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. Serta Atas 'asatr J' | Indonesia Dan Malaya Ingin Perluss hubungan 

“3. 

Dibawah pimpinan Bupati Bojolali, Handojo, pekerdjaan menolong kor- 
Iban Merapi, dilakukan dengan tak' mengenal pajah dan tak mengenal 
(waktu. Djauh malam dikabupaten Bojolali, orang masih sibuk mengatur 
penimbunan beras, tekstiel, ebat2an, d.lI. jang nantinja segera akan di- 
bagi-bagikan kepada para korban. Pada gambar ini, jang dibuar kira2 
01.30 malam dipendopo kabupaten Bojolali, tampak sekretaris kabupaten 
(memakai sarong dan djas tertutup karena “dinginnja iklim) sedang meng- 
atur pengiriman beras. Sekretaris tadi sudah kerdja non-stop mulai djam 
| Fpagi "8 (Foto A. Sujudi — Suara Merdeka)   Wr 

i 

DgnTak Ada Niat Utk Meng- 
 Eksploiteer Pihak Lain 

asar Jg Sebat Dan Non-Diskriminasi 

Dagang Sata Sama Laia 
sINDONESIA HANJA MEMPUNJAI persediaan devisen ter 

batas. Tapi didalam rangka ning imporinja dan dengan mem 

        

  

  

        

1. perhitu gkan pelaksanaan undjian bilateral, Indonesia sedia 
nierip bz : n yaran barang2 dari Malaya termasuk 
djuga barang2 .entr lengan sjarat harga2 tjukup bersaingan 
dan mutu kup k,” d 'kian pengumuman. Kementerian 

e jan hari Selasa pagi nrengenai perundingan dagang de 
ba delegasi "dari Malaya. Perur dngan informil itu diadalan di 
bawah pimpinan ketua Mr, Asmaun difihak Indonesia dan. fihak 

terdiri dari suatu delegasi dari Malaya. uh 
2 

- Selandjutnja diterangkan . dalam 
pengumuman itu bahwa GIndonesia 

an Malaya ingin memperluas hubu 
dagang satu sama lain “atas da 

29 

dengan soal 'itu dapat segera disele- 

saikan dalam perundingan. berikut 
"jang mungkin. diadakan di Singapu- 
ta. Achirnja dikatakan ,,karena In- 
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» murka” ita, pada hari 

ta lain kendaraan bermotor. 

Demikian banjaknja kendara- 

lintas, pembagian waktu berdja- 
Ian, agar tidak sampai  terdjadi 
stagnasi ditengah dialan, karena 
memang djalan sempit itu susah 
untuk bersimpangan. Kalau anta- 
ra Bojolali sampai Selo hampir 
tidak terdapat tanda2 adanja ben 
tjana Merapi ini, baik mengenai 
keadaan alamnja maupun meni- 
lik sikap penduduk jang tenang2 

nja sehari2, maka mulai Selo ke- 
atas sampai pos Djrakah djelas 
tampak bukti2 akibat mengamuk- 
nja gunung Merapi. Ladang? 
djagung dan tanaman ganjong di 
tepi djalan setengah tertutup 
abu: sedang banjak pohon2an jg. 
tumbang. Bahkan menurut kete- 
rangan seorang pegawai polisi di 
Selo, katanja pada Senin siang 
sampai sore hari, hubungan dja- 

karena banjaknja 
melintang diteng: 
tung berkat kerdjasama . antara 
rakjat “dan polisi serta tentara, 
perintang2 djalan ini segera  da- 
pat disingkirkan, hingga pekerdja 
an pemberian pertolongan dapat 
dilakukan lantjar-lagi. : 

.djalan. Un-: 

Kerugian djangka pan- 
djang. AR   

tertimbun abu inilah jang nanti me 
rupakan kerugian ”,djangka  pan- 
djang” bagi penduduk, karena menu 
rut keterangan bupati. Handojo dari 

n Kali Ini Adalah Si 
Daerah Barat-Daja B 

Selasa ke marea wartawan 

an ini, hingga perlu diatur Talu' 

sadja mengerdjakan kuwadiiban- | 

lan antara, Selo-Djrakah terputus. 
ohon?an jang | 

k Jang dk  benbahata bi 

Kerugian pada peladangan” jang p 

Sar jang sehat dan. non-diskriminasi 
“dengan memungut keuntungan jang 
lajak dan dengan tidak ada niat utk 
meng-exploitir pihak lain. Kedua ji 
"hak mufakat berusaha sekua, mung 

agar perdagangan antara kedua 
1 bersangkutan “diawasi sebaik2 

| hingga dapat dihindarkan sega- 
-matji usaha jang. tidak sjah 

Mengenai suasa perundingan di 

takan sbb: .Pembrijaraan dilang- 
sungkan didalam suasana persaha- 

ibatan dan kedua fihak menundjiuk- 
ginan besar- mendjalankan 

Kk tetangga “jang baik dan sa- 
  

Pe ndjutnja dinjatakan bahwa pe- 
jelidikan lebih landjut perlu diada 

1 sebelum dapat diberikan usut? 
t. kepada pemerintah masing2. 

apkan hal2 jang bersangkutan     

   

  

  

“Pilipina Sbg 
Negara-Model 
Demokrasi 

. PRESIDEN Ramon Mapsaysay 
erangkan, bahwa ia hendak 

membua nbuat Pilipina 
negara demokrasi di Asia sebe- 

2 lum 2 Pena soal pimpinan 
“ negar. sia Tenggara melawan 
| komunisme. Keterangan Ba ada 

tas kehendak 

  

     

        

     

     
   

   

Selatan “dan Richard M.    

ijang vital maka telah disetudjui utk 

  

Indonesia mulai Senen di Diakar 

falis koresponden harian 

suatu model | 

- Idengan Tiongkok. Selandjutnja ,,Si- 

“Ingapore Standard” 

t|sungnja. perundingan - perdagangan 
'Jantara delegasi dari Singapore dgn. 

    

donesia dan Malaya mempunjai se- 
Kak banjak Keenan Medi Bojolali, ladang2 jang tertutup ini 

baru dapaj dikerdjakan kembali se- 
sudah 6-bulan. Pada hal menurut tja 
ratan kasar, luas ladang  seluruhnja 
jang ketimpa abu ada kurang lebih 
140 hektar, diantaranja jang 40 hek 
tar didaerah- Klakah dan Tlogolele 
menderita paling hebat. Disamping 
kerugian berupa 'ladang2 jg hangus 
tanamannja serta bank untuk da- 
patnja ditanami lagi ini, djuga ada 
kurang lebih 1005 rumah jang rusak 

faran hantjur, 100 ekor lembu dan 
500 ekor -kambikg jang hilang tidak 
sempat diungsikan. Menurut tjatatan 
|kasar, total semuanja ada kurang le 
2500 orang jg. terpaksa diungsikan 
dari tempat tinggalnja. 

mengadakan pertukaran fikiran me- 
ngenai soal2 itu pada sewaktu? atas 

dasar jang resmi. Demikian peng- 
umuman Kem. Perekonomian. 

5 (Antara). 

   
Rundin 

ladon- S' pura 
Akan Tentukan Nasib 

Singapura Sbg. Benteng 
Perniagaan 

  

Gioedwolk jg. mendadak. 
Jang paling menderita jalah 

desa Yiogolele, Pentjar Duwur 
dan Pentjar Ngisor, dan kelura- 
han Klakah dengan 7 buah pe- 
dukuhannja. Untuk sementara 
korban jang menjingkir ini di- 
ungsikan dalam ramah2 pendu- 
duk kampung dengan diberi ban- 
tuan makanan jang sudah dima- 
sak didapur2 umum jare me- 
mang disediakan. : 

Menurut tjatatan hari Selasa 
siang, jang sudah pasti ada 73 
orang luka2 jarg diangkut ke Bo 
jolali terus ke Solo, sedars jang 
meninggal ada 28 orang, dianta- 
ranja ada 26 majat di Tlogolele 
jang hingga kini belum danat di- 
ambil. Korban2 tersebut semua- 
nja terserang oleh awan panas 
(gloedwolken) jang datangnja se- 
fjara mendadak. 

“PERUNDINGAN antara dele 
gasi perdagangan Singapura dan 

fa dapat menentukan nasib 
Singapura sebagai benteng pernia 
gaan Asia Tenggara”, demikian 

s»Singa- 
pore Standard” di Djakarta, ,,Pen 
dirian Indonesia ialah Indonesia 
sedang berusaha keras merombak 
struktur kolonial. Kini Indonesia 
lebih menjukai pembelian2 Jang 
:ung dari negara2 sumber peng- 
has! barang2 daripada pembelian 
melalui perantara2. 

Dikatakan bahwa perundingan 
perdagangan sedang berlangsung di 
Djakarta. Dan beberapa waktu jl. 

hangat sekali pembitjaraan dagang   
tsb dalam tuli- 

sannja berhubung sedang berlang-, : 

Menurut keterangan beberapa 
orang pengungsi2 tua jang sudah 
pernah mengalami bentjana Me- 
rapi ditahun 1931, memanv me- 

pihak Indonesia di Djakarta mem- 
beringatkan, bahwa Indonesia dan 
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—naruh perhatian terhadan masa- 

ambil kesimpulan, 

“perdjuangan melawan komunis- 
.me adalah 

0 kok 
| tiba di Stoc 

| malam jan 

n, wakil presiden Amerika |Singapore dalam dunia perdagangan 
erikat dan senator William Know |saling bergantung dan sendirinja K7 

land telah mengadjukan perminta |dua fihak harus kearah memperhe- 
an dan kehendak demikian tadi. Ibat perhubungan dagang tsb. 

. Seorang “djurubiijara tpresiden |: (Antara). 
sebaliknja menerangkan, — bahwa | 

  

      
    

  

     

'etusnja Merapi sekarang ini da- 
tangnja agak tiba2 dan berlainan 
daripoda biasanja. Terlalu menda 
rak. Mula2 pada djam 9.57 tera- 
sa ada gempa bumi dan kemudi- 

  Presiden Magsaysav sangat me 

lah2 negara2 Asia, tetapi disam 
ing itu hendak memberikan per 
atian terlebih dahulu terhadap 

masalah2 dalam negeri Pilipina. 
Para penindjau di Pilipina meng 

bahwa pera- 
nan presiden Magsaysav “dalam 

hendak .menundjuk. 
MUp Ane KP 

80-90”/, Rakjat 
Tiongkok Anti 

Kominis? 

    kan, bahwa 
harapan2-n! . 

  

kini ia menganggap perang dunia 
mustahil akan-terdjadi. Kita akan 

'Dulles, jang kepada panitya hubu   ai |kan, bahwa djikalau PBB tidak 
ti mendekatkan negara2 jang ber 
2 |tentangan didunia,  pergeseran2 
ildan kesukaran2 akan demikian 

memtintjak, sehingga perang du- 
nia mungkin akan petjah. 
|. Dulles menerangkan, — bahwa 

telah | serangan negara2 komunis terha 
| dap Korea Selatan dalam “bulan 

Djuni 1950 mungkin telah “ me- 
zentukan ' kedudukan — Amerika 

| Serikat kembali ke Okinawa dan 
Djepang. Oleh karena itu, demi 
kian kata Dulles, 

    

   

  

      

  

        

      

   
        

  

ted Press Gregori- 

  

2 menerangkan, bahwa dilbhw Amerika Serikat memasuki 
ngkok. telah dilihatnja ada 3 I perang Korea. 2 

F3 perbedaan mengenai go |. Kemudian. senator. William 
“Tionghoa, Rusia dan    

   orang2 asing berkulit putih, dan 
bahwa orang2 asing disana masih 
merupakan factor jang sangat ber 
pengaruh. Dikatakan, bhw, anak 
anak ketjil jang kebanjakan ada 
lah pengikut2 komunis fanatik 

bisa diperbuat dikemudian “ hari 
untuk mendjamin, bahwa negara 
negara Anggota PBB lainnja bisa 
menjumbangkan sumbangan jang 
lebih besar untuk melawan agres- 
si. Knowland mengatakan, bahwa 

dan berumur antara & sampai 12 |lain2 negara anggota  menjun- 
tahun, djika bertemu dengan |bangkan kurang dari 45.000 

    

  

aa didjalanan lalu jg 
ggil2 ..0rang asing, pukullah 

(AFP-Aneta) 

orang tentara'"di Korea, ig kurang 
| kekuatan dari T096 dari pada 

Amerika Serikat disana.   

ada benarnja, | 

Knowland menanjakan, apa jang: 

Dgn Tanpa Adanja PBB 
Amerika Pasti Sudah Akan Terlibat Dlm 
“ Perang Dunia Ke Ill—Sekarang Ia 

Anggap Perang Dunia Barang 
Jang Mustahil 

MENTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat John Foster 
Dulles hari Senen mengatakan, bahwa PBB telah mentjegah Ame 
rika Serikat terlibat dalam veperangan dunia jang ketiga, dan 

14 jang baru sebagai kedjadian 
akan terlibat atau setidak2-nja 

menudju keperang dunia jang baru, djikalau tidak ada PBB, kata 
ngan luar negeri senat menerang 

Serikat jg. vital membenarkan 

| Dengan tidak memberikan djawa- 
ban terhadap pertanjaan ini dengan 
langsung, Dulles menerangkan: ,,De 

“ngan tiada PBB kita sekurang2nja 
harus mempunjai dua divisi lebih 

“banjak di Korea, dan ditambah dgn 
"bantuan ekonomi dan keuangan jg 
'lebih besar. Karena bantuan jang 
diterima oleh Amerika Serikat dari 
negara2  sekutunja dalam  pepera- 
ngan Korea, Amerika Serikat dgn. 
melalui PBB telah menerima biaja 
bantuan itu hingga beberapa kali li 
pat. 

SEORANG wartawan Pe kan, bahwa kepentingan2 Ameri k: e 

00 dia jang sekira Na tan masuknja Amerika Serikat memasuki peperangan  Korca, hanja 
|. pau telah meninggalkan Shanghai | djikalau dirasakan perlu. 
f an dil. Dulles selandjutnja menerang- 

| Dulles menambahkan, banwa se- 
lama peperangan Korea gabungan 
kepala2 staf Amerika Serikat tidak 
menghendaki, bahwa kekuatan selu- 
ruh negara2 merdeka didunia di pu 
satkan di Korea. Hal demikian akan 
menguntungkan negara2 komunis jg 
"mungkin mulai mengadakan pepe- 
rangan dilain bagian dunia. 

Selandjutnja Dulles menerangkan, 
bahwa RRT tidak bisa diperboleh- 
kan masuk mendjadi anggota PBB 
karena ,,RRT tidak  memperhati- 
kan kesopanan internasional”. 

- (UP—-Aneta). 

k 

» 
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“0s melaui bolak masha nd-3i 

  

alah Suatu 

(Oleh : Wartawan 

      

    
   

   

   

  

   

    

   
     
   

         

     
     

  

   
    

     

    

    
   
   

Sendiri) SALA x Rx 3 Pein Ki Sa Tana aa Yan $ : aa F3 
UNTUK MEMBERI gambaran jang lebih luas mengenai keadaan gunung Merapi jang sedang 

Bea . jang an ai “Merdeka” teiah mengadakan penindjau- Suara 

   

  

    

    

      

    

lirinja kesem | melarikan 
“sangat sempit. Menilik keada 

an luka2 para korban, memang 
'ternjata orang2 tadi sudah mela- 
|rikan diri, tapi kemudian terke- 
djar oleh hembusan gloedwolken 
tadi. Maka luka2 kebanjakan ter- 
dapat dipunggung badan. 

. Tjatatan pos Djrakah. 
Dalam pada itu, menurut tjatata 

pos Djrakah pada hari Selasa diam 
02.00 tengah malam (tjatatan ha 
nin sudah kita muat kemaren) 

ngar suara gumuruh terus2an, jang 
dalam penjelidikan «seterusnja ternji 
ta ang. ja oleh desiran angin js 

  

   
    

  

   kentjang. Djam 6.40 disebelah Uta 
ra kempung Tlogolele selatan Ki: 
kah masih kelihatan keluarnja awan 
panas jang besar, b ep umpal. 
Djam 6.50 awan panas.m lag berupa 
hitam kelabu. Dalam: pengukuran fi 

    
kurang.lebih 6 cm. Untuk dielasnja 
Fdapat ditjatat, bahwa pos Djrakah 
tingginja ada 1354.3 meter sedang 
puntjak sumbat lava (lava dop) gu- 
nung Merapi menurut pengukuran 
tahun 1948 ada 28277 meter, 1 

1 5 ifotala 4 

    
  FT Ar. t 2 

Sebenarnja jang paling ditaku- 
ti oleh rakjat bukanlah lahar, te- 

|tapi ialah ,,wedus atau kukus 
gembel” atau awan panas (gloed- 
wolken). Dengan adanj dju- 
rang2, lahar bisa terh meme- 
nuhi djurang, tetapi hembusan 
gloedwolk Jang kentjang itu bisa 
smelontiati” | 
lum terdjadinia bentjana ini, 
keluar hanja lahar sadja mengali 
lewat Kali Apu sampai sedjarak 
1 km dari puntjak. Tapi pada ha- 
ri Senin itu, jang keluar bukan 
lahar, melainkan gloedwolk, me- 
luasnja sampai kurang lebih 4 ki- 
tonggias dari lobangnja. Gloed- 
wolk 'iang menghanguskan serai g 
apa ini terhenti sampai dizrak ke 
ra2 5 kilometer “dari Dwakah. 
Ini ialah hembusan awan panas 
jang pertama, 10 menit kemudi- 
an, keluar lagi gloedwolk sampai 
ke Tabelan dan Takeran hingga 
menjebabkan banisk korban nen- 
duduk di Pentjar Duwur dan Tlo 
golele tadi. 

— Sebetulnja bentjana jang seka- 

  

|Lagi Sebuah | 

lank-Eksplosie' :| Taktik baru 
2 | Lagu ,,Pemilihan 

Terantjam Umum" Digunakan 
Pa Utk Kepentingan 

Sesuatu Partai ? | 
DARI BANJUMAS didapat be 
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Gerombolan DD.I.D i sinja- 
lir4Kam Utr. Parwokerto 
(Mereka Tersebar Dari Pegunungan 

Slamet Kra Pukulan? Hebat Dari 
Pihak ,.Banteng Raiderss 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri): ai 
PADA BELAKANGAN ini rupa-rupanja fihak gerombolan 

D.I. bersendjata jang bersarang diitreng pegunungan Stamet sela 
lu mendapat | Serangan2 dari ,,Banteng Raiders” sefjara hebat sekali. 
Dan kabarnja fihak gerombolan memang sancat takut 
raiders tsb. Demikianlah, kotjar- katjirnja gerombolan bersendjata 

terhadap 

adi ra mai ole 

lah jang hingga hari Selasa masih 
belum ketemu. Lahar ditempat 
ppanoNma antara kab. Bojolali 

n Magelang, ialah di Kali Apu 
dan K. Pabelan ada setinggi 3 me 
ter. Lahar jang menudju ke Ba- 
rat hanja sampai didukuh Wono- 

an kedaerah jang sedang mengalami bentjana tadi. Mengenai rentetan terdjadinja bentjana tadi, | rita, bahwa dalam menghadapi 
kesincan bela Pakan Sin Ket ra pandjang lebar. Dibawah ini ja kissahkan kesan pandangan | pemilihan umum ig akan datang 
mata keadaan daerah, pengungsi dan kesibu ane Pa NUN sar, dari kalangan pamong pradja, |ini sudah ada tindakan2 dari be 
militer, polisi, palang Bam engan gd jang sik ik be er dja meringankan penderitaan pa- | berapa Orang anggota partai ter 
ra korban. Djalan sempit berliku-liku antara ketjamatan Selo dan pos pendjagaan Merapi di Djra- | tentu dilapangan propaganda, ig 
kah, semuanfa” teruisculk mintak, kahuysten,. Banua mag Maakoia suji sepf ito, sedjak hari Se- | Mikewatirkan akan. menhubulkan Bin malam dan Selasa pagi kemaren £ deru mobil2, truck2 ser- | protes dari p'hak2 partai tainnja, 

atau tjontohnja akan diturut se 
hinoga menimbulkar hal-hal jang 
tidak pada tempatnja. 

Disuatu madrassah didesa Pakun- 
dien, ketjamatan Bobotsari, Purbo- 
linggo (Banjumas), anak2 sekolah di 
adjari lagu ,,Pemilihan Umum” te- 

tapi dirobah sjairnia, jang pokoknja 

itu, pada belakanpan ini telah di-signaleer bahwa disebelah utara 
Gjalan raja jang menghubunckan kota Purwokerto dengan Adjiba 
rang terdapat gerombolan bersendjata. Dalam minggu jang lalu 
fihak gerombolan telah mentiulik Bintara Onderdistrik — Militer 
(BODM) Karanglewas beserta wa kilnja dan seorang pembantunja. 

Setelah dilakukan pengusutan, dal Tn 
par diketemukan BODM isb mening . 
gal dengan luka2 tembakan sedang- Amerika Akan 

. padi sepandjang ka 

' tuk mengetahui 

sidang umum PBB njonja Viaja 
djurang2 tadi. Sebe- 

giri (Kapuhan — Sawangan). Di- 
desa Ketep djuga banjak pohon2- 
an rusak, sedang polowidio dan 

Pabelan ha- 
ngus dilanggar awan panas. Un- 

keadaan rakjat, 
hari Selasa overste Sarbini, resi- 
den Kedu Muritro dan bupati 
Solo telah menindjau desa2 Sa- 
wangan, Dukuh dan Selo Guwo. 
Sementara itu menurut. tiatatan 
seismograaf di. Babadan, keada- 
an telmeter tidak tenang. Gempa 

mengandjurkan rakjat: untuk mem 
suki partai itu jang dalam sjair itu 
sangat didjundjung tinggi sebagai 
partai jang mashur, dan supsja 'rak 
jat dalam pemilihan umum jang 

akan datang djangan salah pilih. 
Didapat keterangan,” bahwa soal 

ini mendjadi perhatian pihak peme 
rintah, untuk. mentiegah digunakan- 
nja anak2 dalam kampanje pemili- 
han umum dengan tjara jang demi- 

kian. Sebagai diketahui, lagu ,,Pemi 
, $ e lihan Umum” dan sjairnja adalah 

bumi tertjatat 4 kali sedang lebar tjiptaan ' Kementerian Penerangan. | 
getaran djarum menundiuk 12 (Antara). 
cm. “ $ 

SARANA BER ADAM MAN RUMLUNYUR RUN tag - 

HAR.AN , DARUL ISLAM DI- 
LARANG TERBIT? 

Dengan melalui Djaksa Agung, 
Ment:ri Kehak man Mr: Djody 
Gondokusumo telah meminta, agar 

| melarang digunakannja nama ,,Da- 
ru! Islim” buas sebuah surat ka- 
Sar harian jang akan terbit di 
Djakarta, karena Menteri berpen- : 
dapat dipakainja nama tersebut ' 
dapzt membawa pengaruh jg tidak 
dingini terutama adanja sesuatu 
cerombolan ..D.I.”. Tetapi Men- 

Saran India Untuk 
Pembukaan Sidang 

Umum PBB 
Perlu: Tepat Dan Pen- 

ting: Kata Siaran India| 

PBB PADA Senen malam me 
njiarkan suatu pengumuman dari 
India jang menjatakan, bahwa di 

adakannja kembali sidang umum | serj tdak berkeberatan adanja usa- 
PBB adalah perlu, tepat, dan S2 | va menerbitkan sesuatu surat ka- 
ngat penting” mengingat buntu- | par harian i 
nja perundingan2 di Korea. Pe aan $ 
ngumuman jg tertanpgal 10 Dja| 
ruari ini adalah permintaan resmi 
pemerintah India kepada ketua 

  

a 

Laksmi Pandit untuk kembali me 
ngadakan sidang umum badan 
dunia ini pada tgl. 9 Pebruari. 
Dalam pengumuman itu, pemerim 

tah India di New Delhi mengan- 
djurkan kepada PBB, bahwa satu2- 
nja djalan jang sjah, tepat dan da- 
mai jang bisa diambil oleh komusi 
negara2  retral jang diketuai oleh: 
India “adalah - dengan ' mengembali- 
kan tawanan2: kepada negara2 jang h 
telah menawan mereka. Sementara 
itu. usul India untuk kembali meng- 
adakan sidang umum PBB istimewa 

| untuk: membitjarakan masalah Ko- 
rea pada tgl. 9 Pebruari itu menda 
pat sokongan dari dua negara lagi. 
ialah Liberia dan. Guatemala. Dgn. 
demikian maka djumlah negara2 jg 
menjokong "usul India itu mendjadi 

rang Korea 

Arthur dalam bulan Oktober '50 

perairan pelabuhan Wonsan, jaitu   rang ini belum boleh disebut sua- 
tu ,,nitbarsting” atau meletusnja 
Merapi, tetapi lebih tepat disebut 
suatu ,,flank-explosie” jang melo- 
bangi sumbat lava. Akibat explo- 
sie tadi iang naling ferantism '». 
lah daerah Barat Daja Boiolali. 
Ditilik dari ilmu gunung berapi. 
»flank-explosie” tadi ibarat hisul 
sadja jarg tjuma meletus sedikit: 
lubang bisa tertutup lagi tadi de- 
rgan begitu bahaia belum terh'n- 
dar. Lain daripada kalau meletus 
sama sekali, meskipun bentjana 
berarfi lebih besar lagi, tetani se- 
sudah itu lalu ada ,.rust-periode” 
(waktu mengaso). 

Pertolongan pada pendu- 
duk. 

Untuk memberi pertolongan pada 
para korban pada hari Senin dan Se 
lasa telah disediakan beras sebanjak 
7 ton, ditambah gereh dan ketjap. 
Menurut keterangan bupati Hande 
jo, uangnja pun tersedia. Dalam pa- 
da itu dari fihak Jajasan Bentjana 
Alam Semarang telah diserahkan 
uang sebanjak Rp. 10.000,» sedang 
fihak PMI pun membantu Mencsr 

merintah pusat untuk menghadapi 
bentjana Gunung Merapi ini dalam 
tahun jl. telah disediakan uang seba 
niak Rp. 500.000,— tetapi sebagian 
besar uang tadi telah dipergunakar. 
untuk pembelian alat2, perbaikan di: 
lan2 dis- Pun waktu menghadap! 
genting2nja Merapi ditahun jl. seba 
gian dari uang tadi telah diperguna 
kan untuk pembelian bahan2 perse 
diaan seperti minjak tanah, gereh 
dan beras. 

Tapi jang perlu diingat lagi ialah 
kurangnja perlengkapan berupa ac- 
cu2. Akibat kurangnja accu inilah 
maka hingga hari Selasa kemarin ti 
dak dapat terus mengadakan hubu- 
ngan radio-telefoon (tank-zet) dgn, 
Jain2 Pos seperti jang di Babadan, 
Plawangan, Selo dllnja lagi. Sementa 
ra itu bantuan2 pakaian, makanan 
dis. jang diberikan persoonlijk oleh 
bu Budiono dan bu Handojo lang- 
sung kepada para korban, njata2 da 
pat membesarkan hati para korban 
ini. Pun kundjungan para pembesar 
ke tempat bentjana - tadi, antaranja 
bapak gubernur, bupati Bojolali, S5 
lo dan Sragen, overste Suharto dil- 
nja, benar2 menggembirakan hati pa 

ra korban, besar hati mereka, bahwa 
nasib mereka tidak dilupakan. Tapi 
lebih dari itu, masjarakat lainnja 
pun wadjib ikut  tjantjut taliwondo 
agar nasib rakjat  dilereng Merapi 
tidak begitu menjedihkan. 

  
Didaerah Magelang. 

Dalam pada itu menurut hasil 
penindjauan disebelah barat le- 
reng Merapi, diwilajah Maselang 
dan Muntilan, keadaan rakiat di 
sana tjukup tenang. Hanja pada 
hari Selasa pagi, antara djam 8— 
9 dari Magelang tampak terang 
menghembusnja awan panas di- 
atas Kali Apu. Dipedukuhan Selo 
Guwo (Sawangan) telah datang 
412 orang pengungsi dari dukuh 

| Tlogoleley” menurut pengakuan 
para pengungsi, ada 8 anak seko- 
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8. Selain itu didapat kabar, bahwa 
Amerika Serikat dan Junani akan 
mengirimkan djawaban2 mereka da 
lam waktu tidak lama lagi. (UP). 

hukum internasional dan sangat 
baru Djepang waktu itu. 

DIPLOMAT INGGERIS ME- | 
MANG ADAKAN KONTAK 

DENGAN ICHWANUL 
(MUSLIMIN? 

Seorang  djurubitjara dari ke- 
menterian pembimbing nasional 
Mesir malam Senin membenar- 
kan bahwa para diplomat Ingge- 

'ris memang mengadakan kontak 3 
dengan anggota2 Ichwanul Mus- - DALAM MENGHADAPI Pemili- 
limin. Pembenaran itu dikemuka- han Umum, Pusat Pimpinan Perwa 
kan berhubung dengan bantahan ri merasa perlu mengeluarkan per- 
Inggeris terhadap tuduhan Mesir njataan, bahwa Perwari bertudjuan 
tentang itu. Seperti diketahui, untuk mentjapai keadilan sosial da- 

bantahan itu diumumkan oleh ke lam masjarakat berdasarkan persa 
dutaan Inggeris di Kairo. (Ant.) maan hak2 dan kewadjiban2 bagi 
— — semua Warga-negara, baik lelaki ter 

utama wanita: Perwari akan tetap 

Perwari Tetap | 
Perdjoangkan 

UU Perkawinan 
| 

  

  

kan dua orang lagi luka2 bekas pe- 
nganiajaan. 

Dengan diketahuinja ' tanda2 1sb, 
segera dilakukan aperasi dan terdja 
di tembak menembak di onderne- 
ming teh Menggala  (diutara Ka- 
ranglewas). Pertempuran  hanja 10 
menit, kemudian gerombolan mela- 
rikan diri dengan meninggalkan S 
majat. Ini terdjadi pada tgl. 15 ini 
butan, 

O.P.R. rebut sendiata 
utk. hantam gerombolan 

Didaerah Banjumas pada bela 
kangan ini dapat diketahui bahwa 
anggota2 OPR banjak jang mem 
punjai sendjata-api. Dari ketera 
ngan2 jang kita peroleh, anggota2 
OPR tsb. sewaktu2 mengadakan 
serbuan kesarang serombolan de 
ngan sendjata golok dsb.-nia, dan 
setelah mereka berhasil menjero 
bot sendjata, maka sendjata itu 
divercunakan untuk menghantam 
gerombolan. 

Keterangan2. tsb. achirnja me 
niatakan, bahwa gerombolan jang 
di-signaleer didekat Purwokerto 
antaranja nada beberapa hari :il. 
kelihatan di Sonjalangu, kira-kira 
4 km. di-utara perbatasan Purwo 
kerto. Berapa djumlah mereka, 
tidak didapat keterangan. Demi- 
kian tulis korr. kita. 

. . 

SetudjuiPeroba- 
. 

han PiagamPBB 
Mungkin Akan Mele- 
paskan Sebagian Hak 

Veto-nja 
MENTERI luar negeri Ameri 

ka, John Foster Dulles, hari Se- 
nen menerangkan kepada para 
anggota kongres Amerika. bahwa 
Amerika mungkin akan melepas 
kan sebagian kekuasaan vetonja 
dalam PBB bila piagam PBB da 
lam tahun 1955 @robah. Dulles 
mengutjapkan pernjataan itu da 
lam panitia ketjil jang bertugas 
menindjau piagam tadi. Nikata- 
kan, bahwa menurut tand?? jang 
terlihat dewasa ini, dalem tahun 
1955 mungkin akan diadakan sua 
tu konverensi untuk  menindjau 
kembali dan murgk'n djuga meng 
adakan perobshan dalam niagam 
organiszsi dunia tadi. 

Selandjutnja dinjatakan oleh Dul- 
les, bahwa Amerika menietudjui pe 
robahan pasal2 tentang anggota2 ba 
ru dan tentang sengketa? harus di 
selesaikan setjara damai. Djuga ia 

(anggap perlu diusahakan supaja so- 

al pengawasan atas persendjataan | 

  
Bihan Sedjarah Pe- 

Mac Arthur Pernah Teradjang Hu- | 
.kum2 Internasional Den Perintahkan, 

Kapal2 Djepavg Membersihkan 
Randjau2 Di Wonsan 

MENURUT SURAT KABAR Djepang ,,Sangyo Keizai” jang 
terbit pada hari Senen, dalam ke dudukannja 
markas besar Serikat di Timur Djauh, djenderal 

pal-kapal pendjaga "pantai Diepang untuk menjapu randjau2 di 

kan pendaratan dipelabuhan tsb. Menurut pendapat 
tsh., perbuatan MacArthur ini merupakan 

|itu, pemimpin kesatuan pendjaga 

Partai Buruh memperdjoangkan, agar supaja sele 

(apat diurus dengan lebih positif. 
Siatu badan istimewa, seperti de- 
Wan ekenomi dan. sosial, ''mungkin 

dapat dibentuk untuk mengurus so- 

al tsb. 
Menurut Dulles, Soviet. Uni telah 

main gila” dengan kekuasaan veto 
itu dalam Dewan Keamanan jang 
terutama  menghalang2i masuknja 
14 negara mendjadi anggota PBB 

“dan disamping ini hak veto itu di 
gunakan djuga terhadap tanggung 
djawab PBB untuk  mempelihara 
rerdamaian- - Organisasi “itu, “kata 
Dulles, seharusnja meliputi. semua 

negeri di dunia. Tetapi Dulles meng 
adakan ketjualian bagi negeri? se- 
perti RRT jang menurut Dulles ti- 

| dak menghormati peraturan? inter- 
| nasional. (Antara). $ 

Diteliti Lagi 

sebagai komandan 
Douglas Mac 

telah memerinfahkan kepada ka 

KERUGIAN GEROMBOLAN 
BANDJARMASIN SELAMA 

SETAHUN. , 
Kalangan Kepolisian Kalimantan 

Selatan menjatakan kepada ,,Anta- 

ra” bahwa kerugian gerombolan ' 
KRJT dibawah pimpinan Ibnu Ha- 
djar selama tahun 1953, 'adalah se- 
bagai berikut: Jang mati 185 orang, 
jang dapat ditangkap hidup 261 
orang dan jang menjerahkan diri: 

218 orang. Sendjata2 jang dapat di 
rampas selama tahun 1953 Karabijn 
95 putjuk senapan Lee Enfield 4 

sebelum pihak Sekutu mengada 
surat kabar 

pelanggaran terhadap 
bertentangan dengan konstitusi 

Dikatakan, bahwa sebagai pro 
tes terhadap perintah MacArthur 

pantai Djepang seksi Osaka, Nose 
Shogo, - telah meletakkan diaba- 
tannja waktu ity karena sadar, 
bahwa perintah itu adalah berten 
tangan dengan “kelaziman ig ber 

dagurkan hukum internasional. putjuk, owen-gum 3 putik Stergun "bai pendjagh. pantai ' Diepang 1 putjuk, pistol dumdum 14, sena: 
pan dumdum 30 dan 9 buah mesin 

dari Hakodate, Osaka, Kure dan (ls 
Himonoseki jang mengambil ba 
gian dalam operasi tsb. kemudian 
mendapat hadiah sebesar 150.000 
Yen dari markas besar djr-!eral 
MacArthur. 

Dikatakan, bahwa operasi mem- 

bersihkan randjau2 jang sangay ber 

bahaja itu sangat ' dirahasiakan,  se- 

  

Russia Siap Gu- 

nakan Bom-H ? 
ORANG2 Djerman jang baru 

@
—
 

batan dan pakaian. Memang dari pe' 

kas mungkin diadakan hukum per- 
kawinan didasarkan atas suatu Un- 
dang2 Perkawinan Negara, sesuai 
dengan rentjana Panitya Nikah, ta- 

.lag dan rudju', jang hingga saat ini 
Imasih belum djuga mentjapai ting 
katan dibitjarakan dalam DPR se-| 

imentara, sungguhpun Panitya tsb 
telah mendjalankan tugasnja selama 
'3 tahun lebih. Selandjutnja ditegas- | 

2 Sokong Ali 
Lambang Pemilihannja: 

Roda Gigi 17 Dan 
' Kepala Ranteng 
PADA tanggal 16 dan 17 Dja 

nuari 1954 Dewan Partai Partai 
Buruh telah mengadakan sidang 
Dewan Partai Pleno di Djakarta, 
serta mengambil keputusan sbb,: 

1. Partai Buruh dapat men- 
dukung Kabinet Ali Sastroamidjo 
jo, selama Kabinet tsb. tidak men ' 
djalankan tindakan2 jang merugi 
kan perdjuangan rakjat pekerdja. 
jakni buruh, tani, pedagang ketjil 
dan golongan2 'progressip lain2- 

nja.. 1 
2. Mengingat bahwa Kabinet 

sekarang adalah Kabinet jang pro 
gresip, maka Dewan Partai meng 
instruksikan ' mandataris Partai, 
Menteri Perburuhan untuk mema 
djukan perundang-undangan per 
buruhan jang. menguntungkan 
buruh, sebanjak-banjaknja kepada 
D.P.R. Pi 

3. Dewan Partai dapat mengi 
kuti ikut sertanja Pemerintah da 
lam Konperensi P.M. Asia Teng 
gara di Colombo dgn ketentuan 
diangan sampai Indonesia terikat 
oleh sesuatu pakt jang mersalahi 
politik bebas Negara Republik 
Indonesia. 5 i 

4. Tanda-gambar Partai Bu- 
ruh untuk Pemilihan Umum jang ' 
akan datang ialah roda jg bergigi 
17 (rad) dan didalamnja gambar 
kepala banteng. 5 

5. Sebagai pengganti Musta- 
vha almarhum di D.P.R. ditetap 

“herima P.P. 19/1952, 
ketentuan2 hukum tentang kedudu- 
kan istri (istri2)" dalam perkawinan. 

Demikian berita jang disamp 
kepada ,,Antara”. 

ID.P. PN Run. 
dingkan Situ- 

@ 
asi Umum 

DEWAN PIMPINAN PNI Senen 
malam mengadakan rapat routine 
jang dikundjungi djuga oleh Mente 
ri2 PNI dan P.M. Ali guna membi 
tjarakan situasi umum sekarang, di 

antaranja mengenai djuga usul mo- 
Sx Mr. Burhanuddin cs. jang minta 
ditiabutnia P.P: No. 35 dan  mosi 
K.H. Tjikwan cs. tentang tindakan2 
pemerintah dilapangan ekonomi. De 
lam rangka persoalan tsb, maka 
fraksi PNI sore hari Selasa-pun be- 
rapat untuk menindjau pula atjara2 
sidang Parlemen. 
Dalam pada itu Seksi Pertahanan 

Parlemen hari Selasa bersidang 
membitjarakan  R.U.U, Pertahanan 
Negara jang sebagaimana diketahui 
dimintakan prioriteit oleh pemerin- 

| 

hingga keluarga orang2 jang tewas 

dalam mendjalankan tugasnja seka- 
lipun tidak diberitahu tentang se- 
bab2nja mereka tewas dan hanja di 
katakan, bahwa mereka tewas dalam 
mendjalankan tugas. 

Nose Shogo menurup surat kabar 

tsb kemudian menggabungkan diri 
lagi dengan  kesatuannja dan seka- 
rang ini ia mendjabat komandan ke 

ikan, bahwa Perwari tidak dapat me, satuan pendjaga pantat di Kure. 
sebelum ada | Sementara itu A.E.P.  mengabar- 

kan dari New Yogk? bahwa 
djuruwarta dikota 

para 

8 

dibebaskan dari pendjara2. zone 
Sovjet hari Senen” melaxarkan, 
bahwa pembesar komunis telah 
memperingatkan kepada mereka, 
bahwa Rusia akan siap sedia utk. 
menggunakan bpm hydrogen da 
lam waktu jang pendek. Ig mem 
berikan laporan ini adalah seba 
njak 150 orang bekas tahanan ig 
dikembalikan ke Berlin dan me 

|rupakan sebagian daripada seba 

tsb Sepandjang Konperensi Empat Besar di 
aikan hari Senen tidak berhasil mendjum:- | 

njak 6143 orang tahanan jang 
seminggu sebelum  diadakannja 

. Ber 
lin telah dibebaskan atas th 

Ipai  djenderal ' MacArthur untuk , dari Moskow. Hg ti 
minta — komentarnja - atas berita! | Mereka oleh pengadilan militer 
»Sangyo Keizat” tsb. (Antara—UP). telah didjatuhr  hukuman2  semen- 

: te aa ena idjak tahun 1945 karena kedjabu- 
tan2 perang dan dituduh  melaku- 

KEBAKARAN DLM. KAPAL |Kan kedjahatan2 terhadap pemerin- 

MINJAK. 

Menurut berita jang diterima 
oleh kementerian angkatan laut 
Inggris pada malam Senen, dika- 
mar mesin kapal “minjak pem- 
bantu ,.Wave . Victor” telah ter- 
djadi kebakaran, sehingga anak 
buahnja terpaksa meninggalkan 
kapal tersebut, jang kini 
berada diselat Bristol. 

TANAH LONGSOR Di 
MADAGASKAR. 

Duabelas orang tewas sewaktu iburg, Torgau, Halle, 

tah pendudukan Soviet. 
diantara para bekas tahanan tadi 
menerangkan, bahwa nama2 mere- 
ka tidak di-inginkan untuk disebut- 
kan dan menambahkan, bahwa poli 
si rahasia Sovjet telah berusaha se 

ikeras2nja untuk membudjuk mere- 
ka agar djangan. kembali ke zone 
negara2 barat dan memperingatkan 

Beberapa 

sedang | kepada mereka, bahwa Sovjet akan 
iSiap sedia untuk menggunakan bom 
hydrogen dalam waktu jang pendek 
dikemudian hari. Bekas: tahanan? 
tadi kembali dari pendjara2 zone 
Sovjet dikota2 Bautzen. Branden- 

Luckau, Un- 
terdiadi tanah longsor didekat de | termassfield, di Thuringia. 
sa Moramanga, Madagaskar Ti- 
mur, setelah turun 
lebat sekali, demikian 
kan pada hari 
dialan didaerah 

hudjan iang | rangkan, bahwa 
Beberapa diantara mereka mene- 

pengawal2 Sovjet 
i dikabar- , pernah memaksa beberapa orang di 

Minggu. Semua | antara mereka untuk berdiri selama 
itu terbutus, se- dua puluh hari dengan tidak berhen 

dangkan banjak sekali djembatan ti2, sedang tangan? dan kaki mere-   tih supaja selekas mungkin diselesai 

kan oleh Parlemen. 

Shishakly : Keper 
PRESIDEN “ SYRIA  Adeb Shis | 

shakly baru2 ini menjatakan, bahwa 

kepertjajaan bangsa2 Arab terhadap 
negara2 Baray banjak berkurang di 
sebabkan oleh penderitaan2 jang di 
derita selama perang dunia kedua, 

kan Imam Sutardjo. (Antara) 

Pernjataan Shishakly itu diutjap- 
kan dimuka sedjumlah “anggota2 par 
lemen Inggris jang  mengundjungi 

pada hari Minggu. Kepada para 
anggota parlemen tsb ditegaskan, 
bahwa Inggris tidak mungkin mem   demikian diterangkan hari Minggu € “punjai perhubungan2 baik dengan 

di Damaskus. negara2 Arab, sebelum Inggris 

rusak, sehingga lalu lintas terhen ka dibelenggu dengan rantai? pada 
ti sama sekali. 

memberi kepuasan terhadap 
nasional Mesir. 

Ditambahkannja, bahwa bangsa2 

Syria baru2 ini dan baru disiarkan! Arab melihat adanja pasukan? Ings 
gris di Mesir,  Jordahia dan Irak 

litu sebagai bahaja terhadap kemer- 
| dekaan dan kebebasan 

| dari pada kemungkinan sesuatu ser 

dan diang- 
gap sebagai bahaja jang lebih terasa 

dinding. (UP—Aneta). 

'jajaan Arab Pd. Barat Banjak Kurang 
Ijita2 .buan dari fihak Sovjer Uni. 

Presiden Syria itu djuga memper- 
ingatkan kenjataan akan adanja 1s: 
rael didjantung “dunia Arab seba: 
gai suatu bahaja pula terhadap ne- 
gara2 Arab, karena: jang sedemiki 
an. 'menghalang-halangi ' kesatuan 
dan kerdjasama jang bulat antara 
negara2 Arab”. (AFP),    

 



  

   
    

  

   

   

    

   

        

    

    

  

   
   

    
   
   

   
   

   

   
    

     

   
   

  

   

    

   

  

    
   

   

   
    
   

   
   

  

    
   
   

   
   

    

    

    
     

  

   

   

    

   

  

   

   

5 55 — — — PORKSLA jang dilangsungkan di Magelang baru? ini, 

menurut berita2 pers, mempun'ar ekor jang tidak menjenangkan. Para 
penjelenggara, terutama kaum ibunja jang mengurus soal makanan, me- 

| rasa sangat menjesal, karena tidak ada penghargaan atas pekerdjaan me- 
reka dari sementara peserta Porksla. Terutama Hngkah laku jang dipan- 
dang kurang sepantasnia dari sementara pengikut Porksla, jang mengo- 

| “tori temuat asrama mereka serta anting-banting hidangan makanan 
jang dengan susah pajah serta setjara sukarela telah dikerdjakan 
oleh para kaum ibu, sangat menjakitkan hati mereka. Bahkan tindakan 
ini dianggapnja sebagai suatu penghinaan! 
— — — — — Sementara penduduk Magelang djuga menjesal melihat 
tjara tingkah laku dan tjara bergaul antara pemuda-pemudi peserta 
Porksla, jang althansNgenurut ukuran Magelang jang kurang biasa me- 
lihat jang demikian itu, dianggapnja terlalu bebas dan menjinggung pe- 
rasaan. | 
— - Sebaliknja dari pihak sementara pengikut Porksla sen- 
diri — jaitu mereka jang dimaksudkan diatas dan djustru jang mendjadi 
objekt dari rasa penjesalan para penjelenggara — djuga banjak terdapat 
rasa2 kurang puas terhadap para penjelenggara Porksla sendiri. Mereka, 
demikian keterangannja, bertindak sedikit kasar dan kurang menjenang- 
kan terhadap para penjelcnggara, karena mereka. merasa mempunjai 
hak untuk berbuat melepaskan nafsu kemarahan mereka. Duduk perka- 
ranja iaizh, karena mereka sudah merasa setjara indiyidueel memenuhi 
kewadjiban meinbajar keuangan pada panitya2 se-tempat : bajaran mana 
akan digunakan untuk perongkosan penjelenggaraan mereka di Mage- 
lang. Bahwa kenjataan penerimaan dan perawatan mereka di Magelang 
sangat tidak memuaskan bagi mereka dus, menurut pandangannja tidak 
seimbang dengan iuran jang teiah mereka berikan, itu-lah jang -menje- 
babkan mereka terus marah dan bertindak jang menjimpang dari semes- 
tinja. Soal bahwa iuran mereka, jang telah mereka bajarkan kepada pa- 
nitya se-tempat belum diteruskan kepada Panitya Magelang, hingga aki- 
batnja Panitya Magelang kekurangan  beaja untuk menjelenggarakan 
hidangan? dan perawatan2 setjara lajak, adalah diluar pengetahuan me- 
reka sendu aa 

        

— — — — — Djadinja bila ditilik dari pelbagai sudut, tiap penjesalan 
tadi memang ada alasannja. Djustru itulah, baiknja soal keketjewaan 
Porksla Magelang tadi tidak perlu direntang-pandjang. Hendaknja hal- 
hal tadi dianggap suatu pengalaman jang kurang menjenangkan — baik 
dalam erganisasi, penjelenggaraan, perawatan serta hubungan-hubungan 
— jang mudah-mudahan tidak akan terulang lagi-pada Porksla-Porksla 
jang akan datang. 

ai Namun demikian, sikap jang kurang semestinja dari 
sementara pemuda-pemuda Porksla jang sangat disesalkan itu, pantaslah 
mendapat perhatian kita. Bukannja untuk menjalah-njalahkan atau men- 
tjutji-maki mereka. " Tetapi djustru untuk mengoreksi kita, kaum tua 
umumnja dan kaum pendidik chususnja, apakah masih banjak kekurang- 
an-kekurangan dalam tiara kita memberi pendidikan — terutama dalam 
soal kesusilaan dan ethika — kepada para pemuda-pemuda serta pemudi- 
pemudi kita: hingga mereka kadang-kadang sampai bertindak jang dalam 
masjarakat pasti dianggap ,,tidak pantas”. 

— — — — Sudahlah mendjadi suatu kenjataan, bahwa sesudah 
perang dunia j.l. itu, sikap para pemuda-pemudi kita lebih bewust, lebih 
merdeka serta bebas. Jang demikian ini, bukanlah suatu hal jang perlu 
disajangkan. Bahkan sebaliknja: ini merupakan suatu dinamiek jang sudah 
semestinja harus dimiliki oleh para pemuda jang mendjadi harapan bangsa 
itu. Namun kebebasan serta sikap ,.,bewust” jang tidak disalurkan ke- 
dalam batas-batas jang semestinja jang sudah ditetapkan oleh Etiek serta 
moraal dalam masjarakat, pastilah akan berbalik mendjadi suatu ..ke- 
onaran”. Dan bagi djiwa pemuda jang masih dalam tingkat .Onderzoek”, 
tingkat mentjari-tjari: batas2 jang sudah ditetapkan oleh Etiek serta mo- 
raal tadi tentunja masih kurang djelas. Mereka harus dituntun, diberi 
petundjuk. Terutama dalam kalangan keluarga dan dalam ruangan kelas, 
tugas ,,memberi petundjuk” ini harus dilakukan dengan tjermat. Didikan . 
civics, burger-zin, tata-susila harus lebih diperhebat dari jang sudah- 
sudah. Agar para pemuda-pemudi kita mendapat pegangan jang lebih 
teguh dalam soal ,,membeda-bedakan apa jang boleh dan apa jang harus 
ditinggalkan” dalam masjarakat jang teratur ini. : J 
.— — — — — Dan selama kita belum dapat menunaikan tugas mem- 
beri petundjuk sebagai dimaksud diatas tadi, djanganlah diharap kita 
akan mendapat pemuda-pemudi kita mendjadi ,.malaikat”. Althans, jang 

demikian itu tidak akan mungkin bisa diharapkan dari pemuda-pemudi 
— sesudah tahun 1945! ! 

Kabar Kota 
f 4 Tengah Malam ,,Lajat” 
K Lereng Merapi 

. Biarpun Kawah | pi Tertumpah, mBok Bakul Te- 
| tap Kepasar: —: nolong Korban Tidak Ditunda2 

(Penindjauan "ag, , Su: ra Merdeka”). “ 

SETELAH DARI pz 
ngan bhw meletusnja 

aa ma — 

— 

  

  

    
rapa kalangan kita mendapat ketera- 

. Merapi jang terdjadi sedjak hari 
ari 1954 sudah minta korban dji- 

Selasa djam 00.20 (djam 12.20 
an ,,Suara Merdeka” dengan me- 

ing galkan kota Semarang menudju 
oke 2 'elih dia de Se ga sinar bulan jang 
remang2 dan sepandjang Jjalan sunji sepi tiada mendjumpai ken 
daraan lain, dengan lintjahnja kendaritan kita dapat lari dengan 
ketjepatan jang tidak mungkin dilakukan pada waktu siano. z 

5 : “2 1 | Kesunjian malam bukan satu ke- 
ab ana .mustahilan, djika pembatja masih 

S.B.P.P. Be ANG k 4 Ia 

ai 

EP 

  

KA mengenang bahwa disepandjang dja- 
lan Semarang—Solo pada beberapa 
waktu j.l. atjapkali diganggu oleh 
gerombolan bersendjata. 

- SBPP Tjab. Smg. dim. rapat ki- 
lat jang dilangsungkan pada tgl. 17 
Djanuari j.b.L, a.l. telah memutus- 
kan: Tetap taat dan tunduk pada 
Komando aksi PP SBPP dan mem- 
benarkan sikap dan instruksi PP 
SBPP tentang pengunduran aksi2. 
Dan selandjutnja rapat telah mende- 
sak dengan telegram kepada Mente- 
ri Perburuhan supaja pegang teguh 
djandji, bahwa pada tgl. 20 Djan. 
akan diselesaikan keputusan menge- 
naj kenaikan upah dan perombakan 
upah basis. Demikian keputusap ra- 
pat SBPP Tjb. Smg. 

SEDIO UTOMO 
Hari Minggu j.b.l. bertempat di- 

gedung Sin You She Smg. telah di 
adakan rapat anggauta dari Gotong 
Rojong Sedyo Oetomo Smg. Dalam 
rapat itu telah dibentuk susunan pe- 
ngurus baru jang terdiri dari: Pena- 
sehat: Elly Soengkopo. Ketua I dan 
JI: R.I. Sumarsono dan Sajoto. Pe- 
nulis I dan II: R.W. Hadiatmodjo 
dan R. Hidajatdjati Ibnuseputro. 
Bendahara I dan II: R. Sutarto Wig- 
njosumarto dan Markidi Prawirosu- 
darmo, dan para pembantunja: Kus- 
wi, Sabir Siswodihardjo, Nj. Sumar- 
sono dan nj. Sutarto. Alamat se- 
mentara di Purwodinatan Barat II 
no. 11-13 Smg. 21 

DJEMBATAN TEMPEL. 

perhitungan biasa termasuk suatu 
perdjalanan jang penuh bahaja itu, 
bukanlah merupakan permainan 
api”. Melainkan kita hanja ingin 

mentjoba, apakah kita ini akan da- 
pat menjadjikan berita jang kita Ii- 
hat dan dengar sendiri dalam waktu 
setjepat2nja kepada para pembatja. 

Sekaligus kita mendapat xcsan 
bahwa hubungan Semarang—Solo 
pada malam tsb. benar2 aman. Su- 
dah barang tentu "soal ini adalah 
djasa alat2 Negara jang bertugas di 
sana. : - 

  

  

Kita masuki kota Bojolali 
tengah malam.  Sunji-sepi, 
dan tenteram. Kija datang di kabu- 
paten. Disana 2 truck sedang sibuk 
menurunkan beras untuk bantuan 
rakjat jang menderita. Sedjumlah 
kain putih jang dikirim oleh ,,Bata- 
ri” dari Solo, sedang diserahkan ke- 
pada Sekretaris kabupaten Bojolali. 

» Tampak njata, mereka turut ber- 
duka tjita. Pertolongan kepada pen- 
derita di nomor-satukan, betapapun 
kantuk mata memypiksanja. 

Dari kabupaten kita menudju ke 
Balai Pengobatan dimana 24 orang 
jang menderita luka2 sedang dira- 
wat. Sajang, kita tidak mendjumpai 

djaga malam. Tetapi dari sela-sela 

pada 

Memang, perdjalanan jang dalam 

tenang: 

    

0 Berhubung dengan berita tentang 
rusaknja Djembatan Tempel sebagai 
mana telah kita muat beberapa hari 
jl, lebih djauh- Kepala Pekerdjaan 
Umum Prop. Djawa Tengah telah - 
memberikan pendjelasan tentang ke- 
rusakan djembatan itu sbb.: 

1. Djembatan jang rusak itu, bu- 
. kannja djembatan Tempel jang baru 
sadja diperbaiki, 2, Jang rusak itu 
bukannja djembatan, melainkan se- 
bagian dari pada djalan raja dianta- 
ra djalan besar Magelang — Jogja-! 
karta, jang letaknja berdampingan 

“dengan sebuah duiker. Kerusakan 
djalan tersebut disebabkan karena 
adanja air bandjir sedemikian “besar 
dan derasnja, ngga duike 
tidak dapat memuatnja. Oleh karena 
itu air bandjir lalu terpaksa mentjari 
djalan lain) 3. Bukannja pihak Pe- 
kerdjaan Umum daerah Magclang 
jang pada waktu itu sedang sibuk 
memperbaiki kerusakan tadi, melain 
kan Pekerdjaar Umum Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta, karena Jetaknja 
kerusakan itu ada didalam lingkung- | 
an daerah tersebut. 

RAPAT P.P.D.S, 
Pada hari Rebo tgl. 20 Djanuari 

dimulai djam 19.30, Persatuan Pe- 
dagang Pasar Djohar akan meng- 
adakan rapat anggauta. Rapat itu 
akan membitjarakan sekitar soal un- 
dian vak2 dan tempat2 dasaran Pa- 

“sar Djohar, dan lain2. Rapat ber- 
tempat digedung Gris, Bodjong Srng. 

sehingga duiker tadi 

daun pintu jang tidak tertutup rapat 
dan dari lobang kuntji tampak dan 
terdengar orang jang sedang bertje- 
rita, saling” mengkissahkan pengala- 

mannja siang tadi. Ada pula dianta- 
ra mereka jang terdengar merintih 
kesakitan. 

| Ja, mereka itulah penderita2 jang | 
tidak terlalu berat sakitnja. Sedang-/ 
kan penderita2 jang berat sudah se- 
djak Senen siang diangkut ke Solo. 

: Kegiatan rakjat suatu 
! tjermin. 

Perdjalanan kita teruskan ke 
“Solo. Biarlah, Solo diwaktu ma- 
lam ini tidak kita bitjarakan. 
“Sekembali kita dari perdjalan- 

can itu kira2 djam 4 pagi dapat 
.menjaksikan betapa giatnja rak- 
.jat didaerah2. Djauh malam itu 
( mbok2 bakul seorang diri meng- 
gendong dagangannja menudju 
pasar. Padahal, orang lain masih 
tidur dengan njenjaknja. 

Ini bukan  hanja menundjuk- 
ikan kegiatan mereka dalam me- 
ngedjar redjeki jang halal, me- 

|lainkan suatu tamparan bagi kita 
sendiri jang atjapkali .,pikir2” 
buat minta djam kerdja dikurangi 
dari 7 djam seharinja. Bahaja Me 
rapi jang mengantjam, oleh rak- 
jat dihadapi dengan  ,,kerdja 
|giat”, bukan menjerah menam- 

ah beban pemerintah semata2,   

  

SOL 3 
IZIN UNTUK MEMBUAT 

STEMPEL 

  

keluarkan peraturan, bahwa utk. 
pembuatan stempel perkumpulan2 
terlebih dahulu harus diminta izin 
dari polisi, permintaan mana ha 
rus disertai gan anggaran da 
sar perkumpulan jg bersangkutan 
dan keterangan? lainnja djika di 
perlukan. Peraturan ini dikeluar 
kan untuk mentjegah pemakaian 
stempel2 perkumpulan jg kurang 
pa atau pemalsuan  stempel2 
tsb. : 

KONGRES KEBUDAJAAN 
NASIONAL. 

Isional jang akan dilangsungkan di 
Solo dalam bulan April jang akan 
datang ini lebih landjut .,Antara” 
memperoleh keterangan, bahwa dim 

kongres, itu selain akan  dibitjarakan 

soal2 ' penjempurnaan organisasi, 
akan diadakan pula Symposium ten- 
tang -Pendidikan Kebudajaan jg akan 

kongres itu. Symposium Pendidikan 

akan dibagi dalam 3 bagian, ialah 
|. Pendidikan Kebudajaan dalam ma 
sjarakat peladjar (disekolah), 2. Pen 
didikan Kebudajaan dalam masjara- 
kat kota, dan 3. Pendidikan Kebuda 
jaan dalam masjarakat buruh dan 
tani. Untuk masing2 bagian itu akan 
ditentukan preadviseur?nja serta pen 
debat2nja. Sangat boleh djadi untuk 
kongres ini kali, para  preadviseur 
akan diambilkan dari kalangan ang- 
katan muda, sedang pendebat2nja 
akan diambilkan dari kalangan ang 
katan tua. 

WONOGIRI 
UDJIAN PERSAMAAN SGB. 
Udjian jang diadakan oleh Ke- 

menterian P.P. & K. pada tiap2 ta- 
hun 2 kali, untuk memberi kesem- 
patan bagi guru2 S.R. jang belum 
mentjapai tingkat idjazah SGB 4 ta- 
hunan telah diadakan untuk daerah 
Kab. Wonogiri dari tg. 7. Djan. j.l. 
selama 8 hari. - Pengikut ada 104 
guru dan bertempat di Sek. Ra'jat 
Perempuan dibawah - pengawasan 
panitya. 

WANITA DEMOKRAT. 
Dalam rapatnja pada hari Senen 

jang lalu, - bertempat di rumahnja 
Atmodarsono telah . diadakan 

  

sdr. 

pertemuan wanita demokrat tjabang 
Wonogiri, jang mendapat perhatian 
memuaskan dari penganut ,,marhaen 
isme” dalam kota. 

Setelah menerima uraian dari sdr. 
Poerwopranoto mengenai hasil kon- 
perensi P.N.I. Purwokerto, kemudi- 
an diadakan pilihan pengurus tjab. 
Wanita Demokrat Wonogiri. 

Dengan mendapat permufakatan 
bulat tersusunlah pengurus jang di- 
ketuai oleh nj. Harjotomardjojo. 

TJIREBON : 
DIGABUNGKAN. 

  

djapura Kabupaten Tjirebon di pe- 
tjah mendjadi 2 Ketjamatan dgn. 
diberi nama Ketjamatan Astanadja- 
pura Barat dan Astanadjapura Ti-   mur. , Pemetjahan tsb didasarkan 
atas luasnja daerah itu. Oleh pihak 
Kabupaten Tjirebon hal itu diusul- 
kan kepada Kementerian Dalam Ne 
geri, tetapi oleh Kementerian  Da- 

“lam Negeri soal tsb tidak dapat di 
setudjuinja. Berhubung dgn. ini pa- 
da tgl. 15. Djan. 1954 ji. diadakan 
rapat di pendopo Kabupaten utk. 
menjelesaikan penggabungan kem- 
bali dua Ketjamatan tsb. 

BERITA SINGKAT. 
— Seksi Komite P.K.I. Tjirebon 

baru2 ini telah memadjukan permo 

honan kepada Gubernur Djawa Ba 
rat, agar susunan Panitya 
han Umum Kota Tjirebon ditindjau 
kembali, karena dianggapnja ku- 
rang representatief. Disamping itu 
diminta supaja wakil P.K.I. duduk 
didalamnja. 

| — Di Sindanglaut - dan Karang- 

»'sembung baru2 ini telah dibentuk peringatkan dan menjatakan kehera 
4 S.B.LL kring gula jang diketuai 
'oleh Pandji Maulana. 

  

"mendapat sekedar 

  

Ba EN IDJAZAH 
T g 

Dengan disaksikan oleh segenap 
anggauta DPD dan Kepala2 Djawau- 
tan/Bagian dilingkungan Pemerintah 
Daerah K. B. Smg., baru2 ini ber-, dja, maka tuntutap jang sedemikian ' 
tempat di Balai Kota telah dilaku- 
kan upatjara penjerahan idjazah ste- 
nograaf. Penjerahan dilakukan oleh 
Walikota kepada 8 peladjar jang ie- 

lah mengikuti kursus selama 6 bulan 
dibawah pimpinan sdr. Soetanto. 

Dapat ditambahkan, bahwa jang 
mengikuti udjian steno itu ada 9 
orang, dan ternjata jang lulus ada 
8 orang, diantaranja jg. nomer satu 
jalah seorang wanita, bernama Nj. 
Oetojo Sri Sudarni. Dalam upatjara 
penjerahan idjazah itu, nj. Oetojo 

hadiah berharga 
dari Walikota sebagai penghargaan 
atas kegiatannja. Kursus stenograaf 

diadakan untuk mengatasi kesulitan 
akan kekurangan tenaga stenograaf 
dilingkungan Pemerintah Daerah K. 
B. Semarang. g 

TRUCK CONTRA BETJAK. 
Selasa pagi antara djam 8.30 di- 

djalan simpang empat Kapuran — 
Karanganjar Smg. dimuka sekolah 
Tionghoa telah terdjadi ketjelakaan, ' 
dalam mana sebuah betjak telah ke- 
tabrak oleh truck H-6278. Pengen- 
dara betjak mendapat. luka2, jang 
kemudian diangkut ke RSUP. Dan 
untungnja penumpang dari betjak ti- 
dak mendapat luka2 apa. Pihak Po- 
lisi selandjutnja mengadakan 'peme- 
riksaan. Sg 

PENJAKIT MENULAR. 
Keadaan penjakit menular menu- 

rut tjatatan Djwt. Kesehatan Kota 
Smg. dari tgl. 3 s/d 9 Djanuari ada 
lah sbb: Typhus 
sisa 29 orang mendjadi 37, sembuh 
3, meninggal 1 dan sisa minggu ter 
achir ada 33 orang. Paratyphus A. 
sisa dulu 16 orang,  penjakit baru 
3. orang, sembuh 1 dan sisanja 17 

orang. Paratyphus B. sisa dulu 2 
orang, penjakit baru I, sembuh 1, 
dan sisanja 2, orang. Paratyphus C. 
masih tetap” 1 orang penderita. 
Diphtherie dari sisa 1 orang, penja 
kit baru:1l, sembuh 1 orang.  Po- 
liomyelitis anterior acuta dalam 

minggu itu ada 1 orang penderita, 

Tentang Kongres Kebudajaan Na | 

merupakan atjara terpenting dalam 

Kebudajaan (Culturele Vorming) itu | 

Pemili- 

abdominalis dari : 

    

DJOBIA 
| KONGGRES IPPI SELURUH 

— INDONESIA. 
Oleh polisi Surakarta telah di Tg. 22 s/d 27 Pebruari jad. di Jog 

jakarta akan berlangsung — kongres 
ke-IV dari Ikatan Pemuda Peladjar 
seluruh Indonesia untuk membitjara 
ikan pertumbuhan masalah pemuda 
Ipeladjar pada umumnja, 
| ppi” meliputi Ik. 23.000 pela- 

Idjar dari Sekolah2 Menengah Atas 
dan Pertama jang terdapat di Indone 
sia ini sebanjak Ik. 70 buah. 

MABELANG 
Ta K F EKAN—BLABAK. 

Kepala - Djawatan — Pekerdjaan 

(umum daerah Kedu Khoe Bing Hwa 
menerangkan, bahwa  djembatan2 
'besi diatas kali Kundjang, pada km. 

110.794 dan diatas Kali Kuning pa- 
da km. 11.392, kedua-duanja di dja 
lan Magelang—Jogja — mulai pada 
tgl. 25-1 akan dibongkar. untuk di 
perbaiki dengan konstruksinja. djem 
batan beton bertulang.: Pembikinan 
djembatan baru itu diduga akan me 
makan waktu lebih -kurang 2 butan. 
Mengingat sempit dan bahajanja 

tempat, maka pembikinan  djemba- 
tan2 darurat pada tempat2 itu tak 

Idapat diselenggarakan. ' Hubungan 

4 

  

   

atau sebaliknja mulai pada tgl. 25-1 
j-a.d., akan disalurkan melalui dja- 
lan Keprekan — Mendut — Blon- 
do. Beaja untuk kedua  djembatan 
itu telah disediakan oleh DPU Ik. 
Rp 120.000.— , 

DAM PRADJEGSARI HASIL 
GOTONG-ROJONG DI 

RESMIKAN 
Residen Kedu R. Muritno pada 

tgl. 15-1 telah meresmikan pembu- 
kaan dam Kali Kintel Tempuran 
kawedanan Salaman Magelang. Dam 
jang baru dibuka-itu adalah peker- 
djaan penduduk setjara gotong ro- 
jong kini dapat mengontjori sawah 
seluas 40 ha. ? 

Pembikinan dam tsb telah meng- 
habiskan beaja sebesar Rp 17.754, 
diantaranja Rp 6.847— pemberian 
dari Kantor . Penempatan Tenaga 

p 5000 dari penduduk desa Pra- 
jegan dan lainnja sokongan dari 

Djawatan Pengairan kabupaten Ma- 
gelang. 2 

| Sehabis meresmikan dam, residen 
|Kedu, bupati dan Patih Magelang 
serta para undangan lainnja telah 
menghadiri konperensi lurah selu- 
ruh ketjamatan Tempuran 
Pradjegan, dimana oleh bupati dan 
residen Kedu mengandjurkan, ke- 
giatan bekerdja untuk pembangunan 
dan djangan sampai bosan memeli- 
haranja. : 

TEGAL 
ANGG. DPRDS KAB. TEGAL MENDAPAT - GANDJARAN 

- 5 BULAN PENDJARA. 
Kabar terlambat dari ' Tegal me- 

an 5 bulan pendjara terhadap ang 
gauta DPRDS Kabupaten Tegal Su 
judiman karena dituduh telah menje 
rang kehormatan dan menghina diri 
seorang Wedono Tegal Sutarno. De- 
ngan ini terdakwa dituduh melang- 
gar KUHP pasal 317 jang oleh Djak 
sa dimintakan hukuman 6 bulan pen 
djara. Terdakwa naik appel. 
. Sdr. Sujudiman, ketjuali mendja 

:di anggauta DPRDS adalah pemim 
pin buruh jang pernah meringkuk 
dalam tahanan sebagai akibat razzia 
Agustus dan jang pernah pula- mela 
wat keluar negeri. 

Baru2 ini olehnja telah diadjukan 
“pertanjaan tertulis kepada - Wedono 
tsb dengan meliwat ketua DPRDS 
tentang penawanan seorang. kepala 
desa dan seorang Tjarik jang dilaku 
kan oleh pihak pamongpradja tsb., 
sedemikian rupa pertanjaan itu se- 
hingga jang bersangkutan merasa ter 
singgung kehormatannja. 

Selandjutnja kabar itu ' mewarta- 
ikan pembela terdakwa Mr. Mocha- 
mad Jusuf dalam pleidooinja mem- 
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nannja atas tuntutan hukuman jang 
|dimintakan oleh Djaksa sebanjak 6 
ibulan itu. B.M. Diah, demikian ka 
:ta pembela itu, jang melawan Mr. 
Roem sebagai Menteri sadja  hanja 
dikenakan hukuman denda Rp. 100,- 
dan perkara ,,Merah-Putih” lawan 
Walikota Djakarta hanja berachir de 
ngan hukuman pendjara ? bulan sa- 

itu sungguh suatu kegabahan “ dari 
Djaksa itu. 
Berhubung pleidooi pembela “ini 

hakim telah memberikan kesempatan 
kepada Djaksa untuk memberikan 
pendapatnja tetapi ternjata tidak di 
laksanakan sehingga achirnja hakim 
mendjatuhkan keputusan “diatas. 

TJILATJAP 
TRANSMIGRASI PENDUDUK 
KAMPUNG-LAUT KE DAE- 

RAH LAMPUNG. 
Mengenai  rentjana pemindahan 

penduduk dari Kampung-Laut 
(Paaldorpen) ke Labuhan - Maring- 
gai (Lampung), dapat diterangkan, 

'bahwa pemindahan ini bersifat su- 

  

  
'karela dan Pemerintah sifatnja ada | 
.lah mengabulkan  tuntutan/desakan 
mereka jang telah beberapa tahun 

. diadjukannja. 5 ' 
| Sebab2- jang menggerakkan mere- 
'ka berpindah terutama karena per- 
airan disekitar desa2 itu kian dang- 
kai, hingga penangkapan ikan (sa- 
tu2nja mata pentjaharian mereka) ti 
dak dapat mentjukupi- penghidupan 
mereka sehari2. “1 "3. 

Hingga ditulisnja berita ini djum- 
lah jang mendaftarkan “ diri untuk 
segera dipindahkan ialah: dari desa 
Udjungalang 20 keluarga (somah) 
dan dari desa Udjunggagak 39 so- 
mah (keluarga). 

Dari fihak .resmi didapat ketera- 
ngan, bahwa segala biaja mengenai | 
pemindahan mereka ini 1004 di pi 
kul oleh Pemerintah, sedang sesam 
painja mereka ditempat jang baru 
selama 4 bulan mendapat djaminan 
beras 50 Kg. (serta lauk-pauk) tiap 
bulannja. Agar supaja mereka terus 
dapat bekerdja sebagai nelajan me- 
reka akan diberi sebuah prahu (bi- 
duk) dan 1 djaring, sedang menge- 
nai tanah tiap. keluarga mendapat 

bagian 1 Ha (V4 Ha untuk pekara- 

ngan dan lebihnja untuk sawah), 

  

DJALAN ANTA | 

lalu lintas antara "Magelang—Jogijaf - 

didesa 

. rat jang berada ditangan Belanda 

|wartakan, tg 14/t Pengadilan negeri” 
MBALI 13 j 3 

Sudah lama Aoa Pun Ne ampat delah mendjafuhkan 'huku- 

| peserta. 

  

dingan antara delegusi Palang Merah 
Pada zambar : 

K: 
- 

negara2 jang akan diwakili dalam 

pada bantuan teknik dari 

'sDengan pertimbangan2 ini” 
dem kian kata harian itu, ,.perwu- 
djudan suatu daerah jang mentju- 
kupi sendiri ekonominja ataupun 
perwudjudan suatu blok militer, 
dengan terang berada diluar garis 

polit:k2 jang praktis”, tetapi me-j 
njarankan, bahwa ,,ini tidak -ber- 
arti bahwa apa jang dapat ditjip- 
takan konperensi tidak akan ber- 
faedah. ' Umpamanja konperensi 
itu dapat mewudjudkan suatu fo- 
rum istimewa untuk mendjandji- 
kan bantuan Asia .kepada tuntu- 
tan Indonesia terhadap Irian Ba- 

  
sekarang ini dan permintaan Sai- 
lan untuk diizinkan masuk Perse: 
rikatan Bangsa2. Lgi 

./Tambahan lagi konperensi ini da- 
pat. menawarkan. pengantaraannja 
untuk penjelesaian masalah dalam 
masalah Indo-Tjina dengan ukuran 
jang lebih berat daripada perantara- 
an,jang dapat diberikan sesuatu ne- 
cita dengan sendiri sadja. Soal imi-- 
grasi India selama mi merupakan 
suatu sumber tetap perpetjahan an- 
tara India dan Sailan dan soal Kash- 
mir selama ini merupakan faktor | 
terbesar jang memperhebat  hubu-: 
ngan2 memilukan dan menjedihkan | 
antara India dan Pakistan. 

iSelama soal2 ini tidak diselesaikan 
dengan tiara damai dan persahaba- 
tan, maka Asia Tenggara tak akan! 
memperoleh pengaruh dan gensi jg. | 
menurut keterangan terus terang da- 
ri perdana menteri Sailan itu. meru- 
pakan .tudjuan2 terutama untuk me- 
ngadakan konperensi itu.- Djika se- 
suatu negara bermaksud hendak 

. mempergunakan konperensi itu  se- 
bagai suatu podium untuk mendia- ! 

'lankan pimpinannja dengan tidak '! 
berhati2 terhadap negara2 lain, atau | 
hendak menentang hak2 mereka un- 
tuk merumuskap politik2 dalam dan 
luar negeri mereka, maka “hal ini 

jakan ternjata tidak membawa hasil 
apa2”, demikian didjelaskan harian 
itu. (Pia). 

'16 NEGARA ASIA AKAN 
— MENDJADI PESERTA 

ASIAN GAMES. 

AFP mengabarkan dari Manila 
bahwa hingga kini telah tertjatat 16 | 
negara jg. bersedia mengikuti Asian ' 
/Games ke-II jang akan berlangsung 
pada permulaan bulan Mei tahun 

jini. Negara2 itu ialah, Burma, Cey- 
'Ion, Hongkong, India, Indonesia, 
| Iran, Israel, Djepang,” Korea Sela-' 
ytan, Pakistan, — Singapura, 'Muang ' 
Thai, Vietnam Bao Dai, Filipina dan 
Afghanistan. Nepal hingga kini be- 
lum mengemukakan sebagai negara 

: 
| 

3 

SENDJATA API GELAP. 
Dua orang masing2 bernama M. 

dan R. tinggal dikampung Djom- 
blang Smg. kini telah.ditahan oleh 
jang berwadjib, karena mereka me- 
njimpan sendjata api gelap. Tidak 
disebutkan -sendjata api itu dan di- 
mana tempat penjimpanannja. 

KETEMUKAN SEPEDA 
: PEREMPUAN. BSA. 
Oleh Polisi Seksi .I didapat kabar, 

'bahwa baru2 ini sebuah sepeda pe- 
rempuan merk BSA — 113648 te- 

Ilah diserahkan oleh. ketua PPSS 
(Surakarta) pada Polisi jang menu- 
rut keterangan sepeda tadi hendak 
didjual. Tetapi ketika si pendjual di 
minta kwitansinja oleh Ketua PPSS 

  
ternjata ia tidak kembali dan achir-|' 

.nja sepeda tadi disita. oleh Polisi! 
|Seksi I. Siapa2 jang merasa kehila- 
ngan barang tadi, diharap “ dengan 
membawa bukti2 sah datang dikan- 
tor Seksi tsb untuk diurus perkara- 
nja. 

  
POTONG KAMBING 

TANPA IDZIN, 
Oleh jang berwadjib telah dilaku-' 

|kan penuntutan dan  selandjutnja 
lakan diadjukan ke Pangadilan Ne- 
'geri terhadap 4 orang, jang terniata | 
telah menjembelih kambing tanpa 

isurat idzin. Ke-empat orang itu ber- 

.diam dalam sebuah kampung di Se- 
'marang dan masing2 bernama S. te- 
"lah memotong se-ekor kambing, A.! 
:2 ekor, S. 1 ekor, dan A. menjem- 

belih 2 ekor. Pemotongan dilakukan Hari ini Apotheek KOO HWwIB 
pada tg. Pekodjan 99, dan SIK Tang Wotgan- dalam rumahnja sendiri? 

15 Djanuari jbl, 

  
| 811 Bekas tawanan perang bangsa Djepang, baru2 ini telah dipulangkan 
kembali oleh pihak Russias Pemulangan kembali tadi adalah hasil perun- 

Djepang dengan pembesar2 Russia. 
waktu tawanan2 perang tadi turun dari kapal pengangku- 

| Ian ,, Koan Maru” diperlabuhan Maizuru. 

  

Tuntutan Atas Irian Barat 
Dapat Ditjarikan Bantuan Djuga Dari 
Konperensi PM2 Asia Tenggara: Sebuah 

Saran Dari ,,Times Of Karachi” 

“HARIAN BERBAHASA Inggris ,/Times of Karachi” dalam ko- 
mentar tentang konperensi para perdana menteri Asia di Kolombo 
daiam suatu induk karangan tanggal 11 Djanuari menulis, bahwa 

konperensi ini ,,kurang lebih mem- 
punjai ekonomi2 jang sedjadjar” dan bahwa rentjana Kolombo itu 
memberikan suatu tjontoh jang djtu tentang pergantungan mereka 

mekarhg jang madju in istrinja. 

  

    

Hotel Simpang Di- 
serbu Pemuda 

“Hotel Simpang, dimana bebe- 
rapa hari jang lalu terdjadi insi- 
den jang menjebabkan timbulnja 
reaksi2 di Surabaja, kemarin 
djam 19.30 telah diserbu oleh 
kira2 20 orang pemuda jang ber- 
pakaian djas-hudjan.  Pemuda2 
ini mengadakan pengrusakan2 
terhadap perabotan hotel dikan- 
tor, kamar-makan dan lodji dari 
hotel Simpang itu. 

Polisi segera mengadakan tin- 
dakan terhadap kedjadian ini dan 
kini hotel tersebut mendapat pen 
djagaan dari jang berwadjib. 
Tidak diketahui apakah dalam 
peristiwa int polisi berhasil me- 
lakukan penangkapan. 

Da'am pada itu kemarin siang 
djam: 14.00 pegawai hotal tsb 
jang bernama Seket. ialah orang 
jang menghadapi residen Suraba- 
ja dan menimbulkan insiden se- 
perti telah diberitakan, telah di- 
tangkap oleh jang berwadiib utk 
diperiksa seperlunja. 

den Salamoen Dlm 

SAPTU JL. DPRDS Kota 

gedung DPRDS Aloon2 Utara, 
Prijodiprodjo. Selain oleh para 

Djawa Tengah, Residen Subakti 

Sesudah - dibatjakan laporan 
pekerdjaan DPRDS. Kota Besar 
Surakarta selama tahun 1953 
oleh Sekertaris Sutono, Walikota 
Surakarta Mohd. Saleh mengurai 
kan kemadjuan2 jang telah. ditja- 
pai Kota Besar Surakarta baik 
dalam pemerintahan maupun da- 
lam lapangan pembangunan. 

Sebagai pernah dimuat, dalam 
Suara Merdeka, Walikota Mohd. 
Saleh menjatakan, bahwa dalam 
tahun 1953 ini Pemerintah Kota 
Besar Surakarta telah berhatsil 
memperbaiki keadaan keuangan 
daerah, jang dalam tahun 1952 
jl. masih menunudjukkan keada- 
an jang tidak normaal. Djika 

lam tahun 1952 berdjumlah 60 
pCt dan pengeluaran untuk mate- 
rial 40 pCt dari pengeluaran se- 
luruhnja, maka dalam tahun '53 
ini pengeluaran untuk personil 
telah dapat diperketjil hingga 
mendjadi 40 pCt sadja sedang pe 
ngeluaran untuk material dapat 
ditingkatkan .mendjadi 60 pCi 
dari pengeluaran daerah. Penge- 
luaran2 itu masing2 sebesar Rp. 
6.540.186,04 dan Rp. 8.927.744, 
09. Adapun pemasukan seluruh- 
nja tahun 1953 itu sebesar Rp. 
14.550.680, sedang kast-stand se- 
karang ini ada Rp. 3.323.506,43. 
Selandjutnja Walikota mengurai- 
kan kemadjuan2 didalam berba- 
gai matjam usaha. 

Menudju structuur baru. 

Surakarta Salamun a.l. menjatakan 
bahwa dalam tahun 1953 jl. didae- 
rah Kota Besar Surakarta nampak 
adanja perluasan dalam pelaksanaan 
demokrasi 'functioneel ataupun — ma- 
terieel, “dengan sedikit demi sedikit 
meninggalkan keadaan lama menu- 
dju kepada structuur baru. - Hasil2 
diatas lapangan-pembangunan biasa, 
menurut ukuran normal  kedaerah- 
an,  dapay dikatakan. makin madju 
keadaannja. R 

Dalam ' melandjutkan usaha pem- 
bangunan itu Residen Salamun me- 

ngadjak, agar kita menindjau lebih 

kritis serta dalam, hubungan jang le- 
bih besar segala persoalan jang kita 
hadapi, agar kita “dapat “menempat- 
kan segala sesuatu pada proporsi jg. 
sebenarnja. Pembangunan didaerah 
Kota Besar Surakarta tidaklah ber- 
diri sendiriy” melainkan merupakan 
suatu onderdeel' dari: kesatuan  selu- 
ruhnja, jang meliputi “baik soal2' ma- 
terieel, functioreel, 
kedjiwaan. , 

Disamping kita “harus dapat: me- 
njesuaikan sifat pembangunan didae- 
rah pada soal2: nasional jang diha- 
dapi oleh Pemerintah Pusat, seperti: 
kesulitan2 jang timbul karena tidak   Seperti diketahui dari pogawai 

hotel tersebut residen Surabaja 
mendapat perlakuan jang tidak 

AA AN 

2500 BPMD 
Direntjaaa- 

kan 
SAMPAI KINI bagi seluruh 

Indonesia oleh Kem. Pertanian 
telah didirikan 213 buah BPMD 
(Balai Pendidikan  Masjarakat 
Desa),, jaitu: -Djawa Barat 66 

(buah, Djawa Tengah 79 buah, 
Djawa Timur 44 buah, Sumatra 
Utara 7 buah, Sumatra Tengah 
15 buah, Sumatra Selatan 1 buah, 
Sulawesi 1 buah, Kalimantan, Sun 
da-Ketjil dan Maluku masih di 
tjarikan djalan pemetjahannja. Di 
rentjanakan setiap ketjamatan me 
miliki sebuah BPMD, sehingga 
seluruh Indonesia akan dihias de 
ngan Lk. 2500 buah BPMD jang 
bertudjuan membimbing  kema- 
djuan masjarakat desa, terutama 
masjarakat taninja. 

. Bagi daerah2 sungai sebagai Ka 
limantan semula dirasakan kesu 

ikarannja utk. mendirikan BPMD 
itu. Kini djalan pemetjahan telah 
ditemukan, jaitu dengan mengusa 
hakan adanja .,de drijvende BP 
MD” — BPMD jang terapung- 
apung — jang dapat dipindah2- 
kan kelain tempat sepandjang 
sungai. Dengan djalan demikian 
hubungan erat antara petani2 di 
sepandjang sungai itu dengan pe 
mimpin2-nja dapat  dipetiahkan. 
BPMD terapung ini akan dapat 
bergerak serba tjepat, mendjalan 
an tugasnja. Demikian diwarta 

kan Kem. Pertanian. (Antara) 

: GA 

EKONOMI 
PERATURAN INDUSEMEN 

MO Laka 
Sebagai telah  ditjatat dalam 

tiap Bukti Indusemen 1953 jang 
dikeluarkan oleh Bank, bukti in' 
memberi hak untuk mendapat id- 
zin devisen bagi barang2 induse- 
men kepada eksportir sendiri jg 
disebut dengan namanja atau ke- 
pada sipemegang jang disebut 
namanja disebelah belakang dari 

| bukti ini. 
Untuk selandjutnja KPUI me- 

ngawasi hal ini dengan seksama 
dan Bukti Indusemen 1953 hanja 
dapat dipergunakan oleh  si-eks- 
portir sendiri atau oleh sipeme- 
gang pada siapa hak ini telah di- 
pindahkan (geendosseerd). — 

APOTHEEK PETANG YARI 

dul 16 dibuka hingga djam 20.00, 

5 

adanja persesuaian diantara partai2 

jang besar dengan segala akibatnja: 
gangguan keamanan. dengan timbul- 
nja pemberontakan dibeberapa dae- 
rah, angkatan perang kita jang se- 
dang mengalami pertjobaan :dll., ki- 
tapun: harus dapat pula menjeleng- 
garakan hubungan kebawah antara 
“Kota dan Desa, dalam rangka ke- 
' seimbangan ' pembangunan — seluruh- 

unja. 

Terletak pada pembagian 
pekerdjaan. 

Perbedaan 'antara Kota dan 
Desa terletak pada pembagian pe 
kerdjaan, dan tidak pada angga- 
pan, bahwa sesuatu daerah ada- 
tah lebih penting dari daerah jg 
lain. Ibarat tubuh manusia, ma- 
ka Kota adalah otak dan “djan- 
tung, sedang daerah sekelilingnja 
merupakan anggauta badan lain- 
nja, jang satu dan lainnja sama 
pentingnja dalam mendjaga kese- 
amatan tubuh seluruhnja. 
Dilapang ekonomi umpamanja, 

jang didaerah harus kita bangun 
“bersama setjara sehat, kita masih 
menghadapi hal2 jang menjedih- 
kan, akibat rintangan2 jang ma- 
sih meradjalela didalamnja.  Di- 
kemukakan. pertanjaan, dapatkah 
dikatakan - ada kemadjuan dila- 
pang pertanian — sungguhpun 
menurut ukuran normaal hatsil- 
nja melebihi dari jang sudah2 — 
djika hatsil itu sebagian besar 
ada ditangan orang lain ? 

Dikatakan seterusnja, ” bahwa 
parasitisme jang dimasa jl. men- 
djalar sampai. kepelosok2, seka- 
rang ini terutama berada  dida- 
lam kota. Tetapi pemusatan dida 
lam kota itu, sekali2 tidak me- 
ngurangi kegiatannja seperti jang 
sudah2. Bahkan dari tempat jang 
lebih aman dalam kota itu, pera- 
sitisme -setjara - tiada mendapat 
gangguan, melalui saluran hierar- 
chie lama dan ditambah dengan 
penetrasi baru, praktis menguasai 
sebagian besar dari kehidupan Ia 
hir maupun batin rakjat kita. 

  

Di Semarang :   Semarang — Purwokerto 
Solo — Purwokerto 
Solo — Semarang 

Di Pekalongan : 

Pekalongan — Purwokerto 

Solo — Purwokerto 
Solo —. Pekalongan 

Di Solo : 

Solo —— Pekalongan 
Semarang '— Pekalongan 
Semarang — Solo 

Di Purwokerto : 
Purwokeito —- Pekalongan 
Semarang — — Pekalongan 
Semarang  —' Purwokerto 

  

ri pula oleh: Ketua DPRDS Pr opinsi 
Wakil Ketua DPD Propinsi Balja 

pengeluaran untuk personil da- ,   

Dalam kata sambutannja Residen | 

maupun soal2' 

  

(Dlm Alam Kemerdekaan 
Kota Harus Dapat Mendjalankan Func- 
tienja Sebagai Brain... Sambutan Resi- 

Peringatan 3 Th. 
Berdirinja D.P.R.D.S. Surakarta 

(Oleh: Wartawan Sendiri). 

Besar Surakarta telah melang- 
sungkan Sidang Peringatan Ulang Tahun berdirinja jang ketiga di 

dibawah pimpinan Wakil Ketua 
anggauta, sidang tersebut dihadli- 

Muljadi  Djojomartono, 
mar selaku wakil Gupernur 

Pusponoto, Residen Surakarta 
Salamun, Komandan Resimen Overste Suharto, Sunito selaku wa 

' kil Kepala Kepolisian Karesidenan Surakarta, 
Ketun DPRDS dan anggauta2 DPD Kabupaten? seluruh Kare- 
sidenan Surakarta, serta psra un dangan. 

Bupati2 beserta 

Kota jang dimasa jang lampau 
merupakan ”Werterscenclave”, ig 
oleh pihak pendjadjahan didjadi- 
kan pusat untuk menguasai desa 
sekelilingnja, baik jang mengenai 
kebendaan maupun kerochanian, 
dalam alam kemerdekaan seka- 
rang ini, harus dapat mendjalan- 
kan functienja sebagai “brain”, 
jang mendjaga kesehatan seluruh 
tubuh masjarakat, dari pelbagai 
sarangan parasitisme tadi. Perma- 
bangunan . tidak disertai dengan 
parasiet-bestrijding adalah peker- 
djaan jang hampir sia-sia, atau se 

perti orang asing mengatakan: 
"het vat der Danaieden vullen.” 
Pada hemat kami, parasiet-bes- 
trijding adalah pekerdjaan . kota 
jang terutama, demikian a.i. Re- 
siden Salamun. 

, Sambutan lain-2. 
Sesudah itu, kemudian bertu- 

rut2 menjambut: Ketua DPRD 
Propinsi Djawa Tengah Muljadi 
Djojomartono, Wakil D.P.D. Pro 
pinsi Djawa Tengah Balja Umar 
jang mewakili Gupernur Djawa 
Tengah, dan paling achir Ketua 

DPRDS Kota Besar Surakarta 

Siswopranoto. 
Sekedar sebagai hiburan, Sabtu 

malamnja para anggauta DPRDS 

bersama-sama menjaksikan per- 

| tundjukan Wajang Orang di Sri- 

wedari jang didahului dengan per 

Neta mamah tamah di Rumah 

Makan Pak Amat. 

Bila 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

    
Semarang, 21 Djan. 1954: 

Djam 06.10 Piano 'medley's, 06.45 

Pagi gembira: 07.10 Empat Seka- 

wan: 07.45 Samba: 12.05 Irama ri- 

ngan, 12.30 Ruang Wanita: 1318 

Siteran oleh Kel. Karawitan Studio, 

13.03 Siteran (landjutan): 17.05 Mer 

ry Brown Sisters: 17.10 Dongengan 

kanak2: 17.45 O.K. M. Segi, 18.00 

Pertjakapan A.U.R.I.: 18.35 Lagu2 

Barat populer: 19.30 Peladjaran Gen 

ding: 20.30 Mimbar Islam: 20.45 

Orkes Cosmopolitain: 21.15 Motjo- 

pat oleh Sumardi: 22.20 Sandiwara ' 

Radio: 23.00 Tutup. 

Surakarta,: 21 Djan. 1954: 
Djam 06.03 — 06:45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Hida- 
ngan Jack Simpson. dengan orkes- 

njas 12.154 Maria Zamora dengan 
orkesnja: 12.45 Rajuan Siang oleh 
O.S.D.: 13.45 Lagu2 Sunda, 14.00 

Suara Gesang, Annie Landouw dan 
Tini: 14.15 Orkes -Sidney, Torch: 
17.05 Buluh Perindu, 17.45 Varia 
Djawa Tengah, 18.15 Rajuan Pe-ang 
oleh O.K. Sederhana, 19.30 Djuga 
Musik kenal sedjarahnja: 19.55 
Mimbar Islam, 20.30 The Moon Is- 
landers: 21.20 Larasmadyo oleh Sun 
dari Raras: 22.15 Irama geribira 
oleh Puspa Remadja: 22.45 George 
Melachrino dan Mantovani, 23.00 
Tutup. 

Jogjakarta, 21 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Irama Kwartet me- 

njambut pagi: 06.40 Pagi meriah: 
07.10 Percy Faith menghibur, 07.30 
Suara Nila Kusuma, Rozano dan 
lain2, 10.00 Ujon2 dari Puro Paku- 
Alaman, 12.00 Musik tengah hari: 
12.15 Swing sedjenak: 12.30 Buah 
tjipt. Mardjo Kahar, Ismail dil.:. 
13.15 Julia dan Rahman dalam Ira- 
ma Melaju, 13.40 Rintihan biola: 
14.00 Hiburan dikala Santapan si- 
angs 17.00 Taman kanak2: 17.45 
Pengadjian Al Our'an: 18.00 Hibur- 
an petang oleh Ork. Mekar Sari: 
18.30 Beberapa wals oleh orkes jang, 
kita kenal: 18.45 Dunia Olah Raga, 
19.40 Seni Suara Djawa: 20.15 Or- 
kes Charles Williams: 20.30 Siapa 
Tahu 
21.30 Bunga Rampai oleh Ork. stu- 
dio Djakarta, 22.15 Motjopat de- 
ngan serrasehan oleh Keluarga Da- 
gelan Mataram, 23.30. Tutup. 

NN) 

HARGA MAS. 

jakarta, 18 Dian. : 
krt. tiap gr. Rp. 40.—: 
krt. tiap gr. Rp. 39.— nom. 

rabaja, 18 Djan.: 
krt. tiap gr. Rp. 39.— nom. 
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ingapore, 18. Djan. : 
Lantakan tiap tael : 2 

Str. $ 152.— beli: 
Str. $ 158.— djual. 

' Hongkong, 18 Dian. : 
Lantakan tiap tael HK $ 247.75.   
  

at 

Kompetisi Pss Dja-Teng 
Dari pihak PSSI Djawa Tengah diperoleh berita, bahwd "untuk me- 

landjutkan kompetisi pada tahun 1953, maka direntjanakan pertandingan2 
antara kesebelasan dari Rayon IT dari Semarang, Pekalongan, dan 2 ke- 
sebelasan dari Rayon II dari Solo dan Purwokerto. : 

Pertandingan tinale direntjanakan 2 kali pada tanggal 15 Mei dan 22 
Mei sedang tempatnja masih akan ditetapkan oleh kedua finalisten. 

Adapun atjara kompetisinja adalah sebagai berikut: 

tanggal 12 Maret 1954 
Tn » .. 

“3 14 ” -53 

tanggal 26 Maret 1954 
21 
28 

3 . ”3 

55 ” ” 

tanggal 9 April 1954 
” 1 ,. 

11 
” 

ML . .. 

tanggal 23 April 1954 

” 2 ,5 

29 
3 

” ” ” 

  

      

   



  

ellTak | 
Mau Di-Repatriasikan? | 

perang di Korea hari 
memberikan keterangan 
suaminja tidak mau pulang. 
nja Tewefi Bell ari. Ol 
Washingi iste 

    
    

  

   

   
o-|  KANTORBERITA  Jugosla 

' barkan, bahwa sentral komite Le 
| memetjat Milovan Djilas, wakil 

on | Jugoslawia, dari badan tersebut 
1 | Lembaga Komunis Jugoslawia. D 
1 panitya Sae Bana aa Na 

ngan jang patut dipertjaja. bahw 
kan djabatannja jebagat beotun pa 

      

     

4 Kepada 
menjatakan:     

    

tachajulrja, ma : 
lang”. Menurut keteran |. Dalam pada itu Radio Belgrado 
Jewell, ibu inja mening malam Senen menjiarkan,” bahwa 
dunia ketika melahrkan dia dan Milovan Djilas, salah seorang wakil 
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! Ii, ia mengira bahwa jang presiden Jugoslawia, telah mengada 
ba membunuh ibunja itu”. “kan kritik terhadap diri sendiri dan 
Ta. Fikiran ini menganggu kopral Bell mengakui ,,kechilafan2nja” dimuka 
Io bertahun-tahun. Ia be pat, ka- Sentral Komite Persatuan Komunis 
#0 lay tidak karena, nja tentu ma- Jugoslawia. Siaran tadi mengatakan, 
g sih hidup. Ketika inggal dunia bahwa Djilas harus mendjawab per! 

. 7 ibu itu berusia 23 MENGAN tanjaan2 sentral komite perihal ka- 
j Dan selalu di nggapi perasa- rangan2nja jang: mengandung ,,pe- 

| an, bahwa iapun akan mati kalau njimpangan dari ideologi jang be- 
bo umurnja genap 23 tahun, Hari tahu- nar”. Dalam sidang tadi telah di 

£ —. nan Kopral Bell ialah erna kemukakan sikap Djilas jang anti 
- ari, jakni tanggal jang ditetapkan Komunis” dan: ,,non Marxis” itu. 

0.0 untuk membebaskan para tawanan Keputusan untuk memetjat Milo- 
2. perang. (00 Nan Djilas dari sentral komite Liga 

  

Komunis Yugoslavia menurut kan- 

  

   

  

    
    
   
      

Sam aj Kwan tor. berita resmi ,,Tanjug” adalah . ae! Panik Disebab- berdasarkan “ pertimbangan2 jang 
Y xi ea 2 D Peru AR s 

ti F #31 Ham AI I- bahwa konsepsi2 jang dikemu- 
ae kan Film :  kakan oleh Djilas dalam karangan2 

$ Ta Pengundjung2 bioskop di Sind nja disurat-surat kabar ,,Borba” dan 
4. di Propinsi Hyderabad di Pa- Nova Misao” pada dasarnja ada- | “ -kistan lari tunggang Ian 6 lah bertentangan dengan garis poli- 

|. dan mendesak2 keluar bioskop ke- tik jang telah ditentukan dalam 
6 tika diadakan pertundjukan perta- Kongres ke-6 dari Liga Komunis Yu 

| |. ma film 3-D “It came from the £oslavia: : Per uk batak 2 bahwa mengingat. kedudukan J “Para penonton jang duduk di- Djilas dalam Liga Komunis, maka h ruang depan lari tunggang lang- pendirian2 jang dikemukakannja da : j gang ketika shoela melihat se- lam karangan2nja tadi telah menim 4 buah batu besar me aa: ntan j Manna : Nanga 
: 3 Ta | gunung kearah mereka. u an sangat merugikan Liga s i lereng senang bea : .Komunis dan kepentingan Ba aan 
: TA 1. #3 bahwa dengan sikap dan tinda- 3 : Butler . kan2nja tsb Djilas melepaskan diri : ILAK RA & dari Liga Komunis sebagai satu ke 
1 5 La seluruhan dan mengisolir diri sendi : Inggeris Masih Tetap Ha- : za pekerdjaan praktis dan dgn. 
: g r Ae at Baki ar. Semikian meletakkan dasar litis 
| rus Memikul B eban Per dan ideologis untuk merusak Ss 

tahanan Jang Berat 
sea NGAN Ing 

tuan organisatoris dari Liga Komu- 
nis untuk achirnja menudju kearah 
likwidasinja. 

Memudji-mudji demokrasi 
| abstrak. 

. Presiden Tito, dalam  pidatonja 
jang pandjang lebar dimuka sidang 
istimewa sentral komite pada hari 
Saptu, menuduh Djilas telah mem- 
bawa kemimbar pertjaturan umum 
suatu hal jang seharusnja dapat di 
persoalkannja didalam partai. Da- 
lam hubungan ini ia menjatakan pe 
njesalannja, bahwa tidak diambil 
tindakan? lebih - dulu-untuk meng- 

Ge sa darwaerg Bantu 
: dap at i ata 

is akan terus me | 
jang sa 

    

berat. Berbitjara dimuka 
gg radio Australia, selan 

| a dikatakan, bahwa kemak 
muran dan perdamaian adalah 

: tudjuan Inggeris dan mu 
ang ihat makin kuatnja 

pastilah tidak akan bera 
untuk merusak atau 

atjaukan tjara hidup Ingge 

  

   

  

     

            

    

  

   
      

    

kian Butler. (Antara). 

LEMBAGA ARAB SOKONG 
. PENTJALONAN MESIR 

: . KEDALAM ILO. 
| Panitya - politik dari Lembaga 
Arab pada Sabtu malam memu- 
tuskan, bahwa semua negara 

achiri tindakan Djilas ini, jang me- 
nurut pendapatnja dapat . mempu- 
njai akibat2 jang merugikan -bagi 
partai dan negara. Menurut penda- 

pat Tito, Djilas rupanja ingin meng 
hadapkan partai kepada suatu fait 
accompli. 
Mengenai - tulisan Djilas dalam 

..Nova Misao”, dimana ia dengan 
. pedas mengritik isteri2 dari pemim- 

. Arab akan memberikan sokongan 'pin2 partai jang terkemuka, Tito me 
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— siap 

—. kan anggapan, bahwa mereka dipak 
sa untuk menerima peladjaran dari | inggu. 

—.. telah ditjapai 

- kepada pentjalonan “Mesir seba- 
gai anggota International Labour:: 
Organization dari PBB. Diputus 
“kan pula, bahwa sidang? berikut- 

ja akan membitjarakan pentja- 
lonan Mesir kedalam badan? lain 
nja dari PBB. 

   
   

  

   
   

  

njatakan, "bahwa..le 
tidak. berbitjara tentang hal ini dari 
La mengemukakannja setjara ge- 
ap. 1 : , 
Kenjataan, bahwa. Djilas . dalam 

karangan2nja itu mengutip: pernja- 
taan2 Tito dan pemimpin2 Yugosla 

  

3 Hp 

3 aa 

lajaran Semarang untuk pertama 

1g dihadiri oleh para 
ba dari kantor Gubernur 

no angan Pena 
jalankan kewadjiban 

njatakan, bahwa untuk mengatasi 

3 Hug 

chirnja diperingatkan tentang 
akan berlakunja Pemilihan Umum 
jang dalam hal ini mendjadj tugas 
terpenting. PE Rana ana 

(0 Residen Milono” dari luar 
Konperensi pun mendengarkan bu 

ah tangan Residen Semarang Milo- 
no dari perlawatannja "keluar: negeri, 
jang antara lain “ditjeriterakan — pe- 

p jang .,doel bew y 
£ mingguan” in 

““ Umum didaerah2 

  ngalamannja di negeri Belanda dan 
U.S.A. 3 : 

Pengiriman Peladjar' Be. 
kas Pedjoang Ke Ned. 

“ Kurang Sesuai : Kata Residen Milono 

BERTEMPAT DIRUANG AN pertemuan dari Sekolah Pe- 
kalinja dalam tahun ini pada ha 

msg Pangean Djawa Tengah 
Kota Bupati dan kepala2 

Diawa Tengah dibawah - pimpinan 
pembukaannja Gubernur Budio- 
kesan2nja kepada hadirin untuk 

da jam tahun ini, jang antara lain ia 
tugas dan kewadjiban ini perlu 
st” sehingga S2 minggu dalam 

jang masing2 berisi 
kemakmuran, 

siapan2 pemilihan umum harus 
sudah selesai dibentuk. Semen- 
tara itu diterangkan, bahwa un- 
tak pelaksanaan Pemilihan 

Tjilatjap, Bre- 
bes dan sebagian daerah2 jang 
lain perlu adanja djaminan pen- 
djagaan keamanan. ag 
“Konperensi pun dihadiri oleh 

Panglima Divisi Diponecoro Let. 
Kol. Moch Bachrun dan berlang- 
sung sampai djauh sore dengan 
pembitjaraan soal2 routine. (Ant) 

Pertahanan 
Karen JgTer- 

Diterangkany bahwa -ddanja keber | achi 1. Dj atuh 
sihan dinegeri Belanda perlu ditiru, 
Pen - ye kan, bahwa 
adanja peladjar2 Indonesia dinegeri 
itu perlu mendapat Ban kare 
na penghidupannja sangat terbatas. 
Menurut Residen Milono, kiranja ti 
dak sesuai bilamana peladjar2 bekas 
pedjoang dikirim untuk beladjar ke 
negeri itu, karena dapat menimbul-   

  

bekas lawannja. Dalam pada itu dite 
rangkan, bahwa tidak sedikit orang2 
Belanda jang sempit pengetahuan- 
nja tentang Indonesia. 

Selain beberapa ke 

, donesia dapat dibandingkan 

  

   
    

ngan adanja hasil2 alam dengan negeri itu, hanja sadja di Ameri- “ka hasil2 itu telah divrodusir di 
Indonesia baru dalam tinekatan 

ulaan. Residen Milono per- 
tjaja, bahwa bilamana -hasil alam 

“ Indonesia ini benar2 dikerdjakan 

   
   
kelak akan mendjadi satu2nja ne | 
gara jang perekonomiannja ter- 
uat dari dunia... 

Persiapan Pemilihan 
Umum. TU 

Oleh Kaseno bagian Pemilihan 
Umum dari Kantor Gubernur 
Djawa Tengah diumumkan ada- 
nja instruksi dari Kementerian 
dalam negeri, . bahwa selambat2- 
nja achir bulan ini semua Panitya 

PASUKAN2 PEMERINTAH 
Birma telah berhasil merebut ko- 
ta Esehe, sebuah markas brigade 

kzum pemberontak Karen dan 
|pertahanan terachir didistrik Tha 
ten jang letaknja kira2 60 mil da 
ri Moulmein, demikian berita2 

jang sampai di Rangoon hari 

“Dikatakan, bahwa kedudukan jg 

dipertahankan oleh. Ik. - 500. Karen 
'tsb. tlh. djatuh “ditangan sebuah bri- 
gade tentara pemerintah pada tg 15 

Manan. Diduga, bahwa fihak la- 

" Iwan menderita kekalahan2 besar mes 

kipun keterangan2 lebih lengkap ten |, 

tang pertempuran belum ada. Keme 

nangan paling achir dalam gerakan 

segi tiga itu melenjapkan  se- 

mua rintangan? dalam perdjalanan 

gerak madju pasukan2  pemerin- 

tah kearah kedudukan ..pemerintah 

Karen di Papun. (U.P). 

  

FAHFANI SEDIA BENTUK 

| KABINET BARU ITALIA. : 

Amintore Fahfani dari partai 

Demokrat Keristen Halia telah 
memberitahukan kepada . presi- 

den Luigi Kihaudi, bahwa ja ber- 
sedia melakukan usaha memben- 

tuk kabinet baru Italia untuk 

menggantikan kabinetnja Gui- 

seppe Pelia. Demikian dikabar-   jang berhubungan dengan per- kan Minggu malam di Roma, 

   

Dikeluarkan Dari Sentral Komite Par-| 
tai Kominis Jugoslavia — Dituduh 

Akan Menghidupkan Kembali 
: — Kapitalisme Bh 

      

wia Tanjug malam Senin menga- 
mbaga Komunis Jugoslawia telah 
presiden Dewan Exekutif Federal 
tadi, dan dari panitya exekutif 
jilas mula2 mendjadi sekretaris 
Nagan keterangan dari kala- 
a Djilas 6 hari j.l. telah meletak- 
rlemen Jugoslawia, — - 

  

   

   
    

via lainnja, menur 
adalah suatu usaha 
menjelubungi kenjataa: ik 
rangan2nja itu pada dasarnja memu 

      

dju kearah hidupnja - 

Lebih d 1 
5 mokrasi Barat. 

Tito  menjangkal — pernjataan 
Djilas, bahwa Yugoslavia kini 
lebih dekat dengan demokrasi Ba 
rat. Kdta Tito, 'pernjataan itu 
tidak benar kalau dihubungkan | 
dengan politik dalam negeri Yugo 
slavia. Hanja dilapangan  hubu- 
ngan luar negeri Yugoslavia mung 
kin nampak demikian. 

Selandjutnja - Tito mengutuk 
pernjataan Djilas dalam salah 
satu karangannja, bahwa musuh 
kelas sudah tidak ada di Yugosla 
via. Sebaliknja Tito menjatakan, 

  z 

kan menegakkan kepalanja.- dan 
beberapa diantara mereka kini 
mungkin ada didalam lingkungan 
Liga Komunis. 

Pun Tito mempersalahkan Dji- 
las telah menjarankan likwidasi 
organisasi pemuda komunis dan 
telah mengabaikan peranan iang 
dipegang oleh organisasi2 buruh 
di Yugoslavia. Dengan keras Tito. 
mentjela semua karangan Djilas, 
jang katanja 10096 mengandung: 
revisionisme dan reformisme. 

Kesimpulan Tito. 
Achirnja Tito berkesimpulan, bah 

wa Djilas telah menjimpang dari ke 
njataan jang ada sekarang di Yugo- 
slavia dan mendjauhkan diri dari ka 
wan2nja dan bahwa Djilas telah dipe 
ngaruhi oleh Barat, jaitu .karena 
kundjungan2nja keluar negeri, akan 
tetapi itdak karena pengaruh dari 
kenjataan dan sedjarah revolusi Yu 
goslavia, $ : 

“Tito berpendapat. ,bahwa konsepsi2 
Djilas jang dianggap salah itu dapat 

kan. Akan tetapi dalam pada itu Ti 

tidak perlu diambil tindakan? jang 
extrim, sekalipun terhadap mereka 
jang membuat kesalahan? besar. Me 
reka tidak dienjahkan, bahkan seba 
liknja.harus diberi kesempatan untuk 
menjadari kesalahan2nja dan kemu 
dian membetulkannja. Demikian Ti 
to. 

Djilas mengaku langgar 
disiplin 

Mendjawab tuduhan2 jang dilem- 
parkan kepadanja oleh sentral komi 
te, Djilas mengaku telah melanggar 
disiplin, .akan tetapi ia dalam pada 

idapat Titof 
Djilas utk. || 

dji-mudji demokrasi - abstrak menu- | 

bahwa musuh2 kelas itu kini bah “8 

bulan setel 
gedung mentereng dilorong jang semula penuh reruntuh itu. 

mempunjai akibat jang membahaja-| 

to menegaskan, bahwa dalam hhal.ini| 

— Pembangunan 
Di Djerman   
  

|gian atas : 

  

1 gambar jang pertama 

  
Pembanguran berlangsung tjepat sekali di Diehhdn. Jang demikian tadi 
adalah berkah kemauan keras dan nafsu bekerdja “ dari rakjat Djerman 
untuk membangun kembali negara-nfa, jang“ “telah hampir mendjadi 
puing2 kacera pemboman2 Sekutu dimasa perang jang lalu. Gambar di- 
atas adalah tjontok dari tjepatnya tempo pembangunan di Djerman. Ba- 

pemand .ngan sebuah lorong di Frankfurt. Bagian bawah : 5 

  

  

dibuat. Tampak sudah bangunan2 

  

. Indonesia 

rin 

bahwa pemerintah Indonesia dan 

: Naskah Persetudjuan 

Utk Pengangkatan Kapal? Jang Teng- 
00. gelam Diwaktu Perang 

NASKAH PERDJANDJIAN antara Djepang dan Indonesia 
mengenai pengangkatan kapal berbunji a.l. sbb: Berhubung peme- 
tah Indonesia dan pemerintah Djepang berkeinginan memper- 

tjepat diadakannja hubungan normaal antara kedua negara itu: 

- Djepang 

Djepang setudjui untuk itu pa- 
tut didjalankan ichtiar2 oleh kedua belah pemerintah itu supaja 
selekasnja dapat dibuat suatu per djandjian ' perdamaian bilateral 
antara R.I. dan Djepang serta penjelesaian  pembajaran kerugian, 
perang sebagai suatu bagaian dari perdjandjian itu, dan bahwa 
pemerintah Djepang sebagai suatu pernjataan konkrit dari ichtiar- 
nja untuk membuat perdjandjian perdamaian itu sedia untuk me- 
njediakan kepada pem. Indonesia djasa2 rakjat Djepang dalam 
pengangkatan kapal2 jang tenggelam iang berada dalam perairan 
beritakan Indonesia jang bebas dari randjau2 laut.   itu.menegaskan, bahwa ia tidak me 

lepaskan diri dari. Marxisme. Kata 

bih. baik Djilas./Djilas, saja termasuk..golongan. ka- tukan sjarat2 pemberian djasa2 tsb 
um ,komunis, jang dengan-patuh men 
djalankan tugasnja tanpa memperha , 
tikan disiplin. 1 

Ia menjatakan, bahwa dalam kegi- 
atan?nja dilapangan djurnalistik be- 
berapa bulan jang terachir ini ia me 
ngetahui sendiri, bahwa setjara ideo 
lagis ia menjimpang dari pendirian 
pendirian teoritis jang telah diterima 
baik oleh Liga Komunis menegenai 
beberapa soal jang fundamentil. Me 
nurut pendapat Djilas, keadaan me 
mang menghendaki perobahan2 ideo 
logis. Akan tetapi kesalahan saja ia- 
lah, bahwa safa tidak minta penda- 

. Ipat pemimpin2 komunis lainnja ten 
tang hal ini. Demikian Djilas. - 

Selandjutnja Djilas dengan keras 
menjangkal kabar2 jang mengatakan, 
bahwa ia beropposisi terhadap mar 
sekal Tito. 

Achirnja Djilas berdjandji akan 
menghormati disiplin partai dikemu 
dian hari dan tidak akan mengumum 
kan pendirian2 jang dianggap meru- 
gikan oleh pimpinan partai. 

Pengangkatan anggota2 
baru Tenang Komite Liga 

. Komunis Yugoslavia. 
, Kantor berita Yugoslavia ,,Tan 
jug” mengabarkan, bahwa sentral 
komite Liga Komunis Yugoslavia 
pada malam Senen telah memilih 
3 orang anggota baru untuk pa 
nitia exekutifnja. Mereka itu ada 
lah Blazo Jovanovic, Miha Ma- 
rinko dan Petar Standolic. : 

Jevanovic adalah ketua parle- 
men Montenegro., .Marinko dan 

pilih sebagai anggota sidang Jeng 
kap sentral komite Liga Komunis. 

Pemilihan anggota2 baru ini di 
lakukan setelah sentral komite 
menerima baik resolusi jang me 

dan panitia exekutif. (Antara) 
i 

BULAN PERSAHABATAN 
VIETMINH-SOVJET UNI 

DAN RRT. 
Berkenaan dengan ,,bulan per- 

sahabatan” antara Vietminh, So- 
vjet Uni dan Republik Rakijat 
Tiongkok hari Selasa di propinsi 
Yunnan (RRT). dilangsungkan 
pertemuan2, demikian menurut 
berita New China News Agency. 
Pertundjukan2 . diselenggarakan 
guna memperlihatkan segala apa 
jang telah dapat ditjapai oleh ne- 
geri2 tersebut serta hasil per- 
djuangan di Vietminh. (AFP). 

Pembangunan daerah Jogja terus 
dikerdjakan dengan giat, Saluran su- 

ingai Progo akan selesai dalam wak- 
Itu S5 tahun. Dengan saluran jang 
ipandjangnja 500 km. ini akan dapat 
diairi 10.000 ha. sawah. urut 
perhitungan, beaja seluruhnja dite- 
tapkan sebanjak Rp. 10.000.000.—, 

  
N Lain kabar djuga dari Jogja. Da- 
lam Dies Natalis ke-IV jang diada- 
kan pada hari Djum'at, menteri 
P.P.K. Yamin mengumumkan  ban- 
tuan pemerintah pada Asri untuk 
perkembangan para pelukis. Ditekan 
kan oleh Yamin, bahwa dalam alam 

4 

Oleh karena itu maka pemerintah perang jarig akam diatur ' dalam 

Standolic sementara itu djuga ter | 

metjat Djilas dari sentral komite | 

Indonesia dan pem. Djepang menen 

disetudjui: 

Pasal i: (1) pemerintah Djepang 
akan sediakan pada pem. Indonesia 
atas perongkosan sendiri dan menu 
rut aturan? dari perdjandjian ini dja 
sa2 warganegara  Djepang dengan 
alat dan bahan2 perlu dalam peng- 
angkatan kapal2 tenggelam terdapat 
dalam perairan territorial Indonesia, 
(2) djumlah seluruhnja dari perbe- 
landjaan harus dipikul pemerintah 
Djepang sedangkan kepada pemerin 
tah Indonesia djasa2 tsb dalam ajat 

satu tsb. diatas tidak melampaui 2 
biljun tiga ratus empat puluh djuta! 
yen jang sama nilainja dengan enam 
djuta lima ratus ribu U.S. dollar. (3) 
djumlah jang disebut dalam ajat dua 
diatas dianggap tjukup untuk menu 
tupi perbelandjaan pekerdjaan peng 
angkatan tidak kurang daripada 60 
buah kapal2 tenggelam. Akan teta- 
pi djumlah kapal2 jang njata akan 
diangkat itu akan ditetapkan menu 
rut hasil pemeriksaan dengan djalan 
perundingan antara pembesar2 ber- 
wadjib dari R.I. dan Djepang. 

Pasal 2: pemerintah Indonesia 
akan kerdjasama dengan pem. Dje- 
pang dalam hal pemberian kepada 
warganegara Djepang fasilitet2 jang 
tersedia ditempat untuk mendjalan- 
kan pekerdjaan pengangkatan itu. 

Pasal 3: perintjian2 mengenai pe 
leksanaan perdjandjian ini akan di 
setudjui setelah diadakan perundi- 
ngan antara R.I. dan Djepang. 

Pasar 4: setiap perselisihan antara 
R.I. dan Djepang tentang tafsiran 
perdjandjian ini jang tidak bisa di 
selesaikan dengan djalan  perundi- 
ngan antara kedua pemerintah akan 
diserahkan untuk diputuskan kepada 
suatu panitya arbitrase terdiri- dari 
3 anggauta jang mana satu akan di 
angkat oleh pemerintah - Indonesia, 
satu oleh pem. Djepang dan jang 
ketiga akan dipilih oleh kedua2 jg 
tsb diatas. 

perdjandjian perdamaian bilateral 

jang akan'dibuat antara R.I. dan 
jepang. "Untuk mana maka wa 

kil-wakil “dari kedua pemgrintah 
diberi kuasa sepenuhnja untuk 
maksud itu, setelah ditanda tanga 
ni perdjandjian ini. 

Dibuat di Tokio, dalam rang 
kap dua didalam bahasa Indone 
sia, Djepang dan Inggris: 16 De 
sember '53. Apabila ada perseli- 
sihan mengenai tafsiran, naskah 
Inggris jang akan “dianggap sjah. 

(Ant.) 

  

  

ngenai 

Djerman dan Austria, 

Konperensi 5-Negara 
dengan RRT. 

“Sebagai diketahui Konperensi: 
1 4-Besar di Berlin itu akan dimu- 

lai pada - tanggal 25  Djanuari, 
dan sementara itu dapat dipasti- 

kan bahwa menteri luar negeri 

Sovjet Vycheslav Molotov nanti 
Lakan mengulangi tuntutan? pe- 
merintah Sovjet supaja RRT di- 
undang ke. Konperensi 5-Negara 

guna membitjarakan masalah? 

ketegangan dunia. Ada kemung- 
kinan bahwa Molotov dapat me- 

njarankan pula supaja konperen- 

si dengan RRT itu diadakan se- ' 

lam tingkat2 terarhir pembitja- 
raan2 di Berlin. 

Pembesar? Amerika dalam pa- 
da itu menekankan, bahwa per- 
temuan di Berlin telah diputus- 
kan terutama dengan tudjuan 

untuk  menjelesaikan mesalah2 

Djerman dan Austria.  Dikata- 
kan, bahwa dalam pembitjaraan2 

mengenai soal2 tadi tidak ada 

tempat bagi suatu negara Timur 

Djauhs sekalipun andaikata. Ame- 

(Amerika Akan Bersikap Menolak 
Tidak Setudjui Rentjana Sovjet Me- 

Konperensi Perdamaian Dunia 
“Dengan Ikutnja RRT 

“KALANGAN RESMI di Washington pada hari Senin menjatakan 
bahwa utusan2 Amerika Serikat dalam konperensi antara para menteri 
luar negeri 4-Besar di Berlin jang akan datang akan menolak 
Sovjet untuk mengadakan konperensi perdamaian dunia dengan ikut ser- 

tanja RRT. Sumber-sumber resmi tersebut dalam pada itu mengatakan, 
bahwa Amerika Serikat bahkan akan menentang pembitjaraan2 jang luas 
mengenai usul tadi dalam usaha untuk mempertahankan titik berat kon: 
perensi di Berlin nanti pada persoalan? jang 

rika mengakui RRT. Setiap ne-! 
gara. peserta dalam  konperensi 
Berlin nanti tentu dapat menja- 

takan masing2 pendiriannja me- 

ngenai kemungkinan diadakan- 
nja Konperensi 5-Negara, tetapi 
pembitjaraan2 itu tidak boleh 

| berdjalan terlampau lama, demi- 
kian pembesar2 tadi menambah- 

kannja. 

: Pertemuan pendahuluan 
3-Besar. 

Sementara itu diwartakan bah- 
wa menteri luar negeri Amerika 
John Foster Dulles beserta ang- 
gota2 delegasi Amerika lainnja 

pada hari Kemis j.a.d. ini akan 

bertolak ke Berlin, dimana me- 
reka lebih dulu akan mengada- 

kan pembitjaraan2 pendahuluan 

dengan utusan2 Inggeris dan 
Perantjis sebelum memulai pe- 
rundingan2 dengan pihak Rusia. 

Sebelum berangkat Dulles ber- 

maksud berunding dengan duta- 
besar Sovjet 'di Washington 
Georgi Zarubin mengenai waktu, 
tempat dan agenda dari konpe- 

rensi internasional jang akan 

diadakan dikemudian hari me- 
ngenai rentjana pool atom presi- 

den Eisenhower. 

Di London sementara itu dida- 
pat kabar delegasi Inggeris ke 
Konperensi 4-Besar pada hari 

Djum'at jad. ditunggu kedata- 
ngannja di Berlin, pada waktu 

bersamaan dengan delegasi Ame- 

rika, dan mungkin sekali dengan 

delegasi Perantjis pula. Pada ha- 

ri Sabtu dan. hari, . Minggunja 
para menteri luar negeri 3-Besar 
Barat diharap akan mengadakan 
konperensi pendahuluan mereka 

guna merumuskan suatu pendi- 
rian bersama jang nanti akan 
diambil dalam sidang2 Konpe- 
rensi 4-Besar jang akan dimulai 
pada hari Senin jad. 

Komentar Perantjis ttg. kom- 
promi di Berlin. 

Kalangan2 diplomatik Perantjis 
pada hari Senin menjatakan beberapa 
kepuasan mengenai kompromi jang 

  

Komplotan 
dup Emas 

tuduh tersangkut dalam peristiwa 

djutan dari pada pe 
oleh pihak polisi diko 
adalah mengenai soal 

kar dan dibikin terang. 

Dikota Surabaja sedjak peristiwa 
penjelundupan besar ini diketahui, 

| menurut keterangan telah mengakui 
pula mendjadi. biangkeladi dari pa- 
da peristiwa penjelundupan tsb. dan 
jang bertindak. pula sebagai bankir2 
gelap. Beberapa hari kemudian oleh 
polisi Surabaja telah dilakukan peng- 
gledahan, di I:k. 21 tempat . (toko2 
mas, perumahan2 biasa) dikota Su- 
rabaja dengan hasil ditangkapnja- 15 
orang. jang semuanja dituduh  ter- 
sangkut dalam peristiwa penjelundu- 
pan tsb., aa . Ge 

Dari tempat2 itu oleh polisi ber-   Pasal 5 (1) ' Perdjandjian ini 
akan disahkan oleh tiap pihak jg 
berdjandji menurut procedure hu 
kumnja sendiri dan perdjandjian 
ini akan mulai berlaku setelah di 
adakan penukaran surat jang me 
njatakan pengesjahan itu, (2) per 
djandjian ini akan djadi sstu ba 
gian mutlak dari peraturan ter- 
achir dari pembajaran kerugian   
kemerdekaan ini, bagi: kaum seni- 
man Indonesia terbuka kemungkin- 
an luas. — Kabar tidak enak bagi 
penduduk2 Medan telah diterima 
pada hari Sabtu. Dinjatakan, bahwa 
kaum buruh air bersih Medan, Be- 
rastagi, Sibolangit dan Deli Tua 
akan mogok total mulai tanggal 18 
Djanuari. Maksud pemogokan untuk 
memperkuat tuntutan mereka ten: 
tang formasi pegawai, gratifikasi. 
upah dll. Kalau sampai tidak terda 
pat penjelesaian, pasti penduduk Mc 
dan akan mengalami ,,kekeringan”, 
— Selain bakal sulit air, Medan de 

hasil diketemukan dan disita : kem- 
bali kira-kira 5 kg. mas' berasal dari 
selundupan, sedangkan djumlah be- 
sar mas lainnja menurut dugaan te- 
lah didjual diberbagai tempat' atau 
belum diketemukan dan masih 'terus 
diselidiki. Diketahui bahwa perdaga: 

5 

pertama2 telah ditangkap beberapa, 
orang Tionghoa jang dituduh dan 

Penjelun- 
Digulung 

3 ORANG TIONGHOA di Djakarta telah ditangkap karena di. 
penjelundupan mas. Lebih djauh 

dari pihak resmi wartawan ,,Antara” mendapat keterangan, bahwa 
penangkapan2 jang dilakukan di Djakarta itu, adalah sebagai Ian- 

kapn2 jang terlebih dahulu telah dilakukan 
urabaja. Diterangkan, bahwa peristiwa ini 

0 jelundupan besar dari barang2 mas sehar- 
ga Ik. Rp. 16.000.000,— dari Hongkong ke Surabaja jang terdjadi 
kira2 pada sebulan j.l., dan mengenai soal bank2-gelap, jang kese- 
muanja berkat penjelidikan dan pengusutan, kini telah dapat dibong- 

Surabaja telah disita puia dokumen2 

penting dari tangan beberapa orang 
Tionghoa jang dituduh mendjadi bi- 
angkeladi daripada peristiwa penje- 
lundupan besar ini, dari mana di: 

ketahui perhubungan2 jang dilaku- 
kan dalam melever mas2 selundupan 
tersebut: djuga dari orang2 ini disita 
kira-kira 196 uang mas luar negeri, 
wissel2 gelap, dsb.nja. 

PERSETUDJUAN DAGANG 
DENGAN R.R.T. SUDAH 

DISJAHKAN. 
«., Diperoleh kabar dari fihak res 
mi hari Senin bahwa persetudju 
.an perdagangan diantara Peme 
rintah2 R.R.T, dengan Indonesia, 
sebagaimana jang telah diimum 
kan oleh Pemerintah naskahnja 
hari Sabtu jang baru lalu telah 
disjahkan oleh Pemerintah ma 
sing2 dengan pertukaran nota di 
antara kedua Pemerintah. Dan 
persetudjuan ini berlaku untuk   ngan, mas selundupan oleh komplo- 

tan-itu dilakukan dengan pembaja- 
ran wissel gelap. Ketjuali itu dikota 

nona manusia, tetapi susu tjap ,,No 
na”. Pesanan jang terachir sebanjak 
3000 peti sudah habis, sedang kebu 
tuhan untuk seluruh Sumatera Uta 
ra tiap bulan harus ada 200.000 pe 
ti. — Sekarang berita dari luar ba- 
tas. Pemerintah Vietnam jang baru 
jang diresmikan pada hari Minggu 
menjatakan, ' bahwa tugas pertama 
dari pemerintah Vietnam ialah me- 

masa terhitung dari tgl. 4 Dja 
Na 1954 sampai 31 Desember 

  

gara2 jang menahannja. — Bahaja 
pengangguran makin  mengantjam 

takjat Amerika. Menurut ramalan 
CIO, katanja dalam tahun 1954 ini 
Amerika menghadapi kurang lebih 
4 sampai 5 djuta penganggur. 

| Masalah penggantian 

! 

rentjana 

semestinja, jaitu  masalah2 

telah tertjapai tentang penentuan tem- 
pat konperensi antara para menteri 
luar negeri 4-Besar j.a.d, di Berlin. 

Akan tetapi kalangan? tersebut 
dalam pada itu mengemukakan 
bahwa hingga kini sepandjang dike-   tahui di Paris belum lagi diambil ke- 
putusan mengenai soal2 persiapan 

lainnja, diantaranja tentang pemben- , 
tukan sekretariat 
pemberitaan 

dan 
wartawan 

konperensi 
oleh para 

nanti, Selain itu soal ketua konpe-! 1 dai rta. | 

ivensi rakjat Pantai Emas jang telah rensi djuga belum diputuskan selu- 
ruhnja, sedangkan siapa nanti jang 
akan pertama2 mengetuai 
belum djuga ditentukan. 

Menurut dugaan di Paris, semua 
putusan diplomatik atau konsuler aj 
Berlin dengan sendirinja nanti akan 
bertindak sebagai penindjau2 untuk 
negeri mereka masing2, sedangkan 
negara2 jang tidak mempunjai per- 

wakilan di Berlin akan mengirimkan 
penindjau?nja selama dilangsungkan 

konperensi, 

Perundingan teknis antara 
4 negara, 

Seterusnja para ahli dari ko- 

misaris agung Amerika, Sovjet, 

Inggeris dan Perantjis hari Se- 

nin petang telah mengadakan 

pertemuan di markas besar Ing- 
geris untuk membitjarakan be- 

berapa detail praktis “tertentu 
guna mempersiapkan Konperensi 

4 Besar. 
Diantara masalah2 jang dipe- 

tjahkan ialah masalah2  ke- 
amanan, penterdjemahan dan 
pemberitaan2 pers. Laporan2 

chusus mengenai masalah2 ini 

mungkin akan dikirimkan kepa- 

da para delegasi komisariat2 

agung untuk disjahkan. 

Kalangan2 jang dekat dengan 

komisariat agung Inggeris men- 
duga bahwa perungdingan itu 
akan. selesai dalam waktu 48 

djam dan bahwa  selandjutnja 
akan dikeluarkan sebuah komu- 

nike, 

Wajima Akao La- 
por Ke Djepang 
MENURUT KABAR, E. Wajima, 

Utusan Istimewa. Pemerintah. Dje- 
pang untuk urusan ganti kerugian 
perang dan perdjandjian perdamai- 
an dengan Indonesia, dalam ming- 
gu. depan akan kembali ke Tokyo 

antara- lainnja untuk memberikan 
laporan tentang perundingan? 
telah diadakannja kembali: dengan 
Pemerintah Indonesia itu. Kemudi- 
an ia akan kembali ke Indonesia. 
Menurut kalangan Pemerintah. In- 

donesia, walaupuri sampai sekarang 
perundingan2 “diantara E. Wajima 
dengan Dr. Sudarsono, sesudah s0o- 
re: Rebo:pekan jang baru lalu'be- 
lum diadakan lagi, tidaklah ini ber 
arti bahwa 'perundingan2 mengenai 
soal ganti kerugian perang dan per- 
djandjian perdamaian itu telah. ter- 
putus. 

PUSAT ATOM INGGERIS 
DI CUMBERLAND. 

Dikabarkan, bahwa pusat atom 
jang baru dari Inggeris terdapat 
di Caldrhall Cumberland, dimana 
uranium 235 dapat dipisahkan 
dari uranium biasa. Mengenai 
stasion tenaga atom ini jang di- 
bangun di Calderhall dekat Wind 
scale sangat sedikit diberi ter- 
dapat pendjelasan2. Stasion ter- 
sebut jang pertama didunia jang 
akan mempergunakan dioxide se- 
bagai gas pendingin, karena he- 
um tidak tjukup banjak terda- 
patnja. 

Nautil 
Kapal Selam PertamaDgn 
Mesin Atom Diturunkan 

Ke Air 
HARI SELASA PAGI oleh Nj. 

Eisenhower, isteri presiden Amerika 
Serikat, dilakukan upatjara penuru- 
nan kapal silam atom ,,Nautilius”. 
Kapal tersebut jang berukuran 300 
ton telah dibuat oleh General Dyna 

mics Corporation di Groton, Connec 

ticut. Menurut taksiran kapal terse- 
but akan mentjapai ketjepatan anta 
ra 35 sampai 40 knop dan dapat ber 
kali-kali mengelilingi dunia tanpa na 
ik keatas, hal mana adalah disebab 
kan karena kapal tersebut diperleng- 
kapi dengan uranium. Sampai bera- 
pa Jama kapal itu dapat tahan berdja 
lan terus dalam air tergantung dari 

kekuatan anak2 buahnia. Reaktor 
atom jang dipergunakan untuk me- 

lengkapi kapal tersebut menurut ka 
bar berhaga Rp. 55 miljun dollar. 
(AFP). 

Tudjuan Pool Ba: 
dja-Batu Bara 

Harga Turun : Employ-   
kerugian pe- ' 

rang masih sadja belum bisa beres. 
Menurut komentar ,,Nippon Times”, 
katanja memang. adalah tugas Dje: 

ment Tinggi Dan Sja- 
rat2 Kerdja Jg Baik 
MADJELIS Pool Batu Bara 

dan Badja Eropa dalam sidang- 
nja pada hari Saptu jl. telah dgn 
suara bulat menerima baik suatu 
resolusi jang menghendaki penu- 
runan harga2, terutama  harga2 
badja, disertai dengan ,,employ- 
ment” jang setinggi-tingginia dan 
sjarat2 kerdja jang sebaik-baik- 
nja, sebagai tudjuan terutama 
dari organisasi tsb. 

Resolusi tsb. djuga mengusul- 
kan kenaikan produksi batu bara 

| sebesar 15.000.000 ton setiap bu 
| lannja, jang harus ditjapai dalam 
waktu 4 tahun. (Antara) 

  
  

A. TOMPUNU MENINGGAL. 
Andries 'Tompunu, salah se- 

lepaskan ikatan? Perantjis jang ma- | pang untuk bajar "kerugian perang. | orang jang turut giat dalam per- 
| tetapi dalam keadaannja jang seka- 
rang, terang Djepang tidak mampu 
memenuhi tuntutan2 
bersangkutan, 

sih ada. — RRT telai menjampai- 
kan ,,protes keras” kepada India, ka 
rena rentjana India untuk menjerah 
kan tawanan2 perang Korea jang 

wasa ini sult tjari ,,Nona”, Bukan tak mau direpatriasikan, kepada ne 

    

negara2 jang | Djum'at jang lalu 

yakan kemerdekaan dari se- 
dak djaman pendjadjahan, hari 

telah meninggal 

dunia di Djatinegara dalam usia 
62 tahun, 

sidang kolonial ini 

1 

i 

Hum bajar hutangnja kepada 

  

Biro Anti . | 
Kolonial 

SUATU KOMITE koordinasi 
dari biro anti ko'onial kaum so- 

sialis telah dibentuk di Rangaon 
dengan U Ba Shwa selaku ketua- 
nja, demikian diumumkan hari 
Rebo di Rangoon. Biro anti kolo- 
niai ini bertudjuan membantu ne- 
gara2 djadjahan dibawah peme- 
rintahan asing mentjapai pemerin- 
dari Birma. 
Diantara an'Sauta2 jang telah - 

diangkat untuk komite koordinasi 
adalah dr. Renmanhohar dari In- 
dia, mr. Tandiono Manu dari 

INDONESIA dan U Kaw Nyoin 
dari Birma. , 

Anggauta2 lainnja adalah dari Is- 

rael, Nigeria, Kenya dan dua ang- 

gauta lainnja, satu dari partat buruh 

Pan Malaya dan satu lagi dari ne- 

gara Afrika Utara akan diangkat be 

lakangan. : 
James Markham dari partai kon- 

diangkat sebagai sekretaris biro anti 
dalam waktu singkat 

akan tiba di Rangoon. (Pia). 
    

Keluarga Farouk 
Banjak Tinggalkan 

Bon2 Toko 
Bon B.H. Sebanjak 35.000 

Dollar..... 
SEDJAK BEBERAPA bulan ini 

Ahmad Fw'ad, bekas radja Mesir ig. 

masih baji itu dan anak Farouk, be- 
suatu 

toko besar di Paris: ia telah beli 
dengan bon: 500 kelintji dari karet 
dan 200 ,,Teddy Bear” 

Sementara itu sebuah perusahaan 
mode di Paris, Marie Louise Lebi- 
got, menagih — hutang pemerintah 
Mesir di Kairo, karena keluarga 

Farouk (ketika masih djadi radja) 
telah beli sedjumlah besar b.h. (ku- 
tang wanita) 'dari segala ukuran, de- ' 
ngan bon. Hutang-hutang kepada pe-: 

rusahaan? mode di Paris jang belum 
dibajar berdjumlah $ 35.000. 

ma 
peang 
ban 
—. 

peang - 

  

RAPAT ANGGAUTA CHUNG 
HUA PHENG YOU HUI. 

Pada hari Minggu pagi, tgl. 17-1-   
jang "pat itu dan setelah pengurus 

| 
s 

: Bing 

1954 dan bertempat digedung Chung 
Hua Shang Hui (C.H.T.H.) di- Gang 

Tengah 73, Semarang, Chung Hua 
Pheng You Hui telah mengadakan 
rapat anggauta. Oleh Sdr. Oei Djie 

Siang (ketua pengurus lama) di dje- 
laskan akan maksud daripada ra- 

. Tama 
memberikan  laporan2  pekerdjaan 
selama setahun, lalu diadakan pemi 
lihan: Badan Pengurus Baru untuk 
tahun 1954/1955, berdasarkan dari 
masuknja Stembiljet2, jang berkesu- 
dahan sbb. Ketua: Sdr. Oei Djie 
Siang: Panitera I dan HI: Sdr.2 Tjan 
Tjing Kie'dan Tjan See Liong: Ben- 
dahari: Sdr. Tan Hok San, ,Kepala 
Komisaris Sdr. The” Thiam  Sioe: 
Komisaris: Sdr.2 Theng Tjohg Sien, . 
Tan Tjong Tek dan Tan Tiauw 

Pemimpin ' Umum bagian 
Olah Raga: Sdr.2 Tan Koen San, 
dengan pembantu? Tan Tjin Hwan: 
Lie Yoe Liong dan Lauw. Thiam 

Liong, Pengurus  Alat2 Olah Raga 
dan Milik: Sdr. Tjan Tjing Kie: 
Penasehat: Sdr.2 Tan Ping Lok dan 
Oei Dwan Sing. Secretariaat: Gang 
Baru No. 75, Semarang. 

Peng KHONG KAUW 
WEE. 5 

Susunan pengurus Khong Kauw 
Hwee Semarang jang dibentuk ba- 
ru2 ini terdiri dari saudara2: bagi- 
an pusat: ketua Tan Ngo Siang, pe 
nulis Kauw Ing Siok, bendahara 
The Ping Swie, pembantu2 Tjoa 
Tjoen Djhiang, Njo Liem Hoo, 
Liem Gwan Bie, Khoe Tjee Tiwan: 
bag. Taman Pendidikan kanak2: ke 
tua Tan Gwan Hien, penulis Tjoa 
Tjiauw Liem, bendahara Lie Ing 
Liem, pembantu2 Theng See Tong, 
Kwee Ik Hoo, Kho Ping Tiauw dan 
Tan Tjong Ten: bag. perpustakaah 
diurus oleh Tan Sing Hwie dan 
Tiiong Tjwan Hien: bag. penerbitan 
Tjoa Tjiauw Liem dengan dibantu 
Tan Kie Sian dan Oei Sioe Hien. 
PERWIRA2 BN. 423 TELAH 

SELESAI DILATIH. 
Pada, hari Djum'8t j.I. pukul 09.00 

dihalaman gedung Latihan Ulangan 
Perwira di.Simongan Smarang telah 
dilangsungkan penutupan latihan 
Perwira jang kali in? chusus terdiri 
dari Perwira2 Bataljon 423 mulai Ko 
mandan Peleton keatas sebanjak 17 
(tudju-belas) orang. 

Latihan ini berdjalan selama satu 
bulan sedjak tgl. 15 Desember th. jl. 
dan mata peladjaran jang diberikan 
a.l. mengenai: Tactiek, Hukum, Pio- 
nier, Administratie Militer, Krijg- 
stucht dan tidak ketinggalan tentang 
Agama. ! 

Wakil Panglima T.T. IV Majoor 
Selo Ali dalam upatjara tsb membe 
rikan amanat agar supaja para Per- 
wira meneruskan segala apa jang te 
lah diterimanja dalam latihan ini ke 
pada anak buahnja dan' menasehat- 
kan hendaknja para Perwira selalu 
haus akan pengetahuan guna mentja 
pai mutu jang tinggi sesuai dengan 

rang kita. 

KONP. AHLI PENJAKIT 
MATA. 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh dari pihak jang bersangkutan, 
dalam bulan Djanuari ini di Sema- 
rang sudah ak@#n diadakan konperen 

ruh Indonesia untuk membitjarakan 
pelbagai masalah sekitar penjakit itu 
di Indonesia. e 
“Tidak diperoleh keterangin berapa 

djumlah ahli penjakit mata di Indo- 
nesia dan berapa penderita penjakit 
itu tetapi jang terang di Djawa Te- 
ngah hanja terdapat 4 orang ahli itu 
diantaranja seorang dokter partikelir. 

Rp 900.000.— UNTUK BELI 
»sLODJIGANDRUNG”   Pemerintah Kota Besar Sura- 

karta telah ' memperoleh pindja- 
man dari Kementerian Dalam Ne 
geri sebesar Rp» 900.000.— jang 
dipergunakan untuk membeli ge- 
dung ,,Lodjigandrung”, jang kini 
dipakai sebagai tempat kediama- 
Inan Walikota Surakarta, 
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maksud pembangunan Angkatan Pe- 

Si antara ahli2 penjakit mata selu- - 
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Kp. Kelengan ketjil No. 686 — Semarang 

# BERDIRI SEDJAK TAHUN 1940. 
“ PELADJARAN : THEORIE — PRAKTIJK DAN Menara - PRAKTIJK UMUM. “| SYSTEEM : FRANS—AMERIKAANS. 

: Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih 
landjut mintalah keterangan, 

m-. 

  

     
  

      

        

   
   
    

   

  

    

    

    

   

  

   

  

   

  

     

   

  

   
   

      

   
   

  

    

  

    

   
    

   
    

  

   

  

    

  

    
      

    

    

    

   

TP ia —— , maan mn mama saman Darocemnana 2 “Tni MALAM PENGHABISAN If BESOK MALAM PREMIERE ek Ona -43th) IreEx 5-7-9.- 43 th) Fi: “REX . . 5.00-7.00-9.00 If Alan Young — Dinah Shore 

|. METROPOLE 5-15 7.15 9.15 13th) : 
bon Burt LancaSter ”— (Technicolon) fBinta 

T | 1 :13 Yon mendjadi satu, menghidangkan 8 RE RIMSON PIRATE NLagu? jang sangat populair a.l. ,,/My 5 2... BESOK MALAM PREMIERE @Beloved” — ,,Mashmallow Moon” Kr. ORLON 5-1-9- (UIth— .Life is a Beautiful Thing”. — Nan Ian f Carey 'MPurt night but not.Plumb” di. 
djumlah 13 lagu2 hebat! ! ! 

hY BESOK MALAM PREMIERE 
IN METROPOLE 5-45-9.00 (17th) 

Gino Cervi — Valentina Cortesa 

TM .LES MISERABLES" 
yMGubahan Victor Hugo jg termasjhur. 

» MARSHMALLOW MOON" 
Paramount” Technicolor. 

ng2 film, menjanji dan televisi- 

  

  
  

  

  

  

OLIVER HARDY - (Si-Gendat) 

1 CHIusi| ..ZENOBIA" (Seg. umur) 
  

  

KS 5 

angga /d 20 Januari 

“3 «. dalam sebuah film detectief jang sangat 3 "4 . menggemparkan dan penuh kategan Yaa 
III ni . 

THEATFE THE THIKD MAN 
SOLEH 22 Film tsb. dipersembahkan oleh : | | 2 :y ALEXANDER KORDA dan DAVID O. SELZNICK ' | sk 2 md 

   
  

  

  

Djika Tuan/ Njonja tahu apakah 
jakan terdjadi dikemudian hari, 
tentulah banjak Halangan2 dan 
Kesukaran2 bisa dapat disingkir- 

-.,|kan. Periksakanlah djika kau hen 
pa dak memetjah Ke bank, 

1 He 1 pem-|dupan. Segala hal dirahasiakan. | belian padi | 1954 It ' Fa dekan Ka Hn na it Hu 1 h , daan na an aa an M. 2 Rahat 

  

  

Ne Li Ta OCCULTIST EP “untuk ak : : 

Tang VodAN mbsijan an! Seteran 109 — Semarang 
sebelum permulaan panen, dan hen-| Djam bitjara: 9—12 pagi F Gaknja Pemerintah 'tegas2 membe-| Pa NP 

ampur tangah . pamong2nja | see 
1 , guna gah Jsan pada pakaiannja. Mahkota 

|. tindakan jang merugikan organisasi |keradjaan dan pakaian radja-2 
pembeli Begroting| Tionghoa diselaraskan dengan ke 

adaan jang “terdapat pada wa- 
5 Tag ng-2 kulit Purwo, — seperti 

AMI Makuto — Suluk dan Banaspati 
“. I(sebagai pengganti gambar-2 Na- 

pac |ga). Sedang. tetabuhannja tidak 
pula memakai tetabuhan Tiong- 

g ih disja 1 hoa, tetapi gamelan - Djawa pe- 
ditepati pelaks. n nen lok atau selendro. Wajang kulit 

| dukkan seorang wakil Tionghoa sematjam ini? seingat 
| pengurus PER elandjutnja kita, baru sekali dipertundjukkan 

konggres dj 1 $ di Jogjakarta, jalah didjaman pen 
: sekitar or dudukan Djepang. : 

: “ Begitulah Pn tanggal 17 Dja 
Imuari jang lalu atas | usaha 
Itn. Tan Tjhoen Gwan digedung 

| sandiwara C.H.T.H.-Jogjakarta 
: pertundjukan '— wa- 

“kulit Tionghoa tersebut, de- 
ngan mengambil tjerita ,,Kawin- 
ja Sie.Ting San dengan Tan 
Kiem Ting”. Dalangnja adalah 

rang Indonesia aseli dengan di 
ampingi oleh seorang Tionghoa 
arga Negara Indonesia, tn. Gan 

Dhwan  Sing,-terutama untuk 
memberikan pertolongan pada 

i Dalang mengenai nama-nama 
Honghoa dari wajang-2 itu. 

| Oleh karena  pertundjukkan 
'Iwajang kulit Tionghoa itu bagi 

i |angkatan sekarang, terutama me- 
“|reka jang gemar wajang ku- 
(Hit Purwo, merupakan suatu per- 
'tundjukkan baru, maka perhatian 

| mereka pun sangat besar. Banjak 
lachli-achli wajang kulit Purwo 
|menjaksikan pertundjukan itu. 

  

  

danja 
mentjiptakane 

ghoa « 6 t   
  

TN ETLA KOS 

|| Barus paham benar dengan import umum (Algemene Import), kenal : 
| dan dikenal pasar, mengerti akan textiel, yzerwaren dll. barang2 indent. 

lak pandang bangsa, akan tetapi lebih disukai bangsa Indonesia 

| ntuk tenaga jang tjakap, gadji besar. , | 
|, Pelamar harap mengirim surat pada harian ini dengan No. 5/1125 dengan —. || memberikan keterangan jang tjukup tentang pendidikan idjazah2 

2, lebih disukai disertakan pula por.ret. Ki 

| kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 

mport Indonesia seorang 

MANAGER 

  
      

  

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
4. suatu -hasil terbesar dalam dunia pengetahuan 

| modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk     

  

   

     

menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah 
— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 

YA! tidak teratur. Chasiatnja mengagumkan sekali, 
tak dapat ditandingi oleh anggur-anggur obat 
lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 
atur sebagai jang tersebut diatas. ANGGUR 
OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 
dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 
perut sakit, waktu haid tempat peranakan di- 
ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 
menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 
terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata 
berkunang-kunang, kurang darah, berbadan le- 
mah dan sebagainja. 

Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 
Pusat Pendjual 

Toko Obat SIN BAN SAN 
Dj. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja.   

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRTAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe. rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG "MUDJARABNJA .,JARIANOL”. Special Buat Laki2 harga per botol .................... MN Nan Rp. 20.— »OVUM TAZOL" Special buat Perempuan harga per botol ». 25.— »Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki? ...................... PEN »BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur. Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan . Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,/TJAHAJA YUSUE” Buat hilangkan Item2 Djera- wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki? atau Perempuan Harga Rp. 25-—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng dll. Rp. 5— per botol, ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga Rp. 25—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- seluruh INDONESIA, Wang di muka. Tambah Ongkos 1095. Untuk mengobati segala penjakit Juar atau dalam, Sakit MATA, sakit berbahaja (utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak den an Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. (Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30,— AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthima) bi aa Saran AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan Per KE ana S2 100.— MAAN AN ii ata ra Gaibin Se n INN Sa Lan en 2... 30.— SALPWASIER. Berentikan darah mengkefjilkan wasier ...... Sa Ta NOHAIR. Obat hilangkan rambut ha Karan naa EN EN Da 3 10:— HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan Haa nh ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur Pp. botol p. 10.—, : 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN Ada Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

Ag en2: Fatehudin, Toko Punjab, Dil. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- gung2 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA BARU, Kebun Sajur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 

Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Be- tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- bang), Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: )'MOHAMED AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon2- Selatan 3, Ma- dien, B.H, DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo:  KHAIRUDDIN & SONS, Dya- lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, Sukabumi,  SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: . Toko, PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: .. 'M. ALI SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa -Pa- dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: “Toko PAKIS- TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- sar Baru No. 238 (Keb. Suklat). Bandung. TN j 

Batjalah : Henna. Merdeka 
aa sa SPA pap ta     

Bukankah Njonjah2 Djuga Jakin.... 
BAHWA DENGAN ALAT2 DAPUR JANG 
LENGKAP  NJONJAH DAPAT MEMBUAT 
HIDANGAN2 JANG SERBA ISTIMEWA !: 

SUDAHKAH NJONJAH2 MEMPUNJAI ALAT2 IKU 7 
Kita sediakan bagi Njonjah2 bermatjam-matjam ALAT2 DAPUR dan ALAT2 MAKAN jang SERBA 
LENGKAP dan MODERN, dengan harga jang 
SANGAT MURAH! 

Radja Murah - 

    

  

     

    

   

    
       

“ 
  Tegangan 

BENANG TENUN No. 20/3. Tjap ,,DJANTR 
KOPERASI — PERSATUAN TENUN dan PABRIK? TENUN 
lainnja, mulai sekarang dapat beli langsung pada : 

DISTRIBUTOR DJANTRA 

N.V. Handel Mij. ,MERCURYY| 

ARANG 
     

PURWODINATAN 1IV/9 — TELP. 1092 SEM 

    

  

  | gampang sekali mendjalar. 

| gaulan umum. : 
- an Aa aan” 

  

ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhu 

1 pil jang mustadjab itadi. 

| ductie-saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succe 
|. jang mengagumkan. , 

Memudjikan dengan hormat, 

LET AS 
Kunming (China) 

| nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post 
wissel (vrij ongkos kirim) ke seluruh Indonesia. 

PUSAT PENDJUAI: 

| Petudungan 43 — Semarang. 
| . 

Agendi: 

Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 

weg No. 11B. : 

Medan LIE LIAN HIN, Kong Foe-straat no. 1 

    

jakit I Kusta), ad alah salah satu penjakit jang pa- 4 ai : 3 | Ka bean. aa penjakit itu mengandung kuman2 jg. Kuah Mae pelbagai ragam wama jang segar 
tg -. - AA . e3 . “1 . 

. Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter- 
| utama penderita penjakit itu harus disingkirkan darj per- 

| Untuk menentang sesama manusia, “agar, penjakit itu dja- 
. ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 

hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 

| 
| 

| Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- | 

|-supaja suka tjobalah ,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- | 

| Harganja pil itu per blik Rp. 200— berikut aturan pakai- 

Toko Obat TIO- SENG HIN 

Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong Goan 

As 
  

   
Suara dan warna menjegarkan dan memperkaja 
kehidupan manusia ! 

tjat memperkaja kehidupan ! 

T : : 5 PA.REGNAULT'S PABERIK2TJAT TINTA DAN KALENG |- | saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW : , 
' WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 
5 menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su- 
' rat2 pudjian dari penderita jang telah- disembuhkan dengan 

          

“8 2 Sa AL LL LL AL LL AT Pa Ta AN Aa 2 Da8 “Mi Ma 

Sa TS AL TA TA LL Te 2 TA Ta TA TA Tt AT TALI 

PENDAPATAN BARU 
“Dalam 1 Djam Muda Kembali ' 

| (Blaek Hair Oil) 
| Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
| kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 

bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 1007o Garansi tidak luntur harga 1 Botol 
Rp. 25— 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 

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

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

Bisa dapat beli pada : 
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Segera menjembuhkan 

#  Amoebe Dysenterie 
@  Medjan 

e - Buang? air 

dengan 

ENTERO-VIOFORM 
Terdapat dalam 

sampul? 4 2 tabl.: Rp. 0.75 
.tabung? & 20 tabl.: Rp. 7.-- — 

  

— Bila Dokter tidak mem. 
erikan peraturan lain : 

3 kali sehari 1 - 2 tablet, 

CIBA & MERK 

KANTOR-PENDJUALAN CIBA au HOPPENSTEDT 

  

  
   
   

         

   

  

    
      

   
  

    

  

  

2- HP/ev -304 

  

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

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand“81—82 Telp. S. 4207. 
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    so San 

| Ditjari dengan segera 
| Seorang 

INSTRUMENTMAKER: 
untuk pemeliharaan dan reparasi alat? GEODESI alat2 
ukur tanah). 

Lamaran disertai salinan idjazah dll. supaja dialamatkan 
kepada: 3 | 

Fakultet Teknik/Bag. Urusan Pegawai 
| B.K. 5 Dj. Ganega 10 — Bandung,   
   

     

    

     

      

  

CITY Cd MAS 
Lux 5.00 -7.00-9.00 Tinggal INI Malam & Besok-m. (17 th.) 

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

AND BOITO MUSIC ! 

ONCERN CINEMAS. —   

     FAUST An Di 
Manan ena DOOR DE, TART” 

"0 Ialo TNO" 
Nelly CORRADI ana Gino MATTERA 

A COLUMBIA PICTURE 

  

  

Bukankah Tuan? Djuga Jakin... .. 
BAHWA SEPATU ”ROBINSON” ADALAH 

MURAH! 

Radja Murah 

“Toko ,HIEN” & Co. 

SEPATU »ROBINSON” dengan HARGA JG SANGAT 

    

Akan datang : RICHARD ARLEN — LILI PALMER 

sIHE GREAT BARRIER" 
Pembukaan djalanan kereta-api jang memakan banjak korban! 

  

SEPATU JANG TERKENAL TERBAIK Sena Snp Gan Gempar DARI MASA KE MASA!” Grand Wi MALAM & BESOK Matan Royal 
SUDAHKAH TUAN2 MEMPUNJAI SEPASANG ? 5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah) berbareng 5.30 - 7.30 - 9.30 Datanglah pada kita, nanti “Tuan akan mendapat sepasang SOFIA — Rd. Endang — SULASTRI d.lI. 

,BULAN PURNAMA" 
Tjerita fantasi antara Basilan dan Talisan (Philipina) dengan banjak njanjian2 dan Tarian modern. 

Manan) »SAFARI DRU MN 6” 
  

   
       
     

      

  

  

  

  
  

  

  

tuk. mengobati lenganmu!   dam No TASATINTATITT 

   
    

    

   

          
       

   
   

    

       

  

$ : 
BODJONG 25. — TILP, 1577 1 nasa ' : Se 99 2 SEMARANG, INI MALAM — They were too few , 

| : Oo ko IEN & Co Mn tag PREMIERE but they fought with the 7 
K 22 : 

Y 

: : " : : 
(u. 17 tah) MIGHT of many" BODJONG 25 — TILP. 1577 SEMAR ANG. PES ag MN Rn : 2 $ N Tg 2 : Roy Rogers 48 | INDRA Ng » TERAS AK Pe 2 WE SN TUAN AT Bun ARI OP IDURE Je CO 12 MAKE THE 305 5.00.-7.00.-9.00 Tes on BOAT AT, THE : BACK Nge Ag oat) PONIT. TRY. BUTTIN! IN, EITHER, MARY.. 4. Male Nana Ta HARF THATIL | Agan CA Pe, OR Yuli B3 TOKay 1! saga 0 g POWNK K h , : 3 

de la “YOUR PLACE, MARY/ SET YO aa 3 Penuh Actic MN ARM FIKED/ Bag" . 
dan $ 

Sensatie 
22. 2 

Gempar! 

Ke 
mh 19 e - au “Itovo mam RU 

“ " BRIDGES - WI spa ! N st) san RELO HAOLEY HIM DAYS» KuGa TERIAK - an NA 

Hn ana 2 HR 

BM 8 Written and Directed by CHARLES MAROUIS WARREN 
Na Teman WR — 

N.V, GAMELAN CORPORATION Reuease 
Bg Disne tni udjung geladag — Saja tak melihat se- GAN Luka pada lenganmu itu membuat pekerdjaan ini mudah, Larue! R Oo X Y INI MABAM PREMIERE | Death 

ini ada sebuah kapal jg. akan Mmem- buah kapal. Djanganlah ikut tjampur, Mary Pines atau engkau akan ketjewa. 5.00 - 7.00 - 9.00 LOE FONG — HWANG ING — dim.: 
bawa kita ketempatmu, Mary! — Kita tidak dapat kem 

-— Kita harus mentjari dokter un- bali, lihatlah! 

,LOK YAN CHIAW" 
Djembatan Sungai Lok Yang!   
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masi Tjerita jang memikat! 
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