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    'eran 
Maroko Selatan 

    

Perantjis 
1 $ 'ANG dan pernjaiaan2 persetudjuan mendengu. 

berdjedjal-djedjal di 'Tetuan, Tu kota Niroko Spanjol, 
menjampaikan surat protes jang (digulung dan diikat dengan kulit 
“any Garcia Valino. Dalam pi datonja jang “te 
on : ah 2 Marnko, Gargia mendjandj:kan ' hendz 
jenderalisssmo Francisco Franco kep. negara Spanjo! 

gala tjita2 rakjat Maroko Spanjol djika an 2. 
- datangkan u pala-bantuan untuk memperk 
menjiapkan pasukan2nja jang be 

eroris” mungkin 
rapat di Maroko tadi. 

. Pembesa2 sesar peran 
ngatkan, bahwa rapat raksasa di 
Tetuan & menuntut dipisahkan 
nja daerah Maroko Selatan dari 
Perantjis dengan mei tk 
sokongan dari pe T2 agama 
dan tata hukum akan mengakibat 
kun aye pembalasan terha 
ap zone Perantjis jang menggo 

lak ini. Si Hadji Tami el Glaoui, 
seorang ' pemimpin sukubangsa 
Berber jang besar  pengaruhnja 
dan pasha dari Marakesh telah 
tiba di Rabat untuk mengadakan 
konperensi kilat dengan sultan 
Sidi Mohammad Ben Maulay ben 
Arafa, jang pada bulan Agustus ' 
jang lalu telah dibantunja untuk 
menaiki tachta. Kalangan2 Peran 
tlis pertjaja, bahwa ada kemung | 
kinan2 bahwa Pasha  Marakesh| 
jang berhaluan pro-Perantiis itu 
menggerakkan balatentarania jg 

  

   

  

    

akan tindakan2 jang 

untuk membantu  menjadas setiap 
usaha pemberontakan. Menteri2 Ma 
roko, para pembesar Maghzen da- 
lam suatu keterangan setelah diada 
kannja rapat pada Rebo malam, 

mendapatkan bahwa ,,baginda Sultan melambang 
. ikan persatuan negara” jang oleh Pe 

rantjis telah didjandjikan -djaminan- 
nja diseluruh Maroko dan terhadap 
ipeserta2 “persetudjuan2 “ internasio- 
pal. Para menteri tadi mengirimkan 
sebuah nota kepada pemerintah Pe- 
rantjis jang menuntut dipertahan- 
kannja kekuasaan sultan baik didae 
rah Perantjis maupun Spanjol. Note 
tu setjara tegas mengemukakan ba 
haja2 jang mengantjam - keamanar 
dalam maupun luar daerah Maroko 
jang timbul daripada rapat di Te- 
tuan. 

      

Pendapat kalangan2 di 
f London. 

Politik Spanjol jang menentang 
kekuasaan Perantjis- atas Maroko 

pad uouen diare naaeamamamORNNNNagan atamar renapemaNaaN era aa 

  

Miota Bebas Dar 

dengan terang2an. mentjela politik jang 

setia padanja untuk membantu 
memperkuat kedudukan dan ke 
kuasaan Moulay ben Arafa djika 
lau keadaan memaksanja. 

Dua satuan maripe Pe- 

Dua satuan angkatan laut jang 
“ringan mendapat perintah dari Cas- 
Sablanca supaja menudju ke Mer 
el Kebir pada “hari Kemis untuk 
memperkuat armada di Laut Te- 

“ngah jang bersiap2 diteluk Algeria L
e
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dan jang menuntut agar Inggris 
mengembalikan benteng pertaha- 
nan Djabaraitarik oleh kalangan? 

'penindjau di London dimaknakan 
sebagai sebagian daripada usaha? 
djenderalisimo Franco utk. men 
dapatkan bantuan dari Lembaga 
Arab. Selandjutnja kalangan? pe 
uindjau di London berpendapat,   bahwa persetudjuan militer Ame 
rika dengan Spanjol jang menje 
babkan Amerika Serikat menda 
patkan pangkalan? angkatan laut 

  

SMG., SABTU 23 DJAN. 1954.” 
Ma na La ma Sa Ga Se Beban She FN adha   

ng diangkasa ketika 30.000 orang 
“ketika "para alim ulama, » Pen? 

Maroko kepada komisaris agung 
kitga ikan 

  

k menjam paikan surat prores tadi kepada 
£ 1 oleh Garcia dinjatakan akan memenuhi se 

dianggapnja pantas. Pemerintah Peramijis di 
mM uat barisan pengawal istana sultan Maroko hari Kemis dan 

rdjumlah 40.609 orang karena mendjalarnja kekewatiran, bahwa 
bukan2 sebagai kelandjutan daripada krisis 

dan udara di Spanjol telah mel 
njebabkan  Spanjol - mengambil 
sikap jang demikian tadi. Oleh: 

  

pemimpin2 Inggris di London 'su 
dah diketahui, bahwa pemimpin2 
Lembaga Arab jang terkemuka 
mengadakan hubungan baik dgn 
dienderalisimo Franco, dan bah 
Wa penasehat ekonomi Lembaga 
Arab Tusf el Bandak baru2 ini 
ada di Madrid untuk mengadakan 
pembitjaraan2 tingkat tinggi. - 
“Para penindjau tsb. djuga ja- 

kin, bahwa protes Spanjol baru2 
ini terhadap kedatangan ratu Eli- 
zabeth ke Djabaraltarik  dimak 
sudkan untuk menundjukkan sym 
pati Franco terhadap Mesir me 
ngenai masalah terusan Suez. 

| ka kepada Spanjol. 
Lebih “landjut dari Washington 

diterima berita oleh United Press, 

menterian pertahanan — Amerika 
Serikat sebuah kapal pengangkut: 

perlengkapan militer dalam ming 
gu kedua bulan Pebruari ditung 
gu kedatangannja di Spaniol. Se 
lain itu, beberapa buah pesawat 
latihan pantjargas dalam bulan 
Pebruari akan diterbangkan ke 
Spanjol untuk angkatan udara 
Spanjol. 

Aksi Spariol disokong 
Lembaga Arab. 

United Press 

Kairo, bahwa sekretaris 
Lembaga Arab telah menerangkan, 
bahwa. Lembaga Arab - menjokong 

setiap aksi jang ditudjukan terhadap 

djenderat 

roko jang sjah oleh Perantjis. Sekre 
taris djienderal tsb, Abdoul  Khalek 
Hasouna, menjatakan tindakan Spa- 
njol itu menguntungkan sultan Ma- 
roko jang dibuang dan merupakan 
suatu langkah madju  menudju ke- 

pelaksanaan “keinginan rakjat Maro- 
| Iko. Hassouna memtjela tuduhan jang. 
-Idikemukakan Perantjis, bahwa Spa- 

njol melanggar  persetudjuan Alge- 
Idiras dengan ganti menuduh Peran 

Ijis, jang” menurut keterangannja, te 

  

laroko men- 

Bantuan milfer Ameri 

bahwa menurut pengumuman ke: 

dengan muatan tank2 dan lain2: 

menambahkan dari. 

pembuangan sewenang2 sultan Ma- 

          
HARIAN UMUM — ANGGAUTA $&. P. S. 

  segenap Na Taka "Cai sa 

  

  
| 

Sebuah gambar jang agak terlambat, tetapi ada djuga gunanja untuk “di 

muat. Bekas P-M. Iran Mosaddegh, setelah mendengar putusan huku- 
man 3 tahun karena dituduh berchianat, menanda-tangani sebuah surat 
appel jang kemudian akan dipertimbangkan oleh sebuah- Dewan Pengadi- 

lan Militer Istimewa. 

  

Djepang ,,Ngiler“ Ingin 
. Tjaplok Irian 

Katanja Untuk Menampung Kelebihan 
: Penduduknja 

u An gap Hal Tersebut Sebagai 
»Lagu Lama" 

Otto Rondonuw 

DUA ORANG pemimpin gerakan ,,Djepang merantau” pa- 
da hari Kemis memperingatkan, bahwa tekanan penduduk dunia 
jang makin bertambah mupgkin akan memaksa Australia dan Ne- 
derland untuk membuka Irian bagi kaum imigran dari Djenang 
Gan lain2 negara jang sudah padat penduduknja. “Torao Toriya 
dan Shigeru Takahashi, dua orang karapanje mengandjurkan imi- 

asi Djepang jang mendapat sokongan pemerintah Djepang men 
desak agar kedua pemilik aa Pasifik jang kaja dan belum di- 
bangunkas itu sekarang djuga mengambil 1 h ini daripada 
dikemudian hari. Dengan tidak terus terang mereka mengandjur- 

“kan agar dua pedagang Osaka membeli Irian “untuk harga 3 mil- 
jard mann” 

| Sebagai alternatif lain oleh mere- 
ka dandjurkan . untuk menempat- 

- Kam benua Sora (men RO ON 
daerah. Texas dan” Pennsylvania di. 
bawah pengawasan internasional 

“untuk “didjadjah “dan “dibangun oleh 
ypengungsi2 dari seluruh dunia jang 

  
   
   

« . x 

kan2 manis dan alasan2 jg sudah 
basi “untuk mengadakan agdessi 
"di Pasifik, jakni: .,Memang. salah 
(basi Diepang) untuk berperang. 
tetapi tekanan masalah penduduk 
nja ialah jang mendjadi sebab 
semuanja.” Ini sudah terlampau 

   
Keane ama ammaBanpuseANa any engga Apa-apa euenjanpa PPA NANNANAP PPn men aman aana bt mengental 

Sultan Hamengkubuwono 

| mengundjungi Amerika. Tawaran 

  

  

Ban     
  

tulah 

DOMPET MERAPI 
  TAHUN KE VIII No. 281. 

EN Hp an angn neng 

Sultan Benar Diundang 
  

Tetapi Belum Mendjawah 
Suka Atau Tidaknja Me- 

pindjau Amerika 

| BERHUBUNG dengan tersiar- 
nja berita2 mengenai undangan 
Wakil Presiden Nixon kepada Sri 

untuk 
mengundjungi Amerika, atas per 
tanjaan Sri Sultan menerangkan 
kepada Antara, “bahwa ketika 
Nixon mengundjungi Djokjia me 
mang olehnja ditawarkan unda- 
ngan kepada Sri Sultan untuk 

   Tegalrejo 

MAGELANG 

     

  

itu oleh Sultan belum pernah di 
djawab ja atau tidaknja. Menurut 
Sultan, undangan Nixon itu ba 
njak tergantung pula dari pendi 
rian Pemerintah Pusat, sedangkan 

L Mungkid 

Sultan sendiri tidak dapat menja Salam 
takan pendiriannja mengingat un Mendut Ngablak 
dangan itu bagaimanapun “djuga de O Nganig: 
tidak dapat lepas daripada soa!2 
politik negara. Bor obudur 

  

   Sultan menambahkan, ia sendi 
ri tidak banjak mempunjai waktu 
untuk meninggalkan Djokia, ber 
Jubung dengan pelaksanaan in- 
dustrialisasi didaerah  Djokjakar 
ta. Achirnia Sultan menhjatakan 
keheranannja atas disiarkannja 
serita2 mengenai undangan tsb. 
oleh pers asing dengan dibubuhi 
keterangan adanja usaha Van Ro 

Malah 
p       

  

   

        
Sawangan “M 

LE Dukun 

Munhilan Kaliurang oKarangbeno 

7 Pakem 

  AF 

Merapi 

Salatiga 

   Singosari 

Kacangnangka 

" OKemalang | 

Klaten 
O Ngemplak 

Prambanan     
   

    

  
@ JOGJAKARTA 

Situasi Daerah | 

yen "untuk menggagalkannja, se 
hingga seolah2 memberi “kesan 
ida apa-apa dibelakang pemberi 
'aan tsb. Djuga Sultan tidak me 
mahami maksud dari sementara 
vers Indonesia jang memakai soal 
undangan Nixon itu sebagai ba 
han untuk melemparkan tuduhan 
jang bukan2 terhadap diri Sultan. 

(Antara) 

POLISI PENDJAGAAN SEK- 
TOR SOVIET DI BERLIN 
TIDAK MEMANGGUL 

SENDJATA. 

Untuk pertama 
hari Rabu pasi anggauta2 polisi 
nendjagaan psda- 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. 

kalinja pada 

Amerika Se bar 

  9 
| Kotagede, 

  

Hari Sabtu Paing — Hari 

Jg Fataal Bagi Merapi? 
Penduduk Dilereng2 Merapi Menganggap Gunung 

Merapi Akan Meletus Pada Hari Tersebut 
Seperti Kedjadian 16 Tahun Jang lalu 
(Reportase Wartawan Kita Dari ,,Daerah Terlarang”) 

DAERAH I SAMPAI DENGAN daerah 11 dilereng gu- 
nung Merapi oleh Djawaian Gunung Berapi dinjatakan dala ke- 
adaan sangat bahaja. Penduduk jarg tinggal disana sudah giperin 
tahkan pergi meninggalkan ksampung halamannja. Hal ini sudah 
kita beritakan pada hari Kemis u. sememara jitu beberapa tem- c 
pat jang dianggap sangat berbahaja sudah dinjatakan tidak bo 5 
leh dikundjungi oleh siapapun djuga. Hingga pada hari Diun'at 
siang masih berbondong2 orang mengungsi2 ketempat2 jang di- ' 
tundjukkan. Sedangkan penduduk jang pada mulanja tidak akan - 
mengungsi karena menjerahkan diri kepada takdir, toh pada hari 
kemarin mereka sudah mengungsi djuga. Pada malam Djum at di 
sekitar lereng Merapi terdengar suara ,giodag-glodag” dan pada 
heri Djiumat terasa gempa bumi. 

Selandjutnja wartawan Suara Mer 

deka” jang sengadja dikirim kedae- 
rah2 lereng Merapi, pada hari Djun 
'at telah bisa mentjapai didaerah js 

  
cang dengan djurang jang tjuram 
sekali. Terpaku mata memandang. — 
Sarena selain rumput? jg sudah 
sering pun disungai dan djurang2 

lah melanggar persetudjuan tadi de mengalami kesukaran2 politik dan 
ngan membuang sultan serta resolu-'ekonomi, maupun karena penduduk 
si PBB, dalam mana Perantjis di nja terlalu padat. 
desak untuk menjelesaikan masalah: 
Maroko dengan djalan perundingan. 

3 F3 (UP). 

Djepang sendiri achirnja mendia 
di 

' rentjana ,.Straits Times”, 

sering dikatakan hingga orang2 

ertiaja. Demikian a.l. tadjuk- 
- 

Sendjata? Atom 
2 2 33 3 

tingginja sudah 34 tingginya Merapi | danja tampak asap lahar mendi- 
(Dalam tahun 1930 tingginja gunung | lih jang mengepul. Sedangkan ' 
Merapi 2911 meter dan belakangar | bau belirang seakan-akan hendak: 
ini telah naik SO meter lagi). Me-| menutup perdjalanan nafas. Ja, ANGKATAN udara Amerika 

Serikat bermaksud akan menem 
patkan alat2 sendjata atom diber 
bagai2 tempat diseluruh dunia, 

mang, kita melalui daerah2 jang .se 
benarnja sudah - dilarang untuk di- 

kundjunsi. Tetapi kita menerobos 

  

(4 Atas undangan pemerintah Russia, 7 orang pemimpin-redaksi  madjal- 
3   

ngan tadi, cialah agar dengan penjaksian “dari: dekat, para pemu- 
da2 tadi akan mendapat pengertian jang lebih” mendalam mengenai tji- 
ta2 kehidupan bangsa Russia. Selan Ijutnja agar dengan pengertian tadi 
dapat tertiham rasa persaudaraan kekal dengan rakjat Russia, pengertian 

| mana supaja selandjutnja bisa ditu'arkan kepada rakjat Amerika umum 

| 
nja. Pada gambar: 7 pemuda tadi waktu akan beran   

T ka ag Na 

  

! Jang Tersan 

ung telah menangkap. lai seorang pendudu 

Sabang ala 
pula oleh polisi. Penangkapan2 jtu ada hubungan 

terbang Idlewild, New York. 

  

gkat dari lapangan 

gi Penangkapan? Bld. 
gkut Perkara Grombolan 

Hn — Di Bandung 
Djuga Peris'iwa Hotel Simpang Menjebabkan 
(00 Penangkapan2 Di Surabaja 

PADA HARI Rebo malam jl. fihak jang berwadjib di Ban- 
Belanda, jalah P. 

tetapi dari fihak res mi belum dapat diperoleh. kete- 
enarannja. Sementara itu dari Surabaja dikabarkan, 

   

     

   rangan per 
babwa 

  

telah ditangkap 
, 1 1 nja dengan pe- 

nangkapan2 terachir jang dilakukan di Bandung dan Djakarta. 
emenfara itu ,Java Post” mengabarkan, sana menurut ketera- 

ngan orang tersebut, Iu kira2 selama satu tahun orang itu per 
nah bekerdja engan Smith, pemimpin gerombolan di Diawa Ba- 
rat. Dalam pada itu dikabarkan, bahwa pada Selasa malam mana- 
zer Hotel Simpang, | 

seorang penduduk Belanda 

  

H. M. Johan telah ditangkap oleh Polisi dan    

  

lah2 jang diterbitkan oleh pelbagai sekolah tinggi Amerika kini akan | Ke 
1 mengelaap “pernjalahan keliling selama 3 minggu di Russia. Maksud 

Dr. Subandrio Pe- 
bruari Ke Moskow 
PEMBANTU ,,Antara” kabar 

kan dari London, hari Rabu dan 
emis sijang Duta-besar Suban- 

drio bertemu Menteri Luar Ne 
eri Inggeris Eden untuk mem 
beritah: h tentang pemindahan 
nja sebagai Duta-besar di Mos 
kow. Subandrio akan bertolak 
kekedudukannja jang baru nada 
pertengahan bulan Pebruari jang 
akan datang. Sebagai telah kita 
kabarkan, penempatan Subandrio 
sebagai  Duta-besar di Moskow 
hari Senin jang lalu telah disc 
tadjui oleh Pemerintah Rusia. 

Awal minggu jang akan datang 
di London akan diadakan pembi 
tiaraan antara Kedutaan2 Indo 
nesia dan Rusia mengenai ke 
berangkatan- angganta2 staf Ke 
dutaan - Indonesia ke Moskow 
dan mengenai detail tentang Am 
bassade Indonesia di-ibukota Ru 
sia. Tidak tama lagi Sekretaris 
kedua pada perwakilan Indone 
sia di London Talibul Mochtar 
akan. bertolak ke- Moskow dan 
tinggal disana tiga minggu lama 
nja guna mengadakan persiapan 
pembukaan Ambassade , Indone 
sia. Ja sendiri tetap tergabung 
pada kedutaan di London. 

x (Antara). 

50 HA Tanah 

kbun ini sudah meningkat mendjadi 

“Alasan mereka jang terpenting (Antara) 
adalah bahwa baik Australia mau- 
pun Nederland tidak mengembang- Lagu lama. 
kan sumber2 kekajaan alamnja jang 3 5 
terkenal t»k terbatas dan dengan — Sementara itu Ketua -seksi Luar 

Negeri Parlemen, Otto Rondonuwu 
dalam komentarnja tentang kemung 
kinan Irian dibeli oleh Djepang dan 

kemungkinan- Irian didjadikan dae- 
rah dibawah pengawasan 'internasio- 
nal sebagaimana disarankan oleh ber 
bagai kalangan di Djepang dewasa 
ini, menerangkan - kepada Antara, 
bahwa suara2 terkemuka  Djepang 
tentang keinginan ' rakjatnja untuk 
imigrasi jalah lagu lama, seperti di 
denggung2kan oleh militerisme Dje 
pang sebelum perang. Otto Rondonu 
wu berpendapat, andjuran2 demiki 
an ini mendjadi bukti tendens Dje- 
pang hendak mengadakan ekspansi 
mulai djelas. Otto Rondonuwu mem 

peringatkan hendaknja Djepang me 
ngetahui bahwa Irian Barat adalah 

membukanja untuk pendjadjahan de 
ngan sekaligus masalah penduduk 
dunia akan lenjap dan akan mem- 
bantu perekonomian dunia. Andju- 

ran emigrasi Djepang mereka ini di 
berikan dalam interviu dengan tel- 
pon dan alasan2 mereka memba- 
jangkan kekewatiran Djepang jang 

makin meningkat terhadap makin 
padatnja penduduknja jang pada ta- 

78 djuta, meskipun pembatasan ke- 
lahiran telah disjahkan disana. (UP). 

»Straits Times” marah. 
Saran bahwa Djepang. membeli 

Irian dari Australia dan Belanda 

untuk 3000 djuta dollar pada hari 
Kemis telah menimbulkan amarah a 
suratkabar ,,Straits Times” jang ter Sebahagian tanah air Indonesia. Me bit di Singapura. njebut2 Irian Barat dengan pernja- 

: tean2 severti itu, djustru didalam ke 
Dalam tadjuk-rentjana jang mem daan perwudjudan dari pada masuk 

beri komentar terhadap usul Mora- nja resmi ke Indonesia, sangat me- 
gaki“untuk membeli Irian itu, hari- njinggung perasaan bangsa Indone- 
an. ,Straits Times” gnenulis: »sia. Dan Indonesia tidak mungkin 

“akan mendjual sedjengkalpun dari pa 
ua territorinja kepada siapapun dju 
ga. Demikian kata Otto Rondonuwu. 
Seperti sudan dikabarkan, baru2 ini 
ada usul dari seorang ' pengusaha 
Djepang untuk membeli Irian dengan 
harga 3000 djuta dollar asal pemi- 
lik2nja setudju. Kemudian pemim- 

|pin2 gerakan imigrasi Djepang meng 
usulkan supaja Djepang ditempatkan 
dibawah pengawasan internasional” 

Tuan Mfaragaki sekarang “telah 

mengobralkan lagi segala budjukan2 
manis dan alasan2 jang sudah basi 
untuk mengadakan agresi di Pasifik. 
Sajang bagi orang2 Djepang bahwa 
djuman pembelian tanah setjara “be 
sar2an itu sekarang telah  dilenjap- 
kan. 

»Rupanja orang di Tokyo tidak" 
dapat melihat bahwa ada beberapa 

demikian dikabarkan di Wasking daerah tsb dengan zonder izin dan 

untuk didjadikan tempat kolonisasi | Gibawa kemarkas besar Polisi di 

Menjerah 
'Grombolan2 Kaliman- 
tan Menunggu ,Pang- 
— gilan Negara" 

JARKAWI, bupati Hulu Su- 

  

   

  

   
    

  

    

     

        

    

  

           
        

       
      

   
      
    
    
      

  

Selatan menjatakan kepada 
ntara”, bahwa gerombolan jg 

1 ini berdjumlah 600 orang. Te 
1 api kebanjakan terdiri dari pem 

|. sendjata. Sebagian besar dari me 
dibebaskan dan dipulangkan 

|. jang dianggap penting untuk di 
: tt lebih Tandjut. masih ditahan 

hendak  menje 
L rkawi mendjawab. 

eb gian besar pengikut Ibnu Ha 
ersedia menjerah kalau ada 

awesi, sedang sebagian ketjil 
unia membabi-buta tidak mau 

. Djumlah 600 orang ge 
an itu lebih banjak daripa 

a keamanan di Hulu 
kan mulai baik kembali. 

menjerah didaerahnja dalam ming 

2 gerombolan dan tidak ber 

ja masing2, sedang 

di Ka M2 , 
kebenaran berita ge- 

pati 
L berita tsb. memang benar. 

kreh 2een Negara” seperti di 

erah, biar Ha engg bagaima 

akala, ini adalah suatu 

(Antara) 

Surabaja. 

Dari komando T.T. V Brawidjajaf 
didapat kabar, bahwa pada hari Ke- 
mis E. Evenhuis, pemimpin redaksi 
sDe Vrije dan  koresponden Dare” 

Pers 

'.Algemene Handelsblad Amsterdam” 
atas perintah kekuasaan militer di 
Djawa Timur telah ditahan. Penaha- 
'nan dilakukan berhubung berita2 di 
sekitar peristiwa Hotel Simpang jang 
sangat dikuatirkan akan menimbul- 
kan kekatjauan umum. Desa di 
panggilnja pemimpin redaksi harian 
De Vrije Pers itu, oleh DPKN pada 
'hari Kemis, lebih landjut dapat d'- 
kabarkan, bahwa pemeriksaan olen 
jang berwadjib terhadap Evenhuis 
itu disebabkan karena -berita kawat 
jang dikirimkan Evenhuis 19 Djani- 
ari jl. kepada Harian Alg. Handels- 
blad di Amsterdam. Berita kawat ju 
disita jang berwadjib berhubunb -ber- 
isi pernjataan kurang benar menge- 
nai Soal2 sekitar “peristiwa Hotel 
Simpang. 

SEKSI PERTAHANAN 
BERSIDANG. 

Buat ketiga kalinja selama tiga 
hari seksi pertahanan parlemen 
bersidang membitjarakan rentja- 
na undang2 pertahanan negara. 
Hari Djumaat ini diadakan pula | 
sidang keempat dan menurut pi- 
hak seksi pertahanan mungkin si 
dang tersebut jang terachir guna 
pembitjaraan  rentjana undang? 
tersebut untuk mendapatkan ba- 
han2 pendjelasan kepada bagian2 
dalam parlemen. 3 

kesulian jang tidak: memungkinkar buat pelarian dari seluruh dunia. In 

ton pada hari Kemis. Dikatakan, 
bahwa suatu panitia kefiil urusan 
persendjataan senat telah meneri 
ma baik permintaan pihak angka 
tan udara untuk mems»erluas pro 
gram penempatan alat2 sendjata 

pengetahuan jang berwadjib dengar 
maksud melihat sendiri keadaan di- 
sana. Dari kelurahan Ketep jang 

sudah dinjatakan bahaja dan dila- 
rang dikundjungi orang luar kitz 
berdjalan kaki mendaki gunung dan 

disinitah jang dinamakan kali Pa 
selan, kira-kira terletak 200 me- 

inggalkan karena keadaannja su 
lah sangat berbahaja. Kita ber 
ida diatas desa Tlogolele jang 
sedjak hari Kemis sudah dikosong 

  
er dibawah pos pendjagaan gu- 
1ung berapi di Djrakah jg pada 
iari Rebo djam 17.15 telah di. 

kan oleh penduduk. Melihat ke 
'stimewa, jang dimaksudkan utk. disepandjang djalan selalu melalu: idaannja jang sangat  berbahaja 
menambah fasilitet2 bagi peng- yesa-desa atau pedukuhan jang su-| tu, pula daun2 sudah berbedak ' 
laksanaan program tenaga atom  jah dikosongkan. ibu gunung. Didalam perdjalanan — 
angkatan udara Amerika Serikat 1 : 5 kita ini selalu mendjumpai pe 
diberbasai-bagai tempat. Ketera Bau belirang menjesak | ngungsi2, selain itu djuga hewan2 
ngan lebih landjut tentans pro- . kan nafas. 5 'eman bapa tani jang sedang di 
gram ini sangat dirahasiakan. Perdjalanan kita terhenti. Ka- ! selamatkan djiwanja. & 

rena terhalang oleh sungai melin (U.P.) 
  

Keruwetan Perkara 

Kontrak Rp13 Djuta 
Pemerintah Akan Memulai Proses Ter- 

hadap NV Binoto 
DI PONTIANAK kini ramai dibitiarakan soal kontrak an- 

tara Pemerintah dan NV ,,Binoto” jang meliputi djumlah uang 
Rp. 13 djuta, tetapi kini hasilnja adalah demikian rupa, sehingga 
Pemerintah merasa perlu untuk memulai proses terhadap NYV itu, 
Dalam bulan Pebruari jang akan datang akan tiba didaerah Pon- 
tianak suatu perutusan dari staf Angk. Darat sebagai langkah “per- 
tama untuk membentuk sebuah komisi dalam usaha penjelidikan 
pemakaian uang sebanjak Pv. 13 djuta jang dikeluarkan dipelba- 
gai tempat di Kalimantan Barat, Demikian keferangan jang dida- 
pat oleh wartawan ,,Antara” dari kalangan jang sangat mengeta- 
hui dan dekat dengan pihak resmi. 

.Ambles" 
50 Rumah Tertimbun 

' Tanah 
MENURUT berita terlambat, pa- 

da tgl. 111 jl. hampir tengah. ma- 
lam jang gelap dan ketika pendu- 
duk kebanjakan ' sedang tidur, Ik. 
50 ha. tanah didesa Tjibengala, ke- 

tiamatan  Tjempaka  (Sukanegara, 
Tjiandjur) dengan: tiba2 amblas. Ta 
nah dikanan-kirinja longsor dan me 
nimbun Ik. 50 rumah jang ada di 
atas tanah jang amblas itu. Rumah2 
itu didiami oleh kira2 220 orang, 
jang kini kehilangan tempat 'berte- 
duh. Sebelum  terdjadi malapetaka 
ini penduduk merasakan tanah .ber- 
gerak seperti ada tanah-gojang. Apa 
kah dalam peristiwa ini ada kor- 
ban2 manusia, dan berapa besarnja 

' korban benda, belum diketahui. 

(Antara). 

Wartawan Antara”  mengabar- 
kan dari Osaka: Djepang bermak- 
sud akan memetjahkan soal ganti 

wadjiban jang harus ditunaikan, te- 
tapi pemetjahan soal itu hendak di 
djadikan langkah pertama kearah 
perbaikan perhubungan ekonomi de 
  
ngan hegara2 Asia Tenggara. Demi 
kian diterangkan Menteri Luar Ne- 
geri Okazaki dalam .pidatonja jang 
baru2 ini diutjapkan dalam perte- 
muan dengan pemimpin2 : partikelir 

pembelian Irian dengin harga jan 
murah itu. Satu kesulitan ialah pe 
djuaRbnja tidak ada. Dan andaika 

donesia tidak disebut2 dalam hubu- 
ngannja dengan andjuran jang demi 
kian itus hanja dikatakan, bhw. Aus-   

kerugian perang bukan sebagai ke-. 

ada pendjualldnja, maka ada penc 
pat Indonesia jang harus — diminta 
pertimbangan selain pendapat2 Aus- 
tralia dan Belanda. Begitupun per 

duduk bangsa Papua, jang selama 
perang dunia jang lalu bukamnja te 
lah mentjintai orang2 Djepang, ten 
tunja harus didengar pendapatnia 

mengenai soalnja. Demikian ,,Straits 
Times”. 

tralia dan Belanda tidak berusaha 
memperkembangkan sumber? , keka- 
jaan “alam di Irian. 

  

MENJERAH ATAU MAUT. 

Presiden Ramon “Mapsnyany 
memberi waktu kepada "kaum 

tenang .. Huk untuk menjetudjui sjarat2 
Menurut harian itu jang lebih penjerahannja kepada pemerin- 

menarik perhatian daripada ren tah Pilipina sampai hari Rebo 
tjana tentang pembelian itu ialah 
alasan2 jang dikemukakan menga 
pa Djepang menghendaki Irian. 
Karena ini.akan berarti tanah jg 

tengah malam atau menghadapi 
gempuran terachir dari pasukan? 
Pilipina, demikian diterangkan 
oleh kalangan militer di Manila. 

jang menentukan. meletus 
atau tidaknja. : 

Dalam pertjakapan dengan pendi 
duk didapat keterangan, 
raklat mempunjai kepertjajaan, ka- 
lau toh Merapi meletus, maka mele 
tusnja itu pasi akan djatuh pada ma 
lam Sabtu Pahing antara djam 5 
sampai djam 9 malam. Djadi djika 
kita ikuti kepetijajaan ini, maka dii 
ka toh meletus, terdjadi pada kema 

rin sore. Tetapi hingga berita ini di 
buat, belum didapat keterangan. Na 

bahaja Merapi sudah terhindar. 

Jang terang, letusan jang terdjadi 
pada tahun 1930, pun jang terhe- 
bat terdjadi pada hari Sabtu Pahing. 

Dalam perdjalanan mendaki 

pai ratusan kera jg berlari2 dari 
atas. Seakan-akan hewan2 itu di 

Hai 

BR 
Malam Sabtu Pahing saat 

umum 

  

mun demikian, tidak berarti bahwa 

Ratusan kera berlari2, ' 

djurang Pabelan, kita mendjam - 

Komisi itu nanti akan terdiri 13 Gp “Koni 3 Dota kedjar oleh marabahaja. dari kalangan militer dan sipil jg persekot, Apakah itu djuga termasuk 3 
berkewadjiban mengumpulkan ba: Menurut keterangan jang selan- , 1 

|han2, karena menurut kalangan 1 

diatas, Pemerintah akan 
memulai proses. dengan 
Binoto”. Sementara itu pihak 
militer kota itu telah pula mem 
bentuk sebuah panitia jg berna 
ma ,,Panitia Pemeriksaan Pembo 
rongan Perumahan CTN” dan 
dengan melalui koran? daerah te 
lah menjerukan kepada masjara 
kat atau pemborong2 jang ditun 
djuk oleh NV ,,Binoto”, agar se 
lambat2-nja tgl. 25 Pebruari te- 
lah berhubungan dengan panitia 
diatas. untuk menjelesaikan” hu- 
tang-piutang NV ..Binoto” jang 
bersangkutan. Panitia ini diben- 
tuk berdasarkan pertimbangan, 
bahwa NV ,,Binoto” sangat ba 

S€Egera   kaja raja, sumber2 bahan mentah 
dan daerah2 luas untuk - kaum 
imigran. ,,Tuan Moragaki telah 
mengobralkan sekali lagi budju- 

Kalangan tadi menambahkan, bah 
wa pembifjaraan2 sekitar penjera 
han kaum Huk telah dimulai sc 
djak 11 Desember, 

Ban Djepang Mau .,Putar Lidahs 
dilapangan dagang & industri" di na2 itu dimaksudkan sebagai pertjo 
Osaka. Selandjutnja — diterangkan, baan untuk mengulangi penindasan 
bahwa rentjana2 eksploitasi dinegara serupa itu. 
Asia Tenggara, misalnja rentjana  Mengingap kenjataan itu, menurut 
Amerika ..Point Four”, rentjana Okazaki, ada orang2 jang telah me 
Inggris ..Colombo Plan”, rentjana ngemukakan — pendiriannja kepada 
PBB ,,Ecafe” dan lain2, tidak begi- Okazaki, bahwa dalam keadaan de- 
tu berhasil sebagaimana diharapkan mikian soal ganti kerugian perang 
nja karena pada negara2 Asia Teng tidak berarti bagi Djepang suatu ke gara, jang telah berpengalaman la- wadjiban jang harus ditunaikan, te- 
ma dalam penderitaan penindasan .tapi berarti suatu kesempatan jang 
kaum modal 'asing, rentjana2 tsb baik bagi Djepang untuk turut ser- 
menimbulkan kesan se-olah2 rentja- ta dalam usaha eksploitasi “ di-nega- 

  

     

njak membikin dan meningsalkan 
hutang, sehingga ditaksir ratusan " 
ribu rupiah pemborong2 dan 
orang perseorangan jg dirugikan. 

Lagi 
ra2 tsb. 
Mengenai pendirian itu diterang- 

kan Okazaki, bahwa ia t'dak setu- 
djui sepenuhnja pendirian tsb, teta- 
pi iapun ber-angan2 supaja penjele 
Saian soal ganti kerugian perang itu 
didjadikan langkah pertama  menu- 
dju kearah perbaikan perhubungan 
ekonomi dengan negara2 Asia Teng 
gara. Demikian Okazaki jang datang 
di Osaka untuk bertukar pikiran de 
ngan pemimpin2 Osaka dalam lapa 
ngan ekonomi, (Antara). 

NY. 

djutnja dapat dikumpulkan, ternjata 

bahwa antara NV ,.Binoto” dan Pe 
merintah telah . dibikin suatu kon- 
trak untuk menjelenggarakan pembi 
kinan rumah2 guna menampung ang 

gota2 CTN jang ditempatkan di Ka 
limantan Barat sefiarga 13 djuta ru 
piah. Delapan djuta dari djumlah di 

atas telah diterima oleh NV ..Bino: 
to” dengan sjarat, bahwa paling 
tamba, bulan Mei tahun jang “lalu 
seluruh perumahan : jang diborong- 
kan itu telah harus siap. Tapi ternja 

| 1, bahwa hingga batas waktu tadi 
«Binoto” baru dapat  menjiapkat 
218 buah rumah, sehingga kontrak 

. terpaksa diperpandjang. Sungguhpun 
'. demikian hingga saar ini oleh para 

'anggota CTN hanja dapat ditempa- 
ti 500 buah rumah. Dan ketika di 
periksa, ternjata bahwa 9594 dari 
perumahan tadi ,afgekeurd”,  bah- 
kan sebahagian besar telah diting- 
galkan ambruk dan roboh. 

Perlu ditambahkan, bahwa untuk 
melaksanakan pekerdjaan pembora- 
ngan tadi NV .,Binoto” telah men- 
datangkan sedjumlah besar buruh 
dari Djakarta, tapi kemudian ,.mcm 
berontak” dan minta dikembalikan 
ke Djawa, karena mereka berpenda 
pat, telah diberikan djandji muluk2 
jang berlawanan dengan kenjataan. 
Bahkan beberapa kali timbul per 
tentangan dan perkelahian - antara 
buruh dan madjikan, karena gadji 
mereka tidak dibajar sehingga polisi 

terpaksa dan Pemerintah Daerah 
tjampur tangan, (Antara).   

    

suafu tanda, djika Merapi sudah 

tas hewan2 berlari-lari lebih dulu? 

Djumlah pengungsi 
kedjadian2 jang hanrat, 

Menurut tjatatan, sampai pada ha 
ri Djum'at sedikitnja didaerah Mun 
tilan telah tertjatat 3200 orang pe- 
ngungsi, diantara mereka terdiri da 
ri Wonolelo, Sengi, Sawangan Telo   dan sekitarnja. 
Dan njata, bahwa 

lele tidak terkurung. 
Pada hari Djum'at kemarin, sela- 

in gempa 'jang terasa, kera jang ber 
lari2, tidak ada soal2 baru. Tetapi 
ini tidak berarti bahwa bahaja Me- 
rapi sudah dapat dihindarkan. Gugu- 
ran2 dipuntjak masih terdjadi, 

Minta 
, kelapa. , :1 

Ditempat2 pengungsian, seka 
rang ini dirasa kebutuhan garam 
dan minjak kelapa serta gula, 
Tetapi (pada waktu Bupati Mage 
lang kita tanja soal ini didiclas 
kan, bahwa pada hari Djum'at itu 
garam dan minjak kelapa sedang 
dalam perdjalanan. . 
.Selandjutnja dari fihak resmi 

kita diminta mengabarkan, bah- 
wa bagi penduduk2 kota2 Jogja 

| Bojolal', Magelang, Klaten, Sias 
latga dan Solo tidak perlu me 

rasa tf'emas 
| Merapi. karena letak kota2 tera 
|sebut terang, diluar batas bahaja 
|lahar maupun awan panas, 

garam & minjak 

sampai pada puntjak bahaia Ian 

dan 

» 
& 

golele, Djrakah, Puluhan, Takeran « 

penduduk Tlogo . 
. 

akan adanja bahaja 

an



  

Bu | 

Kabar Kota 
— »Ulo Marani Gebugs 

Suatu Kissah Pentjurian Jg Uniek—Ada 
—. Pentjuri Sukarela Masuk Markas Polisi 
—— Lagi Sebuah Sekolah Hampir 

Un : Ketjurian #3 

la 

    
a |. (Oleh: Wartawan Kita) 

| KALAU HARI "Sabtu jl. wartawan ga Merdeka” sapa 
embuat ortase j: chusus mengenai pentjurian jang gaga 

Sikanta, AB: pentjurian jang di tebak oleh peladjar 
Sdt. tetapi pun kemudian berhasil digagalkan oleh peladjar2 SMP 
1 sendiri, kini wartawan istimewa kita itu kembali dapat menghi 

1 dangkan suatu pentjuri: jang djuga dilakukan disuatu sekolah 
di Semarang ini, tetapi kemudian pun gagal tak membawa hasil 
bagi pentjurinja. Tjuma bedanja dengan kedjadian di SMP I itu, — pentjurian jan i n digedung SMA-B, 3 Oei Tiong Ham, 

Kemis jl. itu gagal bukan karena 'adanja 

    

paita Janet en Lagoon leset sebab si pentjuri telah dc ,detektip2 ketjil”, tetapi meleset sebab si pentju 2. PEAN 
aa masa rgi sendiri ke kantor Polisi Seksi III. 8 na 
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“Djika kita mengikuti  tjerita2nja 
'para pengungsi bagaimana panieknja 
penduduk Djrakah ketika tertimpa 
bahaja gloedwolk itu, terdengarlah 

Lawa omega ratapan. Jang 
membikin kita tidak mengarti, wa- 

-- Jlaupun Djrakah ditetapkan sebagai 
| daerah jang sangat berbahaja, tetapi 

anehnja mereka kalau melihat akan 

keadaan mereka serta - mengingat 
“harta-bendanja jang ketinggalan, ma 
sih berani djuga diwaktu-waktu jang 

| kelihatannja tidak berbahaja untuk 
mengambil harta-benda atau hewan- 

".. hewannja. Sedang milik2 itu belum 
|. diketahui masih ada atau tidak, ter- 
| lebih. pula djika di ingat, Djrakah 
| terus menerus . diserang. gloedwork, 

—. demikian tulis wartawan: kita jang 
2 menindjau Merapi 

| Pn ena ,.. Memang aneh, sebab biasanja pen 
Kk an | tjuri itu mendjauhi -polisi. Tetapi ini 

5 » 81 benar2 njata. Begini tjeritanja. 
Drama Dilereng Pada hari Rebo-malam Kemis 

Bh , 5 djam 1. seorang pemuda ber- 
4 Mar 6 umur tahun bernama Men. bin S. 
G. Merapi | berasal dari Bandjarmasin dan meng 

2 as 'ya Jane: aku peladjar SMA dari Malang, te- 
Kisah Seorang Tua Jang aku jang di Semarang ini tidak te- 
Putus Asa Kehilangan rang tempat tinggal dan pekerdjaan- 

sn . rani nja, telah membongkar masuk kan- Segenap Keluarganja tor SMA-B di djl. Oei Tiong Ham. 
(Oleh : Wartawan Kita) Dalam pekerdjaannja ini katanja ia 

telah dibantu oleh dua orang lamaia 
engharukan ' bernama Sim. dan Shd. dan berhasii PP Mena aka bentjana | memasuki kantor SMA-B tadi 

Pas. Merapi. Dituturkan seorang tua Ingan memforceer djendela. Mereka 3 jang telah ke-hilangan delapan kemudian mengangkuti. buku2 pela- &. eluarganja jang tewas terkena djaran. Terang tidak untuk bahan 
|. gloedwolk: hanja seorang sadja beladjar, sebab terlalu banjak jang # ng masih hidup dengan mereka angkut, sampai seharga an- 3 nga tetapi achirnja telah me tara Rp. 2000.— — Rp. 3000.—. aa ninggal djuga dirumah sakit Su-| Buku2 ini kemudian diangkut da- 

rakarta. Kemudian orang tua itu |lam betjak. Jang ikut naik betjak 
kembali kekatjamatan Selo dan 'tjuma Mgn. sadja. Entah kedua te- 
chirnja minta idzin untuk diper | mannja ini tidak terang kemana ka- 

bolehkan menindjau kampung-ha burnja. Dari pn SMA betjak di 
lamannja di Djra . Tetapi sam i suruh Mgn. menudju ke Depok, ka- 
pai malam itu ia tidak kembali tanja untuk pergi kerumah salah se- 

Hn peta dan orang menduga, mung- | orang guru. Tapi sampai di Depok . kin orang tua itu karena putus abang betjak terus diperintahkan ke (C0 asa lantaran kehilangan keluarga | Djohar. Entah apa maksudnja, mung 
dan harta bendanja. Disiangnia |kin Mgn. hendak mendjual barang2 Djrakah kedatangan pula oloed- tjuriannja. Tapi dari Djohar ia terus 
wolk dan orang tua itu berada | minta diantar ke Hotel Hwa Yoe. 
dikampung halamannja. Karena | Setelah sampai di Hotel Hwa Yoe, | ditjari-tjari djuga orang tua itu | abang betjak jang sudah kempis2 na- 
tidak terlihat kembali orang ber 'fasnja itu karena terus-menerus ms- 
pendapat ia tentu menemukan ngemudikan betjaknja jg bermuatan 
adjalnja terkena gloedwolk seper |penuh tanpa mengaso, minta uang 
ti dialamkan oleh keluarganja. | tumpangan. 

Tapi ternjata Mgn. tidak punja 
uang sepeser buta. Debat-mendebat 
terdjadi. Abang betjak merasa ditipu 
dan achirnja timbul ketjurigaannja. 
Karena tidak terdapat penjelesaian 
jang memuaskan, maka abang betjak 
lalu minta penjelesaian dikantor po- 
lisi. Mgn. setudju dan dengan betjak 
jang penuh buku2 itu mereka me- 
nudju ke seksi III. Malang bagi Mgn. 
dalam tanja djawab dengan polisi 
djaga,. terdjebak muslihatnja: ia ter- 
paksa membuka  kartunja sendiri, | 
bahwa 'ia habis sadja “melakukan ' 

  
pentjurian. Klimax-peristiwa ini ber-! 
achir pada djam 23.00 malam de-: 
ngan masuknja Mgn. didalam cel ta- 
hanan. Kissah berachir.  SMA-B 
urung ketjurian buku2 peladjaran. ! 

    

    

BAHAJA LAJANG2 

seorang penduduk. dikempleks Nias, 
Semarang, telah djatuh dari tiang 
listrik setelah tersentuh aliran sroom 
pada tiang itu. Korban jang diduga 
telah meninggal, kemudian diangkut 
ke RSUP. Adapun maksudnja me-: 
mandjat tiang listrik itu, orang tsb. 

akan mengambil sebuah lajang2 ig. 
terkait pada kawat diatas tiang 
Aniem. Korban semula bermain Ia- 
jang-lajang didekat tanggul djaian 
Nias. 

Satu BROMFIETS merk 

DUCati 
Tahun 1952 keadaan masih baik. 
Dapat dilihat di : 5 

—N. N. ACTIVUM 
Bulu No. 2, pada djam 9—3.30. 

  

1 PICK-UP PAKAIAN UTK 
MERAPI. 1 

Oleh Panitya Pekan Kartini tahun 
1953, besuk hari Sabtu akan diserah 
kan 1 Pick-Up penuh pakaian untuk 
para korban bentjana Merapi. Pa-! 

kaian tersebut adalah sisa pakaian2 
jang telah dibagi-bagikan oleh pani- 

tya pada hari Kartini tahun jl. dan 
semuanja hasil sumbangan rakjat ko 
ta Semarang. Guna melengkapi ke- 
terangan gambar jang dimuat dalam 
,Suara Merdeka” tentang pembagian 
pakaian oleh bu Budiono kepada pa 
ra korban Merapi itu, dapat dikabar 
ikan lebih djauh, bahwa pakaian2 jg 

dibagi tadi adalah sumbangan dari 
-Palang Merah Indonesia Semarang. 

ANAK BUAH 1 BATALJON 
JANG BERTJUTI. 

Tg. 21I-1 kapten Sutanto koman- 

dan bataljon 423 telah keluarkan 
panggilan jang ditudjukan kepada 
anak-buahnja dari jang berpangkat 
peradjurit II s/d sersan majoor utk 

) e Pengalaman Baru 
$ Seorang 

Ibu Muda 

    

     

   

         

   
   

  
dibekas ,,Hotel Jansen” Semarang. 

Panggilan tsb dikeluarkan berda- 
sarkan surat perintah Panglima Divi 
si Diponegoro untuk melatih anak- 
buah bataljon tsb. de $ekolah Kader 
Infanteri Terrrtorium IV/Depot Ba 

taljon I Djawa Tengah jang pada tg 
tersebut diatas sudah mulai dilaksa 
nakan. Menurut keterangan, anak-|t 
buah bataljon tsb belum lama tjuti 
lama ditempat2 seperti di Djawa Te 
ngah, Djawa Barat: dan Djawa Ti- 
.mur. Kepada para komandan PDM 
setempat kapten Sutanto pun minta 
bantuan agar panggilan tsb disam- 
paikan kepada anggauta2  bataljon 
itu jang kini myngkin berada dalam 

PEMBERANTASAN DI WAKTU: “isiahni. 
MALAM MELALUI 2 TIARA | HArsiL. kKURSUS PEMILI- 

| BAJIKU BATUK, 
hidungnja bengkak dan buntu. 
Aku sangat gelisah ...... tetapi 

untung kuteringat pada Vapo- 
Rub. Segera kugosok dada, 

leher dan punggungnja dengan 
obat ini dan beberapa menit 
kemudian nafasnja kembali, 
batuknja berhenti dan tidurnja 
djadi njenjak. Pagi harinja 
waktu bangun hilanglah pula 

pileknja. Lg 

e : 5 HAN UMUM. 
Mudah serta menjenangkan | Pada tgl. 24 Nopember 1953 oleh |! 
pula. Pertama : waktu baji ti- ' Djawatan Penerangan Djawa Te-!! 

dur VapoRub bekerdjanja se- 
tjara tapal-panas jang berarti 
meringankan alat pernafasan. 
Kefaa: karena sepandjang 
malam hawa segar VapoRub 
Gihisap dan akibatnja hilang- 

| Jah gangguan hidung dan teng- 
“ gorokan, batuk berhenti, Kare- 

“na itu VapoRub sering me- 

ingah telah diadakan Kursus Pemili 
ihan Pmum jang di-ikuti oleh 6 roml! 
ibongan pagi dan 7 rombongan so- 
're, sedang tiap2 rombongan dikur- 
'sus selama 3 hari. Djumlah - orang 
jang mengikuti ada 505 orang, jang 
terdiri dari a. anggauta2 Partai ada 
31 orang, b. anggauta2 organisasi 
wanita 58 orang, c. pegawai2 Dja- 
iwatan 351 orang dan lain2 ada 65 
Orang, diantara mana termasuk ang 

  
baik, ditukar dng auto ketijl baik 

atau Chevrolet. 

Ketr.: ,JU NIOR” 

Lempujanganwangi 36 Jogja 
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Serikat Buruh Rokok Indonesia So- 
lo baru2 ini telah dilangsungkan Ra 
pat Perwakilan Anggauta ke-I SBRI 
bertempat di Solo. 

lah diambil beberapa resolusi, dian 
taranja: menolak . Undang?  Daru- 

tjana Undang2 Pendaftaran Sarekat 

kertaris Umum I dan II dipilih Sri- 
dadi dan Wirobari. 

Pemerintah Daerah dikemukakan, 

Ce-|soalan aksi SEBDA tsb sudah sele- 
sai. Tetapi berhubungan dengan ada 

tah Pusat, Pemerintah Daerah ber- 

dari Lembaga Sosial Desa dari Ka- 
residenan 
dari Ik. SO orang, 
mengadakan penindjauan kedaerah2 
Solo, Djogja dan Magelang. 

sjarakat Kota Tegal selama 15 hari, 
maka pada tgl. 19 Djanuari 

Kemis sore jbl. antara djam 16.30 5 

berikan kata sambutan jang ditudju 
.kan kepada para kader wanita PBH 

| amerapununtencan 
RAPAT PERWAKILAN ANG- 

GAUTA S.B.R.L. 
Oleh Dewan Pimpinan Tjabang 

Dalam Rapat Perwakilan tsb te- 

rat no. 16/1951 dan menolak Ren- 

Buruh. 
Selain itu telah diresmikan/dipilih 

Dewan Pimpinan Tjabang dan Pim- 
pinan Tjabang SBRI Solo. Sbg. Se- 

DELEGASI SEBDA MENGHA 
DAP DPD KOTA BESAR 

SURAKARTA 
Menurut keterangan dari SEBDA 

Tjabang Solo, baru2 ini oleh SEB-/ 
DA Tjabang Solo telah dikirimkan 
sebuah delegasi terdiri atas Sutrisno 
dan Suwarno untuk menghadap De 
wan Pemerintah Daerah Kota Be- 
sar Surakarta untuk merundingkan 
soal sekitar penjelesaian aksi SEB- 
DA tahun jl.. 
Dalam pertemuan itu oleh pihak 

bahwa Pemerintah menganggap per 

nja tuntutan DPP. SEBDA kepada 
Kementerian Dalam Negeri, maka 
apabila ada instruksi dari Pemerin- 

sedia menindjau kembali masaalah 
aksi SEBDA sb. 
Dalam pada itu diakui oleh Peme 

rintah Daerah adanja kekurangan 
tenaga buruh harian pada DPU se- 
hingga terpaksa ' mempergunakan 
systeem borongan. Demikian ketera 
ngan dari SEBDA. 

PEKALONGAN 
MENINDJAU OBJEK2 SOSIAL 
Serombongan  anggauta pengurus 

Pekalongan jang terdiri 
baru2 ini telah 

Mak- 
sud penindjauan ini jalah untuk me- 
ngetahui objek2 sosial dikota2 tsb 
dari dekat. Di Solo para penindjau 
al. telah mengundjungi Rehabilitasi 
Centrum. Penindjauan dilakukan se 
lama 3 hari. 

TEGAL 

KADER WANITA P.B,H. 
Setelah mengikuti . kursus jang di 

adakan oleh Djwt. Pendidikan Ma- 

Ni 

  

jl. se- 
djumlah 70 orang wanita - kader 
PBH telah menerima surat2 ketera- 
ngan tanda tjalon guru PBH.. Upa- 
tjara penjerahan surat keterangan 
ini, disaksikan oleh wakil2 dari or- 
ganisasi wanita dan para undangan 

| lain2nj benjempai .dirumahnja sdr. | 
"Warja esa T odan Tegalsari. Da- 

itu, wakil dari DPD lam upatjara 
Kota Tegal Nj. Sarwono telah mem 

tadi, agar sekembalinja  didaerah- 
nja masing2 dapat melakukan tugas 
nja dalam soal pemberantasan buta 
huruf dan hendaknja dapat pula 
membentuk KPU A dan B. 

“maa. Tepanutr ran an 

Jiang akan disediakan akan lebih be- 

  

   
    JAAN DARURAT 

UTK: PENGANGGUR - 
Kantor Penempatan Tenaga dae- 

|rah Jogja telah berhasil mengadakan | 
pekerdjaan darurat guna. memberi 
pekerdjaan pada para penganggui 
jang makin hari makin banjak terda: 
pat didaerah Jogja. Pekerdjaan da- 
rurat itu meliputi objek2 pembangu 
nan terutama dilapangan pertahian. 

Rp 300.000.—.- Untuk tahun ini di: 
rentjanakan pula diperluasnja peker 
djaan darurat itu jang telah menda- 
pat persetudjuan dari pihak Kemen: 
terian Perburuhan. Untuk ini beaja 

sar daripada jang sudah2 mengingat 
bahwa djumlah pengangguran didae 
rah Jogja bertambah meningkat ba 
njaknja. : 

PROF. DR. V. KONIJNEN- 
BERG AKAN MEMBERI 

KULIAH, 
Dari Observatie dan Research Co- 

Universitet Islam Indonesia di Jogja 
karta, didapat berita bahwa Prof. Dr. 
v. Konijnenberg, directeur G.LA. di 
Djakarta, menjatakan telah bersedia 
dengan suka rela untuk memberi ku 
liah pada Fakultet Ekonomi Univer 
sitet Islam Indonesia Jogjakarta, se 
bagai guest-professor (gast-dosen). : 
“Adapun Prof. Dr. v. Konijnenberg 

bersedia untuk memberi kuliah da- 
lam mata-peladjaran: ,,Planning & 
Budgetering”. Sebagaimana diketa- 
hui prof. tsb. djuga mendjadi Guru 
Besar luar biasa pada Fakultet Eko 
nomi Universitet Indonesia di Dja- 
karta. Lan 

Berita lebih landjut menjatakan, 
bahwa Prof. Dr. v. Konijneberg ber 
sedia beri kuliah pada U.I.I. dengan 
perongkosan perdjalanan pp. akan di 
tanggung sendiri. Sementara itu kala 
ngan tsb menjatakan, bahwa masih 
ada terdapat beberapa Guru Besar 
bangsa asing lainnja jang dengan su 
ka-rela pula akan  menjumbangkan 
tenaganja, namun demikian peneri 

maan kesediaan tawaran ini masia 
dalam perundingan pihak U.L.I. 

MAGELANG 
DUA -DJEMBATAN BARU 

DISIAPKAN. 
Oleh Djawatan Pekerdjaan Umum 

daerah Kedu kini sedang dibuat per 
siapan untuk membuat dua buah 
djembatan dengan konstruksinja be 

ton bertulang jang akan - menelan 
beaja sebesar Ik. Rp. 120.0000.—. 
Dua djembatan itu terletak diatas ka 
li Kuning didjalan Magelang — Jog 

tan itu akan selesai dal dua bu- 
lan. Mungkin hubungan lalu-lintas 
antara Magelang — Jogja dan seba 
liknja mulai tg. 251 akan disalurkan 
melalui djalan Keprekan — Mendut. 

SALATIGA 

  

Beaja jang telah dikeluarkan selama | 
tahun jang lalu lebih kurang ada 

mite Mahasiswa Fakultet Ekonomi | 

ja. Menurut rentjana kedua djemba- | 

uh Aa 

  

Abu I . 

Jompet 

“kan lagi. , 

Merapi memaksa kepada kita 

. Siapa lagi jg akan menjusul? 

Tambahan : 

  

.ADJAKAN kita untuk mengumpulkan uang guna kor- 
ban bentjana gunung Merapi ternjata dap: 1 
jang hangat. Sebagaimana pembatja mengetahui, pada hari 
perama sudah dapat kita kumpulkan uang sebanjak Rp. 
1.500.—, Dipandang dari suatu usaha jang baru 
da hari pertama, djumlah se kian ini benar2 arka 
hati. Tetapi, melihat bahwa djumlah korban Merapi sedemi- 
kian besarnja, maka djumlah int masih perlu dilipat-ganda- 

Dasar kita mengumpulkan uang 'ini tidak hanja jang 
djumlahnja besar sadja, melainkan jang seketjil2nja pun akan 

“kita terima dengan senang hati. Penderitaan rakjat dilereng 

kepada masjarak:jt umumnja dan pembatja chususnja, agar 
- suka menjampaikan sokong annja, sekedar meringankan be- 
— ban rakjat jang sedang dala m penderitaan. "3 at 

00. Penerimaan hari ini seperti kita umumkan dibawah ini. 

| Djumlah derma tgl. 21 -1--1954 

' Bdr.. Oei: Diong Thay-DjI. Mataram Rp. -100”— 
Komite Perdamaian Nasional Smg. ,,. 300,— 

“Sdr. T.C. Koo. Ke ea EN —— 
Do Kwik Hway Gwan. ». 500,— 

»  Tjoa Kwie Hien. Tag 50,— 
» Tan Tjien Lien. 2... 500,— 
5. Mesrits NG Ae 10,— $ 

SA kk ag 255— 
“9. X. Yperen. 3 10,— 

». Oemar Farouk-Kudus. 3 20— 3: 1615,— 

Djumblah 

Merapi 
mendapat sambutan 

ukan pa 
embesarkan 

untuk menjampaikan seruan 

“Rp. 1.500,— 

  

  Rp. 3.115,— 
  

Koperasi 

“' BERDASARKAN ANGKA 
lama tahun 1953 Gabungan Kop 
ngah diharapkan memperoleh ke 
atau Ik. 3 kali lipat dibanding ta 
diperoleh dari pemungutan 576 d 
pat lelang oleh para nelajan dan 
selama waktu2 jl. itu menundjuk 
jigan demikian kekajaan organi 
sebesar Rp. 1.000.000,— tahun 
.sar lagi. 
Sepandjang tahun 1953 dipantai 

Djawa Tengah tertjatat 15 koperasi 
perikanan disamping 2 koperasi per 
kapalan bermotor jang ada di 
pantai Djuana dan Batang. 

Dalam koperasi tsb tergabung 
5.870 pemilik perahu jang memiliki 
841 perahu ,,klas” besar, 1.756 se- 
dang dan 3.279 ketjil. Djumlah nela 
jan -seluruhnja 25.570 orang. 

: Dengan pergunakan alat2 itu se- 
djumlah nelajan tsb selama itu telah 
menghasilkan ikan sebanjak 21.500. 
000 kg jang didjual ditempat pelela- 
ngan jang ada di 40 tempat dipan- 
tai Djawa Tengah ini seharga Rp. 44. 
072.000.—. 

Hasil ikin tsb dibanding “tahun 
1952 nampak mundur disebabkan 

adanja iklim jang tidak baik untuk 
menghasilkan ikan selama itu, tetapi 
tentang hasil pendjualannja nampak 
Bg karena berhubung kurangnja 
hasil ikan itu, hasil jang ada banjak 
diminta dengan harga jang ,.baik”. 
“Djumlah hasil ikan tahun 1952 
ada 22.500.000 kg dengan hasil le- 
Jang hanja Rp. 38.490.000.—. 

Faedahnja Organisasi bagi 
"aj Nelajan: ix $ GA ba   » PEMBUKAAN TAMAN" 

KANAK2 PERSIT. ' 
Dengan disaksikan oleh beberapa 

pembesar dan tamu undangan pada 
tg. 20 Djanuari 1954 telah dilaku- 
kan pembukaan resmi Taman Ka- 
nak2 jang diselenggarakan oleh Per- 
sit di Salatiga. Setelah kata pembu 
kaan diutjapkan oleh nj. E. Soepar- 
djan sebagai panitya  penjambutan, 
kemudian oleh ketua Persit nj. Pra- 

a   APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini Apotheek KOO HwIE 

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

SOKONGAN UTK KORBAN 
MERAPI MENGALIR. 

Andjuran-andjuran dari pelabagai 
pihak untuk memberi sokongan2 ke- 
pada korban2 Merapi ternjata men- 
Gapat sambutan hangat dari chalajak 

“ramai. Demikianlah diterima kabar, 
bahwa pada hari Rebo jbl. Kantor 
Propinsi Djateng telah menjerahkan 
uang sebesar Rp. 3000.— kepada Re 
siden Surakarta. 

marang” pada hari Kemis jbl. 
ngan melalui Bank Indonesia 
menjerahkan uang sebesar Rp. 100. 
000.— 

Pegawai2 Kantor Papak 
njerahkan 196 dari gadjih mereka jg 
akan diterima dalam bulan Djanuari 
1954 kepada fihak jang berwadjib. 
Selandjutnja didapat keterangan, bah 
wa uang sidang para angzauta DPR 
DS Propinsi Djawa Tengah pun akan 
diserahkan kepada korban2 G. Me- 
rapi. Mungkin hal ini pun akan di- 

pada tg. 1-2 jad datang berkumpul |ikuti oleh para anggauta DPR Kota 
Besar Smg. jang akan bersidung pa- 
da nanti tgl. 27 Djanuari 1954. 

Semeru Club Se- 
de- 

telah 

kepada Gubernur Budiono. 
akan me- 

KIOSK DI ALOON2 AKAN 
DIUNDI. 

Seperti diketahui, kini di Aloon2 
Utara Semarang sudah dibangun 16 
kiosk, dimana antaranja sudah di- 
empati oleh beberapa pedagang. Me 
nurut keterangan, djumlah pemohon 
untuk menempati kiosk tadi 
64 orang. Untuk mentjegah hal2 jg. 
tak di inginkan, maka tempat2 tadi ! 
akan diundi diantara 64 orang jang Suk kedalam ruangan kelas dan di 
memohon. 

selekas mungkin. | 

ialah. 

Hal ini akan dilakukan 

5 | 
KESREMPET MOBIL. | 

Sebuah mobil pickup jang datang 
dari djurusan Selatan djl. Tjandi La- 
ma Smg. Djum'at pagi tadi, 
akan mendahului sebuah pickup la- 

ketika 

nnja, telah menjerempet seorang jg.. 
berdjalan kaki di sebelah kanan dja- | 
an tsb. Orang jang telah Na 

pet itu mendapat luka2 dikepalanja, 
hingga perlu diangkut 
Korban ini adalah seorang lelaki dan dilangsungkan 
sudah landjut usianja. c 
berwadjib kemudian melakukan pe- djumlah Ik. 25 organisasi. Setelah 
ngusutan. . 

ke R.S.U.P. 

Pihak jang 

i 

UDJIAN MODE. , 
Besuk tanggal 25 ,s/d 28 Djanua- 

pekerdjaan 

tuk umum, 

nocto diterangkan segala sesuatu jg 
mengenai berdirinja Taman Kanak2 
itu. Jang mendjadi tudjuan jalah bu 
kan semata-mata mengadakan sua- 
tu ,bedrijf” untuk mentjari keuntu- 
ngan, akan tetapi Persit ingin turut 
mengambil bahagian dalam usaha2 
penjempurnaan pendidikan - chusus 
didalam lingkungan keluarga Ang- 
katan Perang. Pada pembukaan tg. 4 
Djanuari 1954 telah diterima 29 mu 
rid, waktu ini ada 38 murid, sedang 
menurut rentjana masih akan: mene 
rima tambahan murid untuk didjadi 
kan dua kelas. Jang diterima jalah 
anak umur 4 — & tahun. Sebagai 
guru didapat seorang dari keluarga 
Taman Siswa. Oleh Bapak Panglima 
Divisi P. Diponegoro diterima ha-' 
diah uang sebanjak Rp. 2.500.— da 
ri. Fonds Pendidikan Territorium IV. 

Pidato2 sambutan “kemudian  di- 
utjapkan oleh Bapak Panglima, let- 
kol. Moh. Bachroen, jang dalam po 
koknja sangat menghargai usaha. Per 
sit untuk mendirikan Taman Kanak2 
itu, dan menudju kearah” perbaikan 
dan penghargaan terhadap anak2 jg 
masih lazim disebut anak: ,tangsi” 
atau anak ,,kolong” itu. Selandjutnja 
dikemukakan oleh Bapak Panglima 
bahwa langkah2 Persit jang merupa 
kan sokongan moreel bagi para pra 
djurit jang sedang menunaikan tugas 
nja dimedan peperangan itu patut di 
hargai dan disokong sepenuh-penuh 
nja. Setelah komandan regimen 14, 
maj. Pranoto, dan Bapak Wali-Kota 
Salatiga M. Soedijono, turut menjam 
but, kemudian Ibu Bachroen dimin 
ta menggunting pita sebagai tanda 
bahwa Taman Kanak2 itu telah di 
buka. 

Para tamu lalu dipersilahkan ma- 

sambut oleh murid2 dengan ma- 
tjam2 njanjian. Setelah diadakan se 
kedar. hidangan kemudian pertemuan 
ditutup. 

KUDUS 
SEKITAR PANITYA PEMI- 

LIHAN UMUM 

Pada tgl. 18 Djanuari 1954, ber- 
tempat dikampung Rendeng telah 

rapat jang dihadliri 
oleh PKI, PNI dan SB2 jang ber- 

rapat mendengarkan 
achir dari usaha2 

laporan 
jang dilakukan 

oleh delegasi jang menemui Bupati 
Djawa Te- | Kudus dan Gubernur 

njembuhk: k dal tu , Kia : a. ri 1954, J.P.S.M. akan mengadakan ngah, achirnja rapat tidak ' membe- 
aa 2 pilek ai Pan Mena IGO, MERK ORUK udjian memotong pakaian jang ke narkan saran Bupati dalam soal ini 
Tn 1 am munamanmmumea VII kalinja, bertempat-di rumah ma dan sidang  achirnja memutuskan 

EN DIDJUAL atau minta TUKAR, Kan ,,Lido”, Bodjong Semarang. i mengirimkan delegasi jang terdiri 
Lo, masa |. 6 » Jang akan turut udjian adalah 94 dari Much Minardi (PNI), S. Si- 
CKS Il AUTO merk ,,HUDSON orang murid, jaitu: 10 orang untuk dharto (PKI) dan Soedarno (SB Pe 

4 “so |th. 1940 mesin dan carosserie guru ahli mendjait (lerares), 1 orang gadaian) untuk menghadapi pada VapoRusB untuk guru-bantu, 28 orang untuk Menteri Dalam Negeri serta Perda 
coupeuse dan 54 orang untuk cos- na Menteri di Djakarta, dengan de- 
tumi€re. Setelah udjian selesai, akan sakan, 
diadakan exposisi dari 

agar susunan Panitya Pemi- 
lihan Umum Kabupaten Kudus di 

para pengikut udjian jang dibuka un robah seperti jang dikehendaki ra- 
pat tgl. 18 Djan. 1954, 

ter- 

“Tengah mulai berkembang sedjak ta 
hun 1951 sekalipun sebelum perang 
telah ada. Tetapi jang ada itu ben- 
tuknja serupa dengan badan jang 
.mentjari untung guna diri sendiri de 
ngan tidak mementingkan keperlu- 
an nelajan, organisasi koperasi seka 
rang hasilnja kembali kepada nela- 
jan itu sendiri. Hal ini, menurut ke 
terangan jang didapat terbukti ada- 
nja pendjualan ikan jang dulu dikua 
sai oleh pedagang? ikan dengan hak 
menentukan harga kini seluruhnja ter | 
gantung pada kehendak nelajan “itu 
sendiri. Djuga mengenai perekono-: 
mian lainnja dimana dulu banjak da! 
ri nelajan jang terdjerat ,,idjonsis-! 
tem” kini dimana dibutuhkan dapat 
memindjam dari organisasi itu, demi 
kian mengenai djaminan hidup lain 
nja. 

.Hingga kini keuntungan jang ada 
pada organisasi telah dibagi2 urituk 

Koperasi “Perikanan Laut di Djawa 

  

| Beberapa RUU 
Disetudjui 

Tanpa Diadakan Pemu- 
ngutan Suara ih Parlemen 
.“ BEBERAPA RUU telah disetu 
djui pula oleh sidang Parlemen 
Rebo siang, dengan tidak meng- 
adakan pemungutan suara, jaitu 
RUU tent pemindahan kekua- 
saan Menteri Urusan Pegawai ke 
pada Perdana Menteri jang ber- 
laku surut sampai 11 Mei 1953, 
jakni sedjak dihapuskannja Ke-: 
menterian Urusan Pegawai, RUU 
tentang pentjabutan Ordonansi 
Uitvoerverbod — Plantenmateriaal 
Negara Sumatera Timur 1949, 
RUU tentang penetapan Un- 
dang2 Darurat No. 3/1952 ten- 
tang mengadakan bea keluar tam 
bahan sementara atas beberapa 
barang, RUU tentang penetapan 
Undang2 Darurat No. 24/1951 
tentang perubahan beberapa pos 
tarip bea masuk. 

RUU tentang pentjabutan Ordo- 
nansi ,,Uitvoerverbod  Plantenmateri 
aal NST 1949” diberi pendjelasan, 
bhw, ordonansi tsb. tadinja dimak- 
sudkan untuk mentjegah mendjalarj 
nja penjakit tjatjar pada tanaman2 

Iteh di Sumatera Timur (blister 
| blight) kedaerah2 lainnja, tetapi ter- 
.njata bahwa penjakii tsb. dim. per- 
itengahan 1951 mendjalar kedaerah 
“perkebunan teh Djawa Barat dan di 
'tahun 1952 mendjalar ke Djawa Ti- 
mur. Karena dipandang, bahwa pala: 
rangan pengiriman keluar bahan2 ta 
naman tsb. sebagai usaha mentjegah 
mendjalarnja penjakit teh diseluruh 
daerah Indonesia ternjata gagal, pa 
dahal pelarangan tsb merintangi ex 
port sajur2an dan buah2an dari Su 
matera Timur, maka perlu ordonan 
si tsb ditjabut. Bs 

Sebabgai diketahui Undang2 Daru 
'rat No. 3/1952 menentukan pengena 
an ,,bea-keluar-tambahan” atas ka- 
ret hevea dan kopra masing 2596, se 
dang untuk minjak dan bidji palem, | 
timah putih dan bidji timah putih, 
mijnak buni, lada dan kopi masing? 
1596. Undang2 Darurat No. 24/1951 
jang disahkan mendjadi undang2 itu 
adalah mengenai penurunan bea ma 
suk atas kertas bungkus, mangkuk2 
porselein atau gerabah penampung 
latex dan botol2 atau gutji, "masing2 ! 
dari 1296 mendjadi 696. | 

$ 

    

| Laut Untung 
Dlm Tahun Ini Dap 
— Akan Gunakan Djaring2 Modal Baru 

.ngan 

Perikanan 

Besar 
at Laba Rp 300.C00 

2 jang ada selama Desember, se- 
erasi Perikanan Laut Diawate- 
untungan bersih Ik. Rp. 300.000,- 
hun 1952. Keuntungagw tersebut 
ari hasil ikan jang didjual ditem- 
ditambah hasil2 usaha lain jang 

kan kearah kemadjuannja. De- 
sasi itu jang tahun 1952 tertjatat 
1953 akan mendjadi tambah be- 

tjadangan misalnja ,,Dana Sosial” 
jang selama tahun 1952 mentjapai 
djumlah Rp: 338.000,—. sebanjak 
Rp. 109.000,— telah” dikeluarkan 
untuk memperbaiki desa nelajan, 
pembantrasan buta huruf, menjo- 
kong nelajan jang meninggal, se- 
dangkan bagi mereka jang menda- 
pat ketjelakaan dilaut misalnja, sela 
ma tahun jl. telah diberikan uang 
bantuan sebesar Rp. 24.6000,— 
Djumlah simpanan uang dari nela- 
jan telah tertjatat Rp. 1.— djuta se- 

dangkan jang lain dari koperasi te- 
lah mendapat uang pindjaman sebe 

sar Rp. 2.000.000.— guna pembeli 
alat2 panangkap ikan seperti perahu 
dsbnja. 

Usaha2 koperasi j.a.d, 
Untuk daerah Djawa Tengah ini 

pemakaian perahu bermotor untuk 
menangkap ikan telah agak lama di 

lakukan tetapi ternjata hasilnja, ka 
rena alat2 jang dipergunakan untuk 
nja belum memadai, belum djuga 
memuaskan. Oleh koperasi dalam 
waktu2 jang mendatangkan akan di 
datangkan alat2 sematjam  djaring 
model ,,trolnet”, ,,morami”,..,,tjaka- 

“Tang” dil jang kini sudah banjak di 
pergunakan -nelajan diluar negeri. Se 
lain itu djuga pendirian galangan pe 
rahu dibeberapa tempat jang kini 
masih dikuasai oleh tangan lain, pen 
dirian paberik es untuk keperluan 
perikanan dll. jang semuanja itu me 
merlukan biaja djutaan rupiah. 

Bye 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 24 Djan. 1954: 
Djam 07.10 Rumba: 07.30 Disco 

Varia: 08.10 Martono: 08.15 Pela- 

djaran Beksan: 09.00 Gema Angka- 
sa: 09.30 Taman Peladjar: 106.06 
Atjara Seni Klasik: 10,30 Suasana 
Cantine di Balai Pradjurit Bojong: 
11.30 Mataraman Minggon: 1230 
Pekan Datang: 13.15 Orkes Progrss- 

  

Isip: 13.40 Luciano Tajoli, 13.40 La- 
.gu Tionghoa modern: 17.05 Taman 
Kepanduan: 17.45 Rajuan Sam Sai- 
.mun: 18.00 Tjahaja Kemala: 13.15 
Suara bersama, 18.30  Peladjaran 
Njanji, 19.15 Filsafah Budha, 29.05 
Podjok Studios 20.25 Symphony No 
4 tkt F terts ketjil: 21.30 Dagelan 
Mataram oleh Kel. Kesenian Djawa 
Studio, 22.15 Dagelan Mataram (ian- 
djutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 24 Djan. 1954: 

- Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 
Permainan orgel: 08.39 Taman In- 
drijas 09.00 Rempah2' Akad pagi: 
09.15 Rajuan pagi oleh O.K. Irama 
Sehat, 10.00 Glen Milier dan Tex 
Benneke: 10.15 Rajuan Putri oleh 
Bunga Melati: 10.45 Andre Kostela-'! 
netz dengan orkesnjas 11.00 Keto- 
prak oleh Kel. Studio tjer.: DJOKO 
KEMPUL (bg. ID: 13.45 Dari Wa-' 
nita untuk Wanita: 17.05 Rajuan 
sore oleh Suara Astana: 17.45 Ra- 
juan Pemuda Pemudi: 18.15 Serba 
neka pengetahuan, 18.30 Njanjian 
Sutjis. 19.15 Panggung merdeka de- 

atjara Perlombaan Krontjong 
orkes, 20.05 Panggung merdeka (lan 
djutan): 21.20 Rajuan Malam oleh 
Tossema: 22.15 Siteran lengkap oleh 
Rukun Setya Raras: 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 24 Djan. 1954: 
Djam 07.10 Minggu gembira: 07.30 

Krontjong pagi oleh O.K. Puspa 
Kentjana, 08.15 Hidangan Keluarga 
Meraju, 08.45 Serba-serbi Minggu 
pagi: 10.00 Paduan Suara untuk ra- 
juan Pudjaan: 10.15 Ujon2 Hadilu-' 
hung dari Kraton: 13.10 Riang gem- 
bira, 13.40 Penghias Angkasa: 13.45 
Suara Siang oleh O.R.J.: 17.00 Gen- 
ding untuk kanak2, 17.45 Orkes ge- 
sek: 18.30 Negro Spiritualss 18.45 
Lagu2 terkenal oleh Muljono dengan 
pianonja, 19.15 Ping Astono dan 
Norma Sanger: 19.440 Mengenai se- 
ni Suara Djawa: 20.05 Mengenal Ss 
ni Suara Djawa (landjutan): 2136 
Sandiwara Radio: 22.15 Kliningan 
Sunda, oleh Seni Studio Bandung: 
23.00 Tutup. 

PASANGAN YNA 

HARGA MAS DI SEMARANG 
Semarang: 22 Januari 1954. 

24 karat: djual 
i ” 

”, 

» 35.50 

beli 
22 karat djual 

eli 
PARI MAAN rita 

@ 

bahwa bumi ini berdiri diatas 

ngolia babi, di India ikan paus 
pertjaja pada kura-kura. 

Menurut kepertjajaan diwaktu 
itu terdjadinja gempa bumi ada- 
lah disebabkan karena bergerak- 
nja binatang jang bersangkutan 
dengan setjara mendadak. Menu- 
rut tjerita lama Tionghoa, gem- 
pa bumi terdjadi djika sapi jang 
memikul bumi ini memindahkan 
nja dari pundak satu kepundak jg 
lain demikian menurut sebuah 
bulletin jang disiarkan oleh Perse 
rikatan Bangsa2. 

Sebagian besar masih me- 
rupakan teka-teki. 

Kemadjuan2 jang ditjapai da- 
lam abad keduapuluh ini dapat 
dikatakan terutama mengenai il- 
mu2 pengetahuan, akan tetapi 
soal gempa bumi sebagian besar 
masih merupakan mysterie. Ba- 
gi negeri2 seperti Junani, Selan- 
dia Baru, Pakistan, 'Furki. dan 
Djepang jang mendjadi pertanja- 
an2 penting dikalangan  pendu- 
duk jalah: "Bagaimana kita da- 
pat meramalkan saat dan tempat 
jang tepat akan terdjadinja gem- 
pa bumi?”. 

Nilai dari pada djawaban atas 
pertanjaan ini dapatlah kita sa- 
makan dengan nilai djiwa ribuan 
manusia dan nilai djutaan dollar, 

Meskipun ramalan2 mengenai 
terdjadinja gempa bumi belum 
mungkin, tapi seorang ahli pada 
dewasa ini dapat mengetahui be- 
rapa kali gempa bumi jang telah 
terdjadi didaerah tertentu dan da 
ri pengetahuan ini dapat menen- 
tukan tempat2 jang paling aman 
untuk bangunan2 atau tempat2 
vekerdjaan besar. 

Berdasarkan rentjana bantuan 
tehnik untuk kepentingan kema- 
djuan2 dalam lapangan ekonomi, 
organisasi Pendidikan, Pengetahu 
an dan Kebudajaan dari Perseri- 
katan Bangsa2 telah  mengirim- 
kan ahli2 seismograp ke 3 negeri 
— Israel, Pakistan dan Turki — 
dimana kemadjuan2 ekonomi ter 
gantung pada perhitungan? teliti 
daripada akibat? gempa bumi. 

Di Istambul pemerintah Turk 
bersama-sama UNESCO telah 
membentuk sebuah Institut Seis- 
mologie dengan maksud “untuk 
mendidik peladjaran2 guna keper 
luar pekerdjaan penielidikan. 

Pentingnja rentjana tersebut 
telah dapat dibuktikan, ketika da 
lam bulan Maret gempa bumi Ye 
nico di bagian barat Turki menje 
babkan matinja sedjumlah 268 
manusia dan rusaknja 5.000 ru- 
mah. 

Seismograp -adalah suatu alat 
jang dapat dipergunakan untuk 
mengukur dan menentukan wak- 
tu, tempat dan kekuatan dari 
gangguan2 jang terdapat pada la- 
pisan bumi. 

Bekerdjanja alat tersebut dapat 
kita samakan dengan pekerdjaan 
menulis dengan “Potlot” dari alat 
seismograaf terdiri atas sebuah 
“alat gantungan jang berat jang 

pada bagian disebelah bawahnja. 
Penjelidikan2 di Pakistan. 

Di Pakistan dinas meteorologie 
dari pemerintah dengan  menga- 
dakan kerdja sama dengan se- 
orang ahli seismograp Australia 
H.LS. Thirlaway, telah 'memba- 
ngun suatu djaringan stasion2 
seismograp jang berpusat di 
Ouetta dekat tapal batas Afghanis 
tan. Dalam tahun 1935. Ouetta te 
lah mengalami gempa bumi he- 
bat jang mengakibatkan matinja 
60.000 orang. Ditempat tersebut 
pada dewasa ini rumah2 diba- 
ngun menurut konstruksi modern 
jang sangat menahan getaran2 
bumi atau rumah2 terdiri atas   dinding2 jang dibuat dari bambu 

“diperkuat dengan tjampuran pa- 
sir dan gamping, sederhana, teta- 
pi tjukup baik untuk mentjegah 
bahaja runtuh. 

Alat2 seismograp jang seka- 
rang ditempelkan di Pakistan ada 
lah jang pertama-tama jang ter- 
dapat dinegeri tersebut. 

Bahan2 telah diberikan kepada 
kaum tehnisi jang melakukan pe 
kerdjaan pembangunan bendung- 
an dan tempat2 jang selaku me- 
ngalami gangguan gempa bumi te 
lah ditjantumkan dalam peta, se- 
bagai penundjuk untuk memilih 
tanah2 jang akan dipergunakan 
untuk keperluan pembangunan. 

|. Di Israel seorang geoloog Ame 
rika, Dr. Frank Press, pada achir 
nja membantu pembangunan 2 
buah stasion seismograp untuk 
dapat menentukan daerah mana 
jang berbahaja bagi pembangun- 
an rumah-rumah. 

Gempa bumi diramalkan, 
tapii on, 

Sebuah tulisan jang dibuat oleh 
kantor besar UNESCO di Paris 
menerangkan, bahwa pertjobaan2 
jang sekarang sedang dilakukan 
di California, adalah didasarkan 
atas pengukuran2 mengenai ,,ke- 
tegangan2” jang terdapat dalam 
lapisan bumi didaerah2 jang bia- 

'sanja terasa gempa bumi. 
|. Setahun jang lalu, seorang ahli 
seismograp di California membe- 
ri tahukan, bahwa alat2 jang ber 
Sangkutan telah menundjukkan 
akan terdjadinja gempa bumi di 

. daerah tersebut pada waktu tidak 
lama lagi. Gempa bumi terdja- 

| di... 3 hari kemudian, akan teta- 
pi sardjana 'itu menolak pernja- 
taan, bahwa ia telah menemukan 
rahasia dari tjara meramalkan 
akan adanja gempa “bumi. Kata- 
nja: ,,/Menurut perhitungan saja, 
gempa bumi itu dapat terdjadi, 
3 djam lagi. tetapi dapat terdja- 

:di djuga 3 tahun kemudian. 
|. Hal penting jang sudah dikata 
(kan jalah perhitungan mengenai 
| berapa banjaknja gempa bumi jg 
terdjadi, demikian tulisan. dari 

| UNESCO. Menurut taksiran, se- 
' tiap setengah djam terdjadi satu 
gempa bumi jang dapat mentja- 
pai sebagian besar dari pemuka- 
an bumi. Suatu hasil jang telah 
dapat diketemukan ialah, bahwa 
gempa2 bumi jang berat berasal 

| dari salah satu diantara 2 gelom 
bang-gempa bumi. Gelombang jg 
satu Band jalin melalui Himalaya 
dan Asia Ketjil menudju ke Spa- 
njol dan Portugal, jang lain me- 
lalui pantai barat Amerika Uta- 
ra, Djepang dan Pilipina. 

  

@ 

Rahasia Gempa 
| Pelbagai Matjam Kepertjajaan Pendudyk Tentang 

Sebab2 Gempa Bumi 
PIKIRAN 'JANG TIMBUL untuk melakukan sesuatu terha- 

dap gempa bumi agaknja merupakan barang baru. Pada 
tertentu muntjul orang2 jang me ngaku dirinja tjakap dengan daja 
(upajanja jang sanggup mengurangi atau meringankan akibat? ig. 
timbul karena gempa bumi, Dizaman dahulu kala 

pamanja di Djepang kepertjajaan itu mengenai 

dapat mentjatat getaran2 bumi. 

Bumi 

waktu2 

orang pertjaja, 
punggung binatang2 raksasa um 

serangga. di Mo- 
sedang orang2 Indian di Amerika 

  

  

E'| 

TO PT ma 

SI GRUNDEL 
hajoo, djangan meng- 

grundel sadja seperti saja, ma 
ri ramai2 mengisi DOMPET 
MENGAPA       

  

PENDUDUK ASLI DILATIH 
UNTUK MEMETJAHKAN 

REKORD DUNIA. 
Di Australia telah diadakan suatu 

penjelidikan — dikalangan penduduk 
asli Australia jang mempunjai ketja 
«apan melempar lembing guna tu- 
rut serta dalam pertandingan2 
Olympiade 1956 di Melbourne. 

Hal ini didasarkan karena pendu- 
Juk asli tsb mempunjai bakat dalam 
empar lembing. : 
Dalam penjelidikan itu telah di 

dapatkan seorang penduduk asli 
Billy Larrakeyah, dimana untuk per 
tama kalinja ia ditjoba melempar 
dan telah berhasil, dengan “ tidak 
cesmi, memetjahkan rekord Austra- 
lia dengan lemparan sedjarak 197 
kaki S5 intji diharapkan bahwa Aus- 
Iralia dengan djalan melatih Lar- 
'akeyah setjara teratur, dapat me- 
netjahkan rekord dunia atas nama 
Held dari Pasadena California, dgn 
djarak sedjauh- 263 kaki, 5 intji. 

REGU BASKETBALL SINGA- 
PURA AKAN KE INDONESIA 

Dari pengurus Perbasi - diper- 
Sleh kabar, bahwa dalam - bulan 
Maret j.a.d. suatu regu bond ba: 
ketball Singapura akan  berkun- 
djung Re Indonesia. Regu Bond 
Singapura bersedia untuk  berdi- 
am selama 2 a 3 minggu untuk 
mengadakan pertandingan2 diber 
bagai kota diseluruh Indonesia. 
Oleh pengurus Perbasi direntjana 
kan untuk mengadakan 

gu basketball Indonesia jang akan 
dikirim ke Asia “Games II dengan 

1 mer suatu 
trial match di Djakarta antara re' 

  

regu . Bond. Singapura-itu xx 
Menurut- -keterangan-—- --“Fony 

Wen, ketua #Perbasi, regu Bond 
Singapura itu dalam pertandingan 
2kstra di Singapura melawan re- 
gu "The Harlem - Globetrotters” 
hanja kalah 18—20 point sadja, 
sehingga dapat diketahui, bahwa 
regu mereka itu tjukup kuat. un- 
tuk menghadapi regu2 basketball 
di Indonesia. 

  

Gempa bumi jang terdjadi pa- 
da tg. 15 Agustus 1950 di As- 
sam (India) membawa korban 
575 orang mati, 12.000 rumah 
rusak dan sedjumlah lebih dari 
100.000 ekor sapi perahan dan 
hewan2 tarik telah musnah. : 

Belum sampai 3 tahun kemu- 
dian penduduk dikepulauan Jonia 
sebelah barat pantai Junani kehi- 
tangan rumahnja. Puntjak sebuah 
gubug jang tinggi lebih 1 mil ter 
'etak dipulau Cephalonia, mem- 
belah djadi 2 bagian dan gelom-   bang2  dahsjat timbul di Laut 
lonia dan mengalun sampai di- 
atas pulau Ithaca (Ulysses), jang 
mengakibatkan hantjurnja ' 2.000 
rumah disamping 50 buah jang 
masih utuh. 1 
Gempa2 bumi terhebat dalam se- 

djarah telah terdjadi: 1556  Shensi 
(Tiongkok): 830.000 orang mati: 
1737  Caicutta (India): 300.000 
orang . mati,  Lissabon (Portugal): 
80.000 orang mati: 1908  Calabria 
dan Sicilia: 77.000 orang mati: 
1020  Kansi (Tiongkok): 180.000 
orang mati, 1923 Tokyo (Djepang): 
143.000 orang mati. 

Adalah. tidak tjukup melihat ang 
ka2 tsb jang hanja menundjukkan : 
angka2 kematian. Kebakaran, pa- 
tjeklik dan bandjir telah banjak me 
ngakibatkan kerusakan2, Tidak 'se- 
dikit bahan2 makanan, hewan2 ter- 
nak dan sumber2 industri lenjap 
oleh karenanja. 

Rumah2 anti gempa 
bumi. 

Salah satu hal jang harus di- djalankan untuk mentjegah ter 
djadinja apa-apa sebagai 
gempa bumi, demikian tulis 
UNESCO, jalah pembangunan 
rumah2 dan bangunan2 ig anti 
gempa bumi atau jang dibangun 
dengan alat2 ringan hingga tidak 
mengakibatkan kematian djika 
runtuh dan djuga harus dilaku 
kan tindakan2 jang dapat mentje 
gah kebakaran jang biasanja tim 
bul djika terdjadi gempa bumi 
didaerah2 jang padat penduduk 
nja. 

Kematian2 manusia dan hilang 
nja harta benda dapat ditjegah 
mempergunakan tjara2 perlindu- 
ngan jang tepat. 1 

Tjara jang paling sederhana 
untuk mentjega kematian2 aki- bat-akibat gempa bumi mungkin dapat berbukti dengan mengada 
kan pemindahan penduduk dari daerah2 jang berbahaja, akan te 
tapi tjara jang demikian 
mudah Seperti jang digambarkan, 
Di kebanjakan negeri daerah2 ig 
subur malahan terletak dilingku- ngan2 jang berbahaja. Pembangu | nan tanah, pembikinan bendu- 
ngan2 dan penggalian saluran? air hingga irigasi dapat dilaksana kan dan banjak hasil dapat ditja 
pai, adalah lagi pula merupakan   
  

masalah penghidupan dari negeri 
jang bersangkutan, 

akibat 

        

tidak" 

 



KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I. 
“STAF ANGKATAN UDARA. 

—) Ska, 

    

eh g PPA ii sand te. (» 2 

PN ata |. NO. : 001/IKL/SU/54 
I. ANGKATAN UDARA R.I. memberi kesempatan kepa- 

| dapemuda2 IND ONESIA untuk 

BINTARA PERHUBUNGAN ISTIMEWA. 

Siarat2 penerimaan: 

“1 Warganegara INDONESIA. 
k. 2. Umur 17—25 tahun. . 
Au 3 3. Belum pernah kawin. 

Berkelakuan baik. . 
Berbadan sehat. 
Tinggi badan sekurang-kurangnja 1.55 m. 
Beridjazah Sekolah Menengah Pertama Negeri, 

| Bersedia mendjad: Tentara dengan Ikatan Dinas 
" sekurang-kurangnja S Uma) tahun. 

:  Atjara pend sndidikan kan : 

| Ho . Lamanja pendidikan 18 bulan. 
Selang pendidikan San tunduk pada tata tertib 

Ta dasi Aan telah tamat p ikan 
UDARA. 

Tjara melamar : 
Pelamar harus mengadjukan lamaran tertulis kepada : 

Kepala Djawatan Adm'nistrasi Personil M.B.A.U. 
Medan Merdeka Barat 8 Djakarta, dengan disertai : 
Salinan Idjazah Sekolah Menengah Negeri. 
Daftar riwajat hidup jang ditulis sendiri. . 
Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong 
Pradja dan Polisi. 
Dua Pasphoto ee, 
Surat persetudjuan orang tua atau wali bagi mereka 
jang Ha menfjapai umur 21 tahun. 
Surat persetudjuan Kepala Djawatan bagi mereka 
jang sedang bekerdja paca salah satu instansi. 
Surat keterangan dokter setempat. 
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Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 tersebut diatas akan 
dipilih dan diudji. 
Mereka 'jang dipanggil untuk diudji harus membawa 

» aslinja surat2 Idjazah din surat keterangan2 lainnja. 

- Surat lamaran jang tidak memenuhi sjarat2 tersebut di- 
4 : atas tidak akan diperhatikan, 5 

1 te pedap angga 2 tanah ee eng 

Pendaftaran ditutup pada targgal 31 DJANUARI 1954. 

- : $ Djakarta, 18 Djanuari 1954. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 
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,4-G”/Gerak. 

dididik mendjadi:9 

PE
N 

TA
R 

mur Serang 

ngenai Konp. 4- 
Besar 

MENDJELANG akan dilang- 

teri luar negeri 4 Besar di Berlin 
pada tgl. 2 

pessimisme 
tentang kemungkinan2 hasil kon- 

ialah untuk mentorpedo perundi- 
ngan2 jitu sebelumnja. 

san harian resmi ,,Isvestia” dari 
pemerintah Sovjet, jang terbit pa 
da hari Rabu, jang ditangkap di 
London melalui KB Tass. 

Kupasan ini ialah mengenai ma- 
salah Austria. Dinjatakan oleh ,,Is- 
vestia” bahwa Djerman Barat dg 
disokong oleh Amerika Serikat kini 
sedang merentjanakan untuk meng 
hantjurkan kemerdekaan Austria de 
ngan merobah negara sini mendjad: 

(Suatu pangkalan bagi agresi militer. 
»Baik gudang2 mesiu maupun pang 
kalan udara bagi pesawat2 pembom 
kini sedang dibangunkan , dinegara 
ini”, kata hariam' itn. 

nopoli Djerman Barat dan para pe- 
lindung mereka dari Amerika kin' 
isedang berusaha untuk merobah pe: 
ekonomian Austria mendjadi  suatr 
embel2 dari industri perang di Djer   
man Barat. Dituliskan lebih djauh 
bahwa perundingan2 rahasia antara 
kalangan2 jang berkuasa di Austria 

kini sedang dilangsungkan: dengan 
pembesar2 di Bonn jang bertudjuan 
untuk menjerahkan bekas “-milik2 
Djerman di Austria kepada para in 
dustrialis Djerman Barat. 

»Tindakan2 rahasia dan terang- 
terangan kini djuga sedang dilaku- 
kan untuk mempergunakan rakjat 
Austria sebagai tenaga2  tjadangan 
bagi Wehrmacht jang kini sedang d: 
bangunkan kembali dibawah pan- 
dji2 Tentara Eropa”, demikian dika 
takan oleh ,,Isvestia”. 

2 

Djumlah penduduk ibukota 

  

  
  

  

2. Toko Radio & Service ,L UX? 

  

- 

Djl. Slamet Rijadi 154 — Solo. 
  

   
2 BARU TERIMA : 

| 1 VIBRATOR 6 volt (Fleler) merk Telefunken model 1954, 
: 5 untuk pesawat radio Electris mendjadi Acu 
: “4 dan segala merk radio bisa pake. 

F 4 3 DIUGA SEDIA : 

: — Radio merk A.E.G. Siemens 
sana   |... Blaupunkt. Zenith Nora. d.L.I. 

"HARGA MELAWAN, PERSEDIAAN  TERBATES! 

“LELANG s 
Hari SELASA pagi djam 9.30 di KARANGASEM 11 

 Prabot rumah tangga: hari melihat SENEN 4 — 6, - ada 
Nat. cashregister — almari2 toko —.tijpemachine dll., di- 
djual bawah tangan PIANO — BROMFIEIS — KOEI- 
KAST — Perceel 11440 M' dengan rumah di NGAWI. 

Fx Nan LOO 
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3 Baru Terima: 

  

Fs 'GRAMOPHOON - PLATEN 
00 IN GRADY MARTIN: DRA GNET 

PATTI PAGE: I LOVE YOU FOR THAT 
$ WHY DON'T YOU BELIEVE ME 
RICHARD HAYES: MO ONLIGHT | 
XAVIER CUGAT: YOURS | 

| JAN AUGUST: MARTHA | 
| GEORGIA GIBS: SEVEN LONELY DAYS | 
| FRANK SINATRA: YM WALKING BEHIND YOU | 

P. W, HUNT: OH! | 
GISELE MACKENJZJE : TILL I WALTZ | 

3 Sg “AGAIN WITH YOU | 
KE LL: GOLDEN TANGO - | 

MARTINO : 'E IN MY HEART | 
Sa - TAKE MY HEART | 
LES BAXTER: YOURS d. LL. 5 

Radio ,, LI ECO” 
2 BETENG 122 — SEMARANG. 
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? "& PHARMA" 

ut Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
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Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

         

    

    

    
   
    
    

     

— bar-debar, Peru ng, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
! mutan, Lekas Tjapai dan Djengkcl, Pusing suka Marah, Semangat kerdja Hi . Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

Sebotol Rp. 20.—. : 
TENSOL untuk laki-laki jang ki 1 

y timewa, (keterangan lebih djelas 

V untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

EGNOL 
CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 

AN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
PHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Seboto 

NO HAIR CREAM untuk hilangkan Sebotol 
Rp. 10.— ti pa j 

ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10-— dan Rp. 15.— 

f — HARUS TAMBAH 1555 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BA N DU N G 

00. DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
"3 ag AGEN-A GEN: 

Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, 8 
bat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat ,,KARUHUN 

kja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

» Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
#. Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

. Selamat Tjirebon. : 

segera, akan merasa lain dari pada 

'kuran biak dan lekas habis 

Pt dalam doos). 

Rp. 20.— . , 
unfuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

rambut. 
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gian jan 
gemar2 

oleh seniman2 Juar negeri 
timbulnja rasa tidak puas dikala ngan seni 
bahkan terdapat rasa ketjewa di kalangan 
kaian devisen jang hanja diperuntukkan bagi keperluan seniman2 
luar negeri. : : 

Australi, Canberra, dalam tempo 
6 tahun jl. ini hampir meningkat 
10040. Djumlah penduduk. dalam 
tahun 1945: 15.156 djiwa: seka- 
rang: 29.200 djiwa. 

| sungkannja Konperensi para men | 

Djanuari jad. vers | 
di Djerman Timur dengan pedas- 
nja mentjela pers di Djerman Ba | f 
rat jang menjebarkan suasana | £ 

dan keragu-raguan | 

Iperensi tersebut. Dinjatakan bah- 
wa hal itu maksudnja tidak lain 

Lebih 
djauh. diwartakan tentang kupa- |: 

Ditambahkannja bahwa kaum mo: 

ik (3 

  

| ..Perang Komentar” 
Pers Djerman Ti” 5 

, Pers! 
|Djerman Barat Ne- 

ii 

Gedung Gandhi ' 
diresmikan pem. 

'Nehru. Gedung ini akan dipergunaka 

tentang Gandhi dan mendjadi pusat 

Gan Mandir di Wa 
ukaannja oleh perdana :menteri India, 

gedung Gandhi 

  

“Gambar kanan atas: Perdana Menteri Nehru pada pembukaan resmi dari 

  

Gedung Gandhi 4 
Gyan Mandir 

  

rdha, India, jang belum lama telah 
Sri Jawaharlal 

n untuk perpustakaan kesusasteraan 
tentang ilmu pengetahuan Gandhi. 

Gyan Mandi. 

  

Dipersalahkan Mel 

Simpang Surabaja. Hotel Simpang 
matjam pela 
peruntukkan buat employe .telah 

ran2 itu diantjam hukuman dend 
bulan. Dari hotel.Simpang telah 
daripada Nationale Handelsbank 

Karena. Djaksa beranggapan 
perlu menjelidiki dahulu bagai- 
mana hubungan Handelsbank de- 
agan hotel Simpang itu, maka ia 
minta supaja pemeriksaan ditun- 
da sampai Saptu jang akan  da- 
tang. 

Dalam pada itu dapat dikabar- 
kan pula, bahwa Johan, - kepala 
hotel Simpang itu kini belum kem 
bali dari Djakarta untuk . minta 
maaf kepada Menteri Perekonom 
an Mr.Iskag. 7   Lebih landjut Staf "K” Propir 

  

sj azz-Rage” 
Xavier Cugat Merebut Hati Rakjat Dje- 
pang— Muziek Barat Populer Di Djepang 

. SELAMA TAHUN jang lam pau Djepang telah kebandjiran 
artis2 ternama dari Juar negeri dilapangan seni musik — dari ba 

g sangat klasik sampai kepada jazz jang paling baru. Peng 
musik Djepang merjam but kedatangan tamu2 tersebut 

dengan berebutan dan hal ini dapat 
——.. Desamnja pengikut jang diperoleh musik Barat sedjak masa. pendu Ja Amerika disana. Begitu besarnja peranan jang dipegang 

di Djepang itu, 

dari devisen 
“ #keperluan2 kebudajaan. 

Untuk mendatangkan  artis2 
tsb. pemerintah Djepang telah mz 
ngeluarkan devisen sebanjpk Ik. 
$ 100.000.— kira-kira seperlima 

jang disediakan utk. 

Diantara artis2 luar negeri j2 
dalam tahun jang lampau telah 
datang di Djepang jalah Marian 
Anderson, Joseph Szigetti, Wal- 
ter Gieseking dan: beberapa pe- 
main musik klasik dan jazz lain 
nja seperti Xavier CCugat dan 
Louis Armstrong. 

. Dalam musim semi telah mun 
tjul pemain biola Hongaria jang 
ternama Joseph Szigetti, disusul 
oleh Walter Gieseking seorang j 
pemain piano jang ternama diselu 
ruh dunia. Dalam bulan April 
telah datang di Djepang penjanji 
Amerika Marian Anderson bersa 
ma pemain piano Franz Rupp. 

Pemain selo luar negeri jang 
pertama-tama telah mengundjungi 
Djepang jalah Ludwig Hoelscher 

  

tg. 22. Mer 1953, 

Djuga penjanji2 opera 

Dalam bulan September pada 
permulaan musim rontok di Dje 
pang pertundjukan2 musik keba 
njakan diselenggarakan oleh artis 
artis dari luar negeri. Ketika 'itu 
jang pertama kali muntjul jalah 
pemain biola Amerika, Isaac 
Stern, jang disertai seorang pe- 
main pianis bernama Alexander 
Zarkin telah berkeliling di Dje 
pang selama 20 hari. 

Lazare Levy, seorang pemain 
piano Perantjis jg ternama, telah 
datang lagi di Djepang dalam 
pertengahan bulan September, di 
mana ia memberikan tjeramah2 
dihadapan pemain2 piano muda 
serta tjalon2 pemain musik lain 
nja dari Djepang. 

Pemain piano Inggris, Soleman. 
untuk pertama kalinja pada tgl. 
26 September 
dengan penduduk Tokio. Ia ke- 
mudian disusul oleh bariton Djer 
man Gerhard Husch, jg sebelum 
nja sudah- pernah mengundjungi 
Djepang. Ia tidak hanja menjanii 
kan repertoire2-nja dari lagu? 

' 

ngan tjepat dan tidak halal, 

jang kena digasak uangnja 
P.P.K. Palembang sebanjak Rp. 110. 
000.. Uang tersebut disimpan dalam 

chegue palsu. Siapa jang memalsu 
chegue itu kini masih diusut posisi 

perkara memalsu uang. 

ngai Mesa, Bandjarmasin, jang su   
a - 

#klasik Barat lantas tinggal diam, 

dari Djerman jang datang pada ! manja" pernah mengadakan pertun 

Djepang. | 

: Di Djepang 

telah berhadapan” 

'Bank Rakjat Indonesia, tetapi telah 

— Lagi perkara memalsu, tapi ini 
5 5. Orang 

pembuat uang palsu di kampung Su- 

Di Djepang 

merupakan bukti, betapa 

hingga mengakipatkan 
musik Djepang dan 
mereka terhadap pema 

Djerman, melainkan djuga lagu? 
terkenal seperti ,,Don Giovanni' 
dan ,,Toverfluit” bersama dengan 
penjanji2 opera Djepang di-iringi 
oleh musik dari orkes philharmo 
nis dari Tokyo. 

Jean Martinon, seorang “ diri- 
gent. Perantjis ternama, telah 
muntjul di Djepang dalam bulan 
Oktober, dimana ia tampil kemu 
ka dirigent pada orkes Philhar- 
moni NHK (Japan Broadcasting 
Corporation) jang terdiri dari 110 
orang pemain. Kritik2 menjata- 
kan, bahwa Martinon telah mem 
bawa- kemadjuan2 lebih djauh 
bagi orkes tsb. jang memangnja 
sudah mulai madju sedjak tahun 
1952 dibawah pimpinan . dirigent 
Austria Kurt Weess. 

Semua ini tidak berarti, bahwa 
orang2 Djepang jg mempeladjari 

sedang pemain2 dari luaran tam 
pil kemuka dinegeri mereka. Per 
tundjukan. Opera Fujiwara. umpa 

djukan keliling di Amerika Seri- 
kat, diantaranja dengan memper 
tundjukkan ,,Madame Butterfly”. 

Musik jazz. 
,Jazz-rage” terutama 

dibangunkan oleh muntjulnja 3 pe- 
main orkes luar negeri seperti radja 
rumba Xavier  Cugat Jazz at the' 
Philharmonic dan Louis Armstrong 
and his All Stars. 

LA.T.P. tsb jang" beranggauta 17 
orang pemain telah “mengadakan 
pertundjukan2 di Tokyo dan  bebe- 
rapa kota besar lainnja pada permu 

Insiden Simpang” 
Jimuka Pengadilan 

Pelanggaran 

— ATAS TUNTUTAN Pemerintah Kotapradja Surabaja hari 
Rebo oleh Pengadilan Negeri Surabaja diperiksa pengusaha hotel 

garan, jaitu menjewakan kamar2 jang mestinia di- 

ripada tersebut dalam surat idzin dan tidak menempelkan 
dari Kotapradja agar supaia dapat dibatja oleh umum. Pelangga- 

De Vrue Pers di Surabaja sangat 

akukan 3 Matjam 

itu telah dituduh melakukan 3 

memberi nomor2 baru lebih da- 
surat 

a Rp.300.-— atau kurungan 1 
Da unadap J. F. Faubel, agent 

si Djawa-Timur hari Rebo menge 
luarkan pengumuman dan menja 
takan bhw tindakan dari pengurus 
hotel Simpang di Surabaja pada 
tanggal 13-1 jang tidak membe 
rikan tempat penginapan kepada 
Menteri Perekonomian  merupa- 
kan suatu tindakan jang tidak 
dapat dibiarkan begitu sadja. Ber 
hubung dengan itu jang dianggap 
bersalah telah - ditangkap. dan 
ikan diambil tindakan selandjut- 
ija. Alat2 kekuasaan negara ber- 
indak dengan tegas. Chalajak ra 
nai diharap tetap tenang dan dja 
ngan mengadakan tindakan sen- 
diri2. 

Demikijn pengumuman itu. 

Dalam pada itu berhubung de 
agan peristiwa hotel Simpang di 
Surabaja kalangan Kementerian 
Penerangan dis Djakarta sangat 
memperhatikan tjara pers Belan- 
da Surabaja dalam pemberitaan- 
nja mengenai rasdiscriminatie. 

Terutama. berita2 bertendens 
dari pihak wartawan surat-kabar 

menarik perhatian Djakarta. War 
tawan De Vrije Pers itu antara 
lain mengawatkan kenegeri Belan. 
da, bahwa peristiwa Simpang ho- 

:tel Surabaja itu disebabkan kare- 
na residen Surabaja adalah anti- 
Belanda dan jang kemudian me- 
ngadakan pers kampanje jang -te- 
lah - mengakibatkan masiarakat 
Belanda di Surabaja mendjadi ge- 
lisah. (Antara) : 

Thimaya De- 
sak Utara 

Supaja Suka Menampung 
Lebih Banjak Tawanan2 

Jg Emoh Pulang 
KOMANDAN . PASUKAN2 

India Letnan Djenderal K. S. 
Thimaya telah djatuh sakit, demi 
kian diumumkan pada hari Ke- 
mis. Sakit Thimaya itu tidak 
keras, tetapi ia hanja terlampau 
lelah. Selain itu, komando pasu- 
kan2 India tsb. mengumumkan, 
bahwa pasukan2nja jang ada di 
kamp Utara akan ditarik kembali 
pada Djum'at tengah malam dan 
membiarkan Komisi Repatriasi 
Negara2 netral memelihara tawa 
nan2 jang masih ada, dan selan- 
'djutnja diterangkan bahwa nasib 
para twanan tadi tidak akan men 
djadi urusan  komandonja lagi. 
Nampaknja bagi saja bahwa se- 
telah tanggal 22 Djanuari ini kita 
tidak lagi akan mempunjai juri- 
diksi, kata Thimaya, dan saja ma 
sih mempunjai maksud menarik 
mhundur dari kamp tersebut dan 
kembali kebelakang garis persetu 
djuan gentjatat sendjata. 

"Demikian Thimaya jang selandjut- 
nja menerangkan, bahwa ja terus 
meminta kepada komandan pasukan 
Utara agar menerima lebih banjak   laan bulan Nopember jang kemudi- 

an disusul oleh pertundjukan2 ,,hot 
jazz” dari Louis Armstrong. 

Perantjis telah mengirimkan  Ma- 
rie Louis Damien, ,C hanteuse 

realiste” ke. Djepang dalam bulan 
April jang dengan ,,chanson”-nja te 
lat menarik perhatian penonton. 

Djumlah. konsert jazz di Djepang 
ada sebanjak 157. dibandingkan dgn 
136 petundjukan2 musik klasik. Da- 
lam tahun 1953 Djepang telah mem 
produsir sebanjak 2.050.800  piri- 
ngan hitam dari berbagai musik atau 
210.800 lebih dari produksi “tahun 
sebelumnja. 

ORANG mau memperkaja diri de aku djuga sudah membudt 2000 ke-. dipulihkan. 

'lah waduk Situ Lembang dengan 

beaja Rp. 100 djuta. Penjaringan air (7 orang mahasiswa 
'ini akan bisa menghasilkan air ber- 

“ disuatu kemah lainnja di Panmun- 

tawanan2 lagi jang tidak mau dipu- 
larigkan. Maksudnja untuk menarik 
mundur dari kamp2 stb. diatas oleh 
Thimaya diumumkan dalam perte- 
muan Komisi Repatriasi Lima Ne- 
gara Netral. 

Lebih landjut dikabarkan, bahwa 

Peres Akan Bersikap .Defensif.Ne- | 
gatisme“ Sovjet Bersikap Sabar . 

'Perpetjahan Dipihak Barat Dan Kurang Kesesuaian Faham 
Dipihak Russia Akan Berakibat Pada. Konperensi 

Oleh : 

Rusia telah mengadjukan bebe- 
rapa siarat2, seperti turut serta- 
nja Peking, dibatalkannja NATO, 
dan terutama pembatalan tentara 
Eropah dimana Djerman turut 
serta. Achirnja Rusia bersedia ti- 
dak mengadjukan sjarat2 ini un- 
tuk diadakannja konperensi Ber- 
lin. Tetapi Rusia dengan tegas 
mengatakan bahwa sjarat2 terse- 
but akan segera diadjukannja pa- 
da permulaan konperensi. Djadi 
hal ini berarti perpindahan kesu- 
litan2. 

Barat belum siap: 
Dalam hakekatnja pihak Barat 

belum siap”untuk mengadakan 
konperensi di Berlin karena per- 
satuan diantara mereka itu belum 
begitu terpelihara. Politik Ameri- 
ka di Eropah nampaknja kandas 
atas sikap Perantjis. Orang hen- 
dak membela EDC dalam konpe- 
rensi Berlin, tetapi EDC ini be- 

Dr. M, Blankenst ein: 

SEKARANG SUDAH DAPAT di 
“Berlin pada tanggal 25 Dianuari 
itu. Tjara pertama: dengan menga 
berobah dan terkenal itu. Orang lalu tahun dengan pasti bahwa su 
diperoleh. Saja sudah menulis tentang hal ini. Konpe 
dimana akan ditentukan perdjan djian perdamaian dengan Dierman. 

  lum berdiri... 'Orangpun - tidak 
mempunjai pegangan atas Peran- 
tjis, sedangkan EDC itu tidak bi- 
sa dilaksanakan tanpa turut ser- 
tanja Perantjis. Belum lagi soal 
pembangunan kembali tentara 
Djerman, jang ditentang dengan 
kerasnja oleh Perantjis dan Ru- 
sia. 8 : 

Tapi sementara itu Rusiapun 
menghadapi. kesulitan2 intern. 
Sedjak matinja Stalin banjak jang 
berobah. Bukan politik Juar ne- 
gerinja. Tapi terutama pada ke- 
adaan didalam negeri. Industri2 
berat mengalah kepada desakan 
rakjat jang menuntut pakaian Je- 
bih baik. 

Djutaan pond emas diki- 
rim ke London. 

Meskipun Rusia dengan tiada hen 
tinia mempropagandakan bahwa pro 
duksi agraria terus madju dan me- 
ningkat ternjata bahwa banjak pen- 
duduk Rusia masih kekurangan ba- 

han konsumsi. Segala matjam ba- 
rang2-sekarang dimasukkan Rusia 
dari negeri2 lain. Bukan sadja paka: 
an dan mesin2, melaink: n djusa ma 

kanan. Pada waktu sekarang Mos- 
cow mengirimkan emas seharga dju 
an pond ke Inggeris, sehingga har 

ga emas dipasar internasional men- 
djadi turun dibuatnja. Emas ini per 
gi Inggeris, karena Moskow memer- 
lukan sterling, untuk memperleng- 
kapi kebutuhan2nja didaerah sterling 
Rusia jang pernah mendjadi ekspor 
tir mentega Siberia, sekarang meng 
impor mentega dalam djumlah jang 

besar. Ia membeli daging, ikan asin 
dipelbagai negeri2 Barat: Nederland 
Denmark. dil. Rusia tidak mungkin 
menghentikan import bahan2 itu ke 
negerinja tanpa menimbulkan kete- 
gangan dinegerinja sendiri. Itulah se 
babnja orang jakin bahwa Rusia tij- 
dak akan memulai suatu perang ba 
ru. Bukan sadja industri perang jang 

terpaksa berkorban, melainkan pula 
barisan ahli2 perang dan perwira2 
tentara. Hal ini tidak berarti bahwa 
besarnja tentara mendjadi lebih ke- 
tjil. Tetapi keadaan bersiap sudah 
mendjadi sangat berkurang. 

Perebutan kekuasaan be- 
tlum berhenti. 

Sementara itu perdjoangan mere- 
but kekuasaan belum djuga berhenti 
setelah djatuhnja Beria. Dulu pernah 
saja tjeriterakan bahwa — Molotov 
mengundang seluruh corps diploma- 
tigue, dirumahnja sendiri, hal mana 

s5. N. — bel 

Nautilus 
Kapal Selam Atom Jang 

Pertama2 
KAPAL silam atom Amerika 

Serikat ,,S.N.-571 Nautilus”, ja- 
lah kendaraan jang pertama di- 
dunia jang digerakkan dengan te 
naga atom, hari Kamis pagi telah 
diluntjurkan kelaut, oleh Mamie 
Eisenhower, isteri Presiden Ame- 
rika Serikat, di Groton, negara 
bagian Connecticut. Bagi Laksa- 
mana Hyman Rickover, dari 
»Mazhab Atom” kementerian 

rtahanan Amerika Serikat, pe- 
ntjuran S.N.-571 Nautilus” in 

berarti pelaksanaan idam2an 7 
tahun. Dialah jang mengandjur2. 
kan pembuatannja, dia pula jang 
mempraktekkannja. 

Bagaimana perkembangan ka- 
pal2 atom kelak, dalam pertaha- 
nan Amerika Serikat, akan ter: 
gantung daripada ,.tingkah laku” 
»Nautilus. jang dalam musim se- 
mi jad. akan ditjoba ketjepatan: 
nja dan kesanggupannja dibawat 
permukaan laut. Anak buahnj: 
95 orang. (Antara-AFP). 

  

    
jom, Komisi Pengawas gentjatan 
sendjata militer meminta diadakan- 
nja sidang pada hari Rebo untuk 
membitjarakan masalah tawanan? 
perang dan masalah2 lainnja. 
legasi Negara2 Sekutu selain itu dju- 
ga menjangkal tuduhan? PBB, bah- 
wa tawanan2 perang bangsa Korea 

Hap perang dingin antara Ame- 

De-: 

Kekurangan uang pem- 
me- ping uang talenan. — Bandung meir bangunan sebanjak Rp. 3 djuta akan | suhan. 

mang tidak kurang akal. Dan kini barngum terus. Pengalaman pahit ta- dipikul bersama-sama oleh pemerin- 

telah dipaksa untuk mengikuti pasu- 
kan2 Utara selama perang Korea 
Demikian menurut siaran radio Pe: 
king. Dalam pertemuan tsb. sekal, 
lagi dinjatakan, bahwa adalah tidak 
sjah bagi PBB atau .Utara untuk 
membebaskan tawanan2 perang se- 
hingga suatu Konperensi Damai Ko- 
rea nyenindjau nasib mereka. 

  

|tidak nampak adarja tanda2 permu: 
— Malaya akan minta ke: 

pada Indonesia, supaja menjetudjai 
ialah hun j.l. jang menjebabkan penduduk tah dan fihak pengusaha. Kapasitet pembentukan suatu buffer stock ka | banyak .kekeringan” kurang air mt pabrik ini ialah menghasilkan 12000 | ret” b 

num, kini diperhatikan dengan akar kwintal gula jang bagus (SHS) tiap | tu-satunja untuk menjelamatkan 
| dibangunnja tempat sumber air utk. hari. — Tanda baik untuk menghi- | dustri karet 

diambil orang dengan menggunakan kota Bandung. Jang akan dibuat ia: 

internasional sebagai djalan sa- 
in 

L demikian - kabar dar) 
Singapura hari Kemis. — Lain be- 

rika dan Rusia telah terlihat waktu'rita jang kurang menjenangkan me- 

dah ditangkap polisi, achirnja meng kannja kembali, achirnja tetap akan'lalu mendapat sambutan hangat dan 

  

or Jang merangkap (njatakan hari Rebo, bahwa beberapa 
djadi redaktur madjallah perguruan | tawanan 

sih sebanjak 1000 liter tiap detik. — |tinggi di Amerika mendapat sambu- | PBB, 
Pabrik gula Djombang, jang bebera- tan meriah selama kundjungannja ke 
pa waktu j.I. akan dibongkar karena |Rusia. Menurut pengakuan mereka, 
kekurangan beaja untuk membangun (selama mereka 2 pekan di Rusia se- 

jang diserahkan kepada 
telah mempersendjatai diri 

dengan tombak2. Entah apa mak- 
sud persendjataan ini, tidak diterang 
kan lebih djauh, 

  

4: Besar Di 

merupakan suatu langkah luar biasa, 
Hal ini terdjadi pada bulan Novem 
ber tahun jang lalu. Pesta itu sangat 
mewah dan orang dengan bebas da 
pat beramah tamah. Nampak disitu 

bahwa pembesar? sipil dan militer 
sama sekali tidak  bekerdja sama. 
Kedudukan2 penting jang tertinggi 
dalam pemerintahan telah dipegang 
oleh orang2 miliier. Hal ini merupa 
kan suatu ..afrekening” dari pihak 

militer terhadap orang jang dibentji 
itu. Jang menarik sekali pada per- 
djamuan itu ialah kenjataan bahwa 

duta. Tiongkok jang diundang pula 
sama sekali diabaikan dan tidak 
perhatikan. Ketika 

di- 
seorang pembe 

sar Sovjet 'mengadjak dia untuk 
mengutjapkan 'sepatah kata, maka 

seorang pembesar lain mengatakan : 

»Biarlah dia toh tidak dapat berbu 
at demikian”. 

Sikap bebas bitjara dalam sebuah 
pesta Rusia memang tidak mempu- 
njai arti banjak. Jang menarik ialah 
kenjataan bahwa ia meletus dihada 
pan orang2 asing. 

Tak ada Persatuan. 
Maka nampaklah dari segala 

bahwa baik dipihak Barat maupun 
dikalangan pembesar? Kremlin ku- 
rang terdapat persatuan. Hal ini ten 
tu. akan berakibat pada 

di Berlin. Tak ada orang jang tahu 
apa jang akan didjadikan pedoman 
pada konperensi itu. Boleh djadi si- 

kap ,,defensi-negatisme”. Hal mana 

: pastikan bahwa konmperensi . empat 
jad. Ada dua tjara untuk menin djau kemungkinan2 
mbil sebagai latar belakars ken 

rensi itu harus membitjarakan 

ini, 

konperensi | 

Berlin 
Chas ,,Suara Merdeka” 

Konperensi 
jataan2 politik jang tetap tidak 
atu hasil apapuf djuga tak akan 

soal Djerman, 

akan menguntungkan “pihak Rusia,” 
sebab mereka dapat bersikap sabar. 

Djika mereka berhasil mempertahan 

kan status sekarang, dan pihak Ba- 
rat tidak diberi kesempatan untuk 
memperbaiki keadaan sekarang, ma 
ka pengikut2?nja di Rusia sudah puas. 
Dipihak Barat rasa tidak sabar itu 

lebih besar. 
Bagaimana akibat2nja — terhadap 

keadaan di Djerman sukar dikata- 
kan. Boleh -djadi Adenauer senang 
dengan keadaan sekarang, karena dia 
tidak tergesa-gesa mempersatukan 

kembali di Djerman, selama tidak 
ada harapan bahwa demokrasi di 
Djerman Barat dirugikan oleh kare 
nanja. 

lapun nampaknja belum mempu- 
njai kepastian bahwa sisteem peme- 
rintahan jang berlaku di Djerman 
Barat akan meluas ke Djerman Ti 
mur. Persatuan kembali hanja dapat 
dimungkinkan atas dasar kompromi. 
Pihak Barat boleh djadi telah mem 
punjai gambaran tegas akan tuntu- 

tan2nja, tapi Rusia sama sekali tidak 
mempunjai alasan yntuk tunduk ke 

pada tuntutan2 itu.. Su 

Pemerintah baru Sudan telah 
membentuk suatu ,,tjabang isti- 
mewa”, untuk memberantas Ko-: 
munisme dan kegiatan2 subver- 
Sit. 

oieh djurubitjara kementerian 
dalam negeri Sudan hari Rabu. 

  

Shri Swaran Singh (sebelah presiden 

NDONESIA 

iSBEnRB) 

adakan D 

PERTJASI js diketuai oleh 

menggembirakan. 

kesempatan pula untuk mencatui 

Kami anggap perlu kalau se- 
kali-kali di ibu kota Djakarta di 
adakan pertandingan tjatur utk. 
kedjuaraan Indonesia Pertjasi. 
Kita anggap perlu bukan karena 
kota 'Djakarta-nja, tetapi karena 
Djakarta sebagai IBU-KOTA-lah 
jang kami rasa ada manfaatnja 
kalau sekali-kali disana diberi ke 
sempatan untuk penjelenggaraan 
ini. Dan hal ini kami pertiaja ke 
sada masjarakat Djakarta, chu- 
sus penggemar tjaturnja. Untuk 
sampai ketingkat ini harus ada 
hubungan dengan Pertjasi, atau 
Pertjasi harus ada kontak dengan 
Djakarta. Apakah Djakarta su- 
igh menggabungkan dengan Per' 
tjasi, kami tidak tahu. Kalau 
sudah mendjadi anggota Pertijasi 
berarti kebetulan. Kalau belum. 
kami anggap djuga kebetulan. 
Kebetulan, karena .dgn emikian 
Pertjasi dapat memberi kesempa 
tan kepada masjarakat Diakarta 
untuk membuktikan kesediaannja 
seperti jang pernah  diutjapkan 
oleh salah seorang pengugdjung 
dari Djakarta pada tahun jl. Kami 
tidak berat sebelah, bukan soal 
kota2-nja jang kami pentingkan, 
tapi sifat kotanjalah jang kami 
utamakan dan dewasa ini kota 
Djakarta-lah jang mendjadi ibu- 
kota. Demi untuk kepentingan 
tjatur, biasanja segala apa 

  

Presiden India, Dr. Rajendra Prasad (tengah-dengan tongkat) beserta 

umum India, memeriksa beberapa model untuk batik peringatan Gandhi. 

@TJATUR Ke 

  dengan sorban), menteri pekerdjaan 

KE 

- Dan 

djuaraan 
Tjatar Indon 

Sebaiknja Perebutan Kedjuaraan Di- 
i Djakarta 

Dr. Soewito di Jogja telah ber 
hasil mengadakan kedjuaraan tjatur Indonesia untuk pertama kali 
sedjak kemerdekaan, jalah pada tahun 1953 dikota Solo dan me 
nelurkan djuaranja A. Arovah dari Bandjarmasin. Ini s 

Dalam konperensi jang bersamaan ketika itu, 
ditetapkan bahwa untuk kedjuaraan tahun 1954 kota Tegal berse 
dia dan mendjadi tuan rumah. Ini pun baik dan sudah sepantas 
nja kalau tiap kota jang sudah. mendjadi anggota Pertjasi diberi 

sungguh 

penjelenggaraan ini. Tapi lepas 
dari semua ini kami ingin menge mukakan sedikit pandangan jang 
(mungkin dapat dipertimbangkan oleh Perijasi. 

jang dari ibu-kota itu suka ada 
perhatian. 

| Soal kedjuaraan2. 

besar akan diadakan di 

Demikianlah diumumkan 

| Sekarang soal djuara. Djuara In- “ 
donesia itu lebih berat “dari djuara 
kota. Berat  tanggungamnja, berat 

atau luas pula daerah “wilajahnja. 
' Dan hal ini perlu djuga  mendjadi 
perhatian Pertjasi dan angg@ta2nja. 
Kami anggap perlu aSar untuk djua 

'ra jang terachir itu diberi hak-hak 
jang longgar. Tegasnja, bebas dari 
segala ongkos untuk pertandingan 
jang akan “datang. Htrus diberi 
uang setjukupnja “untuk dapat mem- 

pertahankan kedjuaraannja — dalam 
pertandingan j.a.d. Misal. Djuara ter 

sachir dipegang oleh seorang di Me- 
nado. Pertandingan 'j.a.d. dimainkan 
dikota Jogja. Dan kalau  djuara ini 
kebetulan seorang jang miskin dan 
tidak ada organisasi jang mau me- 

.nanggungnja, tentu ia tak “dapat da 
tang ke Jogja jang berakibat hilang 

,lah  kedjuaraannja  setjara  gefor- 
cheerd. Baginja sungguh ' menjesak: 
dan untuk. djuara -baru jang seolah 
menerima ,,hadiah” — djuga tidak 
enak. Dan ini perlu kita perhatikan 
bersama. Perlu kita usahakan age 
ia tjukup uangnja dan mentjarikan 
waktunja agar ia dapat datang da- 
lam kedjuaraan j.a.d. Kalau "ini ter 
djamin tentu tidak- sia-sialah usaha 
Pertjasi. 
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Hadiah disampaikan kepada Sdr. 
jang telah mentjapai nilai 65 untuk 

Kami utjapkan selamat. Perlu diketahui, 
minggu i.l., bahwa mulai no. 1 ini kami adakan undian bagi      

    

    

  

jang betul mendjawabnja. Harap maklum, 

  

Kombi'nasi No.1 
Putih 'djalan dulu. Siapa 
jang menang? 'Tjoba te- 
rangkan beberapa zet sa- 

dja. “ 

Putih: Rh2, Pf2,. Bp3, 
Me5, pion f4, g2, h3 
(7 buah). Ki 

Hitam: Rh6,  Pd3, Me7, 
Kh7, pion b3, f7, g6, 
h4 (8 buah). 

| Djawaban ditunggu selam 
4 bat2nja tgl. 1 Pebr. 1954. 

  

Djawaban Problim No, 
35: 1. Kc5—e4! dan mei       
nang, 

Srijoso, Dawung Tengah 1/2 
tahun j.l. 

di Solo 

seperti pengumuman kami 
pengirim2 

  

     

t
a
 

S
a



  

Lama diyanaggu un BEU ...0esesss 0 Sekarang sudah terbit : span pa desai Pig ! : 

| Ar pake ih PEMI 
Disusun p Six SUTAN MAKMUR, ANGGOTA an Ta TADINJA ACTING KETUA KANTOR PEMILIHAN PUSAT DJAKARTA 

   

  

     

   
     

       

     

   
    

   

5, : " Panen (Grati, Ke Taga ta. “2 1g 154 Ne achir “bulan P Inilah satu-satunja buku karangan seorang ahli jang tidak sadja memuat undang- undang Pemilihan Umum selengkapnja, tapi djuga membahasnja dengan sangat populer, hingga 

1 an Tempat? jang terdapat Agen ,,Suara Merdeka” Saudara2 pembatjanja akan mudah mengetahui APA dan BAGAIMANA MELAKSANAKAN Pemilihan Umum itu. HARUS PUN SETIAP PETUGAS DAN. WARGA NEGARA 
Po dapat hubungan. Tenan ae Agen tersebut. JANG INGIN MENEGAKKAN "GARA JANG Aw angn TIS. 

Harga Rp. 6.50 -- 100, ongkos kirim 

. Pesanlah kedai “usana PENERBITAN GAPURA N.V., Hajam Wuruk 8, Djakarta 

  
  

  

   
  

    

   

    
  
  

    

     

  

  

       

  

     

  

        
   
  

  

  

      
         

       

      

   

  

  

       
          

    

   
    
    

   

        

      

   
          

  

     

  

      
         

  

  

hrga Na AN — DARI PERSEDIAAN : 

—.. Nama Agen- “Agen Harian ,SUARA MERDEKA" "bid Las-Apparaat SURAT PUDJIAN e. 3 AME SIAUW, THIAM HOE Te ON Pi TE. eng “Toko ,AWET” Dil: ' COMPLEET DENGAN TB atu SD MIEYATMO aa ana pi tencn Ketiamatam, 1 STEL ' LAS - DAN SN JBRANDER H3 Ih 2 MEDOBLDJALIL DJEKULO. hid sea MENIT I. PAKAI 2 MANOMETERS - : “3 18 3 TES N ANU ahaha ceoaa ne nenek K 2 5 G |. BATe » EAUW AIEN CWAN Da aan 19 METER ZUURSTOFS LANG 
| Hak AA MENMANA Mn DE Been na N.V. INGTRACO BREI » Ni SOERATIE (00 Ta Soedarna Nabati  BODIONG 27 TIP. 204 — SEMARANG DISAMPAIKAN € : mua » WOKO (MATARAN “Wonosari. | MEN angeKanaya nik SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT 

EK » 3G IN KEBRA "ON O  nnn $ NS Dah $ " 
DJOK 2 “TIENG TIK KIE 0 Cindek penenbia D J Ip . 2 TJAP TKAN Bee » DITE SIAUW LIEM (0 Gan Ketan aan. PI N M9 ) : i PAN TOGA EEAN NAS |.» B4 #ANA 1 Taka Djamu TJAP DJAGO Dil. Klenteng-184. BAN PI No 1 MEDAN GLODOK No.10 

| pin tag HARDIOPRAJITNG ...... Djl. Renville-17. : :: 5 $ 

 - 5 Ma moon TAM Pp mepelah Padjak Pendjualan Pe $ ALA . » ME Di. Raja-120. :he | 3s « Aa Ba Ka Dil. Raja-58. 2 Diperingatkan kepada segenap pengusaha pabrikan, jang di 
5 KUT '» SOEWANDI:.....: " Tin Ba 3 “AA. wadjibkan menjetor kontan Padjak Pendjualan, bahwa: 

E.$ Tu » TAN KING SIEN . Djuritan-34. 1 Lu ” Dji. Raja-31. $ 1. Padjak Pendjualan harus dilunaskan dengan penjetoran TN : £ RA . x . 2 . 3 
PAK » IE PEK pasar Ll , | dalam Kas Negeri atau Kantor Pos: dalam tempo 25 Ba PPN IA s m3. Djakarta 7 Djuli 1953. 

z “PA 1 ELKADIR Toko ,,ANAP. | (duapuluh lima) bari sesudah achir bulan takwim, dima- : , g e » LAN NORDARMO -. : Nafa, Kantor Kewedanah. San ina padjak itu terptang. Ik D | Za 
ah Ta aa NAN MPN nian Di rogolan-5, engan 8 PU » K. SOEROREDJO .... Dit. Karang “opa PT aa BEA ena alan Dilan Dinar? 154 bara sang ini saja S.Hendromartojo KU AURI, 

& “PN »  ISMOENIARNO .......: Hardjowinangun-5. , : " Penuiennaa Pat, Yerkan Hesar Aneka han Vogra R.I. : PU) " TOKO, (KARTOSENTONO” Dj MPa 5 disetor selamb at- lambatnja tgl. 25 Pebruari '54, Djakarta,menjatakan dengan bangga,bahwa setelah berhat- 
RE s “KOO KIOE HAK P Ben ba: Papan 12. Barang siapa tidak, tidak sepenuhnja atau tidak pada sil mempergunakan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas 

: 32 » NN an KN An Pasar Pon.. 2 : temponja melunasi padjaknja dalam waktu tersebut di “| dari Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, 5 8 3 ” BAR PARRAN “s-ecan Djl. Panti-110. h atas akan dikenakan ketetapan tagihan tambahan dengan urituk istri saja, jang telah lama menderita sakit sbb, 3 
B3 8 As » & SPO tester Dj. Tuntang-47. . denda “empat ratus persen atau dituntut dimuka hakim datang bulan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten, nafsu : 

5 TA & TAN KHING HONG" Pena Ta mui a : : Keneaii PAN YAKIAN Sh sebanjak- Kor un sepuluh kali : makan .Kurang,rasa tjape dll, setelah minum Obat Anggur ng 5 

T Tg » REX CAFE, an Pa Djl. Pegandjaran-19, F: bahan kesehatann ja , karena Anggur tsb. : 3 2 TOKO AA Bp aa Segan ra | Semarang, 21 Djanuari 1954, 5 Selain dari pada itu,semoga pemeriksaan dan pembi-  -— UN » NGADENAN ....... TEA Padak Tang Materi Oka V € P3 Il kinan Anggur tsb jang telah njata keehijatanja,dapat di- | 

Pan 2 » THOOK TJENG THOAN Djl. Raja-212. SE Kepaia Inspeksi Keuangan Mang nan Jend jut, BEAT nilai dari hama anggur T jap WIR: » M. SOEKADIS ..... OE an TN Ikan Mas tetap di atas,dan dige i eh segala Lapisan . Peg: Rumah Gadai Neiper” S ' 8 P | "Tukang Blangkon Aloon2-2. $ 1 . » # emar ang Masj Jar akat. Pa | : 43 Pa 5 k 

1g Kn han i J. SOPAHELUWAKAN. || Sekijan. CA 

SUDAH TIBA: Mp Natan UNDANGAN eno Ng 35 “ S3 Mnolianti Kas 4 ha 
E4 : . : R. rr. Sri Moelj ati Dengan Ia ini Miharag dan, hormat kedatangan Tuan?/ i | 
:| - Tjiptaan Njang Paling Baru ! R S k l Ny. 1 - rapat aa PP Bajang khan mas Ana | E Sa ' 
2 EN. Oei ar an »ESHA” N.V. pada tanggal 30 Djanuari '54 hari SAPTU A3 Ta 3 Best-Form Pai ema Aa No pensi SESEATANA..di Ap (2 | 2 | Bu NT ANN | Ne Meng Nan TeEgAn MAU Mematang 13 1 S.Hendromartojo KU.l176082 F Se —.- 24" Dianiart.k99d 5 : 2 Atjara rapat: 4 

" B. H's (Kutang) | Madiun 9 h Kerana Ia berhenti: Direktur, D.Adm.Personil Pst. 7 
Se ES 3 5 N si 

“ STRAPLESS £ KNKAKKAKRA “xx Kemudian harap “maklum hendaknja. maba aan BE UDARA Tek i . 5 
Pake & Zonder Maagstuk 3 PERUSAHA ta DAGANG "ESHA" ”N.V 1 “ DJAKARTA RAYA, | 3 : 

: STEPINS KETUA KOMISARIS $ ka Pe Dompet Merapi Ae Mati LN am h 
2 TI “CONCERN 'CINEMAS —   

  # PETIT COATS    

  

  Merpena Pa tjita2-mu Fikemudian hari, Pehanea ratas Badan Cagah T Me Kar Tn LUX 

  

     
    

  

  

     

  

   
  

   

  

    

        

  

  
  

  

  

L INI MALAM PENGHABISAN : : 17 tah. : DAME kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan 1 berdasar- 7 $ & y SA PERAN kan ilmu denbetiiuaa tjara bagaimana Sapa 0 ata si 2 Ke Da LN Ma na , Kas kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan. si he tu R E A 1 B A R R 1 E R” 
Sek ON M. Ss. R A H A T Penuh sensatie — Gempar! 8 

$ Dari WOL 10026. “Setoran 109 — Semarang PREMIERE PUN NA TA TAN 
£ 

L U Xx ba BOGHES 

Setan UG Nk ip “Penta tra ML MITCHUM -. JEAN. SIMMOKS 
' JA (u. 17 tah.) : ANGEL FACE ' 

  

MONA PREMAN” HERBERT MARSI, 
AEON AMES » BARBARA G'REIL 33 HL 

Ora Peranan Ya 4 
sunan sma — sewu) TJEGAHLAH HUDJAN DAN INFLUEN.| UNTUK WANITAR LAKI2 | NAKED pRAMA! “ AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- GUILTY LOWE! 1 BUAT SIN TJIA. na A DILU AR PINTU — Ireka jang terganggu kesehatannja. : Hebat dan "Ni 

ag na an as AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan Menggemparkan! 
. . 

Life Time 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- i 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat , GR AnD 5.00 7.00 9.00 

AG Chrest De Lux 

beer . Vaillant 

(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah.) 1 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas SAYAGE TON NTUAN ME ER: -Breone Tpia TRILLI 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. : » 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- : " : 

3 AG 2 Desk-Sets 

” Dijaga TIKU Vulpens 1 $ SHE AF Fe | 
Fi 2 | BALL POINT pake tinta biasa 

        

   

   

      

      

  

   

    

        

  

lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
jlanak dan lain-lain. 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
A2 Rea OI seleb Dan ian Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 

tambah kuat ....... Rp. 20.-— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 

     

  

          
              
    
    

  

        
    

  

        KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OFFKAIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 

(Impotensi), kurang sjahwat dan: lain-lain. Kalau minta baik de- 

  

    

  

    

Ar 2 TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk si 
nana K ana 1 aa & 3 Sana bata ian TU (nda Rp. 20— dan Rp. 10. £ Dung . . | 

never nceds wiping. Ty kel Terbikin oleh N DRA 500700980 “INT MALAM DMB, (0. 18 tah) 

Ban T 1 O Horloger melindungi seke Ha Tabib Amirodin Drama... Romance...Spectacle! 
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2 PNNMbEa TTAHUAN ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 5 : r 

#angan ini r klumk an bahwa kami sedjak tg. 1 De- berdamai,, . . vas PNS : P3 GRAN ber 1953 telah "AGEN: . Ngupasan 12, Jogjakarta Lloyd gives Kang an 

dai N. Ya : e yan ai Son SUPER YAN 2 | KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang #20 memorabis | MARTHA SC 1 
Harap jang erkepentingan makin” adanja. & : : S7 | HOK AN . Petjinan, Magelang Metorization 6! Ta Eta YA 

2... SOEDIONO KATAMDIPRODIO . Pemisketandiji tidak memba | ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang Elisabeth Ta TN -£ 
| Baluwarti — Solo : hajakan sekalipun untuk |... -Foko Obat ENG TJE HOO Dj. Nanking 17, Madiun Te Pan! 

5 anak jang termuda Ph. Toko TJAP KENDI . an Liroo 0 
Haha 5 : Toko RADIA BALI Dj. Kajutangan, Malang ta " : 

: mmm 2 ae Usa: TIDAK MERUSAK J | Toko obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga ROYAL 5.00 7.00 9.00 INI MALAM D.M.B. (u. 13 tah): 
Ini malam £ M4 Besok Malam nh : , UNIVERSAL STORES - Bodjong 6B, Semarang 
Premiere 4 1/ | | Dpbratorn JACOBSON VAN DEN BERG. & CO. N.V, ALI SPORT Dj. Pulisi 30, Pontianak nii, 1 

3 "v cw 3 CL £i PE an 5 "3 Pehuh actie dan 
R E ha kend un | Metropole amar : 1 | 3 | Roy Meera s1 1 UNTAM: up Ai Hu Sensatie! 

5.00 Bg FP 5.007.000.001. #8 ED S Me Nu "7 : 5 : “si FRONTIE Sa Hebat .— 
1 aw ("BA Dur) 5 BET YOU RE TAROLSH, CALUKET YOUR KCONE ea GET ME) MN (xv eeen MAN FoR Nan La Taman ya Mk 0 Bu Gempar! 

En 2 MBadut ter-ulung didunia............ : Ae Maa Nor ADNAr ey Me aa : | Maa Kn PA - 8 9 1 mua SULAN BALL 1: 

: enonton akan ketawa Fe : Aga 5 . 1 , V : 

SA Lt Se: Kn Pis.menergs£!! KOXY ni mataM premiere (W. Segala umur) YP 
iti men « 

dapat succes dimana-mana, nasi men Ini malam pengab.: 6.45 9.00 (17 th.) 5.00 7.00 9.00 Film perdjoangan Bangsa mentjapai Kemerdekaan 

    

     “akan menonton berkali-kali! H1 
VLES MISERABLES" 

Kai sore pengab.: dj. 5.- (Seg. umur) 
Oli Hard iver Hardy #LENOBIA" 
(Si-Gendut) 

BESOK MALAM PREMIFRE 

DJAGALAN 7.00 - 9,00 (17 th.) 
Haa Ching - Li Cheong - Lo Thin - 

Ke Lan 

   

    

  REVOLUSI INDONESIA - 
Api nan ta” kundjung padam! 

Film oleh untuk milik Bangsa Indonesia! 

| Tanggal 22 Januari 25 Januari 1954 " 
| MUSIC — DANCE — SONGS Tn | 
| 
| 

      #3 BESOK MALAM PREMIERE | 
. ORION | Sete9- A7 th) 
Van Johnson — Paul Douglas - in 1 

M. 6, M's nWHEN in ROME”| 
2 pesiar istimewa.. Abe ber-! 

ai . temu pendjahat di kota Roma... SE 

    

   

    
      

   
   

    

  

           

  

dalam film technicolor     

  

   

  

   
   

        

    

,CHIT ag MAY! | : tutate: » Ploodhounds of Broadway” (| 
1 BM Sar KAN ST ea ana — Engkau tak dapat lolos, Caulks, Pentjurian dan akal-akalanmu — Saja telah menunggu ke- — Prok.  (Hantaman Roy tepat SOLO dng, 

1 ja malam pengab.: 7.00 9.00 (17th.)| telah lalu, Mengapa engkau tidak mengakuinja? sempatan ini, cowboy. . mengenai hidungnja). | Mitzy G "3 mofr.— Scott Brady ! | 
Aa aa Sena 
    . MING NU REN PIAH CHOAN" — Kesinilah dan tangkaplah saja, djika engkau dapat. 

aan mnnmnnnan        Type Perti.: "SEMARANG? “Idzin No, 1492/1IHI/A/172, 
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