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apa jang dinamakan 
gn" 

— Takukan” oleh para tawanan pe- 
rang itu setiba mereka di Taiwan, 

(Antara-UP) $ 

  

  

AN Muang Thai Pim- 
mis pagi mengabarkan, 

Thakhek ditepi 

     

  

» 

  

   ari Rebo 

     tjs . memasukinja 
“pagi, diam 7 pagi 

, setelah berkobar 

   

  

   bak didjalan2. Pa 
Ho kini berada 

diarak kira-kira 10 km dari 
mungkin mereka memper 

siapkan serangan pembalasan. 
.sPimthai” mengabarkan kedja 

dian2 di Thakhek tadi dari kota 
Nakornpanom, jang letaknia se 
berang-menjeberang dan Thak- 

| hek. Diwartakan, bahwa sebelum 
oleh | Thakhek direbut kembali 

Perantjis, kota tadi 24 hari lama 
nja-tiap2 hari diserangi dengan 
pesawat pembom Perantjis. 
rangan terhadap Thakhek tadi di 
mulai pada djam S pagi, dari 
darat, udara dan sungai (4 kapal 
Japis badja disungai Mekone). 

—. (Antara-UP) 

  

MOSKOW SETUDJUI 

— Menteri Luar Negeri Rep. In- 
Gonesia sudah menerima pernja-    
    

  

    

            

   

    

   

  

   

  

   

        

    
    

    

     

persetudjuan dari pemerin- 
( Soviet Unie tentang pengarg 
an dr. Subandrio sebagai am: 

deur di Moskow. (Pia) 

  

siswa2 jang datang dari 41 negara. 

dan Ashar Suroso, 
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Cbiang Dapat 
Tentara Baru 

Orang Bekas Ta- 
Korea Menudju 

Ke Taiwan 

   
   

    

   

     
    

  

     

  

   
   
   
    

SEMUA. orang tawanan2 pe | 
rang bekas / A su 
sukarela Tioi 
14.209 orang 

NA £ kepada 
annja alah ai Eka 
sebagai orang2 prem: bak "untuk saka 
kedalam tentara 
shek.” Demikian ea 
wartawan UP I 
lah diatas, kirs 
bekas tentar: 
kini sudah din TI 0) 

lah 4000 orang 
naikkan keatas 5 
nja di Inchon jang : 
kat ke Taiwan pada dj 
petang hari Kemis. ' 

kapat? itu di 
romi ketika 

  

1 keamanan 
djumlah kira-kira 5 
lam setiap kapal djuga te 

j ..Opsir2 mo- 
Tiongkok lengkap dengan 

atan2 sebagai film, nermai- 
dish. Mereka ini berkewadii 

untuk memberikan tjeramah2 
peranan jang “harus di 

      

  

   

  

| .agan Se 

he tapa SI- | 

ji. ketahui, Kamis kem 
rab) Aarti ta anjo 

(menurunkan sultan 

      

KALANGAN2 A 
| kakan dnggan mereka, b: 
| di Marokko Sepanjol 
| kundjungan nya 
ash-Sbukairy, kenegeri 
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au Na jet a ap anjol) sebagai ,,man a” dan Laka 2 
Moulay Arafa, jang 

mung 
  

d 

buangnja ke Corsica. £ 

  

Siapa Bei 
Beasiswa? 

Rentjana Peraturannja 
Disiapkan   

Federasi Mahasiswa2 Internasional. Djuga 
Tampak di gambar: De'egasi Indonesia jang terdiri atas sdr.2 Radjab 

Bean ga 5 

g Gi naas 
nerin tah. 

, 30 orang 
saha dikota Djakarta. Kata pembukaan 

| R. M. Rudjito 
diterangkan riwajat singkat tentang usaha2 

P3 e.ama 4 tahun, « 
nam negeri maupun perhubungan dengan luar negeri. 

Tedjasukmana mengenai DEiP 
“patlah saia mengetahui betapa besar 

   

    

'Tekonomi jang dituntun (dirige) 
ada pula jang menghedaki ekonomi 
liberal, 
suaian dalam hal isi ini, kita semua 
dapat 
susunan ekonomi 
bagi seluruh rakjat. 

dum | 
di 

  

   

| iminum bersama' Perdana 
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Ikan Perlawanan Passif Bangsa Afi 

Ika di' Afrika Selatan, dengan” mata   
Ke 

terian PPK telah menjiapkan suatu 
Se rantjangan peraturan pemerintah ig 

mengatur pemberian beasiswa oleh 
Pemerintah kepada para peladjar ig 
menuntut pendidikan didalam dan 
diluar negeri. Peraturan pemerintah 
tsb dimaksudkan untuk — mengganti 
peraturan2 jang lama jang pernah 
Vikeluarkan — dimasa pemerintahan 
RI. Jogia dan negara2 federal, se- 
hingga dengan Bagan terda 
patlah ketentuan2 jang Uniform jang 
berlaku bagi peladjar? au In- 
donesia dan diluar negeri. “Dalam 
peraturan: pemerintah jang baru itu 
dimuat ketentuan2 jang 'memungkin 
kan pemerintah bertindak setiara he 
mat dalam “pengeluaran biaja kepa- 
da peladjar2 dan dapat mesgadakan 
pengawasan. jang teliti, terutarta ter 
hadap peladjar2 heasiswa idiluar .ner 
geri. (Antara). 

  

.Kini di : Istambul AT. urki) sedang dilangsungkan Fongres dari para maha 
“Kongres tadi diselenggarakan oleh 

Indor mengirim wakilnja. 

- 
# 

Z 

uh Kkonomi Jg. 
ber faat Utk Rakjat| 
Andjuran PM Ali Kepada Pengusaha2 

Ta  Sengpayta DEIP 
, en BERTEMPAT di 

# 
club Harmonie Rebo malam 

makanan tahunan dari 
Dalam djamuan makan itu 

pedjabat dan direktur2 dan 

jang kemudian oleh 

2 
baik jang berhubungan - dgn 

Sebagai sambutan - Perdana Men- 
teri Ali Sastroamidjojo mengatakan: 

dDalam uraian singkat Sdr. Sucajat 
das! 

ha2 DEIP dalam tjita2 pemba- 
gunan ekonomi kita. “Biarpun da- 
m keterangan mengenai ekonoini 

nasional jang mendjadi tudjuan kita 
belum ada satu pendapat 
isinja, sebab ada jang menghendaki 

dan 

biarpun belum ada perse- 

membantu tertjapainja satu 
jang bermanfaat 

Z 

s Tindakan jang revolusioner 
Karena itu maka kedudukan DFiP 

seperti jang digambarkan oleh “Sdr. 

Suchjar Tedjasukmana sesungguhnja 
sudah djauh berlainan daripada su- 

sunan kaum pengusaha dimasa jang 
lampau. Kerdia-sama antara peme- 

ag |rintah dan pengusaha nasional ha- 
ruslah . dapat  diwudjudkan untuk 
tertjapainja ekonomi jang berman- 
faat bagi seluruh rakjat. Oleh ka- 
cena itu perlu diadakan faktor re- 
“olusioner (bukan berontakan2). Se- 
bagai harapan jang diminta oleh 
Sdr. Suchjar Tedjasukmana bebera- 

DIDAPAT kabar, 'bahwa Kemen- 

didalam 

djen Lembaga Arab | 

| Perantjis Bersiap2—Tapi Madrid Tenang Fadja 
| $ aa Mikat panlam, Kamis mengemu 

para caid dan ulama (pemimpin2 
kan ber konper: Tn nere 

mi dan 

tidak mengakui Sidi Muhammad bin 
at ang R1 SUK 

- bin 

tak 

| mengenai peristiwa di Marokko 

:| Perantiis itu. 

:|'Tetuan itu dalam pandangan pe 

Ihan tadi telah tiba kapal induk Ame 

  

uga akan terdjadi 
hari Kamis, ada hubungannja dengan | 
djenderal Lembaga Arab, Ahmad | 
dan ke Sepanjol achir2 ini. Seperti di 

" 

perensi “dalam mana m 

pelindung tahta Sharifi Marok 
    

0 

sukan oleh Perantiis, setelah 
ussuf dari tahta dan mem- 

. Peranan Ahmad Shukairy. 
Berita AFP mengataran, bahwa 

Ahmad Shukairy sudah sering me- 
wakili Syria sebagai seorang nasio- 
ndlis Arab, ji “bersikap tidak 
mengenal damai” mengenai  soal2 
jang bertalian-dengan dunia Arab. 

Achir2 ini ia mengundjungi pemu 
ka2 politik di Sepanjol dan: di Te- 
tuan, dan djuga adakan hubungan 
dengan kaum nasionalis Marokko. 
Kundjungannja “ini chusus — dimak- 
sudkan untuk mentjegah supaja Sul- 
tan Muh. bin Moulay Arafa (angka 
tan Perantjis)  djangan sampai di   njol diadakan demonstrasi terang2- 
an untuk menjatakan patuh kepada 
sultan Muh: bin Yussuf. 

Persiapan2 dipihak Pe- 
ranfjis &  Djibraltar. 

Sementara itu kalangan resmi 
di Rabat (Marokko' Perantiis) me 
ngatakan hari Rebo, bahwa bebe | 
rapa satuan pa IN, LOUM” | 
(serdadu2 Marokko dalam tenta 
ra Perantjis) telah ditempatkan di 
dekat perbatasan Marokko Sepa 
njol. Seperti diketahui, Perantjis 
telah mengirimkan kapal2 perang 
pula ke Mers al Kabir, pelabuhan 
perang jang letaknja dipantai Al 
djazairiah, tak djauh dar” b tas 
Marokko. Di “Tandjah (Tanger), 
ialah bagian Marokko jang meru 
pakan daerah internasional, poli 
s1 Internasional! telah ambil tinda 
kan2 tertentu, untuk menghadapi 
segala kemungkinan. 

£ 

Berita AFP dari Madrid me 
ngatakan, bahwa baik kalangan 
resmi Spanjol maupun pers di 
Madrid hari Rebo dingin sadja. 

Ol, jang diributkan 

“Sikap ini menurut -AFP dapat 
“Gitafsirkan sbb." Konperensi para 
pemuka Marokko Sepanjol di 

merintah Sepanjol “adalah swatu 
tindakan spontan oleh para bemu 
ka di Marokko Sepanjol. Oleh 
sebab itu, tnaka “bukanlah kewa 
djiban para pembesar  Sepanjol 
untuk mengumumkan bahwa di 
“Tetuan akan dilangsungkan “ se 
“buah konperensi. jang maksudnja 
»tidak mereka ketahui”. Berita 
dari Tetuan mengatakan sementa 
ra itu, bahwa dalam .,parade rak 
jat” ig akan diadakan di Tetuan 
hari. Kemis, akan ikut berbaris 
pula satuan2 angkatan perang 
epanjol. Radio 'Tetuan menjiar 

'kan, bahwa bagi rakjat jg ingin 
-mengundjungi sat parade itu, 
disediakan pengangkutan dengan 
tjuma2. ang 

Kapal2 perang Amerika 
di Aldjazair. 

Dari Aldjazair (Alger) “diterima 
berita, bahwa hari Rebo  dipelabu- 

rika ,.Gilbert Island”, 7 “kapal Pem 
sak, 1 kapal silam, semuanja dar! 
Armada ke-6. Armada ini akan ber 
labuh di Aldjazair “sampai tgl, 25 
Djanuari j.ad. Seorang pembesar 
Amerika di Paris menurut UP me- 
nerangkan Rebo bahwa segera sete 
lah diterima  laporan2 mengenai 

skrisis” di Marokko, Imaka di Wash 
ington dan di Paris dilakukan pem- 
bitjaraan2 antara pihak  Perantjis 
dan Amerika. Dikatakannja,. bahwa 
untuk ,,sebab2 jang sudah dielas”. 
Washington .. menghendaki adanja 
perdamaian dan stabilitet di Marok- 
ko. $ 

UP mewartakan, bahwa pernjata- | 
an tsb diatas ini bertalian dengan 
kenjataan, bahwa di Marokko  Pe- 
rantjis sedang dibuat 4 buah pang- 
kalan pembom jang besar2. “(Noot 
Red: Untuk mengetahui lebih Tuas   
man 3). 

| POLISI PENDJAGAAN SEK- 
| “TOR SOYJET DI BERLIN 
' 
1 

mengenai pergobahan Marokko ini 
harap lihat djuga berita di hala:   TIDAK MEMANGGUL 

SENDJATA. 
Untuk pertama kalinja pada 

hari Rabu pagi anggauta2 polisi 
pendjagaan pada  perbatasan2 
sektor Sovjet di Berlin tidak me- 
manggul senapan. Tadinja mere- 
ka membawa karabin. Orang ber 
anggapan bahwa perlutjutan me- 
reka itu dilakukan berkenaan 
dengan akan  dilangsungkannja 
Konperensi 4 Besar jad. 

oa waktu jang lampau kepada saja,f TINDAKAN TEGAS TERHA- 
“#iakni supaja pemerintah hendaknja 

menarik DEIP dalam pelaksanaan 
kemungkinan tertjapainja persetudju- 

Olan dengan Djepang akan diperhati- 
Mlkan oleh pemerintah.” 

Sambil. mengengkiat 

butannja. (Antara). 

taan besar India di Djakarta dipers 

oleh keterangan, bahwa menu 
Nona Creda Troup, seorang peni 

rang Inggris dan penjokong 2 

kepala sendiri ia telah melihat bhw 
sipir2 pendjara 
di Afrika Selatan "memukul (dengan 

  

DAP BAHASA INGGERIS. 
| Pemerintah Bombay telah, men 

: bahasa Inggeris 

gelas untuk | 

Menteri Jah2 ini dilarang menerima mu- 
IYAli Sastroamidjojo mengachiri sam- yid2, jang orang tuanja bukan 

DARI DINAS Penerangan Kedus tjemeti) dan menindju orang2 tawa 

   
   

       
   

  

bangsa kulit putih ' 

  

sjahkan undang2 jang melarang 
sebagai bahasa 

pengantar di-sekolah2 jang dia- 
kui oleh pemerintah. Djuga seka- 

orang Asia, 

an wanita bangsa Afrika. Djuga 
dap orang2 tawanan 'barigsa 
a laki2 dilakukan perbuatan? 

sikan oleh Manilal Gandhi, anak 
mendiang — Mahatma 

mendjadi wartawan. 
Gandhi jang « 

tadi dalam 

sa 

GK en Bara 
| t 
Watak eka 

ekui, dan supaja di Marokko Sepa- tar 

     

      

   

   
    

        

    
    

   

  

     

   
    

      
   
   

  

   
    

  

4 

Inilah “gambar pertamt-tama dari silhouet pembom baru Rusia, tvpe 
Ilyushin 28-22. Pembom ini 'adalah perbaikan dari pembom Hyushin-28. 
Bentuk sajapnja membelok kebelakang 40 deradjat. Ketjepatan 650 mil 

sedjam. Bisa naik sampai 45.000 kaki. 
  

Serangan Frontal Grom- 
belan Daud Beureueh 
berkekuatan 500 Orang 2 Gunakan 

   

maupun militer serta 
gunung berapi 

  

Sikap Madrid. | Kebakaran ini terdjadi karena pa 

pos Mobrig di Garut telah men 
oleh dapat serangan dari pihak serom 

kekuatan 500 orang jang bersen 
djatakan: 4 bren, 1 stengun dan 

telah berlangsung 
djam. Dalam penjerangan itu pa 
suka 
memukul 
dan achirnja melarikan diri dalam 
keadaan kutjar-katjir. Dalam 'pe 
njerangan itu pihak Mobrig me 
agalami 
luka2 enteng, sedangken kerugi 
an dipihak gerombolan 
pat dipastikan. 

di ketjamatan Leupung, pada tg. 

kan penangkapan 
orang penduduk Lhong jg sedang 
membawa djualannja dengan ke- 
reta-angin dari Lhohg menudju 

ditembak mati, sedangkan 

disebelah kantor tsb. 
kar oleh 

isenapan. Batang2 kaju banjak jg 
dipotongi mereka 

kembali oleh kereta-api 
Pangkalan 
seumawe, 
Bindjei di Atjeh Timur hingga sam sian daerah tsb. 

Nona Troup tulis pengalamannja ' Afrika. Duncan 
suratkabar 

Lombega Kedudann maan 
v ne yah Ca benda 

Sam YV mtan motong” 

Dau raba n 9 ant. 

4 Bren Dan Stengun 
DKA Atjeh Paling Banjak Menderita 

DARI PENGUMUMAN Stafkwaruer T.T. I ternjata,  bah- 
wa gerombolan Daud Beureueh 
dengan kekuatan 500 orang deng 
gun dan 15 karaben terhadap sua 
puran berkobar 2”2 djam lamanj 
terror terhadap rakjat. Dalam te 
anggauta Mobrig luka2 enteng, 
orang dari rakjat ditembak mati. 
bakar gerombolan. 

Pengumuman jang dikesuarkan 
pada tg. 19-1 itu berbunyi sbb.: 

Il... Ketika tol 41 -Diahuari 
1954 di kilometer 18 Djalan Ko 
taradja — Silimeum telah terdja 
di pertemburan den “gerombolan 
maka telan terbakar sebuah mo 
tor. Power kepunjaan tentara. 

sukan kita terpaksa meninggal- 
kan motor tsb. untuk  mentjari 
sasaran jang lebih baik. - - 

Pada tgl. 12 Djanuari 1954 

solan dari tiga djurusan dengan 

15 karaben.  Tembak-menembak 
selama 212 

. Mobrig 
— 

telah dapat 
gerombolan 

dua orang mendapat 

belum da 

3. Gerombolan jg bersarang 

12 Djanuari 1954 telah melaku 
terhadap 

A3 
KI 

ke Kotaradja. Oleh gerombolan- 
pemberontak ketiga orang tsb. di 
bawa keperladangan dan dari ke 
tiga orang tadi seorang diantara 
nia jang oleh gerombolan telah 

dua 
orang lainnja dapat meloloskan 
diri. Kerugian jang dialami mere 
ka ditaksir seharga 4000 rupiah. 

4. Pada tg. 13 Djanuari 1954 
kantor polisi Sibreh dan rumah2 

telah diba 
gerombolan-pemberon- 

tak. Gerombolan2 kini disinjalir 
berada di kampung2 sekitar  Si- 
breh dan mereka bersendjatakan 

disepand'ang 
djalan: pekerdjaan ini dilakukar 
bada malam hari. & : 

D.K.A. Atjeh paling be 
sar penderitaannja. 

Sementara itu diantara berba 
gai instansi dan djawatan, DKA 
eksploitasi Sumatra Utara adalah 
jang paling —banjak menderita 
akibat daripada - pemberontakan 
Daud Beureueh dan kawan2-nja 
selama 4 bulan imi. demikian di 
djelaskan oleh Z. J. Pattinasara- 
ne, djuru-bitjari DKA Sumatra 

ke-i 7 

masih djuga melakukan serangan 
an menggunakan 4 bren, 1 sten- 
tu pos Mobrig, sehingga pertem- 
a. Selain itu mereka melakukan 
mbak-menembak itu dua orang 
sedang dalam terror tersebut se- 
Djuga sebuah kantor polisi di- 

pai ke Lhokseumawe kereta-api d: 
kawal oleh Mobrig dengan mernipci 
gunakan gerbong pengawalan jang 
telah sengadja diperbuat oleh pikak 

DKA. Jang dipergunakan untuk ye 
ngawal itu adalah gerbong VWR, ja 
itu gerbong pengangkut hewan, jang 
telah diperlengkapi dengan “dua lu- 
pis bantalan bersusun sekeliling din 
dingnja disebelah dalam, jang menu 
rut keterangan  Pattinasarane tidak 
dapat ditembus oleh peluru. 

Selain “daripada 
rus djuga berdjalan -dari Kutaradja 
ke Ulce Lhue (Atieh Besar), dari 
Sigli ke Kota Bakti dan dari Sigli 

P Fidji (Atjeh— Pidier dar 
dari Langsa ke Pulo Rawa di Atjeh 
Timur. “3 

'D.K.A. djuga gunakan 
perahu bermotor. 

Lebih landjut. dinjatakan oleh 
Pattinasarane, bahwa pada tgl. 
15 Djanuari jang lalu telah dite 
rima kabar dari DKA pusat di 
Bandung, bahwa sebuah perahu 
bermotor penghela  (sleepboot) 
dan sebuah tongkang gandingan 
telah tersedia. Perahu bermotor 
dan tongkang tsb. diperuntukkan 
bagi DKA Sumatra-Utara. 

Dengan tibanja alat2 pengang 
kutan dilautan itu di Atjeh nanti. 
DKA Sumatra Utara akau mem 
buka perhubungan diantara Ulee 
Lheue dan Lhokseumawe. Selain 
daripada barang” kepunjaan DKA 
sendiri dan berbagai djawatan pe 
merintahan jang lain, djuga akan 
diangkut  kepunjaan  partikel:r. 
Baik dari pihak pedagang - atau 
orang umum Jainnja. 

Tongkang tsb. dapat memuat 
barang2 seberat 100 ton dan da 
lam perahu bermotor - tersedia 
tempat bagi 7—8. orang penum 
pang selain, daripada anak buah 
nja. 

Dengan adanja perahu bermc 
tor dan tongkang itu, pekerdjaan 
pembangunan kembali terhadap 
segala kerusakan jang telah dide 
rita oleh DKA Sumatra-Utara 
akan bertambah lantjar djalannja. 
Sebab sevala bahan2 jang kini ter 
tumpuk di Kutaradja dan Sigli. 
diantaranja bantalan dengan mu 
dah danat diangkut ke Lhokse- 
mawe. Dari sana dengan melalui 
darat dapat dibawa kemana sadja 
iang dihadjati. 

Menteri D.N. dan kepala 
pa Negara tindjau 

Seterusnja dikabarkan, bahwa de- 
ngan pesawat teri ( 
sore “Menteri 

     Utara kepada',.Antara”. Halte jg 
telah musna mendjadi abu, kare 
na dibakar gerombolan telah ber ' 
djumlah 16 buah semuania. Jang 
paling achir adalah halte Blang- 
djiruen dekat Lhoksukon jg- telah 
dibakar oleh gerombolan pada 
malam tgl. 12/13  .Djanuari jl. 
Diantara setasiun Kutaradja dan 
Seulimeum di Atjeh Besar hanja 
tinggak 2 buah halte sadia lagi, 
jaitu Keumirue dan Indrapuri,: 
Jang lainnja telah habis dibakar. 
Djika pendapatan DKA Sumatra 
Utara dalam bulan Agustus 1953“ yg 
masih berdjumlah Rp 1.000.000, 
pada bulan Desember hania di 
peroleh Rp 120.000.—  sadija, 
djadi.hanja 124: £ 0. 

- 
'Djalanan 

Jang sudah djalan. 

jang tie Hari Fak 
adalah dari 

sampai ke Lhok- 
dari halte Kuta 

Susu 
Mulai 

dilihatnja — dalam 
mendjalani huku- 

dan seorang Inggris 

lak sah telah memasuki Germin- 

adalah  pedjoang 

  

      

Hazairin serta Mr. Koentjoro dari 
Kementerian Dalam Negeri tiba d' 
Medan ' untuk “berkundjung 4 'hari 
lamanja di Sumatera Timur dan ke 
mudian pada tel. 23/1 bersama-sa- 
ma Gubernur: Amin akan melandjut 
kan perdjalanannja ke Atjeh. 

Dilapangan terbang Menteri Ha: 
zairin disambut oleh Gubernur Su: 
matera Utara Mr. Amin, Walikota 
Medan Djalaluddin 'serta puluhan 
rai 2 bekas tentara peladjar. Prof. 

iri berada di Medan 
ai tgl. 23/1 dan pada hari tsh 

$ akan terbang ke Kotaradja ber- 
'sama2 Gubernur Amin. Pada tgl. 
24/1 para pembesar tsb akan kem- 
bali ke Medan dan Menteri Hazai- 
rin akan terus pulang ke Djakarta. 

Lain dari pada itu dikabarkan, 

bahwa Kepala Polisi ' Negara Soe- 
kanto kemarin pun tiba di Medan 
untuk menindjan keadaan Atjeh se- 
minggu  lamanja dan melakukan 
pembitjaraan2 dinas dengan kepoli- 

       

   
sai 

Sipir Kulit Putih Di Afrika Main Pukul Sipir Kulit Putih Di Afrika Main Puku 
2 SS 

burg Star”, dalam “ana ia mengi- 

sahkan apa jang 
pendjara, ketika 
man 25 hari, karena bersama2 Ma- dalam tanja-djawab dengan harian 

tjam itu, sebagaimana telah di nilal Gandhi 

dari Johar: 
kulit putil 

Gert Botha 

nurut berita ,,Reuter” 
nesburg, seorang sipir 
Afrika Selatan bernama 

Johannesburg ..Daily Mail” mene- 
bernama Patrick Duncan, setjara ti rargkan, bahwa: ,,Orang2 tawanan 

bukan bangsa Eropa diadjar disi- 
iston, sebuah perkampungan bangsa plin dan tata-tertib dengan djalan 

pukulan-pukulan dan , kekerasan 
»Johannes- | hak2 bagi bangsa Afrika pula, Me- lain2nja, supaja mengerti”, 

itu 'kereta-api te- 

1t Negeri Prof. 

  

  

   

    

  

rus Gugur 
IBahaja Tetap Mengan:- 
Itjam —Menteri Keseha- 

tan Akan Menindjau 
x 

(Oleh : Wartawan Kita) 

DARI FIHAK jg berdekatan 
wartawan ,Suara Merdeka” mem 

eroleh kabar, bahwa mulai hari 
segala pemberitaan menge “jisem 

(kaai keadaan Gunung Berapi akan 
|langsung dikeluarkan oleh Dinas 
Gunung Berapi Jogja. Segala pen 
djabat2 pemerintah, baik civiel 

pentugas2 
jang berada di 

pos2, dilarang memberikan berita 
berita kepada pers. Keputusan 
tsb. telah diambil dalam konpe- 
rensi antara Gubernur Budiono, 
kepala2 daerah Kedu, Solo dan 
Jogjakarta dengan fihak gunung 

(berapi, jang diadakan di Jogja- 
karfa pada hari Kemis kemaren. 
Mungkin tindakan tsb. dimaksud 
untuk menfjegah terdjadinja pem 
beritaan2 jang kurang tepat dan 
bisa menggelisahkan umum. 

Sebagai gantinja oleh fihak Dinas 
Gunung Berapi Jogja pada waktu? 
tertentu akan dikeluarkan komuni- 
ke2 mengenai situasi Merapi. Se- 
mentara itu wartawan ,,Suara Mer- 

deka” dapat “mengabarkan. bahwa 
dari pos Krindjing “pada djam 19.00 
gunung Merapi tampak djelas, ada 

kalanja# berwarna : kelabu. Air hu- 
djan jang djatuh menurut tjatatan 
ada 30 mimimeter. Djam 17.05 lava 
prop (sumbat laya) jang mengumpul 

dipuntjaknja selama tahun 1953, te- 
rus gugur -“bergumpalan. Keadaan 
masih tetap berbahaja. Selandjutnja 
dapat dikabarkan, bahwa besuk ha- 
ri Sabtu, menteri Kesehatan akan 

mengundjungi pos Selo untuk me- 
nindjau keadaan para pengungsi jg 
datang dari Djrakah dan sekitarnja. 
Sebagai tambahan dapat pula diwar 
takan, bahwa “berhubung keadaan 
daerah gunung Merapi jang gentin 2 

8 

ini, maka niat diadakannia - Pekan 
Pantjalomba Tritunggal MMC jang 
sedianja akan” “dimulai pada tg! 
30-1-54, kini dibatalkan. 

»Tikus'” Priok 
Selain Gasak Tekstil. Dju- 

ga ,,Ngrikiti“ Beras 
Pemerintah 

UNTUK KEDUA kalinja da- 
lam minggu 'ini pada hari Rebo 
oleh pihak polisi Djakarta, polisi 
seksi Tg. Priok, kembali 
berhasil membongkar rahasia ke- 
|ijurangan jang dilakukan 3 orang 
pegawai dalam pelabuhan Tp. 
Priok, kali ini adalah pegawai? 
dari Veem “combinatie. Ketjura- 
ngan — menurut tuduhan — di- 
lakukan oleh pegawai2 tersebut 
adalah berupa penggelapan dan 
penfjurian beras milik pemerintah 
jang disimpan didalam gudang 
combinatie Tg. Priok, seharga 
Rp. 160.000.— 

Sebagaimana diketahui, bebera 
pa hari jl. telah-ditangkap pentju 
ri textiel milik saudagar India. 

Tiga pegawai veem ig ditang 
kap itu adalah nona Lie S. N.,   Ong K.L. dan seorang Belanda 
P.D.M. - Ditangkap pula  Lauw 
K.T. jang dalam hal ini djadi 
tukang tadah dari barang tjurian 
tsb. Nona Lie S.N. ditangkap pa 
da hari Rebo sewaktu bekerdja 

-dikantornja — (dia berkedudukan 
selaku employe). sedangkan lain 
nja ditangkap dirumah masing2. 

telah 

»Lava-P rop” Merapi Te- | Menpb urai 'Ma- 

  

mana Tn 

  

angga 

   

    

   

  

   

  

   

  

    

      

       
   

  

    
     

   
    

  

   

    

   

  

  

  

kam Dr. K arjadi     
Dalam perkundjungannja di Semarang, Menteri Kesehatan telah" mengun- 
djungi al: Rumah Sakit Umum Pusat. Disana beliau telah menaburkan 
bunga pada makam Dr. Karjadi, Pembantu Inspektur Kl Polisi Bono 

dan beberapa pahlawan2 jang telah gugur pada pertempuran 5 hari di 
Semarang. Pada gambar nampak: Beliau sedang menadurkun bunga pada 

salah satu “makam pahlawan tersebiit. 
(Gambar NAPPHO). 

Irian Bukan Tanah Ha- 
rapan Bagi Belanda 

Tapi Merupakan ,, Tanah Tantangan“ — 

  
  

   

  
Djangan Anggap Pe nduduk Irian Seba- 

gai » Tukang Ambil Air” Sadja— 

Peringatan Van Baal 
BAGI SIAPA jang mengenal Irian dari aman sebelum pe- 

rang maka perhatian atasnia jang terutama meningkat ditahun 153 
agak mengherankan, demikian Gubernur Irian Barat Van Baal di- 
dalam konperensi pers pada tg. 20/41. Selandjutnja ja memuer- 
ingatkan, djanganlah orang menaruh harapan jang berkelebih-le- 
bihan tentang kemungkinan2 di 
»Antara” Amsterdam. 

Menurut Gubernur Yan Baal me 
mang ada kemungkinan2 tjukup :utk 
pertambangan, kehutanan, -perika- 
nan, demikian djuga dilapangan per 
tanian, sekalipun jang 
ini orang tak begitu s 

belak: non 

g pikirkan. 
   
   

  

Tetapi Irian Barat bukanlah tanah 
harapan, melainkan tanah tani 
ngan”. Tjara2 lama jang dahudu di 
pergunakan di Indonesia sama seka 

li tak dapat dipakai disitu. “Usaha 
setjara besar-besaran “ dengan me 
lemparkan beaja - berdjuta2” tidak 
menghasilkan apa2. Makin besar jg 
diusahakan: orang, makin besar pu- 
la 'risikonja. Van-Boal. memperingat 
kan terhadap — pendapat “orang 'jang 
menganggap penduduk asli Irian ha 

nja sebagai ytjadangan tukang pene 
bang kaju dan kuli2 “jang “mengam- 
bil air” belaka. 

Pemuda Belanda untuk 
pamongpradja. $ 

Selandjutnja diterangkan. bah 
wa Girentjanakan usaha2 jang 
njata jang dapat mendjadi pang 
kalan? jang dapat membantu psm 
bangunan selandjutnja. Antaranja 
disebut. pembangunan pelabuhan 
udara jang baru di Biak, jang di 
harapkan akan dapat memegang 
peranan penting didalam  lapa- 
ngan internasional. Demikianpun 
diusahakan perbaikan2 didalam 
hubungan pelajaran, sedangkan 
pemuda? Belanda didatangkan 
untuk djabatan2 pamongoradja 
rendahan. - Mengenai kemungki- 
nan2 bagi perusahaan2 Barat. 
Van Baal menerangkan, bahwa 
ini terletak didalam lapangan per 
tambangan, kehutanan,  penana- 
man sago dan perikanan. Didalam 

  

donesia di 

' membitjarakan soal Korea. 

H. Kamlon 

Ngamuk Lagi 
Dan 5000 Tentera Pilipina 

Mulai Menggempur 
Kaum Huk 

Hadji Kamlon, seorang Moro 
jang dumasa jl. mengatjau dipu- 
laa Sulu, tetapi kemudian menje 

di Filipina, sekarang mendjadi 
sasaran @perasi militer lagi, di 
(pulau Tawi-Tawi. 'Seperti dikefa 
hui, setelah diampani  Ovirino, 
maka Kamlon diwadjibkan ber 
tempat tinggal di Tawi-Tawi. Di 
Tawi-Tawi ternjaia Kamlon cs. 
muntjul lagi dengan serangan2- 
nja. 

Sementara itu tentara Filipina 
hari Kemis pagi. mengerahkan 
3.000 serdadu, untuk menjerang 
kedudukan2 pasugan Huk digu 
nung Krayat dan rawa Candaba, 
diprovinsi Pampanga, pulau Lu- 
zon, setelah habis sudah batas 
waktu bagi pihak Huk untuk me 
njerah kepada pemerintah. Seper 
ti diketahui, pemerintah memberi 
tempo sampai malam Kemis djam 
12 kepada pihak. Huk. 
Komandan tentara Filipina jg 

pimpin operasi ini, Brigadir" Djen 
deral Alfonso Arellano, mengata 
kan bahwa waktu perundingan 
dengan Huk tadi oleh pihak peme 
rintah dipergunakan djuga untuk 
mengkonsolidasi pasukan2-nja di 

| sekitar daerah kampanje.   

Indonesia Ingin Lihat 
Soal Korea Lekas Beres 
Sebab2 Indon. Menjokong Usul India 

DR. ABUHANIFAH, jang baru2 ini mengetuai delegasi In- 
BB, atas pertanjaan mererangkan kepada 

bahwa Indonesia ingin segera melihat penjelesaian 
Korea. Sebagai telah dikabarkan. Sekretaris 1 
rian Penerangan jang mewakili Menteri Penerangan dalam sidang 
Kabinet Selasa malam, mengenai 
bahwa Kabinet telah memberikan persetudjuannja 
India untuk mengadakan segera suatu sidang istimewa PBB untuk 

rah kepada pemerintah Ouirino ' 

, Antara”, 
terhadap soal 

Djenderal Kemente- 

menerangkan,” 
terhadap usul 

sidang tersebut 

Sg 
9 

Dr. Abuhanifah tambatrkan, bah- 
wa Indonesia melihat soal Korea 'itu 

sebagai soal jang sulit, tetapi pen- 
ting, karena ia tidak hanja mengenai 
Korea sadja, dan bahwa penjelesai- 
annja akan djuga merupakan usaha 
untuk mengurangi ketegangan di 
Asia pada umumnja dewasa ini. Apa 
kah Indonesia akan mengirimkan 

utusan-istimewa  ke-sidang “ umum 
PBB itu, masih tergantung pada per- 
kembangan keadaan jang berkenaan 
dengan usul mengadakan sidang isti- 
mewa PBB tsb. 
Demikian Dr. Abuhanifah. 

Jang diusulkan India. 
Sebagai diketahui, India telah 

mengusulkan diadakannja sidang Ma 
djelis Umum PBB guna membitjara- 
kan istimewa masalah Korea pada 
tg. 9 Pebruari jang akan “ datang. 

Hingga kini sudah atau baru ada 8 
negara anggota PBB jang telah mem 
beri djawaban “menjokong usul itu, 
jaitu S.negara blok Sovjet, Irag, Li- 
beria dan Guatemala. Djika Indo- 
nesia sudah dengan resmi menjata- 
kan putusannja,”— djumlah itu men- 
djadi 9, “dan dengan India sendiri 

mendjadi 10 jang menjetudjut diada- 
kannja — sidang istimewa Madjelis 
Umum PBB pada tg. 9 Pebruari jg. 
akan datang, 

Untuk dapat menerima baik usul 

itu, sedikitnja diperlukan 31 suara, 
Menurut kabar2 jang terachir, sedi- 
kitnja 8 negara lagi dalam 'hari2. ini | 
akan menjatakan pendiriannja. 

Usul India itu baru diumumkan 
|hari Selasa jang Jalu, dan pokok jg. 

| dikemukakannja ialah, karena sidang 
jang demikian itu dianggapnja  sa- 
ngat urgent, mengingat terdapatn'a 
djalan buntu dalam perundingan2 di 

(Antara-AFP) | Panmunjom, (Antara), 

€ 
N    

kawat 

pertanian usaha? tersebut lebih 
sulit. Demikian kawat ",,Antara” 
Amsterdam. Dikabarkany bahwa 
konperensi pers tsb. diadakan de 
ngan tidak dihadiri oleh - warta- 
wand luar negeri, sehingga me- 
nimbulkan kemerahan dikalangan 
mertka. Wartawan ,,Antara” da 
| m hubungan ini menundiukkan 
akan “peristiwa, bahwa Van Baal 
setiban'a di Schiphol pada tg. 
18 Des. jl. dengan keras meno 
lak memberi keterangan “atas per 
tanjaan? wartawan ,Antara” atau 
wartawan lainnja dengan alasan 
alasan harus memberi laporan 
kepada. Menteri dulu:” Pelbagai .. 
“wartawan luar negeri menjatakan, 
bahwa'kini rupanja peristiwa ter 
sebutsadalah suatu ,.Nederlands 
onder-onsje”. (Antara) 

Pakt Perta- 
hanan Asia 

Belum Mungkin Dilak- 
sanakan Sekarang— 
Kata Guerrero 

MENTERI muda luar negeri Fi- 
tipina, Leon Maria Guerrero, menga 
takan dimuka camera televisi di Ma 
nila hari Kemis, bahwa pada waktu 
ini belum - mungkin dilaksanakan 
pembentukan suatu pakt pertahanan 
bersama antara negara2" Asia. Kate 
Guerrero, pemerintah Filipina bei- 
pendapat bahwa Filipina pada wak 
tu ini tidak perlu mengadakan sesua 
tu pakt militer dengan negara2 te- 
tangganja. Dalam pada itu dikemu- 
kakannja, bahwa adanja pakt perta 
hanan bersama antara Kilipina dar 
Amerika Serikat itu sudah tjukup. 
Dikemukakannja, - bahwa ia tida: 

bisa memperkirakan bagaimana Fi- 

Irian Barazt. Demikian 

Jupina akan dapat memberi bantuan 

militer kepada .Djepang, daJam ke- 
adaan seperti sekargng ini, meng- 
ingat bahwa masalah pengganti ke- 
rugian perang belum lagi diselesai- 
kan. (Antara—UP). 

Met aa ore 0. 

LAGI DJRT DJATUH. 
Sebuah pesawat djet pemburu 

Meteor” pada hari Selasa telah 
djatuh didekat pantai Suffoik. 
Hingga kini kapal2 jang menudju 
tempat  ketjelakaan tak berhasi! 
menemukan penerbang pesawai 
angkatan udara Inggeris tsb. 

Irian Bentji 
Djepang 

Keterangan Gubernur 
Baal Dari Irian 

GUBERNUR Belanda di Iriav 
Barat, Jan van Baal, pada hari Rc- 
bo 'felah menjatakan, bahwa im- 
m gran2 Djepang t'dak akan di- 
izinkan bertempat tinggal didaerah 
tersebut. Irian setjara tidak resmi 
telah disebut sebagai kemungkinan 
untuk menampung kelebihan pen- , 
duduk Djepang. «Orang Djepang 
tidak disukai penduduk asli Irian” 
kata van Baal, ,,dan karena ini 
dan karena sebab2 lain, tidak 
mungkin orang2 Djepang diperke- 
narkan bertempat tinggal disana” 
Van 'Baal selandjutnja menerang- 

kan. bahwa perkembangan ekonomi 
“Irian terpaksa harus meminta waktu 
lama. Sepertiga dari pulau raksasa 
jang bergunung dan hutap rimba itu 
malah belum Tagi dapat dimasukkan 
Mibawah  kekuasaane pemerintahan 
setiara “teratur. Desas-desus tentang 
ada -diketemukannia uranium di 
Irian, menurut keterangannja terlalu 

| Mitjarrtjari sepandjang diketahui se- 
karang. Penunaman? modal" asing 
disambut dengan gembira, dan seLa- 
rangpun telah sada “beberapa perusa- 
htan injak jang diselenggarakan 

Cleh modal asing. Berbagai berusa- 
haan juga telah menundjukkan per- 
hatiannnja — terhadap pengusahaan   bahan2 nikel dan tembaga, demikian 
Van Baal, (Reuter), 
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Hotel Simpang 
H5 — — — Peristiwa hotel ,,Simpang” di Surabaja dipandang dari 
Sudut manapun tidak-bisa dibenarkan. Fihak pengurus hotel ,,Simpang” 

V 

in perusahaan, semestinja dipandang 
erusahaan sadja, seharusnja akan menjam- 

tiap2 ada lengganan. Lebih2 djika Jengganan 
jang datang itu seorang jang terkemuka, seperti Menteri Perekonomian 
Mr. Iskag, sendirinja akan merupakan suatu kehormatan bagi perusa- 
haannya. 
— —— — — Oleh sebab itu, dengan sikap jang tjongkak dan som- 
bong dari pengurus. hotel ,,Simpang” itu bagi kita tidak ada lain, bahwa 
soal mana merupakan suatu tjetu 
Janda Koloniaal jang terlambat. 

  

IN. ,tropen-kolder” dari orang2 Be- 
Pokok daripada sikapnja adalah benar? 

suatu diskriminasi. Lebih2 djika di-ingat bahwa pemimpin hotel ,,Sim- 
.pang” adalah seoraNg 
kan bahwa dia ta 

asing, dengan tindakannja itu sudah menundjuk- 
gai seorang tamu tidak tjakap menempatkan diri. Dia 

ingin ,,lebih berkuasa” dari tuan rumah, jang djika dilihat dari ,,kesopan- 
an” negara manapun (termasuk djuga negeri Belanda) tidak bisa dibenar- 
kan. , 
ma an 

pang” 

t 

— — Djika kita membiarkan sikap pemimpin Hotel ,,Sim- 
jang demikian itu, akan sama artinja dengan membiarkan seorang 

tamu jang dengan sesuka hatinja berdjingkrak2 dirumah kita. Dan andai- 
kata soal demikian ini terdjadi dilain negeri jang dilakukan oleh bangsa 
kita, maka kitalah jang pertama kali minta kepada pemerintah untuk 
menghukum -orang itu. 

Akan berarti paling ringan djika hukuman jang diberi- 
kan kepada pemimpin hotel ,,Simpang” itu djika dia di-usir dari tanah air 
kita. Hendaknja apa jang terdjadi di Surabaja 'itu mendjadi soal jang 
terachir bagi orang2 asing jang tinggal di Indonesia. Sehingga kita tidak 
usah untuk kedua kalinja mengalami peristiwa demikian. 

  

    
TUNTUTAN UMUM SEBDA 
BUKAN PERSOALAN BARU 
Dalam pertemuannja dengan 

Pers di Semarang hari Rebo De- 
wan Pimpinan Pusat SEBDA me- 
nerangkan, bhw tuntutan umum 
SEBDA jang disampaikan kepada 
Pemerintah tanggal 8 December 
tahun jl. bukan merupakan soal2 
baru, tetapi sungguh2 persoalan 
jang telah lama jang timbul utk 
mendesak kepada pihak jang ber 

. Wadjib agar segera mendapat pe- | 
njelesaian. 

Yuntutan2 tsb sebagai buahnja 
kongres SEBDA jang ke IV jang 
dilangsungkan di Malang pada tg. 
26 Sept. s/d 4 Okt. th. jl. jang 
berisi 6 fatsal jalah : L 

1. Supaja pemotongan  voor- 
schot Lebaran Buruh Negeri/ Da- 
erah Otonoom dihentikan semen- 
djak tg. 1 Oktober 1953, 2. Se- 
gera ditjabutnja peraturan2 jg 
membatasi pengangkatan pegawai 
baru jang tidak boleh merebihi 
bezetting 15 Nopember 1952, se- 
gera diadakannja penjelesaian in- 
passing, herschikking herwaardee- 
ring dan pengangkatan pekerdja 
tetap mendjadi pegawai negeri, 
3. pelaksanaan kenaikkan upah 
buruh harian tetap/dan tidak te- 
tap dengan minimum upah ha- 

“rian Rp. 6,75: 4. penghentian se- 
mua bentuk dan matjam massa 
ontslag, 5. pemberian tundjangan 
sewa rumah, pembagian peruma- 
han buruh, dan perluasan pem- 
bikinan perumahan buruh dan 6 
pemberian restitusi kepada buruh 
harian dan keluarganja-. jang di- 
rawat di rumah sakit. 

Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa sebagai phase jang kedua SEB 
DA akan mengirim delegasi2nja 
untuk menghadap pada Kemente- 
rian Dalam Negeri dan Guper- 
BarGupemua ji. 
SEBDA jang berpusat! di Sema 

rang meliputi djumlah anggauta- 
hja sebanjak 80.000 (djumlah pe 
gawai. dan buruh otonoom selu- 
ruhnja 100.000 Red:) jang' terdi- 
Ii 4070 pegawai dan 60796 peker- 
dja tetap/buruh harian. 

PERMINTAAN WATERLEI- 
DING TERUS MENINGKAT. 
Dari kalangan jang mengetahui di 

dapat keterangan, wa mulai th. 

  

1950 tertjatat 15.984 permintaan air- 
leiding, th. 1951 angka tadi mendja- 
di 16.730, th. 1952 berobah men- 
djadi 17.293 dan achir th. 1953 ter- 
tjatat permintaan sebanjak Lk. 13. 
000. Angka2 ini adalah sebagai buk- 
ti tentang meningkatnja permintaan 

“air leiding jang kini terasa kurang 
dari pelbagai - penduduk didalam 
kota Semarang. “ 

“Blm 

Njonja. 
AN es 

  

|1000 L. Ben- 
Isin Menguap? 

Lagi Fihak Militer Ke- 
hilangan Bensin 
(Oleh : Wartawan Kit») 

SETELAH fihak CPM Sema- 
rang berhasil membikin terang 
peristiwa pentjurian bensin milik 

| Divisi Diponegoro dengan meng- 
gunakan L—-Bon palsu, jang sam 
pai menjangkut djumiah puluhan 
ribu liter banjaknja, kembali kini 

| Fhak kemiliteran menghadapi su 
atu masalah hilangnja bensin dari 
mpa bensin militer di Bodjong 
marang (dekat kantor Balai Ko 

ia) sebanjak 1 ton. Untuk menje 
lidiki masalah ini, pada tanggal 
26/12-53 jbl. oleh Wk.Perwira 
Provoost KMKB Semarang telah 
dipanggil 2 orang penanggung dja 
wab pompa bensin tsb., guna di- 
Jengar keterangan2pia. 

Jang dipanggil tadi ialah prds. 
Hdwjn anggauta KMKB Sema- 
rang dan pekerdja A. jang mem- 
bantu Hdwjn melajani pompa ta- 
di. Menurut keterangan setelah 
diadakan pemeriksaan tadi, kata- 
nja pada tanggal 21/12-53 seki- 
ra djam 11.00 telah datang di- 
pompa tadi mobil bensin BPM un 
tuk mengisi tanki reserve. Berhu- 
bung waktu itu prds Hdwin se- 
dang sibuk, maka jang melajani 
pengisian pompa ini hanja peker- 
dja A. sadja. Setelah pendjagaan 
pompa di-ganti oleh prds Ng., ter 
njata bahwa waktu diukur oleh 
Ng. isi tangki .reserve kurang 
1000 liter bensin. Hal tersebut se 
gera ia-laporkan kepada fihak 
KMKB Semarang dan hingga ki- 
ni teka-teki "menguapnja” 1000 
liter bensin ini masih dalam penje 
lidikan lebih landjut. 

PAMERAN BUKU BALAI 
PUSTAKA. 

Sedjak tgl. 4 Djanuari j.l. di Toko 
|Buku Kolff, Bodjong 13 Smg. telah 
diselenggarakan pameran buku2 pe- 
nerbitan. Balai Pustaka Djakarta. 
Buku? jang terdapat dalam pame- 
ran ini, a.l. mengenai pengetahuan? 
Tehnik, Tata Negara, Kesehatan, 

Pertanian, Peternakan, Rumah Tang 
ga, Olahraga, dan lain2 pengetahu- 
an. Djuga tjeritera2 kuno mengenai 

kewajangan, Ilmu Bahasa, Sastra   
membuat salaman 

Memang - margarine jang “kaja 
vitamin dan lezat ini akan 

. menambah sedapnja masakan 

    

   
    

    

Modern. Pendek kata buku2nja leng 
kap untuk batjaan orang2 dewasa, 
pemuda dan kanak2. 

Perhatian umum atas pameran itu, 
dapat dikata memuaskan, dan me- 

nurut keterangan, buku jang paling 
laku jalah Kamus Umum, Hukum 

Kenegaraan Eropa dan San Min 
Chu I. Pameran ini berlangsung 
hingga tgl. 23 Djanuari, dan kemu- 
dian buku2nja akan dikembalikan 

pada Balai Pustaka lagi. 

Miss Palmboom berkata: 

Lebih hemat bila 

  

KEDU. PP 

inalan. : 

    

M 

Dalam rangkaian ' pembangunan 
didaerah Kedu, maka hari Djum'at 

|tg 15 Djanuari jang baru lalu telah 
diresmikan pembukaan 

| Kingtel didesa Sokosari dengan beaja 
dam kali 

sebesar Rp. 17.000.— dan sekarang 
|dapat mengairi sawah baru seluas 
40: ha. Direntjanakan “ di Salaman, 
Magelang akan dibuat 9 dam dgn 
beaja Rp. 276.000.— jang kelak da 
pat mengairi sawah 396 ha sawah. | 

BLORA 
BANTUAN UANG UNTUK 

MADRASAH 
Pada tanggal “18 Djanuari 1954 

oleh Kepala Kantor Pendidikan Aga ' 

ma Kabupaten Blora telah diberikan 
bantuan uang kepada seluruh Ma- 
drasah2 di daerah Blora  sebarjak 
Rp. 27.000.— untuk: tahun 1953. 
Pembagian tersebut dihadliri oleh 

wakil dari Kantor Pendidikan Aga- 
ma Propinsi Djawa Tengah,  wakil| 
dari Pamong Prodjo dan Bapak wa- 
kil Bupati (Patih) Blora. 

  

  

RAPAT P. P. P. Di S. : 
Rapat Persatuan Pedagang Pasar 

Djohar Semarang jang berlangsung 
pada hari Rebo malam, bertempat 
di Gris jang mendapat perhatian sa- 
ngat besar sekali, achirnja rapat me- 
mutuskan ambil sebuah mosi jang 
antara lain isinja mendesak kepada 

Pemerintah Daerah K.B.S. untuk 
mentjabut fatsal 14, 15 dan 17 dari 
Peraturan Pasar Kotapradja Sema- 
rang. Mosi tadi akan dikirimkan ke- 
pada DPR. Untuk menjelesaikan so- 
al tuntutan itu, PPPDS telah mem- 
bentuk sebuah panitia chusus jang 

terdiri dari S orang, jalah Abdullah, 
Ong Seng Giok, Ismail, Oei Sing In 
dan Kosim Toha. 

Lebih landjut mengenai soal terse- 
but dari fihaknja sekertariat K.B.S. 
didapat keterangan, bahwa untuk 
mendjalankan fatsal 15 dari per- 

aturan pasar itu memang tidak mu- 
dah, sedangkan kalau tempat2 di P. 
Djohar diundi, hal ini pun menjulit- 
kan pelbagai pedagang jang kini su- 
dah memperkembangkan perdagang- 
annja di P. Djohar. 

Dengan adanja keterangan tadi, 
maka ada kemungkinan besar mosi 
PPPDS mendapat persetudjuannja fi 
hak jang berwadjib. 

SEK. KEDUTAAN BESAR CA: 
NADA DAN INGGRIS TIBA 

, DI SEMARANG. 
Didapat keterangan, “bahwa hari 

Rebo sore, sekretaris I, Kedutaan 
Besar Inggris Jairwin dengan njo- 
njah dan sekretaris I Kedutaan Be- 

sar Inggeris Eric Lambert telah tiba 
dengan naik mobil di Semarang. Pa- 
gi hari ini (Kemis) mereka mendjadi 
tetamunja Gubernur Budono. Teta- 
pi karena Gubernur Budiono ber- 
kundjung ke Jogjakarta, maka kedua. 
beliau tadi diterima oleh Residen 
d/p kantor Gubernur Soebekti Poes | 
ponoto. Maksudnja berkundjung ke 
Semarang ialah "mengadakan perke- 

PEDOMAN UTK. MENETAP- 
KAN DJUMLAH ANGG, PA- 

NITYA PENDAFTARAN   
MARGARINEJ 

& 
Palmboom mengandung banjfak vitamin A dan 

O. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 

dan masakan'-dapur — keluarga Njonja akan 
menikmati kemanfaatannja dan kesedapannja. 

jang sedap dam seperti krim Ini sebab 

mengandung lebih banjak bahan! jang 
maneambah  kerehetan dam semangat. 

  

PEMILIH. - 
Sebagai. pedoman untuk menetap- 

kan djumlah Anggauta Panitia Pen- 
Gdaftaran Pemilih di Kelurahan2 da- 
lam Daerah Kota Besar Semarang, 
kepada -para Tjamat sebagai Ketua 
Panitia Pemungutan Suara disaran- 
kan sebagai dibawah ini: 5 

Sebuah Kelurahan jang berpendu- 
duk sampai 2000. orang, djumlah 
anggautanja Panitia Pendaftaran Pe- 
milih 3 orang, Lebih-dari 2000 — 
5000 orang 5 orang: 5000 orang td 
atas 7 orang. 

    

memakai Palmboom 

  

AGELANG 
| DIJEMBATAN DILUMBANG 

DIBANGUN, 
Sedjak bulan Desember jang lalu 

oleh 

pembangunan Djembatan Djlumbang 
didaerah ketjamatan Weru, jg. akan 
memakan beaja sebesar Rp. 72.000. 

Solo dengan Jogja melalui Sukohar- 
djo liwat djarak jang lebih dekat. 

— MEMPERLIPATGANDA 

HASIL IKAN. 
Pada penutupan tahun 1953 oleh 

Djawatan Perikanan Darat kabupa- 
ten Sukohardjo telah disebarkan se- 
djumlah 39.500 ekor bibit ikan, di- 

wilajah kabupaten Sukohardjo. 39. 
500 Ekor bibit ikan tersebut terdiri 
atas 37.000 -ekor bibit ikan tawes 
dan 2.500 ekor bibit ikan mudjaer. 
UANG TABUNGAN DI SOLO. 

Selama tahun 1953 kantor pos di 
Solo telah menerima. uang tabungan 
sebanjak Rp. 1.466.133.53. Uang ta- 
bungan jang telah dibajarkan kem- 
bali selama tahun itu djuga ada se- 
banjak Rp. 212.920.68. 
HASIL UDJIAN KURSUS PE- 
NGETAHUAN UMUM. 

Dalam udjian Kursus Pengetahu- 
an Umum tingkat A jang diseleng- 

garakan oleh Inspeksi Pendidikan 
Masjarakat kabupaten Sukohardjo 
achir2 ini, telah lulus 97 orang: dari 
112 orang pengikut. Mereka jang 
lulus itu 41 orang dari kawedanan 
Sukohardjo, 17 orang dari kawcda- 
nan Kartosuro, dan 39 orang dari 
kawedanan Bekonang. 

TJIREBON 
PEMBAKARAN DAN 
PERAMPOKAN 

Baru2 ini (tg. 9 Djan 1954) Kp: 
Tjipintjang desa Wedari (Tjirebon) 
telah didatangi gerombolan D.I. di- 
antaranja bersendjata lengkap seba- 
njak Lk. S0 orang. Gerombolan D.I. 
tsb. dalam aksi-aksinja setelah me- 

lakukan perampokan, kemudian se- 
banjak 30. rumah penduduk, di ba- 
kar habis, berapa besar kerugian se- 
luruhnja hingga berita ini ditulis ma- 
sih belum diketahui. (Corr.). 
RAPAT PENGURUS B.U.K.P. 
Pengurus Badan Koordinasi Usa- 

ha2 Penerangan, baru2 ini telah 
mengadakan rapat disebuah ruangan 
Kabupaten Tjirebon. Dalam rapat itu 
telah dibentangkan usaha? jang telah 
dilakukan selama tahun 1953. Selan 
djutnja untuk th. 1954, diantaranja 
telah direntjanakan untuk mengada 
kan kampanje penerangan mengenai 
keamanan, pembangunan dan pemi 
lihan umum, di Ketjamatan2 Lemah 
abang, Beber dan Sumber jang akan 
diselesaikan achir bl: Pebruari. 

GEDUNG PERTEMUAN 
. UMUM. 
e Atas: usaha kalangan 'tentara, pa 
da tgl. 18 Djanuari jl. telah diada- 
kan pertemuan antara Instansi? Sipit 
dan. Militer,: bertempat . dipendapa 

| Kabupaten Tjirebon, jang -maksud- 
nja untuk membitjarakan pendirian 
sebuah gedung pertemuan untuk 

umum. 'Dalam pertemuan: jang men 
dapat perhatian besar dari para pe- 
ngundjung, telah diambil keputusan, 
bahwa. usaha untuk mendirikan: ge- 
dung itu akan dipersatukan dengan 
usaha dari pengurus Balai Pertemu- 
an Masjarakat Tjirebon jang dike- 
tuai oleh Patih K.B:- Tjirebon jang 
sama tudjuannja. 
Untuk pendirian gedung itu, fihak 

tentara sendiri telah  menjediakan 
Tan sumbangan sedjumlah Rp. 10. 

  

MALAM MEDAN RIA 
Dari fihak jang bersangkutan di 

peroleh kabar, bahwa pertundjukan 
Medan Ria jang djuga disiarkan me 
lalui RRI Tjirebon, akan dilangsung 

kan pada tgl. 24 Djanuari 1954, ber 
tempat di Balai Pradjurit. Kali ini 
persoalannja akan" dititik beratkan 
pada pengupasan hubungan pemim- 
sin? dan peladjar2 dengan 'masjara 

at.. 

  
ian AN EN 

HARGA MAS DI SEMARANG 
Semarang, 2l-l. : 

. 24 karaat: djual ... Rp. 39,25 
beli 39 39.— 

22 karaat: djual »:.36,75 
ben BAN 

HARGA MAS. 
Djakarta, 20 Dian.: 

22 krt. tiap gr. Rp. 38,50 beli. 
Surabaja, 20 Djan.: 

» 22 krt. Rp. 39.-— nom. 

Perburuh sii 

Sistim Sovjet 

Selama 1952 modal 
ngan 6 kali lebih banjak 

sebanjak 40 

djumlah 3.03 
zuela. Demikian keterangan M. 

19/1 di Semarang jl. 

Disamping keuntungan jang diper 
oleh para modal itu diuraikan pula 
penderitaan nasib buruh jang tidak 
dapat dielakkan disuatu negara jang 
dikatakan sistem kapitalis 
Amerika itu dengan angka2 k 
kaan industri jang dikatakan k 
tahun meningkat itu. Di Amerika, 
demikian Bogok, sedjak 1950 terda 
pat 15.000 ketjelakaan tiap2 tahun- 
nja. Buat tiap2 ton hasil tambang 
dikorbankan 67 orang buruh tewas 
atau luka parah selama tahun 1951 
dan 74 orang selama 1952. 

Tetapi sebaliknja, demikian kete 
rangan Bogok itu selandjutnja, di 
Sovjet Unie dan negara Demokrasi 
rakjat lainnja, buruhnja berdaulat, 
tidak lagi terdapat pengangguran 
dan ukuran hidup mereka kian hari 
kian meningkat. 

- Sedjak 1947 di Sovjet Unie te- 
lah diadakan . 6 kali penurunan 
sharga barang2 dan gadji buruh 
rata2 naik 6890. Akibatnja, ke- 
kuatan pembeli rakjat bertambah 
dengan 46 miliard rubel. Dari 
sebanjak 129.800 djuta rubel jg. 
dikeluarkan oleh pemerintah ta- 
hun 1953 buat  djaminan sosial 

   

    

  buruh rata2 mendapat antara 

- Djawatan Pekerdjaan Umum 
kabupaten Sukohardjo telah dimulai |. 

Djembatan tersebut menghubungkan | 

dam-dam, kolam2, sendang2 dalam | 

  

halamannja. Katah bagaimana 
4 pat membawa barang2 sekuat 

mungkin hewan2 jang memba 
kan pertanian itu bisa diba 

: Ja, tidak mungkin kita da 

sung diderita 

Dari serupiah sampai ratusan 
ribuan — akan kita terima de 

Para penderma akan kita 
- Merdeka”, . 

' SEBAGAIMANA diketahui, sedjak tgl. 18 Djanuari gu- 
nung Merapi sudah meletus. Puluhan korban manusia telah 
terdjadinja. Sedjumlah orang jang menderita luka2. Dan ra- 
tusan djumlahnja orang jang harus 

betapa ratap tangis mereka. Kesusahan, penderitaan pada ha 
ri ini dan mungkin pada hari2 jang akan datang, setjara lang 

eh rakjat dilereng Merapi. 
. Pertolongan2 dari pihak Pemerintah, Palang Merah In- 

donesia, beberapa organisasi, sebagian i | 
bawa kesana, Akan tetapi, djika melihat demikian besarnja 
penderitaan rakiat didaerah Merapi itu, usaha menolong me 
reka masih terbuka djalan jang luas. F 

Oleh sebab itu, mulai hari ini harian ,,Suara Merdeka 
mengadakan suatu usaha mengumpulkan uang dari siapapun 
terutama para pembatja ,,Suara Merdeka” jang kemudian 
akan diserahkan kepada korban Merapi dengan melalui fihak 
jang berwadjib. Gerakan mengumpulkan uang ini kita nama- 
kan ,,Dompet Merapi”. Djumlah derma, 

Bagi jang insin menjam paikan uangnja, dapat mensirim- 
kan langsung kepada: HARIAN ,,SU 
wodinatan Utara no. 11/A Semarang. 

"1 Kiriman2 pertama jang kita terima adalah: 

| —. Dompet Merapi " "| 

meninggalkan kampung 
nasib mereka jang hanja sem- 
tenaga mendjindjing. “Tidak 

ntu mereka dalam mengusaha- 
wa semua. an 

pat menulis jang melukiskan 

daripadanja sudah di- 

tidak kita batasi. 
— bahkan mungkin ada jang 
ngan perasaan terima kasih 

A MERDEKA”, Pur 

muat nama2nja dalam .,Suara 

    1. Harian ,,Suara Merdeka” Semarang nana Rp. 750.-— 
2. Tuan R.S. Hadisubeno S osrowerdojo, 

Lana lama Rp. 300.— 
3. Njonja R. Hadisubeno S osrowerdojo. 

"TEE Gombel lama Rp. 200.— 
4. Tn. dan Ni. Soemardjito Bupati Semarang Rp. 1 250— 

Djumlah Rp. 1500.—   
  

Admini 

marang. 

Laporan jang diterima oleh Men- 
teri Kesehatan dari Sulawesi Selatan 

menjatakan, bahwa keadaan disana 
sampai kinipun belum beres, me- 
minta perhatian sepenuhnja dari Pe- 
merintah Pusat terhadap sangat ku- 
rangnja tenaga dokter bagi due- 
rah2 tsb., dan rakjat disana mendje- 
rit meminta pertolongan dokter. 

50790 telah pensiun-rip. 
Atas pertanjaan, diterangkan bah- 

we djjunmlah dokter Pemerintah jang 
bertugas mendjalankan aparatur ke- 

San — Sipil dan militer — ada 
85 “orang. Djumlah ini makin  ta- 
hug . makin berkurang, sedangkan 

: n tiap tahun makin mening    
       
   

ke 

ntuk pensiun, terpaksa mening 
Ikan. dinas kesehatan. Dalam 'hal 

ini telah ada 5096 :dari djumlah tsb. 
didtas jang sebenarnja telah  pen- 
sioenriip. Dan selama waktu 3 ta- 
hun jl. baru hanja 70 “dokter baru, 
jang kemudian masih bekerdja  da-   lam. lingkungan ' fakulteit kedokter: 
an. Dokter asing jang telah didatang 
kan, telah berdjumlah 209 - orang, 
dan, mereka ini tidak dipekerdjakan 
sebagai tenaga pimpinan. “Atas per- 
tanjaan: mengenai “tjara “ mengatasi 
kekurangan dokter tu, Menteri me- 
ngatakan, bahwa kita harus” berusa- 
ha self-supporting, al. pada tempat 
jang dahulu ada dokternja, tiukup 

ditempatkan tenaga2 jang bukan 
dokter. " 

: - Rentjana th. 1954. 
Mendjawab  pertanjaan “tentang 

rentjana usaha dalam tahun 1954 
ini, Menteri katakan, bahwa Ke- 
menterian Kesehatan dalam tahun 
ini menitik beratkan usahanja  di- 
daerah luar Djawa. Daerah ini akan 
mendapat prioriteit jang pertama, 

  

Singapore, 20 Djan.: 
o Lantakan tiap tael : 

Str. $ 152.— beli: 
Str. $ 158.— djual.   24 krt. tiap gr. Rp. 39,50 beli: 

ropong Oleh Wakil SOBRI 

Amerika disana dapat menarik keuntu- ! dibanding tahun 1939 
dollar. Ing, Tembaga Anaconda Amerika 

dollar dari tiap2 bu ruh dinegeri 
kan diluar negeri 1.997 dollar. St andard Oil 

dollar di Amerika dan 4 kali 

Hongkong, 20 Djan.: 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 2483975—' 
aa Ba ANA PN NE LINA 

Di USA Dite- 

Lebih Unggul 

sebesar 642 djuta 

arena “angkatan tua jang ber- 

Hd Did, 

Dokter? Akan Mogok 
stratif? 

Di Semarang Ada 50 Dokter Partikelir 
Tapi Hanja 3 Jang Sedia Mendjalani 

| Dokter Djaga 
(Oleh : Wartawan Kita) 

PADA POKOKNJA Undang2 no. 10 th. 1951 memberi ke- 
sempatan kepada golongan dokter partikelir 
bahwa mereka pun bersedia ber bakti 
dan Negara. Permintaan akan sikap ketaatan jang tegas darj dok- 
ter-dokter partiYelir itu diminta oleh rakjat jang menderita, le- 
bih-lebih oleh rakjat dari tempat2 jang tak ada dokter. Mungkin 
telah diketahui, bahwa dibeberapa tempat rakjat telah mengan- 
tjam dokter2 partikulir jang tidak mau dipanggil 
kedjadian itu djangan terulang lagi. i 
Menteri Kesehatan Dr. Moh. Ali (Lie Kiat Teng) dalam mendja- 
wab pertanjaan2 pers pada Rebo malam di du Hotel Pavillon Se- 

untuk menjatakan, 
demi kepentingan rakjai 

dan hendaknja 
Demikian a. I. - keterangan 

dan usaha jang akan didjalankan ja- 
lah sekitar penempatan tenaga2 dok- 
ter dan - pembangunan2 poliklinik, 

rumah2 sakit, dll. Tidak disebutkan, 
'daerah mana jang akan didahulu- 
Ikan ,tetapi dinjatakan, bahwa hen- 
idaknja Djawa dapat bersabar dulu. 

Achirnja Menteri Kesehatan sekali 
lagi mengharapkan, agar ,,appel”- 
nja itu dapat difahami sedalam2rja 
oleh dokter2 partikulir dengan pe- 
nuh keredlaan bersedia bekerdja un- 
tuk Pemerintah dan rakjat Indone- 
sia, sekalipun hanja 1 atau 2 djam 
seharinja. Saja jakin, bahwa jang de- 
mikian itu sekali2 tak akan merugi- 
kan praktek mereka. Dan dalam se- 

djarah tentu akan tertulis dengan 
tinta emas akan djasa2 kebaktian 
“mereka, djuga rakjat Indonesia, ge- 
inerasi demi generasi akan tetap 
menghargai sedalam2nja kebaktian 

- mereka itu, demikian Menteri Kese- 
'hatan dalam menutup keterangannja. 

U. U. No. 10/1951 telah 
dilaksanakan ? 

|. Dalam pada itu menurut kete- 
“yangannja Dokter Sumadijono, 
| Insp. Kesehatan Prop. Djawa Te 
'ngah, dinjatakan bahwa di Sema 
rang sendiri ada 50 dokter parti- 
kulir. Dan diantara djumlah itu, 
hanja 3 orang dokter sadja jang 
telah bersedia bergilir djaga (wijk 
dokter) pada hari2 Besar dan 
Minggu. Sedangkan lain2nia ma- 
sih belum menjanggupi dengan 
bermatjam2 alasan. Tetapi dalam 
peristiwa meletusnja Gunung Me 
rapi baru2 ini, beliau menjatakan 
penghargaannyja bahwa dokter2 
partikulir bersama2 dokter peme- 
rintah telah dapat mendjalankan 
tugas bersama2 dengan keinsjaf- 
an dan kesedaran diri, dalam 

  

| memberikan bantuan kepada pa- 
ra korban Merapi itu. Dengan ti- 
dak melalui Menteri lebih dahulu, 
Undang2 No. 10/1951 telah di- 
Taksanakan oleh Insp. Kesehatan 
Prop. Djawa Tengah. Adapun 
djumlah dokter Pemerintah dan 
Partikulir di Semarang |.k. ada 
90 orang. . - 

Akan mogok administratief? 

Berbitjara tentang nasib para dok- 
ter Pemerintah, Dr. Sumadijono: se- 
landjutnja — menerangkan, bahwa 
LD. telah memutuskan” dalam 
muktamarnja di Surabaja baru2 ini, 
bahwa akan dilakukan pemogokan 
administratief “oleh para anggauta 

apabila Pemerintah tidak 
memperbaiki nasibnja — para dokter 
Pemerintah. Tetapi dalam pada itu, 
pengobatan. terhadap orang2 sakit   menarik keuntungan 

dalam pada 

Bogok, ketua delegasi SOBRI ig. baru2 ini habis hadlir dalam. kongres Buruh sedunia k 3 di Wi dan oleh2nja itu dikemukakan dalam Suatu rapat bkan 2 

1.000 sampai 2.000 rubel, men- 
dapat pensiun mulai umur 55 ta- 
hum. 'hak berobat tjuma2 dan ri- 
buan tempat - beristirahat. Ten- 
tang padjag, buruh Sovjet hanja 
wadjib membajar 3 sampai 54 
dan 3 sampai 596 pula buat pe- 
rumahan mereka sementara anta- 
ra 1951—1955, oleh pemerintah 
telah direntjanakan 155 diutame 
ter persegi perumahan buruh di- 
kota2 dan didussun2. — h 
Dengan gambaran' itu maka oleh 

M. Bogok dianggap bahwa ' sistem 
sosialis di Sovjet Unie itu djauh le- 
bih ng lebih berperikemanu- 
Siaan dari sistem kapitalis di Ame- 
rika. 

Selandjutnja dikemukakan adanja 
Serikat buruh Sovjet jang  berang- 
gauta 34 djuta orang mempunjai 
112.500 buah perpustakaan dalam 
| mana terdapat 77 djuta djilid buku 
liang dipindjamkan setjara gratis ke 
pada buruh. Sebagai akibat ini da- 
lam pemandangan, sdr. ' Bogok itu, 
kultur buruh Sovjet lebih tinggi da 
ri pada buruh di Amerika. 

M, Bogok bisa menarik kesimpu- 
lan ini djustru ia pernah beberapa 
lama berburuh di Amerika. 

". (Antara), 

. 

CE w   

Dengan 
pemogokan itu, 

menurut Dr. Sumadijono selandjut- 
inja, administrasi Pemerintah tentang 
kesehatan akan lumpuh sama seka- 
li, dan rakjat djuga akan merasakan 
akibatnja. Maka dari itu, apabiia pe 

mogokan itu dilaksanakan, Dr. Su- 
madijono akan memilih lebih baik 
keluar dari ILD.L., untuk terus meng 

obdi kepada Pemerintah dan rakjat. 
Sampai dimana pemogokan admi- 
nistratief itu akan dilaksanakan, be- 
lum didapat keterangan2 lebih lan- 
djut. 

Penjerahan kepada Otonoom 
“Tentang soal penjerahan sebagian 

usaha kesehatan kepada Daerah Oto 
noom, Menteri katakan, bahwa hal 
ini telah dibitjarakan sedjak 2 ta- 
hun j.L, dan makin lama makin 
menghadapi kesulitan dalam sekitar 

pelaksanaan tehnisnja. Keuangan be- 
landja pegawai dapat dibeajai oleh 
Otonoom, tetapi usaha2 pekerdjaan- 
nja ditentukan oleh Pusat dengan 
melalui Inspeksi Kesehatan setem- 
pat. Sedangkan Daerah Otonoom 
hanja dapat membelandjai gadjih po 
koknja para pegawai sadja, dan be- 
landja untuk usaha kesehatan dan 

'Jain2 akan didapat dari uang subsi- 
“di, 'Kegandjilan inilah jang meng- 
-hambat penjelesaian soal itu. Akan 
tetapi penjerahah kepada daerah 

  
diselesaikan selekas mungkin, 
atau tidaknja, 

djadi 

  

masih terus dilakukan. Hal ini, me- 
itu sendiri sedang- nurut Dr. Sumadijono, telah: diberi- 

itu se-lahukan kepada Presiden. 
sebanjak itu di Vene-ekan terlaksananja 

otonoom itu, menurut Menteri akan 

      

   

Pada waktu2 jang lampau seni 
perhatian dari pemuda-pemudi. 

oleh para ahli seni tari Djawa. 

Namun begitu kini terlihat tandaZ 
bahwa pendapat umum mulai ber- 
ubah: bukan mengenai sukarnja dan 

kolotnja, tetapi mengenai keinginan 
orang ' mempeladjarinja. .  Agaknja 
kekolotan dan kesukaran bukan sa- 
tu2nja perintang didalam mempela- 
djari sesuatu. Hal 'ini terbukti de- 
ngan dibandjiri tempat2 peladjaran 
tari Djawa jang sudah dikenal ber- 
puluh2 "tahun, seperti dirumah Pa- 
ngeran Tedjokusumo dan Pangeran 

Surjodiningrat, “ke-dua2nja di Djo- 
kia. Jang datang kesana bukan hanja 

pemuda-pemudi Djawa, tetapi djuga 
jang berasal dari daerah lain. Disitu 
mereka mendapat peladjaran setjara 
dalam jang paling kurang berdjalan 
dua tahun lamanja. Sementara itu 
banjak pula berdiri perkumpulan2 

untuk mempeladjari tari Djawa jang 
didirikan oleh peladjar2 di Djokja 
dari pelbagai daerah. 

"Dansah mendapat tenta 
ngan. 

Sebaliknja nampak tanda2 jg. 
njata bahwa dansah jang digema- 
ri oleh separo orang, tetap men- 
dapat tentangan dari sebagian pe- 
muda-pemudi di Djokja. Orang 
mengatakan bahwa Djokja hing- 
ga sekarang ini merupakan ,,dae- 
rah tertutup” bagi penggemar 
dansah. Ada sementara orang da- 
ri kalangan ,,elite” jang berusaha 
memasukkan dansah dimasjara- 
kat Djokja dengan mengadakan 
malam dansah setjara ,,illegal” 
dan dengan pintu tertutun» agar 
supaja tidak diketahui orang2 jg. 
ingin nonton. 

Tentangan jang sangat kuat 
terbukti. dari terdjadinja yenjer- 
buan2 terhadap malam2 pesta de 
ngan dansah beberapa waktu jg. 
lalu, jang mengakibatkan kerusa- 
kan2 didalam gedung tempat 
dansah itu, Djuga beberapa wak- 
tu jl ada orang2 jang mentjoba 
mendirikan kursus dansah, tetapi 
ia terpaksa mengachiri usahanja. 
Bukan sadja ia mendapat tenta- 
ngan umum, tetapi djuga tidak 
ada orang jang berani mengikuti 
kursusaja, meskipun andai kata 
ia ingin. $ 

Muda-mudi. 

Usaha dari pihak orang2 ter- 
kemuka dalam kalangan keseni- 
an untuk menjalurkan ,.nafsu 
dansah” kepada saluran jang se- 
suai dengan pikiran masiarakat 
kita, terlihat dengan tertjiptanja 
apa jang disebut setjara populer 
tari muda-mudi Tetapi ini keliha- 
tannja tidak mendapat perhatian 
tjukup.. Tari ini jang dimaksud- 
kan oleh pentjiptanja, seorang 
Pangeran dari Solo, sebagai peng- 
ganti dansah, oleh pengcemar 
dansah dianggap tidak dapat 
memberikan hiburan jang ,,nja- 
ta”, serta oleh jang bukan peng- 
gemar dansah dianggap tidak per 
lu. Muda-mudi ini beberapa wak- 
tu jang lalu diadjarkan djuga di 
Djokja, tetapi kini sama sekali ti 
dak berbekas. 

Mungkin saluran jang tenat ki- 
ni sudah didapat sendiri oleh pe- 
muda-pemudi kita, jaitu seperti 
dikatakan diatas, pelbagai djenis 
tari daerah sudah mendapat per- 
hatian diantara mereka dan dipe- 
ladjari djuga. (A.F) 

Dollar USA Be- 

redarDiLombok 
Di-Edarkan Di-desa2 
Dengan Harga 500 Rp 

DARI FIHAK DPKN daerah 
Lombok wartawan PI.Aneta men 
dapat keterangan, bahwa baru2 
ini oleh fihak jang barwadjib te 
lah dapat disita dari tangan pen 
duduk dibeberapa tempat di Lom 
bok sedjumlah 50 uang Amerika 
jang terdiri dari uang2 ringgit 
dan rupiah jang memakai merek 
»,American Dollar”. Atas kegiat- 
an fihak berwadjib kini tih dapat 
ditahan seorang pedagang pem 
beli besi2 tua dari Makasar jang 
berdiam disalah satu hotel Tiong 
hoa di Ampenan. 

Menurut pengakuan tersebut, uang 

dollar itu dibawanja dari Surabaja 
jang dibeli dengan harga Rp. 50.— 
sebuah dan pedagang tersebut men- 
djualnja di Lombok seharga Rp. 60. 
sebuah. 
Dalam pada itu menurut ketera- 

ngan fihak jang bersangkutan di Su 
rabaja uang dollar Amerika itu har- 
ganja hanja Rp. 7.50 sadja. , 

Selandjutnja fihak jang berwadjib 
menerangkan, bahwa uang dollat 
Amerika tersebut hampir meluas di 
perdagangkan orang di Lombok 
terutama di djual kepada rakjat di- 
desa-desa dengan harga Rp. 300.—, 
Pendjualan-pendjualan tersebat me- 
nurut dugaan adalah dilakukan 
oleh kakitangan dari pedagang Ma 

Keenan bersangkutan, bahkan dibebe: 
Irapa tempat harganja ada jang sam 
pai Rp. 500.— untuk sebuah uang 
dollar itu. # 
Kebanjakan dari rakjat jang telah 

membeli uang tersebut menjangka, 
'bahwa uang itu benar2 uang mas, 

Kini. pedagang bersangkutan se- 

  
Idang diperiksa lebih landjut oleh fi 
hak polisi kriminil di Ampenan. 
(Pia), 

PAN 

  

Seni Tari Djawa Berha- 
sil Desak Dansah Barat 
Dikalangan Peladjar2 Di Jogja Djuga Jg 
Datang Dari Laen Daerah Banjak Per- 
hatian Atas Tari Djawa — ,»,Muda-Mudis 

“8. Tidak Populer 
DENGAN BANJAKNJA peladjar2 laki2 dan perempyan da 

ri pelbagai daerah jang datang ke Djokjakarta, maka kesenian ta- 
ri dari pelbagai daerah itupun kini bukan sadja dikenal oleh kala- 
ngan2 luas di Djokja, tetapi djuga dipeladjari L 
ngan mempertundjukkan tari2an daerah pada pesta2 dan lain2 
kesempatan, tari2an itu mendapat tempat dimasiarakat 
karta. Sebaliknja, dengan masuk nja tari2an daerah kedalam ma- 
sjarakat, terlihatlah sekarang bahwa dansah Barat mulai terdesak. 

oleh mereka. De- 

Diokja- 

tari Djawa tidak begitu mendapat 
Mereka berkata sifatnja kolot 

dan tidak mudah dipeladjari. Pendapat ini memang diakui pula 

  

ATJARA 
Atjara kompetisi PSIS dalam pe- 

kan minggu ini sbb.: - 
Hari Sabtu, 23 Djan:: 

— Poris I, Stadion: SSS II — Union 
II, Seteran, Poris III — Romeo III. 

KOMPETISI PSIS. 

Romeo I 

Hari Minggu, 24 Djan.: Latihan 

Kes. PSIS, Stadion, TCS II-— Ro- 
meo II, Pandanaran. 

LAGI HASIL ZATOPEK JG 
GEMILANG DI SAO PAULO. 
Emil Zatopek jang telah berhasil 

memperoleh kedjuaraan lari 7.300 
M (S5 mil) dalam 20 menit 30.4 de- 

tik telah mengubah daftar rekor 
atlit2 puntjak dunia mendjadi djuara 
baru. Dalam 5.000 M dan 3 mil pe 
lari tsb djuga melebihi rekord2 jang 
dipegang oleh Gunder Hegg dari Swe 
dia jang mempergunakan waktu 13 
menit 58.2 detik dan 13 menit 32.4 
detik, jang ditjiptakan pada tahun 
1942. 
Dalam pertandingan di San Pau 

lo itu hanja satu rekord dapat dipa 
tahkan (dunia) sedang atlit2 Jainnja 
tak ada jang mampu memetjahkan- 
nja' Hanja Zatopek-lah orang satu2- 
nja jang dapat mematahkan dengan 
ketjepatan luar biasa, hingga Norris 
Mc Whiter pentjatat skor dari Inter 
national Association of 
Field Statisticians telah memberi dju 
lukan baru baginja ,,pelari kilat jang 
tak sukar ditjari tandingannja”. 

Pertama ahli2 atletik sudah mera 
malkan, bahwa kemungkinan terse- 

but dapat ditjapai oleh Zatopek. 
Kedua pertandingan jang dilaku- 

kan didjalan2 besar memberikan ba 
njak kemungkinannja untuk pelari2 
menambah ia punja spirit. j 
Menurut laporan, Zatopek lari pa 

da terffperatuur 71 deradjat, dengan 
teriakan jang riuh rendah menggem 
birakan pelari tsb. Satu hal jang tak 
dapat dilupakan, ialah bahwa Zato 
pek pernah bertanding dengan pela 
ri2 dunia lainnja di San Silvester Ra 
ces, tetapi tak ada seorangpun jang 
dapat membuntuti dia dari dekat, 

kan oleh atlit? lainnja adalah seme' 
nit atau dua kebelakangan dan jang 
paling muka ketinggalan -semenit 8 

detik. £ AA 
Jang membuntuti ia ternjata bu- 

kan hanja 1.000 tetapi sedjumlah 
2.140 orang menurut laporan jang 
diperoleh The New York Times.. 

Untuk pertandingan 7.000 M. jang 
diumumkan sebagai djuara adalah 

Gordon Pirie, dengan waktu 20 me 
nit 21 detik pada tanggal 3 Septem 
ber 1953 di Stockholm. Hasil Gor- 
don itu dapat dipatahkan oleh Zato 
pek dalam waktu 40 detik lebih tje- 
pat. 
PIETR KIRSHOM PETJAH- 
KAN REKORD DUNIA 

KELAS BULU. 
AFP mengabarkan dari Mos- 

kow, bahwa djago angkat besi 
Sovjet Pietr Kirshom telah ber- 
hasil memetjahkan rekord angkat 
besi kelas bulu dengan 10512 kg. 

Rekord dunia jang lama tahun 
1938 jang dipegang oleh seorang 
bangsa Djepang adalah 105 kg. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 23 Djan. 1954: 
Djam 06.10. Piano tunggal: 06.45 

Irama Indonesia Baru: 07.10 Lagu? 
Bali, 07.45 Regionald Dixon: 12.05 
Ouick Step: 12.15 Lagu2 populer 
oleh Tossema, 13.15 Johny Meyer 
(akordeon): 13.40 Orkes Grand Ope- 
ras 14.00 Lima Serangkai: 17.05 Ta- 
man Kusuma, 17.45 Rajuan Doris 
Day, 18.00 Obrolan pak- Patrol, 
18.15 Sendja gembira, 18.30 Hida- 
ngan Irama A.P.: 19.15 Siaran Pe- 

nerangan, 19.30 Lagu2 ta” bersjair: 

20.30 Klenengan patalon oleh Kara- 
witan Studio, 21.15 Wajang Kulit 
oleh Ki Dalang Hardjotjarito, 22.20 
Wajang Kulit (landjutan): 05.00 Tu- 
tup. 

Surakarta, 23 Djan. 1954: 
Djam 06.03 The Skylarks dan The 

Keynotes: 06.15 Ruangan gerak ba- 

dan, 06:45 Tjiptaan Sutedjo dan Sa- 
leh, 07.15 Pemuda Maluku: ' 07.45 
Lou Prager dengan orkesnja: 12.03 
Sekuntum Melati, 12.45 Klenengan 
gadon: 13.45 Klenengan gadon (lan- 
djutan): 17.05 Dari dan untuk ka- 
nak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Charles William dengan orkes- 
nja, 18.05 Mystiek dan Kebudajaan: 
18.15 Seni Karawitan: 19.15 Kontak 
dengan Pendengar 19.30 Bingkisan 
penjiar, 20.30 Lagu2- Tionghoa mo- 
dern: 21.20 Manasuka gembira oleh 
R.O.S., 22.15  Manasuka gembira 
(landjutan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 23 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Spanish dances Scan 

dinavian Dances d.Ll.: 06.40 Volka- 
lia merdu, 07.10 Njanjian Tionghoa 
modern: 07.30 Langgam dan merdu: 
12.15 Konsert siang: 13.15 Seperem- 
pat djam Sasando Timor: 13.40 Or- 
kes Victor Silvester 14.00 Hiburan 
habis bekerdja oleh O.K. Rajuan 
Masa, 17.00 Hidangan sore oleh Mu 
Sik Tiup, 18.00 Warna-warni dengan 
iringan Irama Masa: 18.30 Rajuan2 
populer, 18.45 Seperempat djam. de- 
ngan Dharnoto: 19,15 Bingkisan Ma 
lam Minggu, 19.40 Cello Recital: 
20415 Puspa ragam oleh O.K. Mus- 
tika Warna, 21.15 Ujon2 Monosuko   

oleh Kel. Kes. Djawa Studio, 22.15 
Ujon2 Monosuko (landjutan): 24,00 
Tutup, 

Track and ' 

artinja ketjepatan2 jang diperguna-. 

 


