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mur, € jatakan pem p: nja 5 

, Ke, mengenai pembrei 

—.arkan berita, 

| telah menerima bantuan uang se- 

  

  

  

Mengu itun 

Baru2 ini, Menteri Keuangan Dr. 

bali di Malang. Gambar: Waktu Menteri menjaksikan 
pabrik jang dulu dalam keadaan rusuk sedang dibangun. 

gkan Barat 

    
Ong Eng Die, dengan disertai 

mesin2 

Pendapat Para Penindjau M engenai Pergola- 
kan2 Baru Di 

kimd RGOLAKAN2 dam ketje 
imur Ten menurut para pe 

Kemis udalah' menguntunukan 
sfront komunis”, Oleh para penin 
gai batu-sendi dari pertahanan 
itu telah masuk pula sebagai ang 
telah tertjapai suatu persetudjuan 
Suatu persekutuan | n eko 
2... Irak telah terikat 5 ngge 
cini telah menundjukkan an ke 
Pakistan dan Turki dalam menu 
anti-komunis di Timur Tengah. 

   

Pembreidelan 
Harus Hapus 

Kemungkinan Tjara Ini 
Dibuang Dari Kitab 
Hukum Pidana Indon. 

PEMBERITAAN — wartawan 
Tindjauan di Makassar jg menga 
kibatkan dibreidelrja surat kabar 
itu untuk seminggu tamanja, ha- 
rus ditjela, Sebaliknja pembrei- 
delan surat kabar pada prins'b- 
nja zaman sekarang satak tidak 
boleh terdjadi iagi: k igki 
penegakan | harus ditiadakan 
Indoretia Demikian “Pan: 

        

    

Hi, pembreidelan surat ka 
bar Tindjauan itu disebabkan ka | 
rena harian tersebut telah menji- 

se-olah2 Menteri 
Pertahanan Iwa Kusumasumantri 

besar Rp. 2 djuta dari Duta Besar 
RRT di Indonesia. Oleh nihak 
resmi berita tersebut dibantah ke 
benarannja, dan dikatakan seba- 
gai kabar bohong se-mata2. 

Sjamsuddin Sutan Makmur me 
ngatakan, bahwa dalam hal ini 
memang wariawau jang bersang 
kutan berlaku sangat gegabah, ka 
rena menjangkut seorang pedja- 
bat negara jang tinggi dan- me- 
ngenai satu persoalan jang besar. 
Wartawan jang bersalah: selajak- 
nja dituntut dimuka pengadilan. 

Dalam pada itu ia berpendapat, 
bhw hukuman breidel sudah tidak 
tjotjok lagi sekarang, karena hu- 
kuman jang demikian bukan sadja 
menimp# perusahaan surat kabar, 
tetapi djuga menimpa pekerdja2 
pada perusahaan itu. Selandjutnja 
oleh Sjamsuddin Sutan Makmur 
diterangkan, bahwa' Panitya Pers 
kini sedang merumuskan satu ren | 
tjana-undang2 pers (voorontwerp) 
jang kira2 sebulan lagi disampai- 
kan kepada Kementerian Penera- 
ngan. Pembreidelan surat kabar 
ig ketetapan2-nja diatur didalam 
Persbreidel-Ordonnantie “ Hindia- 
Belanda, ditiadakan didalam. ran 
tjangan rentjana undang2 pers itu. 
Demikan keterangan n ketua Pani- 
tya Pers, Sjamsuddin Sutan Mak- 
mur. (Antara). Kd mg 

S.P.S. minta tiabut ci 
breidelan »Tindjauan? 

Berhubung dengan pembreidelan 
harian ,,Tindjauan”. di Makassar. se- 

     

    

perti jang telah kta kabarkan, maka | 
payia hari Kemis siang kemaren dulu 
Sekretaris Djenderal Serikat 
haan Suratkabar, SPS, Sudarjo. Tjo- 
krosisworo, telah datang menemui pangkalan2 militer jg ditudjukan terhadap Sovjet Uni, 

    

  

Wakil P.M. 1 Wongsonegoro, men 
takan protes SPS atas lapangan 
bit suratkabar tersebut." 
Dikemukakan oleh Sudarjo kepa- 

da Wakil P.M. I, bahwa djika ter- 
njata ada diperbuat kesalahan da- 
lam pemberitaan jang didjadikan 
alasan mmembreidel ,,Tindjauan” itu, 
maka wartawannja jang  bertang- 

gung-djawab dapat dituntut  sepan- 
diang saluran2 hukum. Suratkabar- 
nja, jang berarti perusahaan, “tidak 
semestinja turut dihukum “ dengan 
dilarang terbit untuk waktu terten- | 
tu. . $ Ta 

Larangan demikian itu, demikian 

Sudarjo kemukakan lebih djauh, bu- 
kan sadja mengenai urat-nadi  ke- 
merdekaan pers sebagai salah “satu 
sendi mutlak demokrasi atau hak? 
azasi manusia, tapi merupakan pula 

suatu pukulan bagi perusahaan su- 
ratkabar nasional. ' 

Karena wartawan ,,Tindjanan” jg 
bertanggung djawab sudah “ dalam 
pemeriksaan djaksa, maka larangan 
terbit itu oleh SPS dianggap. sangat: 
lah tidak pada tempatnja. Oleh ka- 
rena itu, diminta sangat supaja la- 
rangan itu ditjabut. Demiktan pro- 
tes dan desakan “jang  diadjukan 

"mis, 

erusa-| € 
jo | Kemis mengatakan, bahwa Amerika Serikat terus djuga membuat 

Timur Tengah 
nderungan2 baru jang tampak di 
nindjau “di London pada hari 
front Barat” dalam menghadapi 
djzu itu Turki dipandangnja seba 
Timur Tengah dan dalam pada 
geta NATO. Dan dengan Pakistan 
|yang memungkinkan dibentuknja 
nomi, kebudajaan dan pertaha- 
ris oleh suatu perdjandjian dan 
derungan untuk ikut serta dengan 
tup lobang2 dalam pertahanan2 

“Jordan djuga mempunjai per 
djandjian dengan Inggris dan tam 
paknja menghendaki konsolidasi 
dari negara2- Arab dalam suatu 
bentuk keamanan kolektif mela 

twan ekspansi komunis. Iran dgn 
Perdana Menteri Djenderal Faz- 
iollah Zahedi telah  menjatakan 
bahwa tudjuan dari pemerintahnja 
falah, mengadakan persekutuan 
bersaudaraan dan keamanan ber 
sama dengan Barat. Pun Syria 
baru2 ini telah mengalami pergo 
lakan jang menguntungkan bagi 

| Barat. 
Negara2 jang masih di 
sangsikan. 

Para penindjau selandjuthia me 
namakan Mesir, Saudi Arabia, Ya 
man, Afghanistan dan Israel se 
bagai negara? jang masih Gsang 

Menurut siaran  kantorberita 
Arab dari Kairo, Radja ud 
Ibnu Abdul Aziz dari Saudi Arab 
telah menjatakan pada hari Ke- 

bahwa Keradjaannja tak 
akan mengadakan perdjandjiari2 
atau persetudjuan2 dengan negara 

| asing manapun djuga. 
Yaman, suatu keradjaan feo- 

dal. menentang semua pengaruh 
Barat dan berusaha mempersatu 
kan negara2 Arab untuk pertaha 
nan bersama. 

Afghanistan menundjukkan tan 
da-tanda hendak mengikuti garis 

| politik netral dari India. 
. Di Israel, Barat menginginkan 

supaja negara itu ikut serta dalam 
suatu pertahanan Timur Tengah, 
tetapi sikap negara2 Arab meru 
vakan suatu penghalang. Dalam 
sada itu, kerdjasama Israel den 
Barat akan berkurang, djika Ba 
rat membantu negara2 Arab. 

Bagi negara2 tsb. adanja Soviet 
Uni adalah menguntungkan bagi 
mereka, karena merupakan suatu 

| faktor alternatif. 
Dimana letak potensi 

f negara2 Arab? 5 
Para penindjau tsb. selandjut 

nja tak begitu memandang pen- 
ting faktor Sovjet Uni itu, karena 
telah diakui bahwa akan tidak 
mungkin untuk mendamaikan ke 
(pertjajaan Islam dengan ,.religi” 
Kremlin. 

| Observer2 tsb. berpendapat, 
bahwa semua negara2 Arab itu 
menurut kalkulasi Barat tak me 
rupakan suatu kekuatan militer. 
Nilai mereka terletak dalam pang 
kalan2 jang dapat mereka berikan 
bagi suatu tindakan pertahanan, 

oleh Mr. Sumanang dan Sastronegoro dari Bank Industri Negara di Djakarta, telah mengundjungi pabrik gula Krebet jang baru2 ini dibangun ken- 
dalam 

sikan sikapnja terhadap « Bar 
Dikatakannja, bahwa j ng 
belum. ada ke-stabilan poktiki “| 

dari persekutuan tadi, jalah Belanda 

IPersiapan2 Utk Memin- 
dahkan Pasukan? Ing: 
gris Dari Suez Mulai 

Berdjalan 

hari Kemis berpendapat bahwa 

Churchill, sangat mungkin akan 
meletakkan djabatannja 
musim rontok jang akan datang. 

— Menurut pendapatnja, sekarang 
pun Churchill telah bersiap-siap 
untuk itu. Para penindjau tadi 
mendasarkan pendapatnja itu atas 
kepertjajaan bahwa Inggris akan 
mengadakan pemilihan umum da 
lam musim rontok jang akan da 
tang. , 

Sementara itu sebuah  mosi dari 
Partai Buruh jang mentjela polit k 
pemerintah Inggris dalam pembitja- 
raan2 Inggris—Mesir tentang masa- 
alah Terusan Suez 

Djum'at, dengan perbandingan sua- 
ra 271 lawan 219. Mosi tsb jang di 
madjukan oleh seorang anggota da- 
ri. Partai Buruh sajap kiri Njonja 
Barkara Castle, menghendaki perha 
tan terhadap sjarat2 hidup dari pa- 
sukan2 Inggris didaerah Terusan 
Suez, jang dikatakannja mendjadi 
djelek sedjak 1951, disebabkan oleh 
tidak adanja ketentuan mengenai 
nasib pangkalan itu. Dalam pada 
itu dikatakan, bahwa pasukan? Ing- 
gris di Suez menjebabkan tak ada- 
nja stabilitet di Mes'r, dan mentje- 
la Inggris karena tak menarik kem- 
bali pasukan2nja dari daerah itu. 

Persiapan2 untuk me- 
mindahkan pasukan2. 

Sedjalan dengan 'itu observer2 jig 
kompeten mengatakan di London 
pada malam Djum'at, bahwa per- 
siapan2 untuk memindahkan  pasu- 
kan2 udara dan darat Inggris dari 
daerah Terusan Suez “ kepulau C y- 
prus telah berdjalan sedjak bebera- 
pa waktu, sekalipun fihak resmi Ing 
gris telah menjangkalnja. 

siapan2 untuk 

kan2- itu ielah 
memindahkan pasu- 
dilakukan sebelum 

sa ini. Move tsb kabarnja dilakukan 
setelah konperensi ' pertahanan Ti- 

mur Tengah di London dalam bu- 
lan Djuni 1952. Dan menurut sum- 

ber2 -jang lajak dipertjaja, ' Pangli- 
ma2 militer Inggris menjetudjui di 
bentuknja suatu pertahanan militer 
Timur Tengah, dan dalam . konpe- 
rensi itu telah dikemukakan saran 
supaja memindahkan pasukan2 di 
daerah Terusan Suez itu ke Cyprus. 

(Antara—AFP). 

  

dan minjak jang terdapat di ne- 
gara-negara itu jang merupakan 
urat nadi bagi Barat. Demikian 
pendapat observer2 London. 

$ Negara blok Barat su 
dah njatakan akan ha- 
dir di Djenewa. 

Sementara itu menurut 
ngan jang Kemis diperoleh dari 
sumber Inggris jang- berkuasa, da- 

lam konperensi mengenai soal2 Asia 
jang akan dimulai pada tgl. 26 April 
ad. di Djenewa, 8 negara jang te 

lah berperang pada pihak Serikat 
di Korea sudah menjatakan akan 
hadir, sedangkan 2 negara Jainnja 

ketera- 

dan Etiopia, belum lagi menjatakan 

sikapnja. Menurut berita2 terachir, 
3 negara Blok Barat telah menolak 
undangan tadi, ialah Uni Afrika Se 
latan, Junani, dan Luxemburg. 

Korea Selatan setudju “akan ki- 
rim wakil2nja, tetapi dengan sjarat2 
tertentu jang harus disetudjui terle 
bih dahulu oleh Amerika Serikat, 
Delapan negara jang sudah menjata 
kan akan hadir tadi ialah: Colom- 
bia, Muang Thai, Belgia, Turki, Fi 
lipina, Canada, Australi dan New 
Zealand. Menurut sumber Inggris 
tadi, belum lagi diambil keputusan 
mengenai negara2 jang akan diun- 
dang untuk ikut serta dalam konpe 
rensi tentang Indochina, jang djuga 
akan diadakan di Djenewa. 

(Antara—AFP).   
  

MENTERI LUAR NEGERI 

dalam situasi internasional achir2 

tempatnja jang sah” di konperensi 

| Molotov mengatakan bahwa kon- 
perensi 4 Besar di Berlin itu pen- 
ting artinja, karena keputusannja un 
tuk mengadakan konperensi di. Dje- 
hewa, dimana 5 Besar akan membi 
tjarakan soal Korea jang belum se 
lesai itu dan pemulihan perdamaian 
di Indochina, dingana rakjatnja se- 
dang melakukan  perdjoangan jang 
lama untuk memperoleh kebebasan 
dan hak2 nasional”. 

Perkembangan peristiwa2 interna- 
Isional mendjadi sebab pula bahwa 
penting sekali dan urgent, apabila 
shak2 Tiongkok dipulihkan dan ne 
gara ini mendjalankan hak2nja da- 
lam. PBB”. 

Dalam tindjauannja mengenai si- 
Ituasi internasional, Molotov seterus 
nja mengatakan bahwa perlombaan 
persendjataan mash terus berlang- 
sung, bahwa anggaran belandja mi-   

Sekretaris  Djenderal SPS Sudarjo 
Tjokrosisworo. 

liter dari ,,negara2 blok Barat” ma 

sih tetap besar seperti sediakala, di 

Molotov Tuduh Amerika 
Melandjutkan Pembuatan Pangkalan? 

Jang Ditudjukan Kepada Rusia 

jang menarik perhatian”. Dalam pidato jg diutjapkannja didaerah 
pemilihan Molotovsky tadi, Molotov seterusnja mengatakan bahwa 
konperensi 4-Besar jg dilakukan di Berlin achir2 ini, merupakan 
|.suatu langkah madju jang penting”, Dikatakannja bahwa rakiat 
Sovjet ,,dengan rasa puas menjaksikan, 

  

Sovjet Uni Vyacheslav Molotov 

walaupun 
ini telah terdjadi ,,perobahan2 

bahwa RRT menduduki 
Djenewa j.a.d. 

katakannja bahwa penimbunan sen- 
djata2 atom masih terus tumbuh, 

bahwa diwilajah dari sedjumlah ne- 
gara Eropa dan diluar. Eropa se- 
dang dibuat pangkalan2 militer Ame 
rika Serikat, jang ditudjukan terha 

    

     

  

PARA penindjau di London | 

perdana menteri Inggris, Winston | 

dalam | 

telah ditolak 
oleh Madjel's Rendah Inggris pada. 

Menurut para observer tsb, per-| 

timbul. krisis politik di Mesir dewa- ! 

Tinggi taraf Fidupnja. “K 

  

    

  

| HARIAN UMUM — ANGGAUTA $. pe 
Ba Pa Ka Sa Pa ear a nenSa neamaatan paman ainnaeranpeme mat 

      

ar 

  

Tjiuman 
Presidea 

1200.000 Orang er-   

Akan B 

Bahwa antara djendral Nadjib (kiri) dan kolonel Abdel Nasser 
ada rasa dendam mendendam, djelus tampak pada gambar ini, 

dian Nadjib atas permintaan Nasser Sendiri telah kembali 
djabatannja semula sebagai perdana menteri, 

dan presid en Mesir. 

  
tidak 

dimana 
kedua pemimpin besar Mesir 'ini kelihatan sedang saling mentjium, se- 
sudah “Nadijib “berkuasa kembali. Sebagaimana diketahui, Nadjib belum 
lama berselang agak terdesak kedudukannja oleh. Nasser, tetapi kemu- 

memegang 
ketua dewan revolusioner 

    sebagai tjalon dalam pemili 

  

2 

oleh 

tadi, Bulganin seterusnja mengatakan bahwa industrie berat 
Sovjet sekarang mampu men, 
kapan? janz baik dan effisien, 

  

    

     
Diserukannja supaja rakiat 

menghasilkan bahan makanan 

lebih banjak.lagi dan mem: 

pan terus-menerus bertambah 
baik”, kata Bulganin, hanja 
sadja Sovjet Uni masih tetap 
menghadapi satu soal jg acuut, 
sangat mendesak, jaitu soal pe 

rumahan. Dengan terbentuknja 
rombongan2 ahli disegala lapa 
ngan industri dan pertanian, 
ekonomi Sovjet telah mengala 

mi revolusi sepenuhnja, hing 
ga Sovjet Uni mendjadi suatu 
negara besar jg madju dalam 
segala hal. 

Sudah 4 tahun Jamanja 
pertahanan diperkuat, 

Bulyanin mengatakan, bhw 
Partai Komunis dan pemerin 
tah Sovjet Uni selama 4 tahun 
jl. mi telah melakukan lang 
kah2 guna memperkuat perta- 
hanannja. Dalam tahun2 sesu- 
dah Perang Dunia II, angka. 
tan perang Sovjet telah 'mene 
rima segala matjam perlengka 
pan modern, jg. dibutuhkan 
oleh keadaan sekarang: teruta 
ma angkatan ularanja menga- 
lami kemadjuan2 tehnis jg pa- 
ling #jepat, diantaranja sudah 
diperlengkap dengan pesawat2 
djet jg paling modern dan pa- 
ling tiepat, Segala langkah su 
dah Wilakukan untuk memper. 
lengkapi angkatan. darat dgn. 
sendjata2 jg sama  modernnja 
pula. Angkatan laut sudah di 
perlengkapi sepenuhnja. Baik 
angkatan laut maupun tentara 
Sovjet, ambil  tenaga2 manu- 
sianja dari kalangan industri 
dan tami, j3 terlatih baik2 utk. 
melajani mesin2, pengetahuan 
teori dan praktek mereka bisa 
disesuaikan dengan sjarat2 di- 
nas militer modern, kata Bul- 
ganin. 

»Djangan buang waktu, 
perkuatlah angk. perang”, 

Bulganin mengatakan bahwa 
rakjat Sovjet ,,tidak berhak mem. 
buang waktu, apalagi untuk me. 

rasa kepuas-puasan dan bertepuk 
dada bahwa Sovjet Uni telah tim. 
bul sebagai pemenang dari Pe- 
rang Dunia II dan bahwa tentarvs 
Scvjet adalah jang paling kuat di, 
seluruh. dunia”. 

» Adalah suatu kechiliafan jang 
tak bisa diampuni, apabila Sovjet 
tidak memperkuat angkatan pe- 
rangnja, karena terlalu banjak ke- 

njataan dan tjontoh sudah, jang     dap Sovjet Uni dan negara2 Demo- 
krasi Rakjat. (Antara—UP). 

menundjukan bahwa negera2 im- 

perialis jg dipimpin oleh Amerika 

1, demikian pula mampu mengh 
asilkan mesin2 dan perleng- 

a- 
silkan segala matjam alat sendjata jang paling modern. 

okrasi-Rakjat”.. 0... 
Sebagai misal2 bahwa kalangan 

imperialis menghendaki perang, 
Bulganin mengemukakan: Diper- 
tjepatnja usaha2 persendjataan 

kembali dinegeri Blok InggriS 
Amerika, dibuatnja pangkalan? 

di Eropa dan daerah2 lainnja 
dihidu ja kembali mihterisme 
Djerman. 

»Djanganlah mengira, bahwa 
kaum imperialis jang mengeluar- 

kan uang ribuan djuta itu untuk 
keperluan persendjataan, hanja 

menakut-nakuti Sovjet Uni bela- 
ka, djanganlah mengharap-ha- 

rapkan sifat2 perikemanusiaan 

mereka, kata Bulganin. 

Meninggalnja Stalin tak 
perlemah Sovjet. 

Kemudian Bulganin menga- 
takan, bahwa aja kalangan2 
tertentu jg“ mengira, bahwa 
meninggalnja Stalin akan me- 
nimbulkan bermatjam2 kesuli 
tan di Sovjet Uni, 
Dikatakannja 'bahwa kala- 

ngan2 tadi tidak ingat akan 
persatuan  kukuh.erat-bersatu- 
padu, monolitisch, darj partai 

Komunis dan rakjat Sovjet 
Uni jg terdiri dari berbagai2 
golongan bangsa itu, “jg di 
bimbing oleh adjaran2 abadi 
Marx, Ebgels, Lenin dan Sta- 

lin, jg memimpin Sovjet Uni 
kearah Komunisme”. 

Sovjet Uni sekarang “sudah 
terikat dengan RRT dan nega 
ra2 Demokrasi Rakjat dalam 
“kamp perdamaian jg kuat”, 
kata Bulganin, 
Seterusnja dikatakannja bah 

wa industri berat “sudah lama 
mengatasi tingkatan sebelum 
perang”, walaupun ketika pe- 
rang menderita kerugian2 be 
rupa djiwa manusia dan mate- 
ri, Bulganin adalah salah se, 
orang dari 5 orang terkemuka 
Jalam hierarchi Sovjet. 

Sovjet Uni tjinta damai 
kata marsekal  Voro- 
shilov, . 

Sementara itu Presiden Presi 
dium Soviet Tertinggi Sovjet Uni, 
Djenderalbesar Kliment Voroshi- 

lov, Kamis mengatakan bahwa 
angkatan perang  Sovjet Uni 
,mempunjai segala sesuatu apa jg 

mereka butuhkan dim keadaan 
seperti.sekarang ini, utk melindu 

ngi pekerdjaan kreatif rakjat So 
vjet nan agung dan tjinta damai”. 
Dalam pidatonja di Leningrad, 
berhubung dgn. pemilihan umum 
j.a.d. ini, Voroshilov mengatakan 

   
Bana ana anang Mean L aa — 

  

  

       
Bantulah 5 

DOMPET MERAPI 
  | “TAHUN. KEIX No, 27, 

  

Karena Tak Tahan Menderita 
drh 1 me . bat Serangan Tikus Di 

SEKURANG-KURANGNJA 200.009 keluarga menderita Iap pina) seluruhnja telah membunuh diri dan banjak kepala2 keluarga membunuh anak2 mereka, setelah mereka putus asa sama sekali, hari Kemis jl. di Manila, dari. kepala UNICEF (Dana Darurat PB jang baru sadja tiba kembali di Manila sesudah mengundiungi Mindanao, jang menderita serangan hama tikus ta 

bea aNaaaae GRranetan ea emmasamemagaNANaNMmnaManNen Me MaeNe Naa ANN Sa AM MAMA NAM aa 

Iri Dan Djadi Gila? 

  

enjiapkan Diri 
Utk Menghadapi Perang Dunia Ke III 
Marsekal Voroshilov: ,, Tentara Rusia Tjinta Damai” 

MENTERI PERTAHANAN merangkap wakil perdana 
menteri Sovjet Uni, Djenderalbesar Nikolai Bulganin, malam 
.Kemis j.I, mengatakan di Moskow, bahwa berhubung dengan 
adanja bahaja perang dunia III, maka Sovjet Uni harus lebih 
memperkuat pertahanannja, Demikianlah diwartakan 3 
kantorberita Sovjet ,,Tass”. Dalam pidato jang diutjapkannja 

t lihan Sovjet Tertinggi Sovjet Uni 

rintah untuk mendirikan sebuah 
nan ajam, 2. makanan babi, 

DJAKSA AGUNG SUPRA 
peroleh wartawan ,,Antara”, telah 
pihak bawahannja untuk memper 
Gap peristiwa Drs. Hartono, 
Kementerian Kesehatan, 

atas kerugian Pemerintah. 
Guhan telah dilakukan oleh Drs. 
djumlah sangat besar sekali, jaitu 

Keterangan selandjutnja jang di 
peroleh dalam hubungan ini menja- 
takan, 'bahwa demikian besar dan 
berbelit2nja persoalan mengenai di- 
ri bekas Kepala Djawatan Pharma- 
Si itu, sehingga bundel terdakwa tsb 
jang mempunjai sangkut-paut dgn. 
persoalan ketjurangan ini, tidak bisa 
selesai diperiksa dan dipeladjari da 
lam tempo seminggu. 

  
Tjaranja berhubungan 
langsung dgn pabrik di 
luar negeri. 

Tjara2 perbuatan ketjurangan jg 
menurut tuduhan dilakukan oleh 
Drs. Hartono ialah, bahwa dia-.da- 
lam hal 'ini telah mengadakan hu- 
bungan langsung dengan pabrik2 
Obat jang bersangkutan diluar nege 
ri. Sebagai tjontoh diterangkan, bah 
wa sesuatu obat jang berharga Rp 
I,— misalnja, oleh ' bekas Kepala 
Diawatan - Pharmasi itu — sesudah 
antara dia dengan pengusaha pa- 
brik dilakukan pembifjaraap — di 
minta supaja ditulis dalam kwitansi 
seharga Rp 5,—. Untuk ini kepada 
pihak pabrikant sudah tentu diberi- 
kan keuntungan lebih daripada har- 
ga obat jang semestinja. Hal “dan 
kelitjinannja jang demikian inilah, 
menuru, keterangan, jang mendjadi 
salah satu sebab dan tjontoh betapa 
sulitnja bagi pihak berwadjib mela- 
kukan pemeriksaan atas diri terdak 
wa itu, disebabkap segala2nja apa- 
bila hanja dilihat setjara sepintas 
lalu sadja, ' merupakan perbuatan2 
jang legaal karena djelas tertulis da 
lam kwitansi2 jang ditanda-tangani 
oleh pihak2 pendjualnja. 

Ketjuali tjontoh seperti disebut 
kan diatas, masih banjak lagi 
faktor2 lainnja seperti itu, jang 
tidak kurang berbelit2-nja sehing 
ga agak melambatkan ' djalannja 
pemeriksaan karena segala sesua 
tu mengenai itu harus diteliti dan 
dibongkar setjara mendalam. De 
mikian sumber Antara. Diterang 
kan, bahwa untuk kepentingan 
pemeriksaan mengenai persoalan 
ini, pihak berwadjib beberapa 
waktu berselang telah mengirim 
tenaga dan orang keluar negeri 
dengan tugas melakukan penjeli 
dikan. , 

Sepandjang keterangan jang di 
dapat, ketjuali Drs. Hartono, sam 
pat. sekarang belum ' dilakukan 
penahanan2 terhadap lain2 orang, 
ketjuali beberapa orang jg hanja 
dipandang perlu didengar ' kete- 
rangan2-nja. Tapi sementara itu 
ditegaskan, bahwa pemeriksaan 
mengenai persoalan ini belum se 
lesai sampai disini sadja, tetapi 
masih terus berdjalan dan dilaku 
kan dengan giat. (Antara) 

  

seterusnja bahwa sardjana2 Sov 
jet tlh mendapat rahasia? tenaga 

atom. Dalam waktu singkat mere 

ka telah berhasil mengendalikan 
tenaga atom utk perekonomian so 
sialis. 
Kenjataannja sadja bahwa kon 

perensi 4 Besar di-Berlin-tlih dilak 

sanakan, sudah menimbulkan ke 
redaan tertentu dalam ketegangan 
hubungan internasional. Suasana 
internasional jang lebih “baik, 
akan tertjipta pula apabila 
diadakan persetudjuan2 dagang 

antara Sovjet Uni dan dunia Ba 
rat, kata: Voroshilov. : 

Tapi bagaimanapun djuga, So 
vjet Uni sekarang terkepung, dan 
oleh sebab.itu rakjat Sovjet tidak 
boleh “mengabaikan pertahanan 
nja.. Kemudian Voroshiloy men 

tjela keras sistim birokrasi dan 
'stjara2 memimpin dari kantor2”. 

(Antara-Reuter).   
  

3 Djuta ,,Djanda Tak Sah“ 
DR. WURMELING Menteri Uru 

san Keluarga  Djerman «Barat pada 
pers menerangkan bahwa usaha me- 
naikan djumlah kelahiran disana te 
lah gagal oleh karena kemerosotan 
moral jang terdapat di Djerman Ba 
rat. Berdasarkan keterangannja di 
antara penduduk Djerman Barat jg 
berdjumlah 49.000.000 djiwa itu ter 
dapa 26.000.000 wanita dari per- 
bandingan tsb terdapat diantara 4. 
laki2 untuk 5 wanita. Kenjataan 
lainnja jang menerangkan bahwa ki 
ni terdapay kelahiran jang lebih ba- 

njak dari kanak2 laki2, baru sete- 
lah 20 tahun kemudian dapat diketa 
hui. 

Diantara 1.000 penduduk  hanja 
terdapat kelahiran baru 14 kanak2. 
Ini merupakan gedjala jang sangat 
gelap untuk hari kemudiannja Djer 
iman Barat, Kemudian ia menjata- 
kan bahwa ,,kini Djerman Barat se 
dang menghadapi. keadaan jang pa 
ling berbahaja jalah malapetaka Pe 
lenjapan bangsa”. Oleh Menteri itu 
tengah direntjanakan pembajaran se 
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dedak ana AktonkamomnahKniwpa oleh 
Lembaga Kdi nan nediruain 

am. Cnta 0m ehi Cop ras oagan 
Dea Ka aa MP oran ai 
Beroitnwe nba 

i 

be kap Bahana 

djumlah 20 Mark pada tiap2 una 
ketiga sebulannja. 

Diantara tahun 1946 dan 1952 ter 
dapat pertjeraian sedjumlah 14 dju- 
fa orang di Djerman Barat, sedang 
100.000 pasangan telah mendjalan- 
kan perkawinan ta' resmi, tanpa me 
lalui geredja. Kini disana terdapat 
hampir 3 djuta djanda, dan 530.000 
anak2 jang baru 7 bulan dalam kan 

Menteri Wurmeling mengeluh. ten 
tang akibat jang merusak dari film2 

   
   

Terdapat Di Djerman 
k buatan Hollywood jang telah meme 
rosotkan ahlak rakjat Djerman Ba- 
rat, jang djuga mengakibatkan bhw 
pada tiap2 perkawinan — dilahirkan 
anak2 jang baru 7 bula ndalam kan 
dungan. Olehnja kini dimaksudkan 
untuk merubah2 undang2 pertjerai- 
an demikian rupa, hingga  sukarlah 
dilaksanakan. pertjeraian2.. Keadaan 
sekarang adalah 

rai dari isterinja, apabila ia selama 
2 tahun telah hidup bersama dgn. 
wanita lain, (Antara). 

  Ban PN 

sedemikian rupa 
h'ngga seorang suami mudah bertje. 

3. Sabah (rabuk), 
- duk Cotabato djangan membunuh ti 
pa-rupanja Catalan belum tahu betapa ngeri keadaan di Cotabato. . ROKAN RN MAU SARANA 

WN 

Drs. Hartono Lakukan 
Korupsi Jang Litjin 

Djaksa Agung Beri Instruksi Memper- 
tjepat Pemeriksaan Ketjurangan Kepala 

“ Djawatan Parmasi 
PTO menurut keterangan jang di 

tiepat proses 
1 bekas Kepala Djawatan Pharmasi 

t yang sebagaimana diketahui dituduh ter libat dalam soal ketjurangan mengenai sedjumlah besar obat2-an 
Perbua tan ketjurangan jang menurut tu » 

Kk 

besar2. McCall me ini kepada pemerintah pusat Filipina. Hama tikus di Cotabato ini dan bahan makanan lain2-nja seluas ribuan hektar, Laporan tadi organisasi besar — Missi PBB dan 
tuk memberi pertolongan kepada korban2 hama ada seorang guru sekolah rendah bernama Lazaro Catalan, jang 

»Committee for American 
tikus ini. Semen 

pabrik, jang akan mengerdjakan 
r 4 minjak, 5, kulit. 

us2 jang menjerang tanaman2 

mengeluarkan perintah kepada 
pemeriksaan terha 

Hartono dalam soal ini, meliputi 
djutaan rupiah. 

Umur100Tahun 
Tidak Akan Merupa- 
kan Hal Jang Aner 
Lagi Bagi Manusia 

  

EDISI POS, 

   Bumi 

Kelaparan Aki- 
Cotabato 

satu suku bangsa Moro (Pili- 
jang telah “ mendjadi gila dan 

Demikianlah laporan jg diterima 
B untuk Kanak2) James McCall, 
provinsi Cotabato: dipulau 
laporkan keadaan jg mengerikan 
telah memusnakan tanaman padi 

dengan segera menggerakkan 2 
Remittances Everywhere” — un 
tara itu, diprovinsi Tarlac (Luzon) 
akan minta idzin kepada peme 

daging2 tikus mendjadi: 1. Maka 
Diandjurkannja. supaja  pendu- 

-nja, melainkan mendjualhja. Ru- 
(AFP). 

  

ru Mesir 
Akan Dibentuk Oleb 
Opsir2 Bekas Angg. 

Dewan Revolusi 
PARA OPSIR Dewan Revo- 

lusi Mesir akan membentuk se- 
buah partai politik, sesudah 
mereka kembali mendjadi pen- 
duduk sipil. Demikianlah kata 
menteri pembimbing “nasional 
Mesir, Major Saleh Salim, ke- 
pada opsir? korps kavaleri Me- 
sir Kemis pagi Partai ini akan 
tetap mendjundjung tinggi tji- 
ta2 Revolusi, dan tentara akan 
mendjauhkan diri dari politik, 
kata Saleh Salim, jang mendja- 
di anggota Dewan Revolusi 
pula, 3 
Gerakan Pembebasan. Mesir”, jg 

dibentuk oleh Dewan Revolusi sesu- 
dah. radja Farouk diturunkan dari 
tahta itu, mungkin sekali. akan diro- 
bah mendjadi partai, kata Saleh Sa-   

DR. EDWARD McCORMIC ke- 
Ina perhimpunan kedokteran Ameri 

ka hari Kemis meramalkan, bahwa 
menurut pendapatnja mentjapai nsia 
100 tahun itu agaknja akan segera 
mendiadi soal biasa. Dalam p'dato- 
nja dimuka Centennial Science Fo- 
rim Rebo malam, McCormick me- 
nerangkan bahwa puntjak itu mung 
kin belum pernah tertjapa' dalam 
angan2 hidup. ,,Selama hidup saja, 
puntjak itu telah naik dari 33 men- 
djadi 66”, demikian katanja. Ia me 
nambahkan, bahwa pengetahuan je 
makin mendalam dilapang penjakit2 
djantung dan nadi2 masih memung 
kinkan bertambahnja umur manu- 
sia. Pastilah masalah ini dapat di 
atasi. Kalau suntikan jang akan di 
tjoba tahun ini ternjata tidak berha 
sil, maka segera akan bisa dihasil- 
kan suntikan lain jang effektif. 

MecCormick djuga optimistis akan 
diketemukannja  tjara pengobatan 
untuk kangker. Mungkin dalam tem 
po 5 sampai 10 tahun penjakit ini 
bisa ,,ditjegah” dengan diketemukan 
nja sedjenis obat. (UP). 

#Tentara K 

Nota Indonesia tersebut telah di- 
sampaikan kepada pemerintah Be- 
landa, antara lain berhubung  de- 
ngan berita dalam harian De Tele- 

graaf tanggal 19 Pebruari jang lalu, 
bahwa veteranen legioen Nederland 
bermaksud mengirimkan sebuah de- 
tasemen ke Maluku Selatan guna 
membantu pemberontakan "RMS? 
dengan sendjata. Didalam rapat pro 
test jang diadakan oleh legioen terse 
but di Bellevue di De, Haag pada 
tanggal 18 Pebruari, ketua Stichting 
”Oud Wapenbroeders”, Drs. Damste, 
menjatakan dengan  djelas, bahwa 
veteranen legioen Belanda itu seti- 
ap waktu bersedia memberikan ban 
tuan mereka, djika “RMS” memin 
tanja. 

Dalam nota . itu Komisariat 
Agung Republik Indonesia telah 
mengingatkan pemerintah Belan: 
da kepada pernjataan resmi dar 
pihak pemerintah Belanda sendiri, 
bahwa proklamasi ,,RMS” adalah 
satu pemberontakan terhadap Pe- 
merintah Republik Indonesia jang 
tah. Diperingatkan pula kepada 
pemerintah Belanda akan adanja 
aktivitet2 Ir. Manusama di Neder- 
land, jang rupanja tidak memper 
dulikan larangan pemerintah Be 
landa untuk mengadakan kegiatan 
kegiatan politik. Karena aktivitet 
Ir. Manusama itu njata2 ditudju- 
kan untuk merugikan Republik 
Indonesia, maka — Komisariat 
Agung Indonesia di Den Haag 
minta kepada psmerintah Belanda, 
supaja mengambil tindakan2 seper 
lunja guna mentjegah terulangnja 
tindakan2 politik dati Ir, Manu- 
sama tersebut. 

Seterusnja dikabarkan, . bahwa 
Kuasa Usaha Indonesia di Neder- 
land, Mr. Susanto Tirtoprodjo, 
hari Djum'at ini terbang kembali 
ketempat “djabatannja di Den 
Haag. ! 

Seperti diketahui, Mr. Susan- 
to Tirtoprodjo telah mengadakan 
pembitjaraan2 dengan pemerin-   tah mengenai soal2 jang berhu- 
bungan dengan masalah pembata 

lim, dan tjita2 Revolusi akan dike- 
nakan terhadap seluruh Mesir, apa- 
bila partai jang akan dibentuk oleh 
bekas2 opsir tadi akan menang' da- 
lam pem'lihan umum. 

Tapi, kata Saleh Salim, kalau par- 
tai ituwkalah, maka partai ini akan 
melakukan ,,oposisi jang bersifat kon 
struktif, dan akan melawan segala 
sesuatu jang bisa merugikan kepen- 
ingan2 Mesir". 3, 

Saleh Salim mengulangi pernja- 
tan, bahwa dalam bulan Djuli jad. 
akan dibentuk sebuah madjlis' kon- 
stituante, jang anggota2nja akan di- 
pilih dalam pemilihan universil. 

telah dipilih. 
Untuk memperbaiki keadaan ini 

telah diadjukan berbagai pendapat, 
kata Saleh Salim, misalnja bahwa be 
berapa anggota hendaknja diangkat 
oleh pemerintah: beberapa anggota 
mungkin akan dipilih oleh organisa- 
si2 seperti Perhimpunan: Akademikus. 

Tapi, soal ini sekarang “ sedang 
dibitjarakan oleh Dewan Revolusi 
dan kabinet, serta para ahli hukum. 

  
e4Maluku? 

Indonesia Protes Supaja Belanda Me 
larang Rakjatnja Membantu ,,RMS” 

KOMISARIAT AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Den Haag telah mengirimkan: nota kepada 
permintaan, supaja pemerintah Belanda mengambil tindakan2 seper- 
lunja guna mentjegah semua usaha jang merupakan bantuan lang- 
sung atau tidak langsung dari kalangn rakjat 
rakan ,,R.M.S.”. Kelalaian pemerintah Belanda dalam mentjegah 
usaha2 demikian itu akan memberi pengaruh h 
perhubungan antara Republik Indonesia dan 
didapat keterangan dari p'hak Kementerian 

pemerintah Belanda dengan 

Belanda kepada ge- 

sangat buruk kepada 
Nederland, Demikid 

Luar Negeri, 

lan statuut Uni Indonesia — Be- 
landa. Keadaan peladjar2 Indo- nesia di Nederland jang telah me ngalami kesulitan mengenai izin 
tinggalnja disana, telah dibitjara- 
kan pula oleh Mr, Susanto dgn 
Menteri PPK. Mr. Moh. Yamin 
dan Menteri Luar Negeri Mr, 
Sunarjo. (Antara). 

  

Perlombaan 
| Isap Pipa 
Wk Canada Dapat Mengi- 
sap Pipa Nonstop Sela. 

ma 80 Menit 
PERTANDINGAN ta- han lama isap pipa sedu- 

nia, bukanlah barang jang mustahil terdjadi, demikian U.P. dari Montreal. Maple Leaf Pipe Club dari Mon- treal telah mendapatkan inspirasi bara untuk me- ngumpulkan djago pengisap pipa dari 7 negara untuk 
mengadakan pertandingan 
tahan lama isap pipa, Ke-7 
negara itu ialah anada, 
Amerika Serikat, Israel, Ne 
derland, Inggris, Australia 
dan Selandia Baru. Gerson Hecht akan mewakili Cana 
da dalam pertandingan tsb., p dan rekord yCanada untak 
Isap pipa atas namanja ja: 

80 menit, Masire2 pe- serta diharapkan memper- 
gunakan pipa jg diprodu- 
sir dinegerinja sendiri, se- 
perti Meerchum untuk pe- 
serta dari Nederland Hoo- kah. untuk peserta dari 
Israel, Briar untuk peserta2 
dari negeri jang berbahasa 
Inggris, dsb.-nja, Pertandi- 
ngan isap pipactsb. akan 
dilangsungkan. di. Montreal 
Canada pada tgl. 28 Maret     (118 akan datang. 

Na & “ 

Partai Ba-| 

Tapi, kata Saleh Salim, pemerin- 
tah mungkin akan menolak beberapa. 
anggota madjlis jang tertentu, jang | 

Belanda Akan Kirim : 

  

  
 



  

    

      

   
   
     

  

   
    

        

   
   

    
    

   
    

     
    
   
   
   
    

    
   
   
   
    
   

    

     

    
   
   
    

   

   
   
   
   

  

    

   

   
   

    

  

   

  

   

      

    

    

  

    

    
   
    

     

   

    

    

   
    

  

     

   

            

    

  

    
      
    

    

DP Propinsi 

Kitit bentjana Me 
penderitaan para 

Br Dalam kata | nbukaan 
 tono menekankan kepada sege 

   

   

mengandjurkan kepada u 

kakan, bahwa ditindjau dalam 
| dut politik, peristiwa 

njatakan ragu?nja ' 

atau tidak. Untuk usahakan bantuan 
Jebih djauh Balja Umar adjukan sa- 
ran unuk memi 6 
bajargn kartjis2 bioscoop di Djawa 
Tengah. . 

Diantara pemandangan? jang di- 
kemukakan oleh para anggauta pada 
umumnja menjetudjui untuk berusa 
ha memperhebat  usaha2 bantuan 
dan diharapkan untuk pula memper 
hatikan sampai pada waktu2 menda 
tang. Anggauta Suhartono dalam hal 
ini mengemukakan, hendaknja tjara2 
memperhatikan sekitar bentjana Me 
rapi tsb supaja diselenggarakan dlm 
djangka pandjang, sehingga benar? 
menolong nasib para korban. Dalam 
hal ini ia pun mengemukakan nasib 
beberapa korban Merapi pada tahun 
1930 jang hingga kini terlantar hi- 
dupnja karena kehilangan kampung 

| halaman disebabkan mendjadi dae- 

  

PEMBUKAAN LATIHAN 
»BENTARA TERRITORIAAL” 

.. Sebagai kelandjutan pembangunan 
dalam Angkatan Darat 4#err. IV, ma 
ka pada tgl. 8 Maret djam 09.00 ber 

| tempat di Asrama besar Salat ga te 
“lah dilangsungkan upatjara pembuka 
(an "LATIHAN BENTARA TERRI 

TORIAL (L.B.T.) Angkatan jang ke 
IX. Upatjara tsb diresmikan oleh Ma 
3 Selo Ali, Perwira Menengah 
rusan Territorial. Latihan Bentara 

tsb semula berkedudukan di Wonoso 
bo kemudian pindah tempat di Pur- 
woredjo dan sekarang bertempat di 
Salatiga. Adapun jang ikut dalam Ia 

—  tihan ada 125 orang Bentara Terri- 
“ig (B.O.D.M.) dari wilajah Terr. 

PERAMPOKAN DI 
TEGOWANU. 

Pada tgl. 10 Maret tengah ma- 
lam dirumahnja seorang pendu- 
duk nama W. dukuh Depok, Ke- 
dungwungu, Tegowanu telah di- 
datangi 5 pendjahat jang a.l. ber 

. sendjata abir. Perampok-tadi ber 
— hasil mengambil barang? seharga 
— Ik. Rp. 572-—, sedangkan isteri- 

nja W. mendapat pukulan ringan 
ari salah seorang perampok. De 

ngan hatsil tersebut kemudian pe | 
rampok tadi mengundjungi ru- 
.mahnja K. jang berhatsil pula 
menggondol barang2 seharga Rp. 

54,50. K. mendapat pukulan2 
dari perampok tersebut. 

PERIKANAN/TAMBAK DI 
“DJATENG. 

  

Untuk keperluan kolam2 perika- 
nan rakjat di Djawa Tengah Utara 
jang luasnja Ik. 19.000 ha pada t- 
ap2 tahunnja dibutuhkan bibit ban- 
deng (nener) sebanjak 55.000.000 
ekor. Kebutuhan nener sebanjak itu 
25.000.000 ekor dapat dipenjhi dari 

— hasil daerah sendiri sedang kekura- 
—. ngannja didatangkan dari daerah 

Diawa Timur. Dgn bibit nener tsb. 
dalam tahun 1954 ini d'harapkan 

|. «kan menghasilkan ikan bandeng se 
—. banjak 2.800.000 kg. seharga Rp. 19. 

».. 600.000.—. Disamping ikan ban- 
deng tsb kolam2 (tambak) itu pun 
menghasilkan udang dan ikan rutjah 
jang datang sendiri dalam aliran air 
laut jang untuk th. 1954 ini akan 
menghasilkan mafing? 1.285.000 kg. 
dan 965.000 kg seharga Rp. 5.782. 
"500,— dan Rp. 3.377.500,—. 

Dibanding sebelum perang hasil 
perikanan tambak sekarang ini rata? 
lipat dua kali. Seperti diketahui da- 

—. lam setengah tahun jl. tambak2 tsb. 
. menghasilkan 2.544.666 kg. jang ter 

diri ikan bandeng, udang dan ikan 
rutjah, sedang pada th? sebelum pe 

    

ROMBONGAN STAF ,,K” ME- 
NINDJAU POS MERAPI 

penindjau dari Staf "K” jang terdiri 
a.l. Residen Milono dengan segenap 
para Bupati daerah Kares. Semarang, 
beberapa pembesar Polisi dan dari 
Au dari Militer a.l. Majoor Selo 

Ts 
ap 

— Ali dari Staf Divisi Diponegoro dan 
— Majoor PranotoeKomandan R.I. 14, 

— Merapi di Djrakah dan selandjutnja 
ke daerah pengungsian di Selo. Mak 
sud dari penindjauan tsb ialah untuk 
menjaksikan dari dekat guna didja 
dkan bahan2 jang. konkrit dalam 
mengambil tindakan2 lebih landjut. 

PAN-NEGARA URUSAN 
TG. MORAWA. 

— diperbantukan kepada gubernur Bu 

ta, dalam pertjakapan dengan P.I. 
Aneta, mengatakan bahwa ia oleh 

'bagaj ketua Panitia Negara dalam 
urusan soal Tandjong Morawa. Dika 
takan, sebelumnja pengangkatan ini 
ditgtapkan, pusat telah madjukan per 
m ntaan apakah residen Soebekti dju 
ga bersedia didjadikan residen: koor 
dinator untuk daerah Atjeh. Permin 
aan pusat utk. didjadikan residen 

' koordinator daerah Atjeh, belum da 
|. pat diterimanja. Usaha dan tindakan 

“njelesaian Tandjong Mgrawa itu, re 
siden Soebekti Pusponoto belum ber 

landjut. Dikatakan, bahwa ja akan 

| pi bila keadaan belum lagi mengizin 
kan, maka ia berdiam lebih lama la- 

, " 

    

spada segenap anggauta untuk 
menindjau dan memperhatikan pada para penderita dan menghadapi 
kemungkinan2 bilamana Merapi benar2 meletus. Dalam pada itu ia 

milihan umum nanti para pengungsi ungsikan, supaja 
dan korban2 tsb dapat mengikuti kembali. Dalam hubungan ini ang- 

ungut tambahan pem mempunjai 

ig rata2 setahunnj ja 2.400. E FE 
000 kg,” Pen Ata djam 2 malam terdjadi sua- 

telah tiba di Pos Pendjagaan Gunung | 

Residen Soebekti Pusponoto jang | 

diono, sebelum berangkat ke Djakar | 

pemerintah pusat telah diangkat sel 

“apa jang akan diambilnja dalam pe| 

sedia memberikan keterangan lebih | 

berada di Medan selama 2 bulan, tah 

  

ang DPR Djawa Tengah. 
Daerah Bahaja Perlu 

— Dihutankan Lagi 
Usul Beberapa Anggauta — Penduduk 
Sekitar Merapi Sebaiknja Dipindah 

TG. 2/3 BERLANGSUNG sidang pleno hari pertama dari 
. Djawa Tengah jang dihadliri oleh 38 anggauta 

A 
nja untuk lebih memperhatikan    

g hari tsb chusus membitjarakan se- 

anja antara lain ketua Muljadi Djojomar- 
lebih mendalam 

1 anggauta uniuk menjerahkan sehari dari 
uang sidangnja kepada fonds Merapi. 

Oleh wakil Ketua DPD Propin- rah terlarang. Pem'ndahan sangat 
Si Djawa Tengah Balia Umar dikemu perlu diadakan karena menurut ke- 

| jalam su- njataan akibat peletusan th. 1930 tsb 
bentjana Mera hingga kini ratusan . hektare tanah 

pi tsb. dapat mentjiptakan kesatuan mendjadi tandus. 
setjara spontan dan menimbulkan se Beberapa anggauta mengusulkan, 
mangat sosial jang njata. la pun me agar daerah2 jang termasuk berba- 

apakah dalam pe haja, dimana pendudukaja telah di 
didjadikan hutan 

gauta S. Mangkupranoto mengusul- 
kan supaja Pemerintah segera harus 

rentjana tempat2 jang 

tertentu untuk memindahkan para 
pengungsi tsb, dengan perlengkapan 
alat2, biaja dll. Dengan demikian di 
harapkan para pengungsi dapat ter- 
tarik untuk pndah ketempat jang 
baru. 

Demikian djalannja sidang sam- 
pai tengah hari itu, dan pembitjara 
an tsb akan dteruskan pada ma- 
lam harinja dan pada sidang hari 

kedua, jang akan membitjarakan pu 
la hal2 jang mengenai perumahan 
pengungsi, rumah2 sekolah dan per 
lu tidaknja diadakan pem'ndahan. 

Bantuan seksi Pendidikan. 

Sidang pada malam harinja te- 
lah mendengarkan laporan dari 
anggauta DPD seksi Pendidikan 
Njonjah Suryahadi, dan laporan 
dari anggauta DPD seksi Peker- 
djaan Umum dan Pertanian sdr. 
Wasitnotojuwono. Dalam laporan- 
na itw Nj. Suryahadi mendjelas- 
kan tentang nasib murid2 dan 
para guru jang diungsikan, dan 
usaha2 jang telah didjalankan da- 
lam membuka kembali sekolahan2 
itu. Mengenai rentjana selandjut- 
nja dikatakan a.l. bahwa akan di- 
bangunkan lagi 8 buah gedung se- 
kolah untuk persediaan para pe- 
ngungsi dan murid2 jang 
diungsikan nanti apabila bahaja 
mendatang. Letak gedung? seko- 
'ah itu akan ditindjau lebih lan- 
djut, dan jang telah dipastikan ja- 
lah di Kabupaten2 Magelang 4 
buah, Bojolali 2 buah dan Klaten 

nekankan, bahwa bantuan jang 
diselenggarakan oleh seksi Pendi- 
dikan ialah bersifat geestelijke 
voeding, berupa santapan otak 

rut rentjana, diantara para pe- 
ngungsi nantinja akan diadakan 
pemberantasan butahuruf, dan 
basi para wanita2nja djuga akan 
diberikan pekerdjaan tangan. 

njediakan 
000,— sebagai ongkos pemindahan 
dan kini masih mentjari daerah ma 
na jang sesuai bagi para pengungsi 

tersebut. 

—.
 

PERNJATAAN DIREKTUR 
LS.C. PUSAT. 

Menjambung berita pernjataan ber 
sama para peladjar Inst. Studie Cen- 
trum kepada Direksi Inst. tersebut 
mengenai soal pembajaran uang se- 
kolah dsb. sebagaimana jang telah 
kita muat. lebih djauh sdr. R.A. Su 
tedjo Direktur ISC Pusat dalam. su- 

ratnja menjatakan, bahwa pernjata- 
an itu adalah atas perbuatan dari 
enkelingen jang sangat merugikan 
bagi peladjar2 lainnja. bahka, meru 
gikan Instituut - sendiri. Mengenai 
pembajaran uang sekolah paedago- 

gisch bukan urusan anak2 sebagai 
murid, tetapi urusan sekolah de- 

.ngan orang tua/wali murid. Djadi 

  
PPISC tidak berhak untuk menuntut | 
'mengenai hal tersebut. Sangat dise- 
salkan atas terdjadinja tuntutap, itu, 
karena peraturan jang didjalankan 

| oleh Inst. Studie Centrum sudah la-: 
zim diadakan disemua sekolah. De- 
mikian al. pernjataan Direktur ISC 
Pusat. 

| PERAMPOKAN. 

di- Beberapa waktu berselang 
pada dukuh Toren, Ond. Gigir 

tu perampokan jang berani. Keti 
ka- Rasid pada ketika tersebut 

I membuang air, tiba2 ia disikap 

Pada tgl. 8 Maret jbl. Bombana oleh 2 orang jang ' tak dikenal 
dan kemudian R. dibawa masuk 

“kedalam rumah. Beserta menan- 
| tunja ia lalu di'ikat. Dengan ber- 

ganti-ganti kemudian 2 pendjahat 

tadi mengambil barang2 seharga 
Lk. Rp. 614,— dan achirnja me- 

. ngilang. 

akan: 5 3 : 
terdapat 60.865 orang murid 

4 

hikut serta dalam 

  

SOLO 
PERTANDINGAN TJATUR 
MEREBUT KEDJUARAAN 

SURAKARTA. 
Pada hari Minggu tgl. 28-3 jad 

oleh Pertjaso (Persatuan Tjatur So- 
lo) akan diselenggarakan Pertandi- 
ngan Tjatur Kedjuaraan' Surakarta. 
Pimpinan Pertandingan tsb dise- 

rahkan kepada» Hadji Rachmat, A. 
Staar, Tan Ie Sing, dan-Suwarto, Ba | 
gi para pemenang disediakan hadi- 
ah? jang berharga, ap & 

Para penggemar tjatur jang ingn 
: pertandingan tsb. 

dapat mendaftarkan diri pada: Tan 
Khiem Tong, Villa Gantiwarno Kar 
t'sono' S5fo, dan H. Rachmat Djaje 
ngan Solo. Pada hari Minggu pendaf 
taran dapat diterima pula pada Ru- 
mab Makan ,,Kadipolo” Solo. 

KONGGRES PERSATUAN PE- 
MUDA BANTENG/PEMUDA | 

BURUH SELURUH 
INDONESIA. ' 

Pada tgl. 18 dan 19-3 jad. ,,Persa 
tuan Pemuda Banteng/Pemuda- Bu 
ruh” seluruh Indonesia akan melang 
sungkan Kongresnja ke-I di Solo. 

Berhubung dgn itu telah dibentuk 
Panitya ,Kongres, jang  susunannja 
sbb: j 

Ketua: Sumbogo, Sekertaris: D.Su 
rantho, Penerangan: Nick Sumarni 
dan Niek Salami, Keuangan: Sumar 
s0 

  

Utusan Surakarta adalah: S. Hag 
njo dan D. Surantho. . 

PERTANJAAN TENTANG 
PEMILIHAN UMUM 

Setelah sekian kalinja diadakan 
penerangan tentang pemilihan 
umum, maka 'kini Diwt. Penerangan 
Kb, Klaten mengadakan pertjobaan 
pertanjaan kepada umum. tentang 
hal tsb. Pekerdjaan 'ini diselenggara 
kan oleh pegawai Kantor  Penera- 
ngan di Ketjamatan2 seluruh Kabu- 
paten Klaten untuk mengetahur. 
sampai dimana pengertian masjara- 
kat tentang hal pemilhan umum. 

  

  

PERKEMBANGAN S.R. DI 
DJATENG. 

Menurut keterangan, dewasa ini di 

daerah Inspeksi Sekolah Rakjat Dja 
wa Tengah ketjuali Jogja dan Solo, 

jang 
akan menempuh 'udjian masuk seko 
lah? landjutan menengah. - Djumlah   

2 buah. Achirn'a pembitjara me-' 

dan santapan batin. Sebab menu» 

|. WRINGINSARI MEMBAGI 

Lebih djauh didapat kabar, bah: 1 
wa pihak jang berwadjib telah me-, 

beaja sebesar Rp 3.000. 

| mempertiajai diri sendiri. 

  

sebanjak itu jalah 1.438 dari SR VI 
tahun dan 28 SR- dari 4 sampai € 
tahun. Dibanding tahun jl. djumlah 

penempuh udjian selalu naik, misal 
nja 19S1 sebanjak 27.900 orang ke 
mudian 1952 sebanjak 34.600 orang 

dan th 1953/1954 jl. 48.600 orang. 
Adapun djumlah mereka jang lu- 

lus sbdr tahun 1951 sebanjak 1846, 
1952 sebanjak 267» dan tahun ber- 
ikutnja mendjadi 244. 

PERKEBUNAN  SEKETJER 

» ( GRATIFICATIE. 
Seluruh buruhnja menda- 
pat bagian. 

Setjara singkat kemaren telah 
dikabarkan tentang kundjungan 
Residen Milono kepada perkebu- 
nan Seketjer Wringinsari didae- 
rah Kendal. Maksud dari pada 
kundjungan tadi, a.l. ialah utk. 
memberikan gratificatie kepada 
para pekerdja masing2 jang ber- 
djumlah seluruhnja Ik.- Rp. 114. 
000,— jang terbagi antara Staf 

PEMBUATAN BENDUNGAN 
DI SUNGAI PAPAH. 

Pembuatan bendungan di Sungai 
papah desa Kalimenur Kab. Wates 
Diokja seperti jang dikabarkan bebe 
rapa bulan jang telah lampau, bah- 
wa sekarang usaha itu sudah ham- 
pir selesai jang memakan biaja le- 
bih kurang Rp.45.000 berasal dari 
“Pemerintah, dan telah dimulai pula 
pembuatan saluran2nja. jang Ik. 2 

| km. pandjangnja. Usaha itu kesemua 
nja tjukup dikerdiakan oleh rakjat 
disekitarnja dengan setjara - bergo- 
tong-rojong. Menurut ' perhitungan, 
setelah bendungan tadi selesai akan 
dapat mengaliri sawah jang luasnja 
Ik. 800 ha., dan dapat menghasilkan 
3 kali sebelumnja usaha tersebut. 

MAGELANG”. 
sSRAKJAT SALAMAN MEMBA- 

NGUN SALURAN, 
Rakjat didesa Kalisalak, Djebeng- 

sari dan Ngampeldento -katjamatan 
Salaman, Magelang kini sedang g at 
membikin saluran air baru, memben 
dung Kali Kutu dengan beaja Rp. 
12.000,—. Kali Tjebong Rp. 13.900 
dan membuat bendungan Siran dng 
beaja sebesar Rp. 11.100,—. 

Sebag'an besar beaja tersebut dipi 

kul oleh rakjat didaerah itu sendiri 
dengan gotong rojong. 

PERINGATAN HARI WANITA 
INTERNASIONAL. 

Minggu siang bertempat digedung 
Pantja Warsa Magelang untuk meri 
ahkan Hari Wanita Internasional. 
oleh Jajasan Ibu jang diketuai Ibu 
Judodibroto, isteri bupati Magelang, 
telah diselenggarakan — demonstrasi 
mengh'as makanan. Hasil pendjualan 
untuk korban Merapi dan panitya 
Penitipan anak-anak dipasar Redjo- 
winangun. Malamnja bertempat di 
gedung Cantine Baru oleh Gabung- 
an Organ'sasi Wanita Magelang te- 
lah diadakan malam resepsi, selain 
memperingati hari Wanita internas o 
nal djuga ulang tahun ke II dari Ga 
bungan Organisasi Wan'ta diketuai 
oleh Ibu Kusumohadi. Pada malam 
resepsi itu telah diuraikan riwajat 
Gabungan Organ'sasi Wanita, diachi 
ri dengan pertundjukan. 

Oleh golongan Tionghoa Senen ma 
lam digedung Pantja Warsa telah di 

adakan pula peringatan, dengan men 
dapat perhatian tjukup- memuaskan 
hasil pertundjukan disumbangkan un 
tuk korban Merapi. 

BREBES 
RAPAT AKBAR N.U. 

Berkeaan dengan peringatan 
Isro' dan Mrrodj Nabi Mocham- 
mad s.a.w., maka bertempat di 

Surau muka rumahnja Abd. Azis 
Tagrib, Djatibarang Lor akan di- 
adakan rapat akbar pada hari Ming 

gu tgl. 14 Maret djam 8 pagi. Ra- 
pat diselenggarakan oleh Muslimat 
NU/Fatajat NU dan Madjelis Wk. 
Tjb. Djatibarang (Brebes). Para 
pembitjara antaranja dari Semarang, 
Djakarta dan Surabaja. 

  

  

24 krt. tiap gr. Rp. 38.50 nom. 
22 krt. tiap gr. Rp. 37.50 nom. 

Singapore, 11 Maret: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 147.— beli. 
dan Str. $ 153.— djual.   personeel, pegawai bulanan, .pega 

wai tidak tetap, pekerdja. tetap 
dan lepas. Satu .per tiga dari 
djumlah tersebut diatas atau Ik. 
Rp. 38.000.— atas nama masing- 
masing pegawai dimasukkan ta- 
bungan 17 Agustus di Bank Rak- 
jat Indonesia. Residen Milono 
bertindak sebagai ketua dari Ba- 
dan Penjelenggara Urusan Rekon 
struksi dan — menerimakan pula 
buku? tahungan, . Nasehat Resi- 
den Milono a.l. mengatakan teri- 
ma kasihnja kepada para peker- 
dja dan dinjatakan pula, bahwa 
keuntungan dari pada perkebun- 
an tadi.memang berhak diterima- 
nja, karena hatsil keringat para 
pekerdja. Ki Ronggo menjaran- 
kan, bahwa Perkebunan tersebut 
dapat didjalankan oleh orang In- 
donesia dengan succes. Hal ini 
ada penting dan dapat merobah 
pikiran lama dari bangsa Indone- 
sia jang tidak pertjaja kepada 
diri sendiri. Succes tersebut me- 
rupakan 

Sore 
harinja Residen Milono dengan 
rombongannja. tiba.kembali di 
Semarang. 

HATSIL BERSIH DARI PEN- 
DJUALAN UNDIAN. : 

Beberapa waktu berselang di- 
kabarkan tentang usaha  OPR 

Bulustalan untuk . mengadakan 
pendjualan loterij. Perlu kiranja 

Bitelaskan. bahwa hatsil penda- 

patan bersih 1076 akan disum- 

bangkan kepada korban G. Me- 
rapi. 

suatu stimulans untuk ! 

Londen, 11 Maret: 
Harga emas internasional me- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb : 
Emas Beirut tiap ounce 35.12. 
Emas Macao tiap ounce 37,03. 

2 MAKER TIA 

RADIO     
Semarang, 14 Maret 1954: 
Djam 07.10 Suara Nien, 

Disco Varia: 08.15 Irama ringan 

guan Gema Angkasa: 09.30 Hibu- 
ran Minggu pagi: 12.30 Pekan Da- 

tang: 13.15 Lagu2 Dari film Hin- 
dustani: 13.40 Tionghoa modern, 
14.00 Ork. Haw, 17.05 Taman Ke- 
panduan: 17,45 Rajuan Norma Sa- 
nger: 18.00 Tjahja Kemala: 18.15 

Louis Kentner piano: 19.15 Lemba- 
ran Budaja: 20.05 Podjok - Studio: 

20.25 Kwartet Teruna, 21:30 Lang- 
' gam dan Krontjong Aseli: 22.15 Ba 
| tjaan Buku: 23.30 Tutup. 

Surakarta, 14 Marep 1954: 
Djam 09.15 Imbauan pagi: 07.45 

Permainan orgel: 08:30 Taman In- 

drija: 09.00 Rempah2 Akad pagi: 
09.15 Gema  Saparua: 09.45 The 
Marlin Sisters dll.: 10.00 Rajuan 
pagi: 10.45 Sidney Torch: 11.00 Se- 
tengah djam hid The  Progressine: 
11.30 Klenegan Lengkap, 13.45 Da 

ri wanita untuk wanita, 17.05 Kwar 

  

ARE aa URAIAN RAN | - -»- T5yg pemerintah tidak lebih 
“ HARGA EMAS. dulamemperingatkan itu semua 

Semarang, 11 Maret: kepada jang bersangkutan pada 
24 karat: djual Rp. 38,50 | chususnja, kepada chalajak ramai 

beli Rp. 38.— | pada umumnja, bahwa: 
22 karat: djual Rp. 35.50|  Tiap-pernjataan, apakah itu 

5 beli Rp.. 34.— | berupa demonstrasi ataupun, rapat 
Djakarta, 11 Maret: besar dan sebagainia jang tidak 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

07.30 

08.30 Taman Kanak2: 09.00 M ng- 

    

  

Hari Senin telah datang dipelahuhan 

    

Belawan di Medan, 417 orang? 
transmigrasi dari Djawa, Di Sumatera — Timur mereka akan mendapat 

sehidan g tanah. 
z 

  

MENGENAI SEKOLAH T 

dari STMA tersebut jg dulunja 

gedung sekolah, terutama untuk 

Parki Tak | 
Setudju 

Terhadap Larangan Ber- 
demonstrasi 

PADA PRINSIPNJA Parki 
tidak bisa menjetudjui adanja la- 
rangan berdemonstrasi (sekalipun 
buat sementara) jang sekonjong- 
konjong itu, dan jang hanja di 
dasarkan kepada peristiwa jang 
paling achir terdjadi, sebagai aki- 
bat dari atau disebabkan oleh 
demonstrasi. “Demikian Ketua 
P. B. Parki (Partai Kebangsaan 
Indonesia) dalam keterangan ter 
tulisnja kepada pers. Apa jang di 
namakan ,,perang dingin”. demi 
kian keterangan itu selandjutnja, 
antara golongan2 atau aliran2 ter 
tentu sudah lama terdjadi.- Per 
tentangan sentimen2 dan ketega 
ngan antara aliran2 tertentu sudah 
lama berlaku dan tjukup tegas 
memperlihatkan tanda2 tidak 
mudah mengatasinja.  Sungguh- 
pun baru jang terachir itu sadja 
demonstrasi jang mengorbankan 
djiwa manusia, namun demon- 
strasi2 lainnja sebelum itu sudah 
menggambarkan suasana sengit 
jang bisa dikira-kirakan mudah di 
susul oleh sesuatu kemungkinan 
sebagaimana terdjadi jang paling 
achir itu. - 

    

sambil mendjaga ketertiban 
umum, apalagi njata?  mengan- 
tjam .ketenteraman, maka peme 
rintah akan terpaksa melarang 
(untuk sementara) itu semuva. Dja 
di larangan itu sebagai tindakan 
jang penghabisan, pada instansi 
terachir. 5 

Dalam hal demikian, sekalipun 
Parki mendjundjung tinggi hak2 

yazasi rakjat seperti antara lain 
' mengadakan demonstrasi, Parki 

  
(STMA) di Jogjakarta, Mr. Dr. R. 
gi staf dari Djawatan Perindustrian, menerangkan kesan2-nja sete 
lah mengadakan penindjauan, bahwa sebenarnja bangunan ss»dung 

STMA itu untuk mendidik kader” 
watan Perindustrian dan masjarakat umumnja, maka keadaan ge- 
dung STMA tsb., perlu mendapat perhatian istimewa. 

Sekolak Technologie 
Jg Satu?nja Di Indonesia Terdapat Di 
Jogja—Penting Bagi Rentjana Pelaksa- 

naan Industrialisasi Dinegara Kita 

ECHNOLOGIE Menengah Atas 
S.P. Atmosudirdjo, pegawai ting 

adalah bangunan darurat jang di 
pakai untuk Kementerian Perdagangan/ Perindustrian dan Kemen 
terian Pertanian, tidak tjukup sjarat2-nja “untuk dipakai sebagai 

STMA. Melihat keadaan usaha 
jang sangat diperlukan oleh Dja 

Pendidikan STMA dibu 
tahkan sekali. 

STMA jang didirikan oleh Djawa 

tan Perindustrian (Kementerian Per 
ekonomian) adalah satu2nja  Seko- 
lah Technologie di Indonesia jang 

dalam masa pembangunan sekarang 
terutama menudju kearah industria- 

Iisasi, pendidikan STMA itu me- 
mang sanga, dibutuhkan. Dalam pa 
da itu Atmosudirdio menerangkan, 

bahwa STMA jang didirikan sedjak 
tahun 1948 itu, harus dapat ditjuku 
pi kebutuhannja guna mendapat te 

naga2 technoloog jang terdidik. Di 

tegaskannja bahwa menurut rangka 
pendidikan perindustrian, maka ST 
MA itu dimaksudkan sebagai seko- 
lah untuk mendidikkan dasar2 lapu 
ngan perindustrian, djadi pengetahu- 

an jang bersifay technologie umum 
dan belum lagi keachlian dalam sua 

tu #jabang-perindustrian. 

Tamatan STMA dikirim 
ke ,,Balai2 Penjelidikan”. 

Menurut rentjana  Djawatan 
Perindustrian, setelah lulus dim. 
udjian penghabisannja, peladjar2 
akan dikirim ke ,,Balai2 Penjeli 
dikan” untuk mengikuti kursus 
tertentu menurut ketjakapan dan 
bakatnja masing2. Dengan djalan 
begini. sebagaimana di negara? 
merdeka lainnja, kita akan mem 
peroleh tenaga2 kedjurusan atau 
keachlian chusus, jang dapat me 
njumbangkan keachliannja itu, 
untuk lapangan pembangunan ne 
gara. 

Tentang keadaan peladjar2-nja 
dari STMA itu, diterangkan bah 
wa dalam masa peladjaran 1952/ 
'53 jang sudah tamat, telah pula 
diangkat sebagai pegawai dan di 
tempatkan didaerah2,  diantara- 
nja ada jg bekerdja di Djawatan 
Pusat. 

Tenaga guru perlu di- 
tambah. 

Mengenai tenaga? gurunja di 
njatakan bahwa sebenarnja se- 
orang guru tetap sadja jang me 
ngadjar ilmu technologie dan 
pengetahuan umum tidak” mema 
dai. : Karena pentingnja STMA 
ini baik pada waktu ini, maupun   akan bisa menjetudjui tindakan 

Itu. 
Dalam halnja seperti jang ber 

laku sekarang, jaitu larangan de- 
monstrasi jang sekonjong-konjong 
dan hanja didasarkan kepada per 
istiwa jang paling achir terdjadi, 
Parki pada prinsipnja tidak bisa 
menjetudjui. 

Demikian keterangan Ketua 
P.B. Parki. (Antara) 

» 
  

tet Putri: 17.45 Rajuan Putri: 18.15 
Mimbar Kesehatan: 18.30 Njanj'an 
Sutji: 19.15 Klenengan gadon: 20.15 
Klenengan gadon (landjutan): 20.45 
Pendidikan Rochani: 21.20 Malam 
Manasuka: 22.15 Malam Manasuka 

(dandjutan): 23.00 Tutup. 
Jogjakarta, 14 Marey 1954: 
Djam 07.15 Tjerita hari minggu: 

07.30. H'dangan pagi: 09.15 Negro 
spirituals: 09.30 Eddy dengan pia- 
nonja, 09.45 Dari ruang  Disco- 
theek kita: 10.15 Wajang Orang: 
13.10 Minggu gembira: 13.40 Sua- 
ra Sang: 17.00 Taman Ksatria: 
17.45 Hiasan sore: 18.15 Concerto 
Grosso: 19.15 Krontjong. Langgam: 
19.40 Krontjong Langgam  (iandj.): 
20.15- Remadja Seriosa, 21.30 Ujon- 
ujon Gandem marem, 22,15 Ujon2 
Gandem Marem (landjutan): 24.00 
Tutup. 

untuk masa jang akan datang, 
maka tenaga2 gurunja mesti pula 
ditambah setidaknja 3 atau 4 
orang guru tetap. Disamping itu 
SIMA masih mempunjai djuga 
20 orang tenaga guru jang tidak 
tetap, disamping mengadjar pada 
STMA, mereka adalah guru te- 
tap pada sekolah2 lain atau pega 
waji dari salah satu Kantor/Labo 

.ratorium dan pula ada jg maha- 
“siswa Universitet Gadjah Mada. 

keadaan : 
laboratorium STMA tsb. menurut | 

Selandjutnja tentang 

Atmosudirdjo, perlu ada ruangan 
jang tjukup luas untuk keperluan 
praktek. Ruangan laboratorium 
jang sekarang ini. masih kurang 
memuaskan, terutama utk. dapat 
menjimpan bahan2 kimia jang 
berharga. 

Kamar bekerdja (werkkamer) 
dari STMA itu. perlu mendapat 
ruangan jang luas untuk menem 
pstkan mesin2 dan perlengkapan 
alat2 lainnja, sehingga 'STMA 
betul2 dapat berdjalan baik dan 
memuaskan, demikian Atmosudir 
djo. (Antara) 

& 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek GORKOM, Bo- 

djiang 135 dan KOO HWIE Peko- 
dian 99 dibuka hingga diam 20.00. 

Uni 3000 m', 

nada, Djepang, Swedia, Amerika 

Dari dalam negeri telah meng 
adjukan permintaan j 
ialah pertambangan Bangka Bili- 
ton, Djawatan Kereta Api, Dja 
watan Grafica d..l. Kemungkinan 
perhatian lebih besar lagi. Untuk 
propaganda dan  pengumuman2 
resmi akan dikeluarkan risalah2 
dan poster2 djuga keluar negeri 
jang semuanja kini masih dalam 
persiapan. Pembangunan stand2 
d.LI. akan dimulai selambat2-nja 
dalam bulan April. Anggaran 
belandja taksiran kotor Rp 512 
djuta. 

Lapangan pameran. 
Menurut keterangan lapangan 

jang akan dipakai untuk Pekan 
Raya Ekonomi Internasional itu 
ialah lapangan bekas Pekan Raya 
Indonesia 1953 di Djalan Keba 
joran Baru. Berhubung dengan 
lapangan tsb. telah “disediakan 
oleh kotapradja untuk keperluan 
pembangunan rumah sakit, maka 
telah diadakan persetudjuan dgn 
pengurus Jajasan Rumah Sakit, 
supaja dapat dipakai pindjam se 
kali lagi untuk keperluan pame- 
ran dalam tahun 1954. 

Kini persetudjuan telah tertja- 
pai dan hanja menunggu resminja 
dari pihak kotapradja Djakarta. 

Gabungan Pekan Raya2 
Nasional. : 

Sesuai dengan usul ketua Pekan 
Raya Surabaia, Walikota Moesta 
djab, maka dikandung niat akan 
diadakan konperensi untuk mem 
bentuk suatu gabungan Pekan 
Raya? Nasional diseluruh Djawa. 
Untuk persiapan maka J.M. Lai- 
had akan mengadakan perhubu- 
hgan dengan ketua Pekan Raya 
Surabaia. 

Seperti diketahui, kini diselu- 
ruh Djawa telah terbentuk badan” 
Pekan Raya Nasional  dikota2 
Bandung, Semarang, Jogja, Solo 
dll. disamping Surabaja dan Dja 
karta. 

Untuk menjelenggarakan suatu 
Pekan Raya, baik nasional mau 
pun Internasional di Indonesia, 
perlu diadakan suatu kerdjia-sama 
erat antara organisasi2 pengusaha 
nasional dan pengusaha2 lainnja 
didalam negeri dan Dewan Exhi- 
bition Indonesia Pusat, demikian 
keterangan J. M. Laihad, 
DEIP, kepada ,,Antara”. 

ketua 

diantaranja ! 

  

Persiapan? Pekan Raya 
Ekonomi Internasional 

Akan Diadakan Di Djakarta Besuk 
197 Agustus : 

Baik Rusia Maupun Amerika Akan Ambil Bagian 

DEWAN EXHIBITION Indonesia Pusat dim. tahun ini akan 
mengadakan Pekan Raya Ekonomi Internasional jang direntjana- 
kan akan dibuka pada tg. 17 Agustus 1954 di Djakarta. Persiap- , 
an-persiapan kini sedang dilakukan dan hingga kini telah tertjatat 
dengan resmi untuk turut mengambil bagian jalah negara2 Sovjet 

Tjekoslowakia 1000 m', « 
bakal turut ialah diantaranja Italia, Brasilia, Mexico, R.R.T., Ka- 

sedangkan negara2 jang 

Serikat, Hongkong d. |. |. 

da siapa jang mempunjai tjita2 
sama supaja lebih baik bersama 
memperkuat organisasi ' Dewan 

Exhibition Indonesia Pusat, dari 
pada mendirikan usaha2 tersendi 

ri jang akibatnja bersaingan sa?u 

sama lain. 1 
Seperti diketahui, Dewan Exhi 

bition Indonesia Pusat dibentuk 
beberapa waktu jang lalu dengan 

tudjuan membantu pemerintah 

dalam mengusahakan Pekan Raya 
Internasional tiap tahun. 

Diterangkan, bahwa Dewan Ex 
hibition Indonesia Pusat — tengah 

membentuk perwakilan dinegara2 

jang mempunjai hubungan ekono 

mi dengan Indonesia, dan dibe 

berapa daerah di Indonesia dgn 

maksud dapat mengumpulkan ba 

rang2 pameran jang diperlukan 
untuk luar negeri. (Antara) 

  

KES ISB — KES. PSIS 43. 
Pertandingan distrik PSSI Dja 

wa Tengah jang berlangsung pada 
hari Djum'at sore dilapangan 
Stadion Semarang antara Kes. 
ISB Purwokerto dan PSIS Sema 
rang berachir 4—3 untuk keme 
nangan Purwokerto. Angka pada 
waktu istirahat menundjuk 2—1 
untuk Purwokerto. Kekuatan dari 
kedua belah fihak berimbang. 
Kekalahan dari PSIS terutama di 
sebabkan karena keeper Han 
Siong main tidak safe. 

BULUTANGKIS. 
Pada tgl. 6-3-54 dilangsungkan 

pertandingan persahabatan — antara 
Pers. Bulutangkis D.PLA.D. mela- 
wan P.B. P.O.M. jg. terachir 6 — 3 
untuk kemenangan P.B. D.PI. A.D. 

PERNJATAAN SIMPATI 
PEM. - ITALIA. 

Pemerintah Italia telah menjatakan 
simpatinja kepada pemerintah Indo- 

nesia berkenaan dengan bentjana 
iang dialami rakjat Indonesia oleh 

meletusnja gunung Merapi. Untuk 

membalas pernjataan tadi, kemarin   Menteri Luar Negeri Sunarjo met 
ngirimkag kawat terima kasih kepa- 

da Menteri Luar Negeri Italia, Atti- 

Selandjutnja diandjurkan kepatio Piccioni. 

  

Dompet 

terima Suara Merdeka” 
Penerimaan baru :   

  

    

Djumlah derma tsel. 10-3-1954 jang di- 

Merapi | 

Rp. 136.128,30 

  

Kesatuan Kaum Pensiunan  (K.K.P:) 

Ne AAN Ae ana Anya Sia Taka Rp. 75,— 

S.R. VI No. 2 Rembang Wil. Pen. Sek. 
Daerah Kendang on PL IA 1 10B39 

Pen. S.R. Karanganiar Kab. Kebumen -,, 67,85 

S.R- VI Kentjong II (Kentjong Djem- 
Denga naa Me ngan PAN Dasa 53, — 

Djawt. Peneranga Kab. Pekalongan 47 — 
Suru2 Wil. P.S. Kuwu Ii di Gundih 

Kah, Grobbbar. 5 kie u Tantan 2D, — 

Kepl. SR. VI Gunung Wungkal, Taju 24,10 & 
Kepi. S.R. VI th. Karanganjar (Kadjen) 

Pa OA a73 an Pa Nila 18,30 
S.R: HI Klepu B. Pingit Pringsurat, 
Me PUN Oa hap His enan LE dana Sa lang 

S.R. Sendanwaru (Kragan), Lasem ... ., 17,50 

S.R. VI Sendanghardjo Wil. P.S. Go- 
dong, Grobogan Semarang ........ 19,30 

Kepl. S.R. VI No. 6 Sokaradja (Pur- 
KONTAN SALE Sa AE NT USG ik aa 

K.P.K.B. Dermasan di Pangkah (Tegal) 15,50 

Kepl. S.R. III th. Kalikangkung ...... 15,— 

SR. 6 Karanganjar Kaw. Pangkah, 
Ne EA aa ara Insan Pa 17, — 

Kepl. S.R. 3 th. Ked. Banteng Pang- 

aan Be en AN ae AA 15,— " 
Wakil Kepl. S.R. VI Kabunan Taman- 

Dem ta era taaa a ls na id 18,30 

Kepl. S.R. VI Keb: zan — Karang- 

ME el Ne TA TU en Tu 18,50 
Isep SR VNot Ah BIihtin Me uda 14 — 
Kepl. S.R. VI Djatinggoro II Gombong 13,40 
Pemimpin Kp.Kb. Ungaran di Ungaran 19,50 

S,R. VI Tempuran Salaman Magelang 125 

S:R. HI Butuh Temanggung ...... 19,75 
Kerl. S.R. VI Brengkeien Purworedjo 18,45 
Kepl. S.R. VI No. 6 Purworedjo ...... 15 

: SR. VI No. 4 Kroja: Kab. Tjilatjap 18,50 
| S.R. VI Ngronggah/S.R, IH Balong/ 

SR II Karanggereng Who Ga 13,25 
S.R. II Rowoputro Banjubiru Amba 
PE ina A ku apa y Lena l Kei In 

Kepl. S:R. VI Dispara kuion Binangun 
KEPO aa ai un SN Teaka daan Deh aon 738.25 

Djumlah : Rp. 136.867,05 
Semarang, 11-3- 1954, 

Kel. Iskandar, Djl. Lusi 38, Blora (26 pt. pakaian bermatjam-ma- 
tjam, sudah. terpakai). | 

1       
  

Pabrik Anggur 

    

   

    

menbaguskan air susu, ha- 

nja dengan Anggur Branak 

Tjap Lontjeng. 

dan Obat Tjap 

LONTIPN 
Anggur Branak 

Penting sekali untuk para ibu jang habis bersalin 

Uatuk ma nbersihkan darah 

memberi tenaga baru dan 

  

pat 

bikin badan 

Merk .JAN NEN” 
Anggur Wanita 

Untuk mendjaga kewarasan para wanita, maka djangan 
lupa minumlah selalu Anggur Wanita Tjap Lontjeng, kerna 
bagi para wanita jg 
datang bulan tidaix 
tertentu, sering kepu- 

.tihan muka putjat, da- 
dise.npuahkan. 

Anggur Wanita men- 

   

  

da naik 

langsing, nja. 

aa TP. 

pranakan ring- 
kas, muka ber- 
tjahja, buah da. 

menbikin awet 
muda pula ada 

DAPAT BELI PADA : 

Anggur 
ibu jang sedang hamil, perlu dikasih minum 

Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak di dalam 
Para 

    

  

    dan 

kandungan 

sehat 

Antay 

       ada-        

nja dan me- 

mudahkan 

  

di waktu 

melahirkan 

Djalan Pinangsia II No. 30. Telp. 913 Kota 

DJAKARTA-KOTA 
Anggur Kuat Kolesom 

Jang sanggup memberi 
S lainnja segala rupa 

  

Kuat Kolesom badan            

    

tenaga kuat, bekerdja giat, 

penjakit pun sukar mendekat. 

ONTJENG 

Djika selalu meminum anggur 

Tenaga, Darah dan Sumsum. 
penjakit dapat dihindarkan. 

   
    sehat,   

    

  
  

bae 
s
u
k
 

Un
i 

T



   
  

  

Serombongan mahasiswa2 Asia, jung pada waktu ini bekerdja dan belu- 
:Idiar di Diepang telah mengundjungi pertundjukan tari2-an jang diadakan 

2 dirumahnja seorang pengusaha film..Djepang jang 

1 Yamamoto.Duduk, ke-4 dari kanan adalah seorang mahasiswa Indone- 

  

Indonesia sekarang   
Dalam UUDS swapradja masih 

tertjantum. Karena itu pemerin- 

tah memakai peraturan dalam 

kenamaan, — Kajiro 

  

: sia, Widagdo Budidarmo, kan dengan perkembangan keta- 
$ f emas Kbb ba tanegaraan Indonesia. Lambat! 

Pure 5 pa laun hal itu akan harus membawa- . 2 £ 2 . .. K3 g : F 1 f 1 P ti aa l a san pembubaran pemerintahan 
: 1 & a a 8 a n ja si . Wapradja. 

— Ruslan Abdulgani Tentang »Ideolo- 
.gie Dan 

REBO PAGI digedi 
pembukaan Pendidikan 

oleh pegawai2 

dengan pembukaan ini 
kepada salah satu aspekt jang penting daripad 

| pembangunan apparatuur pemerintahan kita, 
f Corps pegawai pemerintahan jang tinggi mutunja, dan mampu me 

mikul tugasnja. Har 

  

Dalam pembukaan ini Sekretaris 
Djenderal Kementerian Penerangan 

jang pada pokoknja mengupas soal 
Pantja Sila jang sudah ditetapkan 
dalam Mukaddimah Republik Indo 

| nesia kita, dalam hubungannja dgn 
| pelaksanaan pemilihan umum jang 

akan datang, karena menurut Rus- 
lan, ada kalanja timbul pula angga- 
pan, bahwa undang? dasar jang di- 
buat nanti itu akan terlepas sama se 
kali dari undang2 dasar kita jang se 
karang ini. Ada orang? jang sudah 

|... menggambarkan, bahwa konstituan- 
| te jang akan dibentuk nanti ,.akan 
“dapat dipakai untuk mendirikan ne- 

gara jang lain, negara jang tidak ber 
dasarkan Proklamasi 1945”. Dalam 

—  hubungannja dengan ini Ruslan mem 
— peringatkan akan utjapan Presiden 

Sukarno pada tanggal 4 Maret jang 
“Ialu dalam upatjara resmi pelantik- 

| an Biro Irian, ialah supaja dalam 
|. menghadapi pendapat? itu .,orang 
— hendaknja tetap setia pada djiwa dan 
— dasar Proklamasi Kemerdekaan ki- 
P3 tah 

—.. Setelah mengupas soal ini dari ber 
— bagai sudut lebih satu djam lamanja, 
— dengan menguraikan udjian2 jang te 

lah dihadapi oleh dasar Proklamasi 
“Kemerdekaan kita, jaitu udjian2 jg 
berwudjud agressi2 Belanda, kemu- 
(dian jang berwudjud peristiwa Ma- 
un, dan paling ach'r jang berwu 

djud proklamasi - Negara-Islamnje 
 Kartosuwirjo jang diperkuat oleh Ka 
| har Muzakkar dan Daud Beureueh, 
—- dan setelah mengemukakan berbagai 
| dasar USSR dan negara? Demokrasi 

| Rakjat serta negara? Asab, demikian 

    
Sa 

  

   

    

    
   
    
   
   

    

   
     

   

     
     

    
      

    

   

    
   
    

    
    

   

    

    

  

| ja Sila, Ruslan mengambil kesim- 
— pulan sebagai berikut : 

: 1. Pantja Sila adalah filsafat Nega 
| ra jang lahir sebagai collegtieve-ideo 
- Jogie dari seluruh bangsa Indonesia. 

2. Filsafat Pantja Sila adalah pa- 
| da hakekatnja suatu realiteit dan pu 

— Ia suatu noodzakelijkheid bagi keutu 
— han persatuan Bangsa Indonesia se 

| bagaimana tiap2 filsafat adalah sus 
tu noodzakelijkheid pula. 

3. Didalam funksinja sebagai fon 
d Negara, ia telah bertahan 
terhadap segala udjian baik jang da 
tang dari kekuatan? contra-revolusi 
Ooner, Maupun jang datang dari ke- 
kuatan? extreem. 

4. Didalam kedjadian2nja dari da 
. lam, ia masihemengandung ruang jg 

|. Iuas untuk berkembangnja penegas- 
| an2 lebih landjut. 

5. Didalam PantjaSila tertjapa'lah 
K keseimbangan sNilai rochaniah dan 

. djasmaniah dari manusia Indonesia. 

   

  

Keributan' 
Di Pakistan 

Dim Mengadakan Pemi- 
lihan Di Dacca 

FRONT PERSATUAN dari fi- 
hak oposisi oleh sebuah harian 
ma Mera Lanang ega men- 
apat sokongan jang luas dalam 

Pe jang Kimi ing ber- 
angsung di Bengal Timur (Pa- 
kistan Timur). 

  

Harian itu, jang haluannja me-| 
njokong pemerintahan pusat dari 
Liga Islam, memperingatkan bah- 
wa di Dacca, ibukota dari Benga 

djiwa, mungkin akan dibentuk 
suatu pemerintahan oposisi. 

Dalam pada itu harian diatas me 
— wartakan tentang terdjadinja kerusuh | 

an2 dalam pemilihan2 di-Daccal pal 
da-fari Selasa jl. 

Dalam kedjadian itu 15 orang te-| 
lah mendapat luka2 dan 600 orang 
ditahan. Diwartakan pula tentang 
terdjadinja ketjurangan2. Seorang Ia 
ki2 telah ditawan ketika ia berusaha” 

5 untuk memasukkan suaranja ditem- 
pat untuk orang2 perempuan dengan 

... memakai djubah jang rapat. (Antara 
Ma aa AFP ab : 

  

f Pegawai Kementerian Penerangan 
- angkatan ke-NI, aon Sana mn 1 

: staf Kementerian P 5 
| Perang, pegawai Kementerian Agama dan Agraria, sebanja 
orang. Menteri Penerangan Dr. L. Tobing menerangkan, 

120 "Masalah swapradja di Solo diwak 
, bahwa tu belakangan ini banjak menarik per 

sebenarnja diletakkan tekanan lagi | harian dan protes2 telah dikemuka- 

Ruslan Abdulgani memberi tjeramah | 
mengenai ,,Ideologie dan Negara”, | 

|tegisakebelakang ,.Tirai Besi” telah 

. pun pendapat2 mengenai dasar Pan| 

tidak puas. Ada sadja orang jang 

| sebanjak-banjaknja. Mentjipta se 

|nalan lama jang masih tetap baru 

. Timur jang berpenduduk 42 ata ) 

Diseluruh Indonesia terdapat le- 
bh dari 272 daerah swapradja. 
Pemerintah menginsiafi, bahwa 
pemerintahan swapradja itu tidak 
sesuai dalam susunan pemerintah, 
tetapi berusaha menjelesaikan ma- 
salah ini setjara berangsur-angsur. 

Masalah Solo. 

Negara” 

uc Stat (Djakarta) dilangsungkan 

ngsung 1 tahun lamanja, diikuti 
enerangan, anggoita2 Angkatan 

a rangkaian usaha2 2 kan terhadap dipertahankannja swa- 
ialah pembentukan pradja. Djuga dari berbagai daerah 

dengan pemerintahan swapradja — 
meskipun tidak setjara - menggeger- 

kan — telah diterima protes2 terha- 
dap sistim pemerintahan itu. 

Segala pernjataan dan protes2 itu 
dipeladjari dengan seksama oleh pe 
merintah dan digunakan sebagai ba- 
han dalam mentjari penjelesaian jg. 
memuaska, terhadap masalah ini. 

Emoh Diang- 
gap »Katjung“ 
ANGGAUTA2 komunis dalam 

dewan perwakilan rakjat an 
bari Rebo ramai keluar mening- 

  
'djadi ,,sebutan” atas diri wakil Jah berdasarkan kontrak, baik de- 
pemimpin mereka Hiren Mukherji ngan kontrak djangka pandjang ma- 
oleh wakil ketua dewan. Ketika' xpun dengan kontrak pendek. 
berlangsung perdebatan mengenai | 
sebuah amendemen, kaum komu- | Akan hilang dg sendirinja. 
nis .terus-menerus mengganggu Sesudah proklamasi kemerdekaan 
menteri dalam negeri Kailashnath hubungan itu telah berubah. Peme- 
Katju. Wakil ketua minta supaja rintahan swapradja tetap dipertahan- 
anggota2 komunis diam. Mukherji kan, tetapi didalam rangka kemente 
mendjawab, bahwa anggota2 ko-/ rian dalam negeri. Penjelesaia,, kepa 
munis tidak suka diperlakukan se-|da ketatanegaraan Indonesia lam- 
bagai ,,katjung2”. Wakil ketua ke-! bat-laun akan .menjebabkan hilang- 

Swapradja Tak Dapat Dibu- 
———, barkan Begitu Sadja 

Ketatanegaraan Jadonesia Lambat Laun 
Akan Menjebabkan Hilangoja Peme- 

— rintahan Swapradja 
PenjelesaiannjafK ini Sedang Dikerdjakan Di 

Hunt Kem. LN 

MASALAH SWAPRADJA mendapat perhatian sepenuhnja da- 
ri pemerintah dan diwaktu ini sedang berada dalam tingkat penje- 
lesaan, demikian keterangan kepala pemerintahan umum kemente- 

(rian dalam negeri, Sukartono, Selandjutnja diterangkan, bahwa di- 
daerah2 swapradja sendiri orang mengakui, bahwa pemerintahan 
swapradja sudah tidak lagi sesuai didalam susunan pemerintahan 

6 ini, Akan tetapi pemerintah berpendapat, bah- 
| wa swapradja itu tidak dapat dibubarkan begitu sadja, tetapi bahwa 
proses itu harus berkembang setjara berangsur-angsur. 

UUDS itu sebagai garis pedoman, 

bahwa swapradja masih tetap ha- 
rus dipertahankan, tetapi diselaras 

1 | Sebelum perang hubungan antara, 
3aikan ruangan sidang sesudah ter' perrerintah pusat dan swapradja ada: 

| Inddon Ba 
kistan-India 
Seorang Warganegara 

| India Tewas 
SEORANG warga negara India 

telzih dibunuh oleh polisi Pakistan 

  

d dekay perbatasan Perozepur, de- 
mikian diterangkan oleh wakil 
menteri luar negeri India Anil 
Chanda kepada parlemen India 
hari Kemis. Ia memberikan kete- 
rangan ini untuk mendjawab per- 
tanjaan jang diadjukan mengenai 
per'stwa tersebut. f 

Chanda menerangkan, - bahwa 
serombongan “polisi Pakistan te- 
lah memasuki wilajah India dan 
menawan seorang petani India jg 
kemudian dibawa oleh mereka 
kewilajah Pakistan. 

. Majat petani itu - diketemukan 
kira2 50 yard dalam wilajah Pa- 
kistan setelah terdjadi - tembak 
menembak beberapa lama antara 
polisi. India dan Pakistan. 
Chanda menerangkan, . bahwa 

pemerintah India telah mengirim 
protes kepada pemerintah Pakis- 
tan. (A.F.P.) 

»srestival 

Kanibal” 
5. Odachi Mengetjam 
Pengadilan2 Sekutu : 
PARLEMEN Djepang Kamis 

gempar, ketika menteri pendidik- 
an Djepang Shigeo Odachi (ke- 
tika zaman pendudukan Djepang 
di Malaya mendjadi walikota Si- 
ngapura) mengatakan, bahwa pe- 
meriksaan dan diadilinja pendja-   mudian minta supaja Mukherji nja pemerintahan swapradja. 

meninggalkan ruangan sidang: se-| Tidak lama lagi didalam parlemen 
luruh rombongan komunis bersa- akan dibitjarakan rentjana undang? 
ma-sama pergi. keakor mengenai pemerintahan dae- 

Pm |rah. Undang2 itu pasti akan berpe- 
4 ORANG DI MADJUKAN DI ngaruh terhadap soal swapradja itu. 

MUKA PENGADILAN ae 
Dalam usaha menudju kenegara INGGRIS. - 5 E 

4 : didakw Skak (kesatuan Indonesia sedapat mungkin 
Orang jang akwa MElakukAN akan diperhatikan otonomi sebesar Ka ai & 9 3 . - . pertjobaan pengiriman bahan? stra besarnja bagi pemerintahan daerah. 

Undang2 pokok mengenai pemerinta 
han daerah itu ditudiukan terhadap 
maksud itu dan berarti pula suatu 
langkah jang lebih mendekati kon- 
“solidasi pemerintah, demikian Sukar- 
tono. (Pia) , 

  

dimadjukan dimuka pengadilan Ing 
geris pada hari Rabu. Dalam perka 
ra itu terlihat pengangkutan tembaga 
seharga 460.000 sterling. Pemeriksa 

an akan dilandjutkan pada tanggal 
17 Maret. 

TJATUR Kenalkan: 
NDONESIA The HongOe 

Djago. Kapok' Gelanggang Tjatur Jg Ma- 
sih Tetap Aktip—Akan Memimpin Per- 

tandingan Pertjasi Nanti Di Tegal 
DALAM KUNDJUNGAN pengurus pusat Pertjasi ke Se- 

marang pada tgl. 28 Pebr. 1954 untuk berunding dengan tjabang 
Tegal, tampak orang jang sudah agak tua umurnja turun dari mo- 
bil Dr. Soewito. Tubuhnja ketjil sedang, djalannja gesit. Dari 
djauh dia sudah ketawa kepada saja Saja tidak pangling, itulah 
dia sdr. The Hong Oe dari Jogja, pemimpin pertandingan Pertiasi. 
Siapa tidak kenal dia? Sdr. The Hong Oe, pemain dan penggemar 
tjatur ,,kawakan”. Dalam lapang an sosial pun namanja tidak asing 
lagi. Baru2 ini dia mendjadi for matir C.H.T.H. Jogja. Memang 
berat mendjadi pemimpin pertan dingan. : 

    

  

Ada sadja orang jang merasa dalam ingatan. Seakan-akan baru 

merasa ,,mutung” dan mentjutji tjam inilah jang membuat orang 
maki dalam hati. Tapi tindakan y senang dan selalu kangen. Biar 
sdr. The tetap tegas, selalu ia|pun djauh, kalau sudah tjinta 
dapat mengatasinja. Memang bi- | tentu dekat dan melekat dihati. 
tjaranja tegas, tjeplos-tjeplos tan- | Dibawah ini tjiptaannja ..djauh 
va tedeng aling-aling. Tapi pun 
sering berkata pelan-halus, meng 
ikuti djalan pikiran orang lain. 
Itulah irama”  bitjaranja sdr. 
The Hong Oe. Irama saja kata 
kan, dengan sendirinja menjang 
kut pada arti ,.seni”. Memang ia 
'berdjiwa seni besar. Seni dalam 
arti mentjipta ..problim2 tjatur” 

dimata”, walaupun sederhana tapi 
tjukup menarik hati. Boleh ditjo 
ba djawabnja, asal djangan djauh 
dimata djauh dihati. Dan agar 
diangan memilih djalan ini boleh 
Teki saja” bait: Dia welingku 
adja lali”. Tentu sdr. The tidak 
akan lupa, boleh para penggemar 
datang jang ingin  menjaksikan 
nanti pertandingan  gong-tjatur 
guna fonds Merapi jang diseleng 
garakan oleh Ikatan Perwira Re 
publik Indonesia pada hari Ming 
su tgl. 14-3-54 digedung Negara 
Jogja. Tentu dia djuga ada, kalau 
tidak ada halangan. 

diak djaman ,,baheula”, sewaktu 
saja masih menetek dia sudah 
ada dalam gelanggang tjatur. 

Diadi bagi saja, sdr. The ada 
lah kenalan lama dan baru. Ke   
  

No. 5 .Djauh Di Mata” 
(Oleh: The Ong Oe — Jogja) 

Putih: Rh8, Pb2, Bdi, 

Bg7, Ka7, Kd5, 
pion c5, 24, g5 9 

buah). 

“Hitam: Re6, Md6, pion 

e7. (3 buah): 

TR. Putih djalan dulu dan 

mat dua zet 

Djawaban ditunggu selam-   
D.K.A. RUGI SEDJUTA KARE- 

NA ANGIN PUJUH, 
Mengenai angin pujuh jang pa- 

da tanggal 4 Maret jang lalu te- 
lah mengamuk di Genua-kade, pe- 
labuhan Tandjung Perak, dan di- 
antaranja telah menjebahkan se- 
buah kraan pengangkut batu-batu 
m'lk D.K.A. sepandiang 90 me- 
ter mendiadi rusak. Diawatan Ke- 
reta Api Exploitasi Djawa Timur 

| memberitahugan, bahwa kerugian 
| jang diderita oleh D.K.LA. dengan 

| kerusakan karena pengangkut ba- 
tu bara itu lebih Rp, 11000,000.— 

S
I
K
A
 

    

bat-lambatnja tg. 22/ 3-54. 

1 h 
pj : 7 
((              

  

ngan ini berachir sama, maka 
Botwinnik masih tetap mendjadi 
djuara dunia. 

Djusra Wanita Djerman. 
Untuk ketiga kalinja berturut- 

turut, berhasillah Edith  Keller- 
Hermann merebut djuara tjatur 
“onta Dierman dergan nilai 912 
mengalahkan lawannja Friedl Rin 
der jg hanja mentjapai nilai 82, 

Kedjuaraan dunia, 
Pertandingan (match) antara 

Botwinnik — (djuara dunia) mela- 
wan Smyslov (kandidat) — untuk 
merebut kedjuaraan dunia akan 
dimainkan di Moskow pada tg. 
16 Maret 1954 hingga ts. Il Mei 
'54. Pertandingan ini dilangsung 
kan sebanjak 24 partai, dengan 
ketentuan djika hasil  pertandi- 

  PA NT RU AL Ol Le Up 

kemarin terdjadi. Perasaan sema | 

hat2 perang Djepang oleh mah- 
kamah Serikat itu dibandingkan- 
nja dengan suatu ,,festival kani- 
bal? ,,pesta makan orang”, ,,jang 
diadakan oleh pemenang2 dalam 
perang antara desa2 kanibal”. Me 
nurut pendapat pribadinja, pihak 
jang menang tidak boleh menga- 
dili pihak jang kalah. 

Utjapan2 Odachi tadi mendja- 
di sendjata bagi kaum oposisi So- 
sial s Kiri, dalam perlawanan 
mereka terhadap kabinet Yoshi 
da, mengenai 2 rantjangan un: 
dang2 pendidikan jang dimaksuc- 
kan untuk melarang guru? seko- 
kolak melakukan kegiatan? poli- 
tik. 

Sosialis Kiri menjatakan bah- 
wa mereka akan mengadjukan 
suara tidak pertjaja terhadap 
Odachi, jang mendjadi menteri 
dalam negeri dalam salah satu 
kabinet zaman perang. 

Mereka njatakan, bahwa Oda- 
chi bukan sadja tidak diplomatis, 
tapi kata?nja tadi sama sekali ti- 
dak membajangkan bahwa Dje- 
pang bertanggung djawab atas 
perang dunia II. 

' Siosialis kanan mengatakan 
bahwa bagi seorang menteri tidak 
ada ..pendapat pribadi”, mereka 
akan minta pendjelasan dari P.M. 
Yoshida. 
“ Sekretaris kabinet, Kenii Fu- 
kunaga, mengakui dalam konpe- 
rensi pers, bahwa Odachi ,,ru- 
pa2nja agak terlalu dalam kata- 
katanja”, dan dinjatakannja ke- 
chawatiran bahwa utjapan tadi 
akan menimbulkan reaksi tidak 
baik di Australi dan Nederland. 
2 negara jang sedang berunding 
dengan Djepang. Djepang minta 
supaia kedua negara ini membe- 
baskan pendjahat2 perang jang 
mereka adili (Antara-U.P.). 

2500 Orang 
Diusir 

Karena Perantjis Tjemas- 
ke kan Serangan Di La- 

pangan Doson 

  
pada tanggal 22 Pebruari jg lalu) 

  

Suatu pasangan dansa jang dja- 
rang terlihat. Tampak seorang 
pawang (ahli mendjinakkan bi- 

“natang buas) sedang menari 
wals "dengan seekor singa kesa- 
jangannja. Tontonan jang isti- 

mewa ini dihidangkan dalam 
Circus Krone di Djerman. 

Gn». Tjeremai 
Djuga Giat 
TJAMAT Madja (Kabupaten 

Madjalengka) melaporkan, bahwa 
sedjak Rebo dari puntjak gu- 

mengepul dan bau belirang” ter- 
tjium sampai kedesa Argalingga di 
daerah ketjamatan Madja itu. Me- 
ngenai keg atan gunung Tjeremai 
'tu lebh landjut ti”mat Madja ti- 
dak memberi pendjelasan dan ha- 

nung Tjeremai tampak keluar asap | 

Dengan djalan bagaimanakah Mos 
kow dapat menghadapi soal itu? 
Djika dia dengan terus terang. meng 
usulkan untuk mengadakan suatu 
konperensi Empat Besar mengenai 
Korea, maka Washington pasti tak 
akan turut serta. Hal ini adalah ke- 
wadjiban pihak2 jang berunding di 
Pan Mun Jom jang berdasarkan pe- 
rintah PBB harus mempersiapkan 
suatu konperensi untuk mengadakar 
perdjandjian perdamaian. — Satu2nja 
djalan untuk mendekati soal itu dar' 
djurusan atasan ialah jang dipilih 
Moskow itu. Achirnja orang di Ber- 
lin menjetudjui untuk menarik kem- 
bali perundingan? itu dari suasana 
buruk di Pan Mun Jom. Dengan tja 
ra demikian telah ditjapai hasil2 jg 
lumajan jang tak pernah akan bis: 
diperoleh djika orang menggantung- 
kan dirinja pada konperensi . Pan 
Mun Jom semata-mata. Dan hilan» 
pula persoalan apakah Peking mau- 
pun Moskow itu harus dipandang 
sebagai jang turut berperang. Batas? 
untuk menentukan siapa jang turut 
berperang dan siapa jang tidak, ti- 
dak setadjam dulu. 

Sementara itu usaha Molotov su- 
paja RRT diakui sebagai negeri be- 
sar jang kelima-pun tidak berhasil. 

Dengan tegas telah dinjatakan bah- 
wa undangan untuk menghadliri kon 
perensi itu tidak berarti pengakuan 
de jure oleh semua negeri2 peserta,   

tan Geologi telah diberitahukan- 
aja (Antara). 

aja menerangkan, bahwa Djawa-! sedjauh negeri2 itu dimasa sebelum- 
nja tidak mengakui RRT. Akan di- 
undang djuga Korea Utara dan Se- 

  

  

Djamuan Jang Praktis-Ekonomis - Nasional Tulen 

-Tjuma 4 Wartawan Jang Boleh Ke Asiade— 

Asiade IV Mungkin Diadakan Di Indonesia — 

Bung Karno ,,Incognito“—Pembebasan Padjak 

DIMULAI TJERITA INI 
Tangerang, Disini akan dipusatka 
antenenja kepunjaan P.T. . jang 
di Kebajoran. Tentang djalan up 
nja pembatja sudah mengetahui 
ini. Tetapi perlu diterangkan keis 
dangan kepada hadirin. Djika bia 
orang diberi hidangan coca-cola, 
nja, kini PTT membuka inisiatip 
KELAPA MUDA diberi SEDOT 
daerah itu penuh dengan tanama 
Indonesia ini. Barangkali ini ada 
dan kementerian apabila mengada 
bisa diminum, degannja dimakan 
nomis - nasional tulen toh? 

SEKARANG SUDAH DEKAT 
tanggal pengiriman rombongan ke 
Manila. Maka mulai tgl. 1 April 
nanti. para atlip dan kesebelasan ki- 
ta sudah akan masuk trainingcentre 
untuk “dilatih.. sehebat2nja. Soal im 

kelak kita paparkan. Baik  kiranja 
kini kita obrolkan soal djumlah pe- 
ngikut. Sudah djelas bahwa bagi 
supporters biasa akan sukar dapat 
dipisen. Sedang untuk Wartawan 
djumlahnja akan terbatas sekali, ka 
barnja tidak akan lebih dari 4 War 
tawan. Hanja kita mendoa sadja su 
paja diantara 4 itu, wartawan Wah- 

joedi wakil ,,Suara Merdeka” akan 
tertjatat, sehingga kita akan dapat 
ikuti laporan2nja jang lengkap, is- 
timewa dan jang lutju2. Kiranja 
baik 'diuga dikabarkan disini, bhw 
djika tiada aral maka Asiade ke II 
itu akan diadakan di Djepang, se- 
dang jang ke IV sangar boleh djadi 
akan diadakan di INDONESIA. 

Lah itu. dia, akan - terima tamu 
internasional beribu2 sportsmen ki- 
ta. Ini kiranja perlu diperhatikan 
dan harus banjak kader jang ikut di 
kirim ke Asiade Manila ini, supaja 
siang2 sudah tjari pengalaman. Se- 
bab bukan sedikit organisasi jang 
harus diketahui dan dipahami be 
tul2: supaja nanti kalau sudah wak   PEMBESAR? Perantjis hari Ra- ' 

bu menjatakan bhw mereka kini 
sedang mengungsikan kira2 2500 
orang penduduk dari desa2 diseki- 
tar pangkalan - udara Doson, di-' 
mana sebagian besar orang2 Ame- 
rika ditempatkan di Indo China. 
Hal ini kata mereka ialah untuk 
menghadapi usaha2 pasukan2 
Vietmiah jang ,,dapat dikata pas 
ti untuk mengadakan serangan- 
serangan baru terhadap pesawat?2 | 
Amerika Dengan mengusir pen-' 
duduk dari pangkalan diatas, 18 
mil sebelah Selatan" Haiphong, 
Perantjs bermaksud untuk me- 
3gurangi bahaja serangan2 baru 
karena penduduk seialu memban- 
'a penjerang itu. Dalam pada itu 
komando  Perantjis mengatakan 
hahwa setelah pasukan2 Vietminh 
tu merusakkan 10 buah pesawat 
lilapangan terbang Catbi didaerah 
Haiphong pada hari Minggu jl, 
24 diam sesudah itu mereka me- 
agadakan serangan baru ditempat 
tu djuga, 

Sementara itu dikatakan pula 
bahwa hari Rebo didelta sungai 

dua tempat. 
1. Pertama disektor Ninh Binh, 

50 mil sebelah Selatan Hanoi, di 
mana tank2 Perantjis bertempur 
dengan meriam2 pasukan2  Viet 
minh selama satu djam didekat 
Phuly. 

2. Jang kedua di 31 mil sebe 
lah Selatan Hanoi dimana pasu 
kan2 Vietminh jang kuat menje 
tang dua kesatuan Vietnarre (Bao 

  
Dai).: (Antara-UP) 

Merah pertempuran2 berkobar di | 

tunja tidak pating pleot”- Pikirkan 
umpamanja bagaimana repoinja so- 
al pemondokan, transport,  maka- 
nan, reportase, radionja,  perhubu- 
ngannja, pressroomnja jang besar, 
dll. keperluan lagi. 

Maka kalau djumlah pengiriman 
ke Manila dikurangi, terutama dari 
pihak  orgdnisator2nja, bisa djadi 
merugikan kita. pn 

Ek 

GUNA MELENGKAPKAN 
OBROLAN KITA tentang ,.pembe- 
sar incognito” terlebih dahulu kita 
utjapkan banjak terima kas'h atas 
semua kawan2, pembatja2 jth. jang 
sama. mengirimkan tebakan. Perha- 

tian itu akan didjundjung tinggi 
oleh MANG GANDA dan akan le 
bih giat lagi berhubungan dgn. si- 
dang pembatja — lahir batin — su- 
paja kekeluargaan kita bertambah 

Pegawai 

dari Kaliangke, djalan menudju 

n.semua pemanfjar dengan tiang2 

kini tersebar ditengah2 kota dan 

atjara serta kepentingannja, kira- 
dari pelaporan dalam suratkabar 

timewaannja dalam memberi hi- 
sanja dalam upatjara2 demikian 
orange-crush atau lemon2 lain- 
nja dengan memberi hidangan 
AN dari damen itu. Dan memang 
n kelapa, seperti umumnja di 
baiknja ditiru oleh Jain2 djawatan 

kan pesta2 dan upatjara2. Airnja 

atau untuk masak. Praktis - eko 

gai keluarganja jang besar, jang ti- 

dak bisa d'pisah-belahkan, malah 

harus mendjadi se-erat-eratnja. 

Tjuma sajang, diantara penebak 

itu, tidak ada satu jang benar. Me- 

mang ini agak sukar dan mungkin 

saudara2 ragu2 akan menjebut sia- 

pa kiranja pembesar2 itu. 

Ini tiada lain dari pada Bapak 
kita sendiri, Bung Karno, Presiden 

kita di-iring oleh Walikota Djakar- 
ta dan Kepala Pulisi Djakarta-raja. 
Penindjauan setjara incogn'to (me 
njamar) begini memang ada guna- 
nja, bahkan besar sekali. Sebab de- 

ngan mengetahui sendiri keadaan 

rakjatnja, pemimpin bisa lebih ,.te- 
pa-selira” dan lebih giat bekerdja- 
nja. Begitu toh? 

Dan selamanja rakjat adalah tu 
lang-punggung jang setia dari Pe- 
merintah dalam susah maupun da- 
lam bungah. Malahan seringkali ka 
lau BUNGAH tidak ikut, kalau 

SUSAH sudah pasti. 
3 

aka 

ADA SLENTINGAN jg kta de- 
ngar, bahwa bagi pegawai negeri 
mungkin akan DIBEBASKAN DA- 
RI PADJAK -PADJAK. Wah, ini 
berat. 

Meskipun memang ini sukar su- 
lit sekali hidupnja para pegawai ne 
geri, apalagi jang terlandjur masuk 
Dua atau Tiga Isteri Istimewa, na- 
mun kalau dibebaskan sama sekali 
dari segala matjam padjak itu, ra- 
sanja agak terlalu ,,di-istimewakan!! 

Kalau memang mau ringankan 
penghidupan pegawai negeri, isti- 
mewa di daerah2 mahal seperti Me 
dan, Palembang, Djakarta, dll. itu, 
baiklah dengan lain tjara, mitsalnja 
seperti jang sudah diumumkan, pe- 
mer'ntah adakan distribusi akan ke 
perluan2 sehari2nja dengan harga 
murah. Tapi belasting alias padjak, 
siapapun harus membajar. Memang 

itu ,.loonbelasting” baik hapus, tapi 
diganti dengan apa sadja namanja, 
asal padjak masuk. Sebab pegawai- 
pun ikut djalan didjalan raja, ikut 
djalan diatas djembatan, ikut terima 
penerangan2 didjalan2 dll. lagi. 

Betul toh? Terhadap pembatja pe 
gawai negeri jang kiranja tidak se-   erat. Memang Mang Ganda meng- 

anggap segenap pembatja ini seba- 

AHLI2 KEMENTERIAN luar ne 
|geri Amerika telah selesai menjusun 
rentjana djawaban atas surat presi- 
den Korea Selatan  Syngman Rhce 
mengenai turut sertanja negara tsb, 

kedalam konperensi Djenewa, demi 
kian d' kabarkan Rebo malam, 

Rentjana  djawaban itu masih 
akan dikirim : kepada Dulles untuk 
disetudjuinja bla ia kembali dari 

konperensi inter-Amerika di Cara- 
jeas, Kabarnja pemerintah A.S, te- 

. Amerika Beri 

tudju dgn pendapat kami ini, kami 

Taktik Molotov. latan, Peking, Empat Besar beserta 

1. Maksud .Konperensi Djenewa 
| Utk Menarik Masalah Korea Dari Ketegangan Panmunjom, 

—Kemungkinan Amerika Mengakui RRT Sangat Sulit 
(Tindjauan Dr. M. van Blankenste in — Pembantu Suara Merdeka”) 

negeri2 jang turut. menjumbangkan 
pasukan2nja dalam pertempuran di 

Korea. Dengan tjara jang demikian 
tidak banjak kesulitan? telah dapat 
diatasi. 

Budjukan Rusia. 
Soal Indo Tjina dari permulaan 

tertjantum sebagai fasal jang terpen- 
ting. Usaha Molotov untuk mempe 
ngaruhi Bidault (Perantiis) dengan 
soal Indo Tjina ini kandas. Maksud 

Molotov ialah menawarkan  diasa2 

nja dalam usaha pemetjahan - soal 
Indo Tjina itu dan sebagai gantinit 

Perantjis harus melepaskan — kerdie 
sama dengan negeri2 Barat. Tapi 

Bidault menolak dan tidak lama ke: 
mudian ternjata bahwa Rusia berse- 
dia melepaskan budjukan ini  tanpe 
meminta — ganti kerugian. Dengan 
maksud untuk menjelesaikan soal 

Korea dan Indo Tjina itu, maka da- 
tanglah Molotov ke Berlin. 

Sementara itu dari utjapan2 pel- 
bagai pembesar2 tinggi di Washing- 
ton ternjata bahwa suasana umum 
di kota itu akan memperhatikan ke- 
mungki'tan mengakui pemerintah 
RRT djika dia bersedia 'memperli- 

hatkan sikap jang ..tidak rewel” me- 
ngenai Korea dan Indo Tjina. Peng- 

akuan Amerika terhadap RRT itu 
tentu tidak akan terlaksana dengan 

gampang, terutama didalam Kongres 
dimana Tjiang Kai Shek oleh seba- 

gian besar anggauta2nja masih di- 
anggap sebagai eksponen keinginan 
rakjat Tiongkok. 

Djka dibandingkan sikap ,,s0e- 
pel” Molotov mengenai soal -Asia 
Timur, dengan sikap keras jangdi- 
perlihatkan dalam hal Djerman, in: 
ka kentara benar apa jang hendzk 
dikedjar Molotov dalam konperensi 

Berlin. Jakni semata-mata mentjari 
alasan untuk menjelesaikan soal2 
Asia. : 

Dalam soal Djerman kentara be- 
1ar sikapnja jang tidak kenal kom- 
»romi. Molotov bertekad tak akan 
nelepaskan Djerman Timur, dan ti- 
'ak meng'zinkan diadakannja pemi- 
ihan2 mereka bagi seluruh Djer- 
man, sedangkan iapun menolak pe- 
mulihan kedaulatan Djerman. 

Sikapnja terhadap soal 
Djerman. 

Djika ditindjau benar2, maka si- 
kapnja dalam soal Djerman itu me- 

rupakan suatu serangan jang tiada 
hentinja terhadap pertahanan Ba- 
rat. Perantjis merupakan tudjuan per 
tama dari Molotov sebagai negeri 

jang paling lemah dalam susunan 
pertahanan - Barat. Ia mengusulkan, 
mengapa tidak bisa disusun” suatu 
perdjandjian bersama antara Rusia 
dan Perantjis untuk menghadapi 
Djerman seperti dimasa jang lalu. 
Perantjis tidak usah berbuat banjak, 

tjuma meninggalkan Masjarakat Per 
tahanan Eropa. 

Bukankah Masjarakat itu tidak po 
puler di Perantjis? Tetapi Bidault 
tetap mempertahankan sikapnja utk 
tidak mentjerai-beraikan susunan Ba 
rat. Orang tahu kemudian langkah 
Molotov jang berikut. Ia mengusul- 
kan suatu perdjandjian keamanan 
dari semua negeri2 Eropa jang ber- 
tudjuan menjampingkan Amerika 

dari Eropa. Tetapi usul inipun ter- 
bentur pada persatuan kokoh dian- 
tara negeri2 Barat. 

  

MeCartyisme 
Di Amerika 
Menggegerkan Seluruh 

Rakjat Amerika   KEGEMPARAN disekitar Mc 
Carthyisme pada hari Rebo meng- 
gontjangkan Amer'ka Serikat mu- 
lai dari New York sampai ke 
Washington. Ini adalah ak'bat per- 
tentangan antara senator, McCar-: 
ihy dengan fihak tentara Amerika. ' 

Penjiaran penting telev'si perta- 
ma dalam mana McCarthy akan 
1 kritik pada hari Rebo adalah be-j 
rita paling penting di Amerika. 
faran itu membahas gelombang 
pertanjaan2 dan keterangan kepa- 
da radio Kolumbia jang menje- 
lenggarakan siaran tersebut. Ko- 
mentator Edward Murrow anggo- 
ta direksi C.B.S. “Columbia Brod- 
castinp System) menggunakan film 
flm2 dan pengamb'lan suara ter- 
dakwa untuk menundjukkan bah 
wa senator tersebut baik di Ame- 
rika maupun diluar negeri menim- 
hulkan kebingungan dan ketidak 
senangan. l 
Murrow menerangkan, bahwa ja 

telah menerima lebih dari 5.000 pu- 
tjuk surat kawat dan tilpon, dari 
djumlah mana 9679 sependapat de- 
ngan dia, Presiden Eisenhower me- 
nerangkan, bahwa ia setudjir dengan 
pidato senator republikan,  Raiph 
Flanders jang menuduh  McCarthy 
berusaha meretakkan djiwa partai 
repvblik. Dikatakannja bahwa ia ti- 
dak setudju dengan setiap perkataan 
Flanders, tetapi bahwa pidatonja itu 
bermanfaat untuk menundjukkan ba 
haja perpetjahan dalam partai. 

    minta maaf. Ini sekedar iseng2. 

tap pada pendir'an jang dikemuka- 
kan dalam pernjataan bersama bu- 
lan Agustus jl. oleh Rhee dan Dul- 
les, sesudah ditanda tangani perse- 
tudjuan keamanan bersama antara 
kedua negara. 

Didalamnja dikatakan, bahwa bi- 
(la perundingan2 
mun's ternjata gagal, maka A.S. 

,dan Korea Selatan akan memutus- 
kan Korea jang dan akan . merun- 

Dj 

dengan fihak ko- | 

(Reuter) 

SEKARANG SUDAH MEN DJADI terang apa jang dimaksud Rusia dengan undangannja jang 

mendadak itu untuk mengadakan konperensi Berlin. Alasannja ialah merundingkan Soal Djerman, 
tetapi maksudnja ialah Asia Timur. Bahwa Djerman bukan tudjuan | 
orang sekarang. Perundingan mengenai soal Djerman gagal sama sekali, seperti telah dapat diramal 
kan dari sedjak sebelum dimulainja konperensi tersebut. Tetapi bagaimanapun djuga, ada satu hal 
jang menggembirakan, jakni perobahan sikap Molotov dimedja perundingan. 
baik hati sekali. Molotov segera. mengemukakan maksudnja ketika ja mengusulkan 
pertama: Mengundang pemerintah R.R.T, dan perluasan konperensi itu untuk membitjarakan pe- 
ngurangan tekanan dunia. Dulles bersedia memperhatikan usul itu, hal mana bertentangan dengan 

suasana umum jang terdapat di Washington. Moskow namnaknja telah memutuskan untuk beru- 
saha dgn sungguh2 melikwidasi soal2 Korea dan Indo Tjina. Baik Amerika maupun Rusia tidak 

melihat faedah lebih djauh lagi djika pertempuran2 di daerah-daerah itu diteruskan. Bebannja ter 
lalu berat, dan bahaja akan mejuasnja pertempuran itu mendjadi suatu peperangan umumnja tetap 
ada. Sedangkan orang tahu bahwa Moskow tidak lagi menghendaki jang demikian itu. 

pokok Moskow diketahui 

Ia peramah dan 
fasalnja jang 

Soal Austria terbengkalai. 
Sementara itu Mofotov sama seka - 

li tdak bersedia memberikan kon- 
sesi. Ketika tiba saatnja untuk mem 
bitjarakan soal Ausria, nampaklah 

dengan terangnja sikap Molotov tsb. 

Sudah teranglah pihak Rus'a tidak 
mau. turut tjampur lagi dalam uru- 
-an2 Austria. Sedangkan Austria sen 
diri telah menerangkan tidak akan 
menggabungkan dirinja pada SUsu- 

nan perdjandjian manapun djuga. 
Tetapi apa kenjataannja sekarang. 

Molotov disinipun tidak mengenal 
kompromi. Ia tetap 'mempertahan- 
tan pasukan2 pendudukan sedjum 
lah 80.000 serdadu, sebagai pasu- 

kan2 penghubung dengan  negeri- 

aegeri jang sedang bergelora: Ho- 

ngaria dan Rumania. Djadi selama 
soal Djerman belum dapat dipetjah 

kan, maka soal Austriapun tetap 
terbengkelai. 

Inilah hasil terachir dari konpe- 
rensi Berlin. Dibagian Barat tidak 
terdapat perobahan sesuatupun dju- 

ra. ' Usaha  mempersendjatai diri 

akan diteruskan dinegeri2 itu, mes- 
kipun tidak menurut tingkat seperti 

beberapa tahun jang lalu karena 

orang insaf bahwa bahaja perang 
'idak mendesak lagi. 

Disamping itu ada pula keputu- 

an jang telah diambil mengenai 

konperensi di Djenewa jang dalam 

hakekatnja bukan merupakan suatu 

konperensi untuk membitjarakan s0- 

12 As'a, tetapi kemungkinan akan 
fiadakannja — pembitjaraan2 menge- 
nai jang demikian itu dapat terwu- 
ijud dengan menghilangkan bebera 
ba bisul2 di Asia, dan dengan me- 

nentukan kedudukan Peking, serta 

adjakan kepada segenap negeri2 jg 
bersangkutan untuk turut serta. 

Gerilja Malaya 
Masih Kuat 
Akan Mempergiat 

Aksi2nja Lagi 

LORD.,MUNSTER, pembantu 
menteri pada departemen dijadja- 
han Inggeris pada Rebo malam 
menerangkan dimuka sidang ma 
djelis tinggi Inggris, bahwa kaum 
gerilja bersendjata di Malaya jg 
terdesak mundur kehutan rimba 
raya. mungkin akan memperluas 
kegiatan2 mereka.  Diterangkan, 
bahwa meskipun kini mereka me 
njerah dalam djumlah rata-rata 

33 orang sebulan dan keadaan 

rimba semangkin memberatkan 
mereka, namun tidak tampak tan 
da-tanda adanja keruntuhan mo 

ril setjara umum. 2 

Munster menerangkan, bahwa po- 

tensi mereka d'segi militer bertahan 

dan masih sanggup mentjetuskan in- 

siden2 pada saat dan waktu jang 

mereka sukai. Pembantu menteri 
itu selandjutnja menekankan akan 

arti jang semangkin penting dari pe 

perangan psychologis dalam gera- 
kan2 anti gerilja itu. 

Diterangkan, bahwa pasukan2 ge-- 

rilja terdiri atas Ik- 500 orang jang 
fanatik dan pasukan penjokong dari 
kira2 5000 orang, antaranja banjak 
orang2 jang dipaksa atau ditjulik. 
Sebuah perkembangan penting 

lainnja menurut Manster ialah di 
proklamirkannja ..tiga buah daerah 
putih” dimana djam2 malam di ha 
puskan dan pengawasan atas bahan 

makanan d'tjabut. Djumlah pendu- 
duk daerah2 ini meliputi kira2 se- 
pertudjuh dari penduduk federasi 
Malaya. « 

Djuga dikemukakan telah ditjabut 
nja kembali peraturan darurat jang 
mengizinkan pendjatuhan hukuman 
kolektif serta dikuranginja djumlah 
orang2 dalam tahanan dari 5492 da 
lam bulan Djuli 1952 mendjadi 
2225 dalam bulan Desember jang 
baru lalu. (AFP). 

noh 
RAKJAT daerah kewedanaan 

Tjikalongwetan (Kab. Bandung) 
baru2 ini telah memasang sebuah 
perangkap untuk menangkap kera 
dari hutan Gegerhandjuang, kare- 
na kera2 itu sering merusak ta. 
naman2 palawidja diladang. Amat- 
lah terkedjutnja rakjat disitueke- 
tika keesokan harinja melihat 
bahwa jang terdjerumus dalam 
perangkap itu bukanlah kera tapi 
2 ekor harimau, jang oleh pendu. 
duk biasanja disebut ,,matjan san- 
tiang”, Kedua ekor radja hutan 
Hu masing2 ditaksir baru berumur 
S hulan, pandjangnja 1,25 meter. 
Dapat dikabarkan djuga, bahwa 
penduduk didaerah sekitar hutan 
tersebut sering kehilangan biri2 
dan menurut dugaan orang, kedua 
har'mau itulah jang menerkamnja. 
Kedua ekor harimau tersebut se- 
karang telah diserahkan kenada 
pengurus Kebun Binatang di Ban- 
dung. 

andji Pada Rhec 
dingkan bersama . bagaimana tjara 
mewudjudkan kesatuan Korea jang 
'merdeka. Dalam djawaban kepada | 
Rhee itu kabarnja Dulles akan me- 
negaskan politik Amerika terhadap 
Korea. Dalam pada 'itu agaknja die | 
las, bahwa Dulfes akan menerang- ! 
kan kepada Rhee, bahwa A.S. dan 
Korea Selatan perlu pula mengingat 

|kepentingan negara2 sekutu lainnja 
|jang telah bertempur dibawah PBB 
| di Korea, sebelum mengambil sesua 

tu tindakan untuk — mempersatukan 
kembali Korea dengan djalan selain 
dari jang bersifat damai. 

Diduga, bahwa oleh Dulles djuga 
akan ditegaskan, bahwa kesediaan 

.S. untuk membuka perundingan 
dengan wakil2 RRT dan Korea Uta 

|ra itu sama sekali tidak, ada sang: 
kut-paut dengan niat mau mengakui 
pemerintah2 di Peking dan Pyong- 
yang: (AFP), 2 
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D.M.B. 

“R EX The ) 

AWARDS : 

METROPOLE 
' 445-7.00-9,15 & “(43 th) 
Rusini — Shariff Medan Dit. . 5 GEVAEOLOUR 

“Bakar Rudin — Yem Buluh Perindu (BERWARNA) 
Satu tjerita Ta Tn dari zaman dulu dihiasi dengan Tari2Zan jang 

      

  

           

  

1 
Ad 

BILLY CRAY ROBERT OBRIEN ... IRVING ELINSON 

INI MALAM D.M.B. 

  

  
  

    

    

      

    

  

   

    

  

Si (03 th3) GRK NA 1 OOT RD OF NAN! 

Mampny” “: “12 Bea SERI “ 
myAA Light of The | ri NOBO 
Ta Silvery |    3 Moon' 

MeretgP ecero H DAVID BUTLER (RJ 

DJAGALAN 
4.45 - 7.00 - 9.15 

Sguint mendekati tempat peterna- 
kan Roy, dimana hasil perampokan 

  . menarik an Lafu2 jang merdu, i Bank telah ditanam........... , 

Type Perti. SEMARANG”, Idzin No. 1492/111/A/172. uk 
pr 

& & 

. 4 

5 y v 

. “ 

  

TA etasi i, MERES ONE O' MADAMEI 
»AINIT SPLITTIN' THIS MINE      

      

Fhe's 100 CLOSE TO TH SPOT WWERE 
TH" BANK MONEY'S BURIEP !     

      
— Saja telah meninggalkan Nails. - Kurang adjar, disitu ada 

Saja tidak suka membagi hasil: pe- salah satu pengikutnja Nj. 
rampokan uang “ bajaran tambang Moonmist jang tolol. Dia ba- Bank di tanam. 
dan" Bank dengan siapapun. rangkal# sedang bersemedi, Sguint dengan tiba2 mentjekek da- 

ti belakang datiker dark , 

Mk & 8 

. .     

  
  

      
— Dia, ada amat dekat dengan 

tempat, dimana uang rampokan   

  

       
      

  

      
    
  

        
  

  

       

       
  

  

  

YEADS MOR : Ki 3 Diatas Uw punja wijzer- Po f FOR YEARS, MORE: WI SOS HA pen tanggei U belati: 2 
da A7 KN K Y pakan sama sekali sebab sudah tertjantum : . Peng At 

Meta na KE, di U punja tangan dengan percies dan auto- . 
matis. : BY 
Sha liat2 kami punja i SP Naa: AI Na 

h BA 'ollectie jang terbaharu 3 | SERI SUIN D Lena untuk Rambut Bagus dan Baik 
: PN aU g “Election — Datometer A : | 3 - , : Titus 4 
: & $ NG "Bintan 0 Datometer | KAREN BRYLCREEM : 2 MN, BBB 3 I. Sntang : | mm memberi tjahaja & G 
7 T TU | Titoni —  Datometer jang Indah para rambut 

£ Li La NA Hm Nu dan mentjegah kering: 

| TENNIS RACKETS A5 YEN Pas Nania tala2. matjam. Na raba" 1 
' HAVE BEEN USED AT Fa “ .NI-ZWITSERSE HORLOGES (KARENA | s2y.creem WIMBLEDON THAN 1) FA "NIK banvuupen —sETs TAN HO LOGER Le aahgandung mi: 
ANY. OTHER MAKE. (48 1 nmnnamamamaenan aan : Sa Jang murni dan 

: PU) Lapangan alam dan bahan? jang 
KUA . Baru Terima Lagi : menguatkan, na me- 

$ Aa » Mati melihara rambut tadi se- 
i Piringan Hitam - hat 
aga BARAT dan INDONESIA TOP Kang ENA 

: “ HIT jang Terbaru. KARE BRYLCREEM 
Oa PTANGta vena pi Pe y 99 4 , 

- » PARADISE Record Stores yambut sehari-hari rapi , p 
55 PONTJOL — SEMARANG “2 dan rambut sehat sela- 

: Pn TE Bete 7” - : 8 manja - ialah obat ram- 

. 3 TN , , 

| “Pemegang Buku jang Mempunjai IdjasahA dan B 
| Rent Hain bekerdja pada Zersariketan pabriek2 

okok. 
5 | Lamaran alamatkan harian 'ini advertensi No. 5/1508 

en aa 7 Naam MUMARN anna Saman pe — 

(( w YA 2 Manan Na sn Nan SN ia ya — TER MAS | 
1 4. £ 23 KT UMn Path ON | 

, 7 : Dengan ini saja mengutjap banjak terima. kasih dan 9 | Sepeda | 

Ng DENGAN DIFERBAN JAKNJA terharu kepada Bapak2 dan Saudara2 sekalijan atas bantuan W | | 

k Pai ' Fara - Mitenaga, fikiran, sumbangan2 maupun bunga, kutika wafatnja WE) | | 

) PEMBIKINAN, DAPAT || Hse sus : | Jang | 
| II | pada hari Rabu Pon tg. 10 Maret 1954. La | aa | 

- t 
. | 

Atas nama Keluarga Seni s ro Didunia $ | 
HARGANYA BULU 33. S. MANGOENATMODJO MEN: ENGEE 2 mmm 55 | 

: . Tjamat Semarang - Tengah | 

Penca, Sa maan | 

| SURAT PUDJIAN | 
Bersama inij saja sampaikan kepada 'Tabib Wahid | 

| Mawn, bahwa saja tidak lupa mengutjapkan terima kasih | 
| banjak2 diatas kemandjurannja obat2 keluaran Tabib Wahid 

Mawn — Tamblong 40 Bandung. Saja sudah 2 tahun sakit : mata (mata kurang terang) dan sudah puluhan dokter saja 
| datangi namun penjakit saja itu tidak sembuh djuga. Tetapi 
1 2 sesudah saja makan Pil Viranol 2 botol dengan tiba2 sadja 
| Pendapatan Baru .Amiro Pomade” mata saja itu sudah sembuh dan terang kembali. 
| ah & Maka disini sekali lagi saja utjapkan terima kasih atas 

Tjap potrek Bintan g Ampat Pan ak An nol itu dari Tabib Wahid Mawn | 
2 , $ : :, —. 12m7100 ung. | Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- “Demikian saia diara saja. bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.l.I. penjakit jang : Suka | ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah : i : Wassalam: | 

berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai TEE UU 33, M4, MARSAN. MESIN Ir akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama ' 3 Laan Tegalan 31. kk 5 : 1 | 
makin hitam. Tidak luntur dam tidak merusakkan pakaian. ' AT Tenun Ta WI . Sepeda, Sepeda Motor NORMAN dan Sepeda Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa: | 2 Batan | Kumbar ,NORMAN CYCLE MASTER? jang baru | bar, tentu memuaskan. : Tt | bisa didapat pada Dealer2 jang terkenal. 
HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25.— 
Tambah ongkos kirim 1096. Harga di Agen sama. 

$ DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp25,— ' au 
as 3 gram Rp 15,— | Tr 332 at 1 

Agen ak Tea na aja Tenganan 12 Jogjakarta. | i PSA na : o Obat E : etjinan 75 Jogja. | , Sa “ 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 5 : AL 3 Pa 2 : 
KASIM DADA x Kor Mala Ha goo Maa »DJANGAN PULUS ASA » Kuku | | Norman Cycles Ltd. Ashford Kent England. 

. HOK AN Patjinan Magelang : 0. | Uj p | 2 (3 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang Ini dia MEN PE MO SES JAR PN Pe Toko Obat ENG TJE HOO Djl. Nanking 17 Madiun. : 

1 “GE : TOR Bodjong 6B Semarang. | 3. VE J k Toko RADYA BALI Di Kau bemarang » LL IMPOTIN TABLETTI CITY CONCERN CINEMAS 
Toko Tjap KENDI Klaten | 2 -$ Aa aa Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. | Eng nana orang: Je jang Perbadan dengn dan sjahwat Grsuu 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. “(u. 17 tah) 

erbikin oleh tabih AMIRODIN : 2 endor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 22 P2 ODIN Depan Kusumojudan Solo. | "menolong. : «aspek Ba | THE LAST DAYS OF THE MIGHTY APACHE NATIONI 
—— — na . Bri Hap Pn emang jang, akan manggup Engga | 2 P eEran | ' Johnny ,TARZAN” Wei alikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jang kendor, mendjadi IIIY ERCEEVIT emangandung 8 stain diperban. “Final Com US i Siap P 2 NN ar Ha Yana hingga: mendjadi tenaga Tuan muda kembali | Nabi ba Prota NE 

| Naa »SAVAGE MUTINY” Pemupaya An hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- UU He Yeh engan 1 $ : SN nyai an ini obat. ? 2 . : |. THEATRE Jungle Jim bertempur melawan komplotan Spion, 23 te - 
| SOLO jang 3 menjabot pertjobaan Bom Atoom di hu- »IMPOTIN TABLETT” ter bikin oleh: j | 1 

(EXTRA! TERTAWA TERUS DENGAN SI BA- N. B.: Agen2 lihat Tabib. AMIRODIN | | | | 1 DUT 'TUA ,HUGH HERBERT”. di advertensi Amirosol KUSUMOJUDAN 954 — SOLO “4 : 

sa EP " Ra meslajinka An EOWARD SWALL Production ea 
Man X4 MAGNA & MAGNA & MAGNA x aa ' Da Cat Memilih & keh hp. Do — starting GEORGE MONTGOMERY 2 MA COLOMBIN PIETURE 

Eka: : oU $ 4 1liI e 4 ma 3 Hadiah Utama PE IE KANAN EME ANE PANAS 
$ m- p en 3 Pemenang Umum Audrey Long " Cari Benton Reid - Eugene Iglesias 

r Nan omor Start 
32 $ 9D dak Hatinja ! 3 Kemungkinan h Sate z s 1 2 | 60: Hadiakz nan Indah Lu Xx! INI MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
1 L Untuk dapat memenuhi keinginan Njonja2, Nona? I Tn membeli 5.00 7.90 9.90 IRENE DUNNE — DEAN JAGGER — JOAN EYVANS 

| - dan Tuan2, maka kita sengadja memesan bahan2 pakaian F idak mengarti 66 
2 2 dengan model, warna dan motief jang terbaru serta serba If BERUNTUNG! sit Grows On Trees 

lok . 5 “istimewa ! Pn rasi The Wonderful story of a wish come true hi... 
al HD ng 5 SANATORIUM CE . Il Uang tumbuh di pohon istimewa............ jang membawa penghidupan 
& . s Kini B G h GA n2 Pakaian 3 AN ANN LN satu keluarga mendjadi katjau !.....i........ 
4 . 4 € xx 4 5 LA 130 Mobil — 18 April Tierita jang memikat dan menarik hati, 
& KIP | 2 itu sudah tiba! 
D ' 2 Karena terlalu banjakuntuk disebut satu demi satu, ma- 197 : 

Isl 2 » ka saksikanlah “sendiri ditoko"kita, dan datanglah sekarang INN INDRA Ini Malam d. m. b. (a. 17 th. 13 
2 L djuga agar tidak sampai kehabisan warna dan motief jang 5.00 - 7.00 - 9.00 ! : 

x disukainja ! 2 4 

al GUESS Y 2 HARGA - HARGANJA SEPERTI BIASA, 1 
/ 9 z » SELALU BERSAINGAN ! 29 

21 2 »—.. @ 3 

4 "0 What. Ha - : Ka 
A Be enak 2 Sa : RADJ A MURAH , JAJASAN SANATORIUM Tu —em—a— , YK : 39 KEPOLISIAN DJATENG VNGYW EK VNOVW x 4 VNOVW Xx YNOVW IK TIKN PN 3 SNN he NOW : TOKO sHIEN & CO. | Karangtempel 152, Semarang. Ya 

yag ai sela ii. “R BODJONG 25 — TILP. 1577 ' SEMARANG. ' IMS-Prop. a 

Ini Malam . “Ini malam d.m-b. Roy Rogers 4l : Bono BN RR 0 
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Penuh tari2-an dan njanjian2 jang menarik — Merdu! 
Matinee Minggu pagi dj. 10.00. 

  

RO YAL Ini Malam Premiere u. 13 tha 
5.00 - 7.00 - 9.00: A. HAMID ARIF — SALMAH.— M. MUKRI sea 

S5. KARNO—GRETYANI— HAMZA 

"EMPAT SEKAWAN« 
Dengan djago silat Wanita! Luar biasa ! 

Penuh sensatie! Mengikat— Heibat — Gempar! 

  

ROXY 
KE AN cb 

Ini Malam d. m. b. (“17 tahun) 
JOSE LANTAU — KARTINI HAMZA — 

A. USMAN — R: SUNIATI 

'DJALI DJALI 1" Kotjak — Lutju! 
Menggembirakan !


