
     
Me 

TU
RN

 S
e
 

ne
 C

Nn
g 

Me
 T

an
 

Uni
ng,

 

   
   

( 

t 
, 

        

'penggempur 
lui mendarat pada djam 5 sore wak- 

“ga turut serta bataljon2 ringan, jang 

 djuga 
(Bao Dai), Pham Van Giao, 

“letak diplato Di Leiku, 60 mil dar! 

lah terdjadi pertempuran2 sengit. 

  'kali oleh pihak Ho, demikian kete 

Penerbit dit 

APE UanERATAt Jlawat : 
Tilpos 3 

    
   

Senaamaaan gann 

      

   

    
KALANGAN2 jg menget: 

di Mba 1, atak 
. hari Minggu, bahwa 
rikat telah mem 
mengenai pemak: 
jang segera akan 

    
: ae coral ar 

1 Usul? Lu ala Mi dasarkan ren 
tjana umum | dari” kerdiasam: 
atom jg diusulkan oleh Presiden 

Penta Ag AN ga Ogan adi me Serikat n men 
persetudjuan lebih dulu dari pe 
merintah2 Perantiis marak 

aikan usul sebelum me 2 tsb. 

    

  

Sementara itu Nj. aks 
mi Pandit, presiden  Madjelis 

Umum PBB, hari Minggu kepada 
pers menjatakan bhw ketegangan” 
dunia dewasa ini lebih reda dari 
pada sebelumnja. Nj: Pand 
hari Minggu tiba dari Kol    

    untuk. beristirahat satu: 
minggu selandjutnja m nbah 
kan, bahwa kita semua harus 
mempergunakan segala kesempa- 
tan untuk mentjapai persetudju-'f mereka. 
an2. Dalam pada itu atas perta- 
njaan ia tidak bersedia untuk 
memberikan komentar adar 
pidato kampanje pemilihan perda 
na menteri Giorgi Malenkov dari 
Sovjet Uni, mengingat kedudukan 
nja sebagai presiden  Madjelis 
Jmum PBB. Akan tetapi ia me 
mbahkan bahwa ia menjambut 

baik setiap pernjataan jang me 
nundjukkan persahabatan dan 
mau mengerti terhadap bangsa2 
lajn. eka Na 

Adakan hubungan kebu 
d2jaan. : 

- (Perkara 

       

  
    
    

    

  

'|disebabkan karena 
terlibat dalam skandal tsb. Tetap ' 

IPecioni sendiri oleh salah seorang 

et Uni, demikian sum 

Vijaya Laks- | 

  

  

  60 sen p. lembar, 

  

   

    

     
Koru 

Ba Kesusilaan 

   resmi menga 

. merintahnja, 
Brio Sce akan menerin    

. Dikabarkan 
menurut kalangan? pemerintah, per 

'Imintaan berhenti Piccioni itu hanja 
anaknja, Piero, 

jang penting kedudukannja dalam 
pemeriksaan telah dituduh meneri- 
ma ,,uang sogok” dari seorang ber- 
nama Ugo Montagna. 

Polisi Italia dalam melakukan ke 
gatan terhadap suatu penjelundu- 
pan internasional jang bermarkas di: 

4   
vich, hari Minggu mengatakan bhw 
tukar-menukar kebudajaan akan da 
pa, mengakibatkan persahabatan jg 
lebih baik antara Amer'ka Serikat 
dan Sovjet Uni. Dalam siaran radic 
Moskow jang ditangkap di London, 
'Shostakovich mengatakan bahwa ke 
(tegangan duna dapat diredakan dji 
ka negara2 diseluruh dunia mau 
#memperkuap hubungan? kebudajaan 

. Ia mengatakan: ,,Adatah suatu ke 
hormatan bagi setiap ahli pengeta- 
'huan, penulis, pelukis dan kompo- 
nis untuk mendjadi pelopor dalam 
barisan pahlawan? perdamaian 'gu- 
na mengabdikan kesenian jang krea- 
'tif mereka kepada tjita2 luhur, ja- 

itu memperkuat hubungan? persaha 
batan dan kebudajaan”. « . 

Ia menambahkan bahwa tdak ada 
nja tukar-menukar jang luas” dalam 
lapangan kebudajaan antara A.S. 
dan Sovjet Uni itu tidak mungkin 
karena adanja saling membentji an   Dalam pada itu komponis terso- 

hor Sovjet Uni, Dim'tri Shostako- 
2 P3 

Armada Perantjis Men- 

| darat DifOui Nhom 
jalan Raya 

  

ting 
     BEBERAPA BATALJON Vietnam-Perantjis pada 

Sabtu jbl. telah mengadakan perdaratan dipantai Vietnam 
Tengah dan dapat menduduki kemudian @ui 
penting, jang hinzga kini diku 
dipantai Laut Tiongkok dan 
“nguasai salah satu djalan pen 
Tengah demikian 
rantjis pada hari Minggu di 
meluniju pendaratan ini 
rat ,,Dumont”, Durville”, dan 
,.Capricieuse”,.5 kapal pendar 
sekotji. Armada ini dipimpin 

Dengan dilindungi 'oleh tembak- 

an2 meriam kapal2 perang dan pe- 

sawat2 terbang Perantjis kesatuan2 

Vietnam-Perantjis mu- 

tu setempat. Dalam operasi ini dju- 

baru sadja dibentuk oleh Tentara 
Vietnam Bao Dai dan jang diper- 
sendjatai dengan sendjata2 otoma- 
tik AS. K3 

Untuk melindungi pendaratan tsb. 
komando2 Perantjis menjerbu se- 
menandjung Fo Cat, jang mengua- 
sal “pintu masuk pelabuhan Ovi 
Nhon. Dikatakan bahwa pasukan? 
Vietnam-Perantjis hanja menemui 
sedikit perlawanan dan berhasil men- 
fjerai-beraikan beberapa kesatuan 
pihak Ho, jang memberi perlawa- 
nan terhadap pendaratan tsb. Pen- 
duduk @ui Nhon telah 'mengungsi. 
Dalam pendaratan ini turut serta 

gubernur Vietnam Tengah 
jang 

memimpin rombongan pegawai2 si- 
pil. Pendudukan Oui Nhon dimak- 
sud untuk memperlemah kedudukan 
pasukan2 Ho di Kontum, jang ter- 

Oui Nhon dan dimana baru? ini te- 

Dengan pendaratan ini daerah pan- 
tai Vietram Tengah, sepandjang 95 
mil jang dapat dikuasai oleh” pihak 
Perantjis dengan operasi ,,Atlante” 
jang mulai di luntjurkan dalam bu- 
lan Djanuari jl. di 'Thuy Hoa. da- 
pat ditambah dengan kira2 19 mil 
lagi. Yu Te 

AFP  selandjutnja ' mewartakan 
bahwa dengan kemenangan pihak 
Perantjis ini pasukan2 Uni Perantjis 
berhasil menguasai “pantai Vietnam 
Tengah antara Nhatrang dan. Ow' 
Nhon, jang terletak 270 mil sebelak 
Utara Saigon. Sebuah kolone Pe- 
rantjis dari pasukan2 Uni Perantjis 
jang mengadakan operasi ,,Atlante” 
kemudian bergerak dari Song Cau 
kearah tiaseh melalui djalan raya 
no. 1 untuk menghubungkan daerak/ 
Oui Nhon dengan “daerah operasi 
»Atlante”. Pelabuhan @ui Nhon se- 
belum perang mempunjai penduduk 
40.000 orang dan bangunan2 dok 
jang penting, tetapi kota tsb. dalam 
tahun 1947 telah dirusak sama se- 

rangan kalangan tentara Perantjis 
di Saigon. : 

Kalangan ini djuga menerangkan 
bahwa pendaratan amfibi di daerah 
@ui Nhon itu dipimpin oleh kolonel 
Segonne, dan operasi ini disebut 

Vietminh .Me 

tara kaum pekerdja kebudajaan ke- 
dua negara itu. (Antara—UP). 

Ie Sah 

Jg Bisa Menggentjangkan Pemerinta 
“NI . Menteri Piccioni Dituduh Menerima - 
ah . 5 aa Uang -Sogok 

|. SUATU SKANDAL OBAT2-AN, seks, 

Pa. N takan, bahwa “Luar 

telah mengad| kan permintaan berhenti. Ka 
mengetahui meramalkan, bahwa untuk menjelamatkai 

Lana Ka diri sendiri, Perdana Menteri Ma- 
Mn aik 

| dalam sidang kabinet hari Selasa ini. 

selandjutnja, bahwa 

     

  

Italia 
Dikalangan Tin api 

ia pada hari 
enteri Luar N' 

  

1 Mn 

permintaan berhenti Piccioni itu 

Italia, telah berhasil melakukan 40 
penangkapan? selama 1 tahun. 

Para pembesar mengatakan, bhw 
selama tahun 1952—1953 telah da- 
pat disita sedjumlah besar cocaine 
dan madat. 6 
Dalam pemeriksaan mysteri me- 

ninggalnja seorang gadis berumur 
21 tahun, Wilma Montesi pada Sab 
tu, nama anak Piccioni, Piero, te- 
lah disebut-sebut. 

Djenazah .Wilma Montesi telah. 
diketemukan didekat pantai Roma 
dalam bulan April tahun jang lalu, 
dalam keadaan setengah telandjang. 
Menurut laporan polisi semula, me 
ninggalnja gadis itu disebabkan oleh 
tenggelam karena - ketjelakaan. Te- 

tapi menurut seorang djurnalis, Sil- 
vano Muto, Wilma dibunuh atau 
meninggal karena minum terlampau 
banjak sewaktu diadakan pesta mi- 
num dirumah Montagna. 

(Antara—UP). 

BEKAS PRES. SHISAKLY 
TIDAK TERBUNUH. 

Duta besar Saudi Arabia ” untuk 
Libanon hari Minggu menjangkal be 
ria2 dalam pers bahwa presiden 
Shishakly dari Syria jang telah digu- 
lingkan, telah terbunuh di' Djeddah. 

Bey Rashashed, duta besar diatas, 
menjatakan lebih djauh bahwa Shi- 
shakly kini berdiam di Riyads dan 
bahwa tempat kediamannja didjaga 
oleh pasukan2 pengawal Radja Sau 
di Arabia. 

Sangkalan diatas ialah berkenaan 
dengan berita jang sebelumnja disiar 
kan oleh radio Arab jang mengutip 
sebuah berita dalam surat kabar jg 
mewartakan bahwa orang2 anggauti 
Pr Druz telah membunuh Shishak 
y. 

LANKA HENDAK BENTUK 
ARMADA DAGANGNJA 

SENDIRI.   
Haipong — Hanoi 

a hari 
ji Nhon, pelabuhan 

asai oleh pihak Ho Chi Minh, 
djuga sebuah kota jang me- 
ting, jang melintasi Indo Tjina . 
Komando Tinggi Tentara 

Saigon. Armada Perantjis jang. 
terdiri atas kapal? perusak be- 
»Francis Garnier, kapal korvet 
at, tank2 dan sedjumlah besar 
oleh  laksamana  Jeanmarje 

Artileri Ho menghantjur- 

kan 6 buah pesawat Pe- 

Selandjutnja Reuter mewartakan 
bahwa menurut siaran Radio Viet- 
minh pada hari Minggu artileri dan 
meriam2 penangkis serangan udare. 
pihak Ho pada tanggal 11 dan 12 
Maret jl. telah berhasil menghan- 
durkan 6 buah pesawat Perantjis 
di lapangan terbang Dien Bien Phu. 

Diterangkar' bahwa pada tanggal 
(11 Maret artileri pihak Ho telah da- 
oat menghantjurkan sebuah pesawat 
»C-119”, pesawat pengangkut besar 
ting baru2 ini didapat oleh pihak 
Perantjis dari A.S., dan sebuah pe- 
sawat Dakota”, jang sedang me- 
'agangkut peluru2 meriam, sedang- 
kan meriam anti serangan udara da- 
oat menembak djatuh sebuah pesa- 
wat ,,/Morane”, jang sedang menga- 
dakan pengintaian diatas . daerah 
pertempuran. Pada tgg. 12 Maret 
'artileri pihak Ho .jang meneruskan 
penggempuran terhadap lapangan 

   
     ka 

Ibas dengan modal Lanka dan ka- 

Beberapa pengusaha Lanka te- 
ah mengambil langkah pertama 
arah pembentukan suatu arma 

da dagang, dengan - membentuk: 
suatu dinas perkapalan jang be- 

pal2 Norwegia. 7 
Kongsi aru itu diberi nama 

»The Ceylons Shipping Lines Li- 
mited”. Kongsi kini telah mem- 
punjai 3 buah kapal, dan salah 
satu dari kapal tersebut telah di- 
pergunakan ntuk mengangkut 
beras dari Burma. : 

Sudan Pa- 
nas Lagi? 

ae S 

SEBUAH komunike resmi dari 
fihak Inggris j diumumkan di 
Khartoum pada Sabtu malam me 
nasehatkan para keluarga Inggris 
untuk mempertjepat libur mereka 
berhubung dengan situasi pada 
waktu ini di ma n. Beberapa F - 
luarga jang bertempat tinpgal di 
propinsi2 dalam waktu singkat 
akan tiba di Khartoum untuk te- 
rus ke Inggris. 

“ Dalam pada itu sebuah komu 
nike resmi jang dikeluarkan oleh: 
pemerintah Mesir menjangkal de- 
sas-desus, bahwa antara gubernur 
djenderal Sudan Robert  Howe' 
dan dewan menteri Sudan ada 
krisis jang mendalam. Desas-de- 
sus itu mengatakan, bhw ,,hanja 
orang2 komunis jang dapat mem: 
bahajakan keadaan tenteram jang 
perlu dipelihara, apabila Sudan 
ingin mendapat kemadjuan dalam 
masa peralihan sekarang ini.” 

(AFP) 

DUA ORANG BELANDA Di- 

  

  terbang Dien Bien Phu berhasil 
menghantjurkan 2 buah pesawat 
»Morane” dan sebuah pesawat pe- 
ngintai Jainnja. Demikian Radio 
Vietminb. (Antara-Reuter) 

Pasukan? Ho dikerahkan 

utk memutuskan djalan 

raya antara Haiphong 
dan Hanoi. : 

Seterusnja “Radio Vietminh da- 

lam siaran pada hari Minggu me- 
wartakan bahwa “Tentara Pembe- 

bas Rakjat Vietnam berhasil meng- 
'hantjurkan 13 buah pos dan menara 

pengintai pasukan2 Uni Perantjis 
diantaranja 5 buah pos jang terma- 
Suk kedudukan2 Perantjis jang kuat, 

dalam “serangan “dibelakang garis 
“pertahanan Uni Perantjis sepandjang 
'djalan raya no. 5 jang menghubung- 
kan Hanoi dengan Haiphong. 

'ORANG2 JG MENENTANG Ma 
Isjarakat Pertahanan Eropa hari 
Minggu meletakkan karangan2 bu- 
nga di monumen2 jang memperinga 
ti pedjoang2 jang gugur dalam per- 
djoangan untuk kemerdekaan Peran 
tis. Kampanje ini ialah sebagai gan 

'ti demonstrasi2 jang d'serukan oleh 
(berbagai organisasi dan orang2 ter- 
kemuka guna menentang Masjara- 
| kat Pertahanan Eropa jang sedianja 
diadakan pada hari Sabtu jbl., akan 

“tetapi dilarang oleh pemerintah. 
Kampanje perletakan karangan2 bu 
inga itu dilakukan “di Paris dan di 
provinsi2. Berita2 jang diterima se- 
malam mewartakan bahwa kampa- 
nje luas ini berdjalan dengan tera- 

tur,   operasi ,,Axelle”, Sementara itu di Provinsi djuga 
4 

Irang terdjadi suatu demonstrasi me 

DJATUHI HUKUMAN DI 
SINGGAPURA. 

Dan Pelang: | 

San | 

Jumumkan. oleh 

|oleh dari 5 

|dalam pertahanannja terhadap Ba. 

ituk oleh Dewan Pimpinan Demobi- 

"partai Masjumi adalah suatu partai 

   
   
    

      
   

IMeriam2 Atom Dan| 
ILain2 Sendjata Jang| 
“Dipusatkan Di Tjeko| 

| —-Utk Persiapan Se-| 
| yangan Terhadap 

“11 Biak Barat? 

» TENTARA Sovjet Uni sedang | 
membangun saja 1 na 
ta atom jg diper lengka kapi dengan | 

" di pegunungan | 
| demikian di- | 

da : 

    
meriam2 atom 

umu panitia aan 
pembebasan Iya enonnkan hari $ 

bantu Na Paiton SoraebT Krajcevic ketua panitia. gerakan 
Tjecho dibawah tanah menerang 
kan, bahwa keterangan itu ia per 

gan Lagu istimewa: 
dari Tjechoslowakia dgn melalui 
sebuah pos penghubung di Wina. 
Berita tsb. mengatakan, bahwa 
pemimpin2 gerilja telah melihat 
pekerdjaan2 itu berlangsung dan 
menerima detail2-nja dari agen2 
dikalangan tentara Merah. 

“ Agaknja Rusia sedang  mem- 
buat Tjecho mendjadi pangkalan 
terpenting: untuk serangan2 ke 
Barat dan sebagai benteng pusat 

rat, demikian dr. Krajcovic, jang 
menambahkan, bahwa seluruh 
penduduk sekitar daerah tsb. te- 
lah diungsikan. Dikatakan lebih 
landjut dalam laporan, bahwa se 
buah hotel modern jang berkamar 
120 buah jang didirikan dalam 
tahun 1943 kini dipakai sebagai 
markas besar ahli2 atom Soviet 
Uni dan bahwa keamanan diselu 
ruh daerah berada dibawah penga 
wasan opsir2 polisi rahasia. (UP)   

York. Dr. V. Stefan | 

    

    
TAHUN,,KE IX No. 29. 

Amri Daruri Tidak Sesuai Dgn UUD 
. Pendapat Pimpinan Badan Seruan Islam 

BERHUBUNG DENGAN putusan beberapa Ulama di Sin- 
| danglaja pada tgl. 3—6 Maret 19 54a 
den dan alat2 negara seperti jang 
Sementara, sebagai Walijul Amri 

ummat mengeluarkan pendapat, 

gai Walijul Amri Daruri tidak se 
berlaku. b. Putusan tsb. ditindjau 
faatnja bahkan sebaliknja. c. Pu 

mengenai kedudukan Presi- 
dimaksud dalam pasal 44 UUD 
Daruri jang wadjib dita'ati, Pim 

| pinan Badan Seruan Islam di Djakarta jg bertudjuan menjerukan 
menjatakan pendapat, bahwa: a. 

Putusan beberapa Ulama mengenai kedudukan Th seba 
1 suai dengan UUDS jg kini masih 

dari sudut agama, tidak ada man 
tusan tsb. pada masa ini belum 

ada tempatnja terletak dibumi Indonesia. 

Dan menjerukan: a. Kepada Alim | 
Ulama dan ahli2 Islam supaja mem 
perbintjangkan soal putusan 'in! se- 
dalam2nja, serta menindjau kem- 
bali. 

b. Kepada Menteri Agama supaja 
mengundang seluruh Ulama2 dan 
ahli2 Islam untuk meneliti dan 
membahasi persoalan ini dari sudut 
agama. : 

Pendapat tsb didasarkannja atas 
pertimbangan2 sebagai -berikut: 1). 
Negara Indonesia pada saat ini bu- 
kan/belum Negara Islam, tetapi ada. 
lah Negara jang berdasarkan Pan- 
tja Sla. 

2). Undang2 Dasar Sementara pa. 
sal 83 menetapkan Presiden dan Wa 
kil Presiden tidak dapat diganggu 
gugat. Menteri2 bertanggung dja- 
wab atas seluruh kebidjaksanaan Pe 
merintah, ba'k bersama2 untuk selu 
ruhnja maupun masing2 untuk bagi 
an sendiri2. 

  

Supaja Perdjoangap 

kum, agar supaja perdjuang 

melawan serigala, dimana siapa jang menang dapat mempergunakan kekuasaa ja selkkeiah hatinya Ncp jang demikian itu adalah 

demokratis”, Demikian antara lain 

Djakarta kemarin. 

“Tjeramah itu diadikan didalam 
rangkaian tjeramah2 politik jang di- 
selenggarakan atas usaha sebuah Pa- 
xitya Tjeramah Politik jang diben- 

uisan Peladjar Djakarta Raya bersa- 
ma-sama IPPI Djakarta Raya. 

Seperti diketahui sebagai pembu- 
Kaan usaha tsb. pada tgl. 7 Maret 
«LI telah diadakan tjeramah politik 
ang pertama digedung Adhuc Stat 
dimana berbitjara Walikota Sudiro. 
Oalam tjeramah kedua itu  bitjara 
Mr. Jusuf Wibisono dari.PB Masju- 
mi. 

“Sebagai kata pembukaannja Mr, 
Jusuf Wibisono menjatakan kegem- 
Siraannja atas usaha para mahasis- 
wa itu, karena kalau para mahasis- 
wa tidak menaruh minat atas poli- 
tik, inaka demokrasi kita tak akan 
dapat berkembang sebagaimana mes- 
tinja. Menurut: Mr. Jusuf Wibisono 
soal politik adalah meliputi soal se- 
'uruh negara. : 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 

iang berdasarkan agama Islam. Ter- 
hadap hal ini ada pelbagai 
antaranja: : 

1. Tak pada tempatnja “kalau aga- 
ma dimasukkan kedalam politik. 

2. Fak sesuai Jagi dergan zaman, 
kalau agama dipakai sebagai dasar 
suatu negara jang modern. 

3. Agama adalah lebin sempit da- 
ri pada nasionalisme dan lain2. Ter- 
hadap kritik2 itu diberi pendjelasan 
soal demi soal.   

Dua orang warganera Indonesia 
keturunan Belanda oleh pengadil 
an Singapura telah “didjatuhi hu 
kuman pendjara 6 minggu, kare 
na mereka dipersalahkan telah 
memasuki daerah djadjahan Ing- 
gris itu setjara tidak sjah. Kedua 
orang tersebut, jakni Raymond 
Arthur Pasche dan Frits Johannes 
de Mey telah pergi ke Singapura 
sebagai penumpang 'gelap dari ka 
pal ,,Willom Ruys”. Kepada pe- 
ngadilan mereka menerangkan, 
bahwa tindakan itu dilakukan ka 
rena mereka sangat sukar mempe 

roleh pekerdjaan di Djakarta. 
Setelah mendjalani hukuman | 

nja, Pashe dan Mey akan 'dipu- 
langkan kembali ke Indonesia. 

  
ada aksi2: Di St. Etienne, daerah 
industri sebelah Tenggara Lyons, ki 
ra2 100 buah karangan bunga di 
letakkan dimonumen “korban2 'pe- 
rang. Disana para pembesar lokal 
melarang demonstrasi, maka mere- 

ika itu datang dimonumen sendiri2. 
Di Poitiers suatu delegasi rakjat 

jang terdiri dari 100 orang berkum 
pul di tempat peringatan korban2 
perang urituk meletakkan karangan 
bunga. i 

Di Mulsouse, di Perantjis Timur, 
d'tempat , peringatan korban2 pe-     nentang persetudjuan2 Bonn dan 

K 

   

"lu didasarkan agama, karena agama 

'Inja ialah perdjuangan merebut 

'menit untuk menjatakan tidak setu 

tampa sa Kedu da eom Mn 

can Dab aa mat Cooapa ore aan 
naa Konaten an Wah anon ben Bh 

Politik tidak kotor, tapi ' 
orangnja, 

Selandjutnja Mr. Jusuf Wibisono 
mengatakan " tidak sependapat  de- 
ngan orang jang mengatakan,” bah- 
wa politik 'itu kotor. Jang kotor 'bu- 
kanlah politiknja, melainkan orang 
jang  mendjalankannja.  Diakuinja, 

bahwa didalam politik memang ba- 
njak orang jang berbuat kotor. Dan 
oleh karena itulah maka politik per- 

adalah sumbernja kesusilaan. 
Politik harus didasarkan atas hak 

dan moraal, kalau tidak maka per- 
djuangan politik jang pada hakekat- 

kuasaan itu merupakan perdjuangan 

Palitik Harus Berdasar- 
« kan HakgDan 'Moraal 
djadi Perdjoangan Antara Serigala La- 

wan Serigala 3 Tjeramah Mr. Jusuf 
Wibisono 

»DIDALAM POLITIK perlu diberi adjaran2 agama dan hu 
1 merebut kekuasaan negara berdasar- 

kan hak dan moraal, sehingga tidak merupakan perdjuz 23 

Dasar Sementara kini, karena Negara kita 

tjeramahnja mengenai ideolog'e dan partai Masjumi dihadapan L.k. 
500 orang mahasiswa/peladjar dan pemuda digedung Miss Tjitjih 

kritik, 

ke-t 

Politik Tidak Men- 

    

  

1 Negara Hukum jg 
kata2 Mr. Jusuf Wibisono dalam 

menggunakan kekuasannja sekehen- 
dak -hatinja.. Negara jang demikian 
itu adalah suatu machtstaat atau 
polirie-staat, jang sama sekali tidak 
tjetjok dengan Undang2 Dasar Se- 
mentara Republik Indonesia. 

Sebab Negara Republik Indo- 
nesia adalah suatu Negara Hu 
kum jang demokratis. Demik:an 
Mr. Jusuf Wibisono jang selan- 
Gjutnja mengatakan, bahwa dide- 
lam Islam politik dan agama ada 

dapat adiaran2 bagaimana menga- 
tur negara dan masjarakat. Sete: 
lah menguraikan pendapat bebe- 
rapa sardjana Barat jang memban- 
d'ngkan Komunisme dan Islam 
antara lain ada jang mengatakan, 
bahwa Komunisme adalah suatu 
agama jg membawa program so- 
sal dan politik, maka Mr. Jusuf 
Wibisono menegaskan, bahwa an- 
tara Islam dan Komunisme ada 
perbedaan jang fundamenteel, jas 
itu kalau Komunisme berdasars 
kan historisimaterialisme, maka: 
Islam adalah berdasarkan de-isme,- 

Menurut  adjaran Ouran 
wanita dan lelaki sama de 
radjatnja. 

Mengenai kritik, bahwa Islam se- 
karang ini adalah ketinggalan za- 
-man “dikatakan oleh Mr. Jusuf, bah- 
wa sebab2nja ialah, bahwa umat Is- 
lam tidak menaati adjaran2 Islam 
jang sebenarnja, Islam jang mempu- 
njai kedudukan jang paling terbela- 
kang sekarang ini tidak selamanja 
begini dan pada suatu masa Islam 
pernah memegang pimpinan dalam 
hal kebudajaan. Tjontoh2, bahwa 
umat Islam sekarang ini tidak men- 
djalankan adjaran2 agamanja ialah 
antara lain. disebutnja susunan2 Ke- 
radjaan Islam jang absoluut dan ke-. 
dudukan wanita Islam sekarang ini. 
Tjita2 keradjaan itu tidak pernah di 
adjarkan oleh Islam, karena chali- 
fah2 dimasa jang lalu itu bukanlah 
berdasarkan keturunan, 
dipilih setjara demokratis. Pun me 
nurut adjaran Al Ouran wanita dan 
laki2 itu adalah sederadjat, baik di- 
dalam sosial, politik maupun ekono- 
mi, Demikian Mr. Jusuf Wibisono. 

Islam orthodox dan Islam 

» 

  antara sergiala melawan serigala. 
Artinja siapa jang menang dapat 

Tak Boleh Berdemonstrasi— Ganti Kirim 
Karangan 2 Bunga 

Paris (persetudjuan EDC) sbg. sam- 
butan seruan orang2 terkemuka da- 
ri kalarigan Partai Sosialis Radikal, 
antaranja Edouard Herr'ot, dan 
orang2 terkemuka lain dari Parle- 
men dan kalangan. politik. 

Sewaktu diletakkan karangan bu- 
nga dimonumen dikota ini, diada- 
kan pengheningan tjipta selama satu 

dju mereka terhadap persendjataan 
kembali Djerman: : 

Diantara mereka jang serta da- 
lam demonstrasi ini ialah  utusan2 
dari Federasi Nasional para korban 

oleh 'polisi. Lalu para 

MIodern. : 
Kemudian dikupasnja bedanja Is- 

lam orthodox dan Islam modern, 

dari organisasi2 perlawanan dalam 
zaman perang, wakil2 dari Liga 
Hak2 Kemanusiaan dan wakil2 dari 

juntuk memberi tafsiran 

lah satu. Dalam Al Our'an tersil. 

melainkan | M   Partai Komunis Perantjis, 
Di Lorient, sebuah pelabuhan At: ' 

lantik dan pangkalan laut jang be- | 
sar, suatu demonstrasi dibubarkan 

demonstran . 
dengan sendiri2 menudju ke monu- 
men korbin2 perang untuk meletak- 
kan 'karatigan biinga. 
Kampanje2 jang serupa sebagai 

pernjataan rakjat Perantjis “untuk , 
menentang persendjataan kembali , 
Djerman dan EDC, dan bersama 
itu meletakkan karangan? , bunga 
pada monumen2 korban2 perang te 
lah terdjadi pula dikota2 Tain, anta 
ranja Tulle (sebuah Tenggara Paris)   kamp2 konsentrasi Djerman, wakil2' 

&, . “ 
mtma Arman BaBe baba 1 aa ae 

  

  

dan Le Havre. (Antara—AFP). 

“na jang terteritu, agar 

'mudian perusahaan2 jang 

  

Mendjadi terang bahwa Presiden 
kita adalah lambang Negara, jang 
memer'ntah dan bertanggung  dja- 

wab adalah Menteri2 (Kabinet). 

Ketentuan jang tertjantum dalam 
UUDS ini tidak sesuai dengan adja- 
ran Islam dimana Kepala Negara 

(Chalifah) mengendal kan Pemerim 
| tahan Negara. 

3). Parlemen jang “sekarang ini 
adalah atas tundjukan, belum per- 
nah diplih baik oleh rakjat maupun 
oleh ummat Islam Indonesia, 
hingga kadang? putusannja jang di 
ambil bertentangan dengan kehen- 
dak rakjat jang 
dang2 tidak sesuai dengan adjaran2 
Islam. 

4). Kalau ajat Ooer'an jang arti- 
nja: ,Ikut'lah Allah dan Rasu! dan 
Ulil Amri dari pada kamu”, di ba- 
wa-bawa untuk mentjapai putusan 
tsb, maka tidak mungkin 

S). Kita ummat Islam sebagai war 

ganegara Indonesia harus patuh ke- 
pada segala peraturan? dan Un- 
dang2 Negara, tetapi bukan berarti 
putusan peraturan Pemerintah itu 
sudah sah/sesuai dengan  adjaran2 
Islam, jang harus kita taati berda- 
sarkan Islam. 

Peraturan? dan hukum? Islam un 
tuk mendjadi Hukum2 dan Peratu- 
ran2 Negara jang harus berlaku ba 
gi ummat Islam Indones'a, ini se- 
dang diperdjuangkan oleh ummat 
Islam dalam pemilihan umum jang 
akan datang. (Antara). 

  

jaitu bahwa kaum Islam orthodox 
(kolot) tidak memperkenankan, ka- 
lau generasi sekarang ini ada hak 

kepada isi 
Al Our'an. jang berlainan dengan 
tafsiran2 ulama2 10 abad janz talu.! 
Sedangkan kaum Islam modern ber- 
pendapat sebaliknja, jalah bahwa ge- 
nerasi sekarang berhak penuh mem- 
berikan tafsiran? jang selaras de- 
ngan zaman sekarang. Menurut Mr. 
Jusuf Wibisono partai Masjumi ter- 
masuk golongan jang terachir ini. 

Mengenai kritik ketiga, bahwa 
agama adalah lebih sempit dari pa- 
da nasionalisme Mr. Jusuf mene- 
rangkan, bahwa kritik itu berdasar- 
kan salah paham semata2. Didalam 
Islam maka golongan2 jang beraga- 
ma lain pun mendapat tempat jang 
lajak, sekalipun ada perbedaan hak 
dan kewadjiban. Perbedaan hak ha- 
nja terletak pada lingkungan agama 
semata2, misalnja zakat, fitrah, naik 
hadji, perang sabil, akan tetapi se- 
bagai warganegara semua orang 
mempunaji hak dan kewadjiban jang 
sama. Salah paham itu didasarkan 
praktek jang salah, seperti di Indo- 
nesia praktek D.I. Kartosuwirjo jg. 
tjita-tjitanja tak akan dapat diwu- 
djudkan, karena bertentangan ' de- 
ngan adjaran2 Islam. Sebab Islam 
mengadjarkan toleransi jang sebesar- 
besarnja, dan didalam negara Islam 
setiap orang. boleh memilih agama 
apapun djuga. 

Morele ekonom". 
Kemudian didielaskan tentang 

pendirian Masjumi mengenai per- 
soalan2 jang konkrit dewasa ini. 
Tuduhan, bahwa Masjumi adalah ! 
'pro-kapitalisme adalah berdasarkan 
salah paham, demikin Mr. Jusuf. 
Kalau menurut definisi Werner 
Sombart tentang kapitalisme ma- 
ka tuduhan tersebut adalah tidak 
benar, karena kapitalisme didalam 
tjaranja mentjari rezeki tidak me- 
ngenal peri-kemanusiaan, sedang- 
kan Islam mempunjai dasar2 mo- 
rele ekonomi, jaitu mementingkan 
kemanusiaan didalam  mentjari 
penghidupan. Mengenai pendirian 
Masjumi didalam menghadapi 
tuntutan kaum buruh diterangkan, ' 
bahwa didalam mengabulkan atau 
menolak tuntutan buruh maka 
Masjumi selalu memikirkan aki- 
bat, dilapangan keuangan/ekono- 
BERI 

Mengenai sikap Masjumi  terha- 
dap modal asing diterangkan, bah- 
wa sedjak dulu Masjumi berpenda- 
pat, bahwa Indonesia memerlukan 
modal asing. untuk - pembangunan 
dan jang sekarang djuga mendjadi 
pendirian Pemerintah. Tentang na- 
sionalisasi BPM di Sumatera Utara, 
Masjumi berpendirian, bahwa  pe- 

lagembalian BPM itu termasuk da- 
lam perdjandjian KMB jang telah 

kita setudjui dengan sukarela, Dan 
apa jang kita telah setudjui dengan 
sukarela itu harus kita laksanakan, 
agar supaja tidak menimbulkan ke- 
tidak-kepertjajaan dunia internasio- 
nal kepada kita sebagai negara. Ma- 
Sjumi tidak pernah menentang na- 
siorialisasi an sich, melainkan ber- 
pendirian, bahwa nasionalisasi 'itu 
harus dilaksanakan menurut rentja- 

supaja ke- 
uangan negara tidak mendjadi ka- 
tjau. 

Djangan langgar embargo, 
Menurut Masjumi jang harus di- 

nasionalisasi ialah pertama Bank 
Sentral seperti jang sudah dilaksa- 
nakan dengan Bank Indonesia, ke- 

penting 
bagi kehidupan rakjat ialah perusa- 
haan gas-listrik dan saluran air, pe 
ngangkutan didarat, laut day udara 

ses 

terbanjak dan ka- 
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SEBELUM. BERTANDING, Tampak diatas kesebelasan2 Solo dan Se- “3 
marang jang pada hari Minggs sore mengadakan pertandingan di Stadiorm 

Semarang dengan kesudahan 2 —1 untuk kemenangan tuan rumah. 

  

  (Foto : Suara Merdeka). ' 

  

terniran. Para pembesar Mesir   
! 

| djutnja dikatakan, bahwa semua 
min” akan dimerdekakan kembati, terket'uali ketuanja Hasan 'el 
Hadibi dan sekretaris Abd el Kadir Auda. 

dapat dij 
pertanggung djawabkan kehadirat | 
Allah dan di Negeri Achirat nanti. 

Sementara itu berita lain menga- 
takan, bahwa 3 buah Universitet be 
sar pada hari Minggu telah dibuka 
kembali dengan tenang dan tak tim 

bul demonstrasi2 peladjar2 sebagai- 
| mana terdjadi pada hari Sabtu ter- 
hadap Inggris dan Junta Militer. 

|. Seperti diketahu', sekolahan? te- 
lah ditutup sedjak tgl. 28 Pebruari, 
setelah terdjadi keributan? mendje- 
lang pengangkatan kembali Moham 
mad Nadjib sebagai Presiden. 

| Sementara itu harian ,,Al Ahram” 
jang terbi, di Kairo dan jang biasa 

nja dapat  dipertjaja mengatakan, 
bahwa Mes telah mengantjam hen 

dak menuntut penarikan kembali pa 
sukan2 Inggris dari Terusan Suez 
dalam waktu 15 bulan lagi, kalau 
Inggris tak menerima baik usul2 Me 
sir. 

Dikatakannja, bahwa  perundi- 
ngan2 Inggris—Mesir telah mene- 

mui djalan buntu sedjak 21 Oktober 
tahun -jang- lalu mengenai: 2 hal: 

apakah tehnisi2 Inggr's jang tinggal 
di Suez setelah penarikan ' kembali 
sebagian besar dari pasukan2 Ing- 
gris akan memakai uniform, dan da 
lam keadaan bagaimana -pasukan2 

Inggris tsb akan kembali kepangka- 
lan-itu. (Antara—UP). 

Seterusnja diwartakan, bahwa se- 
orang penduduk preman bangsa Me- 
sir tewas dan 3 orang lainnja men- 
dapat luka2 sebagai perbuatan ser- 

dadu2 Inggeris diberbagai tempat di 
terusan Suez. Demikian menurut 
sumber2 Mesir di Port Said pada hari 
Sabtu. Sumber2 tadi menjatakan 
bahwa salah seorang jang luka ialah 
karena mendapat tusukan dengan 
bajonet sedangkan jang mati karena 

tertembak dan seladjutnja majatnja 
ditinggalkan oleh sebuah truck Ing- 
gris dimuka gerbang desa Fanara. 
Dalam pada itu berita lain dari 
Kairo mewartakan bahwa kedutaan 
Inggris semalam menjangkal setjara 
resmi bahwa seorang serdadu (?) 
Mesir telah terbunuh dan 3 orang 
lain mendapat luka2 diberbagai tem- 
pat daerah terusan Suez. Kedutaan 
tsb. mengatakan bahwa pangkalan 
Inggris di Fayed (daerah . terusan 
Suez) sekali-kali tidak me'aporkan 
tentang adanja insiden2. (Antara). 

PROF. EINSTEIN 75. TAHUN. 

Prof. Albert Einstein, sardjana 
ilmu pasti jang ulung itu, hari 
Sabtu j.l. usianja genap 75 tahun. 

|. Ditempat kediamannja, Prinoe 
(ten, diadakan pesta untuk meng- 
fhormatinja, dalam bentuk rapat 
| sepandjang hari untuk mempro- 
i tes tjara2 Kongres mentjari-tjari 
orang2 ,,Komunis”.  Surat2 ka- 
wat utjapan selamat datang dari 
berbagai negeri, diantaranja dari 
Perdana Menteri India Shri Neh- 
ru, filsuf Inggris Bertrand Rus- 
sell, pengarang novel Thomas 
Mann, dil. 

  
  

i dan keempat perusahaan pertamba- 
ngan. Semuanja itu harus. menurut 
rentjana tertentu, karena kita seka- 
rang ini memang hidup dalam za- 
man berrentjana. 
Mengenai pembubaran KMB ma- 

ka Mr. Jusuf Wibi$ono menerang- 
kan, bahwa kalau KMB toh harus 
dibubarkan, maka harus dilakukan 
meliwati suatu perundingan dan 
Masjumi tidak menjetudjui kalau 
pembubaran itu dilakukan  setjara 
unilateral, karena langkah jang de- 
mikian itu bisa menimbulkan kcti- 
dak-kepertjajaan dunia  internasio- 
nal kepada bangsa Indonesia. Me- 
ngenai embargo dikatakan, bahwa 
Masjumi tidak setudju kalau Indo- 
nesia melanggaf putusan PBB jang 
sudah disetudjuinja itu, karena hal 
jang demikian itu bisa ,,ondermij- 
nen gezag” PBB. Lebih baik. Indo- 
nesia keluar dari PBB dulu dari pa- 
da ondermijnen suatu. badan seper- 
ti PBB jang kita harapkan bisa men- 
djadi alat untuk mentjapai  perda- 
maian jang kekal. Demikian Mr. 
Jusuf Wibisono achirnja menjudahi 
tjeramahnja. 

Habis itu diadakan kesempatan 
memadjukan pertanfaan jang diper- 
gunakan sebagaimana mestinja. Pa- 
da kira2 tengah hari tjeramah itu 
selesai, (Antara), 

  

Amnesti Umum Bagi Tawa- 
nan2 Politik Di Mesir 

Djuga Pemimpin2 ..Ichwanul Muslimin” 
Akan Dibebaskan Kembali 

PEMERINTAH MESIR pada hari Minggu telah 'memprokla 
mirkan suatu amnesti umum bagi semua tawanan2 politik dan in- 

na Menteri dari partai Saadist, Ibrahim 
Menteri dari partai Wafd Ibrahim Farag telah dibebaskan dari pen 

| djara. Dan tak lama lagi seorang bekas Menteri dari partai Wafd 
djuga, Fuad Siradjudin, akan di bebaskan pula. Ketiga2-nja 
telah didjatuhi hukuman pendjara oleh Pengadilan Revolusi. Selan 

mengatakan, bahwa bekas Perda 
Abd el Hadi “dan bekas 

  

itu 

interniran dari ,,Ichwanul Musli- 

Mulai Di-. 
selidiki 

Sekitar Ketjelakaan Pes. 
BOAC Di Singapura 

DIREKTUR BOAC, Sir Miles 
Thomas hari Saptu menerangkan 
di London, bahwa ia dengan se 
gera akan terbang menudju ke 
Singapura untuk memimpin sen 
diri dalam melakukan penjelidi- 
kan atas sebab2 dari ketjelakaan 
dari pesawat constellation BOAC. 
Dari Singapura lebih landjut di 
kabarkan, bahwa stewardess dari 
pesawat terbang jang mengalami - 
ketjelakaan tsb. telah meninggal 
Tana dirumah sakit. Ia bersama 
beberapa pen impang lainnja. te 
lah dinoartan dari pesawat, se 
telah pada pesawat tsb. dibuat 
lobang besar untuk mengeluarkan 
nja. 

Penumpang lainnja telah me 
ninggal dunia ketika sedang di- 
angkut kerumah sakit. Tunangan 
dari stewardess tsb. jg mendjadi 
mekanisien pada pesawat tsb., ter - 
hindar dari bahaja maut. Dianta  “ 
ranja para penumpang jang telah 
meninggal dunia 14 orang belum 
dapat diketahui identiteitnja. Men 
teri penerbangan sipil Inggris da 
lam pada itu menerangkan, bah- 
wa dua orang penjelidik dari ke 
menteriannja telah berangkat ke 
Singapura untuk turut serta dim 
mengadakan penjelidikan. . 

Duduk perkaranja lebih Iandjut 
disekitar ketjelakaan tsb. belum 
dapat diketahui dengan pasti. $ 

(UP) 

Djenazah B. Sudibio di 
bawa ke Semarang. 

Seperti dikabarkan, diantara $ 
orang penumpang dari Djakarta 
jang mati terbakar sebagai akibat 
ketjelakaan pesawat BOAC di 
Singapura kemaren dulu terdapat 
R. Bintang Sudibyo, direktur Bin. 
tang's Motor Company di Djakar 
ta. Bintang Sudibyo berasal dari 
Semarang, berumur S1 tahun dan 
setelah keluar dari Rechtsschool, 
kemudian bekerdja dalam 'kala- 

  

  

ngan kepamongpradjaan, sedjak 2 1 
1947 membuka perusahaan Ek- Ep 
sport-dan Import “di Djakarta. 5 
Salah seorang anggauta keluarga 
nja jang terdekat R. T. Sudiono 
menjatakan, djenazah, setelah di " 
ketahui pasti akan dikirim untuk 
dikebumikan di Bergota Semg. 

  

PRODUKSI BERAS ,,DUNIA 
MERDEKA” 

..Departemen pertaniah Amerika da 
tam laporannja pada hari Minggu me 
ngatakan, bahwa produksi beras du 
ri dunia merdeka” dalam tahun 
1953 — 1954 menurut fiksiran akan 
berdjumlah 264 miljard pound, sedi 
kit bertambah djika dibandingkan 
dengan produksi tahun jang lalu. 

Panen beras “dari Asia, termasuk 
RRT, Korea Utara dan Sovjet Uni 
tahun ini merupakan 8999 dari selu 
ruh produksi dunia. Produksi keli- 
hatan lebih besar disemua negara 
terketjuali Djepang dan mungkin dju 
za INDONESIA, jang dikatakan 
mungkin tak mentjapai djumlah ta- N 
hun 1953. Ta 

Seluruh produksi dari 3 negara 
pengeksport beras jang besar, jakni 
Burma, Muang Thai, dan Indorjina 
menurut dugaan akan berdjumlah 
34.100.000.000 pound dim. 1954, jg? 
berarti 3.300.000.000 - pound lebih 

  

Lbesar dari produksi tahun 1952 
1953. , an 

SOVJET UNI BATALKAN 
PERKAWINAN 4 WANI- 
TA RUSIA DENGAN 
ORANG2 INGGRIS. : 

  

Menteri luar negeri Sovjet Uni. Ki 
Molotov telah. memberitahukan aa kepada rekannja dari Inggris, : 
Eden, bahwa perkawinan 4 wani- 
ta Rusia dengan warganegara? 
Inggris telah dibatalkan oleh pem 
besar2 Sovjet, Demikianlah kata 

le
   

  

sumber jang patut dipertjaja di 
London, hari Minggu, 

e “ 

 



    
      

   

  

JET DIATAS SE) “Untuk kedua -kalinja 
Makan an S 
pak pesawat jet jang terbang sangat 
tinggi dari djurusan Barat ke Timur 
Waktu itu pada djam 12.00 
Banjak penduduk melepaskan 
dangannja keatas mengikuti ketje- 

“Patam terbangnja pesawat 
meninggalkan asap putih 
pandjang. Tb en ag 

RP. 350.000,— UTK PEMBE- 
BANJASANA EUDO- 

    

    

   
   

'OGELPEST. 
memberantas adanja penja- | Untuk 

kit pes pada b'natang2 unggas (pseu- 
dovogelpest) dalam th. 1954,» Djawa 

  

tan Kehewaman Djawa Tengah te! 
| memadjukan rentjana sebesar 
. 350.000,— pada jang berwadjib. Bea 
ja sebesar itu dimaksud untuk dig 
nakan membelandjai 60 orang tena 

| ga vaccinateurs dan pembelian vac 
Cin, h 

Selain itu djawat: 

  

, | tersebut pun te 

r Rp. - untuk perongkos- 
an perhitungan hewan tahun ini. Me 

| purut keterangan, rentjana tersebut 
. mestinja masuk tahun 1953 tetapi 
berhubung satu dan lain hal dalam 
tahun itu tidak dapat dilaksanakan. 

Disamping itu tahun ini Djawa- 
tan Kehewanan Djawa Tengah ma- 
sih terus mendjalankan pemberantas 
an. penjakit rabies (gila andjing) seba 
-. emng rentjana pekerdjaan tahun 

PERESMIAN APOTHEEK 

Jah mengadjukan rentjana beaja sebe | 

| sar Rp. 20.000,— untu an 

2... Kemarin bertempat digedung Srads 
tuin diresmikan Apotheek .,Rima” 
dibawah pimpinan Drs. Kho Han 
Yao jang dihadliri pula oleh para 

.undangan. A eek tadi mendjadi 
miliknja N.V. Bima Apotheken. De- 

— ngan diresmikannja Apotheek tadi, 
maka djumlah Apotheek di Seina- 
rang ada 6 buah jang tidak terhitung 
kamar obat milik Pemerintah. 

DI INDONESIA BARU ADA 
Jek. 

“Dalam minggu ke-2 bulan ini dari 
Semarang akan bertolak — menudju 
Djakarta Ir. Beekee Hay, direktur 

' Sekolah Tehnik Menengah Sema- 
| rang untuk membitjarakan masalah 
-.. Sekolah Tehnik Menengah 

ta, 

- Djakarta 4 tahun. 

: itu dng. 
pihak jang berwadjib disana. Dalam 
keterangannja kepada ,,Antara” Ir. 

. Bee Hay, menerangkan bahwa per 
natia, pemerintah terhauap pendidik 

an ini dianggap masih belum tjukup. 
“berbeda dengan pendidikan sekolah 
“umum setingkat lainnja misalnja 
SMA jang hampir terdapat dikota? 
besar di Indonesia. Dewasa ini di In 
donesia baru terdapat 5 buah STM 
sadja itupun jang satu sama lainnja 
berlainan tingkat tahun peladjaran- 
nja seperti kalau di Bandung STM 
itu 4 tahun lamanja, di Jogja dan Su 

- rabaja 3 tahun dan di Semarang dan 
Ir. Beekee Hay 

berkehendak agar tingkat peladjaran 
. STM2 itu disamakan dan dengan de- 

| mikian bisa diperoleh peil jang 'sa- 
ma. 

—. Selandjutnja diterangkan, STM Se 
. marang kini memiliki 400 orang mu 
orid diantaranja 68 jang diharapkan 

— Julus dalam tahun ini dengan memi 
-Iiki keahlian bangun2an, ,mesins dan 
listrik. Belakangan ini baik dari pi- 
hak pemerintah maupun part'kelir 

| telah diterima banjak permintaan 
| akan tenaga2 ahli jang baru lulus da 

| Ti STM tsb. tetapi tidak mungkin di 
. penuhi karena dari sebanjak jang lu 
  

  

Hah dilangsungkan Sabtu 

putih Ata 

  

lah 

i Di Indonesia Terdapat 

12.000 Peladjar Pedj oang 

— UPATJARA RESMI pengerah- 
jan Kantor Urusan Demobilisan 
Peladjar (KUDP) Rayon II Ban 
dung kepada Koordinator Inspek- 
|si Pengadjaran Djawa Barat, te- 

bertempat digedung Balai per - 
djurit Bandung dengan mendapat 
pertatinn besar dari kalangan 
instansi2 pemerintah, djuga dian- 
taranja nampak Gubernur Djawa 
Barat Sanusi Hardjadinata, Wali- 
kota Bandung Enoch, dan lain2 
dari kalangan pendidikan. Widar- 
bo, Kepala KUDP Rayon II da- 
lam urajannja pada  penjerahan 
tersebut, telah meriwajatkan se- 
djarah pertumbuhan dan  keada- 
jan anggota2 demobilisan peladjar 

a|Rayon II sebanjak 1500 orang 
digu | demobilisan jang sedjak berdiri- 

nja KUDP di Bandung telah ber- 
usaha menjalurkan peladjar2 pe- 

tuk kembali kemasjarakat. 
Mengenai usaha2 jang telah didja 

lankan oleh pemer'ntah terhadap de 
mobilisan, lebih djauh Sribudojo Ke 
tua KUDP Pusat menerangkan, bah 
wa sedjak masa agressi Belanda' ta- 
hun 1948, oleh Djawatan Pengadja- 
ran telah diusahakan front scholen” 
dengan mobile-corps-pengadjaran jg 
bersifat sentral melalui Radio T.P. 
(Tentara Peladjar). 
Dalam masa redanja pertempuran 

jaitu dimasa Renville, pula disesuai- 
kan dengan alam rasionalisasi tahun 
1948 serentak diadakan sekolah per- 
Jina lengkap dengan asrama, 'serta 

| buku2nja dan sebagainja. Disamping 
|itu kursus tertul's setjara periodik se 
bagai pengadjaran dalam tingkat pe 
meliharaan-rohani bagi peladjar pe- 
djuang jang masih berada dipos2nja, 
diberikan djuga dimasa persetudjuan 
Roem — Royen sampai KMB. Dan 
setelah PP 32/49  ditanda-tangani 
Presiden, — maka segera diadakan 

| sula sekolah2 umum dan vak sesuai 

dgn. pasal jg. tertera dalam peratur- 
in itu. . Demikian Sribudojo, jang 
ichirnja menerangkan, bahwa tugas 
KUDP didalam rangka PP 32/49 jg 

lebih bersifat admin'stratie-compta- 
bel dan maatschappelijk-educatief 
dianggap sudah selesai, untuk kemu 
dian diteruskan oleh  Kementer'an 
PPK dan Pertahanan dalam bentuk 
baru jang sesuai dengan keadaan ma 
sa. 

Dapat diterangkan, bahwa peladjar 
pedjuang jang tadinja mendjadi tang 

gungan KUDP berdjumlah 12.000 pe 
ladjar diseluruh Indonesia, dan sebe 
lum discreen tertjatat 40.000 pela- 
djar dan mahasiswa. Penjerahan ter 
"sebut telah dimulai sedjak bulan jg 

lalu, dan diharapkan achir tahun ini 
penjerahan tiap2 KUDP sudah da- 
pat selesai dan diterima oleh Koordi 

nator Inspeksi Pengadjaran setempat. 
(Antara). 

MENTERI PEKERDJAAN 
UMUM MENINDJAU SE-—- 
KOLAH PELAJARAN 

SEMARANG. 
Tengah hari Sabtu Menteri Peker 

djaan Umum dan Tenaga tiba di Se 
marang dari Jogja dan menudju ru 
mah ked'aman Gubernur Budiono. 
Setelah makan siang rombongan 
Menteri dengan diantar oleh Guber 

menindjau .Sekolah Pelajaran Sema 
rang. Penindjauan 
Sekolah Pelajaran tersebut merupa- 
kan babak terachir dari rentjana per   Ius sebagian besar sudah masuk ika 

« tan dinas. at 

Sela dua hari  berturut-tarut 
mulai tgl. 9-3-1954 oleh Overste A. 

' BOESTOMI Kepala Sie V S.U.A.D.. 
selaku Ketua panitya ad hoc "pelak 
sana pemilihan umum dalim Ang- 

— katan Perang”, dengan  Majoor 
IMAM SOEKARTO Kepala Pene- 
rangan Angkatan Darat (S-U.A.D)) 
selaku Ketua panitya” Penerangan 
pemilihan umum dalam Angkatan 
Perang”, telah mengadakah pendje- 

| Jasan2 mengenai soal2 tersebut ber- 
tempat di Aula Stafkwartier A Di- 
visi Diponegoro. Hadlir pada perte- 
muap itu ialah semua Komandan Re 
simen dalam wilajah Terr.IV, semua 
Kepala Seksi, Kepala Djawatan/Di- 
nas/Bagian nivaau Terr. Ki 

. Selain itu, berdasarkan keputusan 
Plm. Terr.IV, maka di nivaau Terr. 
telah dibentuk suatu panitia penera-| 
ngan sedangkan di nivaau Sub Terr. 
dibentuk panitya Toam “penerangan | 
dan di seluruh P.D.M. panitya sub. 
team-2 penerangan. Kesemuanja itu 
untuk didjadika, satu-2nja saluran 
guna memberi penerangan kepada 
para anggauta Angkatan Perang da- 
lam wilajah bea Pn 

PENGURUS ,,SADAR” 
Pemuda2 Lempongsari pada tgl. 9 

Mare, 1954 berhasil membentuk se 
buah perkumpulan/persatuan Olah- 
raga Bulutangkis jang diberi nama 
SADAR” dengan susunan pengurus 
nja terdiri dari sdr.2: Soeranto, ke- 
tua, Djamian Std. wk. ketua merang 
kap penulis, Muhadi H bendahara, 
Soekaemi, usaha dengan dibantu be 
berapa orang lagi. Adapun maksud 
dan tudjuan ,,mempererat persauda 
raan dan kekeluargaan dilapang ke- 
olahragaan”. Sah Pot ag 

DIGIGIT ANDJING, 
' Minggu siang sekira djam. 12.00 

di Djl, Karimata ada seorang anak 
'jang-Serumur Ik. 4 tahun telah di- 
gigit seekor andjing, jang setelah 

menggigit anak tersebut, Lengan 
menggigit lagi orang tua jang ber- 
ada didekatnja.. Kedjadian itu dike- 
tahui oleh anggota Pulisi jang ke- 
mudian andjing itu dapat ditembak 

  

    

   
          

mati, dan terus dibawa gke Kabluk 
untuk diperiksa lel landjut. Kor- 
ban lalu diangkut RSUP. 4 
WINDON TA CHUNG SZE. 
Untuk meramaikan beridirinja se- 

windhu Ta Chung Sze, maka pada 
nanti tgl. 19, 20 dan 21 Maret jad. 
d'lgpangan Stadion Semarang 

| dilangsungkan pertandin 

    

    

“la segi tiga antara Kesebelasan Tsing 
Nien Hui (Solo), Union dan T: 
Chung Sze dng. token da tgl 
Ta Chung Sze — Union, 

— TN.H. (Solo) — Union: 
@TNH — Ta Chung 5 

BRENGURUS PS 
SEMARANG, 

Pengurus Tjahaja Semarang jang 
terbentuk baru2 ini sbb: Ketua TI, II : 
sdr. Zainal Gaos, dr. Darsono, Penulis 
dr. Oemar Moesawa, bendahara sdr. 
Rasjid dng dibantu sdr2. Hasar 

   
    

  

   

   S 

  

    

. habsji, Moh. Cheridp Ali Baswedan. | 
Alamat sekretaris: Kp. Drijahan 
405 AR atau Pasar Djohar vak 
no, “ Fu | Bs AE Sat 

Pa 

| rat? kuburnja sebagai bukti jang sah 
Funtuk mendapat pendjelasan - seper- 

    

“guru dari Sekolah Rakjat. 
Idalam ,.bovenbouw” 

|djalanan Menteri di Djawa Tengah 

dan sore harinja dgn pesawat terbang 
meninggalkan Semarang kembali ke 
Djakarta. 

PEMINDAHAN KUBURAN 
TIONGHOA. 

Dewan Pemerintah Daerah Kota 

«Besar Semarang minta diumumkan, 
bahwa berhubung dengan akan di- 
perluasnja kebun Binatang K.B. Smg. 

disebelah Selatan djalan Genuksari 
didesa Genuk, maka kepada pemi- 
lik/achliwaris dan jang diberi kuasa 
atas kuburan? Tionghoa terletak di 
daerah trsebut, diharap supaja da- 
lam waktu satu bulan mulai hari 
pngumuman ini berhubungan dengan 
Djawatan Pekerdjaan Umum Kota 
Besar Semarang bagian Perantjang 
Bodjong 146, dengan membawa su- 

Apabila dalam waktu tersebut di- 
atas tidak ada pemilik/achliwaris jg. 
melaporkan, maka kuburan2 terse- 
but akan dipindahkan oleh Djawa- 
tan Pekerdjaan Umum , Kota Besar 

Semarang ke pekuburan Umum di- 
desa Sendangguwo dan Kedungmun- 
du. 
PEMBENTUKAN SEKSI WA- 

£, NITA P.B.H. 
. Bertempat di Balai Pemberantasan 
Buta Huruf Pemali I pada Sabtu 

malam j.l. diadakan rapat untuk 
membentuk Seksi Wanita. Setelah 
sdr. Sukarmin, selaku penulis R.T. 
Pemali I memberi pemandangannja 
mengenai kewadjiban wanita, kemu- 
dian para bhadlirin setudju dibentuk- 
nja seksi wanita jang susunan pengu- 
rusnja terdiri dari njonja2 Sukar- 
map Pranoto, R. G. Narty Sunoto, 
ketua I, HI: Latipah, Sukinah, penu- 
lis I, HI, "Tan Lot. Nio, Reksodihar- 
djo, bendahara I, II: Nn. Djuminah, 

Nn. Suwarni, nj. Ruki, pembantu2: 
bag. pendidikan nj. Amat, bag. so- 
sial nj. Sastrodipura, nj. Kromo, pe- 
nasehat nj. Pringgotenojo. 

— REORGANISASI P.G.A.N. 
' Dalam konperensi dinas antara pa 
ra kepala P.G.A.N. (Pendidikan Gu 
ru Agama Negeri) seluruh Indone- 

Sia jang berlangsumg di Bogor dalam 

bulan Pebruari jl. antara lain telah 

diambil keputusan untuk mengada- 
kan reorgan'sasi dalam P.GA.N. Mu 

Hai tahun pengadjaran baru (1954/ 

1955) P.G.A.N. akan mempunjai 

.onderbouw” dan ”bovenbouw'. Pe 
ladjaran di ,,onderbouw” lamanja em 
pat tahun dan dianggap setingkat de 

    

    

    

rang akan ngan S.M.P. bag A. Setelah empat 
ingan sepakbo tahun diadakan udjian  (Staatsexa- 

.men). Mereka jang lulus dan meme 
kahi sjarat2 dapat ditagima di ”bo- 

': Ivenbouw” dan meneruskan peladja- 
rannja selama dfia tahun lagi. Setelah 
tamat beladjar .mereka — didjadikan 

Ketjuali 
mereka -jang 

lulus tadi dapat meneruskan peladja 
'rannja pada S.H.A. (Sekolah Hakim 

Agama) selama dua tahun, dan sete 

lah tamat akan ditetapkan gebagai 

Wakil Ketua pada Pengadilan Aga 

Ima. Mereka jang tidak dapat mene 

ruskan — peladjarawnja jaitu sampai 
di ,,onderbouw” sadja akan diterima 

sebagai pegawai pada kantor2 Agu-   Ima, 

KUDP Djawa| 

djuang itu kebangku sekolah un- | 
bantu Agen Polisi dari Detasemen, 

nur dan beberapa pembesar lainnja 

pada bangunan | 

JOGJA 
USAHA MENDIRIKAN 
Haa KAPEL.- i 

Atas usaha ummat Katholik, di 
desa Bonohardjo Kab. Wates Dae- 
rah Djokjakarta akan didirikan 
sebuah kapel jang kira2 dapat 
memuat 600 orang. TI 

Karena di.tempat tersebut me 

Kurban Missa serta tempat lof 
dan lain sebagainja. Adapun bea- 
ja tersebut akan dimintakan .ban- 
tuan dari para ummat Katholik jg 
suka membantu serta ichlas. 

USAHA PEMETJAHAN MASA: 
LAH KEANGGOTAAN DE- 
TASEMEN POLISI PA- 

MONGPRODJO. 

Lebih kurang 506 anggota Pem- 

Polisi Pamongpradja (D.P.P.) daerah 
Jogjakarta akan ditempatkan dipro- 
pinsi Djawa Tengah dan Djawa T'-| 
mur. 

ha dari Pemerintah untuk menjelesai 
kan masalah anggota? DPP didaerah 

Jogjakarta jang sedjak beberapa wak 
tu jang lalu tdak ketentuan akan na 
sibnja. Didaerah Jogjakarta terdapat 
Ik. 1200 anggota DPP jang ditem- 
patkan diketjamatan2 untuk memban 
tu mendjaga keamanan. DPP ini di 
bentuk pada waktu Pemerintah R.I. 
berkedudukan di Jogja guna memper 
kuat pendjagaan keamanan disamping 
tentara dan Polisi Negara, dibeajai 
oleh Kem. Dalam Negeri. D'daerah2 
lainnja DPP itu sedjak lama telah di 
hapuskan dan diganti dengan OPR 
(Organisasi Pertahanan Rakjat). 

WONOGIRI 
PERKEMBANGAN KOPERASI 

Fihak Djwt. Koperasi Wonogri 
menerangkan, bahwa kemadjuan2 
telah didapat dalam kesedaran ber- 
koperasi. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan selalu berkembangnja orga- 
n'sasi koperasi setiap tahunnja. Me- 
nurut tjatatan achir th. 1953, di 
Wonogiri telah ada 23 koperasi. Di- 
antaranja jang 7 berudjud koperasi 
desa, 13 koperasi kred't, 1 koperasi 
konsumsi dan 1 usaha nasional. 
Dan masih ada 9 koperasi jg masih 
dalam tingkat persiapan.  Tenaga2 
jang telah mengikuti kursus jang di 
selehggarakan oleh Djiwt. Koperasi 
Kares. Surakarta, di Wonogiri ada 
125 orang. 7 

PEKALONGAN 
MEMBUTUHKAN PINDJA- 

MAN RP: 2000.000-— 
Oleh kabupaten Pekalongan telah 

diadjukan perm ntaan pindjaman se 
besar Rp. 2.000.000 untuk keperluan 
pembangunan rumah2 pegawai oto 
noom kabupaten Pekalongan. Rentja 
na beaja pembangunan dari setiap ru 
mah Lk. Rp. 30.000,—. 

  

Hukuman Seumur 
. Hidup 

Dim Perkara Pembunu- 
| han Kpt. Subagio 

Kemarin Pengadilan Negeri di 
Semarang dibawah pimpinan Mr. 
Goenawan telah memutuskan per 
kara pembunuhan Kapt. Subagio 
jang terdjadi dalam bulan Djuni 

  

3010 
PEGAWAI KRATON MINTA 

| PERHAHIAN PEMERINTAH. 

mang kekurangan tempat untuk | 

Tindakan tersebut merupakan use | 

Sarekat Sekerdja Kraton Surakarta 
dalam rapat anggautanja baru2 ini 

telah memutuskan, sekali lagi minta 
perhatian Pemerintah Pusat, agar 
| nasib mereka mendapat perhatian, 
karena penderitaan pegawai kraton 
sudah tidak “dapat dipertahankan 

1, X 

Menurut keterangan pihak SSKS: 
"terhadap delegasi SSKS itu Menteri 
Dalam Negeri telah menjatakan 
sbb.: Ata . 

1. SSKS supaja menjusun konsepsi 
formasi dari pegawai kraton berda- 
sarkan atsa efficientie dan fulltimer, 
dan 2. setelah pegawai kraton ter- 
susun sebagai tersebut diatas, akan 

diberi djaminan dgn. mengingat da- 
sar2 sosial, keadilan dalam perbu- 
ruhan dan sebagai warganegara hi- 

dup jang lajak. Nk 
' Adapun pelaksanaannja akan di- 
atur sbb.: 1. Para pegawai kraton 
jang masih dipergunakan tenaganja 
di kraton menurut. formasi baru. 
akan diberi gadji sepadan dengan 
tingkat dan ketjakapan jang sama, 
menurut peraturan Negara, 2. Kele- 
bihan pegawai kraton setelah disu-. 
sun menurut formasi baru, akan di- 
perlakukan sbb.: a) Jang mempunjai 
bakat dan ketjakapan akan diberi 
pekerdjaan dilapangan Pemerintah, 
b) jang sudah pensioenrijp akan di- 
beri pensiun, c) jang tidak berhak 
menerima pensiun, akan diberi on- 
derstand, dan d)-jang berhubung de- 
ngan bakat dan ketjakapan tidak da- 
pat ditempatkan dilapangan  Peme- 
rintah — agar tidak werkloos 
akan diusahakan dan disalurkan di- 
lapangan lain, antara lain: transmi- 
grasi. 

Sebagai salah satu bukti bahwa. 
pegawai kraton itu menurut hukum 
adalah djuga pegawai swapradja, 
oleh SSKS dinjatakan, bahwa mere- 
ka itu, tak ada bedanja dengan pe- 
gawai2 kantor2 Kepatihan dulu di- 
dalam tingkat dan kedudukannja, se- 
muanja itu disebut' ,,Sunanaatamote- 
naren” dan belum pernah ada un- 
dang2 jang menentukan pisahnja 
(scheiding) diantara Rijks —- dan 
Hofambtenaren. 

PERTUNDJUKAN ,HELL 
DRIVERS”. 

Pada tanggal 28 Maret jang akan 
datang Serikat Sport Spedamotor Su 
rakarta akan menjelenggarakan per- 
tundjukan ,.Hell drivers”. Dim. per- 
tundjukan akan mengambil bagian 
djago2 dari Semarang dan Surabaja. 

Antara lain akan d'pertundjukan 
kendaraan menjerbu roda berapi. 

Pendapatan akan diserahkan kepa 

da panitia penolong korban bentjana 
Merapi. 

SALATISA 
. WAJANG-PURWO UTK 

MERAPI. 
A'tas insiatif Panitya  Bentjana 

Alam Tjabang Salatiga, besuk malam 
Minggu tgl. 20-21 Maret 1954, ber 
tempat diruang SGB Negeri akan di 
adakan pertundjukan wajang-purwa, 
dengan dalang sdr. Wignjosoetarno 
dan 'pasnden dari Solo. Pengun- 
djung2 jang terdiri dari para unda- 
ngan, akan dipungut sokongan pa- 
ling sedikit Rp. 5.— dan pendapatan 

  

| “Aie Nasi 
Ii Untuk Pengganti Susu 

2 dai 

|. Kental Di Medan 
1 

...SEDJAK mulai tahun - 1954 

hingga sekarang di Sumatera 
Utara boleh dikatakan sansat su- 
lit untuk mendapatkan susu2 ka- 

kampung? penduduk mulai lagi 
memberikan air nasi kembali ba- 

gi anak?2nja sebagai pengganti su- 

su. Djuga pada achir2 ini tam- 

pak hilang dari pasaran 

luar speda merk Dunlop maupun 
Goodyear, terutama buatan Juar 
negeri. Oleh karena itu harga 

band luar Goodyear jang tadinja 

berharga Rp. 26.- per bidji me- 
ningkat mendjadi- Rp. 50.- sebu- 
ah. Djuga seng dan sengen agak 

menurut ketetapan pengendalian 
harga. : $ 

Berhubung dengan kekurangan 
bahan2 ini, maka Kantor Pengen- 
dalian Harga terangkan, 
kekeurangan barang2 seperti su- 
su 'kaleng,- dan ' bouwmaterialen, 
disebabkan  sedikitnja pesanan 
ketika “ini karena kurangnja de- 
Viezen. Pk 

Berkenaan dengan susu ka- 
leng, kalangan Kantor Pengenda- 
lan Harga itu katakan, - 
untuk Sumatera Utara buat wak- 
tu 3 bulan hanja dimasukkan se- 
banjak 1500 peti susu Tjap No- 
na sehingga. dengan demikian 
stock jang dimasukkan itu tidak 
mentjukupi bagi penduduk. 

(Antara). 

m
a
s
a
 

leng, sehingga oleh karenanja di | 

'band2 ! 

susah diperoleh dengan - harga2 . 

bahwa 

“bahwa | 

lemen Dibutuhkan 
PANITIA PEMILIHAN In 

rensi tersebut ketua Panitia Pemi 
sumo memberikan pendjelasan te 
telah dilakukannja mi 

bih baik, terutama mengingat pe 

djustru karena pemilihan umum 

bukan kepentingan sesuatu golon 
orangan, tetapi adalah kepenting 
sjarakat. A 1 

alam mendjelaskan — tentang 

menundjuk kepada fatsat. 18 un- 
dang2 no. 7/1953 dengan mena 
rik kesimpulan, bahwa tidak da 

pat diartikan lain daripada adanja 
sentralisasi dalam usaha2  penje 

lenggaraan pemilihan umum itu, 
jakni, » bahwa pimpinan tertinggi 

ada pada PPI dan-panitia2 penje 

lenggara didaerah hanja mendja: 
lankan instruksi2 jang diberikan 
oleh PPI. Djika misalnja Panitia2 
Penjelenggara didaerah ada inisia 
tif untuk kepentingan daerahnja, 

misalnja dengan mengadakan tja 

ra2 jang tertentu disesuaikan dgn 
keadaan daerah, maka hal itu 
harus terlebih dulu dibenarkan 
oleh PPI, dan adalah tidak seha 

rusnja, bahwa mengenai sesuatu 

hal maka Panitia Penjelenggara 
itu Jalu langsung berhubungan 
dengan Pemerintah. £ 

: Pertanggungan djawab. 

Diterangkan, bahwa PPI bertang- 

gung djawab kepada Kabinet dgn 

melalui satu schakel, jaitu Panitia Ad 

hoc jang didalamnja duduk Menteri 

Kehakiman dan Menteri Dalam Ne- 

geri. Meskipun PPI bekerdja hanja 

  

  

DALAM 

. datangkan dari luar negeri guna 

musim hudjan maupun musim 

D.P.U. Propinsi Djawa Tengah, 

Perdagangan 
Dgn Hongkong 
Sementara Dihentikan? 

A EM 
Ri TA 1 Et . 

an 

1 

untuk semen 

  

      
    

bhs 

esia menggunakan  tjara2 
»istimewa” untuk memperoleh 
valuta asing, demikian disiarkan 

ada hari 3 btu oleh pers Hong   bersh akan disokongkan kepada pa 
ra korban Merapi. 

AMATEUR-FOTOGRAAF 
»DIAFRAGMA”.. 

D'antara beberapa penduduk di Sa 
latiga (para amatewyfotograaf) ba: 
ru2 ini telah dibentuk suatu perkum 
pulan dengan nama ,,Diafragma”.   1951. Setelah mempertimbangkan 

pelbagai soal dan keterangan2 jg 
diberikan oleh saksi2 selama dia- 
dakan pemeriksaan, achirnja ha- 
kim mendiatuhkan hukuman se- 
umur hidup kepada terdakwa 
Abdullah bin Said dan 12 th. di- 
potong selama berada dalam taha 
nan kepada terdakwa kedua Suadi 
bin Suwardi. Seperti diketahui, 
permintaan fihak Djaksa ialah 
pada terdakwa pertama didjatuhi 
hukuman 13 th. dan terdakwa II 
3 th. dan 8 bulan pendjara. Pem- 
bela terdakwa Mr. Djojoputranto 
minta 

beri kesempatan untuk berpikir 
dalam tempo seminggu. 

SJAIFUL BACHRIE MENG- 
HIBUR SEMARANG. 

Dengan singkat dapat dikatakan, 
bahwa pertundjukan - Orkes Radio 
Djakarta dibawah pimpinan Sjaiful 
Bachrie di Semarang pada hari 
Sabtu dan Minggu malam, mentja- 
pai succes besar. Baik ditindjau dari 
hasil commerciil-nja, (kedua malam 
itu meskipun ada hudjan, bangsal 
penuh sesak), maupun dilihat dari 
mutu hidangannja. Barisan penjanji: 
Norma Sanger, Bing Slamet, Mien 
Sondakh, Ping Astono dan Effendie 
ternjata mempunjai tjukup nilai2 jg. 
dapat mengikat hati penonton, hing- 
ga applaus publiek pun selalu gemu- 
ruh. Disamping itu tentu sadja tak 
dapat dilupakan hidangan orkesnja 
jg: beranggauta lebih dari 40 orang. 
Dalam selingan2 dagelan jang me- 

rupakan atraksi istimewa, benar2 
radja2 lawak Tjepot & Udel, dan 
lebih2 Bing Slamet, “dapat membi- 
kin penonton sakit perut. Istimewa 
lagi karena lelutjon2nja semua ser- 
ba orisinil, sindiran2 tepat (menge- 

nai telpon dan pegawai negeri, mMo- 

bil dinas). 
Sajang pertundjukan malam perta- 

ma terganggu hudjan lebat dan di- 

samping itu ada pula ,,gangguan2” 
jang sebetulnja bisa dikurangi, ialah 
kesibukan djuru2 potret jg. kadang2 
bisa menghilangkan sfeer penonton 
jang mau menikmatkan sesuatu lagu 
dan suara. Misalnja waktu penonton 

enak2 menikmati suara njaring Nor- 
ma Sanger dalam ,,Kasih diambang 
Pintu” jang ia njanjikan penuh. ge- 
voel, tiba-tiba terganggu chajalnja, 
karena dihadapannja mendadak son- 

tak enak sadja ada djuru2 potret jg. 
terus berdiri diatas kursi atau tem- 
bok depan dan memotret sampai be- 
berapa kali. 

Kalau mengenai — pemotretan2 
orang2 berpidato tak mengapa. Tapi 
dalam pertundjukan2 seni suara, 
memang gangat dibutuhkan ketena- 
ngan untuk mentjiptakan dan mem- 
pertahankan adanja suasana jang 
tjotjok dan tak mengganggu penon-   ton2 lainnja jang ingin menikmati 
seni suara itu, 

supaja hakim beri huku- | 
man seringan2nja. Terdakwa2 di- | 

Maksud dan tudjuannja jalah dgn. 
setiara gotong-rojong untuk menam 
bah dan memperluas  pengetahuar 
para anggauta dalam lapangan seni 

foto, sedang djuga diberi peladjarar 
untuk ,.ontwikkelen” dan ”afdruk- 
ken” foto2 sendiri. Begitu pula dise 
diakan alat2 foto dengan harga ri- 

,ngan. Pengurus terdiri dari W. K. 
| Hoyer, ketua, F.C. Marks, penulis 

Kali Taman. 

TJILATJEP 
GERAKAN KONSOLIDASI 

BERSAMA. 

  

seminggu lamanja, 
temasuk dalam wilajah Sektor 445 
dimana termasuk 5S buah Ketjamatan 
diwilajah Tjilatjap sedang diadakan 
gerakan penerangan bersama jang 
bersifat konsolidasi menudju kearah 
stabilisasi Pemerintahan setempat. 
Rombongan itu terdiri dari Militer, 
P.P. Djapen, Djapena dan beberapa 
Djawatan lain jang ada 'hubungan- 
nja dengan soal2 tersebut. 
- Perlu diwartakan, bahwa dalam 
waktu 3 bulan jang achir2 ini didae 
rah operat'e Tjilatjap barat keadaan 
sunji artinja situasinja sudah aman 
kembali. 

Dari fihak jang berdekatan diper 
oleh kabar, bahwa guotum tjalon ha 
dji th: 1954 ini untuk seluruh dae- 
rah Kabupaten Tjilatjap telah dite- 
tapkan jakni sebanjak 125 orang, se 
dang banjaknja djumlah pendaftar 
jang sudah disampaikan  kefihak 
atasan sebanjak 271 orang. 

Dari djumlah sebanjak itu, jang 
199 orang diantaranja . adalah sisa 
dari pendaftar2 th. '53 jang belum 
dapat berangkat, karena tidak men 
dapat tempat. 1 
Untuk menjelesaikan undian dari 

para tjalon2 itu untuk mentjukupi 
besarnja guotum jang telah ditetap 
kan, maka dalam waktu s'ngkat jad 
ini, di Kota Tjilatjap akan dibentuk 
sebuah Panitya chusus, jang anggau 
ta2nja telah ditentukan, jakni terdi 
ri dari: £ 
a: Bupati, Kepala Daerah. b. Se- 
orang pegawai KUAK. Seorang ang 
gauta DPRDS. d. Seorang Pengurus 
P.H.I. e. Seorang Alim-ulama. 

ANAK MENDJADI KORBAN 
HARIMAU. 5 

'Se-ekor harimau besar hari 
Dium'at jl. telah menggondol se 
orang anak umur 3 tahun berna 
ma Sipon di Kawunganten (Tjila 
tjap), pada saat mana sang anak 
SedaNy tidur njenjak diatas gubug 
nja bersama neneknja jg sedang 
menunggu tanaman dalam peka 
rangan/kebunnja. Ke-esokan hari 
nja setelah ditjari, barulah dikete 
mukan sisa2 dari korban itu, 

  

merangkap bendahara A.J. Kuiper. 
pembantu, Alamat sementara: Hotel 

Sedjak tanggal 11-3-'54 ini hingga 
ditempat2 jang, 

OUOTUM DJUMLAH HADYL | 

ong. Menurut harian2 Tionghoa 
. di. Hongkong, perbuatan2 bebera 
Ipa pedagang Indonesia ini. bagi 
golongan oposisi merupakan ala- 

yan untuk melantjarkan ,,serangan 
sengit terhadap pemerintah pusat” 
Yi Djakarta. : 

Menurut harian2 tsb. pemerin 
ah Indonesia memerintahkan un 
tuk menghentikan guna sementa 
ra waktu perdagangan dengan 
Hongkong itu untuk memungkin 
kan ,,dilakukannja  penjelidikan 
jang teliti sekali terhadap keada 
an ini.” & 

Menurut harian2 Hongkong ter 
sebut menteri keuangan Indonesia 
katanja tidak puas terhadap perin 
tah penghentian perdagangan utk. 
sementara waktu dengan Hong- 
kong itu, jg katanja dikeluarkan 
pada waktu menteri keuansan se 
dang melakukan kundjungan in- 
speksi diluar Djakarta. (UP) 

Personelia. 
ATT 
TIMBANG TERIMA PIMPI- 
NAN DAN TANGGUNG 
DJAWAB KOMANDO 
DAERAH MARITIEM 

DJAKARTA. 
(Pada hari Sabtu pagi tanggal 

13. Maret jang baru lalu bertem- 
pat di Kesatrijan Angkatan Laut 
Djakarta telah dilangsungkan tim 
bang terima pimpinan dan tang- 
gung djawab Komando Daerah 
Maritiem Djakarta dari Major 
Pelaut E.H.. Thomas, kepada Ke- 
pala Staf K.D.M.D. Kapten Pe- 
laut Ayub Laya selaku Pendjabat 
Komandan K.D.M.D. baru. 
" Selandjutnja dikabarkan, bah- 
wa Major E.H. Thomas tersebut 
beserta seorang perwira  lainnja 
jalah Major G. Wagiman, Senin 
pagi djam 09.15 telah berangkat 
dari Kemajoran menudju ke Ame 
rika Serikat dengan menumpang 
kapal terbang K.L.M, Di Ameri- 
ka Serikat kedua Perwira Pelaut 
ini, akan tinggal selama 6 bulan 
guna mengikuti pendidikan Gene 
ral Line Course pada U.S. Naval 
Post Graduate School di Monte- 
bay 

  

TARTO MEMBERIKA 
TJERAMAH. : 

"Tg. 22 s/d 31 bulan ini Sobsi dae 
rah Djawa Tengah akan melangsung 
kan tjeramah2 ditjabang2nja antara 
nja di Semarang, “Tjilatjap, Purwoker 
to, Jogja, Magelang, Tegal, Pekalo- 
ngan, Sragen, Klaten, Salatiga, Ku- 
dus tentang hasil kongres Kesatuan 
Buruh sedunia di Wiena jang akan 
diberikan oleh Nona Rantijem dan 
Sutarto jang baru datang dari Aus- 
tria sebagai delegasi. 

RAPAT PANITIA KAPOK. 
Rabu, tgl. 17 Maret jad. bertem- 

pat digedung Shang Hui, Gg. Tengah 
73, Panitia Kapok akan mengadakan 
rapat untuk mengesjahkan Angg. Da 
sar Perusahaan Kapok Djawa Te- 
nu Rapat tsb dimulai pada djam 
15.00,   

Waduk Tjatjaban 
Akan Selesai Achir Desember 1954 — 

Dapat Berisi Air 85 Djuta M3- 

(Oleh: Pembantu Kita). 

USAHA Pemerintah untuk memperbaiki hasil bumi 

bahan makanan di Tanah Air kita sendiri agar tidak perlu lagj men 

bumi dan terutama beras, maka sawah2 jang memerlukan air ter 

atur akan mendjumpai gangguan hebat, bilamana tidak diketemu 
kan tjara untuk memelihara adanja air jang tjukup merata pada 

maka waduk Tjatjaban jang terletak didaerah Ketjamatan 
dungbanteng dan Pangkah ig kini sedang sibuk dikerdjakan 

mendapat perhatian dari Pemerintah. 

ang Fachir bulan Desember. th. 1954. 

.NONA RANTJEM DAN SU: | 

menampung kekurangan2 hasil 

kemarau. Untuk keperluan 2 
@- 

oleh 
pada tgl. 11 Maret 1954 telah 

“Hal ini terbukti bahwa pada 
tanggal tsb. diatas oleh Menteri 
Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
(Moh. Hasan) dengan rombpngan 
nja a.l. tampak pula Gubernur 
Djawa Tengah Boediono, telah 

| mengadakan  penindjauan pem- 
buatan waduk Tjatjaban tsb. 

Dalam keterangannja Bupati 
Tegal kepada Menteri Pekerdjaan 
Umum diantaranja diterangkan, 
bahwa pembuatan waduk Tjatja 
“ban tsb. diharapkan akan selesai 

Perlu diketahui bahwa waduk 
Tjatjaban ini dimaksud untuk 
memperbaiki keadaan pengairan 
didaerah2 Kumisik, Gung, Ram- 
but, Grogek: dan Simangu #ang 
djumlah luasnja k.l. 39.000 ha. 
Selandjutnja daerah perairan Tja 
tjaban baru jang luasnja 1.900 
ha dan tergantung pada air hu- 
djan akan terdjamin pengairan 
nja. Disamping itu masalah air 
pembilas (spoelwater) Tegal akan 
menemui pemetjahannja pula. 

status PPI, ketua S. Hadikusumo | 

Mendjelang Pemili- 
| han Umuw Nanti 
Untuk Memilih Seorang Anggauta Par- 

Biaja Rp 400.000 
donesia buat pertama kalinia hari 

Djumaat jl. mengadakan konperensi dengan pers. Dalam konpe- 
lihan Indonesia (PPI) S. Hadiku- 
ntang status PPI, persiapan2 jang 

ja Ijelang pemilihan umum, serta mengharap- 
kan adanja kerdja-sama jang lebih erat antara PPI dan pers su- 
paja usaha2 penerangan mengenai pemilihan umum mendjadi le- 

ntingnja usaha penerangan itu 
jang dihadapi sekarang ini adalah 
gan, atau pihak, maupun perse- 
an seluruh golongan didalam ma- 

melulu untuk kepentingan seluruh ge 
longan: dan lepas daripada kepenti- 
ngan2 pol'tik, namun PPI tidak ting 
gal diam terhadap susunan beberapa 
Panitia Penjelenggara didaerah, se- 
bab reaksi jang demikian menurut 
pendapat PPI mungkin menimbul- 
kan hal-hal jang tidak  melantjar- 

kan - djalannja pemilihan umum 
dikemudian hari. Oleh karenanja ma 
ka- PPI telah mengadakan perhubu- 
ngan dengan Panitia Ad hoc dan 
akan men'ndjau persoalan tersebut 
setelah bahan2 jang diterimanja tju 
kup. 

1 anggauta Parlemen 
atau Konstituante ,,har- 
ga” Rp 400.000.— 

Djumlah Panitia - Pendaftaran 
Pemilih diseluruh Indonesia ada 
43.249, djumlah Panitia Pemu- 
ngutan Suara 3139, Panitia Pemi 
lihan Kabupaten 205, Panitia Pe 
milihan 16 (termasuk Irian Barat). 
Pjumlah pegawai di PPI (topfor- 
masi) 75 orang, sedang jang di 
butuhkan untuk pelaksanaan pe-' 
milihan umum diseluruh Indone 
sia ada 55.380 pegawai, diantara 
nja jang pegawai tetap 47.900 
orang. , : 

Karena menurut perkiraan 
akan dipilih Ik. 250 anggauta un 
tuk Parlemen dan 500 orang utk. 
Konstituante, sedang anggaran be 
landja pemilihan umum 300 dju 
ta rupiah, maka ,,harga” dari 
tiap2 anggauta Parlemen atau 
Konstituante adalah Rp 300 djuta 
dibagi 750 ada Rp 400.000.— 

Panitia Optimistis. 

pikemukakan oleh S. Hadikusumo 
bahwa PPI optimistis dalam mendja- 

lankan kewadjibannja, dan dasar da 
ripada optimisme ini ialah: Kebera- 
nian PPI melihat realitet jang ada 
dan bekerdja tidak utk. kepentingan 
golongan2 tertentu tetapi untuk selu 

ruh golongan”di-masjarakat, maka tu 

djuan jang utama daripada PPI ialah 
supaja seluruh rakjat Indonesia jg 

sudah mentjukupi sjarat2nja turut ser 
ta dalam pemilihan umum jang akan 

datang. 
Diterangkan pula bahwa achir bu 

lan ini akan diadakan konperensi di 
nas dengan wakil2 Panitia Pemilihan 
bertempat di Djakarta, kemudian 
akan disusul pula dengan konperen- 
si2 jang akan diikuti oleh wakil2 da 
ri panitia2 penjelenggara jang lebih 

bawahan, sedang instruksi2 jang mem 
beri pengertian lebih landjut tentang 
undang2 no 7/1953 serta"P.P. no. 9/ 
1954 pun telah dikirimkan kepada 
Panitia2 Penjelenggara. 

'S. Hadikusumo mengemukakan ba 
hajanja "apabila pengumuman2 ten- 
tang pemilihan umum 'itu katjau-ba- 
lau karena pelaksanaannja bers'm- 
pang-siur, maka oleh karenanja pene 
rangan untuk Kementerian? lain di- 

sentraliseer pada Kementerian Penera 
ngan, pemilihan kedalam artinja ke- 
pada Pan'tia2 Penjelenggara dilaku 

| 17.45" Aneka 

  

SUPPORTERS UTK ASIAN GA-: 
MES II MANILA. 

- Pengurus Komite Olympiade Indo 
nesia mengumumkan tentang suppor 

ters untuk Asian Games ke-II di Ma 

nila sbb : $ 
Oleh Pengurus KOI dikandung 

maksud untuk memberi bantuan ke 

pada para penggemar olahraga jang 
ingin ke Asian Games II di Manila 

sebagai supporter atas beaja send Ti. 

Sebelum .maksus itu dapat di- 
umumkap setjara resmi kepada para 
peminat melalui topoganisasi Ma- 
sing2 perlu Pengurus KW mendapat 
|kan ketentuan2 tentang : 
a. Fasilitet2 jang dapat diberikan 
oleh Organizing Committee di Mani- 
la terhadap para supporter. 

b Deviezen jang dikeluarkar para 
supporter untuk perdjalanan ke Ma 
nila p.p. dan beaja penghidupan s€ 
lama di Manila. 

Hasil usaha Pengurus KOI menge- 
nai hal2 tsb. di atas ternjata tidak 
memungkinkan untuk memberi ban 

tuan sedikitpun kepada para pemi- 
nat supporters karena: 

1. Untuk para supporte, baik Orga- 
nizing Committe maupun Pemerin- 
tah Pilipina tidak dapat memberikan 
fasilitet lain dari pada apa jg. berla- 

ku untuk setiap orang jang datang 
di Manila sebagai tourist. 
2. Berhubung keadaan deviezen nega 

ra kita dewasa ini Pemerintah Indo 
nesia tidak mungkin dapat membe- 
rikan bantuan deviezen kepada para 
supporter, baik untuk beaja perdja- 
lanan maupun untuk beaja tinggal 
(staying-expenses) di Manila. 

Maka dengan ketentuan2 tersebut: 
diatas Pengurus KOI dengan amat 
menjesal memberitahukan kepada se 
mua peminat olahraga . jang ingin 
ikut sebagai supporter rombongan ki 
ta baik mereka jang sudah ataupun 

jang hendak mengadjukan perminta 
an, bahwa Pengurus KOI tidak da- 
pat memberi bantuan apa2 terhadap 
keinginan mereka itu. (Antara). 

»Yolle 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 17 Maret 1954: 

Djam 06.10 Gamelan Degung: 
06.45 Irama ringan: 07.15 Orkes 
Lou Preager: 12.05 Bunga rampai, 
12.45 Beginald Dixon: 13.15 Djo- 
get Malaya, 13.40 Ziegler: 14.00 
Tri Irama, 17.05 Taman - Kusuma: 

puspa warna, 18.15 

Njanjian Ramlee & Momo: 18.30 

Baret populer: 19.15 Dunia olah 

raga: 19.30 Mendjelang Malam, 
20.30 Ork. Puspa Kentjana, 21.15 
Sandiwara Radio: 22.20 Petikan Wa 

jang Orang, 23.30 Tutup. 

Surakarta, 17 Maret 1954: 

Djam 06.03 Njanjian gembira: 
06.15 Ruangan Gerak Badan: 06.45 
Tango. Orkes Malando, 07.15 Ratna 
dil.» 07.45 Sydney — Thompson, 

12.03-12.45-13.45 wKlenengan dari 
'puro: 17.05 Bu Nies dengan kanak2 
'nja: 17.45 Varia. Djawa Tengah: 
17.55 Rajuan Putri, 18.20 Mimbar 
Pembangunan: 18.30 Sendja meraju- 
raju: 19.15 Ruangan A.P., 20.30 

Camera Televisie”, 21.15 Sandiwa- 
ra Radio: 22.15 Klenengan Leng- 

kap: 23.30 Tutup.   kan oleh PPI, dan disamping itu PPI 
.mmembuka pintu” “setiap saat bagi 

pers jang memerlukan keterangan2. 
Ia terangkan, bahwa sampai kini, 
apa jang sudah dilaksanakan oleh 
PPI tidak menjimpang atau menja- 
lahi maksud undang2 no. 7 serta P.   

Dengan adanja waduk Tjatjaban 
diharapkan tertjapa'nja hal2 jang be 
rikut: a. mengurangi kemungkinan 
kegagalan tanaman dimusim hudjan 

maupun dimusim kemarau. b. mem 
perluas tanaman mus m kemarau se 
baik-baiknja jaitu, tanaman padi ga 
du polowidjo dan tebu, dan pula 
memperluas tanaman musim hu- 
djan. 
Waduk ini d'buatnja dengan ben- 

dungan kali Tjatjaban pada tempat 
dimana bukit dilalui. Tingg'nja ben 
dungan adalah 37 m. dan isi waduk 
akan berdjumlah 85 djuta m3. Ma- 

sih ada kemungkinan mempertinggi 
bendungan itu, sehingga isi waduk 
akan lebih banjak. 
Bendungan jang akan diadakan da 

lam ketehnikan, bendungan ,,homo- 
gen' akan berisi 450.000 m3. Tanah 
ini akan diambil “dari komplex ta- 
nah2 jang letaknja sedjauh 4.5 km. 
dari sini. Air jang dapa, diambil da 

Iri waduk akan maximaal sebanjak 
15 -m3/sec. Dua koker dari gewa- 
pend beton dengan  profiel berba- 
ngun lingkaran (cirkelvorming), ma 
sing2 mempunjai diameter 2.10 m. 
bersih, kini sedang dikerdjakan dan 
dibuatnja pada sisi kanan dari kali. 
Menara pengambilan (aftaptoren) 

dibuat dari gewapend beton, tinggi- 
nja 32 m. dengan diameter 5 m. 
Alat2 “penutup (afsluit-m'ddelen) da 
Ti masing2 koker jang ditempatkan 

pada bawahnja aftaptoren, mempu- 
njai bentuk ,,naaldafsluiter” sebagai 
penutup pengatur (regelafsluiter) dan 

(suatu vlinderklep sebagai  noodaf- 
isluiter. Vinderklep ini perlu untuk 
"dapat menahan masuknja air keda- 
lam aftaptoren, bilamana ada keru- 
sakan dalam aftaptoren. 

Dibawah, dimana  koker2 keluar 
dari waduk akan ada suatu ruasan- 
pengukur air (meetpand) dengan 
Rehbock meetschot jang dapat di- 
stel. Urtuk membuang air jang ke- 
lebihan maka disisi barat daja dari 

bendungan d'mana ada tempat ren- 
dah dibuat suatu overlaat sepan- 
djang 40 m. 
Dengan pembangunan waduk Tja- 

tjaban ini maka dapat diharapkan 
tertjapailah hasil bumi jang lebih 
tinggi, jaitu: kira2 10.000 ton padi 
dan 4.800 ton polowidjo, jang da- 
pat dinilai dengan uang : sebanjak 
Rp 12 setengah djuta setahun. 

  
SNAA 

HARGA MAS DI SEMARANG 

Semarang: 15 Maart 1954,   
“ 

Berisi air 85 djuta m4, 
| 

P. no. 9/1954. 
Achirnja 'ia terangkan, bahwa un- 

ituk kepentingan keamanan pada sa 

at pemungutan suara chususnja dan 
pemilihan2 pada umumunja, PPI te 
lah mengadakan pertemuan dengan 
p hak Kementerian: Pertahanan dan 
Kepolisian Negara “sebagai permula 
an daripada penindjauan dalam soal 
ini. (Ant). 

Jogjakarta, 17 Marey 1954: 

| Djam 06.10 Saronan pagi: 06.30 
Tjlempungan, 07.10 Tjlempungan 
(landjutan): 12.05 Puspa ragam Ba- 

' rat» 12.30 Hidangan .,Rejog Aseli”: 

1 13.10 Serbabagai daris Malaya, 13.40 
Pianoforte solo, 14.00 Krontjong di 
waktu siang, 17.00 Mari bergembi- 
ra, 17.45 Pendidikan Agama: 18.00 
Suara Petang: 18.30 Peladjaran La- 
gu Djawa, 19.15 Ruangan Keseha- 
tan, 19.40 Instrumentalia Kron- 
tjong: 20.15 Varia: 21.15 Sandiwara 
Radio, 22.15 Orkes Studio Djakat- 
ta, 23.00 Tutup: 

  

ri tanah, ialah jang dinamakan da-: 

24 karaat: djual Rp. 38,50 
Beli y 38, — 

|22 karaat: djual aa) 
Beli ag 34, —     

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 12-3-1954 jang di- « 

terima: Suara, Merdeka” Ak. io senen an Rp. 137.671,30 
Penerimaan baru: : 
Pen Sek. “Ijepuk Hepi eko Rp. 286,85 
P.G.R.I. Tjab: Djuwana, Djuwana ... ,, 160,— 
R.T.S. Sumber Tjirebon/S.R. No. III 

Kab: 1Fjirehon, ana Rea BO — 
SIR, VI Laki2-1 Parakan Pane Ankita an OT 

Kepi. S.R. VI Prembun Banjumas ... ., 62/— ! 
S.R. VI No. 6 Demak di Kadilangu ... ,,' 54,— 
Kepl. S.R. 6 th. Tlogowungu Pati |... 54,— 
Kepl. S.R. No. 2 di Pamotan (Rem- : 

bang Lan Ide en Una Pena LAU 2 — 
S.R. V No. 16 Kebodjongan -...o... Pn Do ka 
S.R. VI No. 3 Sidaredjo (Ijilatjap) ... ,, 24,60 
S.R. VI Al-rsjad Purwokerto ........ Ka AU 
Kepl. S.R. VI No. 2 Tjomal, Pemalang ,, 23,50 
S.R. III Karanggintung  Kemrandjen, 

Sitiipitt ho Pan PRA KA et ai na UD ya 
P.G.R.I. Ranting Tegowanu, Gubug ,, 18,75 : 
S.R. IV Gondorjjo Klepu Ungaran.... ,,  19,— 
S.R. I/IHI th. Brati Kajen Pati ......... 1 1525 
Pen. S.R. Wonopringgo (Pekalongan) ,, 16,45 
Pen. S.R. Wonopringgo (Pekalongan) ,, 16,90 
Kepl: S.R. VI No. I Peklintingan Ta- 

man, Pemalang wong Bes SK 3,t0 
S.R. 4 Asinan Katj. Bawen ....i....... 0 aa 
S.R. I Djambu Ambarawa ......i..... 15, — 
S.R. IHI/IV Tandjungsari, Pemalang ,,  13,— 
Kepl. S5.R. VI Kadjoran, Karanganjar ,,  15,— 
Kepl. S.R, VI Ribug No. 13 Wonodadi ,, 15,— 
Kepl. S.R. Gajamsari Melunung ...... Sk Ao 
S.R. VI Gebangsari, Tambak, Sumpiuh, 

Banjumas ....i. RA Rn NA NEK NYA 
Kepi. S.R. III Mungseng, Temanggung ,,  13,— 
Kepl. S.K. VI Bengkal Kranggan, Te- 

MANYLLUNG serasa ea EN Ae mak oi Aa ep Tbk 
Kepl. S.R. Glempang Wil. P.S, Maos, : 
MAS, 0.5 20NNa TA AN an is una Tana ena H3 

Kepl. S.R. VI Susukan, Salatiga ...... Fa 
Kepl. Sek. K.P.K.B. Wanaredjo Wil. 
(PS. Madjoang ee ah ha 17:— 
Kepi. S.R. III No. 32 di Djogobojo, 

Pur woredjo ea te ah da sean 
S.R. Ill No. 32 di Djogobojo,. Purwo- 

tedjo Kedu niken kanan ngak na 17, — 
Kepls S.R. HI Tjindago, Kebasen Wil. 
PN Rea aa Sana en en pat sen akh 3 1/ 

Pem. K.P.K.B. Kebasen Wil. Banjumas " ,, 18,50 
Moch. Jasin Gg. 11/34 di Tjepu ...... a 7,50 
Wanita - Katolik  Randusari Semarang ,,  85.— 
Wanita Katolik Gedangan Semarang .,  50,— 
Wanita Katolik Atmodirono Semarang ,,  35,— 
Wanita Katolik Karang Panas Sema- 

PENPO Mek enakan PAN Dan anna 0 25 
Peg.2 Sciasiun Semarang Tawang ...... KH Orn3O. 1.558,40 

. Na SM ah kanak ara PO lo Bk 

Djumlah : Rp. 139.229,70 
Semarang, 13 -3 - 1954,   
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(| Ina SI Tuduhan Mr. 
S (Dilakukan Setjara KE a 6 

derland “X. MR. MOHD. ROEM, bekas 
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   | mempunjai sangkut 

"(mana terbukti ari 

“| jan baru sadja 
sitet Islam di Sumatera 
Agustus tahun 

      

TE |longan jakni pertama segc ar 

aa 2g jang telah Ba 
bekas | Kan tindakan? pelaksanaan 

MAL 

|. Mengenai golongan ini djadi 
Iv. harus ditunggu laporan 2 pa- 

: Mn an rs butir nang Titia negara urusan pembagian 
“3 3, Pear dalan Dutir,, UAN$ | kanah2 perkebunan, sel Sa Miwaratksage na ne An$ | merintah dapat mengambil kepu | un Open sebanjak 10.000 rupiah tusannja. Sedjak bulan Dianuari s ga ipasar gelap Indonesia. tahun ini telah dilakukan okupasi? elaut2, terutama orang2 Djawa tanah baru setjara tidak sjah. menjelundupkan uang2 emas | Okupasi2 baru ini mempunjai 

mungkin dengan dijalan jatar belakang jang sama sekali m unjikannja - didalam tuMit2 | berlainan - dengan jang “sudah2, | Sepatu dan sandal jang dipakainja. demikian mr. Roem jg selandjut x Reserse Amsterdam — menduga, nja mengatakan, bahwa pada bahwa penjelundupan uang emas itu okupasi2 jang .,lama” “bagi buruh telah dilakukan sedjak lama. Dari perkebunan? di Sumatera Timur pemeriksaan jang dewasa ini masih terdapat alasan untuk melakukan dilandjutkan ternjata, bahwa pem. tindakamnja itu jakni untuk men beajaan penjelundupan ini dilaku- tiari penghidupan, karena ketika kan di Nederland. Ueng dollar emas jepang - menduduki Indonesia 
tadi dibeli dengan uang perak Belan- dan ketika djaman revolusi, per Ga jang banjak djuga digemari orang kebunan2 tsb. ditutup sehingga 

TA Kana buruh2 tadi tidak ada jang men Reserse Amsterdam menganggap. diaminnja. Oleh karena itu buruh bahwa peristiwa ini mungkin hanja terpaksa untuk mentjari penghi merupaka, sebagian ketjil sadja da- j 1 SEDBRIAN, RC a dupannja sendiri dengan salah sua 
oTi perkara jang lebih luas. (AFP). tu djalan dan mereka mulai me 
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Sj at” Djadi Mahasiswa 

Peladjar Ikatan Dinas 
... DENGAN PERATURAN Pemerintah No. 15 tahun 1954, PEN ON. menekankan peraturan baru tentang ikatan dinas # i mahasiswa tjalon pegawai negeri sipil jang beladjar didalam 1 diluar negeri sebagai pengganti berbagai peraturan pemberi ', tund 2 dinas jang ada. Peraturan tersebut berlaku mu- 
lai 10 Maret 1954. Pada universitas2, sekolah2 tinggi atau lemba- "ga2 pendidikan didalam dan diluar negeri, mahasiswa dan peladjar 

ibeladjar atas biaja negeri dengan mendapat tundjangan 
| ikatan dinas, dengan ketentuan bahwa mereka jang akan beladjar 
. pad a perguruan2 jang terdapat Gi Indonesia, tidak diperkenan- 

an beladjar diluar negeri dalam hubungan ikatan dinas. Sjarat2- Sa Pe gg diterima Takan Yeatu n 2 a.l. jalah menanda-tangani 
urai jian ika! inas dan mempunjai surat keterangan 

dokter jang mengidjinkan beladjar dan tidak menderita penjakit 
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“ b.  Bekerdja pada negeri ditem 
: Tentang tundjangan. 4 pat jang ditundjuk selama waktu 

Tundjangan diberikan selama | jang ditetapkan bagi mahasiswa/ 
mahasiswa/peladjar menuntut pe | peladjar didalam negeri. 
Jadjaran jang ditentukan sampai Mahasiswa/peladjar ig beladjar 
pada achir bulan ia menammat | diluar negeri, djika peladjar -atas 
kan peladjaran. Djumlah tundja | biaja negeri sepenuhnja harus be 

ditetapkan oleh Menteri | kerdja pada negeri selama waktu 
2 engan persetudjuan Mente | jang sama dengan waktu menun 

ri Keuangan. Segala sesuatunja jg tut peladjarannja dalam hubungan 
ditentukan berlaku  seluruhnja Jikatan dinas ditambah dengan 6 
bagi mahasiswa/peladjar, baik jg | tahun. Djika beladjar atas biaja 
: kawin maupun jang belum 

a dengan tidak ada perbeda 
sendiri dengan ' mempergunakan 

15 Kewadijiban. | 
Mahasiswa/ peladjar ikatan di- 

devisen negara dalam perbandi- 
agan I: 1, harus bekerdja pada 

| mas di Indonesia harus bekerdia 
: san negeri sesudah selesai pela 

| djaran, 
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negeri selama waktu jang sama 

itempat jang akan ditun 

dengan waktu ia menuntut pela 
djarannja ditambah dgn 4 tahun. 

- Djika beladjar atas biaja sendi 

djuk oleh instansi jg berwadjib. 
selama waktu jang sama dengan 
waktu ia menuntut peladjarannja 

ri dengan mempergunakan devi- 
sen negara menurut pernilaian 

dalam hubungan ikatan dinas di 
tambah dengan 2 tahun. 

uang resmi, harus bekerdja pada 
negeri selama waktu jang sama 
dengan waktu ia menuntut pela 

t djaran ditambah dengan 2 tahun. 
Mahasiswa/peladjar jang bela- £ 

djar diluar negeri harus segera 
sesudah peladjarannja Selesai: 

, a. “Kembali ke Indonesia dar 
melaporkan diri pada kementeri 
an jang bersangkutan dan pada 
Kementerian PPK, dengan keten 
tuan bahwa selama diluar negeri 
menunggu kesempatan untuk kem 
bali, ia menerima gadji sementara 
sebesar tundjangan ikatan dinas. 
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'Menteri menetapkan djenis dan 
lama peladjaran jang dituntut, dji- 
ka perlu sesudah perundingan dgn. 
fakultas jang bersangkutan. Terha- 

geri sesudah berunding dengan per- 
wakilan R.I. jang bersangkutan. Pe 
rubahan djenis atau sifat peladja- 

jiran jang dituntut diluar negeri da- 
pat dilakukan dengan idjin Menteri 
PPK atas pertimbangan perwakilan 
(R.I. jang bersangkutan. $ 
“Mahasiswa/peladjar tidak di per- 
kenankan bekerdja terutama sebagai 

| mata pentjaharian nafkah, ketjuali 
dengan idjin ketua fakultet djika be 

d
r
y
 

| Peladjar Indon 

' Akan Dise bar, 'ladjar didalam negeri dan dengan 

'Ke RR f-Mesir-Pakistan-|'din perwakilan Ri. dika” beladia 
: Pilipina-Djepang Dan Ikliluar negeri. Lama waktu jang di 

  

(Il Ada ,,Anasir? Kom 
| lakang Okupasi? Tanah Liar 

Roem Mengenai Okupasi2 Tanah 

lam suatu pertjakapan dengan P.I.- 

hwa pemeriptah mengnsjafi akan | 6 1 : 
FP keterangan2 -& diberikan oleh para pembesar mengenai masalah ini. Mr. Roem 

kembali di Djakaria setelah melakukan kundjungannja sekali sebulan kepada univer- 
Timur menerangkan selandjutnja bahwa ketika pemerintah dalam bulan 

- annja tentang stand vast”, masalah pembagian tanah 
perkebunan di Sumatera Utara itu telah d'selesaikan untuk 8076. Sisanja sebanjak 2074 meliputi 3 go- 

gan j para pemakai tanah tidak siah, jang k'ni telah diberikan tanah2 ba- | 
pula untuk pindah ke tanah2 baru2 itu, djadi mereka ini hanja menanti. — | 

sadja, kedua segolongan jang bersedia untuk d'p'ndahkan ke tanah2 ba- 
m 

jang lalu memberikan keter 

unja sendiri, demikian mr. Roem: 

pemerintah melihat bahaja ini, ter- 

menfjap okupasi itu sebagai perbua- 

(menuntut, bahwa ,,standvast” tang- 

(pertahankan terus. 

dap mereka jang beladjar diluar nel 

  

Liar Di Sumatra 
menteri dalam negeri egeri dalam kab'net Wilopo jang pada waktu itu 

rapat sekali dengan pembag'an tanah di Sumatera T.mur, menerangkan 

djadi baru2 ini di daerah tersebut. Mr. Roem m 
V en AL Pena ima ska oleh Okupasi 

ru, akan tetapi tanah2 mana belum bersedia | ereka dan ke'iga, golongan jang tidak bersedia 
untuk dipindahkan dari tanah jang St 1 8 . 

Okupasi2 baru. 

telah mereka du 

ngerdjakan tanah2 - perkebunan 
itu. Ak 5 

Akan tetapi okupasi2 baru dalam 
Itahun ini ternjata terpimpin dan “di 
lakukan setjara besar-besaran. Dgn. 
prahoto2 dan bis2 orang2 jang me- 
lakukam okupasi tanah baru tadi di 
angkut ketanah-tanah perkebunan. 
Mereka bukan sadja menduduki ta- 
nah2-ini setjara tidak sjah  melain- 
kan dalam beberapa kedjadian me- 
reka membakar. pula tanah2 tana- 
man tembakau dan tanaman2 hu- 
tan. Sebagaimana diketahui tanah2 | 
tembakau itu ditanami dengan tem- 
bakau dengan waktu perantaraan se- 
lama beberapa tahun, setelah mana 
selama beberapa tahun lagi dibiar- 
kan begitu sadja. 1 

Dalam masa ini tanah2 tsb di ta- 
nami dengan pohon2 djati dan sela 
pis tanaman2 hidjau.  Dibakarnja 
tanaman2 ini berarti merusak perke 

ma setelah liwat beberapa tahun. 
. Pernah terdjadi, bahwa orang2 
jang melakukan okupasi tanah 
baru itu tidak menetap ditanah? 
tadi jang tanaman2-nja telah me 
reka bakar melainkan sesudah itu 
mereka pergi lagi ketempat lain- 
nja. Dari semua ini ternjata dgn 
djelas bahwa okupasi2 baru itu 
tidak diselenggarakan untuk mem 
berikannja kepada para petani jg 
tidak mempunjai tanah, melain- 
kan ditudjukan untuk mengham 
bat pembangunan Sumatra Timur, 
demikian mr. Roem. 

Oleh karena itu okupasi2 baru 
tsb. sama sekali tidak mempunjai 
sangkut pautnja dengan masalah 
kekurangan tanah. Masalah ini 
boleh dikatakan telah diselesaikan 
seluruhnja. 5 

»Standvast” adalah perlu untuk 
memperoleh penjelesaian jg lebih 
baik bagi sisa sebanjak 2096 itu 
menurut program pemerintah, 
akan tetapi merupakan serangan 
terhadap Kawibawan dan meru- 
pakan bahaja bagi perkembangan 
ekonomi serta pembangunan Su- 
matra Timur, demikian mr. Roem. 

Pia. 
Siapa berdiri di beta 

Pertanjaan siapa agaknja jang 
berdiri dibelakang okupasi liar ini 
adalah soal jang sudah diketahui. 
Mereka adalah ,,anasir2 komunis" 
jang berkedok melawan modal asing 
merusak pembangunan ditanah air 

1 Adalah menggembirakan, bahwa 

bukti dari keterangan para pembe- 
sar: gubernur Sumatera Utara jang 

fan -kriminil, menteri agraria jang 

gal 27 Agustus tahun lalu harus di- 

' Tetapi djanganlah hendaknija ting- 
gal dalam perkataan sadja, demikian 
ditambahkan oleh mr. Roem. Orang 
merasakan, bahwa masalah Sumate- 
ra Timur merupakan krisis Kawiba- 
waan jang sedang berdjalan. 
1 Di Djawa Tengah dan 

Achirnja. mr. Roem menerangkan, 
bahwa kini ternjata di Djawa Te- 
ngah dan Timur anasir2 destruktif 
sedang giat pula. 

Di Djawa Timur kegiatan mereka 
ditidjukan terhadap tanah2 HVA, 
sedang di Djawa Tengah terhadap 
hutan2 pemerintah. 

'Di Djawa Tengah pemerintah ber 
tindak tegas terhadap okupasi tidak 
sah. Mereka menerima — hukuman? 
bersjarat jang akan dilaksanakan 
apabila mereka tidak meninggalkan 
tanah2 okupasi itu. Okupasi tidak 
sah di Djawa Tengah bersangkutan   njak2nja 6 djam dalam satu minggu. 

Pembatalan ikatan dinas. 
Pembatalan  perdjandjian ikatan 

dinas dapa dilakukan oleh Menteri 
PPK, djika tidak ada  kemadjuan 
dalam peladjaran karena kesehatan- 
nja atau tidak punja pembawaan jg 
sesuai dengan ilmu jang dituntut 
atau oleh sesuatu sebab lain diluar 

  

t idjnkan untuk bekerdja ialah seba 

Amerika 

TENTANG maksud Pemerin- 
tah untuk menjebarkan mahasis- 
wa peladjar Indonesia dineger 
Belanda keberbagai negara, lebih 
djauh ,,Antara” mendapat kabar. 
bahwa negara2 jang dianggap 

N
a
 

M
a
n
 

an
an
g 

“an
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£ baik sebagai t Bea kemampuan dan atau kesalahannja 
Ag Re ialah Mesir, Pakistan, 12 | harus dianggap tidak tjakap untuk 
ts, RRT, Filipina, Djepang, Austra- melandjutkan peladjaran. 
K lia, beberapa negara Eropa dan 'Mahasiswa/peladjar — jang  oleh- 

di Amerika. Kepada perwak'lan? 
Indonesia diluar negeri, oleh Pe- 
merintah sudah diberi tugas un- 
tuk menjel'diki dengan dalam ke- 
mungkitan2 - beladiar . “7 | ikan segala biaja jang telah dike- 
asing seperti umpamanja tentang 'fuarkan: oleh negeri baginja. Djika 
kuliah2 Lang Kninerinaisa bahas? | pembatalan dilakukan “berdasarkan 
asing, dan in2nja.. mena, Ykarena tidak tjakap, maka jang ber 

Didapat keterangan Selandjutnja. |sangkutan dapat pulang atas biaja 
bahwa pemindahan mahasiswa dan negeri ketempat asalnja, asalkan be 
peladjar Indonesia dari negeri Be- rangkatnja pulang itu tidak liwat da 
landa ke-negara2 lain2 itu, bukan-|,, 3 bulan sesudah pembatalan. 

Menteri dibatalkan ikatan dinasnja 

berdasarkan hal2 diluar kemampu- 
innja dah atau kesalahannja  dibe- 

haskan dari kewadjiban mengemba- 
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(lah semata-mata karena adanja ke- La : 1 
£  sulitan2 jang dialami oleh  maha- Bantar kembali ke-. 

Nadi Tan . Menugaaetar |. Mahasiswa/peladjar didalam ne 
Nang Pem aa zeri harus membajar kembali ke 

| terutama aan rugian negeri sebanjak dua kali # luar negeri Indonesia jang bebas dan Lg rini 3 Ha Bel latan Dadi 

» aktip jang menghendaki keaktipan nia, djika tidak menepati sepenuh 

| bukan sena Sena ma aja kewadjiban2-nja jang tersebut 
i Ga, akan tetapi djuga terhadap ne-| Tajam surat perdjandjian “ikatan 
Gerhana : | Tinas, djika dalam batas waktu Sebagai langkah pertama untuk 

memberi kesempatan kepada maha- Ba Pn en meat an Manbnlit 

dengan hutan2 pemerintah dan fihak 
berwadjib dalam hal ini merasa kuat. 

unis” Dibe- 

ki setjara tidak sjah itu. 

bunan tembakau jang baru mendjel-| 

Liar ? 

  

o destruktif berada dibe- 
Roem menjatakan 

ini hal 

“ 
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“kanan
 Di RRT 

gn :" 
BERITA ,,Hsin Hua” jang 

pandjang-lebar, jang Kemis dite- 
rima di Hongkong” mengatakan, 
bahwa lebih dari 200.000.000 . 
penduduk RRT kekurangan ba- 
han makanan. Karangan jang me 

| nerangkan ,,Persediaan padiZan 
jang direntjanakan” tadi menga- 
takan a.L: ,,Menurut perkiraan, | 
apabila politik pembelian padi-pa- 
dian oleh pemerintah itu  didja- 
lankan diseluruh negeri Tiong- 
kok, maka lebih dari 200.000.000 
penduduk kota2 dan desa2 akan 
terdjamin persediaan bahan ma- | 
kanannja jang mereka butuhkan”. 

Dikemukakan oleh UP, bahwa 
sedjak bulan November jl. dimu- 
lai dengan tjatu padi2-an dikota2 
besar RRT, seperti Pekir? dan 
Tientsin. Sekarang sistim ini su- 
dah meluas kekota2 jang lebih | 

ketjil. 

Menurut 'suratkabar2 RRT jg 
baru sadja diterima di Hongkong, 
ketika pertengahan II bulan Fe- 
bruari dan minggu pertama bulan 
Maret di RRT telah diberikan 

  
| penerangan setjara besar2-an ke 
pada rakjat, mengapa pemerintah 
perlu membeli bahan2 makanan 
dari petani2, menurut rentjana2 : 
tertentu. . 

UP seterusnja mengemukakan, 
bahwa dalam tahun j.l. di Tiong 
kok telah terdjadi bandjir 
bentjana alam lain2-nja, sedang- 
ikan dari persediaan bahan maka 
nan jg ada, sebagian ditukarkan 
dengan mesin2 dan perlengkapan? 
industri dari negara2 Demokrasi 
Rakjat di Eropa. (Antara) 

j 

PADA SABTU MALAM 
Kwitang Djakarta telah 1 

merintahan didaerah-daerah di D 
jang dibuka oleh K.H. Sawrin itu 

1953. 

Dikatakan bahwa sesudah diketa- 
hui, bahwa usaha pemberangkatan 
para djemaah dalam tahun 1953 itu 
telah menemui kesulitan dan kesu- 
karan2 jang dialami dan dirasai dju 
ga sendiri oleh perwakilan2. Di te- 
rangkannja, bahwa pelabuhan di 
Djawa Barat mulai tgl. 1 Djanuari 
1954 telah d'rubah sebutannja men 
djadi perwakilan Djawa -Barat, jang 

setjara tertulis telah mengirimkan 
instruksi2 kepada perwakilan2 di 
daerah2 mengenai penjelenggaraan 
pengangkutan djemaah hadji. Di kz 
takannja, bahwa djumlah pengantar 
djemaah jang datang kekota2 pela 
buhan selalu lebih banjak dari pada ! 
para djemaahnja sendiri, dan sebe- f 
lum para djemaah itu mendapatkan : 
tempat penginapan, pengantar2 itu 
sudah menjerbunja. Pula dikemuka 
ikan kesulitan2 mengenai pemberang 
katan kapal2 jang selalu katjau, se- 
hingga kapal jang seharusnja berang 
kat pada tgl. 10 Djanuari tidak dja 
di berangkat pada tanggal tsb se-   Anasir2 destruktif tidak dapat menu 

duh pemerintah dalam soal ini me- 
lindungi modal asing. Tetapi. pada 
hakekatnja pandangay ini adalah pi- 

'tiik, dem'kian mr. Roem, jang selan 
djutnja menambahkan, bahwa okupa 
si. tanah2 HVA dapat djuga dipan 
dang sebagai merugikan kepentingan 
negara. Bukan sadja karena okupasi 
itu berlawanan dengan s'fat negara 
hukum, jang melindungi hak2 bangsa 
asing jang diganggu, tetapi pula ka 
rena kepentingan negara surut ter 
sangkut olehnja. Karena pembangu- 
nan ekonomi negara dengan demiki 
an ternbambat oleh praktek2 okupasi 
tidak sah. : 

Apabila kita ingin menundjukkan 
|isuasana' jang baik guna  menar'k 
'modal asing sebagaimana dikehendi 
ti oleh pemerintah, maka diluar ne 
geri orang ingin melihat, bahwa pe 
merintah ' melaksanakan rentjananja 
|dan membuktikan apa jg dikatakan, 
demikian mr. Moh. Roem. (Pia.) 

  

ANAM PULUH ANGGAUTA 
HUK DI GULUNG. | 

. Anampuluh orang anggota Hukba 
lahap selama dua hari jl. telah digu 
lung oleh tentara pemerintah Pilipi 
na, demikian diumumkan di Manila 
hari Saptu: 

    ia Pi 2 liar j er kutan diper dan pabean Indeela bae pakar jang dagangan din 
djar di-berbagai2 negara itu, maka| v5 sesudah bekerdja paling sedi 
baru? ini Pemerintah telah menge- | vit 3 tahun ia meninggalkan pe 
Juarkan a.l. Peraturan Pemerintah kord anja. , 

No. 15 tahun 1954 ini jang menen-| “Mahasiswa/peladjar diluar 
tukan sjarat2. tundjangan, kewadii- | yerj harus membajar” kembali ke 

ban bagi mahasiswa dar peladjar | rugian kepada negeri sebanjak 
ikatan dinas jang beladjar diluar ne-| 4g kali btaja jang “dikeluarkan 

geri. 6 baginja, menurut nilai uane di 

-1egeri tempat ia beladiar dengan 
“ang devisen, djika tidak djadi 
beladjar atar memutuskan pela- 
Tiaran, tidak menepati seperuh- 
1ja kewadjibar2-nja tsb. dalam 
Maa diika dalam  bates 
vaktu jang ditetankan, sesudah 
“ammat beladjar ig bersapekuten 
Tiperhentikan dari djabatan nege 
ri. (Antara) 

Dalam pada itu, Pemerintah In- 
donesia membuka kesempatan jang 
seluas-luasnja terhadap bangsa2. di 
sekitar Indonesia seperti umpama- 

? nia rakjat Indonesia dari Irian Ba- 
y rat, peladjar dari Malaya, Kaliman:- | 
'! fan Ingosris, Timor Portugis dan 

4 Jain untek menuntut peladjar 
| Indone.ia, (Antara),   
  

hingga menimbulkan kekatjauan2 jg 
hingga bisa menimbulkan adanja 
demonstrasi2 sebagai di Palembang 
dan di Semarang. 

Kemudian K.H. Mohamad Dach- 
lan memberikan penerangan2 me- 
ngenai pengangkutan kapal2 dan 
lain2nja. Olehnja dikemukakan, bah 
wa pemerintah .setiap-tiap sedjak pe 
njerahan kedaulatan telah menjetu- 
djui untuk memberangkatkan  dje- 
maah2 'hadji Indonesia menurut 
djumlah jang ditentukan tergantung 
daripada kekuatan, dan persediaan 
divisen diluar negeri. : 

Sebagai diketahui, demikian kata- 
nja, usaha2 untuk  memberangkat- 
kan seluruh djumlah 'djemaah hadji 
tahun 1951 itu gagal, dan tidak da- 
pat diangkut semuanja dalam tahun 
itu. Sisanja, jang belum bisa di be- 
rangkatkan, kemudian dibagi-bagi- 
kan selama tahun 1952 dan tahun 
1953 sehingga untuk tahun itu djum 

lah guotum hadji mendjadi 14.000 
masing2nja, Kemudian untuk tahun 
1954 hanja ditentukan. guotum 10. 
000 orang, jang djangan diart kan, 
bahwa djumlah guotum itu telah di 
kurangi, tetapi harus diketahui, bah 
wa sisa djemaah jang belum di be- 
rangkatkan tahun 1951 itu telah se- 
lesai diangkut selama 1952—1953. 

Oleh tuan Dachlan dikemukakan, 

    

| Disembelih. 

| beberapa hari jg lalu, pengadilan 

Jah dipersalahkan melakukan pem 
| bunuhan atas diri Miin bin Kun- 
| tr dikampung Pondok Aren (Ser | 
pong, Tangerang) dengan djalan 

| menjembelih 

ila terdakwa dalam pada itu menga- 

dan :k 

Pengangkutan Hadji 
Akan Diserahkan Pada Kapal2 MUSI 

. Dan Kongsi Tiga Lagi | 

bertempat 
P.H.I. di Djawa Barat, jang diha giri 

jawa “Barat. Dalam konperensi 

Bean aa Un alengataai ka anZ, usahaZ Snap Sagar ai Dg 
ia perwakilan P.H.I. Djawa Bar Jdi 
san2 singkat mengenai perdjalan P2 Asin 

Kau a 
j 

Dukun Guna' 

  

DALAM sidang di Kebajoran 

negeri Djakarta untuk sekian kali 
ija telah memeriksa perkara pem 
bunuhan, dimana sebagai terdak 
wa telah diadjukan Kapong bin 
Malang berumur Ik. 309 tahun. 
Dalam perkara tsb. terdakwa te- 

sewaktu si-korban 
sedang tidur njenjak. Pembunu- 
han tsb. dilakukan pada tanggal 
15 Oktober tahun jang lalu sekira 
djam 11.39. : 

Dalam keterangannja dimuka ha-| 
kim terdakwa Kapong menjatakan, 
bahwa pembunuhan itu telah dilaku 
kan olehnja dirumahnja sendiri, pa 
da ketika Miin bin Kuntir sedang 
tidur sehabis membatja Gur'an “utk. 
arwah dari ajah terdakwa jang te- 
lah meninggal dunia. 7 

Maksud ' pembunuhan itu, menu- 
rut keterangan terdakwa, didasar- 
kan atas anggapan bahwa kematian 
ajah serta bebrapa orang keluarganja 
disebabkan. karena perbuatan ntb 
luh” (guna2) dari Miin. 

Dalam: sidang tsb, setelah di de- 
ngar keterangan? dari sekalian sax-' 
si, maka djaksa dalam reguisitoirnja 
memintakan hukuman seumur ni- 
dup bagi terdakwa Kapong. Pembe- 

djukan. permintaan hukuman jang 
ringan dari terdakwa, mengingat per 
buatan jang telah dilakukan oleh 
terdakwa tidak direntjanakan terle- 
bih- dahulu, melainkan niat untuk 
membunuh datang seketika terdo- 
rong oleh kedjadian2 disekitar saat 
itu. 

Sidang achirnja ditunda sampai 
minggu depan, dimana hakim akan 
memberikan keputusannja. (Pia). 

  

TJECHOSLOWAKIA MEM- 
PROTES KERAS AMERIKA 

£ SERIKAT, 
Radio Praha menjiarkan pada 

hari Sabtu bahwa Tjechoslowakia 
telah melantjarkan protes jang ke 

keterangannja kepada ,,Antara”, 

Baperki terbuka bagi semua 
warganegara Indonesia, walaupun 
dibentuk oleh rapat jang dihadiri 
oleh Partai Demokrat Tionghoa 

| Indonesia, Perwitt (Persatuan War 
| ganegara Turunan Tionghoa), 
Perwanit (Persatuan Warganegara 
Indonesia Turunan Tionghoa), 
Perwi (Persatuan  Warganegara 
Indonesia) dan undangan2 perse 

orangan. NN 
| Rapat itu telah dihadiri pula 
utusan2 dari Lho Seumawe, Ta- 
'banan (Bali), Ampenan (Lombok). 
Bandjarmasin dan dari semua 
kota2 besar di Djawa. Perbedaan 
jg prinsipl dengan perkumnulan2 
warganegara Indonesia keturunan 
Tionghoa jang sebelumnia didiri 
kan ialah, bahwa Baperki tidak 
melulu 'membverdiuangkan chusus 
kepentingan Tionghoa dan bahwa 
organisasi baru ini sekarang ter 
buka bagi semua warganegara 
Indonesia, sedang dasarnia pun 
ialah kebangsaan Indonesia, dgn 
tidak memandang keturunan. 

Haranan kpd. pemerintah. 
Dalam rapat tsb diatas telah di 

terima baik satu resolusi sbb: Da- 
lam hukum internasional berlaku ke 
tentuan2 seperti berikut: 

I. Adalah hak daulat tiap negara 
untuk menentukan dengan undang2 
siapakah warganegaranja.  Perun- 
dang2an ini diakui oleh dunia inter- 
nas'onal, asalkan sesuai dengan sja- 
rat2 jang tsb dibawah ini: 1. sesua. 
dengan perdjandjian2 internasional, 
2. sesuai dengan keb'asaan2 inter- 
nasional, 3. sesuai dengan azas2 hu 

kum kewarganegaraan seperti 
umum diakui oleh negara? didunia. 

1. Segala soal berkenaan dengar   ras terhadap pelanggaran kedaula 
tannja oleh . pesawat2 terbang 
Amerika Serikat. Kepada Duta j 
Besar Amerika Serikat di Praha 
telah“ disampaikan nota protes, 
kata Radio Praha. Protes tsb ada 
lah bertalian dengan peristiwa ig. 
terdjadi pada hari Djumat keti- 

a pesawat terbang Tjechoslowa- 
kia menembaki 2 pesawat udara 
Angkatan Laut Amerika Serikat 
dekat'tapalbatas Tjechoslowakia- 
Djerman Barat. Salah satu dari 
pesawat2 Amerika Serikat tsb 
menderita kerusakan berat: 

z 

    

empat digedung P.H. Pusat di 
onperensi . dinas  perwakilan2. 

ih dio di ri oleh wakil2 pe 

diberikan penerangan2 serta pen 

pengangkutan dsb. kepa- 
, memberikan perdjela- 
ah hadji dalam tahun 

orang ini masih terlalu ketjil djika 
mengingat akan hasray kaum Musli- 
min Indonesia untuk — menunaikan 
ibadah hadji. Dikemukakannja, bah 
wa PHI hanja membantu  pemerin- 
tah dalam melaksanakan  pembe- 

rangkatan diemaah hadji. Sedjak di: 
bentuknja PHI dalam tahun 1950 
sudah' banjaklah pengalaman2 jang 
diperoleh PHI dan pemerintah. Di- 
djelaskannja, bahwa antara keada: 
an2 maik hadji diwaktu sebelum pe 
rang dan sekarang banjak perbeda- 
annja. . 

Misalnja diwaktu sebelum perang, 
tak perlu dimintakan izin devisen 
untuk memberangkatkan  hadji, ka- 
rena pada waktu itu uang rupiah -bi 
sa diterima djuga diluar negeri. Ber 
hubung keuangan nasional telah be- 
rubah, tjara2 untuk memberangkat- 
kan hadji ini menemui kesulitan? 
bermatjam-matjam mengenai guo- 
tum, devisen dsb., demikian ' Dach- 
lan. : Aa 

Djikalau dalam tahun2 jang su- 
dah2 politik pemerintah menitik 
beratkan peladjaran2 nasional, 
oleh Dachlan dikemukakan, bah- 
wa dalam teorinja hal ini 'me- 
mang baik, akan tetapi dari prak- 
teknja ternjata pengalaman2 jang 

'nal dalam menghadapi 
#bipatridie (kewarganegaraan. rang 

pertanjaan apakah seorang memiliki 
kewarganegaraan dari negara lain, 
Darus. diputuskan sesuai dengan per 
undang2an negara jang bersangku- 

itan. Berdasarkan ketentuan? hukum 
iniernasional sebagaimana disebut- 

kan diatas ini, Masa suatu. negara 
dalam menghadapi masalah kewar- 
ganegaraan rangkap (o:patridie) ha- 
nja dapa menentukan siapa warga- 
negaranja sendiri, akan tetapi | 
dapat menentukan setjara unsiate- 
raal bahwa bipatridie (orang oxi- 
warganegara rangkap) itu adaan 
Warganegara as ng. 

Oleh karenanja masalah bipa- 
tridie hanja dapat diselesaikan se 
tjara bilateral jartu dengan meng 
adakan perdjandjian dgn negara2 
jang bersangkutan. 

Muktamar Badan Permusjawa- 
ratan Kewarganegaraan Indonesia 
mengusulkan pada Pemerintah 
supaja bertindak sesuai dengan 
hukuni dan kebiasaan internasio- 

masalah 

kap). Demikian resolusi itu. 
Dapat dikabarkan pula, bahwa 

dalam rapat kemarin dulu itu se 
lain Siauw Giok Tjhan, sebagai 
ketua, telah dipilih 4 wakil-ketua, 
jaitu: Mr. Oei Tjoe Tat, Khoe 
Woen Sioe, The Pek Siong dan 
Thio Thiam Tjong, sedang Drs. 
Go Gien Tjwan dipilih mendjadi 
sekretaris dan Ang Jan Goan men 
djadi bendahara. 

. Sementara itu Badan Pekerdja Ke- 
warganegaraan Indonesia (Baperki) 
Minggu siang dalam rapatnja jang 
pertama digedung Sin Ming Hui te- 
lah membitjarakan beberapa masa- 
lah pemilihan umum day memutus- 
kan untuk membentuk suatu Panitya 
Pemilihan Pusat Baperki jang ' di- 

ketuai oleh Drs. Kwee Hwat Djien 
dan anggauta2nja Go King Liang, 
Mr. Auwjong Peng Koen, Mr. Liem 
Koen Seng, Dr. Tan Eng Tie, Mr. 
Yap Thiam Hien dan Mr. Gauw 
Giok Siong. 

Selandjutnja dalam rapat kemaren 
siang itu telah diputuskan djuga, 
bahwa sebagai simbool (tanda) pe- 
milihah umum Baperki telah memi- 
lih bunga letus (terate). 
Sebagaimana diketahui Baperki 

adalah pendjelmaan dari beberapa 
partai politik golongan wargangara 
Indonesia turunan Tionghoa jang ki- 
ni telah dilebur mendjadi satu untuk 
lebih mempergiatkan usaha2  pem- 
bentukan suatu warganegara Indone- 
sia homogeen, bebas dari segala pe- 
ngaruh2 diskriminasi racial. 

Pada atjara tanja-djawab dalam   kurang menjenangkan, jang me- 
ngakibatkan para djemaah hadji 
dalam tahun 1953 mendjadi kor- 
ban karena pelajanan2 djkapal- 
kapal kurang memuaskan, kebe- 
rangkatan kapal2 ga katjau 
dan sebagainja. Oleh K.H. Moha- 
mad Dachlan djuga diterangkan, 
bahwa berkat bantuan pemerin- 
tah kini telah didirikan maskapai 
pelajaran terbatas Muslimin Indo- | 
nesia (MUSI), jang telah menda- 
pat izin pemerintah untuk meng- 
angkat 6500 orang djemaah, dan 
maskapai pelajaran Kongsi Tiga 
sisanja jang 3500 orang. Dalam 
tahun 1950 masih dilakukan peng- 
angkutan oleh Kongsi Tiga, da- 
lam tahun 1951 oleh Kongsi Ti- 
ga dan seebagian oleh maskapai 
nasional, dan baru tahun 1952 
mulai “sepenuhnja pengangkutan2 
dengan maskapai2 nasional seba- 
gai kapal INACO, tetapi ditam- 
bahkan, bahwa P.H.I. kini tidak 
lagi bisa memprogandakan ' kapal 
INACO sebeagai Bintang Samu- 
dera karena pengalaman2 jang di-   bahwa  djumlah - guotum 10.000   dapat selama tahun2 ini. (Pia) 

rapat tsb., ketika salah seorang ha- 
dlirin menanjakan tentang berita 
bahwa banjaknja peranakan Tiong- 
hoa jang menolak kewarganegaran 
Indonesia berdjumlah 704 — me- 
nurut taksiran UPBA — maka ketua 
Baperki Pusat, Siauw Giok Tjhan, 
menerangkan bahwa ia  terkedjut 
membatja berita itu, karena kemung 
kinan besar djumlah itu' berlebih-le- 
bihan. 

SEKITAR. ORANG  JANG KE- 
NA RADIO AKTIP, 

Sterling Cole, seorang wakil repu 
blikan dari New York dan ketua ber 
sama untuk tenaga atom menerang 

kan di Washington, bahwa mungkin 
akan memakan waktu beberapa bu- 
lan lagi sebelum dapat diketahui ba 
haja jang mengantjam ke-264 orang 
jang baru2 ini terkna sinar radio ak 
tif ketika diadakan pertjobaan atom 
di Pasifik. , 
- Cole menerangkan, bahwa orang2 
itu senantiasa diperiksa dan dibawah 
pengawasan jang brwadjib. 

    

SENATOR Joseph McCarthy (Pur 
tai Republik) dari Amerika Serikat 
Djum'at menuduh, bahwa tentara 
Amerika Serikat mentjoba ..mem- 
f tnah”nja, dengan djalan membatai 
kan suatu penjelidikan dikalangan 
tentara. mengenai kegiatap2 Komu- 
nis. Demikianlah djawaban McCar- 
thy terhadap - laporan jang d'susun 
oleh pimpinan tentara, jang menga- 
takan bahwa Roy M, Cohn, penase 

hat panitya-ketjil Senat jang bertu- 
.gas menjelidiki kegiatan2 ,,ant'-Ame 
rika” (dipimpin oleh  MeCarthy), 

akan ,.mengobrak-abrik — tentara” nah mengeluarkan 'antjaman2 se- 
apabila tentara tidak ,,memperlaku-f ,,absurd” itu. 
kan setjara istimewa G. David 
Schine. 

Schine adalah seorang teman dari 
Cohn dan dahulunja mendjadi pem 
bantu dalam panitya-ketjil McCar- 
thy. Sedjak musim rontok il, Schine 
masuk tentara sebagai  pradjurit 
biasa. 

Cohn mengatakan dalam konpe- 
rensi pers, dimana ia duduk, disam- 
ping MeCarthy, bahwa ia tak per- 

€ 

” Laporan tentara tadi mengatakan, 
bahwa McCarthy sendiri pernah ber 
usaha supaja tentara mengangkat 
Schine mendjadi opsir. Tapi kemu- 
dian MecCarthy menamakan Schine 
kuman penjak't” dan berkata supa 
ja tentara  djangan - mengindahkan 
permintaan Cohn, , 
MeCarthy mengutjapkan kata2 tsb 

belakangan ini sesudah Senator 
Charles Poiter, saian seorang angza 
ta panitya-ketjil McCarthy, djuga 

MeCarthy Bentrok Dengan Tentara Amerik a 
ne 

dari Partai Republik, menuntut su- 
paja Cohn dipetjat sadja, kalau tu: 
duhan2 dari pihak tentara itu ternja 
ta benar, 

3 Anggota panitya-ketjil MeCar- 
thy dari Partai Demokrat, senator2 
John  MeClellen, Henry M. Jack- 
son dan Stifary Symington, menga- 

| takan dalam statement bersama, bah 
wa ,pengumuman2 oleh tentara itu 
hendaknja harus menimbulkan per- 
hatian, dengan segera” pada pihak 

panitya-ketjil MeCarthy, (UP), 

  

Ki Tugas »Baperki” 

. Badan Permusjawaratan Kewarga- 

negaraan Indonesia 
DALAM RAPAT jang diadakan hari Sabtu 

Ming Hui Djakarta oleh pemuka2 warganegara Indonesia keturu- 
nan Tionghoa telah dibentuk satu organisasi 
Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dan seba: 
gai ketuanja terpilih anggota Parlemen Siauw Giok Tjhan. Dalam 

bahwa Baperki adalah non-party. Tudjuannja jalah memperdjuang 
kan pelaksanaan tjita2 nasional dan berusaha 
warganegara mendjadi warganegara Indonesia jang sedjati, 

  
berada dinegeri Belanda. 

ischap” (N.V.) pemegang2 saham 
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SAUDARA2 dan teman2 Aniel- 
lo Bucci, jang ,,meninggal” da- 

digedung Sin 

dengan nama Badan lam usia 76 tahun, pada menge- 
rumuni petinja, dikuburan Saler- 
no, Italia. Salah seorang antara 
mereka berpidato untuk mempe- 
ringati ,,mendiang”. Tiba2 terde- 
ngar teriakan2 ,,Tolong! Tolong!” 
dari dalam peti! Orang2 | pada 
terperandjat, ada jang lari apa. 
Ada pula jang tidak begitu takut 
rupa2nja. ereka buka peti 
Aniello. 
lalu minum habis 1 botol anggur 
merah jang kemudian diberikan 
kepadanja. (AFP) 

Ea K £ 

BEBERAPA #@rang penduduk 
Port Swettenham, sebuah kota 
pelabuhan dipantai Malaya, Djum: 
'at jl, telah melihat sebatang” 
»Tjerutu terbang” diatas kota 
tsb. Benda adjaib tadi berekor- 
kan asap putih, kelihatan terbang 
makin lama makin tinggi dan 
achirnja mengilang diangkasa la- 
zuardi. Djuga polisi telah me- 
njaksikan dengan mata kepala 

|sendiri benda tadi. (UP) 
Benda2 kebudajaan jang men- | £ 

djadi mk Indones'a itu 'adalah' 
antara lain beberapa naskah tuli- 
san dan lontar jang dibawa oleh 
Pemerintah Hindia Belanda sebe-! 
lum perang diantaranja terdapat 
satu2nja lontar Negarakertagama 
jang terkenal diseluruh dunia. 

Siauw Giok Tjhan mengatakan, 

mendjadikan tiap 

  

Benda? Kebuda- 
jaan Indonesia 

Jg Kini Berada Di/jNe- 
derland Akan Diminta 

Kembali 

MENURUT keterangan jang di 
dapat ,,Antara , Pemerintah In- 
donesia akan memadjukan tuntu- 
tan kepada Pemerintah Belanda 
Supaja mengembalikan benda2 ke- 
budajaan Indonesia jang sekarang 

  
ak 

DUA BUAH panggung jang 
meliputi lebih dari empat | ratus 
orang runtuh ketika upatjara pe 
njambutan untuk menghormati 
ratu Elizabeth dan duke of Edin- 
burgh di Cairns (Australia) pada 

| hari Sabtu. Akibat  ketjelakaan 
lini 22 orang mendapat  luka2. 
Djeritan seorang gadis jang ter- 
dengar “dalam keramaian itu 
adalah peringatan pertama dari 
ketjelakaan tersebut Ratu dan 
Duke of Edinburgh memandang 
kedjurusan itu tepat pada run- 
tuhnja panggung tadi. Tidak Ia- 
ma kemudian sebuah panggung 
lagi runtuh. Dua orang wanita 
diangkut kerumah sakit. Jang lIa- 
innja hanja luka2 ringan. 

Beberapa artia2 Indonesia jang 
masih belum dikembalikan djanta- 
ranja patung Pradjanjaparm'ta jo 
sekarang ada di Le'den, beberapa 
peninggalan geologi jang sangat 
penting bagi prasedjarah Indonesia 
»ntara lain tulang2 Pithecanthro- 
»0s erectus dari Terinil dan teng- 
korak Megalojavanicus dari Sangi- 
ran dan lain2 lagi: Seterusnja ker- 
tss2 dokumentasi peperangan du- 
mia kedua sebanjak kira2 100 pe- 
ti (Antara). | 5 :n 5 | DOKUMEN2. RAHASIA Hi- 

| LANG DARI PABRIK 

  

ATOM. 
WAKIL republik untuk negara 

bagian Washington hari Djum'at 
menjatakan, bahwa beberapa .do- 
kufmen rahasia telah lenjap dari 
paberik atom. di. Honsfori. Pelly 
menerangkan, bahwa dokumen2 
itu telah hilang dari lemari2 arsip 
dipaberik atom Hansford jang le 
taknja dinegara bagian Washing- 
ton. Ditambahkannja, bahwa ia 
telah minta kepada panitia tenaga 
atom dari kongres untuk mengu- 
sut perkara tsb. dan bahwa ketua 
panitia tsb., terling Cole, wakil 
Republik untuk New York telah 
maa 

Sjarat2 Baru 
Bagi Importir2 

KEMENTERIAN Perekonomi- 
1 mengumumkan sebagai beri- 

ut: 

Guna keperluan uniformiteit 
mengenai sjarat2 untuk pengaku 
an sebagai importir nasional, 
maka perlu diadakan lagi tindjau 
in mengenai struktur dari perusa 
haan2 jang dahulunja telah mem 
peroleh pengakuan sebagai ,,im- 
portir jang diperlindungi”, lazim 
disebut importir benteng. ! 

Sjarat2 dimaksud diatas adalah 
sebagai berikut: a. Mengenai peru 
sahaan2 jg mempunjai organisasi 
berbentuk ,,naamloze vennoot- 
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tik Djawatan Perdagangan perlu di 
njatakan berapa percent “dari sa- 
ham2 Berada dalam tangan warga- 
negara asli, maka dalam acte pen- 
dirian perusahaan jang berbentuk 
naamloze vennootschap  hendaknja 
dapat njata besarnja modal jang di 
miliki oleh warganegara 'asli tadi. 
Mengena' perusahaan jang mempu- 

njai bentuk organisasi lain, maka 
hendaknja diniatakan besarnja mo- 
dal disetor .oleh masing-masing fir- 
mant. Demikianlah maka “dengan 
pengumuman Menteri Perekonomi- 
an No. 4050/M, tertanggal 12 Ma- 
ret 1954, dim'nta supaja segenap 

importir jang termasuk golongan -di 
maksud diatas, menjesuaikan struk- 

tur mereka menurut sjarat2 ini, dan 
kemudian mengirimkan  pernjataan 
beserta balans tahun 1953 kepada 
Pusap Djawatan Perdagangan seiam 

bat-lambatnja tgl. 1 Mei 1954. 

nja harus selurahnja warganegara 
Indonesia. b. Mengenai perusaha 
an jang mempunjai bentuk orga 
nisasi lain, maka pesero2 seluruh 
nja harus warganegara Indonesia. 
c. Bilamana perlu status kewarge 
negaraan ini harus dibuktikan de 
ngan..surat tanda warganegara 
Indonesia. d. Djumlah modal ig 
telah disetor harus sekurang-ku- 
rangnia Rp 250.000.— 

e. Mengenai organisasi berbentuk 
naamloze vennootschap semua sa- 
ham2 harus atas nama. 

f. Dalam acte pendirian harus di 
muat suatu fatsal, bahwa semua sa 
ham2 tidak boleh dipindahkan kepa 
da warganegara asing. 

g. Karena untuk keperluan statis- 

  

Break 

  

    

      
    

    
' Utjapan Terima Kasih 

Atas besarnja perhatian dan pemberian bantuan2 serta ka- 
rangan bunga dil. pada hari meninggalnja Ibu kita: 

R. Ngt. Bei Martosoejoso 
pada hari malam Rebo Pon tgl. 9/10 MARET 1954 kita 

9 menghaturkan banjak terima kasih. : 

4 

Kita jang berterima kasih 
: Keluarga : 

SOESILO TJITROSOEJOSO 
SOEDARTO TJITROSOEHARSO 
SOEDARIJO DJONOTO 

Pasarlegi No. 2/11 Solo. 

  

      IKUTILANI 
Kursus Tertulis S.M.A. Negeri 

bah. B. dan €. 
dari: Kementerian Pendidikan, Pengadjaran, 

dan Kebudajaan 
Djl. Tjilatjap 4 Ujakarta. 

Lama beladjar : 3 tahun. 1 
Sjarat penerimaan : Semua orang jang sudah menammati peladja- 

ran S.M.P. atau jang setingkat dengan itu di- 
perkenankan mengikuti. , 

Uang Kursus : Rp. 240.— setahun (dapat diangsur Rp 20.— 
tiap bulan). 

Peladjaran baru : Akan mulai diterbitkan 5 
untuk bah. 8 : 1 April 1954. 

2 T 
: Diadakan mulai sekarang baik setjara tertulis 

(pembajaran bulan I disetor di Kas Negeri) 
atau dengan lisan pada tiap2 hari kerdja dikan 
tor Kementerian dengan membawa bukti setor- 
an 2 helai. 

15 April 1954, — 

SEKSI KURSUS TERTULIS SMP / SMA. 
Ia PIA aa BAHAGIAN KURSUS2: Tn KEM. P. P. & K. 

Pendaftaran 

Penutupan 

7.   
  

  

  

  

Bureau Stenografie Indonesia 
Djl. Djokja No. 2 Semarang 

PEMBUKAAN 
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa cursus Steno-re- 

porter angkatan ke II akan dimulai pada bulan APRIL '54. 
Peladjaran pada tiap-2 hari SENIN dan RABU mulai djam 
17.00 .— 18.00 (sore). 

Pendaftaran untuk mendjadi murid tiap hari kerdja di 
Djl. Djokia No. 2 (Bergota) atau kepada sdr. R. Soctanto 
d/a Bg. Umum Urusan Pers'dangan, Dil. Bodjong No. 148. 

Peladjaran berlangsung di Dil. Kr, Tempel No. 12. 
Uang cursus Rp. 25.— sebulan disertai nang pangk, Rp 10.- 
Tiap2 udjian berlangsung dibawah penilikan Komisi Gabu- 
ngan Kursus Kantor Indonesia bg. Stenografie berpusat di 
Jogjakarta. DiRECTIE,     

“ "6 & 

Aniello lompat keluar, “ 
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| Kepada sekalian Tuan2, Njonjah2, Nona2 dan Pamili? 
 menjaksikang “kirim F 
bekuan tenaga 7 pikir an dsb. pada hari nikahnja anak 

Ie Tiauw- San den Tjoe 
jang telah dilangsungkan pada tanggal 14 MARET 1954. 

| Bilamana ada penjam butan atau 

  

   

ifkan adanja. 
S 2   

  

.Menghaturkan Banjak Terima Kasih 
jang sudah memperlukan datang sumbangan2 berupa karangan? bun gah, barang2 dil. 
Kami : 

Tjoen 

Kiongtjhiu dan Hormat kami, 

THIO NO MOI 
dengan Keluarga, 

memberikan 

g Khing | 
perlajanan jang kurang memuaskan, kami harap dima 
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terima kasih. 
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| »Telah meninggal dengan tentram dalam usia 70 tahun 
|ipada hari Kemis tanggal 11 Maret 1954 djam 5 pagi : 

Ibunda H. Masdoeki 
'Kepada Dokter Bakker se rta keluarga R. S. Tegaljoso Kla 
'ten — para Sesepuh — Saudara? — Teman2 — Sdr.2 Ru- 
Ikun Tetangga serta OPR Kelurahan Klaten — Perk. Go- 
'tong Rojong — Sdr. Djuru- Kuntji makam Sungkur, 
'telah memberi sumbangan, baik berupa fikiran — tenaga 
'maupun benda, dengan ini kami menghaturkan beribu-ribu 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa berkenan memberi res- 
tu atas kebaikan dan keichlasan Saudara sekalian. 

K 

    

  

jang 

ami jang berduka tjita 

  
      

Pakailah Erasmic Brillianti- 
nc 

sam 

tetap rapi dan menarik," 
Lagi pula Erasmic sedap bau- 

nja dan tidak membuat 

diwaktu pagi. Nistjaja 
pai malam rambut Tuan 

rambut djadi lekat. 

  
  

    

  

  

Lan N Tu     

  

  

  

          

  

    

  

      

hi 
Keluarga WINDO HO IK KEE . | 1 € 2 | Tn KE j ) Seteran 131 Semarang. 

de» mma Ia | Keluarga PRAWIROSOEGITO m3 n 2 In. 3 & - 4 Kenari 39 - Klaten. 

: s309 —0010 Il Kursus Radio "MAGNETRON : | 9. BULAN 
1 —.. Mulai tgl. 1 APRIL/ 1954 djam 7 malam, Pakai 
f : 4 Ag i “ - - smmenoaannt HL Teori dengan diktat stencil.s. | KN k 2 

& " Praktijk dengan praktijk box, tiap Kursist 1 Box. Bant lah Pp M L : 2 : GE Pendaftaran di PANDA NARAN 25 — SEMARANG. | DALILUlc ke Het | : names an 

d RD £ si D 3 : bla 1. ANGGUR OBAT KOLESOM j 1 SA , Tb : | E p—- Ini Anggur Kuat terbikin dar AT TILUUNRY 4 esh PERABUT 3 1 IBAr AAS Tiampuran Oba'2 Tiooghoa jang Ba , untuk Rumah Tangga & Kantor GOL TNO berfaedah dan mahal, antaranja , M1?» 10 la dapat dilever dari persediaan dgn 2 —— SA Kolesom, dil. Obat jang sanget K IYA : 7 harga pantas. Djuga djual: BAN- penting untuk tambah kekuatan | —- 6 : TAL, GULING & KASUR. up ot te Tri Ras mna dp 
7 product o. Ralai 4 ndustries Lid : . , tertjampur dng sarinja Bua : Haa : i 1 r jang terpilih. 

# mmnnemsustn — - - Z1 : aa H Toko Djohar | aa baik bagi lelaki/perempuan 

, P3 (Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 jg. berbadan lemah. Kurang da 5 - g ah L Bea rah, muka putjet, air Na Tx Tan Ta GT : Ea ea Pe hatan tua dan lesu tidak berse : 1 Sa 3 da rm» | PENGURUS S.B.K.B. RANTING Pa Pa memanen - —— man i dingin, bus 
YARANG PUO C k - 1 - S ta : gat, kaki tangan dingin, bus SEMARANG KEPO SIR | 2 ADAM. : Ltjapan Terim a K asih pinggang sakit, Ian linu, ke .. PAMERAN. | Dalam rapatnja S.B.K.B. Ranting gan dj Ha ya , Ba pala suka pusing, bernapas pen- : Didapat Kabar Bb pada hari2 ADAM Semarang “pada tgl. 10 Ma- Dengan djalan ini kami mengutjapkan terima kasih ke- Pantekosta atau tgl. 5, 6 da, 7 Dju'€t 1954 jang dihadliri oleh para 

ni 1954, Semarang Photo Club akan #nggotanja, telah dapat mengambil mengadakan Pameran Photo di Se- putusan a.l. memperbaharui susunan marang dengan maksud untuk mem Pengurus S.B.K.B, Ranting ADAM 
pertinggi nilai pembikinan photo2. Jang terdiri: Secr. Umum I, Il: Sdr. Kini pengurus untuk maksud terss At: Daroeki, Yarsiman, Organisasi: 
but telah terbentuk dan diketuai SOedijono/Soemadi, Keuangan: Wa- 

ssdr. koe Khe Gwan dengan dibautu Yman/Amad: Pen./Pend.: Soemadi, 
beberapa orang lagi. Menurut atjara SOS. Ekonomi: “Amad/Hadisoeharto, pameran -photo2 tadi jalah dari Kebora.: Tjiptodihardjo. 
S.P.C. Surabaja, Ikatan Amateur!   

pada: I. Dr. Njonja Liem Khe Siang (Tan), LT, Ir. A. J. Heidema 
Panti Wiloso” 

atas pertolongan 
mi jang pertama : 

R. ADJI SOEKARTONO 
pada tanggal 3 Maart 1954. f 

dan Nj. Soeratin cs. dari 

dan perawatannja pada kelahiran anak ka- 

Keluarga R. SOEROTO, 
Taman Karangtengah 9, 
Semarang. 

  « Fotograaf Solo. 

RECLAME STUDIO 

»INDAHs 
Djl. Mataram 9 — Semarang | 

  

# | 

GERAKAN MEMBASMI | 
BABI HUTAN. | 

#sedjak achir bulan Februari jol. 
hingga tanggal 13-3-1954 ini, rakjat 
desa Udjungmanik,  Ketj. Kawungan 
ten, terutama kaum tahi sedang beri 

  

    

diberi ratjun fosfor, dan menurut k Blakang Kebon 3 Telf. 1554 
terangan hatsilnja sangat memuas- FJEPAT, : BERSH, MURAH. 
kan. 2 Damat 

  

e 

Penting ! Penting! 

Dapat dibeli bahan2-ketjantikan dari Lab. ' VITADERM, 
Wiener Kosmetikum, di Bandung Dji. Dipati Ukur 6 dan 
TOKO EUROPA — SEMARANG seperti: Hormoon-vita- 
mine-creams, lotions, bedak, d.lI. 

CITY CONCERN 
Ma aa 

LUX 

  

  

  

    CINEMAS 

    

   

  

/ 

    

  

. 

£ 5.00 - 7.00 - 9.00 Clashing emotions 
: - .amid dangerous 

He Untamed emotions! 
Raging Conflict! 

Desperate intrigue! 

  

Penuh sgnsatie ! 

    

   
  

Hebat dan 
ig , al toa n TECHNICOLOR - ——. DENIS O'DEA 

Menigorsnpa kan puasa m JAMU £ ROSE - 0-0 » RADUL WALSH Ne 
: Heh : Servangrar 27 BOHUKA SMA 4 - & COROMADG Praducinan Onir Duit Dp LA Kat ? data Ma 

£. Akan datang: — Suatu film Asia (Japan), jang mendapat GRAND 
| PRIZE dani Filri Festival di Venetie ! 

MACHIKO KYO »sRASHO-MON” 
TOSHIRO MIFUNE 
MASAYUKI MORI 

Special academy award wiriner (Best Foreign Film) 

22 RAND INIMALAM (tu. 17 tahun) 

5.00 - 7.00 - 9.00 GEORGE MONTGOMERY — AUDREY LONG 

sINDIAN UPRISING” indo 
5 Penuh sensatie! Hebat! — Menggemparkan ! 

Akan dutang » VITTORIO GASSMAN — GLORIA GRAHAME 
(u. 17 tab.) |. (he Academy Award Winning Star) in 

»Fhe GLASSWALILs 

  

He's the Man they're iooking for !........ooo... 
Run lan... »« Run... Run! The 10-Hour Manhunt that tore 
New York apart! - Penuh sensatie ! 10 Djam terkedjar dalam 

    kota besar New York ! Hebat | — Gempar ! 
  

  

INDRA TNIMALAM tu 17th) ROYAL 
5.00 - 7.01 - 9.00 —— BERBARENG —- 5.30 - 7.30 - 9.30 

: | A. HAMID ARIF — SALMAH — M. MUKRI — 
|. SEKARNO — GRETYANI — HAMZA 

MPAT SEKAWAN« 
Dengan jago silat Wanita ! Luar biasa ! 

|. Penuh sensatie ! Mengikat — Hebat — Gempar ! 

  

  

    

  

Akan datang: 
Now they sen KOK Na ha 

  

     
    

  

9TOM EWELL: HARVEY LEMBECK | 
9 0 sx Onodeceo MARI BEANCHARD 

R Oo Kk T Ha INI MALAM '— (u. segala umur) 

"200 ADOLPHE MENJOU — CAROLE LANDIS 

" RO St 

w" Kotjak ! Lutju ! 
Menggembirakan ! 

    

   

r mendjalankan gerakan sereni 
tak membasmi babi hutan, satu2njal ! map ama Den bana 
-perusak tanaman? jang sangat Ka :2 0 s i 
djalela. Wasserij ASI As 

Bap ng Untuk- memberantasnja, mereka»... 3 89 : p 
2 mempergunakan makanan jang tela 

sa | 

muka 

  
| BESOK 
MALAM 
Premiere 

REX 

| 
NG 
! 

ikut sebuah 
Sebelah utara tan 
mur tanah pekarangan B.. Moes, 
desa, — Sebelah c 
Pendjualan itu dilakukan menurut 
an Negeri Brebes 

dilan Negeri Brebes, bertanggal 12 bulan 11 tahun 1953 Nr. 
Penjita (Eksekutan) : Hadji 

Pada hari RABU, tanggal 
pagi, di balai desa Djatiba 
rang, kawedanaan dan kab upaten Brebes “akan didjual di- 

Umum : 
Sebidang TANAH PEKAR 
Nr. 23 DN, letaknja didesa Djatibarang Kidul tersebut ber- RUMAH GEDUNG, Berbatat » Pn 

Jang Disita (Geeksekuteerde): Pp. Soekjan, bertempat tinggal P 

PANITERA PENGADILAN NEGERI BREBES 

5.00 - 7.00 
9.00 

“3 th.) 

Riang- « Pan aa 
gembira ! PA Te YON 

uu ANN x $ (3 3 Hi Fe 38 & -a : Romantik! $f Ia #O/ku ue & 
Lagu2 5 Pang Sana 233 

irama-.— 33 KE Oa 
merdu ! 3 : Ka Ye LA ati o. Sem HUTION-MEEKER 

JUNE DENNIS | A Paramount Picture "DAN JUNE DENN DANLEY-HAVER- DAY 
Te Pan 20 

    

31 bulan 3 tahun 1954, djam 10 
rang Kidul, ketjamatan Djatiba- 

ANGAN, seluas 225 d.a. persil 

pekarangan B. Rajoeah, — Sebelah Ti- 

Barat tanah pekarangan H. Abdurachim. 
: 1 .perintah Hakim Pengadil- F guna mentjukupi keputusan huk Penga- : 

Nachrawi, 'aci lurah desa Klikiran |- 
(Djatibarang), , 

didesa Djatibarang Kidul tersebut. 

(Rd. SAFEI).   mm 

BESOK MALAM PREMIERE ! 
METROPOLE 5.-7.-9- OT tb) 
Si-Berty muntjul pula dengan paSa- 
gan terbaru Ralph Meeker, sebuah 

film Musical penuh kegembiraan 
jang sehat ! 

       

  

   
    
   

   
    

  

   
  
  

  

    

— Sebelah Selatan djalan $$ 

10
 

: 

Per 

.— 

dek, urat sjaraf lemah, sumanga: 
laki2 kurang. Paras peremprar 
tua dil. Penjakit kelemahap. Mi 
num ini Anggur dalam sediki 
tempo sudah tentu lekas keliha 

(- hatan faedahnja. Baik untuk le 
laki dan perempuan, tua ata 

! muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THay., Amat perlu bagi prempua 
jang duduk perut, dan jang berhadan lemah, kepala suka pusing 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam wakti 
bunting. Perlu disminumi sampa tjukup agar badan ibu tinggal seha 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuar 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsy makan. Terutama bag 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sz 
ngat dipudjikan. : g 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Arggur Obat Rheumatiei 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengar 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkar 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu 
lang, urat2 dan lain? bagian badan, baik jang sudah lama atau jan) 
baru. Sesudah minum 3-botol tentu manti kelihatan mandjurnja da 
6 botol SEMBUH sama sekali. , 

dapat di TOKO2-OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia - 
AY & CO Surabaja. 
TONG”, Semarang. 

2 AL LL "NS LN LL LS PL 

  

  

Eanna ! Pudjian Pladju, 2 Juli 1953. 
Jth. Sdr. Thabib MAWN 

Tamblong 40 
fla an . BANDUNG, 

an segala hormat, 5 
Saja haturkan beribu-ribu terima kasih sama Sdr. jang 

telah berhasil membikin obat. mudjarab »VIRANOL”, hing- 
ga ini obat telah membikin saja SEMBUH sama sekali dari 
penjakit saja jang sudah saja rasakan sedjak zaman Diepang. 

Saja mulanja tidak tahu betul apa sebenarnja saja pu- 
nja penjakit, karena sering-sering kepala saja pusing, nafsu 
makan tidak ada, "muntah-muntah, fikiran sering terganggu 
dan suka marah-marah, kaki-tangan dingin dan pandangan 
mata sering berkunang-kunang. Saja sudah keliling berobat 

sudah banjak keluar 
tidak 

sama dokter-dokter, tetapi meskipun 
ongkos beli obat-obat dan bajar dokter-dokter, 
memberikan hasil menjenangkan. 

Paling belakang, waktu 

tapi 

tas saja tjobakan. Diluar dugaan saja semula, 

setelah saja teruskan 
sudah sembuh sama sekali. 
Atas kemudjaraban obat Sdr. jang 
sangat gembira dan beruntung saja 
mau sampaikan penghargaan tinggi. 

: Hormat saja 
Ne (K. HAMZAH ISMATI) 

saja batja dalam surat kabar, 
di Palembang tuan punja pengumuman Obat Viranol, lan- 

sungguh pe- 
njakit saja dalam waktu 6 HARI berangsur baik kemudian 

sampai 10 HARI, penjakit saja praktis 

sangat luar biasa itu, dgn 
dengan surat setjarik ini 

  

BERHUBUNG DGN. SUCCES 
| BESAR” DIPERPANDJANG- 
KAN INI DAN BESOK MA- 

-LAM PENGHABISAN : 
JRION 

  

10076 

Ini malam pengab.: 4.45 7.00 9.00 

Lana Turner — Kirk Douglas 

.The BAD & The BEAUTIFUL" 

INI MALAM PENGHABISAN 
METROPOLE 4:45 7.00 9.15 (13th): 

DJAGALAN 
RUSINI — SHARIFF MEDAN | 
“BULUH PERINDU" 

Gevacolour 

Doris Day — Gordon MacRae 

»By the Light of The Silvery Moon" 
H3 ai Naat) 4 

AKAN DATANG : - Lautan penuh 
Kapa2 mau 

mangsanya ! 

'bahaja mengantjam ! 
mengintai 

7.00 - 9.15 

        cs. orester”s 

  (Berwarna). 
  

patan.   
BESOK MALAM PREMIERE ! 

D/AGALAN 
Film Tiongkok tjerita kuno dengan 

bahasa Amoy (Hokkian) 

Huang Ing — Jauw Phing 

»SIN TANSA NGO NIO” 

Es 
SONEBOPY'S CLOSE! 1 AIN'T 
TAKIN' NO : 
CHANCES 

— Suara kuda 
itus mungkin berarti ada orang men- 
dekat. Saja akan mengambil kesem- 

  

1x 

z 

7.00 9.00 (17 th.)      aP 

JEFFREY, 
201 HUNTER 

Me 

  

ta ja 
MICHAEL , WENDY 
RENNIE  HILLER   
5-79. 43th.) 

Kabar- Baik - Buat- Pembangunan 
Yuan ingin dapet genteng pres, genteng biasa: 
jang berkwaliteit baik, srenta tjepat levernja 
hubungan dengan alamat dibawah ini. 

TJOA GWAN BAN 
Djomblang Barat 515 — Semarang. 

dan nock, 
? Silahkan ber- 

& 

  

| 

  

    
THAT HOSS TWEARO ZA A-FEw mngres tarER.. MSi” 
WHINNYIN' MIGHT MEAN - 

Or LIKE TM TOO 

igng saja dengar Tidak antara lama  kemud'- 

— Itulah tempatnja, ig. Nails 
telah menundjukkan saja, ada- 
lah benar. Tetapi rupa2nja saja 
datang terlambat. 

THE PLACE 
TO) ALL RIGHT, | I 

M LATEI 

  

   

  

  

Pwuat HAPPENED, 
OLD-TIMERZ    NY KOBE--- : 

    

    

“ 

  
1121 
on 2 

  

Ts GONE! J 

  
       

   

         
  

— Ada apa, orang tua? ' 
— Djobah saja 

hilang lenjap. 

  

TIEGAHLAH HUDJAN DAN INFLU 
ZA DILUAR PINTU 

| 

   

     

    

1, 
1 Aa TAK 

EN. 
  

   
   
tiada 

ds kesusahan 
7 — lagi    

MN ANN Pen ana k 

Pemakaiannja tidak memba- 

hajakan sekalipun untuk 

anak jang termuda.     “ASPRO' 
TIDAK MERUSAK 

   

  

  

   

  

  
' Omslag berwarna, gambar? actueel, 

TERBIT 1 APRIL 1954! « . 

Actueel! Heibat! Gempar! 

See Yoe Tjerita Bergambar 
(Ctassic) 

tekst bahasa Indonesia 
dengan tjeritanja jang tera tur dan aseli. f 
Bukan sadja sangat digemari oleh kanak2, akan tetapi sangat 
mengikat (spannend) untuk orang-orang dewasa. | 
Harga per ex. Rp. 2,50 Ongkos kirim Rp. 1,— 
Ditjari agen2 dimana-mana tempat. Kondisi bagus. 

TOKO BUKU LION G" 
PURWODINATAN 27 — SEMARANG. 

  

  
  

a) Losman's Vigosen Tab'ets. Rp. 12,50 Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, terutama memberi tenaga haru. Sangat berguna bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan bernenjakit b).. Losman's Emmenagogue Tahlets, Rp. 12,50 Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegai. Awas Perempuan hamil dilarang minum. Oo. Losmar's Leucorrhoea Table ts. Rp. 12.50 s Berguna sekali buat perem puan sakit keputihan (Pektay). Ha) Losman's Synhilis Tablets. Rp. 12,50 Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. e) Losman's Santal Cystol. Rp. 12.50 Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 9 Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 2 Losman's Hemorrhoids P1,” Rn. 12,50 Amat mustadiah bapi ambei atau wasir baru dan lama. kh Voeman's Ca'asian Tablats, Rn., 12.50 Antiurkan riak, legakan napas. hilangkan segala 'batuk. D. Tsemamg Neuring Pil, Rn. 12,50 Istimewa buat. mencobati otak lemah. pikiran tidak tentu. D-.. Ynemar'e Anti Pollutton Tablets, Rp. 12,50 
Obat adiaih buat hilangkan besarmani 'atau bongsiat. Kh) Losman's Deafness Pil. Rn». 12,50 Obat penulung bagi: Orang tuli dan kurang pendengaran D Losman's Rheumatic P, i Rn. 12,50 Untuk sakit tulang entiok dll. sakit rheumatiek. m) Losmar's Antacid Powder, Rn. 4— Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur, Mm Huda 2 NN RBlass Tahlot, Rp». 12.50 ustadiah sembuh sakit Pinoe: indj j an kentiing berasa sa'e' dll PN aa Ta ar 0). Lasman's Bloodtonie Tablet, Rn. 12,50 
Mengandung Vitam 
buh, badan lemah muka Puitiat, makan tidak enak. 

Terdanat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 
Semarang: TEK SENG ToNa 
Type Perti. ,SEMARANG”. Idzin No. 1492/111/ A/172. 
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