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—henginga es” surat2 kabar Pe 
Sovjet menaruh 
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dalam perundingan 
djamuan makan malam 
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kompromi. 
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: «SUMBER: | Webktabati di |hatsil2 dari rentjana ek inja di 
, hai Kemis Sana. dalam negeri. Menurut berita2 res 

ega mi, tahun jang lalu Moskow telah 
3 ran j Amerika | mempergunakan “1 miljard dollar 
3 j Je am ia d Sh, ang akan juntuk import bahan? konsumsi dan 
| dilakukan di kepulauan Irian |sekurang2nja sepertiga dari djum- 
f mungkin untuk sementara waktu |lah itu dikeluarkan dinegara? kavi- 

akan dibatalkan, karena 
nja protes di Australia terhadap 
digunakannja ahli2 tehnik - Dje- 
pang, Sempbara tadi mengatakan 

ahwa para pembesar Amerika 
di Djepang telah memberi tahu- 
kan kepada perwakilan Australia 

ntikan sht2 “tehnik 
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rena Naenn tsb. diatas per kar 
sumber2 minjak jang besar. 

utjarakan Soal2 Pe | Fa 

HARAPAN2 PERANTIIS (untuk menga 

menda peperangan. Peer Tk, Ada ker 

Perantjis pada hari Kon telah - kemi 

2 ' negara2 Barat, 

  

   

      

   

   
    

  

Diusulkan : 
  

ensi 

ke 
a itu, 

ca 
   an an 

  

“isak Dengagkai 

   
irom an, bahwa an ga 

Sa Nan : viet enganggap (perlu ah 
engimport  setjara be dari 

karena | lin te- 
Hah mengikat diri pada pa utk. 
menambah 1 ngalirnja | bahan2 kon- 

“Isumsi kepada rakjatnja dan kepada 
negara2 serikatnja, ian ru- 
pa, hingga tak dapat menunggukan 

    

talis. Di Moskow dan kota2 besar 

menanjakan tektil Inggris, sutera? 
dan djeruk Italia, mentega Den- 

mark, dan pisang dari Amerika Te- 
ngah. Demik'an Shapiro. 

Bunji resolusi Sovjet, 
Berita terachir dari UP sekitar 

konperensi 4-Besar di Berlin king 
kita terima pada hari Djum'at ke- 
maren mewartakan, bahwa resolusi 
Soyjet jang baru jang dikemukakan 
oleh Molotov dalam “sidang pada .ha 
ri Kemis itu adalah berbunji seba- 
gai berikut: 

,Pemerintah2 dari “Amerika Seri-   - (Antara-UP) 

   

   
   

    

   
    

    

    
    
    

    

  

Merapi Akan Di 
Biaja Djuta 

| SARI FIHAK jang mengetah 
kei bahwa kini 
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ag Da ga, akan diiemp 
ti 

i 

: itna , Ke 

Moskow? 

— KANTOR sn Kode hari RL 
mis meramalkan, bahwa pemimpin 
RRT Mao Tse Tung mungkin pergi 

“ke Moskow - untuk menghadiri si- 
dang dewan komunis jang diadakan 

. pada waktu bersamaan dengan kon 
| perensi Empat Besar di Berlin. 
“— Kenjataan jang bisa dipakai mem 

perkuat dugaan ini jalah, bahwa ke 
tika dutabesar Hongaria jang baru 

si “untuk RRT hari Kemis menjerah- 
2 kan, surat2 kepertjajaannja, ia hanja 

Oo dit erima oleh pemimpin. nomor dua 
kominis RRT, jaitu Chu Teh. 
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Ni 

- Biasanja” “penerimaan Surat2 ke- 
. peri tjajaan ari perwakilan2  diplo- 
matik itu Kh nja dilakukan oleh Mao 

' Sendiri, demikian  Kyodo, jang se- 
2 landjutnja mengemukakan dugaan, 

. bahwa mungkin Mao sedang sakit 
dan kini ada di Moskow, sementa- 
“ra menteri luar negeri Molotov me 
ngemukakan tuntutannja untuk me- 

.njelenggarakan sebuah — konperensi 
Pa Ta (UP).    

    

        

   

       

       

    

       

  

PADA WAKTU 2, 2 
5.5 PP ng se setempa i Me 

telah diadakan 

    

   
     
    

   
     
    
      

      
   

  

   
    

    
   
   

  

   
   

    
   
   
   

    

   
    

      

    

    
   
   
    
    
      

jang mengand jurkan supaja 
waspada terhadap  kaki- 

1 musuh jang hendak ' mero 
kan Republik Indonesia. Apa 
hal ini Tb hubungannja dgn 
idian2 penang Kapan orang 
. Gbeberapa tempat di Dia- 

lum diketahui, Dari pihak 
“belum terdapat tanda2 utk. 

engadakan tindakan2 jang luar 
asa dalam hubungan dgn soal   

perti biasa sesudah 
ja No Korompis 

atik, ita dn Dina. 

Rn Lee aan 
eni dalam tangan po 

   

£ 2 ma ancara fihak maan gonna Propinsi Djawa Tengah dan Daerah 

kat, Keradjaan Inggris, Perantjis 

Mc Ha Kemaren Tenang 
Dj embatan2 Dan Djalan2 Dilereng2 

perbaiki Dengan 
an Rupiah 

(Oleh: Wartawan Kita) 

ui wartawan ,,Suara Merdeka” 
telah diambil keputusan bersa 

epaskan, bahwa dalam melaksanskan 
tjara2 jang sama. Ini dimaksud, 

alan lantjar daa memuaskan. Ada 
Tan ab antanania ialah sbb.: Desa2 jang 
Bisane kan patkan an engawasan fihak ketenta 
“raan ( ), San desa2. is. ditugasi menampung para y&- 

dibawah pendjagaan fihak kepolisian. 

Seterusnja agar pelaksanaan pe- 
ngungsian bisa berdjalan baik, ter- 
utama bila keadaan? sudah sangat 
genting, akan diusahakan agar sele- 
kas mungkin semua djalan2 dan 
djembatan2 didaerah ' Merapi dapat 
diperbaiki. ')'Untuk  menjelenggara- 
kan perbaikan? ini akan dibutuhkan | 
biaja djutaan rupiah. Kini soal tsb 
sedang dibitjarakan dengan fihak 
pemerintah pusat, sedang fihak Dja 
watan Pekerdjaan Umum jang ber 
sangkutan telah merentjanakan dae- 
rah2 jang akan diperbaiki ini. 

Sementara itu mengenai sifitasi 
Merapi kita memperoleh ketera- 
ngan2 dari fihak Dinas Gunung 
Berapi di Jogja,. bahwa sampa:f 
djam 18.00 hari Djum'at kemaren 
keadaan gunung Merapi pada umum 
nja tenang. Seismograaf dan tilme- 
ter jang ada di pos pendjagaan Ba 
badan dan Krindjing tidak menun- 
djukkan gerakan2 jang mengchawa 
tirkan. Djuga dari pos Plawangan 
dan Ngepos tidak nampak apa2, ke 

tjuai kabut tebal jang sepandjang 
hari menutupi hampir separo dari 
puntjak Merapi.  Hanja dari Baba- 
dan ditjatat adanja guguran besar 
berapi sampai 5 kali dan guguran 
ketjil 8 kali jang semuanja masuk 
Kal Apu. 

Guguran2 jang masuk Pasar Bu- 
bar, Trising dan Senowo tidak nam f 
pak. Djuga di pos Djrakah hari 
Djum'at sedari djam 00.00 tengah | 
malam hingga djam 10 pagi kema- 
ren hanja terdengar guguran2 besar 
8 kali. Guguran2 jang masuk Pasar 
Bubar tidak kelihatan. 

38 Orang korban Merapi. 
Sementara itu dari 50 orang kor 

ban bentjana Merapi jang luka2 
dan dirawat dirumah2 sakif di Solo 
telah meninggal 12 orang.  Djadi 

Idjumlah penduduk jang mati seba- 
sai korban Merapi mendjadi 38 
brang. 26 Orang meninggal pada ha 
ri pertama Senen tgl. 18 Djanuari 
dan 12 orang jang meninggal di ru- 
mah2 sakit di Solo. 

Internasionali- 

sasi Selat2 
Untuk Diletakkan Diba- 
wah Pengawasan PBB 

FIKIRAN untuk me-in! ternasio 
nalisir selai2 lautan penting se- 

rti Djabaltarik, Suez dan Bos- 
Barus dibawah pengawasan PBB 
telah dikemukakan pada hari Ke- 
mis di Oslo oleh Carl E. C. Bon- 
nevie (37 tahun), seorang “politi- 
kus terkemuka partai buruh Nor j 
wegia 
hakim kepala pada pengadilan 
distrik di Oslo. Dalam Tn 

karangan jang dimuat dala 
an pemerintahan buruh Ka 

bia Bormevie mengatakan, bah 

wa »Sselaku sahabat dekat dari 

Inggris, kiranja bolehkah Norwe 

Ana kenada Inggris 
Ba menempatkan selat2 seru- 

: itu kebawah pengawasan 

ppi ”, (UP) 

n, bahwa soal itu telah dibitjarakan 
n tara Molotov dan Bidault pad: 

wartawan UP 

lainnja dapat dilihat para ibu jang 

sii, 

jang pernah mendjabat | ka 

: ine Utara No. u a 
Til porn : Redaksi Hn Rumah Nag Sea 

e? , Pk SA KUA Rp: 

Harga Lengganan . (bajar di muka) Rp: 20an nila 209 
Rp. 12.-— NA kota “ng, Genta sdah pakong eeterai). | 

Ady. Rp3 400 gara. Hg ran Gp Jem bar ' 

Is dengan an aa aa na 

al dari kementerian luar negi 
Paris, untuk antara lain2 Bata 
dari kalangan2 Sovj et di Berlin. 

termuat dalam pers intjis — 
tasan soal2 jang Pibitjarakan oleh 

n Indotjina, sebagai 

dan Soritei Uni, dibimbing oleh ke-| 
memperkuat perda-| 2 

ketegangan | 
inginan untuk 
maian dan mengurangi 

dalam hubungan? internasional, 
mempertimbangkan perlu untuk me 
ngadakan ketentuan2 guna menghi-| 
langkan beban jang berar dari rak! 
jat jang ditimbulkan oleh pengelua-| 
ran2 militer bertalian dengan per- 
lombaan  persendjataan, 
tudjui, bahwa Sovjet Uni, Amerika 
Serikat, Keradjaan Inggris dan Pe- 
rantjis akan mengambil — tindakan2 
dalam rangka PBB untuk mengada 
kan suatu konperensi dunia dalam 
tahun 1954, jang akan membitjara- 
kan soal pengurangan  persendjata- 
an dengan ikut serganja baik ang- | 
gauta2 PBB maupun “jang bukan 

   
    

suatu usul | ek 

1 1 
Fa Tiongkok: 'Faiwan telah 
|porkan tuduhan2 naas, hari Ke 
1mis, bahwa ega T sedang 

| memp AA untuk 
| men “pertemnuran2 

: berita Tatao ig 
an dinas ra- 

| dalam ne 

telah menjel' 
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bahwa permu- 

     
demiki aleneras disia 
kan sedjak ditandatanganinja per 
“djandjian Me sendjata- di 
Korea. . 

Menurut Jap an 'selandjutnja d: 
dapat kabar, bahwa sebuah misi r: 
hasia jang dipimp'n oleh djendera! 
RRT Liu Pei Ching jang terkena 
itu, baru2 ini telah tiba di Pyong- 
yang, untuk mengadakan  perundi- 
ngan2 dengan Korea Utara dan dgn 
penasehat2 bangsa Rusia. Laporan? 
kalangan Tiongkok Taiwan berkali?   

mendjadi anggauta. Persetudjuan pe 
nuh telah tertjapai pula, bahwa ren: 
tjana tindakan2 untuk mengadakan ' 
pengurangan  persendjataan serjara 

tumumn akan dihubungkan - dengan ' 

Suatu .penjelesaian pada waktu »jang 
bersamaan dari masaalah sendjata2 
atom. Demikian “resolusi Sovjet jg 
baru in. 

| 

Reaksi periutjutgn sen 
djata. 

Sementara itu, mengenai .resolu 
si baru, jang. dikemukakan Molo 
tov pada ir sidang hari Kemis 
sekitar perlutjutan sendjata itu, 
para diplomat PBB menjatakan 
pendapatnja, bahwa “delegasi Sov 
jet Andrei Vishinsky lebih - dari 
2 tahun telah berusaha Fira 
sia-sia agar PBB menjerukan di 
adakannja konperensi sematjam 
itu. 

Dilihat dari sudut Barat. kesu 
litan jang besar jg dihadapi oleh 
idee itu jalah, bahwa tjita2 itu 
erat hubungannja dengan 2 batu 
sendi lainnja dari politik Sovjet 
tentang perlombaan dunia dilapa 
ngan persendjataan, jakni tuntu- 
tan nanang atas sendjata2 atom 
tanpa sjarat, dan tuntutan pengu 
rangan al Senat serta pasu 
kan2 bersendjat dari 5-Besar de 
ngan, sepertiga. 5 

- “kini Barat tetap meme: 
gang teguh pendapatnja, bahwa 
tak dapat dilakukan penghapusan 
terhadap sendjata2 atom, sebelum 
terdapat suatu sistim ' internasio- 
nal jang mengawasi sendjata2 
atom itu. Tentang Pan 
dalat2 sendjata dan pasukan2 ber 
sendjata dengan sepertiga, fihak 
Barat berpendapat, bahwa haLitu 
akan mengabaikan keuntungan. jg 
diperoleh oleh tenaga manusia 
Sovjet. (Antara-UP) 

a
 

Liga Mus- 
. 

limin 
Tjukup Utk Didjadikan 
Badan Federasi Islam 

TJABANG ,,Nahdiatul Ulama” 
Bulukumba dalam suratnja jang 
dikirimkan kepada pengurus be- 
sar N.U. menjatakan, bahwa an- 
daikata pemimpin2 Islam seluruh 
nja benar2 ingin mendjelmakan | 
'adanja kesatuan dikalangan um- | 
mi Islam, maka Liga Muslimin 
ndonesia jang pada masa seka 

rang ini telah mempunjai anggota 
anggota jang tjukup Ba ja 
didalam masjarakat Islam di In 
nesia, tjukup didjadikan Badar 
Federasi tadi. Surat tadi dikirim 
kan sebagai. sambutan atas adja- 
kan organisasi AMI untuk meng- 
ambil inisiatif guna memnersatu 
kan partai2 Islam Masjumi, Nah- 
diatul Ulama dan PSII “dalam 
suatu front. 

Lebih diauh dalam suratnja tad! 
tjabang ,,Nahdlatul Ulama” Bulu- 
kumba -menjatakan kesangsiannja, 
apakah kedudukan Masjumi sebagai 

    
    
   

partai opposisi sekarang ini akan 
dapat mendjalankan suatu program 
politik bersa a. dengan Nah- 
diatul-Ulama 'PSII jang kini du 
duk didalam kabinet. 
Akan tetapi walaupun demikian, 

Bulukumba menganggap masih ter- 
bukanja pintu Liga Muslimin Indo- 
nesia' untuk menerima  masuknja 
Masjumi mendjadi anggota jang 
ke-6. : 
Sebagaimana diketahui, Liga Mus 

limin Indonesia - kini mempunjai 5 
anggota jaitu . Nahdlatul-Ulama, 

Perti, Darud Da'wah wal Is- 
sjad dan Persatuan Tionghoa Is- 
.tam jang berpusat di Makasar, de- 
mikian berita jang disampaikan oleh 
pengurus besar Nahdlatul Ulama. 

  
  

TRANSMIGRAN DARI SURI- 
| NAME, UNTUK SUM 

Berkangan Ska ' 'keberang 
katan kapal ,,Langkuas” dari Pa 
ramaribo (Suriname), jang akan 
membawa para transmigran bang 

| sa Indonesia, jang ingin kembali 
ketanah air dan akan - ditempat 

“didaerah Sumatera Tengah 
(Pasaman), kepala djawatan it 
smigrasi Sumatera - Tengah Am 
ral, menerangkan kepada PI.Ane 
ta, bahwa kaval tersebut ditang 

Ge cab hg ng dipelabuhan 
eluk pada tg. 3 Pebruari 

jang .. datang dengzh mem 
bawa 1010 djiwa terdiri dari 300 
keluarga, diantaranja terdapat be 
berapa orang ahli2 mesin dan te 

-Inja, bahwa djenis persendjataan 

menundjukkan. bahwa sedang ' 4 
rantiangkan permulaan serangan 
menentukan” di Korea. Laporan? 

jitu menundjukkan akan didatang- 
kannja kurang lebih 5.000 ton beras 
dan sedjumlah besar mesiu Sebagai 

. bukti akan adanja persiapan? 2d 
rangan. : 

Pusat latihan2 tentara 
pajang di RRT. 

Komando? RRT telah: mendirikan 
pusat2 latihan pasukan pajung “di 
Tiongkok Selatan dimana sekarang 
kurang lebih 80.000 orang sedang 
mendapat latihan, demikian diumum 
kan oleh sumber2 Tiongkok Nasip- 
nalis hari Kemis. 

Dinas rahasia Taiwan mengata- 
kan, bahwa pusat2 latihan  didiri- 
kan disekitar  Nanchang ibukota 
propinsi  Kilan. Dikatakan bahwa 
pasukan? pajung jang ditempatkan 

di Canton dan Foochow disepan- 
djang pantai Tiongkok Selatan ber- 
ada dibawah komando aa 
nja di Nanchang. 

Komunis tidak jin 
aa peperangan, 

rundingan pufus. 
Gowaengan itu -menteri angka- 

na. sak A.S. Robert Steve 
ari Kemis menjatakan pendapa 

Ji Hongkong, wa Korea Uta: 
ra tidak 3kan a lagi pepe. 

   

   

  

djadi terputus. 
Menteri Stevens jang kembali 

dari Taipeh dari perdjalanan jg 
dinamakannja ,,ke-udjung pos de 
'mokrasi” tidak bersedia memberi 
komentar tentang kemungkinan2 |S' 
Tiongkok Taiwan merebut “dara- 
tan Tiongkok. 

Ia. merasa optimistis tentang 
pasukan2 Taiwan jang mendapat 
'atihan baik, tetapi jang masih 
Sisa diperbaiki oleh mereka jang 
berkepentingan. Ja menambahkan 

Taiwan terus mendjadi bertambah 
baik, akan tetapi, bahwa bantuan 
militer A.S. ketinggalan beberapa 
bulan dari pada jang direntjana 
kan. Meskipun demikian ini hania 
soal routine sadja jang bisa di 
verbaiki. (AFP) 

»SULTAN MAROKO TINBA 
LARIKAN DIRI”. KATA 

“AL MISRP”. 

Harian Mesir .,A! Misri” hari 
Kemis muat berita iang menista 
kan, bahwa su'tan Maroko. Mo- 
mad hen Araffa telah melaku- 

ikan dua koh pertiobaan untuk 
melarikan diri dari Moroko”. Me' 
dak m3u membertahankan kedu-: 

kannia b'leamana dj'wania sela: 
'u berada dalam antioman,   
Eisenhower 

dang 

sendjata jang dahsjat” 
aka 
annja mengenai ckonomi Ameri 

tah sanggup mengatasinja dengan 
1. Memperluas penegakan ba- 

ngunan buat umum jang bergu- 
na, setjara besar2an, beberapa 

pengeluaran federasi utk. peker- 
jaan umum hendaknja ditambah 

dengan 5046 dalam tempo 1 ta- 
hun, djuga pengeluaran untuk ' 
pembuatan djalan2 raja bisa di- 
perbesar dari $ 5.000.000.000 
mendjadi $ 8.000.000.000 . seta- 
hun, untuk sekolah2. dari $ 2.500 
000.090 djadi $. 6.750.000 seta- 
bung untuk pengairan dan rumah 

Lsakit2 mendjadi 2 atau 3 kali le. 
bih banjak. 

2. Perobahan struktur nadjak 
misalnja , pengurangan padjak2. 
umum guna memperbesar daja- 
pembeli kaum konsumen, dan pel 
nindjauan kembali undan»2 pas 
djak seperti apa jang sedang di 
pertimbangkan Kongres untuk 
melantjarkan perluasan  perda- 
gangan. 

3. Mempergiat usaha2 ditapa- 
ngan moneter dan politik Ph. 
kredit. Dewan Federal Reservel| 
Board dan kementerian keuangan 
dapat mempergunakan kekuasa- 
an fiskal mereka jang besar itu 
uang kedalam taraf2 bunga ren- 
dahan dan pada umumnja mem- 
permudah pemberian kredit. 

4. Mempermudah pemakaian 
obligasi pemerintah dan partike- 
lir. 

Angk. Udara A.S. mempe 
djari kemungkinan2 baru. 

rangan, bila perundingan2 - men 4d 

: mengalami 

Sendj jata? Dahsjat 
Amerika Tidak Menudju 
PRESIDEN AMERIKA Serikat, 

takan bahwa pemerintah Ameri ka Serikat mempunjai »gudang 
berisi sen djata2 anti-d 

ragu2 untuk mempergunak an 

Eisenhower mengatakan, bahwa menurut 
»tidak menudju kearah depresi” tapi kalau 

untuk mengalirkan lebih banjak 

    
geap Onge 

2 
5 

22 “ Mangiar Akan 

   
    

  

djaran di Nederland pada 
oleh Pemerintah Nederland 

di Nederland dengan 
ment”, Menurut ke Onani 
bekas Majoor A 
dan setelah tan 
diberitahukan | 
meninggalkan Neder 
Majoor Achmadi akan berangkat 
landjutkan peladjarannja disalah 

  

    

  

mengenai hal ini masih menung gu 
persoalan pengusiran Majoor Ach 
sudah ada da lam pena K3 omi: 

LN 1 $ Siapa Acitnndi ? 
Ah ke : 

38 as Majoor Achmadi jang bari 

  

“Banta 
Belanda 

Izin Mj. Achmadi Di- 
perpandjang 1 Bulan | 

BERHUBUNG: dengan berita 
jang mengatakan, bahwa bekas 
major Achmadi jang kini sedang 
menuntut peladjaran di  Neder- 
land pada faku politik dan : 
sosial di Amsterdam, oleh peme 
rintah Nederland tid4k diperke- |' 
nankan lagi lebih lama tinggal di 
Nederland dengan alasan “diang- 
gap sebagai ,/ongewenst element”, 
ANP memperoleh keterangan res 
mi, bahwa pemerintah Nederland 
tidak menolak permintaan diper 
pandjangnja izin tinggal .bekas | 
major Achmadi di Nederland. 
Dalam hubungan ini ANP .me- 
nambahkan, bahwa izin — tinggal 
jang bersanokutan belum lama 
berselang telah «     
Dapat Pistol 
Dukun Said Disuruh 

Menangkap 

Meneruskan Peladja- 
ran Di Paris AtauBonn 

BEKAS MAJOOR KEEADI, jg kini sedang 

do melia sebagai ,,ongewenst ele- 

: bera chir samj 
tu se nara eja oleh . 
Maroor Achmadi untuk selekas mungkin 

and. Dikatakan bahwa ada kemungkinan 
'Bonn atau Paris un ik yte- 

s buah kota tersebut. K tuan 

  

Oleh Pemerii tah ia pun ditundjuk 
sebagai koor ator pemuda? pela- 

o|diar dinegeri 1 elanda jang dikirim 

  | BUPATI. Pontianak in-    

   
2 “aga menang ' 

pa . Said alias | 
Tentang un istime- 

wa” ini dapat dikabarkan, bahwa 
-elah lama Pa ketahui M. Said me 

lakukan pengobatan dikampung 
Mas ketjamatan Pontianak 

melakukan propaganda un 
tuk suatu pa artai tertentu. Dimana 
mana M. Said mengobati orang 
sakit sambil berbuat - seolah-olah 
ia mentjabut sesuatu dari batang 
leher si-sakit tadi, bahkan konon 
jang ditjabutnja tadi berupa ,.bun 
tai”, ,,intan” dan ,,batu2”, 

| 
, 

Untuk melakukan pengobatan ta- 
di, M. Said 'mengadjukan sarat2 jg 
memberatkan — penduduk “antaranja 
uang ber-puluh2 rupiah, ajam, nasi 
kuning dan beras. 

Tentang propaganda suatu partai 
tertentu, dikatakannja — bahwa apa- 
bila masuk partai, maka dalam tem 
po tiga bulan pasti " mendapat. se- 
buah revolver asal sadja lebih dahu 
lu membajar uang iaran Rp 17,50. 

Beberapa buah kampung telah 
perbuatan dukun isti- 

mewa” dan: banjak penduduk dgn. 
tiada sedar menerima sadja segala 
pengobatan: sehingga” bupati Pontia- 
nak mendjadi repot dan memerin- 
an agar orang tsb segera ditang 
ap 
Hingga hari Kemis M. Said alias 

Paimin belum dapat dibekuk. 
(Antara). 

'Gu- Punja 

Kearah Depresi 
Eisenhower, Kamis menga 

epressi dan , k 
diika perlu. Dalam aa 
ikat kepada Kongres tadi 

er annata, Amerika 

ebeg tekanan 

Ga 

tindakan2   
kinan memperlengkapi pesawat2 djet 
pembom sedemikian sehingga pesa- 
wat2 itu dapat digunakan baik seba- 
gai pesawat2 pembom maupun se- 
bagai pesawat2 jang sambil terbang 
dapat memberikan bahan pembakar 
kepada pesawat2 lain, dengan tak 
usah mengadakan perobahan? be- 
sar, demikian diumumkan di New 
York pada 'hari Kemis oleh djuru 
bitjara Dinas Penjelidikan Penerba- 
ngan. Diterangkan bahwa djika max 
sud itu dapat tertjapai maka akai 
dapat dikurangi kebutuhan mempu- 
punjai kesatuan2 istimewa jang ber- 
tugas menambah masib Iterbang ba- 
han pembakar pesawat lain. Dikata- 
kan-djuga bahwa angkatan udarz 
A.S. djuga sedang mempeladjari ke- 
mungkinan menambah pada. satu 
saat bahan pembakar 3 buah pesa- 

| wat dari sebuah pesawat lain. (Ania: 
NP 

-AHLI EKONOMI Sovjet Uni, 

takan, bahwa perekonomian A.S. 

tidak akan berhasil me 
kan depressi.   Sementara itu angkatan udara A.S.   naga2 guru sekolah menengah. 

Kam, Bana 
Pakan P an In Wartaren aa 

kini sedang mempeladjari kemung: 

  

mukakan pendapatnja itu dalam 
harian partai -komunis ,Pravda” 

         

inja , sekitar peristiwa Achmadi ter- 

Eugene Varga hari Kemis menga |nja lebih dahulu, jakni, 

telah merosot sedjak presiden si Na 
Eisenhower mengemudikan peme | keterangan memperlihatkan 
rintahan. Ia memperingatkan, bah | wa produksi di A.S. akan 
wa produksi kemiliteran sekalipun | merosot 
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ki Memeot” 
“ 

nenuntut pela 
Politik dan Sosial di Amsterdam 

kenankan lagi lebih lama ting- 

didapatnja idzin tinggal untuk 
8 Djanuari ig lalu, 
erintah Belanda tth 

     

   

  

Jake aa Jab landjut dari 
rut keterangan 

Mn ng RI di Den Haag. 

berumur. 24 tahun - adalah seorang 
Dena bisaa dari tentara peladjar 
|jang pada waktu clash ke H giat me- 
megang komando ketentaraan dikota 
Solo dan. daerah sekitarnja. Ia ter- 
kenal sebagai pedjuang jang berani, 
jang beserta anak- -buahnja pada. per- 
mulaan Pebruari 1949 ketika. per- 
tempuran dengan Betanda salin 
sehangat2nja, pernah merebut kem- 
bali kota Solo dari kekuasaan mili- 
ter Belanda dan mendudukinja  se-: 
lama 4 hari 4 malam. Disampi ng 

ini ia terkenal pula" Sebagai" seorang 
pedjuang ilegal ketika pendudukan 
(Djepang sekitar daerah Jogja dan 
Solo. « 5 

  

Setelah . dana. , Persetudjuan 
KMB pada” tahun ia berang- 

kat ke Nederland Beta 
peladjarannja atas beaja Pemerintah. 

      

    
oleh. Pemerir 1 Pun selama tahun2 
terachir ini di Nederland ia giat da- 
lam pergerakan mahasiswa dan "mem 
berikan tenaganja sebagai salah se- 
orang pimpinan dari. PPI, Perkum- 
pulan Peladjar Indonesia  Jandjutan 
dari gerakan Rupi, Rukun Peladjar 
Indonesia. Kalangan2 Pemerintah d: 

Djakarta atas pertanjaan kita belum 
dia memberi keterangan apa? 

fantang peristiwa Achmadi ini, oleh |, 
|karena belum. diterima keterangan? 
lengkap dari. Komisariat Agung R.I. 

idi Den Haag, tapi sebuah sumber 
tentara membenarkan hal2 jang ter- 

  
— 

Tidak mengherankan? 

Sementara itu RRI dari kalangan 
jang sangat mengetahui mendapat 
keterangan, bahwa kalangan terse- 
but. tidak merasa heran tentang tin- 
dakan jang diambil oleh Pemerintah 
Belanda. Katanja, selama Achmadi 
dinegeri Belanda, 'ia telah berhasil 
mengkoordiner gerakan peladjar?2 In 
donesia disana, jang sebelumnja te- 
lah terpetjah dalam berbagai2 alir- 
an. Terhadap usaha Achmadi terse- 
but, kalangan jang mengetahui itu 
berpendapat, bahwa Pemerintah Be 
landa mungkin mentjurigai usaha2 
Achmadi itu, dan seterusnja menja- 
lakan sebabgai ,,orang jang tidak di 
sukai”. (Antara-B.I.). 

Komentar 

NRC 
Belanda2 Jg Berkat: 
ber Manager Hotel 

Hotel simpang sebaik- 
nja Pergi Dari Indon. 

HARIAN ,,Nieuw Rotterdam- 
se Courant” telah menulis tadjuk 
rentjana mengenai penangkanan2 
jang telah dilakukan terhadap 
orang2 Belanda di Indonesia, me 
ngenai peristiwa Hotel Simpang 
dan perkara Evenhuis. Harian 
tsb. menjatakan harapannia, su- 
paja pemeriksaan pendahuluan 
dan kemudian pemeriksaan dimu 
ka pengadilan terhadap orang2 

ditahan itu akan berdjalan 
dengan lantjar. Demikian kawat 
»Antara” dari Amsterdam., NRC 
mentjela keras komentar2 jang 
bersifat menghasut, baik didalam 
pers Belanda, maupun Indonesia. 

Mengenai peristiwa Hotel Sim 
pang, NRC mengemukakan, bah 
wa apabila ditahun 1954 ini orang 
orang Belanda mengira, mereka 
dapat menolak seorang Menteri 
Indonesia dari hotel, maka orang 
orang Belanda jg bersangkutan 

£ 

ilampen” 

Achmadi Dira Mongtoemat 
  

  

   

Presiden India Br. 
adakan, resepsi dalam Bas trepar Badwan, New Delhi, sebagai Kel 

matan untuk Maharadja aari Rhutam (kiri): Ditengah - Dr. KN. 

Katju, menteri dalam negeri Indiag 

Kajendra Frasat (kanan), belum tam bersuklian meng- 

      
hot Bhutam | 

  
  

Tragiek Kalimantan 
Uang Berdjuta2 Dibamburktimbudkan, 

Diborong Dari 

bala »Polderplan” 
Tractor2 Dan Kapal2 KerukJanj Tg, 

Jang Gagal 
Berguna     

Luar Negeri 1 

POLDERPLAN KALIMAN TAN SELATAN, plan jang me 
liputi biaja puluhan djuta rupiah, 
kaian pembukaan Kalimantan, 

dan bukan sadja termasuk rang 
tetani telah diakui diuga sebagai 

splan Indonesia” itu, kini ternjata telah gagal sama sekali. Seba 
gian besar dari daerah Mantaren 
djakan lebih setahun itu, dengan 
kan nenggalian2, membuat anak? 

dan Kelahijan jang sudah diker 
membersihkan tanahnja, melaku 
cungai, bedengan2, parit2, ben- 

dungan2 dan sebagainja, kini telah kembal! mendjadi belukar dan 
hutan biasa, tak ubahnja seperti 

Demikian tulis wartawan Anta 
ra jang baru? ini mengadakan pe: 
njelidikan ditempat tsb. Ia tam 
bahkan, apakah rentjana can pe 
kerdjaan raksasa ini akan diterus 
kan atau dibekukan, bergantung 
pada perundingan2 jg kini sedang 
dilakukan dipusat, diwaktu R. Par 
tolo, Kepala Djawatan Pertanian 
propinsi Kalimantan, jang kini di 
Djakarta, memberi laporan me 
ngenai keadaan polderplan ini. 

Rakjat. Kat mantan Selatan. sendi 
riudang selahuebanjak k sekali. mende- 

ngar “propaganda — mengenai usaha 
tsb “dan sedikit-banjak "telah pula 
mengeluarkan “uang untuk itu ARp 

400.000. 1 Serikat Polder' Ke 
) kini menantikanysapa jang 

tekan mendjadi “kesudahannja. Bera- 
pa rupiah uang negara jang telah di 

keluarkan untuk pekerdjaan ini ti- 
dak djelas diketahui “umum di Kali- 
mantan Selatan. Jang diketahui ia- 
lah, bahwa puluhan djuta telah “di 
keluarkan untuk membeli alat2 di 

luar negeri, antaranja 19 buah trak 
tor, dua buah “diantaranja traktor 
raksasa masing2 seharga Rp 1 dju- 
ta, 5 buah baggermolen, menurut 
keterangan ada jang sebuahnja se- 

harga Rp 15 djuta, 4 buah kapal pe 

njapu lumpur, 
pa mafjam mesin. lainnja, 
mesin  listerik, pompa: air, 
len dan sebagainja. 

        

seperti 
peilscha- 

Dengan terhentinja. pekerdjaan 
ini, maka alat2 itupun tidak digu 
nakan.. Untuk sedikit. menolong 
supaja modal jang tertanam dim 
alat2 ini tidak beku sama sekali, 
dan supaja alat2:nja tidak men 
djadi berkarat, sebagian “dari 19 
buah traktor itu oleh R. Partolo 
disewakan kepada petani, tetapi 2 
buah traktor raksasa jang kini ter 
letak dipolder Kelihijan, jang ma 
sing-masing seharga Rp 1.- djuta 
itu, tak digunakan sama sekali, 
dan dikewatirkan dengan demiki 
an akan mendjadi rusak sia-sia 
sadja. Tak habis2 orang heran me 
mikirkan, apa gunanja traktor2 
sebesar itu didatangkan di Indo 
hesia, karena alat2 itu sesungguh 
nja pun masih terlalu besar buat 
negeri2 jang pertaniannja djauh 
lebih madju dari Indonesia. 

Djuga sebuah kapal keruk jang 
terletak di Andjir Kelampen, Km. 
2V4, jang harganja Rp 15 djuta, 
begitupun beberapa alat pengu- 
kur air dan alat2 lainnja lagi, kini 
karena ketiadaan ahli pun tidak 
berdialan dengan semestinia, 
Banjak bangsal2' pekerdja, baik 
jang sudah didirikan maumun ig 
baru setengah2 selesai, tentunia 
dengan modal jg berdjuta2 pula. 
kini banjak jang telah mendjadi 
lapuk. 

Buah tjemooh.   itu tidak  selajaknja tinggal di 
Indonesia. 

“Tentang perkara Evenhuis, 
NRC menjatakan  keheranannja, 
bahwa ia dipersalahkan karena 
telegram jang dikirimnja kepada 
satu" surat kabar di Nederland jg 
dianggap dapat menimbulkan ke 
gaduhan dikalangan ' mas'arakat 
Indonesia. Evenhuis rupanja tidak 
disukai orang di Indonesia | dan 
hal ini terbukti dari penjerbuan 
ig telah dilakukan oleh peladjar2 
ditahun jang lalu terhadap gedung 
De Vrije Pers. Demikian antara 
lain NRC. (Antara) 

merobah teori jang dikemukakan 
bahwa 

produksi dilapang kemiliteran 
kin bisa menghindarkan kri- 
A.S. dan , semua bahan2 

bah 
terus 

, sedang kenjataan2 me 
nghindar | nundjukkan pula, bahwa militeri | 

Varga jang menge | sasi dari perekonomian nasional | 
tidak bisa mentjegah krisis dila- 
pang perekonomian, bahkan se 

  

pembuatan 
parit2 

Penggalian? tanah, 
anak sungai,  bedengan2, 
bendungan2 dan sebagainja dalam 
usaha pengeringan tanah ini, djuga 
dengan beaja jang besar sekali ten- 
tunja, boleh dikatakan telah sia2. 
Mantaren dan Kelahijan telah kem 
bali mendjadi “daerah rawa penuh 
belukar atau mendjadi hutan, tak 
bedanja dengan se Ta dikerdja- 

kem 
|. Buat- rakjat biasa, ,.hasi!” nsaha 
raksasa jang direntjanakan oleh Ir. 
Schophuys dan mendjadi ,.rentjana 
nasional”. dengan beaja puluhan 
djuta ini, kini mendiadi ' buah tje- 
mooh sadja, djika tidak dikatakan 

1 

baliknja menudju kearah krisis 
baru. 
Mengenai pidato state of the 

union” jang diutjapkan presiden Ei- 
senhower dimuka kongres A.S. 'ba- 
ru2 ini, Varga menulis: ,,Sekalipun 
penasehat2 ekonomi Eisenhower ber 
usaha memberikan gambaran baha- 
gia dari keadaan, akan tetapi sesua 
tu kelihatan lebih buruk dari pada 
tahun jl.” Ia menerangkan, bahwa 
krisis overproduksi itu berkembang 

  

Lalat untuk permulaan 

5 : |tah mengakui 
begitu djuga bebera-! 

  

kesdgan sebelum diusahakan. 

tragik, karena djuga mengenai kan 
tong rakjat pembajar belasting, ig 
lambat-laun djuga memahami, bhw 
.rentjana” tsb rupanja “belum psr- 
nah djrentianakan dengan semesti- 
ne belum pernah” direntjanakan 
berdasarkan penjelidikan jang seksa 
ma, koordinasi jang seharusnja an 
tara instansi2 jang bersangkutan. 

4 Sedikit sedjarahnja. 
Beberapa bulan sesudah - pemuli- 

han kedaulatan Dr. Ir. Schophuys 
berhasil mendirikan sebuah 'organi- . 
sasi jang akan. merentjanakan pole. 
der disuatu tempat dikabupaten 
Kuala Kapuas. Organisasi ini di na 
makan ,,Serikat Poider. Kelampen? 
dan dengan setjara pendjualan an- 
Gl oleh beratus-ratus anggota te- 
lah dapat dikumpulkan uang seba- 
gai modal pertama sebesar Rp 400. 
000.—. (Dengan  matjetnja “usaha 
ini, dari uang tsb jang ketinggalan 
ialah modal jang berupa inventaris 
seharga kira2 Rp 200.000.—). Dgn. 
modal - pertama tadi ,,Serikat Pol- 
der Kelampen” membeli berupa? 

pekerdjaan 
pembukaan polder di. Mantaren. Pa 
da waktu itu Schophuys pernah ms 
njatakan, bahwa sebelum  pemerin- 

plannja ini, terlebih 
dulu ia akan berusaha memulai pe 
kerdjaannja dengan usaha sendiri 
sadja. Tidak lama kemudian rentjz . 
na Schophuys ini diakui oleh peme 
rintah daerah, achirnja djuga oleh 
pemerintah pusat. 

Rentjana polder ini semula sc- 
sungguhnja- bukan di Mantaren dar 
Kelahijan sadja, jang kebanjaka: 
penduduknja . terdiri dari suku De- 
jak, tetapi djuga di- Alabio, kabup: ' 
ten Hulu Sungai Utara, dan Bat - 

Bati, kabupaten Bandjar. Menurin 
penjelidikan, jang paling tepat c 
dahulukan ialah polder Alabio da. 
Bati-Bati “itu, tetapi enfah apa se 
babnja, Schophugs  mendahuluka: 
Mantaren dan Kelahijan. 

Djika ada rentjana, bagaiman: 
rentjana segala. sesuatu itu, rakjs 
umumnja tidak mengetahui. Jang ci 
ketahui ialah kegagalan jang sude : 
nampak, disamping kerugian jan: 
langsung diderita oleh anggota. 
»Serikar Polder Kelampen” itu. 

Jang mendjadi “pertanjaan 
lama dikalangan 
mana dan dengan tjara apa, ata: 
bagaimana  rentjananja, segala pz 
mesanan alat2 diluar negeri itu d' 
lakukan, dan siapa atau instansi jg 
mana jang mengawasinja. Dalam p« 
kerdjaan polder jang gagal ini, jan: 
terang mendapat untung ialah pari 
pemborong. Pembersihan tanah? :- 
kira2 600.000 Ha luasnja itu, busi 
tiap meter perseginja djawatan mc- 
ngeluarkan Rp 0,75, tetapi oleh 
At hanja dikeluarkan Rp: 

Pada pertengahan tahun 1952 s: 
dah ada tanda2nja, bahwa « usaha 
ini akan matjet. Dalam pada itu ke 
butuhan wang terus sadja mening- 
kat, dan achirnja pemerintah pusat 
tidak dapat mengabulkan segala psr 
mintaan Schophiys untuk mem$e- 
landjai pekerdjaan ini. Sebelum di 
teruskan, memang perlu sekali" ren 
tjana ini dipeladjari lebih dulu sx- 
masak2nja. 
Sesudah terang pekerdjaan ini ma 

tjet, Schophuys dibebaskan dari tu- 
gasnja dan sementara itu dikerdja- 
kam pada kantor gubernur Kaliman 
tan. Kini ia telah kembali ke Neder 
land, (Antara), Ag 

sedja: 
luas ialah bagai 

  

'Varga: Perekonomian Amerika Merosot 
sesuai dengan garis2 jang klas'k.da 

ri bertambahnja kemerosotan oleh 
konsumen jang mengurangi produk 
si barang2. ,Sukarlah untuk membe 
rikan gambaran jang setepatnja da- 
ri. pertumbuhan selandjutnja dari 
krisis itu dalam kompleks keadaan2 : 
jang djatuh bersamaan, tetapi satu 
hal adalah djelas, jakni, bahwa kri- 
Sis Overproduksi dl A.S. mendjadi 
satu faktor jang njata dan aktif”, 
demikian Bugene Varga. (uen 
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data Aa " an & ea Mera an Ta i "“Ingan sedjumlah siswa 73 orang. Pem 35 | tenan. 17. Kudus. 209. 250,— Lien menuturkan tentang pengluaran kapok dari Indo China jang 
ol diplomat ea na, Na pt Dani Ta Iberian idjazah direntjanakan “tgl Bean »Persatuan Pegawai/ Pe ker- ! dapat dibikin kapok kwaliteit C dan kini mulai mendapat perha- ( an ngga Aagpan Lag Ula yan ni 9 Maret 1954. Perlu didjelaskan | MERAPI. . Tan aan 2 AN 100,— Kan dari dunia dagang Na nal. 

0 black and white »57 nega tal Paparkan OM ya KPU/C Sole adalah jangis 2 Pata Mo. uru2 dan Pegawai? S.K.P. engan menuturkan tentang La lan as Dai pada et 27 Dianuar Yo me dear RU Mu aa date tai | Negesi Pa ing pam 7 TOOL Peratutn, PenjusahA Kapok jang in kiri njang- vsahaan atau baru 7096. dari djum-| Yan telah semendjak tahun 1948 di | kepada ,.Pani SARBUKSI Ranting P enim- ai Mn 2 pa Haa cu kanan njang-: sendi “3 rm pimpin sdr. Prof. Mr. Tirtodining- Gunung Mer bunan Daerah Semara ng- Sg ada isinja apaZ, lan Ijen Lien 
| Tang” "lah semug: perusahaan, jang djum- # NIOUAR Sea Bruimbu anggen). 100,— mengharapkan supaja persatuan 

samb Pan - " Lg lahnja ada 9500. Djumlah jang te- TN AR: en peran Sebarkan | Pandu Rs 3 Matana " 3 tadi dapat diisi. dengan sifat? 
an Eu OR am du - Menren Kn 3, pom ar Pp ATI Su ds alikuh aa 1 Mann Aan Ia jang. age: Mehikya dengan suara MIA KOoMmberui PSI 3 
Pn FR ANA .kan sbb.: 1 , Solo de “Tb pdl Ba PRA ai “ai #roboga n. ne ulat usul untuk mengisi persaj A14 v PSLS. 

1 ata a Aju Sirpong | Kares. Kedu 4000 perusahaan, Ka- momen . Mk Fa obat: 8. lereng Gu-|$ Murid2 S.R. VL Na 3 Ba- » , Man tni! danang. "ORBACP Kia “Atjara kompetisi PSIS dalam ne Ta 

Naa 5 res. Semarang dan Pati 1500,  dae- : j Si. Inung ebe mur dan Se NE da Dr sud diterima baik dengan diben Ikan minggu ini sbb.: Hari ' Sabtu, 

ear angan Naa Raden. rah Tegal, Kares. peialdgaan dan| RAPAT. UMUM D.P.P. PNJ, |latan, jalah sepaniljang - perbatasan | Mana MN 45, — tuknja Panitia Planning Board (tgl: 30-1 SSS I —  Garnizoen Is 
na ta ee 5 “pr mm bryan Banjumas 800 pegufahaaris $ Pagi Bihaan Ben. an eh jantara Jogjakarta dan aye paka | Sdr. J. Hadisoebroto.-Soroge nen- Can jang mempunjai tugas  memikir Te nan Tee : Dea TER 

Negeri Sunar : resepsi keduta- Dal Und F3 13 Kesulitan2. gu 'pagi ' tanggal 37 “Djanuarif Sidik Pap F 1 Pn | 2 Ta Pe salat.” Nee kan Seng DN Megan han xi PSIS, Ba Union gi “1 

28 India, Black amel Wiite masili ada. ajantum ketenwian2. bahwe jasa | Dibjosukarto. dari DPP PiNilan : Ie Lah. Menari Makkan Minta Tana, 107,50 ,,  1.697,25 (| |saudara2: H.M. Soelchan, Lie |— Garnizoen TI, Seteran:. Romeo-3 
Tapi tangann ja Menteri Sunario bu "San! tap JAN£ | Winoto jang mendjabat pula sebab: Y » , Tik See Lin IL Yaat Tan Tax: SSS 32 Pandanaram: 

kannja njangking gelas - Sampai Dosa alah: page manga ara Bai adjudan pribadi presiden. Soekari ' da ag Djumblah. Rp. 1344295 || Liat Tiong, Sie Kok Kien, Liem | PERTANDINGAN SEGI-TIGA 
Neikakan . ainun — Mung jang Ben neutn lebih dari 10/99 akan mengadakan rapat umum| - 'PENINDJAUAN OBJEK Ni. H. Siti Fatimah-Djl. - Pontjol. 35.  Semarang-6 Tong Sing, Sie Bing Soen, Tan DENGAN SAFA ? 

Ai Naa PAR Baen : sekalipun perus di Pati, sedangkan jang akan men- —.. EKONOMI : T T dan Ong Siauw Tik: Menjambung berita tentang pene api tjukup... 3 limun sadja! Orang buruh, sekalipun perusahaan dindi abi dalah saing atik” bai 2KC P On 1. 6 , LEMB. KAIN (DJW. DJARIK) BARU). jien Liem dan Ong 3 : Na Ala 
Na 3 nu "itu “tidak menggunakan kekuatan | Yadi atjara adalah situasi politik pal. Sebagai atjara terachir dari acti- Sambutan dari L.U.K. | @pan « nga daya Aan aaah, kata Raden Aju. da waktu ini. Kep untuk turut dalam seleksi kedua pa 

da minggu pertama dari bulan. Ma 
ret jang akan datang di Djakarta, le 
bih djauh dapat dikabarkan, bahwa 

    vering Panti Pemuda Kab. Blora, 
maka pada tgl. 24-1-1954 — telah 
mengadakan penindjauan objek eko 
nomi jang di-ikuti oleh. beberapa 

' mesin. Dan semua perusahaan jang | 
menggunakan kekuatan mesin  de-f 
ngan tidak ditentukan batas jang ter 
ketjil dari kekuatan mesin itu. 

  
| Kaluk terus terusan begini, udjar 
nja selandjutnja, baaaah bisa nanti 

k Menteri Luar Negeri ki- 

Dalam kata sambutannja sdr. 
Notohardjo dari Lembaga Uru- 
san Kapok Djateng a.l. dinjata- 
kan kegirangannja, bahwa P.P.K. 

Berhubung dengan rapat umum 
tersebut, maka pada hari Minggu itu 
akan diadakan kereta api luar biasa 
dari Blora jang berangkat djam S pa 

  

   
   
   

(Usaha? Utk Menolong 
am resepsi bukannja lagi nga 

   
    

   

       
    

  

—. ta 3 1 Sab 5 NN i wakil2 dari organisasi Pemuda se- : 1 k dari 28 pemain itu akan disusun 2 
| #jungkan gelas minum, tapi turun | Ten aah an gi dan dari Majong — Kudus djam bunjak Ta 29 Okaan Diantaranja (3 2 M makin actief. Dituturkan selan- (kesebelasan jang akan dihadapkan 

| seradjat” ngatjungkan...... andi. ia an ana, . mikian kata SO€-|6 309 pagi, jang istimewa disediakan | menindjau di B:P-M.D (Malai Pen- Or an n. era 1 djutnja tentang pentingnja meng- |satu sama lain. Dan isinja tentunja, baaaah, limun j0ed sela Un, TN Kab ma bagi para pengundjung rapat umum (didikan Masjarakat” Desa) di Dje. | » | adakan suatu organisasi dan per” | Oleh Pengurus Besar PSSI kini se 
sadja tidak. Tapi terimah Law Pe jaan SBO Sg Htersebuts s3 PP 3 dan sumber2/pemasakan  mi-| 2 SEE satuan jang kokoh jang - dapat | dang ditunggu djuga djawaban dari 
2 W,, alias Banju Towo!!! ae 5 5 Ku: Sebaai Na. Rapat tersebut -a.I. akan dikundju Bak PTMRL di Nglobo, Adam Rapat Staf K. Di Magelang Keama- mentjegah terdjadinja kesulitan2 ISAFA apakah team Singapura itu 

ngi pula oleh utusan2 PNI baik da|lrombongan tsb turut serta pula Ke atau dapat menghadapi aliran2 | dapat datang pada waktu diadakan- | nan Didaerah MMC Terdjamin Danang ih, herdiknja Raden Aju Sir- Suatu perusahaan jang pada waktu j ingin merobohkan perusaha : pong lagi. Ta. 13 NN ni ri dgarah Randublatung — Tjepu pala I si Pendidikan Masjara- , jang ingi " Inja seleksi itu. Bila kesebelasan SA- Sirpong jang bisa ke Fli rasa de sekarang di-eksploitir oleh orang2 | maupun Bangsri — Diepor Aa PAN yen Br dan Wek Anta (Oleh : Wartawan Kita) an2. Dikatakan tentang hubungan (FA itu nanti djadi datang, maka ke 
jang tidak. memiliki perusahaan itu, kori anus di via : ana 3 y A3 

orum dan regalia dari Raden Aju Samkkah 
nja ini, hanja bilang: Wel, wel. wel!! 

baik jang terdjadi antara para 
pengusaha kapok dengan L.U.K.     mungkinan- besar seleksi kedua itu speksi Pendidikan Masjarakat Pro- £ N 

1 akan merupakan pertandingan segi- 
jang harus mendaftarkan, k     Ijaraknja dari Pati masing2 kl. 100 

Ba Tah Ne PADA HARI RABU, tg. 27/1 bertempat dirumah Residen 
      

     
   

       
  

    

  

   

          

   

        

        

     

  

“padahal setjara de jure pemilik lama 3 pinsi Djawa Tengah. : s $ ilang ' Kalau dahulu fihak pengusaha $.: AN Sean Sa . Sir-pong. masih berhak atas perusahaan itu. Re Manja Naa pn rnpa apron Ba eh Na an masih ragu2 terhadap L.U.K., Te ana ke Sa 
iDjuga dengan banjaknja timbul per- TJIREBON dari daerah Tritunggal, antaranja S.P.Paku . Alam, — Gupernur | hal ini kini sudah lenjap dan se- (sApA dari Singapura. 1 Ka » Jusahaan2 berbentuk Jajasan, Koo- mamah mmm Budiono, — Let.Kol. Moch Bachrun, — Let. Kol. Sarbini, — Re- | bagai bukti adalah masuknia IapO| pertandingan? tersebut direntiana- 5 Nan al Na perasi dll., tetapi tjara bekerdja me- Watu 22 SAI Na siden Muritno dan lain-lainn ja pula. Maksud daripada pertemuan | ran? jg diperlukan. Selandjutnja Ikan akan nita pada tingi 5 KANAN ata Lag ini seperti N.V.. Lain tjontoh kbaan PEME TUKAN RANTING itu jalah untuk merundingkan soal-soal memberikan pertolongan Notohardjo menegaskan, bahwa Gigan atau 6-7 dan 8' Maret jang 

5 : as lagi misalnja pada perkebunan bram Mn RA na RTAI MURBA. “kepada rakjat dari daerah sekitar Gunung Merapi, — baik terha- | produksi kapok dalam th. 1953| kan datang “distadion Ikada, Dja- “Didapat kabar, bahwa Bioskoop bang di Brebes dan perusahaan pe-| ,,. boh edit nee kebal : 'ahan bulan ini teiah | dap mereka jang sudah mendjadi korban, — maupun jang belum | ialah 4500 ton, angka mana be- | ur, 
»Metropole” jang bertempat diseba- 'ngetjoran di Tjeper, Batur, jang tja- ce Sedan Diumat “jang “lalu | dilar n . rapat bentukan | dengan mengambil tindakan2 seperlunja untuk menjelamatkan me | lum terhitung perkebunan2. Dise|” 
gian ruangan gedung Gris di Bo-'ra bekerdjanja hanja dalam waktu? terdjadi:' perampokan M3 Pera ema. Ranting Partai Murba didesa Watu-| reka. Diwaktu istirahat, Gupernur Budiono dalam pertjakapan de- | luruh Djawa Tengah ada 63 per-      g- 
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— djumlah mana telah dibagikan ke- 
“pada R.S. Tiong Hoa I Wan: 554 

“rang. Hasil dari pada 

“34: karat: djasl 
beli 

djong Smg., pada waktu jang. giaa 
kat aa sendiri oleh n. 
Gedung Gris Smg. Untuk keperluan 
pembelian itu, kabarnja Walikota | 
Hadisubeno selaku Ketua Jajasan 
tsb. telah mengadjukan permintaan 
pindjaman uang sebesar 
pada Bank Industri N 
karta. Kabar lebih ijut menjata- 
kan, bahwa apabila bioskoop itu te- 
lah dibeli, akan “mengutamakan pe- 
mutaran film2 produksi dalam -Ne- 
geri chususnjawdan film? : dari”Ne | 
gara2 Fear umimnja. 
PENDAPATAN TONIL AMAL 
Ba /XING LAN” Pa 
Sebagaimana telah diwartakan, da 

lam bulan Nopember 1953, Chung 
Hua Fu Nu Hui Semarang telah 
menjelenggarakan Tonil Amal, jang 
pendapatannja dapat ditjatat sbb.: 
- Pendapatan bersih: Rp 47.976.95, 

      

  

p. 400.000 
a di Dja- 

Rp 26.387,33, Chiu Chih Pu: 1596 
Rp 7.196,54, Kota Pradja bag. So- 
siaal: 159 Rp Z196,54 Khong 
Kauw Hwee bag. Sekolah Miskin: 
75290 Rp 3.598,27, Fu Nu Hui bag. 
Baby Consultatie Bureau: 75296 Rp 
3.598,27. : 

4 BUAH SEPEDA DISITA 
Dari kalangan Polisi Seksi I di 

dapat kabar, bahwa baru2 ini 4 
orang jang mengaku mentjuri sepeda | 
di Pati telah ditangkap di Sema- 

2 da pengusutan 
tadi ialah disitanja 4 buah sepeda 
jang memakai merk .sbb.: - 

1. Sepeda laki merk Philips tjat 
hitam, nomer tidak terang. Menu- 
rut dakwa sepeda tadi asat dari pen 
tjurian di Kp. Ngarus Pati. 
. 2. Sepeda perempuan merk Phi- 
Tips tjat hitam tak pakai nomer, 
berasal dari pentjurian di Kp. Pra- 
gan, Pati. - . , ta 

3. Sepeda laki merk Royal, nomer 
tak terang, tjat “hitam, pakai -ver-: 
snelling dan lampu berko. Asai dari 
tjurian di Kp. Pragan, Pati. G 

4. Sepeda laki merk Hercules” 
tjat hitam, nofner tidak djelas, ber- 
asal dari pentjuriat? disebuah ru- 
mah jang terletak didjalan Raya, 
Pati. : 

Berhubung dengan. pengakuan2- 
nja 4 terdakwa jang tersangkut da- 
lam pentjurian tadi, maka hari Ke 
mis ini, dengan dihantar oleh Poli- 
si di Pati, mereka diangkut ke Pati | 
untuk diperiksa selandjutnja. 4 

jang tertentu dan pembajaran upah 
menunggu kalau barang2nja telah 
laku. Keadaan2. demikian di Djawa 
Tengah itu perlu diadakan pertim- 
bangan2 dan “pemetjahan? tersendi- 
ri, karena dalam Undang2 tsb. be- 
lum ada ketentuan2nja. 

  

   
      

Akan dilakukan penga- 
wasan. 

Lebih landjut - diterangkan oleh 
sdr. Soej bahwa dalam pelaksa- 
naan “me tar pe aan2 seba- 
gaimana termaksi am. Undang? 
tsb. 'umumnja mendapat bantuan 
dari organisasi2 perusahaan di Dia- 
wa Tengah. Disamping itu djuga 
meminta bantuan pada Pamong 
Pradja setempat jang telah menda- 
pat persetudjuan dari Gubernur. Pa- 
mong Pradja setempat:itu a.l. 1em- 
berikan bantuan- untuk memberita- 
hukan dan penerangan pada perusa- 
haan2 didaerahnja “jang belum me- 
ngetahui adanja Undang? tsb. Achir 
nja sdr. Soejoed menerangkan, bah- 
wa perusahaan2 jang telah merdaf- 
tarkan itu akan menerima surat tan- 
da pendaftaran. Dan pengawasan 
terhadap perusahaan itu  ketjuali 
akan dilakukan oleh Djawatannja, 

djuga oleh fihak kepolisian dll. 

  

PENGEDJARAN PENTJURI. 
Djum'at pagi di Purwodinatan 

Utara terdjadi pengedjaran pentjuri 
jang membawa sebuah tromel, mi- 
liknja T.K.S., tinggal di Karangkem- 
bang. Pengedjaran tsb. dilakukan 
oleh S. dan Tj.P.A. jang achirnja 
pentjuri tertangkap djuga dan kemu- 
dian diserahkan kepada fihak jang 

Fberwadjib. Menurut keterangan, pen 
tjuri itv telah mertamu dirumahnja 
S., dimana ada tinggal diuga T.K.S. 
Sekalipun tuan rumah mentjoba un- 
tuk singkirkan tamu jang tak dike- 
nal tadi, nistjaja hal ini gagal dan 
pagi hari ini tamu tersebut mening- 
galkan rumahnja S. dengan memba- 
wa tromel. Tetapi perbuatan tadi 
|diketahui oleh Tj.P.A. dan kemudi- 
an dilakukan pengedjaran. 

MISI DAGANG RRT AKAN 
KE INDONESIA. 

Dari kalangan pedagang Tiong- 
hoa di Semarang didapat keterangan, 
|bahwa misi dagang RRT akan da- 

Maret jang akan datang. Misi tadi 
akan merundingkan soal2 pelaksana 
an persetudjuan dagang antara Indo: 

Inesia dan RRT jang baru-baru ini 
"ditanda tangani oleh kedua belah fi   AMI nan 

Semarang, 29 Dian. '54: HARGA MAS DI SEMARANG 

| 22 karat: djual 2 In 
Pe Yah ai Mi     

    

    

    

   

  

   

     

  

     

| Membilang erbanjak te 
rima kasih Te Na 
Sdr2 di dalam maupun di 
luar kota atas segala bantu- 
an moreel maupun materieel 
pada ,wafatnja Pak 

— KARTODIKOESOEMO 
Fl Rembang 

.pada tgl. 11 Djanuari 1954. 

KARTODIKOESOEMO 

strasi dikota Semarang. .   

di: 
| Film conferensi berkeliling Djawa 

hak. 
PENTJURIAN DIBIKIN 

£ TERANG. 1 
Belum lama berselang dirumahnja 

S., Kp. Ngabangan telah kemasu- 
kan pendjahat jang berhasil memba 
wa barang2 pakaian seharga Ik. Rp 

“336,5 Berkat kegiatan fihak Poli- 
si, achirnja seorang bernama N. bin 
P. dari Demak telah ditangkap dan 

didepan Polisi pendjahat ini meng- 

akui dosanja. 
PEMUTARAN FILM. 

tan Pendidikan Masjarakat seluruh 

Indonesia pada bulan Oktober 1953, 

akan diputar dipelbagai tempat di 

Propinsi Djawa-Tengah dengan atja 

ra sbb: 2 
Tgl. 1 Pebruari 1954 di Pendopo 

Kabupaten Semarang dan selandjut- 

nja tgl. 2 s/d 7 Pebruari 1954 akan 
diputar beturut2 di Salatiga, Bojola 

li, Solo, Klaten dan Purowredjo. 

| Mentjari Pekerdjaan 
| Seorang wanita keluaran Sekolah: S.M.A. Bag. Sastra. 
Pernah bekerdja sebagai redactrice madjalah dan harian baha- 

| sa Indonesia. Mentjari pekerdjaan jang sesuai urusan admini-. 

| "dan keselamatan: 

Surat2 dialamatkan p/a surat-kabar ini advertensi No. 5/1206. 

  

'tang di Indonesia pada nanti bulan 

  
i 

tan Barat. Pada kira2 djam 10 ma- 
lam, sebuah warung wedang jang 
mendjadi miliknja Dj. telah dida- 
zangi 3 orang ' berpakaian aneka 
warna dan minta beli wedang kopi 
Oleh Di: didjawabnja, bahwa bu 
kopi- telah habis. Salah seorang dari 
pendjahat tadi lalu menutup “ pintu 
warung tersebut dan kemudian ““ka- 
wan lainnja lalu mengluarkan pistol. 
Dengan mengantjam : 6 

bibla berteriak akan ditek 
ka seisi rumah lali dikumpulkan 
suatu tempat “dengan. didjaga,  se- 
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'dang lain pendjahat' lalu mendjalan- 
i 

  

! 

r 

  

kan rol untuk mengumpulkan ba- 
rang2 dan “uang jang “ditaksir Lk. 
Rp. 800,—. Dengan membawa ha- 
sil2 tadi, kemudian 3 pendjahat ter- 
sebut lalu meninggalkan warung we 
dang itu dengan mengendarai sepe- 
da menudju ke djurusan Bodjong. 
Salah seorang telah masuk “kedalam 
warungnja Djl. dengan mulutnja ter- 

tutup kain hidjau. Kedjadian terse- 
but dengan segera dilaporkan kepa- 
da fihak jang berwadjib jang kini 
masih didalam pengusutan: 

TUNTUTAN S.B.P.U. 
DJATENG. 

S.B. Pekerdjaan Umum seluruh 
Diawa Tengah.jang meliputi Ik. 58 
Tjabang, telah mengadjukan tuntu- 
tan kepada Pemerintah mengenai 3 
pokok soal, jalah: 1. Menuntut pe- 
njelesaian pengangkatan pekerdja ha 
rian mendjadi pegawai Negeri, se- 
suai dengan persetudjuan tgl. 18 
Maret 1952 antara SBPU dengan 
DPU Prop. Djawa Tengah. 2. Me- 
nuntut supaja pekerdja harian men- 
dapat hak perlop sebanjak 12 hari 
kerdja tiap2 tahun. 3. Penjerahan 
pegawai Kementerian P.U. & T. ke- 
pada Pemerintah Otonoom  Djawa 
Tengah, agar pelaksanaannja tidak 
melalui surat Menteri Dalam Nege- 
ri (Mr. Roem) ttg. 5 Agustus 1953 
no. Des. 29/10/16, jang berarti de- 
ngan tjara pemberhentian lebih da- 
hulu. Demikian keterangan jang di- 
berikan dalam pertemuan dengan 
pers di Smg. pada hari Kemis jbl. 
oleh S. Hadisusanto, Sekr. Umum I 
DD. SBPU Djawa Tengah. Dalam 
keterangan itu kemudian didjelaskan 
dengan pandjang lebar tentang da- 
Sar2 daripada tuntutannja tsb., dan 
ditekankan bahwa tugas dari para 
pegawai DPU, terutama seksi Peng- 
airan, adalah rapat hubungannja de- 
ngan kepentingannja kaum tani. Ka- 
lau sampai achir bulan Pebruari 
ja.d. belum ada penjelesaian, maka 
SBPU akan mengadakan tindakan2 

tegas lebih djauh, demikian -Hadisu- 
santo. 

Mengenai tindakan2 tegas 
akan dilakukan itu, selandjutnja oleh 
wakil Sobsi jang hadlir dalam perte-“jam putusan itu, sang suami 'kemu- (lengan badjunja ikut serta 'memban 
muan tsb. diterangkan, bahwa aksi dian diharuskan memberikan nafkah tu dengan aktip kepada Panitya se- 
SBPU tidak akan lepas dari pada 
pertimbangan2 Sobsi jang dewasa 
ini menjokong Kabinet Ali-Wongso. 
Selandjutnja dalam pertemuan tsb. 

oleh S. Hadisusanto 

lam memberantas. kaum koruptor 
dalam Djwt. Pek. Umum, dan jang 
telah berhasil dibekuk a.l. disebut- 
kan di Jogja, Magelang dan-di La- 
hat (Sumatra). 

S5. B. INTERNATIO SELURUH 
INDONESIA TJAB. SEMG. 
Susunan pengurus SB Internatio 

Seluruh Indonesia tjb. Semarang 
untuk masa 1954/'55 jang terbentuk 
baru2 ini terdiri dari sdr2: Suprap- 
to, ketua, -A. Meyer, wk. ketua, 
Njoo Siok Liang, Abdul Hack, se- 
kertaris I, Il: Liem Siok Yang, ben 
dahara,- Ridwan, - Surimin, Hardjo- 
pranoto komisaris2. Sifatnja orga- 
nisasi ini Independent dan Non-par 

|jtai dan mempunjai azas dan tudju- 
an memperdjoangkan — kepentingan 

buruh Internatio 

£Hlam rapat tsb telah dibentuk susu- 

padu Di. “apa-| 
Ma 

belah Ketjamatan Weru jang diha- 
diri oleh 150 orang dari penduduk 
desa itu, - Instansi2 Pemerintahan. 
Rapat tsb dikundjungi pula oleh Tja 
ibang Partai itu dari Tjirebon. Da- 

'nan pengurus rantingnja. 

' PEMBENTUKAN . PANITI 
: ' TEBU RAKJAT. s3 

Baru2 ini telah dilangsungkan ra- 
pat pembentukan Panitya Tebu Rak | 
jat bertempat di. Balai. Desa Bujut 
Ketjamatan “Tjirebon Utara jang di 
|hadiri oleh kl. 100 orang dari desa2: 
Majung, Pangkalan dan Bujut. Tja- 
mat dan Kepala Djapenka turut pu 
la hadir dalam rapat itu. Selaku ha 
sil telah terbentuk. susunan Pengu- 
rus Panitya itu sbb.: Takmid Ku- 
wu desa Majung Ketua: Kadmirah 

|ktowu desa Tjangkring Wk. Ketua: 
akad Djuru tulis desa Majung Pe- 

i nulis: Saliman Kuwu desa. Majung 
Bendahara. Rapat itu dimulai djam: 
16.00 s/d 18.00. 

      
  

-PANITYA ,PKGM” DI SMG. 
Bertempat dipendopo Ketjamatan 

Semarang Timur telah dapat diben 
tuk sebuah Panitya .,Penolong Kor 
ban G. Merapi” jang susunan pe- 
ngurusnja terdiri dari sdr2 M. 
Moenggoeh, ketua, R.M. Soebakdio 

adanja bentjana Gunung Merapi 
18/1 jl., — maka oleh pihak Pr 
ambil tindakan2 seperlunja denga 
longan kepada rakjat dari daerah 
fu itu telah menerima pengungsi 

' Selandjutnja dinjatakan ana 
ntuk menolong mereka telah di 

| akan kerdja sama jang baik di 
Ie pihak ear sn 
sian, pamong-pradja dan djawa 

tan sosial. Rahat Alek Emendapag 
-luka2 dikirim ke Bojolali kemudi 
can diteruskan kerumah sakit di 
"Surakarta. Sedang kepada rakjat 
Ljang mengungsi di katjamatan 
Selo telah disediakan dapur 
umum jang dapat memberikan 
djaminan makan kepada 2000 dji 
.wa. Oleh Gupernur Budiono di 
kemukakan djuga bantuan2 jang 
telah diterima untuk membantu 
usaha? jang: berwadjib menghin- 
darkan rakjat dari serangan ben 
.tjana alam itu. Mengenai apakah: 
untuk keperluan itu telah diben 
tuk suatu Panitya chusus, oleh 
Gupernur Budiono dikatakan, 
bahwa Panitya chusus untuk itu 
tidak ada, tetapi dalam daerah 

| Tritunggal telah terdapat kerdja 
sama jg baik, hingga dapat men 
djalankan  tugasnja, ditambah 
pula dengan adanja bantuan? dari   

no, wk. ketua,. R. Sosrowigoeno, 
R. Soewandi, penulis I, II dengan 
dibantu 11 orang lagi. Dasarnja ia- 
lah turut serta membantu  usaha2 
Pemerintah dalam lapangan sosial/ 
perikemanusiaan untuk menolong 
para korban G. Merapi. 
Selandjutnja” di Karangtempel-ki- 

dul djuga dibentuk PPKGM jang di 
ketuai sdr. R. Sukardi, dan R. Iskan 
dar dengan dibantu 5 orang lagi 
dengan tudjuan memungut  derma- 
wan dari fihak2 jang ditentukan. 

. PERBASI GENAP 1 TAHUN. 
sUntuk memperingati 1 tahun 

berdirinja Persatuan Basketball Se- 
luruh Indonesia Tjabang Semarang, 
maka pada achir bulan Pebruari 

“1954, PERBASI Tjabang Semarang 
akan mengadakan - pertandingan2 
basketball untuk merebut PERBASI 
— Cup. Semua perkumpulan. bas- 
ketball di Semarang baik jang ter- 

: gabung dalam PERBASI sendiri, 
maupun jang termasuk dim. Chung 
Hua Lan Chiu Chung Hui akan di 
undang untuk turut serta meramai- 
kan pertandingan2 tsb.” 

: VARIA . PENGADILAN 
p AGAMA. 

. Pengadilan Agama Smg. pada 
hari Rebo jbl. telah memutuskan 
perkara tuntutan nafkah jang di- 

jang adjukan oleh seorang isteri bernama rapi, dengan ini diserukan kepada 
St. bersama 2 orang anaknja. - Da- 

kepada isteri .sebesar Rp. 2.700.— 
selama tsb. jang ditinggalkan 

' mendapat tundjangan anak jang di- 

y 

|djuga hasil2 perdjoangan SBPU da- isteri itu terpisah tempat 'tinggalnja, | ' 
sebab suami -bekerdja dikota lain, | 

diting-' telah merentjanakan pertemuan anta tetapi isteri dan anak jang 
galkan itu tidak pernah dikirim naf- 
kata Ip aa 

Djuga putusan sematjam tsb. di- 
djatuhkan atas diri seorang suami 
bernama S., 
nafkah pada isterinja jang selama 
10 bulan ditinggalkan, sedjumlah 
Rp. 750. Ketjuali itu S. djuga 
“harus memberi uang Iddah 
3 bulan, karena isteri kemudian 
minta ditjeraikan. ' Wa 

RALAT. 
Sebagaimana — pernah dikabarkan 

baru2 ini, bahwa I.k. 20 organisasi 
wanita dari Semarang telah meru- 
dju kerumah Bupati Bojolali dan 
menjerahkan 100 stel pakaian untuk 
korban Merapi. Sebenarnja pakaian 

'jang diserahkan itu tidak berdjumlah   
'pada chususnja dan para buruh pa-|100 stel, tetapi 1000 stel. Dengan 
da umumnja. 
taram 322. 1 

Sekertariat: djl. Ma- 

  

ini, maka kesalahan angka itu di- 
I betulkan, 

  

Imarang mengumumkan bahwa: ber 

36 memuaskan, demi untuk kepentingan 

'bulan. Dan 2 orang anak berhak ,Rakjat jang kini menderita. 

dibentangkan dapat dari gadjih suami itu. Suami | KEt EA DEWAN GURU KPU/ | 

jang harus memberi” 

selama | 

Ikarena petjahan katja, 

pihak djawatan Sosial, djawatan 
Penerangan dan djawatan Keseha 
tan. Sedang bantuan uang jang 
sudah diterima oleh Provinsi sam 
pai sekarang ada - berdjumlah 
'Rp 7,5 ton, jalah dari Kemente 
'rian Dalam Negeri Rp 500.000. 
Kementerian Sosial Rp 150.000, 
Dana Semeru Rp 100.000,— dan 
'achirnja didapat tambahan pula 
dari Jajasan Bentjanma Alam Se- 
'marang sedjumlah Rp 10.000.— 
isedang hingga kini bantuan dari 
.masjarakat masih terus mengalir 
'masuk. Selain itu djuga atas ini- 
siatif beberapa surat kabar di 
.Djawa Tengah, antaranja ..Suara 
Merdeka”, telah diadakan .rubrik2 
..Dompet Merapi”. Achirnia di 
njatakan bahwa kini sedang dipi 
'kirkan djuga, tiara bagaimana dja 
lan jang terbaik untuk mengada 
kan rehabilitatie ekonomi dari 
irakjat jang telah tertimpa bahaja 
alam itu. 

  

'SERUAN PEMUDA BANTENG 
Pusat Pemuda Banteng R.I. di Se 

hubung dengan meletusnja G. Mera 
'pi jang memakan korban djiwa ma 
-nusia dan harta benda jang dialami 
'oleh penduduk disekitar Gunung Me 

  
seluruh Anggauta untuk menjingsing 

tempat, agar mendapat hatsil jang 

€ SELURUH INDONESIA 
AKAN BERSIDANG. 

Djawatan Pendidikan Masjarakat 

ra ketua dewan guru KPU/C selu- 
ruh Indonesia bertempat di Djakar- 
ta pada awal bulan Pebruari 1954, 
(tgl 8 dan 9). Maksud pertemuan itu, 
untuk membentuk Dewan curator 
KPU/C agar mata peladjaran KPU/ 
C dapat ditetapkan djenis jang sa- 
ma sesuai dengan kebutuhan masja- 
rakat Indonesia. 

TABRAKAN. 
Didapat kabar, bahwa pada hari 

Rebo jbl. antara djam 11.30 telah 
terdjadi tabrakan antara mobil ope- 
let H. 13161 dengan truck H. 6630,1|d 
didjalanan dekat djembatan Sumbere 
djo antara Semarang—Kendal. , Da- 
lam ketjelakaan itu tidak terdapat 
korban manusia. Opelet mendapat 
kerusakan pada bagian muka, dan 
kornetnja mendapat luka2 dilengan, 

ngan wartawan kita antara lain 

" Idalam  mengerdjakan 

menjatakan, bahwa berhubung 
jang dimulai pada hari Senin, tg. 
ovinsi Djawa Tengah sudah di- 
n diusahakan memberikan perto- 
katjamatan Selo, jang pada wak- 
an sedjumlah kl. 2500 djiwa. 

Korban Merapi akan di- 
transmigrasikan. 

Sementara itu, Residen Kedu, 
Muritno menjatakan bahwa jang 
mengenai perletusan “atau gugur- 
'an daripada Gn. Merapi pada tg. 
18 Jan. jl.  sebelumnja memang 
sudah diadakan persiapan2 seper 
lunja, agar dengan demikan se- 
waktu-waktu datang  bentjana 
alam, dapat mengambil tindakan 
seperlunja. Dan pada waktu itu 
pun sudah diadakan peraturan-2 
apabila Gn. Merapi meletus, dan 
kerdja sama selalu erat antara 
instansi2 militer, kepulisian, pa- 
mong-pradja dan Jain-lainnja. Wa 
laupun orang tidak ketahui kepas 
tiannja bilamana Gn. Merapi 
akan menghebat kerdjanja, - na- 
mun persediaan2 jang telah diam 
bil itu, kini ternjata ada gunanja. 
Selandjutnja dinjatakan pada 
permulaan Gn. Merapi bekerdja 
pada waktu itu hanja ada 2000 

daerah Kedu tetapi dari Bojolali, 
Sedang kini dalam keadaan Gn. 
Merapi lebih menguatirkan, ma- 
ka didaerah Kedu ada terdapat 
tidak kurang dari 15.000 pengung 
si.dari berbagai daerah disekitar 
Gn. Merapi. 
Berhubung dengan itu, maka ki- 

ni perlu dipikirkan keadaan para 
pengungsi itu. Andai kata - keadaan 
Gn. Merapi sudah tidak  berbahaja 
pula, mereka djuga akan tidak bisa 
kembali pula- kemasing-masing kam 
pung  halamannja, karena pada 
umumnja sudah rusak. Maka untuk 
mereka harus dipikirkan tjara bagai 
mana bisa menampung mereka itu 
dan. sebisa-bisanja — dapat ditempat- 
kan didaerah2 jang ada tanah ko: 
song untuk dapat dikerdjakan oleh 
mereka, Menurut Residen  Muritno 
dari keterangan2 jang didapat di 
dekat Gn. Merapi, — Temanggung, 
— Wonosobo ada terdapat tanah2 
kosong jang luas, dimana terdapat 

banjak erfpacht perceel  kepunjaan- 
nja tuan2 tanah besar, tetapi jang 

tanah-tanah- 
nja merasakan kekurangan tenaga2. 
Maka olehnja sedang ditjari ketera- 
ngan apakah tanah2 itu dapat di 
kerdjakan: oleh para pengungsi itu: 
Hingga dengan demikian djika ter- 
dapa, ketjotjokan dengan tuan2 ta- 
nah, maka para pengungsi bisa di 
adakan transmigrasi dari para kor- 
ban Gn. Merapi itu. Mengenai 
transmigrasi keluar Djawa bisa dju- 
ga diadakan tetapi mereka mungkin 
mau dipindah apabila itu dilakukan 
2etata desa-verband, karena mere: 

Keadaan Merapi kom- 
pleks aman. 

Achirnja Let. Kol. Wioch Bah- 
run mengenai keadaan keamanan 
menjatakan bahwa soal itu pun 
sudah dipikirkan, terutama berhu 
bung dengan - sudah terkenalnja 
M.M.C. kompleks dan berhu- 
bung dengan bekerdjanja Gn. Mc 
nja untuk 'mendjage keamanan 
rapi diambil tindakan2  seperlu- 
rakjat, agar dengan demikian ge- 
rombolan2 tidak menggunakan ke 
sempatan itu untuk mengambil 
keuntungannja. Dalam kalangan 
ketentaraan sudah diadakan pem 
bagian tugas dan rakjat jang me- 
ngungsi ditempatkan ditempat2 
jang tertentu, dimana mereka di- 
jaga keamanannja. Mereka tidak 

boleh meninggaikan  tempatnja 
ketjuali dengan idzin.  Achirnja 
oleh Letnan-Kol. Moch. Bachrun 
menjatakan bahwa hingga sampai 
sekarang tidak ada hal-hal jang 
tidak diharapkan mengenai kea-   

  

manan didaerah M.M.C. 

  

usahaan2 kapok jang bekerdia. 
Uang pangkal dan Iuran. 

Setelah dibentangkan dengan pan 
diang lebar oleh Tan Tjien Lien me 
ngenai details P.P.K. dengan diteri- 
manja pelbagai usul, kemudian uang 
pangkal PPK ditetapkan sbb.: 

Pengusaha kapok jang dapat mem 
bikin . kapok 
membajar uang pangkal Rp 1000: 
50. ton — 1000 ton membajar -Rp 
2000,— dan selandjutnja setiap 50 

ton harus. tambah Rp 1000,—.. Dji- 
kalau produksi dalam th. 1953 ada 
4500 ton, maka diduga bahwa uang 

pangkal “tadi- jang akan digunakan 
untuk reserve-fonds akan berdjum- 
lah sedikitnja Rp 100.000,—. Uang 
iuran ditetapkan setiap kwintal Rp 
2,— dan separo dari pada djumlah 
tadi harus dibajar lebih dahulu me- 
nurut produksi musim jang lampau 
dengan diperhitungkan kurang - dan 
lebihnja. Angka2 tadi akan - didapat 
dari L.U.K. dengan persetudjuan. 
Karena angka2 tadi oleh fihaknja 
L.U.K. dianggap. suatu rahasia utk. 
kepentingan Negara, - maka  fihak 

L.U.K. mengandjurkan supaja fi- 
hak2 jang bersangkutan djangan   

pengungsi jang asalnja bukan dari | 

tidak suka dikirim keluar Djawa.. 

sampai terpengaruh kepada kewadji- 
ban2 dari PPK, - misalnja ,,menje- 
lundupkan” angka2, agar tidak sam 
pai diketahui oleh PPK. 

i ... Membantu pemerintah. 
Dengan menitik beratkan, bahwa 

P.P.K. akan bermanfaat  bi- 
gi para anggautanja kelak, Tan Tjien 
Lien mengemukakan politik-zet da 

tri PPK, jaitu pertama-tama memban 
'tu Pemerintah dan. berusaha seda- 
'pat mungkin diluar negeri, supaja 
kapok Djawa mendapatkan pasar de 
ngan harga jang pantas. Kapok ada 
lah salah satu hasil bumi jang da- 
pat -menghatsilkan devisen. Ditutur 
kan setandjutnja tentang usaha2 da 
ri pelbagai negeri jang mendatang- 
kan tukang2 tanam kapok dari Dja 

:wa. Kini dengan bibit2 dari Djawa, 
tanaman kapok dipelbagai negeri di 

Iperhebat. Dengan melihat perkem- 
bangan2 mengenai kapok didunia in 

'ternasional tadi, diperingatkan pula, 
supaja para pengusaha mulai insjaf 
dan kini berdaja upaja untuk me- 
ngerdjakan kapok jang dapat meng 

untungkan negara dan bukan melulu 
menguntungkan» diri sendiri. Perda- 
gangan kapok jang kini berlangsung 
hanja untuk kepentingan perseorang 
an dan sepak terdjang perdagangan 
sematjam itu tidak mungkin berdja 
lan lama. Achirnja ditegaskan pula, 
bahwa Pemerintah akan diminta per 
hatiannja mengenai urusan kapok 
jang 'nantinja diharapkan bantuan- 
nja seperti djuga dalam soal tjeng- 
keh jang pembagiannja bantuan da 
pat diurus setjara baik. Bantuan Pe 
merintah kalau nanti mendjadi sua 
tu kenjataan, pun akan dilangsung- 
kan kepada para anggauta PPK me 
nurut daftar angka2 produksi jang 
diterima oleh Lembaga Urusan Ka 
pok. Demikian a.l. jang dibitjarakan. 

Achirnja untuk. mendapatkan 
Rechtspersoon - dari Pemerintah 
telah diangkat Mr. Tan Siang 
Swie sebagai Juridisch Adviseur- 

  

' PROPAGANDA MASJUMI? 
Munadi seorang pegawai Djawatan 

Penerangan Ketjamatan Sulang (Rem 

berwadjib setempat untuk diberi per 
ingatan atas perbuatannja jang ia 
telah propaganda kepada para dja- 
maah dalam masdjid pada waktu 
bersembahjang Djum'at. Peringatan 
tsb disebabkan ia telah ,,mengobrol” 
soal pemilihan umum, supaja pada 
waktunja nanti Umat Islam memi- 

ngan dan pengakuan Munadi, bahwa 
ia berbitjara tidak sebagai pegawai 
Penerangan,, tetapi setjara persoon. 
(Antara). : 
APOTHEEK PETANG HARI, 

“ Hari ini Apotheek NUMA, Bo- 
djong 57a dan RATHKAMP, Peko- 
djan 19 dibuka hingga djam 20.00,   

sampai 50 ton harus 

bang) telah dipanggil oleh pihak jg 

lih partai Masjumi. Menurut ketera 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 31 Djan. 1954: 
Djam 07.10 Njanjian Duet: 07.30 

Disco Varia: “09.15 Irama Seriosa, 
09.30 Taman  kanak2, 10.00 Orkes 
Studio Jogja: 10.30 Tenang Meraju, 
11.00" Klenengan  Minggon: 12.30 
Pekan Datang” “13:15 Kol Nidrei 
(Bruch): “13.40 ' Irama Krontjong, 
1400 Lagu2 dari film Meratjun 
Suksma, 17.04 Taman Kepanduan, 
17.45 Rajuan Ping Astono: 18.15 
Walter" Gieseking: 18.30 Peladjaran 

Njanji: .19.t5 Lembaran Budaja: 
19.30 Aneka Warna: 20.05 Podjok 
Studio, 20.25 Rejog aseli, -29.45 
Rhapsody. in blue: 21,30 Rajuan 
Malam: “22.15 Pembatjaan Buku, 

23.30 Tutup. 

Surakarta, 31 Djan. 1954: 
Diam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

Suara bersama: 08.30 Taman Indrija: 
09.00 Rempah2 Akad pagi: 09.15 
Klenengan Lengkap: Ti.iS Ethel 

(Smith: dan Stanley Black: 11.30 Ra- 
'juan pemudi, 12.0 Victor Silvester: 
12.15 Irama gembira: 12.45 Selecti- 
on: 13.00 Rajuan siang, 13.45 Dari 
wanita untuk wanita, 17.05 Irama 

gmbira, 17.45 Rajuan pemuda pec- 
mudi, 18.15 Mimbar. Kesehatan, 

118.30 Njanjian Sutji: 19.15 Kiene- 
ngan gadon: 20.05 Si Muda dan Si 

Mudi, 20.15 Klenengan gadon (lan- 
|djutan): 20.45 Pembangunan. Djiwa: 
"21.20 Malam Manasuka, 22.15 Ma- 

  
lam Manasuka (landjutan), 23.00 

1 Tutup. 
Jogjakarta, 31 Djan. 1954: 

t.Djam 07.30 Pagi hari ditepi Da- 
nau Toba, 09.15 Buah tjiptaan Bach, 
09.30 Serba neka, 10.00 Orkes akor- 
"deon: 10.45 Ujon2 Minggon: 13.15 
High Moon I love Paris dll.: 13.40 
Penghias Angkasa: 13.45 Hiburan 
Minggu Siang: 17.00 Taman Ksatria: 
17.45 Konsert untuk organ: 18.30 
Rintihan biola: 18.45 Lagu2 tidak 
dinjanjikan, 19.15 Sal Saulius me- 
raju-raju, 19.40 Rajuan Malam: 
20.05 Intermezzo, 20.15 O.K. Peni:« 
21.30 Hidangan Saronan, 22.15 
Eroica buat tjipt. Beethoven: 23.00 
Tutup. 

SAJEMBARA UNTUK PENDE 
NGAR2 SIARAN PROGRAMA 

(e 2. INDONESIA B. B. C. P 
Dinas penerangan kedutaanbe- 

sar Inggris di Djakarta mengu- 
' mumkan, bahwa British - Broad- 
"casting Corporation (B.B.C.) ber 
maksud mengadakan  sajembara 
untuk para pendengar siaran pro 
rama bahasa Indonesia B.B.C. 
ajembara ini diadakan sedemiki 

an rupa supaja B.B.C. dapat lebih 
banjak mempeladjari reaksi2 para 
pendengarnja atas siaran radio 
tsb. dari London.' Guna turut 
serta dalam sajembara ini para 
pendengar diminta mendengar 
programa2 radio tsb..setiap  pe- 

dan 20 Pebruari. Kemudian para 
pendengar diminta mengirim su 
rat kepada B.B.C. kira-kira seba 
njak 500 perkataan dengan me 
ngemukakan kritik2 sendiri serta 
pendapat umum 'atas siaran pro- 
grama Indonesia chusus selama 
seminggu itu. Surat itu dialamat 
kan kepada B.B.C. 'Sajembara 
pendengar2 Indonesia, London 
W.I. Para peserta dalam suratnja 
itu diminta djuga mentjatatkan 
umur, kelamin, pendidikan dan 
ekerdjaan serta telah berapa 
ama mendengar siaran programa 
Indonesia BBC. 

Kepada surat jang terbaik akan 
diberikan hadiah. Berupa apa ha- 
diah itu tidak diterangkan dalam 
pengumuman tsb, $ 

Siaran — programa . Indonesia 
BBC adalah: pukul 18.00—18.30 
waktu di Djakarta dgn gelombang 
19:45.dan 42.13 meter, 

  
  

tang selama seminggu antara 14 
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Menteri Ja Tang 

mangku djabatan negara jang tidak 
dapat ditangkap dengan keanggau- 

Parlemen. Maka jang perlu di: 

  

- 

2 

pengangkatan 
2g: 3 itu 

1 Presiden. (Antara). 

rang2 Be 
- jang hendak hukuma 

  

gerilja melawan Belanda. Tampak 
memakai -dias hudjan ,,ikat kepala 

mm   

ak Dirman Didja- 
man Gerilja 

  

Gambar kenang-kenangan @lmarhum djenderal Sudirman waktu: djaman 
beliau jang waktu itu sudah gering 
wulung” dan membawa tongkat di- 

kelilingi oleh pembantu-pembantunja jang terdekat. 

  

| Gerombolan 
000.. Pendjelasan Mr. H 

BERHUBUNG DENGAN 
b.:| njetudjui rantjangan undans2 ten 
s|jang ditetapkan sebagai perkump 

pemerintah mengadakan R.U.U. 
an undang2 lama jang diadjukan 
Desember, mr. Burhanuddin ketu 
menerangkan, bahwa Masjumi te 

ri| dang2 sematjam jitu. Pada buitan 
ngadjukan suatu rantjangan unda 

| menundjuk gerombolan2 bersend 
rang menurut pasal 169 KUHP 
an setiap orang jang memberi pe 

  

— Dalam rantjangan undang2 terse- 
but disebutkan 13 nama2 perkum- 

ibolan bersendjata . jang ' terlarang. 
|Rantjangan undang2 'ini - kemudian 
oleh pemerintah “ ditarik kembali, 
'dan sebagai gantinja baru2 ini pe 

» ngundurkan diri), Imterintah telah menjampaikan RUU 
8 “Setyabudhi (tidak | baru. Dalam RUU baru ini tidak “di- 

4 hum sebutkan nama2 daripada gerombo-   awoto Su- 
u 'Gon-|lan2 jang dianggap terlarang. “Mr. 

arhum Burhanuddin Harahap menerangkan, 
n almar- bahwa Masjumi menganggap “ un- 

odiningrat dang2 tentang gerombolan bersen- 
djata itu tidak perlu dan tidak akan 
mentjapai tudjuannja untuk membe. 

dilakukan rantas ,,semua anasir2 pengatjau' dan 
subversief sampai  keakar-akarnja” 
sebagaimana jang diharapkan “ oleh 
perah dengan undang2 termak- 
sud, Ea : 

Mr. Burhanuddin menjatakan, bah “ 
u rusan2 Kese wa pasal? KUHP no. 124 dan 169 
Belanda telah meng Sudah tjukup untuk mengatur sega- 
komisi “bertugas la sesuatu itu, malahan datam pu: 

em Pakan membe sai2 KUHP itu sudah ditjantumkan 
“ 

: Be antjaman2 jang lebih berat seperti 
mati. - Ditambahkannja, 

misi itu bahwa partainja berkeberatan terha- 
ta Twee dap kedua ajat dalam pasal I“dari:| 

evo pada RUU itu. Dalam pasal itu di: ane COUP 2 DETAT?9 |. 

| “Newsweek Magazine di” New! katakan: “Gerombolan bersendjata 
dengan neven- dan suborganiSasinja, 
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TJATUR 
NDONESIA 

rnah ditinggalkan -kekasih, pedih, lemas 

ae 

— Dalam tjatur bisa sakit oleh ke 
ketjewaan dalam permainan par- 

1 dan ka Ket 
sampai merana sepandjang hidup. 

ju djalannja partai 
selesai sadja. Kalau toh sam- 
menjesal “terus-menerus, 
jadi penjakit. Dan hal ini 
didjaga. Banjak jang semu- 
watak gemar, lam- 

ngundurkan diri kare 
:  penjakit ini.  Me- 

sakit rasanja kalau orang 
dalam partai. 

ang jang kalah kalau se 
ia musti menang. Tapi 

a kalau orang jang 
menderita sakit ini, se- 

Ikibatnja ia lalu marah (wa- 
marah pada diri sendiri) dan : 
ama kemudian ia mengundur sebab. senjum iste 
diri. Ini sungguh disajangkan. 

:U. Tidar, di Magelang. 

— KUASA USAHA Indonesia di Pi- 
lipina R. Tjokroadisumarto  mene- 
rangkan pada hari Kemis di Manila, 
bahwa ia menjokong pembentukan: 

“ami perekonomian negara2 Asia 
3 sebagaimana 

wakil presiden Pilipina Carlos 
cia baru2 ini, akan tetapi di- 

  

     
    

  

   
    

     

     

   

     

        

R Sakit" Da- 
- lam Tjatur 

& 

1g kalau segala sesuatu tidak sesuai 
hati. Begitu sakit rasanja seperti 

lesu dan 
Memang tidak enak dan hal ini pun 

djusa, djuga dalam tjatur. Pembatja mungkin 

Bedanja penghi 
tiatur? Ini benar pembatja, rasa sakitnja 

dupan bisa sakit dan hantiur ha- 
bisa membawa korban diiwanja 

Ini harus didjaga. Kalah dan'me 
nang sudah biasa. Sakit akibat 
kalah djuga biasa, karena kita 
pun manusia biasa jang masih bi 
sa merasakan sakit. Hanja batas: 
(waktu merasakan sakit itu tjukup 
isepandjang . waktu "partai itu 
|sadja. djangan  dipandjang-pan- 
| djangkan. Sebagai tjontoh  diba- 
wah ini kami sadjikan ,,fragment 
sakit” antara Reshevsky meiawan 
Boleslavsky pada pertandingan 
Kandidat tahun 1953. Bagaimana 
sakit rasanja untuk Boleslavsky, 
sebab partai jang seharusnja re- 
mise ia dahan dalam praktek 
dan kalah. Ja sakit, sedih dan han 
tjur hatinja memang waktu. itu, 

Tidak 

ini 

Lebih sakit 

ia biasa lagi dan tersenjum....... 
rinja memang- 

gil. 1 

Boleslavsky mendjalankan 

zet dalam praktek: 4... 
Mc5 dan Reshevsky men- 
djawab dengan 2. Bd8--, 
Mf38 3. Bdb8 dan ' hitam 
kalah. Pel 

“Seharusnja Boleslavsky 
dapat  mentjapai. remise 
dengan 1 , Ba7!) 

Djawaban ' probleem 
36 jang betul jalah: 

1. Ka4—b6!! (Antjaman 
Kc4--), c7xb6« . 

2 Kal —c2-4, Ba2xc2 

3: Bd4—d3--, Re3xf4 
4. Bd3—e3!, Rf4xe3 (atau 

Rg4, Be4 mat) 

5. Mh4—g5 mat. 

no: 

ampaikan kepada: 1. Ambar Adiati, di, 

ewat pos. Kami -utjapkan.. selamat. Bagi 

djawabnja, djangan putus asa. Nama2 

ingat akan politik Juar negeri jang 

netral dari beberapa negara didae- 

rah 'ini, mungkin negara2 tersebut ti- 

dak akan turut serta dalam uni itu 

Asia (djika ini ditudjukan terhadap tiap2 
diusulkan (blok negara2 jang ada didunia ini. 

Tjokroadisumarto selandjutnja me 

nerangkan, bahwa uni jang dimak- 

sud itu harus didasarkan atas aso- 

siasi dari negara2 Asia Tenggara jg. 

ingin memperkembangkan perdaga- 

'ngan didalam daerah itu untuk ke- 

   

pulan jang dianggap sebagai gerom-: 

tapi hanja sebentar, sesudah itu 

    

   

Bersendjata 
urhanuddiu Harahap 

berita2 seolah-olah Masjumi me- 
tang ,gerombolan2 bersendjata 
ulan terlarang”, sesudahnja 
baru sebagai pengganti rantiang- 
.pada parlemen pada awal bulan 
» fraksi .Masjumi dalam Parlemen : 
tap tidak menjetudjui adanja un- 
Desember pemerintah telah me- 
ng2 kepada parlemen ,,tentang 
jata sebagai perkumpulan terla- 
dan mengantjam dengan hukum- 
rtolongan ' kepada gerombolan2 

baik militer maupun sipil, adalah 
perkumpulan.terlarang. Dengan ge- 
rombolan . bersendjata- dalam  un- 
dang2 ini diartikan perkumpulan jg. 
menguasai atau mempunjai sendjata 
dengan tidak seidzin “dari perdana 
menteri : 

| Ajat dari pasal tersebut diatas itu 
dapat memberikan kekuasaan ke- 

'pada perdana menteri untuk mem- 
iberi izin kepada sesuatu organisasi 
partikelir untuk memegang sendjata. 

! Masjumi berpendapat, 

|nisasi2 “jang boleh .memegang sen- 
| djata itu ialah tentara dan polisi sa- 
idja, demikian mr. Burhanudin Hara- hap 73 : . 

Djuga  selainnja itu - rantjangan2 
'undang2 itu bisa menimbulkan  ba- 
haja, bahwa orang2 jang tidak ber- 
salah, karena mendjadi sesuatu per- 
kumpulan 
hukuman. 

' Karena sungguhpun dalam  rantja- 
ngan undang2 itu tidak ditjantum- 
kan nama2- daripada perkumpulan? 
sebagaimana rantjangan undang2 jg. 
lama, namun maksudnja adalah sa- 
ma, demikian. mr: Burhanuddin Ha- 
tahap. Aa 

OMUNIS THAI  RANTJANG 

York hari Rebo mengabarkan, 
'bahwa menurut berita2 dari di- 
nas rahasia jang diterima di 
"Washington, agen2 komunis di 
Muang Thai kini sedang meran- 
tjang ,,coup d'etat”. ae 

Menurut berita tersebut pem- 
berontakan akan dilakukan pada 
saat bersamaan dengan sebuah se 
rangan baru kaum Vietminh di 
Indotjina. (UP). 2 

| PARTAI BARU DI TURKI. 
Pemimpin2 terutama dari Partai 

Nasional Turki jang telah dibubar- 
ikan oleh .,pengadilan perdamaian” 
“Ankara, hari Rabu memutuskan utk 
membentuk suatu partai baru. 
Nama dan status dari partai baru 

ini akan diumumkan lebih landjut. 
Para pemimpinnja mengusulkan un 
tuk ikut serta dalam pemilihan2 pa 
da tgl. 2 Mei jad. 

»Bandit” 
 Yunnan 

"Dihalau Dari Desa Diwila- 
jah Thai. 

”BANDIT2” dari Yunan, jang 
menurut laporan adalah bekas 
anggota dari tentara Tiongkok 
Nasionalis, dan jang kemudian 
melarikan diri ke Muang Thai 
bagian utara ketika propinsi Yu- 
nan direbut oleh tentara R.R.T., 
telah dipukul mundur oleh pendu 
duk sebuah kampung di Muang 
Thai tara sesudah dilakukan 
tembak menembak, ketika ,,ban- 
dit2” itu hendak mentjoba untuk 
meminta "wang perlindungan” da 
ri penduduk. Polisi Muang Thai 
di Bangkok mengumumkan hari 
Selasa, bahwa kira2 50 orang Ti- 
onghoa telah mengantjam untuk 
memusnahkan kampung Wiang- 
papac, jang terletak dekat pusai 
Muang Thai Utara Chiensmai. 
djika penduduk kampung terse- 
but tidak mau membajar wang se 
banjak 500.000 baht (kira2 19 
ribu pon an 

Akan tetapi kepala kampung 
itu, jalah seorang bekas kapten 
dalam tentara keradjaan Thai, tlh 
memimpin - penduduk. kampung 
untuk mengadakan perlawanan 
"terhadap bandit2 itu. Ketika pada 
Minggu malam bandit2 itu men- 
dekati kampung untuk mengum- 

ulkan wang jang  dimintanja, 
erdjadilah tembak-menembak, jg 

mengakibatkan dua orang ,,ban- 

  

  
pentingan bersama. Ditambahkannja, 
bahwa menurut pendapatnja tudjuan 
kedua uni tersebut ialah untuk lebih 

| mempererat kerdja-sama antara ne- 
| gara2 Asia Tenggara dalam hal me- 
'netapkan standardisasi dari kwalitet 

  

|dan harga barang? eksport untuk 
mentjegah persaingan jang menim- 
|bebasan sepenuhnja kepada tiap2 
|bulkan keruntuhan dan memberi ke- 
| negara catau daerah untuk mengada- 
(kan perdagangan dengan luar nege- 
ri 5 

, 

- 21 Nopember 1945 pak 

—da tahun 1915. Ada pula jang : 

“tahun kelahiran. itu' sebanarnja soal | 

1d 

bahwa orga- | 

turut menerima -sanctie2 

“4Syu Sangi Kay merangkap selaku 

         

  

    
   

  

   

              

   

   

   

   
   
   

    

     

   

    

    
   

        

    

   

  

    

   

          

    

        

   
    

       

   

  

     

       

     
      

- 3 

sa Seoratig Di 
A 

dja selesai menghadapi 

nama Sudir 

    

y.8 

. Pak Dirman: jang dikala wafatnja 

itu berumur 8 bulan), dilahirkan 

ngatakan bahwa pak Dirman dilahir/ 
kan pada tahun 1946. Selisih angka " 

biasa bagi bangsa kita. Sebab lazim 
ja peringatan kelahiran diingat- 
ingat dengan perhitungan gaka. 

Setelah pak Dirman beladjar dij 
“H.LS. dan pindah2 kelain sekolahan | 

“maka pada tahun 1934 lulus dari 

Masjumi Tidak Setudj u RUU 
2. di Tjilatjap. Dari 

tkan beladjar di H.L.K. 
| Muhammadi lo, tetapi hanja 
| setahun. Kemudian .kembali ke Tj 

| Wiworo Tomo    

Dikala itu, nama Sudirman hanja 
terkenal - dikalangan jang terbatas, 
Ketika Djepang berkuasa, pak Dir 
man diangkat . mendjadi . anggauta 

'Zissenkyokutjo Banjumas Syo Hoo- 
koo Kai di Purwokerto. Rupa-rupa 
nja mulai tertarik pada lain lapangan. 
Begitulah: maka pak Dirman turut 
'mendaftarkan diri dalam latihan 
-Dai. Dantyo.. Achirnja pak. Dirman. 
mendjadi.Dai Dantyo di Kroja. 4 

Merebut kekuasaan tanpa. 4 
mengeluarkan darah,” 

Setelah - proklamasi, pak Dirman 
memimpin “pasukan di Purwokerto. 
Dimulainja “merebut  sendjata dari" 
tangan  Djepang. Dikala itu kekua-i 
tan Djepang dikota Purwokerto ter: 
hitung sangat kuat. Namun demiki- | 

lan, atas” kebidjaksanaannja, : 
lah sendjata2 itu direbut tanpa me 
ngalirkan darah.  Djepang2 bisa ii 
tawan dan sendjatanja bisa kita re- 

but. : 3 

Pertempuran. di Magelang 'me-' 
maksa  tenaga2 dari Purwokerto di | 
kirimkan kesana. Pasukan ini ber- 

ada dibawah pimpinan pak Dirman 
sendiri selaku komandan divisi V 
di Banjumas. Siasatnja berachir de- 
ngan  gemilangnja nama pak Dir- 
man. Tentara Sekutu dapat dihalau 
kan, mundur kembali ke Semarang. 

Begitulah, karena djasa-djasa- 
nja.maka pada fg. 18 Desember 
1945 pak Dirman diangkat men 
djadi Panglima Besar Angkatan 
Perang Republik Indonesia. Beta 
pa besarnja beban seorang Pangli 

  
     

    

    

Sarang Grom 
ur HabisanD san 

Pa Ende xi 

“1 Orang Dibekuk — 

berpakaian aneka warna dan 
berhasil melakukan kedjahatan 

kerugian tidak 

Kerugian selgghnia ditaksir ada 
gah mendjalarnja ke 
berwadjib menerima | 
segera fihak itu lalu melakukan 

sil2 jang diharapkan, namun pengu- 

sutan2 setjara teliti masih tetap di- 

lakukan dan 3 : 
'rang2 dari grombolan tadi, | 

pada malam tgl. 27 Djanuari. 1954. 

didaerah Ketjamatan Muntilan lalu 

diadakan operasi jang dipimpin oleh 

Inspektur Djohan Suparno dengan 

dibantu Polisi Klaten dan Surakarta: 

Hasil dari pada gerakan tadi, ter- 

njata ada. menggirangkan. Menurut 

keterangan dari sumber jang Iajak 

dipertjaja, 5 1 

kap. Dua pistol berikut. pelurunja. 

9 buah sepeda dan : sedjumlah va- 

rang2 perhiasan telah dapat disita 

dari tangan kaum pendjahat. Ditak- 

sir barang2 tadi berharga sedikitnja 

Rp: 50.000.—. Djuga barang2 px   
-'kaian jang dapat dikatakan mendja-. 

di miliknja rumah gadai negeri du 

pat dibeslah, Kini pengusutan2 lebih | 

landjut masih dilakukan dan dapat 

diduga jang soal perampokan tadi 

jang pernah terdjadi didaerah Ma 

gelang jang mengalami kerugian be: 

“sar, sedikit waktu lagi akan dapat di 

bongkar seluruhnja, berkat kerdja 

sama antara kalangan Kepolisian 

“dan rakjat. 

  

! dit” mati dan lima orang lainnja 
iluka2. Dalam pertempuran itu 

..bandit2” telah membakar bebe- 
rapa rumah, tetapi kemudian me 

taka dapat diusir. Dipihak pendu 
duk tidak djatuh korban." 

Peristiwa ini merupakan permu 

laan kerusuhan2 dengan anasir2 
dari Yunan di Muang: Thai ba: 

gian” utara, — sedjak kepolisian 

Muang Thai dalam bulan jang la 

lu mengeluarkan keterangan bah 

wa anasir2 itu telah dapat dibi-   
—. Uni Perekonomian Negara? Asia Tenggara 

| 
| 

    

kin kutjar-katjir oleh polisi. 

Achirnja dikemukakan oleh Tjo- 

kroadisumarto, bahwa uni perekono 

mian itu harus dihidupkan .dengan 

spirit jang sama seperti halnja  de- 

ngan konperensi Bagio dalam tahun 

1950. Menurut Tjokroadisumarto da 
lam tiap2 perundingan atau aktivi- 
tet2 selama konperensi itu sama se- 
kali tidak tampak suatu tanda ten- 
tang adanja pertentangan antara 

Timur dan Barat. (UP). 

Mengenang .H 

.me Dian seorang isteri dan. 7 
F rang anaknja (jang terketjil ketika , 

latjap mengadjar pada H.I.S. Muham | 
|madijah kota Tjilatjap. - 5 

dapat-| 

—. hiasan2 : 
“(Oleh : Wartawan Kita) up 

PERNAH DIKABARKAN, bahwa pada malam tgl. 1 Djanu- 
ari 1954 dirumah Gadai Negeri Biabag 

rumah seorang penduduk desa A mbartawang, 2 

Muntilan pada waktu malam dirampok oleh beberapa orang jang 
bersendjata pistol. Setelah mereka 

tadi, kemudian 4 rumah pendu- 

duk diserbu, hingga para pengh 

ena Megiat “baik berupa barang2 
maupun uang. Rumah Gadai tadi mengalami 

190.000,— lebih. Karena uang tu nai, 

3 Peanatan ter sebut, 
aporan tentan 
ep Messi ah kepada gerombolan 

pendjahat jang melarikan diri ke djurusan Blondo. 

Sekalipun pada saat tersebut fihak 

jang berwadjib belum mendapat ha-f 

ketika diKetahui sa- | 
maka 

11 orang telah tertang-| 

(Reuter).. : 

  

   
ri. 2 

#3 

a 
sansansaa    

Wafatnja Djendral Sudirman 
endral Jang Berparu? Satu-Tetapi Berse- 
mangat Pantang Mundur 

(Oleh : Djuruwarta. Kita Sendiri) 

TANGGAL 29 DJANUARI 1950 djam 18.30 wafatnja Djen dral Sudirman, Panglima Besar 
Tentara Republik Indonesia di Magelang. Pak Dirman wafat dikala Republik Indonesia baru sa- 

pet onaga tentara Belanda. 4 tahun lebih sebelum itu, jakni pada tanogal 
! Dirman itu pula menundjukkan kemahir annja memimpin . pasukan unuk 

mengusir tentara Sekutu dari daerah Kedu, sehingga tentara Sekutu mundur ke Semarang. Dua 
| perisiiwa itu benar2 menarik perhatian Sri Sultan Hamengkubuwo no IX, jang ketika itu menjatakan 
ban patutlah itu sebagai pelopor perdjoangan militer kita ditjantumkan dalam 

sional bangsa Indonesia... Sudirman dan sedjarah Nasi onal Indonesia merupakan dua 
i kehidupan kita sebagai bangsa dimuka bumi ini. Dua-duanja tidak mungkin dipisah- 

    

   

     
      

  

. 

ma Besar pada waktu itu, tidak 
lusah dibahas terlalu djauh. Jang 
terang ialah harus dapat memper 
satukan semua kekuatan2 bersen 
djata .mendjadi satu. kekuatan jg 
bulat dan effektif dibawah satu 
komando. Dengan bantuan almar 
hum. Let. Djenderal Urip Sumo 
hardjo,, dapatlah dibentuk Tenta 
ra Nasional Indonesia. Pada wak 
tu clash II pak Dirman memim 

in  gerilja.. Sebenarnja sudah 
ering. Apa boleh buat, kewadji 
an memanggil. . 

Djenderal  berparu-paru 
$ safa... $ 
' 80 hari sebelum agressi Belanda 
jang kedua, pak Dirman sudah ha- 
rus berada ditempat tidurnja. Sela- 
ma sakit itu, pemeriksaan jang di 
lakukan oleh dokter2 -Soewondo, 
Soetarto, Soepratiknja — (almarhum), 
Salamun, Oetojo dan-dr. Soemadji: 

telah dapat. diketahui. bahwa pak 
Dirman menderita sakit -tuberculose. 

£ 

b 

'Akan tetapi karena dokter2 tsb. ter 
masuk dokter angkatan muda, maka 
atas kehendak mereka sendiri, pen- 
dapat2 mereka minta diperkuat oleh 
dckter jang lebih tua. Begitulah, 
dokter2 jang dimintai pertimbangan 
adalah dr. Sim Ki Ay, dan - prof. 
dr. Asikin jang sengadja- didatang- 
kan dari Solo: Ternjata “bahwa di 

bolan Digem
- 

idjata2 Api Dan Per: “ 
(Disita 

. 

   

  

jang tempatnja menjewa 
Ketj. Mungkit, 

uni rumah tersebut menderita 
kaian, perhiasan 
Aa Lk. Rp. 

kain dan perhiasan digondol. 
119.000,—. Untuk mentje- 

maka setelah fihak jang 
kedjahatan tersebut, dengan 

Rp. 

  

B. BOINEM, isteri sdr. Teguh, 
seorang anggauta CTN jang ting- 
-gal didesa Patihan, kota Madiun, 
ipada tgl. 21 Djanuari jang lalu 
sekira djam 3.30 . malam, telah 
melahirkan anak, tetapi anak itu 
:terus hilang seketika itu djuga. 

Anak itu telah dikandungnja 
selama. 9 bulan lamanja dan. sela- 
ma mengandung B. Boinem se- 
lalu memeriksakan diri kepada 
“dokter. Pemeriksaan terachir ia- 
lah pada tgl. 10 .Djanuari ibl. 
dan dia diperintahkan untuk me 
.meriksakan lagi pada tgl, 16 atau 
17 Djanuari. 

Pada waktu melahirkan anak itu, 
idia ditemani oleh suaminja dan 
adiknja laki2. ..Suaminja djuga de- 
ngar suaranja lahirnja baji itu. Teta- 
Ipi baji itu terbukti tidak ada. Sete- 
lah melahirkan B. Boinem terus di- 
bawa kerumah sakit, dan dokter 
|katanja tidak suka memberikan ke- 
|terangan mengenai soalnja. 
Menurut keterangan BB. Boinem, 

seperti melihat seorang laki2 tinggi 
besar jang mengambil bajinja dan 
mendukungnja pergi. Ja katanja su- 

Idah berteriak-teriak. Tetapi suami- 
nja jang didekatnja katanja tidak ta- 
hu .apa2, pula tidak. dengar isterinja 

berteriak. 
Menurut keterangan ' B. Boinem 

'setengah djam sebelum dia meiahir- 
kan baji itu, katatja dia dengar sua- 
|ranja andjing dan lembu jang mon- 
hdar-mandir diluar rumah. Keadjaib- 
an djaman sekarang. (S.R. 

ak 

SUATU HAL jang menarik 
'perhatian dalam konperensi 4 

1 Besar di Berlin dewasa ini adalah 
delegasi2 saling mendjamu dan 
selama sidang2 para anggota de- 
legasi Sovjet  tampaknja senang 
benar dan menukar senjuman de 
ngan rekan2nja Barat. Molotov 
sendiri hampir terus menerus me 
rokok dan dapat dikatakan pemi 
Dum rokok paling besar antara 
delegasi2 dalam konperensi terse 

  
| but, Menurut kabar, Dules tih ! 
mempeladjari pidato Molotov ha | 
ri Rebo hingga djauh malam Ke 
mis dan beberapa kali telah me 
ngadakan hubungan dengan presi 
den Eisenhower bertalian dengan 
pidato Molotov itu jang oleh ka 

9 Dju 

dengan keras hati pak Dirman 'min 

| diutjapkan oleh Djederal Su 

pada waktu melahirkan baji itu, ia | 

  

   
    

y 
5 

sa 3 3 “ SEN h 
agnose dokter jang lebih tua inipun 
tidak berbeda dengan  dokter2 tsb 
P3 1gb ap 

Atas nasehat Prof. Dr. Asikin 
dan Dr. Sim Ki Ay, maka Pak 
Dirman harus mendjalani phre 
Inicatomie, suatu operasi jang 
meng-istisaha: salah satu pa 
ru2 disebelah kanan. Pada achir 
Nopember 1948 Pak Dirman di 
bawa ke ,,Panti Rapih” Jogjakar- 
ta, dimana Pak Dirman mendja 
lani operasi jang dilakukan oleh 
Dr. Picauly dan disaksikan oleh 
|dokter tentara, jakni Dr. Soewon 
do, Dr. Koesen dan Dr. Soeman 
iri. 'Operasinja berhasil baik. 

Sekalipun demikian, tentang 
penjakitnja tidak pernah diberi 
tahukan. Bahkan - hingga Pak 
Dirman wafat, tidak pernah dibe 
'1 tahu tentang penjakitnja. 

|. “Dalam istirahat sibuk be- 
kerdja. 

Sedjak kembali dari gerilja, ke- 
idaan saki, «pak Dirman' makin be- 
rat. Biasanja, orang jang hanja mem 
punjai satu paru2 memerlukan isti- 
rahat jang banjak sekali. Tetapi 
waktu dalam istirahat di Magelang, 

   

     
   
   
       

     
   
     
   
   
   
    

  

    

      

   

   
   
       

ta diberi sambungan telepon dengan 
Jogja, minta radio, surat2-kabar, ka 
rena ingin sekali mengikuti perkem- 
bangan K.M.B. 

Banjaknja pikiran jang demikian 
itu sebenarnja menjebabkan makin 
beratnja sakit pak -Dirman. 
Bagaimana besarnja perhatian pak 

Dirman pada perdjoangan, pernah 
mengatakan kepada dokter jang me 
rawat (sebelum agressi kedua) sbb: 
»Kalau dizaman damai, saja menu- 
ruti sadja kehendak. dokter. Tetapi 
kalau “ada peperangan, harap di 
maafkan, bila saja “terpaksa menja- 
lahi nasehat mas dokter. Karena sa 
ja harus mengikuti siasat pepera- 
ngan”. Ag Bin , P3 Aa 

Figuur Sudirman sukar di 
ganti, £ 

Sebagai penutup tulisan ini, 
baiklah kita kutipkan pedato wa 
kil Presiden Moh. Hatta ketika 
mendengar wafatnja Pak Djrman. 
Antara lain wk. Presiden menga- 

»,Dengan  meninggalnja 
Djenderal Sudirman kita kehila 
ngan seorang pandekar jang kuat 
sekali berusaha menjatukan ten- 
tara kita jang berasal dari Peta 
dan Knil. Berkat usahanja itu, 
maka kita mentjapai suatu TNI 
jang tak mengenal pertentangan 
antara bekas Peta dan bekas 
Knil. Figuur Sudirman sukar di 
ganti. Bagi tentara kita kehila 
ngan ini hanja dapat diatasi de 
ngan memperkuat. disiplin dan 

  
. . 

me 
terhadap negara.  'Tanamlah da 
lam hati perkataan jang seringka 

dirman: Tentara adalah alat ne 
gara. Tentara tidak bernolitik. 
Politik tentara ialah politik nega 

ra”. 

SIAPA PUNJA PIUTANG THD 
BEKAS RADJA FAROUK. 
Kedutaan Mesir di Washington pa 

da hari Rabu mengandjurkan kepa- 
da semua orang Amerika jang mem 
punjai piutang terhadap bekas radja 
Farouk supaja menagihnja.. melalui 
pemerintah Mesir jang baru pada tg 
8 Pebruari jad. Kedutaan tersebut 
mengumumkan, bahwa — pendjualan 
permata2 termasjur jang dikumpul- 

kan oleh Farouk akan dimulai pada 
tanggal 12 Pebruari jang akan da- 
tang diistana ,,Koubbeh”, Cairo. Di 
katakan, bahwa pendjualan dimuka 
umum jang akan berlangsung sam- 
pai tanggal 31 Maret jad itu: akan 
merupakan suatu peristiwa jang pen 

ting dalam sedjarah. 
Menurut pengumuan itu, para pem 

beli akan diberi izin export istime- 

wa dan akan dibebaskan dari segala 
padjak. 
DICKENSON AKAN DIADILI. 
- Presiden Eisenhower hari Rabu da 
lam konperensi persnja menjatakan 
bahwa Kopral Edward Dickenson, 
jang. merobah fikirannja setelah ia 
memutuskan bahwa ia tidak akan | 
mau direpatriasikan, akan diadili ' 
oleh pengadilan militer Amerika. 

Tapi dalam pada itu ia tidak mem 
berikan keterangan2 lebih mendalam ' 
tentang masalah ini. 
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  langan diplomatik Amerika dia- 
kui sangat ,,litjin”, 

  

mperkuat “rasa “-kewadiiban! Y 

    

RN AN 

| 4 INILAH JANG TUAN 
TJARI 

t POTONGAN MODEL " 
AMERIKA 

& KWALITET “ MEMUAS. 
: KAN 2 

ng - RUPA-RUPA WARNA, 5 
UKURAN. " 

aka 

THE SHIRT FOR 
ALL OCCASIONS 

  

Dengan segosokan 
mudah: itu 

TERBERANTAS. 
2 : 

dalam 2 ara. 
aa & 

Anak Njonja diringankan dari 
pilek dalam 2 tjara jang tjepat. 
Dada, letter dan punggungnja, Nji     

Sai 

  

nja gosok dengan Vicks Vap 
waktu ia mau tidur. Uapnja mem 
bebaskan napas, meringankan bi 

tuk. Sedangkan dengan melalui 
kulit setjara tapal-pafhs melega- 
kan dada, Dengan gya tjata-beker- 
djanja ini sering sekali pilek dalam 
semalam dapat dihilangkan, 

VICKS 
VapoRuB 

    

   
       

1 PENJEMBUHAN) 

   

  

karena 
: 

JAPNJA eperti . 1 

Af NN Na Ia hapal-panas “Gosok kanlah Ka 

ay 
2-HP/Vs-303 W - $ 

SR 3 2 PL 3 LL LL TE 0 TE TE TA 

LELANG KAJU 
Pada hari SENEN, tanggal 8 PEBRUARI 1954 akan diada 

kan lelang besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

Gedung: G.R.I.S., Bodjong No. 116 

SEMARANG 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan 

dan kaju bakar jang terletak di penimbunan2: 

dari Daerah Hutan: INSPEKSI II, KEBONHAR- 

DJO,  MANTINGAN, SEMA- 
RANG dan RANDUBLATUNG. 

Kasar 

  

9 

Daftar kapling dapat diperoleh 

jang bersangkutan. 

Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. 

di Kantor2 Daerah Hutan 

1 di Bandung. 

HI di Semarang. 

IV di Surabaia. 

di Djakarta. 

” 39 ” ” 

” 

Kantor Besar Djawatan Kehutanan 

2 7 29 

          

  

  

          
  

N 

53. A'tniro. Pengin |“ Pendapatan Baru ,,Amito romade 
Is £ : 2 

| Tjap potrek Bintang Ampat 
Mudah dipakai seperti pomade biasa. Rambut putih kem- 

| bali asal. Mentjegah runtuhnja rambut d.l.l. penjakit jang 
| ada didalamnja. Djangan kaget, dalam 1 Minggu sudah 
| berobah kleurnja asal pakai sehari dua kali. Gosok sampai 
|-akar-akarnja. Asal pakai selamanja ini Pomade, makin lama 
makin hitam. Tidak luntur dan tidak merusakkan pakaian. 
Harum bahunja. Boleh mandi, tidak luntur, akan tetapi sa- 

| bar, tentu memuaskan. e 
| #HARGA per pot Rp 50.— dan Rp 25— 
Tambah ongkos kirim 1095. Harga di Agen sama. ' 

DJUGA SEDIA: Puder Hitamkan Rambut 5 gram Rp25,— 
3 gram Rp 15,— 

A pet PE Ka unta akh ana Ngupasan 12 Jogjakarta. 
KASIM DADA Kp. Melaju 30 Semarang 1 
HOK AN : Patjinan Magelang | 
ENG TAY HO Pekodjan 101 Semarang | 

| Toko Obat ENG TJE HOO Djil. Nanking 17 Madiun. 
e Universal Stores Bodjong 6B Semarang. 

Toko RADJA BALI Djl. Kaju Tangan, Malang. 
Toko Tjap KENDI Klaten 

Toko Obat Po Ning Tong Dj. Pemotongan 9 Salatiga. 

Terbikin oleh tabib AMIRODIN Depan Kusumojudan Solo.             | 

  

Mengenai keuanganmu, tjita2-mu dikemudian hari, pilihaamu atas 
kawan hidupmu seluruhnja, kami berikan pendjelasan  berdasar- 
kan ilmu pengetahuan tjara bagaimana kau “dapat memperbaiki 
kedudukan dan peribadimu. Segala hal dirahasiakan, $ 

M.S. RAHAT . 
OCCULTIST 

Seteran 109 — Semarang 
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Daj at Hadiah 1 Botol Anggur. 
Dan pnebuk, 

GGUR TJAP Pb TERDIRI SEBAGAI BERIKUT: 
ANGGUR K o L ESOM untuk kaum lelaki, 

  

     

ANGGUR : 

pa ag AN THAY 
Sana SAFRAN 

  

K oL ESOM untuk kaum wanita, 

untuk kaum wanita jang sedang hamil 
untuk kaum wanita sehabis bersa lin, 

UR RHEUMATIEK untuk Tuan, Njonja dan 
dan linu. 

: 1 ONG YANG sepecial untuk kaum lelaki jang bertenaga lemah, 
| 0 ALID-PORT dan ANGGUR MALA GA. 

—. Harga setiap botol besar Rp. 15.- 

“dan botol ketjl . .. 

  

Istimewa: Pi 
AHUN BARU IMLIK 2505, maka guna 
memberikan HADIAH ISTIMEWA sebagai berikut: 

Nona ig. menderita sakit entiok 

Rp. 10.- 
| Para pembeli dapat memilih sendiri menurut kebutuhannja masin g-masing. 

.GUNAKANLAH KESEMPATAN JANG MENGUNTUNGKAN 
ea datang berdujun-dujun pada alamat tersebut: 

Pusat Pendjual : 

Toko Obat »Ngo Hok Tgag 
Fang Pinggir No. 1 — Telp. 1658 Petang 

Djuga bisa Sana beli aa AUT O-PROPAGANDA kita. 

  

  

  

menambah kegembiraan 

    

    
   

   

   

    

  

  

     
    

   

    

      

    

       
     

  

   

  

TAWANGMANGU     

      

   

  

INI SEBAIK-BAIKNJA! 

      

   

"Rumah Makan : 
Sriwedari ( 
Lodjiwetan ( 

  

  

    

  

    

    

               

  

PEMBERI TAHUAN 
' Berhubung BATAS CREDIET sepeda/Sepeda bermotor utk 

para Pegawai jedisediakan oleh BANK RAKJAT INDO- 
NESIA Tjab. Semarang melalui Toko kami TELAH 
HABIS. 
Maka bagi mereka jang su dah mengirimkan daftar dan be- 
lum mendapat Sepeda/ Sepe da Bermotor, terpaksa “TIDAK 
dapat. kami penuhi. 
Kemudian harap jang berkepentingan maklum 'adanja. 

Hormat kami, 

TOKO SEPEDA 

H. ABDULKADIR 
Djl. Seteran 10 — Semarang — Tilp. 1954.   

   z 
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Ora tara 

Sasana Sate 

PENGUMUMAN 
Iklan tentang pemborongan bebangunan Rumah Sakit Umum 
di Tjepu ditutup pada tanggal 10 Pebruari 1954. 

D.P.D.S. Kabupaten 
Blora, 
Ketua 

(SOEDJONO). 
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   - Kemun inag perad a 
|. GEN Na DEL 
| D:KW. — SALON 

ai Ka .d t: 

    

   

    

   

  

G RATIS MOBIL VOLKSWA- 
BARU - SEPEDA MOTOR 

RADIO — WASCHMACHINE — AR: 
Ma LAGI, ran berbelandja pada 

Bodjong 21 

Kranggan Wetan 41 

Bodjong 58 

Bodjong 23-23A 
Pasar Djohar 3-4-5 - 

Seteran 1 

2 WONG HOUSE  Seteran 45 
e PABRIK LIMUN TOXEDO  Purwodinatan IV/2 

. TOKO ANA: Bodjong 17 

3 SALA Dep EGA Dji. Solo 138 

“AOUARIUS Depok 38 
TOKO BO HIEN Bodjong 46 
KAPSALON Ka Pandanaran 159 

“LUNA | Bodjong 39. 
“Toko Buku . STAWANG” Purwodinatan Timur 20 

ag sapee “GLORIOUS Sidodadi 3. 
  

  

  

PSA 21 Haa 

untuk SETIAP PEMBE: LIAN SEHARGA Rp. 25.— 
He PEMBELI MENERIMA 

COUPON 
1 REDJEKI 

SEBESAR Rp. 20e-— DAP 
3 couron Dan Seterusnja. 

  

  

: e deo Coupon 

Ming Hui, 
DJAKABTA 28/1 — 18 / 2 — 1954 

3 3 TAN Badi Barat 11/46 Smg. 
engan djalan kebathinan menulung segala, Kesusahan/ 

'keruwetan dalam rumah tangga, gelap perdjodoan, perda- 
gan zan/perusahaan tida ada kemadjuan dil. 
Ba - Jan aan kita harus berdaja terlebih da- 

"3 Mari: tah SOTK sa 3/ Ku 
1096. — 5076 oa 

H!!!DJANGAN KASIP !!!! 

  

  

  

    
    

Kepada Sdr2, teman2 sedjawat dll. dengan ini kami meng- 
haturkan banjak2 terima kasih atas segala perhatian dan 
bantuan berupa apapun djuga jang. telah ditudjukan kepada 
meninggalnja anak kami 

SOETOMO, 
pada tgl. 25-1-'54 djam 10 pagi dirumah Halmahera 
HI/22 Semarang. 5 
Mudah2-an atas segala keichlasan dan djerih pajah dibalas & 
engan Kagaan Tuhaa hen daknja. / k 

. Jang berduka tjita: 5 

2 Keluarga SOEDIRMAN. — $ 

    

  

     

     
   
   
   
   

   

     
   
   
   
    

  

   

    

  

  

   

      

  
  

  

   

  

INI MALAM 

-D:M. B. 

(u. “Segala umur) 

LUX 
4.45 - 7.00 - 9.15 

      

Berbareng 

GRAND 
5.00 - 7.15 - 9.30 

      

Film luar biasa 
jang tersohor 
kebagusannja! 

    

Berasalkan dari . 
Penghidupan roman- &. Ig 
tiek seorang pendo- “ 
ngeng tjerita — na- 

manja terkenal di- 
mana-mana, 

  

  

  

    

  

   

  

Penuh kegirangan 
dengan lagu2 dan 4 00, 
musik ditjampur 3 

dengan keadjaiban! Ma Me Yaya 

Semua ini dalam  saFARLEY GRANGER An AA 
berwarna jang wan MANA Woo » Bereraplay bu MOSS MART » Wordr end Musia by FRAKK 

indah sekali! SRS aa bag 

    

    

   

   
   

  

     

     

dj. 10 di ,L UX” keputusannja ttg. 6 Mei "53 No: 409 — K.P./841. 
Utk. pertundjukan pagi dan sore harga tempat biasa. 
  

ROYAL 5.45 -7.00-9.15 

  

Bitjara djam 8 ter Ani 

3 

  

| Toko Lan DIAMOND 

O oU san ar : 

WONG. OLO KETORO — |) ,BEHIND. 
NE j ia 5 NI 2 4 4 " $ 

Dimana? tempat PUTRI 3 THE M ASK 
mendapat sambutan harigat dari pa- 

  

| : : 
| ra P ua Jetjufi AG Megi Aa olah Sambungannja dari film 

sLenggan Djakarta”. THE SHADOW RETURNS” 

INI MALAM PREMIERE | INI MALAM (u. 17 tah.) 

ANGGUR OBAT KUAT KOLESOM No. 1 ,FIE MIN" 
“ CEK ORANG LELAKI, PEREMPUAN TA dan MUDA) 

4 

KN 

an (8) 
Hendaklah, Tuan” : Njonja', Pemuda, Pemudi, tinggal tetap muda ? .. 
Minumlah, selalu Anggur KOLESOM ,FIE MI N” No. 1 membikin kuat, sehat dan tjahaja tetap muda!!! 

telah dibuat dari akar'an tumbuh'an sari anggur jang masih segar dan KOLE- Anggur KOLESOM ,,FIE MIN” 
SOM “erpilih kelas satu, serta obat'an pendapatan paling baru, jang dapat melipat gan dakan kekuatan dan kesehatan 
badan.'. 

Anggur KOLES OM »FIE MIN” jang sudah terkenal di seluruh Indonesia sadjak sebelum perang dunia ke II jang 
“lalu, telah banjak sekali terima surat pudjian dari segala pendjuru di Indonesia. 

ISTIMEWA untuk lelaki jang sudah tua baik pun muda jang napsu birahinja kura ng kuat terutama bagi orang mu- 
“da jang belon menikah djika merasa gegindjeinja lemah kerna sering plesiran dengan peang, hingga menimbulkan 
rupa penjakit seperti: tak napsu makan, zenuw-lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 kentjing pinggang pegal, sakit 
nier, mata berkunang-kunang, kuping berbunji, badan selalu tjapai, sering mengeluark an air manik, kurang darah, sakit 

“ rheumatiek, dan lain- lainnja. 
UNTUK PEREMPUAN : orang perempuan jang badannja selalu kurang segar, badan lemah, tak suka makan, da- - 

tang bulan tidak: tent u, lama tida dapat hamil, peranakan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut SAK, sering 
kepala pusing, darah kurang, dan Jain-lain. 6: 
Ini anggur harum baunja dan enak rasanja, 

muanja penghadiir. 

Harga per botol Besar Rp. 12,50 

Bisa dapat beli dimana Toko-Obat, Warung-warung dan P & D seluruh Indonesia. 

Pusat Pevndjual: 
Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG« 

Gang Warung No. 10 — Telp. 2183 SEMARANG (Indonesia) 

Agen Djawa Timur : 

N.V. Handel Maatschappij ,, TJIE MIN« 
Songojudan no. 1 SURABAJA. 

  

   
  

  

  

selain boleh di buat sumbangan, lebih pantes di buat 
pemberian slamet. di waktu harian kawin bila digunakan dalam pesta, tentu menggembirakan se- 

   
   
   

   
    

    

     

7,50 

   
   
        

   

  

  

INI MALAM 
PREMIERE 
ORIOUN 
5.00 - 7.00 - 9.00 

METROpotE Tak 
Id LAIN 

INI MALAM PREMIERE 
R EX 5.- Te 9-43 tv) 

Ka 

Ta 

(7th) 

  

en ae an MINDRA 500-700-900 
I Film luar biasa jg. mengagumkan! 

|         

   

  

mang Surabaya La, Y. METERAN 
7 5 SN 

   
jang sakti dan menguasai binatang2 

buas! Menggemparkan! Hebat dan 

EXTRA: PERTUNDIUKAN 
BESOK PAGI djam 10.00 

| ED : | »UNTAM Mustahil....., Kalau Bob Hope 
| mendjadi P.M.!!! Regu b 66 ea g aru 
| WOMEN« ". IBob Hope dan Mickey Rooney 

#Perempuan2 di zaman purbakala jang akan bikin pe NOnaR tepian | wa tak terbatas! ! ! 

BIA 

   

  

   

  

Dn BIG “wang 

“Buwa Mei aa ni 
sa mesem MARIA ELENA MAROUES 

Ta epapa na P1SS0LRI) 
Dalam tradisi dari film2 indah jang dibuat diluar 
Salomon's Mines”.»- Kini M.G.M. menghidangkan pula sebuah tjerita 

EXTRA Harga-harga tempat untuk pertundjukan mati tentang keperkasaan orang2 gunung. Pelarian melalui hutan rimba jang 
PERTUNDJUKAN djam 7.00 dan 9:00 Rp. 4,— - Rp. 2,50 - Rp. I,—. |gelap gulita.......... ... Gunung jang tinggi............. 
Besok SAPTU Pagi Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. dalam surat TETAS. one santana Sebuah film penuh aksi-drama-romance jang hebat!!! 

»MILITARY POLICEMEN” 

Sungai lebar dan 

  5 A Paramount Picture 

  

  

  

Gempar! 

223 Magtn : 
2, . 6 & # . # S1 .. 

ja akan datang: 4 INDRA 
€ 4 

111. SANI 1 Ha : 
$ |, Puteri Solo" 
  

INI MALAM PREMIERE 

(u. 17 tah.) 

| ROXY 5.00 7.00 9:00 
Kane Richmond — Barbara Reed 

  

WONG BETJIK KETITIK! 

EXTRA PERTUNDJUKAN r Hebat — Gempar! 

   

  

rem Neptune, suatu pertiga 

pekerdjaan itu? 

— Besok. Si gila Nj. Moonmist 

  

BARU TERBIT! 
Hukum Perdata dan Perniagaan 

Oleh S. W. Hidelilo dan Marali Siregar. 
Sebuah buku jang penting sekali i isinja untuk mengisi kekurangan? 
Rakjat Indonesia dan kaum perniagaan chususn 
beluk, peraturan perniagaan. TN Mn Gea nu 
Diandjurkan untuk peladjar2 S.M.E.P. dan Kursus K.D.N. dan 
karena isinja agak luas dapat djuga dipakai di S.M.A. bag. C. 

HARGA Rp. 11.50. 
Untuk luar kota tambah porto 15 6, sedikit- -dikitnja Rp. 1, 50. 
Ni pe dasa aa aa iku Tut Buku potongan sangat memuaskan. , 
esanla ada Joko Buku Tuan t Depan, p an setempat atau Tangsung pada pe- 

TOKO BUKU & Pkn EN »Gunung Agung« 
KWITANG 13, Kt. Pos 135, 
Tjabang: Gng. SAHARI 46, 

  

  

DJAKARTA. 

DJ AGALAN INI MALAM D.M.B. 5.00 7.00 9.00 (Segala umur) 
Film Tiongkok Baru ,,chungkuo Cha Chi Choan” 
jg. mentereng dan asli: '—”— (Akrobat2 Tiongkok Baru) Color 
  

Roy Rogers 5 
  

SME GOIN' TO VELP US BilT 
SME DONIT KNOW IT! NOW 
GUIT COMPLAININ'/ THIS 44! 
sEUP 18 A PERFECI “5 

Sport, sedang. berkemah di kita, tetapi ia tidak 
tempat peternakan ROY...oo... ngerti, 
— Saja tidak sabar menunggu, mengeluh. 

Sguint. '” Kapan kita mulai dengan @dalah 

akan mandarin 

snatu tempat per: 

sembunjian jg. $ 

Dil. SEKENAN 34 Dana — SEMARANG.   2. Besuk SABTU djam 10.00. 
ta 

      akan pergi ke kota... dan kita 
akan menjertainja. 

  

TANO 50, FRIENOS, WE DEDICATE OUR NTHAT DOES IT, WILLIEl Mg ANNUAL ENCAMPMENT IN THE PURE, | sein LA PLTN Pa SEM? TRANGUIL AIR OF TB GREAT WEST! A' THESE PEOPLE OFF THE RANCH! S 
KS BEP NAN KN oa 

          
ana Pn Bl Be kawan, kita Anna Aa aan pers 

me- kemahan tahunan disuasana jang betul-betul tenang di Barat Raya. 
Sekarang djangan — Itulah, Willie. Besok saja akan menemui adpokat Burton tentang 

bagaimana tjaranja untuk pit orang-orang ini dari peternakan saja. 

  ad At 
Sen han   

   
    
   

   
   

     

  

    

       

  

   

    

  


