
  

  

N. Vs ,Suara Merdeka”, ra £ 
Hetami. : 
Perwodinatan Utara No. : 

Redaksi 1228, Rumah 113 8 
SG dministrasi-Ekspedisi 208” 

(f Harga Lengganan (bajar dimuka) Rp. 11.— dim kota Smg. | 
Rp. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 sen p. lemb rs 

tg 

  

     TAHUN KE VIII No. 279. 

        

Merapi Tetap Berbahaja (| 
Ios Ki rakah Ditinggalkan Krn Diserang Awan Panas Jang - 

|Tinggioja 1 Meter Lebih — Djurang2 Sungai Apu Penuh 
ILampur Panas — Penduduk Desa2 Wonolelo-Sengi Dipe- 

   

— Sediakanlah Lebih Banjak 

Kaum Tani 
Tuntutan S.T. LI. 

KONGRES STII (Serikat bb : 

  

      
Bantuan Untuk 
Para Korban 

2 Tertutup. | 

Abu Tah   

  

     
Islam Indonesia) ' jang” diadakan rentahkan' N ngsi— Tanaman Buntjis Dan Kentang 
telah "berachtr Sabgag dindesa| |. Musna Kuning Dan Orong-Orong Jang nja resepsi bertempat di gedung 
Mualimin dengan mendapat kun 
djurgan besar dari para undangan 
antara jain Menteri Pertanian 
Sadjarwo. Dalam pidatonja Men 
teri Pertanian menjatakan peng 
hargaannja atas  kesangonpan 
STII untuk bekerdja sama dengan | 
pemerintah dalam usaha nemba 
ngunan ekonomi rekjat teratama | 

Mendjadi Isjarat Akan Da tangnja Bahaja 
: Hn (Oleh: Wartawan Sendiri). 

KEADAAN GUNUNG ME RAPI sampai pada hari Rebo sore masih dalam keadaan baha 
ja. Awan panas, suara Tap: dari gunung masih terdengar hingga kemarin sore. Tindakan2 
dari fihak jang berwadjib boleh dikata ditumpahkan seluruhnja untuk mengusahakan agar korban 
'Merapi dapat dibatasi hi seketjil2-nja. Bahajanja Merapi itu sampai sedemikian, sehingga pos 
pendjagaan di Djrakah ah ditinggalkan, karena disana sudah diserang oleh awan panas jang 

    

3 N : ag 1 t i / | 1 i g gi. Ladang jang Ik keputih-putihan tertutup abu. Pohon2an banjak jang 
Indonesia terutama disebabkan oleh , Pa " l nga Merapi itu, wartawan Sya itu diharuskan mengungsi. , Ladang jang tgmpak keputih-putihan te 1 ang # Kandaan. balik dari para petani se- kepada anak2 pengungsi jang mendjadi, korban letusan Merapi. Pem- | ra Merde a” di Magelang js pada Kemudian pada djam 15:42 hari & tumbang sedang tanaman hangus. Menurut keterangan tjamar Selo, kira2 

$" Kaban Pia ninggalan pendjadjas bagian pakaian ini dilakukan ai pos Djrakah, tidak djauh dari tempat2 hari Rebo mendaki daerah2 | Rebo dr. de Neve kepala  Djawa- nan Tionchoa ada sawah peladangan seluas 140 ha. jang tertutup abu hingga dalami" , : 1 DN ANAN TA PAN jang menderita kena hembusan awan panas dan hudjan abu serta krikil. ap) 
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«.rakjat tani segera - diganti 
- undang2 agraria nasional. | 

  

—— prestige pegawai tingginja dan supa 

2 prestige, negara. 

   
   

ambil. tindakan terhada 

  

an di Djrakah ter: 
elape sutapan 105” meteh, Keadaan d La 23 1,05 1 aan bahaja jang masih sangat mentjemaskan rakjat itu menje- Midopan pe mp mutu peng : 

Kaban, yaaa rakjat jang tinggal didaerah? jang dianggap berbahaja sudah diperintahkan untuk 

Diterangkannja bahwa keadaan is) 
masih pintjang didalam masjarakat 

“han. Usaha mempertinggi mutu per 
ekonomian rakjat hanja dapat. ter- 
tjapai apabila seluruh rakjat bek 
dja bersama-sama dengan 
tah. Demikian Menteri Sadja 

    

   
Dalam pada itu kongres ST 1 € 

lah mengambil pelbagai resolusi jg 

tani jang sudah njata- telah membuk 
tikan kesanggupan untuk pelaksana- 
annja, dan. memberantas  tjampur 
tangan pamong jang aktief dalam 
pembelian padi pemerintah. 

2. Hendaknja setjepat mungkin di 
adakan pemeriksaan terhadap 
orang2. tahanan dan apabila ternjata 
tidak bersalah segera dibebaskan- 
ja... pu 

     

   

  

s 

Tjontoh jang diberikan oleh keaua 
umumnja wadjib ikut berramai-ramai 

pakaian2, guna meringankan beban para korban. 

  

Tampak bu Budiono dan bu Handojo sedang membagi-bagikan pakaian 

wanita ini wadjib ditiru. Masjarakat 
memberikan bantuan, terutama 

Ta (Fotoz, Suara Merdeka”) 

  

RENTJANA UNDANG2 
hak enguette pada h 

diketahui rentjana undang2 itu   Semua Warganegara R.I. 
Panggilan Fanitya Enguette Dan Memberi 
rangan2 Selengkapnja — Keterangan Tidak Bisa 

Digunakan Sbg Bukti Dlm Pen 

Diwadjibkan Memenuhi 
ete- 

gadilan 
usul initiatief parlemen tentang 

Kemis telah disetudjui oleh sidang vleno 
terbuka dengan tidak melakukan pemungutan syara. Sebagaimana 

semula im oleh panitia ad 
hoc jang diketuai oleh Mr. Hamid Algadrie dan sudah dibitjara 
kan pada masa sidang parlemen ke-empat tahun jl. tetapi belum 

“ 

Mengenai keadaan bahaia gu 

lereng Merapi untuk melihat si- 
Bean akan dalam berita 
interlokalnja semalam e 
kan bahwa al 
una didaera Leela vega 

si P4 aera 501 

Sebangak 1129 orang. 

    

menudju ke daerah Sawangan jang 
merupakan perbatasan dengan dae- 
rah Djrakah, 'jakni suatu tempat jg 

| sangat berbahaja, suatu rombongan 
jang terdiri dari Major Selo Ali, Pa 
tih Magelang, Kepala Djawatan So 
sial Kedu dan Magelang, djuga-dari 
Djawatan Penerangan. , 

Didesa Wonolelo (ketjamatan Sa 
wangan) jang mempunjai penduduk 
79 keluarga terdiri dari 400 djiwa, 

enakan saban 

desa Kelapahan jang terdiri dari 22 
keluarga (98 djiwa) pada hari Rebo 

tan Gunung2 Berapi telah minta ke 
pada “wedana Muntilan agar pendu 
duk didaerah sektor I sampai 11, 
jakni terletak didekat «kali Andjang 

dan Kringsing supaja diperintah me 
ninggalkan kampung halamannja pa 
da hari Rebo itu djuga. 

Didesa Sengi ketjamatan Dukun 

| Kentang dan buntjis 
musna, Kerugian mende 
kafi Rp. 630.000.— 

Kerusakan2 jang diderita di- 
daerah Kedu karena tebalnja abu 
dan hawa jang sangat panas, 
ningga hari Rebo ada 210 H.A. 
terdiri dari tanaman2 kentang, 
buntjis dan djagung. Tiap2 H.A. 
itu ditaksir harganja Rp 3.000,— 
Djadi seluruh kerugian kira-kira 
seharga Rp 630.000.— 

14.321 Tawa- 

Telah Diserahkan Ke- 
pada P5B 

ORANG ' tawanan perare bang 
sa Tionghoa dan Korea (Utara), 
jang hingga kini tidak di-repatria 
Si, hari Selasa pagi djam 8.50 

tatan dari daerah jang di-demili- 
terisasi disambut oleh serdadu2 
Amerika jang pandai berwahasa 
Tiorrhoa, lalu diangkut dengan 
iruck. Menurut UP, bekas orang 
nrang tawanan tadi bergembira 
tan menjanji2 ketika sampai pa 
da pihak Serikat. 

Djumlah serdadu Tionghoa jg 
dengan djalan demikian akan di 
angkut kepulau Taiwan, semua 
aja ada 14.321 orang. 

  

tempo kurang lebih 6 bulan sidak dapat ditanami polowidjo. Kerugian 
jangka pandjang” jang demikian inilah jang wadjib pula dipikirkan oleh: 
masjarakat umumnja. Gambar diatas diambil dibelakang pos pendjagaan 

Dirakah.   (Foto: ,Suara Merdeka”) 
8 5 , 

  

MENTERI LUAR NEGERI 
wa ja mendjawab nota Komisaris 
ngenai penangkapan2 

sarat2 kabar Indonesia mengenai 

Menurut keterangan jang didapat 

Atas Penangkapan2 Beberapa Orang 
Warganegaranja 

Sunario telah membenarkan bah 
Tinggi Belanda di Indonesia me 

jars dila kukan terhadap orang2 “Belanda 
di Indonesia. Dalam notanja Komisaris Tinggi 
perhatian mengenai penanfkapan2 dan djuga terhadap komentar2 

Belanda minta 

penangkapan2 orang2 Belanda 
jang mempunjai perhubungan dengan gerombolan2 pengatjauan. 

  
.. xe 

: : as 2 Se £ gs 
1 EA « Na : , paman 1 Sementara itu komando Utara, |» Antara” dalam djawaban Menteri ilas bi en , Naaah ape eh Menten Kamu bas Man ea Gee er ag Sa gemar (3 , Bahaja2 jang menjerang | jang menjatakan bahwa penjera |Luar Negeri 1sh diatas, maka Mer J . P € $ Aa ine opaar S0 djadilah suatu perumusan jang merupakan naskah baru jang di sih B lam hari Rebo 1 han orang2 tawanan kepada pi- |'eri L.N. Sunario sebaliknja minta ruhi R evan P demikian rupa sehingga proses peri “NA e - ! - buka tsb: dan di La Pane a Cc - Dal aa e bita diketahui | hak Serikat itu merupakan pelang | perhatian djuga “dari pemerintah Ne 2 Pe Tag meliharaan rakjat tani terdjamin,! adjukan dalam sidang pleno terbuka tsb. dan disetudjui. $ alam. pada itu bi i 2 an, 

““smempermudah kredit tani dan supa 
ja undang? agraria guna melindungi 

dengan 

4. Membenarkan beleid Abdul 
Hakim sepenuhnja dan menuntut ke 
(pada pemerintah “untuk  mendjaga 

ja mengambil tindakan seadil-adilnja 
terhadap anasir2 jang merugikan 

"5S. Agar pemerintah segera meng- 

p-orang2. go-j 

  
lah Moh. Sardjan dan Sekdjen Ha- 
sibuan. (Antara). 

raltar Tak 

Akan Dilepas- 
. kan 
MENTERI LUAR negeyi Ing 

gris Anthony Eden balapan 
menerangkan di London, bahwa 
Inggris tidak bersedia ne 
Gjui. sesuatu -peru 

    

   jetu- 

AGibraltand. 
    

tjarskan dengan sesuatu negara — 

asing. 

  

Belum2Dulles Sudah Per- 
dengarkan ,,Dissonant 

Komperensi Berlin Tidak Berguna Apabila Sovjet 
& 

Kaid Marokko 
Ber- ,Mu'tamar" 
Tidak Pernah Akui Ben 
Arafa: Perantjis ,,Deg- 

Degan” 

.MENURUT berita? jang dite 
rima hari Selasa di. Paris,” p 

   

      

     

  

     

  

anggap bahwa kemungkinan ada, 

  

Sovjet. Uni dituduhnja telah 
meniup-niup ketakutan Peranijis 
terhadap Djerman dan membang 
kit2-kan kebentjian Djerman ter 
hadap Perantjis: Sovjet telah ber 
usaha menakut-nakuti | negara2 
Eropa Barat dengan djalan meng 
gambarkan Amerika sebagai sua 
"4 imperialis militer. aa 

Tapi apabila para pemimpin 
Sovjet :datang dalam konperensi 
ihi dengan suatu move jang kon 
struktif, maka Amerika sanggup 

Sebagaimana sudah pernah disiar 
kan pokok. daripada  rentjana un- 
dang2 itu adalah sbb: Semua warga 
negara RJ. diwadjibkan memenuhi 
panggilan panitya enguette dan men 
jawab semua  pertanjaan2nja dan 
imemberikan keterangan  selengkap2 
nja. Panitya dapat menjuruh saksi 
atau ahli untuk bersumpah (berdjan 
ddji) terlebih dulu sebelum diperiksa. 
Saksi atau ahli jang lalai memenuhi 
panggilan dituntut sedang saksi ateu 
lahli jang membangkang daput di ta 
khan oleh pengadilan :negeri. Panitya 
Hberkak-minta- kepada” menteri jang 

Menteri hanja akan “diberikan suatu 
kutipan jang menjatakan ' putusan2 
jang diambil Dewan Menteri. Apa- 

bila seorang saksi atau ahli tidak su 
ka perlihatkan surat2 pemeriksaan- 
nja. jang dianggap perlu oleh pani- 
Iya maka panitya dapat minta kepa- 

da pengadilan negeri untuk mensita 
atau menjalin surat-surat itu. 

Beberapa pembebasan. 

njimpan rahasia, dapat dibebas 
kan dari memberikan penjaksian, 
tetapi semata2 hanja mengenai 
hal-hal jang dipertjajakan kepa 
danja sebagai rahasia dalam ke 
Judukan pekerdaan “atau djaba 
tan. Djuga mereka jang mempu 
ajai rahasia tentang sesuatu ke 
radjinan tangan, perusahaan atau 
»erdagangan dapat - dibebaskan 
diri, begitupun mereka jang mem 
sunjai Pna keluarga ' menu 
rut pasal 46 KLLR. Segala pe 

tlh ditetapka untuk  mengetuai 

Seberapa 
Bantuan USA'Kpd In- 
dia Hanja 10 pCt Ban- 
tuan Russia Pd RRT 

DJIKA perdana-menteri Shri 

He £ “bebas " dan JR 

pengaruh prnah maka keada 
an di Asia in stabil, demi 
kian malam gak dikatakan oleh 

Dtihi, Chester Bowles. Si 

Lang dapat membuat India sua 

atau tidak. 
Jang mendjadi soal bukanlah 

apa jang Nehru pikir tentang 
Amerika atau apa jang Amerika 
pikir tentang Nehru, tetapi apa 
kah Nehru dapat membuat India 
suatu negeri jang bebas dan mer 
deka. 
Menurut Bowles, bantuan Ame 

rika kepada India hanja berdjum 
lah kira-kira 8 hingga 1056 dari 
pada djumlah bantuan Soviet 
Uni kepada RRT. Djumlah uang   
Stabil: Banjak Tjara2 
Kerdja Jg SudahTak 

Sesuai Djaman 
PRESIDEN BARU Peranijis Re- 

ne Coty dalam pidatonja jang di 
Ltjapkan didepan parlemen Perantjis 
menjatakan terima “kasihnia atas pe 
milihannja, menifik beratkan ' perlu- 
nja pemerintah Perantjis diperkuat 

kekuasaannja didalam negeri dengan 
membuatnja lebih "stabil, Dikatakan 

  

penjakit rahasia di Inggeris, 

bahwa pada hari Rebo djurang2 
ditepi sungai Apu telah penuh lum- 
pur panas dan banjak- diantaranja 
jang meluap ke pekarangan. 

Pada djam 17.01 awan panas te- 
lah .menjerang desa Pantjarduwur 
dan akibat “dari padanja terpaksa 
pos pendjagaan di Djrakah telah di 
tinggalkan kemudian  pendjaga pos 
disana menggabungkan diri dengan 
pos pendjagaan di Selo. 

Rupanja awan . panas Merapi itu 
sengadja mengedjar terus. Ternjata 
pada djam 17.50 oleh pos pendjagc 
an di Selo diketahui . bahwa awar 

sudah ditinggalkan 'itu memang mer 
djadi pusap perhatian, ternjata pada 
djam 14.50 dari pos Kridjing sudah 
kelihatan bahwa awan panas itu me 
nudju ke Djrakah: 

Kupu kuning terbang 
kian kemari, orong2 me 
masuki rumah2. 

Laporan jang diterima dari pos 
pendjagaan di Plawangan menja 
takan bahwa pada hari Rebo 

Plawangan sudah terdengar suara 

puntjak Merapi. 
Dalam hal menghadapi bahaja2 

itu penduduk didaerah2 jang ber 
sangkutan sudah mempuniai tan 
Ga-tanda jang di-ikuti sedjak 
dahw'u mula. Jakni bila akan da 
tang bandjir disana terlebih dulu 
tentu akan berterbangan  kupu- 
ku»u kuning jang terbangnja me 
nudju keatss. Sedangkan kalau 
“kan ada bahsia tanfan, terlebih 

Sementara itu, menurut berita in- 

»glodag-g' odag” dari arah dalam | 

garan  persetudjuan  perletakan 
sendjata, tidak merintangi operasi 
ini. $ 

Djumlah, orang tawanan bang 
sa Tionghoa dan Korea jang di 
keluarkan dari perkemahan? jang 
didjaga oleh pasukan India, se- 
muanja ada 22.029 orang. 

Bagaimana nasih 347 
tawanan Serikat? 

Sementara ini belum lagi dike 
tahui, ketentuan apa jang telah 
diambil mengenai nasib 347 ser 
dadu Serikat, diantaranja 21 ser 
dadu Amerika dan 1 Inggris. jars 

kan sendjata. (Antara) 

KARTAWINATA DIPERIKSA 
KEDJAKSAAN AGUNG. 

Antara” mendapat kabar, bahwa 
pihak Kedjaksaan Agung beberapa 
hari jang lalu telah melakukan peme 
riksaan atas diri ' Kartawinata dari 
,Permai”, berkenaan dengan timbul 
nja reaksi dan demonstrasi ummat 

Islam di Makassar jang — menuduh 
Kartawinata dalam salah satu pida 

dari beberapa orang jang didjadikan 
sebagai saksi. 

derland terhadap kabar2 pers di Ne 
derland jang tendentieus dalam pem 
beritaannja mengenai ' penangkapan 

orang2 Belanda itu jang dihubung 
kan dengan soal lain, antaranja per 
Belanda di Nederland ada jang me- 
ngatakan bahwa penangkapan2 “itu 
dengan maksud Indonesia “untu. 
membatalkan statuut Uni dan dgn 
bertalian dengan tuntutan Indonesia 

atas wilajah Irian. Barat. (Antara). 

Lagi Pembrontak 

yang peng'kutnia telah menjerah 
di Zayatkyi, 13 mil Tenggara 
Youngoo, Ini jalah penjerahan 
diri setjara besar2-an dari kaum 
pemberontak Karen jg ke-2 da 
(am tahun ini. 

Seperti telah diwartakan pada 
permulaan bulan ini seorang pe 
nimpin pemberontak Karen, jang 
erkemuka  lainnja, jani Saw 
Michael, telah menjerah - djuga 
jengan 94 orang pengikutnja di   

ki. oleh  pasukan2 pemerintah 
Burma. (Antara) : 

Hutang Swatantra 
SEBAGAIMANA PERNAH dikabarkan dalam ,,Suara Mer- 

deka” baru2 ini Hutomo Supardan anggauta parlemen seksi Ke- 
uangan telah berkeliling ke daerah2, antaranja djuga ke Sema- 
rang untuk membitjarakan satu dan lain hal mengenai hutang2 
daerah swatantra dari sedjak masa sebelum perang. Pembitjaraan? 

Mindanao, Dengan djalan demiki tan, DPD dapat mengangkat sebuah 

MENURUT PERDANA men- 
teri Serbia (salah satu negara ba- 
gian Jugoslawia) Petar Stanvo- 
ic, kaum buruh Jugoslawia ber- 
anggapan bahwa Milovan Djilas 

(Terkena pengaruh pemimpin sa- 
jap kiri Partai Burah Inggris, 
Aneurin Bevan. Seperti diketahui, 
Dilas adalah waki presiden Ju- 
goslawia, anggota sentral komite 
Lembaga Komunis dan anggota 
Panitya Exekutif partai tadi, jang 
achir2 ini dipetjat dari kedudu- 
kan2nja oleh Sentral Komite, de 1 . danus Pali aan era kali telah" menjatakan tidak mv “di ' 1: ngan dakwaan bahwa ix telah ang menghina agama Islamj status Djabara!tarik r bersangkutan surat2 jang disimpan| djika India tidak bebas dan mer: Bean? Man n Ta repatriasi sam memihak kepada Karen Menjerah smenjimpang dari ideologi jang : gam kedudiikan Indonesia| Keterangan ini oleh Eden diberi joleh pegawai kementeriannja guna deka, maka seluruh Asia akan sini teuat” Daoeihia Ta 2 ha pihak Utara. & ti: 5 B 2 |benar”. 1 Me sebagai negara hukum dan mengan-| kan sebagai djawaban atas perta (diperiksa dan menterinja pun mem- bergolak, demikian Bowles me Wa an Iga Fi 2 1 Pa Perlu dikemukakan, hahwa v! e jara Esara-an)| Pernjataan  Stanvolic tadi diutjap- djurkan kepada uruh ummat Is-| njaan jang diadjukan setjara ter (beri kesempatan kepada panitya utk | nambahkan. Bowles jang meng- Aa Pn Dieakah mencunesi | hak Utara telah merjatakan bah PASUKAN2 pemerintah Bur |Xan dalam sidang sentral komite ke, lam Indonesia bersatu padu tulis « Arthur Greenwood, memeriksa surat2 tsb- ketjuali apa- ufjapkan pernjataan itu dalam seni am IEIO selalu 2 anterior wa penjerahan “kembali orang2 | ma pada “hari Senen mentjatat tika minggu j.l. dan diumumkan ha untuk menentang golongan anti Tu- anggota madjelis rendah Inggris (bila pemeriksaan? surat2 itu berten .konperensi pers melalui radio, Sei ing perhatian dan ternjata achir-| 'awanan ini (dalam hal ini keva | kemenangan jang gemilang lagi, |ri Selasa. 3 - .han dan arti agama. 4 |. #wakil fraksi buruh. Eden menam |iangan dengan kepentingan negara. landjutnja katakan, tidaklah pen mio: hedhaja datan nana da pihak Utara) akan merupakan | ketika pemimpin pemberontak | Stamyolic seterusnja mengatakan Dalam kongres inipun telah di pi-| bahkan, bahwa masalah ini bukan | Mengenai surat2 jang menjatakan ting Nehru menjukai Amerika |” Nanah Tn ba ah Pane, k velanggaran persetudiuan perleta | Karen, Saw Kyan Lay, den 141 fbahwa tgl 14 Desember jl. Djilas - lih ketua pusat ST jang baru ia-| lah sesuatu jang hendak diverbin pembitjaraan2 dalam rapat Dewan Pe A5 IE POT , r menerima suratkawat dari 'organisa 
si kaum pengungsi “Serbia di Lon- 
don, jang berhaluan kanan, jang 

lat utjapan selamat dan menjat 
menjokongnja. Salah, satu djabatan 
iang dipegang Djilas ialah sebagai 
ketua penitya hubungan dengan Juar 
negeri dari Persekutuan Sosialis (da 

hulu disebut ,,Front Rakjat” Jugo- 
slawia), dalam funksi ini ia sudah 
beberapa kali bepergian keluar nege 
ri, dan mendjadi teman Aneurin Bc - 

« 

Barang2 Kwaliteit Ting- 
gi Dgn Harga Saingan 
DELEGASI perdagangan Ma 

laya jg diketuai oleh T. M. Hart, 
direktur departemen perdasangan 

| dan perindustrian Singapura pada 
aari Rebo pagi telah bertolak, kem 
bali ke Singapura dengan menum 

| pang pesawat terban 

pura dapat mengirimkan barang2 

  

Berita? Pers Di Nederland 3 A ' » . AP : : : : : U iperi iingkir. | js liri dari 614 kel 1731 | waktu K sudah mulai di tudjukar da | rintah an- p 1 - & f d Diperingatkan menjing jang. terdiri dari eluarga ( waktu Korea sudah mulai diserah 3 AL , 
NE ah si tekan kepada pera ar emen £ € u I n- Selandjutnja “diberitakan, untuk |djiwa) pada hari. Rebo sore. dipe-| kan kepada pihak Serikat oleh Ja RE Yangat Tendentiens en Pata mengkoordinir. “segala sesuatu baik rintahkan supaja sudah  meninggal- | pasukan2 pendjaga India, didae TKA $ 5 3 , Sip al ag 1. STII mendesak - kepada peme- d an o2 Hak n u eti ec jang mengenai pengungsian maupun | kan desanja dan pengungsian2 itu Pa oa Dimintakan P erhatian P emerentah Nederland #5 2 in r pembelian padi tah : 1 ci Kk bantuan2 jang harus seger diher diperintahkan menudju ke daerah ombongan pertama dari tawa : EA 5 : Ds ie 1053 anerikan PN ata ” “9 U kan, maka pada hari Rebo telah | Sawangan. nan2 perang Tionghoa dibatas se Oleh Menteri Sunario Bld Minta Perhatian | 

| At ni aan : 7 : "5 P 3 di 16.16 di tawr ane SN : | van. Ketika penobatan Ratu Inggris, « " Ku Aa 53 : : : : ang dibutuhkan India sebenarnja 2 Aa RO : , : en Ana $ an jilas mengepalai delegasi Juposla- 

tg Masih Gunakan Djuga Taktik2 Seperti ahun2 £ pem GP Jari kewadji i butuhkan Indi b , Kana 3 Bean dengn peran tonja HN umum di Sae segi te | 1aerah Moulmein. Gerombolan Fpi 8 2 
ET , Jang Lalu Katanja : La “dimintakan Oleh “pesawat tidak- besar: 5 —' 600 Djuta dol- angga Kart Hama aa sana - menghina ummat dan agame Pa Kyan Lay telah memounjai mia, (Akta e F3 . | e : SANA Ia : 3 lar untuk waktu 3 tahun jg akan : : - SA aan dek . aeran Operasi di Barat-daja Maw ————— SP — MENJAMBUNG SERA me ngenai Peng n 3 sn al Kn aga maa Hakan gema kue dkt "cin Ann Nara ang aro ag Ke aa na, 9 diri Peang chi, pusat pertambangan timah D ita, KN 
Tt luar negeri Amerika Serikat, John Foster Du es, pada iS 2 PAR pegz silnja usaha India dalam pembaj djan sangat lebatnta berikut Sa itu hingga kini belum selesai dan me |aan wolfram, dan mereka mene elegasi Da- 4 seterusnja Dulles mengatakan bahwa Konperensi 4-Besar di Ber- |tara harus diterima apabila menu agunan, demikian Bowles yan sang: nj 1 nurut keterangan masih akan dilar | -angkan bahwa mereka menjerah : gd lin j3 tiada berguna, apabila dalam konperensi ini Soviet Uni rut pertimbangan jang diminta SET 5 1 fan jang menakutkan. Keadaan | diutkan lagi dihari2 datang. Daiam | karena kekurangan sangat perse G' 3 SR 3 Ha masi a mempergunakan tak :ik2 seperti kefikatahun2 ig laiu. Jitu bertentangan dengan kepenti Gaga seketika mendjadi gelap rangkaian pemeriksaan jang dilaku-" Jiaan bahan "makanan sedjak gang pura sg . Menurut es, dimasa jang Jalu -para pemimpin Sovjet La - 2g Ek k kesbn Amanat Coty: Lg APN ip: Ikbih Pb kut kan atas diri Kartawinata itu, menu: pangkalan perbekalan mereka di : Ti 4 : z . nja berusaha mentjapai hasii2 jg konstruktif, melainkan erusaha Pa ereka jg karena kedudukan- s3 i Aeotah Sada diam 16.45 AN Nah rut keterangan, oleh pihak Kedjarsa daerah tsb. jani Zayatkvi dalam Kembali "3 memetjah-belah dan melemahkan negara2 Barat. ne "ae Be Perantijis Harus Lebih |: p 1 2 "TI POS Jon Agung telah didengar keterangan bulan November jl. telah didudu 

S'pura Sedia Mengirim . 

Garuda Ir- para Pa ni ahwa dalam bekerdja sehari2 | dulu ..0rong-orong” berebutan dan kundjungan jang masih bers'fat penindjauan itu sekarang | donesian Airways. Sebelum ber kaid dan ulama Pa Nah melajaninja, Kana Dulles. meriksaan panitia enguette dila- Bea aa tjara Ha Higuncikar mempsuki rumah, i : sudah bisa didjadikan pedoman bagi kementerian Keuangan da '$ tolak, Hart menerangkan kepada kepala2 daerah) Marokko Sepa Djerman dan Austria. | kukan | dalam rapat tertutup, Jnja, dalam kebiasaan, dalam adar?,|  Rupa2-nja hewan ig mentiori |lam djangka membereskan hutang2 tsb. . Pa bahwa perundingan ig njol bermaksud untuk berkonpe Mengenai masalah — Djerman, | sedangkan anggauta2 panitia di | jang dinjatakannja tidak sesuai dgn, keselamatan itu malah mendjadi | Bertalian dengan soal itu ,,Anta- 9 dilakukan oieh delegasinja 2 rensi pada tgl. 21 Januari jad. Dulles mengatakan bahwa konpe | wadjibkan merahasiakan . ketera | jaman ini. Keadaan2 ini, demikian petundjuk bagi orang2 disana. Min d anao Dibu- ra mendapat: keterangan dari pi- nan para pembesar2 Indone- Hal ini menarik pe latiai ar rensi 4-Besar itu bisa sangat pen | agan2 ig didapat didalam peme presiden Rene Coty, biasanja hanja : Merapi dalam bahaja. |: 2. :hak Kementerian Keuangan bahwa f sia - uruhnja bersifat tidak res- “ dikalangan politik Perantji. ting artinja dalam sedjarah: Aus |riksaan sampai ada- putusan lain | menghambat kemadjuan sadja, se- Berita dari pos pendjagaan Pia » Kementerian Dalam Negeri padaj mi dan sio aa dalam suasa rita2 tadi mengatakan, bhw. p: “ria harus dibebaskan, dan” untuk | 'ang diambil oleh pleno terbuka dang dimana2 didunia revolusi ber. | Wangan pada: hari Rebo djam ka Untuk i e- permulaan bulan Djanuari jang lalu na Si Rea Dim hubungan : pemuka Marokko Sepai Hi melakukan tindakan ini tidak ada | parlemen. 3 Saga langsung tjepat dengan tiada henti2 15.50 singkat sadja, jakni menja sudah memberitahu kepada semua Nu na li lagi ingin menegaskan mungkin akan menjatakan Mou- | rintangan2, ketjuali kemauan un|  Keterangan2 jang diberikan ke | pi, (AFP). takan: Merapi dalam ba- ca r Gubernur, Kepala2 Daerah Propin- Rea asih anggota2 delesasinja jay. al Hassan bin al Mz kha- | yk melakukannja: Djerman ha | pada panitya tidak dapat dipergu | haia! Aa ng ngsu si, Walikota Djakarta Raya dan Ke |dam ia sendiri atas sambutan me 
Ifah Marokko Sepanjol, seba FBS dipersatukan, dan hal ini bisa | takan sebagai bukti dalam penga | —-—- - gp Para pengungsi jang sekarang . pala daerah istimewa Jogjakarta priah jang diberikan oleh  fihak smangkubumi dan | lung tah- | 4ijaksanakan apabila 4 negara | dilan. Kekuasaan dan pekerdjaan Per akit Jg sudah datang ditempat2 iane di Presiden Filipina Ramon Mag | Cntang peraturan2 mengenai pelek- Indonesia terhadap kedatangan ta Sharifi” (tahta sultan Marok-| besar jang mendudukinja mele | panitya -enguette tidak tertunda J | tundjuk, djaminanrja diserahkan | saysay hari Selasa jl. telah meng |(Simaan penjelesaian hutang daerak | delegasinja itu. : kala | ng HAL d3 Ki 5 ala perintang2, sehing |oleh penutupan sidang2 parlemen Mm disni 3 # sel kepada penduduk jang bersangku | aan: langkah pertama dalam pro |Swatantra dari sebelum perang. Diterangkan selandjutnja, bah Perlu diterangkan, bahwa : ajap Ta Djerman ig sudah Jatau pembubaran parlemen jang |j,, L 3 sterjieus tan, pada lain hari akan secera di Kk Selandjutnja dalam surat itu dinja | wa perun ingan2 jang telah di pemuka di Marok “Sepanjol di Ba KE an di 2 membeptuk membentuk panitia enguette tsb. pi PE ganti oleh pihak pemerintah. Se Na Mana Spg ega ai rta takan, Dewan Pemerintah  Daerahfadakan itu chusus mengenai per tidak pernah mengal . Sidi Mu- ata” “Pemerintah bagi seluruh sampai parlemen jg baru ditentu Jg Mendjadi Korban mentara itu fihak pemerintah ate setan Mt mn pulau (DPD) jang bersangkutan jang akan pdagangan antara Indonesia dan hammad bin Mor Ba Pen Djerman, dengan djalan pemili- kan lagi. (Ant.) #Kebanjakan Baji Jg Hong melupakan memperhatikan jang nomor dua besarnja dinegeri Pn Pengaian jang akan Singapura, dalam hubungan mana oleh Perantjis diangkat djadi sul| yan bebas. e Masih DimKandungan cadaan keamanan ditiap2 dae- tadi, tetapi sangat kurang pendu | Menentu En anti obligasi (dari | Hart mengingatkan kembali akan setelah menurutikan BL Meki ang Dan, KO IDR. SUMITRO KETUA DELE- || DOKTER? DIRUMAH Djan Pen ungsian, aa Ape ba sesodah  menerkan semua Mer Wan NN Me NN : | : ipil. : TE 2 jita, 3 - erian perekono aa bi Ka ai tahta | pu, "etoatata Alitatan | "GASI INDONESIA (KEKON: || suit Bagtot angpe? me Dadi Bola pnp |buai pania Jung beringas meme (72 jt Opedukan ba tengod man gda ha Sta, Ae ea An Pan ta : : ika Seri 2 tc Bra ngumumkan ahwa un awan panas berara e Kos 2 : an ts ari ban jang bersangku- j diterangkan olehnja, bahwa Sin Kalangan politik di Harga: Smsbin Ba : Ne Dr. Sindo. Dioobaakbadaa Dertaine" Adit teAMpik suatu baal : urus projek transmigrasi kepulau j Singa 

| Pt : we Brang) wan s : 1 7 sat”: Mister erharap bukan |panitya undian jang terdiri dari tiga| dari kwalitet terbaik kepada Indo konperensi di Marokko Sepanjol ini Na Bone al baik io ber | delegasi Indonesia kekonfe- jang hanja menjerang anak2 | terlokaal jang “kita peroleh dari fi- Pa mann pengang | orang bukan anggauta DPD. nesia dan Ia akan berusaha suva 3 akan menjetudjui resolusi2 jang da- bangsa Korea maupun Tionghoa, | rensi Ecafe jang akan diadakan jang masih didalam kandu- ! hak kabupaten Bojolali | semalam, guran jang sudah krisis itu keada |. Hari undian ditetapkan oleh DPD ja barang2 itu dapat didjual ke 2) pat merupakan antjaman terhadap jang masih tetap menolak reva- fdi Kolombo. Fat , ngan ibunja. Penjakit ini di- maka pada. hari Rebo djam 17.00 annja, tetapi djuga melaksanakan | jang akan beritahukan — putusannja | sada Indonesia dengan harga jg A apa jang oleh pihak Perantjis di na| triasi, harus diberikan status sipil Rapat plenair dari Ecafe itu namakan congenital toxo- dari Bojolali tampak. awan panas rentjana pembukaan tanah2 di |kepada bank2 jang bersangkutan dapat ing dengan barang2 makan persatuan” Marokko, seba-f yada malam Minggu tengah ma jakan dilangsungkan dalam bulan |f plasmosis. Si-anak menda- j jang keluar dari puntjak Merapi me pulau Mindanao. 5 dan kepada ,,Vereniging van Effec- | dari nedwa manapun djuga. g gaimana ditetapkan dalam perdjan- | jam jad. (malam tgl. 23 Januari). Pebruari, ,sedangkan commit- patnja dengan perantaraan nudju kearah barat. Kabarnja awan Perlu disebut, bahwa sebelum |tenhandel” di Amsterdam. Badar 1 Ping djian Algeciras dan persetudjuan Se| Status sipil ini harus diberikan | tee-meeting” dari Tn na ibunja: penjakit ini ditimbul panas itu telah menjerang tempat Iperang telah diusahakan pula |tsb akan menerima kabar 14 har. mmg -panjol—Perantjis ketika 1912. 
Di Perantjis diperoleh keterangan, 

bahwa pemerintah Perantiis akan 
mempertahankan perdjandjian2 ini 
dengan segala tjara”. — 
Menurut perdjandjian 1912 antara 

Sepanjol dan Perantjis, Marokko di 
bagi antara kedua negara ini, tetapi 
mereka ,,mengakui keutuhan wila- 
jah Marokko dan kedudukan  sul- 
tan”, Menurat perdjandjian Algeci- 

  

  
— ras tahun 1906, Marokko harus di! 

   

sepenuhnja. dengan segala hak 

dan -kewadiibannia, kata Dulles. 
Rentiana Pool Atoom 
Eisenhower 

Atas pertanjaan pers, apakah kon 

sepsi strategi Amerika iang berlaku 

sekarang bukannja tidak akan me- 

mungkinkan Amerika untuk mene- 
rima baik usul Sovjet supaja alai2 
sendjata atom dilarang, Dulles men 

djawab bahwa Amerika tidak akan 
menghindarkan diri apabila soal ini 

akan dimulai pada 1 
Dianuari ini dan berlangsung ki- 
ra2 2 minggu. 

  

den Eisenhower untuk  menjusun 
Pool Atom Internasional.   Dulles menerangkan bahwa stra- 
tegi Amerika jang berlaku sekarang, 
memperhitungkan djuga kemungki- 
nari2 sematjam ini dan bersedia pu 
la untuk menjesuaikan alat2 kemili 

| kan oleh suatu parasit iang 
hanja terlihat dengan mi- 
kroskop. Si-anak ini karena- 
nja dilahirkan mati atau tja- 
tjad, seperti buta. Biasanja 
si-ibu sendiri tidak apa2. 
Ahli2 di Skandinavia, Peran- 
tjis dan Amerika Serikat su- 
dah berhasil memisahkan pa 
rasitnja “dan kini sedang 
mempeladjari dengan  tjara 
bagaimana parasit itu dapat 

(lama jakni. di ,Pantjar-duwur”, dia 
“di peristiwa ini tjotiok dengan beri- 
ta dari wartawan kita di Magelang 
seperti tsb diatas. 

Hingga berita ini dikirim," pihak 
| kabupaten Bojolali — belum meneri: 
.ma keterangan? berapa djumlah kor 
ban serangan awan panas tsb. 

Dikabarkan  selandjutnja, bahwa 
Ipenderita luka2 korban Merapi pa: 
da hari pertama 
rumah sakit Solo, pada hari Selasa       

  

  

jang diangkut ke | F   transmigrasi dari pulau Luzon ke 
Mindanao, ' untuk mengusahakan 
pertanian disana. Dipulau  Min- 
danao terletak pula provinsi Da- 
yao, dimana sebelum petiah pe 
rang terdapat ribuan kaum imi- 
gran bangsa Djepang, jg terutama 
mengusahakan industri serat. Dan 
achir2 ini tamvak kesibukan anta 
ta pemerintah2 Indonesia dan 
'ilipina, berhubung dengan orang 

sebelum hari undian berlangsung, 
(Antara), 

AS TAK MENJOKONG USUL 
NJ. PANDIT. 

Dul'es mengatakan, bahwa pa- 
da waktu ini Amerika Serikat ti- 
dak bersedia untuk ' mentokong 
usul Nj. Vijaya Laksmi Pandit 
guna mengadakan sidang Madje-   

MADIELIS TINGGI BELAN. 
DA PERDEBATKAN RATi- 
FIKASI PERDJANDJIAN   Madjels Tinggi « Belanda menurut 

rentjana memulai perdebatannja me 
ngenai ratifikasi perdjandjian Masja 
rakat Pertahanan Eropa pada hari 
Selasa. Kalangan penindjau politik 
pada 'umumnja berpendapat, bahwa 
madjelis akan menjetudjui  ratifika 

| 

o s orang Indonesia jang datang seba | lis Umum PBB mengenai masa- si perdjandjian tersebut, jang semen 

« | buka bagi perdagangan? Wemua 'ne- dibitjarakan dalam konperensi Ber teran Amerika kepada kebutuhan2|| diserang dengan Taka Pa 7 orang meninggal dunia dan pada |gai imigran diprovinsi Davao dan |lah Korea pada tgl. 9 Februari tara itu telah disjahkan Glen madjes gara. (Antara). 2000 Iin, bertalian dengan rentjana Presi sekarang. (Antara). Vs. | Rebo sore meninggal seorang lagi. ! bertjotjok tanam disana. (Antara) jad, Be eka 5 
. 

' 1 5 5 
Lemboca Kadaodajana diamati 

  

Hee KAB vi we tamara sensei Has Ola Ne Pa 

s6... B3 

Kan anta 

Baba ea sad ea wa restu 

"ea Var Da”     



   
   

      

    

? 
Say 

Ne ” 2 », Gerakan Kepala Dua 
Di Kawunganten Utara Banjak Lurah Jg Resmi- 
nja Lurah R-I. Tapi Djuga Djadi Lurah D.I. — 
Gerombolan D.I. Dapat Tantangan Terang2-an 

Dari Gerombolan Jang Na aakan Diri 

    

   
      

   

Dari fihak jang 

sendjata jang diri 
lain sekali sifatnja dari pada gro mbolan 
rang2an memusuhi gerakan2 D.I. 

» Tentara Rakjat” 

AN Oleh: Wartawan Kita Sendiri | 

hui wartawan "Suara Merdeka” men- 
dapat keterangan, bahwa didaerah Kawunganten — Sidaredja, di- Kabn na T' na didaerah jan: Darkenal Meniaai ”bakermat” 

| dari grombolan D.I. kini telah di: alir adanja grombolan ber- 
Rakjat”, Grombolan ini 
D.L, bahkan telah te- 

Menurut tjatatan jang kini su- 
  

   
       
   
    

    

  

    
   
    
     

  

     

    
     

   
   
   

  

    
    

  

     
    

        

   

  

. donesia ini daerah ,,terbelakang”. 
(000 Kemaren Sir-pong 'batja dalam 
“—. korannja, ada suatu suku-bangsa di 
| Suatu negara tetangga Sir-pong ini, 
— waktu lihat film 3-D pada lari tung: 

Nag rang langgang, geger kajak orang 
| Kebakaran djenggot. Mereka kira 

akan kebrukan tumpukan batu2, jg. 
| dalam film realistis 3-D benar-benar 
“seolah tumpukan batu tadi akan 
| tertumplek semuanja di bangsal 
tag dan akan menimpa mere- 
ka. 

Sir-pong batja ini muntjul djail- 
nja. Nah, siapa sih jang sebenarnja 
terbelakang? Negara dan orang? 

bangsanja Sir-pong ini, apa negara 
tadi? .. ! 

Sebab, biasanja rahajat sebangsa 
. Sir-pong ini, kalau melihat film 3-D 

jang bisa nondjol keluar itu, malah- 
an segan untuk keluap bangsal bios- 
e koop. - 4 

— Apa lagi kaluk jang di 3-D-kan 
itu bintang2 seperti Marilyn Mon- 
MEME NI AA ME ' 

  

  

TJONTOH BAGUS! “1 

— Berhubung dengan adanja bentja- 
na alam G. Merapi, dari kalangan 
SSKDN tjb. Kota Besar Semarang 

— didapat keterangan, bahwa pengurus 
— harian SSKDN tjb. Semarang me- 

mutuskan mengadjak “kepada sege- 
nap anggauta untuk dengan suka 

“rela hati menjumbangkan 196 dari 
“pokok gadjih bulan Djanuari 1954, 
sebagai tanda sympathie dan turut 
duka tjita kepada mereka jang ter- 
timpa bentjana tersebut. Kalau uang 

| tadi sudah dapat dikumpulkan,  ke- 
mudian sumbangan tersebut akan 
diserahkan kepada fihak jang ber- 
sangkutan dengan perantaraan Jaja- 
san Bentjana Alam Djawa Tengah. 

» x , 

atas diri $    
   

urut keterangan, 
di terdjadi pada waktu S. ber- 
ma-sama isterinja tidur dilang- 

. Lewat tengah malam, nda 
ada seorang jang mengaku 

inja nama Nawawi telah kasih 
gun S. dan menjuruh orang 
pergi kebelakang. Ternjata se- 

ainja di suatu tempat S. tih 
. ditembak ole N. dengan tiga ka 

- Wwannja. Kini fihak jg berwadjib 
: Pena lebih djauh peristiwa 

1. 

  

     

  

    

   
   

    
    

   

KAMITUWO DIANIAJA 
Nara MATI. 

Pada hari Sabtu malam Ming- 
gu jbl. Kamituwo Deles (Limba- 
ngan) telah diadjak keluar dari | 

 rumahnja oleh 3 orang - berpa- 
| kaian aneka warna dan bersen- 
| djata seperti pistol. Ketika isteri- 

—nja Kamituwo tadi hendak ikut, 
«  ternjata hal ini dilarang. Setelah 
— terdjadi ini, ternjata Kamituwo 

—. tadi ditun tidak ada datang 
g dan esok harinja anaknja mentjo 
— ba mentjarinja. Achirnja diri Ka 

5 mituwo itu terdapat disebuah gu 
bug jang terletak kira? 800 m. 

. dari rumahnja dan sudah mening 
gal dunia. Pada diri Kamituwo 
terdapat pelbagai luka2, sebagai 
tanda penganiajaan. Dengan se- 
gera korban tadi diangkut ke ru- 
mah sakit di Kendal. 

USAHA MENDIRIKAN GE- 
DUNG2 SEKOLAH LAN- 

—— DIUTAN. 21 

Pihak propinsi Djawa Tengah" 
—. mengabarkan, bahwa baru2 ini 
"atas initiatief patih pemalang, & 
F lah didirikan sebuah Jajasan Pen 
2 dirian Gedung Sekolah Landju- 

  

tan. 
— Maksud pendirian Jajasan ter- 

8 sebut ialah untuk berusaha me- 
| ngumpulkan uang guna mendiri- 
2" kan Haa sekolah landjutan, 
: jang selandjutnja akan dipergu- jut 
'— nakan eni menampung anak2 
| tamatan S.R. VI jang ingin me- 

“ Jandjutkan peladjarannja. 
—.. Untuk mendapatkan keuangan 

ini, Jajasan tersebut a.l. akan me- 
— ngadakan pemungutan derma da 

    

  

2 2 Orang 

Amat 
| (menurut keterangan jang berwa- 

Orang luaran sering namakan In- 

tahun dari R.R.I. Semarang. Di 

dah dikumpulkan oleh fihak jang 
berwadjib, grombolan. tersebut di 

(pimpin oleh 4 orang, antaranja se 
jang bernama Suweio dan 
Tjelo, jang kesemuanja 

djib tadi adalah ”beroeps-misda- 
digers” dan mempunjai kekuatan 
Ikurang lebih 9S orang dengan 
persendjataan kurang lebih 36 pu 
uk sendjata api terdiri dari kara 
|bijn2, stenguns, pistol dan kara- 
bijn Lee. Enfield. Disamping itu 
mereka pun mempunjai sendjata2 
|tadjam. Berbeda dari gerakan 
ebi jang agak mempunjai tjorak 

| politik, gerakan jang menamakan 
-diri "Tentara 'Rakjat” ini teruta- 
ma menundjukkan aktivitetnja da 
lam soal penggarongan dan peng- 
gedoran. - e & 

. Tetapi disamping it? mereka pun 
selalu berusaha menghambat gerom- 
bolan D.I. untuk meluaskan penga- 
ruhnja. Berdasar dokumen? D.I. ig. 
sudah disita oleh fihak jang ber- 

4 

wadjib,. memang fihak D.I. sudah 
mengakui adanja tentangan dari 
»Tentara Rakjat” ini. D.I. meng- 
anggap ,,Tentara Rakjat” sebagai la- 
|wannja. Pun gagalnja serangan D.I. 
untuk menduduki Sidaredja dalam 
permulaan bulan Djanuari 1954, se- 
bagian besar adalah pula karena per 
lawanan fihak ,,Tentara Rakjat” jg. 
berhasil membunuh cellen2 D.I. j 
sebelum itu diselundupkan kewilajah 
Sidaredja. 

Gerakan ,,Kepala Dua”. 
Tapi meski adanja tentangan  se- 

tjara tidak resmi - dari gerombolan 
jang menamakan diri ,,Tentara Rak- 
jat” tadi, bukanlah ini berarti bah- 
wa fihak D.I. terhambat sama sekali 
usahanja untuk meluaskan pengaruh 
mereka. Sedjak terbongkarnja raha- 
sia Danandjaja cs., jang ditangkap 
oleh fihak berwadjib dirumahnja, 
beserta disitanja 1 buah senapan 
dan 2 putjuk pistol Colt, maka ba- 
njak hal-hal muslihat D.I. dapa, di- 
ketahui. Pun diketahui, bahwa di 
Kawunganten Utara " terdapap se- 
mentara lurah2 jang ikut aktif “da- 
lam gerakan tjabang D.I. jang ber- 
nama ,,Gerakan Kepala Dua”. Res- 
minja mereka mendjadi lurah RL, 
tetapi disamping itu mereka aktif 
pula sebagai ,,Lurah DA2, “ demiki- 
an keterangan2 jang dapat dikum- 
pulkan oleh wartawan ,,Suara Mer- 
deka”. 

MENDAPAT PERHATIAN 
BESAR. 

Sajembara — karang-mengarang 
untuk para peladjar Sekolah Lan 
djutan jang diselenggarakan oleh 
Panitya Pameran Angkatan Darat 
Yerr. IV jl. ternjata mendapat 
sambutan jang baik dari para pe 
ladjar umumnja. Djumlah kara 
agan2 jang masuk ada hampir 
mentjapai angka 500 buah. Pengi 
rim Sajembara tsb. bukan sadja 
terdiri dari peladjar2 di Kota2 jg 
besar,- tetapi djuga banjak jang 
datang dari Gambringan, Kutoar 
djo, Kedungdjati, Delanggu, bah 
kan ada djuga jang datang dari 
Bukit Tinggi, Sumatra Tengah. 

Kini saringan terhadap karangan? 
jang baik oleh para Jurinja masih 
terus dilakukan. Berhubung dgn 
banjaknja karangan2 jang masuk, 
maka pengumuman dari hasil Sa 
jembara tsb. baru dapat dikeluar 
kan besuk pada awal bulan Fe- 
bruari 1954. 

R.R.I. SEMARANG AKAN 
MELUASKAN SAJAPNJA. 
Dari pihak Radio Republik 

Indonesia Semarang, diperoleh ke 
terangan, bahwa kini oleh R.R.I. 
Semarang sedang diadakan perun 
dingan dengan pihak jang ber 
sangkutan, untuk mendapatkan 
kembali tanah bekas Nirom du 
lu di Gombel. Kalau tanah ini 
telah didapatkan kembali, maka 
di Gombel akan didirikan sebu 
ah pemantjar jang “ agak kuat. 
Pendirian pemantjar di Gombel 
ini, bukanlah rentjana baru, tapi 
sudah lama masuk  rentjana S 

terangkan selandjutnja, bahwa pe 
mantjar jang kini berada didalam 
kota, jaitu di djalan Pandanaran, 
adalah sangat mengganggu bagi 
zender2 P.T.T. dikota. Berapa 
beaja jang disediakan untuk pen 
dirian pemantjar baru itu tidak 
diterangkan, tapi dikatakan lebih- 
djauh, bilamana tanah ini dapat 
dibeli oleh R.R.I., maka Studio 
jang berada didjalan Pandanaran 
akan tetap tidak pindah, hanja 
pemantjar sadja jang akan di 
pindahkan. (Pia). 
KEMASUKKAN PENDJAHAT. 

“” Baru2 "ini rumahnja H. di 
Bawen, Salatiga telah kemasuk- 
an pendjahat jang terdiri dari 4 
orang berpakaian aneka warna 
dan membawa sendjata stengun. 
Dengan antjaman, kemudian ba- 
rang2 seharga Ik. Rp. 699.— di-   “xi rakjat, mengadakan pelbagai 

—. perlombaan dan lain2nja lagi. 
gondol. Korban penganiajaan tak 
ada. 

  

  

Toko2 dalam kota Semarang : 
djalan kota $      

    

    
   

    

   
    
   
   
   

      

Luar kota tambah ongkos "fat 
Dapat beli pada: 

Wen 0g 

KENG dil. 
».. VAN DORI 

5 .. ”. » TJERMIN” 
Toko2 
berunding pada:   

« 

k | PENTING UNTUK PARA PEDAGANG 
|. | BUKU PETUNDJUK alamat PEDAGANG dan — I PERUSAHAAN di KOTA SEMARANG, 

Isinja: Daftar segala matjam alamat Perusahaan, 

i marang dan tempat Perusahaan2. 
Isinya: 176 pagina orsdlag berw 

0. Toko Buku Gs KOLFF Bodjong 13 —' Semarang. 
seh TAWANG Pu Ewodinatan Timur 20 Semarang. 

| - Mataram 133 — Semarang. 
Montong 21 — Semarang. 
Pasar 

Buku diluar kota Se marang 

'Bakoenoen 
Petempen tengah Sla — Semarang. 

Firma2 
ditambah PETA Petundjuk 

arna — Harga Rp. 12.— 
10 pCt. 

sar 76 — Surabaja. 
pembeli banjak dapat 

g.|lu atas kegiatan Polisi Kudus telah 

  

| aneronyawa engan 
DJOGJA. 

PEMBUBARAN K.U.D.P. 
JOGJA. Ta 

Pada malam Minggu jang lalu di 
pendapa Kepatihan Jogja dilangsung 
kan upatjara 

rah Jogja jang mendapat kundjung- 

KUDP diterangkan bahwa djumlah 

diurus ada 3863 orang jang sebagi 
an besar kini telah beladjar lagi 
atau kembali kemasjarakat. Dengan 

bahwa para bekas peladjar pedjoang 
telah dapat dikembalikan “kedalam 
masjarakat seperti semula. Perlu dite 
jrangkan bahwa bebberapa orang di 
antara mereka oleh pemerintah diki 

sana. : 
BEKAS PEDJOANG ISLAM 
INDONESIA DJAKARTA DAN | 
JOGJA SUPAJA BERSATU. 
Beberapa hari jang lalu Bekas Pe 

djuang Islam Indonesia wilajah Su: 
matera Tengah telah mengadakan 
pertemuan di Bukittinggi, untuk mem 
bitjarakan hubungan BPII Sumatera 
Tengah, dimana telah diputuskan 
akan menghubungkan diri dengan 
BPII di Djakarta. Karena di Jogja- 
karta telah dibentuk pula BPII, ma 
ka BPII Suametera Tengah “mengan 
djurkan baik kepada BPII jang ber- 
pusat di Djakarta, maupun jang di 
Jogja, agar antara keduanja diga- 
bungkan mendjadi satu. : 

BPII di Sumatera Tengah telah 
berdiri antara lain di  Padangpan- 
djang Bukittingi,  Pajakumbuh, So- 
lok, Pakanbaru, Muara Tebo. . 

KUDUS 
HATI-HATI TERHADAP - 

SEPEDA. 
Hari Sabtu tgl. 16-1-1954 jang la 

ditangkap Ks dari desa Prambatan 
Lor Kudus jang telah dikenal kedja 
hatannja, karena perkara pendjua- 
lan sepeda asal dari tjurian. Dalam 
pengakuan ternjata Ks telah mela- 
kukan pentjurian sepeda sebanjak 9 
buah dan mungkin lebih. 

Tjara pentjurian jang dilakukan 
menurut pengakuannja, ialah tidak 
dilakukan  didjalan2, tetapi sepeda 
jang ada didalam rumah. Kalau se- 
peda terkuntji Ks telah sedia kuntji 
palsunja. Sepeda jang ditjuri kemu- 
dian dirobah udjudnja. 

STATISTIK. 
Dari fihak resmi didapat ketera- 

ngan, djumlah penduduk kabupaten 

  
Kudus seluruhnja .ada 307.977 
orang. Dari sekian banjaknja itu 
idjumlah bangsa asing ada 1.273 
'orang, bangsa Indonesia 297.445 
torang, Warga Negara turunan Tiong 
|hoa 10.217 orang, Warga Negara 
turunan Arab 263 orang, Warga Ne 
gara turunan Belanda 49 orang. 

Penduduk kota Kudus sadja ada 
60.000 orang. 

te 

MENTERI KESEHATAN 
DI SEMARANG. 

“Rebo pagi telah datang di Sema-' 
rang dari Djakarta Menteri Keseha- 
tan Dr. Moh. Ali (Lie Kiat Teng) 
bersama dengna Dr. Hanafiah Kepa- 
la Bagian Pharmasi, Dr. Soeparmo, 
Kepala Bag. Pemberantasan dan 
Dr. Warrow Kepala Bag. Transmi- 
grasi pada Kementerian Kesehatan. 
Maksud  kundjungannja ini untuk 
menindjau dari dekat keadaan kese- 
hatan rakjat dan menjelami nasib 
dari para Dokter Pemerintah didae- 
rah2. P3 

Menteri Kesehatan dengan rom- 
bongannja setibanja di Semarang ,te- 
rus menudju ke Kantor Insp. Kese- 
hatan Prop. Djawa Tengah, jang ke- 
mudian mengadakan pertemuan de- 

ng Inspektur Kesehatan Dr. Soema- 
'dijono, Kepala2 Djawatan Kesehatan 
setempat dan para Dokter lain2nja. 
Dalam pertemuan itu, Dr. Soema- 
dijono a.l. telah memberikan lapo- 
ran2 mengenai usaha dinas keseha- 
tan dalam hubungan dengan peristi- 
wa meletusnja Gunung Merapi pada 
hari Senen j.l. Kemudian rombo- 
ngan tamu agung mengadakan pe- 
nindjauan di Rumah Sakit Umum 
Pusat, Rumat Sakit Djiwa Tawang, 
Rumah Sakit Mata dan lain2. Padaf 
malam harinja Menteri akan meng- 
hadliri pertemuan L.D.I. tjb. Smg, 
dan kemudian akan mengadakan 

pertemuan dengan pers. Menurut 
rentjana rombongan Menteri Kese- 
hatan akan meneruskan perdjalanan 
ke Jogja. 2 

PENIPUAN 5 KARUNG 
GULA. 

tinggal di Pedamaran telah melapor- 
kan kepada fihak jang berwadjib, 
bahwa pada hari itu ia telah ditipu 
5 karung gula oleh seorang Tiorg- 
hoa jang tempat tinggalnja belim di 
ketahui. Barang tadi seharga L.k. 
Rp. 1450.—. 

PEGAWAI PENERANGAN JG 
MENDIADI KETUA DPRDS 
DAN ANGGAUTA DPD. 

Karena pada waktu jang achir2 
ini sering timbul persoalan didaerah 
daerah tentang kepegawaian Penera- 

ngan jang berhubungan dengan PP 
no. 41 th. 1952, maka oleh Menteri 
Penerangan telah disampaikan surat 
edaran tentang Pegawai Penerangan 
jang mendjadi Ketua DPRDS dan 
anggauta DPD sbb.: 

1. Pegawai Penerangan adalah ter- 
ikat kepada kewadjibannja untuk 
menerangkan seluas-luasnja politik 
Pemerintah, dan lebih djauh, terikat 
pula oleh Peraturan Menteri Pene- 
rangan No. 264/SD/51, tgl. 18 
September 1951: 2. Wakil Rakjat di 
dalam Dewan Perwakilan  Rakjat 
(Daerah), adalah terikat kepada ke- 
wadjiban membela kepentingan Rak 
jat, meskipun kurang atau tidak se- 
suai dengan kebidjaksanaan Peme-l 
rintah: 3 Dalam pada itu, kami ada 
melihat perbedaan antara anggauta2 | 
D.P.R.D. dengan Ketua D.P.R.D.| 
dan anggauta Dewan Pemerintah 
Daerah. Ketua D.P.R.D. dan ang- 
gauta D.P.D. untuk melaksanakan 
tugas Negara meminta seluruh wak- 
tunja, hingga tak ada lagi waktu 
utk. mendjalankan tugas selaku pe- 
gawai, Sedang anggauta2 D.P.R.D., 
hanja sekali-sekali sadja dalam be- 
berapa bulan bersidang: 4. Oleh se- 
bab itu, maka kami berpendirian 
bahwa djabatan Ketua D.P.R.D. dan 

pembubaran Kantor, 
Urusan Demobilisan Peladjar  dae- Har 

an besar dari para undangan. Dalam 1 
upatjara tsb oleh Suwandi pemimpin | 

anggota demobilisan seluruhnja jang |: 

dibubarkannja KUDP berarti pula | lam 

rim keluar negeri untuk beladjar dil 

asing dan 11.617 orang warganega 

Pada hari Selasa j.b.L, nj. L.R.N.,|g 

speksi Koperasi Prop, Djawa Te- 
,ngah jang dahulunja- beralamat di 
Djl. Purwodinatan'- Tengah 26, se- 
djak tel. 18 Djanuati 

| pindah ke “Djl. Purwodinatan Barat 
H/13, Semarang. Adapun nomor til 
ponnja 
2005, dan alamat tilgram INSKO. 
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SEKOLAH2 M/)DE- 

  

        

   

  

   
" Bertempat digedung Sin Min, 
Dj. Mesen, Solo, pada tanggal 18 
dg i telah di- 

dari pel 
di Solo. 

LEBIH BANJAK TIONGHOA 
- ASING DARIPADA W.N.l. 

Menurut tjatatan  pamong-pradja 
'kota Surakarta pada achir tahun 
1953 di Surakarta terdapat sebanjak 
14.274 -orang penduduk - Tionghoa 

j 

   

  

ra keturunan Tionghoa. Er 
|“ Pjumlah penduduk' asing seluruh 
di Solo pada achir tahun 1953 ada- 
lah 16.373 orang terdiri dari 14.274 
orang Tionghoa,-60 orang Belanda, 
1.789 orang Arab, 2 orang Inggris, 
141 orang India da orang Pa 
kistan, sedangkan djumlah seluruh- 
nja warganegara Indonesia keturu- 
nan bangsa asing adalah 13.551 
orang. La 

Dapat diberitakan bahwa sebagian 
besar dari penduduk peranakan 
bangsa Arab tidak terdaftar. (Pia). 

ROMBONGAN MAHASISWA 
— MENINDJAU OBJEK2 

—. PERTANIAN 1 
Dua “hari berturut2: jalah hari 

Minggu dan Senen jl. serombongan 
Mahasiswa? dari Fakulteit Pertani- 
an Universiteit Gadjah Mada seba- 
njak Ik. 40 orang, telah mengada- 
kan penindjauan- terhadap objek2 
pertanian didaerah Kabupaten? Kla 
ten, Sukohardjo dan Wonogiri. 
- Dalam 2 hari itu, rombongan itu 
a.l. telah menindjau: 1) tanaman 
larikan dan pemupukan Cr. Juncea 
dan Balai Bibit Humo didaerah Kla 
ten, 2) Kweekerij chusus untuk pem 
bibitan tjengkeh dan lada di Ba- 
ngak, 3) kebun bibit buah-buahan 
di Tohudan, 4) demonstrasi Gaga- 
rantjah dalam usaha menambah in- 
tensiteit pemakaian tanah diselatan 

    
   

20 

  
ring didaerah Wonogiri, dsb. 

HASIL UDJIAN PRAKTEK 
STENO & TYPEN P.G.S.T. 
Belum lama berselang, dibawah 

pengawasan Djawatan P.P. & K. 
Kota Besar Surakarta, telah dilang 
sungkan udjian praktek Stenografie 
dan Mengetik jang - diselenggarakan 
oleh Persatuan Guru Stenografie & 
Typen Surakarta. 3 

Kini pekerdjaan “telah selesai di 
periksa dan hasilnja adalah sbb.: 

Udjian Stenografie tingkat A: 
Mendaftarkan 1 orang, datang 1, 

lulus: Evie Koo. « : 
Udjian Mengetik tingkat A: 

. Mendaftarkan 32 orang, datang 
32, Tulus t3: Kho Khik Djiang, Ka- 
mat, Mardijono,: Supardi, Witojo, 
Sukiran, Sumijati, Kurmin, Sukan- 
to, Sie Tjay Sik, Kwa Tik Liang, 
Evie Koo dan Sriwurjan. 

Udjian Mengetik tingkat B: 
Mendaftarkan 6 orang, datang 6, 

lulus: Sungati. : 5 
Udjian Mengetik Tjepat (250 ke- 

tikan tiap2 menit): 
Mendaftarkan 2 orang, datang 2, 

lulus: Siem Soen Liong. :   
KEPUTUSAN RAPAT SB. S.S. 

PEMERINTAH K.B.S. 
Dalam rapatnja pada tsl. 15 

Djanuari 1954 jang dihadliri oleh 
18 SB. SS Pemerintah, BP. SB. 
SS Pemerintah Kota Besar Sema- 
rang telah , membitjarakan soal 
PGP Baru dan Perumahan Pega- 
wai jang achirnja memutuskan 
mendesak kepada Pemerintah sbb: 

Supaja P.G.P. baru segera di- 
keluarkan dan dilaksanakan. Se- 
mentara sambil menunggu kelu- 
arnja PGP baru tsb., supaja Pe- 
merintah ' memberikan/mengada- 
kan tundjangan sementara thd. 
gadji . pegawai/pekerdja negeri, 
misalnja kenaikan rayon atau me 
nambah kenaikan gadjih dengan 
prosentase, sesuai -dengan mak- 
sud surat Kabinet. Perdana Men- 
teri R.I. no. 22147/53, tgl. 29 
Oktober 1953 diatas: supaja sege- 
ra mentjabut surat edaran bekas 
P.M. Wilopo no. 24326/52 tgl. 
12 Nopember 1952 diatas. Supa- 
ja mempergiat alat2 Pemerintah 
alam mengawasi dan mengenda- 

likan harga kebutuhan pokok se- 
hari-harinja sebab pengalaman te 
lah membuktikan, bahwa begitu 
diterima kabar akan adanja ke- 
naikan gadjih pegawai, harga ke- 
butuhan sehari-hari terus menin 
kat tinggi, seperti jang  terdjadi 
pada bulan2 Djuni, Djuli 1952. 
Menjambut dengan gembira atas 
terbentuknja Panitia Perumahan 
Pegawai jang dibentuk/ diputus- 
kan oleh sidang Kabinet pada tg. 
21-1-54 (jang terdiri dari Mente- 
ri2 Sosial, ekerdjaan' “ Umum, | 
Keuangan dan Perekonomian) 
dan mengharap  supaja Panitia 
tsb. segera mulai bekerdja. Menja 
rankan kepada Panitia Perumah- 
an Rakjat untuk diteruskan kepa 
da Pemerintah Pusat supaia da- 
lam | menjusun . Anggaran Belan- 
dja Negara th, 1953/54 ditiap2 
ementerian diadakan Pos (Mata 

Anggaran) untuk pembikinan pe- 
rumahan pegawart. Tentang. pelak 
sanaan/peluasannja — pembikinan 
perumahan 'tsb. dapat dikerdjakan 
oleh. Kementerian. Pekerdjaan 
Umum/ Tenaga, - Djawatan  ge-| 
dung2 bersama-sama dengan Dia 
watan Pekerdjaan Umum Daerah 
Otonoom setempat didaerah. 

PINDAH ABAMAT Ta 

Dikabarkan, “bahwa ' Kantor In- 

1954 telah 

jalah Smg. 785. — 1051 — 

APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini Apotheek  KOO HWIRE   anggauta D,P,D, tidak dapat dirang         kap: 

Pekodjan 99, dan SIK Iang Wotgan- 
'dul 16 dibuka hingga djam 20.00.   

ja an 4 
AA 

2 

   

sus akan diadakan dengan tjara 

lah para bekas murid 
Pendidikan Kemasjarakatan 
geri jang kebanjakan kini telah 
dipekerdjakan dilingkungan dinas 
Sosial. Dapat ditambahkan bah- 
wa karena 
untuk Kabupaten Demak dan 
Purwodadi hanja sedikit, 
kursus untuk kedua daerah 
akan disatukan dan bertempat di 

        
     

                      

      

    

  

$ Tentara, 
Meureudu dan Samalanga) 

. masuk daerah 

   

  

Thimaya Hari Rebo Sevah- : 
kan 22.000 TawananPdPBB '”, 
la Tetap Pada Putusannja Semula 

.KOMANDO PASUKAN2 
hari Selasa mengumumkan bahwa . 
Korea Utara dan Tionghoa jang tidak mau di-repatriasi pada hari KN 
Rebo esoknja mulai djam 9 pagi akan dijgnetikan kepada Koman- : 
de PBB. Putusan Komando India itu diumumkan beberana diam 

  

penampung India di Korea pada 
sed'umlah 22.000 tawanan perang 

ketika metiwati salah satu djembatan di Panteradja 

tgl. 20 Djanuari. 

Lebih dulu wartawan UP di Pan- 
munjom mewartakan bahwa menu- 
rut keterangan djurubitjara Koman- 
do India, djenderal Thimaya akan 
tetap pada putusannja jang diumum- 
kan minggu jl. bahwa pada hari 
Rebo ia akan mulai menjerahkan 
kembali tawanan2 perang kepada 
masing2 pihak jang tadinja menahan 
mereka. Dikatakan 'oleh djurubitjara 
tadi bahwa penjerahan sedjumlah 
14.300 tawanan bangsa Tionghoa 
dan 7.700 tawanan bangsa Korea 

Atieh. Pidie. Daerah 'ini masih ter- 
pembersihan. 

  

Geger? Undang? No 10 
Kalau Perlu Met Of Zonder Protes Tentu 
Akan Didjalankan — Titik Berat Harus 
Dipusatkan Kepada Kebutuhan Rakjai 

Mengenai Dokter 3 
BERHUBUNG DENGAN 

tan) Dokter) Wndonesia)” terhadap beberapa keterangan Menteri 
Kesehatan Lie Kiat Teng (Moh. Ali) mengenai masalah undang2 
nomer 10 th. 1951 (mengerahkan tenaga2 dokter partikelir dalam 
apparatuur Pemerintah) teristim 

Sulawesi 
teri kesehatan m 
menteri Lie Kiat Teng undang2 

tjau. 

Tentang dilaksanakannja undang? 
no. 10 itu atau tidak, hal itu sangat 
lah tergantung pada keadaannja, dji 
ka perlu sudah tentu akan didjalan 
kan .m “of zonder protes. 

Titik berat haruslah dipusatkan 
pada kebutuhan rakjat jang 80 dju- 
ta banjaknja dan bukan kepada ke- 
pentingan untung ES 
orang dokter sadja. Demikian men- 
teri. Diterangkannja, 
teri kesehatan ia berkewadjiban utk 

ruginja beberapa 

sebagai men- 

tanggung djawab terhadap keseha- 

teri, adalah bukan mendjadi wakil 
LD.L, akan tetapi wakil dari PSII. 
Mengenai keadaan kesehatan rak- 

jat:di Sulawesi -saja akan menjelidi- 
ki keadaan jang sebenarnja. x 

Berhubung dengan seruannja 
baru2 ini kepada dokter2 partike- 
lir-agar mau menjumbangkan te- 
naga pada pemerintah pada wak- 
tukerpaah dan dengan tidak 
usah merugikan mereka dalam 
mendjalankan praktek partikeliryf 
menteri katakan sudah ada desas- 
desus dalam «kalangan dokter2 
partikelir untuk menjumbangkan 
tepaganja kepada pemerintah Cap 
dalam hal ini rupanja pihak dok- 
ter2. Tionghoa akan sanggup 
mendjadi pelopor akan tetapi 
hingga “kini belum diterima per- 
mintaan resmi dari kalangan me- 
reka. Dalam hubungan ini fihak 
LD.I. sendiri telah memutuskan 
sedjak tahun 1952 untuk mem- 
berikan tenaganja kepada peme- 
rintah “kalau dibutuhkan, tetapi 
hingsa kini masih belum dapat 
terleksana. (Antara) : 

MENTJURI LONGSONGAN 
: MESIU 
Szorang penduduk K. di Kp. Bron 

dongan Semarang telah ditangkap 
oleh fihak jang berwadjib, karena 
dituduh baru2 ini mentjuri longso- 
ngan mesiu dari gudang peluuu di 
Kalibanteng jang beratnja 55 kas. 
Barang, tadi berada didalam  peng- 
awasannja fihak Ketentaraan. 

SIDANG DPRDS KOBES. 
Pada tanggal 27 Djanuari 1954, 

DPRDS Kota Besar Semarang akan 
mengadakan sidang pertama dalam 
tahun 1954 jang dimulai pada djam 
10 pagi, bretempat di ruang sidang, 
Bodjong 148 dengan atjara: Penjum 
pahan angg. DPD baru (sdr. Mang- 
kupranoto): sisa2 tajara j.b.., usul 
untuk menjewakan gedung sekolah 
di djl. Mlaten no. 9 permohonan 
ganti nama persewaan tanah di dji. 
Mlatihardjo untuk perusahaan kepa- 
da B.R.N, Djateng: pemasangan pa- 
pan2 reklame dalam wilajah K.B.S.: 
Usul untuk mengubah tarip sewa 
warung, laporan panitia Klasifikasi 
djalan, Japoran panitia nama djalau 
K.B.S., laporan panitia penjelesaian 
pembangunan pasar2. 

PELADJARAN PRAKTIJK 
(Para peladjar dari Sekolah Pen | 

didikan Kemasjarakatan Negeri | 
di Semarang mulai nanti . bulan 
Februari jad. akan mengadakan 
peladjaran  praktijk. « Peladjaran 
ini adalah sebagai landjutan dari 
peladjaranr theorie jang “kini dite 
rima dbangku sekolahnja.  Ada- 
uh lamanja peladjaran. praktijk 

ini adalah kl. 1 bulan dan dipim 
pin oleh para gurunja serta para 
Pedjabat Sosial jang mempunjai 
tugas dalam hal ini. Peladjaran 
praktijk jang akan diterima dian 
taranja adalah: Menjelami hidup : 
orang2 jang bergelandangan dari 
dekat, umpamanja jg di Aloon2 
dan Pasar Djohar, ' mengadakan 
huisbezoek - kepada sementara 
orang tertentu, mengundjungi be 
berapa perusahaan dan lain2 lagi. 

KURSUS. PEGAWAI RUMAH 
S0 PERAWATAN. 

Mulai. tgl: 18 Djanuari oleh 
Dinas Sosial telah diselenggara- 
kan “Kursus $ 
Rumah Perawatan dalam lingku | 
ngan Karesidenan Semarang. Kur 

Kabupaten demi Kabupaten jang 
masing2 lamanja adalah tiga hari. 
Pengadjar2 dalam kursus ini ada 

' Sekolah 
Ne 

pegawai perawatan 

maka 
ini 

kepada dokter2, maka pada hari Selasa pagi men- 
berikan pendjelasan kepada pers : Menurut 

berdiri sendiri dan tak dapat ditjampur adukkan hingga djadi ka- 

bagi para Pegawai | 

Utara kepada Komando PBB diha- 
rap akan dapat selesai pada hari 
Kemis j.a.d., — jakni dua hari se- 
belum pihak Serikat menurut ren- 
tjana akan membebaskan tawanan? 
tersebut ke- status sipil. 
Sementara itu Komando India be- 

lum lagi tahu apakah jang akan di- 
perbuat olehnja dengan 247 tawan- 
an perang Serikat jang menentang 
repatriasi itu, - karena hingga seka- 
rang Komando Utara belum mecn- 
djawab permintaan djenderal Thi- 
maya supaja pihak Utara suka me- 
nerima tawanan2 tadi. 

ADANJA reaksi dari fihak ,,(ka 

Djawaban Komando 
Utara. 

Berita AFP dari Tokio pada Se- 
lasa petang mengumumkan bahwa 
menurut siaran Radio Peking Ko- 
mando Utara telah minta kepada 
Komisi Negara2 Netral urusan Re- 

ewa jang akan dilakukan untuk da 

no. 10 itu dan seruannja adalah 

djawabannja panglima tertinggi pa- 

urusan Repatriasi (NNRC). 
panglima Utara tadi kemudian. min- 
ta supaja: 

M. Ng. Prodjomarjono, baru2 ini 
menghadap Menteri Dalam Nege 
ri di Kantor Kementerian Dalam 
Negeri di Djakarta untuk memin 
ta perhatian Pemerintah atas na- 
sib para Pegawai Kraton Surakar 
ta. Sampai sekarang pegawai 
kraton Surakarta merasa diang 
gap oleh pemerintah pusat mem 
punjai status Jain daripada pega 
wai2 swapradja. 

1. NNRC menggunakan wakta 90 
hari sepenuhnja' untuk pemberian 
pendjelasan2 kepada tawanan2 pe- 
rang, dari waku mana hanja 16 hari 
telah digunakan. 

2. Konperensi Politik Korea diberi 
kesempatan untuk selama 30 hari 
sesudah pembukaannja  membitjara- 
kan nasib tawanan? perang. 

3. NNRC da, pasukan2 India me 
neruskan tugas penampungan tawa- 
nan2 tadi hingga sjarat? tsb. diatas 
telah dipenuhi. 
Demikian menurut siarah Radio 

Peking jang ditangkap di Tokio pa- 
da Selasa petang. Radio Peking da- 
lam pada itu tidak menjatakan apa- 
kah pihak: Utara akan engambil 
sesuatu tindakan apabila Komando 
India pada hari Rebo meneruskan 
rentjananja untuk menjerahkan ta- 
wanan2 perang sekalipun pihak Uta- 
ra menentangnia. (Antara) . 

Dengan demikian, maka sam 
pai sekarang jang diberi kesempa 
tan untuk mendaftarkan diri ma 
suk mendjadi pegawai R.I. hanja 
lah para pegawai :swapradja sa- 
dja, sedang tidak demikian halnja 
dengan para Pegawai Kraton Su 
rakarta. Hal ini semua telah di 
kemukakan kepada Menteri Ha- 
zairin. Menurut keterangan djum 
lah anggauta SSKS kini masih 
ada disekitar 900 orang. Menurut 
keterangan pihak Pengurus SSKS, 
setelah mendengar uraian itu 
Menteri menerangkan — pendirian 
dan sikapnja sebagai berikut: 

1. SSKS supaja menjusun kon 
sepsi formasi dari Pegawai Kra- 
ton berdasarkan atas efficientie 
dan “full timer”, dan 2. Setelah 
-Pegawai tersusun sebagai tersebut 
diatas, akan diberi djaminan dgn 
mengingat dasar2 sosial. 

Adapun pelaksanaannja akan di- 
atur sebagai berikut : 

1. Para pegawai kraton jang masih 
dipergunakan tenaganja di kraton 
menurut formasi baru, akan diberi 
gadjih sepadan dengan tingkat dan 
ketjakapan jang sama, menurut per 
aturan negara, 2. Kelebihannja akan 
diperlakukan sbb: a. Jang mempu- 

njai bakat dan ketjakapan akan di- 
beri pekerdjaan dilapangan pemerin 

  

ta, b. Jang sudah  masak-pensiun 
akan diberi pensiun, c. Jang tidak 
berhak menerima pensiun, akan di- 
beri onderstand, dan d. Jang berhu 
bung dengan bakat dan ketjakapan 
tidak dapat ditempatkan dilapangan 
pemerintah — agar tidak werkloos 
— akan diusahakan dan disalurkan 
dilapangan lain, diantara lain: trans 
migrasi. 

Atas kesanggupan dan kesediaan 
Menteri itu, delegasi SSKS menjang 
gupkan pula untuk melaksanakan ke 
tentuan2 tersebut dengan penuh ke- 
insjafan mengingat faktor2 jang ada. 
Demikian menurut keterangan pe- 
ngurus SSKS. 

USA Telah Diberi Tahu 
Indonesia Akan Djual Karet Dan 

Timah Kpd Russia Dan RRT 
KALANGAN2 JANG MENGETAHUI menera kan, bah- .wa Indonesia telah memperingat kan pembesar2 Amerika Serikat bahwa mungkin Indonesia men djual karet dan timahnja strategis kepada RRT dan Soviet Uu 

dapatkan pasaran lainnja untuk memenuhi kekurangan eksport ke Amerika Serikat. Pembesar2 Indonesia dewasa ini mengadakan usaha2 sekuat2-nja untuk meng- eksport lebih banjak bahan2-nja ke Amerika Serikat dan djuga berusaha keras untuk  mendjual lebih banjak bahan2-nja ke Mexico dan negara2 Amerika Latin lainnja, akan tetapi masih harus dibuktikan, apakah usaha2 jini membawa hasil. 
: pertukarkan sedjumlah besar karet 

Indonesia dengan, tekstil, jang beru- 
pa surplus dari ' Mexico. Delegasi 

  
  Djikalau usaha2 Indonesia untuk 
mengeksport. bahan2nja  kenegara2 

Kedua 

ni terketjuali djikalau bisa “ 

sebelum Radio Peking dalam siarannja pada Selasa petang mere. 
umumkan bahwa Komando Utara telah minta kepada djenderal K. 
S. Thimaya selaku ketua Komisi Negara2 Netral urusan Repatriasi 
supaja ja menarik kembali putusannja untuk menjerahkan tawanan2 
perang jang tidak direpatriasi kepada kedua pihak mulai hari Rebo 

  

BALAPAN SEPEDA WARSA- 
WA—BERLIN—PRAHA. 

Komite Internasional Perlombaan 
Sepeda untuk perdamaian sedang 

djarak pandjang ialah melalui nega- 
ra2 Tjekoslowakia, Djermania dan 
Polandia. Malapan tersebut akan di 
mulai dari Warsawa pada tanggal 2 
Mei, dan dinjatakan sebagai suatu 
perlombaan sepeda jang bersedjarah 
dalam: masa jang. dekat. Kini bebe- 
rapa persiapan sudah mulai dilaku 
kan, antara lain mengenai susunan 
organisasi dan soal2 tehnik. 

Kongres SKI 
MINGGU malam bertempat di 

Gedung Permufakatan Indonesia 
Bandjarmasin telah berlangsung 
resepsi kongres SKI jang kelima 
jang dihadiri antara lain oleh 

enteri Penerangan Dr. F. LX. 
Tobing, Wakil Gubernur Kali- 
mantan Sutan Kumala Pontas, 
Panglima Sadikin, Walikota A. 
Sinaga, anggauta2 Parlemen dari 

    

  
tara lain menerangkan, bahwa pan- . : | i sukan2 Korea Utara djenderal Kim , . : p i i seki kjat . Indonesia dan bukan SUATU DELEGASI dari pe |su : ».»' dangan pusat kerap-kali keliru terha 

Pan Da ai Pa an LD: “Djika rakjat tidak setudju ter| gawai2 kraton Sang ' (Sa mh 1. Is 5 P megang pasukan2 | Gap daerah, ANN akan doa me- ar wa Uu Pee 2g : 5 : t | Tionghoa di Kora djendera eng | k 2 : di : d saja djalankan | gabung dalam Par eka i d at dengan pandangan aa Ga ea » mn an ala Ha Pata sa- | Sekerdja Kraton Te Hg Teh Hug x NE 7 pipa ang tan Ba Aribat Li tlah Wan Gibalik tegai:-seki : KA : Masuk | diri dari R. Ng. Wirjosudiro, K. | putusan Thimaya itu adalah diluar : Ha Kei P.P.T.K. Bantarangin, 8) terrasse- P3 ve Heat Prop abah Tuk Mr Mutiara da 2 R. | kompetensi Komisi Negara? Netral pandangan diantara kedua belah fi 
.hak ini menjebabkan kekalutan da- 
lam beberapa soal. Apabila diantara 
kedua belah fihak mau saling meman 

'dang dengan kedjudjuran, maka da- 
patlah timbul rukun dan damai. De 
mikian antara lain A.A. Rivai. 

Kemudian ber-turut2 mengadaran 
kata sambutan Wakil Gupernur Ka- 
limantan Stitan Kumala Pontas dan 
Menteri Penerangan Dr. F. L. To- 
bing. Patut dikabarkan, bahwa sela 
ma istirahat diadakan hiburan dan 
tari2an Bandjar asli. (Antara). 

| 
5 

| PERDJANDJIAN  PERDAGA- 
NGAN PERANTJIS — 

: SOVJET UNIE. 
Sebuah delegasi Perantjis terdiri 

dari ahli2 ekonomi "hari Senen ma- 
lam telah tiba di Moskow dari Paris 
dengan menumpang pesawat terbang. 

Delegasi tersebut jang dipimpin oleh 
Pierre Charpentier sekretaris djende 
ral urusan ekonomi dari kementerian 

'Iuar negeri Perantjis — bermaksud 
(mengadakan pembitjaraan2 dengan 
pembesar2 Sovjet Unie mengenai pe 
laksanaan perdjandjian perdagangan 
antara Perantjis — Sovjet Unie jang 
telah ditanda tangani dalam 

jbulan Djuli 1953. Delegasi itu ber- 
'maksud pula untuk mengadakan 
pembitjaraan2 guna memperbaiki 
perdjandjian tersebut. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 22 Djan. 1954: 
Djam 06:10 Pengadjian: 06.45 Joe 

Loss: 07.10 Serbaneka lagu2 Keti- 
muran:. 13.15 Dari lautan Teduh: 
13.40 Instrumentalia: 14.00 Hiburan 

siang oleh O.K. Satrio: 17.05 Ta- 
man Peladjar, 17.45 Orkes Peter 
Yorke: 18.00 Lagu2 Malaya: 18.35 
Kwartet Irama: 19.30  Mendjelang 
Malam “oleh O.K. Bintang Putih: 
20.30 Kesehatan Rakjat: 20.45 Kon- 
sert No. I dalam tkt Es untuk piano 
& Orkes: 21.15 Langgam dan Kron- 
tjong bersama Tossema: 22.30 Alam 
Perhijangan: 22.45 Tutup. 

    

Surakarta, 22 Djan. 1954: 

Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.15 
Irama tango: 06.45 Pengadjian: 07.15 
Suara Bing Slamet, 07.45 Njanjian 
Edah dan Ramlee: 12.03 Indonesia 
gembira: 13.45 Sekedar penawan le- 
lah oleh O.K. Irama Baru: 17.05 
Dunia kanak2: 17.45 Varia Djawa 
Tengah: 17.55 Rajuan Pemudi: 18.20 
Mimbar Pembangunan: 18.30 Irama 
gembira oleh Kelana Djaja: 19.30 

tetangganja di Pasifik, Amerika La | perdagangan Indonesia ini djuga | Pilihan Pendengar: 20.30 Rudhy de- tin dan Amerika Serikat tidak mem lakan mengundjungi negara2 Ameri- | ngan guitarnjas 20.45  Tja-ra-kan: .bawa hasil2 jang memuaskan, maka |ka Latin. 21.20 Ketoprak Mataram oleh Kel. akan dirasa perlu untuk  mendjual 
barang2 strategis kenegara2 dibela- 
.kang tirai besi. 

re Mengenai pembelian timah oleh 
Amerika Serikat, menteri luar nege 
ri Amerika Serikat John. Foster Dul- 

Studio Jogjakarta: 22.15 Ketoprak 
Mataram (landjutan): 24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 22 Djan. 1954: Menurut berita2, suatu delegasi |les telah memberitahukan kepada| Djam 06.45 Harry James dengan perdagangan Indonesia sedang me-|pembesar2 Indonesia di Washing- |orkesnja: 07.10 Arab  Serbabagai: ngadakan — pembitjaraan2 dengan|ton, bahwa masalah apakah Ameri- 12.05 . Dari “pembesar Mexico untuk memadju- 
kan perdagangan antara kedua nega 
ra tsb. Diharap akan dapat mem- 

ka Serikat akan membeli lebih ba- 
njak, timak akan diputuskan setelah 
presiden Eisenhower menerima lapo 

  

hington berpendapat, bahwa rak- 
jat Amerika tidak mendapat pe- 
aerangan2 jang tjukup tentang 
keadaan2 jang sebenarnja bahwa 
Indonesia telah mengadakan per- 
djandjian perdagangan menge- 
nal pendjualan karet dan timah 
dengan RRT. Pembesar2 itu me- 
ngemukakan, bahwa persetudju- 
an dagang antara Indonesia dan 

Beberapa hari j.l. sebuah pera- 
hu besar kepunjaan seorang peda 
gang Tionghoa dengan muatan 
penuh karet dan lain2 hasil bumi 
dari daerah pedalaman dalam per 
djalanan Ne menudju kota 
Ngabang dekat Pontianak telah 
petjah  “diriam-pandjang karena 
melanggar batu. Enam orang pe-   ditukarkan (uang lama). telah le- i termasuk dalam daftar ini, belum njap tenggelam dibawa arus. Ke- bisa ditentukan, apakah dalam ke   Kabupaten Demak. 
rugian seluruhnja ditaksir Rp. dua barang ini akan dilakukan 

07.30 Puspa Ragam: 
Semenandjung Melaju, 13.18 Njanji- 
an Perry Como, 13.45 Dwi Suara 
diwaktu siang: 14.15 Orkes May SERA ran. mengenai andjuran2 komisi|Fair: 17.00 Taman Kepanduan: 

Randali dalam. perdagangan dan ta |17.45 Suara Jimmy Boyd “dll.: 18.00 SEBUAH PERAHU BERMO- Irif.  & : Peladjaran Njanji: 18.30 Musik Bal- TOR PEIJAH DI NGABANG. Pembesar2 Indonesia di Was! |let: 19.40 Saju meraju hidangan Sa- 
rina, 20.15 Siteran Malam oleh Kel. 
Kes. Djawa Studio: 21.15 Obrolan 
pak Besut: 21.30 Siteran Malam 
(landjutan): 22.15 Krontjong Mana- 
suka olh ILK.S.IL.: 23.00 Tutup. 

sandi 

HARGA MAS. 
numpang perahu itu dapat me- | RRT — merupakan persetudjuan Semarang: 20 Djanuari: njelamatkan diri dan ditolong |dasar mengenai 80 matjam ba-|24 karat: jual Rp. 39,25 oleh sebuah perahu bermotor tang jang sebelum perang diper- | beli | 29. 39 —— lain, sedangkan muatan dan uang |dagangkan antara kedua negara |22 karat: djual ». 3675 kontan Rp. 63.000.-— jang akan tadi. eskipun karet dan timah beli » 35,50 

Surabaja, 19 Djanuari: 
22 krt tiap gr, Rp. 38,74 nom.   100.000.—, 4Ant.) 

MN: 

perdagangan. (UP-Aneta) 

6 

  

. 

AAS 

mempersiapkan balapan sepeda ber- 

    

331 NA “ Fraksi SKI A. A. Rivai, Siauw | patriasi supaja komisi tersebut mem-| FT 2 2 8 
” 22 batalkan putusannja untuk menje- eh Tatan, Kunum aa Ta | 

Pegawai rahkan kembali tawanan2 perang jg. | UN Panai sa Naa SKI. para utu- i 
: tidak direpatriasi kepada kedua.pi-| San Gari tjabang , 3 
K t hak di Korea. Permintaan Utara itu u Bean Pan, Ketua Pa 
eraton termaktub dalam surat Komando| Susin Razak, maka pimpinan di 

LA: S J S Utara jang telah disampaikan kepa- serahkan kepada acting PB. SKI, 
Minta : tatus Yg “gama da djenderal Thimaya “sebagai dja- 3 naa PA ND, Sa : Dgn 'Pegawai2 Swapra: | waban terhadap surat pemberitahuan | Drs Diapari | Beban Ka 5 
dja Jg Telah Kerdja Tn Me nan dengan pandjang lebar menguraikan 1 

Pad R.I aa, » Radi yan aa Asta »Delapan Tahun Perdjuangan SKI”. : 
ada &. Onur Bad Mang: atala 'Kemudian A.A. Rivai berpidato an | 
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(Ani (Antara). 

SEKRETARIS URUSAN 

. .Gunnar Myrdal, sekretaris uru 

       

    
   
   
     

    

   

    

2. 
«4 tapkan bahwa tiap Bukti Indusemen 

jang dikeluarkan oleh Bank hanja da 
- dipergunakan oleh exporteur ber 

- gang kepada siapa hak in telah “di- 
pindahkan dengan endossement, Se- 

perti diketahui bukti “ini 
hak untuk Na n 

| port barang? indusem 
|. porteur atau kepada sipemegang jg 

disebut namanja disebelah belakang 

BR 
te 

Restoran Toko Hotel (Fortho) tja- 

  

  

  

  

    x 
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g 

f 

  

    Ae TN Tea 
  

Gerhana tersebut akan mulai paaa 

i.| pantai Irian Timur dapat melihat 

dalam 

ru 

-daerah2 ketjil di nusantara, 

K diganggu. pai 123 Pa 

| Medja kursipun dirusakkan, tetapi 
karena kursi medja dilobby itu ter- 
buat dari rotan, —. Tenan J8 
terdjadi i pada perabotan ini tida 

i. Kamar2 tamu lainnja tidak 
iganggu. Polisi jang mendjaga 

h Gubernur “diberi tahu dan 
tembakan peringatan. 

tika polisi datang para pe- 
sudah lenjap kembali. 
itu kabarnja tidak lebih 

a 15 menit: ' 
abarkan disini, bahwa 

istiwa itu tidak ada pe- 
gkapan. Dua orang pegawai jaitu 

a dan yan der Bent, karena 

   

      

   

    

  

   

     

  

   
   

: 

Tidak Seperti 

1954 jang berlan 
ri pertama-tama 

takan beberapa 

.L. Cuisinier, 
Velden, Prof. Drs. F. Weinreb, Pr 
Mr. Dr. P. N. Drost. 

apatkan luka2 enteng. Van der 
jang rupanja hampir seperti 
dipukuli. 4 

ri pihak ,,Serikat Buruh Foto 

    

“Kelebihan Per- 
ortho tak MebngMmantan "dimenn tanian A. S. 
nereka bekerdja sebagaimana biasa. 

—... |Akan Diberikan Eisenho- 
EK EKO- (wer Sbg. Bantuan Kpd. 
ge AKI MOS an Negara2 Sahabat 

MENTERI PERTANIAN Ameri- 

ka Serikat, M. Menson, menjatakan 

pada hari Senen, bahwa presiden 
Eisenhower tidak lama lagi akan 

minta kekuasaan kepada Kongres 
untuk mempergunakan kelebihan 

hasil2 pertanian seharga 1.000 djuta 

dollar bagi keperluan membantu 

perekonomian negara2 sahabat”. 

Benson memberikan keterangan tsb 
kepada panitya senat, dimana ia se 
|landjutnja menjatakan, bahwa pre- 
siden Eisenhower telah .menguasa- 
kan kepadanja untuk mengumum- 
kan rentjana pemakaian kelebihan 
hasil2 pertanian dalam rangka ban- 
tuan luar negeri sebelum ia mengu- 
djukan rantjangan budgetnja. 

erikatan Bang- 
bruari akan be- 

skow dan tidak pa 
nuari, demikian 

human sekreta- 
malam. Dalam 

2 an 3 Ga agkan, 
Gunnar Myrdal akan me- 
3 “berubiliinni2 dengan 

Sovjet Unie mengenai 
hubungan perdagangan. 

      

   

  

    

  

     

  

t edaran KPUI no. P4 mene 

kutan sendiri atau oleh sipeme 

“ini memberi| Menurut Benson, kelebihan: hasil2 
n devi nm pertanian “seharga 1.000 “djuta dol- 
n 5 ada ex rlar itu akan dipergunakan selama 3: 

tahun sebagai tambahan program 
' perkembangan - ekonomi dan tehnik 

«diluar negeri. (Antara). 1 
2 
2 

  

    
bukti tsb. :     

   

— 

Korban saldju. Anggauta2 pemadam kebakaran dan tentara menjeret 
»Slede” berisikan majat Joseph Imhof, jang mendjadi korban dari akibat 
saldju terdjun (lawine) di dekar Spirigen, Swiss. Banjak orang mendjadi 
korban dan lainnja hilang disaidju terdjun jang terdjadi di pegunungan 

Alpen di Austria dan Swiss. 

  

hutang negara, untuk penutupan pe masukan/penagihan/pihutang 

, | 1 Penagihan Hutang Negara 
MENURUT KETERANGAN jg. diperoleh dari komisi penjelesaian 

rakjat 
terhadap negara sewaktu revolusi, maka semendjak penjerahan pemerin- 
tah R.I. (Djokja) e 

untuk mendaftarkan pihutangnja terhadap negara jang terdjadi selama 3 
Fat zaman 
| sember tahun 1949, Penjelesaian 

telah memberikan kesempatan kepada chalajak ramai 

revolusi, jakni mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai achir De- 
u Cilakukan oleh suatu komisi penjele- 

lam lintangan Menado — Tanimbar — Sydney 
gian. Tempat2 dalam lintangan Serawak — Bal: akan dapat lihat seba- gian dari gerhana ini pada petang hari 
tu Djuwa. Dalam lintangan dari Malak 
ra Utara djuga pada waktu bersamaan 
hana tersebut. Dalam peta tadi terundjuk dalam garis sedjadjar untuk 

Putusan'Sida ng Kabinet 
Saringan Dlm Pemberian Diviez 
'Terbatas— Perundin 

DALAM SIDANGNJA pada hari Selasa 
gsung dari djam 18.00 sampai 00.30 Dewan Mente- : 1 tlh. menjelesaikan beberapa soal administratif. Da lam pada itu Dewan Menteri antara lain telah men 

a beb guru-besar pada Universitet Indonesia sitet Gadjah Mada, jaitu Prof. Dr. Tjan Tjoe Som 
Prof. Dr. K. Posthumus, Prof. Drs. P. L. van der 

| atau menjampaikan 

Pe: 

5 

3 
& 

   

# nagihan jang harus 

saian hutang negara jang berkedudul-an dikementerian keuangan di Dja- 
a. 2 

“Lebih djauh diterangkan, bah- 
1 wa jang dianggap sebagai pen-! 
“daftaran jang sah jaitu, mendaf- 

| tarkannja, .memberitahukannja 

a instansi pamongpradja atau 

tansi pemerintah lainnja. Ter- 

      sukkan penagihannja dan hing- 

“kini belum menerima penje- 

lesaiannja, diminta supaja me- 

| minggu giliran  urusannja dipu- 
us oleh komisi tersebut, oleh 

karena masih beratur-ratus pe- 

diselidiki 
dan diputuskan oleh Komisi. 

| Kesempatan untuk mendaftar- | 
can penagihan sedjak tahun 1950 
hingga tanggal tanggal 31 Dja- 

tahun 1954 dianggap telah 
lebih dari tjukup, sehingga se- 

Ijutnja segala pendaftaran 
au permintaan keterangan me- 

“penagihan baru sesudah 
gal ini, 31 Djanuari 1954, ti- 
lagi akan - dipe pbangkan 
Komisi Penjelesajan Hutang 

2, (Pia), ( 

  

    ( 

surat2 ke-! 

  

Susunan Kabi- 
pet Italia 

Susunan kabinet Italia jang baru, 
jang dipimpin oleh Amintore Fanfa 
ni adalah sbb: 

Perdana menteri: Amintore Fan- 
fanis Luar negeri: Attilion Piccioni, 
Dalam hegeri: Giulio Andreotti, Ke 
hakiman: Michele di Pietro, Budget: 
Zzio Vanoni: Keuangan: Adone Zeli, 
Pendidikan: Egidio Tosate: Pekerdja 
an Umum: Umberto Mealin: Perta- 
nian: Guiseppe Medicis Transport: 
Bernardo  Mattarella, Pertahanan: 

|Emilio Taviani. 

LAGI KAPAL IKAN DJE- 
PANG DITANGKAP. 

Menurut Komando Daerah 

Maritim Ambon, beberapa hari 

jang lalu oleh kapal Bakara dari, 

Djawatan Pelajaran, telah  di- 

tangkap sebuah kapal ikan Dje- 
pang no. selar 502893 diperairan 
Halmaheira (Maluku Utara) 8s 

belah timur Tandjung Wajamli.   Kapal tersebut telah diseret ke 
Ternate untuk pemeriksaan lebih 

'|tor2 jang .menjebabkan Damri sela- 

  Gerhana Matahari 1954. Pada tanggal 25 Desember 1998: Andik terdpadi NN Ban gerhana matahari seluruhnja, Jang akan djuga dapat terliharsdi Indonesia. | P 
' daerah Indone- | 

sia gerhana ini dapat terlihar seperti diterangkan pada peta ini. Daerah 

waktu magrib. Untuk 

gerhana ini pada waktu magrib. Da- 
gerhana ini terlihtat seba- 

antara djam 13.10 dan 17.02 wak- 
ka tengah ke tengah2 dari Sumate 
dapat melihat sebagian dari ger- 

mana gerhana ini dapat terlihay selu- 
hnja. 4 

en Jg 
gau Dgn Djepang 

Jg Debarapkan 
tanggal 19 Djanuari 

jui pengang- 
dan Univer- 

, Prof. Dr. J. A. 

of. Dr. C. G. G. van Herk, Prof. 
23 

Selandjutnja kabinet membentuk! 
suatu Panitya Penjaringan Pembagi- 
an Devisen Terbatas dengan tugas 
untuk menjaring perusahaan? 
para pekerdjanja jg. berbangsa asing 
dan orang2 jang berbangsa asing 
mana jang mempunjai pekerdjaan 
bebas jg. dapat atau tidak dapat di- 
berika,. pembagian devisen terbatas 
tsb. 
— Panitya tadi akan diketuai oleh Ir. 
Djuanda. 

Selain daripada itu Dewan Mente- 
ri menerima baik jangan Per-| 
aturan Pemerintah untuk menambah 
Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 
1951 tentang Bank Rakjat Indone- 
sia, jang memberi kuasa kepada Men 
teri Perekonomian dalam keadaan 

"luar biasa dan untuk masa jang sa- 
ngat pendek menjerahkan djabatan? 
Presiden-Direktur dan Direktur Bank 
Rakjat Indonesia kepada seorang jg. 
ditundjuk olehnja atau menjerahkan 
pimpinan Bank tsb. kepada suatu 
Pimpinan Darurat Bank Rakjat In- 
donesia, jang mendjalankan kekua- 
Saan penuh dari Direksi Bank Rak- 
jat Indonesia menurut petundiuk2 
Menteri Perekonomian. 

. Selandjutnja diterima baik: pula 
Rantjangan Peraturan Pemerintah 
tentang penjelenggaraan Undang? 

, 7 tahun 1953 tentang pemilihan 
nggota2 konstituante dan --anggota2- 

D.P.R., rantjangan undang? tentang 
Wakil Notaris dan Wakil Notaris 
Sementara. 
- Achirnja kabinet telah mendengar 
laporan2 mengenai taraf penjelesai- 
an masalah AURI dan perundingan 
Indonesia—Djepang mengenai peng- 
gantian kerugian perang. NE 

Demikian pengumuman Dewan 
Menteri. : . 

-Selandjutnja diterangkan oleh Se-- 
kretaris Djenderal Kementerian Pe- 
nerangan jang mewakili Menteri Pe- 
nerangan didalam sidang kabinet itu, 
mengenai perundingan dengan Die- 
pang bahwa perundingan2 itu belum 
dapat dikatakan telah mentjapai ke- 
madjuan seperti jang diharapkan se- 
mula dengan kedatangan E. Wajima 
ke Indonesia sekarang ini. 

»Pendirian kita dalam hal ini su- 
dah tjukup patut” demikian Sekreta- 
ris Djenderal Kementerian " Penera- 
ngan. £ 

Achirnja diterangkannja, bahwa 
kabinet telah memberikan persetu- 
djuannja terhadap usul2 India untuk 
mengadakan segera suatu sidang is- 
timewa dari PBB untuk membitja- 
rakan soal Korea. (Antara). 

Status DAMRI 
Minta Ditentu- 

kan 
DELEGASI Serikat Buruh Ken 

daraan Bermotor (SBKB) terdiri 
'atas K. Werdojo, Widojo, Ma- 
mung dan Sambas telah menemui 
Menteri Perhubungan untuk men 
dapatkan keterangan lebih landjut 
tentang maksud Menteri semula 
untuk mengundang SBKB dalam 
konperensi Damri, tetapi jang ke 
mudian ternjata tidak djadi di 
undang. 5 

Selandjutnja delegasi tsb mengan- 
djurkan  supaja selekas mungkin 
Damri diberi status jang tegas. Se- 
bab menurut pendapat delegasi, fak 

  

    

  

lu mendapat kerugian. tidaklah se- 
mata terletak pada kurang tjakap- 
nja para pemimpin Damri, tetapi 
djustru karena  peraturan2 Damri 
jang kurang disesuaikan dengan sja 
rat2 perusahaan, misalnja soal tra- 
jek, larangan mempunjai makelar, 
tidak adanja bengkel sendiri dan 
lain2. Delegasi mengandjurkan su- 
paja Damri lekas diatur setjara pe- 
rusahaan negara (IBW) dengan di 
beri modal jang tjukup serta facili- 
teit dan lapangan kerdja jang luas, 
tidak sadja dengan maksud memper 
baiki nasib buruh Damri, tetapipun 
untuk menambah pemasukan uang 
kepada kas negara. 

& En pandan “ 

PRESIDEN TURKI DJADI 
TAMU PEMERINTAH 

INGGRIS. 
# 

Presiden Turki, Celal Bayar, 
dan isterinja pada malam Selasa 
tiba dilapangan terbang Hampshi, 
re, Inggris, dalam  perdialanan 
nja ke Amerika Serikat. Ia akan 
melandiutkan perdjalanannja de 
ngan kapal ,,Mauretania” dari 
Southampton. Ia akan tinggal di 
Bournemouth sebagai tamu peme 
rintah Inggeris sampai hari Re 

“tu 

“pir 
, ja 

dan |- 

| SETELAH BERDJALAN ham 
| dua tahun lamanja, sistim 

    

   

  

"pertama pada tg. 6 Februari '52| BED dapat dikatakan tertjapai 
mentjatat 150 rupiah-swu uktuk | djuga. - Pa 
satu dollar. Sedjak saat itu Indo- | — Djuga dibanjak negara lainnja 
nesia ikut serta dalam suatu dol: | kelihatan suatu kemunduran, dari 

Irive, jang telah po- | ida kampanje eksportnja kedae- 
1 banjak negara. rah dollar, ' Di negara2 Eropah 

ampak . tu. kessimba- 
Dollar eksport drive. 

'melulu ditetapkan oleh permntaan 
dan penawaran. Perhatian 

| waktu itu sangat tidak. berketentuan, 
sehingga koers agak gonjang. Pada 

| permulaan bulan Pebruari itu tertja- 
tat koers sampai 170-sen, tetapi pa- 
da achir bulan djatuh lagi sampai 
105 sen. Kegontjangan jang tidak di 
harapkan itu mengharuskan “ peme- 
rintah mengambil tindakan, dan un- 
tuk lebih menstabilisir koers B.E.D.. 
de Javase Bank mendirikan suatu 
Dana egalisasi. Pada tg. .12. Mei 
1952 perdagangan bebas : da'am 
B.E.D. dihentikan.. Pada pembelian 
dan pendjualan dollar, bank2 xecinu- 
dian terus menghitung harga B.P.D. 
didalamnja, sehingga orang tidak la- 
gi menerima sertifikat?2. Setelah itu 
harga ditetapkan dengan perunding- 
an antara Bank Sentral dan Lemba- 
ga Devisen. Penetapan harga resmi 
pertama adalah 120 sen, jang berarti 
20 sen lebih rendah daripada note- 
ring terachir didalam pasar bebas. 

Kemudian dalam waktu tiga bulan 
'koers B.E.D. bertambah direndah- 
kan, setiap minggu rata2 tertjatat 
penurunan sebesar 10 4 20 sen. 

1 Djuli B.E.D. tertjatat 120 sen, 
tg. 5S Djuli sudah turun mendjadi 
70-sen, tg. 16 Agustus 40 sen dan 
pada tg. 23 Agustus B.E.D. mentja- 
pai tingkat 25 sen. 5 

Sedjak itu harga ini dipertahankan 
sampai dihapuskannja baru2 ini. 
Dengan ini dollar eksport drive 

tsb. untuk Indonesia sudah berachir. 

Berat sebelah. 
Tjara untuk memperoleh dollar 

itu seringkali mendjadi buah perbe- 
daan pendapat. Jang “pasti adalah 
bahwa pengaruh pembajaran ekstra 
ini dialami oleh kaum - eksportir. 
Akibat baik  daripadanja — adalah 
bahwa eksport langsung ke Amerika 
bertambah madju. Penerimaan2 da- 
lam dollar ar banjak. bertambah, 
tetapi sebaliknja sifat perdagangan 
Indonesia mendjadi berat sebelah. 

Djika eksport  hanja  ditudjukan 
kepada satu konsumen sadja, nega- 
ra akan sangat bergantung nge 
konsumen itu, dan pada suatu pe- 
robahan dalam politik perdagangan- 
nja, eksport mendapat pukulan be- 
rat. Bahaja ini telah diinsjafi dalam 
th. 1952, . dan ini mendjadi salah 
satu sebab mengapa “koers B.E.D. 
sangat tjepat diturunkan, Dengan ha 
nja satu tudjuan eksport, pasaran2 
lainnja dilalaikan: padahal perdaga- 
ngan eksport bahan2 jang banjak di 
minta, seharusnja diluaskan sebanjak 
mungkin. an : ne 
“Harga tinggi dari BED memba 

wa duga, bahwa import dari dae- 
rah doilar mendjadi seret, kare- 
na ongkos2 tinooi tidak danat ber 
saingan dengan import dari dae- 
rah valuta lemah. Bahaja akibat 
daripadanja adalah bahwa pema- 
sukan barang mungkin  hanja 
akan datang dari negara2 Eropa. 
Dan karena eksport berarah lain, 
lalulintas perdagangan kita tidak 
akan seimbang, dan pada achirnja 
ini dapat mentjiptakan keadaan 
bahwa Indonesia harus membajar 
import dari negara valuta lemah 
dengan dollar. 

Keadaan sebagai ini memang 
telah terdjadi djuga : jaitu menge 
nai barang2 jang sangat kita bu 
tuhkan dan kurang persediaannja 
dalam pasaran dunia. Dalam 
1952 umpamanja banjak negara 
memerlukan beras, sehingga ne- 
gara pengeksport beras minta 
pembajaran dollar. Dengan penu- 
runan harga BED imbangan2 da- 
lam PN aan mendjadi nor- 
mal kembali. $ 

Keberatan Utama 
Keberatan utama jang dirasa- 

kan pada sistim BED itu adalah 
bahwa pada umumnja produsen 
tidak ikut menikmati penerimaan 

djual hasil kepada perdagangan 
pengumpulan tidak diketahui tu- 
djuan eksportnja. Sektor2 jang 
memperoleh keuntungan istimewa 
hanjalah kaum eksportir dan pro- 
dusen jang langsung mengeksport. 
Sudah tentu kalangan makelar 
djuga mengetjap keuntungan dari 
transaksi jang mengenai eksport 
dollar. Tetapi para produsen ke- 
tjil. jang menjediakan untuk seba 

gian besar eksport (karet) selama 
952, sama sekali tidak mempe- 

roleh bagian keuntungan ekstra. 
Sekarang, pada achir dipakai- 

nja sistim BED tersebut imbang- 
an perdagangan Indonesia dgn       djauh,    

  

bo, 

SP 

Dasar Perdagangan - 

. Eksport Diperluas | 
(| Sekitar Penghapusan Bukti Kksport 

Pembantu Ekonomi Kita) 

— Pada permulaan, koers dari B:E.D. | 

pada | 

  

pelbagai daerah moneter, menge- 
nai penerimaan dollarnja: ternjata 
menguntungkan. : Kareng: itu tu- | 

ng |djuan. daripada: 

    

      

   

   

tara penerimaan dzn pe- 
eluaran dollar. Kekurangpn doi 

iar tidak begitu mendesak lagi 
ga banjak. negara merubah: 

eksportnja.  «:a3ala 

“Blok: Sterling. 
Dalam tahun:terachir. ini telah 

diadakan begitu banjak konperen- 
si, internasional, sehingga sesuatu 
perundingan penting hampir :tidak- 
menarik perhatian lagi. Di Sydney 
kini dilangsungkan suatu konpe- 
rens Commonwealth, utk mem- 
bitjarakan persoalan ' masing2 
negara anggauta. dan djika- mung 
kin untuk mengkoordinir. politik 
skonominja... Salah satu “pokok 
pembitjaraan adalah posisi daripa 
da Pound Sterling dewasa ini, 
dan kemungkinan untuk. mendja- 
ga konvertibiliteit daripada valu- 
ta Inggeris itu. 'Pembitjaraan ini 
bukan. hanja penting untuk nega- 
ra-negara Commonwealth sadja, 
tetapi untuk negara2 lainnia, ka- | 
rena.sebagian besar dari perdaga- 
ngan “internasional masih sadja di 
lakukan atas dasar Pound Ster- 
ling. 

Sedjak konperensi Common- 
wealth jl. kedudukan Inggris telah 
banjak berbaik. Salah satu pokok 
pembitjaraan dalam konperensi 
Il adalah “penilaian kembali dari- | 
pada emas, atau lebih tegas pe- 
nilaian kembali dollar dibanding- 
kan dengan emas. 

Pada waktu itu terdapat suatu 
kekurangan relatief agan emas, 
dan pada pasar bebas diperoleh 
harga lebih tinggi untuk jang di- 
namakan emas-industri, daripada 
harga resmi. Terutama Afrika 
Selatan menghendaki - kenaikkan 
harga 'emas, sedangkan Amerika 
Serikat tidak  menghendakinja. 
Keadaan sekarang telah banjak 
berubah. Sedjumlah besar emas 
jang didjual Sovjet Rusia dalam 
pasaran Eropah telah sangat me- 
nekan harga di pasar bebas.. Ma- 
lahan banjak daerah produksinja 
sendiri tidak mendjual Jagi emas- 
industri, karena tidak ' mengun-   

ekstra, karena pada waktu men-. 

  

tungkan. Dalam konperensi Com- 
monwealth di Sydney itu persoal- 
an emas ini tentu mendjadi atjara 
penting, jang hasil keputusannja 
kita nantikan dengan penuh: per- 
hatian: Sa 

Pertemuan Za- 

rubin-Dulles. ng Mira 4 ar 5 7313 " an aa 

Akan ' Dilandjutkan Di 
“Berlin Nanti ? 

MENURUT berita AFP - dari 
Washi , sampai saat ini be- 
lum ditentukan tanggal bagi per 
temuan kedua antara menteri 
luar negeri Amerika Serikat, John 
Foster Dulles, - dan duta ' besar 
Sovjet Uni di Washington, Geor- 
gi Zarubin, untuk membitjarakan 
prosedur perundingan2 atom 
Amerika-Sovjet jang sedang diran 
tjangkan. Seperti diketahui, pada 
pertemuan jang pertama mereka 
pada 'azasnja telah bersepakat 
untuk mengadakan pertemuan ke 
dua, jaitu sebelum Dulles berang 
kat ke Berlin untuk “ mengambil 
ngk dalam konperensi 4-Besar 

jad. : 
Mengingat, bahwa menurut ren 

  

digunakannja | 

:kitu. dengan djalan damai 

  

| Marlene Diet- 
rich 19 Th.   

  

  Sa 
£ 

Marlene Dietrish, bintang lajar terkenal, walau sekarang sudah mendjadi 
seorang nenek karena telah memipunjai tjutju, agaknja mengenai charme 
dan ketjantikan tidak mau kalah dengan bintang2 film jang masih muda. 
Baru2 ini, ia merajakan hari ulang tahunnja jang ke 49 di Las Vegas, de- 
ngan memberikan pertundjukan permainan biola, jang diiringi oleh se- 

buah band. Pada gambar Marlene berdiri disamping kuweh tartjis rak- 
sasa jang istimewa dibikin untuk pesta ulang tahun tadi: sedang diatas 
kuweh tersebut ditempatkan sebuah replica dari. bentuk kaki Marlene 

Dietrich. Sebagai mungkin perbatja mengetahui, Marlene Dietrich men 
djadi terkenal karena bentuk kakinja jang menurut faham barat adalah 

sangat langsing dan elok. 

  

Usul Djepang Utk Mem- 
beli Irian Dari Inggeris 
Dgn Tawaran Harga 3 Miljard Dollar : 
4 Ditjitjil Dlm 30 Tahun: Tudjuan: 

Utk Transmigrasi 

SEORANG PEDAGANG Diepang mengusulkan supaja pemerintah 
Djepang membeli Irian dari Inggris dgn harga sebanjak 3 miljard, dollar 
dgn pembajaran angsuran selama waktu 30 tahun utk memetjahkan kesu 
litan2 jg dihadapi oleh Djepang berhubung dengan penuh padat pendu- 
duknja.. Shinaichiro Moragaki, presiden perusahaan pembuatan bahan ma- 
kanan Otori dari kota Sakai di dekat Osaka mengadjukan usulnja ini 
dalam suatu karangan jang dimuatoleh madjalah mingguan »Toyo Kei 
zai Shimpo” jang terbit di Tokio Moragaki selandjutnja mengakui kesa 
lahan dari kaum militer Djepang jang telah memulai peperangan agresi, 
akan tetapi mengemukakan bahwa peperangan itu terpaksa dilakukan oleh 
Djepang karena menghadapi kesuli-tan2 berhubung dengan penuh padai 
penduduknja dan kekurangan akantanah serta bahan2 mentah. 

Dokter Palsu 

Andjurkan Spj Umat Is- 
lam Tolak Pantja — Sila 

»Tragedi daripada kesemuanja 
ini jalah bahwa pemerintah mi- 
liter Djepang tidak berusaha un- 
tuk memetjahkan kesulitan2nja 

tanpa 
mengakibatkan peperangan”, de- 
mikian Moragaki jang mengata- 
kan selandjutnja bahwa pendu- 
duk Djepang sebanjak 80 djuta 

orang jang setiap tahunnja ber- 
tambah lagi dengan 1 djuta 

orang, memberi bajangan jang 
gelap dan dalam keadaan seper- 
ti.ini Djepang dapat berpindah 
kepada komunisme sehingga de- 
ngan demikian merupakan baha- 
ja bagi perdamaian dunia. 

nja Dr. Saleh Sovian telah dita- 

han oleh jang berwadjib di Am- 
penan untuk diperiksa. Menurut 

keterangannja ia berasal dari Bi- 

ma. Ia mengaku dirinja seorang 

bekas anggota pedjuang dan ka- 

rena banjak djasanja, oleh Peme 

rintah Pusat ia dikirim ke Ame- 

rika Serikat untuk menuntut il- 
Dikemukakan selandjutnja oleh 

Morigaki tentang adanja 3 djalan 
untuk memetjahkan masalah kepada- 
tan penduduk itu jakni pertama: 
pembatasan kelahiran, akan tetapi 
maurut pendapatnja hal ini sukar 
untuk dilaksanakan, kedua: emigrasi, 
akan tetapi hal ini tidak mungkin 
pula dilaksanakan karena bangsa2 

lang ke Indonesia dengan meng- 

gondol titel dokter, dan dalam 

Mesir, dan terus ke Mekkah un- 
tuk naik hadji katanja. '   tjana jang telah ditetapkan Dulles 

akan berangkat pada hari Kemis 
untuk . mengadakan pertukaran 
fikiran, pendahuluan dgn menterj 
luar negeri Inggris Anthony Eden ' 
dan menteri luar negeri Perantjis dengan luar negeri, akan tetapi me- 

nurut pendapatnja nampaknja tidak 
mungkin bahwa Djepang dapat mem 
peroleh kemungkinan jang baik untuk 

Georges Bidault, maka kalangan ' 
di Washington menduga, “bahwa 
Zarubin mungkin djuga akan be 
rangkat ke Berlin untuk mengam 
bil bagian dalam konperensi tsb. 
dan dalam perundingan2 atom an 
tara Sovjet Uni 
Serikat. (Antara) 

  

SEORANG MILLIONER TIONG HOA DI SINGAPURA 
Lim Kok Gin, seorang millio- 

ner Tionghoa dari Singapura ber 
sama supirnja pada hari Djum'at 
telah menghilang, dan did 
bahwa ia telah ditjulik. Mo 
ditumpangi millioner itu dikete- 
mukan kosong disalah satu djalan 
raya, setelah “diteriman 
dengan perantraaan t 
da' keluarga2-nja: setjara 

"3 

n kepa 
rahasia. 

asing jang melindungi buruh2nja 
tidak akan mau menerima buruh 
Djepang jang radjin itu dan ketiga: 
memperbesar pembuatan barang? 
buatan Djepang untuk perdagangan 

Di Lombok, terutama di Lombok 
Timur dan Lombok Tengah, ia giat 

mengadakan  tjeramah dibeberapa 
tempat dengan mendapat perhatian 
tjukup. Tjeramahnja ialah mengupas 
pantjasila sebagai dasar negara. An- 

tara lain ia menundjukkan  supaja 
ummat Islam menolak pantjasila ka- 

NN Rn an 

Seorang jang menamakan diri-: 

Sair 
aa 

AN gerombolan di Atjeh dalam 
pengumuman Perwira Pers TT r 
jang disusun dari tg. 29-12- 53 
sempai dengan 16/1 jang lalu, ter 
lihat adanja kegiatan2 kembali 

waktu achir2 ini. Kegiatan2 ter- 
sebut ' berupakan  pentjulikan2 
dan pembunuhan2 terhadap orang 
orang2 jg diketahuinja memberi 
bantuan kepada alat2 negara, an- 
tjaman2, sabotase2 dan penjusu- 
nan apa jang dikatakannja peme- 
rintahan. : 5 
Dalam djangka waktu tersebut di 

atas diumumkan telah ditjulik 7 
orang jang telah pernah memberikan 
bantuannja kepada alat2 negara. Se- 

orang diantaranja berhasil melolos- 
kan diri. Diantara jang ditjulik “itu 
terdapat 2 orang guru dan seorang 
pendjual nasi. 3 Orang telah dibu- 
nuh, diantaranja dengan tjara me: 

ngupas muka sikorban, memotong2 
kedua telinganja sedang barang2nja 
dirampas. 

Dalam menjusun apa jang disebut- 
nja pemerintahan, gerombolan di 
Indrapuri telah mengangkat ,,pega- 
wai2 pamongpradja”, sedang di Lam 
paku mereka mengadakan penarikan 
padjak berupa uang atau beras. . 

Surat2 antjaman -telah disampai- 
kan oleh gerombolan kepada pega- 
wai2 pemerintahan jang aktip di- 
sekitar Sibreh, jang maksudnja mem | 
beritahukan akan melakukan tinda- 
kannja apabila pegawai2 negeri ini 
tidak mau menjerahkan 5090 “dari 
pada gadjihnja. Kh 

Tindakan2 sabot jang dilakukan 
oleh gerombolan tersebut berupa pe- 
mutusan kawat2 telepon diantara 
Blang Bintang—Babak Djurong dan 
pemotongan pipa air diantara Mata 

  

Lamnjong dibongkarnja dan diba- 
kar. 
Dalam pengumuman Perwira Pers 

T.T, I itu selandjutnja diuraikan Ke- 
giatan2 tindakan alat2 kekuasaan 

negara jg. bertugas disana. (Antara). 

HARGA BERAS SIAM MUNG- 
KIN AKAN BANJAK 

DITURUNKAN. 
Harga beras eksport ' Muang 

Thai mungkin akan banjak ditu 
runkan dalam tahun ini, demiki 
an diberitakan hari Minggu oleh 
kalangan jang dekat dengan ke 
menteran perekonomian  Muang 
Thai. 5 

Memang menteri perekonomi 
an Muang Thai, kolonel Vora 
karn Bansha, baru2 ini telah 
memperlunak sikapnja dan ber 
maksud merobah tingkat harga 
dewasa ini. 

KOMISI KONSTITUSI UNTUK 
GUIANA INGGRIS MULAI 

ADAKAN SIDANG2 
UMUM. eh 

Komisi konstitusi untuk Guia- 
na Inggris jang terdiri “dari 3 
orang dan diangkat “oleh peme- 
rintah Inggris pada hari Senen 
mulai mengadakan sidang2 umum 
nja di Georgetown, jang meng-. 
hadiiri sidang “ini “hanja sedjum: 
lah 47 orang peminat dan 4 orang 
pegawai polisi. Wakil2 'dari Par- 
tai Rakjat Progressif tidak nam- 
pak. Seperti diketahui, komisi ini 
bertugas menjusun suatu konsti- 
tusi baru untuk menggantikan 
konstitusi jang telah dihapuskan 
oleh pemerintah Inggris. 

    

Bantuan Ing-   
. . | 

mu kedokteran. Kemudian ia pu- 

perdjalanan pulang ia singgah di | 

dan Amerika 

bersaingan dipasar dunia. ,,Menurut 
pendapat saja, pemerintah Djepang 
hendaknja minta bantuan dari PBB 
dalam soal pembelian Irian ini jang 
ideaal bagi pemetjahan kesulitan? 
itu” demikian Moragaki. 

Pembukaan sumber2 alam 
Irian jang -sedjak berabad-abad 
lamanja tak pernah diusik itu 
tidak usah menimbulkan kecha- 
watiran wnegara2 lainnja dan 
akan merupakan “ sumbangan 
Djepang, untuk mendjamin per- 

damaian di Asia Timur demi- 
kian Moragaki jang menambah- 
kan bahwa Irian, ,,gudang keka- 

'Ijaan” itu dapat pula dibuat un- 
tuk menampung kelebihan pen- 
duduk dari Korea dan. Indonesia 
diantara bangsa2 lainnja. Pem- 
bajaran dari 3 miliard dollar. itu 

rena diharamkan oleh agama Islam, 
katanja:. 

Sebelum Saleh Sovian ditangkap, 
Kepala Kepolisian daerah ' Lombok 
menerangkan, bahwa pihak polisi te- 
lah mentiurigai dan menanja? siapa 
sebenarnja Saleh Sovian itu. ' Jang 
njata bagi pihak polisi ialah bahwa 
banjak diantara utjapan Saleh - So- 
vian jang menjinggung perasaan g0- 
longan2 lain. Achirnja ia ditahan 
dan ternjata, bahwa ia bukan se- 

orang dokter dan bukan hadji, dan 
belum pernah keluar negeri. 

(Antara) 

gris Kepada 
Malaya 

Untuk Bajar Kontribusi 
.Buffer-Stock” Timah 
FEDERASI MALAYA meng- 

umumkan pada hari Senen, bah 
wa pemerintah Inggris, dika di 
setudjui oleh parlemen, akan mem 
beri pindjaman kepada Malaya 
untuk keperluan membiajai kon 
tribusi Federasi Malaya kepada 
»buffer stock” timah iang diren 
tjanakan untuk melenjapkan ke 
gordjangan2 harga timah berda- 
sarkan persefudjuan timah inter- 
nasional. 

Kontribusi Malaya kpd. stock 
tsb. “kira-kira berdjumlah 50 dju 
ta dollar, 30 djuta diantaranja 
dalam bentuk logam. : 

Sebuah ,.buku-putih” mengenai 
persetudjuan timah internasional 
jang diumumkan oleh pemerintah 
Federasi Malaya mengutarakan 
rentjana Inggris untuk memberi 
pindjaman uang kepada Malaya, 
mengingat keadaan keuangan jg 
buruk dari federasi" tsb. berkena 
an dengan usaha2 menindas pem 
berontakan dinegeri tsb. ,,Buku 
putih” itu dalam pada itu tidak   menjebutkan djumlah pindjaman 
jang direntjanakan tadi. (Antara) 

SNN 

  
Rekord penerbangan terbaru telah ditjapai oleh  djuruterbang Kolonel 
Willard Millikan, jang telah menerbangkan pesawatnja. sebuah Sabre Jet 

antara New York dan Los Angeles jang berdfarak 2530 mil, dengan ke- 
tjepatan 4 djam 8 menit 3 'secon. Dengan demikian ia mentjapai ketjepa 
tan rata-rata 612 mil sedjam. Pada gambar : Millikan dalam kabin pe-' 

sawatnja sedang menerima utjapun selamat dari seorang rekan. 

dilakukan sebagai berikut: sela- 
ma 10-tahun jang pertama ti- 

dak dilakukan pembajaran, mulai 
tahun ke 11, tiap2 tahunnja di- 
lakukan pembajaran hingga ber- 
djumlah 1 miljard dollar dan 
mulai tahun ke-21, pembajaran 
tiap2 tahun sampai mentjapai 
Jjumlah 2 miljard dollar. Setelah 
|cembajaran ini selesai dilakukan, 

Irian mendjadi milik Djepang, 
demikian Moragaki. (Pia). 

MAROKKO SPANJOL TIDAK 
| PERNAH MENGAKUI SUL- 

TAN MAROKKO JG. BARU 

Suatu sumber jang mengetahui 
Idi Tandjah menjatakan pada hari 
Senen, bahwa Moulay al Salied 
bin al Meso dari kasultanan Ma 
rokko Spanjol mungkin akan di 
proklamirkan sebagai percuasa 
tan pelindung mahkota Sharifah. 
Menurut sumber tsb., proklamasi 
'tu akan dilakukan dalam minggu 
Ini djuga di Tetouan. Menurut 
kalangan politik Arab di Tandjah, 
sultan Marokko iang baru, Sidi 
Mohammad bin Moulay al Arafa, 
(jang menggantikan sultan Sidi 
Mohammad bin Yussef, tidak per 
aah diakui sebagai sultan di Ma 

. TOkko Spanjol,   
   

J5 Senete? Sadja!! 
EMBOK BAKUL BERI PELADJARAN, 

SEKALI TEMPO memang ada harganja melihat bagaimana tjaranja 
rakjar djelata menempuh hidupnya. Ketika baru-baru ini saja turut men- 
tjoba mengadakan perdjolanan tengah malam antara Semarang — Solo, 
maka pada djam 3 pagi2 benar dapat melihat pedagang2 dari desa2 de- 
ngan mendukung ataupun memikut barang dagangannja menudju kepa- 
sar. Andaikata mbok Bakul itu mesti bangun digm 2 malam, berarti se- 
lama 5 djam mereka berada ditengah perdjalanan. Karena baru djam 7 
tiba dipasar dan bisa djadi sampai djam 11 barang dagangannja dibeli 
orang. 

Keberanian dan keuletan bekerdja “dari rakjat 'ini benar2 menarik 
perhatian. Mereka bekerdja dgn. ichlas tidak memperhatikan berapa djam 
dia bekerdia,- betapa pula besarnja risiko andaikata dlm. perdjalanan itu 
ditjegat oleh orang2 jang hendak merebut ,,kekajaannja”. Padahal, sege- 
nap kekajaannja jang dibelikan areng atau daun itu sudah dihawa semua. 

Keuletan dan keberanian bekerdja ini benar2 merupakan tamparan 
terhadap diri saja (barangkali tuan2 tidak pernah seperti saja) jakni mera 
sa, bahwa sesudah merdeka ini tjukup dengan duduk boy pang dagu, ka- 
rena menganggap bahwa kemakmuran akan datang senc i.“Tjikup res 
minja” kerdja 7 djam. Dan kalau tidak puas dengan sdjaminanEnja, terus 
bikin resolusi: demonstrasi2 dsb. Dan kalau hat ini dibandingkan dengan 
nasib mbok Bakul tadi, akan njolok mata sekali perbedaannja. Sebab 
siapa jang mendjamin mereka: kepada siapa mereka akan menuntut 
me-resolusi, men-demonstrasi dsb? ? 

Alangkah: baiknja djika segenap orang dapat memiliki semangap be 
kerdja jang ulet itu. Saja sebenarnja taadjub ketika” melihat kenjataan 
tersebut. Betapa tidak akan taadjub, karena kalau mbok Bakul bisa he- 
kerdja dengan. tiara demikian mengapa saja tidak bisa. 

Dari prakteknja, berarti saja diberi peladjaran oleh mbok Bakul jang 
lazimnja dianggap masih dianggap sederhana tjaranja berpikir itu... 

: Ki Bloko Suto. 
NN NN IT 
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| Gerombolan Atjeh Gi- 

at Lagi? : 7 

TENTANG PEMBERONTAK- 

dari gerombolan tersebut dalam . 

Ie dan Kutaradja. Djuga #djembatan ' 

 



MG 
PO 

A
p
 
A
e
 

TA
 

TA
RU
NA
 S

TT
 

1an
 

G
e
a
 

   

N
T
 
a
n
 
a
n
a
 

Pn 
P
U
 

MA
TA
N,
 

  

    

     
   

  

    

  

|. moftok dan se 

— Keluaran NJONJA 

  
  

    

  

       

  

  

   
  

Bertunangan : 

ex SRINARTI 
  

  

  

| J| 5 Purwokerto 

  

7-1-54. 
g Wonosobo , 

(Lo BROTOSE NO 
Arts 

  

  

“P-Dari 8, 10, 12 dan 15 inch.    

  

dubai Toud type K 210 — Radio Yi A R I E 79 
KARANGTEMPEL 183 — SF MARANG. 

Loud:    
   

     
     

  

BODJONG 27 —T     

  

BISA DAPAT DARI PERSEDIAAN : i 

Compressor Electriseh 
(pakai motor 1/3 HP. 
.satu phase, 115 Volt. | 

Compressor pakai benzine motor 
Tjotjoli sekali untuk peru sahaan : 5 
Tjet duco, auto reparatie, dan transport-ondernemingen. 

NN INGTRAEO 
264 — SEMARANG. 

  

” 

   
   

  

SILAT SU 

  

       

   ebih muda dan gembi- 
—ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu mendjadi 
montok d at betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 

. setelah Njonja minum: 
Di ERSALIN 

ab Semarang.     

  

TN 
AN Ni LAI 

SEMARANG 

aa Semarang. 
j € - 1 ' #1 

F Serekarte Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, sen 177, Gading Kidul 170, 

. Dil. Gilingan 28, Kratonan “Wetan . : SG $ “ i 

Pan TSM AN AN 

M.S. RAHAT 2... SAaNik 
Seteran 109 — Semarang. 

. Tabib jang paling terkenal di 
Indonesia dan Haa 

1 

  

beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam. bitjara . ' Pagi 9—12 

Kabar Kota 
— MENTERI PERTANIAN 
Hari Senin dari fanga: dana 

tiba di Semarang Menteri Pertarian 
Sadjarwo jang setelah mengadakan pertemuan sebentar dengan pembe 
sar2 pemerintahan di Djawa Tengah, 
kemudian mengundjungi konperensi 
gabungan Koperasi Peri 4 
Djawa Tengah dan Djaw — Dalam kata sambutannj 

   

   
  

    

   | menjatakan pentingnja . keb ikan bagi rakjat Indo sia . tuk melipat-gandakan hasilnja  ada- lah koperasi merupakan alat jang: utama disamping maksud untuk per 8 meni: Y ikan dera at Ha 

lajan. TA hg 
Dikatakan, dari sek 

kebutuhan ikan bagi rakjat Indone- sia setiap tahyYhja baru bisa ditju 
kupi sepertiganja sadja. Setiap ta- hun seorang hanja kebagian 7 kg sc . dang orang diluar an i, umpama- ' Sa rata2 ani ara 19 sampai - & £ “ TN SE, 

  

   

Sehabis kundjungi konperensi itu, 
. Menteri dengan diikuti ' pembesar2 

dari Djawatan Perikanan Laut menin 
. jau Perikanan Laut setasiun Sema 

- rang, kemudian terus ke Demak dan 
Djepara dan esok harinja menudju 
daerah" alorngan Can $ 

    

  

i Kemis jang akan 
sudah menindjau Djuana (Rembang), 
Menteri kembali menudju Jogjakar 

Seluruh rasa lebih ying- 
kas dan teng, tjahaja” muka 

a dan dapat banjak pudji | an. Ba Wasir (Aam- | 

“Ipuran terdjadi jang sangat menjedih-| 

JojagaLan 

ihdapat bikin segar, kentjang dan 
n | montok 'Rp. 20-— EXTRA KE- 
KERAS. Rp. 

FVITANOL: badan lembek, dingin: 
n Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 

aa Tjojudan 70A. 

  

  

RADIO 

  
10070 dari merk jang tersohor 

sih serta ulem: HARGA 

RIK (AV). 
Masih ada sedia : 
BLAU PUNKT — 

RADIO ,.0   
SNI MALAM PREMIERE | 
ORION 5-79. “7 th) 

CATTLE TOWN” | 

1 

| 

, 

GAS ORGAN 
(PWNU? CAREY-RITA MORENO PAUL PIGERNI- 

Kota Ternak dibuat rebutan oleh! 
tuan tanah dan pengembara, pertem- 

  

  
kan! 
  

7.00 9.00 (17 th.) 

LiMei — Lo Wie — 
h Wang. Yuan Long 

»MING NU REN PIAH CHOAN' 
“. Film Tiongkok paling baru. 
an « 

| Buah dada lembek? ? BUSTERIN 

CRISTANOL:| 
'PILL. bikin kurus, ketjilkan pe- 
rut besar, Rp. 20.— SUIRINE 
tanggung bisa lekas bikin baik: 
sakit kentjing nier eiwit Rp 20.— 

IRIGASTA: laki?” nikmat tahan! 
lama. SORGA ISTRI PILL. 
4 Rp 20— RENA PILL. datang 
bulan tidak beres Rp 58.— SA- 
NATORIN: lekas tulung ' sakit 
bloeddruk Rp 20.-— HONORION 
laki-laki bongsiat Rp 20.- AAM- 
BEIEN POEDER Rp. 30.— 
'ZALF Rp. 10.- BEDAK TELOR 
4 Rp. 5,— Porto Rp. 3.— 
Ind. Kraiden THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 — Semarang 

Agen Sem. Plampitan 22. 
Sola: Toko ,,Djodo”   

”   Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 

- . 

(Dilengkapi dengan lampu-lampu 

Djl. Mataram No. 572 (Kr. Turie 
Mulai tg. 21 Djan. '54 sampai tg. 
dari djam 9 sampai djam 7.30 malam. 

  

     
    

   
    
   

Sudah Terima: | 

  

3 

dan onderdil - onderdil 
TELEFUNKEN) : .Kast kaju, 6 lampu, band spread, mata kutjing, suara ber- 

RENDAH. 25 
Dapat dilever dengan aliran LISTRIK (AC) dan ACCU/ | 

SIEMENS — NORA — 
WEG A dil. 

MEGA? 
) Telf. 1937 . Semarang 
2 Pebr. 1954 buka terus 

Hari Minggu buka. 4 

   

   
— INI MALAM PREMIERB” 
REXxX 57-95 (43 th) 

Alan Young — Dinah Shore 

, MARSHMALLOW MOON" 
intang2 film, menjanji dan televisi- 

jon bersatu menghidangkan 13 lagu2 
jang populair dm. TATA WARNA. 

INI MALAM PREMIERE 
  

II METROPOLE 6.45 -0.00 A7) 
Gino Cervi — Valentina Cortesa 

| LES MISERABLES" 
INfjiptaan Victor Hugo jg termasjhur, 
(drama jang mengharukan tentang 
penghidupan Jean Valjean. Sebuah 
film Italia dalam bahasa Inggris. 

(Pakai Tekst Indonesia/Blanda). 

Metropole 
  

Ini sore dan ber- 
ikutnja djam 5-00 

  

| seEcinL PROGRAMA utk. aware | 
  

(Si-Gendat) 
(Seg.: umur) 

OLIVER HARDY 

,ZENOBIA" 

Roy Rogers 49 

     
geladag sutgai............... 

Di 
1 JEEP OPELETTE 1944, 

     

  

  

Tn      INTRA 

djual : 

1 NASH SEDAN 1948. ' 
1 OPEL CABRIOLET 1938. 

Keterangan pada: 

T.O.SETIA 
Djalan Blaru 26 — Pati. « 

HK Te TT ALA 

mun 
      

              

  

Bagaimanakah rjaranja? Itu tidak sukar, kalau 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

    

    

dalam waktp 7 hari! 

    anna 

"Mengapakah Pepsodent begitu hernat? 

Pepsodenr tidak mendjadi kering dan .... 
| serwem..sudab.rjukup unyuk sekali pakai. 

    

    

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

djadi Kurang d.l.l. : , i 
Sekali tjobalah Naa berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. . 
“POTENSOL Pa laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, obat istimewa, (keterangan -lebih djelas dalam doos). 

Men na pa wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
jotj ..20.— 
ne Bg sn an NAM) dapat turunan (Anak) Sebotol 

» 25.-— 4 : , 
Rc CREAM untuk kekolotan, Panda2 Ag dimuka 

BERTJAHAJA)' ol Rp. 15 
TEAPHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 
Rp. 10.— 1 
NO HAIR CREAM 

3 10.— P3 
Rom HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

ee P HARUS TAMBAH 1575 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Pjalan Riau/ Ternate — BA N D UNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay-Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,KARUHUN 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

(TJAN- 

untuk hilangkan rambut. Sebotol 

Selamat Tjirebon. 
maan me aa  A 

        — 

Tg. 19 dan 20 Jan. 54: 

D “Alexander Korda dan 

David O, Selznick   
  

sh EA 

Telah Terisi 
Advertensi No. 5/1105 dimuat 

arian ini.tg. 15 -1-'54 tentang 
Ditjari 1 Drukker Snelpers sudah 
dapat. 

  

Rambut putih: 
djadi Hitam   

1100”/, Garansi tidak luntur 

    

THEATRE 
SOLO 

mempersembahkan 

VALLI 

. dim. 

s»sThe Third Man 
dgr. : 

JOSEPH COTTEN — ORSEN WELLS: 

Sebuah film detectief jg. penuh dengan ' 
ketegangan. 

  

    
MEN AMA € Be aa    

CITY CONCERN CINEMAS -     
LUX INI MALAM PENGHABISAN (&. 17 tah) 

5.00 - 7:00 - 9.00 ITALO TAJO — NELLY CORRADI 

»sFAUST And The DEVIL” 
  

  

   

ISTIMEWA 
KTAS SEGALA 
KEISTIMEWAAN 

5 . 4 1 

:| /MOHAMED SADIK DJOHRI 
KEPRABON KULON 5/0: SOLO 
  

Semir ini adalah pendapatan bara 
Istimewa ini semir 'jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
erasa dingin. Smeer ini mempu- 
'iai heberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
aja dalam seluruh dunia. | 

Harga Rp. 4,50” : 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 

#selurub Indonesia. Semua Agen? 
harga sama. 

Indonesia. 
— 

Li & 
& Besok malam Premiere : 

5.00 - 7.00 - 9.00 

ne Agen" " Mo Y AN CHI A 

  

»L UX” 5.00 7.00 9.00 (u. 17 tah.) 

& LI AM Nu 
ARLEN 

        

      

    

   

         

    
   BP BE Mango NN 

mw LILLI PALMER-ANTOINETTE CELLIER Ig 

and BARRY MACKAY 
    

  

   

  

   
SMER: 

“@ GB PICTURE - . 

ROXY Tinggal Ini malam dan Besok malam (4. 13 tah) 
:LOE FONG — HWANG ING — dim.: 

14 Djembatan sungai 
Lok-Yang. 

Pe eaan Matamu ala 
2 
  

  

LOOKI  YELAN TRY TO KP ME) T 
ITS ROY. NSAYA THAT COWEOY GO 
ROGERSI J OVER A CUFF, BuRiep 

SY UNCER TONS Or Loes! 

YWHATIN NON DoES IT Feel TO GET: 
LELAZES--2!/ ROPED BY A CYOST, 

et 3 CAULKS2 

  

    
Cauiks Malioy dapat mendjebik Mary Pines dan Young Larue di 

— Engkau semestinja mempunjai 2 tangan jang luka2 dan kepala 

jang petjah, djika saja menamatkan 
— Berdiri di samping, Mary! ' 

djiwamu Larue! 

  

  

— Lihatlah. Itu Roy Rogers. 
 —. Djangan: mentjoba mena- 

kut-nakuti saja. Saja telah me- 

Sa APA AN oo abad 
— Bagaimana rasanja engkau di- 1 lasso (di-kolo) oleh setan, Caulks? lihaz cawboy itu  djatuh dari 

batu padas, terkubur di bawah 
balok2 jang ber-ton2 beratnja. 

Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek » 

FN AA an 

— UNDANGAN 
Bersama ini dengan hormat kami mengundang Saudara 

untuk menghadiri RAPAT UMUM TAHUNAN PARA 
AHLI PESERTA: 

P.T. Perusahaan Pelajaran Indonesia 
PENA en) 

Jang akan diadakan pada hari Senen «1 Februari 1954,” 
mulai pukul 9,00 pagi, dengan bertempat di: 

Gedong ,,PRADJURIT NUSANTARA”, Djalan Nu- 
santara 28, Djakarta, 

dengan atjara : 
| 1. Lapuran usaha pekerdjaan selama 
| tahun 1952 dan 1953, 
| Pengesahan Neratja 1952, 

Reorganisasi Pimpinan INACO, dan 
Lain2 jang dipandang perlu oleh Direksi/ Dewan 
Komisaris INACO, 
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Djakarta, 29 December 1953, 

Hormat, 

DIREKSI 

   

    

   
   
   

  

  | 
SANAK EKA 

  

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti : Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kergja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10079 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

Obat kentjang manis »50.— 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu » 25— 
Otat kentjing nanah, darah 2 2H 

  

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

4GEN - AGEN : 
Univcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, 

  

maraiig, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Dji. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan: Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dji. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. 

An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Teko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
oo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong. 
Djl. Pesuketan 60, Tjirebon. 

Grand 
5.00 - 7.00 - 9.00 

INI MALAM PENGHABISAN 

(u. 17 tah.) berbareng 
SOFIA — Rd. ENDANG — SULASTRI 

BULAN PURNAMA” 

Royal 
5.30 - 7.30 - 9.30     

  

Besok malam Premiere : 

JAVAGE ADVENTURE! NEVER-BEFORE-TOLD TMRILL5! 

      
    
” Type Pertj.: SEMARANG”, Idzin No. 1492/111/A/172, 

of The Jungle 1 

— JUKNNY    
  
  

  “TINGGAL 
INI MALAM 

dan BESOK Malam 

They were too few 

bui they fought with the 

MIGHT of 
naa 

          mang (u. 17 tah.) 

5.00 - 7.00 - 9.00 She 
Ouh 

Penuh Actie dan tara 

Sensatie! to 

p kan datang : 

ICARY GRANT" 
| MARTHA 

SCOTT Ta kita 
| JOHN ttoyD MARIE Tn 
| THE IRELAND - BRIDGES - WINDSOR “ “ 
HOWARDS wan REEOD HADLEY «IM DAVIS - HUGN O'BRIAN- WALLT CASSELL 

OF    Written and Directed by CHARLES MAROUIS WARREN 

  VIRGINTIA”" 

lama mmmmmn VM GAMELAN CORPORATION Reuease 
  

    

»SGRAND” — ,ROYAL" (u. 13 tah.) . 

SMEFFIELD | 

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet,” 

3 

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ........iooooooooocooooo Rp. 15:— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ....:. 9 25 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ........o.o.oocoo.ooo.oo..... » TO— ag 
Sarep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat az 

dan kekolotan ......... SENAR see eonn ee aga naa Rp. 20— & ,, W— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 Pratn i. 5» 10— 
Obat bikin hilang rambut ..........iio.oioooiii Aa ak 3 Ne 
Minjak Gatal Rp: 5.5 Zalf exzeem Lo bei Ta NO 
Minjak bikin rambut pandjang dan PEMUKA ARE 113 se MY 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ................. S0 

Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- | 

Toko Happy, : 

Malioboro 93, Jogja-. | 
karta, Toka Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek 

  

    

  

          

        

   

       

       

   
    

    

      

   

   
  


