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Susuhunan' Dituntut 
Spj. Turun $Tachta 

Krn Tak Tjakap Sbg. Radja Maupun Kepala 
eluarga Keraton 

«Oleh: Wartawan Kita Sendiri 
6 DARI SUMBER JANG lajak dipertjaja, didapat kabar, . bahwa setelah ,,tidur dengan njenjak” beberapa tahun lamanja, maka kini para bangsawan Kraton Surakarta mulai bangkit kembal . Seorang Bangsawan Tinggi d.lingkungan Kraton Solo 

kini telah meraberanikan diri menjampaikan surat kepada Su- nan PB XII, jang is'nja m'nta supaja radia dengan ichlas hati 
turun dari tachta, #Isbab sudah terniata bahwa beliau tidak tjakap sebagai radia maupun sebagai kepala keluarga Kraton. 
Karenanja tata-tert b istana mendjadi katjau, kesenian tak ter- 

- pelhara, pegawai jang meminta perba'kan nasib tidak d:per- 
hatikan, para paradjur't kraton mendiadi ind 'sipliner. 

Selandjutnja para pradjurit itu merasa bukan abdi dalem 
dari kraton. Para banrsawan jang tindakannja tidak senonoh 
dan mentjemarkan "nama kraton tidak pernah mendapat 
hukuman, dan seba'iknja seor bangsawan tinggi jang per- 
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nah dihukum pendjara berat, 

orang2 tjerdik pandai, tetapi 
nasihat-nasihat dari. Dewan 

itu, kepada Pemerintah Pusat 

Kusumojudo, Had'nagaro,   
— Kukus-Gembel Mulai ' 

- Banjak Tampak Lagi 
Babadan Mentjatat Getaran Gempa- 

Bumi Selama 1 Menit 
SEPANDJANG HARI SEL. 

djarang-djarang kelihatan, selalu 
lam harinja dari pos Plawangan nampak sinar berapi dari puntjak, 
demikian djuga pada djam 15.00 
tebal menghembus keatas, 
Selo terdengar gemuruh suara gu 
pada djam 06.60 dari pes Babad 
malahan sering2 nampak djuga gloedwolk 
pandjangnja Ik 1 km, semuanja 
ga dari kawah selalu kelihatan as 
palan. sesmograph hanja menun 

Pelem paranGra. 
nat Di Djakarta 
Polisi Tidak-Bisa Tah 
Soal Latar-Belakangnja | 

“PERISTIWA pelempiran gra- 
nat2 tangan didalam kota Dja- 
karta jang terdjadi kira2 pada 2 
bulan jl. antaranja seperti dike- 
tahui di Kem. Kehakiman dan di 
beberapa tempat “di Tandjong 
Priok menurut keterangan jang 
diperoleh ,, Antara” dalam waktu 
tidak lama lagi oleh pihak polisi , 
Djakarta direntjanakan akan -di- 
serahkan kepada fihak Kedjaksa 

|. PB XII telah mempunjai Dewan Penasehat jang terdiri dari 

Dengan turunnia PB XII dari tachta selekas mungkin, se- 
orang bangsawan tinggi jang menjampaikan surat tsb. mem- 
punjai kejak'nan penuh Kraton Solo jang kini telah menga- 
lami kerusakan, dapat diperbaiki lagi. 

Surat tersebut kemaren telah dikirimkan via pos dan 
mungkin hari ini diterima or hb Sri 

- Kraton kepada sebuah Panitia 
Surjohamidjoio, Had'widjoio, Dja- 

(kusumo, Mangkubumi, dan Surjokusumo. D'harapkan dju- 
ga supaia Peryrintah Pusat selekas mungkin bertindak dengan 
bidjaksana untuk dapat menjelesaikan Si 

kemu 

menudju ke kali Apu. Begitu dju- 
1p menghembus-hembus bergum- 

te direhabilitir. Walaupun 

PB tidak pernah mengindahkan 
itu. 

PI Susuhunan. Disamp'ng 
d'minta utk. segera menjerahkan 
jang terdiri dari Prabuwidioio, 

soal tersebut. 

   

Rlan Dalam 
Kewmadjuan 
Marjunani Djawab 

    Ketjaman2 ,,Times" 
Tentang Indonesia 
MARJUNANI, Kanselir pada 

Kedutaan Besar Indonesia di Ing- 
gris telah mengirimkan surat pa 
da harian ,,Times”, sebagai bala 
san ketjaman baru2 ini terhadap 
Indonesia, jang ditulis oleh war 

.tawan ,,Times”, Sebagian dari 
tulisan Marjunani adalah sbb.: 

| »Saja mendjamin pada Tuan bah 
' wa apabila di Indonesia terdapat 
| kedjahatan, kami tidak akan “da 
“pat melewati tahun pertama dari 
“kemerdekaan kami, terutama dji 
|ka di-ingat bahwa kami telah 
mewarisi sudiu Indonesia jang 
katjau-balau, jang — lain daripa 
da negara2 baru. Commonwealth 
dan Burma — dibebankan oleh 
hutang luar negeri jg besar dan 
kekurangan tenaga pemerintahan 
dan teknis. 
Namun, pada saat ini, berbe 

da daripada gambaran guram, jg 
dilukiskan oleh wartawan Tuan, 
kami merasa bangga dgn hasil2 
jang telah kami tjapai selama 
tiga tahun ini. Kami insjaf bah 
wa kami masih harus menghadapi 
kesukaran? besar, lebih2 dengan     

ASA kemarin puntjak Merapi 
tertutup kabut, hanja pada ma- 

dari puntjaknja nampak “asap 
lian pada djam 05.00 pagi dari 
juran2 berkali-kali, selandjutnja 
in sering teriihat guguran berapi, 

(kukus gembel) jang 

Ijukan getaran micro. 

Laporan selandjutnja dari Selo an 
tara lain mengatakan, sedjak kema- 
rin malam pada djam 24.00 sampai 
djam 17.00 mentjatat guguran?2 be- 
sar dan kketjil, guguran berapi besar 
tertjatat 48 kali ketjil ada 180 kali 
semuanja berasal dari lava 1954. 
Guguran2 itu menudju.ke' kali Se- 

nowo, selain dari pada itu nampak 
djuga gloedwolk (kukus-gembel) ke- 
ta pandjangnja Ik 1 km. Sedang da 
rr Babadan pada djam 07.30 mentja 
tat guguran2 berapi besar enam kali, 

guguran2 berapi ketjil tudjuh kali, sz 
Gang guguran2 jang tidak berapi ter 
tiatat delapan kai  guguran besar, 
dua puluh satu. kali -guguran ketjil. 
Pada djam 08.27 seismograph dari 
Babadan .mentjatat gempa bumi 1 
mm .lamanja 1 menit,. sedang pos 

“Krindjing pada djam 08.00 mentja- 
'tat adanja gloedwolk besar lima kali 
:jang berasal “dari suiphatara lava 

11943 semua turun kebawah. Achir- 
nja pada djam 12.15 seismograph 

Sebagai terdakwa? daiam per! Babadan menerima getaran 14 mm 
kara ini akan diadjukan 2 orang flamanja 1 “menit, pada djam 15.00 
jang ditangkap sehari sesudah, per . terlihat dari.pos Plawangan puntjak 
istiwa peledakan granat2 tangan ! Merapi nampak mengepulkan asap 
itu terdjadi, - keduanja menurut tebal jang berwarna putih. Demikian 
keterangan dituduh sebagai orang , wartawan kita. 
orang jang setidak2-nja mengeta - 
hui terdjadinja peristiwa 'itu dise 
babkan keduanja ketika peristiwa 
peledakan tu terdjadi berada di 
tempat jang tidak djauh. 

an guna selandjutnja dibawa ke 
sidang pengadilan negeri Djakar- 
ta. 

Evenhuis, pemimpin redaksi hari 
an de Vrije Pers dan koresponden 

Alg. Handelsblad Amsterdam, jang 
sedjak sementara waktu ditahan dige 

'dung Imigrasi Tandjung Perak dan 
Keterangan selandjutnja jang diper , menunggu keputusan dari pemerintah 

oleh dalam hubungan ini menjatakan, Yuntuk “dikeluarkan dari Indonesia. ki 

    

djatuhnja harga2 bahan mentah. 
Tetapi disamping itu, kami sedar 
bahwa suatu dasar azasi jang 
teguh-kokoh dari negara nasional 
kami, telah tertanam, Tudjuh 
djuta kanak2 sudah memasuki 
berbagai sekolah rendah (diban- 
ding dengan djumlah belum sam 
pai sedjuta sebelum peran») dan 
mahasiswa2 kami telah berdjum 
lah lebih dari 10.000 (500 sebe 
lum perang). Ini adalah keun- 
tungan2 besar untuk hari depan 
jang terdekat. 
"Saja jakin bahwa menimbang da- 

ri perdjoangan politik di Diakarta 
suatu sifat umum disetiap ibu-kota 
djiangankan orang. asing, bangsa 
Indonesia sendiripun- kadang2 bi- 
ngung dengan persoalan2 — negara. 

Tetapi saja tegaskan pada Tuan 
bahwa Djakarta bukan Indonesia, 
dan Indonesia bukan pula Djakar 
ta. Kesedjahteraan “didesa2 dan ko- 
ta2 daerah pedalaman pasti “ lebih 

Kita Tidak Ketingga- 
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Presiden Nonton 

: Ginemascope 

  

Pada hari Senin pagi. tanggal 15 Pebruari presiden Soekarno telah me- 
ngundjungi gedung “Bioskop Menteng di Djakarta untuk - menjaksikan 
demonstrasi dari Cinemascope, jang katuk pertama “kali dipertundjuk- 

Kan di Indonesia. 
  

Molotov Pertahankan 
Rentjana Pendjandjian 
Keamanan Eropah 

MENTERI LUAR NEGERI Sovjet Uni, V. Molotov, dalam 
sidang para Menteri Luar Negeri 4-Besar jang ke-22 pada hari 
Senin mengatakan, bahwa ja bersedia melepaskan fasal 9 dari ren 
tjana Perdjandjian Keamanan Eropa jang memuat ketentuan ikut 
sertanja Amerika Serikat dan RRT dalam pakt keamanan itu sela- 
ku ,,0bserver”. (Penindjau) Selandjuinja Molotov mengatakan, 
bahwa rentjananja mengenai keamahan Eropah itu dimaksudkan, 
untak menggantikan projek Masjarakat Pertahanan Eropah (ED 
'C), tetapi ja tak mengatakan, apa tah menurut pendapatnia Per- 
djandjian Keamanan Eropah itu dapat hidup bersama-sama de- 
ngan NATO. Pernjataan Molotov ku dikeluarkan bertalian dengan 
pertanjaan Menteri Luar Negeri Perantjis, Georges Bidault, untuk 
memberikan djawaban ,.yes” atau ,,no” mengenai'soal dapat atau 
Dena rentjana keamanan Mototev hidup bersama-sama dengan 
NATO. : 

Nehru Kehu- 
djanan Ke-, 
tjaman ?'— 

  Dalam sidang hari Senen itu 
Molotov mengadjukan pula per 
tanjaan, bahwa djika Perdjandji 
ah Antar-Amerika Rio de Janeiro 
adalah akseptabel, mengapa tak 
demikian 'halnja dengan suatu 
Pakt Eropa? Mendjawab pertanja 
an Molotov tsb., - Menteri Luar 

- | Negeri Amerika John Foster Dul   baik daripada sebelum perang. Se- 

mentara itu saja harus mengakui 
bahwa warisan Inggeris pada nega- 
ra2 sebagai India, Burma, Pakis- | 

tan. dan Sailan, adalah kapital na: ' 

sional -jang besar untuk  memulai- ! 
kan pembangunan negeri2 tersebut 
dan .dalam-—-hal ini kami mendoa-.| 
kan supaja mereka menghadapi ke-' 
agungan dikelak kemudian hari. 
Kami di Indonesia — berpendapst, ' 
bahwa walaupun  perdjoangan In- 

domesia dimulainja terlambat dan 
mendapat rintangan2 terlebih besar 
sedjak permulaannja daripada ne- 
geri2 tersebut diatas, kami tidak 
ketinggalan delam langkah kema- 
djuan jang tertjapai, dibanding -de- | jang 9 .de- 
ngan negara2 “saudara “kami di 

Asia lainnja”. Demikian “ Marjuna- 
ni. (Antara) 

Thai Kirim Pasu- 
kan2 Ke Kambodja 
KOMANDO TERTINGGI ke 

tentaraan Muang Thai hari Senin 
telah meng'rim 4 bataljon pasu- 
kan2 pemerintah, antaranja ter- 
diri atas satuan2 bersendjata dan 

“pasukan pajung ke Aranya Pra- 
'thert jang letaknja dipropinsi 
perbatasan bagiau timur dekat 
Kambodja, demikian sebuah pe- 
agumuman resmi di Bangkok. 
Tindakan ini dikatakan untuk me 
menuhi permintaan Kambodija ke 
pada pemerintah Muang Thai un- 
tuk mengadakan kerdjasama da-   bahwa pemeriksaan terhadap. peristi,ra2 hari Selasa atas perintah Djaksa 

ma peledakan granat2 tangan tsb ig! Agung diangkut ke Djakarta. Seket 
dilakukan oleh pihak polisi boleh di (masih ditahan di Surabaja. 

lam mentjegah perembesan kaum 
Vietminh dari Kambodja kewila- 
jah Muang Thai. (AFP). 

  
Katekan menemui djalan buntu “da- 
lam “artikata polisi" tidak berhursil 
mendapatkan dan mengetahui latar 

belakang daripada peristiwa peledak 
an granat2 tersebut. 

Dari kedia orang jang sudah di- 
tangkap sedjak peristiwa itu terdjadi 
polisi tidakgberhasil mendapatkan ke 
terangan2 atau pengakuan2 konkret 

Le. dpt membongkar persoalan dan 
rahasia peristiwa “itu ketjuali ketera- 
ngan2 sedikit jang bersifat samar2 
dan tidak tegas jang menurut ketera 
ngan bukan berupa pengakuan. Orang 
orang jang sesungguhnja mendjalan- 
kan perbuatan onar itu sepandjang 
diketahui sampai kini belum tertang 
kap. (Antara). 

  

Investasi Mo- 
dal Asing 

Pengusaha? 
Bersikap ,.Tunggu Dulu 

Dan Lihat" 

KAUM pengusaha Djepan 
. ambil sikap ,,melihat dan ae 
nunggu” terhadap rentjana Indo- 
nesia untuk mengadakan satu 
undang2 penanaman modal asing 
untuk menarik kaum modalnja di 
Indonesi2, Demikian U.P. Kaum 
pengusaha Djepang terkemuka di 
Fok:o sependapat satu undang2 
penanaman modal asing seharus 
nja sudah lama diperlukan di 
Indonesia, sebab undang2 ig ada 
sekarang tidak memberikan per- 
lindungan kepada — penanaman 
modal asing. 

Dalam pada itu beberapa kaum 
industricel Djepang menjatakan 
kekuatirannja djaminan2 untuk 
aa penanaman modal asingiitu 
anja berlaku bagi negeri? jang 

mempunjai hubungan formeel de 

RUU Kewargan egaraan 

Ditindjau Kembali 

Lebih Pentingkan Soal2 
Luar Negeri YVari Ulm 
Negeri: la Dikelilingi 

PegawaizZ »Sumu- 

hun Dawuh" 
PERDANA MENTERT India 

Jawaharial Nehru mendapat ke- 
tjaman dari semangkin banjak 
orang2 India jang katanja terlalu 
banjak memberikan wakta untuk 
masalah2 luar negeri dan terlalu 
sedikit menggunakan wak'u untuk 
memetjahkan masalah2 perekono 
mjan dalam negeri jang menekan, 
demikian sebuah tulisan dalam 

les mengatakan, “bahwa hanja 
akt2 jang disandarkan atas keper 
ajaantah jang akseptabel. Dalam 
bungan ini Dulles- .menjebut2 

Pakt Rio, persetudjuan2 Common 
Iwealih Inggris,” Pakt Atlantik 
dan perdjandjian 5-Negara Brus- 
Set Tentang kesediaan- Soviet un: 
tuk melepaskan fasal 9 dari kon 
sepsinja “ mengenai keamanan 
Eropa berita lebih landjut belum 
kita. terima. 

Austria hari Senen dibitja 
-rakan lagi. 3 

-Berita Berlin seterusnja mengata? 
kan, bahwa para Menteri - Luar 
Negeri 4-Besar pada malam Selasa 

penerbitan terachir dari ,,U. S. 
News and World Report.” Sebuah 
berita jang diterima dari New 
Delhi mengatakan, bahwa disam 
ping prestige Nehru di India 
»luar biasa”, sedang iapun masih 
senantiasa diakui sebagai ,.pahla 
wan terbesar jang masih hidup” 
dari. zaman perdjuangan kemerde 
kaan nasional terhadap Inggris, 
dikalangan terkemuka India se 
mangkin meluas perasaan, bahwa 
Nehzru terlalu sibuk dengan soai2 
luar negeri, untuk bisa berbuat 
banjak bagi masalah2 dalam ne- 
geri. 

Terdengar pendapat2 jang menga 

: memberi kepada negara2 pendudu- 

telah bersepakat, hendak memulai 

lagi membitjarakan - masaalsh . Per- 
djandjian Austria dalam sidang ple- 
no hari Selasa sore djika delegasi 
Austria sudah siap. Delegasi terse- 
but kini sedang ' menunggukan in- 

struksi2 baru dari Wina, mengenai 
tuntutan Molotov, supaja — Austria 
nantinja tak ikut serta dalam suatu 
koalisi jang “ditudjukan - terhadap 
serikat dari perang dunia ke-2 dan 

kan dewasa ini untuk 
nempatkan pasukan2nja  diwilajah 
Austria, sampai -tertjapainja Per- 

djandjian. Perdamaiay -Djerman. 

tetap .me-   takan, bahwa bila andaikata Nehru 
sama ulungnja dalam soal2 dalam 

negeri dan perobahan2 tanah seperti 
halnja ia dalam soal2  Iuar negeri, 
maka India pasti akan mentjatat ke 
madjuan2 lebih pesat. Menurut ke- 

tjaman2 itu, demikian madjalah itu, | 
kesulitan berpangkal. kepada pemerin 
tahan jang boleh dikatakan hampir 
didjalankan oleh sat orang jang ba 
njak memegang portofolio2, sehing- 
ga dengan demikian ia terlalu sedi: 
kit mempunjai waktu untuk memper 
timbangkan keputusan2 sebagai ma 
na mustinja- Selain dari itu, katanja, 

Nehru dikelilingi oleh pegawai2 su 

i 

Sementara 'itu dari Bonn  diwar- 
takan, bahwa dengan resmi pada 
malam Selasa dibenarkan, bahwa 
Perdana Menteri Djerman Barat, 

Konrad Adenauer dalam minggu 
ini akan bertolak ke Berlin. Me- 
nurut dugaan Adenauer akan me- 
ngutjapkan pidato tentang politik 
luar negeri. (Antara) 

Molotov Akan 

' Dibunuh ? 
PEMBESAR keamanan Barat 

hari Minggu membantah bahwa 

  
muhun dawuh” jang takut bertanjaj mereka telah mengetahui tentang Masjumi Dan PSI Adjukan Alasan2 

Keberatan 
MENURUT KETERANGAN2 jang diperoleh P.I. Aneta, ka- 

binet dalam sidangnja pada hari Selasa malam akan menindjau kem- 
bali rantjangan undang2 $ntang kewarganegaraan, jang selama ini 
telah men'mbulkan reaksi2 hebat dari kalangan minoriteit. Rantja- 
ngan undang2 tersebut beberapa waktu oleh pemerintah telah d sam- 
pa'kan kepada sekretariat parlemen. Sekretariat parlemen kemudian 
menetapkan bahwa R.U.U. itu pada tanggal 1 Maret akan dibitjara- 
kan oleh bahag'an2 parlemen. Kemud'an pemer'ntah meminta kem- 

Djepang| 

bali .R.ULU. itu. Berhubung dgn i 

Diambilnja kembali  rantjangan 
undang2 itu oleh pemerintah menu- 

rut keterangan2 fihak jang mengeta 
hui, ialah karena banjaknja kebera- 
tan2 dan reaksi2 terhadap - rantja- 
ngan-undang2 dari pelbagai kala- 

ngan. 
Partai2 politik Masjumi dan PSI 

'telah menjatakan keberatan2nja ter 

|badap RUU tersebut, sedangkan se- 
"luruh golongan: minoriteit — lainnja 
pun menentang rantjangan undang2 
tersebut. 
Keberatan? jang dikemukakan 

gleh golongan? minoriteit terutama 

terletak pada hal2 jang berikut.: 
Menurut rantiangan undang2 itu — 
sebagaimana jang telah disiarkan da 
lam surat2 kabar — golongan2 mi- 

  
Hazai- 

me- 
Dalam Negeri 

ini. telah 

MENTERI 

rin pada belakangan 

nentukan keputusannja, jakni mem: 

beri. verlof sakit kepada  Lanto 

Daeng Pasewang, gubernur untuk 

  
ngan Indonesia. . Sulawesi. Selatan — jang bare2 ini 

. Kekuatiran itu disebabkan En nabati mendjalankan  djabatan- 
conesia  berkali2. mendjelaskan |” , | ina 
pendiriannja “bahwa « Indonesia | ja. Sebagaimana diketahui, sebe- 
tidak akan tanda-tangani satu |tum Sulawesi Selatan — mendipat 
perdjandjian perdamaian. (Ant.) “gubernur, maka selaku acting “gu- 

    

ni rapat bahag'an2 pada tanggal 
1 Maret untuk membifjarakan R.U.U, itu dibatalkan. 

noriteit jang telah mendjadi warga- 
negara berdasarkan  persetudjuan 
KMB atau undang2 R.I. dahlu akan 
kehilangan kewarganegaraannja ka- 
rena dua hal: : 

a. djikalau jang — bersangkutan 
mempunjai dua “nasionaliteit atau 

b. tidak memeruhi sjarat bahwa 
jang bersangkutan itu lahir dinegeri 
ini sedjak tiga turunan. 

Mereka jang menentang rantjangs 

an undang2 itu pada umumnja 
menghendaki agar rantjangan un- 
dang2 tertang kewarganegaraan itu 
dalam prinsip2nja dan djiwanja  se- 
suai dengan politik  menites . R.I. 
1945 dan undahg2- R.I. 10 April/ 
1946.-—' 

  
bernur disana adalah sdr. Winar- 
no, sebelum .itu residen Surabaja. 

Belakangan ini acting — gubernur 

Winarno berada di Djawa-Tengah, 
dirumah  mertuanja, dj. Gedung 
Tengen, Jogja. Setelah beberapa 
hari jang lalu berada di Djakarta 
untuk .membitjarakan satu dan la- 

in hal mengenai pemerintahan ' di 
Sulawesi. Dan keberangkatan Wi- 
narno ke Djakarta itu sesudah 
Lanto Daeng Pasewang datang di 

  

  

bagamana pendapat Nehru. Akibat- 
nja ialah ,,netralitet dinamis” jakni 

idee bahwa India harus “memberikan 
nasehatnja dimana-mana selaku per: ! 
antara, oleh pegawai2 tertentu diang , 
gap sebagai" membajangkan tingkah ! 
dan prasangka  pribadinja, demikian 
US New and World. Report. (UP — 
Aneta). 

Dewey Short: 
Djika Korea Meletus Lagi 
Amerika Akan Guna- 
kan Segala Sendjatanja 

fia angkatan bersendjata dari ma- 
djel's rendah Amerika, hari Ming- 
gu katakan bahwa menurut pen- 
dapatnja Amerika akan memukul! 
dengan segala sendjatanja jang 
kini tersedia djka- pihak Korea | 
Utara memulai lagi dgn pepera- 
ngan di Korea, Selandjutnja d'te- 
rangkan, bahwa peperangan itu 
(dak akan terbates d' Korea sa- 
dja djika RRT melanggar persetu- 
dpn perletakan sendjata.. Dewey 
Short mengutjapkan - keterangan   tersebut dalam pidatonja melalui 
S'aran N.B.C. (Antara). 

Makassar untuk menerima “ djaba- 
tan selaku gubernur disana. 

Sekarang ini didapat keterangan, 
berhubung Lanto Daeng Pasewang 
kesehatannja masih terganggu sehing 
ga belum memungkinkan dia memim 
pin pemerintahan propinsi Sulawesi 
Selatan, "maka kepadanja akan dibe 
tri verlof sakit. Sementara itu Mente 

ri, Dalam Negeri sudah minta kepa 
da Winarno untuk kembali ke Ma- 

Lambaha Kubus 10100 knattutomata 
Kat Bahana naa Gamanratan 

van Kunstan ea Wetatschempaa 

|adanja komplotan jang bertudjuan 
hendak membunuh menteri luar 
neger: Sovjet, V, M. Molotov sela- 
ma diadakan konperensi 4 Besar 
di Berlin. Disangkalnja bahwa 
mereka telah memerintahkan su- 
paj2 pendjagaan diperkuat “dan 
“menerangkan bahwa Molotov se. 
nant'asa di 'rng oleh pasukan 
pendjaganja sendiri. 

Sementara 'itu para rimibesar 
keemanan  Inggeris ' meniatakan 
bahwa mereka tidak tahu-menahu 
tentang berita t Ipon. dari Berlin 
ke New. York atau ke” tempat 
lainnja jang menundjukkan ten: 

DEWEY SHORT, ketua pani-| tang adania komplotan jg bertu- | 
djuan membunuh Molotov. Dite- 
gaskan, bahwa Molotov hari Sab-' 
tu datang di tempat konperensi 
sed'am lebih siang karena hendak 
mengadakan pertemuan dengan 
Jobu Foster Drtles untuk merur- 
dingkan magalah atom (Antara). 

  

Pembesar2 militer Soviet telah me 
nangkap sedjumlah banjak orang di- 
kota2 Asutria zone. Sovjet, dimana 
terdapat banjak surat2 selebaran sc- 
diak dimulainja konperensi “4-Besar 
di Berlin, demikian polisi militer Aus 
tria mengatakan di Wina hari Senin, 

Winarno Mungkin Kembali Ke Makassar Lagi? 
kassar guna mendjalankan pekerdja- 
annja disana selaku acting gubernur, 
Tetapi wartawan kita belum menda- 
pat keterangan, apakah Winarno akan 
suka mendjalani pekerdjaan tsb. djus 
tru kembalinja Winarno ke Djakarta 
dari Makassar dikabarkan ada hal 
hal jang kurang menggembirakan, an 
tara lain seolah-olah Winarne ,,di- 
usir” dari Sulawesi, Demikian kete 
rangan jang diperoleh wartawan kita 
dari pihak jang mengetahui, 

Pemerintah Insjaf) 
Akan Bahaja' Inflasi 

Oo 
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Tetapi Politik Deflasi Jang Keras Pun Membahajakan 
Keterangan Menteri Keuangan Drs. Ong Eng Die 

SEBAGAI DJAWABAN atas pemandangan umum Mr. Jusuf Wibisono (Masjumi), 
Keuangan Drs. Ong Eng Die menerangkan, bahwa menurut keja kinan 
garan jang timbul dalam “tahun2 jang :ampau 

Menteri 
, Pemerintah deficit2 ang- 

sukar dapat digambarkan sebagai politik deficit-spen- 
ding jang dengan sadar dilakukan, tetapi sebaliknja. Menurut Pem erintah, maka mereka jang ber- 
tanggung djawab dalam lapangan keuangan, dalam waktu2 jang lampau 
selalu Sarus mempert'mbangkan 
kurang penting jang timbul dan 
rena tidak selalu hanja dapat diberatkan kepentingan keuangan se 'aruhnja 
mempertahankan deficit2 itu dalam batas2 jang lajak. Tetapi tid 
an tidak melihat bahaja2 jang di sebutnja. 
struktur agraria dan export Indonesia jang bersahadja itu disini 

dan sekarangpun djuga, 
ak.bat bagi keuangan seluruhnja dalam kebutuhan2 penting atan 
yang umumnja semua lajak pula djf'ka hanja dilihat tersendiri. Kz- 

sadja maka  sukarlah 
J aklah benar, bahwa Nota Keuang 

Djustru dalam Nota Keuangan itu ditundjukkan bahwa 
menjebabkan " deficit  anogaran 

lebih mudah mempunjai tekanan inflatoir daripada di-negara2 industri, dimana pada keadaan under- emp'oyment produksi dalam negeri mengadakan reaksi lebih giat terhadap arus gaja-beli jane men 
djadi besar itu. 

Segala usaha untuk elak- 
kan tekanan inflatoir. 

Sungsuh benar Pemerintah ti- 
dak mengemukakan politik penje- 
suaian keras (dengan segala aki- 
bat2nja jang melumpuhkan) utk 
segera mentjapai anggaran tertu- 
tup, tetapi segenap perhatian di- 
tudjukan kepada usaha menvelak- 
kan tekanan inflatoir seperii tsb 
diatas. Oleh karena itu'ah  kese- 
imbangan antara berkurangnja 
deficit anggaran dan neratia pem 
bajaran seperti digambarkan 
Oleh karena itu pula seluruh per 
aatian “ditjurahkan, supaja peng- 
luaran dan import diselenggara- 
kan sebegtiu rupa, sehingga mem 
Sawa kearah penambahan produk 
1 dalam negeri dalam waktu 
singkat. Produksi untuk eksport 
pun akan dipertimbangkan ka- 
renanja. 

Sebagai kesimpulan dapatlah 
diterangkan, bahwa Pemerintah 
sungguh2 menginsjafi akan baha- 
ja2 inflatoir chusus dan terhadap 
aja djuga mengandjurkan tindak- 
instindjakan jang diperlukan, te- 
api menganggap politik deflasi 
ang terus-menerus dan keras ber 
sahaja pula, lebih2 karena Indo- 
vesia berada dalam masa pemba 
ygunan. Pendapat, bahwa politik 
Jeficit-spending mengandung ba- 
Jaja inflasi benar djuga,” tetapi 
kita harus "melihatnja dari sudut 
rentjana djangka pandjang (long 
term program). Penggantian eko- 
10mi kolonial. dengan ekonomi 
rasional tidak akan segera mem- 
sawa keuntungan, tetapi dalam 
Jjangka pandjang lama-lama akan 
menguntungkan pula, sehingga 
kesediahteraan Negara seluruh- 
nja akan dapat dipertinggi.. De- 
mikian Pemerintah. 

Tidak ada pemindahan 
kredit setjara diam2 dari 
tahun ketahun. 

Terhadap Mr. Burhanudin Ha- 
rahap (Masjumi) jang menanja- 
kan, bagaimana keterangan dim 
Nota Keuangan, bahwa untuk ta 
hun 1952 dan 1953 pun tidak di 
akukan pemindahan kredit dari 
suatu tahun ketahun ' berjkutnja, 
dapat disesuaikan dengan overhe- 
velingen seperti dimaksudkan da- 
lam: keterangan Pemerintah me- 
ngenai deficit tahun2 1952 dan 
1953, Menteri menerangkan, bah 
wa tidakrah mungkin menvada- 
kan'dengan sendirinja pemindah- 
an kredit dari tahun jang lalu ke 
tahun kemudiannja. Menurut I. 
C. W., maka djika demikian itu 
hendak dilakukan, harus ada per 
njataan semula bhw suatu kredit 
mungkin dengan sendirinja akan 
berlaku terus untuk tahun beri- 
kutnja. (virement, pasal Ila I.C. 
W.). 

Keberatan terhadap sistim vi- 
rement ini ialah bahwa dalam ta 
hun kemudiannja tidak lagi te- 
rang, berapa djumlah pengeluar- 
an anggaran jang dapat dilaksa- 
kan sebagai maksimum. 

Keberatan ini sangat terasa ka 
rena banjak sekali djenis2 penge- 
'uran dalam waktu pembangunan 
ini jang tidak dapat diselesaikan 
dalam satu tahun. Dengan demi- 
kian, maka djika virement digu- 
nakan, anggaran belandja Negara 
akan hilang artinja sebagai gam 
baran keuangan tepat untuk satu 
tahun. 

Oleh karena itu maka virement 
tidak lagi digunakan dan ,.over- 
heveling” setjara diam?an tidak 
peeknaan lagi oleh Pemerin- 
tah. : 

Djika suatu pengeluaran tidak 
terlaksana seluruhnja dalam satu 
tahun, padahal pekerdjaan tidak 
dapat dihentikan. tengah dijalan. 
maka dalam tahun jang berikut 
harus dimuat kembali dalam ang- 
garan untuk djumlah jang masih 
dibutuhkan. 

Overhevelingen dari tahun ?'52 
ketahun 1953 dengan demikan di 
muat dalam anggaran tambahan 
1953 jane kelak akan dapat dipe 
ladjari oleh D.P.R. 

Belandja pegawai didasar- 
kan atas susunan pegawai. 

Selandjutnja dikemukakan, bahwa 
belandja pegawai didasarkan atas su- 
sunan pegawai jang diperlukan guna 
penjelenggaraan tugas suatu instansi 
pemerintahan" (begrotingsformatie). 

Keadaan susunan pegawai sebenar- 
nja (bezetting) tidak terlihat dari ang- 

garan karena keadaan -sebanarnja 
itu memang tiap hari dapat berobuh 
karena meninggal, berhenti, atan 

tambahnja pegawai, dan lagi pula 
#dalam penghasilan masing-masing, 
lalu mungkin adanja perobahan. Bi- 

la gadji rata-rata dirantjangkan ag ik 
tinggi, maka atas belandja pegawai 
keseluruhannja “dilakukan pengura- 
ngan umum, djadi bukan atas djum- 

pegawai 1953 masih terdapat selisih 

lebih itu disebabkan karena persediu- 
Un guna menampung kenaikan guadji 
kenaikan pangkat dan pengangkatan 
pegawai baru dimana perlu. Demi- 
kian Pemerintah. $ 

Semua kewadjiban dalam 
tahun 1954 akan dapat di 
tutu 

Diika   p. | 
itu sudah  diperhitung- 

kan, maka persediaan jang sung- 
guh2 dapat dipergunakan, 

APL | $ 

Ta 

NN - 
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persediaan jang sudah dikurangi 
dengan penutupan berdasarkan 
tas undang2, pada achir 1953 
dapat ditetapkan Rp. 1.000 dju- 
ta. Seperti telah dinjatakan tadi, 
persediaan Rp. 1.000 djuta ini 
harus dipergunakan untuk meme 
nuhi kewadjiban Bank Indonesia 
jang pelaksanaannja dalam 1954 
dengan segera dapat dituntut dan 
intuk menutup kekurangan pada 
neratja pembajaran 1954. 

Mengenai 1954 Pemerintah 
Ikan berusaha, supaja kekuraup- 
In pada neratja pembajaran akan 
berdjun'ah sebesar-besarnia Rp. 
500 djuta. Sebaliknja djika kewa 
djiban Bank Indonesia, jang sege- 
ra harus dipenuhi, akan mienjzta 
kan kenaikan sedjum'ah Rp. 1.200 | 
djuta, hal mana berhubung dgn 
kekurangan pada peratja vbemba- 
jaran sedjumlah Rp. 600 djuta 
ikan merupakan deficit anggaran 
sebesar Rp. 1.800 djuta, maka ke 
naikan kewadjiban, jang segera 
harus dipenuhi, akan meminta da 
ri persediaan moneter " Rp. 240 | 
djuta ekstra. | 

Berdasarkan atas apa''jang “dai 
kap diatas, maka dalam 1954 dari 
persediaan moneter diminta semu:- 
nja sampai sedjumlah Rp. 850 Aug | 
genap. Dengan perkataan Jain, pzr- 
sediaan, jang sungguh? bo'eh dipa- 
kai, dapat mentjukupi semua kewa- 
diiban dalam 1954, seperti sekarang 
djuga sudah dapat. diramalkan. 

Dalam pada menetapkan batas se- 
diumlah Rp. 600 djuta sebagai defi- 
Cit pada neratja  pembajaran 1954 
harga2-ekspor rendah, jang berdjalan 

terus-menerus, sudah  dipertimbang- 
kan. Pemerintah telah - mengambil 

tindakan2 jang perlu untuk mengi- 

kat isi import dalam batas2 ekspor, 
sedangkan djalannja ..invisibles” di- 
awas2i teliti. 

Djangan terlalu murunp. 
Pada frakekatnja usaha Pemerintah 

ditudjuka, kepada perbaikan neratja 
perdagangan dengan tindakan2 jang 

serasi, seperti memadjukan ekspor 
dan mengadakan .pemilihan dengan 

tiermat pada import. Disamping itu 
perhatian sepenuhnja bukan sad/a. di 
tjurahkan kepada tindakan2 ' guna 

menjehatkan keadaan keuangan da- 
lam negeri, tetapi dengan luar nege- 
ri, djika mungkin, djuga akan diada- 
kan perundingan untuk mendapat- 
kan pindjaman dan tentang tjara2 

pembiataan import kita. 
Achirnja dapatlah ditundjuk — ke- 

da pembit/araan pembajaran ketu- 
gian perang dengan Djepang, jg. ha- 
rus ditindjau pula dari sudut nera- 
tja pembajaran dar keadaan devisen. 

Pemerintah tidak menjembunjikan 
kesulitan2, jang sekarang ini diha- 
Gapkan kepada Indonesia, akan te- 

ytapi pandangan jang terlalu murung 
atas persoalan2nja tidaklah ada gu- 
nan/a dan tidak dapat meneropong- 
nia dengan tepat. Demikian Peme- 

Lintah. 

AAA 

Sekar Keda- 

ton 27 Febr. 

Akan Kawin 
Dari fihak jang sangat diper-. 

tjaja wartawan ,,Suara. Merdeka” 
Solo mendapat keterangan, bah- 
wa G.B.R.A. Kus Prapti atau jg 
lebih terkenal dengan nama Se- 
kar Kedaton dan jang baru2 ini 
slolos” dari Kraton Surakarta, 
pada targg2) 27 Pebruari 1954 
jang akan datang, akan kawin de 
ngan Mr. Atmodiningkaf. 

Sebagaimana diketahui, pada 
mularja pertunangan antara Se- 
kar Kedaton dan  Mr.' Atmodi- 
ningrat oleh. ibundanja Sekar Ke- 
daton tidak -disetudjui. Rupa-ru- 
pan'a belakangan 9ni sudah ada 
berobshan sikap,  ternjata sudah 
ada kenastian hari perkawinannja. 
Demikian wartawan ,,Suara Mer- 
deka” . Solo. 

MN 

  

MMC Akan Membunuk 
Corps Pamong Pradja 

Bila Merapi Meletus—Tetapi Rentjana 
Gagal Dan Diketahui Sebelumnja 

(Oleh : 

BAHWASANJA PERISTIWA Merapi sepertz pada achir2 ini 
atjapkali meniebabkan orang bertanja2 soal adanja gerombolan 
M.M.C., adalah masuk akal. Hal mana djustru daerah? jang teran- 
tjani bahaja Merapi pernah mendjadi (sekurang2nja disinjalir) sarang 
gerombolan tersebut. Demikianlah, menurut keterangan2 jang diper- 
oleh koresponden kta, sebelum Merapi meletus oleh fihak gerombo- 
lan telah d'susun suatu rentjana jg sangat mengerikan. Daripada ke- 
terangan2 jang sekarang sudah ditangan jang berwadjib ternjata, bah- 
wa kra2 pada achir tahun 1953, fihak gerombolan M.M.C, sudah 
menentukan sikap, dj ka gunung Merapi meletus, maka seketika itu 
djuga segenap pegawai Pamong Pradja dan alat2 Negara Jainnja 
akan dibunuh. 

Koresponden Kita) 

Panitya penerimaan pc- 
ngungsi dibentuk, 

Ditempat2 jang akan kedatanga: 
pengungsi sekarang sedang diadaka 
pembentukan  Panitya penerimasai 
pengungsi jang mengurus terlaksana- 
nja pengungsian nanti, baik 'menge- 
nai djaminan makan dan pengang- 
kutan serta perumahan jang teratui 
baik. 

Akan tetapi rentiana tsb. tinggal 
dalam rentiana. Tidak dapat dilak- 

sanakan. Sebab, meletusnja Merapi 
pada 18 Djanuari jl. tidak memberi 
tanda? lebih dulu, mendadak sontak 
sadja terdjadi gloedwolk afvloeingea. 

Sehingga MMC sendiri hanja  szem- 
pat ,,menjelamatkan diri.” 

Peristiwa itu dialami oleh residen   Kedu Muritno, pada tgl. 18 malam 
19 Djanuari berada disalah-satu tem 
pat dilereng Merapi dan disana telah 

dapat-ditangkap 2 orang jang ber- 
sendjata pestol. 

Keterangan dari fihak latn iang 

kita terima menjatakan, bahwa ren- 

tjana gerombolan bersendjata — itu, 
sesudah membunuh Pamong-Pradja, 
akan mentjari kesempatan untuk 

menggasak kekajaan rakjat, jang di- 

Kemungkinan  peletusan — Merap: 

bahajanja akan lebih besar dari p-- 
da tahun 1930, dalam hal ini resi- 
den R. Muritno menrentjanakan, s:- 

waktu-waktu djembatan Kalibtong- 
ken dengan  Kalipabelan terputus: 
penduduk sebelah utara disingkirkas 
kedjurusan Mertojudan dan Mungkii. 
Magelang. di Srumbung ke Purwo: 

redjo melalui djalan Jogja. Pengung- 
Si dari Muntilan, jaitu jang beriem- 
pat tinggal antara djembatan  Kali- 

lah pegawai. Bahwa pada belandia hubungan ini residen R. Muritno su 

djadi pandang aman. 

maksudkan untuk menambah -sup- 
plynja, 
Dalam hubungan ini, atas perta- 

njaan kita, residen Kedu  Muritno 
Imenjatakan, bahwa menurut ketera 
“ngan jang diperoleh dari drs. de Ne 
ve, maka gunung Merapi. pasti me- 
letus. Hanja kapan terdjadinja,  be- 
lum bisa diketahui. 8 

pabelan — Blongkeng.kiraZ 15.000 
djiwa harus berdjalan kaki menudju 
ke Selatan dan kemudian membelok 
kekanan sampai Magelang. 

Harta benda pengungsi. 
Dikatakannja, hewan2 1500 dari 

diumlah .3000 ekor sudah diangkut 
kedaerah aman dan harta benda pe 
ngungsi, dalam hubungan ini resi- 
den 'menjatakan, bahwa pemerintah 
dengan “melalui pameng prodjo we- 
dono, tjamat dan kepala2 desa su- 
dah memberi tahukan kepada pen: 
duduk, supaja kekajaan jang mere- 
ka punja itu dititipkan pada Rumah 
gadai jang berdekatan. € Mengensi 

Untuk memperketjilkan , korban 
ini kita harus mengambil tindakan 
tegas dan melakukan segala persia: 

pan. Dalam hubungan ini didjelas- 
kan lebih landjut, jang menjenang- 

kan ialah bantuan. dari pihak kepa- 
la2 djawatan dan pamong  prodjo 
dibawahannja, tiap saat ada peker-fpendirian rumah2 di Ngablak, jak- 
gjiaan mengenai persiapan Merapilni dibekas perkebunan “an. sebai 
segera dikerdjakan. Kapan Merapi Injak 80 buah hampir sea dikci- 
meletus kita tidak tahu, andai kata 
peletusan terdjadi, 38.500 orang ha 
rus pergi dari lereng “Merapi “dan 
mengungsi kelain tempat. . Dalam 

djakar, tapi hanja nsentjukup?” buat 
Ik. 500 orang. Disamping itu keada- 
an keuangan mengidzinkan, pemdiki 
nan rumah2 baru itu akan diperba 
njak. 1000 ha tanah tersedia didae. 
rah Temanggung dan Wonosobo, 

Mulai persiapan hingga sekarang, 
demikian residen R. Muritno, bah- 
Wa uang jang diterima dari pihak 
atasan baru Rp. 100.000.— usaha? 
lain mengedarkan lis derma 20.000 
helei ditudjukan kepatta seluruh ma 
sjarakat daerah Kedu, achirnja sam 
pai tg. 13 Pebruari, menurut lapo: 
ran uang jang sudah masuk ada Rp 
115,000. —, sekalipus masih  djauh 
dari pada mentjukupi kebutuhan, 

dah. mempunjai  rentjana, 30.000 
orang dari daerah bahaja I dan HH 
8000 orang diungsikan ke Salaman,, 
Bandongan, “ kabupaten — Magelang. 
Lainnja sebanjak 114.000 ke daerah 
Purworedjo dan 11.000 orang keda 
erah kabupaten Temanggung. Pc- 

ngungsi dari daerah teflarang jang 
(sekarang berada, di Dukun dan Tla- 
tar andai kata terantjam bahaja, di- 
ungsikan djuga kelain desa jang di-   
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na bah- 

yansi. 1948 Stbl. 
'3 berlaku lagi atas 

2 ret 1954 sampai 1 
1955. Lan Aan jasan 
menetapkan, wa. se- 

inggal 16 Maret 1954 s/d 
eat Mi papan pra 

diaa as, padi dan ah jang 
1 “lebih dari 1 1.000 Kg di- 

mpat penjimpanan, harus 
idzin simpanan (stam- 

ikuti oleh 17 orang murid, semua- | 

rapi. Sekarang mau njusul bung Kat 

selama mpat bari di 6 
» Klaten I Kagak n 

Kajian mantri djuru-rawat jang 

dari Rumah Sakit. »Tegaljoso” 
i Kapat Adapun jang lulus udji- 

ada 16 orang murid, 1 
aa tidak lulus. Murid2 tersebut 

Kanji, murid: ne Dinas. 
“ 

Bung Hatta “abaah dadi kesMe- 

no. Djuga SA ar ke Merapi 
Ini tentunja baik2 sadja. Tju an 

'Sir-pong chawatir, nanti djangan2 
ada lidah djail jang “katakan, hla 
wong menindjau ke Merapi sadia 
kok kaja konkirenan. Apa seki nja 
bung Hatta tidak tjukup perslah sa- 
dja kepada bung Karno? Kan baik 
djuga ada taak-verdeling?! 
Dan jang paling? Sir-pong chawa-| 

tirkan, djangan2 “nanti rombongan |   Untuk mendapatkan 
n itu, mulai sekarang jg 
ngan harus mengadju- 

kan nan tertulis melalui 
| Ka Lana setempat. sebe- 

lum 1 Maret 1954. 

| Tahu 
hera pelajan Toko kami, 
“ng telah tinggalkan 

ntikan ia dari pekerdjaan. 
tanggungan kami. 
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. DIEPARA 
Panggang 

“0 tengah. 

bung Karno, seperti biasanja 
djadi merupakan kajak arak-arakan. 
Tiap pembesar Djawa-Tengah ig 
tak berkepentingan 
Gembrudug naik mobil. 
derekaken pembesar jang terbesar, 
Ameng-ameng lihat gunung ndjeblos. 
Kaluk begini sifatnja kan sudah bu-| 
kan menindjau -lagi. Tetapi kajak| 
tontonan. Dan jang menonton  se- 
olah2 malahan kajak  ,leedver- 

Kaluk begitu Sir-pong sama Raden 
Ajunja mau menunggu di Selo. Siap 
siap dengan tumpukan batu utah?an 

! Merapi.  Perlunja buat  mbalangi 

ngikut jg baru ameng-ameng itu. 
Hajoo, siapa mau ikut Sir-pong??? 

Sir-pong. 

Dokter   R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. 2 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dar 

hammadijah, S.M.N., 

akan | 

mau ngiring| T 
Han- | 

! pembesa r2 jg tak berkepentingan pel 

ANA 

Pu L TERpEMTUR. 5 
Dengan dihadiri oleh peladjar2 se 

kolah landjutan: S.G.B., S.M.P. Mu- 

S.M./K.G:B. 
a, Maka dalam ra- 
pada tanggal 2g 

bruari jl. . di Gedung Seko 
lah Muhammadijah telah didapat ka 
|ta sepakat membentuk organisasi Pe 

| Pantjasila 
pat jang di 

orang utusan dan 2 o ang Naa 
ke kong LI. Daerah Pati 

gal 14 Februari “3 

TUIREBON 
3 

Pada tg. 12 aa i S4 telah 
dilangsungkan rapat gg ngatan 
ulang tahun ke-VI dari PSI tjab. 

“bertempat di gedung 
Karanggetas. “Rapat peri 

ngatan tsb. dik peljungi i oleh nara 
undangan te “dari instansi2 
Pemerintahan, Organi- 
sasi2 dan pers an. Didalam 
rapat itu telah diuraikan sedjarah 
Partai Sosialis Indonesia, — azas- 
tudjuannja dan sikap politiknja. 

Pada tg. 14 Pebruari 1954- te 
lah dilangsungkan pula rapat2 se 
|matjam itu di seluruh kota dan 

x 

GEROma N DIGEMPUR. 2 
Pada: Pebruari 1954 

jbl. telah $ iri Kena 

1 aju, Berang anggauta 
gerombolan bagian usaha dari pasu 
kan Djamil. Menurut pengakuan: 
nja, ia Pn gerombolan sedjak 
bulan 12 — 1952. 

ah barat Pasanggrah-   Praktek umum 
Djam bitjara 

Ruman djam 7.00— 9.30. 
a00, Pa 6.30 

ari pesiar gembirc 
SATU MALAM DI. MALUKU 

pa en berdendang, Menjanji2 sambil pukul tifa. 
: bersama-sama- rombongan seniman seniwati dari Imbas 

  

  

  

ng ke “GEDUNG KESENIAN BODJONG besuk t tang- z 
i djam 20 tepat. 

p. 15.— klas II Rp. 10.— dan klas III Rp. 5— 
ijam. 10.00 pertundjukan untuk mp sekian, Harga Kan Rp. 2,50. 

dapat dibeli di: 

Studio RRI. Pandanarany Toko Mascot, Duwet 265 Toko Timur Besar, Kisibas 
Bodiongs GRIS Bodjong. 

MARI, DIANGAN LEW. PERAN KETIKA BAGUS INI ! HANJA PAN TERDJADI Fa 
NG! £  BERGEM BIRA SAMBIL BERAMAI: 

ot un uk Korban2 Meravi. 
2 

f 

Meskipun dengan mata tertutup 
# 

Tuan akan mengenal Parker ”51” Tuan sendiri 

kepu- 
ta 

—u tuk An esai Parker “5t” 
: “Tuan sendiri, penglihatan 
usah uan. gunakan. Tuan mengenal-. 

“perasaan bila pena tsb. 
ja di kertas. 
aan karena lapisan tipis 

j pena “51”, terdiri dari kom- 
wa logam- -murni. 

e "51"-lah jang seluruh 

Pn a pakai logam-murni ini. 

um Ig jang halus ini: 
PA Tuan jang asli. 

Plathe- - 

4 

pai ijin sekali dan akan tetap sedemi 
kian rupa. Akibatnja mudah dan lan- ' 

seperti ta' pernah - 
terdjadi dengan pena2 lainnja 

menulis tjara Tuan ingin- 

tjar dituliskannja. 

“pena “51” 
kan! 
Pilihlah untuk Tuan atau untuk ha- 

| diah2. pena jang an 
didunia ini. 

(en tertjapai 

Diseributir AS dan hati. Mbah. 

LAwsiM ZECHA & Co., N, V. Nusantara 9 ya Djakarta 

hatsil 
» dalam hal ini dan pena? lain- 
Pa rr oa . pakailah Parker 
Ouink jang pakai solv-x. 

o 3 Pebruari 1954 te 

tem pura antara se- 

.P.R. mela- 

1. 

ladjar Bap. Indonesia Re) Tja-|. 

n di Kudus pada 2 

PERINGATAN: Pa TH. 

Kabupaten Tjirebon oleh PSI. . 

di desa Karanggem. 

sendjata keku 
g Pert puran berdja 

seperempat djam n 
melepaskan 6 orang u 

a, ang Pamong Desa jang di 
tangkap oleh gerombolan. Kemudi- 
an oleh pasukan kita dapat diram- 
pas djuga 7 ekor lembu Kepung 

i Rakjat jang mereka garong. Demi 
kian Perwira Pers TT IV. 

PEMBEGAL SAPI TER- 
TANGKAP. 

- seorang nama M. jang ditu- 

" Bojolali. Menurut keterangan- | 

: ukan kedjahatan tersebut. 
tuk diurus selandjutnja, Ms diki- 
rim ke Bojolali. ...... ... 

| MALAM AMAL UNTUK KOR 
BAN MERAPI. 

Malam amal untuk korban G, 
Merapi jang diselenggarakan oleh 

2 dung Rakjat bersama 
ng Orang Ngesti Pandowo 
tg. 4 dan 5S bulah ini, meng 
kan bersih sebanjak Rp. 
3,15. Kepada L.P.P.I. 'Sema- 

|rang untuk keperluan kongres di 
sumbangkan Rp. 500,—, sedang- 

Ikan kepada korban & Merapi 
| sebanjak 4383,15, diserahkan ke 
pada jang - berkepentingan pada 
tg. 15/ Ke   

diminta 

baik 

7012 -1 

Polisi Seksi I berhasil menang- 

melakukan pembegalan sapil 

, dakwa menjatakan 2 kali mel 

| Pemudi. 

, Rajuan2 lajar Putih. 

Asiah. 06.45 

| Genderan pagi. 

SEBAGAT FUNDAMENT 
rus dititik ber 

lam me 

tuk maksud tersebut dasglakan 
didapat dari kas desa. 

Gerakkan membeli traktor. ta- 
1 dimaksudkan pula, supaja 

p2. desa mempunjai sebua 
traktor jang kelak dapat melaja- 
ni kebutuhan penduduk di itu de 
Sa sendiri, 
tan akan dirundingkan le 

Idjauh dengan fihaknja Djawatan 
|. Dengan traktor tadi 

kini diadakan gerakkan untuk 
menanam jagung sebanjak 
mungkin. Tanda2 nampak djelas, 
bahwa hasil dari pada gerakkan 
tadi memuaskan. Sekalipun tana- 
man djagung diserang  bandjir 
dan kira2 2076 telah mati, tetapi 
hasil panen djagung ada. 152 kali 
lipat dari pada tahun jang lam- 
'pau. Ini menundjukkan 
baik dengan dipakainja traktor. 

Pertanian. 

hebat. 

wa kini rakjat diandjurkan untuk 
menanam pohon2 kapok (randu) 
jang merupakan export hasil bu- 
mi dan hasilnja dapat diperguna- 
kan untuk memperkuat kas2 de- 
sa. Djumblah tanaman kapok ki- 
ni meliputi ribuan pohon jang ke 
lak dapat diharapkan akan hasil2 
nja. Disamping itu, rakjat dian- 

an keradjinan rumah tangga 
(huisindustrie), " sepertinja mem- 
Sikin krandjang. dis. 

Paberik batu merah dan 
genteng. 

Lain usaha ke arah pembangunan 
oleh Bupati dikemukaka tentang 

usaha mendirikan paberi batu me 
rah. Untuk maksud disediakan 
uang sebesar Rp. 2. 0,—, uang 
mana brasal dari tabungan rakjat. 
Mesin2 dipergunakan untuk pembiki 

terletak di Karangasam, Kawedanan 
Wirosari Tjontoh2 pembikinan  gen- 
teng tersebut telah dikirimkan kepa 

MEME MU NA ADP PR ma RENA 

0... HARGA EMAS. 
Makara an sen 

rt. tiap gr. 1 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.50 djual. 

Surabaja, 15 Pebr. : 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.60 nom. 

Singapore, 15 Pebr.: 
Emas lantakan tiap tael : 

—“ Str. $ 148.— beli, 
' Str. $ 154.— djual. 

Hongkong, 15 Pebr.: 
| Emas lantakan tiap tael : 

HK $ 248.875. 
Nk an on, 15 Pebr.: 

Harga emas dipasar internasio- 
nal jang ditjatat di London ha- 

Tsbb. : & 
(Beirut tiap ounce 35.24. 
“Macao tiap ounce — 37.04. 
. Hongkong tiap ounce. 37.36. 

SEORANG, TAHANAN MENG- 
NG DIRI. 

iDiperoleh kabar, bahwa pada 
siang hari baru2 ini seorang ta- 

Polisi Ungaran. Orang tahanan 
itu bernama Karban alias Munadi 
dan menga ntung diri dengan 
'kat kepala pada ambang pintu 
:el tahanan tersebut jang tinggi- 
ja Ik. 2 m. Kedjadian ini dike- 
tahui ketika pendjaga menjuruh 
K. untuk mandi. Keterangan le- 
bih landjut menjatakan, bahwa 
K. tersangkut dalam beberapa 
perkara perampokan dan djuga 
perkara pembunuhan  Tjamat 
Klepu. 'K. berasal dari desa 
Munding, ketjamatan Klepu, 
Ungaran. 

RALAT. 
“Dalam berita kita jl. menge- 

nai pidato Sutan Sjahrir (hal. I) ter- 
dapat kesalahan zet, jang perlu ka- 
mi betulkan. 

Pada alinea I, baris 4 dari bawah 
seharusnja demikian 
semua golongan jang merasa tidak 
puas dengan keadaan jang tidak ber 
isi keadilan itu. 

Demikianlah mesahap kami be- 
'Itulkan. 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang 18 Pebruari 54. 

Djam 06.10 Suara Jasni dan 
Bing Crosby dan An- 

drewa Sisters. (7.15  Tanggo dan 
Samba. 07.30 Orkes Nirmala. 12.05 
Langgam Hawaii. 12.30 Ruang Wa- 
'nita. 13.15 Siteran Gobjok. 13.40 
Siteran Gobjok. (landjutan). 
Anton Caras.. 17.10.  Dongdngan 
kanak2. 17.45 Lima Serangkal. 
"18.00  Pertjakapan  AURI.. 18.35 

| Irama Hawaii. 19.30 
Gending. 20.30 Mimbar Islam. ' 
'20.45 Njanjian Prapti dan Maryati. 
121.15 Kangen Nini Towok. 22.20: 
Sandiwara Radio. 23.00 Tutup. . 

ai Surakarta 18 Pebruari 54. # 

Djam 06.30 - 06.45 « 07. - 15 - 45 - 

12.05 @uartet dan 
duo. 1245 Rajuan Siang. 13.45 
Dari Prijangan. 14.00 Malaya. 
14.15 Harolo Geller. 17.05  Lagu2 
Indonesia. 17.45 Varia Djawa Te- 

Ingah. 17.55 Sech Albar dengan 
,orkesnja.. 18.15 Peter Yorke dengan 

' orkernja. 18.30. Ruang Pemuda 
'19.30  “Tja-ra-kan. “19:50 

. Mimbar Islam. 20.30 The - Moon 
Islanders. 21.20 Larasmadyo. 22.15 
 Pusparagam. 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 18 Pebruari 54. 
Djam 06.10 Orkes Victor Silves- 

ter. 07.15 Lena berlagu. 07. 39 Hi- 
dangan Empat Sekawan. 10.00 
Ujon dari Puro Paku  Alaman. 
12.00 Beberapa Orkes Besar. 12.30 

13.10 Suara | 
tenor. 13.40 Pelbagai orkes ringan. 
14.00 Hiburan Siang. 17.00. Taman ! 
Putra. 18.00 Sedjenak dengan Ge- | 
mawan Gemawati kita. 18.30 Mu- | 

"sik salon. '18.45 Dunia olah raga, 

19.40 Seni Djawa, 20.15 eta 
nie Variation. 20.30 Siapa tahu., 

  
121.15: Mimbar Islam. 21.30 Et Hb pe 
“ran Malam, 22.15 Motjopat dengan   sarasehan, 23,30 Tutup. 

an kepada desa2 dan 
rena pada zaman gerilja penduduk didesa 

jantu mengusir musuh, de 
Purwodadi dalam pertjakapan de ngan warta 
Saptu siang jbl. dikantor Karesidenan en Selandjutnja di- 
njatakan, dalam usaha pembangunan kini 
telah pesan S buah traktor, dimana 2 

sedangkan Peng |. 

"hasil2 : 

Tanaman randu diper- 

Lebih un ditegaskan, bah- 

Seakan pula untuk mensusaha- 

nan batu merah tadi jang paberiknja 

ri ini dalam dollar Amerika | 

hanan telah mati men: ngj 
diri dalam sel tahanan maag 

17.05 ping 

"Peladjaran | katjauan? dan salah paham dika- 

ipada IPP 
umum, 

bdalam 

AD enda 'ractor 
1 Pembangenga Kab 

:1 . Madju Pesat 
4 Oleh: Wartawan Kia 00 

ka pembangunan, inai ha- If 
ukannja kepada kota2, ka- If 

upaten Purwodadi 

dari 

didesa2 telah berdjasa besar da- 
mikian a.l. ga Grobogan/ 

wan 

Kabupaten Grobogan 
Sanga Ka datang. Un- 

uang sebesar R .000,— jg. 

“da ban di Bandung jg pe- 

rapa djumlah capaciteit . pembikinan 
batu dan genteng ini tidak disebut 
oleh Parpri 

Perumahan rakjar. 
Mer Turut rentjana dalam tahun '54 

ini ak lidirikan 10 perumahan rak 
jat jang setiap pembikinannja. dise- 
'diakan uang sebesar Rp. 17. 9000,— 
Mungkin perumahan rakjat ini akan 
dapat diselesaikan dalam April jad. 
Dalam hubungan ini Bupati menu. 
turkan adanja usaha2 untuk mendiri 
kan rumah2 dengan biaja jang lebih 
ringan dan bukan seperti jang diun 
djukkan oleh Pusat dengan spijker- 
construksinja. 

1 hari satu djembatan se- 
esai. 

- Lebih landjut Muat menutur- 
kan, bahwa selama 3 tahun jang 
belakangan ini di Kabupaten Pur 
wodadi telah dapat dibangun 
1125 djembatan besar dan kefjil. 
Kalau dihitung djumblah harinja, 
nistjaja dapat dikata, bahwa pem 
bangunan diembatan itu setiap 
hari dapat diselesaikan sebuah 
die -.5 n dengan en 
ang besar maupun ketjilnja ben tuk djembatan tadi. e 

Andjuran 'bertiotjok tanam 
Djikalau dilihat, bahwa dacrah Ka 

bupaten Purwoddai adalah daerah 
minus, maka kepada penduduk jang 
berdjumlah Ik. 600.000 Orang itu 
pun diandjurkan untuk bertjotjok ta 
nam dihalaman rumahnja, agar ta- 
|nah2 jang kosong, sekalipun tidak lu 

as, dapat dipungut hasilnja dengan 
matjam2 tanaman jang bermanfaat 
bagi penghidupan. 

Tidak banjak debat. 
Atas pn mengenai kedu- 

dukan DPD Kab Purwodadi, Bupati 
menjatakan, bahwa setiap beberapa 
'sekali telah diadakan keliling ke de 
sa2 untuk melihat dari dekat ten- 
tang usaha2 di desa2 dan bahan pe 
ngetahuan untuk usahanja diperdijo- 
angkan selandjutnja. Angg DPD ti 
dak banjak mengadakan debat-men 
debat, karena mereka insjaf, bahwa 
jang terutama bukan soal bantah- 
membantah, melainkan pembangun- 
nan didaerah2. Mengenai Panitia Pe 
milihan Umum ditegaskan, oleh Bu 
pati, ketika Bupati ' membutuhkan 
orang2 untuk duduk didalam Pani- 
Tya, segada dikumpulkan golongan 
partai2 ng ada dan kepada mereka 
dih harapke tjalon2 tadi. Untuk mak 
Sud ini ditundjuk seorang untuk men 
djadi formateur. Tersilah siapa jang 
akan diadjukan oleh formateur tadi, 
asalkan semua itu dapat dibereskan 
oleh kalangan partai? itu sendiri. De 
ngan adanja sikap tadi, maka se- 
hingga kini tidak ada suara? jang 
mengatakan tni dan itu. Dengan de 
mikian Panitia Pemilihan Umum ber 
langsung beres, demikian al. Bupati 
Grobogan dalam pertjakan dengan 
wartawan kita. 

PB 1ppj 
Bertindak 
Terhadap Ketegangan 
IPPI Djakarta Rar 
PENGURUS BESAR Ikatan 

Mn Ka Indonesia telah 
bil keputusan dalam ma- 

urus daerah IPPI Dja Ea a. Patut diketahui, bah wa di Degan Raya semendjak 
be ' waktu telah timbul per 
sengk antara sa ak Tepi 

1 Djakarta dipim pin teh Maksum, Ma Ha 
ON pada satu pihak dan 

urrachman 
hak. Sdr. Eddy 
telah -. bentuk 
Na aerah 

Ba ba 
ina pen 

La sdr. Eddy Abdurrachman dari ' kea n IPPI dan memberi- “kan atan kepadanja untuk 
a diri dim kongres ke-TV 

datang. 
n ini didasarkan kepada 
n: 

salahan2 jang sudah dilaku- kan 5. Eddy Abdurrachman sbb: 
Jang bersifat organisatoris: 

akan suatu pengurus JPPI 
j 91 jang lain di 
rus daerah jang sjah. 

an susunan pengurus daerah jang dibentuknja  disurat? kabar, gga mengakibatkan ke- 

Pem 
men 

pula suatu pe- 
Djakarta Raya 

Dalam surat keputusan 

urrachman dan kepada 

daerah   
langan 
karta 

5 kia Tag 

Djakarta 
daerah, 

Ergunakan nama IPPI da- 
lam Paniya Korban D.I. demons- trasi2, engalea dan  perajaan 
1 Mei 1 953, padahal ini: a) bukan- 
lah 2 bertentangan dengan Feng IPPI mengenai tinda- 

ea IPPI. daerah Dja- 

menolak. mengembali- 
. inventaris IPPI daerah 

Raya kepada pengurus 

Iang bersifat politis: 
— Dalam pemmbitjaraannja dalam 
Ea IM ci 1953 atas nama 

kali mem jangkan neutraliteit dari 
Ha sebagai organisasi pela- 

Turut serta dalam de 
anti D.I. stas nama IPPI jar dju 
ga n  bahaja  terhada 
| arke agrA F 

MH) Surat dari pengurus IPPI dae- 
aa RR Raya no. 73/D/53 

Mmermuat tentang pemetjatan 
sdr, Eddy Abdurrachman. 

11) Siar umum daripada IPPI 
ran dasar, anggaran 

1 program ippT, 
anZ mengenai pemetjatan 

o an diri dalam sal 
IX ajat HH dan TIL A.T. Demikian 

onstrasi 

tetangga 

ta pada aa I 

netapan nilainja masih ditunggu. Be | 

      
Abdurrachman - 

Gikirimkan kepada sdr. 

IPPI daerah Djakarta ' 
pengurus besar IPPI di: 
memutuskan untuk meme. '   

  pengurus besar IPPI, 

  

Mur 

Djumblah derma tgl, 13-2-1954.— 
Penerimaan baru: 

id2 S.R. Negeri dan K.P.Kb. Wi- 
lajah Penilik S.R. Pn IL Pe- 

ka 
Kantor Penilik Sekolah R 

njurnas 

. Mur 
KM 

1 TR, 
ng 

Mur 

lingkungannja Wil. 
Kutoardjo 

541, 

longan 

jat Ba- 
di Banjumas .. 

id2 & Pegawai S.M.P. Negeri di 
untilan 

VI. Muhammadijah IL 
an Pekalongan, 5 MN 
d2 S.RVI. Tersidi Lor “dengan 

Penilik - Sekolah 
HL Kutoardjo 

Murid dari S.R. VI, Nol. Sum- 
piuh 

Mur id2 dan Guru2 S.R.VI Negeri di 
Gubug 
364. 

Pos 
P Muri S.R. Kedungputjang 

Loano Purworedjo 
Murid2 S.R. VI. Djambon Katj: 

Pulokulon Purwodadi Grobogan 
S.R. 
15 

Kanisius 
5. Murid”. dari 

Genuk/ Ungaran, 
Kp. Kb. Pan- 

danredjo Kaligesing Purworedjo 
MR. VI Tegalmiring — Banjuurip 

Purworedjo 

S.R. VI. 
du 
S.R. 

No. MI. Purworedjo Ke- 
Djateng 
VI Seboro Krapjak Banjuurip 

Purworedjo 
M urid2 S.R. VI. No. 2. Klirang 

Kab: Kebumen 
M 

nf. 
urid2 S.R. VI, Gebang dan S.R. 
Pakem Purworedjo Kedu 

Sekolah Kp. Kb. Kedungsari Pur- 
woredjo 

S. R. IV. Tlompokan Tuntang Sa- 
latiga 

S.R. I. di Horgorodjo Bogelen 
Purwodadi Purworedjo Kedu 

S.R. 
wod 

M 

retno Purwodadi 

HI. Bopongsari Bogelen Pur- 
adi Purworedjo Kedu 
urid2 dan Guru2 S.R. NI. Madu 

Purworedjo' Kedu 
Kp. Kb. Ketangi Purwodadi Kedu 
S.R. III. th. Bageng Gembong Pati 

S.R. Kaliwungu Ngombol Purwodadi 
Kedu 

2, 
Mur 

m 

140 

HI. Adiredjo Tundjungan Blora 
id2 S.R. VI. Ampelgading Pos Tjo- 
al (Pemalang) 
Murid dari S.R. IV th Sunguba- 

nju Pos Limpung Pekalongan 
»Pangestu” Pokoh Menden Klaten d/a 

Neo Soeradi- Sidoredjo 130 Klaten 
S.R. VL Negeri Djambi Mlonggo 

Djepara 
Mur 
Sdr. 

VI. Tampirkulon Katj: 
K 

Mur 

id2 K.P. Kb. Bondengan Djepara 
Sadan Brotosoegondo Kepala S.R. 

Tjandimuljo 
aw: Tegalredjo Magelang 

id? S.R. VI Tandjunganom Ast Mer- 
tojudar, Kab: Magelang 

Murid2 Madrasah N.U. Bulumanis Mar- 
gojoso “Taju 

Murid2 S.R. HI, Kaemgnangka Majong 
Pos Petjangaan: Malbi li njanan 

Murid2 S.R.P. No. 3 Gombong 
SR, VI No. 3 Gombong 
Sekolah K.P.Kb. Tambakbojo Amba- 

rawa 
S.R. 
Kep 

UI Negeri Baran Ambarawa |... 
ala S.R. IN . Djano Bajan Kuto- 

ardjo 
S.R. II berkelas IV. Pladen Katj. Dje- 

kulo Dist Tenggeles Kab: Kudus .., 
Kepala S.R. VI. No. 2 Kudus 
Murid2 .S.R.III. Bukur Ngombol Pur- 

w 
S.R: 
S.R. 
S.R. 

odadi Kedu 
IV. Garang Pos Rembang 
VI. No. 2 Adiredjo Maos 
VI. No. 15 Buntu Wil. Penilik Se- 

kolah Sumpjuh 
Murid S.R, IJL Karangmangu Pos Kroja 
Sdr. Ngadi penarik S.R. HI Kepodong 

Pos Kroja 

Pemimpin Kp. Kb. Ada matis Wil P:S. 
— Kroja nanntone kan nana na kian nasa / Kn 

Murid2 S.R. Kp. Kb. Donosri Wil. 
s. 

S.R., 
Kroja 

It Buntu Wil. 
Kroja 

217 

M 
Sdr. 

Murid dari S.R. 
a0s 
Soedardjo Pemimpin Kp. Kb. Su- 

III. Maoskidul 

murpanggang Tegal 
Mur. 

Dj 
Guru2 Kring Kajj.: 

id2 S.R. III di Tegolarum  Katj: 
aken Pos Djuwana 

Djaken dan Murid2 
S.R. VI. Djaken Kab: Pati Pos Dju- 
wana 

Kepala S.R. VI di 
Pu 

Sdr. 

#....ior#im.K. n00oocoresanunyanasnanna 

Krendeton Bogelen 
rwodadi Purworedjo Kedu 
Oerbanoes Kepala S.R. Margod 

kerto Bangsri Djepara 
Mad 

ngaan Oa 
Murid? S.R, 

d 

S.R. 
Mur 

rasah Puteri N.D.B. Krijan Petja 

. Besitokulon Pos Ku- 
us 
UI. Megawon/Djati/Kudus 

id2 S.R. MI Batursari Katj.: Tjan- 
diroto Kab: Temanggung 

149 
P.S. 

Sdr. 

Murid dari S.R. 1fI. Purwosari Wil 

Tjandiroto Pos Ngadiredjo 
P. Sahid, Achmali, Sastrosoedijo 

Sakidin Soetran, Wirobroto, Sastroat- 
modjo, Soemarto, Hadji Chamit dan 
Soeprapto — Lorong II. Tjepu 

171 
tan Katj: 

Mur 

at 

Dj 

38,— 
Murid dari S.R.VI/V Kradjan We 

Kaliwungu Kab: Kendai 
id2  S.R. Tjitarum Jl Semarang 
40 Murid dari S.R. Kobong I — 
1. Demak 167 Semarang 

7,98 
40,45 

130,50 
Guru2 dan Murid S.R.K. Puteri — Se- 

tilahan 80 Semarang . 
Para 

marang 
Seko 

sari d/a S. 
Ku er pula PAN Duo Tana Neko wel 

Sdr. 
Singkawang 

Muri 
DAA Tanda Te Lega TA Aoa Ruka ejaan di 

Bendahari 
atas 
kelir 
S.R. 

91 

101,30 
Pegawai Kantor Damri Pusat Se- 

SNN bau LAOta Have seruan Kaka DaN 172,— 
lah Puteri Assjijah — Dil. Purwo- 

Djien — Demangan 138 

110,— 
An, Soehardi — Djl. Perwira 7. , : 

d2 S.R. 6 th. Sragi No. 2. Peka- 
i 26,50 

Jajasan S.G.B. Djateng 5 
nama S.G.B2 Negeri dan Parti- 
bersubsidi di Djawa Tengah ... 

VI XAVERIUS. A. Karangtempel 
Semarang 

4 1302125 

» 168,55 
Pegawai2 Penak D.K.A. Dis- 

trik Demak t 76,50 
Keluarga S.R. VI th. “ Mangkang We-. 

tan .. 
Kelu 

Tu 

Keluarga 
Kati.: 

Keluarga 
Kati: 

arga SR. In, 
gu 

san... 3 

th. Padaan Katj.: 

SRI th, Lena Et 
Tugu 

S.R. HI th, 
Kaliwungu 

12,10 

5,— 

3.50 
Djumlah 

Semarang, 15 -2 - 1954, 
Ie Aa 

Waktu dapat gangguan urus 

CNTERO-“VIOFORM 

cor W mera 
Bila Dokter tidak 
memberikan peraturam 
lain: 3 kali sehari 
U- 2 tablet 

& KANTOR « PENDJUALAN CIBA 
HOPPENSTEDT 

10.031.090 | 
Rp. 75.432,1/)   

  

 



    

  

  

— Harga Emas Djatah 
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“(Amerika Dan Rusia Saling Mengobral 
| Emasnja Ke Pasar Dunia—Kini Banjak 
| Sardjana2 Jang Bisa Membikin Emas 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 

EMAS, JANG MENGEMBARA keseluruh dunia sedjak da- 
hulu, sekarang telah mulai memakai alat pengangkutan bzru, jaitu 
pesawat terbang, Sedjak habis perang dunia II pesawat terbang su- 

. dah semakin banjak dipersunakan oleh logam berharga ini dalam 
mefakukan perdjalanan2 ranasia dari satu tempat kelain tempat. 
Kereta api dan kapal masih terus Gipergunakannja, tap' pesawat 
terbang ternjata lebih safe dan lebih tjepat baginja. Bahajs akan 
hilang didjalan sering sangat sedikit, Emas adalah laksana seorang 

| palualang jang gaib, sering bertukar tuan dengan tidak perlu ber- 
| gerak dari tempatrja sama sekali. 

Tapi bila dia perlu pindah tem Dalam bulan September seharga 
pat maka itu dilakukannja dengan $ 7,900,000 dibawa ke Nederland, 

   
Dalam: kundjungannja ke Djawa Tengah.: Wakil Presiden Drs. 

Mohammad Hatta telah mengadakan  kundjungan  djuga ke Rumah penuh upatjara jang lajak bagi dan dalam bulan Oktober « seharga 
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|.ngan orkes Amateur Djakarta. Con- 

“pet Uh 

  

5 
x 

"ad 

x 

“Khouw Wie Lan, Djakarta (piano): 

z 

“Hui (perkumpualn 

210 tahun. Ia ada murid jang terbaik 
“(dari guru piano jang terkenal 

“1 gai soliste, 

| sebagai udjian 

—.ran 

“Ian ini keluar sebagai soliste untuk 

   

  

   
   

    

Ava Gardner 

. Hampir Hilang 
Diamuk faufan Selama 

4 Djam 
BINTANG FILM Ava Gard- 

ner pada Sabtu malam telah ter- 
tolong dari sebuah perahu di Lau 
tan Tengah, setelah selama 4 

Siam perahunja hilang dalam ba- 
. dai. 

Ketika sebuah kapal pesiar me 
nemukan mereka sesudah mentja 
Ii selama 4 djam, Ava kedapatan 
dalam keadaan takut dan geme- 
tar. Perahunja telah terbawa Ia- 
rut ke Lautan Tengah ketika tim- 
bul angin ribut. Perahu itu se- 
dang dipakai dalam pembuatan 

| film ,,The Barefooted Contessa” 
dimana Ava bertindak sebagai pe 
lakon dan Sabtu siang dipakai pe 
siar oleh Ava. Semula Lautan te- 
nang dan mataharipun terang, te- 
tapi sekonjong-konjong timbul 

| badai dan Ava tidak bisa mentja- 
pai daratan. 

Ava beserta tiga penumpang 
perahu lainnja kehilangan kemu- 
di dan terbawa hanjut ketengah 
laut. Tak adanja orang2 itu baru 
ketahuan, ketika Ava-tidak mun 
tjul di studio. Kemudian sebuah 
kapal pesiar ukuran besar kepu- 
njaan maskapai film Italia Rizzo- 

“Ji, jang membantu pembuatan 
film tersebut, diberi perintah un- 
tuk mentjari perahu jang, hilang. 
Baru sesudah.4 djam perahu di- 
ketemukan dan ditarik kepantai.. 

Kawan2nja. 
bahwa Ava 

—-ngat terkedjut'pIa segera dibawa. 
: kehotelnja, Savoy: Hotel/di Roma: 

dan - dimasukkan tempat tidur. 
Pembuatan" film mengharap Ava 
akan dapat bekerdja sebagaimana 
biasa esok harinja, sesudah sema- 
lam istirahat. (U.P) 

koa
pa 

  

KONSERT CHUNG SHENG 
HUI UTK. FONDS MERAPI. 
Pada achir bulan ini akan berkun- 

djung ke Semarang 3 orang seni- 
wati dalam lapangan musik. Dua di- 

' antara mereka selekas mungkin akan 
meneruskan peladjarannja dalam se- 
ni musik ke Eropah dengan menda- 
pat beurs dari kementerian P:P. & 
K. Mereka itu adalah: 
Nona Han It Siauw, Malang (bio- 

la danepiano), umur 13 th: Nn. 

.Nn. Lie Giok Bwee, Malang (piano). 
Para penduduk Semarang akan 

dapat menjaksikan permainan mere- 
ka itu dalam suatu konsert jang di- 
selenggarakan oleh Chung Sheng 

peladjar Chung 
“Hwa Hui) jang keuntungan bersih 
daripada konsert ini 100#5 akan di- 
serahkan kepada dompet Merapi. 

Selandjutnja dari ketiga Seniwati 
jang akan mengundjungi kota Sema- 

“rang itu” dapat diterangkan sebagai 
berikut: 

Nona Han It Siauw, baru ber- 
umur 13 tahun. Ia adalah satu2nja 
anak di Indonesia jang usianja be- 
gitu muda telah mentjapai nilai ting- 
gi dalam permainan dua alat musik 
jakni piano dan biola. Nona Han te- 
lah mendapat beurs dari kemente- 
Tian P.P. & K. untuk meneruskan 
peladjaran piano dan biolanja ke 
Paris, dan akan berangkat selekas 
mungkin. 

Nona Khouw Wie Lan, berumur 

di 
Djakarta, T. Sabo. Dalam bulan De- 
sember 1953 ia telah bermain seba- 

Pianoconcert in €C dur 
K.V. 467 gubahan W.A. Mozart de- 

Cert mana telah diperdengarkan -pul2 

untuk mendapatkan 
snja untuk meneruskan peladja 
di Amsterg&am. Djuga Nona 

Ouw akan berangkat selekasnja. 
“Nona Lie Giok Bwee dari Malang 
Adalah Sniwati jang baru dalam bu- 

mendengarkan bakatnja kepada cha- 
:3 lajak ramai. . 

  

“CHIANG KAI SHEK TIDAK 
| “INGIN DIbILiH KEMBALI 
NX SEBAGAI PRESIDEN. 

—. Dienderalisimo Chiang Kai 
Shek menerangkan kepada sidang 

an eksekutif sentral komite 
partai Kuomintang, bahwa ia ti- 
dak menghendaki dipilih kembali 
sebagai presiden dan menghenda- 

'c0 dan Nederland. Ahli2- keuangan jakni terbongkarnja semua 

..bajangkan perbaikan dalam kedudu- bung dengan.sangat besar dan pen- 

Ava menjatakan, ' 
selamat, hanja ,.sa-.. 

-sekali 

|seorang radja dari segala logam, 
“demikian tulis National Geogra- 
phic Society. Baik bila berada di | 
atas kereta-api, kapal atau pesa 
wat terbang dia adalah seorang 
penumpang jang selalu ditemani 
oieh sedjumlah pengawal. Di Ame 
rika pusat tempat emas berpindah 
ialah dari Federal Reserve Bank 
di New York City. 

Bila ada muatan emas ig Men 
dak diterbangkan ketempat lain | 
maka terlebih dahulu barang ber 
harga itu disimpan dalam ruangan 
kuat dari Jeung bank 'itu. Emas 

| tu jang dipotong-potong sebesar 
| batu bata dan masing2 beratnja 
1400 ons kemudian dibungkus dgn 
| kertas Manila dan ditutup dengan 
| debu kaju. Pengawal2 berdiri di 
dekatnja waktu tukang kaju mem 
paknja dalam peti2 kaju. 

. Tjara2 mengangkut. 
Lalu peti2 itu diangkut dengan 

mobil berlapis badja kepesawat 
terbang jang akan membawanja. 
Menurut harga pemerintah Ame 

tyan Serikat mas itu $ 35 untuk 
tiap2 ons dan harga satu ton ada 

|kira-kira $ 1,100,000. Sebuah pe 
| sawat terbang jg bermotor empat 

$ 800,000 diangkut menudju  Djer- 
man. : 5 

Tendens paling belakang — ialah 
pendjualan- emas Sovjet di Eropah. 

Hal ini telah mengakibatkan dja- 
tuhnja harga emas dipasar merde- 
ka. Tak seorang djuga diluar tabir 
besi jang bisa menaksir” berapa 
banjak persediaan mas negeri itu 
@dau hendak " diapakan mas itu 
olehnja. : 
Dalam sepuluh tahun belakangan 

ini ada sardjama telah” bbrhasil 
k embuak logam2 lain “ mendjadi 
emas. Para ahli mengatakan, bah- 
wa pasar uang tidak perlu merasa 
chawatir akan perkembangan ini. 

Komisi Tenaga Atom sama setudju 
bahwa 'ahli2 physika telah “berhasil 
membuat air raksa mendjadi' emas 
tapi djumlahnja sampai' sedikit se- 

| mentara ongkosnja - sangat mahal 
' pula. 

Smith Diperiksa 
'Dan Akan Diadili 

Di Djakarta 

  

    

“sakit Solo dimana dirawat korban2 
nampak Wakil Presiden sedang “me 
rawat di Rynah Sakit. Solo (NAPP 

“Masalah Terusan Snez: 

5 

  

  

Poko 

PEMETJAHAN MENGEN 

an informil jang terachir antara 
lock jang sudah terlalu lama beri 
ris dan Mesir, 
akan meletusnja malapetaka jang 
terang telah mengatakan kepada 
dengan dia, bahwa baik dia mau 
achir”. Pokok soal jang menjeba 
ditinggalkan didaerah Terusan ak 

dapat di 

Sengketa Ing 
Mesir: Uniform Mili 
Perkara Ketjil Jang Bisa Menimbulkan Perang B 

(Oleh: Nina Epton — Pembantu ,,Suara Merdeka”), 

an Saluran itu nampaknja belum 

Masing2-pihak me nunggu siapa jang 

SIN 

   
Was 

AI soal pasukan2 Inggeris dalam Saluran Suez serta hari kemudi- 
djuga memperlihatkan kemadju an sedjak diadakangja perter 

Inggeris dan Mesir pada bulan Oktober tahun jang lalu. Delfd- 
angsung itu malahan lebih mendjelekkan hubungan antara Ingge- 

akan perfama bergerak Sementara itu bahau 
terachir semakin mengantjam. Djerderal Nadjib dengan terus 
para warfawan dan wakil2 Inggeris jang belakangan ini bertemu 

pun Dewan Revolusionir Mesir. telah mengutjapkan ,,kata ter- 
bkan perselisihan jalah apakah golongan tehnik Ingogris ig akan 
an memakai pakaian seragam militer atau tidak, serta dalam kea- dari letusan Gn. Merapis Gambar | daan apa pangkalan itu 

njaksikan seorang penderita jang di 1 SA. 
HO) . Djenderal Nadjib tidak menger 

ti mengapa Inggris demikian 
    

makaian tenaga inti atom untuk 

nja diharian ,,Le Monde”, 

Mengapa hanja aspek me 
rusak sadja . 

Sedjak perledakan bom atom 
di H.rosjima, mulailah djaman te 
naga int. atom. Tetapi sajang hing 
ga sekarang usaha besar?an dila 
pangan inti atom terbatas pada 
aspek merusaknja sadja. 

Perimbangan kekuatan sendja-   i bisa mengangkut kira-kira enam 
lalau tudjuh ton dari barang ber 
iharga itu. 

| Ta satu keuntungan meng-' 
angkut emas dengan pesawat ter | : : | bang ialah untuk ini tidak banjak | Ujang lalu dikota Bandung ber- "diperlukan pengawal seperti pada | “ma pengikut2nja, sedjak hebe- | kapal atau kereta-api.  Keuntu- | tapa kamp Ini telah dibawa dan jngan jg lain ialah pemindahan? | ditahan dikota Djakarta. Kefjuali dia, djuga telah dibawa ke Dja- 

karta dari lain2 daerah, orang2 

WARTAWAN Antara” mn- 
dapat kabar, bahwa bekas Kap- 
ten KNIL Smith, jang seperti di- 
ketahui ditangkap beberapa wak-   

i pengangkutan kurang pula. Pesa 
wat terbang sering bisa terbang | £ 

: langsung ketempat kemana emas ! Belanda jang termasuk ,,orang2 jitu harus dibawa. Pengangkutan ' penting”, jang dituduh menpunja jang berpindah-pindah itu berarti | Sangkut-paut dengan rol jang di. menambah risiko dan pembajaran | @alankan oleh Smith, jakni mem- ongkos ansuransi jang tingi. punjai hubungan dan kontak de- Pada masa ini dunia sedang me. | ngan gerombolan2 bersendjata jg 
ngalami suatu ,,gold resh” jang aneh. ! Mengadakan perlawanan untuk 
Logam berharga itu mengalir dgn | Mmerubuhkan pemerintahan Repu- tjepat melalui Amerika. bJ'k Indonesia. : : ! 
Sampai sekarang pemerintah Ame! Terhadap mereka itu kini sedang 

rika jang memiliki persediaan emas @&iat dilakukan pemeriksaan jang! jang berharga lebih kurang $ 20. dilakukan. bersama oleh pihak Ke- 
000.000.000 telah mendjual- keluar, djaksaan Agung, polisi serta Kedjak 
negerinja lebih seharga $ 1.140,000. Saan setempat. Dikabarkan, bahwa 
000 dan sebaliknja belum pernah Proses persoalan mengenai penang 
membeli emas barang sedikitpun dju Kapan orang2 Belanda dan peng ga. Inggeris adalah pembeli jang ter Kut2nja masih djauh dari “ selesai: 
besar hampir seharga setengah mil- hal ini meminta kesabaran serta ke 
jard dollar. Pembeli2 lainnja ialah felitian sedemikian rupa, untuk da- Argentina, Belgia, Djerman, Mexi- Pat mentjapai hasil jang diharapkan, 

segi-ra 
ihengatakan bhw transaksi ini mem hasia sampai keakar-akarnja, berhu 

geri tingnja persoalan ini jang langsung 
asing. 89 # .i Menjangkut kepentingan negara dan 
Sebagai satu paradox hanja sedikit. bangsa. Indonesia.” : 

dari emas jang didjual itu pia! ,Palam hubungan ini lebih djauh 

idah dari Amerika. Inbgeris, misalnja, Siperoleh keterangan, bahwa orang2 
mempunjai persediaan emas jang tax Belanda serta pengikut2nja jang 
sedikit banjaknja jang disimpan di Sampai sekarang sudah ditangkap 
New York. Djadi pembelian oleh Jan masih.berada dalam proses pe- 
Inggris hanja bersifat pemindahan mMeriksaan pihak berwadjib. karena 
nama dari Amerika ke Inggris sadja. | dituduh mempunjai hubungan dan 

Ttapi memang ada dari emas itu kontak dengan gerombolan? bersen 

kan: keuangan pada. banjak ne i bahwa revolusi itu tidak djauh Ia" 
gi-dari Kila Lo Ket : 

— Waktu pada tahun 1949 perta- 
ma kal: diumumkan fikiran: mem 
buat kapal selam jang digerakkan ?? 1 1 n 

ioleh nenaga inti atom, fikiran itu Sjang sedjarah selalu -meninggalkan 
umumnja dianggap chajal peak 
Tetapi genap. Ima tahun kemudi- £! 9 1 
an kapal selam itu sudah diturun SIN uap pada abad ke 18 menghabis 
kan keair. | 

ta2 atom Amerika Serikat dan 
Uni Sovjet — andai kata terdja 
ga keseimbangannja — toh me- 
ngandung bahaja buat perekono- 
mian masing2 negara dan ummat 
manusia seluruhnja. Sebabnja “ia- 
lah bahwa pengeluaran2 dalam ,bi 
langan 60 sampai 80 mi'ljard dol- 
lar saban tahun buat persendjata- 
an atom, baik dari pihak Amerika 
maupun Rusia, paling sedikt akan 
menimbulkan. inflasi jang perma. 
nent, suatu kemerosotan tingkat 
penghidupan dan pada achirnja su 
atu kritis ekonomi: 

Sudah bisa menggerakkan 
kapal selam. 

Haruskah kita berkenalan de- 
ngan aspek merusak sadja dari 
tenaga dahsjat itu? Haruskah kita 
membiarkan bahwa alat produksi 
jang begitu hebatnja lama kelama 
an malahan mendjadi penghalang 
untuk kemadjuan ekonomi 

' sosial, suatu antjaman terus-mene 
rus terhadap ummat manus'a jang 
sudah ketakutan itu? 

dan 

Kita sekarang berada pada am 
bang pintu revolusi industri jang 
baru, jang tjaraknja ditentukan 
Oleh pemakaian tenaga inti atom 
buat tudjuan2 produktif 

: Dan prof. Angelopoulos mesduga 
sadja.' 

Diterangkan bahwa teoretis ka-. 

Daja Tenaga Atom 
Bisa Mengakibatkan ,,Sosialisasi“ 

Sistem Kapitalisme 
PEMAKAIAN. TENAGA inti-atom sefjara produktif akan 

menimbulkan revolusi industri jang akan mengubah semua patok- 
an organisasi ekonomi dan sosial jang berlaku 
uap pada abad ke 18 menghabiskan djaman feodal. Tidakkah pe- 

kibaikan ,,sosialisasi” sistem kapitalisme. Soat ini 
oleh mahaguru Perantiis, Angel os Angelopoulos, dalam tulisan- 

ngotot mengenai soal pakaian se 
ragam itu.. Baru2 ini dia mene 
rangkan kepada seorang warta 
wan bahwa dia mengerti akan 
keperluan untuk memelihara di- 
sipling, — dia sendiri seorang 
militer — dan bahwa serdadu? 
jang lama tidak memakai pakaian 
seragamnja, pada achirnja. akan 
mengira dirinja orang2 sipil. Tapi 
soal ini tidak begitu penting, djika 
dibandingkan dengan soal men- 
tjapai persetudjuan jang memuas 
kan dengan Mesir. 

Disamping itu Pemerintah Me 
sir -sulit dapat mengumumkan 
kepada rakiatnja, bahwa tentara 
pendudukan Inggris jang dibentiji 
itu telah berangkat, sedangkan 
setiap orang dapat melihat bahwa 
masih ada tetap 4.000 orang ber 
pakaian militer didaerah Terusan. 

sekarang. Mesin 

produksi barang2 akan menga- 
telah ditindjau 

u 
djuga di Amerika, tenaga inti atom 
itu diserahkan kepada badan2 pe- 
merintah, maka' perusahaan2 parti- 
kelir, karena mustahil menjaingi pe- 
rusahaan pemerintah tadi, tentu 
akan terdesak, karena tidak dapat me 
njaingi perusahan2 pemerintah tadi. 

Perlu ditjatat, bahwa fihak ne- 
gara kapitalis tidak akan meng- 
.hambat pemakaian tenaga inti 
atom dalam produksi sipil, seba- 
ga mana fihak itu djuga tidak da 
pat menghindarkan likwidasi peru 
sahaan2 partikelir, seketika Uni 
Sovjet mAmutuskan untuk mema 
kai tenaga inti atom guna mengha 
silkan barang2. 

Sebab kalau Uni Sovjet jang 
bersusunan ekonomi komunis, ber 
hasil memakai tenaga inti atom 
buat produksi barang2, dapatlah 
ta memberikan saingan jang keras 
terhadap perdagangan negara2 

Dilahat dari sudut pandangan Ing 
geris, soal pakaian seragam ini pen- 
ting artinja, karena dari soal ini ber 
gantung perlakuan terhadap orang2 
dan pegawai tehnik Inggris, apakah 
mereka akan diperlakukan sebagai 
militer atau sebagai orang sipil. Da 

lam keadaan jang pertama" mereka 
akan tunduk kepada disipline dap hu 
kum militer Inggeris, sedangkan da 
lam keadaan jang belakangan itu, me 
reka boleh djadi harus menuruti per 
aturan2 sipil Mesir dan mesti mem- 

punjai izin tinggal, visa2, dan lain2 
kesulitan2 administratif jang akan 
menghambat pekerdjaannja. 

  
Pokok kedua jang menimbulkan 

pergunakan 

memnunjai pandangan dan sis- 
teem2. pemerintahan jang berlai- 
nan sekali dari pada pandangan? 
nja sendiri. Djenderal Nadjib sen 
diri mengakui baru2 ini bahwa 
Komunis tetap merupakan suatu 
bahaja di Mesir, dan bahwa 
Front Persatuan - Demokrat me- 
landjutkan usahanja dengan ge- 
rakan2 dibawah tanah. Anasir2 
Oposisi dan rakjat Mesir sendiri 
boleh djadi dapat didesak untuk 
bergerak kedaerah Terusan Suez 
dalam suatu pertiobaan terachir 
untuk memaksa Ingogeris keluar. 
Apakah jang akan diperbuat Ino- 
geris dalam keadaan jang demiki 
an? Pemimpin2 Mesir memnuniai 
kedudukan jang kuat sekarang, 
dan tidak terdavat tanda2 hahwa 
akan tersusun suatu Undang? Da 
sar atau akan diadakannia pemili 
han bebas dalam waktu dekat ini. 

Pp 

Diktatoriat militer nam»aknia 
akan tetap berkuasa pada tiga 
tahun jad. ini. 

Mereka tetap mau msmperta- 
hankan popularitet mereka, dan 
mereka tidak b'sa mengizinkan di 
rinja untuk memb'arkan soal? is 
dihadani djika ingin disokong oleh 
Suatu blok jang kuat. 

Kesul'tan jang sesungguhnja 
dan in. digambarkan oleh Djende 
ral Nadiib pada beberapa hari jg 
lalu — ialah tak ada satu pihak 
pun jg mempunjai keperfjajaan 
pada pihak jg dihadapinja. Inggris 
tidak pertjaja kep. Dewan Revo- 

lusi atau kepada keinginan Mesir 
untuk memperoleh suatu penjele 

    perbedaan pandangan, jakni kemung 
kinan untuk .menjediakan kembali 
pangkalan itu kepada Inggeris, telah 
disetudjui oleh Mesir, akan tetapi de 
ngan sjarat bahwa masuknia kemba 
li Inggeris itu kedaerah Terusan ha| 
nja diperbolehkan djika salah sebu-' 
ah negeri anggauta Arab League di 
serang. Dengan sia-sia Inggris ber- 

usaha untuk meluaskan sjarat itu, su 
paja termasuk pula Turki. 

lain, jang ekonominja berdasarkan 
sistem kapital's. Kalau itu terdjadi 
maka semuanegara2 tadi, dengan 
dikepalai oleh Amerika. Serikat, 
akan 'yrpaksa untuk memakai dju 
ga tenaga inti atom guna produk 
si barang2. 
Kemudian - prof. Angelopoulos 

membajangkan kemungkinan per 
kisaran industri kapitalis kearah 
pembebasannja dari pengaruh   kongsi2 raksasa dan dari kepen-| Tetapi pihak Arab sama sekali 
tingan partikelir. Likwidasi peru tidak menjukai politik Turki. ! 
sahaan2 partikelir besar akan di, Pengakuan Turki akan Israel, ke- 

njataan bahwa negeri.itu telah me- 
nerima bantuan USA, “dan kesedia 
an negeri tsb untuk  menjusun sua-! 
tu pakt pertahanan Timur Tengah 

susul oleh nasionalisasi alat2 pro' 
duksi, dan kemud:an oleh sosiali- 
sasi susunan ekonomi. Dan proses 
ini menurut professor tadi mende 

  

   

katkan k g : dengan negeri2 Barat pada tahun 
beri . Oa Una Bear 1951, serta kedjadian baru? ini di- 
mungkin hidup ber-sama2 dalam mana Mesir mengusir duta Turki da 
da utama GL Mere aU Ti Kairo, semua itu telah menisbab 

| Pada penutapnja ia mengingatkan Kan Mesir tidak menjukai Turki. 
Pihak Mesir bersedia untuk merun 

dingkan soal kembalinja Inggeris xe 
Terusan Suez, djika Rusia menjc- 
rang Turki, tetapi hal ini tidak me 
muaskan Inggeris jang merasa bah 
wa Rusia dengan terlalu gampang 
dapat mendjandjikan netralitet Me- 
sir, dan disamping itu memperingat- 

bahwa peradaban tehnologis sepan-' 

“bekas2 jang dalam atas organisasi 
ekonomi dan sosial: kedatangan me 

kan djaman feodal dan menjebabkan 
anggapan dunia jang baru: revolusi 

saian setjara damai. Mesir, -art'nja 
Djenderal Nadjib dan Dewannja 
tdak pertja'a bahwa Inggris sung 
guh2 hendak memperoleh: 'setiap 
penjelesaian dan bahwa mereka 
bertekad membiarkan  p#ersoalan2 
sekarang, sementara mempertahan 
kan keadaan j sudah ada. jang 
rasa tidak sabar, tidak puas, 

Inggeris djika meletus perang 

KOLONEL ESMUNDO Mon- 
doniedo, jang achir2 ini diberi tu 
gas oleh Presiden Filipina untuk 
merundingkan penjerahan pihak 
HMB (Huk, Hukbong Mapagpa- 
layang Bayan), meulam Senin il. 
dgn resmi mengumumkan bahw 
Luis Taruc telah diganti sebagai 
pemimpin besar Huk oleh. Castro 
Alejandrino. 

Mondeniedo tidak memberikan 
keterangan2 selandjutnja mengenai 
penggantian p'mpinan jang dika- 
tekannja telah terdjadi pada kaum 
Fuk ,itu, ketka  Mondoniedo 
memberi laporan kepada Presiden 
Magsaysay fentang sjarat2 penie- 
rehan jang diadjukan Alejandrino.   Perundingan tadi dilakukan anta- 

ra Mondeniedo dan Alejandrio ke 
tika minggu j.l., dikaki gunung Ba- 
nahaw diprovinsi  Ouezon, - Luzon 
Tenggara. Sjarat2 jang “diadjukan 

Alejandrino tadi tidak banjak ..ber- 
beda dengan sjarat2 jang sebelum- 
nja itu dikemukakan oleh Tarue: 
djuga sekali ini pemerintah - Fifipi- 
na menolaknja: Penglimabesar tenta 
ra Filipina, Djenderal Jesus Vargas, 
jang menolak sjarat2- tadi, ' memberi 
tempo 24 djam kepada Alejandrino, 

mulai malam Senin djam 12.00 un- 
tuk menjerah tanpa sjarat atau dise 
rang habis2an oleh tentara pemerin 
tah. (Antara) re 

1 

    

gelisah, semakin meningkat. Sua 
sana jang demikiar# tidak bisa ti- 
dak menimbulkan keinginan utk 
mentjari  djalan ' kekerasan. —| 
(Dilarang kutip). 3. 

T 
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« Obat-obat Paling Mustadjab 

Goles Purifyer Tablets 
(OBAT BERSIHKAN DARAH). 

diperlukan dalam 
manusia, kalau darah ada mengandung kotor, 
lama. kelamaan kotornja itu mendjadi pelbagai, 
penjakit, bukan sadja membinhsa 
tetapi bisa dj uga memutuskan “keturunannjas 
»GOLES PURIFYER TABLETS” jg. berdafa 

didalam darah dan 
membasmikan kuman2, melahan-bisa' mengem:' 
balikan darah jang bersih. Penjakit2 seperti: 

kulit gatal, bisul dfl., sesudah makan 

Darah ialah sangat 

menghilangkan kotor2-an 

koreng2, 

tubuh 

kan badan," 

  

ini obat dapat dihilangkan dalam waktu jang 
singkat. 

TYarue Diganti 
Alejandrino? 

  

jang pindah tempat. Dalam bulan 
Maret jg. lalu seharga $ 4.300.000 j 
jang diangkut ke Canada, jang lain: 
nja ke Belgia, Perantjis, Lebanon 
dan Pilipina. 

  

Pertjobaan Smok- 
kei Kopi & Lada 
Jang Dimasukkan Keda- 

lam Baal Kapok 

Darikalangan jang lajak diper- 
tjaja didapat kabar, bahwa kini 
di HW 12 Semarang telah terda- 
pat pertjobaan untuk menjelun- | 
dupkan sedjumlah kopi dan lada 
dari Semarang jang . dimasukkan 
didalam baal2 kapok hati “jang 
hendak dikirimkan ke Singapura 
dan Hongkong. Menurut kabar 
ada Ik. 200 baal kapok jang hen- 
dak dikirimkan. Ketika beberapa 
baal kapok diperiksa oleh pega- 
wai Bea dan Tjukai, ternjata dari 
dalam baal kapok tadi mengeluar 
kan beberapa bidji kopi jang me- 
nimbu!kan tjuriga, bahwa dida- 
lam baal2 lainnja pun ada ba- 
rang-barang jang tak di'inginkan. 
Dugaan demikian tadi ternjata 
pada tempatnja, karena dilain baal 
kapok terdapat pula Jada ig di- 
bungkus didalam zak tepung tri- 
gu. Setjara litjin perbuatan tadi 
diaturnja, tetapi walaupun demi- 
kian fihak Bea & Tjukai tjukup 
ijerdik untuk dapat membongkar 
sesuatu pertjobaan penjelundup- 
an dari Semarang. Keterangan se 
landjutnja jang dapat. dikumpul- 

“peroleh wartawar ”Antara” menja- 
|takan, bahwa orang2 Belanda jang 

djata, sudah meliputi: djumlah pulu 
han orang, dari berbagai tempat 
dan daerah di Indonesia. $ 

Akan diadili di Djakarta. 
Keterangan selandjutnja jang di- 

ditangkap dan padanja terdapat iju- 
kup bukti2 akan kesalahannja me- 
langgar undang2 jang berlaku di In 
donesia, akan segera dimadjukan si 

pal.itu dapat mengelilingi dunia 
berkali2 tanpa menambah bahan 
bakar. Kalau benar, kapal selam 
inti atom ini akan merombak sega 
la pengertian2 jang sekarang ber 
laku mengenai pelajaran, dan akan 
tertjapai tingkat baru jang besar 
artinja dalam kemadjuan tehnis 
dan industri. 

1 Kg. uranium — 3000: 
ton batu bara. 

Kalau nanti terdjadi pemakaian te.   dang pengadilan. Pemeriksaan ter- 
sebut sepandjang keterangan jang di 
dapat ”Antara”, akan dilakukan di 
kota Djakarta. Sebagaimana diketa- 
hui, peristiwa penangkapan 
dap orang2 Belanda jang - dituduh 
turut djampur atau mempunjai hu- 
bungan dengan gerombolan2 serta 
anasir2 bersendjata, pertama-tama 
dilakukan atas diri seorang Belanda 
bernama M. diatas kapat "Orange” 
sewaktu singgah dipelabuhan  Me- 
dan dalam perdjalanan menudju ne- 
geri Belanda, jang kemudian disusul 
dengan penangkapan2 di Bandung 
dan Djakarta serta rangkaian pe- 

nangkapan2 dilain2 tempat dan dae 
rah di Indonesia. (Antara) 

  

Pada hari Sabtu  G.LA. “ memulai 
dengan pengeluasan dinas penerba- 

ngan di Indonesia. Dengan resmi 'te 

lah dimulai penerbangan pertama an 
tara Djakarta dan Bengkulu. Pener 
bangan pertama ini telah diikuti 
oleh menteri Perhubungan dan men 
teri Pekerdjaan Umum. Setelah men 

darat di Bengkulu, pembesar2  se- 
tempat telah diberi kesempatan un- 
tuk mengadakan ' pnerbangan keli- 
ling diatas kota dengan pesawat He   kan oleh wartawan kita mengata- 

kan, bahwa tidak semua baal ka 
50k itu terisi kopi maupun lada, 
3Jampa' hari Selasa pagi ini telah 
Iapat diketemukan 9 zak tepung 
terigu di-isi kopi dan lada dan se 

ron. Gambar: Beberapa pembesar2 
berserta isteri dimuka pesawat. Ke- 
dua dari kanan Tuan Hosen, resi- 
den Bengkulu, ketuga dari kiri kepa 

Bengkulu, 
Mochtar. 

Ma Polisi 

5uah karung terisi kopi jang di- ' 
masukkan kedalam baal kanok se | 
'jara etjeran. Kini penjelidikan2 | 
selandjutnja masih dilandjutkan 

lengan teliti. Kabarnja perbuatan 

tadi dilakukan oleh firma 
ti Gg Besen jang hendak meng- 

»xport kapok tersebut. 

neh 
KARENA mengaku sebagai 

dukun jang dapat mendjadikan 
orang kaja dengan tak usah be- 
kerdja, Sariban dari Bangsalsari, 
Djember, Rebo jang baru lalu te 
lah ditangkap oleh polisi. Duabe- 
las orang jang bekerdja diperusa- 
haan barang2 dari tanah mendja- 
di korban dukun itu, jang mana 
mereka telah keluar dari peker- : 
diaannja karena mengikuti dukun 
"tu jang mengatakan bahwa per- 
usahaan itu tak akan dapat men-   agar dr. Hu Shin jang tak ber- 

partai ditjalonkan, : 

  

djadikan orang kaja. £   

' 4 . 
“ekonomi dan sosial. 

terha- | 

komissaris 

  

naga inti atom guna- perkembangan: 
ekonomi, itu tentu akan disertai oleh 
perubahan2 asasi dalam struktur, 

Menurut pandangan kami, demi-4 
kian prof. Angelopoulos, sari konse. 
kwensi pemakaian tenaga inti atom! 
buat tenaga produksi adalah sbb: 
Pertama: beaja produksi akan turun 
sekali. Teranglah bahwa perkakas 
tehnik baru itu akan menjebabkan| 
pengurangan beaja produksi jang tju 
kup untuk memungkinkan perbaikan 
tingkat penghidupan  setjara tegas 
dan permanent, sedangkan waktu ker 
djapun dapat dikurangi. . 2 

Tenaga jang dapat diperoleh- dari 
1 kilogram uranium itu sama dgn 

industri jang kedua sedjak 1889 de- 
ngan listrik dan alat2 transportnja, 
memungkinkan kemadjuan kapitalis 
me industri. Dapatlah diduga bahwa 
pemakaian tenaga inti atom setjara 
produktif mengandung 'perubahan2 
jang lebih besar dan lebih revolusio 
ner lagi dalam lapangan ekonomi 
dan sosial. 

  

Nabi“ Baru 
Di Swedia 

Mengadjarkan Ilmunja 
Jang Baru 

SEORANG bangsa Sweden 
berumur 47 tahun bernama H. L. 
menjatakan dirinja sudah mendja 
di.,,Nabi” dan pada belakangan 
ini sedang giat menjebarkan ke- 
jakinannja jang baru. 

Antara lain dia mengatakan 
bahwa ahli2 Negara pada masa 
ini tidak mempunjai kemampuan 
untuk mendjamin nan. Pa- 
da pendapatnja, pekerdjaan me- 
merintah Negara hanja tepat di-   tenaga dari 2500 sampai 3000 ton 

batubara kwalitet biasa. Dilihat da 
ri sudah rendement, -kwaliteits urani 
um jang sepadan dengan 1 ton batw 
bara tidak akan lebih mahal :dari 
0,017 dolar, mengingat: batubara: 1 
ton itu harganja lebih dari 10 dolar, 

Dengan perbedaan harga sebanjak 
itu beaja untuk mengolah uranium 
dapat ditutup, dan disamping itu ma 
sih terdapat kelonggaran ntk meng-$ 
usahakan agar beaja produksi ditu- 
runkan. $ 
Kedua: Oleh pengurangan beaja pro 
duksi Itu, banjak instansi2 jang seka 
rang ada kehilangan manfaatnja. Dju 
ga investasi2 dulu akan banjak kehi 
langan harganja. Mengingat bahwaj 

| 

| 
1 

  

  
  

“na para wanita itu sadjalah jang 

' rektur Dana Anak2 PBB, 
' akan memberi 

djalankan oleh para wanita, kare- 

mempunjai kekuatan jang kuat 
utk memelihara keamanan dunia. 

Nabi baru tersebut sekarang 
.ini sedang menjebarkan ilmunja 
di Sweden dan dalam berita itu 
dikatakan, bahwa dia sampai se- 
karang sudah kawin tiga kali. 

(Utusan Melayu). 

  

“ 

10 Th. Lagi 
'Asia Terbebas Dari Pe- 

njakit Malaria 

PENJAKIT malaria di Asia da 
lam waktu 10 tahun jg akan da 
tang untuk sebagian besar akan 
dapat dikuasai, demikian hari 
"Minggu diterangkan oleh seorang 
pembesar PBB. Pernjataan itu di 
utjapkan oleh Maurice Pate, di- 

jang 
laporan kepada 

panitia kerdja dana tsb. pada tg. 
1 Maret bila panitia ini mengada 
kan pertemuan untuk menentukan 
anggaran belandja dalam tahun 
jang akan datang. | 

' Kampanje dana anak2 itu atau 
UNICEF di Asia dalam th, 1953 | 
telah memperoleh hasil bagus, de 
mikian dikatakan  selandjutnja 
oleh Pate. Kampanje terhadap 
penjakit malaria telah ' memberi 
Pee an kepada 354 lebih 
anjak orang dari pada semula 

direntjanakan. Dalam kampanje 
terhadap penjakit TBC telah di 
suntik 2796 lebih banjak anak2 ! 
dari pada rentjana semula, Dalam ' 
pemberantasan penjakit patek, . 
djiumlahnja orang jang disuntik 
adalah 446 lebih banjak daripada 
rentjana, demikian Pate, (UP) 

  

“Tae 

kan negeri itu bahwa setiap bantuan 
jang diberikan Mesir kepada pihak 
Barat akan dianggap sebagai suatu 
tindakan permusuhan. 

tara Mesir dan Inggeris, apakah 
: jang akan terdjadi?. Sudah pasti 

Mesir akan bersikap 
dan mentjari perhubungan perda- 
gangan dengan negeri2 lain. Bo- 
leh djadi malahan akan tersang- 
kut dengan persbalan2 negeri ig. 

Kemungkinan2 djika ter- 
|. Gjadi perpetjahan. 

Djika terdjadi perpetjahan an- 

anti-Barat, 

  

Djangan Main 

Obat Penisilin 
Meskipun Mudjarab — 

Bisa Berbahaja 

MUNGKIN akan tiba waktu- 
nja bahwa orang2 jang berpenja- 
kit asma (bengek) “atau mempu- 
njai lain2 penjakit allergie, akan 
memakai kalung atau gelang, jg. 
memperingati supaja pemakainja 
djangan diberi penisilin, djka ter- 
djadi ketjilakaan atas dirinja: de- 
mikian kata dr. Horace Baidwin, 
ketua Jajasan Amerika untuk Pe- 
njakit2 Allergie. 

Ia mengemukakan bahwa spe- 
sialis2 penjakit itu dan spesialis2 
penjakit asma berpendapat, bah- 
wa orang2 jang berpenjakit de- 
mikian tidak tahan penisilin. Me 
nurut dr. Baldwin penisilin ada- 
lah suatu obat jang sangat mu- 
djarab untuk melawan ratjun dan 
infeksi dan telah menjelamatkan 
djumlah djiwa jang tidak terhi- 
tung banjaknja, didalam waktu 
beberapa tahun sedjak ja dibuat 
sebagai barang dagangan biasa. 
Tetapi bukti2 sedang menumpuk, 
bahwa ia tidak boleh dipakai sem 
barangan sadja. : 

Meskipun pinisilin baru kira2 
Juapuluh tahun belakangan ini 
mendjadi obat jang tidak bisa di 
tinggalkan oleh tiap2 dokter, ia 
sudah lama dikenal oleh ibu2 di 
Irlandia. kendati namanja lain ten 
tu. Beratus2 tahun sebelum Fle, 
ming mengetahui daja pengobat 
annja, di Irlandia ia sudah dipa 
kai tiap2 hari. ' Membuatnjapun 
mudah sadja. Dengan tjara istime 
wa roti dpulas dengan mentega 
tulen (roomboter). Sedapat mung 
kin basah dan panas roti itu di- 
s'mpan. Tumbuhlah kemudian di 
atas roti itu djaamur jang warna- 
nia agak hidiau. Djamur ini dipa 
kai sebagai obat jang sangat man 
djur untuk infeksi dan luka2 jang 
bernanah. j 

Para dokter tentunja ingin dju 
pa mengetahui zat2 apa pada dja   mur itu jang mempunjai daja pe 
rgobatan. Mereka tertjengang Hui 
ga ketika sebagai hasil penjelidi 
kan mereka dapati penisilin pada 
djamiur itu, 

' Goles Rheuming Tablets 
(OBAT ENTJOK) 

Penjakit entjok (rheumatiek) sangat menggang 
gu kesehatan badan, karena ia bisa merebak 
keseluruh “badan serta menjebabkan kesakitan 
disendi?” tulang dil., sehingga achirnja sukar 
bergerak. Kesehatan jang disebabkan oleh pe- 
njakit entjok sukar diberikan dengan perkata 
an. Oleh itu, terasa sadja ada berpenjakit 'de 

'mikian segeralah makan obat .GOLES 
RHEUMING TABLETS” jang telah terkenal 
karena kemandjurannja jang adjaib. 

Goles Vitolin Tablets 
(OBAT SAKIT ULUHATI) 

Terkenal mutunja didunia hari ini karena cha- 

akan jang adjaib untuk menjembuhkan sakit 

perut, senak ulu hati penjakit angin dan sem- 

belit. 

Sudah lebih 30 tahun lamanja obat ini telah 

  

  

tersebar diseluruh dunia dan telah diakui se 
bagai penawar istimewa untuk mentjernakan 
makanan. 

      

Goles Chongkiong Pills 
(OBAT TONIC) 

Banjak keturunan sudah tidak sehat, karena 
lagi waktu baji/ kurang rawat, atau kurang 
Vitamin, suda Dewasa badan djadi lemah, 
kerdjia kurang semangat, belum kerdja tenaga 
sudah habis. Kesenangan rumah tangga tidak 
Berbahagia. Kekajaan tjukup, tetapi keseha- 
tan kurang. Lekas pakai Obat Tonic ini. GO 
LES CHON GKIONG PILLS. Kuatkan badan, 
kuatkan urat, dan sehat badan ' untuk buah 
pinggang, menjukupin kemduan istri, dan ke- 
santosaan dalam rumah tangga. 

  

    
Goles Externali ng 

(OBAT LUAR) 
Perempuan adalah diumpamakan sebagai se- 
kuntum bunga, barang siapapun hendak me- 
metiknja. Tetapi ,,Bunga” dan ,,Perempuan” 
bukanlah suatu hal jang biasa, sebab jang di 
tjintai oleh Betina adalah berlainan sedikit. Jg. 
disukainja ialah si-Djantan jg bertubuh kuat, 
dan tahan ,,berdjuang” dengan lama. Inilah 
jang “disukainja. Kalau mau ketempat ,,Taman 
Bunga” pakailah sedikit obat ,,Goles Externa- 
ling”, tentulah memuaskan hawa-napsu, tahan 
berdjuang selama-lamanja: supaja hati si-Beti 
na merasa puas serta membilang: ,,Sesungguh 
nja seorang Djago, Abang ini”. 

Agen FIE MIN YOK FONG 
HWA AN TONG - 

  

Gg. Warung 10 Semarang 
Gg. Warung 3 Naa 

ENG TAY HO Pekodjan 101 5 
NGO HOK TONG Gg. Pinggir IN 41 

Bisa dapat bgli pada: Toko2 Obat Seluruh Indonesia. 
SAN NN LAMA AA RA" 

SEKOLAH KLEERMAKER 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 « SEMARANG 

Berdiri sedjak tahun 1940. 

Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum, 
Systeem : Frans - Amerikaans. 

Pimpinan seorang Abli jang beridjazah dan puluhan ta- 
hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 
ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan. 
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kenjataan untuk 

PENGENDARA SEPEDA 
JANG BIDJAKSANA 

bih banjak orang 

berkendaraan nze- 

   

   

le- 

  

     
Sekarang tidaklah masuk diakal 

Tuan bahwa ban jang sangat N 

memberikan kepuasan kepada 

kebanjakan orang adalah ban jang 

Tuan harus beli? 

  

DISTRIBUTIR2 : 

BAN HONG LIONG & €CO., 
LINDETEVES N.Y. 
dan N.V. TRIMURTI. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia." “ 

  
  

  

  

  

  
Knowledge of Engjish essential. 

to Postbox 19, Semarang. 

Nationality: W. N, Indonesia. 

REOUIRED 
SHORTHAND TYPIST 

Please aPpiy by letter giving full KH 

particulars on education and experience 

$ | Dapat Beli: 

|oias Hudian 
WOL Li 

  

Pengharapan dan kutik 
Saban Coupon memberi harapan dan kutika untuk menangkan hadiab2: 

kesempatan buat besarkan harapan hadiah : Il! 

  

SEMARANG: Pabrik Limun AOUARIUS 

TOKO LAREES Bodjong 21 TOKO BO. HI de 

yag La TOKO MURJONO Kranggan wetan 41 Kapsalon ,,GRACE” 

2 were JUWELIER TIO Bodjong 58 LUNA STORES 
Len 81 Aa SEMARANG STORES Bodjong 23 - 23A LUNA Stores 
Pa ea TOKO HIEN pasar Diohar 3-4-5 | TOKO BUKU TAWANG 
(AE D.KW, — 280 cc. TOKO ANEKA Sate TOKO BUKU GLORIOUS 
Si Kn TJUTJI ELEKTRIS THE SPORTING HOUSE Seteran 45 TOKO ASIA 
AA | Pabrik Limun TOXEDO Purwodinatan IV/2 Sporthandei ONG ,. 
: Man an in TOKO EUROPA Bodjong 17 oko Spatu BATA 
: FOTO TOESTEL : Pabrik Limun AOUARIUS Depok 38 F 

AN Na Papan -RA) SEMARANG STORES Djl. Soto 13 OKO DE ZON . 
s SEPEDA MANA & SOLO : la TOKO AN 1 

an : n. Memanas anna rak, 

— TOKO DRIHUK Pasar Legi 41 DJOKJA: 
ara - TOKO PEKALONGAN Kretekgantung. 19   TOKO OBRAL 

JOGJAKARTA 

TELP. 458. 

(dwarsligger) symuanja' 

Sjarat-sjarat: : 

pada fihak kami tentang : 

rai, dan 

lon No. 14 J 
achir bulan Februari 1954. 

penawarannja. 

10 pagi. 

PEMBAJARAN : 

ad, 

rim.ke Gudang Madiun. 

diun. 

umumkan. 

BADAN 

Rambut putih 

djadi Hitam 
100”/, Garansi tidak luntur 

ag BA : 

INA 
nu LAM # 

1STIMEWA 
A143 “SEGALA 
KE ITEMEWAAN 

  

Semir ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir  jalah fidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke, 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 

  

KLEUR ABU2 MATJAM2 | 
UKURAN 

TAILOR TJOAN Silang 

| BERABUT 

  

untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual: BAN- 
TAL, GULING: & KASUR. 

  

  
  

  

Bantulah DOMPET MERAPI 
' Duwet 60 - Semarang - Tel. 1943 

  

Toko Djohar 

harga sama. 
Mentjari Agen" haru  selurur 

Indanesia 

  

  2   Batjalah : 

      
  Ba anb anna mn enlmap asn EN 
  

“syja 
|. MI ERCEEVIT . Sa 

.7 2 

  
saja berikan 

semua vitamin 
jang berguna 
untuk bada: 

        
  
  

& 

| 

| Ptk Gn NS '$ | 

| se akn Type Perti. SEMARANG”, Idzin No, 1492/111/A/172. 
Kaka nnaan 

f “4 

! : 
| - s ya 

si 

h . 
4 . 

| 
, v: 

| 
. eta “ 

Y 

, aki z . ga # - 

En # : Mag " , L 
  

nYumatinggal 8 hari 

  

BADAN INDUSTRI NEGARA PUSAT 

LODJIKETJIL KULON 14 

DITJARI 
PEMBORONG2 jang dapat men glever besi2 

pandjang 9 m (bukan besi dari gietijzer) dan atau bantalan2 rail 
kkan sebagai bahan pembikinan 

alat-alat pertanian, sedjumlah 500 ton prangko Gudang Centrale- 

Finishing Madiun, Djl. Radjawali 27 Madiun. . 

diperunt u 

a. Tiap2 pemborong diwadiibkan mengadjukan penawaran2 ke- 

1. Nama dan alamat Pemborong, 

2. Harga barang2 kesatuan tersebut prangko Gudang, 

3, Lamanja levering dan sangsi?nja bila tidak tepat. 

b. Tiap2 penawaran harus setjara tertulis diatas kertas ber-mete- 
terkirim dengan sampul tertutup/lak2an, 

dialamatkan kepada Kantor Pusat B..N. Dj!. Lodjiketiil Ku- 

ogjakarta, paling lambat 

c. Waktu pembukaan sampul2 diatas dilakukan oleh Direktur B. 
LN. Pusat, dengan dihadliri oleh, Wakil2 dari Instansi? 
bersangkutan, dan djuga para pemborong 

d. Pembukaan jang dimaksudkan ini dilangsungkan di Jogjakarta, 

Lodji Ketjit Kulon No. 14, pada hari tgl. 6 Maart 1954 djam 

5070 dibajarkan.pada waktu diterima dan timbang baik (ge- 

keurd) “ditempat  penimbu nan atau atas wagen jg akan diki- 

2. 5096 pada waktu barang2 di terima baik di Gudang Ma- 

f. Lain2 keterangan dan perobahan, bila ada segera akan di- 

Jogjakarta, 

    

SA aeja 

  

Depak 38 
Bodjong 46 
Pandanaran 159 
Badjong 39 
Pasar Djohar 66/68 
Purwodinatan Timur 20 
Sidodadi 3 
G. Pinggir 78. 
Dil. Mataram 328 
Bekas Gedung Sinar Baru 3 

Djurnatan. 

Djalan Raya 163 
Dijalan Raya 175     Djalan Petjinan 21 - 25 

Rail dari ukuran 

MODEL 
jang harus 

hingga sampai dengan 
Lemari BADJA 

: . jang 
jang mengadjukan 

WARNA: Dila 

12 Pebruari 1954. 

INDUSTRI NEGARA PUSAT | 
DIREKSI: 

      
89 

UIK. INDUSTRIE KETJIL DAN BESAR PAKAILAH: 

2 DELCO » ELECTRO 
MOTOR 

Dapat dilever dari persediaan : 

Enkel phase 115 Volt dan 125 Volt, 

50 cyeles 1/6 — 1/4 —1/3 — 1/2 — 3/4 P.K. 

Drie phase 200/400 Volt dan 220/380 Volt 

50 cycles 3/4 — 1 — 112 —2—3—5 —74 — 0— 

15 — 0 — 25 — 39 — 40 P.K. 

N.V.INGTRACO B0DJONG 27-TELP. 264 SEMARANG   
PENGUMUMAN 

Pada tg. 8-2-'54 djam 10 pagi oleh D-P.T. Perbepbsi K.B. 

Semarang telah dilangsungkan pembukaan undian Sajembara, Ta- 

hun Baru jang mana Ketua Djuri dipegang oleh bapak Wedono 

Hariadi Judipranoto dari Balai Kota Kota Besar Semarang dan 

Secrt. Sdri. Asmawarti. 
Hatsil undian. adalah sebagai berikut: 

Hadiah ke. I: Uang tunai sebesar Rp. 1750.— 
Sdr. R. Primarianto Setiawan  Suwarnoputro Agenda 

No. 002859. d/a R. Suwarno djl. Rd. Inten Tandjung- 
karang Sumatra Selatan. 

Hadiah ke.II: Uang tunai sebesar Rp 750.— 
Sdr. Moch Damirie Agenda No. 001249 
Poste Restante Leuwliang Bogor. 

Hadiah ke Hi: Uang tunai sebesar Rp. 250.— 

Sdr..B. Irawan. Agenda No. 002923. 
Krakatau VII/1 Semarang. 

Daftar selengkapnja akan dikirim langsung kepada para pe- 

nebak Sajembara Tahun Baru. 
Harap Umum dan para pene 

-lum adanja. . 
D.P.T. I PERBEPBSI K.B. SEMARANG bg. Sajembara. 

bak Sajembara Tahun Baru mak-   
x| 

Suara Merdeka 
   

IMETROPOLE 5.—7-—0— G3 in) 

“THE M-G-M WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! 
BESOK PAGI PREMIERE BESAR programa PERTAMA: 

ORLON | -METROPOLE REX 
103064509 2 “10-30-5551 7.15—9.15—1 Sore djam' 2.30 

. CTiap2 film melulu “main 1 hari, perhatikan djam mainnja !) 

S 2 « . 5 

Ioene rn »Plymouth Adventure “(Technicolor) 

PERHATIAN: Tidak diadakan pesan tempat, Kartu-bebas tak berlaku 

INI MALAM PENGHABISAN : 

ORION 5—T—I— A7) 
Alan Ladd — Brandon De Wildel 
George Steven's »9 H ANE 
(Technicolor) 

'Stewart Granger — Wendell Corey 

Pa THE WILD NORTH" (Color) 

z BESOK MALAM #. Djagalan ar wil 
Pe Yang — Tao Chin | 

»BEYON the 8.000 MILES'' - 

   
(47 th) 

  

  
dengan 3 papan jang dapat disetel saban 3 cm. Dapat 

dipesan papan? tambahan. Lemari itu dilengkapi dengan 

sebuah penguntjian espagnolet jang bekerdja baik dengan 

kuntji dan 2 anak-kunjji. 

UKURAN SEBELAH LUAR: 

N. V. Borneo Sumatra Handelmaatschappjj 

AFDELING KANTOORMACHINES 

          

    
    

  

   

  

PRULIPS 

BOAR     

AK 2N/00 

KETERANGAN'NJA: 

berpintu dua, bagian2nja dapat ditjopot, 

k hidjau-tua | 

-. 

Tinggi: 1830 mm | 

Lebar : 920 mm | 

Lebar : 460 mm |                   
Ify Concera Cinemas|| 
  

Mae smga 

Ini malam premiere. (u. 17 th.) " 

INDRA GRAND ROYAL 
445645845 5.00—7.00—9.00 5.30—7.30—9.30 

sTAKDIR ILLAHI” 
Siti Tg. Perak — P. Ramlee — Neng Yatimah — A.R. Tompel — 

& D. Hariss — D. Idris. 

ROXY 
5.00.—7.00—9.00 

DARNA" 
Rosa del Rosario — Ben Perez. 

  

Ini malam premiere. (u. 17 th.) 

  

Ini malam premiere (u. seg. um.) LUX 
5.00—7.00—9.00 

»KENTUCKY JUBILEE" 
Jerry Coionna — Jean Porter — James Ellison 

(Dengan top specialiteiten dari: Claude Casey—Fred Kirby—B?foome 
Bros.— Slim “Andrews—Les Anderson & McOuaig Twins dan 25 Songs) 

Akan datang di LUXI Akan datang di GRAND 
  

Pa 

Tel 

   

    

    

Untvessar IN TEANATIOMAL Parera 

LORETTA YOUNG 
.JEFF CHANDLTR 

- 4) 
MN 2. 

Co.staranng - j 

  
  

  

Ini malam penghabisan 
4.30-6.45-9. (17 th) 

| MDUEL IN THE SUN" 
Ini malam pengab.: 7.-—9.— (17 th) 

.SIAO HONG SIAN" 

    

    

NicOoL FRANCES DER 1      

  

  
  

On Aina 
Tun Feout TAAT D'DOOLEY : 
FELLER Tag j 

ne ROYD KNOW WHAT TO PO 
“IF HE WAS ONLY 

    
  

memperhatikan sesuatu tentang” langan djedjak mereka. 
O'Dooley “mengikuti — perdjalanan “Roy. akan mengerti, apa jang 

kita. harus' diperbuat, djika ia sen 
—— Itulah benar. Ikutlah di bela- dirian berada disini, 

kang saja. : 

aa @ 

“ 

PAD:RAT IT! IL LOST 'EM! Y. 

    
Kurangadjar. Saja kehi- 

  

(wu NX THATIS ROY--BuT 4 
O'pOOLEY! NI CAN!T ANSWER! 

ID GNE MYSELF 
AWAY! 

  
     

—, Prok. (Willie O' Dooley dihan 
tam oleh Sguint jang  sembunji di- 

— Willie O' Dooley... Di- 
mana engkau? 

aa EA IR OY sn utan tetapi belakang dedaunan). 
saja tidak dapat . membalas. ' 
Saja mentjari djalan saja sen- 1 2 Bala Roy Rogers 20 
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