harga seperti pada waktu dibeli oleh 
'Djepang dengan tidak di-koers. Dja 
di berarti djika sebidang pekarangan. 
pada waktu, itu telah dibeli dengan 
Rp. 400.— uang Djepang, maka pe- 

oleh penduduk djika penduduk sang 
gup membajar kembali . 
dalam uang sekarang. Keputusan ini 
telah disampaikan, karena penduduk 
dari tanah2 jang bersangkutan telah 
meminta agar mereka : 
kan membelinja kembali tapi dengan 
embajaran uang sekarang jar 2 GL 

koers."Luas tanah jang dimaksud- 
kan dalam daerah Kota Besar Sura' 
ikarta tinggal lebih kurang "S hassa:! 
dja : 3 

ba
it

 

  

Alat Babu 

karangan itu boleh diminta kembali j 

Rp. 400,— .M 

diperkenan- ya 

R-h 

  

| Nevro-Metal 
Ongkos Rumah Rakjat 

| Akan Lebih Murah 

DIREKSI FIRMA Madjid-As- 
nun di Surabaja dalam pertjaka- 

  
n ,,nevro-metal”, suatu bahan 

jang mempunjai bentuk hampir 
erti haring-gaas. ,,Nevro-me- 

ta" ini adalak bahan untuk ba- 
unZan, sebagai pengganti batu- 

herah, pengganti gentine dan 
beton ijzer, harganja murah, ri- 
ngan, tidak berkarat dan tahan 
api. Madjid-Asnun mendjadi im- 
portir tunggal untuk bahan itu 
jang dimasukkannja 
man Barat. Rumah jang dibuat 
(dari nevro-metal ini, dikatakan, 
djuga tahan gempa. An 

“Rumah rakjat seperti jang kini 
umum dibuat dengan harga Rp. 22. 

nja berharga Rp. 15.000.— dan sele 
sai dalam 4 minggu. Untuk tiap M2 
metselwerk dengan nervo-metal har 
ganja hanja kira2 Rp. 13.50. Djuga 
diperkenalkan isolasimetal sebagai 
saingan terhadap unionbuizen (pipa 
Iistrik) jang mempunjai berbagai si- 
fat2 jang ekonomis djika dibanding 
dengan unionbuizen itu. 

Madjid-Asnun selandjutnja dalam 
waktu singkat akan mengeluarkan 

djid-Asnun”, dibuat di- Surabaja, da 
ri onderdil2 jang didatangkan dari 

Eropa, sedangkan an DKW te- 
lah dilakukan pula pembitjaraan2 

da-motor djuga di Surabaja. (Anta 
ra). 

an dengan pers memperkenal- | 

dari Dier- | 

500.— dan dikerdjakan dalam wak-| 
fu 3 bulan, dengan nervo-metal ha | 

sepeda dan radio dengan merk ,,Ma 

untuk membuka suatu pabrik sepe-: 

Ss 

sia Akan Dirundingkan 

Oleh Panitya-Kerdja PBB 
»Projekt Faridabad” Baik Utk Ditiru Sbg Tjaro 

| Mengerdjakan Pengungsi—Utk Pengungsi Bisc 
Ditiru 5bangunan2 ,.Lulukaet” Dari Pakistan 

RENTJANA PEMBANGU NAN perumahan rakjat lima ne- 
gara Asia dan Singapura akan dibitjarakan oleh suatu panitya 
kerdja istimewa PBB di New Delhi pada tanggal 18 Pebruari jang 
akan datang. Kelima negara Asia itu adalah Langka, Taiwan, I n- 
donesia, Pilipina, dan Muang Thai. Panitya kerdja itu telah 
dibentuk oleh panitya perindustrian dan perdagangan komisi eko- 
nomi PBB di Asia dan Timur Djauh dimana terdapat wakil2 dari 
sekertaris2 departemen ECAFE, urusan sosial, ILO, FAO dan 
UNESCO. # 

30 Pentolan 

RMS Akan Di- 
Laporan itu mengemukakan ti 

$ iki 

Adili “Lapor mukakan ti 
ga andjuran dalam tiga bagian: 

Menurut keterangan ig. diperoleh| 1. Bantuan diri sendiri dengan 
PI Aneta, dalam waktu jang sing-| bantuan (aided self-help) suatu 
kat 'ini pemeriksaan terhadap gem-| rentjana dengan mana  pemerin 
bong? RMS akan dimulai di Jogjaltah akan memberikan bantuan 
karta. Pemeriksaan perkara itu dilaf kepada keluarga2 atau  golo- 
kukan oleh pengadilan tentara. Me ngan2-untuk mengganti, memper 
nurut keterangan2 jang diperoleh, | baiki atau benua perumahan 
kira2 ada 30 orang ,,pembesar2 RMS | mereka sendiri. 
jang akan diadili oleh pengadilan itu, 2. Penjelidikan mengenai kon 
termasuk beberapa ,,menteri2nja”, Istruksi dan perlengkapan2. 
seperti Wairisal dan lain2. 3. Penindjauan mengenai pera 

Seluruhnja djumlah tawanan RMS | turan2' dan undang2 - dipelbagai 
itu ada kira2 100. orang dan 61 | negara dengan “ tudjuan untuk 
orang baru2 ini telah dibebaskan, ka| memodernisasikan' — peraturan2 
rena. mereka hanja ,,ikut2an” sadja| dan undang2 tsb. 
dalam gerakan RMS. Selandjutnja laporan itu menjata- 

Jang akan diadili itu. kabarnja ia| kan projek Faridabad” di India se 
lam gembong2. RMS jang besar2.| bagai hasil jang gemilang jang meru 
(Pia). , pakan tjontoh bagaimana kaum pe- 

Mereka “akan menindjau lapo 
ran BECAFE jang . menindjau 
soal2 jang genting dan medesak 
dalam djangka pendek dan me 
mengenai usaha2 dan djalan2 un- 
tuk mentjapai pembuatan  peru 
mahan' rakjat jane murah.   

  

Surabaja Suparto Sabtu pagi di 

senonoh oleh rang pengurus 
den” itu telah demikian sifatnja 
ini harus mengambil tindakan d 

- Gresik, dan petang 
— la2 jang mengantarkannja. 

NOGJA 
| 24 ORANG MAHASISWA 
'MUNGKIN KENA RATIUN. 
.. 24 orang mahasiswa Universi- 
.tet Negeri Gadjah nan seen ana ppkn 

, 1 3 ah saki ena P end: lak men sakit karena 

, ada-     
    

  

L .para 22 
1 33 3 ti 

"mendapat ransum mn tiap2 

   
   
tang masih dirawat diru-   

Hari Sabtu oleh siden Pekalo- 
ngan telah dilakukan. pembajaran 

'Rp. 807.000 UTK. TANAH2” 
PERSIL 

mah sakit tetapi keadaan mereka 
fidak membahajakan bagi djiwa- 
nja. . - M. 

atas harga tanah persil jang dibeli INGIN MEMBUKA PERUSA- 
oleh pemerintah sedjumlah Rp. 807. 
000.—. Tanah2 persil tsb terletak 
di Krengseng (Subah), 

  

     

  

Batang dan Prupuk (Tegal) jang du- 
lu merupakan pelbagai matjam per- 
kebunan tetapi belakangan tidak 
menghasilkan apa2. - “.. »-' 
-Selandjutnja, oleh pemerintah dae 

“rah tanah jang luasnja ratusan ha. 
itu akan dibuka untuk lapang per- 
tanian. - P5 

  

: BANDJIR. 

'Hudjan lebat jang turun sedjak 

nimbulkan bandjir pada djalanan an- 

adaan ini, para penindjau jang da- 
tang dari leproseri Kelet akan kem- 
bali ke Smg., telah mengalami be-   PANITYA PLANNING K.B.S. 

Titik berat pembangunan 
di kampung-kampung. 

DPD Kota Besar Semarang telah 
membentuk ,,Panitya Planning Ko- 
ta Besar Semarang” th. 1954-1959 

njai maksud sepertiedimaksudkan dijlam djangka 5 th. jeng Pa Bana NN Da Aka 
sdr.2: R. Roosman, 
atmoko (Angg. DPD), 
Soetomo, Salim (Djwt. Pekerdjaan 
Umum KBS), Subardi Sumodipro- 
djo, sekertaris, Hariadi Jadipranoto, 

Abubakar, 

Dalam hubungan pembangunan, 

landa. Kalau pada zaman tadi per- 
baikan2 didalam kota dititik berat- 
kan kepada djalan2 besar ternjata 
hal itu akan didjalankan dari kam- 

dirinja kota2 jang bersangkutan pun 
akan makmur. Seperti diketahui 
untuk maksud tsb disediakan uang 

jang a.l. 

sdr. Ka-| MENTERI PERTANIAN ME- kan djumlah 54500 M2 X 3, 

Prodjosoedjono 6—2, 6—2: sdr. Svejnja di Semarang Menteri Pertanian makan beaja Rp. :60.000.—. 
rusan dan tarip djam2an dalam ko ratman — sdr. Soeharto 6—2, 6—3. | Sadjarwo. 

k beratkan kepa Men's doubles: 

Sonia PETANG HARI ikandar 6—4, 6—4: 

an 99, dan SIK Tang Wotgan-|roto — sdr. 1 
ul 16 dibuka hingga djam 20,00, 'no G5, 5—6, I—6,    

Menurut atjara kedatangannja tsb. 
Boedijono/David untuk mengadakan penindjauan pa- 

Soejoto/Prodjosoedjono | da objek2 pertanian, Kehewanan, Per 
sdr. Metulessy/ ikanan laut, kooperasi perikanan dan 

— sdr. Saptogiri/Soekar- galangan2 kapal di seluruh  Djawa 

Men dngan Guk. masi aa bni es ubernur pat diputuskan oleh daerah? jang €.» : Aa 
Tenan Rapat tsb dihadtiri Tekanan LA ad. Mba gorang Anggauta jang ada man 6—35, 6—4: sdr. Soeratman/ Tengah. Pa engan. Soetjipto — sdr. Tjitrosoenarno/Soe . Menteri Sadjarwo akan berada di 

sdr. S. Joedo/ Djawa Tengah sampai tg. 21-1. Se- 
Soegih — sdr. Socharto/Moh.  Sa- perti diketahui ia tiba di Semarang 

ini Apotheek KOO HWIE leh 2—6, 4-56: sdr. Soebijono/Soe- dari. Jogja dan selesainja penindjau- 
'Imam Pribadi/Sochar-'an pada tg. 21-1 sore akan mening 

Igalkan Semarang menudju Jogja. 
t 

“wah .pcil Sp, 462.05. 

berapa kesulitan, karena kendaraan 
.tidak kuasa lagi mengarungi air ban 
'djir. jang menggenang sepandjang. 
djalan tsb., diantaranja mobil pickup 
jang ditumpangi para wartawan. Te- 

,tapi untunglah setclah beberapa kali 
didae- | jang bertugas menjelenggarakan se- didorong, kendaraan itu dapat ter- 

rah2 jang belum ada tjabang PDTI | ala sesuatu dalam . melaksanakan hindar dari bandjir, dan tiba di Se-f 
dibentuk BAPERWAT jang mempu (pembangunan Kota Besar Smg. da- marang pada djam 20.15. Tentang 

penindjauan — dileproscri 

RAWA PENING. 

Pada tgl. 14 Djanuari 1954 Ke- 
Kwik Hwat Diien dan lain sebagai-| wWedono, Soejatmo, refrendaris KBS. pala daerah Sumardjito ' bersama2 

Kepala Pengairan, Djawatan Pene- 
“kan wakil2nja a.l. ialah dari Kebu- Kalangan panitya menjatakan pada rangan Kabupaten: Semarang dan 
kan Baba peta Matan Solo, ywartawan kita, bahwa dalam melak Sdr. Wedana tiga Tjamat dan politie 

1 7 'sanakan tjita2 tadi akan diperguna- telah menindjau dengan motorboot 
|kan dasar lain dari pada zaman Be di sekitar rawa Pening untuk me- 

njaksikan. sendiri: tjara2 penggerga- 
djian rawa tersebut, 

- Pulau2 di rawa Pening jang harus 
digergadji dan sekitarnja, jalah: '1. 

kantor Karesi- 'pung2 dahulu. Kalau kampung? da tempat2 ' jang tidak ditanami oleh 
'denan Surakarta tg. 17 Djan. 1954 pat dibangun dengan baik, sendiri- penduduk dan tempat-tempat jang. 
telah main di Semarang lawan Per-,nja kotanja makin baik, seperti dju sudah ditanami padi, tunggu dahulu. 

- satuan tennis Gubernuran dan ber-' ga kalau desa2 makmur dengan sen sehabis penduduk panenan tanaman- | 
nja. II. Pulau. jang dulunja dibikin 
sawah oleh penduduk, harus diger- 
gadji diatasnja, sehingga pulau2 itu 
terendam air. Supaja tidak diker- 

djutnja penggergadjian dapat lantjar. 
NI. Adapun jang selesai dikerdja- 

Djumlah tersebut belum terhitung 
tanah terapung jang tidak resmi le- 

TamansariJogjakarta 
(Pemalang), Kedungpedati di Uludja sdari pengusaha? asing jang “bermak : 
mi, Kemlaten di Subah, Sigandu di.sud mendirikan pelbagai 

djam 17.00 hari Sabtu jbl. telah me-. 

tara Demak—Semarang. Dengan ke-. 

. HAAN -DI JOGJA. 5 
» Belakangan ini. pemerintah daerah 

dibandjiri — permintaan 

matjam 
C h Jogjakarta. Ka 

langan pemerintah daerah mene- 
rangkan, bahwa hal tsb masih men 
idjadi pertimbangan pemerintah dae- 
rah dan belum ada sesuatu sikap. 
Selandjutnja hal tsb diserahkan pu- 
la kepada Badan Perentjana Per- 
industrian jang diketuai oleh Ha- 
mengku Buwono. Diterima atau di 
tolaknja permintaan itu banjak ter- 
gantung kepada politik pimerintah 
pusat mengenai investasi modal 

.perusahaan di 

asing, kata kalangan itu. Perhatian ' 
jang begitu besar dari pengusaha 
“asing itu kabarnja karena daerah 
Jogja dianggap paling aman dap da 
'pat mendjamin “keselamatan perusa 
'baan dan modal asing. 

TOYOTA 
PRESIDEN SOVJET TERTING 

GI UKRAINA BNI 
M. S.  Greshukka, presiden 

Sovjet tertinggi Ukraina telah di 
berhentikan dari tugasnja oleh 
Sovjet tertinggi pada hari Djum- 
'at dan diangkat selaku wakil ke- 
tua dewan menteri. Ia digantikan 
oleh Corochen ko, ketua dewan 
menteri Ukraina. Kalshenko di- 
dewan menteri. 

| DIR. FOA BAG. TIMUR 
| DIAUH AKAN DATANG. 

DI INDONESIA. 
Direktur F.O.A. (foreign Operati- 

ons. administration) bagian . Timur 
Diauh, Raymond Moyer, hari Djum 

i'at telah meninggalkan Washington 
untuk .menindjau. 6 negara Timur 
Djauh, jakni Philipina, 
Muang Thai, nagara2 bagian Indo 
China, Taiwan dan Korea. Di nega 

:ra2 ini FOA mempunjai rentjana. 

PELANTIKAN GUBERNUR 
SULAWESI. : 

      

  
Hari Sabtu 

tempat digedun 
lam negeri telah dilangsungkan 
elantikan - gubernur Sulawesi, 
anto Daeng Pasewang oleh men 

teri dalam negeri, prof. mr. dr. 
Hazairin. 

  

bih kurang seluas 20 ha. jang dile-, TUGU LENIN TERTINGGI, 
katkan dengan perantara. pokok2 
bambu di sekitar Banjubiru. Setelah 
pada mulai bulan Oktober 1953 di 
kerdjakan, terpaksa dihentikan ber- 
talian dengan kemarau | pandjang, 
at, peil ,.Sp” menundjuk turun s. d.. 
rata2 461,10: maka tanah2 kanda- 
san membuktikan dua“kali lipat lu- 

Tugu Lenin jang tertinggi ti- 
ak lama lagi akan didirikan di 

Lapangan Stalin menghadap ke 
Lautan Kaspia di Baku, demiki- 
an diumumkan di Moskow pada 
hari Minggu. 

| Tugu tersebut tingginja kira2 
35 kaki dan akan berdiri diatas   asnja, jang letaknja masitig2 — diba-   dasar setinggi 50 kaki, 

Hotel ,,Simpang” Masih 
Adakan Diskriminasi ? 
Segan Terima Tamu Kulit Berwarna — Sampai 

| Menteri Iskag-pun Ditolak Tak Wiberi Kamar? 

DALAM SUATU PEMBITJARAAN pers dengan residen 

| tara hari jang lalu telah dialaminja suatu perlakuan 

.hingga besar kemungkinan pandjang ekornja. Ketika Menteri Per 

.ekonomian Mr. Iskag Tjokroadisurjo beberapa bari jang lalu ada 
di Surabaja ia minta bermalam di hotel, dan untuk itu kepala pro- 

' tokol Gubernuran Djawa Timur Sanusi e 1 de- 
ngan hotel Simpang, sedans sementara itu Menteri Pengen gong 

harinja menudju hotel tersebut dengan 

'mian, tetapi tidak berhasil, karen 

" tadi. kepada-pengurus hotel itu, ja 

F3 

di Site t 
"hari dari dapur Universitet. Me- | 
nurut an ' mereka itu: 
ymungkin karena kemasukan ma- | 

jang berbisa. Hingga seka- 

BANJAK PENGUSAHA Pa 

Indonesia, da 

ngungsi dapat dikerahkan untuk men 

dirikan suatu kota baru lengkap. Se 
landjutnja laporan itu djuga menje- 
but bangunan2 Lulukaet untuk para 
pengungsi: di Pakistan sangar baik. 
Pun laporan itu menjebutkan, bahwa 
pemerintah INDONESIA telah mem 
berikan fasilitet2 untuk mengadakan 

penjelidikan didaerah2 jang panas 
di Asia dan menjatakan harapannja, 
agar |lian2. negara bisa memberikan 
fasilitet2 itu dikemudian hari. 

bahwa semen- 
jang tidak 

otel Simpang Surabaja. ,,Insi- 
sehingga jang  berwadjib dewasa 

an mengadakan pemeriksaan2, se- 

dapat keterangan, 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang 19 Djanuari '54. 
Djam'06.10 Wals hidangan Or- 

kes Marek Weber: 06.45  Puspara- 
€Pa- | cam Indonesia: 107.10 Gending Su- 

rabaja: 07.45 Orkes Mascotte: 12.05 
Charlie Spivak: 12.15 Rajuan Pu: 
lau Pertja: 13.15 Rhapsody: 13.40 

Bunga! Rampai Siang: 14.15 Jack 
Simpson: 17.05 Hidangan O.K. Si:- 
nar Baru: 17:45 Hidangan O.K. Si: 
nar Baru (landjutan): 18.00 Serba- 
serbi .A.P.: 18.15 ” Ujon2 “ Matara- 
man oleh Pagujupan Setyo Ra- 
ras” 119.15 Pendidikan Politik: 
19.30 Sekuntum Melati: 20.30 Sia- 

telah berhubungsn de- 

« “Residen Suparto menemui resepsi 
hotel tersebut, dan menanjakan apa 
kah untuk Mr. Iskag ada disediakan 
kamar “seperti diminta oleh Sanusi 
Didjawab oleh resepsi, bahwa ,,Sa- 

nusi dari Kantor Gubernur paginja 
memang telah mentjoba mendapat- 

ikan kamar untuk Menteri ..Karena| 

  
semua kamar sudah penuh”. Residen 

masih mau mentjoba: djika pagi ta. Penerangan: 20.45 Sonata Cis 
dinja semua kamar penuh, petang kerts ketjil: 21.15 Irama Padang Pa- 
ate “barangkali bisa ditolong. semir toleh Orkes Gambus ,,Al Widad skianlah dimadjukannja Pitu Jang 2220sHiburan Malam . oleh Ork 

mendapat djawaban bukan sadja ti: Pego Kepolisian, 2300 Pokana 
idak sepantasnja, tetapi djuga dgn 
Isikap jang tjongkak. Residen meng 
tambil keputusan menjita buku ta- 

Surakarta 19 Djanuari '54. 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 “Genderan pagi: 12.03 Permaj 
'nan Citer 12.15 Selection dari lajar 
putih: 12.45 Hanafi dll.: 13.00 Syd- 

ney Thompson dengan orkesnja 
13.15 Hidangan The Ray Ellington 
Ouartet: 13.45  Rajuan Siang oleh 
O.K. Tjandrawasih: - 17.05 Dunia 

kanak2: 17.45 Varia” Djawa Tengah: 

janu, dan: atas pertanjaan pihak hotel 
i sebagai. aa. ia berbuat. demikian di 
djawabnja sebagai residen Surabaja. 
ra ia memberikan tanda penerima 
an jang ditandatanganinja sebagai 
residen pula. 

Pada saat itu terdjadi tarik-me 

Inarik buku tsb. antara residen 17.55: Morton Gould dengan orkes- aa Pena note itu, eknaRkAN (nja: "18.05 Pak “Slamet - Djalal Sa- 
ambna Ntgon 2 Meekneaa Leg Han jorti ' meneruskan  Dongengannja: 
maa ditonk al lajan2 18.15. Seni Karawitan: 19.15 Kon- 
aa PIR na tak dengan Pendengar: 19.30 Pili- 

Residen kemudian menun- han Pendengar: 20.30 Laporan Se- 

Soal Perumahasi Tendik 

  

BERENANG: KUVALDIN PE- 

JUNIOR SOVJET DJARAK 
200 M. 

AFP dari Magazine Soviet Sp. 
perenang muda dari Sovji 
valdin telah petjahkan rekor 
nior.Sovjet djarak 200 M gaja 
punggung. Djarak 200 M itu di- 
tjapai Kuvaldin dalam waktu 2 
menit 31,9 detik. Kuyaldin jang 
baru berusia 15 tahun dan dila- 
hirkan di Leningrad memperbai- 
ki rekord lama dengan 3,6 detik. 
Tapi atas nama siapa rekord' la- 
ma itu berada tida diterangkan 
dalam berita itu. 

BILL MIHALO PETJAHKAN 
REKORD DUNIA GERAK 
DJALAN TANPA SEPATU. 
Bill Mihalo, djuara gerak dja- 

lan tanpa sepatu" dari Detroit, 
Minggu jl. telah berhasil meme- 
tjahkan rekord dunia jang telah 
didaftarkan semendjak 71 tahun 
jang lalu. Demikian menurut UP 
dari Detroit. Rekord tersebut di- 
tjapainja dalam perlombaan. ge- 
rak djalan tanpa sepatu diatas es 
bersama dua orang lainnja. dan 
berlangsung di Pulau Bello. (De- 
troit) jang djaraknja 145 mil. Re- 
kord baru hasil tjiptaan Mihallo 
adalah 10 menit 1 detik dan me- 
metjahkan rekord . atas nama 
Armstrong jang ditjapai pada ta- 
bun 1883 pada djarak tersebut de 
ngan waktu 10 menit 4 detik. 

JOHN LANDY PETJAHKAN 
REKORD AUSTRALIA 

LARI DUA MIL. 
Dalam perlombaan Jari dua 

mil jang dilangsungkan digelang- 
gang Olympiade di Melbourne, 
John Landy telah memetjahkan 
rekord  Australias atas namanja 
sendiri dengan ketjepatan 8 me- 
nit 58,2 detik jang berarti 3 de- 
tik lebih tjepat daripada rekord- 
aja jang jama. Seperti diketahui, 
rekord dunia dalam nomor lari 
dua mil ini dipegang oleh seorang 
bangsa Belgia Gaston Reiff de- 
ngan ketjepatan 8 menit 40,4 de- 
tik. 

PANITIA PENJELENGGARA 
PERLOMBAAN SELEKSI AT- 
LETIK UNTUK ASIAN GA- 

MES DI MANILA. 
Pengurus Besar PASI menga- 

barkan, bahwa pada tangga! 
Djanuari jang lalu oleh Pengurus 
Besar PASI telah dibentuk suatu 
panitia untuk menjelenggarakan 
perlombaan seleksi atletik untuk 
memilih diantara djago2 atletik 
seluruh Indonesia, tjalon2 jang 
dapat dikirim ke Second Asian 
Games di Manila. Panitia Penje- 
lengggra Perlombaan Seleksi At- 
letik itu terdiri dari ketua Major 
Suhardi, sekertaris Joesmadi, ba- 
hagian keuangan Wibowo Moeki- 
man, bahagian tehnik Soebijono, 

   

  

kan Erwin Baharudin. 

PERTANDINGAN TJATUR 
PERSEORANGAN 

DJAKARTA. 
Pada 'tgl. 7. Pebruari 

datang akan dimulai pertandingan 
tjatur perseorangan untuk merebut 

kedjuaraan tjatur” Djakarta. Dapat 
dikabarkan, bahwa pada tgl. 24 Dja 
Duari 1954 Walikota Djakarta Su- 
diro akan menjerahkan piala kepada 

perkumpulan  tjatur Kuda Putih jg 
sebagai diketahui telah berhasil me- 
rebut kedjuaraan tjatur tahun 1953. 

PEMAIN2 TENNIS DAVIS 
CUP AMERIKA TIDAK 
DJADI KE INDONESIA, 

Dari Pengurus PELTI diperoleh 

kabar, bahwa maksud kundjungan 
dari pemain2 Davis Cup ?Amerika 
iang kini sedang berada di Austra-   |djukkan legitimatie-bewijsnia, dan 

| dalam kata2 singkat mendjelas- 
kan sedikit kepada pelajan2 jang 
mengepungnja, sehingga pelajan2 

| ta kemudian insjaf dan bersikap 
| sopan. Pengurus hotel itu achir- 
| nja mendapat peringatan jg peng 
'habisan, bahwa djika ia tidak 
suka menjerahkan buku itu pada 
nja segera akan diambil tindakan 
lain. 

ni tentang Bedaja Ketawang: 21.20 
Irama langgam oleh R.O.S.: 22.15 
Sekitar Pulau Kelapa oleh Rajuan 
Pertjas 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 19 Djanuari '54. 

Djam 06.10 -Mars tjiptaan Sousa 
dan Straus: 06.40 Hidangan untuk 
kanak2. 07.10 Kesenian Hindustani: 
07.30 Bunga rampai diwaktu pagi: 
12.05 Orkes Xavier. Cugat: 12.30 

: 5 ' Menghidangkan “ rajuan Kulintang 
Tak terima kulit berwarna. dIL: 13:10 Dupa Nirmala menghias Dalam pemeriksaan segera ternja “Angkasa” 13.40 Permainan citer gi- 

ta bahwa masih terdapat kamar2 tap ii 14.00 Krenionp Tana bleh 
kosong. Dapat ditarik kesimpulan OK Melati: 17.00 Pena Ea 
dari. buku tamu itu, bahwa kamar Ib ia 1 | 

f 2 U Rika, 17.15 Diwaktu minum teh: 
64—65 jang ditjoret merah dan ber oleh Andana Suara: 17.45 Diwaktu huruf ' W, adalah kosong. Kamar —: e 

17 dinjatakan disediakan untuk Serbi 1815 Sana Mau Kep Sea GIA, kamar 48 ditulis pindah ke ntuk Kesedjahteraan Keluarga ki ITA dan djuga kamar 43 sampai 4. 19.40 Renungan oleh Kei. Rat- dengan 47 ternjata kosong. Residen ma: 20.30 'Lambaian pulau Maluku 
djuga menerangkan, bahwa | dalam. dieh Suara Maluku: 21.15 Okrolss pemeriksaan (doorbladeren) buku ta pak Besut: 21.30 Ketoprak Mataram 
mu itu sedjak bulan Nopember jang Ter: BAJANGKARINING KAWU 
lalu sampai pertengahan Djanuari yA 22.15 Ketoprak Mataram (lan- 

ini, hanja terdapat 3 orang dari ku djutan): 24.00 Tutup 
ag berwarna jang bermalam di ho- 2 an 1 
tel tsb. Tetapi 3 orang itu masing2 Semarang, 20 Djan. 1954: 
dalam suatu rombongan jang ang- 5 . 5 : 
gauta2 lainnja adalah bangsa  Ero- Djam 06.10. Che Edah berden- pa. Seorang dalam -rombongan em: dang: 06.45 Njanjian Herjati d.LI.: 
ploye2 BPM, seorang dalam rombo Tn Gamelan Bali: 07.30 Irama 
ngan GIA, dan seorang lagi dalam Sumba, 07.45 Orkes Purba: 12.05 rombongan - Coprafonds. Sebelum Radio "Orkes Surakarta: 12.45 Trio 
terdjadi “insiden. itu telah  berkali2 Dn aan 13.15 Tionghoa Aa dilaporkan kepada residen, bahwa Yen? 13:40 Lagu2 Melaju: 14.00 Pp Una ae eraha Suara Putri Maluku: 14.15 Orkes tamu » ' 
bangsa kulit berwarna, sampai ta- aa “17.05 “Taman Kusuma, 
mu untuk Konggres Dokter IDl-pun 4 Irama Indonesia 

  
populer: ' 

tidak mendapat tempat dihotel tsb. 18.45: Buluh Perindu: 18.15 Hidang: | 
Dewasa ini baik polisi maupun 27 Staf Musik Res. 12: 19.15 Dunia | 

itentara mulai tjampur tangan, dan Sah raga, 19.30 Irama langgam dan ' : : , - Krontjong oleh O.K. Rajuan Timur: -pemeriksaan lebih landjut terus di- Ton J : 
lakukan. Maut pihak lain jang 20-30 Pilihan Pendengar (barat po- 
djuga memberikan keterangan kepa Puler): 21.15 Wajang Orang oleh : sd 2g Karawitan Studio: 22.20 Wajang ,Antara”, telah terdjadi pula pe O 4 an 
langgaran2. lain oleh hotel tersebut. Orang (landjutan): 24.00 Tutup. 

.sehingga karena insiden tersebut dja Surakarta, 20 Djan. Lk an 
idi terbongkar. Hotel Simpang ini ba 0 Djam 06.03 Ratna dan Sajekti, 
!ru sadja mengadakan perbaikan (res 00-15 “Ruangan gerak badan: 06.45 

- tauratie) dan kabarnja kini mendja Suara Buddy Clark dan Frank Si- Magparan NHM. Tindakan apa jang natra: 07.15 Suara Harjati, 07.45 
pagi pukul 10 -bergahendak diambil oleh"pihak jang ber Suata' bersama: 12.03 — 12.43 — kementerian. da- wadjib selandjutnja, pihak resmi be Bu Ni aan Aa Aa 17.05 

'Jum suka memberikan keterangan, BW Nics dengan anak2nja: 17.45 : : : ti Varia Djawa Tengah: 17.55 Ruang- ihanja sadja antaranja — dimintakan J 3 
'perhatian akan undang2 darurat no A1 Pemuda Tega 18.20 Pantja- 
mor.9/53 tentang pengawasan orang Tan Sastras , 18. 9 TN gembira 
asing, teristimewa mengenai artikel Oleh Tangkai Seruni: 19.15 Ruangan 5. (Antara). A.P. “atjar: Sandiwara Radio, 20.30 

Seperempat djam dengan Trio Koch: 
1 3 20.45 Nongkrong sedjenak di pinggir 1 Kn 2 PENANAMAN dialan: 2120 Klenengan manasuka 

HARGA MAS. oleh Karawitan Studio: 22,15 Kle- 

Semarang: 18 Djanuari: 
nengan Manasuka (landjutan): 24.00 
Tutup. , 

24 karaat: djual Rp. 39,50 Jogjakarta, 20 Djan. 1954: 
beli ». 39:—  Djam 06.10 Saron pagi oleh Ksl 

22 karaat: djual » 36,75 Kes. Djawa Studio: 06.40 Tjlempu- 
beli » 35,75 nagn hidangan Kel. Kes. Djawa Stu- 

dio, 07.10 Tjlempungan (landiutan!, 
AAA 12,05 Pelbagai rajuan dari Pulau 

| 

lia, ke Djakarta, tak dapat dilaksa- 

nakan, karena mereka harus segera 
“kembali ketanah airnja. Semula di- 
rentjanakan kedatangan  pemain2 

! Amerika ke Djakarta itu pada per- 
mulaan bulan. Pebruari j.a.d. Seba- 
gaimana diketahui, pemain2 Davis 
Cup Amerika itu kini sedang meng- 
adakan pertandingan internasional 
melawan regu Australia di Australia 
Barat. Pertandingan? tsb. akan oer- 
achir hari ini. 

KARENA STADION 
DIBETULKAN. 

Pertandingan sepakbola Kompetisi 
PSIS kelas I antara. Kes. Romeo dan 
Union jang mestinja hari Sabtu jbl. 
dimainkan dilapangan Stadion, ter- 
paksa dibatalkan, karena lapangan 
tadi dibetulkan. Dengan tidak diberi 
tahu tentang perbaikan lapangan 
Stadion, kedua kesebelasan tadi pa- 
da hari tersebut sudah siap sedia 
untuk bertempur, tetapi kesudahan- 
nja seperti tersebut diatas. 

BULU TANGKIS C.H.K.Y.H. 
Kita diminta kabarkan, bahwa ha- 

ri latihan Bulutangkis Chung Hua 
Kuo Yu Hui Smg., jalah pada hari 
Rebo dan Djum'at sore djam 16.30 
dilapangan Wotgandul 24 Smg. La- 
tihan dipimpin oleh Oey Koen Hoa, 
Tio Khee Hong dan Thio Thian Ho. 

    

PEGAWAI DOUANE MAKAS- 
SAR DIRAMPOK .DAN KE- 

MUDIAN DIBUNUH. 

Pada malam Rebo jang lalu pega 
gai douane Makassar bernama Sam 
sudin telah dirampok dan kemudian: 
ditembak mati dirumahnja oleh be 
berapa orang jang tidak dikenal. Me 
nurut keterangan, perampok2 terse- 
but mengundjungi rumah Samsud- 
din dan setelah pintu dibuka oleh 
Njonjah Samsuddin, maka mereka 
masuk dan mengantjam dengan sen 
djata api serta mengambil barang2 
perhiasan dan uang tunai. Sesudah 
itu mereka melepaskan tembakan jg 
berakibat tewasnja Samsuddin tsb, 

  

Maluku, 12.30 Orkes Philharmonica 
dan orkes Simfoni: 13.15 O.S.D. 
dengan beberapa Bintang Radio: 
13.45 Piano tunggal, 14.00 Warna- 
warni siang hari: 17.00 Taman Ha- 
rapan Bangsa, 17.45 Pendidikan 
agama Islam, 18.00 Peladjaran lagu- 
lagu Djawa: 18.30 Konsert untuk 
cello: 19.15 Soal Kesehatan: 19.49 
Pantjaran lagu2 Baru oleh OR 
20.15 Hidangan O.R.J. bg. JI atjara 
Warna-warni: 21.30 Rajuan gurun 
sahara oleh O.G. Al Munir: 29.15 
Bingkisan malam terang oleh Suara : 
Putra, 23.00 Tutup. 

TJAHKAN REKORD RENANG 

Menurut berita jang dikutip 
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bahagian transport dan pemondo- 

jang. akan: . 
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    Mesir 

| Nasibnja Diurus Oleh 
Perwakilan Negara La- 

Pin Krn Wakil Cuba 
|. G8 Korrapt 

|. SATU2NIA 

di Mesir dewasa ini akan di 
perhatikan kepentingannja 
oleh kedutaan besar Ameri- 
ka di Kairo, jakni setelah du 
ta Cuba di Mesir, Luis de Al 
magno minta berhenti sete- 
lah didalam kopor2nja dikete | 
mukan. duapuluh — tigaribu 
pond dalam pelbagai mata 
uang jang siap untuk diselun | 
dupkan, keluar Mesir. Patut 
diketahtui, bahwa bekas duta 
tersebut bukan hanja mewa- 
kili. negerinja di Mesir sadja   

  

| WARGA- 4 
NEGARA Cuba jang hidup | 

    

rnPersen 

  

PERDANA MENTERI 

ngenai pengawasan atom, Gro 

(para menteri luar negeri 3 

'konperensi jang akan datang itu, 

Pun dalam karangannja itu 
Grotewohl menuntut dihapusKin- 
nja persekutuan Masjarakat Per- 
tahanan Eropah dan ikut serta- 
nja RRT dalam perundingan2 
antara negara2 besar. 

Karangan tersebut dimulai de-   lainnja. 

| Ali Dari Pakistan Kirim Dua Surat 

tetapi. djuga dinegara2 Arab ! 
ngan pernjataan, bahwa keung- 

gulan jang tidak dapat. disang- 
kal lagi dari pihak Sovjet Unie 
dilapangan pemakaian ., tenaga 
atom telah membawa. Amerika 
Sorikat pada medja konperensi. 

ebi 

a 

akan / "ul 2g 
ata 
h Un 

Maka Amerika Cs. Setudjui. Kon- 
-perensi Berlin: Kat 

Penghapusan 5 DC Dan Ikut Sertanja RRT Dim| 
| Perundingan2 Negara' Besar Akan Dituntutkan 

8 Oleh Pihak Russia? 

Kata Grotewobl : 

3 IRMAN TIMUR, Otto Grotewobl, me- | 
#jatakan pada hari Sept, bahwa. keunggulan Soviet Uni dilapangan atom | in telah memaksa Amerika Pa ag tuk berunding dengan Sovjet Uni me- batasan ntah Debt kan 

Uni dilapangan atom 

mengemukakan pendapatnja itu » 
dalam sebuah karangan jang dimaksudkan untuk menjambut konperensi 

te £ mpat. Besar” jang akan datang. Dalam kara- 
el itu ia mengandjurkan diadakannja perundingan2 antara Djerman 

Timur dan Djerman Barat dan menghendaki diwakilinja 4 

Pun kalangan tersebut menja- 
takan, bahwa didalam statement” 
“Grotewohl itu nampak pula, bah- 
wa masih ada anasir lain dida- 

ngenai persatuan kembali Djer- 
man jang masih tetap belum 
berobah, jaitu jang mengenai 
pembentukan suatu pemerintah 

Timur dan Djerman Baarat, sua- 
tu hal jang “ menurut pendapat: 
|kalangan tersebut djuga tidak 
|aceptable bagi pemerintah Ame- 

lam sikap pihak blok Sovjet me-|: 

jang terdiri dari wakil2 Djerman | 

| Kerdjasama Eko-| 
InomiEropa-Com- 

-monweal:h 

| kan Diri Dari Amerika? 
ka SE an Ha Ha g 

DARI TANGGAL 29 DJA- 
INUARI jang akan datang di 
London Ia dian an Kaitan 
musa Setara ab 2 enegaraan 
dan ekonomi “Ing 'gris, negara: 

Eropa lainn dan negara2 Com- 

tjara2 menggalang perhubung     ekonomi dan al jang lebih 
(erat antara Eropa dan Common- 
wealth. Diantara para delegasi 
jang akan menghadliri pertemuan 
ini adalah Herman Smitt Ingre- 
'bretsen dan Ole Coabjornasen 
'dari Norwegia dan Dr. Harald 
|Nordenson serta Prof. Ingvar 
'Svennilson dari Sweden. 

oleh panitia ekonomi dan sosial 
dari gerakan persatuan Eropa 
dan dimaksudkan untuk memper 
kembang pasar bebas dunia. 

Menurut  rentjana, konperensi 
ini akan mempersoalkan masa- 
lah2 produksi dan perdagangan. 
Masalah2 moneter tidak akan di- 

   

   
Utk Lebih Membebas- | 

“Pertemuan ini diselenggarakan | 

—Fkanlah -komunisme dan bukan 'im- 

. 

  

| Marhaenisme 

Dari PNI Bukannja Kominisme Walau Benar 

|. Elemen2-nja Ada Jg Diambilkan 
“Dari Marxisme 

| PNI Menganggap Oposisi Bukannja Musuh Tetapi 
Kavan Utx Memberi Kontrole 

RAPAT UMUM GABUNGAN P.N.I. tjabang Kebajoran, Wa- 
snita Demokrat dan: Pemuda Demokrat diadakan Minggu tanggal 

47/41 digedung bioskop Majestic Kebajoran, dikundjungi oleh. ik. 
“1500 orang dan wakil2 organisasi. Berbitjara dalam rapat tersebut 
'ketua umum P.N.I. Sidik Diojosukarto tentang marhaenisme, P. M. 
“Ali Sastroamidjojo tentang keamanan dan politik bebas, Mr. Suba- 
“gio dari Pemuda Demokrat tentang pembangunan, Njonja Sutrasno 
“Ketua umum Wanita Demokrat jang mengandjurkan supaja orang 
"'berbudi mulia dan Walikota Sudiro tentang pengembalian gezag. 
| Pembitjaraan pada pokok2nja sbb.: $ 

“SIDIK DIOJOSUKARTO - mene- blok. Oleh karena itu harus awas 
gaskan kepada rapat, bahwa. mar- dan berhati-hati, sebab kalau tidak 

hdenisme jang dianut oleh PNI -bu- tentu peruntjingan akan mendiadi 
“akibatnja, demikian Sidik jang me- 

    

  ea 

Bom ,.Djenis Ketiga" 
Jang Dimaksudkan Bom Cobalt ? 

KETUA PANITYA urusan luar negeri dari senat Ame- - 
rika, senator Alexander Wiley pada hari Djum'at menijebut2 
didalam senat tentang sebuah bom dari ,,djenis ketiga”. Se- 
nator tadi berbitjara dalam suatu perdebatan mengenai pro- 
jek di St. Lawrence. Diteran gkan olehnja, bahwa dengan bom 
atom, bom zat air dan sekarang dengan ,,bom djenis ketiga” 
apakah masih ada lagi jang dapat kebal terhadap serangan. 
Ia berbitjara tentang alat2 untuk melindungi pabrik2 dan 
tanggul2 pada projek perairan dekat St. Lawrence, Atas per- 
tanjaan pers Wiley belakangan menerangkan, ,bahwa tidak 
mungkin untuk membitjarak an mengenai sendjata baru dan 
ia menambahkan, bahwa surat2 kabar telah banjak menulis 
tentang bom atom, bom zat air dan bom2 lain itu. Penin- 
djau2 menundjukkan, bahwa jang dimaksud dengan ,,bom 
lain” itu agaknja adalah bom cobalt. : 

Obligasi- Negara RRT Di- 
edarkanDiMalaya-S pura 
Ada Sebagaian Jang Diselundupkan 

Dari Indonesia? 

      
perialisme, tetapi suatu aliran “iang 

| menjesuaikan “diri dengan 
negaskan, bahwa PNI tidak pernah 

kepenti- | menganggap Masjumi dan PSI mu- 
ngan2 “da, kehendak rakjat Indone-y suhnja, pun PNI tidak melakukan 
sia. Meskipun PNI mengakui dan politik pertentangan dengan negara 

SURATKABAR ,,Singapore Stendard” hari 
bahwa menurut ,.sumber jang patut 

Minggu mengabarkan, 
dipertjaja”,  surat2 hutang negara 

RRT (untuk pembangunan nasional RRT) sekarang didjual di Malaya 

Ha menjatakan pula, bahwa. pem: | bitjarakan. 7 ' miengambil bahan-bahan dari Mar- | jang manapun. dan Singapura, Surat2 obligasi tadi selurahnja meliputi nilai 260.000.000 
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Kepada Nehru 
Mengenai Soal Kashmir: 
Dan Pendjelasan Bantuan 

Militer USA 
—.. PERDANA MENTERI Pakis- 
tan Mohamad ' Ali telah mengi- 
rimkan dua putjuk surat kepada 
per tong menteri India, ang ana: 

al Nehru LA " Ia Na Mostn cake 201 wa 

     

    
      
    

00 di Karachi. kai 
"3 Surat je menjatakan, 

bahwa perdana menteri Alj ingin 
. bertemu an Nehru untuk me 

njelesaikan be pa masalah an 
tara kedua negara dan minta su 
paja pertemuan itu diadakan : 
telah panitia India-Pakistan jang 
terdiri dari ahli2 mengenai Kas 
mir mengadakan rapat kerdjanja 
dalam bulan ini untuk menjelesai 
kan masalah? jg masih mendjadi 
sengketa. Di-ingatkan, bahwa pa 
.Nitia itu- telah mengadakan rapat 
nja dalam bulan Desember dan 
bahwa menurut komunike jang 
dikeluarkan di Karachi dan di 

. New Delhi telah ditjapai kema 
| juan jang memuaskan. Masalah 
K kini makin penting se- 

3 antara Nehru dan Ali dalam 
lan Agustus jang lalu telah di 

sepakati, bahwa administratur ple 
misit Kashmir akan mulai beker 
. pada achir bulan April 2 , 

' (AFP 

a pasukan pesawat  pembom 
erika jang diperlengkapi dengan 
awat2 Matador Be-62, jakni pelu 

ru2 jang dapat dikeddalikari dengan 
adio, tak lama lagiakan dikirim ke 

Opa- untuk: erkuat pertaha-/ 

  

|. nan NATO, demikian hariSabtu di 
mkan oleh: Pentagon fkemente- 

rtahana Amerika). Dikatakan 
bahwa dua pasukan pesawat? tanpa 
“pilot akan ditempatkan di Djerman. 

Ibitjaraan2 tentang soal atom an- 
tara Amerika Serikat dan Sovjet 
Uni jang kini berlangsung di: 

Washington akan dilandjutkar 
dalam konperensi para menteri: 
luar negeri di Berlin jang akan 
datang. : 

3 Reaksi London. 
Sementara itu kalangan resmi di 

J.ondon menjatakan pada” malam 
Minggu, bahwa statement Grotewohl! 
tsrsebut sebagian besar berisi ula- 
ngan2 dari beberapa pasal jang pada 
waktu jang achir2 ini banjak dike- 
mukakan .oleh pemimpin2 dan dida: 
lm pers Sovjet. Dalam pada itu ka- 
Ihngan tersebut berpendapat, bahwa 
Istatement Grotewohl — itu mungkin 
menggambarkan sikap jang akan di 
ambil oleh Sovjet Uni dalam konpe 
rensi ,Empat Besar” jang akan da- 

Tn
 

Menurut kalangan tersebut, mak- 
Isud untuk - mengemukakan masatah 
tenaga atom dan status RRT dalam 
'konperensi Berlin jang akan datang 
t:lah dikemukakan pula dalam nota? 
Sovjet jang terachir. Djuga keberatan 
Grotewohl terhadap adanja komisi 
pengawas netral atas pemilihan? di 
seluruh Djerman menurut kalangan 
Itersebut telah dikemukakan oleh /ha- 
rian Sovjet ,,Pravda” 2 hari jang 
lalu. : 

Reaksi Washington. 
Menurut pendapat kalangan 

jang dekat dengan state depart: 
ment di Washington, statement 
Grotewohl pada hari Saptu nam- 
paknja tidak memberikan alasan 
untuk. bersikap optimistis. Dika- 
takan, bahwa dari tuntutan Gro- 
tewohl, supaja kegiatan2 kearah 
ikut sertanja Djerman dalam 
Masjarakat pertahanan Eropark 

dihentikan, dapat ditarik kesim- 

pulan, bahwa pihak blok Sovjet 
masih tetap menghendaki: netra- 

lisasi Djerman sebagai sjarat-di- 

persatukannja kembali Djerman: 

suatu hal, jg. menurut kalangar 
tadi tidak acceptable bagi Was: 
hington. 0182 

    “Tetapi kekuatan pasukan? tersebut 
idak diumumkan. , 

dor Be-62 diperlengkapi de- 
ngan mesin jet dan kabarnja mempu 

— njai ketjepatan hampir sama dengan 
ketjepatan suara. : 

   

   

  

-Tetimakasiblfn- 
hana Kepada 
— Presiden 
DENGAN PERANTARAAN 

ke. oran tg Agung Belanda di 
pa S 

: tor Kabinet Presiden telah 
ampaikan surat peribadi Ratu 

Juliana kepada Presiden  Sukar 
no. Dalam surat tsb. dinjatakan 

ma-kasih Ratu Juliana atas 
ma korban2 bentjana bandjir 

e 1 beberapa waktu 
“jang lalu dan rakiat Belanda 
3 bantuan Indonesia. — Demiki 

dari komunike pers jang : 

Dalam Lapangan 
Terdapat Prestasi2 Jang Tinggi - 

| 30ZEF SIR, SEORANG PELATIH nasional Hongaria, din 

da tg. 15 Djanuari 

| Iuarkan Komisariat Agung Be 
“. Ianda. (Antara). $ 

ma Tawanan? 

Non Repatriasi 
PA NGLIMA tertinggi 

kan2 PBB di Korea, diode 
John Hull, dalam surat kepada 
Gjenderal K. S. Thimaya, ketua 
Komisi Negara2 Netral urusan 
Repatriasi (NNRC), menjatakan 
pada malam Minggu bahwa Ko 
mando PBB akan menerima penje 
rahan tawanan2 perang anti-komu 
nis, jang berdjumlah 22.000 orang 
itu, pada tgl. 20 Djanuari pagi 
ad. Tetapi Hull menambahkan 

wa status sipil akan diberikan 
kepada tawanan2 perang tadi pa 
da tgl. 23 Djanuari jad. - 

S.O.S., isjarat bahwa kapal tadi da   berada ditengah2 badai, 
ra. 

« 

Olah-Raga Lainnja 

lam Hongarian Bulletin menulis antara lain, bahwa untuk tahun 
1953 jang lalu, Hongaria telah 
lam lapangan keolahragaan, Dinj atakan 
madjuan tersebut adalah hasil darj jatihan jang terus-menerus, ses 
tjara massal dan kolektip dan ter pimpin oleh ahli2nja. Dan untuk: 

mentjatat 

membentuk ahli2 olahraga itu pemerintah Hongaria telah menje- 
diakan sekolahan chusus untuk 
sempurna sesempurnanja. 

na 

— mengikuti pertandingan ' Olympiade 
At .1952 dan djuga beberapa per 
tandingan2 internasional lainnja. Te 

“i tahun 1952. Dalam menghada 
“pertandingan kedjuaraan Er 

jang akan dilangsungkan 

Menurut Jozef Sir, Hongaria tlh, 

asil tahun 1953 adalah lebih | 
dan lebih mempunjai- kwalitet 

“di Swiss 

melatih pemimpin2 olahraga jang 

perenang2nja jang terkenal, . masih 
rdjuga mempunjai athlit2 jang ulung. 

Prestasi athlit anak 
ae - Magiar. 
Prestasi puntjak daripada ath- 

lah sbb: 
Laki-laki : Ha 
“800 m. Jeno Barkanji 1 menit 

49,8 detik: 1.500 m. Erno Beres 
3 menit 46,6 detik: 5.000 m. Jo- 

  

    

  

spa 
berdjumlah 108 orang tu. 

PBB Sedia Teri-| 

lam keadaan bahaja: pada:saat itu, 
kapal jang besarnja 19:000 tom ini 

dilaut -Uta: 

: en na ". Pe Pa Ye Charles Wilson, 

. Honggaria Seniman: 
Sepakbola 

Ipembitjaraan konperensi tadi 
||tjara resmi tidak diumumkan. 

succes jang besar dda-: 
selandjutnja, bahwa ke: 

rika Serikat. Ta 

Dalam pada itu kalangan ter- 
sebut menjatakan, bahwa Ame- 
rika Serikat akan menghadapi 
konperensi Berlin jang akan da- 
tang dengan kejakinan bersih 
dan hati terbuka. Dikatakannja 
bahwa menteri luar negeri John 

kemungkinan jang dapat mem- 

bawa guatu persetudjuan. 
tara). ' . it 

  

Te 
sPenjelewengan' 

Djilas 
Soal2 Prinsipieel Atau- 
kah Soal Perebutan Peng- 

gantian Tito? 

SENTRAL KOMITE Persa- 
tuan Komunis Jugoslawia hari 
Sabtu mulai memeriksa apa jang 
mereka pandang sebagai ,.penjim 
pangan dari ideologi jang benar”, 
jang telah dilakukan oleh wakil 
presiden Milovan Djilas. Djilas 
seperti diketahui mengandjurkan 
supaja kaum Komunis Jugosla- 
wia melakukan garis politik ,,de- 
mokratis” dan bukannja ,,revolu- 
sioner”. 

Pertentangan mengenai rang 
kaian karangan Djilas tadi telah 
menimbulkan perpetjahan antara 
kaum Komunis Juguslavi3, per 
tentangan jang paling tadjam se 
mendjak Jugoslavia dikeluarkan 
dari Kominform ketika 1948, ka- 
ta para  penindjau di Belgrado. 
Badan exekutif pimpinan: partai 
tadi melaporkan, bahwa kara 
ngan2 Djilas tadi ,.pada - dasar 
ja berlawanan dengan  varis2 
dartai Komunis”, dan laporan 
ini Sabtu 'ini dipeladjari oleh pa- 

nggota sentral Kornite jang” 

. “ Siapa memihak stapa? 
.Menurut dugaan, Djilas men- 

dapat sokongan kuat dari kala- 
ngan muda dilam partai da 

i i opsir2 tentara, Tim- 
bul spekulasi pula, bahwa salah 
seorang wakil presiden lainnja, 
ialah Edvard Kardeli, mungkin 
akan bertindak sebagai kritikus 
utama Kn aan sa 
tampaknja berpusat kepada poli- 
tik partai dimasa jad. dan bukan- 
sekitar atan antara para 
wakil presiden Jugoslawia, me- 
ngenai soal: siapa jang kelak 
akan menggantikan Tito sebagai 
presiden? (Antara) - 

Perundingan 
| Pool Atoom 

: Sebuah randjau magnetis telah me f 2 
ledak ketika. melanggar dinding:.ka-: 
pal-minjak Denmark didekat :pantai|Eisenhower hari Sabtu telah me 
Jutland pada hari Sabtu. Korban.ran 
djau ini segera menjiarkan - isjarat 

' PRESIDEN Amerika Serikat 

ngadakan konperensi di Gedung 
'Putih, menurut dugaan kalangan 
jang patut dipertjaja mengenai 
'rentjana pool atom. Pembitjaraan 
tadi dilakukan antara Eisenho- 
wer, menteri luar negeri John 
Foster Dulles, menteri pertahanan 

kepala Komisi 
Tenaga Atom Amerika Lewis 
Strauss dan penasehat istimewa 

| presiden, C. D. Jackson. Pokok 

: Tapi menurut penindjau2 jang 
dapat mengetahuinja, Eisenhower 
ingin membentangkan — pembitjara- 
an tertutup jang pada tgl. It Dja- 

“Inuari telah diadakan di Washing- 
ton, antara Dulles dan dutabesar 
-Sovjet Georgi Zarubin, perihal ran- 
tjangan pool tenaga atom. Ketjuali 
itu ia" ingin . menjusun' instruksi2 
bagi Dulles, jang akan  melandjut- 
ikan perundingannja — dengan Zaru- 
bin dalam minggu j.a.d. Apabila 
Konperensi 4 Besar di Berlin itu   

lit2 anak Magjar (Hongaria) ada: 

dilakukan pula sebagai mana telah 
idirentjanakan, maka Dulles diduga 
akan langsung” membitjarakan soal 
tadi dengan menteri Juar negeri So 
“jet, Molotov. 

| Dalam konperensi di Gedung Pu 
tih-tadi, hadir pula direktur seksi 
kemiliteran luar negeri pada kem. 
pertahanan A.S., Laksamana II 

“-Arthur C. Davis, dan pembantu m. 
luar negeri Walter B. Smith. 

| (Antara). 

Foster Dulles dan pembantu2nja ! 
bersedia untuk menjelidiki segala 

(An- 

Pembantu ketua “ konperensi 
tersebut,” Edward — Beddington 
Bohrens, menjatakan, bahwa tu- 
djuan konperensi itu ialah untuk 
mengetahui, sampai dimana ne- 
ara2 Eropa Barat dan negara2 
ommonwealth dapat bekerdja 

bersama menudju kearah per- 
baikan kembali dilapangan eko- 
nomi serta untuk mentjapai con- 
vertibilitet alat2 pembajaran luar 
negeri. $ en k 

Kata Behrens, ,,kita tidak da- 

   

Ipat terus menerus menjandarkanj 
diri kepada kaum pembajar pa- | 
djak Amerika - sadja. Segala be- 
ban dan tanggung djawab harus 
:kita pikul sendiri. 

Karena   
-nja. Demikian Behrens." : 

Selandjutnja Behrens menjatakan: karang 

. makan oleh empat ra Sea 

se- |- 

sej 

Amerika Serikat, Eropa dan Com- 

xisme, namun 'bahan-bahan tsb. di-y “ Damn dengan mendekatnja pemi- 
Sesuaikan pula “dengan keadaan dan lihan umum, maka Sidik mengi- 

dollar Amerika dan menurut sumber tadi, pemerintah RRT menjamping- 
kan 40” dari surat2 tadi untuk d djual kepada bangsa Tionghoa Peran- 

bakat bangsa 
Sidik jang menegaskan, bahwa mes: 

kipun sumbernja bersamaan, jaitu 
Marxisme, “namun komunisme ' ada- 
lah lain dari "pada marhaenisme. 
Dalam hubungan ini Sidik “mensi- 

njalir adanja bisikan-bisikan dan ha: 
sut2an seolah-olah marhaenisme ber- 
djalan parallel dengan komunisme, 
karena golongan komunis" dinegeri 

menjokong pemerintah -Ali-Wongso, 
tetapi seolah-olah orang lupa, 
wa didjaman revolusi mentjapai ke- 
merdekaan, djustru golongan ko: 
munis pun memegang pemerintahan.   a tidak demikian-ma- | 

- Ika bila terdjadi- suatu kemunduran? o 
(recession) jang: ringan sekalipun" di ! binet AlifVongso, sebagian terbe- 

sar adalah pihak luar negeri, ka- 

“Sidik mengemukakan, bahwa pi- 
“hak2 'ang tidak senang kepada ka- 

monwealth akan menderita (Akibat2 | rena tdak menjukai aliran politik 

bahwa kepentingan2 Commonwealth 

0 Jiang danut. oleh pemerintah se-" 
serta go'ongan2 penjo- 

kongnfa. Ketjuali itu mungkin pu- 
dan Eropa adalah serupa. Uni Pem . la karena pemilihan umum sudah 

bajaran Eropa, jang meliputi selu- 

ruh daerah sterling dan negara2, 
»merdeka” di Eropa itu, ternjata me 
'rupakan suatu experimen jang. berha 

setudjuan dilapangan ekonomi jang: 
"lebih. luas. Demikian  Beddington 
Behrens. Ge, 6 

Menurut. rentjana, konperensi ini 
jakan dihadliri oleh 200 orang utusan 
dari 20 negara. (Antara). 

Kanibalisme 
Di Afrika 

SUATU PERISTIWA baru 
mengenai kanibalisme diberita- 
kan pada hari Djunrat dari Uni 

se gadis k 
tahun telah disembelih dan di- 

sil, jang dapat diperluas kearah 2 

Perantjis Guinea, ditempat mana | dik 
etjil berusia enam | marh 

SEL ma Il 

dekat, maka dipandang oleh pihak 
luaran sudah tiba waktunja untuk 
memasukan pengaruh2nja,  atau- 
pun pula karena diduga berang 
dunia ketiga sudah dekat, demi- 
kian Sidik. 

.Sidik memperingatkan, bahwa 
'tiup2an, dan djuga hasut2an da- 
lam pers jang tidak senang kepa- 

|da kabinet Ali—Wongso dapat 
#meruntjingkan dan menimbulkan 

ketegangan “antara kita dengan 
kita. LA 

Dan dalam hubungan ini dikemu- 
Lkakan pula, bahwa diwaktu jl. ada 
"dua tamu besar dari USA dan Ing- 

bungan dengan golongan2 dinegeri 
ini jang bertentanga, dengan- golo- 
nsan komunis dan jang akan didja- 
dikan na bertentangan dgn 

aenisme, maka tiup2an bahwa 
    

3.3 

RI 
r      

Sidik, tidaklah,   » Kedjahatan ini 

Kominis In 
Kurang 

—. SIR HARTLEY SHAWCR 
buruh (Labour) mendjabat djak 

| gu mene n di New York, 
politik Inggeris telah sangat me 
lai kehilangan pengaruhnja dilin 

dari sumber2 resmi dilingkungan 
“kaum komunis mengalami kega 
nja untuk merebut kedudukan2 

' Dalam pidatonja dihadapan ka- 
um jurist di New York Sir Hartley 
Shawcross: menjatakan, bahwa da- 
lam .proces demokrasi jang biasa pe 

lang dan bahwa ia tidak ragu2, 

gauta2 serikat buruh akan berbalik 
(melawan pimpinan komunis. 

Adalah mungkin, bahwa 

tik mengalami kekalahannja, seka- 
rang sedang berusaha untuk meng- 
adakan infiltrasi dilinkungan. seri- 

melakukan djalan lain untuk -dapat 
memperoleh kembali kekuasaan.da 
lam lapangan politik. 2214 

Katanja lebih landjut, adalah be 

terdapat orang2 komunis “ataupun 

kap dan tahu diri”, mereka bertin- 
dak tidak sebagai kamu 'komunis, 

Sir Harley menerangkan, bah 
wa tidak ada seorang jang tidak 
diberi hak "untuk memasuki par 
tai komunis, tapi kita harus mem 
Pe gann hak2 untuk  memi 

ih siapa-siapa jang harus kita 
tempatkan dalam  kedudukan2 

amanan nasional. Dikatakan, bah 
Hwa diantara lebih dari satu djuta 
pegeawai Sipil terdapat Ik. 17.000 
orang jang menempati  kedudu 
kan2 jang bersangkut-paut de 
ngan keamanan negara dan ter 
'hadap mereka itu kini “ sedang 
'dilakukan pemeriksaan setjara 
istimewa. : 

Di Inggeris segenap partai2 te 
lah menentuken  pendiriannja, 
bahwa tindakan2 jang dilakukan 
dengan maksud untuk menekan 

iketahui salah, 2 d 
ja bagi tjara hidup di Inggeris. 

daerah Bramaya dekat Coyah. 

seterusnja, bahwa dari keter 

ngaruh komunis. makin. mendjadi- hi - 

'apabila terdjadi- suatu krisis, ang- - ' 

| kaum 
komunis jang dalam lapangan poli -. 

kat2 buruh dengan 'harapan dapat: 

nar bahwa diserikat2 buruh tertentu 

peserta? komunis jg. berhasil dapat 
memegang. kursi pimpinan, tapi ka 10 clan. en n GI AK 
rena mereka itu orang2 jang .,,tja- Jang kemudian diserahkan kepada 

jang bersangkut paut dengan ke 

tjita2 terlarang atau tjita2 jang 
adalah berbaha 

    

ksud ..supaja 
segera memilih 

Inggeris Mulai 
Pengar 

Tn 

ihnja? 
OSS jang semasa pemerintahan 
sa agung di Inggeris, hari Ming- 
bahwa kaum komunis jang dalam 
ngalami kekalahan, sekarang mu- 
gkungan serikat2 buruh, Dikata- 
angan2 “jang telah diperolehnja 
“serikat2 buruh “ ternjata bahwa 
galan dimana-mana dalam usaha- 
pimpinan. 5 

  

Cello Stradiva- 
“rius Dikete- £ 

..mukan 
"Dulu Dirampok Nazi 

  

Po Dar: Pars 
GREGOR  PIATIGORSKY  se- 

.Orang pemain selo terkenal kelahi- 
yan Rusia jang ternama, hari Djum- 
'at telah dapat menemukan kemba 
li selo (cello) Stradivarius jang telah 
hilang selama 11 tahun dan ditaksir 
seharga $ 25.000. Selama perang jg 
lampau alat tersebut telah ditjuri 
oleh -kaum Nazie dari rumah Ger- 
maine de Rotschild di Paris, ibu 
mertua dari Gergor Piatigorsky. Se- 
lo tsb telah diketemukan di Aken 

Rotahild jang 'seterusnja membawa 
nja dari Panris ke New “York. Kepa 
da” pers 'Pistigorsky' — menerangkan, 
bahwa selo tersebut adalah sebuah 
diantara 6 alat2 terpilih jang dibu 
at oleh Stadivariu Iebih kurang 240 
-tahun jang Tampau. (AFP). 

  

| Inggeris Di- 
amuk Taufan 

| EMPAT ORANG tewas dan seba 
gian besar Tagi“luka2 dalam taufan2 
jang sedjak hari Djum'at mengamuk 
dikepulauan Inggris. Hari “Djum'at 
taufan tersebut mulai “ mengamuk 
dan hari Sabtu belum djuga mendja 
di reda. Dipelbagai bagian Skotlan 
dia tertjatat ketjepatan2 angin setje- 
pat 90 mit sedjam. Dikabarkan bah- 
wa telah timbul kerugian besar pa- 
da perumahan2 pohon2an mendjadi 
runtuh dan perhubungan :telpon ter 
putus. Menurut ramalan  djawatan 

Indonesia, demikian | 

ini sekarang termasuk golongan jg.| 

bah- 

geris jang djuga mengadakan perhu-' 

adalah parallel dgn. lam. pi 

» Selandjutnja ia kemukakan, bah- 
W: 

hebat2, tetapi dinegeri ini, 

ngatkan kemungkinan tertjerai-be- 
ra'kannja dua golongan nasional 
oleh pengaruh2 luar negeri jaitu 
golongan jang pro blok U.S.A. 

.|dan golongan jang pro blok Soviet, 
maka dalam hubungan ini Sidik- 
mengharapkan supaja pemerintah 

' dalam pem'lihan umum keiak me- 
| ngawasi anasir2 luar negeri jg me- 
mainkan peranannja dinegeri ini. 

Tentang oposisi, Sidik menerang 
kan, bahwa P.N.I. menghadapi 
p'hak oposisi bukan sebagai mu- 
suh, tetapi sebagai kawan jang di- 
mintai koreksi terhadap 
pemerintah Ali, sebab adanja op- 
pos'si adalah soal biasa, asal di- 
djalankan setjara parlementer. .. 

Politik bebas berakar pada 
rakjat. 

Mr. Ali Sastroamidjojo mengingat- 
kan, bahwa ada sementara golongan 
jang bertindak seolah2 negara kita 
sudah beres dan ini menurut Per- 
Jana Menteri Ali berbahaja, sebab 
negara kita dapat didjadikan medan 
perdjuangan negeri2 luaran, maka 
pembitjara mengandjurkan, bahwa 
jang terpenting ialah mendjaga ke- 
pentingan nasional kita. Dan dalam 
usaha ini sjarat mutlak ialah peme- 
liharaan kemerdekaan negara jang 

disebutnja dengan kata2 ,,djembatan 
mas” jang kini masih djuga akan di 
rusak oleh sementara golongan jang 
hendak mengadakan ,,djembatan ba- 
ru” dan berkenaan dengan inilah, 
maka usaha keamanan didjadikan 
program pertama dari kabinet jang 
sekarang. 

Perdana Menteri Ali  memper- 
ingatkan kepada rapat - hendaknja 
orang berhati-hati terhadap ,,djem- 
batan baru” jang akan dibangun di- 
samping ,,djembatan mas” atau me- 
numpang diatasnja itu, sebab djika 
tidak awas2,. orang dapat terdjeru- 
mus dalam djurang jang terlalu da- 

pemerintah sekarang: baru ber- 
djalan 6 bulan, dan dinegeri mana- 
pun sadja, tidak ada sesuatu peme-- 
rintah jang baru 6 bulan akan mung 
kin menghasilkan pekerdjaan2 jang 

jang tidak senang kepada pemeria- 
tah sekarang, menghendaki supaja 
dalam 2 bulan sadja segala sesuatu 
sudah diselesaikan - dengan beres, 
demikian Perdana Menteri Ali. 

Mengenai politik bebas jang di- 

anut oleh Indonesia, Perdana Men- 
teri. Ali terangkan, bahwa politik 
tsb. djustru memperkuat kedudukan 
Indonesia didunia internasional. Se- 

babnja pemerintah mengambil! poli- 
tik bebas, djustru karena politik se- 
rupa itu berakar dalam sanubari se- 
luruh rakjat Indonesia. Djika dunia 
internasional tadinja tidak pertjaja 
Indonesia, sebagai negeri jang- ma- 
sih lemah, dapat mempertahankan 
politik bebas, maka achirnja setelah 

terbukti, bahwa Indonesia telah ber- 

tahun-tahun dapat mempertahankan- 
nja, Indonesia pun lalu dihormati, 
demikian Perdana Menteri Ali. 

. Kekuatan keperibadia, Indonesia 
adalah. mendjadi pokok dalam per: 
djuangan politik dilapang internasio- 
nal dan dalam hal ini Perdana Men- 
teri mengandjurkan kita tidak perlu 
takut-takut. 

Pemuda - beladjarlah de- 
nga radji. 

Mr. Subagio, ketua Pemuda De- 
mokrat mengandjurkan terutama ke- 
pada pemuda supaja radjin bekerdja 
dan beladjar, terutama guna meng- 
atasi kekurangan kaum ahli dinegeri 
kita guna kepentingan pembangunan 
negara dan mengandjurkan supaja 
kita singkirkan segala pertentangan2 
dan pertjektjokan antara kita de- 
ngan kita” Pembitjara tjeritakan 
pengalaman2nja di Australia, India 
dan Djepang, jang semuanja sibuk 
membangun dengan radjin. Subagio 
memperingatkan, bahwa Djepang 
hakekatnja. sudah lebih kuat dari 
pada sebelum perang, dan djika In- 
donesia tetap lemah, adalah hal itu 
merupakan. bahaja. - Pembangunan 
negara menurut pembitjara jang po- 
kok harus dilapang ekonomi, sebab 
djika ekonomi Indonesia sudah ku- 
'at, 'maka segala?nja akan djadi kuat 
-pula dan pembangunan ini memer- 
lukan keradjinan dan keuletan. 

Gezag guna kebahagiaan 
-. penduduk. 

Walikota Sudiro  mengandjurkan 
supaja rakjat mentaati gezag dari 
pemerintah, “sebab djika tanpa ge- 
zag, pemerintah tak akan dapat ber- 
buat apa2 dan achirnja kemerdeka- 

pihak2- 

tauan, Dikatakan seterusnja, bahwa surat2 tadi 4 matjam harganja, ada 

jang 10.000, 30.000, 40.000 dan 50000 jen min piao ($ 1 Malaya — 
7750 jen min piao). dapat dibajar Calam tempo 5 tahun, tanpa bunga. 

Dikatakan  seterusnja, bahwa 

pendjual2nja diberi tempo 3 bu- 

lan, terhitung mulai 1 Djanuari 

j.L, “untuk djual surat2 obligasi 

tadi. Polisi Singapura belum pu- 

nja bukti2 mengenai pendjualan 

surat2 “obligasi ini. 

Beberapa hari j.L, Radio Pe- 
king menjiarkan, bahwa selama 

minggu pertama bulan ini, bang- 

sa Tionghoa Perantauan telah 

beli surat2 obligasi jang meliputi 

djumlah :jang . besar, perbuatan 

ini dipudji sebagai tindakan pa- 

triot. 

Harian tadi seterusnja menga- 

takan, bahwa pendjual2 surat2 

obligasi ini mendatangi orang2 

Tionghoa jang punja keluarga 
atau teman2 di RRT, dan diduga 

bahwa surat2 tadi ,.diselundup- 

kan dari Indonesia ke Singapu- 

ra”. 

Vietminh Bisa Lan- 
tjarkaa Serangan 
Pada Suatu Waktu Thd 

Dienbienphu Dan 
Luang Prabangj $ 

PEMBESAR2 Perantj's menja 
takan di Hanoi pada malam 
Minggu, bhw pasukan2 Ho Chi 
Minh di Indo Tjina Barat, jang 
ditaksir berdjumlah 80.000 orang, 
sekarang sudah begitu kuat sehing 
ga dapat pada satu saat membuka 
serangan langsung terhadap Dien 
Bien Phu dan Luang - Prabang, 
iibu-kota Laos. Seperti diketahui 
dalam :musim semi jl. pasukan2 
Ho sudah sampai didekat Luang 
Prabang, tetapi kemudian meng- 
undurkan diri dengan tak diketa 
hui alasannja. Pesawat2 Perantiis 
melaporkan bahwa pihak Ho kini 
mengerahkan 3 divisi untuk me- 
ngepung Luang Prabang. 

Pasukan? Ho-.jang mengepung 

Dien Bien Phu sudah selama 2 bu- 
lan ini hingga kini belum. lagi me- 

luntjurkan — serangannja. Menurut 
pembesar2 Perantjis tadi hal ini di 
sebabkan karena pihak Ho bermak 
sud mengadakan perang urat saraf 

dan djuga untuk sebagian akibat se 
rangan2 udara pihak Perantjis. 

Sementara itu didapat kabar 
Pnompenh pada hari Sabtu 
suatu kesatuan gerilja pihak Peran- 
tjis telah mengadakan - pertempuran 
seru dengan suatu kesatuan gerilja 
pihak Ho di Seap diperbatasan pro 

pinsi: Kompongchang' 100 "km. Ti- 
mur Laut Pnompenh. e 
tempuran ini pihak Ho- menderita 
kerugian 5 orang tewas dan 2 orang 

Iainnja tertawan. (Antara). 

di 

Pangkalan 
USA DiEropah 
Disarankan Spj Dipin- 

dah Ke Sepanjol 
SEBUAH PANIIYA ketjil ma- 

djelis rendah Amerika Serikat uru- 

san angkatan perang,  mengandjur- 
kan: supaja kem. pertahanan Ameri 
ka segera mempertimbangkan utk. 
memindahkan — markasbesar » militer 
Amerika Serikat di Eropa, ke Sepa- 
njol. Demikianlah, menurut ketera- 
ngan jang Sabtu diperoleh UP. Se 
perti diketahui, markasbesar militer 
Amerika di Eropa kini. berada di 

Djerman Barat. Dalam  andjuran 
tadi, sub - panitya tsb mengatakan 
bahwa, Sepanjol ,,menjambut dgn. 
gembira kedatangan - markasbesar 
Amerika” dan disana Amerika ,.ti- 
dak akan merasa memaksakan diri 
nja kepada kemurahan hati suatu 
bangsa, jang sedang sibuk ' mengu- 

rus rumah-tangganja”. (Antara). 

HUBUNGAN DIPLOMATIK 
JUNANI—BULGARIA. 

Djurubitjara kementerian luar ne- 
geri Junani malam Sabtu. menerang- 
kan bahwa perundingan utk. meng- 
adakan lagi hubungan diplomatik 
antara Junani dan Bulgaria kini ham 
pir selesai. Menurut djurubitjara tsb 
akan diadakan suatu  perdjandjian 

bahwa , 

5 : 

Galangas Kapal » 
“Inggeris Mundur 
Sebelum Perang Dunia 
1 60pCt Kapal Seluruh 
Dunia Bikinan Inggeris: 
Sekarang Hanja 36pCt 
WAKIL PRESIDEN Federasi 

Pengusaha “ Perkapalan Inggris, 
Sir John Boyd, hari Sabtu j.l. me 
ngatakan bahwa dari djumfah ka- 
pal jang dibuat diseluruh dunia 
dalam bulan September 1953, 
jang berdjumlah 6 djuta ton itu, 
Inggris dan Irlandia Utara harnja 
membuat 2 djuta ton lebih sedi- 
kit, atau 36,640 dari tonase du- 
nia, Dikemukakannja betapa be- 
sar kemunduran Inggris dilapa- 
ngan pembuatan kapai didunia. 
Sebelum Perang Dunia I, Inggris 
membuat 6070 lebih dari perka- 
palan dunia, kemudian turun dja- 
di 4070 dan sesudah Perang Du- 
nia II merosot lagi mendjadi ha- 
nja 360. 

Dikatakannja, bahwa masa de' 
pan jang sudah dekat, basi ga 
langan2 perkapalan Inggris tidak 
mengandung bentjana, tapi bagi 
kaum ' pengusaha tidak bidjaksa 
nalah apabila mereka pada wak 
tu ini menaikkan upah buruh, 
kata Sir John. Dikemukakannjar 
bahwawSerekat Buruh Galangan 
Kapal Inggris menuntut  kenai 
kan upah 1546: serekat buruh 
jang beranggota V2 diuta orang 
tadi mengatakan, bahwa ..kecha.. 
watiran terhadap persaingan dari « 
luar negeri di Inggris terlalu di 
besarkan”. 6 

Sjarat2 kerdja di : Inggris, 
Djerman dan Djepang. - 

Menurut Sir John, hasil pekerdja 
an galangan? Inggris masih unggul 
djika dibandingkan dengan kedua sa 
ingannja jang terbesar, ialah Djer- 
man dan Dejpang. Saingan jang di 
alami Inggris dari kedua negara ini , 
njata dan makin lama makin kuat. 
Pesaing2 Inggris di Eropa Barat: 

(Djerman, Belanda dll) beruntung ka 
ta Boyd, ,.terutama karena sjarat2 
kerdja mereka”. Pa 

Dikatakannja bahwa .kaum buruh. 

galangan2 diluar Inggeris tadi ,.mem 
punjai djam kerdja lebih pandjang. 
kurang pembatasan2 kerdja, daripa- 
da Inggris. Seterusnja mereka mene 

rima upah djam2an menurut tarai2 
biasa, sedangkan di Inggris buruh » 
menerima uang lembur”. (Antara). 

Iran Anggota ' 
D. K. 

PANITYA ' POLITIK   Dalam per- 

| 

(kursi dalam Dewan Keran 

lembaga 
menindjau- usul 

Iran mendjadi 
dalam Dewan 

Arab kini sedang 

untuk mengadjukan 
pengganti Lebanon 

| Keamanan PBB. Delegasi Mesir da 
Ham lembaga 
'paikan usul ini setelah kuasa usaha 
ran di Kairo minta bantuan nega- 

Lira2 Arab bagi “pentjalonan negara- 

Arab telah menjam- 

nja. Iran belum. pernah megipunjai 
mes 

kipun Mesir pernah mendudukinja 
hingga dua kali. dan Syria dan Li- 
Ibanon masing2 sekali. Irak telah 
mengumumkan, bahwa 4a akan me- 
injokong pentjaloasan Iran untuk di 
1 ganti dengan bantuan negara2 Arab 
' dalam Dewan Keamanan tadi, 

(MEP). 

  

“ 

MAJOR SALEH LAHADE Di 
Tea DARI TUGAS. 

engan putusan Pd. Panglima 
TT VII, maka Major Salat Laha 
de dibebaskan dari tugasnja sela 
ku Kepala Seksi V TT VII terhi 
tung mulai tanggal 1 Djanuari '54 
dan dipekerdjakan selaku perwira 
pekerdjaan istimewa jang diper 
bantukan langsung kepada Pd. 
Panglima TT VI. Sebagai peng 
gantinja oleh Pd. Panglima TT 

. VII telah diangkat Kapten Raha- 
sia sebagai pedjabat Kepala Seksi 
v sementara TT VII. Timbang 
terima antara Kepala Seksi V' ig 
lama Major Saleh Lahade kendda 
Kepala Seksi V jang'baru Kapten 
Rahasia telah dilangsungkan hari 
Sabtu jl. Major Saleh Lahade 
tidak suka memberi keterangan “ 
kepada | pers mengenai kedjadian 
tersebut. Kak pada tahun 1954 nanti, Hongaria |   Kg Lah Pad aa aan : 2 7 “9: Gila K 1 4 i i 5 djandjian perdamai- 2. lah mempunjai athlit2 terpilih, fil: Larangan2 jg dilakukan di, Malak meteorologi angkatan udara, taufan|an pun musnah. Begitupun ia ke berdasarkan perdjandj 

Hat an na daa ai Ba na Pa ka terhadap berdirinja partai komu itu tidak akan mendjadi berkurang |hendaki adanja gezag pemerintahan |an tahun 1947. AAA 
0 pat memadai prestasi2 athlit tertingInit 2 1-9 detik: 110 m. gawang SOVJET UNI AKAN AMPUNI 'nis adalah disebabkan oleh karena 'kotapradja Djakarta Raya jang tidak sebelum hari Sabtu sore. 

    

    

  

    

      

UTJAPAN SELAMAT P.K.. 
PADA KONGRES SAKTI. 
Dari pihak jang bersangkutan di- 
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6.143 PENDJAHAT PERANG melakukan 
DJERMAN pemberontakan terhadap negara dan | : 

Pembesar2 Sovjet Uni akan 'setjara aktip merupakan kakitangan ROGER BENTHAM STEVENS 

| Hain untuk maksud kebahagiaan pen- 
duduk. : 

Masih bitjara njonja Sutrasno dari 

dari Eropa, bahkan ada beberapa 

5 

BINATANG ZAMAN NIRLE- 
iantaranja jang dapat melebihi pres 

Mihaly Retezar “14,7 detik, 400 KA MASIH HIDUP Di 
m. gawang Istvan Lippay. 52,4: 

  

: puntjak Eropa dalam olahraga.f detik: n. Laszio ! kan. ... AFRIRA? 
, EG Ba Tnegg ng diana an ng Abah Oa Ta memberikan amnesti kpd. 6.143 dari negara2 komunis ditanah dare DUTABESAR INGGERIS Wanita Demokrat jang mengandjur- peroleh kabar, bahwa berhubung Harian ,,Sunday Times”  me- 

gap menggembirakan ialah perlomd Lontjat djauh Odon  Foldessy orang pendjahat perang jang di jtan Asia jang berdekatan. DI TEHERAN. | Ikan supaja orang djangan menjim- akan dilangsungkannja kongres ke-| ngabarkan, bahwa suatu expedi- 
“00 baan olahraga messaal jang baru2 TAG Mm. lontjat galah Tomas djatuhi hukuman2 oleh pengadi- | Demikian Sir Hartley jang pada Pemerintah Inggeris pada |pang dari tjita2 semula dan tengge- IIT Serikat Tani Indonesia Sakti” Isi jang terdiri dari ahli2 paleon- 

tanggal 17 — 20 Djanuari, sekreta 
riat CC PKI telah mengirimkan ka 
wat kepada kongres tersebut. Dalam 

kawatnja PKI menjatakan harapan-/ mobil telah ter'ihat seekor bina- 
nja agar kongres ,,Sakti” mentjapai, tang jang bentuknja seperti bina- 
hasil2 jang kongkrit untuk mengerat tang2 dari zaman nirleka (prase- 
kan dan meluaskan persatuan kaum djarah) berdjuta2 tahun j1, 
tani, sebagai djaminan untuk meri-| — Binatang tadi pandjangnja  ki- 
ngankan beban kaum tani, untuk me re-kira 4 meter, ekornja sangat 
lenjapkan sistim tuan-tanah agar Na SN : 
ap petani mempunjai tanah, KERAGAMAN 

lam dalam soal2 ketjil jang sifatnja 
perseorangan dan ' mengingatkan, 
bahwa tjita2 perdjuangan- kini tetap 
tinggal tjita2, karena  kemerdeka- 
an jang telah didapat belum diper- 
gunakan sebagaimana mestinja. Pun 
berbitjara  djuga Abdulmadjid se- 
orang anggota PNI dari Minahasa 
jang menerangkan, bahwa marhaen- 
lisme memberi dorongan untuk ma- 
dju. (Antara), 

  Djum'at malam dengan resmi me lan2 Sovjet sedjak tahun 1945, lachirnja menjatakan — kejakinannja, 
Nunukan pengangkatan Roger | Demikianlah diumumkan oleh di- (bahwa kemerdekaan dunia selurun- 

nas pers biro Perdana Menteri |nja tergantung pada kerdjasama an Bentham Stevens selaku dutabe- 
' Djerman Timur hari Sabtu. Akan (tara Inggeris dan Amerika dan bah sar baru Inggeris di Teheran. Ia 
tetapi, kata komunike tadi, orang wa akan datang waktunja dimana | akan merupakan diplomat perta- 
orang tawanan jang telah melaku bangsa Rusia serta ,,segolongan ke- ma dari Inggeris jang akan me- 

kan kedjahatan2 jang luar biasa 'tjil orang2 jang memrintahnja” achir: wakili Ratu Elizabeth - diistana 
telah menjiap- | ganasnja dan merupakan bahaja Inja akan membuktikan, bahwa ada, Shah sedjak dibukania kembali 

olah- | bagi evolusi masjarakat setjara lah lebih baik untuk hidup bersam | perhubungan diplomatik antara 
damai dan demokratis, tidak akan setjara damai dengan bangsa2 lain. kedua negara bersangkutan pada 

dibebaskan, (Reuter — Aneta), | tanggal 5 Deseraber 1953, 

tologi minggu depan akan berang 
kat kedaerah Karroo, dimana me 
nurut laporan2 dari pengendara2 

ini diadakan di Hongaria, dengang Hommonanny. 4:30 m.:  lontjat 
| mendapat peserta 30.000 athlit. muktiga Laszlo Puskas 14.99 m. £ 

da maupun mudi dari desa2. Merekaf Wanita: 
itu sudah mengikuti pertandingan2 SEN Tpi 
dalam pelbagai tjabang keolahraga-$  Lontjat djauh Olga Gyarmati 
an jg. umum djuga didjalankan di#6,23 m.: lari 800 m. Aranka Kazi 
.masing2 negeri, demikian Jozef Sir.$ 12.4 detik. 

- Perlu ditambahkan, bahwa bagif Kini Hongaria 
Hongaria, ketjuali neberinja terke-P kan rentjana 3 tahun untuk olah- 

| nal dengan Barisan Puskasnja dgn raga termasuk djuga olahraga 
i Setan an2 sepakbolanja, dan dengang massaal, " 
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AS ali Tya" 
“krokot Kos 2 

kepe 2 
Toko. ( 

    

  

aja 
ini RN Djuratun is pada Perusahan Dagang 
GE0 “WEE & Cg. 

mera Ja sangat sesudah setan lamanja saja menderita sakit ba - 
tuk, sudah banjak saja memaka 

MEP : 

Lan Na 1952. 

jang bertanda tarigan dibawah 

2 Pontianak. 

  

    

23
 
Ap

 

    

# 

Sa girang sekali, 

n obat? batuk jang 

1 Sa 264 — SEMARANG. 

4 jang ja termaktub diatas, demi ke pentingan 

  

misa DILLVER DARI Naba ai 

2 cYinder compleet dengan accessories 
, (34 PK — 1200 RPM | PP Jegeg (49 PK — 1800 RPM 

'G. M. Diesel 
Pelat bengatan 

, 3 An — 25 KW — 31.25 KVA — 190/220 Volt 
$ 5. Volt — 50 cyele- 3 phase. 
| 3 cyl. — 35 KW — 43.75 KVA — 190/220 Volt 
380/440 Tn — 50 cyele- 3 phase, 

. Wakil tunggal untuk Djawa-Tengah 

  

6. M. Diesel Motor " 

TAN WKINCBRACO      

    

aa bahwa Mn surat J.M. Kanan Pe. 
Republik Indonesia di Djakarta jang terachir tgl. 27 October 1953 
Na 258535/L jang maksudnja, bahwa barang2 apkir 
lg), :segera diserahkan. kepada kami untuk didjual 'imuka umum 
4 Lelang). 
Maka pa moh ga dengan hormat, kepada Bapak2/saudara2 Ke- 
pala 1 Djawatan dita) baik dari civil maupun dari Militair, 

isel luruh Djawa-Tengah, apabila dalam Djawatannja ada barang2 
teristimewa memper- 

uat K cuangan Negara, 'hendaknja segera menjerahkan barang? 
eni kepada kami. Tentu bagi Bapak2/ Saudara? telah maklum, 

Hi bahwa dalam Djawatan2/ Instans i2 masih ada banjak barang? jang 
Afkir (kelebihan) tetapi belum djuga diserahkan kepada kami, 
hingga keadaan barang? semakin lama semakin rusak, mengakibat 

Ikan “kurang mendapat harga, dengan sendirinja Pemerintah. kita 

(overtol- 

  

bernatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

    

menderita kerugian. 

                

  

  
  

    
  

  

: Ini terdj adi karena busanja jang halus | | 
(Oak #enbuh # Pahkin 1 Dengan pengumuman. ini kami jakin, bahwa "Bapak2/Saudara2 (F 8 9 agi ber | 
natuk aan D an setelah resengp apung ga Ilakan dapat membantu untuk keperluan tersebut diatas. i | limpah- -limpah. Lagi pula, kewangian - Lux & 

anga se : | | kali untuk 2 Laka mh AP batuk tersebut, sete- ai Lands Vendu Commissionnair 3 akan selalu mendjadi kesukaan Njonja." Ss Iah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit || | .- | saja pun sembuh sama sekali. e 5 : Ujawa- Tengah : Ha Lena 1 a badan saja sehat kembali se- Es d IN 2 
2 a. : ' j 

| Dari-itu saja pud jikan sekali lagi, bahwa obat gn — Har joprawito) : tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik Sekali. Dan tak AN Na mna mmm anna .&f putih, murni, halus Ke untuk uengutjapkan ribuan terima , bagi kulit 
3 , FA i | ) Kaka Radio MAGNBTRON' AN SABUN WANGI 1 Lt | IN St 

Sipengirim: Aieraar dari saja, P ABE rat 2 , 3 $ : Sudjono Mulai Se Kebraari/ 1964 diam. 7 malam. Vk Dipakal oleh 9 dari 10 bintang pilem. d/a Ten Nan & Co. S& 2 |. Teori dengan diktat stencil. 1 2 
-—. IANAK.« K. et | Praktijk dengan praktijk box, tiap Kursist 1 Box. FN T 

Sana aa | Pendaftaran di PANDANARAN 25 — SEMARANG. | | 2 : 
sana ne ——— -- mam mens 5 Pe aa ih 

Sg AAA 2 | Panggilan ! Panggilan ! Panggilan ! 

LA at : | Dr. Pp. 1 Ban dot ML D. , Untuk mengikuti Kuxsus Balai bahasa an Jogjakarta. 

EN : Mulai 18-1-1954 s/d 20-2-1954 - PEN CU | SPESIALIS - un Di Sajidan 8 — Jogjakarta. 

M U MAN | Djantung. Djalan Darah dan Paru2 1. Sdr. Aswani Tjitro hadikoesoegpo, Kepala Insp. Pos. 

& Untuk 

Sig ketjuali 

p ama ini kami umumkan? 

g 3 “Mulai tanggal 1 Januari 1954 segenap Importeur2/Leve- 
rancier2/Firma2- jang mempunjai urusan Dinas dengan 
TARI, diharap berhubungan langsung dengan Diwt. 

2 NI Perabelian, Djalan Mena No. 8 Djakarta. 

|. tiap2 hari kerdja antara djam 10.00 hingga djam 13.00, 

: Penerimaan diluar waktu tersebut tidak. diadakan lagi. 

No: AA 1/Peng/Ks/54. 

keperluan itu Kantor Djwt. Pembelian be 

pada hari2 Saptu dan libur. 

# AA Bear 5 Januari 1954. 

KEPALA STAF 
ANGKATAN UDARA R.I.      

  

bangsa jang 

Ne
 

:   

    

   

    

   

  

ne tiian 
Kn sak tangan dibawah ini , HADISUPARNA me- 

In na terima kasih jang ta terhingga 

“dah djatuh ari pengharapan kami, 
basmi gedjala2 

| Kami serukan'. sapaan saudara pembuat Pil tersebut semo- 
sk ga tetap aa r : 

um mentjapai: ebahagiaannja. 
Seoadah pudjian kami. Sekali mandjur tetap mandjur. 

    

    

    

atas djasa- djasa 
dapat menarik kekuatan kembali jang su- 

pun pula dapat mem- 
jang ada pada anggota kami. . 

walitet dan | kemandjurannja guna menolong 

Hormat kami 

HADISUPARNA 

d/a Sastradarsana, 

| Gapura nee - — - Gresik. 

                

   

  

“MALAM!!! AKAN DATANG! Film terbesar : 
“7.00 - 9.00 200. $Gubahan VICTOR HUGO jg hebat : 

4 Gino Cervi — Valentina Cortesa 

,LES MISERABLES" 
| Film ini bapa pernah main sini! 
  

Ni : Special utk, Kagak?! 

Il Oliver HARDY dinr. ,,ZENOBIA" 
AKAN DATANG: 13 SONGS! 

(Y Dinah SHORE — Alan YOUNG 
| MARSHMALLOW MOON" 

  

|| Permulaan Practiik 

»Sehalus sutra dan se. 
gar bagaikan embun! 

Kulit Njonja men- 

djadi demikian oleh 
sabun wangi Lux. 

  

bintang pilem 

' Amerika 
jang terkenal berkata: 

»Saja selalu 
memakai 

  

    

  

  
  

  

  

$ 

F Djam bitjara : 4 — 6 sore, tiap hari bekerdja 

Hotel du Pavillon — Kr: 40 & kl -— Semarang 
  

  

  

“Teknik Umum”. nu k 
Sena untuk segera d:pekerdjakan di Djakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaja, Diokjakarta, ag 

Beberapa Tenaga Teknik dan Panigaak 
a. -Werktuigkundigen 

| bb. Electrotechnikers 5 : 
€.  Assisten-managers 1 1 

. d. Verkopers 5 £ 3 Saat 
0 Te | administrasi. 2 
5 SIARAT2: Umum berpengalaman setoran Kal uh dan mem- 

2 punjai bakat commercigel, tidak memandang bang- 
sa, 
a. Paling sedikit diploma K.W:S. sia jang ker 

samaan bag. Werktuigkunde. Pp er 
b.- Idem. bag. Electro-teknik.” - 

: c.. Diploma M.H.S., A.M.S.,. H:B:S.,.S.M.A., 
« atau jang bersamaan Faham urusan Import. 

Berpengalaman dalam surat-menjurat bahasa 
Belanda, Inggris, Indonesia. Berbakat com- - 
mercisel. 
M.U.L.O./S.M.P. atau bersamaan. Dapat me- 
ngetik. 

Paling rendah M.U.L.O. atau jang bersamaan. 
Pandangan luas dalam pendjualan. 

7 d. 
3 ar 

Lamaran tertulis dibuat sendiri dengan disebutkan keachlian2 
pada: Teknik Umum N.V. bag. urusan Pegawaj, tai Asami   — Lama 86 Diakarta. 4 

   
1 ago 

SURAT PUDIIAN 
Dengan ini saja menghaturkan banjak terima ai atas perto- 
longan tuan 

Tabib M. S. RAHAT 
» SETERAN 109 — SEMARANG 

jang telah mengobati sakit kami WASIR (Aambeien) dan kini 
sudah sembuh seperti sediakala, diobati Mania tempo 13 hari 
dan ZONDER OPERATIE. : 

Hoa kami, 
. M. SUMARTO 

Melati Bari Gg. 1/4 
Semaran g. 

  

" Musical Technicolor 

|(AKAN DATANG : Warner Bros' 
Dennis Morgan — Philip Carey . 

KANILE LUWN" | 
. Penuh sensasi jang hebat!!! 

  

  

  

   
Laut daeri 

perensi 

baikan organisasi, 
hal2 jang berhubun 

tuhan2 kapal 
djadi alat je 
nangkapan 

PB. METAKRAS Ta IRI 
Dikasepung Depok. Semar. 

ru-baru. ini telah 
“an Bulutangkis. »Tjal 

: 1 pengurusnja 

M. Asegaff. 
Bea Penulis: 

.ra: S. Sarwi, Pembantu: M. Chamin 
dan Pelatih2: Tan Djie 
A. Kamin. - Naba" dil 
Bi Depok. no. 5 Semarang. , 

Si Daya Tone Ta ba 1 
Ha Timur melangsun 
sinja.. di. Semarang, j 
oleh utusan2 dari 
kedua daerah Propinsi Ain Kon 

selain membitjarakan 
jang menudju kesempurn 

Ag onbag "a T2 
Cmot j im men- | mem 

281 terj «3g ing untuk ye Ann 

    

aa ANA 

“ DIPJUAL 
ren 41 RUMAH PAPAN ditanah 

ja dari|. Manga (Dil Progo 1INI/23) 
sung dari jang punja sen- 

Surat2 harap ' 

  

     
  

  

       

  

ri (cigenaar). 
imkan kepada Harian ini 

Advertensi No. 5/1121. 

AN, dir 
   

pun mM 

  

  

  

    

  

5 ba 
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PMB... ASEAN 
' Tanggal 7 51 20 Januari 

JOSEPH COTTEN ORSON. WELSS 
Me Abe 

dalam sebuah film detectief jang sangat 
menggemparkan dan penuh ketegangan 

» THE THIRD MAN” 
Film tsb. dipersembahkan oleh : 

ALEXANDER KORDA dan BAY H24 SA 

- Roy te AA | " 

THEATRE » 
SOLO 

    

  
(ISTIMEWA 

| Selamat Tjirebon. 

  

     
    

EL COMERCIO 
menippla suasana 

BOLKNAK ELEGANT Rp.1.20 
BOLKNAK Rp.1. — 

KLEINE BOLKNAK Rp.0.80        £ TJERUTU 
Ba 
  

OBAT KUAT SEXANOL IE 

  

"BG PHARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 

J mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang dll. 
Sekali. tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 
POTENSOL Tmtuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— . 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

ijotjok. Sebotol Rp. 20— - 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat Hani (Anak) Sebotol 

Rp. 25.— 
untuk kekolotan tanda2 bisaa dimuka  (TJAN- 

5.— 
DC CREAM 

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

10.— Rp. 
4 No, HAIR CREAM untuk hilangkan Sebotol 

p. 2 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (T Nan 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
G HARUS TAMBAH 1542 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — B AN D UN G 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

: AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magel 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R, Obat "KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongany Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 

rambut. 

| Yoko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

  
AA Banana 

  

SHE GOT AWAY Y | WAY DIDN'T 
WITH YOUNG YOU STOP THE: 

« LARUE! : IYOW SAWED-OFF J-AROLIND THE 
TUB OF LARDZ / NECK AND 

e NEARLY CHOKEP | 
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te,
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TI cOuLoNT/ Y | 
| HE GOT ME 

    

MET DEATHI AP: 

    
caluie Key FACE AKOUND HERE 

| LATER...YetuMp3, 
WHERE HERI 

IS MARY PINES £ 
HAVE YOU SEEN 

HERZ 

'5HE'5 HEA 
TOWARD TH 
RIVER WITH YOUNG 

LARUE! CAULKS IS 
CHASIN' IEM -- NOW 

LEAVE ME 
( ALone! 

  

AGAIN! TILL FINISH 
OB, MYSELF/ 

  

   

didiri 3 Satu- | &, Rahat 4 
@ Lawa su- Aa 
"i Penasehat: | jeda Ga / 2 

— ng. Pn Tn 
Pp aa Gu Oteran 199 jin la — Si Pa Pines telah lempar- —— Mengapa engkau tidak -—- Djangan, Caulks — saja Fa Kemudian. Li... 

Bendaha- Specialist untuk WASIR (Ambeien) tan isi doos sedotan dimata saja! mentjegah — mereka," engkau kal -— Stumpy, dimanakah Mary. Pi- 
Tiong. di ASTHMA, KEPUTIHAN, IMPO- Kemana ia pergi? orang tolol! —- Djanganlah- memperlihatkan. nes? Apakah engkau tahu: dia? an/ TENTIE dan lain-lain penjakit. — Dia pergi dengan Young La- PS Sina saja tak dapat! mukamu jang djelek disekitar ini —— Dia menudju kesungai dengan 

Djam bitjara: Go) pagi rue! Dia telah menerkam leherku ' lagi! Saja akan selesaikan peker- Young Laruel.  Caulks mengedjar 
5—7 sore dan hampir membum Iv saja! djaan ini sendiri! mereka. Sekarang tinggalkanlah saja       

    sendiri! " 
  x3 lain No. 1992/1117A/172 . 

  
   
Besok malam Premiere 
sROXY” film Tiongkok 

'5.60 7.06 9.00 

  

Bawa Timur. 8 
Sdr. R. J. Nainggolan, Kepala Insp. Djaw. Kereta Api | 
dan Bangunan2, Surab aja. 
Sdr..I. Mardan, Firma ,,SAKTY” D. Ist. Jogjakarta. 
Sdr. Suwandhi, Ketua Pengusaha Kaju Indonesia 
sPERPEKIN” D. Ist. Jogjakarta. 

Sdr. Soenarto, N.V. ,, SOETRA” Surakarta. 
Sdr. Soeharto, Direktur ,,ANEKA WARNA” Surakarta. 
Sdr. A. Kadir, Textile Industry ANDUK. 
Sdr.. Abdul Muslich, Perusahaan Tembakau dan hias 
ret, Kediri. 
Sdr. Pratomo, Insp. D jateng, Semarang. 
Sdr. Anwar Sierad, Perusahaan Kaju & Perkakas Ru- 
mah Tangga, Klaten. 
Sdr. Suprijo, Insp. Perindustrian, Kediri. 
Sdr. Siswanto, Perindustrian Pusat, Djakarta. 

Sdr. M. J. Neno, Tanah Abang 11/75, Djakarta, 

90
1 

S
L
 
D
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A
 

A
P
 

berkenaan dengan T. €. A. Fellowship j.a.d. Sdr.2 tsb. di- 
atas diharap datang di Saji dan 8, Jogjakarta, tgl. 18-1-1954, 

s djam 7.30 pagi. 

Bagi para Saudara disediakan asrama. 

Panggilan ini dilakukan atas permintaan T. C. A. Djakarta E.             Direktur B.B.I. Jogjakarta. 

  

  

       
   

se CITY .CONCERN CINEMAS 
5.00 7.00 9-00 INI MALAM D.M.B. (8. 17 tah) 

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

AND BOITO MUSIC ! 

   
2 2 in ina” 2 

A Nety CORRADI ana Gino MATTERA 
A COLUMBIA PICTURE    

  

ki - 

INI MALAM D.M.-B. | INI MALAM 
Grand (u. 17 tah) — NPENGHABISAN —R Oxy 
5.00 7.00 9.00 berbareng 715: — 915 

SOFIA — Rd. Endang —- SULASTRI dil. 

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

njanjian2 dan Tari2an modern. 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah.) 
YVONNE DE CARLO — HOWARD DUFE 

Calamity Jane and Sam Basss 
Color bv Yechnicolor — Penuh sensatie — Gempar! 

JOHN IRELAND — MARIE WINDSOR 
IND R: A 
2 dat »Little Big Horan" | 

They were too few but they faugbt with 2 might of many! 

ROYAL 

Besok" malam Premuire: 

Penuh sensatic — Menggemparkan! ah 
  

5.00 7.00 9.60 INF MALAM D.M.B. 
RICHARD CARLSON — JEAN BYRON 

THE THING THAT CAME ALIVE!... 

Mach tuk itu akan datang untuk mengatjau dunia! 
Hebat! — Serem! — Gempar! 

  

  

   

tu. 17tahy 

Loh Yan Chiauw” : 
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