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k Penjelenpgara: Me MAh 
Alamat 9 adah Utara Hp “ Asi 
Tilpog sana Redaksi 1228, Rumah 1798 Srag. 

Ka Ms Administrasi-Ekspedisi 2087 Sung. 
5. Harga Le ajar dimuka) Rp. 11.— dim kota Smg. 
» Rp. 12— luar kota Smg. Le menag sudah termasuk meterai). 

200 Ady, Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga a etjeran 60. sen p. lembar, 
SER sa RN 

he , sa 

| Kis Dilakukan Mulai Bulan Pepan 
Sudah Ada Be berap a Puluh Orang2 
Belanda Dan Lainnja Jang Ditangkap 

»ANTARA? “kabar: ba fihak jang eberwadjib 
di Diakarta tang kap seorang Belanda D C Prins 

: | dari 2 tater Alt ta na Penangkapan tsb. 
f GE (AN) menuru! erangan. wa mempun ngan iya S 
: se ai : rangkaian Peak Ba sedjak beberapa waktu berselang, 

menghadap ga dilakukan te ae Nan dan lain2-nja jang Titotuh “rp 
| Negeri Surabaja u | an ut paut dan Mapan A£ depan grombolan ber- | 
: gung djawab ter aa arkal eterusnja, C. Prins mempunjai 
F pelanggaran jang kz djabatan sebagai sap Ka kaan serak badan) Kana at : oleh: hatel. Sim 2 di Tana dan ina Na ma diabatan jang sama-pada 
F3 wakan 3 kamar | Koninklijke Landmac salah seorang bekas ang 
| . memasang pu radja | gauta K. Et 

sehingga : um, H Tapem ga beberapa hari jg! 
an NOMOr sesuai alu menurut keterangan terdi sit Daeng" 

: dengan, Sm r enurut Hikenda 5 Ribu ula penangkagan an Sad | 
8 izin. Djaksa dalam aini erapa orang Belanda Jaionja di 

memadjukan tuntutan ma- Bagi Anggota Parlemen Djakarta atas tuduhan jang sama. 
f sing. elangna Laka ku |Jg Djual Mobil Priori- Dara PA an Ona rang 2 minggu, me 6 ming- anan2 sampai se g ini ma : |. gu untuk ketiga pelanggaran itu. tet: Banjak Anggota? sih terus beratakah: a belum 
8 i "3 Parlemen Lainnja | dapat diketahui, berap | djumlah 
, Saksi Pengaw ja, B b - sesungguhnja dari orang2 jang | 

Kartoprawiro, r erbuat Dem sampai sekarang ditangkap dar 
4 Simpang telah me gi ANGGOTA PARLEMEN pa ada dalam tahanan, tetapi me 
: tan sebulan jang Jah Ke tag Achmadyns oleh Hakim ut keterangan djumlahnja su- didahkan. Djaksa . Lum aari Pengadilan Negee- 8 h meliputi. beberapa puluh 
: perkara sematjam ini dalam. p » “Djakarta pada hari Sabtu jang |o'ang terdiri dari Belanda dar 
f ngalamannja di Sura ja Bana sg lalu tetah didjatahi huku- | warganegara lainnja. 

pertama kali ini terdjadi, “dan denda Rp. 5.600,—  subsi- 
8 agar djangan sampai pelanggaran dar 2 buan pendjara, karena di- Peraturan imigrasi. 
: sematjam itu mendjadi umum, | persalahkan telah menjerahkan Sementara itu dalam bulan de 
b maka sebagai tjantoh, dita utnja | mobil jang didapatnja dari priori- | pan ini, kementerian kehakiman Bg teit kepaea W.J. Stiphout, wakil aa sudah dapat mengadjukan | 1 hukuman se direksi drukkerij “De Unie”, Dia 

Pembela Mr. IR. Mabes 
menjatakan, bahwa jang dibela- 

mengakui salah karena tahu 
caranja ketjil sadja. Tetapi ru 

i ja njamuk telah didjadikan ga 
djah, “buat bikin ramai? sadja”. 

Sekarang ada perkara apa yang 
disebut diskriminasi, tapi ia 
rapkan kepada Im suka bag 
misahkan perkara ini dengan pe- 
langgaran ketjil itu. 2 
« Ia njatakan pang Hoter” | 

Lah telah dibikin petjah karena 
tidak mau terima tamu, dan seka- 

: — rang dimintakan hukuman pen- 
Es Gjara 2 minggu karena telah mem 
8 — beri tempat dalam' kamar -.tanpa 

izin kepada seorang nona dokter 
3 Kanaan Pembela minta huku- 

: man denda. Hakim menunda sam 
23 “pai Sagu jang akan datang. 

6 sap Ua djelasnja perlu diterang 
:G j 2 perkara jang diperik 

pe IR hanjalah soal  pelanegaran 
| » peraturan Kotapradja. Tidak ada 

“dipersoalkan peristiwa hotel Sim: 
ba pang seluruhnja, jang kini belum 
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Aa Pen AN Nana 
A TANPA SURAT 

“Dua hari berturut? jaitu tgl. 29 
Ga 21 Djanuari 1954 pengadilan | 

| negeri Medan telah memeriksa be- 
(berapa orang nelajan dari Malaya 

  

te: 

     
    

   

  

   

   
   

     

demikian, 
. kada diantara anggota2 Parlemen 

  

     

       

    

  

Karta. Kepada W.J. Stiphout jang 
Jaiam hal ini dipersalahkan me- 
-aerima mobil asal prioriteit itu, 
(oleh Hakim didjatahi hukuman 
denda Rp. 4.000,—  subsidair 1 
bulan pendjara. 

Untuk kasih uang kon- 
tji” oper mobil prioriteit. 

Sesudah dikeluarkan putusan 
mengenai perkara tersebut diatas, 
sidang Pengadilan Negeri Djakar- 
ta pada hari itu kemudian dilan- 
djutkan dengan menghadapkan se 
pagai terdakwa Ibrahim Sedar, 
berasal dari Kalimantan, djuga 
seorang anggota Parlemen Repu 
slik Indonesia jang dituduh ter- 
ibat dalam perkara- jang sama, 
jakni mengoperkan mobit ,,Opel- 
nja” kepada seorang bernama 
Marah Mohamad Zain. 

erdakwa Ibrahim Sedar mertgata 
tan, bahwa ia terpaksa berbuat 
jemikian karena keadaan mende 
sak, jakni kebutuhan jang sangat 
ikan ket 

Atas njaari P- syaa ta ank penjelesaian: Hakim: “dan | hukur 
EN , Djaksa atuijutafa, erdakw K. 

egg er yaaa ahwa dn se Fee 
bab-sebabnja ia berani berbuat: 

ialah karena ia dengar 

#lainnja jang djuga berbuat demi- 
kian, jakni mengoperkan. mobil- 
nja kepada lain orang, tetapi se- 
mentara itu terdakwa tidak te- 
'rangkan siapa nama2l  apsenta2:   S0. jang masuk -perairan Indonesia tan 

3 pa surat izin. Menurut. keterangan2 ' 
tertuduh, mereka ita ditangkap olen 
(ALRI sesudah berada diluar per- 
'airan Indonesia, ialah untuk mem- 
beli kepiting. - Sesudah kepiting di 
beli, lalu mereka itu kembali ke Ma 
laya. Hakim mendiatrhkan — huku- 
man satu bulan pendjara potong 

. waktu tahanan, sedang “tongkang2 . 
Le, 
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“Parlemen dainnja jang djuga ber- 

kim . kemudian 

'akan datang. Perhatian terhadap 

buat demikian itu. 
“Sesudah mendengarkan ketera- 

ngan beberapa orang saksi.  Ha- 
mengundurkan 

sidang. sampai 2 minggu kemudi- 
an, jakni tanggal 6 Pebruari jang 

pemeriksaan perkara ,,oper” mo- 
bil. prioriteit oleh anggota2 Par- 

Dihadapan Hakim dan Djaksa. | 

  

are: kabinet rentjana peratu- 
imigrasi baru. Dalam peratu 

Ca baru itu akan terdapat anta 
ranja kelonggaran? untuk  me- 
agundjungi Indonesia sebagai 
wartawan asing dan kaum pelan 
tjongan. Demikian menurut kete 
rangan kalangan kehakiman. Di 
dalam bulan depan itu djuga 
akan sudah bisa dimulai dengan 
pendaftaran orang2 asing: Dgn 

  

     

  

  

  

| kau Lakukan In- 
tervensi Militer Di 

hari Sabtu jbl. 
“mengemukakan tuduhan | 

  

   

   

Guatemala tu 
Sa seat 

orga tsb. wa 
— milite -baru2 
antara AS. dan Ni- 
pan berdekatan | 

aa dengan Ilang | 

   

   
Pn mei t 

Sementara ite menteri luar nef 
geri baru Guatemala, Guillermo | 

| Torieilo, menjatakan di Guatema 
la pada hari Sabtu jbl. bahwa ia 
berharap” pertiKaian jg baru2 ini 
timbul antara A.S. dan Guatema 
ia dapat dipetjahkan setjara per 
sahabatan. Toriello, jang semula |   

    

  

untuk A.S., pada hari Sabtu itu 
mulai memangk 
terj luar negeri sebagai pengganti ' 
Pari Esegueda, jang telah meng 
undurkan diri pada tgl. 15 Lia | 

AFP) 

PERUTUSAN AN Kal 
t-—. PAK DJEPANG AKAN | 
BRANGKAT KE INDONESIA. 
: Perutusan pembuat2 kapal jang ke 
dua sediak selesainja -perang dunia 
(kedua ini akan berangkat dari Tokio | 
Ike Indonesia didalam dua rombo- 
ngan, jang pertama pada tg. 26-Dia| 
nuari dan jang kedua pada tg. 2 Pe 
bruari. Demikian - diberitakan oleh 
UP dari Tokio. Delegasi Djepang itu 
bermaksud akan menutup kontrak | 
pembuatan kapal2 dengan pemerin- 

nuari jl (Antara- 

    

  tindakan demikian akan diperda 
patlah kedjernihan dalam soal 
ada atau tidaknja orang2 asing di 
Indonesia sekarang jang mempu 
njai surat2 jang sjah utk. tinggal 
disini. Dapat dikabarkan, bah 
dalam sidangnja h i "Selas e 
oleh kabinet antara lain ' 
bitjarakan rentjana unda "ke 
warganegaraan jang, me 1 
tentuan2 terhadap soal Pala 
negaraan rangkap. di Indonesia. 

Perkara uang suap”. 
Seterusnja. dari ponila ”£ panen 

    

  

tang, Garnai Indon “OP 

Antara” mendapat kabar: 
buku: . R. Su 

K ea » 

maha: aya” oleh emas 
dilan tinggi, "Djakarta ditambah dj: 
di 2 Cakung" pendjara. Sebagaiman: 
diketahui Supangkat . dipersalahkar 
melanggar pasal 418 KUHP jakn 
sebagai pegawai negeri setjara ber- 
ulang?, menerima ..hadiah” uang dz 
it orang? (dalam hal ini untuk mer 
dapat B.B. rumah2), oleh pengadi: 
lan negeri Djakarta beberapa wak: 
tu jl. telah didjatuhi hukuman pen 
djara 1 tahun & bulan. ? 
Terhadap putusan ini Supangkat 

naik appel, perkara appel ini oleh 
pengadilan tinggi di Djakarta di pe 
riksa dan berach'r dengan dikeluar- 
kannja putusan penambahan 'huku- 

man tsb diatas. Lebih djauh diper-   lemen ini kopajan. (Antara). 
  

  

EA Indon. Tidak| 
4 AntiBaratHa njaBelaDiri 

DR. SUBANDRIO, Duta Besar Indonesia di London hari Sabtu 
pidato didalam | 00. telah mengadakan 

Perhimpunan Wartawan India, jang « djug 

   

    

   

  

  

an jang diadakan oleh 
“dihadiri oleh Menteri Da-     

  

   

     

     

  

    
    

    
   

     

  

      

- f disiarkan pada hari Minggu di 
lam Negeri Inggeris, Sir David Ma -Fife. Demikian ,,Antara” | is Umum PBB bersidang lagi pa- — 1 p: Ir lk 

) | dari “bapeteaaa, Dut Besar Subandrio berbitjara ,,tentang buah |da tanggal 9 Pebruari Ma magankatnargng "marak aah 
” “an n sendiri mengenai kedudukan Asia Tenggara dalam dua | membitjarakan masalah Korea, | Sa Ia ertintat sebagai ama 

3. tiga “ belakang , 'D'tepaskan oleh Dr. Subandrio, bahwa | tampaknja adalah tipis. Hingga | Ha sa - dna Na angan 
meskipun pemimpin2 dari negeri2 jang baru berdaulat tlh setudju, sedangkan untuk | dapat | Ca Sp, Pn na dika 

AIA Aroma penangkapan : 2 ana polifk, mereka tidaklah d'- | kini hanja 15 negara menjatakan P "5 aa u Setrapa ar . 

: $ t'tmbulkan oleh aU jerake i didorong oleh usaha hen- ee Da itu di- : jatat Lebat Panam tiga na 

dak mertjapai — saran ia D k dengan negeri2 jang men- Neni Png men NAN peristiwa2 ig terpenting didunia. 
i . Opera, benang : itu paling banjak akan memper- Pelaksanaan hukuman mati terha 

$ ! “Kh Dr. Subandrio selandjutnja. - me-| oleh 20 suara ara setudju, dap Beria, bekas menteri dalam ne- 

) “Injatakan, bahwa keadaan-baru sebe-' Sa amp Na I an ain, 

$ R2 Inarnja memberikan “hak-hak istime- Gea ja uas bekas perdana 

3: | Iwa jang lebih besar kepada orang- Penangk apan2 menteri Mossadeg gar i Iran Lean 
$ d ski korang asing. dan meruorong bangsa 4 2 nomor enam dan gentjatan sen jata 

8 air ng sendiri bekerdja lebih giat, djuga di- Di Menado di Korea sebagai nemor TH apan 
Pa Ga Main ekonomi, Meskipun begi- 5 Pemungutan suara atas pendapat in 

Tapi Tak Pe Bi tu masih luas lapangan kerdja jang| 'WOLTER SAERANG, pemimpin| meliputi 27.886 Naa ongn har'ar 

. 4 terbuka bagi pengusaha-pengusaha umum harian ,,Pikiran  Rakjat” di tsb. Sepaara Pr La ne- 

. Du asing, djika mereka tidak lagi men-| Menado, -sedjak tgl. '22 Djanuari geri, Ke se Ap 2g men 

PEMIMPI SI India jita-tjitakan zaman keemasan jang|jang lalu telah ditahan oleh pihak Ne at Beat Ang 

di PBB, v non, lampau, melainkan mengembangkan | militer dan menurur keterangan ka 2 “e 1 ea a Ai ae 7 

N ealon ih “ma. hinisiatif sendiri, kata. Dr. Subandrio. |langan .jang berkuasa, penahanan sar, sedang nu Tni mati Han 

lam Mi I 4 hal- |Selandjutnja dikatakan, bahwa  tu-jtsb “adalah termasuk dalam rangkai Paksa Tama 5 sa au ag 

« nja SA si runnja harga-harga di Indonesia "ne- 2 engan an gerombolan ,,No Pend Taat : Hinine. 

donesia harus mengam-$ Korompis” kehutan. 5 | & dani | 2G. 

pengarah ia aa Menpan Lada jang setengah-| “Seperti diketahui, ,,No Korom- gap sebagai nomor dua, Pemberian 

rupanja djuga : Ba ori-neg is? adalah gerombolan bersendjata gandum oleh Amerika kepada Pa 
Pe an bagi pepera , ja tidak enak bagi negeri-negeri pis” adalah 8 berse TC sea kata un PAN Lo mesti 

bata menurut "4 Barat. didaerah Minahasa. - Mulanja. pe 1 at (AFP 

lah seor. € ang di P I- Karena dia harus membela dirinja,( mimpinnja telah berdjandji untuk , PORNO NP : 
delegasi, jang meskipun 'hindonesia terpaksa mengambil tin- : menjerahkan diri pada tgl. 21 Dja- 
berdampingan satu sama lain, dakan serupa itu, kata Duta, Besari nuari jl. dengan beberapa sjarat, ta KANTOR MISSI INDONESIA 

dak pernah berbitjara. satu sama Subandrio. Dan ia mengingatkan, pi -penjerahan itu sampai sekarang | DI 1 MEXICO DIBUKA HARI 
5 lain 3 | kepada negeri-negeri Barat, hahwa belum djuga  terdjadi. Djuga telah 00 SENEN. 

Dalam hubungan in ' dikatakan, semua jang tidak: dirasai enaknja, | ditahan Jan Warbung dan 5 Us Boes Effendi, jang telah diang 
. bahwa meskipun pada sat ini baha-4 bukanlah satu hal jang an Barang NA Persatuan Pemuda Indo | Ka ENaUR KN Lean 

$- dj arut, kata - 

Ba ea Tah - tahan pa perkukanlah ea | Dapay | dikabarkan, “bahwa pada co telah berangkat dengan isteri 

(dang lalu, namun. menu n : Pentafsiran jang salah dan kete- tgl. 23 Djanuari jl., kepala daerah serta anaknja ke Mexico-City, di 

j n rangan jg. keliru tentang Asia Teng- Minahasa Piet Mongula telah berto mana ia akan membuka Kantor 
ngan jang berharga bas ar gara lama-kelamaan akan. lebih me- lak dari Makassar menudju ke Dja- Missi Indonesia. 

an, apabila beberapa « : L “2 rugikan negeri-negeri Barat sendiri, karta untuk memberi laporan ter-! Kantor Missi itu Senen tanrgal 

“PBB mempergunakan ,oahasa” jang daripada bagi Asia. tang kedjadian2 di Minahasa achir2 25. Djanuari mulai bekerdia. De 
lebih tunak. Menon mengemu akan ini. (Antara). . mikian AFP dari Washington, 

pendapatnja itu | pada perdjamuan Dinjatakan, bahwa sedjak tanggal | 
makan jang Pen ma AN 27 Desember 1949 Indonesia Ta 

ropean Federation of sorld ran negeri asing sebanjak | 
Eden Tjabang Inggris. NN aa Hap webala, sedang ' PESAWAT terbang  ..Cessna” jg rangan bahwa pesawat .Cessna” 

Yna untuk Papan Barat 100 dollar tiap mengangkut a.l. pengarang Amerika tsb: telah disewa oleh Hemingway 
5 La 2 kepala jang terkenal aa Natan pergi an Sa 

2 PEC G A f « BUT ikatakannja, bahwa beserta isterinja dan. sedja ari Se- uchison jang terletak dekat danau 

pn GAYAN ae 1 HARI, PU. Kemudian ara monbaka ah nen pagi telah hilang, telah dikete- Albert di perbatasan dengan Congo 

"MA AA £ L. pendapat tentang Indonesia semata2 mukan djatuh di Uganda Utara pa- Belgia. Pesawat tadi .hanja .meng- 

Pegawai2 BRI tiabang. Tiiamis dari Djakarta, dan memberikan gam da hari Senen petang oleh sebuah angkut 3 orang, ja'ni Hemingway 

Pam seputjuk surat kepa baran jang keliru - tentang kendaan pesawat ,,Argenaut”, jang sedattg dengan isteri dan penerbang pesa- 

da Menteri Perekonomian tertang jang sebenarnja didalam negeri. . di dalam penerbangan dari Entebe wat tadi, nik an 

$ gal 16 ketria am, surat itu mana penduduk desa kini lebih baik (Uganda) ke Khartoum. Reruntuhan pesa telah di € # 

mereka | narik jali penghidupannja daripada sebelum | Pesawat2. patroli angkatan "udara mukan ditepi sungai Nil kira2 

taan untul berhenti, meminta perang. Achirnja Subandrio inenjata Inggris jang segera menulju ketem mil dari air terdjun tsb dan kiwa2 | 

maaf dan mengharapkan supaja 
dapat dibebaskan dari akibat2 per 
mintaan berhenti tempo hari, 

    

Indonesia 
ar, tidak- 

(Antara). 

kan, bahwa kekuatiran 

akan menemui bentjana bes 

lah beralasan. sama sekali, 

oleh kabar perkara appel dari" ter-' 
hukum Achmad Buchari dan Sutan 
Alamsjah  Simawang dalam waktu 
singkat diperiksa oleh pengad: lan 
tinggi di Djakarta. (Antara). 

KEMUNGKINAN TIPIS PER- 
MINTAAN INDIA DAPAT 

DILAKSANAKAN. 
Kemungkinan dilaksanakannja 

permintaan India supaja Madje- 

  
  

   
   

    

  

Hagi kegiatannja, 

.rest, 

aasional paling besar dalam tahun 

pa Indonesia. Kementerian Perhuou 
' Indonesia baru2 'ini menerang | 

n kepada Perhimpunan Pembuat, 
al Djepang, bahwa - .galangan2:/ 

al Djepang akan diserahi kira2 
paroh dari 68:000 ton kapal jang 

akan dibuat me uu -rentjana pem 
bangunan kapal 
sia. Demikian UP. 

      

     

    

  

  

  

DERASI Buruh Ame h 

TN A.S. kini mem | 
tjampur tangan mili- | 

dian Gan bermaksud | Kh achir2 ini ada dua hal jang menarik perhatian, 
“usaha selesaikan saido rugi 3 dagangan Indonesia-Djepang dan 
mengenai maksud diadaksi 

-ekonomi dengan Djepang tidak dapat dilepaskan dari penjelesai 
gian perang. Achir2 ini oleh bebe 

m
a
a
 

M
a
a
 

mendjabat duta Peak Guatemala | 

jabatan  menf 

1 rentjananja 

': Mengenai penembakan 

rintah Indane- a 
Pu $ pat dirumah sakit Tjilatjap. 

    
   

| Kehir Bulan Ini Akan 
Indon 

MENGENAI HUBUNGAN 

“Dalam pada itu didapat kei Ba 

jan soal 
kabar ai di Diah a disinegung2 

perhitungkan dengan pengcantian 

Bantuan Militer 

AS Utk Timur 
Tengah: 

KALANGAN2 jang lajak me 
etahui di. Washington hari 

Minggu menerangkan, bahwa pe 
merintah A.S. akan meneruskan 

untuk memberikan 
bantuan persendjataan kepada ne 
'gara2. jang terpilih di -Timur-Te- ' 
ngah. Kalangan2 tsb. jang « ada 
|hubungannja dengan rentjana ban 
tuan sematjam itu menerangkan, 
(bahwa rentjana ini tidak menga 
dakan perobahan2 dan Pakistan 
serta. Irak senantiasa me ap 
kan menerima sebagian daripada 
bantuan itu untuk memperkokoh 
keamanan dalam negeri mas 
Selandjutnia Turki akan meneri 
.ma pula bantuan in (UP) 

    

     
    

  

' terhadap 
kereta api tiepat Bandung — Jogja 
pada hari Kemis jang lalu diantara 
Kubangkangkung jeruklegi Maos, 
lebih djauh didapat keterangan, bah 
wa korban2 diantara penumpang di 

ketahui ada 17 orang jang menda- 
t luka2. Mereka itu skarang dira- 

  

  

bi 

  

Ge aa 
Untuk Men ghantam 

Is 

SUATU ESKADRON angkata 
telah dikirim ke kepulauan Sulu 

Penaklukan 
Himalaya 

Peristiwa Internasional 
Jg Terpenting ih 1953 

PENAKLUKAN . Mount Eve- 
puntjak gunung Himalaya 

dianggap sebagai peristiwa inter- 

1953, berdasarkan  penjelidikan 
diseluruh Pakistan dan harian 
berbahasa Urdu ,,Jung”, demiki- 

  

l pinilapi Mengaem 
»ur Grombolan Mc 

gkatan Udaranj: 

lan  Dikepu 

demikian dida pat kabar di Manila. Sementara 
ita kepala staf angkatan darat Filipina, 
Vargas, menerangkan bahwa tu djuan operasi di kepulauan Sulu, 
dalam mana untuk pertama kali djuga termasuk serangan2 udara. 

   ni 

D kana NE 

Sarang2 Grombo- 
lauan Sulu 

n udara pada hari Minggu 
sebagai tindakan pertama dari 

suatu operasi militer setjara besar -besaran terhadap kaum perusuh 
Moro jang menurut laporan2 baru-baru jini telak memperbesar 

il. 

Gjenderal major Jesus 

Maksudnja- ialah penghantju- 
ran gerombolan2 Moro, jang se 
sudah operasi angkatan darat dan 
laut Filipina seminggu jl. di 
pulau2 Jolo dan Tawitawi, telah 
menjembunjikan : “diri di pulau? 
ketjil lainnja. Vargas mengatakan 
selandjutnja bahwa dalam opera- 
si sekarang dihadapi gerombolan2 
Moro jang lebih besar. Menurut 
berita2 jang belum lagi mendapat 
pembenaran, gerombolan2 jang 
lebih besar ini dipimpin oleh ha- 
dji- Kamlon. 

Dalam mendiawab suatu perta 
njaan Vargas membenarkan bah 
wa hadji Kamlon telah melang- 
gar sjarat2 pengampunan jang 
telah diberikan oleh Ouirino sela 
ku pres'den Filipina. 

Pasukan2 Huk dapat lo 
los dari gunung Arayat? 

Di propinsi. Pampanga semen | 
tara itu- tentara Filipina jang ber 
ada disekitar “dan di gunung 
Arayat hngga malam Minggu tak 
berhasil mengadakan kontak dgn 
pasukan2 Huk jang menurut la- 
poran2 kini ada di Meng gunung 
Arayat. Terdapat spekulasi bah- 
wa pasukan2 Huk berhasil sekali 
dalam menjembunjikan diri atau 
telah dapat lolos walaupun pihak 
tentara Filipina telah mengumum 
kan bahwa semua djalan keluar 
Da tertutup bagi pasukan2 Huk 
ts 

  
4 

PERDJANDIIAN DAGANG 
SOVJET UNI — RRI. : 

Sosdel Uni dan Tiongkok hari 
| Sabtu telah menanda tangani per 
djandjian dagang untuk tahun | 
1954, untuk meneruskan perdijan- | 
djian dagang tahun 1950. Per- ' 
diandjian. baru itu memperbesar. | 
djumlahnja barang2. " 

Menurut, harian sPravda” da- 
lam tahun ini Soviet akan mengi- 
rim ke RRT antara lain perleng- 
kapan Iistrik untuk — pertamba- 
ngan, mobil, traktor, mesin2 per 
tanian dan barang2 kimia. 
RRT sendiri antara lain akan 

mengirim ke Sovjet-Uni beras, 
daging, teh, tembakau, buah2an,   kulit dan minjak. 

suatu banit 

   

  

Berdiri Bank Djepang- 
esia? 
ekonomi dengan Djepang diwak 

jaitu mengenai 

Indonesia-Diepang. 
n  umumnja segala hubungan 

apa surat 
soal saldo rugi ji Indonesia 

dalam neratja pembajaran dgn Djepang jang dikatakan akan di 
kerugian perang. 

Selama setengah tahun  terachir 
tahun 1953 import Djepang ke Indo 
nesia S1 Gjuta dollar lebih banjak 
daripada export Indonesia ke Dje- 
pang suatu angka jang tidak seim- 
bang lagi dengan apa jang drrentja 
nakan dalam perdjandjian perdaga- 
ngan. Hal ini dipersoalkan oleh 
kantor berita Djepang .Jili Press” 

baru2 ini dengan mengatakan kemen 
teran perdagangan infernas'iona! 

dan industrie di Tokyo kini sedang $ 
selidiki kemungkinan  mengimbang 
kepintjangan dalam neratja pembu- 

jaran dengan Indonesia, dengan dja- 
lan memperluas import dari negara 

itu. Kementer'an tsb kuatirkan Dje 
pang akan diminta oleh pemerintah 
Indones sia. enjerahkan saldo keun- 
tungan jepang itu sebagai ba 
gian an pembajaran kerugi- 
an perang kepada Indones'a. Dgn. 

memperluas import dari Indonesia 
tidak sadja dimaksudkan import 
langsung tapi terutama perluasan 
dagang switch dengan pergunakan 
saldo kelebihan bagi Djepang itu. 

arus Bajar Dului 
erugian rerang 

Baru Dapat Paha Kerdjasama 
Ekonomi Dengan iktanga 

  Untuk switch itu disebut kulit he- 
wan dan minjak dari daerah ster- 
ling dan karet Indones sia untuk di: 
export ke Italia. 

Berhubung hal-hal tsb. atas 
pertanjaan kita kalangan kem. 
perekonomian tidak mau membe 
ri komentar hanja menegaskan 
walaupun benar hutang negara 
adalah berlainan sifatnja dengan 
saldo dalam neratja perdagangan, 
umumnja. segala hubungan 'ekono 
mi dengan Djepang tidak dapat 
dilepaskan dari penjelesaian soa! 
ganti kerugian perang. Kalangan 
lain jang berdekatan dengan pe 
merintah berhubung dgn berita 
tentang suatu bank  Indonesia- 
Diepang bermodal 50 dijuta ru- 
siah jang-katania akan mulai di 
bentuk achir bulan ini, njatakan 
kepada ,.Antara”, berita2 serupa 
itu masih agak bersifat prematuur 
selama belum tertjapai kata se- 
Dakat dalam soal ganti kerugian 
perang. 

Dari modal tsb tadi Indonesia 
akan memilki 5190 dan Djepang 
499c. Perlu diketahui 2 minggu jl. 

presiden dari Ishihara telah menga- 
1dakan pembitjaraan dengan presiden 
Soekarno dan P.M. Ali Sastroam'- 
djojo serta pemimpin? lainnja. Na- 
ma semula untuk bank: ini ,,Indone 
sian Reconstruction Bank” akan te- 
tapi karena sudah ada bank jang 
sama namanja maka ditjari nama 
lain. Achirnja kalangan tadi anggap 

sebagai suatu tanda baik apa jang 
dinjatakan oleh - Ishihara. kepada 

pers di Djepang sekembalinja dari 
Djakarta ialah pengakuannja ..su- 
kar ditjapai kerdjasama “ ekonomi 
(dengan Indonesia) sebelum ada pe- 
njelesaian dalam soal ganti kerugi- 
an perang. (Antara): 

Mosaddegh 
Ditjalonkan Utk Madjelis 

“Rendah Iran 
'SAYID MOHAMMAD Ka- 

shani Zadeh, “anaknja pemimpin 
keagamaan . Iran jang terkenal 
Ayatoliah Kashani, dan Alahyar 
Saleh, bekas duta besar Iran utk 
A.S., dalam pemilihan didasrah 
Kashan pada hari Sabtu telah 
menderita kekalahan. Pemilihan 
ini ialah untuk menduduki kursi2 
dalam madjelis rendah Iran. Da- 
lam gerakan pemilihan telah ter- 
djadi insiden2 dan pemogokan 
kaum buruh dan pemilik2 toko. 
Pada hari Minggu partai ,,Gera 

kan Pertahanan Nasional mulai men: 
bagi2kan daftar tjalon2 mereka di 

Teheran. Dalam daftar partai ini 
tertjantum sebagai tjalon pertama 
bekas P.M. Iran Mohammad Mossa- 
deg dan tidak terdapat nama2 ang- 
gota partai Tudeh, jang pro komu- 
nis. 

Partai 
,sional” akan mengadjukan 75 orang ' A1 kendaraan 

'tjalon, semua penjokong Mossadeg. 
ntar a). 5 

.ONDERNEMENG . ”HAJUP” 
AKAN DI DJUAL. 

Onderneming 
geris oleh pemiliknja akan didjual. 

Seperdua dari onderneming tsb, jaitu 
jang terletak di Mahi di Hulu 

(lava kedjurang kali Senowo. 

|kian keterangan jang diperoleh war- 
“tawan kita dari pihak-resmi di Kedu 

  
(tu, 

Su- 
ngai dengan pohon karetnja 600.000 | 
batang dalam keadaan baik dan ter j 
pelihara akan didjual dengan harga | 
Rp. 316 djuta. Kabarnja pemerintah : 
setempat di Hulu Sungai telah me- 
madjukan permohonan kepada Pe- 
merintah Propinsi, agar dapat mem 
beli onderneming tersebut. 

  

pat ketjelakaan melaporkan bahwa 
tidak terlihat ada penumpang jang 
selamat. Selandjutnja didapat kete- 

   

400 mil Barat Laut 
manjaro, jatig seperti 
lah diabadika 

gunung 
diketahui te- 

  

ia eh RM ar Pa Ma ob MA Se 

Dae Kodak to mn hendra 

Ba da san Conan are ronda 8 

  

ni oleh Memingway da rang2 novel A.S, seperti 

lam. salah satu dari «karangannja. 
Tempar dimana pesawat tsb: djatuh: 
ialah daerah binatang2 buas dan 
penduduk disitu hampir tak pernah 
melihat seorang kulit putih. 

|. Hemingway kini sedang 
Afrika “untuk membuat 
bagi .madjalah Look”. Karangan 
pertama dari. Hemingway tentang 
perdjalanannja ini telah dimuat oleh 

Look” pada tgl. 12 Djanuari jbl, 
Ernest Miller Memingway ialah 

keliling 
karangan2 

Kili- salah seorang pengarang jang terna 
ma dari ,generasi hilang” penga- 

John Bos 

   
  

Hemingway Djatah Dengan Pesawat Terbangnja 
Passes, William Faulkner dan John 
Steinbeek. Hemingway telah di Ia- 
hirkan di Chicago dalam bulan Dju- 

li tahun 1898 sebagai anak seorang 
dokter, Dalam tahun 1926 Heming- 
way menerbitkan di Paris noveinja 

jang besar pertama ja'ni ,.The Sun 

also rises”. Karangan2nja jg, terke- 
nal al. ialah ,,For Whom The Betis 
Tolds”, ,,The Snows of Kilimanjaro” 
dan ,.The Green Hills of Africa” 
Dalam tahun 1952 ia telah  meng- 
gondol hadiah Pulitzer dengan ka- 
rangannja ,,The Old Man and The 

Sea”, (Antara— AFP),   

  

Bantula
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DOMPET MERAPI 
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Inilah pos observatie Djrakah, waktu dikundjungi. rombongan Gubernur 
Sebagai pembatja maklum, 

“dikosengkan pada hari Rebo siang. 

Budiono baru-baru. ini. 

| Pos Diraka      

pos Djrakah telah   
  

Pakistan Ewoh, Didikte 
Baik Oleh India Maupun Oleh Negara 

Lain—Kata PM Mohamad Ali 
PARTAI KONGRES India dalam penutupan rapat-tahunan- 

nja ke-59 pada hari Minggu tela 
men semua resolusi jang telah 

menerima baik tanpa amande- 
susun oleh suatu panitia kerdia. 

Resolusi2 tadi dalam mana ditentukan garis besar politik partai 
4 merrenai soal2 internasional, termasuk soal Korea dam so» ban 
tuan militer A. S. kepada Pakistan, 3 "mengenai soal2 dalam ne 
geri dan 2 resolusi lagi mengenai 

Kawedanan Sa- 

lam Terantjam 

Berita terachir jang kita terima: 
Gunung Berapi hari" Sabtu sore 

tampaknja lebih giat mengeluarkan 
Demi- 

jang baru sadja kembali dari menin- 
djau Merapi. 

Dari kalangan tsb.  selandjutnja 
menjatakan, bahwa dengan mengalir 

nja lava ke kali Senowo itu -sebanjak 
8.748 orang penduduk didaerah ka- 
wedanan Salam ' Magelang - harus 

mengadakan persiapan bilamana ke- 
adaan memang membahajakan  ha- 
rus menjingkir dari situ. Sementara 
tu penduduk hanja menunggu  ko- 
mancdo dari pihak pamong pradjanja 
untuk menjelamatkan diri. Di Sa- 
wangan sampai hari Minggu banjak- 

nja pengungsi sudah ada 4409 orang 
dan- jang masih berada didaerah ke- 
tiamatan Dukun 1525 asal dari desa 

Sumber dan Sewukan — serta — lain2 
desa bagian atas jang terantjam ba- 
haja Merapi. 

Dengan interlokaal pada djam 
11.45 hari Senen, wartawan kita 
mengabarkan dari Jogja, bahwa 
Senen pagi djam 8.45 “ia telah 
terbang dengan pesawat Auri T. 
449 bersama sdr. Soerjo dari Dja 
watan Gunung Berapi, diatas 
puntjak Merapi sebelah Utara jg 
tinggi 8000 kaki. Tampak dari pe 
sawat itu lava baru jang gugur 
menudju kekali Apu, sedjauh 12 
km dari puntjak. Dengan sendiri- 
nja maka timbul lava prop (sum- 
bat lava) baru, sebagaimana jang 
gugur pada tgl. 18 Djanuari jl. 
Kini jang terantjam bahaja jalah 
antara sektor Il dan 1, diantara 
Kaliandjang dan Kaliapu. 

Wartawan kita  selandjutnja terus 

terbang setinggi 10000 kaki, dar 
dari sini tampak puntjak Merapi jg 
berwarna kuning kemerah?an  de- 

ngan selingan saturan2 hitam, beka 
djalan lava. Sementara itu awan te- 

tus mengepul merupakan. antjaman 

vahaja. 
Dulam pada itu telah datang dju- 

ga pada saat itu, Gubernur Budiono 
dan Dr. de Neve, Kepala Dinas Gu- 
nung Berapi, bersama2' dengan 5 
Otang tenaga baru “jang ditugaskan 
untuk pendjagaan Gunung Merapi. 

Atas pertanjaan wartawan kita, Gue 
bernur Budiono menerangkan, bah- 
wa permintaan bantuan pada Peme- 

rintah Pusat sedjum$ah ne 509.069 

telah dikabulkan. 

Selain sedjumlah uang itu, : djaga 
teah diberi bantuan berupa 16 buah 
mobil jeep dan 18 truck, Djumlah 
isep itu jang 4 buah digunakan ar 

tuk Dinas Gn. Berapi, dan jg. 12 - 
“Gerakan Pertahanan Na- | gunakan untuk Ketjamatan2. Iring2 

dari Pemerintah Pu 

sat ita akan datang “di. Semaraag 
pada hari Selasa besok pagi. Serain 

pun tiap2 Kabupaten dapat di- 
beri keleluasan mengambil beras pa- 
da Jajasan Bahan Makanan. Djusa 

.Hajup” milik Ing- kim telah didatangkan 10 accu. 

  

MENTERI LUAR NEGERI 
SUNARJO MENEMUI 

PRESIDEN. 

Pada hari Sabtu tengah hari men 
teri luar negeri mr. Sunarjo 
berkundjung kepada presiden ir. dr. 

telah 

utama Pilipina atas pasar2   Soekarno di-istana Merdeka, dite- 
mani oleh dr. Abuhanifah jang me- 
ngetuai delegasi Indonesia — dalam 
sidang umum PBB jang baru lalu. 
Menurut kalangan istana  kundju- 
ngan itu -adalah atas- permintaan fi 
hak menteri luar negeri sendiri, dan 
telah berlangsung selama kurang le 
bih 1 djam. 

Terhadap pertanjaan jang di rma- 
djukan oleh P.I. Aneta, menteri Su 
narjo menolak memberi. djawaban 
tentang soal2 jang 
kan dengan presiden, tetapi “dalam 
hal ini dapa, diduga antara lain me' aks 
ngenai ketentuan2 dalam mengha la | tidak kurang dari 5.000 kwintat,- 

sedang dari tahun 1952/1953 ha- 
nja mengirimkan I.k. 
tal sadja, 

pi sidang umum PBB jang akan di' 

buka kembali pada awal Pebruari 
jang akan datang. 

cliper bintjang: tj 

| 

  

hal2 formil. 

Soal jang paling lama diperde 
batkan ialah soal perbatasan .ne- 
gara2 bagian jang sesuai dengan 
hubungan2 kebudajaan dar baha 
sa diantara rakjat jg hidup dalam 
negara? bagian itu... P.M.. India, 
Jawaharlal Nehru mengachiri per. 
debatan tentang soal -ini dengan 
menjatakan bahwa. suatu komisi 
bemerintah aan dibentuk akan 
menielesaikan soal tadi... 

Nehru dalam Ipda itu menegas 
kan pentingnja resolusi. ,,seruan 
kepada rakjat” jang menjerukan 
kepada rakjat India untuk . ber- 
satu bekerdja bagi perbaikan dan 
kemadjuan India. .Sifat2 terpen 
ting jang baniak itu” dari India 
harus mendjadi suatu 
jang kuat, dengan tak kehilangan 
berhitk tioraknja, demikian NE 
ru. (Antara-AFP) 

Pernjataan P. M. Mobam- 
2 Atig 

Sementara itu. PM Pakistan, Mo- 
hammad “Ali, pada hari Minggu me 
njatakan bahwa negaranja tak akan 
di-diktee oleh India atau . negara. 
lainnja. - Mohammad Ali memberi- 
kan  pernjataannja ini di Rajshahi 
(Pakistan Timur) dalam . memberi 
komentar terhadap pidato PM. India, 
Jawaharlal Nehru,  dalam....sidang 
Partai Kongres India baru2 .ini.. Me 

hammad Ali, 
ngadakan perdjalanan keliling -da- 
lam rangka kampagne pemilihan. 
selandjutnja mengatakan. bahwa Pa- 
kistan adalah suatu negara jang ber 
daula, dan berhak bersekutu dengar 
negara manapun  djuga, lepas dari 

persoalan apakah Pakistan meneri- 

  

ma bantuan atau tidak. Mohammad - 
Ali selandjutnja mengatakan bhw 
djika Pakistan - bersahabat. “dengan 
suatir negara ini tidak berarti bhw 
Pakistan lalu bermusuhan . dengan 
negara2 lainnja. Motif “untuk mene 
rima bantuan A.S. ialah ,,meringar 
kan beban kita sendiri”, -demikiar 
Mohammad Ali. Achirnja ia meng: 
takan bahwa A.S. bermaksud meli: 
dungi tjara hidup Amerika dan Pa- 

kistan hendak melindungi. tiara hi- 
dup menurut adjaran Islam. 

(Antara—AFP). 

Garcia 
Sesalka Sesalkan 

1 . “ 213 

Tergantungnja Pilipina 
Pada Amerika 

WAKIL presiden Pilipina dje- 
laskan lagi politik Pilipina untuk 
memadjukan hubungan € mi 
dan kebudajaan Pilipina dengan 
ncgara2 merdeka di. Asia Tenggs 
ra. Dalam suatu pedato didepan 
perkumpulan urusan2, luar nege 
ri, wakil presiden. Garcia. mene 
rangkan, bahwa ia  menjesalkan 
»tergantungnja” Pilipina. dari. pa 
sar Amerika. Situasi ini, demikian 
katanja telah menjebabkan ekono 
mi Pilipina mendjadi ,,eenzijdig”. 
Carcia lebih  Tandjut ' menerang- 

kan, bahwa bahkan sampai kini per 
dagangan Pilipina dengan negara? 

tetangga seperti Muang Thai, India, 
Birma dan Malaya masih tetap pa- 

da tingkat jang minimum. Dikatakan 
Inia, bahwa semua orang tentu ja- 
kin, bahwa sesudah hapusnja hak2 

Ameri- 
kay maka Asia Tenggara  agaknja 
merupakan daerah jang terbaik utk 
perluasan perdagangan dan penana- 

Iman modal. Carcia jang seminggu 
Ijang Jalu menekankan. bahwa di 
Samping tjadangan2 dollar, Pilipina 
mempunjai tjadangan sterling men- 
desak agar masalah convertibilitet 
dipetjahkan “dalam wakty singkat, 
sebagai suatu langkah kearah pelak 
sanaan blok ekonomi jang baru2 
ini diusulkan itu. (UP). 

60.000 KWINTAL HASIL 
» NA-0OOGST”, 

Dari tanaman tembakau .na- 
00ogst” tahun 1953/1954 diduga 
hasil krosoknja tidak kurang dari 
60.000 kwintal banjaknja. Hasil 
ini jalah dari onderneming2 asing 
jang ada dan djuga dari Perrin 
abang Besuki. 
Perrin tjabang Besuki 
an mengirimkan keluar 

  

sadja 
negeri 

2.000 kwins 

antjaman 

jang .-kini sedang me- 
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3 bupatn Si 
- sumpah djuga pada hari tsb. 

   
   

     

   
     

    

      

    

    
       

  

     
   
   

     

  

   

  

—.« menaiki sepedanja. 

naik sepeda, 

| ban itu kemudian diangkut ke RSUP. 

.ngusutan lebih landjut 
kukan oleh fihak jang berwadjib. 

“ bulkan ketegangan dengan djalan 

  

»$ 

men 

   |PARA AHLI 

     

    

   

  

berhalangan 

5 S1 7 Ng 

6 En AH TERISI. 21) 
—| Dalam sidang landjutan dari DPR 
— DS Kabupaten Smg. pada hari Sabtu 

— bl, telah dapat terpilih anggauta2 
pengganti | ini DPD jang baru, seb 

ke-empat anggauta DPD” jang exi 
pada hari Kemis j.l. Dari empat ang 

    

   

    

   

    
    

     

ia £ akan 

an datang dim suatu amanatnja menjatakan “pemberantasan menjakit mata dikalangan rakjat, 
Iiingga kini belum ada statistik 

Ng 

   (Indonesia tg. 23 Djanuari me- 

Kana Ne nan ID Tja Pe Tamala Pusat. Kon- 
sung 2 hari, dan bermaksud untuk mentjari dja- 

asan penjakit mata jang kelak da- 
didikan pegawai pembantu chusus 

     
instituut dsb-nja. Menteri Kese- 

menundjukkan berapa tiap 
Itahunnja rakjat jang menderita 
'penjakit mata. Menurut ketera- 
ngan Dr. Warrow, dalam penje- 
lidikan jang dilakukan oleh para 
'ahli, sebelum perang penjakit 
ini banjak bersarang didaerah 

jakarta, Tangerang, Tjirebon, 
Semarang, Gresik dan Surabaja. 

  
   
   

auta DPD jang exit, telah diganti) Didaerah lain ada djuga misalnja 
Kaali ah DP. aa dan PO diantara penduduk Sumate- 
mereka ini jalah: 

(Mochamidijah). Angg 
ma. jang telah terpilih lagi jalah Soe- 
joed dan Achmadi Djaja. Selandjut- 

ah ditentukan dalam 
   snja atjara2 t 

sidang, tidak dji ibitjarakan dan 
| ditunda pada sidang jang akan da- 

orang angguta DPD Ka- tang. Lima : P - 
. jang baru itu, telah di 

ta .-. 

KETJELAKAAN NGERI 

Minggu sore j.b.l. antara  djam 
16.15 telah terdjadi ketjelakaan lalu 
lintas jang mengerikan, dimuka kan- 
tor divisi T.T. I (bekas gedung 
NIS) Bodjong Smg., knapa mema- 
kan korban 4 orang luka2, dianta- 
ranja 2 orang luka berat. Adapun 
terdjadinja ketjelakaan itu,  menu- 
rut keterangan sbb.: Sebuah opelet 
H-3843 jang datang dari djurusan 

| Barat (djl. Bulu) dan dilarikan de- 
ngan kentjangnja, ditempat tsb. te- 
lah menabrak 2 orang jang akan 

Salah seorang 
dari mereka dengan sepedanja jtersc- 
ret dan tergulung dibawah ope!et 

... hingga beberapa meter djauhnja. Ke 
—. mudian opelet itu menabrak lagi 2 

orang jang sedang berbontjengan 
I dan 2 orang ini pun 

djatuh sedemikian rupa. Setelah me- 
|..mabrak jang kedua kalinja itu, baru- 

“opelet dapat dihentikan. Korban 
“tabrakan jang pertama jaluh 

2g Abu, dan jang kedua 

dan Ismail. K pat kor- 

“selandjutnja, bah 
ratno (peladjar Dju- 

rurawat) mendapa Juka2 berat pada 
ke ja. Sedangkan kedua sepcda 
tsb. telah ringsek sama sekali. Pe- 

£ sedang diia- 

    

j ! 
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. MELANGGAR PERSE- 

   

   

Ti UAN S.B.K.A.— Aa E- 
2. RI PERHUBUNGAN ? 
DPP: 4 pada tgl. 22 Djanuari 
1954 & es ke- 

, pada 
ber- 

hubung ada: .DKA 
jang bersifat melanggar udjuan ' 
antara SBKA dan Menteri Perhubu- 3 

2 Men pemberhentian dengan 
nsioen. Persetudjuan tsb. jang di- 

tanda tangani pada tgl. 22 Desem- 
ber"1953 a.l. menetapkan terbentuk- 
nja suatu panitia jang bertugas me- 
'njusun sjarat2 pensioen, sedang mak- 

ntian dengan pensioen 
i 2 kukan oleh DKA di- 

  

:  tangguhkan hingga selesainja peker- 
djaan panitia jang diberi batas wak- 
tu kerdja sampai achir Pebruari 
1954, Dengan demikian kemudian 
ambul saling mengerti antara buruh 
K.A. disatu fihak dan DKA-Kemen- 

| terian Perhubungan dilain fihak. Te- 
TA Memakan DPP SBKA, didalam 

A ada anasir? jang hendak tim- 

suatu instruksi dari bag. Konstruksi 
dan Djembatan jang menjatakan, 
bahwa pegawai jang menolak untuk 
mengadjukan surat permohonan pem 
berhentian dengan pensiden “ diang- | 

gap tidak taat/berdisiplin. Achirnja 
diharapkan supaja tindakan? jang 
“idak tepat tadi dihentikan, agar de- 
agan demikian hubiingan antara ke- 
. belah pihak tetap terpelihara 
baik. ' 

PROPINSI DJAWA TENGAH 

' Diperoleh keterangan dari kepala 
Xeuangan propinsi  Djawa-Tengah, 
bahwa kini pemerintah Djawa Te- 
agah sedang -smembangun 18 buah 
rumah untuk pegawainja, jang hing 
ta kini masih: banjak berdiam di 
hotel2 atau rumah2 penginapan. Se 
lama satu tahun jang lalu pemerin- ' 
tah Djawa Terfgah telah : 
kan ratusan ribu rupiah, untuk se- 
wa hotel atau penginapan jang di 
ciami oleh mereka itu.“ 

. Lebih landjur “dikatakan, 
campai sekarang ada tertjatat kira2 
500 keluarga pegawai pemerintah 
Djawa Tengah jang masih mondok 
atau mempunjai tempat tinggal jang 
tidak memenuhi sjarat2 kesehatan, 
Inilah pula ji 
njak dari 
Lit, demikian pihak diatas. 

ng menjebabkan, ba- 

SS SNNNNMSNNNNNn 
Di Djual lekas - 

1 SEPEDA MOTOR Ta an 

AB direod/” | 
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1 Supandi (PNI), 
Soejoed (SBKB), Soemoredjo (BTI), 
Achmadi Djaja (GPII) dan Soedimin 

1 auta DPD la- 

$ 

| 

mengeluar | 

| 
bahwa rium IV. Hadlir dalam pertemuan 

jan " daraan. 

meteka jang menderita sa| 

ira Selatan, 1546 pada rid se- 
kolah. di Makasar, 72,146 pada 
golofgan Arab.di Surabaja, 244 
diantara — penduduk Kalimantan. 
2,1596 diantara penduduk Dajak 
Kalimantan, 2,7690" diantara 
penduduk Sulawesi — Selatan, 

penduduk suku 4,69/o diantara 
is, dil. 

| Penjakit trachoom ini terang me 
rugikan masjarakat dan pemerintah 
jang dulu mentjatat kerugian ini se 
besar Rp. 5 djuta atau 1.25$6 dari 

Iseluruh anggaran belandja negara 
Ipada waktu itu... 

Sedjak 1921. di 'Djawa Tengah 
utara telah ada pemberantasan pe- 
hjakit itu dengan pembukaan 21 ba- 
lai pengobatag, tetapi senmendjak 

muanja sudah. dibangun kembali. 
Selandjutnja diterangkan, — dalam 

pemberantasan trachoom kini ada 
perhatian terhadap pengobatan jang 
|baru- (anti-biotica dan sulphonami- 
des) dan diharapkan dari biaja jang 
|tersedia sebanjak 196 dari djumlah 
seluruh biaja Kementerian Keseha- 

tan itu para ahli dapat menunaikan 
tugasnja dan mendapat ,,hasil mak 

simal dengan biaja jang minimal”. 
(Antara). 

PABEAN SEMARANG MENG- 
HASILKAN Rp. 200.029.105,04 

DI TAHUN 19533. 
Selama Desember jang lalu Djawa 

tan Pabean Semarang menghasilkan 
Rp. 15.888.459,84.. Pendapatan seta 

hun seluruhnja sebesar Rp. 200.029. 
105,04. Dari hasil pabean Rp. 200. 
029.105,04 itu, jang terbesar dida- 
patnja dari bea-masuk Rp. 86.828. 

877,69 tjukai-tembakau Rp. 38.098. 
836,63, padjak masuk Rp. 31.690. 
869.98 dan tjukai gula sebesar Rp. 
16.574.940.36. 

Selama “Desember banjak barang? 
jang diexport 6.446.445 kg. jang Ja- 
ku didjual dengan harga Rp. 21.560. 
467,— dan barang export itu terdiri 
dari bidji pala, 

pasir, karet kapok, kulit kerbau dan 
kambing, kaju djati, katjang tanan, 
kopi, katul kolang-kaling, sarang bu 
rung widjen,, tulang2 kerbau dan sa 
pi, tembakau, temulawak, dil.-nja. 

Barang2 import selama itu sebe- 
rat 7.045.446 kg. jang harganja sebe 

sar- Rp. 41.653.601,—. Barang? im- 
port diantaranja terdiri dari 23 mo- 
bil, alat2 mobil, semen, kertas tjetak, 
alat2 listrik, 60 gramophoon ber- 
Ikut 1.000 buah piringan hitam, 323 
sepeda-motor, 3.033.357 meter ba- 

han pakaian, 197 pesawat radio, 750 
sepeda, 160 lontjeng tembok. 

BIOSKOP SEMARANG AKAN 

» CINEMASCOPE”. 
Berita jang diperoleh wartawan 

ikita mengatakan, bahwa kini dikota 
iSemarang pada beberapa bioskop 
jakan diadakan sistim jang akan 
'mempermodern  pertundjukan film, 
jaitu dengan alat ,,Cinemascope”. 

| Dengan 'alat2 baru ini, diantara 
| lain, akan berarti, bahwa bioskop 
jang bersangkutan harus mempunjai 
'sebuah lajar'- putih jang istimewa 
'bentuk dan luasnja dan diperleng- 
kapi pula dengan suatu “lensa isti- 
:mewa dan suatu sistim pengeras 
suara. Dengan alat? jang demikian 
ini, maka para penonton jang du- 
duk paling djauh, akan dapat me- 
njaksikan gambar2 dilajar putih 
itu, seakan2 ia duduk ditengah-te- 
ngah dan dapat melihat segala se- 
suatu “dalam bentuk lebih ,,hidup”: 

, | 

, MUTASI L.P.P.U. TERR. IV 
k: Berhubung denga, adanja mutatsi 
dalam lingkungan L.P.P.U. Territo- 

| rium IV ja'ni pemindahan Lt. II 
'Soewarto ke Purwokerto, Plt. Soe- 
.badijo ke Bandjarmasin dan Plt. 
Boedi Santoso ke Bandung, maka 
pada tg. 17 Djanuari jl. di Salatiga 
telah diadakan pertemuan selamat 
berpisah untuk keluarga L.P.P.U. 
jang diselecggarakah oleh  Territo- 

  
. tsb. ketjuali Kepala L.P.P.U. djuga 
Komandan R.I. 14/S.T. 14 dan be- 

| berapa perwira lainnja. Pertemuan 
Beat na dalam Suasana persau- 

” BUNUH DIRI. 
. Didapat kabar, bahwa seorang le- 

laki bernama K. tinggal di Djom- 
'blang Perbalan Smg. telah membu- 
Inuh diri dengan minum air-raksa, 
Ipada Djum'at malam jbl. Kedjadian 
ini semula telah diketahui oleh anak 
|dan isterinja, jang kemudian men- 
| dierit meminta pertolongan. Atas 
ibantuan mobil dari Bengkel Polisi 
'Tegalwareng korban jang belum me- 
Ininggal itu, segera diangkut ke 
RSUP. Tetapi setelah beberapa djam 
:di RSUP, korban itu kemudian me- 
(ninggal. Belum diketahui dengan dje 
“las, sebab2nja K. bertindak nekad 

  

petjah perang tidak terurus. Kini se | 

bungkil kopra, gula: 

DIPERLENGKAPI - DENGAN ! 

| marang. 

DJOBJA 
0. KE JOGJA. 

iri Sabtu pagi kepala djawa 
ar unung berapi drs. De Neve 
telah memberikan laporan menge 
nai soal2 sekitar keadaan gunung 
Merapi kepada kepala direktorat 

|pertambangan Ir. Anondo. Pada 
siang harinja dengan disertai 
oleh menteri perekonomian Isk 
Tjokrohadisurjo ia telah memb 
ri laporan pula “kepada perdan: 
menteri Ali Sastroamidjojo. Drs. 
de Neve hari Senen pagi kemba 
li ke Jogjakarta. : 
DISEKITAR KERUGIAN DKA 
Dalam suatu diskusi dalam kala- 

ngan ,.Lembaga Masjarakat di Jog- 

   

  

        
     

nomi dinjatakan, bahwa seal kerugi 
jan jang diderita oleh D.K.A. bukan 
semata-mata, karena restaurasi di- 

kan karena konjungtur (conjunctuur) 
masjarakat Indonesia turun. Sebetul 
nja itw adalah akibat daripada hu- 
tang2 jang dilakukan oleh D.K.A. 
sendiri. Disamping ini masih terda- 
pat beberapa soal lain jg. dianggap 

salnja lokomoti: jang baru, ger- 
bong2 jang didatangkan dari luar ne 
geri, menambahkan pula beban dari 
semua perongkosan. Dengan keada- 
an demikian berarti djuga suatu ke 

tif2 diesel jang baru datang dari lu 
ar negeri itu, ternjata sebagian besar 
belum dapat dipergunakan. 
Menurut pendapat daripada hasil 

diskusi itu, djalan untuk mengatasi 
sebagian besar dari kerugian2 jar 
setiap tahunnja diderita oleh D.K.A. 
hutang2 itu selekasnja dilunasi dan 

okomotif2 supaja dibikin bedrijf- 
dlaar hingga tidak ada sesuatu stag- 
natie dan dapat selekas mungkin di 
tarik keuntungan dari lokomotf2 tsb. 

kini ada dalam tangan pihak parti- 
kulier, bukanlah “merupakan suatu 
factor jang terpenting, karena belum 
tentu apabila buffet itu dipe C 
D.K.A. akan memberikan 
an. Demikian pendapat dari diskusi 
itu. : 

1 

  

P.LI. DGN BENTJANA ALAM 
Peladjar Islam Indonesia tjb. K.B. 

Smg. dalam rapat pengurusnja pada 
hari Minggu jbl., telah membentuk 
panitya ketjil untuk membantu Ja- 
jasan Bentjana Alam, berkenaan de- 
ngan meletusnja “Gn. Merapi. Pani- 
tya itu akan berusaha mengumpul- 
kan bantuan berupa uang dan pa- 
kaian jang telah terpakai dan baru, 
dari kalangan peladjar dan masjara- 
kat umum. Usaha2 ini akan diper- 
giat, apabila masa ulangan kwartal- 
an selesai, jang selandjutnja akan 
berhubungan dengan ,Jajasan Ben-| 
tjana Alam setempat. Susunan pe- 
ngurus Panitya jalah: Ac: Ridwan 
Js., A.S. Laiman, dan Moch. “Saleh. 
Alamat di Kp. Pendjol (Dji. Pontjol) 
Semarang. : 3 

20 ORGANISASI WANITA ME 
NJERAHKAN PAKAIAN-2. : 

Seperti dikabarkan,  padar Shari 
Sabtu jbl. -k.20. Organisasi wanita 
Semarang dengan .maik Pick-up - te- 
lah-menjerahkan I:k. 100 stel pakai- 
an untuk diterimakan kepada kor- 
ban2 G. Merapi. Jang ikut serta da- 
lam penjerahan barang2 tadi I.k. 17 
wanita. Antaranja wakil2. dari Wa- 
nita. Demokrat, Perwari, Gerwis, 
Muslimat, Masjumi dan lain seba- 
gainja. Karena pakaian2 tadi perlu 
diatur dan disortir lebih dahulu, ma- 
ka ketika para wanita tadi sampai di 
Bojolali, mereka hanja dapat menje- 
irahkan barang tadi kepada Bu Han- 
  
idojo jang ternjata sudah menerima 
Ipelbagai sumbangan berupa kain2, 
baik jang sudah lama maupun jang 
baru. Antaranja dari fihak Kepoli- 
sian Surakarta sedjumlah- 3490 po- 
tong pakaian berikut 180 potong pa- 
kaian jang masih baru dan 3000 po- 
tong dari Bayangkari Surakarta. Ka- 
rena para wakil organisasi wanita 
dari Semarang hendak menjerahkan 
barang tadi kepada korban Merapi 
sendiri, maka oleh Bu Handojo me- 
reka didjandjikan, apabila nanti per- 
siapan sudah selesai untuk memberi- 
kan pakaian tadi kepada “korban? 
Merapi, wakil2 dari Semarang akan 
diberi kabar lebih landjut. ' Disam- 
ping menjerahkan pakaian tadi, wa- 

penindjauan kepada korban2 Merapi 
jang dirawat di R.S. Bojolali. Mere- 
ka bertjakap-tjakap' dengan para 
korban jang berdjumlah 23 orang 
dan memberikan bantuan2 moril 
serta permen. Tindakan demikian ta- 
di diterima dengan girang oleh para 
korban jang kelihatan tidak putus 
asa. Setelah selesai mengadakan pe- 
nindjauan ini, kemudian rombongan 
para wanita tadi dengan dihantar 
oleh Bu Handojo men ke Seto. 
Tetapi sebuah pick-up jang dinaiki 

oleh sebagian besar kaum wanita ta- 

pai di Selo, hingga niat mereka un- 
tuk melihat G. Merapi dari dekat 

| mendjadi dibatalkan. Kira2 djam & 
petang, rombongan kaum wanita ti- 
ba kembali dengan selamat di Se- 

Dalam pada itu patut di- 
kabarkan, bahwa kaum wanita di 
Bojolali sendiri pun ikut membantu 
usaha menolong korban2 Merapi de- 
ngan djalan mendjahit pakaian2 dan 
lain sebagainja. 
KAWIN DAN TALAK DI 

|. DJATENG. 
th. 53 pertjeraian kurang. 

Menurut tjatatan Djawatan Uru- 

san Agama Djawa Tengah, selama 
1953 didaerah itu tertjatat 
375.700 sedang tahun 1952 ada 356. 
500. Djumlah talak tertjatat 187.700 
sedang ditahun 1952 ada 209.000. 

Diantara angka2 kawin dan tjerai 
itu daerah Pekalongan jang meme- 
gang rekord-sebanjak. 22.700 untuk 
kawin, dan Pemalang untuk talak se 
11.600. Dan jang paling. banjak ,,da 

Imai kembali” adalah Tjilatjap dgn 
angka 1.750. : 

Dari semua itu selama 1953 peme 
rintah memperoleh penghasilan Rp. 
5.495.300.-— dan tahun 1952 hanja 
Rp. 2.857.100.—. 

Sebabnja kenaikan ini karena sela 
ma 1953 itu biaja nikah, talak, dan 
rudjuk masing2 naik mendjadi Rp. 
15 Rp I5-— dan Rp, Asu, 

Ketjuali mereka jang miskin jang 
dibebaskan dari beaja ini. 

- Djumlah kawin, talak dan rudjuk 

  

.Idari ,,golongan” ini tertjatat 814 atau 
200 lebih banjak daripada tahun jg   lalu. 

th 

  

Aa . disebabkan antara 

jakarta, oleh salah seorang ahli eko 

urus oleh pihak partikulir dan pem- 
bajaran rente terlalu besar. Djuga bu| 

dapat menambah kerugian itu, mit-| 

rugian bagi D.K.A., karena lokomoj 

Achirnja mengenai soal2 buffet jang |. 

kil2 organisasi tadi lalu mengadakan | 

di telah mogok ketika hampir sam-f . 

kawin | 

  

    

  

. Menurut perkiraan,  deficit kota 
besar Surakarta ditahun 1953 akan 
ada hanja kira Rp 700.000, jakni 
kira2 Rp 3.000.000.— lebih sedikit | 

'djika dibandingkan dengan perkira- 
an Santa Te telah diadakan pa- 
(da awal tahun 1953 jang lalu. Per- 
bedaan jang sangat besar itu teiah 

“disebabkan antara lain dengan ber-|: 
lakunja matjam2  padjak - | 
maikan tarif air minum 
"5096, dan kenaikan harga kartjis/ 
Imasuk taman ,,Sriwedari” 10096. 

Menurut perkiraan resmi jang ter 
achir tadi, ditahun 1953 - djumlah 

         

   

ag 

. Dompet 
- Tambahan: 

  uang penerimaan akan ada Rp 14.4 

pemerintah pusat Rp. 6.000.000.—- 
dan pemerintah propinsi Djawa Te- 
ngah Rp .250.000.—)-. sedangkan 
djumlah  pengeluarannja 
14.981.930,13 jang perintjiannja Rp|: 

:6.054.186,04 untuk 'gadji pegawai 
Idan Rp 8.927.744,09 untuk belan- 
dja barang. Dengan demikian ada 

(kekurangan sedjumlah Rp -724.375, 
, 13 jang onasih ada harapan akan,da| 
pat diperketjil 1 | 

Lajak diketah 
hitungan tadi, 

    

    
    

'a diluar per- 
rintah kota. be- | 

sar Surakarta ja sudah pin | 
djam uang antara lain dari peme- 
rintah pusat berdjumlah beberapa 
juta rupiah. 
KRONTJONG KONKOERS. 
Pada tgl. 24 Djan. malam j.l. oleh 

R.R.I. “Surakarta akan diadakan 
Konkoers Krontjong, bertempat di 
Studio R.R. . Konkoers. tsb jang di 
maksudkan , memelihara dan 
memperkenalkan  seni-krontjong ke- 
pada masjarakat, akan di-ikuti oleh 
9 buah perkumpulan dengan 9 pe-| 

'njanji laki2 dan 9 penjanji wanita. 
Bagi pemenang2, baik perkumpulan. 
maupun penjanji2nja disediakan ha- 
diah2 jang berharga. 

Beaja masuk untuk Konkoers 
Krontjong tsb ditetapkan Rp 5,—. | 
162 —| 

SALATIGA 

KONP. DIAW. PEREKONO- 
iPada tel. 18 dan 19 Dianuari 
ertempat di Pesanggraha,  Balai- 

Kota Salatiga telah dilangsungkan 
Konperensi Djawatan Perekonomian 

  

  

KALISETRO. 
Atas usaha Pemerintah Daerah 

Kota-Ketjil Salatiga pada tg. 20 Dja 
nuari 1954 telah dimulai dengan pem 
ibikinan djembatan Kalisetro dita- 
pal batas kota sebelah Timur, jang 
menghubungkan dengan desa2 da- 
lam ketjamatan Salatiga Luar-Kota. 
Djembatan tersebut pandjangnja 20 
meter-dan lebar 2.80 meter akan di 
djadikan sedemikian rupa, sehingga 
dapat dipergunakan untuk lalu-lin- 
tas kendaraan. Disamping pembiki- 
nan djembatan itu djuga akar diker 
djakan perbaikan djalan jang naiknja 
kini masih merupakan 2096. Adapun 
beaja pembikinan djembatan itu jg. 
direntjanakan Ik. Rp. 120.000,— di 
dapat dari Fonds jang disediakan 
oleh Kantor Penempatan Tenaga un 
tuk pemberantasan -pengangguran. 
Diduga pekerdjaan ini akan selesai 
dalam tempo Ik. 4 bulan. 

TJIREBON 
RANTING BARU G.T.I. 

Pada bulan ini telah terbentuk 
sebuah ,ranting baru dari organi- 

sasi GfI didesa Panambangan, ' 
Ketjamatan Lemahabang. De- 
ngan terbentuknja ranting tsb. 
maka djumlah ranting2 organisa- 
si GTI kini berdjumlah 108 ran- 
ting di Kabupaten Tjirebon. 

R. 

    

|PANITYA DOMPET MERAPI. 
Di R.T. Karangkodjo Utara di- 

bentuk Panitia Dompet .G. Merapi 
jang diketuai sdr.2 Ramelan, Goei 
Giok Tjoe, penulis sdr, Kam Ing 
Hien, bendahara sdr. Njoo Kiem | 
Hong, pembantu2 sdr.2 R. Harjan-' 
to, Suradji, Surip. Selandjutnja R.T. | 
ini pun membentuk Panitia Perbaik- 
an Djalan jang diketuai sdr.2 R. 
Njoewono, Ramelan  penulis2 sdr. 
“Oey Djoen Hwat, Goei Giok Tjoe: 
dan dibantu sdr.2 Suradji, Kam Ing ' 
Hien. Sekertariat: Kr. Kodjo Utara 
399, Semarang. 1 

PARA ANGGAUTA PAR- 
LEMEN INGGRIS. 

Hari ini (Senin) Gubernurj 
Budiono dengan stafnja telah me 
nerima kedatangan para anogauta 
Parlemen Inggeris jang terdiri da 
ri Lord Rea (Liberal), Lord Wit- 
mat (Partai Buruh), Sir Harold 
Roper, C.M.D.R. Peter, H.B.O. 
Smithers (Partai Conservatief), 

h Wilfrid Paling (Partai Buruh) dan 
Mr. J. A. Sparks. Setelah diada- 
kan perkenalan, kemudian  rom- 
bongan tamu tadi menudiu ke 
Borobudur dan kemudian kemba- 
li di: Semarang. 
PERLOMBAAN MOBIL DAN : 
SWEEPSTAKE DARI JAJASAN 

KEPOLISIAN DJATENG. 
Oleh - Jajasan Sanatorium “Kepoli- 

.sian Djawa Tengah, pada tg. 18: 
! April 1954 akan diadakan perlom-. 
baan mobiel (prestatie-rit) di Ssma- 

“rang, jang akan diikuti oleh 150 mo- 
biel, jang disertai dengan ,,Sweeps- 
take”, Untuk itu disediakan bebera- 

'pa hadiah diantaranja 3 buah ha- 
diah utama jang berupa mobiel Ford 
iZephyr — Fiat Kodok dan Sepeda- 
motor. "Pendapatan bersih untuk 
'mendirikan Sanatorium Kepolisian 
| Djawa Ten dan djuga dibagikan 
kepada Bada 2 Sosial seperti: Jaja- 

'san 17 Agustus, Palang Merah In- 
| donesiay Rumah Sakit Tiong Hoa Ie 
Wan: dan Rumah Sakit Mardi Wa- 
(Jujo. Perlombaan mobiel tsb. dipim- 
pin oleh I.M.S. (Ikatan Motor Sec- 
marang) dibawah penilikan I.M.I. 
Djakarta. 5 : 

Bagi para peminat. perlombaan  di- 
harap memperhatikan iklan dari Pa- 

unitia jang telah dimuat. 

a       

257.555 — (sudah terhitung “subsidi? 

jalah Rp| 

(tahun “1950 
tambahan 

kan Permadi-I1 Smg. 200, — 
Nj. Marijam-Seteran-18, Smg: Pe 
Nj. Alimin-Mlatentrenggu. " Tt : 
lun-111. Smg. $ 25, — 
Koperasi Ra'jat ,,P.O. E.Dja”- 

ti Djangli-67. Smg. Tag s3 ”100,— 
Persatuan Peg, Polisi Seksi 
HI.-Kalisari. Smg. Tik | 

—. Firma Y.I. Badat-Djl. Pontjol- 1 ! 
AR Sg Sa EN om 
Komisariat P.G.R.I. daerah VI. 

' Semarang 1 3 150,— 
» R.M. Roeslani Hadisoebroto- Su 
— Randusari-381. Smg. 9. 10,— 

Firma Oriental Trading Coy.- 
20.0 Dil. Pontjol-17. Smg. 91125 

NN, Van Dongen's In dustriee- # 
le Mantschappy Smg. s3” 100,— 
Persatuan Buruh van Do- Ka 
ngen (Perbuvado) Smg. 9. 250,— £ 

Lo... 'Soepardi  Soekandar-K UDUS. ,, 500,— ,, 1.710,— 

. Djumblah Rp. 5.910,— 

| Djumlah dermaan tgl. 22-1-1954. 

Sdr. Dr. Permadi & Isteri-P endri- « 

   
Merapi 

Rp. 4.200,— 

  

    

Hari Djum 
'2 RUU Kepegawaian 

aat Disjahkan Oleh 
Parlemen KA 

2 RUU DILAPANGAN kepegawaian telah disjahkan oleh 
parlemen pada hari Djun'at pagi dengan tiada diadakan pemungu 

|tan suara. . Sidang ini dipimpin oleh 
dan dihadiri oleh 138 angoota. 
teri sosial Pandji Suroso. Menjim pan: 
hari Djum'at pagi itu dimulai pada 
tikan kedatangan para ansgota 

etua parlemen mr. Sartono 
Dari fihak pemerintah hadir men 

dari kebiasaan, sidang pada 
jam 10.00 pagi guna menan- 

misi parlemen Inggris jang hen- 
dak menjaksikan djalannja sidang pleno terbuka parlemen pada 
hari itu. 

RUU jang pertama jang disjah 
kan itu adalah RUU tentang pe- 
netapan undang2 darurat no. 23 

tentang peraturan 
istirahat luar negeri 

sebagai undang2. 
Dalam undang2 itu diantara- 

nja dinjatakan, bahwa. dengan 
menjimpang seperlunja, akan te- 
tapi dengan tidak mengurangi ke- 
tentuan2 jang lain dari ,,Peratu- 
ran istirahat luar negeri” (Staats- 
blad 1937 no. 462, sebagai telah 
diubah terachir dalam Staatsblad 
1949 no. 345) maka istirahat ke- 
luar negeri karena sakit atau ka- 
rena telah bekerdja lama hanja 
dapat diberikan kepada: 

Tang 0-7 da saat pe- 
seluruh Djawa-Tengah. Konperensi | " Bean Keaaana ar 
Gipimpin oleh sdr. Soekarmon, kepa- njai kebangsaan Belanda, se- la Inspeksi Perekonomian Djawa-Te- lama mereka mempunjai ke- 
Dak dan membitjarakan so'al2 pe- bangsaan ini. i 
k aa routine. Djuga turut hadlir : 
sdr. Probo, kepala Kantor Penghu- P : : P Pe . pegawai2 bukan warganegar bung Pengendai ian Harga. Direntja- Ba : Hoon da Tea 
nakan akan diadakannja konperensi njerahan 5 kedaulatan pada 
Perekonomian seluruh Djawa dalam | azasnja mempunjai hak atas 
Pa April Pai dan mungkin seka!i | “istirahat itu, selama mereka | i Salatiga diuga. : tidak mpunjai warganega- PEMBUATAN DJEMBATAN -ra Indonesia. . s1 

Semua istirahat luar negeri jg. 
telah diberikan dengan surat-ke- 
putusan. pemerintah dahulu kepa- 

"pegawai2 jang. lain darivada 
Ian dimaksudkan - atas tetapi 

    jang hingga undang2 ini. mulai berlaku: belum... didjalankan. di- 
anggap tidak berlaku lagi... “Undang2 ini mulai berlaku pa- da hari diundangkan. . 

" Indang? 'jang lainnja jalah ten- 
tang penetapan undang2 darurat no. 
24 tahun 1950 . tentang. peraturan 
tambahan perdjalanan keluar negeri 
sebagai undang2. 4 
Dal: m undang2. tersebut dinjata- 

kan, bahwa dengan menjimpang se 

perlunja, akan tetapi dengan tidak 
mengurangi ketentuan? jang lain da 
ri ,,Peraturan perdjalanan keluar ne 
geri” (Staatsblad 1916 no. 605, seba 
gai kemudian telah diubah dan di- 
tambah beberapa kali), maka perdja 

(Hanan. dari, Indonesia keluar negeri 
atas beaja negeri,, hanja dapat dibe 
rikan kepada : 4 
a. Pegawai2 jang pada saat penjerah 

an kedaulatan mempunjai kebang- 
saan Belanda, selama mereka mem 
punjai kebangsaan ini. 
.pegawai2 bukan warganegara Indo 
nesia, jang pada saat penjerahan 
kedaulatan pada azasnja mempu- 
njai hak atas perdjalanan jang di 
maksudkan selama mereka tidak 
mendjadi warganegara Indonesia. 
.pegawai2 pensiunan jang mempu- 
njai kebangsaan termaksud dalam 
a dan b. : 

d. anggota2 keluarga dari pegawai? 
tersebut a, b dan c selama mereka 
tidak mendjadi warganegara Indo! 

-nesia. “ 
e. anggota keluarga jang ditinggalkan 

oleh pegawai2 tersebut dalami a, b, 
dan c, karena meninggal dunia, se 

"Tama mereka tidak mendjadi war- 
Undang2 ini mulai berlaku pada ha 

ganegara Indonesia. " 
ri diundangkan (Pia). 

10 Lokomotip 

“Untuk Atjeh 
Djalan Mobil Dari Sum. 
Slt. Sampai Sum. Utr. 

  

Menteri perhubungan, Prof. 
Ir. Rooseno, menerangkan kepa 
da Pi.Aneta, bahwa sesuai de 
ngan rentjana pembangunan di 
Atjeh, untuk daerah itu telah di 
pesan 10 lokomotif ,,smalspoor” 
seperti jang ada selama ini di 
Pe 

engenai perhubungan antara 
Sumatera Utara dan umatera 
Selatan menteri Roosseno atas 
pertanjaan menerangkan, bahwa 
rentjana jang sudah ada berupa 
membuat djalan mobil, terutama 
dengan memperbaiki djalan2 jang 
sudah ada dikeresidenan2 sesuai 
dengan kebutuhan itu. 

Rentjana djalan mobil lebih 
murah biajanja daripada  rentja 
na djalan kereta api, demikian 
menteri Roosseno, tetapi rentjana 
itu tetap masuk rentjana diangka 
pandjang jang belum tenfu dapat 
ditetapkan waktu  memulainja. 
Menteri menambahkan, bahwa ke 
mungkinan lekasnja re ea 
djuga kepada kemauan 4 Diepang 
mengganti kerugian perang bagi 
kita. (Pia). 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek NUMA, 

djan 19 dibuka hingga djam 20.00, 

    

Tanah Utk Ta- 
naman Tebu 

Berapa Seharusnja Se- 
wanja ? 

Didalam menghadapi pelaksa- 
naan peraturan Menteri Agraria 
No. 1 1953 tentang uang sewa 
tanah untuk tanaman tebu musin 
1954/1955, maka kaum tani di- 
daerah ' tanaman tebu menurut 
DPP BTI merasa sangat ketjewa, 
karena peraturan tersebut tidak 
demokratis dan masih berdasar- 
kan peraturan kolonial. Menurut 
DPP BTI peraturan tersebut me- 
langgar prinsip sewa bebas bagi 
kaum tani, karena peraturan Men 
teri Agraria tersebut mempunjai 
kekuatan menetapkan sewa ta- 
nah dengan tidak memberi kesem 
patan kepada kaum tani untuk 
menuntut kenaikan sewa hingga 
tidak merugikan penghasilan ka- 

  
   
       
   

  

1. & 

arena itu maka DPP BTI me- 
'nuntut kepada Pemerintah, agar 
sewa nah dinaikkan dengan 
ukuran minimum sewa tanah sa- 
ma dengan maksimum harga ha- 
sil bumi jang biasa ditanam oleh 
kaum tani dalam waktu jang 'sa- 
ma. Selandjutnja “dituntut pula, 
agar uang sewa dibajar  sekali- 
gus dan sistim premi dihapuskan. 
Kerugian2 lain supaja  diperhi- 
tungkan dan dibajar tersendiri, 
djangan- disatukan dengan uang 
sewa. Demikian  berita- jang di- 
sampaikan kepada ,,Antara”. 

7 Nai le 

        

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang 27 Djanuari 1954. 

: Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.45 
"Musik Kulintang, 07.10 Musik Sa- 
lon: 07.45 The Mills Brothers: 12:05 
Orkes Studio Jogjakarta: 13.15 Or- 
kes Mantovani 13.40 Rajuan Frank 
Sinatra, 14.00 Menghantar pelepas 
lelah, 17.05 Taman. Kusuma: 17.45 
Suara ' Suprapti menghias Sendja. 
18.15. Tjiptaan Sutedjo: 18.30 Sandi 
wara Radio, 19.15 Dunia olah raga: 
19.30 Irama Ketimuran “oleh O.K. 
Irama Merdeka, 20.30 Permainan 
Piano: 20.45 Indonesia Menjanji: 
21.15 Klenengan Mat2an oleh Kel. 
Karawitan Studio, 22.20 Klenengan 
Mat2-an (landjutan): 24.00 Tutup. 

Surakarta 27 Djanuari 1954. 
Djam 06.03 Herjati dan Nien: 

06.15 Ruangan gerak badan:: 06.45 
Julia dan Lena: 07.15 Njanjian Do 
nald Peers: 07.45 Will Clane dgn. 

Orkesnja, 12.03 — 12.45 Klenengan 
dari Puro: 17.05 Bu Nies dengan ka 
nak2nja, 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Permainan piano: 18.00 Pene 
rangan Rakjat: 18.15 Setengah djam 
dengan Kwartet Muljono: 18.45 Nja 
njian bersama: 18.15 Ruangan A.P. 
Atjara: Klenengan: 20.30 Irama Kla 
Sik oleh Gema Seriosa, 21.20 Aneka 
warna hidangan Orkes Bunga Ma- 
-war, 22.15 Aneka warna (landjutan) 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta 27 Djanuari 1954. 
Djam 06.10 Soran pagi oleh La- 

ngen Budaja: 06.40 Genderan pagi 
oleh Langen Budaja: 07.10 Gende- 
ran pagi (landjutan): 12.05 Hidangan 
Viva Amerika, 12.30 Orkes Kron- 
tjong Irama Masa dan Orkes Puspa 
Kentjana, 13.15 Musik tengah hari: 
13.40 Frank Sinatra dil. 14.00 Sebu 
ah simfoni ringan, 17.00 Hiasan so 
re, 17.45 Morton Gould menghipur: 
19.40 Piano Recital: 20.15 Hidangan 
Malam oleh IKSJ: 21.15 Ruangan 
Djapendi: 21.30 Ketoprak Mataram 
Tjer: BAJANGKARINING KAWU 
LA, 22.15 Ketoprak Mataram (Ian- 
djutan): 24.00 Tutup. 

BUPATI SUMARDJITO AKAN 
NAIK HADJI. 

Bupati Semarang, Sumardjito 
dalam  pertjakapannja dengan 
wartawan kita mengatakan, bah 
wa ja dalam tahun ini, bila tidak 
ada rintangan, akan naik hadji. 
Selama ia.naik hadji itu, menu 
rut keterangan,  pekerdjaannja 
akan diteruskan oleh saudara Ka 
seno Patih diperbantukan pada 
Bupati Semarang, 
PERSATUAN OLAHRAGA 

GENUK. 
Persatuan Olahraga Genuk telah 

dibentuk dengan susunan pengurus- 
nja terdiri dari saudara2: Sekretaris 
umum I. HH Abdullah, Achmad: or 
ganisasi Dja'far, bendahara I, II Moe 
choib Machroes: perlengkapan 1, II 
'Soewandi, Afuan, pembantu sekre- 
| taris Soekandar. 
| Pada tgl. 17 Djanuari 1954 telah 
diresmikan lapangan Olahraga Sek. 

  
Bo- Rakjat VI Genuk dengan diadakan 

djong 57a dan RATHKAMP, Peko- pertandingan olahraga jang menda- 
pat perhatian besar dari rakjat,    

IRekord?-Dun 
Jg Masih Harus Disjahkan 
IDim Golongan Wanita: Russia Paling 

Baojak Mentjapai Rekord 
DALAM MADJALLAH ”W 

telah menulis tentang pemetjaha 
diwaktu jang terachir. Rekord2 

djadi alasan untuk tidak mengum 
mumkan ini boleh dikatakan sud 
mi ialah, bahwa pentjatatan dari 

DALAM. PERLOMBAAN UTK 
LAKI2, ada 17 rekord. baru dibuat 
dalam tahun 1953, sedangkan di ta, 
hun 1952, hanja 10. Rekord jang ' 
paling tua' dibuat dalam. bulan Mei 
1935 ketika Jesse Owens merebut | 
dengan sekaligus 6 rekord baru. Re 
kord lontjat djauh. jang  dibuatnja | 
itu ialah 8.13 atau 26 ft 8-Y4 ins jg | 

hingga sekarang belum dapat di pe | 
tjahkan oleh siapapun djuga. 

Setelah itu berturut2 djuara lon- 
tjat djauh itu dipegang oleh W. 
Steele, dengan hasil 26 fr dan men 
djadi djuara 1948 jang sebelumnja 
bisa mentjapai 26 ft 6 ins, George 
Brown dengan 26 ft 3-44 ins dalam | 
tahun 1952 dan Eulace Peacock jg 
berhasil .mentjapai 26 ft 3 ins dan 
mendjadi djuara Amerika. 

JESSE OWENS djuga meme- 
gang” djuara 100 meter dalam 
waktu 10.2 sekon dalam. tahun 
1936, meskipun kemudian dapat 
ditjapai djuga oleh empat atlit 
lain antaranja Mc Donald Bailey. 
Satu2nja lagi rekord perseorang- 
an sebelum perang ialah jang di- 
pegang 'oleh Rudolf Harbigs da- 
lam nomor lari 800 meter de- 
ngan ketjepatan jang mengagum- 
kan 1 menit 46.6 sekon, ditjapai 
di Milan 1939. : 

Rekord jang lain ialah jang di- 
pegang oleh “Zatopek dalam no- 
mor 6 mil dan 10.000 meter, 3 
sing2 28 menit 08.4 sekon dan 
29 menit 01.6 sekon. 

“Rekord2 1953 jang belum 
di sjahkan. 

Sekarang tentang beberapa rekord 
baru jang belum disahkan jang di- 
tjapai dalam tahun 1953. Dalam 
pertandingan lari djarak 880 yards 
rekord baru dipegang oleh Mal Whi 
tefield dengan ketjepatan 48.6 sekon 
sebagai pemetjahan rekord-jang dipe | 
gang oleh Sydney Wooderson (Ing 
geris) dalam tahun 1938  denganj 
49.2 sekon dan ketjepatan ini bisa : 
ditjapai djuga oleh Whitefield (USA) 
dalam tahun 1950. 

  
pat 1.000 meter. Djuara pertama ia 
lah Whitefield dalam 2 menit 20.8 
sekon dan kedua .Boyson. dari Nor 
wegia dalam 2 menit 20.4 sekon. 
Boyson ini djuga djuara 1.500 me- 
ter. : 
Dalam nomor lari gawang 400 me 

ter, rekord dipegang oleh Litujev 
(Rusia) dengan ketjepatan 50.4 se- 
kon, jang memetjahkan rekord la- 

ma atas nama Glenn Hardin di Stock 
holm 1934 dengan ketjepatan 50.6. 
Dalam pertandingan lontjat tinggi : 

rekord “dipegang oleh Walt Davis | 
melebihi setengah inch “dari ukuran 
jang ditjapai oleh djuara Lester Steer 
dengan.2.11 meter dan 6 ft-11 ins, 
sedangkan dalam nomor lontjat tiga 
kedjuaraan dipegang oleh O'Brien. 
Nomor lempar tjakram dikuasai 

oleh Gordon dengan djarak 59.28 
meter atau 194 ft 6 ins. 
Dalam nomor lempar martil  ke- 

djuaraan dipegang oleh Strandli da! 
ri Norwegia memetjahkan rekordnja 
sendiri dengan 62.36 meter atau 204 

ft. 7 ins sedangkan rekord lempar 
lembing dipegang oleh F. W. Held 
dari Amerika dengan lemparan 80.42 
meter atau 263 ft. 10 ins. 

Regu Inggris telah berhasil meme 
nangkan Jari 4 x 1.500 meter dan 
4 xl mil dengan ketjepatan bertu- | 
rut2 15 menit 27.2 sekon-dan 16 me' 
nit 41.0 sekon. 

Rekord2 oleh wanita. 
i. Dalam  pertandingan2 untuk | 
| wanita dapat ditjatat sbb: lari | 
1800 meter dipegang atas nama : 
| Otolenko Pletnyeva (Russia) de- ' 
ngan ketjepatan 2 menit 07.3 se- 
kon. Lari 4 X 220 yards, 3 X 800 j 
yards dan 3 X 880 yards ber-tu- | 
rut2 dipegang oleh Inggeris, Rus | 
sia dan Inggeris. 

Dari 64 rekord seluruhnja da- ' 
lam tahun 1953 untuk Jaki2, ' 
USA memegang 23, Swedia 16, 
Tjekoslowakia 10, Inggeris 6, Ja- | 
maica, Belgia, dan USSR ma- | 
sing2 1, Norwegia, Hongaria dan 
Germany masing2 2. Sa 

Untuk wanita Russia 7, Aus- 
tralia 5, Inggeris 3, Belanda 2, 
Djerman dan Polandia masing2 

    

Mengapa PELNI 
. Rugi 

Tak Ada Keablian Dlm 
Direksi: Kartu Anggauta 
Sesuatu Partai Lebih 

Dipentingkan 

DENGAN ditandatangani oleh 
J. R. Jans, maka Sarikat Pelajar 
Seluruh Indonesia telah mengirim 
kan laporan kepada Menteri Per 
hubungan jang tembusannia diki 
rimkan kepada Perdana Menteri, 
Parlemen dan pers tentang keada 
an2 dan sebab2 mengapa Pelni 
mengalami kerugian2 jang besar. 
Menurut laporan tsb. sebab ter- 
utama jalah karena tidak adanja 
keachlian didalam direksi dan 
pegawai2 staf Pelni dan kedua 
Ialah tidak adanja kontrole sistim 
didalam perusahaan Pelni. 

Dinjatakan pula, bahwa kartu ke 
anggotaan salah satu partai politik 
didalam Pelni adalah lebih penting 
daripada idjazah dan pengalaman 
serta dapat pula melindungi segala 
pekerdjaan korup, jang dilakukan 
oleh pegawai2 jang. bersangkutan. 
Hal2 tsb diatas menjebabkan pula, 
bahwa kapal2 Pelni mempunjai ong 
kos exploitasi jang lebih tinggi dari 
pada kapal2 KPM, akan tetapi mem 
punjai ,,minimum- vaardagen”. 

Diterangkan djuga, bahwa orang2 
Indonesia aseli jang ahli dan ber- 

pengalaman didalam pelajaran atau 
mempunjai keachlian didalam soal2 
mesin dan mempunjai harga diri ti 
dak mungkin akan ' bekerdja pada 
Pelni, sebelum Pemerintah menga: 

dakan pembersihan didalam Pelni 
sendiri. Demikian berita jang disam 
paikan kepada ',,Antara”, : 

  
  

Kemudian dapat disebut lari tje-1 

ia Bara 53 

orld Sports” Harold Abrahams 
n2 rekord dalam dunia olahraga 
baru itu masih harus dim'vtakan 

pengesahannja dari International Amateur Athletic Federation, ja- 
itu Federasi Atletik Amateur Sedunia. Meskipun 
pat pengesahan, namun menurut Harold Abrahams, tidaklah men 

belum menda- 

umkannja. Daftar jang akan diu- 
ah lengkap: kesulitan2 jang diala- 
pertandingan akan tidak selalu 

sama, djika pada suatu waktu harus dicheck oleh lain ,,ahli”. 

  

KOMPETISI P.S.L.$. 
Kes. Poris 1 — Kes, 
Romeo 1. 3 — 0. 

Rupa2nja djuru-kuntji dalam kom 
petisi PSIS kelas I menurut dasar 
tjatatan jang baru baru ini disiarkan 
tetap akan dipegang oleh Kes. Ro- 
meo, karena dalam menghadapi per- 
tandingan melawan Kes. Poris jang 
berlangsung pada hari Sabtu sore jbl. 
dilapangan Stadion, kembali Kes. 
Romeo mengalami kekalahan 3—0. 

Angka tadi pada waktu istirahat me- 
nundjuk 2—0 untuk Poris. Sebetul- 
nja dalam pertandingan itu Kes. Ro- 
meo dapat membikin goal satu, jaitu 
dari tendangan bebas 12 djangka, 
ketika fihak Poris dikenakan huku- 
man. Tetapi kesempatan terbuang 
pertjuma, karena bola ditendang ke 
awang2. Seperti berulang-ulang di- 
katakan, kelemahan dari Kes. Ro- 

meo letaknja adalah dibagian tjara2?- 
nja membagi bola jang djauh dari 
pada memuaskan dan dalam hal ini 
fihak Poris ada lebih unggul. Djuga 
dibagian penjerangnja Poris lebih 

productief, terutama Jitno jang ber- 
hasil mentjetak 3 goal untuk keme- 

nangan perkumpulannja. Pertanding- 
an kali ini kurang semangat. Bagi 
penjerang Romeo jang paling “acti 
ialah centervoor Djakiman. Tetapi 

dengan tenaga seorang sadja ia ten- 
tu tidak “berhasil membelakan per- 
kumpulannja. Kalau Djakiman da- 
pat kawan jang mengetahui kepan- 
daiannja, ia dapat mendjadi pemain 
jang baik, berani dan dapat berlari 
tjepat. Pun tendangan keras. Sajang 

dalam tiap2 pertandingan ia belum 
dimengerti maksudnja oleh kawan?- 

nja, hingga sekalipun ia ngotot un- 
tuk mentjetak goal, kans2 tadi hanja 
pertjuma sadja. 

BULUTANGKIS 
Pertandingan Bulutangkis persaha- 

batan jang dilangsungkan dilapangan 
Tawang” pada tgl. 22 Djanuari '54 
antara P.O.M. — PB Tawang ber- 

achir dengan angka 5—2 untuk ke- 
menangan P.O.M. 

SELEKSI ATLETIK UNTUK 
ASIAN GAMES PD. TG. 
19-21/2 DI DJAKARTA 

Oleh Pengurus Besar PASI telah 
ditetapkan, bahwa perlombaan selek 
Si untuk memilih atlit2 jang akan di 
kirim ke Asian Games ke-II di Ma 
nila nanti, akan diadakan dilapangan 

Ikada Djakarta pada tg. 19, 20 dan 
21 Pebruaris1954, Sedjumlah 123 
atlit terbaik) “putera-putert,” dari se 
luruh Indonesia telah diundang, ja 
itu dari Sumiatera Utara 7 orang, da 
ri Sumatera: Tengah. 5 orang, dari 
Sumatera Selatan 1, dari Djakarta 
Raya 19, dari Djawa Barat 16, dari 
Djawa Tengah 34, dari Djawa Ti- 
mur 14, dari Sunda Ketjil 4, dari Ka 
limantan 2, -dari Sulawesi Selatan 

5, dari Sulawesi Utara 12, dan dari 
Maluku 4. 

RANDOLPH TURPIN AKAN 
BEREXHIBITIE DI 

SINGAPURA? 
Diperoleh kabar, bekas djuara tin 

dju Kelas Menengah, Randolph Tur 
pin berniat keras untuk  mengada- 
kan pertandingan2 exhibition di Si- 
ngapura. Promotor Little Nene te- 
lah menerima surat dari London jg 
menjatakan keinginan Turpin itu un 
tuk datang di Singapura bersama2 is 
terinja. Tapi Nene belum mengam- 
bil keputusan untuk mendjawab su 
rat itu. 

Soal GIA 
Februari Nanti Akan 

Dirundingkan 

   

  

ief 

DARI MENTERI perhubungan, 
prof.. ir. Roosseno, P.LL Aneta mem 
peroleh keterangan bahwa perundi- 
ngan mengenai kedudukan GIA 
akan dilakukan dalam awal bulan 
Pebruari di Djakarta dengan fihak 
KLM. Sebagai ketua delegasi Indo- 

nesia dalam . perundingan ini telah 
ditundjuk prof. mr. dr. Supomo. Di 
terangkan selandjutnja bahwa pe- 
rundingan ini akan diadakan kare- 
na pemerintah merasa perlu menga 
dakan perobahan dalam kedudukan 
GIA di-ingat bahwa pada perusaha 
an penerbangan tsb jang 5095 dari 
saham2nja dipegang oleh pemerin- 
tah, pimpinannja masih sepenuhnja 
berada difihak KLM, meskipun ha- 
rus diakui bahwa dari KLM, peme- 
rintah kita masih memerlukan ban- 
tuan2 berupa soal2 tehnis selama 
beberapa tahun lagi. 2S 

F. 
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AT Ea na 
KETUA JUNIOR CHAMBER 
INTERNASIONAL AKAN ME- 
NGUNDJUNGI INDONESIA. 
Ketua Junior Chamber Internasio 

nal (JCI), Douglas L. Hoge, akan 
berangkat dari San Francisco hari 
Senin untuk mengadakan perdjala- 
nan goodwill mengelilingi — dunia. 
JCT adalah organisasi internasional 

  

dari Junior Chamber of Commerce 
jang mempunjai 3.500 tjabang dise 
luruh dunia dengan anggota kurang 
lebih 300.000, orang. 
Menurut rentjana Hoge akan tiba 

di Indonesia pada tanggal 13 Pebru 
ari, setelah mengadakan perkundju 
ngan singkat di Manila. Dari Indo 
nesia ia akan melandjutkan perdjala 
nannja kebeberapa negara Asia, Ti- 
mur Tengah dan Eropah, termasuk 
India, Pakistan, Birma, Mesir, dan 
Junani, 
Jang, mendjadi bagian penting per 

djalanan Hoge adalah muktamar re 
gional se-Asia jang ke-empat dari 
JCI di Hongkong, jang akan di 
selenggarakan dari tanggal 24 — 28 
Pebruari,  
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| membantah kabar2 jang 

| komisi tersebut pada tangg: 
« 

& 'batas Waktu jang 

& 

2 

   

  

. tral urusan Repatriasi diduga 
terus bekerdja hingga bagi bekas ta 

| pat perlindungan disalah satu nega 
(0 ra netral. Berlainan dengan sewaktu | 

|. datangnja di Korea, pasukan2 India 

. menggunakan veto lagi, jakni ig. 
0.0. ke-58 kalinja, untuk “angal- TN ara Menyetnna gi 

5 Ben - Arafa 

Indi 
KN ah 

|. LIMA PAN 

   OS 
m per ang, djenderal 

bahwa ia bermaksud 

| bruari nanti. Djenderal Thin 
- lam pada itu mengemukak: 

jang diketahui olehnja ial: 

persetudjuan perletakai 
- itu tanggal 22 Pebru. 

Sebagian -besar pasukar 
barnja akan pulang ke 

| awal bulan Pebruari, dan 

ditinggalkan di Korez 
satuan ketjil sadja j 
rus 96 orang bekas perang 

| jang telah minta tempat tinggal di 
negara? netral. Komisi Negara2 jga 

akan 

      

  

      

   

wanan2 tadi telah diusahakan tem- 

"nanti tidak akan diangkut dengan 
pesawat2 helikopter dari daerah ne | 
tral, tetapi, atas persetudjuan Korea 

Selatan, akan diangkut melalui da 
rat dengan kereta-api kepelabuhan 
Inchon, sebelum meneruskan perdja 
lanan kembali ke India. (Antara). 

    

    

“ 

— Thimaya -— 

  

VETO RUSSIA JANG KE 58. 
. “Sovjet Uni malam Sabtu telah 

- lah sungai Jordan dalam sengke. 
(ta antara Syria dan Israel. (Ant.) 

    
    

    

         

menurut 

    

  

Misi parlemen Inggeris tiba di 
“parlemen Ingg 
"dari KLM te 

oleh 

4 Tuntutan 

MENTERI LUAR NEGER 
akan menjampaikan surat2 jang 
teri luar negert 4-Besar di Berlin, 
pat matjam tuntutan dari Front 
ru Gjurubitjara Front Nasional 
tap politik "dan organisasi2 rakjat 
tuian jang katanja mendapat sok 
telah dikumpulkan diseluruh Dje 

  

Demokrasi Asia 

Makin Kuat 

DALAM TADJUK - rentjananja 
madjalah Kanada jang berpengaruh 
»Macleans” hari Sabtu menjatakan, 
bahwa demokrasi Asia mendjadi le 
bih kuat karena mendapat  doro- 
ngan jang njata dari demokrasi Ba- 
rat. Ditambahkan, bahwa kesuka- 
ran2 bagi hari depan telah timbul 
dinegara Asia disebabkan karena 
djatuhnja sebagian besar harga? ba 
rang import jang mereka butuhkan 

plan Colombo - mendjadi 
tetap. Madjalah itu selandjutnja me 
ngatakan, bahwa negara2 Asia ma- 
sih butuh bantuan lebih ba- 
njak dan demokrasi mungkin akan 

  
. dapat memberi bantuan tsb tapi ti 

dak lebih dari apa jang mereka te- 
rima sekarang. (AFP). 

  

  

     

       

      
    

     
    

    

“oleh pemimpin2 Maroko Mg mangan Matius 
bara opsir Spnjol. Para opsir 

supaja 

Mengantjam | 
POLISI DI GASABLANCA, Ma- 

rokko, mengumumkan bahwa bebe- 
1 smbongan orang Marokko te- 
melakukan serangan? terhadap 

pat dikota Casablanca, pada hari 

     

        

   

  

   

   
   
    
    

   
   

   

      

   

   

  

   
    
   

    

   
    

  

   
   

    

di 3 pompa bensin mi- 

fjana besar telah terhin- 
sekelompok orang Ma- 

jang mengendarai sebuah mo- 
ang lari kentjang, melemparkan 

bom terhadap sebuah gudang 
dipakai untuk menjimpan mi 
tanah dan bahan2, lainnja jang 

Bom tadi meledak 
tidak meledak 

tanah d.LI. tadi    

Polisi Perantjis segera menge- 
2. ah baru dan Madinat 

  

Sidi Muhammad bin Moulav: 
Arafa antjam & pudji. 

derita AFP dari Rabat mengata- 
, bahwa sultan Marokko Sidi 

Arafa hari Minggu berpidato 
“tjorong radio jang ditudp 

penduduk ,,segala pr 
anan Sharifi (Marokko)”, 

tunduk kepada keputusan ini 
Arafa, ,,dengan segera menge- 

1 dirinja dari masjarakat Mus 
nja bahwa ,,se- 

Maroko—Perantjis itu ada 
itu, kata Gu 

i suku 
— terdjadi di Tetouan pada hari Kemis itu. 

seorang. sultan, jang 

| roko-Perantjis ada seorang 

: pertjobaan pembakaran me-j M 

polisi dan pendjagaan tapal: 

Jerah Transmigrasi di 

  

Kata 
— Guillaume 

— RESIDEN R f: Marokko — Perantjis Augustin 
Guillaume pada Sabtu petang menjatakan, bahwa  keperbatasan : 
Pe . ana Pa dikirim ai asukan e- jang terdiri atas Sak 
serdadu rhubung dengar ap Spanjol jang semangkin bermu 

 suhan”. Guillaume menu bahwa ti jang dikemukakan 
ko—Spanjol dipi- 
lah karena hasutan 
me ,,beberapa-pe- 

menjiapkan rapat jg 

Sedjak diturunkannja sultan jang 

lama, para pembesar dizone tetang- 

ga itu semangkin memperlihatkan 
sikap jang bermusuhan, demikian 
Guillaume. Seluruh Maroko sebe- 
narnja bersatu dibawah kekuasaan 

kekuasaannja 
diwilajah Spanjol diwakili oleh se- 
orang kalif. Disamping itu di Ma- 

residen 
Maroko-Spa- 

jang 
pe- 

-merintah mereka jang berkuasa atas 

djenderal, sedang di 
njol seorang komisaris tinggi, 
mendjalankan petundiuk2 dari 

daerah2 tsb. Kini difihak Peranfjis, 
batas 

dengan Maroko-Spanjol itu  diper- 
kuat, sedang di Mersel Kebir di Al- 
djir, dekat tapal bitas Maroko-Spa- 
njol terdapat sebuah armada dari 
Spanjol. (Aneta-UP). 

. Tongar 
Tempat. Utk'/Orang2 In- 
donesia Jang Kembaji 

Dari Suriname 

MENURUT keerangan jang di 
dapat ,,Antara” tak lama lagi 
1010 orang2 Indonesia dari Suri- 
name akan sampai di Teluk Bajur 

dgn. M.S. ,,Langkuas” dan akan 
ditempatkan di Tongar dida- 

Pasaman 
Sumatera Barat. Berhubung de 
ngan kedatangan rombongan ini, 

Padang telah dibentuk suatu 
Panitia Penjambutan jang dike 
tuai oleh Mr. Abu Bakar Djaar 
Residen jang diperbantukan pa 
da Kantor Gubernur S. Tengah 
dan anggota2nja terdiri atas Ke 
pala2 Djawatan jang dekat hu 
bungannja dengan 
smigrasi. 

Dalam rentjana Panitia maka 

sehari sesudah mereka didarat- 

Ikan akan diadakan malam gem- 

bira dengan bantuan 
dang. 

t   d: rakjatnja ,,ru- 
melakukan  pemberon- 

mereka ditekan” 
fihak. . Kemudian ia 

1 ahah Perantjis di 
dikatakannj 

  

    
  

kannja memba- 
». 

“nan, (Antara) 

Dari Kantor Djawatan Trans- 

migrasi Padang didapat ketera- 

ngan, bahwa bersama dengan ke- 

datangan orang2 Indonesia dari 

Suriname itu, akan berkundjung 
'ke Padang dan daerah Transmi- 

grasi di Pasaman, Menteri Sosial 
Suroso dan Kepala - Djawatan 

Transmigrasi Pusat Ir. Tang 

2 
n Djakarta. Peda Rebo siang sebuah misi 

cris dengan menumpang 'pesawat Constellation Pontianak” 
lah tiba di Kemajoran. 

nja Idi Indonesia atas undan 
m | Kundjungan parlemen In 

-, Iparlemen Ingg 

gan parlemen Indonesia, sebagai balasan atas 
donesia dua tahun jl. ke Inggeris, atas undangan 

eris. Gambar: Pemimpin missi Lord Rea sedang diint 

masalah tran 

RRI Pa-| 

   

   

    

      
       
    
     

    

   

  

   
        
    

     

Misi parlemen tersebut telah datang 

erpiu 
RRI. t ea, 

hh 
43 

Front Nasi-| 
onal Djerman-Timur F 

Diantaranja: Perdjandjian Perdamaian 
Djerman Dan Penarikan Kem bali Se- 

mua Pasukan2 Pendudnka | 

I Djernan jau .Lothar Bolz 
sama bunjinja kepada para men 
dalam mana dikemukakan em- 
Nasional Djerman Timur. Menu- 
dalam mana termasuk semua par 
Djerman Timur, ke-empat tun- 

ongan 8 djuta tanda-tangan jang 
rman Timur itu jalah sbb.: 

1. Segera mengadakan perdjandji 
an perdamaian Djerman dan mena- 
rik kembali semua pasukan2 pendu- 
dukan. 2. Membentuk kembali Djer- 
man. jang bersatu pada dasar demo 
krasi. 3. Segera menghentikan remi 
literisasi Djerman Barat serta poli- 
tik ,persiapan2 perang” dengan dja- 
lan perdjandjian2 Bonn dan Paris. 
4 Ikut sertanja sebuah delegasi ga- 
bungan dari Djerman Barat dan: Djer 
man. Timur. dalam Konperensi 4-Be 
sar, 

Dr. Bolz dalam pada itu mengemu 
kakan pendapat pemerintahnja bah- 
wa para menteri. luar negeri 4-Be- 

sar tidak boleh berunding dengan ti- 
dak ada. wakil2 dari Djerman. 

Desakan Ollenhaser. 
Di Bonn, ibukota Djerman Barat, 

pemimpin partai Sosial  Demo- 
krat (partai oposisi) Enrich. Ollen- 
hauer. dalam pidato-radionja pada 
Minggu malam menjatakan bahwa 
apabila 4-Besar nanti mendapat ka- 
ta sepakat me -penjelesaian ma 
salah Djerman jan mokratis, ma 
ka harus mempertimbangkan. kemba 
li soal keamanan -rakjat - Djerman 
dan 'negara2 Barat. Ollenhauer men 
desak supaja “sesudah status interna 

    

Isional negara Djerman jang demo- 
kratis itu nanti ditentukan soal per 
satuannja harus diputuskan voleh pe 
rundingan2 antara suatu pemerintah 
an Djerman jang telah dipilih dgn 
bebas dan mewakili seluruh Djer- 
man, dan negara2 sekutunja. Pada 
saat itu-soal kemungkinan ikutserta 
nja Djerman dalam suatu persekutu 
an militer djuga dapat dipertimbang 
kan, demikian Ollenhauer. 

Ollenhauer djuga mendesak supa 
ja negara2 pendudukan harus menje 
tudjui untuk menerima Djerman se 

bagai anggota PBB, dan pemerintah 
Djerman jang telah dipersatukan 
nanti selaku anggota PBB akan 
menghormati segala. kewadjiban2nja 
terhadap organisasi tersebut. Ollen- 
hauer menambahkan bahwa.soal sta 
tus militer seluruh Djerman dikemu | 
dian hari mungkin dapat diselesai- 
kan didalam rangka politik keamanan 
umum dari PBB. (Antara). 

Akan Dilepas 
Dari Tentara 

Wilson Tentang Pera- 
djurit2 Amerika Jang 

Non-Repatriasi 
MENTERI pertahanan A. S., 

Charles E. Wilson, hari. Djum'at 
menerangkan, bahwa ke-21 tawa 
nan Amerika di Korea jg meno 
lak untuk di-repatriasikan, merde 
ka untuk kembali kefihak Serikat, 
akan tetapi kesemvatan ini tidak 
»slebih dari beberapa hari lama 
nja”. Dalam suatu konperensi 
pers Wilson mengatakan, bahwa 
pendjabat2 kementerian pertaha- 
nam ,,tidak mengetahui” dengan 
djelas, tindakan2 apakah jg akan 
diambil terhadap ke-21 orang itu 
mengingat riwajat ketentaraannja, 
akan tetapi ia menerangkan dgn 
tegas, bahwa ,,gadji mereka akan 
dihentikan.” F 

Dari utjapan2 Wilson dapat di 
tarik kesimpulan, bahwa dengan me 
lalui beberapa prosedur jang ada, 
ke-21 orang itu akan dipetjat dari 
ketentaraannja. £ 

Selandjutnja Wilson menjatakan 
kepada para wartawan, bahwa pada 
permulaannja A.S. ,tidak menaruh 
banjak perhatian terhadap kemung- 
kinan, bahwa beberapa orang dian- 
tara kita, akan memilih untuk le- 

“bih baik tinggal difihak utara, sesu 
“dah. diadakannja gentjatan sendjata.” 
Wilson menjatakan  kehormatannja, 

  
politik Amerika 

jitu diteruskan menurut pendapat 

H 

| Ag 

  

V, 

  

Tarki Dan 
|. Pakistan 
| Bagian Terpenting Dari 

“Pertahanan limur- . 
| Tengah 
R2 JANG LAJAK di 

1 di Washington pada hari 
abiu menjatakan, bahwa pem 
rintah Amerika menurut dugaan 
tidak akan mengeluarkan sesua 
Lang, tentang pengiri 

iman alat2 sendjata ke Pakistan 
|dan Irag, sebelum — kedatangan 
Bt ng hot Celal Bayar di 
Amerika Serikat. Menurut sum 
ber2 tadi, pemerintah Amerika 
lebih dulu ingin mengetahui apa 
kah Turki bersedia untuk masuk 
dalam suatu persekutuan pertaha 
nan bersama2 dengan Irag dan 
(Pakistan. 

  

   

Bertalian dengan itu, kundjungan 
presiden Turki Celal Bayar ke Ame 
rika minggu ini mempunjai arti le- 
bih penting, karena presiden Eisen| 
hower di duga akan membitjarakan 
dengan Bayar soal tersebu: jg mung 
kin akan merupakan permulaan da 
ri suatu sistim pertahanan di Timur 
Tengah. Dalam sistim pertahanan 
demikian itu menurut pendapat Ame 
rika, Turki dan Pakistan akan me. 
rupakan bagian? terpenting, dan se 
kalipun persekutuan ini dalam uku 
ran2 kekuatan militer mungkin tidak 
begitu berarti, dalam tingkat perta 
ma, namun arti politiknja adalah sa 
ngat penting didaerah tersebut. De- 
mikian sumber di Washington. (An- 
tara). 

— Komentar 

Nation 
Bantuan Militer Kpd 
Pakistan Seperti Bom | 
Politik Dlm Suasana 

Jg Sudah Panas 

MADJALLAH ,,Nation” : 
terbit hari Djun'at menjatakan, 
bahwa bantuan militer An f 
Serikat kepada ' 1 akan 
mempunjai akibat 

lam suasana jang 
pe Pendapat t 

kan dalam - sebuah an 
jang ditulis oleh Michael Bre 
cher, seorang anggota fakultet 
ilmu politik dan sosial dari Mc 
Gill University dan pengarang 
»Struggle for Kashmir”. 
' Dikatakan, bahwa soal bantu- 
an Amerika kepada Pakistan itu 
ternjata telah menjalakan lagi ke 
tegangan “antara India dan Pakis- 
tan, jang sudah sedjak Jama diha- 
Png akan dapat mendjadi re- 
a. Bg 
| Menurut pendapat Brecher, po 

litik Amerika jang demikian ini 
adalah suatu politik jang mem- 

panji risiko “besar.” Dikatakan, 
hwa kekuwatiran dipihak In- 

dia tentu - akan mendorong India 
untuk menempuh segala djalan 
guna menentang persekutuan mi- 
liter Amerika/Pakistan itu, jang 
berarti tanah subur bagi hidupnja 
partai komunis India. ate 

Salah satu kemungkinan bila 
jang demikian 

Brecher ialah, hilangnja sebuah 
negara besar jang netral di Asia, 
jaitu India, sebagai negara saha- 
bat. (Antara) 

DEMONSTRASI UMAT IS- 
LAM DI BANDJARMASIN. 
Beribu-ribu umat Islam » di 

Bandjarmasin Djum'at sore -me- 
ngadakan demonstrasi untuk men 
desak kepada pemerintah supaja 
segera mengambil tindakan dan 
menuntut mereka jang menghina 
agama Islam dan agar peristiwa 
ini tidak terulang lagi. Tuntutan 

kepada M. Kartawinata cs. dari 
Permai” jang oleh para demon- 
'stran dituduh 
|kan kata2 penghinaan itu dida- 
lam rapat. 
,Permai” jan 
a. Begitu pula utjapan jang ber- 

sifat penghinaan jang dikatakan 
pern 
di di j 
ngatakan, bahwa Al Our'an. tidak 
"sesuai lagi dengan djaman seka- 
rang. : 

ebelum berdemonstrasi sam- 
bil mengutjapkan takdir ,.Allahu 
Akbar”, lebih dahulu diadakan 
rapat raksasa dilapangan Merde- 
ka, jang diselenggarakan oleh 
»Badan Pembela Islam” Bandjar- 
masin. aa 

SEDIKIT IMIGRAN KE 
SINGAPURA.   “bagaimanakah ke-21 orang tsb ,,bi- 

'sa berubah pikirannja” dan mendja- 
di ,,tidak sesuai lagi kesosialannja”. 

: (UP—Aneta). 

! DEMONSTRASI MAHASISWA2 
SPANJOL MENENTANG KE- 
DATANGAN RATU ELIZA- 

3 BETH Il. 
Serombongan jang terdiri dari be 

berapa ratus mahasiswa Spanjol, de 
ngan disokong oleh orang2 lain jang 
sedang berada didjalan, hari Sabtu 
mengadakan demonstrasi untuk me- 
nentang kedatangan Ratu Elizabeth 
dari Inggris di Djibraltar jad. De- 
monstrasi itu berkumpul dimuka ge 
dung balai-kota, dimana walikota 
Dalam pada itu tidak diwartakan ten 
tang adanja insiden2, 

  

  

da hari Djum'at melaporkan adanja 
tjatatan imigran rendah. jang telah/ 
masuk ke Singapura semendjak. ber- 
lakunja undang2 imigrasi baru 

tuk mempertahankan kemasukan imi 
gran terbatas jang hanja diperboleh 
(kan bagi golongan jang tjakap dan 
berpengalaman jang tenaganja dibu 
ituhkan didjadjahan Singapura, atau 
daerah negara2 fedrasi. Selama em 
pat bulan hingga tanggal 31 Desem 
ber jang dibolehkan masuk adalah 
1686 Tionghoa, 671 orang India, 311 
Inggeris dan 114 orang kebangsaan 
Jainnja. Orang2 Tionghoa jang ma- 
suk disana selama masa tersebut se 
muanja adalah keluarga2 penduduk 

« » 

Uusl 

Dan Per 
Tak Akan Ada P 

| kemerdekaan dan kedaulatan t'ap 

nan dea ang 
ele (Yan fikiran untuk me 

ini dikatakan terutama diudjukan | 

telah mengutjap-' 

umum ulang tahun: 
ke-26 di Djakar- 

al 

diutjapkan oleh Mr. Ha-: 
umatera Tengah, jang me-: 

Pembesar2 imigrasi Singapura pa. 

865 
djak tanggal 1 Agustus. Undang2 bal 
ru itu pada umumnja ditudjukan, un 

H 

Indon. 
    

Kolonialisme £ 

Sambutan Yjody Dan Sar ono Dlm Resepsi Kongres Perdamaian Nasional 

| MENTERI KEHAKIMAN Mr. Djody Gondokusumo, sebaga' wakil pemerintah jang mewakili 
pula Perdana Menteri jang berhalangan datang, dalam sambutannja dalam resepsi Konggres Nasio- 

nal untuk Perdamaian jang pertama dan diadakan di Djakarta Minggu malam sekali lagi menegas- 
kan politik pemerintah terhadap perdama'an dunia, jaitu jang telah diutjapkan terhadap Parlemen 
sebagai berikut: Politik luar ne geri pemerintah adalah politk bebas jang aktif berdasarkan kepen- 

tingan seluruh rakjat dan ditud'ukan pada perdamaian dun'a. Dalam sambutannja itu Menteri Djo- 
dy atas nama pemerintah mengharapkan hasil baik kepada konggres ini untuk kepentingan politik be- 
bas, untuk kepentingan perdamaian dunia dan untuk kepentingan rakjat Indonesia seluruhnja. 

Mr, Sartono sebagai - Kerua 
“Parlemen dalam mengutiapkan 
sambutannja antara lain katakan, 
bahwa perdamaian dunia jg ke-j 
kal hanja mungkin tertjapai da- 
lam suasana persaudaraan antara 
bangsa2 dan apabila tiap2 bang- 
sa' dimuka bumi ini diakui dan 
d' hormati hakuja untuk menen- 
tukan nasibnja sendiri, apabila 

tiap bangsa diakui dan dihorma- 
t: Roabila tidak ada lagi pen- 
djadjahan oleh bangsa jang sa- 
tu atas bangsa jang lain: apabi- 
la tidak ada tjampur tangan se- 
suatu bangsa dalam urusan da-' 

'lam negeri bangsa lain: tidak ada 
usaha untuk menjeret-nieret se- 
suatu bangsa untuk didjadikan 
sekutu guna peperangan dan me- 
ngkluk-naklukan bangsa2 lain. 

Dikatakan oleh Mr. Sartono bah- 
Wa tuntutan bangsa Indonesia seka- 
rang untuk memasukkan kembali 
Irian Barat kedalam wwilajah Repu- 
blik Indonesia adalah tuntutan un- 
tuk kemerdekaan dan perdamaian. 

| Kemerdekaan Indonesia, India, Bir- 

ma, Malaya, Pilipina, Djepang Tiong 
kok, Pakistan,. Vietnam, Korea, pen- 
dek kata, demikian Mr. Sartono. ke- 
merdekaan bangsa2 diseluruh: dunia 
ini dan “perdamaian dunia adalah 
Isatu dan tidak dapat dipisah2-kan. 
Ia harapkan kongres ini akan mem- 
berikan hasil jang sebesar2nja bagi 

| perdamaian dunia umumnja dan ba- 
|gi kemerdekaan dan keamanan 
bangsa Indonesia chususnja. .. 

Resepsi tsb. dipimpin oleh Supar- 

do dan dibuka oleh Njonja Rasuna 
Said. Selain oleh tamu2 undangan, 
antaranja nampak Walikota Sudiro, 
kongres dihadiri oleh 100 wakil Ko- 
mite2 Perdamaian Daerah2. 

Resepsi dimulai sesudah dinjanji- 
kan Lagu Kebangsaan dan Lagu 
Perdamaian. Diatas podium Selain 
Dwiwarna, nampak 5 bendera nega- 
ra2 besar, jaitu Inggeris, Amoska 
Sovjet Uni, Perantjis dan RRT. 

Dalam resepsi kongres ini Ir. Se- 
tiadi sebagai wakil Komite Pusat 
Pembela Perdamaian Dunia untuk 
Indonesia antara lain menerangkan, 

bahwa para peserta kongres bukan- 
lah semata-mata anggota2 Komite 
Perdamaian Pusat dan Komite Dae- 
rah2, melainkan pula pentjinta2 per- 
damaian dan peri-kemanusiaan ' dari 
berbagai tempat dan kedudukan jang 
berkehendak menjumbangkan tenaga 

1 mbela kepenti- 
1 jan. ' Penjelenggara 

kongres 'adalah suatu panitia dari 
kalangan jang luas, didalamnja ter- 
dapat para terkemuka dari berbagai 
golongan, berbagai pandangan hidup, 
lapangan pekerdjaan dan kepertjaja- 
an agamanja. Se 

' Dalam kongres ini setiap orang 
jang tjinta damai dapat ikut serta 

dalam diskusi2 mengenai perang dan 
damai , dan ikut serta menentukan 
langkah2 untuk membela perdamai- j 
an dan mentjegah petjahnja perang : 
dunia baru. : 

Patut ditjatat, bahwa dipodium, 
tempat duduk Panitia Penjelenggara, 
nampak antara lain dari golongan 
terpeladjar Prof. Prijono dan- Prof. 
Purbodiningrat, golongan pengusaha ' 
Oei Liong Thay, golongan “buruh 
Njono dan Runtutambi, selain itu 

| rena ini memberi kesempatan ke- 

dalah Utk 
d 

erdamaian Selama Masih Ada 
amalan 

Politik Indonesia didasarkan pu- 
la pada apa jang dinamakan ,,good 
neighbour policy”. Bagi Indonesia 
perdamaian memang penting, ka- 

pada rakiat untuk mengusahakan 
pembangunan. Sebab 'itu tiap2 
usaha dari pihak jang mana sadja 
jang sungguh2 untuk mentjapai 

emer- 

    

Ternak 
PN 

  

k   perdamaian disambux dengan gem 
bira oleh pemerintah. 

Mr. Sartono katakan, bahwa tidak 
hanja negara-negara, djuga tiap-tiap 
orang menghendaki adanja keama- 
ndn dan perdamaian. Pemimpin-pe- 
mimpin negara sekarang semuanja 
berbitjara tentang perdamaian. Kaum 

agama sudah sedjak lama berbitjara 
tentang perdamaian. Agama Keristen 
menghendaki damai diatas dunia, 
Agama ' Islam. djuga demikian. Islam 

artinja damai. Setiap orang tidak 
menjukai perang dan menginginkan 
perdamaian jang kekal didunia ini. 

Setelah menguraikan, bahwa. per- 

damaian dunia jang kekal hanya 

mungkin tertjapai djika tidak — ada 

| pendjadjahan dan sebagainja, Sarto- 
no katakan, bahwa revolusi Indone- 
sia adalah djuga revolusi untuk ke- 
meredekaan dan perdamaian dunia. 
Tiap-tiap perdjoangan bangsa Indo- 

nesia sekarang untuk menolak dan 

untuk menentang tjampur tangan 
bangsa lain dalam soal-soal dalam 
negeri kita sendiri adalah  perdjoa- 
ngan untuk  kemerdekaap dan per- 
damaian. Tuntutan bangsa Indonesia 

sekarang untuk memasukkan kemba- 
li Irian Barat kedalam wilajah Re- 
publik Indonesia adalah tuntutan 
untuk kemerdekaan dan perdamaian. 

(Anr.) 

14 TAHUN PENDJARA KA- 
RENA DITUDUHKAN DJA- 
LANKAN SPIONASE UTK. 

SOVJET UNI. 
Pengadilan militer Amerika di 

Frankfurt pada hari Djum'at te- 
lah mendjatuhkan hukuman pen- 
djara selama 14 tahun. kepada 
Georgi ” Vladimeroviteh Heruns- 
chi alias Geor Mueller atas tudu- 
han mendjalankan  pekerdjaan 
mata2 untuk Sovjet “Uni. Isteri- 
nja, seorang Djerman jang ber- 
asal dari daerah Sovjet, didjatuhi 
hukuman pendjara selama 2 ta- 
hun karena dipersalahkan telah 
membantu suaminja dalam men- 
dialankan kegiatan spionase tsb. 
Herunschi adalah bekas kapten 
dalam tentera Sovjet. 

“Diab an 
Di Okinawa? 
ANGGAUTA PANITYA perta- 

hanan senat Amerika Overton 

nja sudah mendekat bahwa pasu- 
kan2 Amerika di Djepang beserta 
keluarga mereka dipusatkan keben- 
teng Amerika di Timur Djauh-Oki- 

nawa. Pasukan2 kita djikalau di 
tempatkan ditempat2 jang demikian 
strategisnja akan masih dekat djuga 

dengan Djepang untuk dapat digu- 
nakan djikalau terdjadi sesuatu ge- 
rakan Rusia dan meskipun demikian 
'mereka tidak dalam kekuasaan djak 
sa2 dan pengadilan2 Djepang. Kea-   golongan. tani, bekas pedjuang, pe- 

muda, parlemen dan lain2. | 
Pembitjara selandjutnja mengurai- ! 

kan usaha UNO sebagai ekspiremen ' 
jang kedua sedjak selesainja perang? 
modern, jang kini menghadapi tidak | 
sedikit rintangan dan kesulitan jang ' 
seolah-olah hampir tidak dapat di- 
atasinja. Baru beberapa tahun seha- 
bis perang dunia ke-2, bajangan pe- 
rang dunia jang baru sudah mulai 
mengantjam dunia lagi. 
ta i 

Pada achirnja ia mengadjak pa- 
ra hadlirin bersama mengusaha- 
kan agar kongres ini nanti dapat 
memberikan sumbangan jang 
berharga bagi perdamaian dunia: 
supaja dapat ikut mengusahakan j 
terlaksananja prinsip berunding 
untuk penjelesaian segala sengke- 
ta antara bangsa2, supaja dapat 
ikut men an berkurangnja 
ketegangan2 antara bangsa2: su- 
paja dapat ikut mengusahakan 

|terdjaminnja hak kemerdekaan 
dan hak hidup bagi setiap bang- 
sa dan hapusnja pendjadjahan 
oleh bangsa jang satu atas bang- 
sa jang lains supaja dapat ikut 

| mengusahakan terlaksananja hi- 
dup berdampingan setjara damai 
antara semua ngsas sehingga 
dapat Me an perhubu- 

pena jang saling menguntung- 
an 
Djustru saat konggres ini di- 

(selenggarakan adalah saat jang 
| bersedjarah dengan  bersedianja 

4 negara besar mengadakan pe- 
rundingan di Berlin dalam peme- 
tjahan beberapa masalah dunia 
jang genting dan mudah2an, de- 
(m'kian pembitjara, terlaksana pu- 
la perundingan jang lebih leng- 
kap mengenai segala sengketa 
bangsa2 dengan ikut sertanja wa- 
kil negara2 jang tidak kurang be- 
sarnia dalam arfi mewakili pen- 
duduk umat manusia jang bera- 
tus djuta djumlahnja seperti RRT 
dan india serta lain2nja. 
na Pidato Djody dan Sartono. 

Dalam sambutannja selain apa 
'ang telah ditjatat diatas Menteri | 
Kehakiman tegaskan, bahwa poli- 
tk bebas adalah alat kedaulatan 
Indonesia, Politik bebas Indonesia 
tdak berpihak pada blok 
tetapi djuga tidak berarti issolasi. 
Untuk kepentingan perdamaian| 
dunia, pol'f'k bebas jang telah dis: 
pih oleh Indonesia disertai akti-| 
Vitet berdasarkan kerdja-sama ne-' 
gara2 Asia dan Afrika guna mem- 
brantas kolonialisme, Karena se- 
loma ada kolonial'sme, kata Djo- 

| 

( 

blok2 besar, | gi 

daan2 penghidupan di Okinawa te- 
lah meningkat 100074 dibawah pe-j 

kata : 
kita kini bisa ! 

merintah pendudukan 
Brooks- dan rakjat 
mentjurahkan pikirannja terhadap 
soal ini dan melihat kedepan untuk 
membuat rentjana, menentukan sua 
tu sa'at dimana pasukan2 kita da- 
pat ditarik “kembali dari Djepang 
dan menempatkan mereka di Okina- 
wa dimana 
sangat diperbaiki. (UP). 

kita, 

Brooks menerangkan, bahwa waktu ' 

keadaan penghidupan ! 

|Sapi ini oleh seorang anak telah danat dibawa dari daerah melapetaka 
' dibawah hudjan abu lebat ke daerah jang lebih aman di Djerakah. Sapi 
dan anuk tersebut hampir tidak dapat dikenal karena lapisan abu jang 
tebal. Kelihatan si anak sedang membersihkan abu. Dibelakang tampak 
sebuah “gubuk jang sementara cipergunakan untuk dinas. pengawasan gtu- 

nung berapi di Djerakah. 
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WAKIL PRESIDEN merangkap 
Garcia, pada hari Saptu telah meng 

wa pemerintah Magsaysay menijari   

  

Offensif Wa- 
nita S'pura 
Suatu Dunia Dgn Satu| 

Suami Sadja'"! | 
PERDJUANGAN kaum wanita 

untuk memperoleh suatu dunia 
dengan seorang suami hari Sabtu 
mendjadi lebih sengit, ketika 
kaum wanita di Singapura tadi 
melantjarkan ,,offensief” mereka 
dengan mengadakan penjebaran2 
serat2 selebaran dalam perang | 
urat sjaraf diseluruh kota. | 

,Seorarg suami tidak bisa mem 
perlakukan lebih dari seorang istri 
setjara jang adil”, kata surat2 se-' 
lebaran itu. Akan tetapi tidak se-| 
mua kaum ibu di Singapura me-| 
njetudjui pendapat itu. Bebebera-' 
pa diantaranja ada jang berpenda- 
pat, bahwa tak ada salahnja dji- 
kalau seorang suami mempunjai 
lebih dari seorang istri djikalau 
dikehendakinja. 

Di Singapura hampir terdapat 1 
.djuta orang Tionghoa dan 200.000 
orang Muslimin. Kaum lelaki Tiong ' 
hoa diperbolehkan” mempunjai istri 

| sebanjak jang dikehendakinja,- se- 
dang kaum Muslimin diperbolehkan 
tmempunjai 4. orang istri jang paling 
banjak. : 
Karena tidak menghendaki keada- 

an2 dibiarkan sebagai sekarang, de- ! 
wan wanita di Singapura telah me- 
njusun suatu undang2 untuk mela- 
rang polygami. Dalam minggu jang. 

:lalu dewan tadi mengintensifir kam- 
panje untuk membatasi kaum lelaki 
dengan membagi?kan surat2 sejeba- 
ran. (UP). i 

  

' 
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' 

15 NEGARA SUDAH MENJE-, 
TUDJUI PERMINTAAN 

INDIA. 
Menurut berita A.F.P.. Syria 

dan Libanon telah menjetudjui 
permintaan India supaja Madjelis 
Umum PBB dalam bulan Pebrua- 
ri bersidang lagi untuk merun- 
dingkan masalah Korea, demi- 
kian malam Sabtu diumumkan 
oleh sekretariat PBB. Dengan 
demikian kini sudah ada 15 nega- 
ra jang menjetudjui permintaan 
India tersebut. Tetapi perminta- 
an India itu baru dapat dilaksa- 

jnakan bila 31 negara menjatakan 
| setudja. (Antara) 

  
  

Pasukan2 Perantjis Jang 

DENGAN DIBANTU oleh 

berlangsung 60 menit, peluru2 
kan kearah kamp tersebut akan 
Perantjis tidak terdapat kabar2 

nial no. 40 jang menjambung de 
Bien Phu didaerah sekitarnja. 

Didjadikan Hari ,,Anti 
Pakt Pakistan-USA" 

DEWAN PERDAMAIAN In- 

dia telah memutuskan untuk me- 

gai suatu ,,Hari anti Pakt Militer 

Amerika Serikat-Pakistan”. Me- 

(nurut berita KB India, Balai-ko- 
ta Ambala (Punjab Timur), telah 
menerima baik sebuah resolusi 
jang dengan keras mentjela usul 
persekutuan militer antara 'Ame- 
rika Serikat dan Pakistan, ,,jang 
tidak sadja berarti membawa pe- 
perangan dekat dimuka pintu In- 

a, tapi djuga 'membahajakan 
perdamaian dunia”. 

Selandjutnja resolusi itu me- 
nambahkan bahwa dengan mem- 
berikan bantuan militer kepada 
Pakistan, Amerika Serikat telah 
berusaha. untuk merusak hubu-   dy, tidak mungkin ada perdamai-   Tionghoa, 

    

Tah le ah mba Uh $ oo LD 
1 

ngan2 antara India dan Pakistan, 
dan membuat masalah Kashmir 
mendjadi lebih ruwet lagi. (Ant.) 

  

Vietmiah Lantjarkan Se- 
rangan Atas Dien Bien Phu 

djun Dalam Pertempuran Indo-China 

minh untuk kedua kalinja dalam dua minggu telah menjerang pa- 
sukan2 Uni Perantjis jang ditem patkan dikedudukan2 mereka di 
Dien Bien Phu selama Sabtu malam. Selama adanja serangan ig 

ran mengenai serangan itu sampai di Hanoi, markas besar Peran- 
tjis di Hanoi mengatakan, bahwa serangan2 pemboman oleh ang 
katan udara Peranfjis telah dipindahkan dari sasaran dijalan kolo- 

Hari 14 Februari 

nganggap hari 14 Februari seba-: 

Ditarik Dari Korea Ter- 

tembakan2 mortir pasukan2 Viet-   
mortir ukuran 81 mm dihudjan- 
tetapi dari kelingan2 pasukan2 
adanja korban2. Sementara lano- 

Ita sungai Merah dengan Dien 

Selama tiga hari terachir pesawat- 
pesawat tempur Perantjis dan pem- 

'bom2 ringan telah memusatkan se- 
rangan2 mereka terhadap  pusat2 
persediaan dan  pasukan2 diantara 

| Tuangiao dan kamp2 jang digali di- 
dalam tanah. ' Meskipun kalangan2 

militer di Hanoi berpendapat, bah- 
wa kedudukan Perantjis “dan Viet- 
nam tjukup kuat untuk melandjut-) 

  
kan perlawanan jang lebih lama, | 
oleh mereka  sebaliknja ditamhah-' 
kan, bahwa komando Dien Bien | 
Pu tidak mempunjai maksud | untuk 

segera melantjarkan serangan. 
Sementara itu dari Saigon  dika- 

barkan. bahwa menurut  pengumu- 

man2 markas besar pasukan2  Pe- 
rantjis Sabtu malam, batalion  Pe- 

rentjis jang telah bertempur di Ko- 
reca untuk pertama kalinja telah tu- 
rut mengadakan “aksi di Indotjina 
dengan mengadakan operasi2 pem- 
bersihan2 didaerah pegunungan jang 
penuh hutan2 “dibarat - pelabuhan 
Tinghoa di Annam dimana pasukan2 
Vietnam dan Perantjis mengadakan 
pendaratar pada minggu jang lalu. 

Sementara itu pasukan2 dibawah 
komando djenderal Rene Cognv me- 
landiutkan operasi2  pembersihan2 
setjara systematis jang terutama di- 
tudjukap terhadap pangkalan? Viet- 
minh didelta sungai Merah. 

(AFP-Aneta) 
Au 

  
  

Ge 

Pilipina Tawarkan Pemben- 
takan Blok Ekonomi Dan 
Kebudajaan Asia Tenggara 

matis tentang solidaritet negara2 Asia Tenggara jang disandarkan atas 
integrasi ekonomi dan kebudajaan, Dalam pidatonja dimuka ,,perhimpu- 

nan Masaalah2 Luar Negeri Pilipina' 

masi serta perdagangannja didaerah Asia Tenggara. Ditegaskannja, bah- 

|wa politik luar negeri Pilipina ditudjukan untuk memperkuat kembali po- 
'tensi ekonomi dan kebudajaannja. dan dalam 
hubungan ekonomi dan dagang dengan negara2 Asia Tenggara itu Pili- 
pina akan merupakan faktor jang positif didaerah tersebut. 

| 

  

i dengan Muang Thai, India, Bur- 

' Pilipina harus mempunjai tjada- 

'ngan steriing, 

“saalah konvertibilitet mata mang, 

saysay menjatakan pada “hari. 
Saptu, bahwa bangsa Pilipina - 
dan Amerika akan selalu per- 

'djuang berdampingan” dimasa 

di Garden Hall, mulai djam 8 pagi 
hingga djam 2 siang. Dalam upatja 

:India Taman Suropati. akan diada- 

.dia di Djakarta. Demikian ber 

| Iagi akan mendjadi sebuah hotel,   

menteri luar negeri Pilipina, Carlos 

imukakan suatu tawaran jang dra- 

', Garcia mengumumkan pula, bah- 
perluasan lebih Jandjut dari diplo- 

usaha untuk memperluas 

Menurut sumber2 jang ber- 
tanggung djawab, rentjana Gar- 

Cia itu kini sedang  dibitjarakan 

setjara informil antara pembe: 

sar2 Pilipina dan wakil2 diplo- 
matik dari negara2 jang ber- 

Sangkutan. Dalam pertemuan de- « 
ngan ,,Perhimpunan Masaalah2 ' 
Luar Negeri PPilipina”, Garcia 
menjatakan, bahwa djika privi- 

lege2 Pilipina dalam pasar Ame- 
rika dihentikan, maka, Asia 
Tenggara tampaknja akan me- 

rupakan lapangan jang paling. 

baik bagi perluasan perdagangan, 
la menyesali, bahwa Pilipina sas 

ngat tergantung dari pasar Ame-!' 
rika, jang  menjebabkan madju:' 

nja beberapa - bahan sadja jang 

diminta oleh pasar Amerika, 
Garcia — mendjelaskan, “bahwa 
himega kini Pilipina hanja mem- 
punjai sedikit perdagangan sadja 

2 

   

ma dan Malaya, : 
Minggu jang lalu Garcia telak 

mengemukakan pendapat, bahwe 

dan dalam pada 
itu ia minta supaja selekas mung- 
kin diadakan ' penjelesaian ma- 

sebagai langkah kearah realisasi 
blok ekonominja. 

Pilipina dan Amerika akan 
berdjuang berdampingan di- 
masa damai dan perang: 

Dalam pada itu Presiden Mag- 

damai dan perang untuk mem: 

pertahankan keadilan, kebebasan 
dan demokrasi. 3 

Dalam djamuan jang diadakan 
untuk menghormati serombongatr 

opsir2 Amerika, Magsaysay mem- 
peringatkan, bahwa 50.000 -pek 

muda Amerika telah mengorba 

kan djiwanja untuk membel 

kan Pilipina dari Diepang dalam 
perang jang lalu. (Antara). “. 

     

Hari Kemer. ari Kemer- 

dekaan India. 
Akan Dirajakan Dise | 

luruh Indonesia 
PADA TANGGAL 26 DIANUA 

RI, hari 4 tahun lahirnja Republik 
India akan dirajakan diseluruh “Indo " 
nesia oleh penduduk India jang di- 
am disini. Oleh Perhimpufian India 
(Indian Association? di Djakarta pe 
rajaan tersebut akan dilangsungkan 

8 

ra tsb antara Jain akan dinjanjikan 
lagu Kebangsa#n India, oleh pemu 
da2 dan pemudi2 dari Gandhi Me- 
morial School, perlombaan? olahra 
ga, pedato2 tentang kehidupan Ma- 
hatma Gandhi dll. Antaranja akan 
berpedato djuga Kuasa Usaha India 
Malam harinja digedung Kedutaan 

kan perajaan jang akan dikundjungi 
oleh para Menteri dan pembesar? In 
donesia lainnja,  corps diplomatik 
dan penduduk, Djakarta jang terke- 
muka dan anggota2 masjarakat In- 

i rita jg 
disampaikan kepada ,,Antara”. 

Rumah Hitler 
Djadi Hotel 

Tempat kelahiran Adolf Hitler 
di Braunfu, Austria, tidak lama 

demikian menurut harian ,,Neues 
Wiener Tageszeitung” pada hari 
Djum'at. s 

Antara tahun 1938 dan 194 
rumah tempat kelahiran Hitler itu 
didjadikan ,,Museum Hitler” dan 
dianggap sebagai salah satu ke 
bang gann nasional dari Djertian 

itler, : 

  

SEORANG WARGANEGARA 
DJEPANG DITANGKAP ' 

Pihak pabean lapangan terbang 
Kemajoran Djakarta menerang- 
kan, bahwa pada hari  Djum'at 
siang seorang warganegara Dje 
pang Shigi Toyi Shimura jg akan 
pergi ke Tokyo dengan pesawat 
KLM ditangkap oleh pabean tsb. 
karena diketahui bahwa ia hen 
dak menjelundupkan 30 dollar 
Amerika keluar negeri. Jang ber 
sangkutan sementara itu telah di 
serahkan kepada polisi untuk di 
periksa lebih landjut. Shang



      

    

304. Exp. Kw. 

   
| TYPE PALING BARU 

    

| Kadipaten, 5 Mei 1953. 

3 "Fasih Tabib WAHID MAWN, Tamblong 40 Bandung, 
alang kami sekeluarga mengutjap terima 
Gg karena Dea aja, setelah makan Pil VIRA- 
NOL dari tuan, meta ea saja djadi sehat dan kuat. Kaki, ta- 

. ngan, jang tadinja. biasanja dingin, sekarang baik, makanpun 
mendjadi nafsu. | 

- | Pendeknja sekeluarga “Achmad Katawi ja sangat memudiji - 
2. $ kepada obat VIRANOL jang mandiur, keluaran Tabib A. 

- I- Wahid Mava, Yamiiong 4 40, Bandung. 
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. Sekianlah. 
Hormat, 

    

  ACHMAD NATAWIDJAJA. 

1 Lampu dgn Mata Kutjing 
.» Onderdeel sedia komplit 

  

| II . saja “ 
ERCEEVIT 

      
aja “betika 

semua vitamin 
jang berguna 
untuk badan 

  

  

  Geitains Pest 2 $ | 
pan sn “ag : 

  

  

  

    

5 Ai Viodevak Na 

P.SMI ke V 
ma ng Sin Min, Dj. Mesen 1 Solo, 

a d 22 Bea oleh “Perkumpulan Sekolah2 Modevak 
onesia (P.S. M.IL) telahdiadakan Udjian Modevak ke V.         

pada 

gs, Modjokerto, Djombang, dan di- 
'dari Surabaja. P.S.M.I. berkedu- 

em punjai Daftar Penetapan Menteri 
No. J. A. 5/83/18.   

    

   Dil. Tambaksegaran 92, SOLO 
. Pemimpin Ni Go Siong Jauw 

2g | 2. Untuk LERARES 

. Njx Sie g HoenNa 5S. Nn. Liem Aj 
Le ae 6. Nn. Sumarjati 

HS mt - Tjan Lan Ing 
. Tjia Hian Nio - 

Sar Nan. Jap Bok Lan 
Untuk COSTUMIEEE 

Nio 

    

    2 

  

“ Nj basa 4. Nn. Liem Elmier 
Pa Nb Ko Lena Ae 5.-Ni. Sudarjo 

Naa Tio Tjiat Haa 6. Nn. Kwan Marie Nio 

22 dari Modevak Kuma "BEA UTY”, Limabelasan 42, Solo 
3 ah Pemimpin Nona: LIE ERNA NIO 

Untuk COPEUSE Untuk COSTUMIERE 
ae Nn. Tjia Kiat Ling . 2Nj. Adi Suseno 

dari Modevak Kursus "SARI 

    

   Nn. Loe Giok Kiet” 
, Dji.- Margojudan, Solo 

   

  

an ng “Pp impin. Ni. SOEKATMA : 
Sega sa “Untuk COSTUMIERE 
Ng. Motpotyonjang Naa | «2. Nn, IL. Wartiningsih. 
  

 BEMNG TENUN No. 2075 Tian ARA 
Bk KOPERASI — PERSATUAN 'TENUN dan PABRIK2 TENUN 

Sg -lainnja, mulai .sekeradig dapat beli langsung pada : 

DISTRIBUTOR DJANTRA: 

da Mij, ,MERCURY”     

   

  

  

ar “penting 
Untuk SIN TA “mudi dari ini hari, kita punja persediaan rupa2 
SPATU, KOPER KULIT, TAS. dl. harganja @naranban dan 
EaaaaI tetep tinggi. . 

   n Um MAN 
Berhubung in kan, 2 mulai ini hari tidak ada pertundjukan, 

2 Mapan diadakan Banana" akan diumumkan pula. 
ae « Rax, ORION - METROPOLE 

: res, Semarang. 

  
majas aa Dapat heli 

pada : M.S. Rahat 
“TABIB a 

'Seteran 109 — Semarang.   

  

TAKE 
(Dibawah pengawasan Notaris Raden Kadiman) 

2 | 3 Pn” FORD ZEPHYR sedan 1953 

dala Harian ,,Suara Merdeka” 
DAN. ALAMAT2 LAIN JANG TERKENAL. : 

NB. Untuk luar kota tambah Rp. 0.50 (ongkos pengiriman) 

  

MORRIS MINOR Touring 

B.S.A. ng 
Kemudian banjak lain-lain prijs jang menarik. e 
3 PRIJSKLASSEN berarti tiap2 lotmendapat 3 kemungkinan utk Mebabak hadiah 

. Termasuk LOT-LOT a Rp. (EN Wetan) 
Purwodinatan Utara Ila 
SEMARANG   

  Specialist untuk WASIR (Ambeien) 

  

  
    
TA Na NA Aga AR Tag MANA TA Re Ian ana aa 
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OBAT2 UNTUK 
SEGALA RUPA 
KEPERLUAN. 

1)  Losman's Vigosen Tablets. - -— ul 
Obat ini menamb an darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi t 'baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan: jang badan lemah dan berpenjakit: 

»)  Losmaw's Enmmnenagogue Tablefs. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor men gumpet, perut berasa sakit kurang 
“darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

c) Losman's Leucorrhoea Tabiets. Rp. 12, 50 
Berguna sa buat perem puan sakit toputihsh (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losmar's Santal -Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

D Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.-— 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 

8) Losmar's. Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) Losman's Calosion Tablets. Rp. 12,50 
« Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
)  Losman's Neuring Pil. Rp. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak Jemah, pikiran tidak tentu. 
D  Losmar's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 - 

Obat adjaib buat hilangkan PesguA atau bongsiat. 
k) Losmarn's Deafness Pil. Rp. 12,50 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
D  Losman's Rheumatic Pil. 2. Rp. 12,50 

Untuk sakit tulang entjok d.l.l. sakit rheumatiex. 
m) Losman's Antacid Powder. 4 

Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur, 
n) Losmans Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,50 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa-sakit d.!1. 

0) Losman's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

TONG Semarang: TEK SEN.G 
PELAN AN 

? 

ASTHMA, KEPUTIHAN, IMpo-| 2 gan 
TENTIE dan lain-lain penjakit. . K2 . 

Djam bitjara: 2—12 pagi Bantulah 
5—7 sorelr 2: ne 

—— SR TE 
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Ada betis » : re 
Tjat Rambut : "RAMBUT, METICAL KL. OINMENT/, i 

$ ayer. 
"af Rambut : ,MERAK”:" Japan PPRKADOL/AT.COO1, ai 

: Sia pan DE MEN trans 
PUROL ZALF dan PUROL 2 Kalktabl. dg vitaminen (L. Negri) 

Seven Seas caps./Levertraan. 3 
Matjem2 ZETPILLEN. Matjem2 GRAM-PANAS 

: (untuk ambeien) untuk “perusahaan. 
Barang2 ZWITSAL/JOHNSONS. Maatglas/Kookkolf/Trechter. 

Drogisterj ,,0 NG“ 
KRANGGAN TIMUR 21. — Pa 1419 — SEMARANG. 

'Sanostol/Haliborange/ Hepabos. fa 

  

  

)BAT KUAT) 
ISTIMEWA 

  

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

4 Sekali tjobalah akan berbukti Tenan, akan merasa lain dari pada 
tain. Seboiol Rp. 20.—. 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, obat. istimewa, (keterangan lebih jelas dalam doos). 

.4 Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang. merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

jotjok. "Sebotol Rp. 20.— 
| PREGNOL nebak (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 
Rp. 25.— 

(TJAN- DC CREAM untuk kekolotan tanda2, hitam dimuka 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

10.— Rp. 
” NG ru HAIR CREAM untuk “hilangkan Sebotol 

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

HARUS TAMBAH 1: op ONGKOS KIRIM 
DD. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — 8 A N DU N G 

3 Laga BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN- AGEN: 
| Semarang : “Toko Obat Eng Tay Ho ekodjan 101: Magelang : 
| Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

( Betjinan 75, Djogja: Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat Tjirebon. 

rambut. 

La Sita —— 
Roy Rogers 

  

an Menteri Sovjet Uni, telah meng- 
h Soviet. Selama 120 hari Na 

dalam AGFA COLOR!!! 

  
| 

  

WE'KE HOME, TRIGGER--HMMM! WONDER WHAT 
THAT Bic WAGONS DOIN' IN THE KANCH YARD/   

— Kumi sampai di rumah, Trigger......iiiioiiy Hem. Aneh ada apa 
    

I THOUGNT I.RECOGNizeD Y 
TFAT RIG/ HEN,WILLIE-- 
X O'DOOLEYI 

£ na 

ITS 6002 TO GEET EK NOwPN, KOYa You Wibue, You JuowoyiwasNit | OLD FAKERY PXPEETIN You £0 4            
— Yaja rasa, saja kenal kereta — Saja senang melihat engkau, 

  

| kereta besar itu berhenti di dalam lapangan peternakan! besar itu! Hey, Willie... Willie Willie, engkau penipu tua! O'Dooley! — Eh. apa chabar. Roy... 
apa chabar! Saja tidak menduga 
un kedatanganmu dengan tiba-tiba 

& itu 
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djam 12. 30 siang syami kami : 

R. SUK ARSO 
Kepada Dokter, djururawat2, familie, teman2 sedjawat, han- W 
dai taulan serta sdr2 Rukun Tetangga Kp. Jusup, jang te- MM 
lah memberi sumbangan baik jang berupa fikiran, tenaga 
maupun benda, kami mengutjapkan beribu-ribu terima kasih. , 

Semoga Tuhan jang Maha Esa akan membalas segala M 
kebaikan dan keichlasan saudara" sekalian. : 

Kami jang berduka tjita 

VR. Aj. SOEKARSO 
Kp. Jusup 62 — Semarang, 

  

  

Untuk Industrie Ketiil dan Besar pakailah : 

Dapat dilever dari persedia an : 

' Enkel phase 115 Volt dan 125 Volt. 
S0 Oaten NAS Did ta K/I — D3 3/4 DP. K 
Drie phase 200/400 Volt” dan 220/380 Volt. 3 
50 eyeles 3/4 —1 — 19 —2—3—5 —7I6 — 10— SG 
15 — 20 — 25 — 30 — 40 P.K. 

N.V. INGTRACO 
BODJONG 27 — TELP. 264 — SEMARANG. 

3 NW 5 sj si f   

  

    

I. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da. 

& rah, muka putjet, air muka keli- 

batan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 

pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 

dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan, Mi- 
hum ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 

BEN hatan faedahnja. Baik untuk le- 
5 laki dan perempuan, tua atau 

muda, 
2. ANGGUR KOLESOM PO THay, Amat perlu bagi 

jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, 
sakit perut tumpah2, kaki Sengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampa: tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
naftbah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
nyat dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIER. lm Arggur Obat: Rheumatiek 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Fionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 

SURABAJA —1I 

  

prempuan 
kepala suka pusing, 

ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat : melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 6 botol SEMBUH sama sekali. 

Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO? P. '& D. diseluruh Indonesia. 

  

  

Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja. 
Agen: ,,TEK SING TONG”, Semarang. 

an — CITY CONCERN CINEMAS - 

  

  

Ini Malam d.mb. 

(8. 17 tah) 

LUX 
5.00 - 7.000 - 9.00 

      

      

      

  

now. ban BUGHES 

ROBERT MITOHUM -.JEAN SIMMONS 
INGEL FACE 

MONA FRCEMAN '- “HERBERT MARSPA 
men LEG AMES- BARBARA ONE 
Produces and Directag tr 2 Nae 

  

GUILTY LOVE! 
      

  

atnara MEI & Para Hebat Ha G9 Patung Lp : 4 

Menggemparkan ! : 

GRAND INI MA NI MALAM PENGHABISAN 3 
5.00 7.00 9.00 (&. 13 tah) 

JOHNNY SHE FFIELD, Bomba of the Jungle. 

»SAFARI DRUMSs 
BESOK MALAM 

PREMIERE (13th) 

GRAND 

  

  

Film Hiburan pe- 

nuh njanjian jang 

menarik dan merdu! 
. atap 

UV: DAN DAILEY: DIANA LAN Menggembirakan. Leto “CAROLE MATREWS -“SCAT MAN” CROTHERS 

  

  

INDRA INI MALAM PENGHABISAN  (u. Segala umur) 
5.00 7.00 9.00 Fim Perdjoangan Bangsa mentjapai Kemerdekaan 

REVOLUSI INDONESIA —: 
Api nan ta? kundjung padam! Film oleh untuk milik Bangsa Indonesia. 

SATU FILM JANG MENGAGUMKAN ! 

mUNTAMED WOMEN” 
Perempuan2-di zaman purbakala jg. sakti dan Mena binatang2 buas! 

Menggemparkan! 

Besok malam Premiere 

ha 

  

  

ROYAL 5.00 7.009.00 . INI MALAM D.M-B. ' (u. 17 tah) 

Penuh actie dan 

Sensatie! 
Hebat — 

Gempar! 

kan datang: , : SI Pena WIL 
Fred Stone — Rdcheile Hudson » KONGA STALLION ! 

ROXY ani maram PENGHABISAN (u. 17 tah) 
5.00 7.00 9-00 RALPH GRAVES — RUTH MIX 

THE BLACK COINs: 
Serie ke-1 — Penuh | sensatie — Gempar! 

Besok ma ta am: BAGIAN ke-II — (TAMAT) Lebih hebat ! busana ma aa ia 

Uang logam 
Rahasia, 

ii 

MUSIC & DANCE — "SONGS 
dalam film technicolor 

HA » Bloodhounds of Brosdway” 
SOLO - Mitzy Ke MaN Td ec Brady 

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

  

» DELCO” Electro Motor | 

  

Telah sididinsital dunia Gate” ari na 17 -1-1954 g. 

  

     
      

  

    

        

   

      

     
     

    
   

   
      

       

    
      

     

    
      

          
         

    

     
   

   
                   

        
   
   

              
   

  

   

  

         

    
      

       

   

        

         

       

                    

              

  

   

   

  

    

  

   
     

    

  

    

    

     

   

 


