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3 “Selasa malam (AC oleh kussa 
: fi cugsungkan resepsi untu 

   

    
   

    

    

: Punijak Merapi 
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tgl. 18 Di 

  

Kali , den Merdeka” dari fih 

r lebih tinggi da 

   
   

    

  

solfatara?2 jang ada di 
intu djurang Senowo selalu menge 
tarkan “asap jang berwarna biru. 
uguran2. besar jang ada di Kali 

hanja kelihatan a sadja. 
sepandjang « hari tc- 

    
      

   
   

  

5 Sampai pada djam 9.30 hari Ke- 
cs kemaren dari pos Plawangan 

-kadang2 terliha, asap tebal jang ber 
- vada “d ang Gendol dan Woro, 

diam 9.40 terdjadi pu 
ng. Kali Woro. 

  

      

      

    

   
    

    

   

    

   
       
   

   
   

  

     

    

" halnja .di Plawangan, 

golak kearah Tenggara. 
2 os Djrakah pada hari 

| mentjatar adanja guguran2 jang ba- 
ak sekali dan sebagian besar mu- 

Di Sul. Utara 
Menteri Pertanian 

kabinet 

   

  

      

  

     
3. 

bami, kare 

2 untuk menaikkan terus 

baik pula. Djawatan Perta 
merentjanakan uniuk mem 

periuas perlombaan ini “dengan 

kian dikabarkan oleh wartawan 
Antara” jang dalam penindjauan 

i di Sulawesi Utara kini ada di 
atalo. Djika djumlah persa- 4 

n 
3 Belanda hanja ada lebih 

g 6.000 ha, kini  luasnja 
kurang 8.000 ha. Disamping 

masih ada tanah seluas 20.006. 
jang bisa di-airi dan belum 

jaitu. tanah2 didataran 

  

Me 
Pa man dan Pinogu. 
Ta A3 Pabih Kutang 7.000 ha gunung” 

jang gundul jan 

  

jal . menimbulkan 
“erosi dan merugikan pertanian, 

yg “ sebagian, jaitu 250 ha, telah dita- 
.nami antara Tain dgn  lamtoro. 

« Usaha ini kini diteruskan tjara perlombaan des 
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djuga dilakukan dengan mengada 
kan bendungan? (ig 'dju per 
ntuk pengairan). Antara lain di 
SNN ani dana Tg 
ngan besar di Pilohajarca dgn 
aja Rp 70.000.— Rakjat Sendiri 

edia menjumbangkan Rp 10. 

    

  

   

  

bua 

uahnja, karena rakjat sendiri 
ut metabantu. Sa 
  
  

    pertanian ada kemadjuan, 
juga dalam. intensivitet. 

u 

ini: Hasil sawah 5 d 
950 ada 25 kwintal, ditahut 

|. 1951, 28 kw'ntal, ditahun 1952, 36 
- xwintal dan ditahun 1953, 45. kwir 

tah Tahun ini, dengan  mengguna- 
kan bibir padi pilih: 

  

  
  

      

wan dan padi mas, diharapkan ha: 
silnja kira2 70 kwintal per ha., dj: 
di hampir 252 kali hasil per ha. d' 
tahun 1950. 
da 

Sedjak - tahun 1952, 
ih Gorontalo telah mentjukup 

litihan sendiri. EA eU 
arang panen djagung dan pa- 

pit serentak, maka harganje 
t “Seliter beras 
waktu jang lalu harganja 
kini Rp 1,50 sampai Rp 1 
gung jang tadinja Rp 1,50 

ini Rp 0,60. (Antara). 
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kini 

    

      

sedjak bulan 
ru2ma jang berada dikiri 

gan2 jang diperoleh wartawan «Suara 
jang menge 'ahui, 

1 Tn tanah ada sebanjak 200 H.A., tetapi keadean 
can inai ni berimbang denvan puntjak Merapi tahun 1930 

kemaren dari pos Babadan 
- Ia r bahwa - pada 

       

  

    

      

    

k Hai dari dk. 
Itup “untuk kendaraan. 

gin kentjang terus -menerus meng || 

Kemis. 

Ikian penduduk 

I- Pengumuman 

arena di | 
ini rakjat nampaknja -ber: 

| produksinja, jang membawa 

pula. Demi: 

“di Sulawesi Utara didja- | 

-. DU h dam ketjil2 | iberbagai tem 5 

. pat sudah atau sedang dikerdja | —- 

in, rata2 hanja dengan  biaja | 
”1.000,— sampai Rp 3.000,— 

ukan sadja dalam “luasnja dae- | 
£ 
teta-h 

dapat dilihat dalam ang i 

ihan, seperti bengz | 

jang  beberapu | 

  

usaha India di Djakarta tuan Bhasni, 
K memperingati Hari Kemerdekaan India. 

Mr. Sunaryo, mentert tuar negeri dari Indonesia bersama ku 
usena India Tuan Bhasni memberikan staasI” 

sasa 

f3 

200 Meter Lebih 
. Yinggi Dari Puntjak 1932 

/ (Oleh: Wartawan Kita), 
uran pada puntjak Merapi jang 
ibl. dan jars sebelum ku dida. 
bulan Maret 1953, telah mero- 

kanan 

Menurut perhitungan go- 

puntjak tahun 1932, 

  

    
Kabupaten Bojolali. 

  

| : |: Berhubung dengan makin tambah 
igiat bekerdjanja. Gunung Merapi 
dan kemungkinan besar setiap wak 

  

tu -dapat meletus, maka oleh D 
Gunung Berapi dinjatakan 
'Ketjamatan Selo (Sekitar Gununs 
Merapi) berbahaja dan perlu di 
untuk penindjauan “dan dikosi 

     

    

pg. 2 

ini diumumkan: 2 
1g 

dinas akan pergi ke Selo, 
membawa/mendagatkan surat 
kterlebih dahulu 
30 

kerdjakan oleh Bupati Bojolali. 
125 Djalan dari Selo-Djrakah mu- 

mBlumbangsari, di tu- 

N 

3! Desa? jang tsb dibawah ini: 

a. Desa Klakah terdiri dari pedu- 
Kuhan: Sumber, Bakalan, “ Pentjar- 
Ngisor,  Pentjar-Duwur, Klakah- 

InDuwur, Klakah-Tengah, Klakah- 
Ngisor (termasuk Sektor HI), 
“b. Desa Tlogolele terdiri dari du- 

kuh: “Tabelan, nGgondangan. Take- 
ran, Belang, KarangnDjengi!, (Nga- 

Idiredjo), Tlogomuljo' dan Tlogoleie 
- & (termasuk Sektor D, 

“€C-Desa Djrakah  terdrii dari 'du- 
kuh:  Kadisepi-nDuwur,  Kadisepi- 
'Ngisor, Kadjer dan Djrakah (terma 
suk Sektor H), harus dikosongkan 

serta radja-kajanja, 
untuk sementara waktu dipindahkan 
(diungsikan). 

ini mulai berlaku 
tgl. 21 Djanuari 1954. k 

reg" ag 
6 Buah mobilvfoon utk 
“daerah Merapi. 

Seterusnja wartawan ,,Suara. Mer- 
deka” di Solo memperoleh keicra- 
ngan, bahwa Kepala Kepolisian Vja 
wa' Tengah Pembantu Komuaris 
sar Bastari bersama. dengan Kepala 

Kepolisian Karesidenan Surakaria 
Pembantu Komisaris Besar Sadikun 
dan Bupati Bojolali. Selasa j.i. telah 
menindjau pos2 pendjagaan jg. ter- 
depan pada Gunung Merapi sampai 
JH pos Djrakah. 
Dalam penindjauan itu telah di- 

perhatikan soal2 keamanan,  soai2 
berhubungan telekomunikasi. 
ungsian- dan usaha2 pertolongan, 

|djika waktunja telah genting. 
Dalam penindjauan itu 

pala Kepolisian Djawa Tengah  ie- 
lah disampaikan saran2 kepada Bu- 
pati Bojolali: mengenai penjenipur- 
taan hubungan telekomunikasi dan 
penjempurnaan reddingsbrigade jang 
kini telah ada. Guna penjempurna- 
ah telekomunikasi tsb. Kepolisian 
Djawa Tengah akan ' menjerahkan 
sebanjak 6 mobil mobilufoon untuk 
daerah Merapi, jalah 3 buah untuk 
daerah Bojolali dan '3 buah lainnja 
untuk daerah Muntilan. 

Selain itu telah diserahkan pula 
sebanjak 20 buah djas hudjan  ke- 
pada Bupati Bojolali 
|djutnja diserahkan kepada A.W. Se- 
lo, agar dipakai oleh anggauta2 Staf 

      

— djika usaha ters it lekas Jasistenan Selo sebagai inventaris ukan. Dalam pada itu 14 5 asistenan. 

       

   

  

Rp 2 
3: dja- 

seliter, | 

  

daera 

peng- 

oleh Ke 

untuk selan- 

   

    

    

   

  

    

   

      

      

nah Gugur 

ha sa - . 2 rrima baik, maka jang pertama2 ha 

Pengumuman Tri-Tunggal djari sesuatu masaalah tanpa meng 

3 

kan. Oleh karfna itu maka dengan diakuinja RRT oleh negara? Barat. 

1. Barang siapa untuk keperluan mengatakan, bahwa Opposisi jang di: 
harus djalankan oleh kalangan 
idjinYdi Amerika Serikat terhadap penga 

i TRITUNGs ak fkuan tsb merupakan penghalang ke: 
arah jolali, jang penjelenggaraannja di 

fa negara2. Dinjatakan selandjutnja, 

.merintah dari zone Sovjet telah 

Konp 

  

     

  

PADA ACH 
negeri 4-Besar pada 
tumutan Sovjet su   

wa merek a tak akan ikut serta 
RR. T. itu. Tetapi Molotov 

itu, untuk membitjarakan 
terapi djuga so: 
ketegangan internasional. 

Konperensi pada hari Rebo itu 
jang berdjalan selama 3 djam ber 
achir tanpa adanja persetidjuan 
jang tampak didepan.” Pada hari 
Kemis masalah konperensi dgn 
RRT itu akan dibitjarakan lagi, 
dengan Molotov sebagai ketua 
sidang. Menurut rentjana akan 
tampil sebagai pembitjara- perta- 
ma menteri luar negeri Amerika, 
John Foster Dulles. 

Kritik Sovjet. 
AFP wartakan dari Berlin, bhw 

kepala bagian pers dari kementeri- 
Lan luar negeri Sovjet, S. Hiehev, pa 
|da malam Kemis telah mengritik 
| menteri luar negeri J.Es Dulles, jo 
| hendak menghapuskan dari diskusi 
' soal konperensi 5-Besar, dan. memu 
| lai dengan membitjarakan agenda 
ke-2, jakni masaalah  Dierman. Di 
katakannja, bahyg: setiap “orang jg | 

| berfikiran sehat “mengerti bahwa 
diika sesuatu agenda itu telah di te 

    
|rus diperbuat  jalah membitjarakan 
'fatsal . agenda itu dan mengambil 
keputusannja. Ia mengatakar suatu 
idee jang illegal, untuk zempela- 

ambil keputusan tentang soal itu. 
Dinjatakan pula, bahwa konperen 

si 5-Besar sebagaimana diusulkan 
oleh V. Molotov dapat membitjara- 
kan tidak hanja soal Korea sadja, 
tetapi djuga Indoch'na. 

jang dapat ditangkap AFP pada ma 
lam Kemis menegaskan pentingnja | 

Dalam komentarnja - terhadap kon- 
perensi Berlin Radio Moskow itu 

pemerintah 

hubungan2 jang normal dianta 

bahwa RRT kini.merupakan nega- 
ra jang besar di Asia, dan kekuasa 
annja makin hari makin bertambah. 

Insiden. | 
Berita Tain dari Berlin menga 

takan, bahwa 3 orang djurupotret 
jang bekerdja buat kongsi film 
Berlin Barat telah ditangkap oleh 
polisi Djerman Timur disektor 
Sovjet pada hari Rebo dan dibe 
baskan kembali 152 djam kemu 
dian. 5 : 

Sebelum mereka ditangkap, me 
reka telah mengambil gambar ka- 
rikatur dari perdana menteri Djer 
man Barat Konrad Adenzuer jang 
ditempatkan dilapangan  Marx- 
Engels. Fihak polisi kemudian 
minta maaf dan mengatakan bah 
wa penangkapan jiu adalah suatu 
kekeliruan. 

Permintaan Dierman 
Timur. 5 : 

Menteri luar negeri Soviet, 
V. Molotov, pada hari Rebo telah 
menjampaikan kepada ketua kon: 
perensi Anthony Eden perminta 
an dari Djerman Timur, untuk 
ikut serta dalam diskusi di Berlin 
mengenai masalah Djerman. Pe- 

mengadjukan permintaan, supaja 
nara delegasi dari Djerman Timur 
dan Barat dibolehkan ikut serta 
dalam pembitjaraan tentang Djer 
man itu. Dalam  menjampaikan 
permintaan itu, Molotov minta 
kepada peserta konperensi. supa 
ja mempertimbangkan usul tsb. 

Bisa berunding dng RRT. 
Tetapi sementara itu Dulles, me- 

nurut A.F.P., tidak menutup ke- 
mungkinan - mengadakan ' perunding- 
an dengan RRT mengenai masalah? 
Korea dan Indo China. Sebelum itu 
Dulles mengatakan, bahwa. Molotov. 
harus  djangan melupakan, konpe- 
rensi jang membentuk PBB“ telah | 
menolak konsep dunia dikuasai oleh 

2 7 TAN D : $ K3) 3 5 A ha . 4 

Tetapi Hanja Chusus Measenai 

. 4 Besar 

Aa 
ikut serta. Para menteri luar negeri 

G key konperessl #ita ihtuleri Tuar 
“edan mahal djlan buntu tentang 

r dengan RRT 

gasi Tn dengan kata2 jang tak meng 

nja selama 12 djam mengakAk 
tak ha 

t Sementara h 
tu Radio Moskow dalam siarannjaf 

    
   

  

Be Dah 
- : Masalah 

. Korea Dan Indo China S 
Belum Ada Tanda Terijopanja P 

adja 
adapat 

  

    

       

    
     

   

.kKonperensi es: ngan (RRT 

Barat: takan kepada dele 
kompromi, bah 

dalam kon Besar dengan dilain f un “diawaban. 
periunja d . konperersi 

nja Pan Timur Djauh sadja, 
umum tentang keamanan dan pengurangan dari 

gota tetap Dewan Keamanan, tetapi 
disamping ini telah disetudjui djuga 
bahwa 6 negarg lainnja harus men- 
djadi anggota dewan tersebut dan 
sekalipun 5 anggota tetapi itu setu- | 
dju, tetapi tindakannja tidak dapat 
dilaksanakan — diika tidak disetudjui 
oleh sekurang2nja 2 dari 6 anggota 

"jang tidak tetap, demikian Dulles. 
Setelih menjatakan,— bahwa suatu 
konperensi politik dapat menjelesat- 
kan seal Korea, Dulles selandjutnja 
menerangkan, tidaklah berguna me- 
njebur2. suatu konperensi Asia lain- 
nja untuk menjelesaikan soal Korea 
selama RRT dengan bantuan Sovjeti 
berusaha mentjegah: diadakan: 
komperensi politik jang  disetudjui 
dalam sjarat2 perletakan sendjata « 
Korea itu. Karena itu, kata Dulles 
achirnja, ' Amerika" mengusulkan SU 
paja konperensi “tidak mengambil 
tindakan — mengenai 22x jang 
pertama dan membitjarakan agenda 
jang ke-2 dan ke-3. (Reuter). 

  

   

    HOTEL2 DIPERIKSA 
OLEH POLISI. 

Setelah terdjadi (ng Sim- 
pang hotel, dimana terdapat pe- 
langgaran2 peraturan Kotapradja, 
maka ini polisi nyaa mengadakan 
pemeriksaan da'am hotel2 di Su' 

  

  
   
    

ta. bahwa hotel Perdamaian jang 
kini sudah berdiri lebih dari seta- 
hun itu ternjata tidak mempbunjai 
surat idzin sama sekali dari Kota 

   
   

'pradja. Kuasarja kabarnja meng-. 
akui sesala kesalahannja. Peme- 
riksaan djuga dilakukan dihotel2 | 
tainnja. 5 

R.U.U. JANG MEN. 
Indonesia Undang2 No. 
nesia di Jogja tentang 
Parlemen dalam sida 
dang-undang itu sbb.: Undang2 
dan pengadjaran disekolah, tetapi 
dan pengadjaran disekolah agama 
kat, sebab pendidik 
didikan masjarakat 

Tudjuan pendidikan dan 
bahasa pengantar. 

Tudjuan pendidikan dan penga 
Idjaran ialah membentuk manusia 

susila jang tjakap” dan wargane- 
gara jang demokratis serta ber 
tanggung djawab tentang kese- 
djahteraan masjarakat sdan tanah 
air. Pendidikan dan pengadjaran 
berdasar atas azas2 jang termak 
tub dalam ..Pantja Sila” ' UUD 
Negara dan atas kebudajaan ke 
bangsaan Indonesia. 

Bahasa pengantar di sekolah2 
diseluruh Indonesia ialah bahasa 
Indonesia, tetapi ditaman kanak2 
dan ditiga-kelas terendah dari se 
kolah rendah boleh diperguna 
kan bahasa daerah sebagai bahasa 
pengantar. 

Djenis pendidikan dan benga- 
diaran dibagi mendiadi 4 tingkat 
sbb.: Taman kanak2, rendah, me 
nengah dan tinggi. Disamping itu 
ada pendidikan dan pengadjaran 
luar “biasa jang diberikan setjara 
chusus kepada mereka jang mem 
butuhkan, misalnja para penderi 
ta tjatiat.   5 negara. Benar telah disetudjni, 

bahwa 5 negara harus mendjadi ang 

  

Inilah gedung tempat ' perundingan   menteri2 luar negeri Inggris, Ameri 

ka, Rusia dan Perantjis di Berlin) 
Barat. Sebagaimana dikabarkan, 
sampai hari Kemis kemaren perun- 

dingan jang dimaksud untuk meng 

4 

Maksud2 perdidikan di 
pelbagai tingkat. . 

Tudjuan pada pendidikan taman 
kanak2 ialah menuntun  tumbuhnja 
rochani dan djasmani kanak2 sebe- 
lum mereka masuk sekolah rendah. 
Tudjuan pendidikan dan peladjaran 
pada sekolah rendah ialah menun- 
tun tumbuhnja rochani dan djasma- 
ni kanak2,. memberikan kesempatan 
kepadanja guna mengembangkan ba   hilangkan ,,Perang Dingin” antara 

blok Timur dan Barat di Bropa itu, 
belum djuga memperoleh hasil2 jg 
menggembirakan. » 

kat dan kesukaannja masing2, dan 
memberikan .dasar2 pengetahuan, kc 

  

  

   
   
    
    

ir 

"eat sertanja Ujepang dalam 

t 

   

  

“ 

       
3 Ea 

Diantaranja terhadav kua | 
Per matan hari ini te- | 

   

  

-mendjadi ba 

| kan peladjaran agama: orang-tua 
1 murid menetapkan apakah anak 

nita akan mengikuti — peladjaran 

Di Irian ? 
Pulau2 Sebelah UtrAus- 
tralia Didaerahlrian 
ukur Oleh Amerika 

Dan Australia 
GM AS 

Ie PERDANA menteri W Australia 
“Gordon Menzies, dalam sebuah kon- 
«perensi pers hari Rabu menundjuk- 

Serikat dan) kan bahwa  Amerik, 
Australia pada waktu ini sedang 
mengadakan perundingan? tent: 

2 
kukan rentjana pengukuran? di pu- 
lau2 “disebelah Utara Australia, 
Jalam pada itu Menzies tidak mau 

“menerangkan apakah Australia akan 
'menentang dimasukkannja  Djcpang 
(alam rombongan? jang akan mela- 

   

    

          

kukan penguki di pulau? itu. Ia 
'hanja mena “bahwa ,,sikap 
kita tegas" ag masalah? ini. 
Lebih djauh akan bahwa ka- 
binet Austr, merundingkan 
usul2 N 

dapat saja katakan ialah bahwa 
Ame ing Serikat telah mengusul- 
kan Tt uk “mengadakan pengu- 
kuran2 dibeber: “pulau didae- 

rah Irian”. Sedangkan mengenai 
Gigunakannja 'ahli2 teknik Dje- 
pang atau dengan sjarat2 jang 
kagaimana orang2. Djepang akan 

   
   
    

    

    

  

    

dapat digunakan,  Menzies me- 
nerangkan 'perundingan2. dengan 
Amerika dang berdjalan. 
Lebih | njatakan oleh 

Tenzies b: emerintah Aus- 

   
   

    
   

       

ngatakan sapa jg. ' 

| Waasi Bar 
I'Ho Hendak Memetjah Belah Kedudu- 
Ikan Pasukan2 Per 

1 S3 sai . 1 
sanja Ter 

Laos Tes £ 
PASUKAN2 HO CHI MIN 

memulai mengadakan fase baru 
pendapat jang dikemukakan oleh 
pada hari Rebo. Ternjata bahwa 
pasukan Ho makin. giat lesi dise 
termasuk Kambodja dan Vietnam 

"selama beberapa bulan achir2 ini 
tanda2 bahwa strategi baru pihak 
fjerai-beraikan dan mengikat seb 
Perantjis dise'uruh Indo Tiina Ia 
sadja afau untuk menjerang, de 

Kemenangan2 pihak: Ho 
di Laos Tengah. 

Di Laos Tengah pasukan? Laos- 
Perantjis terpaksa ' meninggalkan 
MuongPhine, 100 km. sebelah Ti- 
mur Seno dan terletak didjalan raya 
no. 9 jang menghubungkan Savan- 
nakhet dengan Ouangtri dipantai 
Vietnam Tengah. Pos Muong Phine 
itu lalu segera diduduki oleh pasu- 
kan2 Ho. Pada hari Selasa jbi. pa- 

   

  
Muor 

9 dan'terletak 70 km. sebelah Ti- 
mur Seno. Pada malam Kemis di- 
umumkan dalam pada itu bahwa pi- 
hak Ho mengadakan serangan se- 
ngit terhadap pes2 pasukan2 Uni 

   

Perantjis di Calu. dan Roa Ouan, 
20 km. dari pelabuhan Ouangtri. 

Pos2 ini djuga terletak di djalan 
raya no. 9: Menurut laporan? jang 
diterima oleh ekomando 
Uni Perantjis, pada malam Kemis 
tampak kegiatan patroli pihak Ho 
didaerah Tuy Hoa untuk pertama 
kali sedjak pihak Perantjis dalam 
rangka. operasi ,,Atlante” mengada- 
kan pendaratan didaerah tsb. 

tralia mempun einginan bah- 
wa kepulauan disebelah Utara 
Australia itu akan diukuri, akan 
tetapi Australia” sendiri tidak 
mempunjai $ er2 keuangsannja ' 

  

     untuk peke “itu, Karena- 
4 “nia, Australia akan . menjambut 
dengan baik ' bahwa Amerika 
kan mengerdjakannja. Demikian 

Menzies.. (Antara-UP). 

KEMUNGKINAN  EVENHUIS 
DIKELUARKAN DARI 

INDONESIA. Tr 

    

  

     

   

  

            

   

     

  

(tah dibuat procesverbaal, berhu-” Dari 'kelangan jang mengeta- 
bung telah  terdapzt men Pe hui PI, Aneta mendapat ketera- 
famu2 dengan tidak mendaftarkan | ngan, bahwa mimpin redaksi 
nama tamu2 'itu d buku ta- i v | di Surabaja, 
mu. Buku tamu disita. Dal: sekali akan 
vemeriksaan lebih landjut te Gikeluarkan dar sia. Hal 

     

    
   

   
   
     

ini didasarkan vhtas 
menteri penerai 5 
bing, bahw adalah se- 
orang disukai. Sesuatu 

mungkin akan didasarkan uudang 
undang darurat tentang pengawa 
san orang asing. 

' Rentjana Undang? Kewadjiban Beladjar 
Di Indonesia 

JATAK AN berlakunja untuk seluruh 
4/1950 jang dibikin oleh Republik Indo- 

pokok2 pendidikan, telah disetudjui 
ng pleno hari Rebo. Pokok2 daripad - 

oleh 

isb. berlaku untik pendidikan 
tidak berlaku untuk pendidikan. 
dan sekolah pendidikan masjara 

an dan penga djaran disekolah2 agama dan ven 
masing2 dite tapkan dalam undang2 jans lain, 

tiakapan dan ketangkasan, baik la- 
hir maupun bath'n. 

Tudjuan- pendidikan dan pengadja : 
ran menengah (umum dan vak) ia- 
lah melandjutkan — dan  meluaskan 
pendidikan dan pengadjaran jang di 

agembangkan  tjita2 hidup - serta 
membimbing kesanggupan murid se- 
bagai anggota masjarakat, mendidik 
tenaga2 ahli dalam pelbagai  lapa- 
ngan chusus dengan bakat masing2 
dan kebutuhan masjaraka, dan atau 
mempersiapkannja bagi pendidikan 
dan pengadjaran tinggi. Pendidikan 
dan pengadjaran tinggi bermaksud 
memberi kesempatan kepada pela- 
djar untuk mendjadi orang jang da- 
pat memberi pmpinan didalam ma- 
Sjarakat dan jang dapat memelihara 
kemadjuan ilmu dan kemadjuan hi- 
dup kemasjarakatan. Pendidikan dan 
pengadjaran luar biasa diberikan ke 
pada orang2 jang dalam keadaan ke 
kurangan, baik djasmani ataupun 
rochaninja, supaja mereka' dapat 'me 
miliki kehidupan lahir dan “bathin 
jang lajak. 1 , 

Kewadjiban beladjar, pe Sa ng Pang 
Pada segala djenis sekolah di 

berikan pendidikan djasmani jang 
menudju keselarasan antara tum 
buhnja badan dan perkembangan 
djiwa dan merupakan suatu usaha 
untuk membuat bangsa Indonesia 

igsa jang sehat dan 
in. kuat lahir 

Semua anak2 jang sudah ber 
umur 6 tahun berhak, sed 
jang sudah berumur 8 tahun di 
wadjibkan beladjar disekolah, se 
dikitnja 6 tahun lamanja, atau 
beladjar pada sekolah agama jang 
aa mendapat pengakuan dari 
Menteri Agama. Kewadiiban be 
ladjar ini akan diatur dgn undang 
undang tersendiri. » 
Kesempatan “leluasa -dib an. erikan 

untuk mendirikan sekolah? parti 

sekolah. djika memenuhi sjarat? 
jang ditetapkan untuk pendidikan 
dan pengadjatan pada sekolah itu, 

Dalam sekolah2 negeri diada- 

tsb. Tjara menjelenggarakan pela 
djaran agama itu diatur oleh Men 
teri P.P.K. bersama dgn Menteri 
Agama. 

Disekolah2 rendah dan -seko- 
lah2 Tiar biasa tidak dibungut   

  

        

Be Basa aa ma Cot 
& lg 

uang sekolah maupun uang alat 

berikan disekolah rendah untuk me: 

Selandjutnja mengatakan 

Mau : Mendaki 

-ekspedisinja dalam tahun 

Kegiatan pihak Ho didel- 
ta sungai. 

“Di delta sungai Merah sebuah pos 
jang dipertahankan oleh - kesatuan 
militer Vietnam Bao Dai dan jang 
terletak hanja beberapa km. dari 
Hanoi pada malam Rebo telah di- 
serang oleh pihak Ho, tetapi s 
ngan Ho ini dapat dielakkan. 
.Dalam pada itu sebjah pos lain 

jani di Hoiton dekat Dong Ouan, 
30 km. sebelah Selatan Hanoi ka- 
rena pengchianatan telah dapat di- 
rebut oleh “pihak Ho. Tetapi per- 
hatian pimpinan pasukan2 Uni Pe- 
rantjis di daerah ini tetap ditudju- 
kan kepada Dien Bien Phu jang ter- 
letak 300 km. sebelah Barat Hanoi. 
Beberapa divisi Ho tetap mengepunz 
kedudukan pasukan2 Uni Peranyjis. 
jang terletak terpentjil itu, tetapi 
dengan sama sekali tidak meluntjur- 

€ra- 

   
   

i . Tentara Pathet Lao mem- 
| " bebaskan Tamia. 
| Hsin Hua selandjutnja dalam me- 
ngutip siaran kantor berita Vietnam 
Ho Chi Minh- mewartakan bahwa 

- menurut komunike pemerintah Pat- 
het Lao Tentara Pembebasan Rax- 

ijat Lao pada tanggal 10 Djanuari ji. 

.telah berhasil membebaskan Tamla 
. dari tangan pihak Perantjis. Tamla 
# terletak disebelah Selatan Samneua. 
Diterangkan bahwa pasukan? Uni 

tPerantjis jang mengundurkan diri 
: dari Tamla sebagian besar telah da- 
ipat ditewaskan atau ditawan  dide- 
kat Ban Bong di djalan raya no. 7. 

iSedjumlah sendjata dan 2 ton me- 
:Siu telah dapat djuga direbut dari 
| tangan Perantjis. Pembebasan Tam- 
Ha ini terdjadi sesudah dalam bulan 
Desember ibl. telah dapat dimusna- 

ikan 3 kompi dari resimen ke-3 Le- 
giun Asing dan sebuah kompi Pe- 
rantjis lainnja di sektor Muong Him 

(Laos Utara). Demikian komunike 
tsb. 

Perantjis tak meminta pe- 
ngiriman pasukan2 A.S. 

Sementara itu AFP mewartakan 
dari Paris bahwa seorang djuru bi- 
tiara pemerintah Perantjis pada ha- 
ri Rebo menegaskan bahwa Peran- 
tjis tidak meminta kepada A.S. pe- 
ngiriman pasukan2 A.S. tetapi ha- 
nja tenaga? ahli, jang berstatus si- 
pil, ke Indo Tjina. Djuru bitjara 
memberikan. pernjataan ini sebagai 

komentar terhadap karangan dafam 
harian ,,New York Herald Tribune” 
jang mengemukakan bahwa Peran- 
tjis meminta - pengiriman pasukan2 
A.S. ke Indo Tjina.  Djuru bitjara 

bahwa pe- 
ngiriman tenaga2 ahli A.S. itu ha- 
nja bersifat sementara menunggu 
Sampai tjukup ada tenaga2 ahli Pe- 
rantjis sendiri. (Antara-AFP). 

Hillary Be- 

gah Digempur Terus Terusan 

sukan2 Ho. djuga dapat merebut pos | 

(Phalano di djalan raya no. | 

pasukan2 j 

  

  

  

   
      

       

  

    
u Vietminh 

Amerika 
Digantung 
Karena Membunuh | 
Gadis Djepang 

DUA ORANG angkatan udara 
Amerika hari Kemis kemaren di 
gantung di Guam karena telah 
membunuh seorang gadis pegawai 
pemerintah Djepang pada tg. 11 
Desember 1943. 

antjis Dan Memak- 
us Bersiap2 

H melihat beberapa tanda akan 
dalam strategi mereka, demikian 
para penindjau militer di Saigon 

di hari2 belakangan ini pasukan 
uruh medan perang Indo Tjina, 
Selatan dimana pasukan2 Ho 
kelhatan tak begitu aktif. Ada 
Ho itu ditudjukan untuk men- 

@njak mungkin “pasukan2 Uni 
u dapat dipaksa untuk berdjapa2 
mikian para penindjau tersebut. 

Kedua orang itu jalah Robert 

W. Burns dan Herman P. Dennis 

'T. Hingga hari ' Selasa P. kedua. 

orang itu ditahan di Tokyo dam 

pada hari itu dibawa terbang ke 

Guam dimana hukuman gantung 

mereka itu dilaksanakan. 

16 Negara 
Berunding 

Utk Menemukan Dja- 
lan Guna Bereskan 

| Deadlock Di Korea 

  

. 

tidak Benar 
38ahwa Churchill Akan 
Mengundurkan Diri 
PERDANA MENTERI Inggris 

sir Wins.on Churchill hari Rebo 
ciah menjapu kabar2 angin jang 

PERMINTAAN RRT/Korea- 
Jtara unuk memulai lagi perun 

dingan2 pendahuluan mengena! 
masalah Korea pada te. 1 Kebru: 
ri jad., pada hari Rebo malam 
dibitjarskan oleh pertemuan anis 
ra 16 negara jang berperang dd 
Korea digedung Kemlu Amer'ka. Leg AaaR aa SR pat LP | Inengatakan, bahwa ja akan sege Ata Dea Kai Gani dl | ia meletakkan djabatan, dengan : ? Hagan - meng 2 ahwa ja akan perundingan2 pendahuluan  d mengumumkan, bahwa 4 mengutjapkan pedato pada tg. 27 Panmunjom jang olehnja telah di Mei jg akan datang, Pers oposisi 

| putuskan. Dalam pada itu tidak F3 / in mera | diwarfakan tentang hasil2 dari Labour dan “sinihera Jam 5 mera Tp maikan, bahwa P. M. Churchill 
| pertemuan ABE akan meletakkan djabatan djauh 

sebelum tanggal tsh. bahkan tidak 
'ebih lama dari tanggal kembali 
nja ratu Elizabeth dari perdjala 
an mengelilingi negara2 Com- 
nonwealih pada awal Mei. 

Lebih djauh diwartakan bahwa se 
habis pertemuan itu kemlu Amerika 
menjiarkan sebuah komunike kepa- 
da pers jang meniatakan bahwa d: 
lam pertemuan diatas telah diada- 
kan tukar-menukar pendapat menge 
nai usul India untuk mengadakar 
sidang istimewa. Madjelis  Umun 
PBB dan mengenai permintaan? fi 

hak Tiongkok/Korea Utara untuk 
memulai lagi perundingan2 penda- 
huluan bagi Konperensi Politik. 

Agaknja Churchill faham akan 
tegaduhan jg timbul dikalangan 
rolongan oposisi terhadap  diri- 
ja. Selasa siang ia mentjeritakan 
entang dirinja sendiri dimuka , 
sidang madjelis rendah dan me 
1inggalkan sidang dalam keadaan 
ertawa, tetapi para anggota ma- 
ih meraba-raba tentang niatnja 

,ang sebenarnja. na 
Plasumurmannja hari “Rebo 

Akan tetapi, dalam pada itu sun 
ber2 jang mengetahui mengatakan 
bahwa dalam pertemuan diatas ti 
dak diambit sesuatu keputusan baik 
tent. Madj. Umum PBB maupun 
tentang perundingan2 

  

  

agakna merupakan sebagai “ dia 
pendahuluan. waban atas pertanjaan2 jang tim 

(Antara—AFP). bul sekitar niatnja. (UP) 
On an aman Se 

  

    

  
Dengan melambai-lambaikan bendera Tiongkok Taiwan, bekas tawa- 
nan2 serdadu Tionghoa di Korea jang menolak “untuk kembali ke 
RRT, diangkut dalam truck2 untuk seterusnja ditumpangkan dalam. ka- 
pal2. pengangkut  menudju ke Taiwan. Sebagaimana dikabarkan, ser- 
dadu2 tersebut setelah sampai di Taiwan akan diberi status orang2 

| sipil, tetavi kelak dapat masuk d lam -ketentaraan Chiang Kai Sheks 
ae 5 

.Li Contra Chiang 
Djendral Li Tidak Setudjui Ghiang 

Kai Shek Sebagai Presiden 
DJENDERAL Li Tsung Jen jang telah menentang hak Chiang 

Kai Shek untuk mendiadi presiden dari T origkok Nasionalis hari Rahu telah menuntut, supaja PE Ag Ga Kai Shek di Tapeh mengundang semua pemimpin2 Tionghoa untuk berkampu! 
guna membitjarakin soal hari kemudian pemerintah Taiwan, Dite- £ rangkan, bahwa pertemuan antara wakil2 partai2 politik, orang2. - 
T-onghoa dari daerah seberang dan lain2nja jang mempunjai kedu- 
dukan istimewa ba'k didalam maupun diluar Taiwan, akan dapat 
memperkuat adanja front anti komunis. , 

  

  

  lum Bosan 
Lagi, 

Puntjak Mount Everest 
. SIR EDMOND HILLARY, ig 
telah mendaki Mount Everest 
baru2 ini, hari Rebo dikota me 
ngatakan bahwa ia ingin untuk 
mentjoba mendaki lagi puntjak 
itu dengan melalui djalan lain 
— mungkin disebelah Utara atau 
lereng jang lain. Kata2 itu diutiap 
kannja dalam sebuah konperensi 
pers di New York. Ia datang di 
kota ini dari London dgn menum 
pang sebuah pesawat terbang 
beserta dengan isterinja dan dua 
orang Jain dari para arogauta 

1953, | 

i 
| 

#kelir ng peraturan2-nja akan di |iaitu Charless Evans dan George tetapkan dengan. undang-undang | Love. 
tersendiri. " , "Hillary. )' mengatakan “ bahwa Tiap2 warganegara Indonesia | Evans, seorang ahli bedah dari mempunjai hak jang sama untuk (Males, dan Love, seorang guru diterima mendjadi murid sesuatu kepala dari New Zealand. akan 

ikut serta dalam ekspedisinja uin 
(tuk mendaki Mount Everest lagi 
dalam bulan Maret jad. Ia me 
ngatakan lebih djatih bahwa ek- 
spedisi itu, jang akan terdiri kira 
kira dapi 10 orang akan bekerdia 
didaerah Nepal, jang — djaraknja 
antara 20 sampai 50 mil sebelah 
Tenggara Everest. 

Fkspedisinja jang baru — akan 
terdiri, terutama dari orang2 New 
Zealand, Hillary datang ke New 
York untuk memberikan — tjeru- 
mah2 di Amerika dan Kanada 

|   peladjaran. (Antara) 

£ 

selama 6 minggu. (Antara-UP) 

    

"kan: suratnja 

"rintahan Republik Tiongkok. 

Djenderal Li telah mengumum- La sn 
jan ada tanggal 3 1 an 2 

te dak. Firdaus Sesal. 
kan Arudji 

Djanuari jang telah disampaikan ke- 

pada Chiang Kai Shek. Surat terse- 
but memberi peringatan kepada 
Chiang mengenai paksaan jang di- 
lakukan terhadap konstitusi Tiong- 
kok Nasionalis jang mengenai pemi-! » 2 Find Ia jp Ian pete di aman ade Hang | kapat oat, Sd, dies gal 19 Pebruari jang akan datang. | Kretaris putjuk pimpinan Gerakan Menurut Li, dikalangan negara2| pemuda Isiam Indonesia (GPI) anti komunis diseluruh dunia selalu pada hari Senen jang lalu telah 
timbul tuntutan , akan adanja per- menghadap wakil perdana mente Satuan jang Sungguh2 ” dari takjat'gj Ir Faimul Arit di kabinet per 

diha menteri unflik mendesak ” 
agar pemerintah selekasnia men 
djawab interpelasi anggota. paris 
men Isa Anshary berkenaan den 
penghinaan Menatap Jana dan. 

£ 

Tiongkok.  Diharapkannja,  supaja 

Chiang Kai Shek djangan mengikuti 

| Nabi Muhammad oleh Kirtawina 
ta pemimpin Permai, 

djedjak Yuan Shih Kai dan Thao 
Kun, masing2 bekas kepala peme- 

Menurut keterangan djurubitjara 
dienderal Li, Yuan Shih Kai perhah 
mengangkat diri sebagai radja, se- 
dang Thao Kun telah dapat dipilih 
sebagai presiden dengan djalan ku- 
rupsi. (UP). 

Keadaan Paus, jang d'kabarkan 
sedang sakit, hari Rabu menudju 
baik dan ia sudah bekerdja kem. 
bali dikamar pribadinja. Hari Sc 
lasa domumkan. dengan resmi, 
bahwa Paus, jang berusia 77 ta. 
hun itu, terganggu kesehatannja 
(an telah mengurungkan sebuah 
dudiensi pada hari Rabu, Hari Sc. 
lasa ia (dak djalan2 ditaman Va- 
tcan, seperti biasanja dilakukan 
pada tiap sore, 

Pada malam harinja ia diperik “naan dengan 
sa' oleh seorang spesialis, Islam. (Pia) 

. Oleh Firdaus dikatakan, bahwa 
la Sangat 'menjesal akan . ukiapan 
Arudji - Kartawinata di Makasar 
jang mengatakan, bahwa Karta- 
winata dari Permai tidak bernah 
mengatakan seperti apa jans di 
tanjakan oleh Isa Ansharv itu 
sedangkan itu Sama sekali bukan 
kompetensi: Arudji untuk mem 
berikan keterangan kepada pers 
sebelum: djawaban pemerintah 
dalam. parlemen. Achirnja Fir- 
daus mengharapkan dari pemerin 
tah akan keadilan hukum jang 
dapat memberikan kepuasan - ke 

  
pada rakjat terutama jang berke 

penghinaan2 kepada pa 

       

    

   

    

     
      

   



   

   

       

    

   

          

     

    
     

     

   

      

   
  

    

   
erbedaan 

jangan. -Besar tadi 

ada hasiinja k 

konperensi 

h 

They agree to disagree........... 
| € »1! 

    

   
   

diangg 
Pula, Tidak pula. 
Barat ag ialah 

'achir-achir 
   

-sebenarnja adaiah pr 
. Barat. | 
| Barat 

    

I 
dah tertentu, islah untuk memperkuat kedudukan diri dengan mentjari 

dapi Russia achir-achirnja. 
—— — — — Sebaliknja pihak Russia djuga tidak mau kalah dengan 

akan di- 
tu. konsepsi 

diselesaikan setjara 

TA 
4 “ kawan baru dalam men 

“siasat Barat ini. Mcrcka sudah tahu lebih dulu | 1 iku-liku jang. 
djalankan oleh Barat. Akibatnja: Russia mengemukakan Ta 
“bahwa masalah dunia dan perdamaian itu harus: 

lobaal. Harus disclesaikan dalam kesatuan soal-nja jang bulat. Tidak 
i etjah-petjah dalam soal regionaal. Dalam pemetjahan soal setjara 

£ pun ssia, RRT harus diadjak ikut serta. Sebab tidak 
112 dunia bisa dipetjahkan dengan zonder ikut sertanja 

  

     

  

isa di 
g 1 tadi, 
akan in toa n £ 
negar sebesar dan sekuat RRT tadi. Tudjuan dari move Russia 
ini 
jang menentukan dalan 
mendapat kawan jang kuat 

—. bila Barat mau bertindak sewenang-wenang terhad 

   

— — — —3 — Mudah dikira-kirakan bhw. dgn. bertubrukannja dua 
akar sukar ditjarikan suatu penjelesaian di kon- 

Namun, karena soal 
perdamaian itu sangat subtiel, dan sangat dekat pada tiap hati Manusia 
“didunia dengan tidak perduli apakah ia bangsa Russia, bangsa Amerika, 

, bangsa Letiand, Indonesia atau Neger, mudah-mudahan toh 
enjelesaian jang achirnja akan bermanfaat kepada 

ega sekarang masih menderita kegelisahan dan 

kepentingan besar isi, 

: Kena Berlin tadi dalam waktu jang singkat. 

Tjecho, 
masih terdapat djuga 
seluruh ummat, 
kechawatiran p' 

Yg 5 2. 
          1. Mudah-mudahan ! 
  

ri sadja konperensi 4-Besar berlang- 
w r dalam soal pangkalnja. Perbedaan 

u pihak dan Barat-sekawan dilain pihak. tampaknja sedemi- 
icel, hingga pantas dikemukakan sesuatu kechawatiran, bahwa 

ng i 4-Bes sebagai konperensi 4-Besar 
Paris lima tahun j.., akan bubar 

juali L dengan ulangan suatu maxime- 
menggambarkan kegagalan konperensi Paris 5 tahun j.l. 
ca (mereka hanja , 

menghendaki penjelesaian masalah du- 
chususnja. setjara regionaal. Soal Austria dan Djer- 

sebagai soal sendiri? jang harus diselesaikan sendiri2 
1 ik dikira-kirakan, bahwa maksud dan tudjuan 

mentjari penjzlesaian negara? tadi sedemikian rupa, 
nja negara2 tadi bisa di-adjak masuk dalam blok Barat. 

b sudah mend'adi pangkal-kejakinan Barat, bahwa kedua negara 
sena Barat, setidak-tidaknja tidak akan memusuhi 
Dengan denukian bisa disesimpulkan, bahwa dalam hati ketjilnja 
mengundjungi ruang konperensi Berlin dengan maksud jang su- 

lah “djelas. Djika mereka berhasil menarik RRT dalam hal? 
dalam soal2 dunia ini, tentulah Russia sendirinja akan 

uat, jang tjukup dapat diadjak menandingi Barat, 
ap Russia. 

  

3 - 5 3 3    
- — Kabar Kote 

   

     

      

      

Uang Rp 
Kota ?— Rakjat Wadjib Tetap 

(Oleh : 

   
: Kebo pagi 
en jang berdjalan D3 an an membawa tas 

. Menurut keterangan fihak jang 
berwadjib dinjatakan, ketika korban 
tadi nama P. membawa uang dida-: 

. lam tas jang rupa?nja sudah diketa- 
|. hui pendjahat, sesampainja di Sta- 
| dion, dengan tidak terduga ia telah 

» disamperi oleh 2 orang jang naik 
“ sepeda dengan antjaman revolver 

dan minta supaja tasnja diserahkan. isil suatu apa. 
Rapa2nja P. telah bikin perlawan-| 
an, hingga pada saat itu ditembak | 

|. beberapa kali oleh pendjahat tsb. 
| jang mengenai diri P., hingga se- 
— ketika itu djuga P. lantas djatuh dan 
melepaskan napas jang terachir. Be- 

. berapa orang jar Hati dengar - suara 
| tembakan lalu melihat kedjadian 

i, tetapi kabarnja tidak ada se- 
- orahg jahg turun tangan, hingga de- 

A 5 
Ta 

mengetahui 
Polisi Seksi 
tentang kedja 

RN tapi 

Kota 

  
F : | | ganggu. 
“» Sebagai tindakan preventief, : 

lisi Seksi I, djl. Purwodinatan ber-' mendapat 

pun jang hendak mengambil 
dari Kas Negeri atau 

- Hal ini dianggap penting 
. dapat mentjegah terdjadinja " per- 
istiwa jang tak 
Demikian 
dapat dari Kepala 
Semarang. 

Polisi Seksi 1, ' 

   MAA AN AL 

& sa Wartawan Kita) 
3 LAU PADA hari Senin malam Selasa dion Timur dikabarkan oleh ,,Suara Merdeka” tentang 
perampokan dirumah Tionghoa A.L.K., h 
rumah mengalami ugian harta dan benda Rp. 5 
Ii pada hari Rebo 1bL, seorang pegawai dari 

1p. 5000.— telah ditembak mati didjalan Stadio 
naik sepeda dan kemudian pendja hat tadi berhasi 

ix Rampok Menembak Mati 
. PegjiDPU Disiang Hari 

5000 Digasak - MMC Merembes Dalam 
Waspada 

ngan leluasa 2 pendjahat tadi meng- 
hilang dengan tidak seorang pun jg. 

Sesudah 
menerima laporan 

dengan se- 

gera diadakan pengusutan2 .teliti, te- 
t sekalipun demikian 
ini ternjata tidak mendapatkan ha- 

djurusannja. 
H 
dian tadi, 

MMC merembes dalam 
9 
. 

Berhubung dengan actiefnia G. 
Merapi ada kemungkinan, bahwa 
gerombolan MMC telah merem- 
bes didalam kota Semarang. Te- 
tapi dalam pada itu, fihak Kago 
isian kini tetap waspada dan ber | imam Subardjo sebagai Dja 

daja upaja untuk "mentjegah sega : 

n Oa Ketiak ahialia kota Gi 2 TIN | kan keamanan dida t F 
Pn anang PTN Tn Soal2 Lengan “ 

-' terdjadi dikalangan Seksi II tetap 
aa perhatian sepenhn 

ia memberi n k japa | dari kalangan Kepolisian dan di- sedia memberi bantuan kepada 2 aa Pem sin  Iaoiupertak 

dari Bank. | perampokan dan pembunuhan ta 

untuk | di dapat dibongkar. : 

Dengan adanija tindakan2 tadi 
di-inginkan.! rakjat tak perlu gelisah, tetapi ha 

keterangan - jang” di-| ruas waspada dan membantu sebe 

sar-besarnja kepada alat Pemerin 

tah jang mendjaga keamanan. 

(“AL LN AL AL AL ALL LL 

  

  

KEKUATAN ALAM.......... 

  
| TERDAPAT PULA DIDALAM TJAT KAMI, DALIL 

DALIL KAMI JANG TERKENAL, PIG MENT JANG 
KUAT DISAMBUNG DENGAN TALI JANG SENTAUSA 
MENGHASILKAN TJAT P.A.R. KEUNGGULAN DI 
DALAM SEGALA-GALANYA JANG BERSEDJARAH, 

EGNA 
£ $ 

  

—.. TELAH TERB 
: Bagan an EKONOM. ? . saduran 

sDANA INTERNAS 
—. Apakah DANA INTERNASIONAL itu??? 

0. jg tersimpan dalam 

|. menilik” buku sni, jang harganja hanja: 
Untuk luar kota tambah porto 1546, 

  

     

| Dari SERI EKONOMI 
    

         KWITANG 13 — Kotakpos 135 — DJ 
“ 

ngguhpun sangat sederhana tampaknja pertanjaan ini, 1 
sangat Sulitlah untuk didiawab dengar kepat karena luasnja arti 

erkataan ,, DANA INTERNASIONAL.” ini. 
faka karena itu satu2-nja dialan bagi in ialah, samerabatya dan 

sed kit-dikttnja Rp... 1:50: 

Untuk Pedagang2 dan Toko2 Buku potongan sangat memuaskan. 
tersebut diatas jang telah terbit ialah: 

  

ULT'sS 
F .A.RES TJAT, TINTA dan KALENG.   

"1 
K. Panggabean, 

IONAL 
namun 

PEDOMAN PERATURAN IMPOR A4 Rp. 5.90 MENUDJU BANK NASIONAL”, ,, 8.50 : 
Pesanlah kepada Toko Buku Tuan setempat atau langsung 
kepada penerbitnja: 1 

Hi . TOKO BUKU & PENERBIT 

N.V. ,Gunung Agung “1 AKARTA. 

  

    

“tadi rupa2nja masih djuga dilaku- 

ibl. didjalan Sta- 
t terdjadinja 
ngga penghuni 
000.—, kemba- 
D.P.U. Mrang- 

terisi uang sebanjak 
n oleh 2 orang ig 
| meloloskan diri. 

tindakan 

jang 

Rombongan itu terdiri dari 17 wa- 

   

| MENJETUDJUI TINI 
MENTERI DR. MOCH A 
“MIE KIAT TENG 

Pn Yg 
Berhubung dengan ki 

Menteri Kesehatan . Dr.' Moc 
(Lie Kiat Teng) di Jogjakarta, 1 
P.B. Serekat Buruh Kesehatan j 
berkedudukan dj Jogjakarta t 
menggunakan kesempatan 'i 
setjara langsung menja 
usul/desakan dan pendap: 
beberapa persoalan jang sa 
karang ini belu 
nja, kepada | 
landjutnja dinja 
maksud Menteri u 
pergerakan tenaga? dokter 

A8 
: : NU 

PEMOGOKAN BURUH . BIOS- 
-  KOOP' SELESAI - 

   

       

       
   

    

   

    

  

on putar film lagi. 

Orion” dan ,,Metropol 
djadi sedjak bari Minggu “ kini su- 
dah sampai pada taraf penjelesaian. 
Dari fihak direksinja didapat kete- 
ranganz bahwa pada Djum'at j.a.d. 
bioskoop2 tsb. akan mulai mengada- 
kan. pertundjukan seperti biasa. '.. 
' Malam pertama di ,,Rex” akan 
diputar film Military Policeman” 
dengan Bob Hope dan Micky Roo- 
ney. Sedangkan ,,Orion” dan ,,Me 
tropole” berbareng memutar f 
.,Across the wild Missouri” “de 
Ricardo Montalban da 
film berwarna. f 

RYULET pe DI-UBRAK 
2 ABRI 5 

   

  

    

  

   

   

| Kalau beberapa waktu berselang, 
Pengadilan Negeri di Semarang te- 
lah mendjatuhi ' hukuman2 kepada 
pemain roulet,  ternjata permainan 

kan oleh kalangan tertentu, karena 
keuntiingan2 jang didapat. 

Pada hari Minggu jbl., permainan 

luar, dimana rumahnja A.S.T. didja- 

jang kini memberantas “ perdjudian 
dapat mengubrak-abrik “ “permainan 
roulet tsb. dengan ditangkapnja 8 
orang jang kini masih berada dida- 
lam. tahanan. Uang sebesar Lk. 
Rp. 1.000.-— dari tangannja pelba- 
gai pemain dapat disita, demikian 
djuga alat2 permainan, Soal tadi ti- 
dak lama pula segera diadjukan di- 
depan Pengadilan Negeri Semarang. 

VARIA MEDJA HIDJAU. 

Pembunuhan. 
Dengan mendapat perhatian - 

sar. dari kalangan peladjar S 
a/c, sidang Pengadilan Negeri Si 
pada hari Rebo telah memeriksa 
(perkara pembunuhan dengan  temba- 
kan revolver atas dirinja Kapten Su- 
bagio. Sidang itu dipimpin oleh Mr. 
Gunawan. -sebagai. Hakim dan Mr. 

fe. : 
” 'a- 'lam perkara itu telah diadjukan 2 

jorang dakwa jang dituduh melaku- 
kan pembunuhan tsb. Mereka ma- 
sing2 bernama A. dan S. Pemerik- 
saan terhadap diri dakwa A. “dapat 
berdjalan agak lantjar# sebab dak- 
wa mengakui terus terang atas tin- 
dakannja dalam pembunuhan itu. 
'Dakwa S. dalam mendjawab perta- 
njaan2 jang diadjukan oleh Hakim 
dan Djaksa masih selalu berputar2. 

    

  

  

   
   

    

   

   

     

    

untuk mengadakan | 

Rex, Metropole dan Ori- || 

Pemogokan buruh bioskoop ,,Rex”, | K 
| jang ter-| 

roulet telah terdjadi di Wotgandul-| 

dikan sarangnja. Tetapi fihak Polisi | 

| tah telah diren 

  

    

   

  

   
   

   
       

   
     
      

1 anggauta ' Sarbuksi 
Tengah . diserukan 

- Yang masing2 

  
ing2 tjabang, untuk di 

a Dewan Pusat, gu- 
n kepada jang berwa paikan ka Ya jang 

  

usat' Sarbuksi. mengandjur- 
kan agar aktief memberikan perto- 
'longan2 jang dibutuhkan oleh Pa- 
'nitya Korban Merapi setempat. 

    

     
ASI DJAKSA DITOLAK. 

|. Sebagaiman nah dikabarkan 
Pengadilan N “di Kudus telah jp: 
| memeriksa perkara Sdr. R. Sinder 
|PUK Kudus jang didakwa meneri- 
|ma uang suap dari pemilik toko di 
Kudus. Dalam perkara ini hakim 
membebaskan R. dari tuduhan. Ke 
putusan tsb oleh 
kurang memuaskan dan: 
kasasri kepada Mahkamah 

Djakarta. Baru? ini k tari 
Mahkamah Tinggi Djakarta telah di 
terima dan membenarkan keputusan 
baka MA Aa 
Selandjutnja perlu diterangkan, 

R. selaku Sinder telah dinon-aktif- 
kan dari pekerdjaan sedjak pertenga 
han tahun 1952. Belum diterima ka 

      

    

Ibar apakah R. akan bekerdja kem- 
bali atau akan minta pensiun dgn. 
adanja keputusan hakim tsb. 

Net it 

    MAGELANG 
PEMBERANTASAN PENJA- 
KIT MALARIA BERHASIL 

BAIK." 
Dr. Suparmo . dari Kementerian 

Kesehatan bagian” Pemberantasan 
Penjakit Malaria dalam kundjungan 
nja di Magelang beberapa hari jl. 
dalam pertjakapan dengan wartawan 
kita menerangkan, bahwa dalam ta 
hun 1953 untuk kepentingan tsb di 
atas, pemerintah telah  mengeluar- 
kan beaja sebesar Rp 15.000.000.— 

| Pemberantasan tsb dikerdjakan dgn. 
DDT, buat daerah Djawa Barat da 
ri Bantan sampai kali ' Tjiliwung, 
'Djawa Timur dari Tuban sampai 

   

Banjuwangi dan untuk Djawa Te- 
ngah terutama didaerah Aagpaten 

e- | Tjilatjap. Mena Te LN: 
Al Dalam-tahun 1954 oleh pemerin 

akan akan mem- 
“dari luar negeri se- 
ton seharga 700.000 

rika. “Penjemprotan ditu 
|djukan pada tempat2 sarang njamuk 
buat Djawa Tengah sebelah p: 
utara,-selatan dari Tjilatjap sampai 
Jogja dan buat luar Djawa di bebe' 

beli obat DDT 
banjak Ik. 101      00 

akan didahulukan. 

TJIREBON 

  

Atas usaha  Panitya 

usaha2 sosial karesidenan  Tjirebon 
pada achir bulan ini telah terkirim .   Achirnja sidang memutuskan untuk 

menunda pemeriksaan 'itu lebihelan- 
djut.. Dapat ditambahkan, bahwa 
pembunuhan itu terdjadi pada perte- 
ngahan tahun 1951, dan baru perta- 
ma kali ini diadjukan kesidang Pe- 
ngadilan Negeri, sesudah berkali2 di 
lakukan pemeriksaan pendahuluan | 
oleh fihak jang . berwadjib. Pembu- 
nuhan dilakukan dalam rumahnja 
korban Kapten Subagio, di Djl. Pan 
danaran Smg. pada malam hari de- 
ngan tembakan revolver. : 

Pe 2 
Sementara itu sidang Pengadilan ' 

Negeri jang dibawah pimpinan Ha- 
kim Mr. Soerjadi pada hari itu dju- 
ga, telah memutuskan hukuman: 1 
tahun 6 bulan, atas diri dakwa H., 
seorang pegawai Kas Negeri Smg. 
Dakwa itu telah melakukan pengge- 
lapan uang sedjumlah Rp. 1332.—, | 
jang dilakukan setjara berturut? de-'! 
ngan djalan - mengurangi djumlah | 
uang jang dalam gebungan. Dakwa : 
hanja mengakui menggelapkan uang : 
sedjamlah Rp. 250.—. 

KEDATANGAN ROMBONG- ' AN KESENIAN MALUKU. 

Tt 
Ea 

Rombongan kesenian dari propin 
si Maluku jang terdiri dari 40 orang 
jakan tiba Kemis pagi di Tg. Priok. 

nita dan 23 laki2. Disamping per- 
tundjukan kesenian akan diselengga 
rakan pameran jang melukiskan ke 
madjuan Maluku. Untuk pertama ka 
li pertundjukan kesenian itu akan di 
|langsungkan tg 30-1 di Istana Nega 
ra. 

Sesudah bermain di Djakarta, rom 
bongan akan meneruskan perdjala- 
nan ke Bandung, Semarang, Jogja- 
karta, Surakarta dan Surabaja. 

Dari Djawatan  Kesedjahteraan 
Angkatan Darat rombongan menda 
pat bantuan penuh dan disemua ko: 
ta itu rombongan djuga akan meng 
hibur Angkatan Perang. 

  

Tengah untuk disampaikan kepada 
kurbang gunung Merapi. Uang itu 
adalah hasik pengumpulan Panitya 
tsb dari sumbangan masjarakat Tji- 
rebon. 3 

TJERAMAH BUPATI TEN- 
TANG TEBU RAKJAT. 

Pada tgl. 25 Djan. 1954, telah di 
adakan tjeramah oleh Bupati Tjire- 
bon tentang tebu rakjat di Ketjama 

Itan Palimanah bertempat di BPMD 
jang dihadiri oleh 172 orang terdi- 
ri dari Panitya Tebu Rakjat, Pemi- 
lik tanah, Pamong Pradja, Instansi2 
Pemerintah dan Koordinator Dae- 
rah Serikat Buruh Gula Tjirebon. 
Bupati diantara Jain menerangkan 
bahwa kita hidup kini dalam negara |: 
demokrasi dari itu tiap orang jang 
mempunjai tanah - merdeka - untux 
menjewakan  tanahnja 
brik gula untuk ditanami tebu atau 
menanaminja sendiri sekalipun sa- 
ja mengandjurkan mereka untuk 
menambahnja dengan tebu sendiri. 
Disamping itu beliau  mendjelaskan 
soal milik asing dalam .KMB. Tje-!. 
ramah Bupati itu kemudian disusul 
dengan uraian2 dari Instansi2 Peme 
rintah dan K.O. SBG Tjirebon. Ra: 
pat jang dimulai djam 19.00 ber- 
achir pada djam 23.00. 

TEGAL 
TEGAL MENDJADI 
“KOTA BESAR 

Parlemen telah  menjetudjui 
ula ROU jg mengubah undang2 

Oo. 16/1950 dan 17/1950 dan 
mendjadi kota ketjil Tegal men 
djadi kota besar, dengan ketentu 
an, bahwa djumlah anggauta dan 
susunan DPRD kota besar” tsb.. 
tidak boleh diubah atau ditambah ' Se 
sampai diadakan pemilihan ang- 
gauta2 DPRD menurut undang2 
pemilihan. : 

satu rupiah) jang diorgani | 

kgpida Tjabang2 Sar- | 
o, Jogja, dan Magelang | 

“3 

rapa tempat jang dianggap perlul 

21 

  

  

“lagi. Itu bukan se 

rugian 
pa bahaja. 

bo. Kita mendengar suatu 

ra korban itu melalui ,,Suara 

langan, 
kan kolekte 

Hj ra Merdeka”, 
'. Kepada pembatja ,,Suara 

Pekalongan dan lain2 tempat 

| itu. 

| Penerimaan baru dari : 

  

HINGGA hari ini ,.Dom pet Merapi" 
baru mentjapai djumlah Rp. 10.000 lebi 
ergunakan perkataan ,,baru mentjapai”, 

Dn arti bahwa Nan mari ai yesi 
Kedar ,,ra mai2” dgn. mendapatkan  djum- 

lah jang besar, Melainkan djustru 
jang dialami oleh rakjat dilireng Merapi 

kabar ji 
Anak2 sekolah rakjat sudah mulai im 1 , 
kalangan mereka, jang kemudian akan diserahkan kepada Pp : 

sanggup berbuat demikian, alangkah 
misalnja di asrama2, dibengkel | diadz 

jang kemydian uangnja diserahkan melalui, ,Sua- 

luruh Indonesia ini, dari Semarang, 

di Moko-Moko,, Namlea, Sa nana,  Abubu, Daruba, Den 
sar dil, hendaknja suka mengirimkan uang per poswissel gu- 
na meringankan beban rakjat lereng Merapi jang menderita 

Aa Djika sebanjak-banjakn ja orang jang memberikan soko- 
ngan, sekalipun masing2 itu dalam 

| arti sedikit2 mendjadi bukit... 

| Djumblah dermaan tgl. 26-1 “1954. 

| Sarekat Buruh Kehutanan 
- Tjabang Semarang. Rp. 50,— 

Persatuan Pedagang. Se peda 5 
(P.P.S.S.) Surakarta. 2 100,— 
Inspeksi SIRI elegra p te- 
ngah-D.K.A. Tawang. 12. wi Ta 
Peg. Gudang Nationale Han- 

“ delsbank N.V. Kalibaru Ba- 
«rat Semarang. - Pe Ida 

“ »Persatuan Dokter Gigi In- 
 donesia” Tjabang Solo- Du. 

Ov. Slamet Rijadi-260. Solo. ,, 400,— 
Ys CARAMEL PAK GI- - 
'T@-Purwosari Solo. 3. 100,— 

“. Guru2 dan Murid2 S.R. 6. 
No. 1.-Pati. la 
Sarekat Sekerdja Kependja- , 
raan-Kendal. 2 9. 35,— 
Ko'operasi ,,UPERNA ”-Ken- 
dal. 9 35,— 
Mohd. Amin-Djl, Pasd r-78. 
Pati. 99 25, — 
Pangeran Djakarija-Djl. Pu- . 
lasaren. 8. Tjirebon. » 25,— 
Pekerdja2 Pabrik Karet 
»GETAS”-Salatiga. 9 25y— 

— SR. III. th.-Sidomukti- We- £ , 
he leri. 3 S1 9,30 
| Sdr. Sarwi-Muka kantor P.U. 

D.T.-Weleri. 5 9— 
» . Salim O.N.-Parakan (Kedu). ,, 5,— 

Peg: D.K.A. dinas Djalan 
dan angan Seksi. 5 4-Se- 1 : 

rang ang. 9. 1255— 0 
Rukur, Tetangga-Kp. Pulisi « 
Semarang. 5 3» 200,— 

»  Prihadi Trading Society Ltd.- 5 
z Purwodinatan 50 : 5 100.— 

ha Rukun Tetangga Blok VII. 
| Bulu lor Bag: Wanita Smg. -,,  35,— 

Ni. M, Adenan-Kaum an 2 
Krendo-32. Semarang. 39. 10,— 
Pegawai2 kantor inspe ksi 
Ko-operasi Propinsi Di awa 
Tengah Semarang. 2 » 126,— , 1.579,95 

Po ajumlah. 

“Merapi 
jang kita kumpulkan 

h sedikit. Djika kita 
ini sudah mempu- 

djumlah jang lebih besar- 

sedemikian besaraja ke- Cl 
jang tertim- 

| menggembirakan. 
gumpulkan uang di- 

  

Merdeka”. Djika anak2 su 
baiknja djika dilain2 ka 
3 dan Jain2 lagi diada- 

Merdeka” jang tersebar dise- 
Solo, Jogja, Magelang, 

jawa Tengah ini, Dane 
As 

di 

djumlah ketjil, akan ber- 

| Rp. 10.165,75 

  

Rp. 11.745,70 

minasi Thd 

j. 

kan karena pedagang2 Singapura 

terhadap Singapura”. 
Temasetti dirubriek ,,the inan j 

nurut U.P, dari Singapura. 

Dalam tulisan tersebut Temasetti 
mengritik T. M.: Hart, direktur De- 
partemen Perdagangan dan Industri, 
jang telah menerangkan bahwa pe- 
dagang2 Singapura bertanggung dja- 
wab atas kemerosotan perdagangan 
Singapura dengan Indonesia. Seba- 
gai diketahui, T. M. Hart telah me- 
ngetuai delegasi perdagangan Singa- 
pura ke Indonesia baru2 ini dan se- 

bila pedagang2 Singapura dapat me- 
nawarkan barang2 dengan narga 
dan kwalitet jang pantas, tawaran2 
demikian tentu “diterima -baik oleh 
Indonesia. Sekarang terserah kepada 
kita”, demikian T. M. Hart kepada 
pers waktu itu, ,,untuk menundjuk- 
kan bahwa kita bisa berdagang se- 
Usia djudjur dan bisa menghargai 
pentingnja kedjudjuran itu". 
Menurut Hart waktu itu, pihak 

Inconesia telah memberikan djami- 
nan kepada delegasi Singapura ii- 
dak akan mengauakan diskriminasi 
terhadap Singapwa. : 

Temasetti tolak Hart. 
Dengan tegas Temasetti menolak 

kebenaran ,,keterangan” T, M. Hart 
tersebut dan menerangkan, bahwa 
hal2 jang njata “dialami dalam 12 
bulan lebih belakangan ini menun- 
djukkan dengan djelas, bahwa tidak 
tampak sesuatu niat dari pihak In- 
donesia untuk memasukkan Singa- 
pura dalam daftar negeri2 pengirim 
barang2 importnja. Banjak tjonton2 
jang dapat diberikan, demikian Te- 
masetti selandjutnja, ' mengenai ba- 
rang2 jang mendapatkan lisensi un- 
tuk import ke Indonesia dari nege- 
ri2 sumber aselinja,- jang harganja 
paling sedikit 1090 lebih tinggi- dari 
pada harga barang2 jang sama jang 
dapat ditawarkan Singapura. Belum 
lagi disebut mengenai levering jang 

lebih lama dan pengaturan keuang- 
annja jang tidak ekonomis. 

Apa jang dibutuhkan dengan ur-     

— Serba-Ser 

ig 

SELAMA MUSIM   UNTUK KORBAN MERAPI 
koordinasi : 

'uang sebanjak Rp 3000.— (tiga ri- 
bu rupiah) kepada Gupernur Djawa ' 

kepada pa-|: 

ton. Luas tanaman tahun 1952 

Merosotnja produksi, 
| karena pandjangnja musim 
| kan atau ,,mengeringkar” 

Namun kwatji adalah gabungan 
isuku-kata Tionghoa dari ,,kwa” jang 
berarti buah2an ,,maloen” (seperti 
waluh, blontjeng, kraai dsbnja. Red.) 
dan ,,tji” jang berarti bidji. SE 

Kalau di Tiongkok, demikian ka- 
ta orang, kwatji itu dibikin dari bi- 
dji sebangsa maloen itu, di Indonesia 
ini chusus dibikin dari bidji buah se 
mangka. Di Djawa sebenarnja ba- 
injak tanah2 jang diwaktu panas da 
pat menghasilkan buah semangka se 
perti didaerah Rembang, Pati Lasem 
Bodjonegoro dll. tetapi sepandjang 
Orang ingat, hanja didaerah Demak: 
itu sadja buah semangka jang dita- 

  

PENDJUALAN PENNING 
ANDJING DIMULAI. 

Oleh Djawatan Padjak dari Kota 
Besar Semarang, kini telah dimulai 
pendjualan penning2 an Jing ' seba- 
gat padjak andjing th. 1954, jang 
besarnja padjak untuk seekor an- 
djing Rp: 12. : 

Untuk djelasnja pihak jang ber- 
kepentingan diharap memperhatikan 
iklan D.P.D. Kota Besar jang ga 
termuat kemaren. 

/ NGESXI PANDOWO MAIN 
UNTUK AMAL. 

Berita jang disampaikan kepada 
kami mengatakan, bahwa pada tgl. 
4 dan 5 Pebruari 1954, dengan be- 

Ikerdja sama2 dengan Jajasan GRIS, 
Wajang Orang Ngesti Pandowo” 
akan mengadakan pertundjukan un- 
tuk amal jang hasil seluruhnja akan 
disokongkan kepada korban2 G. 
Merapi. Malam pertama akan am- 
bil tjeritera ,,Bale Segolo-golo” dan 
malam kedua ,,Kresno Duto”, 

atas bantuan dari Pemimpin Umum 

menurut ketetapan dari Panitia 17 
Agustus, mulai tgl. '8 Pebruari jad., 
Wajang Orang ,,Ngesti Pandowo”     

DITJARI 

jang mempunjai diploma M 

Administratie. Segala Ba 

  

  Oleh Perusahaan Industri Besar . Semarang: |, 

Beberapa Tenaga 

Administratie 

lebih disukai jang mengerti bahasa Inggris dan magazijns- 

| man diharap djangan@9mela mar. 

Surat2, dialamatkan kepada ini surat kabar dibawah 

g f 

| 

ULO/SMP . dan Boekhouden, 

ngsa. Jang tidak berpengala- 

No. 5/1198,   

lakan bertolak ' dengan kapal dari 
Djawatan Pelajaran Pusat. ke Dja- 
karta untuk pada tgl. 12 Pebruari 
mengadakan pertundjukan digedung 
Kesenian di Djakarta buat lamanja 
1 bulan. Kini segala sesuatu sedang 
dipersiapkan. 

LOC DAN GERBONG2 BARU. 
Diperoleh keterangan, dalam achir 

minggu ini oleh, DKA Eksploitasi 
Tengah akan diadakan  pertjobaan 

'mendjalankan loc. -diesel dengan 
rangkaian wagon baru antara Sema 
tang dan Jogjakarta, 

Pertjobaan ini dilakukan berhu 
bung akan dipergunakan kereta2 ba 
ru itu antara djarak diatas, Mulai Se | 
nen kemaren dulu hubungan antara 
Djakarta — Surabaja dan Djakarta 
a— Le telah dimulai dengan 
menggunakan loc diesel jang baru 
tetapi masih dengan rangkaian wa- 
.gon lama. 

Selandjutnja didapat kabar, dalam 
waktu jang tidak lama lagi akan di 
.adakan perobahan atas perdjalanan 
kereta-api2 diseluruh Djawa, 

'Semangka Demak Paling 
» Kwatji- Indonesia Akan Import pantai |/ 

al bi Kwatji. Dari RRT 

dengan hasil bidji semangka rata 2 
menurut keterangan Djawatan Pertanian 

panas dalam tahun 1953 jang memati- 
taraman buah semangka itu. 

kolah Pelajaran Semarang “ dan 

bi Kwatji 
Baik Utk 

panas 1953 didaerah kabupaten Demak 
: (Semarang) terdapat tanah seluas 7.016 ha jang chusus ditanami 

- buah semangka dan hasilkan djutaan butir. 
itu tiap2 ha menghasilkan 2 kwintal bidji 
ngan demikian selama 1953 daerah tersebut hasilkan Ik. 2.000 

Dari buah sebanjak 
semangka sehingga de- 

Kan hanja 6.308 ha tetapi 
ap ha 4 sampai 5 kwintal. 

nam chusus untuk diambil bidjinja 
guna kwatji. 

»Semangka Demak” bentuknja ke 
tjil, ,,dagingnja” tidak manis tetapi 
banjak mengandung air dan ,banjak 
bidjinja. 

Oleh karena tempat jang tiada Ia 
wannja -itulah kiranja maka dalam 
dunia perdagangan bidji semangka 
senantiasa mengalami harga ,,baik.” 
»Lebih2. diwaktu musim penghudjan 
harga itu bisa berlipatganda daripada 
sebelumnja dan banjak menguntung ! 
Lea bagi mereka jang bermain speku 

asi, 

Menurut tjatatan jang ada selama 
11952 harga bidji semangka (masih 
ikering, belum djadi kwatji) diwaktu 
panen mula2 tertjatat Rp. 200.— se 
kwintal dan achirnja mentjapai har 
ga Rp. 350.— dan tahun ini karena 

produksi kurang harga jang 
tadinja hanja Rp. 300.— dewasa ini 
'sudah mentjapai harga lebih Rp. 
. 400 

Bidji semangka jang sudah kering 
.itu kebanjakan dikirim ke Djakarta, 
' Tegal, Pekalongan, Surabja dsbnja 
“untuk dibikin kwatji. Dalam kota Se 
marang terdapat tidak kurang 50 
pengusaha kwatji besar dan ketjil 

jjiang setiap tahunnja dapat mengha 
silkan kira2 100 ton kwatji. 

- Harga kwatji dewasa ini tertjatat 
Rp. 500.— sekwintal. 
Lama sebelum perang kwatji ,,ma 

de in Semarang” ada djuga jang di- 
| Kirim ke Singapura, Penang disam 
ping jang puluhan ton untuk perda 
gangan interinsuler seperti ke Me- 

inado, Padang, Sibolga dll. Eksport 
“keluar, daerah itu nampak dimulai 
lagi sadjak 1952 dimana sekali ki- 

      

| Dari lain kalangan didapat kabar, rim liwat pelabuhan Semarang ter ti 
tjatat 10 ton. 

Sekalipun kwatji itu nanja meru- 
'pakan ,,hobby” dari sementara golo 
ngan penduduk jang ingin menam- 
bah ,,zetmee?” diwaktu senggang sa 
dja tetapi dalam perdjandjian da- 
gang antara Indonesia dan RRT ter 

.njata Indonesia bermaksud menda- 
itangkan kwatji itu. Ini berarti, bah 
wa produksi jang. ada masih belum 
mentjukupi kebutuhan. Sementara 
itu dari beberapa kalangan ,,Anta- 
ra” Semarang mendapat keterangan 
bahwa ada sementara pengusaha per 
tanian didaerah Pekalongan bermak 
sud tanam buah semangka dari De- 
mak iti chusus untuk diperoleh bi 
djinja, 

Djuga dari Djawatan Pertanian 
| Rakjat Semarang belum lama ini te 
Hah dikirim buah semangka Demak 
kepada laboratorium untuk diselidi 

|ki kemungkinan2 dimasa datang mem 
perbesar hasil itu baik guna. kepen 
tingan sosial maupun ekonomi rak- 
jat lainnja. 

Menurut kalangan? itu kalau di- 
lain2 tempat djuga banjak ditanam ' 
semangka dari Demak itu maka ki 
ranja tidak perlu kalau soal kwatji 
sadja Indonesia masih harus menda ' 
tangkan dari luar negeri,   

| Wedana 

gent sekali oleh padagang2 Singapu- 
ra, demikian Temasetti, ialah suatu 
djawaban jang tegas atas pertanja- 
an dapatkah "Malaya mengharap- 
kan suatu kesempatan  setjara dju- 
djur untuk mengadakan saingan de- 
ngan negeri2 asal barang2 itu da- 
lam serta memenuhi kebutuhan In- 
donesia?”, 
demikian Temasetti seterusnja, ,,apa   

-sebab -kita. tetap. tertutup . sebagai 
(peserta mengirimkan 'barang2 ke In- 
i donesia, sedang lisensi2 import jang 
dikeluarkan kepada negeri2 asal da- 
ri barang2 itu ternjata dengan pe- 

nentuan harga jang djauh lebih ting- 
gi dan pengirimannja lebih lama?” 

Achirnja J. Temasetti dalam tuli- 
sannja tersebut. menjatakan,- bahwa 
penjelidikan2 lebih djauh perlu 
bih dulu diadakan sebelum - kedua 
delegasi perdagangan ' memberikan 
rekomendasinja -kepada pemerintah- 
nja: masing2 mengenai  tindakan2 
setjara detail jang hendak dilakukan 
dalam melaksanakan. perhubungan 
perdagangan diantara kedua negeri 
itu. Diharapkan. soal2 detail 'terse- 
but akan dapat ditetapkan dalam 
perundingan jang akan diadakan di 
Singapura bualn Maret jang 
datang. Demikian tulisan Temasetti 
menurut UP. (Antara). 

, 

PEMBERSIHAN DIDAERAH 
SALATIGA. 

Tg. 24-1 waktu malam sedjumlah 
anggauta militer dari bataljon 428 
dalam melakukan penggerebegan di 
daerah ketjamatan Susukan, 25 km 
selatan Salatiga (Semarang) telah da 
pat ditangkap 1S orang bersendjata. 
Dalam pada itu sedjumlah sendjata 
api berupa Lee Enfield sendjata oto 
matis beserta peluru2nja disita. Me- 
nurut keterangan, mereka itu adalah 

ibekas anak buah bataljon 426 jang 
| memberontak tahun 1952 dan jang 
aa bersarang. didaerah tsb untuk 
melakukan gerakan pengatjauan. 

| Diantara mereka tsb terdapat Ta- 
fudil dan ajahnja jang didaerah tsb. 
terkenal mendjadi guru santri dipon 
dok Pesantren Petak. Lebih djauh di 
dapat keterangan bahwa sedjalan de 

.ngan peristiwa penggrebegan tsb te- 
Hah ditangkap pula seorang lurah da 
'ri ketjamatan Susukan jang diketa- 
ihui menjimpan sedjumlah besar pe 
yluru2 dari pelbagai matjam sendjata 

papi. j 
| Tentang sendjata2 api jang disita 
tsb menurut kabar tsb masih dalam 
keadaan baru. (Antara). 

DESA PERTJOBAAN 
PRINGAPUS., 

Pada tgi. 26 Djanuari jbl. Bupa- 
Sumardjito dengan diantar oleh 

Ungaran, Tjamat Klepu 
dan Djapen Kab. Smg. telah meng- 
adakan penindjauan ' kedesa Pring- 
apus, jang sudah 1 tahun  didjadi- 
kan desa pertjobaan. Untuk -keper- 
luan pertjobaan itu, Pemerintah te- 
lah memberikan biaja  sedjumlah 
Rp 14.000,—, dan jang:Rp 8.000,— 

digunakan untuk perbaikan dan per 
luasan pasar. Ketjuali pasar jang 
tiap2 bulan dapat ' menghasilkan 
Rp 600,—.sampai Rp 700,— bruto, 
sumber penghasilan desa pertjobaan 
itu jalah 9 buah kolam ikan Kar- 
per dan Mudjahir, jang telah ditabu 
ri bibit ikan sedjumlah 3500 ekor. 
Dalam penindjauan itu, Bupati te- 
lah mengadakan pemeriksaan tjara 
administrasinja,, dan dalam hal ini 
masih tampak kekurangan2nja. 

KETEMUKAN MAJAT. 
Dari Polisi Seksi I diterima kabar, 

bahwa “pada “hari Sabtu malam 
Minggu jbl. disungai Tambaklorok 

  

t 

telah diketemukan majatnja seorang | g, 
wanita Tionghoa jang belum dike- 
nal, Pada badannja korban tadi ti- 
dak didapat tanda2 penganiajaan dan 
belum diketahui nama dan tempat 
tinggalnja. Korban tersebut dengan 
segera diangkut ke RSUP untuk di- 

Indon. Inginkan Diskri- 

Sebab2 Kendornja Perdagangan Indo- 
nesia-Singapura Menurut Pandangan 

Temasetti : 
. MENGENAI PERDAGANGAN antara Singapura dan Indone- Sia jang sangat kendor semendjak beberapa lama itu, oleh pedagang di Singapura. J. Temas etti, dinjatakan 

menarik” akan tetapi ,,karena Indonesia menginginkan diskraminasi Pernjataan g 

Inggeris jang berpengaruh Straits 

Apabila: djawabnja ja”, ! 

le- | 

akan ' 

  

      

    
   
    

   

    

  

   
    

  

   

   
    

        

  

    

    
   

  

    

    

   

   

  

    

     
     

    

    
   

    

    
   
   

       

           

    
    

     

   

    

   

    

     

   

  

     
   

     

    
   

  

   

     

   
   
   

    

  

   

   

Singapu ra 8, 

seorang 
»bukan disebab- 

tidak mau menawarkan sjarat2 jang 

tersebut dimuat 
n the street” 

dalam tulisan 
suratkabar berbahasa 

Times jang terbit hari Rebo me- 

  

»GREEN-STAR” LAWAN 
»CHING CHIN HUr, 

Bertempat di Djl. Notosari $ Ku- 
dus, pada tgl, 24-1-1954 jl. telah 

kembalinja dari Indonesia telah me-|berlangsung pertandingan persauda- 
njatakan kepada pers, bahwa ,,apa- raan, bulutangkis antara 

.Green Star Kudus melawan PB. 
»Ching Chin Hui” Salatiga, dgn, 
berkesudahan 2—5 untuk kemena- 
ngan ,,Green-Star”, 

Karena Emoh 
£ Perang 

26 Serdadu Legiun Asing 
Larikan Diri-4 Orang 
Ditolong Patroli Indon. 

26 SERDADU Legiun Asing 
Perantjis, jang diangkut dengan 
kapal ,,Kerguelen” dari Oran 
(Afrika Utara) menudju keme 
dan peperangan Indotjina, telah 
melarikan diri: 20 orang melari 
kan diri ketika kapal tadi berla 
buh di Colombo, 6 orang lagi ke 
tika kapal tsb berlalar diselat 
Malaka, S orang diantarania sela 
mat, jang seorang lagi mungkin 
telah tenggelam. Peristiwa diselat 
Malaka ini terdjadi ketika hari 
Selasa j.l. Sebuah kapal peronda 
kepunjaan Indonesia berhasil me 
njelamatkan 4 serdadu jang me 
nerdjunkan diri kelaut dengan 
djaket-renang itu, lalu mendarat 
kan mereka di Port Dickson, ki 
ra2 25 mil sebelah selatan Port 
Swettenham, Malaya. Seorang Ia 
gi berenang 15 djam sampai ke 
pantai. : 

Diantara 5 orang jang tertolong # 
tadi, hanjg seorang jang pandai ba- 
hasa Inggris jaitu seorang serdadu 
berumur 19 tahun bernama Walter 
Huary. Ia bersama2 seorang kawan 
nja, bernama Hans Schmiegal, ter- 

djun 'kelaut, ketika mereka melihat 
menara. api.jang letaknja 15 mil da 
ri Port Swettenham. Ke-empat orang 
lainnja: tadi, ikut terdjun kelaut se- 
telah melihas perbuatan Huary dan 
Schmiegal tadi. $ 
“Huary diselamatkan “ oleh pendja- 

ga menara api, sedangkan jang ke- 
4 serdadu lainnja tertolong di te- 
|ngah laut oleh kapal patroli Indone 
Perang Tag 

Pembesar. imigrasi di Malaya, 
C.C.. Hopkins, menerangkan bahwa 
kelima serdadu tadi- akan dipulang- 
kan ketanah-air mereka, apabila 
tempat kelahiran dan kebangsaan 
mereka sudah diketahui. (Antara). 

P.B, 

5   

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 30 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Gesekan. biola: 06.45 

Njanjian Corrijati,. Effendi dd: 
07.10 The Sver'd Asmusen: 07.30 
Warna-warni pagi, 12.05-— 13.15 
— 13.40 Klenengan Djangkep: 17.05 
Taman Kusuma: 17.45 'Penghantar 
minum teh: 18.00 Obrolan pak Pa- 
trol: 18.15 Manasuka A.P.: 19.15 
Siaran Penerangan: 19.30 Hiburan 
Sabtu malam: 20.30 Irama gembira: 
2115. Wajang Orang: 22.20 Wajang 
Orang (landjutan): 24.00 Tutup. 

Surakarta, 30 Djan. 1954: 
i Djam 06.03 Petula Clark di: 
06.15- Ruangan gerak badan: 06.45 
Waltz gembira: 07.15 Orkes Sasan- 
do Timor: 07.45 Django Reinhardt: 

112.03 Irama gembira: 12.45 Kon. 
sert siang, 13.00 The Malcolm: 

143.15 Woody Herman: 13.45 Hibu. 
iran siang: .17.05 Dunia kanak2: 
117.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
'Rajuan Putri: 18.20 Timbangan 
film: 18.30 Buluh Perindu: ' 19.15 

,Kontak dengan pendengar, 19.30 
Irama meraju-raju, 20.30 Lagu? 
Tionghoa, 21.20 Klenengari dan 
Beksan, 22.15 Klenengan dan Bek- 
san (landjutan): 23.30 Tutup. 

. Jogjakarta, 30 Djan. 1954: 
Djam 06.10 Rangkaian lagu2 In- 

:Strumental, 06.40 Paduan Suara: 
07.10 Ratna, Nien Rumtani da. 
07.30 Pantjaran lagu barat, 12.05 
Pusparagam: 12.30 Lambaian pulau 
Hawaii: 13.10 Kesenian Sunda: 13.40 
Nat Kiang Cole: 14.00 Gema siang: 

117.00 Njanjian Tionghoa: 17.40 Hi- 
dangan Dwi Gitar: 18.30 Hiburan 
| Malam, - 19.15. Bingkisan malam 
aa 19.40 Aneka dari Maluku: 
20.15 Beksan, 21.15 Malam Mana: 

| suka, 22.15 Malam Manasuka (lan- 
“ djutan): 23.00 Tutup. 
KENYAMANAN 

HARGA EMAS, 
Sen 28 Djanuari 1954. 24 karat: $ jual Rn. 39 

eli 38,75 22 karat: djual 36.50 
! beli 9935 — 

“Djakarta, 27 Djan, 
24 krt. tiap gr. Rp. 39,25 nom. 
22 krt. tiap gr. Rp. 38,50 nom. 
Surabaja, Djan. : 
24 krt. tiap gr Rp. 39.-— nom, 
Singapore, 27 Djan. : Lantakan tiap tael : 

SP AG 
Hongkong, 27 Djan. : La 

' Tidak diterima Hakan harga. 
ondon, 27 Djan.: 
Harga emas dipasar internasio- 

nal jg ditjatat dalam dollar Ame- 
rika di London .sbb.: 

t 

    

” 

” 

5, 

  periksa lebih landjut, 

  

Beirut tiap ounce 35.275 
Macao tiap ounce 37.085 

. Hongkong nce 3 
          

          
tiap ou 

MIN 

7.35. 

   



   
    
   

    

   
   

    

  

  

utuhkan : 

     

jura? Rawat 
| untuk Bagian Kesehatannja di Sumatera. 
| Sjarat2: 1) Umur tidak melebihi 35 tahun. 

2) Harus. mempunjai idjazah djururawat dengan 
tjatatan kebidanan. en 

3) Lantjar dalam bahasa Indonesia dan tjukup 
| mengetahui bahasa Inggeris. SA Tea 

Pelamar., harus memadjukan permohonannja setjara tertulis 
dibawah nomor S-1201 kepada: - “... - 

, and Employment Office 
Gerong, Palembang 
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Et Sepotong kain Jang dibubuhi sedikit Sloan's 
diletakkan dibagian2 jang sakit djadi dja- 
nganlah digosokkan. Tuan segera merasa 

an ringanan, karena panas mudjarab 
"ar loan menembus dalam sekali dibawah 
1 kulit dan bekerdjanja jang tjepat dan man- 

GT 
dengan segera. 
Djagalah, agar 
selalu sedia 
sebotol Sloan's 
dalam “rumah. “         

1 - Vacuum: 

. 1 baka 

    

  ngankan sakit 
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DAPAT DIBELI 
DIMANA-MANA 

Tu
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| 
TENASLLALLALM 

mann 

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
$ (Blaek Hair Oil) Pa 3 

Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dam bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu. lama-lama “mendjadi keriting” 
gampang pakai 10096 Garansi tidak Juntur harga 1 Bot 
Rp. 25. Tag Te KAN 2 Ma 2 tah 

    
         
        

     

  

Ea Dn Sei Seung TNO ha 

| Obat untuk Wanita, supaja- 
g, harga Rp. 50.— p. Doos. 

- Spesial buat hilangkan item2 
panu2 dan Muka bikin Tjantik, 

puan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
“Rp. 15.— Pa pen Sans Sain 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 

| ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL . antara 
| Laki-laki dan Wanita harga. Rp: 20:— Per botol (Persediaas 

fl terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 2 i 
Manufactured by : 2 Aa gi PRT 

| PENWAR 

     

   
           
   
      
       

      

   

  

   
         

    

    

   
ALL. Singapore. 

|. 5. Bisa dapat beli pada : 
World Famous Tabib Facbrudin 

|. 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 

- kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

MEDICAL H 
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| Mulai te. 26 d/s 31 Djanuari 54 
JOHN DEREK : 

dgn. sepak terdjangrja jg. serba acrobatic pula 
i dgn. ketangkasannja memainkan anggar, 

en Oh s beractie sbg. Badjak Laut 

| THEATRE dlm. film Technicolor 

| soLo  ,PRINCE of PIRATES 
Re 

EXTRA Film lutjon jg. sangat ISTIMEWA 

29 

  

MIA MM ML MM AL 
Yi : 
    
  

  

- 
« et: 

Gigi bagus: gigi jang 

   
putih seperti mutiara: 

   dan ketawa berseri”. 2 

berkat PRODENT 
: La, 

tapal gigi jane eh 

     
   

.paling baik! 

  

      

    

   

  

       

        
   

Tube sanak besar Rp. 2.50 

Tube sedang Rp. 1.75:   

(AMAL 

  

     
        

  

     
   

    un « 5 Ia 

Njonja Fisenhower telah memetjahkan sebotol champagne. pada. haluan 
kapal silam jang pertama jang diperlengkapi dengan tenaga atoom, pada 
upatjara penurunan kapal di Groton, Connectitut, pada tanggal 21 Dja- 
nuari jang baru lalu. Sedang Njonja Eisenhower. 
beri nama USS Nautilius” sedjumlah 15000:-0 
belakang Njonja Eisenhower berdiri nachoda kapa. 

Edward L. Beach. 
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Menteri dikatakan letih. 

Dalam melakukan bakti orang 
harus tak kenal letih. Bung Karno 
jang pernah dibuang ke Endeh ada- 
lah pemimpin jang dalam perdjoa- 
ngan tak .kenal letih. Begitu diuga 
Bung Hatta dan Menteri Iwa jang 
duduk dalam Kabinet sekarang. Di 

harapkan agar djuga pemuda2 'En- 
deh tak kenal letih dalam berbakti, 
karena angkatan muda harus meng- 
gantikan angkatan tua sekarang. 
Pada tahun 1928 pemuda dizaman 
itu telah berhasil memperdjoangkan 
adanja satu bangsa, satu bahasa dan 
satu tanah -air. Diharapkan supaja 
dalam usaha kita mentjapai kemak- 
muran pemuda2 sekarang djuga dan 
mengadakan usaha2 untuk kepenti- 
ngan rakjat. - . 

Gubernur Sarimin  berhubunz de- 
ngan ada halangan, baru tiba tg. 
25 pagi di Maumere. Terhadap sem 
bojan jang berbunji ,,Irian tinggal 
didjadjah, Flores. tetap “berdjaga, 
(djangan djadi adiknja”, dalam ra- 
pat umum diatas Yamin " bcrkata 
bahwa perdjuangan untuk Iriar di 

landjutkan dan-dibulan depan susu- 
nan angauta Biro Irian akan ditetap 
kan. 

Sebelum Yamin, berpidato kepala 
daerah Flores Manteiro jang mak- 
sudnja - .menjatakan kegembiraan 
rakjat Flores terhadap kedatangan 
Yamin karena rakjat pulau itu mv- 
nurut pembitjara sangat ingin me- 
lihat wadjah salah seorang Menteri- 
nja. Murid2 sekolah Katolik” dan 
negeri jang hadlir dim. rapat umum 
bawa sembojan2 jang masing2-si- 
fatnja membanggakan perguruannja 
jang nampaknja malahan se-akan2 
perlombaan, djika tidak mau dikata- 
kan pertentangan. 

Patut diterangkan bahwa berdasar 
kan contract Flores dan Sumba, di 
kedua pulau itu (Flores dan Sumba) 
sedjak tahun 1913  penjelenggaraan 
sekolah2 rakjat hanja dilakukan ma- 
sing2 oleh missi dan zending tetapi 
sebagai hasil dari ' perundingan? 
antara Pemerintah R.I. dan pihak2 
missi dan zending diwaktu2 jang su- 
dah 23 SR jg. bagian terbesar dari 
muridnja tidak beragama Katolik 
dan Keristen telah “diambil oper 
oleh Pemerintah.   

        

     

      

    

  

    
    
     

      

      

  

   

          

      
    

  

    

     

  

   

   
   

  

    

      
        
    

Kedatangan Yamin dilapangan ter 
bang disargbut djuga dengan. lagu 
Indonesia Raya oleh barisan seru- 
ling. Dalam aubade dan pawai jang 
dilakukan oleh murid2 sekolah - tu- 
rut djuga murid2 sekolah Tionghoa. 

| (Antara). 

  

PERDANA MENTERI ALI 
KE BALI. 

" P.M. Ali Sastroamidjojo pada 
hari Rabu pagi telah bertolak ke 
Bali untuk menghadliri konperen- 
si dinas inspeksi pengadjaran di- 
sana. . : 

Perdana menteri Ali akan kem- 
bali ke Djakarta pada tanggal 
1 Pebruari jang akan datang. 

Tanpa Ker- 
tas Carbon 

Pendapatan Baru Untuk 
Memperbanjak  Tik2an 
NATIONAL Cash egister 

Company di Ohio Amerika hari 
Rebo mengumumkan didapatnja 
sematjam kertas jang baru, jang 
bisa memberikan banjak kopi2 su 

“rat2 dinas dengan tidak meletak- 
kan kertas2 karbon disela2 kertas 
kertas tersebut. Kertas baru itu 
nampaknja dan djikalau dipegang 
seperti kertas biasa sadja. Akan 
tetapi satu lapisan tinta tje- 

: tak jg tak kelihatan dibagian be- 
4 Jakang kertas tersebut, sedang ker 

tas selandjutnja bagian mukanja 
dibubuhi sematjam tanah “liat” 
henjebabkan -adanja tembusan2 
tadi. : 

National Cash Register menerang 
" kan, bahwa tekanan-huruf mesin tik 
atau tekanan potlod pada halaman 
ang pertama dengan segera menim: | 
bulkan reaksi kimia, jang merubah 
tanah liat itu mendjadi bahan tjetak 
dan menjebabkan adanja tembusan2 
jang terang pada halaman jang ke- 

dua. Mesin tik listrik dapat meng: 
gunakan hingga 7 halaman kertas 
tadi, sedang tulisan2 jang ditulis pa 
kai tangan bisa menggunakan hing: 
ga empat halaman, (UP). 

/ 

dang seperangkatan musik murid2 sekolah landjutan meramaikan j 
kedatangan Menteri. Djam 7 malam, atas permintaan meramaikan 
pidato dihadapan ribuan murid2 sekolah dalam hudjan gerimis dan 
dengan penerangan jang sangat terbatas. Dalam petuahnja kepada 
murid2 Menteri mula2 bantah desas-desus j i 
ia mungkin tidak diadi memberikan wedjangan karena ia, menurut 

Mr. Yamin: Pemuda Dja. 
ngan Mengenal Letih 
Susunan Biro Irian Bulan Depan 

Ditetapkan 
TANGGAL 25 SORE rombongan Menteri P.P.K. dengan di. 

iringkan pembesar2 daerah tiba di Endeh dari Maumere (148 km 
disebelah timur Endeh) dalam keadaan hudjan. Dari perbatasan, 
sampai ketempat kediaman kepa. : : 
ngan daun kelapa. Disepandjang djalan berbaris murid2 sekolah, se | 

a daerah tepi djalan dihiasi de- - 
2.3 

, 

ng menjatakan bahwa 

, 

NS 

Ha 
ia 

sb
 
H
a
 

pa
 

oa 

Djepang Tak 
. La Sendirian 

Pendapat Kjai Dahlan 
Mengenai Keinginan Dje- 

pang Atas Irian 

nan ,,Nahdlatul-Ulama” 
suatu keterangan tertulis kepada 

nginan Djepang. untuk membeli 
Irian Barat dari tangan Belanda, 
menjatakan pendapatnja, bahwa 
suara2 ita sungguh2 melukai pe- 
rasaan bangsa Indonesia. Dan 

sungguh2 akan menambah me- 
muntjaknja perasaan anti Dje- 
pang di Indonesia, jang memang 
sedjak dahulu telah bersemi aki- 
bat tindakanZ Djepang semen- 
djak menguasai Indonesia dahulu. 

Dalam hubungan ini jang sangat 

lan selandjutnja, jalah djustru Irian 
Barat jang kini - masih dalam per- 
sengketaan -antara Indonesia dan Be 
landa itu jang di“inginkan Djepang. 
jang besar kemungkinanja- dalam 
hal ini Djepang tidak berdiri sendiri. 

Mengenai pengaruhnja hal ini  ter- 
hadap djalannja perundingan Indo- 
nesia-Djepang jang kini tengah dila- 
kukan di Ibu.Kota Djakarta, kiai 
Dachlan menerangkan, 

lah sangat logis, djika di hari2 ig: 
akan datang perundingan2 Indone- 
sia-Djepang itu '- akan mengalami 
kesukaran2, djika pihak Djepang ti- 
dak segera mengambil langkah? 
untuk mengerem adanja keinginan 
dikalangan majsarakatnja ' buat me: 
nguasai Irian Barat tadi. Dalam hal 

nannja tentang adanja Suatu negara 

persoalan ini dengan maksud untuk 
memalingkan dan merusak djalannja 
perundingan2 jang tengah diadakan 
antara Indonesia dan Djeparg seka- 
rang ini., (Pia). : 

Atom Korea 
Bentrok Antara Rhee 

Dan Clark 

PRESIDEN KOREA Selatan, 
Syngman Rhee hari Selasa me- 
ngatakan, bahwa ,,beberapa buah 
bom atom akan dapat membebas 
kan Korea . dari Tiongkok dan 
membawa persatuan bagi Korea. 
Rhee mengutjapkan keterangan 
:ni ketika ia menjangkal kebenar-. 
annja anggapan dari bekas kos: 
mandan pasukan2 PBB, diendral 
Mark Clark, ja menjatakan, 
bahwa tentara ke-8 tidak mampu 
untuk mentjapai kemenangan mi 
iter. Mark Clark menjatakan 
pendiriannja itu dalam sebuah ka 
rangannja dalam madjallah -Col- 
liers. Be atu 

Kemudian Rhee menundjuk ke 
pada perselisihan faham jang ter 
dapat antara Mark Clark dan be- 
sas komandan tentara ke-8, djen 
deral James van Fleet, mengenai 
apakah tentara Me-8 dapat ma- 
Iju sampai sungai Yalu.  Rhee 
serkata: ,,Adalah tragis sekali, 
bahwa seluruh angkatan perang 
kita sedang ' menunggu-nunggu 
perintah untuk bergerak keutara, 
bahwa terdapat saat2 jang baik 
untuk mentjoba mengadakan per 
tjobaan - kearah kemenangan, 
akan tetapi barang kali diende- 
ral Mark Clark tidak mengetahui 
hal ini, karena ia berkedudukan   di Djepang, padahal seharusnja 
ia berada di Korea untuk memim 
pin tentara PBB”. 

Mengenai sebuah serangan lagi 
dari Mark Clark, Rhee berkata, 
bahwa pelepasan dari 27.000 ta- 
wanan Korea dalam tahun jang 
laha adalah tidak bertentangan, 
karena mereka itu berada dalam 
pengawasan polisi militer Korea. 

(AFP). 
   

|lbanas": 

(pat menimbulkan 

“bahaja djuga. 
: il Untuk . memudahkan 
KIAI DACHLAN, dari pimpi- 

dalamj 
4 

P.L-Aneta mengenai kabar2 keleatau sektor2 dalam ressortnja — ma- 

hal ini menurut Kiai Dachlan 

mengherankan, demikian kiai Dach- | 

ini kiai-Dachlan menjatakan kejaki: 

tertentu jang memainkan rol dalam 

Rhee Adjak Meng | 

Penting 
Mengungsi 

PERISTIWA2 GUNUNG 

ye
 

atu-batuan jan 
karena ha 

hudjan abu, Keagaliran lava, : 
memuat kersik 
dalam bahaja maut, 

  

Abu, batu2an jang dilemparkan 
keluar pada waktu letusan dan ba- 
'han2 runtuhan | dari guguran lava 
dan batu-batuan, merupakan dinagi- 
"an: puntjak dari gunung berapi tia 

'bunan dari bahan? jang lepas jang 
mudah dihanjutkan oleh air hudjan 

Ilig. mengalir kebawah, sehingga ter- 
bentuklah aliran2 Jumpur jang dise 
but lahar. Apabila “lahar itu me- 
hgandung banjak bahan2 jang 0er- 
asal dari lava baru, maka deradja! 
panasnja tinggi dan disebut lahar 

Sebaliknja adalah jang Ji- 
(namakan ,,lahar dingin”. i 

Berhubung dengan keluarnja gas? 
dan uap2 jang panas dari baka 
laya, maka lahar panas masih da: 

aja terhadap 
daerah jang tidak . seberapa. djaun 
'letaknja dari batas. lahar itu sen- 
diri: , 

Lahar2 tsb. pada umumnja djalan 
nja  terbatap pada lembah? sungai 
dan adanja . terutama- dilembah-lem- 
bah sungai jang besar jang mata air- 
nja terdapat. pada bagian puntjak 
dari gunung berapi. Tindakan2 jang 
dapat di: 

    

   

pendjelasan ' dari: fihak Dinas Gu- 
nung Berapi kepada ,,Suara Merde- ka" 5 

Peraturan2 Umum. 
Dengan -mengingat tingkat ke 

giatan vulkanik, maka oleh Kepa 
la Dinas Gunung Berapi di Ban 
dung diberikan petundjuk2 kepa 
da pos2 pendjagaan2 untuk meng 
arliken peristtwa2 jang  terdjadi 
jang diawasi. 

Dilarang keras membuat tem 
pat kediaman tetap jang baru, di 
dalam ,,daerah terlarang” atau 
pun meluaskan desa hingga me 
lewati batas daerah terlarang tsb.   
disekitar G. Merapi jang telah 
ditetapkan. 
Daerah2 jang dianggap berbahaja 

berdasarkan atas “pengalaman2 letu- 
|Isan2 waktu dulu, dimasukan dalam 

,daerah bahaja ke-1”. ,,Daerah ba- 
haja ke-2” meliputi daerah2, “jang 

apabila terdjadi kegiatan — vulkanik 
jang hebat atau dalam keadaan jang 
kurang baik mungkin dapat ditimpa 

£ tindakan?    peringatan dan perlin 
/bahaja ke-l dibagi 

Batas2 dari daerah2 jang berbahaja 

sing2 dapat dirobah oleh Kepala 
Daerah Istimewa Jogjakarta, Resi- 

den Kedu dan Residen Surakarta 
dengan nasehat Kepala Dinas Gu- 
'nung Berapi. : 

Untuk menjiapkan berita2 bahaja 
:dipergunakan tank-s€ts, telpon, Ken- 
|tongan2 dan pesuruh2. 

Persiapan2 harus diadakan guna 

obat2an d.l.l. kepada penduduk jang 
(dipindahkan dari daerah bahaja 
jataupun terpaksa lari untuk menje- 
'lamatkan diri. 

Dengan persetudjuan dan | seterah 
-berunding dengan Komandan Res 
“Inf. 13/Sub. Terr. 13 di Jogjakaria 
bantuan militer “akan diberi seian- 
djutnja pembagian tugas/kuwadjiban 
tentara dan polisi diatur. 

2 Peringatan ,,Awas 
Merap?. 

Apabila dilihat peristiwa2 jang 
menundjukkan meningkatnja ke 

bahwa ada-| giatan vulkanik, maka pos2 pen 
: djagaan jang .melihat itu -membe | 

rikan tanda bahaja ,,AWAS ME | 
RAPI” kepada kantor telpon jang 
bersangkutan, misalnja Babadan, 
Krindjing, dan Ngepos kepada 
kantor telpon Muntilan Pos Pla- 
wangan ke Djokja: Pos Selo Djra 
kah ke Bojolali. Kantor2 telpon 
ini menjiarkan berita itu terus 
menurut rentjana. Tanda peringa 
tan kentongan tong-tong,  tong- 
tong, tong-tong. 
| Selandjutnja diambil tindakan2 
Sbb.: 1. Kepala? Ketjamatan (AW) 
menjiarkan kabar ini dengan per 
-antaraan pesuruh2 kepada lurah2 
'dalam ,,daerah bahaja ke-1” dan 
daerah bahaja ke-2”. 
| 2. Kemudian para lurah dan 
pos2 peringatan meneruskan ka 
bar ini dengan kentongan jang di 
bunjikan: Han 

: 2X. pu- 2X pukul — diam — 
'kul — diam — dst. 
| 3. . Semua postelpon dan pos- 
kentongan harus didjaga. 

4. Di pos2 telpon ditempat- 
ikan beberapa pegawai polisi desa 
atau beberapa orang penduduk 
desa2 jang telah ditundjuk lebih 
dulu, untuk tugas penghubung. 

Djalan2 dan - djembatan2 
untuk melarikan diri harus diberi 
tanda2 jang djelas dan jang me 
nundjukkan arah jang harus di 
tempuh.  Djalan2 ini sedapat-da- 
patnja djauhnja paling sedikit ha 
ras: 100-m dari tepi lembah2 
sungai jang “besar, sedangkan se 
dapat mungkin djangan menjebe 
rangi sungai2 jang besar. : 

6. “Ditempat-tempat jg diang- 
gap perlu,. Pamong Pradja - dan 

1 Polisi dapat menutup djalan2 jg 
menudju Merapi untuk semua 
lalu lintas. Hanja penduduk dae- 
rah tsb., pegawai2 jang sedang 
mendjalankan dinas, dan mereka 
jang - mempunjai. izin istimewa 
dari Gubernur, Kepala Daerah 
Istimewa Jogjakarta dan Resi- 
den2 jang bersangkutan diperke 
nankan masuk daerah Merapi jg 
tertutup tsb. 

: 7. Diadakan persiapan2 dan 
pemondokan dan mengurus, ter 
masuk djuga perawatan dari 
orang2 jang mengungsi atau me 
larikan diri. Ditempat-tempat jg 
ditundjuk terlebih dulu sebagai 

Itempat pengungsian harus disedia 
kan tjukup obat-obatan dan alat2 
vembalut. Perlu djuga | diambil 
tindakan2 mengadakan persedia- 
am makanan dan pentjegahan me 
naikkan harga. « 

8. Penduduk dari daerah 
ke-1” harus siap untuk berangkat 
sewaktu-waktu, mereka harus se 
'alu sedia: a. makanan untuk 3 
(tiga) hari. b. obor. c. surat2 ke 
terangan. : 

9. Dalam daerah terlarang” 
penduduk diperkenankan keluar 
desanja hanja pada waktu siang, 

  
    

akibat langsung dari kegiatan gunung bera 
bungannja dengan kegiatan tsb. akan tetap 

| permukaan-bumi (hudjan). Peristiw 

ijepat sekali berpindahnja. Tindakan2 
| awan2 panas diuraikan dibawah 

12 |telpon interlokal 

bil terhadap bahaja lahar | 
'Idiuraikan dibawah ini, 

memberikan pemondokan, makanan, 

berapi 

pir tidak ter 

"770. “Atas usaha Dinas Gunung 
Berapi, pos2' pendjagaan  Plawa- 

bila perlu djuga Krin 
    

   
   

    

        

  
  

   

  

djing, dan Dijrakah didjaga. 
11. Pada waktu 'jang tertentu pos2 

pendjag alah, “ Ngepos, Pla- 
|wangan dan Selo melaporkan ke- 
'adaan jang dapat diliha, dan diawa 
si dari posnja masing2 berturut2 
kepada Reside Kedu, Kepala Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta dan Resi- 
den Surakarta. 

12. Bila pertukaran fikiran anta 
ra pos2 pendjagaan tentang keadaan 

G. Merapi dianggap sangat perlu, 
maka dapat digunakan tankset atau 

untuk keperluan 
pembitjaraan tsb. Permintaan pem- 
bitjaraan interlokal - oleh pos2 ha- 
rus dibubuhi dengan kata2 ,,pendja 
gaan Merapi penting” jang oleh 
Kantor Telpon harus didahulukan 
dari pembirjaraan lainnja. 

13. Pendjaga2 pesawai2 telpon se 
telah menerima tanda ,,Awas Mera 
pi” segera harus menjampaikan be 
rita2 tsb kepada kepala2nja. 

Penjingkiran dari “daerah 
“0 terlarang” dan "daerah 

. bahaja ke-I” 
Djikaperistiwa2 jang terdjadi ber 

tambah mengantjam, akan tetapi ba 
haja jang menjusul segera belum 
ada, maka mengenai sektor Parat 
Pos Babadan harus berhubungan 
dengan Residen Kedu dan/atau Ke 
pala Daerah Istimewa Jogjakarta, 
sedangkan “mengenai sektor2 Sela- 
tan Pos Plawangan harus berhubu- 

ngan dengan Kepala Daerah Istime 
|wa Jogjakarta dan/atau Residen Su 
rakarta. Atas petundjuk2 Pos pen- 
djagaan Dinas Gunung Berapi, Pem 
besar2 tsb dengan kerdja sama dgn. 
Djawatan Kepolisian Negara mene- 
tapkan apakah perlu, dan bila per- 
lu didaerah atau sektor mana sadja 

(harus diadakan penjingkiran” pendu- 
|duk (evakuasi), baik seluruhnja mau 
pun sebagian sadja (orang2 tua, — 
sakit, perempuan2 “dan  kanak2). 
Apabila mungkin ternak dapat digi 
ring djuga ketempat-tempa, pengung 
sian. Perintah penjingkiran  diberi- 
kan dengan perantaraan telpon oleh 
Pembesar2 tsb kepada pegawai2 Pa 
mong Pradja dan pegawai2 - Polisi 
jang bersangkutan, sebagai berikut: 

   

a. Untuk Kedu. 
sektor Pabelan — Trising 

53 Trising — Senowo 
» Senowo — Lamat 

Lamat — Blongkeng 
5 »  Blongkeng — Batang 

3. Batang — Krasak 
bh. Untuk Jogjakarta. 

. sektor Krasak — Bojong 
Bojong — Gendol 

»..Gendol — Woro, djika 
daerahnja masih termasuk Jogja- 
karta. 

” 

». 

Untuk Surakarta.   
daerahnja masih termasuk Sura- 
karta. 

|. sektor Klaten — 
! » Selo — 

Pegawai2 Pamong Pradja dan 
pegawai2 Polisi ini. mengambil 
tindakan2 seperlunja untuk mem 
peringatkan penduduk  setjepat 
mungkin. Tentang hal ini diatur 
dalam instruksi2 setempat. 

Kepala Daerah Istimewa Jogja 
karta, Residen Kedu dan Residen 
Surakarta dapat minta bantuan 

| langsung kepada Komandan Mi- 
|liter setempat jang harus meme 
|nuhi permintaan bantuan ini. 
: Awan panas besar dan 

letusan hebat. 
|. Jang dimaksud dengan awan 
|panas besar disini, ialah awan 
|panas jang turun hingga melam 
|paui batas hutan. Akibat jang di 
|timbulkan oleh awan panas jang 
disebabkan runtuhnja kubah-lava 
dan aliran-laya (awan-panas run- 
tuhan) dan awan panas jang tcr 
djadi pada waktu letusan hebat 
(awan-panas letusan) tidak ada 
bedanja, maka dari itu untuk ke 
dua-duanja hanja diberikan peri 
ngatan ,,awas awan panas” dgn 
diterangkan arahnja. 

Oleh Pos Babadan untuk sektor 
sektor Barat dan Utara, Pos Pla 
wangan untuk sektor2 Selatan 
dan Baratdaja, Selo untuk sektor 
Timur dan Utara dan Pos Djra- 
kah untuk sektor2 Utara harus 

| dibunjikan kentongan  (bersiap- 
tiap — toto-toto - Djw.) (4X pu- 

henti — dst.) dan apabila perlu 
disusul dengan tanda peringatan 
(,Lar?” — lumaju - Djw.) (ken- 
tong titir). 

Kentong titir dibunjikan djuga pa 
da waktu terdjadi letusan hebat oleh 
semua pos2 pendjagaan. Disamping 
memberi peringatan setjara diatas, 
peringatan harus diberitahukan dju- 
ga melalui tankset dan telepon kepc 
da alamat2 jang bersangkutan se- 
perti tertera dalam tabel telpon dar 
dan tabel tankset. 

Oleh Pos Babadan dibunjikan dju 
ga sirene-tangan: Untuk tanda ha- 
rus lari bunji suara harus dibikin 
keras dan lemah berganti-ganti. 

Selandjutnja Pos Selo dan Djra- 
kah didjaga dan bilamana perlu pos 
Gendol — Woro, guna  mendjaga 
sektor Utara — Timur dan Teng- 
gara. 

Seterimanja — peringatan  bahaja 
ini, tindakan seperti tsb dibawah 
harus dilakukan: 

1. Pos2 telpon (termasuk djuga 
pos2 pendjagaan) “menjiarkan tan- 
da2 bahaja itu dengan kentongan 
dengan mengingat bahwa dari sebe- 
rang K. Krasak, jang merupakan 
perbatasan antara sektor Baray dan 
Selatan, tanda bahaja ini tidak di 
teruskan. 
2. Pada waktu mendengar tanda 

»Siap untuk lari” (toto2) penduduk   
jang berada diladang2 dengan sege 
ra pulang kerumah dan menjiapkan 
diri untuk mengungsi. Dari daerah 

!jang terlarang dan daerah” bahaja 
Ike-I, orang2 tua, orang2 sakit, 
“anak2 dan perempuan2 seketika itu 
djuga harus berangkat ke pengung- 
sian, jang telah ditentukan lebih da 
hulu. 

3. Pada waktu mendengar tanda 
untuk ,,lari”  (lumaju), penduduk 
seluruhnja didalam daerah2 jang ha 
rus dikosongi, menjingkir dengan 
tidak membawa barang apapun dju 

  

ikat pada keadaan topografi dari daerah dan 
perlindungan dan peringatan jang harus diambil terhadap 

-ssektor- Gendor — Woro, djika'   
kul berhenti — 4X pukul — ber. 

  

  

P atandjuk? “Tjara Pendjagaan—Tanda2 Bahaja Dan Tjara 
i Bila Keadaan Sudah Mengchawatirkan 
(Dihimpun Oleh W artawan kita) 

3. 
jang dapat menimbulkan bahaja bagi penduduk, a.l. adalah 
eri, sedangkan bagian lainnja lagi, sungguhpun ada hu- 

sebab2 terdjadinja harus ditjari pada bekerdjanja air- 
a2 jang termasuk dalam golongan pertama tsb. diatas a.l, ialah 

mn batu2 dan awan panas, ialah gas jang panas jang kadang? 
aa haja & LN awan panas inilah dapat membawa penduduk 

amat 

ga, ketjuali jang sangat dibutuhkan 
al. makanan untuk 3 hari, kartu 
penduduk dan djika malam obor: 

4. Para pengungsi diantarkan ke 
tempat-tempat pengungsi jang telah 
ditentukan Jebih dulu. 

Keadaan alarm berachir. 
Djika keadaan tidak berbahaja 

lagi, sehingga “alasan2 untuk me- 
neruskan peraturan2 “pendiagaan 
dan perlindungan tidak perlu di- 
landjutkan, maka Kepala Daerah 
Istimewa Jogjakarta, Residen Su- 
rakarta dan Residen Kedu, sete- 
lah berunding dengan Kepala Di 
nas Gunung Berapi atau. wakil- 
nja, dapat membatalkan bebera- 
pa tindakan untuk daerahnja ma- 
sing2. 

Lahar dan 'bandjir. 
Peraturan Umum. Pada waktu 

atau sesudah waktu gunung me- 
nundjukkan' kegiatan bekerdja, 
maka dalam musim hudjan per- 
lu diadakan tindakan seperti be- 
rikut : i 

1. Semufakat dengan Djawatan 
Pengairan Propinsi atau Djawa- 
tan Pengairan daerah, maka pa- 
da sungai2 “besar 'jang memung- 
kinkan dapat membahajakan ke- 
selamatan penduduk, diadakan 
pos pendjagaan dan pos telpon 
jang segera diduduki. 

| 2. Untuk penjiaran berita baha 
ja, pos2 tsb. mempergunakan ben 
de atau lontjeng. Bende atau Ion 
tjeng ini pula harus disediakan 
di kampung2 jang 'terletak dida- 
lam daerah bahaja ke-i dan ke-2. 
Djika perlu, djuga sepandjang ka 
li, sebelah bawah, dimana. diker- 
djakan pegawai tetap. 

3. Tiap2 hari - dilakukan pe- 
ngukuran profiel setjara sederha- 
na oleh pegawai2 Djawatan Pe- 
ngairan. 

4. Djikalau terdapat ' peroba- 
an2 jang penting, pada dasar ka- 
12 Mandor Pengairan harus dibe- 
ri tahu tentang hal ini oleh ' Pa- 
mong Pradja. 

5. Djikalau dianggap perlu, ma 
ka dengan pertolongan penduduk 
jang berkepentingan dibuat ben- 
dungan ditempat-tempat jang te- 
lah ditundjuk oleh Djawatan Pe- 
ngairan. 

Tanda2. 
Tanda ,,awas bandjir” (tanda 

Penduduk Dilereng? Merapi: 

TJATATAN REDAKSI ! 

Mengingat gentingnja . ke- 
adaan gunung Merapi dewas 
sa ini, dimana setiap saat 

bentjana jang maha hebat da- 

pat terdjadi tanpa “diduga: | 
duga, bentjana jang dapat me 

nimpa djiwa penduduk  dile- 
reng-lerengnjp maka redaksi 
menganggap — penting untuk 

memuat petundjuk2 seleng- 
kapnja: jang perlu bagi pen- 

duduk didaerah jg. terantjam 

ungsi, tanda? 
lain sebagainja. Dengan meng 
umumkan petundjuk2 ini re- 

daksi berpengharapan,  sento- 
ga kalau toh sampai terdjadi 
bentjana itu nanti, korban2- 
nja dapat ' dibatasi  seketjil 
mungkin. Pepatah sudah me- | 
ngatakan, bahwa orang jang. 

sudah diberi tahu itu akan $ 
dapat lebih berhati2. “Inilah. 
harapan kita. Sa   
tadi. Petundjuk2 tjara mengs Y— 

bahaja, dan | 

  
  

bende atau Jontjeng 00—00—00) 

run hudjan ——- 70 mm. dalam 
waktu 35 menit, pos2' pengawas- 
an gunung Merapi, jang diperleng 
kapi dengan sebuah alat penakar 
hudjan, listrik, meneruskan tanda 
bahaja "awas bandjir” kekantor 
telpon Muntilan — untuk sektor 
Barat dan kekantor Telpon Kali- 
urang (Djogja) untuk sektor Se- 
latan. : 

Kedua kantor ini menjiarkan 
kabar? ini menurut rentjana. 

Para Ass. Wedana pos pendja- 
gaan dan pos telpon mengumum- 
kan kabar bahaja ini dengan ben 
de atau Tlontjeng: 2X pukul — 
berhenti — 2X pukul — berhen- 
ti — dst. 

Tanda ,,lari” (lumaju bandjir) tan 
da bende atau lontjeng 0—0—0. 

Apabila terdjadi lahar atau ban- 
djir pos2 pendjagaan dan teipon 
memberi tanda bahaja ,.lari” (luma 

ju bandjir) dengan memukul bendc 
atau lontjeng: 1 kali pukul — ber- 
henti — 1 kali pukul “— berhenti 
— dst. IG $ i 

T 
Tanda bahaja ini disiarkan oleh 

pos2 sepandjang sungai dengan ben 
de atau  lontjeng.  Sesampainja di 
suatu pos telpon, berita ini dengan 

segera diteruskan kepada Ass. We- 
dana jang meneruskan lagi kepada 
pegawai tsb dalam tabel 5 dan 6. 

Djikalau tanda “lari” telah di 

dengar maka penduduk sepandjang 
sungai2 lari ketempat-tempat jang 

“lebih tinggi, jang telah ditundjuk: 
oleh Ass. Wedana dengan persetu- 
djuan Djawatan Pengairan. 

  
  

Djepang Membangun 
Angkatan Perangnja 

Untuk Mengoper Pertahanan Dinege- 
“0 rinja Dari Tangan Amerika 

Perdjandjian MSA Ditanda Tangani 
PERDANA MENTERI Djepang, Shigeru Yoshida, pada hari Rabu 

menerangkan kepada parlemen, bahwa ia bermaksud akan membangun 
angkatan? darat, laut dan udara urtuk mengoper pertahanan Djepang 
dari. Amerika Serikat. Dikemukakannja, bahwa 
dang mempersiapkan rentjana undarg2 untuk 
amanan nasional”, jaitu pasukan? darat jang terdiri 
dan pasukan-pasukan keamanan partai jang terdiri dari 

pemerintahnja kini se- 
merobah ,,pasukan?2 ke- 

dari 110,00 orang, 

8.990 orang, 
mendjadi suatu ,,angkatan bersendjata untuk pertahanan sendiri” dengan 
menambahkan suatu angkatan udara 
sendiri” pula. 

Angkatan2 bersendjata akar 
diperbesar, 

Yoshida menerangkan, bahwa ang 
katan2 darat dan laut jang direntja- 
nakan itu didalam perkembangannjiz 
akan diperbesar, akan tetapi dalam 
pada itu ia tidak mengemukakan 
djumlah jang tertentu. Dikatakannja 
bahwa angka2 tentang besarnja ang- 
katan2 bersendjata itu kini sedang 
dirundingkan dalam  perundingan2 
mengenai bantuan M.S.A.-jang kini 
masih berlangsung di - Tokyo dan 
akan diadjukan “kepada parlemen 
dalam masa-sidang jang sekarang ini, 

jaitu jang dibuka pada hari Senen 
jang lalu. 

Berkenaan dengan keputusan 
Washington. 

Yoshida selandjutnja menjata- 

kan, bahwa ini tidak berarti ada- 

nja perobahan dalam politik pe 

merintah untuk memperbesar ke- 
kuatan  pertahanannja setiarz 

berangsur-angsur sesuai dengan 

tenaga nasionalnja jang ada. Di- 
katakan, bahwa keputusan Was: 
hington untuk mengurangi pa 

sukan2 Amerika Serikat jang di, 

tempatkan di Djepang telah me 
njebabkan pemerintah perh 

mempertjepat melaksanakan po- 
litiknja itu. 8 

Dikemukakannja, bahwa kepu- 
tusan Washington “untuk ber- 

buat demikian itu adalah sesuai 

dengan politik untuk mengada- 
xan penghematan2 dilapangan 

keuangan,. Oleh sebab itu peme- 

rintah bermaksud untuk menin- 
“ijau kembali keadaan keuangan 

1asional dan dalam hubungan ini 

ijuga soal memperbesar pasu- 
kan2 keamanan itu, demikian 

Yoshida. 

Bantuan M.S.A, perlu. 
Menurut Yoshida, suatu faktor 

jeng bersifat membantu dalam 
hal ini ialah, bahwa pemerintah 

menganggap usaha untuk sele- 
kas mungkin mendirikan suatu 

bangunan pertahanan guna mem- 
pertahankan . tanah air dengan 

tangan sendiri sebagai tanggung 
djawab jang memang sudah se- 
lajaknja harus dipikul, agar de- 

ngan demikian dapatlah Djepang 
memberi sumbangan bagi usaha 
menjusun pertahanan bersama 
diantara negara2 ,,merdeka”, 

Dan dalam mempertimbangkan 
soal ini, demikian Yoshida, pe- 
merintah bermaksud akan sele- 

kasnja menanda-tangani perdjan- 
djian M.S.A. dengan Amerika 
Serikat. Dan dalam hubungan 
ini pulalah pemerintah bermak- 
sud untuk merobah undang2 ke- 

amanan nasional dan undang2 
lainnja jang bertalian 
hal itu guna memungkinkan usa- 

ha memikul sendiri segala tans- 

gung djawab dilapangan perta- 
hanan. Demikian Yoshida, 

bagi kepentingan ,,pertahanan diri 

Budget dan politik ekonomi. 
Pada kesempatan ini, Yoshida 

selandjutnja . “mendesak 

parlemen  menjetudjui rentjana 

budgetnja gjang meliputi djum- 
lah sebesar" 999.588.000.000 Yen 

atau kira2 2.780.000.000 dollar. 
Dalam hubungan ini ia memperi- 
ngatkan, bahwa djika tidak di- 
hentikan, maka inflasi 

suatu. ,,runaway inflation”. 

nomi Djepang dalam tahun 1954 
akan didasarkan kepada harga2 
rendah dengan. mempertinggi. ni- 
lai Yen dipasar internasional, 
memperluas perdagangan luar 
negeri dan - mengusahagan 
seimbangan dalarg balans perda- 
gangan internasional. Untuk da- 
pat mentjapai mi semuanja, pe- 
merintah akan mendialankan po-! 

sahakan peroahan undang? pa- 
djak untuk mendorong penabu- 
ngan dan memperbaiki perleng- 
kapan2 dan tehnik industri. De 
mikian Yoshida. 

Achirnja Yoshida menjatakan, 
bahwa ia ingin  menjelesaikan 
masalah pembajaran pengganti 
kerugian perang selekas MuUNg- 
kin, memperbaiki hubungan di- 
plomatik jang normal dengan 
negara? . Asia ' Tenggara dan 
membantu mereka melalui ker- 
dja-sama - dilapangan ekonomi. 

(Antara-UP.). 
2 

  

Pasukan2 Arab 
Siap Bertempur 

Kini Dikirim Keperba- 
tasan Jordania 

RADIA  SAUW dari Saudi-Arab” 
telah mengeluarkan perintah supaja 
pasukan2 Saudi-Arab dikirim ke ta 
pal batas dengan  Jordania untuk 
sturut — mempertahankan — Jordania 
bila terdjadi suatu serangan bersen- 
djata dari fihak Israel”, demikian 
dikatakan seorang djurubitjara Sau- 
di-Arah. Sebelum perintah ini di ke 
luarkan radja Saud dan radja Hus- 
sein dari Jordania mengadakan per 
temuan di Badnah jang letaknja di 
perbatasan kedua negara.  Pertemu 
an2 berlangsung selama tiga hari. 
AFP, lebih landjut ” mengabarkan 
dari Beirut, bahwa menurut harian   

| Fundingkan 
dengan 

Al Nahar, kedua radja tsb telah me 
perdjandjian jang akan 

ditandatangani antara Saudi-Arab 
dengan A.S. Al Nahar' mendasar: 

kan beritanja kepada sumber pers 
wakilan Libanon di Djeddah. 

(Reuter) 

Apabila didaerah puntjak tu- 

supaja 

Djepang . 
mungkin akan berobah mendjadi" 

Dikatakan, bahwa politik eka- 

keea. 

litik upah jg. lebih keras, mengu-. 
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Gp Yna 
LN? UN 

   
   
   
   

  

PENGALAMAN. 
DI vALeeta 

   

  

   

  

a. Batan delta 
emesan. 

: Waatjam2 merk, at Wenabusn 
radio jang suaranja ketjil mendja. 
di besar suaranja dan merdu. 

:ro R Radio ,,PYE”3 ,,NORA” dan Sa- 
453 lon-radi 

PA Dealer" untuk Djawa- 
Tengah. 

Oo .matjam-matjam merk. 

tahun 1954. 

  

   Ur 3: Autobus 
Cargo, Autolette, “Pick- 

2d.Lsib. NT 
rumah tangga: Dres- 

Almari, Tempat tidur, 
d.Ls.b. 

P TUK KEPERLUAN DJA- 
BESAR MAUPUN TAIL. 

DLEH TENAGA2 ACML JANG BER- 

: Auto — 2e hands. 

Dipimpin oleh 

Toko Lapang Oo 
irectie: 

ET NN 
   

Berdagang alat - alat mobil, band, dl. 
Naa 36 — Telf. No. 1997. zh 

s EM ARA : Sh A 

it kehendak 1 

ngan Man .longp y dan 
Pas dari matjam . 

i Sedia/pesan m 
. BAK untuk - 

t 

  

  

   

  

TE 79 79 

Ukuran: 590 X 13 

640 X 13 
Sedialah lebih dulu sebehum 
Persediaan terbatas! “ 

     

   

La 

BARU TERIMA Takan KETNIL 

Band? Import untuk Consul 
Zephyr Six 

( kehabisan ! 
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'ja2 berblandja di 

Rp 2 

    pan NOTARIS R. Nan AN — DJAKA 

  

TOKO EUROPA 

  

ja ca atau Telf, No. mn. 

/ PENDAPATAN: Kang Da 
PAKAN DIBERIKAN 
RIUM KEPOLISIAN DJ 

BAGA PROPAGANDA KESEHATAN, 
/ pr 
2 

x z   
     NE, ARLODII dan KagA nttah 

      
    

   

    

   hn INI BUKA N : 
- Mulai tanggal 28 Dianuari s/d e Pebruari 1954 - djika 
( 2 4 Si januari 1 foko2 tersebut di bawah 

25.— belandjaan Tuan2 dan Njonjah2 
Te (Satu) co upon dengan tjuma2: Simpanlah 
tjotjokkanlah Len apa nomer2 

Ni enarikan Ha, dilakukan pada “EA 1954 dide- 

F3 ya Belilah Mei an pada: Aa : 

£O LAREES " BODJONG 21. ' 
TOKO MURJONO "KRANGGAN WETAN 41 

& BODIONG 17 
BODJONG 58 
BODJONG 23/23A 
DL. Nana na SALATIGA 
SETERAN 4 
BURWODINATAN Vv/2 
PASAR DJOHAR    
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—cam San apaan. 

DJAGALAN 

Film buatan Tiongkok baru 

  

   
   

    

     
       

   

    

   
    
    

   

    

  

3-4-5. 

      

    
     

    

   

     
          

    
   

5 Taetina embelian atas : 
£ SEM ARANG 1 MAS — IA NX — dan MAAKLONEN 

AD TEE SANAT Oj A TI Oo 

SEKOLAHAN A — Indonesian A 
Pt / ' somond 58 — TELF. 1514, 

  

  

NA SL SL AL AS TA TA TAS TA TA TA LA AL 

  

Ta LL LS LA TA, ENI Pa Te LL TA NINA 

“INI MALAM D.M.B, 

“on Tiongkok Baru? tag Sean 

Volkswagen Sedan De Lux 
BISA MENDJADI U PUNJA MILIK dengan GRATIS 

» BELANDJALAH Mulain Ini Hari Di : 

Juwelier TIO 
Buat TIAP2 PEMBELI nja ng BELANDYJA seharga Rp. 25.— 

MENDAPET 1 COUPON S. M. H. GRATIS 

Sebagi H OOFDPRIJS 1 

1 VOLKSWAGEN SEDAN DE LUX 
Dari Tg. 28 JANUARI sampe 18 FEBRUARI 1954. 

LOKOMOTIF INI 
MENDAPAT TENAGA 

PARI ARANG BATU. 

—AMBILLAH TENA- 
GA TUAN DARI 
VITAMIN 2 
PAKAILAH : 

ERCEEVIT! 

Nan Senang   

5.00 7.009.900 (Seg. umur) 

Berwarna! . 

jang mentereng dan asli! 
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jang tanggung 

| rx Sedjuk dan kuat, 
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manis.   

      
  

  

   
kam Menikah: Ag 

. WILLY ONG- THIAM GIE | 
Halaman 

ERNA GO POEN NO 5 

: - Upatjara dilangsungkan - 'hari | 
: Ming ggu tg. 31 Da 1954 di 

na 

      

  

Ta DAMHARY F Amora 

man
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Senantiasa segar bus 
gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 

    

kan kehidupanmu, tjara bagaima 

|| pan seluruhnja. Segala hal diraha | 

  

  

Suatu penjelidikan pada tabeat 
dan peribadimu akan menerang- 

na kau dapat memperbaiki kedu- 
dukan persoonlijk dan penghidu- 

siakan. 

M. S. Rahat 
Occultist. 

Seteran 109 — Semarang. 

Djam bitjara: “ 9—12 Pagi 
ON Ore 

Li 

  Agen FIE 
    

Roy Rogers 

 Tjintanja 

Suami-Istri 

  

Terutama bagai kaum wanita kami nasehatkan tjobalah: m 
mena Hala Aga tetap tjantik dan muda, djuga menolong wanita: 

Mm 

Suami dan Istri memakan Obat GOLES bersama2 se 
rumah tangga. 

Kepada Tuan2 dan Njonja2 kami mepasehatkan berhati-hati bila Tn Obat, 
lah Model Kardus dan Tjap GOLES. 

HWA AN TONG — Gg. Warang 3 

Terbitkin .dan 

gai golongan dari 

TABLETS banjak 

sehatan. 

“untuk menambah 
kuat. 

putjat. Dada kempes. Darah kurang. Berkotoran ta? 
suda dan belum. Ta napsu. Suka marah dan lain? -nja. 

MIN YOK FONG Gg Warung 10: Semarang! ENG TAY HO 

5 

  

   

GOLES Kidneying Tablets 

GOLES Sistering Tablets 

terkenal mempergunakan bahan2 anggota tjam- 
puran terpilih dan golongan Klas I, oleh. berba- 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID- 
NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan2 
anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

' kit buah pinggang. 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe- 
riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan 
bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 

Obat' GOLES menolong menusia dari pe- 
njakit segala matjam : 
pegal. Kepala pusing. Ta' bernapsu makan. Ram 
“but. rontok. Mata Jamur dan lain'-nja. Berbagai 
orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 
makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

emakan GOLES SSTERING TI TA- 

hat dan kuat selamanja bersantosa untuk 

.NGO xor TONG — 
Bisa dina beli Na Toko” Obat Giseluruh Indoriesia. : 

    

dikerdjakan oleh ahli2 obat 

kalangan kedoktoran di,.Eropa 

menerima surat pudjian, seba- 

Oleh Laboratorium pusat di 

Kurang darah. Pinggang 

tenaga dan supaja sehat dan 

tjotjok. Berbulan perut sakit - 

perhatikan- 

  

  — Pekodjan 101 Semarang. 
6g. Pinggir 1 17 

AA 

  

START TALKING, 
2 WILLIE! WHAT ARE ) EXCITED, ROV! 

ADAME MOONMIST" AND HER I THOUGHT 1 
aa aa DOING 4 WAS DOIN' YOU A 

KANCHZ p FAYNOR! 

Know, Dont GET (AN RErUNO THE MONEY NIM AFRAID IT 
AND TELL 'EM TO LEAVEINw 
THISISA CATTLE RANCH!) 

TSA Kg OF HEALTH 
CLUB, AN' SHE'5 TH! 
LEADER! TKEY!RE PAYIN' 
GOOD RENT FOR USIN' 
PART OP TH! SOUTH &g 

da PASTURE! 2 

      

A 
jang sedang di kerdjakan oleh Nj. 
Moonmist dan anak2nja " Neptunne 
di tempat peternakan saja? 
— Sekarang djangan ribut2 Roy. 

Saja rasa, saja sedang berbuat ke- 
baikan untuk engkau. 

  

  
       

  sematjam  — Kemudian kembalikan sadia 
perkumpulan sport, uangnja, dan tjeriterakan kepadanja 

dan dia adalah pemim supaja meninggalkan sini. Ini adalah 

pinnja. Mereka, mema- lapangan untuk ternak, 
kat lapangan 'sebelah ” — Saja takut teluk semudah se- 
selatan dan membajan' perti jang kau kasakan itu. 
baik sewanja. 

    

(LA LEASE, REAL LEGAL-LIKE, AN' 

  

AD LAWYER BURTON DRAW UP 

    
SHE SIGNED IT! 

  
Pe aa RN S0 

— Saja telah menjuruh Adpos 
kat Burton untuk menjaksikan 
perdjandjian persewaan, sung- 

guh terang dan dia telah - me- 
nanda-tanyani perdjanajian itu. 

  

  

      (alan 

    

0. MN M1 EA ALE LL 

  
ERCEEVIT 

BATHKANP 
“tm. mouse 

      

1 

  

"LS LS TS TA LA LS LS LL LT 

  

  
jaga 

sUTJAPAN TERIMA KASIH.” 
Bersama ini saja Nj. Amir me- 

inerangkan, bahwa “atas pertolo- 
ngan Tuan DJOCO Occultis 
Dil. Grogol 21/SM “Solo, 
SEMBUH dari penjakit 
.Hati pedih, sering posing, 
tidur, berdebar2. 

- Tak lain kami membilang teri- 
ma kasih. atas pertolongan beliau. 

Hormat kami, 
Ni AMIR 

Brontopuran Blok 24 — Solo. 
Surat2 harap disertai prangko 
Rp 3.— buat balasan. 
Praktik djam- 8—10 
17—18. Saptu sore, 
Hari Besar tutup. 

telah 
kami 
sukar 

  

dan 
Minggu, 

  

VOLKSWAGEN. SEDAN DEK LUX 

BISA MENDJADI U PUNJA MILIK dengan GRATIS. 

Belandjalah MU LAIN INI HARI DI: 

Semarang Stores 
Buat TIAP2 PEMBELI jang BELANDJA seharga Rp. 25.— 

— Mendapet 1 COUPON S. M. H. GRATIS 

Sebagi H OOFDPRIIS : 

3 VOLKSWAGEN SEDAN DE KUX 
Dari “Tg. 28 JANUARI sampe 18 FEBRUARI 1954. 

MODE MAGAZIIN TAILORS MODISTES 

SEMARANG STORES 
TELF.-1513 — BODJONG 23 A   
      

  

  

Film luar biasa 

jang. tersohor 

Berasalkan dari 
Penghidupan roman- 
tiek seorang pendo- 
ngeng tjerita — na- 
manja terkenal di- 

mana-mana. 

Penuh kegirangan 
dengan lagu2 dan 
musik ditjampur 

dengan keadjaiban! 

Semua ini dalam 

berwarna jang 

indah sekali! 

Ini malam pengabisan 

GRAND 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Film Hiburan pe- 

nuh njanjian jang 

menarik dan merdu! 

Menggembirakan, 

INI MALAM 

PREMIERE 

(u. Segala umur) 

LUX 
4.45 - 7.00 - 9.15 

Ie MULTI MILLION DOLLAR MUSICAL WONDERFILM 

kebagusannja! 

"Hans Christian | Andersen. 

Es En: “Danu whaye 
ai "ma FARLEV GRANGER NN Mba 

ES VIDOK » Sereenplay by MOSS HART 3 Worde and Musta by FRANK LOESSER 
ia Ehorebyraphy hg ROLAND PETIT &  Distridutat di RKO Ratio Piotkran, fog, TU 

       

Harga-harga tempat “untuk pertundjukan malam 
djam 7.00 dan 9.00 Rp. 4,— - Rp. 2,50 - Rp: —. 
Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H, dalam surat 
keputusannja: ttg. & Mei 53 No. 409 — K.P./841. 
Utk. pertundjukan pagi dan-sore harga tempatsbiasa. 

$ 

  

  

(u. 13 tah.) 

2 “ menioan 
15 Marring Tenan    @nd introducing ant Alt 

Besok malam berbuka dengan : 5.00-7.15 - 9,30 

  

Ao” sHANS CHRISTIAN ANDERSEN”, 
INORA 5.00 7:60 9.09 INI MALAM D.M.B.  (u. 17 tah) 

Film luar bisa jang mengagumkan! 

SUNTAMED WOMENS 
Pereripuan2 di zaman purbakala jg. sakti dan menguasai binatang2 buas! 

Ini malam d.m.b. 

ROYAL 
A thundering stampede of heart- 

Penuh Sensatie! 

Menggemparkan! Hebat dan Gempar! 
4 

(a13 tah) 

5.00 7.00 9.00 

Spectacular! Thrilling! 

KONG 
THE WILD STALLION 

  

    

  

pounding thrilis! 

Gempar! 

  

KOXY 
3.00 7.00 9.00 

INTI MALAM D.MB. Cu. Ta tab 
KANE RICHMOND — BARBARA REFD 

»THE SHADOW RETURNS« #sotan 
Leni 

. Penuh Sensatie! Hebat dan Gempar! 
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