
    
Suara Merdeka”.      

  

      
   

  

   

am, kota Sung. 
uk meterai). 
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    nggap Indonesia Sebagai 

   
     

  

   

  

   

    

   
   

  

   

  

menteri luar negeri Sovjet U 
RRT mungkin sudah punja | 
ersebut menjeb abkan negara3 B 
konperensi 5 Besar. Kal 

        
Salah Satu A 

  

tersebut t 

    

Panyana $ Besar telah 

   

  

    
   
     

     

    

kemb , Fa dilapangan ilmu 
— sebagai hadap pemberian keteran 

tas di Sinkiang. I Mengalahkan seterusnja, b tinggal atau gran en ado Kashgar, Sinkiang, disuatu daer 
mur-laut Kashgar tela 
ngan tadi, daerah ini mungkin berada dibawah k 
bom2 atom untuk kedua negara. tadi, 

“ngan 

   
   

   ekuasaan bersam 

  

    

  

Kesan2 -dutabesar Indo 
: nesia tentang Peking. 

“ Palam pada itu- dari Hongkong 
#punapakan, bahwa RRT tidak 

enganggap Indonesia sebagai 
salah satu anggota Blok anti-K.o- 
munis, Demikianlah kesan 'duta- 
besar Indonesia uniyuk KRT, Ar- 
hold Monondtu, selama tinggal 
3 bulan lamanja di Peking. 

Terhadap pertanjaan mengenai 
kota Peking, Mononutu mengata- 

  

rah 

Saran Denmark: 
| RRT Harus Mewakili 
.. Tiongkok Pi PBB 

| 'MENTERI-LUAR negeri Den: 
mark, Hansen, dalam sidang par- 
lemen Denmark pada hari Rebo 
petang mengemukakan bahwa: 

Denmark menjokong " sikap 
sar Barat dalam . Konvercnsi 
im dan menentang netisi Sov- 
ntang pelbagai soal2 Eropa. 

4 enmark berpendapat — bahwa 
1 erundingan2 lebih landjut — dapat 
berguna. 3: Kerdja-sama Pakt Ka 
lantik - harus dipertahankan dan ! 

.- Djerman Barat harus memberi 
sumbangan kepada pertahanan Ba 

“rat dengan turut dalam Tentara 
" Eropa, terketjuali djika "politik Sov- ! 

vie berobah. 4. Denmark berpsn- 

sepeda, ,,belum pernah saja lihat 
sepeda begitu banjaknja, sebelum 
saja pergi ke-Peking.” 

Kebersihan dan ketertiban me 
rupakan 2 hal jang menarik per 
hatian apabila kita datang di 
RRT. Suatu hal 
hatiannja pula ialah baniaknja 
djumlah pasar di Peking. Rakjat 
Peking sangat bersopan Santun 
terhadap orang2 asing. 

Tapi, walaupun  pembesar2 
Te Lap sopan santun, di- 

1 ' : plomat2 Indonesia di Peking lebih dapat bahwa pemerintahan Peking : banjak bergaul akan Wati ne jang harus mewakili Tiongkok di: gara? non-Komunis dalam korps PBB dan bahwa sewadjarnia RRT ! diplomatik di ibukota RRT. turut serta dalam setiap persetudju-| ' Mononutu disertai bibinja, Njo an mengenai soal2 Asia, tetapi ' nja Tambajong, dan seperti sudah 
ad esai soal2 dewasa ini diwartakan, mereka sedang menu di Asta Denmark berpendapat per- : dju ke Indonesia untuk mengada le untuk menurut perumusan jang" kan pembitjaraan dengan peme sudah disetudjui. Menurut Den- rintah di Djakarta. 

mark dalam membitiaramn tentene - Pernjataan Mononutu tadi di hari datang Djerman dan keama- utjapkannja dalam sebuah inter- 
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-. nan Eropa Tiongkok "djangan tu- | view dengan wartawan UP, di |. rut serta. (Antara) .-Bay. Hotel” di Hongkong. z Ti " 4 n hn 

  

   

Bangsa wan? keraton | Benar- 
kan Tantutan Exit-pja Sunan 

P3 

    

dibentuk sebuah daerah. larangan, jang Ju asn 

kan bahwa Peking adalah kota | 

jang menarik per 

  

    
    
      

   

     pengetahuan 
gan2 tadi — | 
ahwa menurut orang2 India jang 
ah jang letaknja 90 mil sebelah ti- 

kira2 270 mil2. Kata kala- 
a RRT-Sovjet, dan disana dibuat 

— Andjuran supaja Filipina 
13 akui R.R.T. 
| Sementara itu Pio Duran,  seo- 
rang anggota Kongres Parlemen 
Filipina dari Partai — Nacionalista 
malam Kemis j.l. . mengandjurkan 
supaja Filipina mengakui RRT, se- 
bagai suatu perdjelmaan daripada 
politik pemerintahan Magsaysay jg 
bersembojan 

| Asia”, 1 5 
| Duran dengan demikian  menen 
tang pernjataan Antonio  Reguiza, 

#dari partai Liberal- (oposisi), ketika 
:hari Selasa j.L, bahwa politik baru 
pemerintah Magsaysay itu  menju- 
karkan kedudukan Amerika - Seri- 
kat, ,suatu sekutu dan negeri jang 
pisan banjak berdjasa kepada Fili- 
pina”, di Asia. 5 
Duran mengatakan, bahwa penga- 

kuan terhadap RRT dan pelaksana- 

an politik ,,Asia bagi bangsa Asia" 
itu sama sekali tidak bertentangan 
dengan. hubungan persahabatan an- 
tara Filipina dengan - negara2 de- 

»Asia bagi bangsa 

ini sekurang?nja akan menetralisa- 
si kemungkinan akan  terdjadinja 
jagresi terhadap Filipina oleh nega- 
ra2 Asia lainnja. : 

Filipina tidak usah — memeluk 
Komunisme untuk mengadakan hu- 
bungan dengan negara? Asia lain 
|aja, kata Duran. (Antara-AFP) 

L. Taruc Yak 

bang Ke Manila? 
Gentjatan Sendjata 
Sampai, 22 Februari 

KETUA -madjelis rendah Fili- 
pina, Jose B. Laurel, malam Ke- 
mis pekan jl. telah menerima   (Oleh : Wartawan Kita Sendiri) 

    

    

   
     

aa 
a Ba . te ma tem 

surat tsb. k ni sedang meriperb'ntjangkan isi surat itu dalam 
ngannja masing2 |... Teng Kit 001, Menurut keterangan jang diperoleh ,,Suara Merdeka” dari sum- 

| ber2 jang sangat berdekatan, para bangsawan itu umumnja menjata- 
kan bahwa ketidak beresan dalam Hanana kraton Solo jang ter-. 
muat dalam surat itu, adalah benar. Hanja mengenai tjara penjelesai- 
annja terdapat perbedaan pendapat. Kalangan b: awan muda 
umumnja dapat menjetudjui tindakan jang telah diambil oleh Bang- 
sawan Tinggi jang telah menjampa kan surat tuntutan itu, sedang ka- 
langan bangsawan tua mas'h terlalu berpegang teguh pada tradisi dan | 
adat2 kraton hingga masih belum dapat menentukan, apakah djalan 

. ig ditempuh itu djalan jang sebaik 2nja, 
Mereka: 'tu masih mengharapkan pendjelasan lebih landjut dari 

| Bangsawan Tinggi farng mengirimkan surat itu. 
Dapat ditambahkan keterangan, bahwa tembusan surat itu telah 

dikir mkan pula kepada: Presiden, Wakil Presiden, Ketua Parlemen, 
Perdana Nenteri, Menteri Dalam Negeri, Djaksa Agung, Gupernur 
Djawa Tengah, dan Residen Surakarta. 
AMIR AAA 

Penjelesaian Pir . 

Djauh Dekati Peng- 
laksanaan ? 

PARA MENTERI luar negeri 4 Besar Rabu pagi telah menga- 
dakan lagi sidang tertutup, untuk ke-5 kalinja, dan menurut keterz- 
ngan jang diperoleh dari sumber2 Barat sesudah sidang tadi selesai, 
»kemungkinan2 akan tertjapainja kata sepakat mengenai suatu kon- 
serensi tentang Timur Djauh tampaknja mendjadi agak baik”, Hari 
am's pagi djam 1i 410.00 GMT) para menteri bersidang lagi, 

dengan harapan bahwa mereka akan dapat menjusun persetudjuan 
terachr mengenai perundingan perdamaian Korea, dan sesudah itu 
.soal2 As'a Tenggara, 

Wartawan AFP Jean Allary me- 
ngabarkan dari Berlin, bahwa soal 
sekitar konperensi mengenai Asia 
itu dalam teorinja hanja merupa 
kan soal prosedur sadja, karena 
soal2nja 'alah: negara2 mana jang 
akan diundang, siapa jang akan 
mengundang mereka dan dim ben- 
tuk apa: Tetapi pemetjahan soal 
prosedur ini akan mempunjai arti 
politik. Semendjak permulaan 
Konperens: 4 Besar, kemungkinan 
bhw RRT akan diberi kedudukan 
dan deradjat jang sama seperti 2 
Besar, t dak dipertimbangkan, tapi 
Molotov ingin supaja RRT masuk 
kedalam gelanggang dan berharap 
bahwa kut sertanja RRT dalam 
eklerdjaan dimasa 'i.a.d. jang ber- 

tallan dgn pendamaian masalah 
sia, harus merupakan langkah 

pertama dalam usaha supaja RRT 
“diakui sebagai salah satu. negara 
besar didun'a. Sebaliknja, hasrat 

“untuk mentjapai kata sepakat jg 
diperlihatkan oleh pihak Barat itu 

Ui 

Ge 

   

   

       
      

    
   

  

   
   
   

   
      

    
    

  

   

       
      
    

   
   

   

     

  

    

     
     

   

     

   

  

     

    
   

     
     

     

  

  

       

mengakui kenjataan, bahwa zaman- 
nja sudah lampau, bahwa Barat bi- 
sa mengabaikan pendiria, Tiongkok, 
dalam pemetjahan soal2 internasio- 
nal. 

Djika kita menilik pers bordjuis, 
kata ”Izvestia”, kita melihat bah- 
wa idee untuk mengadakan Konpe- 
rensi 5 Besar itu bisa dianggap seba 
gai “pengakuan diplomatis” jang 
langsung terhadap RRT . itu sangat 
mendjengkelkan Washington.  Kon- 
perensi 5 Besar ini oleh diplomat? 
Barat tidak akan dianggap sebagai 
konperensi dalam mana RRT akan 
ikut serta sebagai peserta jang de- 
radjatnja sama, melainkan sebagai 
”terdakwa”, Sikap ini akan memba- 
gi konperensi 5 Besar dalam 2 pi- 
bak, pihak jang tak bersalah dan 
pihak jang bersalah. Dan jang akan 
mereka anggap sebagai "pihak ber-/ 
salah” ini ialah RRT, Korea Utara 
dan Sovjet Uni. Demikian a.l. pen- 
dapat "Izvestia” mengenai pembitja 
raan2 antara 4 Besar mengenai soal 

konperensi 5 Besar mengenai Asia, 

| bisa diterangkan dgn kenjataan, | an san Berlin 

5. Nan none Un' Ne 3 Kn & Berita UP dari Berlin mengatakan, 

besar Kekuasaannja untuk Tien 'hahwa hari Kamis petang di Berlin 

   

   

-itu berlaku sampai tgl. 22 Februa 

Irahan jang diminta pemerintah. 

kundjungan dari ipar panglima 
ne pasukan2 Huk Luis 

jang ingin mengetahui 

  

   

  

pada anggota2 Huk jg men',rah. 
emenfara itu wariawan AFP di 

Manila mendapat keterangan dari 
kalangan jang ,,sangat boleh di 
perijaja”, bahwa Luis Taruc dan 
barisan pengawalnja jang terdiri : 
dari 20 orang, hari Kemis petang 
kemaren akan datang dgn pesa- 
wat terbang di Manila. 

Presiden Magsaysay hari Rebo 
kemaren dulu telah membatalkan 
komando jang diberikan oleh ke 
pala staf tentara, Djenderal Ma- 
jor Jesus Vargas, supaja operasi2 
militer melawan Huk dilandjut- 
kan lagi, mulai djam 12 malam 
hari Kemis, dengan perintah su- 
paja gentjatan tembak-menembak 

ri j.a.d., batas waktu bagi Huk 
untuk mendjawab sjarat2  penje 

5 Soal rehabilitasi. 

,Saja insjaf,” kata Magsaysay, 
.banwa perundingan perdamaian 
tanpa kemauan untuk berdamai 
itu adalah sendjata standard ka 
um Komunis. Saja tidak akan 
membiarkan sendjata ini dipakai 
melawan pemerintah. Banjak ang 
gdta barisan2 Huk jang bukan 
Komunis telah tertipu oleh djan- 
dji-djandji jg muluk2, mengenai 
pemberian tanah dan keadilan 
sosial. Orarig2 ini harus kita beri 
kesempatan untuk mendjadi war 
ganegara2 jang berguna lagi. Bagi 
mereka, kita tidak bisa menutup 
djalan kearah perdamaian “dan 
rehabilitasi, jang diusahakan oleh 
pemerintah Filipina ig sekarang.” 

(Antara-AFP) 

Kongres PI 
Diadakan Di Kediri 
Dari Tg 22 Sampai 

26 Februari 

Dari tgl. 22 sampai “ dengan 26 
Pebruari - 1954  Peladjar Islam 
Indonesia akan melangsungkan 
kongresnja jang ke V bertempat di 
Kediri (Djawa Timur) jang akan 
dikundjungi oleh segenap tjabang 
dan komisariat daerah ' PL. disc- 
luruh Indonesia. Soal2 . jang men- 
djadi 'atiara pokok” dalam kongres 
tersebut “antara lain tafsir asasi, 
stuktur “ organisasi, — keanggautaan 
dan hubungannja dengan . Himpu- 
punan Mahasiswa Islam (HMI), 

dil. jang urgent. Kongres PAI. “itu 
diadakan tiap 2 tahun sekali, se- 

suai dengan Anggaran “Dasarnja. 
—   

          

   
   
   
   
   

  

   

      
   

   

    
   
        

   
    
   

  

   
    

an pengaruh Km ( Barat dap Berlin Timur diadakan ra: 
dalam konpzrensi - Tan pat-rapat raksasa dan" demonstrasi, 

On Ae - Lae ap jang satunja merupakan lawan bagi 

K Dutis. Wartawan lainnja (Barat kontra Timur). Gabu- 
ngan serekat huruh Berlin Barat ber- 
seru supaja penduduk Barat adakan , 
pawai obor, untuk memprotes kega- 
galan Soviet untuk mempersatukan 
kembali Djerman. Semboian mere- 

| ka: , Kita berdjoang untuk. hak-hak 
kita, untuk perdjandjian perdamaian 
da, persatuan kembali Djerman sex 
tjara demokratis”. 

Berlin Timur membalas dengan ra- 

pat raksasa di Unter den, “Linden, 
tak djauh dari batas Berlin Barat, | 

untuk membela usukusul jang "di 
adjukan Soviet Uni dalam konperes- 
si 4 Besar, mengenai Djerman. 

(Antara), 
4 

Pandangan Soviet. 
it k.b, Sovjet ,,Tass”, ha- 

ovjet ,,Izvestia” (tanggal tak 
mberikan komentar tzr- 

(dalam atjara konperensi 
ihal konperensi 5 Besar 
melenjapkan ketegangan 

Koresponden harian 
' Polyanov, mengata- 

ahwa diplomat2 Barat ternta: 
elunt'urkan serangan2 merska 

v.idee supaja diadakan kons 
i 5 Besar, Diplomat2 Barat 

an berkeras kepala tidak mau   
   

Selama kongres itu akan  diada- 
kan pekan ' olahraga, exposisi, pa- 
meran pakaian wanita (untuk wa- 

t an? 1 aa 5 

: Komunis, Keterangan Duta- Mononutu | 
Na ” malam K amis kemaren menjiarkan kabar2 

mokrasi lainnja. Politik Magsaysay 
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Dengan tidak melihat kepada gambartini Tuan akan menjangka bahwa 

  

   
     

agak sukar untuk mengangkat sebuah rumah, tetapi gambar2 tidak me- 
nipu, dan rumah 'itu dipindahkan. Gedung tersebut adalah sebuah tem- 
pat perumbunan beras di Banggal, Malaka,  iang ' selahu mendapat 
gangguan dari hutan jang berdekatan, Gedung itu kini dipindahkan ke 

Ls 
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lapangan jang Yipagari 

Pt | 1 : : 

.emaren Merapi 
Gereng” Lagi 

Mengeluarkan Suara Gemuruh Jang 
Belum Pernah Terdengar 

: SEPANDIANG HARI KE MIS kemarin guguran2 baik jang 
berapi atau jg tidak berapi nam pak berkurang dari pada hari jg 
sudah jalu, akan tetapi ada ke djadian baru jang belum nernah 
terdjadi, ialah pada djam 17.00 
mendadak dari pos Selo kedengaran suara gemuruh sekali 

| agak keras, tetapi singkat dan ber 
: Merapi kel Pada djam 3 puntjak 

setelah tidak terdengar guguran2, 

: jang 
agal dari dalam Gunurg Merapi. 
ihatan tegas dari pos Plawangan 

mengeluarkan asap bergumpal- gumpalan keatas, demikian djuga 
dari Selo, Laporan selandjutnja 
“djak Rebo malam djam 24.00 
rin, tertjatat guguran2 berapi besar 9 kali, berapi ketiil 61 kalif 

dari Selo antara Jain ditiatat se 
sampai djam 7 psgi Kemis kema 

berasal dari lava 1954 menudju kedjurang Apu. 
Djuga laporan jang menusul dari 

Plawangan 'sedjak djam 9.39: sam- 
pai djam 23.15 Rebo malam lava 
"1953 jang ada didjurang Batang 
bagian bawah terus menerus me- 
ngeluarkan sasap putih jang banjak 
sekali, Pos Krindjing hari Kemis 
tidak mentjatat “ kedjadian2 jang 
luar hiasa, jali pada djam. 43.00 
setelah hudjan gerimis puntjak Me- 
rapi kelihatan tegas. Dalam pada 
itu kelihatan terus menerus kawah 
jang mengeluarkan asap tebal. Ssis 
mograf Babadan pada djaam 18.0Y 
Kemis petang hanja mentjatat geta-j 

telmeter : ran micro, akan 
tenang. 

PresidenDatang 
Dalam  tjuatja jang tertutup 

awan, Kemis pagi kemarin romb. 
presiden telah mendarat  dila- 
pangan terbang Adi Sutjipto 
(Jogja) pada djam 09.00 pagi, 
dengan disertai kurang lebih 25 
orang wartawan, djuru2 potret 
dan djuru2 camera. Jang ikut bu- 
kan sadja wartawan2 dari Djakar 
ta, tetapi djuga nampak beberapa 
orang wartawan luar negeri. Da- 
iam rombongan presiden tidak 
nampak . seorang menteri pun. 
Darj lapangan terbang terus me- 
nudju ke Gedung Negara utk 
mendengarkan laporan2 Sri Sultan 
dan drs. De Neve. Antaranja di 
“katakan oleh Sri Sultan, bahwa 
didaerah Jogja kini sudah diung- 
isikan 2500 orang dan djika nanti 
Merapi meletus, masih harus di- 
ungsikan 80.000 orang lagi. Drs. 
De Neve mengatakan, bahwa se 
djak 18 Djanuari jl. hingga kini 
lavaprop2 jang terbentuk dipun- 
tjak Merapi makin besar hingga 
pahajanja pun makin menghebat. 

Dari Gedung Negara .rombo- 
ngan terus menudju ke. Babadan 
Ada sebagian rombongan jg hanja 
bisa sampai Talun sadja, karena 
perdjalanan Talun—Babadan ha- 
nja dng. Jeep. Kemis siane rom- 
bongan makan siang di Magelang 
sedang Kemis sore Presiden 
cl 'b bt'ara dalam suatu rapat 
umum di Muntilan. Perlu ditam- 
bahkan, bahwa selama perdialan- 
an ke Babadan, Presiden disam- 
“ingi oleh drs. De Neve semobil, 
hinsga dapat memperoleh lapor?- 
in jang langsung. Sedang - di 
Tempel Presiden telah dihentikan 
sakjat jang minta wedjangan. 

INDONESIA MENGAMBIL 
- 1/3 DARI SELURUH EKS- 

POR KAIN KAPAS 
DJEPANG. 

Wartawan ,,Antara” mengabar 
kan dari Osaka: Menurut statis- 

tik jang diumumkan oleh Perse- 
|Tikatan Pengusaha Pemintal Dje- 
pang (Nippon Boseki Kyokai) 
Djepang. telah mengeksport 914. 
009.000  yard kain kapas dan 
21.201.000 Ibs benang kapas da- 
lam tahun 1953, Dari diumlah 
tersebut ekspor ke Indonesia 
adalah 303.851.000 yard kain ka- 
pas jaitu 33,270 dari djumlah se 
Nan ekspor kain kapas Diepang 
lan ekspor benang kapas ke In- 

tetapi 

  

  
nia sadja) dil. “Demikian berita 
jang disampaikan pada Antara”. 

donesia adalah 4.736.000 Ibs ja- 
itu 22,670 dari djumlah seluruh- 
nja.   

. 

£ . ha 2 1. 5 

- Djandji Ike 
Akan Berunding Dul 
Sebelur 
Ame 
     

BEBERAPA orang senator 
Amerika mengatakan pada hari 
Rebo, bahwa Presiden Eisenho- 
wer telah berdiandji hendak be- 
runding lebih dulu dgn Kongres 
sebelum melakukan tindakan da 
lam sesuatu prinsip jang mungkin 
menghendaki dipergunakannja pa 
sukan2 Amerika di Indotiina. Se 
nator H. Alexander Smith dari 
Partai Republik mengatakan, bah 
wa djandji “itu telah diberikan 
kepada Panitia Urusan Luar Ne 
seri Senat oleh akting Menteri 
Luar Negeri Walter Bedell Smith. 
Senator Walter George dari Par 
tai Demokrat dalam pada itu me 
ngatakan, bhw. dalam pertemuan 
tertutup jang diadakan oleh pani 
fia fsb. pada hari Selasa, Bedel! 
Smith telah mendjelaskan, bahwa 
Amerika Serikat belum mengam 
bil sesuatu keputusan mengenai 
apa jang akan diperbuatnia djika 
RRT adakan intervensi di Indo- 
fiira atau diika Perantjis memu 
tuskan hendak menarik diri. 

. Sementara itu dalam konperen 
SL pers jang diadakan pada hari 
Rebo Presiden Eisenhower meno 
lak saran, bahwa kolonialisme ter 
libat dalam peperangan di Indo- 
tjina. Diterangkannja, bahwa Pe 
rantjis telah mengumumkan, bah 
Wa ia akan memberikan kemerde 
kaan kepada negara2 bagian di 
Indo'iina dalam rangka Uni Pe- 
rantjs.  'Menurut  Eisenhower, 
orang2 Vietnam berperang untuk 
kemerdekaannja sendiri dan Ame 
rika Serikat tidak berusaha me 
njokong kolonialisme. 

— (Antara-Reuter) 

  

   
TAHUN KE IX No. 8” 

2rmndhalak antam wedi 

dah. Chasiat Bom Hydrogen 
Amerika 

"6 Mil Bisa Dihantjur 
Luluhkan 

punjai sendjata2 hidrogen 

|menimdulkan kawah seluas 

rtjobaan Pasifik. 

Hiroshima sana mengachiri 
rang dunia ke-Il. Cole 

pedato -djamuan makan di Chi- 
cago. 

Ia mengatakan, bahwa ..vertjo 
baan tenaga inti th. 1952 itu me 
enjapkan seluruh pulau Eniwe- 
ok. Ledakan telah menimbulkan 
ubang didasar lautan jg lebarnja 

L mil dan dalam 175 kaki. 
Bila ledakan dikenakan terha- 

dap sebuah kota modern, maka 
ledakan akan menghantjur-luluh 
kan daerah seluas 3 mil kesetiap 
djurusan “dari titik peledakan, 
kata Cole. 

Pada awal bulan ini presiden 
Eisenhower menjatakan, bahwa 
pertjobaan th. 1952 itu merupa- 
kan ,ledakan thermonuclear (hi- 
drogen) lengkap jg pertama kali 
dalam sedjarah.” (Reuter) 

« Sementara itu dalam konperensi 
persnja pada hari Rebo presiden 
Eisenhower  menjatakan — harapan 
mudah2an kongres dapat berdjalan 

lantjar dan merobah undang? tena 
ga atom, seperti jang diminta oleh- 

hower menegaskan, bahwa idee un- 
tuk membentuk sebuah pool atom 
internasional belum lagi mati. Ke- 

terangannja itu diberikan atas per- 
tanjaan seorang wartawan bagai 
mana status idee tsb. pada saat ini. 
Esenhower menerangkan idee itu 

tidak mati dan ia mengharap akan 
perundingan2 lebih landjut. — Kete- 
rangan2 lebih mendalam ia - tidak 
mau berikan. (UP) 

HUBUNGAN DAGANG DGN. 
NEGARA2 SKANDINAYIA. 

|. Norwegia,” satu2nia — negara 
Men dinaya jang hingga kini be- 
ium memperbaharui perdiadjian 

ing «dengan- Indonesia, menu-- 
rut keterangan jang diperoleh da 
ri pihak Kementerian Perekono- 
mian akan memulai perundingan 
dagang dengan suatu delegasi In- 
donesia di Djakarta pada tg. 1 
Maret jang akan datang. Perdjan 
djian jang lama akan habis ber- 
laku pada achir bulan Maret, 

Seharga 30 

Indonesia Ha 

MENURUT SUMBER2 ko 
dan Amerika Serikat kini telah m 
tudjuan mengenai kontrak pembe 
ti djumlah kira2 $ 30.000.000 lo 
selama tahun ini mulai Maret jan 
ponden UP kabarkan dari Wash 

pada pihak Indonesia, dalam- ma 
untuk membeli 20.000 ton timah 
daripada kontrak-tigo-tahun anta 
harga pasar jang berlaku jang pe 
tudjuan kedua pihak. 

  

Gambar jang sudah agak terlambat, 
tetapi jang tetap berharga untuk di- 
kenangkan. Sebagaimana dikabarkan, 
sebelum dibukanja Konperensi 4— 
Besar di Berlin, rakjat Djerman 

umumnja berharap dan  mendo'a, 
semoga konmperensi itu dapat mem- 
bawa perdamaian dunia dan mentjip- 

"takan kesatuan - Djerman. Tampak 

pada gambar beberapa orang sedang 

Chusuk bersembahjang “di geredja St. 
Bernard di Dahlem di Berlin Barat. 

  
  

RRT Kirim Utusan2 Untuk Damaikan Indo-China? » 
IDESAS-DESUS, bahwa di Indotji- 

na telah datang orang2 dari Repu: 
blik Rakjat Tiongkok untuk meng- 
'adakan  ptrundingan2'  gentjatan 
sendjata telah mendjalar begitu ru- 
pa, hingga fihak Perantjis terpak- 
sa melakukan tindakan2 guna de- 
ngan setjara resmi membantah ke- 
benaran berita2 sematjam itu. 

Komisaris  djerideral. Perantjis, 
Maurice Dejean telah — mengeluar- 
kan suatu pengumuman jang mak- 

#sudnja tidak membenarkan  tersiar- 
nja berita2 jang menjatakan, bah 
wa dibagian utara Vietnam telah 
datang delegasi dari RRT jang ki- 
ni sedang mengadakan  perundi- 
ngan2 mengenai gentjatan sendjata. 
Meskipun ada bantahan, namun da- 
ri beberapa sumber2 Vistnam dan 
Perantjis “didapat kabar, bahwa 
perhubungan tidak resmi. telah di 
lakukan dengan  perantaraap penin- 
djau2. Tionghoa jang datang dari 

  

oleh visa sementara untuk mema- 
suki Indofjina. 
Menurut sumber2 tersebut, kabar 

tentang diadakannja hubungan2 ti- 
dak resmi itu tidak hanja suatu 
kali ini didengar. Wakil2 dari pat- 
lemen Perantjis belum lama berse- 
lang telah menerangkan, — bahwa 
mereka telah melalui garis? per- 
tempuran dengan maksud untuk 
mendjumpai pihak Vietminh, Bah- 

' gunakan sebagai proefballon 
mengukur. opinie umum, 
merupakan kemungkinan pula, 
Sementara itu pada hari Rabu 

telah tersiar pula  desas-destis di 

Hanoi mengenai diadakannja perun- 
dingan gentjatan sendjata, jaitu pa- 

guna 
adalah 

da ketika menteri Pleven dan pe- 
mimpin2 militer Perantjis serta be- 
berapa anggota kabinet — Vietnam 
datang di Hanoi tsb, (UP)       

| Kota Dgn Garis Tengah 

KETUA PANITIA gabungan ' 
kongres urusan ienaga atom, W. 
Steriing Cole hari Rebo meramal ' 
kan, bahwa A.S. mungkin mem 

jang | 
bahkan lebih kuat dari pada jang | 

Iditjoba dalam th. 1952 jang telah 
Saiu 

mil dan dalam 175 kaki didaerah | 
Ia mengata | 

n, bahwa A.S. mempunjai se 
gala djenis sendjata2 atom, anta 
|ranja ada jg 25 kali lebih mampu 
dari bom jang didjatuhkan di 

pe- 
mengu- : 

mumkan detail2 dari pertiobaan 
tahun 1952 itu jang sebelumnja 
tak pernah disiarkan dim sebuah 

nja dalam pesannja hari itu. Eisen | 

Indonesia Djual Timah 

Persetudjuan Antara Amerika Dan 

gam dan bidjih timah, | 
g akan datang. Demikian kores- 

pemerintah Amerika Serikat minggu jang lalu telah menjurat ke- 

"tungkan 
Hongkong dan jang telah: memper- wa desas-desus itu hanjalah diper- | 

  

Bantulah     

   
  

    

DOMPET MERAPI 

  

  

        

  

    
           

    

           

  

        Di Atjeh dewasa ini bagian genie angkatan 
ngan pekerdjaan2 perbaikan. Gar bar atas: Djembatan lama diatas su 
ngai Pendada jang dirusak oleh, gerombolan2. Gambar bawah: Djem- 
batan Baily jang baru jang dibuat oleh angkatay darat diatas” sungai Y 

Pendada. 

darat sedang “sibuk. de-   
  

Clark Andjurkan PATO : 
Kolonialisme Sudah Mati Di Asia: Ne- 3 1 

gara Barat Je Tak Mau Membantu Akan 

DJENDERAL MARK CLA 
pasukan? P.B.B. di Korea tela 

Menggali Liang Kuburnja Sendiri 

RK bekas panglima tertinggi 
1 mengandjurkan pembentukan » 

organ.sasi pertahanan di Paciiic jang tjoraknja seperti NA: 
TO, dengan markas besarnja di Okinawa 
Dalam karanganaja jang dtul 
,.Collier's” 
'#Onganisasi demikian ini bisa 

semua negara jang ingin me: 
terhadap pelanggaran? negara' 

Dengan mendirikan PATO 
“Pak pertahanan Pacific 
Pacf'c Treaty Organisation) 

itu kita bisa merebut inisiatif 
kgai tangan komtinis, dan: se- 

agai iseng2 .mereka biar bi- 
ngung memikirkan tindakan2 
kita selandjutnja. Oleh karena” 
itu adalh untuk kepentingar 
kita sendiri untuk memberikar 
dorongan kepada nasionalisme 
ig bersikap kawan, dan bukan   
Djuta Doll. 

mpir Tertjapai 

mpeten di Washington, Indonesia 
endekati tertjapainja suatu perse 
jan Lraah Indonesia jang melipu- 

berlaku 

ington. Menurut sumber2 itu, 

na dinjatakan kemauan Amerika 
untuk selama tahun jang ketiva 

ra kedua negeri itu atas dasar 
nefapannja dilakukan atas perse- 

Dalam kontrak-tiga-tahun “ itu 
Amerika Serikat menjetudjui utk 
membeli 8.000 ton timah Indone 
sia (tin eguivalent) tiap tahun dan 
1O-sampai 12 ribu ton logam 
murni apabila dapat disetudjui 
harga jang ,,memuaskan kedua 
pihak”, Bagi dua tahun jang per 
tama harga adalah tetap dengan 
tiada menghiraukan fluktuasi pa- 
sar. Akan tetapi, karena sudah 
penuh persediaannja, pemerintah 
Amerika Serikat tidak ingin mem 
beli untuk tahun jang ketiga dan 
dapat blokir sesuatu kontrak dgn 
menolak mengadakan persetudju- 
an harga jang ,.,memuaskan kedu: 
pihak”. Tetapi walaupun Ameri- 
ka Serikat tidak membutuhkan t 
mah pada saat ini, atas pertim- 
bangan politik internasional  di- 
anggap sejogjanja untuk meleng- 
kapi kontrak itu apabila dapat d' 
setudjui harga menurut kenjataan. 

Pembesar2 tinggi Amerika Se- 
rikat belum dapat mengharapkan 
sesuatu kesimpulan jang tergesa- 
gesa mengenai persetudjuan baru 
Itu, Mereka mengatakan, bahwa 
benar diantara kedua pihak tlh 
ditjapai pada prinsipnja dasar 
sharga pasar” - sebagai harga 
pembelian, akan tetapi masih di- 
perlukan "pertemuan pendanat me 
ngenai harga pasar jang mana dan 
menurut waktu jang mana. Harga 
pasar itu akan didasarkan atas 
pasar New York atau Sinsapura. 
Jang kemudian ini ditambah den 
asuransi dan vracht, dan apabila 

Pjang kemudian dini diambil seba- 
gai harca jang ditetapkan masih 
perlu diketahui penetapan itu ava 
pada waktu order pembelian di- 
sampaikan atau pada waktu pe- 
ngiriman atau ana masih dipsrhi- 

lagi berdasarkan basis 
harga ,.heri depan”. Soal2 inilah 
jane mesih belum terbetjahkan, 

DemikianGhorita dari wartawar, 
UP dari Washington. (Antara). 

. 

LULUS UDIIAN. SARDIANA 
MUDA. 

Pada Fakultet Hukum dan 
ngetahuan Masjarakat, telah 
udjian — sardjana — muda: 

  Pe- 
lulus 

Purnadi 

umum di Ok:nawa atau didekatnja den akan 

'mikian Mononutu 
| Waktu ditanja apakah ia membawa 

atau didekatnja. 
s dalam madjalah Amerika 

jang terbt hari Rebo, djenderal Ciark memulis: 
markas besar 

terbuka bagi 
npertahankan kemerdekaannja 
? komunis, 

mempunjai 

untuk. melawannia. Kolonialis- 
me sudah mati di Asia, dan sc 
tiap negara barat jg tidak 
memberikan  bantuannja “utk. 
menguburikajonialisme meng: 
gali liang kuburnja sendiri. 

Clark selandjutnja menulis: 
“Djikalau' Kita menarik kemb: 
li pasukan2 “kita dari Korea - 

     

kit pasukan2 kita di Djepang 
sementara Djepang  memba 
ngun pasuran2 mereka, Biar- 
lah Vietnam dengan tjepz” 
membangun dan menduduk 
pertahanannja di Indochina 

tentara Korea Selatan di Ko- 
ren 3 

Saja kira, satu2nja harapan - 
— biar baga'manapun  ketji- 
nje untuk menjelesaika: 
masalah2 Korea 
semua pasukan2 asing mengu. 
Jlurkan diri dari sana. Dala: 
vacuum jg tertjapai dengan € 
nikian, Korea Utara dan Se 
tan b'sa menjelesaikan perter 
angan2 mereka. Clark 'menc 
ya, bahwa presiden  Syngma 1 
Rhee bisa menimbulkan inside " 
ketjil dalam usahanja unt 1 
menjeret Amerika dafim ak 
polis'onil dengan  sendjata' 
"Hal ini harus kita hindari . 
kata Clark “dengan segala d 
ja upaja”, demikian dipering” 
kannja dalam karangannja € 
lam madjalah “Collier's” tadi 

Soal Kewargane 
garaan Rangkap 

Terutama Akan Dirur 
dingkan Oleh Mononut: 
“Di Djakarta 

ARNOLD MONONUTU, dut. 
besar Indonesia untuk RRT jan: 
kni sedang ke Djakarta, sebetun 
meninggalkan Hongkong menudju 
ibu kota R.I. menerangkan ke- 
pada UP dalam suatu interpiu 
bahwa dalam hendak mengadaka:. 
pembitjaraan2.routine dengan pc- 
merintah pusat antara lainnja akan 
dibitjarakan mengenai soal kewar 
ganegaraan rangkap ig kini me- 
ruprkan persoalan hangat itu, Mz- 
salah tsb. tidak hanja penting basi 
pemerintah Indonesia tapi diuga 
bagi seluruh maSjarakat Indonesia, 

Pembitjaraan2: pendahuluan me. 
ngenai soal tsb. kini sedang dilaku- 
kan antara Djakarta dan Peking. D-- 

antara lainnia 

  

     

   

usul2 mengenai soal itu 
RRT ke. Djakarta, Mo: 
djasyab ,,no commegt”, Dermik 
tara lain keterangan Mononutu, me- 
nurut UP di Hongkong jang mengin- 
terpiunja. (Ar, 

TIMOSHENKO ANGGAUTA 
SENTRAL KOMITE PARTAI « 
KOMUNIS BEYLO R SIA. 
Marsekal Timoshenko,' djenderal 

Rusia jang terkenal, telah diangkat 
mendjadi anggauta sentral — komite 
partai komunis di Reylo Rusia me- 
nurut siaran radio Moskow pada 
hari Rebo, jang djuga mengumum- 
kan, bahwa djenderal Pagranian tes 
lah djugas diangkat mendjadi angs 
gauta sentral “komite Partai komu- 

    Purbotjaroko. nis di Lithuen. 

  

biarlah kita membiarkan sedi 

Jan biarlah kita memelihar? 

adalah ag» 

(AFP). 
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“D ct Merapi 
ngannja menjatakan, bhw sudah '| 

| 

atan ekonomi kita.           

      

    

   
   

  

   
   

      

   

      

   

    

   

  

   
   

  

   

  

    

   

         
  

    

        
  

      

      

      

      

  

    

      

    

  

  

  

    

  

   
     

    

     

    

    
   
   

      

    

  

    

    

       

        

   
    
      

       
      

  

   
      
   

    

     

         

    

     

       

  

   
       

     
    
      

   

  

     

    
   

                            

  
  
    

. | Hn Ne hi NN pes 1 Djumjah derma tgl., 16-2-1954.— Rp. 79.043,82 
in dalam ni, keruntuhan. eko- |“ ' “0G JA Lg Penerimaan baru : # 

Men TA ena SOLO Ea : MENARA Kaluarga Kepolisian Kabupaten Pe- 3 
teri Ie kak “selandjutnja, tidak "mienun- pend. "uk. USAHA? P.M. malang Or. Pemalang (iba saka 9 365— : s ditempuh. untuk Led epoa Hem Ne Mu en DN PRA, AN P.G.R.I. Ranting Parakan d/a. Nir- 

| jang sepenting ilu, jang akan ikut me- | 1SAHA JAJASAN KAS PEM-| Oleh pihak PMI telah diadakan man Hardjopoespito S.R.VI.No,I. Pa- 
» Seharusnja “diadakan iracecring | “YANGUNAN SURAKARTA. (pertemuan antara para dokter, djawa TAN AO NN an aa 

Gir 2 Ra Ma Dari kalangan pemerintahan ba-|tan2 kesehatan dan pemimpin? ru- Murid2 1 abg Jasan Kanisius r 
itu menui Pe Na tah selan |lai kota Surakarta diperoleh kete-| mah sakit jang ada di Jogja dimana | Tung up 8 aGaa Hae St 3 u me ungg 1 pel 1 . pa lan Lan |rangan, bahwa dalam bulan ini Ja- |dibitjarakan soal pengerahan tena- | P.B.E.L. ( @ryatuan ekas Pegawai In uang th : An 2 an HS Ijasan" Kas Pembangunan kembali |ga2 dokter dan tenaga2 kesehatan | (Sonesia) Kudus start Managannnnan 2 a11 

an 3 na 2 “n Tn Teen akan mengadakan penawaran untuk | guna memberi pertolon' an kepada 5 256. Murid, dari S.RVL Tundjungre- : . 
Aan Ta Soga pa - Na, | mendirikan setjara borongan 40 bu-|korban Merapi. Dalam pertemuan | dio Margojoso Pos Taju ......... sa 

ni NAN AA dah perumahan rakjat kepada para tersebut telah didapat kata sepakat | S.S. Kehakiman Tjab.: Pati d/a. Pe- KG 
2 Na NN Mena an | pemborong partikelir. Sampai pa- mengenai soal pengerahan tenaga tsb. Di Maya. as mengatasi 52,801. 

amanja anakan bala da penutupan tahun 1953, Jajasan | Ta Pe SPN akan Tn » Karapetedio Loano Purwore- ja : 
Ne an Ai dana ». Jtersebut sudah memberikan kepada ( pula untuk U engu: Kan Garan se- pra en aka ae naas 1 , i 18. an aan (penduduk 67 buah perumahan rak-|banjak2nja untuk para korban jang S.R.VI. Pegundan Petarukan  Pema- i 

: onomian dan km Dierman. Hat dengan aturan huurkoop dan | memerlukan Mela laa itu. Selang lang. bapak MAY tama aga 3 — 
: , 2 Me TA nb Ki Na 'pindjaman2 uang guna pembikinan | daripada itu 'MI Jogja telah menjej Maria Oa an tukang kebon 

One gatal ada 1 Nb pembetulan 8 buah rumah, dengangrahkan uang sebanjak Rp. 10.090. SRAL. etasan dan S.R.III. Tadjug 2 : 
Hai mereka aan data slah 'harga sama sekali kurang lebih | kepada pemerintah | kabupaten aa | Os: Salatiga “kn acnanacen Dhanunea kanannya lan : “NlsT perekonomian Inggris jang” tela Rp. 2.000.000.- Iman guna memperlengkapi alat2 pe-f R Murid2 S.R.VI.No.l. Pituruh Wil. 0. 

aa satu negar ce raga Pe na eungiaA Giga PA, (Pada hari Sabtu kesiniasi PP dan K, Mr.Moh. “Yamin.. dan Sekretaris! ey Ala Page kemana ORI » an , . 2 . jang €xon nja | arm - Ke s2. | : apa : $ : en 1 f aa Jaga 2 R.VI. Ka : r pelang. ",, — s-Oleh pemerintah Yoshida sedang ramai dilantjarkan ge- sa SE EMAMPANNA Djenderal dari kemegterian tersebut , M.Hutasoit ' mengundjungi ina SR WE Kinusan "Totabuan 8 2 
i . maksudnja tak lain ialah gerakan penjeder Ne Pe TEMANGGUNG NA Bandung, dimana beliau mena sa rda Ha 2 Men Ba ani TA ai 8 

/ da tjara-hidup. 5 5 Ka : KAPT. SUBA . —Ermd Na KAN aan nara aan ENAM alam, akademi untuk djasmani dan pertjetakan buku Ganaco. Gambar: -E . TI en 

— — — — Mengingat Onion Dena jang kenjataannja toh sudah Pemeriksaan landjutan  tentang| ' DEMONSTRASI GARDEN Mr. Moh. Yamin ditemani Direktur dari Ganoco dalam perdjalanan ke an Ne Tg Tea 
emberikan hasil jang baik bagi negara2 jang mendjalankannja, apakah (pembunuhan diri Kapten Subagyo KANAN SN liling melihat2 buku2 jang dipamer kan. Murid? SR VE Damarwulan . Keling 
ntoh2 tadi tidak dapat kita tiru? Kita sejogyanja lebih menjederhana- |jang dilakukan oleh dua orang dak- | Atas EN LA aan Se £ : : ata Nia An NN 5 Hi 

an kehidupan kita sampai batas2 jg sangat perlu sadja. Dengan dja- |wa Abd. dan S. telah dilangsungkan Magilaga dengan SE oleh TR 2 M: Tuan KRI. Bonde Kali: Bani 
kian kita akan lebih memperketjil kebutuhan? kita: dan sendiri |oleh Pengadilan Negeri Semarang fihak Pamong ia, . apa “191 w 1 Pa anne ng Tan Na 

mengnilangkan tjiptaan2 kebutuhan-supplementair jang kurang per- |pada hari Rebo jbl. dengan Hakim| Djawatan niveau Kabupaten Te- us at e a L 1 asi 30 Oo Kelungas KPK B, Ketudrokike 
ee. apa lagi kalau uang ini berupa -|Mr. . Gunawan dan Djaksa Mr. Naa an Oa | : : TN dungsari, Gebog, Kudus ............ AN TT 3 B ASINI ......« Sadja. Lebih baik kalau kesederhanaan tadi dipim |Imam Bardjo.. Pada  pemeriksaan| Februari jbl. dit Lipa . sk ga” Reth, : G Mena YA 1470 

Aa aa Sabke betapa petundjuk2 jang berwadjib. Tetapi lebih Ilandjutan itu, sidang Pengadilan ten ka jer Diharapkan Mendjadi Pusat Kapan SN Spa yna Tae “pia : — utama dan lebih baik lagi, bila gerakan tadi timbul dari kita sendiri, dan lah mendengarkan 11 orang saksi. | Kan PA Ga Bee En ONST ay 2 . 4 : Bs Naah Parka Hakan De Magi edan 3 kui 
raktekkan pertama-tama mulai dari kalangan kelusrga kita sendiri | Antara lain saksi2 Komisaris Polisi garden tractor jang mempunjai ke- Selur uh Asia Tenggar a — Tjer ama SRYI Penembakan” Meri 

2. sendiri. 1 I 5 SS FR. Kusnindar jang menerima lapo- kuatan 5. pk. D H 1 Kessler 2 Kab: Ban An Mt 1 11,10 
2 - - -.- . me |ran pertama dari peristiwa tsb, Ins-| Tractor, tersebut kepunjaan Sdr. r. eary NEss 14u. Murid dari SRIV, Kaliredio ke 2 pektur Polisi Samiman jang membu 'Soetarman seorang petani dari Ka- (Oleh: Wartawan Kita Sendiri) Ungoan Kudu sa ba AM 7,50 ? a b ar K ta at proses perbal, mBok Sumijah j2. | bupaten Sleman Yogjakarta), jang: : S.R.IV. Pujoh Katj: Dawe Pos Ku- 

NB En dipondoki Coleh “dakwa Is Orang imembelinja dgn harga Rp. 15.000.) Ana SUATU benua jang luasnja tidak berbatas, jang pen AN tea bai na Ta Moana 
Nan 3 2 pendjaga keamanan kampung dide- Dengan tractor jang sematjam itu i iTano jarakat karena dianggap tidak 235, Murid dari S.R. VI. Medjobo 5 |» b kat terdjadinja peristiwa, dan lain2 orang dapat membadjak tanah, dan duduknja seakan2 hilang dari cma aa Tebe ita "s0 dn 1 “yan OR Ka P3 | rembadjak ah, dar i masjarakat, j erlu m perhai 1 Se- UN Pan skala MN kn Run mane ra 3 313 i Tej ii okkel Emas Ter ongkar “5 lagi. Na 5 RADAR EKA dami 5 djika Sa PN ea KN para penderita tjatjad, Se ian Pemuda Theosofi Ranting Solo d/a. 

: Di unjik i Sepatu— | silang pada hari itu mendapat: tambah dengan “ aanbangwagen: da- kata pemb Dr. Henry H. Kessler dalam tjeramahnia me Keprabon Lor 60 ......co.ooo... Ke AM 
| Disembun ikan Dim Ik ne Pinggang Dan Sep ata perhatian jang besar sekali dari pu- pat dipergunakan untuk mengang-| Ha at pinat meri om Menderita tjatjad Senen malam jl. dige S.R. K.P.K.B. Tlogoredjo  Tlogowu- 

: Terdjebak D i Stasiun Tawang -.. blik seperti pada sidang? jang lalu. kut rabuk. Sedangkan dalam wak-f “dung Balaikota Surakarta jang dihadliri oleh dokter2, pekerdjaZ PENA PEN SA Na AN Peka N MAA SEA KAN bs 18,— x | | (Oleh: Wahjudi: Wartawan Kita Sendiri) Karena hari sudah terlalu 'siang, tu terluang, mesin tractor dapat di-| sosial, murid2 Sekolah: Pendidikan Kemasjarakatan dll. Dr. Henry Kepala S.R.VI. Margoredjo (Pati) ... 13,70 h ea 5 Kan et :: ? aa maka sidang Pengadilan mengenai pergunakan untuk  menjetel “pesawat H Kessler ahli rehabilitasi dan penasehat tertinggi dari technical Muira2 S.R. VI th. Debongkulon — 
BARU SADJA masjarakat Semarang digemparkan oleh ada- | perkara itu akan dilandjutkan pada radio dan penerangan rumah. ngotot fedical Consultant dari .World- Veterans Djl:, Sampak ' Tegal “................. #53 ha smok: i . r di : : aa 5 Administration PBB dan Medical Consi G L jl. p : » 
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D. Belilah hasi ini djuga Palmboom dalam kaleng 

besar dan. pakailah Palmboom untuk hidangan . 

dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 
kemanfaatannja dan kesedapannja, 

Lebih hemat bila memakai Palmboom 
jang sedap dan seperti krim Ini sebab 

mengandung lebih Sanjak bahan?! jang 
kesehatan dan semangat, 2. 

menikmati 

menambah 

  

    

- Pertengkaran mulut antara su- 
ami dan isteri, K. dane S., jang 
berpangkal pada soal ,.isteri mu- 
da” telah diachiri dengan sepu- 
tjuk belati jang ditusukkan pada 
leher suaminja. Peristiwa ini ter- 
djadi pada Selasa siang jbl. da- 
lam sebuah rumah 
Peterongan Tengah Semarang. 
Karena tusukan belati itu, S. men 
dapat luka2 dan kemudian diang 

Ikut ke RSUP. Sedangkan isteri- 
Inja terpaksa ditahan untuk mem- 
bikin perhitungan lebih djauh de 
ngan fihak jang berwadjib. 

dikampung 

sesak ATP 

HARGA EMAS, 
Semarang: 18 Februari.   

006x06AKKONAANYAN tin nanasnsnagnasdMAAARIAANYONNYA MAKA sanam nan 

kup bisa menggerakan djiwa kepah- 
lawanan. Sedang tari Tjakaiba pun 
'dapat mengingatkan kita akan tap- 
dance Barat. Sampai ada seorang 
jang disamping duduk saja berbisik: 
»Gosssi, het Genelia sx (maksud- 
nja tari itu seperti ' tap-dance ahli 

dansa lajar putih Gene Kelly). Me- 
ngenai njanjian2 jang disadjikan oleh 
4 orang pemuda dengan iringan se- 
buah guitar, patut dipudji pembawa- 
an lagu2 O Maluku dan Ambon In- 
dah. Pendeknja pukul rata hidangan 
rombongan Maluku ini sudah sepan- 
tasnja mendapat perhatian para pe- 

ngan tadi malam, meski hudjan le-   aan tentara, 

10onton. Ini terbukti dengan kundju- 

bat, tetapi bangsal penuh. Kesempa- 

masjarakat dan tidak mampu berbu 
at sesuatu, harus dilenjapkan, karena 
purbasangka itu merupakan kesulitan 
untuk mengembalikan penderita tja- 
tjad jg telah direhabiliteer, kedalam 
masjarakat, 

R. €. Solo diharapkan 
akan mendjadi Pusat 
Latihan bagi pekerdja 
rehabilitasi seluruh Asia 
Tenggara. 

Mengenai usaha2 jang telah di 
djalankan di Rehabilitasi Centrum 
“Surakarta, Dr. Kessler menfata- 
kan, bahwa usaha2 itu telah da 
pat disamakan dengan lain-lain 
negeri, dan sebelum  melihatnja 
sendiri ia tidak mengharankan   
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Workshopnja. 
Achirnja Dr. Kessler berharap, 

bahwa R.C. Surakarta akan men 

entre) bagi pekerdja2 rehabili- 
tasi tidak gn dari Indonesia, NUNG sebelah Barat 
tetapi dari selu 

Perlu ditambahkan keterangan, 
bahwa tjeramah tsb. telah disam 
pingi pula dgn pertundjukan film 
mengenai 

dari Dr. Kessler sendiri.   sendiri R.C, Surakarta, dgn Lem- 
8 

Pusat Latihan (Training 

ruh Asia 'Teng- 

usaha2 rehabilitasi. "adat: 
tsb. adalah pembawaan 

  

  djong 135 dibuka hingga djamlpan rombongan 
, ngundjungi Semarang, 

TIDAK DJADI DATANG. 

Karena 
rombongan wartawan Singapura 

sesuatu 

baga Prothese dan  Sheltered HASIL PENGEDIARAN PADA 
GEROMBOLAN. 

Hasil pr.gedjaran pada tgl, 9-2-”54 
djam 08.00 oleh pasukan kita dan 
O.P.R.-2 terhadap 5 orang anggau- 
ta gerombolan jang lari ke TJIGU- 

BUMIAJU 
telah dapat dirampas 2 mantel TNI, 
tanda anggauta murid Sultan Kepra- 
bon Tjirebon dan S& ekor kambing 
berasal dari penggarongan terhadap 

maka 

24 karat: djual Rp. 39,15 |tan untuk menonton bagi umumJakan menemukan usaha rehabili- | APOTHEEK PETANG HARI. | jang sedianja datang di Semarang beli td 38,75 tinggal nanti malam: Djumaat pagi tasi jang sudah demikian Juasnja, Hari 11 Apotheek Rathkamp tol. 17 Pebr, tidak djadi datang, 22 karat: djual » 36,50 |chusus untuk para peladjar dan Dju-|Selama beberapa hari di Solo | Pekodjan 19 dan B. Gorkom, Bo- 4 Belum diketahui dengan pasti, ka beli »  35,— | naat malam“untuk anggauta2 polisi| Dr. Kessler telah menjaksikan itu akan me- 
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Seni Untuk Mendji 
3 —. Di Ganggal 

—» 1 SUATU KESENIAN JANG hun d | 
ka tekkan kembali pada sebuah desa ketiil Gangala Na Bodio, 
3 'Congo djadjahan Belgia di Afrika. Desa itu terpentjil letaknja dan 

11 jang beratapkan alang-alang. Di- 
id an gadjah diseluruh Afrika. Ga- 

dipergunakan sebagai binatang untuk perang oleh bangsa Mesir 
Isa dan terachir sekali diper gunakan 
annja ke Roma, pada waktu ini dilatih didesa untuk memba 

sinilah ter 

  

| ga. Ini adalah gambar bintang film 
“Marilyn Monroe, jang dewasa ini 

. namanja sedang terkenal 

»Universitet# Utk Serati Gadjah. 
  

Sekarang 
, 

  la £ 

  

B3 

3 Manis2 

Uh : 20 Chas untuk ,Suara Merdeka” 
G sudah. hampir 2.000 tahun 

    
arang sedang dipraktek udjung batas sebelah 
keiigi ole hutan,     

   
nba. Peramahannja terdiri dari pondok 

a seko'ah untuk melatih dan mendjinakk 
   

pada djiman beberapa abad sebe'um 
Sama ah Pee dalan penje 
djak sawah, membersihkan hutan dan sebagai alat pengangkut pada 

Tjita2 untuk melatih gadjah 
ika, meskipun buat berabad 
ad lamanja dianggap sangat ti- 

dek praktis berhubung dengan ke 
'buasan gadjah Afrika ita, datang 
dari radja Leopold II dari Belgia 
pada achir abad “jang lampau. 
Radja ini melihat betapa penting- 

| nja menjedihkan untuk daerah 
'Congo binatang2 djinak jang bisa 

| menjesuaikan diri dengan hawa- 
| nja menjediakan untuk daerah 

gigitnja sangat berbahaja bagi bi 
| natang kuda dan sapi. 

Tapi untuk melaksanakan tjita 
|| Yita itu tidaklah mudah. 

Beberapa gadjah jang dapat di 
Manan pada awal pertjobaan itu 

| telah mati tidak Jama kemudian, 
sementara empat ekor gadjah In 
dia, jang ditangkap istimewa utk. 
dipergunakan sebagai ,,motor”, 
idiuga hania bisa hidup beberapa 
tahun sadja setelah sampai. 
ra Tjara primitip untuk 

Telan | tangkap gadjah. 
Tjara primitip untuk menang- 

kap gadjah ialah dengan mengha 
Isu suatu kawanan binatang itu 
melalui beberapa perangkap jang 
telah dipasang. Tapi binatang itu 
ternjata sangat ,.litjin” meskipun 
badannja berat, kadang2 sampai 
enam ton, dan sering dapat men 
trum .setiap perangkap jang di- 
pessang dihadapannja. Sering pula 
se-ekor gadiah jang djatuh keda 
lam perangkap lalu ditolong me 
rgeluarkannja oleh kawan2-nja. 
Dencan suara gemuruh dan me 
ngedjar setiap orang jg mentjoba 
mengikntinja kawanan gadiah itu 
memidiak-midjak tanah disekeli- 
Ing nerangkap itu sampai kawan 
nia jang masuk perangkap itu 
favat bernidjak untuk keluar dari 
lobang. Kemudian dengan mena 
r'k belalainja gadjah2 Jain mena 
r'knja keluar dan terus menghi 
lsve kedalam hutan lebat. 
Berhubung djumlah. gadjah jang 

dapat ditangkap pada permulaan 
pertjobaan melatih gadjah itu ti- 
dak mentjukupi maka tjita2 itu 

terpaksa ditunda  pelaksanaannja. 
Akan tetapi dalam tahun 1927 
pusat latihan gadjah jang sekarang 
di Gangala jang terletak ditengah- 
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Pemasi 1 gambar. diatas ini. bu- 
kanlah sekedar 'untuk “hiasan atau 
pengisi halaman ini, tetapi djustru 
dimaksud sebagai suatu berita dju- 

diseluruh 
dunia karena kegenitannja. 'Menu- 
rut kabar terachir, katanja gambar2 
Marilyn Monroe paling digemari 
di Amerika Serikat untuk menghias 
penanggalan2 tahun 1954 dan hala 

man kulit madjallah2. Gambar dia-|tengah ,,negeri “gadjah”, ” didekat 
| tas ini adalah salah satu - gambar| perbatasan Congo-Sudan, didirikan 
— Marilyn Monrod jang paling dige-| dibawah pimpinan kapten Pierre 

| mari dibuat oleh ahli potret kena-|Offerman, seorang opsir tentara 
maan Earl Moran, untuk sebuah” Belgia jang masih muda. “ Disini 

“4 Kalender jg terkenal di Amerika... & n pemburu2. bangsa Af- 

    

  

     

    

    

     

    

    
    

“ peranan dikabarkan, tawaran 

2 

rupiah untuk keperluan Nb., akan 

|. harapkan, tak akan tjukuplah per- 
| sediaan pembeajaan dari Pemerin- 

#rika-.mulailah berusaha "menangkap 
mi gadjah2'jang masih Ketjil didaerah 

Susuhunan Teri: Pabrue? dan Mare Dengdn bar 
maa Tawaran Bes abaar pekaasan mantan dimana 
Tadjar Ke KU Sea aa in ana 
1. .Negeri umurnja kira2 sepuluh «tahun dan 

tingginja enam kaki, sampai ga- 
ak djah2 ketjil itu tertinggal dibela- 

1 Dari kalangan Kraton diperoleh kang. Seorang pemburu lalu me- 
eterangan, bahwa Sri Susuhunan 

Solo telah memutuskan utk mene- 
rima tawaran Pemerintah untuk 

laso gadjah ini dan mentjoba mem- 
berhentikannja sementara  pembu- 

beladjar keluar negeri. Tetapi be- 
ru2 lainnja terus  mengedjar ka- 

. ui kemana Susuhunan 
wanan gadjah itu sampai djauh. 

IM Gik Pemburuan itu kadang? mungkin 
akan pergi dan dgn“siapa serta il- 
mu apakah jang akan dituntut. Se- 

  

  
berlangsung sampai berdjam-djam 
lamanja, atau hanja beberapa me- 
nit sadja, karena kawanan gadjah 
itu mungkin lari dengan ketjepatan 
20 mil satu djam dan mungkin ti- 
ba2 ketjepatan itu turun sampai 
sepertiga. 2 
Pemburu2 jang  mempunjai sen- 

djata api -senantiasa berdjaga-djaga 
karena kawanan gadjah sering ber- 

telah disampaikan oleh Men- 
teri Dalam Negeri Prof. Hazairin 
kepada kedua radja di Tawang- 
mangu, sewaktu Menteri Hazairin 
men Solo beberapa waktu jg 
lalu. Bagaimana pendirian Mang- 
kunegoro belum diketahui. .. 

  

Bahaja Ledakan Merapi 
 JeLebihHebat Tetap Ada 

anjaklah Bantuan Untuk Merapi : 
Seruan Ibu Sukarno 

— BERHUBUNG DENGAN mo!etusnja gunung Merapi pada tg. 
Djanuari: jang lalu dan 2canja kemungkinan akan meletus lagi jg 

hebat, maka Ibu Sukarno Rebo malam telah mengutjapkan pi- 
adio. Dinjatakan, bahwa untuk menghadapi bahaja jang akan 

  

  

gmna 
| datang HM telah berbulan2 diadakan persiapan2. Segala tindakan jang 

diusahakan dengan kekuatan manusia telah dilakukan untuk 
, djangan sampai terlalu banjak korban letusan jang akan 

itu. Demikian Ibu Sukarno. Seterusnja dia menjatakan, bah-    

2 wa tidak sedikit tenaga dan beaja tang d perlukan untuk segala per- 

2 at itu, karena djumlah orang jang mungkin perlu diungsikan ada 

Dan walaupun Pemerintah telah 
menjediakan fonds beberapa djuta Tawaran Ko- 

rea Selatan 
Utk Kirim Serdadu2 1 

Divisi Ke Indo-China 

PEMERINTAH KOREA | Se- 

latan baru akan menjampaikan 
tawaran resmi 

antuk mengirim pasukan2 Korea 
Selatan guna bertempur melawan 

pihak Ho Chi Minh di Indo Chi- 
na, apabila sudah ada ,,pengerti- 

an” dengan Komando PBB, demi 
kian diterangkan oleh menteri 

Pn th 2 - luar negeri Korea Selatan Pyun 

Sudah selajaknja, bahwa kita jg.| Yung Tae pada hari Rebo di 

hidup ditempat jang aman turut ber-| Seoul. : 

tetapi kita mengerti pula, bahwa 
apabila terdjadi apa jang tidak kita 

tah itu. Maka oleh karena itu Ibu 
Sukarno menjerukan kepada sege- 
nap penduduk Indonesia — bukan | 
hanja jang berbangsa Indonesia sa- 
dja — supaja lebih menjadari akan 
adanja bahaja jang mungkin datang 

dari gunung Merapi itu dan mema-| 
hami akan besarnja beaja jang kita 
akan perlukan untuk mengurangi 
penderitaan mereka jang . tertimpa 
dan terantjam bahaja. 

kepada Perantiis | 

usaha meringankan penderitaan se- 
sama bangsa, sesama, manusia j 
sdang mengalami penderitaan lahir 

dan batin itu. 

» Walaupun sudah banjak sokongan 
uang, bahan makanan, obat2an dil. 
jang diberikan, namun saja jakin, 
bahwa masih banjak lagi orang jang 
dapat dengan sukarela - memberikan 
sokongan, sebaik-baiknja uang, un- 
tuk keperluan menolong korban dan 
menghadapi bahaja letusan baru gu- 
nung Merapi itu”, demikian Ibu Su: 
karno jg. achirnja minta supaja ikut 
berdoa kehadapan Tuhan Jang Ma- penduduk 
ha Kuasa, hendaknja djangan terdja- chususnja dan penduduk 

  

. Pyan dalam pada itu tidak me 
|njatakan setjara langsung bahwa 
ia menganggap perlu persetudju- 

an dari Komando PBB, sebelum 

  
  

Iia menawarkan satu divisi Korea 
Selatan dengan kekuatan 15.000 

lorang kepada Peraniiis untuk 

|membatasi pasukan2 Uni Peran- 
tiis di Indo China, tetapi ja me- 

Ingatakan bahwa  pemerintahnja 
   
(kini sedang menunggu djawaban 

dari Washington sebelum menga-   djukan tawaran itu kdpada Pe- 
rantjis. (Ant.) 

sekitar gunung eMerapi 
Indonesia 

di malapetaka lagi jang menimpa pada umumnja, (Antara). 

nakkan Gadjah| 
ladjari Dlm Satu-Satunja Sekolahan Gadjab 

sala Na Bodio—Njanjian2 Dan Makanan Je || 
Bisa Memikat" Hati Gadjah — Gadjah Afrika | 

— Bisa Berumur 100 Tahun ai 

dilupakan di Eropah dan Afrika, se- 
terletak dekat 

untuk keperiuan jang 

daerah2 jang terpentjil letaknja. 

balik “dan menjerang pemburu2nja, 
meskipun gadjah2 itu bisa ditakut- 
takuti dengan melepaskan  temba- 
kan keudara, dan dengan teriakan 
keras. : 

Fjara jang berbahaja. 
Jang paling berbahaja dalam 

usaha menangkap gadjah ini ialah 
tjara jang sudah sediak beberapa 
tahun dipraktekkan, jaitu dengan 
menjongsong sekawanan  gadjah 
dari muka dan menangkap gadjah 
jang paling muda diantaranja. 
Yapi tjara ini menghendaki kepin 
caran dan keuletan untuk bisa 
menghindarkan diri djangan sam 
pai ditarduk serta di-indjak- 

Gadjah jang tertangkap itu 
lalu dibawa kepusat latihan tadi 
dalam keadaan terikat dan dide- 
katkan kepada se-ekor gadjah 
monitor” jang telah dipilih ber 
hubung dengan kedjinakan serta 
kepatuhamnja. 

Pekerdjaan — mendjinalan 
melatih gadjah “baru 'itu, jang 
mengambil waktu kira2 satu ta- 

hun, dimulai dengan menjanjikan 
lagu2 jang sudah mendjadi tradis' 
oleh mahout (Serati-Djw) bangsa 
Congo. Gadjah2 itu djuga  diber. 
makanan jang enak2 seperti tebu, 
pisang dan nenas. Sesudah empat 
bulan langanja dibawa berdjalan- 

djalan dengan diikatkan kepada se- 
ekor gadjah -,,monitor”, maka ga- 
diah muda itu lalu dilatih untuk 
ditunggang. Dengan keempat kaki- 

nja diikatkan kepada pal sedemi- 
kian rupa sehingga ia terpaksa ter- 
lentang diatas perutnja gadjah itu 
mulailah biasa merasakan -seorang 

mahout (Serati) duduk -dipunggung- 
nja. Disamping itu gadjah ini dia- 
djar pula mempergunakan belalainja 
untuk mengangkat balok suatu lati- 
han jang harus  dipeladjarinja un- 
tuk pekerdjaan dimasa “datang. 

' Mahout itu duduk diatas pelana 
dari tali dan memberikan “perintah 
kepada gadjah, itu dengan menekan- 
kan kakinja & akang telinga ga- 
djah. itu. Ga jang sudah baik 
latihannja bisa pula mematuhi pe- 
rintah2 dengan suara. 

Bila gadjah itu sudah mulai dji- 
nak maka ia dibiarkan. hidup da- 
lam keadaan setengah merdeka dan 
disamping itu mulai dilatih untuk 
melakukan pekerdjaan.  Mula2 dia 
diadjar memakai tali jang  diikat- 
kan ddipinggangnja dan kepada tali 
ini -diikatkan - pula “ berturut-turut 
nantai dan. balok. Kemudian dia 
Tadjar menarik “kereta. 3 

“Gadjah jang sudah dilatih memu- 
laj pekerdjaannja subuh2 benar, ka- 
rena binatang ini tidak bisa beker- 
dja dipanas terik. ' Mendjelang pu- 
kul 6 pagi binatang2 ini dibawa ke- 
ladang atau kehutan untuk dipeker- 

| 

Fe 

istirahat untuk makan. 

»Tjadongan” gadjah.” 
Makanan seekor gadjah jang 

beratnja empat ton diwaktu siang 
terdiri dari 100 pon tebu, sebe- 
lum dan sesudah melak 
kerdjaan rumput untuk lima 
djam diwaktu sore: 40 pon urat 
kaju dan tebu sebanjak itu pula 
jang ditjampur dengan 800 pon 
daun muda untuk makanan ma- 
lam. Makanan jang terachir ter 
diri dari 40 pon tebu jang diberi 
kan pada pukul 3 pagi. 

| Pada malam hari gadjah2 itu di- 
ikatkan pada lapangan jang dilan- 
tai dengan semen dalam dua baris 
dengan kepalanja  berhadap-hada- 
pan. . 

Pada waktu makan  gadjah2 itu 
tidak diikat dan bisa sadja pergi 
kemana disukainja hanja  didjaga 
oleh beberapa orang bangsa bumi- 
putera. Ada djuga dari gadjah itu 
jang melarikan diri. 1 2 

Seekor gadjah djantan jang lari 
tatkala sedang makan  menjembu- 
njikan diri selama 18 bulan, kemu- 
dian pada-suatu hari ia kembali 
lagi, segera mematuhi perintah da- 
ri mahoutnja dan membiarkan ma- 
houtnja naik  kepunggungnja de- 
ngan tiada memberi perlawanan. 

Tapi ada pula seekor . gadjah 
jang lari itu tinggal sampai bebe- 
rapa tahun dipinggir desa itu ber- 
sama dengan kawanan gadjah jang 
masih liar, tapi pada suatu malam 
ia kembali dengan disusul oleh 
kawanan gadjah2 liar itu, jang ha- 
rus diusir supaja pergi. 

indjak oleh kawanan gadjah itu. 

serta- 

djakan sampai kira2 pukul II siang, : 
dan sehabis tiap satu djam - diberi | 

ukan pe | 

  

  

rapa serdadu Korea Selatan 

  
John R-Dunn (tidak pakai piti), seorang dari 21 serdadu Amerika be- 

'kas tawaran di Korea, jang meno'ak untuk dikembalikan ketanah air- 

nia, tampak disini sedang menjanjikan lagu2 perpisahan bersama bebe 
Ja lainnja, jang djuga memilih tetap 

- : $ di Korea Utara. 
tinggal 

  

Asia — Politiknja 

SALAH SUATU ironi jang 

nja. Demikianlah tulis 

den Magsaysay sedang hangat 
! 

Tetapi disamping bandjir ko 
mentar terhadan sembojan ba 
ru Magsaysay tadi, achir2 ini 
timbul faktor? la'nnja jg me- 
nandaskan nasionalisme Filipi- 

11 'g sodarg barvun itu, ja- 
Lita: 

1 Politk luar negeri Filipi- 
na dipegang oleh 2 pemimpin 
nasionalis jg sudah beberapa 
kali ditjap sebagai "anti Ame- 
rika” oleh kalangan2 dida'am 
Jan diluar negeri, jaitu sena- 
tor2 Claro M. Recto dan Jose 
Laurel. 

2. Dipergiatnja aktivitet ke- 
menterian luar negeri Filipina, 
dibawah pimpinan wakil presi 
len (merangkap menteri luar: 

negeri) Carlos Garcia, Garcia 
terus-menerus 

ni dan kebudajaan dengan ne 

kakan, bahwa achir2 ini Gar- 
sia mengumumkan bahwa tak 
'tama lagi ia akan mengangrat 
perutusan2 urusan ekonomi di 

beberapa negara Asia Tengga- 
ra, jg bertugas menggiatkan 
perdagangan. 

3. Ikut sertanja kaum muda 
dalam pemerintahan Magsay- 

say, idealisme pemuda Filipina 
jg tidak mempunjai akar2 jg 

  
mendalam itu, biasanja berben 
|tak- manifesto2 nasionalistis, 
Idan dalam hal ini pemimpin2 

(pemuda Filipina tidak merupa 
kan ketjualian. 

|. 4. Kemenangan Presiden Ra 
imon Magsaysay:, bagi kaum 

pemilih Filipina, hal ini meru- 
pakan lambang daripada tertja 
ipa'inja “political rationhood”, 
dan “nationhood” menurut men 
teri muda luar negeri Filipina 
Leon Guerrelo artinja: “Filip 
na bagi bangsa Filipino”, 

5, Magsaysay menolak desa- 
kan presiden Korea Selatan 

Syngman Rhee dan djenderali- 
smo Chiang Kai Shek, supaja 
Magsaysay memimpin perseku 
tuan pertahanan anti-Komunis 

Penolakan ini menurut analisa2 
kalangan2 jg memperhatikan 
kegiatan2 politik di Filipina 
berarti bahwa Magsaysay ti- 
dak mau menghubung?kan Fi- 
lipina dengan politik2 luar ne- 
geri Chiang Kai Shek dan Ko 
rea Selatan. 

Filipina berangsur men- 
dekati sikap India? 

Suatu hal jang sangat mena- 
rik perhatian pula, ialah per- 
njataan wakil presiden Garcia 
ketika Selasa j.., bahwa ikut 
sertanja Filipina dalam suatu 
persekutuan militer diantara   Baru lima ekor gadjah jang me- 

lahirkan anak selama dalam tang- 
kapan di Congo suatu hal jang 
menimbulkan teka-teki kepada pa- 
ra ahli sedjak beberapa tahun. Da- 
lam keadaan liar gadjah2 betina 

setidak-tidaknja — melahirkan — dua 
atau tiga anak setelah  mentjapai 
usia dewasa, jaitu 30 tahun. 

- Bisa berumur 100 tahun 

Meskipun kira-kira 1040 dari 
gadjah2 ketjil jang dapat ditang 
kap mati setahun setelah tertang 

karena gadjah Afrika bisa hidup 
sampai 100 tahun. Pusat latihan 
gadjah didesa Gangala jang di- 
awasi oleh pemerintah itu, jang 
mempunjai antara 70 sampai 80 
gadjah jang sudah terlatih, me- 
mindjamkan binatang itu kekamp 
kamp lainnja. 

Meskipun alat2 mesin telah 
banjak menggantikan alat2 trans- 
por jang primitip di Congo, na- 
mun gadjah masih memainkan 
peranan penting didaerah2 jang 
terpentjil letaknja. . 

cpasang gadjah jg baik bisa 
menarik 4 ton muatan dalam dja 
rak 20 km. dalam tempo empat 
djam, sementara se-ekor  gadjah 
untuk mengangkut bisa mengang 
kut 1.000 pon muatan dalam 
waktu jang sama untuk  djarak 
jang sama,   

  

kap, namun pusat latihan gadjah , 
itu tidak pernah kekurangan, oleh . 

,hegara2 merdeka Asia”, mung- 
kin akan dianggap sebagai tin- 

|dakan jang tidak bersifat per- 
'sahabatan oleh Sovjet Uni, dan 
akan menimbulkan peristiwa? 
jang berbahaja dikalangan in- 
ternasional. « 
Apakah hal ini berarti bah. 

wa Filipina 'berangsur2 me- 
ngambiji sikap jang mirip atav 
sama dengan sika» India? ka- 
ta kalangan? jang memperha- 
tikannja. 

Tetapi, kata kalangan tadi 
suatu keadaan dalam mana F' 
lipina mengadakan hubungar 
regional jg erat dengan neger'2 

| Asia utk. Bangsa Asia 
Pilipina Makin Sedari Diri Sbg. Bangsa 

dekati Kpd Sikap India ? 

lam sedjarai miSern Filipina, ialah bahwa baru sekarang ne- 
geri ini dengan tegas mulai sadar akan 
suatu negara Asia, dan bahwa politiknja a 

oleh kerjataan2, demokras. Jan pertimbangan? regional lain?2- 
warta wan UP Teodoro Benigno Rabu 

cdi Manila, Hal ini diperhatikan s!leh rara penindjau di Ma- 
nila, pada Saat politik ,,Asia untuk bsngsa Asia” dari Presi- 

“»Phil'ppines g 
berseru supaja pemerintah pe- 

mendengung2- | 
kan thema: kerdjasama ekono | 

gara2 tetangga. Dapat dikemu | 

area 

Akan Lebih Men: 

sangat menarik perhatian, das 

peranannja sebagai 
harus dikuasai 

(Perdagangan 
@ 

B4 

politik proteksionistis jang sangat 

Banjak peraturan mempersulit 
pemasukan barang: sesuatu ba- 
rang dikenakan sjarat2 berat se 
belum bisa masuk ke Amerika. 
Disana dikenal bea2 masuk jang : 
melulu dimaksud untuk menolak 
pemasukan sesuatu barang, guna 
perlindungan industrinja sendiri. | 
Untuk banjak barang produsen 

Amerika bekerdja dalam keadaan | 
lebih buruk daripada produsen 
barang di Negara2 jang meng- 
eksport barang tadi. Karena itu 
sudah lama sesudah perang ter- 

dengar suara2 jg menolak politik 
import A.S. tsb. dan sedjak 1948 
tarip2 untuk beberapa negara te- 
lah diringankan. 

Dalam laporannja, komisi Ran- 
dall menasehatkan supaja ,,Recipro- 
cal Trade Act” jang masa berlaku- 
nja berachir pada tg. 30 Djuni jad, 
diperpandjang dengan waktu - tiga 
tahun. Selandjutnja — dinasehatkan 
supaja dengan mengadakan perun- 
dingan2 mulrilateraal — beberapa ta- 
rip setjara berangsur-angsur — ditu- 

runkan sampai maksimal 590 tiap 
tahun. Dan mengenai — lalulintas 
perdagangan dengan — luar-negeri 
Komisi Randall menundjukkan su- 

  

Liberalisme Atau Proteksionisme ? 
Internasional Menunggu2 Sikap 

Atas Laporan Randall 
Oleh: Pembantu Ekonomi Kita . 

tadjam. 

Eropah Barat jang kebanjakan kini 
telah memperbaiki aparat produksi- 

nja. Bahkan banjak  diantaranja 
sudah. dapat  mentjapai produksi 
eksport seperti sebelum perang. 
Rehabilitasi dari aparat perekono- 
mian di..Eropah telah  banjak di 
mungkinkan oleh bantuan langsung 
maupun tidak langsung dari  A.S. 
Terutama dalam tahun2 sesudah 

perang bantuan ini sangat diharga- 

    paja perhubungan dagang dengan 
negara Eropah Timur  diluaskan. 
Rupa-rupanja kalangan2 — rertentu 
melihat kenjataan bahwa  tiadanja 
perdagangan A.S. dengan  negara2! 
'blok Eropah Timur dalam djangka 
| pandjang akan mempunjai pengaruh 
(buruk. Ini dapat dimengerti mengi- 
ngat seluruh djumlah perdagangan 
Iuar-negeri Rusia sampai — mentja-   fiperde batkan. : 

« 

,Kendorkanlah ikatan 
ekonomi dengan Ame- 
rika Serikat”. 

Pendirian2 pemimpin nas 0- 

nalis F'lipina sevrerti Recto dan 

Laurel ialah: djika Filipina tak 
mengendorkan ikatannja kepa- 
da pasar Amerika, maka usa- 
ha2 untuk memerdekakan eko- 
nomi dan kehidupan politik Fi- 

ri 
tidak akan ada hasilnja. 1 
“Tak mengherankan apabila , 
Filipina sekarang bersembojan: 
berdagang dengan Asia, harian 

Herald” pernah 

ladjari kemungkinan berdagang 
dengan RRT. Demikianlah a.l. 
tindjauan tentang gedjala2 di 
Filipina tadi. (Antara). 

Djepang | | 
Kelebihan Eksport 

PERDAGANGAN BERAT 
merupakan kelebihan ekspor san 
soal dikalangan pemerintah Dje 
wan ,,Antara” di Tokio diberita 
Nippon Keizai”. Menurut 
an Djepang tidak lama lagi akan 
tara pembesar2 dari kementerian 

sar itu djangan sampai diperbesar 

  

Terlalu Nasio: 
nalistis 

Sifat Berita2 Kantor-Be- 
—. rita2 Dunia 

| SEBUAH ichtisar PBB jang di 
umumkan Selasa malam menjesal 

kan setjara terus-terang bahwa 
sistim distribusi berita2 dunia se 
perti sekarang ini bersifat nasio- 
nalistis. Menurut sebuah Japoran 

mengenai kantor2 berita jang di 

susun oleh United Nations Edu- 
cafional Scientific and ' Cultural 
Organisation, pemberitaan ke-6 
kantor berita dunia jakni United 
Press, Associated Press, INS, 
Reuter, Agence France Presse 
dan Tass aa hakekatnja bersi- 
fat nasionalistis. 

”Mereka membentuk  organisasi2 
iang meliputi seluruh dunia”, demi- 
kian laporan, ”karena pers dan ra- 
dio di Negara2 dimana mereka men 
dirikan kantor2-besarnja sudah men 
tjapai kemadjuan sangat pesat dan 
membutuhkan dinas pemberitaan 
seluas dunia. Mereka  disedjumlah 
besar negara2 mempunjai distribusi 
tidak tentu, baik setjara langsung 
atau dengan perantaraan kantor2 be 
rita2 nasional, tetapi kepala2, direk- 
tur dan sebagian terbesar dari tena- 
ga staf jang mereka pakai adalah 
dari A.S. Inggeris, Perantiis atau Ru 
sia, tergantiing dari kantor berita 
itu masing2.   seperti India, Birma, Djepang 

Indonesia, mungkin djuga ne 
gara2 bagian Indochina, akan 
membutuhkan perobahan sa- 
ma sekali resultante-perdaga- 
ngan luar negeri Filipina, Di 
masa jg lampau, dari pihak sa 

habat Filipina sudah sering di 
dengar tuduhan2 bahwa Filipi 

na terlalu terikat kepada ke- 
menterian luar negeri Amerika 
Serikat. Senator Recto sendiri 
achir2 ini mentjap Carlos Ro- 
mulo, bekas duta Filipina di 
Washington, sebagai “djurubi- 
tjara kementerian luar negeri 
Amerika Serikat”, 

Xx 

  

”Berita2 jang mereka kumpulkan 
dan distribueer adalah pilihan dan 
diadjukan oleh hampir wartawan? 

|LA.S. Inggeris, Perantjis atau Rusia. 
| Tak ada harian atau siaran dibagian 
manapun djuga dari dunia jang bisa 
memperoleh berita2 mengenai per- 

|istiwa2 dunia selain dari jang telah 
dipilih dan disusun redaksinja oleh 

|wartawan2 tersebut. Dan meskipun 
| bagaimana djuga “tidak — memihak 
dan mena'ati kepada kode2 ethika 
kediuruan, namun para wartawan 

! 

    

|itu mau tidak mau menimbang dar 
| mengadjukan berita mereka dengar 
| ditindiau dari sudut negara darima 
Ina mereka mendjadi warganja”, de 
lmikian laporan Unesco, (UP) 

Hpina serta melepaskan diri da- | 
perang dingin Barat-Timur, | itu timbul banjak reaksi. Antara 

“gi negara2 industri, 

kap guna menghadapi persoalan itu. 2 
It Menakar Kaka kalangan Kementerian Keuangan ber- 

pendirian akan mengambil sesuatu tindakan untuk membatasi eks- 
por ke Indonesia supaja kelebihan ekspor jang telah sangat be- 

Ipai £ 1 miljard. Tetapi mengenai 
|IRRT, jang perdagangan lIuar-nege- 
'ri berdjumlah £ 100 djuta, komisi 
Randall tetap berkeras tidak mau 
.meluaskan hubungan. 

Dalam pada itu laporan itu 
tidak dikeluarkan dengan suara 
bulat: masih ada suatu minder- 
heidsnota jang menjatakan bah- 
wa Komisi memberikan andjuran 
andjuran itu dgn tidak mempu- 
njai kesempatan untuk — menin- 

| djau persoalan2 sedalam?-nja. 

Sudah tentu terhadap laporan 

lain seorang pemimpin oroanisasi 
buruh jg katanja menguasai 25 Fc 
dari buruh industri A.S., telah 
menjerang laporan itu dan meng 
hendaki supaja dinding2 tarip 

| tetap dipertahankan. 5 : 
Keputusan jang akan diambil 

pemerintah Eisenhower dalam poli- 
tik tarip sangat besar akibatnja ba- 

terutama di 

Mendjadi 

Ke Indonesia Men- 

djadi Soal Pemerentah Djepang — Ke- 
menterian Keuangan Akan Membatasi: 

Kalangan Dagang Tidak Setudju 
SEBELAH dengan Indonesia ig. 
gat besar bagi Djepang mendjadi 
pang. Demikian menurut warta- 
kan harian financieel 

harian tersebut Kementerian Keuang- 
Djepang 

mengadakan perundingan dian- 
tersebut untuk menentukan si- 

Dalam pada itu harian terse- 

lagi. 

Terhadap sikap Kementerian Ke- 
uangan tsb. Kementerian Perdagang- 
an Internasional & Industri berpen- 
dirian, bahwa untuk  memetjahkan 
soal tsb. lebih baik memperbesar 
dagang switch melalui Indonesia, 
tetapi menurut harian tsb. — pihak 
Indonesia tidak setudju memperbe- 
sar dagang switch itu karena Indo- 
nesia kekurangan dollar, dan sebab 
itu maka Kementerian — Keuangan 
hendak membatasi ekspor ke Indo- 
nesia. 

Kalangan dagang dan industri 
Djepang dalam pada itu menentang 
keras pendirian Kementerian Ke: 
uangan tsb., karena tindakan .mem- 
batasi ekspor ke Indonesia itu ber: 
arti suatu pukulan jang sangat he- 
bat bagi kepentingan mereka jang 
sedang ' menghadapi” kemiskinan 
ekspor kepada lain2 negara. 

Tentang tuntutan pihak Indo- 
nesia supaja soal kelebihan ekspor 
bagi Djepang itu diselesaikan se 
bagai sebagian pembajaran dari 
an kerugian perang, menurut 

rian tsb., didalam kalangan Ke 
menterian Luar Negeri terdapat 
pendirian jang hendak menerima 
tuntutan pihak Indonesia., tetapi 
Kementerian Keuangan dan Ke 
menterian Perdagangan Interna- 
sional & Industri menentang ke- 
ras, dengan alasan, bahwa per- 
tjampuran dagang biasa dan pem 
bajaran ganti kerugian perang 
akan membawa akibat jang tidak 
menguntungkan. 

Berhubung dengan 3 
tsb. wartawan ,,Antara” di Dje 
pang mengabarkan, bahwa kele- 
bihan ekspor Djepang ke Indone 
sia sedjak bulan Djuli 1953 telah 
berdjumlah 60 djuta U.S.-dollar 
yaaa achir Djanuari jg baru lalu. 

enurut rentjana jang disetudjui 
oleh kedua negara ekspor Die- 
pang ke Indonesia dalam setahun 
dari Djuli 1953 s/d Djuni 1954 
adalah sedjumlah 55 djuta U.S.- 
dollar, sedangkan import Dje- 

pang 'dari Indonesia dalam djang 
sama adalah 40 djuta U.S.- 

,persoalan 

dollar, kelebihan ekspor bagi 
Diepang sedjumlah 15 djuta U.S. 
dollar itu akan diselesaikan dgn 
djalan dagang switch dll. 

Selain dari kelebihan ekspor 
bagi Djepang dim. djangka Djuli 
1953 — achir Djanuari '54 tsb., 
kelebihan ekspor bagi  Diepang 

  

    

     

    

                                    

     
   
     

     
   

     

  

Amer ik 
» . 

MATA EKONOMI DUNIA sekarang lagi2 ditudjukan Re Amerika, jaitu sberhubung dengan 
diumumkannja ,,Randall Report” baru2 ini. Randall adalah ketua Komisi Politik Ekonomi A. S., 
jang dibentuk oleh Presiden Ki senhower. Chususnja perdasangan internasional telah lama menan 
ti-nantikan laporan itu, karena usul2 andjuran didalamnja dapat berakibat 
dunia. Bagian terpenting dari laporan ita adalah persoalan tarip, jang harus melindungi industri , 
dalam-negeri Amerika Serikat terhadap saingan asing. Sebagai di ketahui A.S. suka memperlihat- 
kan diri sebagai ,,pedjoang perdagangan bebas”, tetapi mengenai importnja sendiri ia mendjalankan " 

besar bagi seluruh 

- 

kan dollar. Tetapi karena hasil2 
pertanian didjuali dalam rangka 
bantuan ekonomi dan boleh Yi 
bajar dengan valuta sendiri, maka 
konsumen Eropa sekarang mem- 
beli bahan makanan jang biasa 
dibelinja dari Indonesia umpama 
nja, dari Amerika. Praktek, ini 
sekarang menghalangi kemungki- 
nan afzet bahan? jang dihasilkan 
Asia. Njatalah bahwa organisasi 
perdagangan intern Amerika dan 
sikap politiknja terhadap perda- 
gangan luar-negeri sangat mem- 
pengaruhi gambaran perdagangan 
dunia. 

Pengaruh jang besar ini kiranja 
sukar djuga dielakkan mengingat 

bahwa kurang lebih 1746 dari sehu- 
ruh perdagangan internasional di- 
lakukan dalam iklim Amerika. Se- 
bagai negara, Amerika Serikat ma- 
sih termasuk nomor dua, bagian 
terbesar dari perdagangan — dunia 
berada dalam tangan blok Sterling, 

jang menguasai 2595. Djumlah rak- 

sasa ini terlihat djuga dari angka2 
selama 1952, jang “ mentjatat 79 
miljard dollar bagi seluruh eksport 
sedunia dan import  sebanjak 73 
miljard dollar, jang berarti seluruh 
nilai perdagangan dunia mentjapai 
kira2 152 miljard dollar. 

Dalam angka2 ini belum lagi 
termasuk — tjatatan2 perdagangan 
dari negara2 blok Timur beserta 
RRT. Kepentingan? pada produksi   RANDALL 

kan. Tetapi makin lama 
Eropah makin ingin 
dollar. dari perdagangan biasa 

tidak lagi berupa bantuan. 

la dapat dimengerti karena dibalik 
bantuan ada kewadjiban untuk 
membajar. kembali uang jang dite- 
rima, jang hanja dapat dilakukan 
bila negara2 memperoleh 
penerimaan dari perdagangan 
ngan. daerah dollar. Di Amerika 
sendiri banjak kalangan  menjetu- 

djui pengurangan bantuan ekonomi 
karena dirasakan sebagai 

atas Anggaran Negara dan pemba- 
jar padjak. Dalam dua tahun-fiskal 
Juli 1951 dan Juni 1953, bantuan 
ekonomi dan militer A.S. ke Luar 
Negeri berdjumlah $ 12.128 djuta. 

Tetapi konsekwensi dari suatu 
pengurangan dalam  program2 
bantuan dan liberalisasi perdaga 
ngan adalah bahwa kemungkinan 
pendjualan barang Amerika akan 
berkurang pula, dan konkurensi 
di pasaran A.S. sendiri terhadap 
import akan menghebat. Untuk 
Amerika tidak satu diantara dua 
kemungkinan perobahan politik 
ekonomi akan  menguntungkan- 
nja. Karena itu sekarang ditjoba 
nja untuk mengambil djalan:te- 
ngah dengan memberikan bantir 
an sampai tingkatan tertentu,dan: 
tidak. terlalu- meluaskan -pemasu 
kan barang ke A:S. Tetapi reaksi: 
dari partner2 dagang terhadap 
politik ini akan sedikit melumpuh 
kan hubungan perdagangan. Ke 
banjakan negara masih kekura- 

dan 
Ini pu- 

de- 

ngan dollar, karena import dari 
daerah dollar masih melampaui 
eksport. Selama tahun2 belaka- 
ngan ini kekurangan tsb. dapat 
ditampung oleh berbagai rentjana 
bantuan. Djika bantuan dikura- 
ngi, penerimaan dollar akan se 
mata2 tergantung dari eksport. 

Dengan masih sulitnja import 
ke Amerika karena berbagai tin 
dakan, otomatis negara2 itu tidak 
bisa banjak membeli di A.S. 
Malahan negara2 itu akan ber- 
usaha mendapat suatu  Neratja 
Dagang positif, supaia kelebihan 
nja “nanti dapat dipergunakan 
untuk membajat angsuran dan 
bunga pindjaman2 dollar. Ini ber 
arti bahwa kegiatan kerdja di 
Amerika akan mundur karena ke 
mungkinan  pendjualan  berku- 
rang. 

Sementara belum diketahui ba 
gaimana keputusan - pemerintah 

setudju dengan laporan Randall. 
Tidak sadja negara2 industri ig 

akan berkepentingan dengan suatu 
perobahan politik ekonomi. Ameri- 
ka Serikat, tetapi pula 

kerapkali kita lihat bentrokan an- 
tara kepentingan2 industri A.S. dan 
eksport “dari negara2 penghasil ba- 
han mentah. -Tjontoh — untuk ini 
adalah politik karet Amerika jang 
menjokong pembuatan karet synthe- 

narnja lebih mahal dari karet alam, 

dan dengan begitu dapat  menan- 
dingi konkurensi. Tidak 
lam soal bahan industri, djuga da- 
lam lapangan hasil pertanian dike- 
nal peraturan2 jang sulit untuk 
bersaing. Petani di Amerika 'men- 
dapat harga2 terdjamin bagi ' hasil 
dari ,,Commodity Credit Corpora- 
tion”, jang membeli hasil2 pertani- 
an djika harga dipasar bebas dja- 
tuh. 

Dengan demikian sekarang ada 

ten jang didjual di Eropa sebagai 
barang surplus. Didalamnja ter 
masuk katjang dan kedel€, jang 
merupakan saingan berat bagi ne 
gara Asia. Dalam keadaan nor- 
mal Eropa lebih suka membeli 
bahan makanan dari daerah bu- 

negara? , 
memperoleh | 

tjukupj 

beban | 

A.S.. Eropa pada umumnja lebih | 

negara2 | 

penghasil mentah. Achir2: ini telah | 

tis jang ongkos2 produksinja sebe- : 

sadja da- 

persediaan ,,oliezaden” dan vet- : 

seluruh dunia akan  banjak mem- 
bergaruhi dan dipengaruhi oleh 
keputusan terachir di Amerika Se- 
rikat nanti jang sekarang -ditunggu- 

| tunggu. : 

Untuk Ganti- 

kan Suez 
t 2 « 

(Inggeris Butuhkan Pang 
'kalan Pi Lautan Tengah 
1 . 5 

| Bagian Timur? 
SEKRETARIS urusan parlemen 

pada kementerian pertahanan Ingge- 

ris Nigel Birch hari Selasa menja- 
takan” bahwa Inggeris dan negara2 
isekutunja dalam Mato tidak mem- 

(pertimbangkan pangkalan lain un- 

    

tuk menggantikan Terusan Suez di 
(Lautan bagian Timur. 
| Keterangan Birch. itu 

hak Labour tentang faedah2 

pangkalan 
ngah. 

Birch mendjawab dengan 
tidak”, ketika — angg Labour 
Philips Price bertanja apakah pe-. 
merintah Inggeris sedang memper-! 

Inggeris di Timur Te-. 
. 

tegas 

htimbangkan.,bersama-Sama engan 
tpemerintih2pto untuk - mentjari. 
pangkalan? Sir di Timur Tengah,» 

“kepastian datar pemakatan daerah " 
"Terusan Suez setjara effektif 

(UP): N
a
 

M. PARDI MENGADU KEPA- 
DA DJAKSA AGUNG. 

M, Pardi, Kepala Diawatan 
Pelajaran hari Rebo mengadu ke- 
pada Djaksa Agung, karena mera 
sa nama baiknja dinodakan oleh 
sementara surat-kabar. di Diakar- 

ta jang menjiarkan, bahwa dia 
tersangkut dalam korupsi besar- 
besaran di Djawatannja dan bah- 
wa berhubung dengan itu dia di 
kenakan stadsarrest. Sampai hari 
Rebo dia tidak menerima nutus- 
an stadsarrest dari siapa pun dju- 
g9. Demikian berita jang disam- 
paikan kepada ,,Antara”: 

na aar aan buta MARET mn an lh   

  

| 
“Aneh. tapi njata. Diatas 
gambar Gualtiero Dapor, seorang 

“baji umur 1 tahun dari  Rovereto 
Mtalia. Baji ini sehat badarnja, teta- 
pi dewasa ini setiap “harinja tjuma 
bisa tidur selama 10 menit sadja. 
Para dokter hingga kini belum bisa 
menetapkan, apa sebab2nja ”penja- 

' kit” tersebut. Menurut keterangan 
orang tuanja, katanja sebelum gang 
guan ini, Gualfiero Dapor pernah 
diadjak beristirahat ke alam pegunu 

ngan. 8 

ini ialah 

  

- Ig 5 

  

22 Sadja 1 

d 

diberikan " 
atas pertanjaan2 mendesak dari fi-' 

dari 
Turki atau tempat2 lain bagi suatu" 

.berhubung dgigan' “idakkk adanja YG 

LALU-LINTAS ORANG BUTA DAN TULI, 
x 3 

PADA degan pendjadjahan dulu, orang2 jang tjatjat paudengaran- 
nja dan buta, djika mereka berdjalan satau mengendarai sepeda, sepe- 
danja atau tongkatnja mesti memakai tanda. Misalnj? orang “jang bu- 
ta bertongkat putih, sedangkan orang jang tuli sepedanjae dibagian be- 
lakang ada tanda putih dengan tanda bundaran merah. “ 

Demikian ini memang baik. Sebab, bagi pengendara kendaraan la- 
in jang akan mendahului, bisa berbuat jang lebih berhati2. Dalam 
arti, meskipun orang“ itu sedang berdjalan ditengah, kendaraan jang 
akan mendahului bisa menunggu lebih sabar, . 

Dengan. sandirinja, demikian itu “akan lebih 
Hah kerjelakaan lalu lintas. 

Saja “Yasa, sekarang 'ini akan lebih baik djika tanda2 bagi orang 

buta atau tuli diatur Jagi. Bagi jang bersangkutan tidak. usah malu2 dan 

memperketjik djum-   sampai achir Diuni 1953 berdjum 
lah 125 djuta US-dollar jg harus 
diselesaikan, (Antara)   

  

bagi orang dain pun tidak usah mengedjek orang jang” memakai tan- 
Ea Jang penting, mengurangi ketjelakaan. 

Kl BLOKOSUTO. 
. 

ad 

» v 
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Tg - En 8 PAN 

So Pontianak, 8 ApriI 1952. 

: Kepada Nan 1 Pata 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

AA POMAaN Depth Nag: 0      
   jang bertanda tangan dibawah 

   

  

       

  

    

  

      
   

        

  

ini Sudjono | s pada Perusahan Dagang 
"GRO, WEHRY & Mega dagang 

" 2 TA | sangat merasa girang sekali 
«sesudah sekian Ig saja menderita sakit ba- 
Ta » Ka pp MORR obat2 batuk jang 

pa matjam-matjam ran, tetapi akit 

h tidak Sembuh “5 Man 
fr ae aan ah saja mentjobakan obat 

aa batuk tjap B i kiranja sangat baik se- 

F kali untuk" penjakit batuk tersebut, sete- 

lah 3 hari terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun h sama sekali. Kn 

: na Ingga badan saja sehat kemba x 
perti sedi Dee Oebetag    

4 Jikan sekali lagi, bahwa obat 
| sangat baik sekali. Dan tak 

Sipengirim: 
Sudema Kn 
d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. 
YO PONTIANuK.e KB. | 

2 4 5 Mo! - 
Sanawao ane aunoe      

   

     

    
     

    

  

   
   

        
    

  

   
   

  

       

  

  

     BAJIKU BATUK, 
hidungnja bengkak dan buntu. : 

Aku sangat gelisah ...... tetapi 
untung kuteringat pada Vapo- 
Rub. Segera kugosok dada, 

leher dan punggungnja dengan . 

obat ini dan beberapa menit 

kemudian nafasnja kembali, “ 

batuknja berhenti dan tidurnja | 

  
    

Telah wafat dengan tenang dan tenteram pada tanggal 15 
Februari 1954 djam 9.30 ajah angkat saja : 

R.M. Ng. Tjitrowatjono 
di kampung Mang kubumen Solo. 

Kepada bapak2, ibu2, familie semua serta mereka semuanja 
jang telah memberikan bantuan serta pertolongan jang beru- 
pa apapun, dengan ini saja utjapkan banjak2 terima kasih. 

ta Sic ma. Semarang, 18 Februari 1954. 

“SR ADYARSO   
  

  

  

      

  
suara dan warna menjegarkan dan memperkaja 
kehidupan manusia ! 

1 

  

35 s aa 

tjat jhmponjai pelb | ragam warna jang segar 
, tjat PAN memperkaja Eka : At 

& 4 

     

    

   
   

   

   

  

   

      

   

     

   

  

    

    

   

    

          
    

          

    

   
   

   

    

   

PA.REGNAULT'S PABERIK2TJAT,TINTA DAN KALENG     
  

an aa 

IN City Concern Cinemas | | | | 
Ka mma aa Da maba bakau 2 MA Ma ma AIA aa 

Manan nan 
  tai 

          

“ETAt alan Ga 17 th) 

INDRA”. ROYAL 

“TAKDIR ILLAHI” 
Siti Tg. Berak — P. Ramice — Neng Yatimah — A.R. Tompel — 

: D. Hariss — D. Idris. 

ROXY Ti matan (au. 17 th) 

5.00.—7-00—9.00 
ru Ik » 
»D LX $ R N A 

tia Rosa del Rosario — Ben Perez. 

  

    

Ini malam GRAND 5.—7.—9.— (u. 13 th.) 

  

  

    
$ UNIVERSAL INTERNATIONAL penota 

LORETTA YOUNG 
JEFF CHANDLER 

      

    

Mera 

8 Pebruari 254 

   
   

   

  

Tg. 11 s/d 1 e 

2 dan INDRA 

HAYWORTH — STEWART GRANGER : 

. dim. Film Berwarna 

Me " BI 99 | 

SALOME 
$ "Tiap hari INDRA Matinee djam 10.— pagi : 

: “UP  Matinee djam 9.30 pagi » 
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— daa Ki 
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Pertj. SEMARANG”, Idzin No. 1492/11/4/172.       
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— Gigi mendjadi lebih putih "3 
0 dalam “4 

Ann tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 
Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah: 
tusaknja gigi. Akan terbukti bahwa' semua selaput jang 

melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 
matahari, Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

koi | 0rp 6344 -193-0 
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dalam waktu 7 hari! 

Kk Pepsodent sangat hemat! 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan....... 
satu cm, sudah rjukup untuk sekali pakai. 
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MALAM MELALUI 2 TIARA 
Mudah serta menjenangkan 

pula. Pertama : waktu baji ti- 
dur VapoRub bekerdjanja se- 
tjara tapal-panas jang berarti 

meringankan alat pernafasan. , 

JKetaa : karena sepandjang - 

malam hawa segar VapoRub 

Gihisap dan akibatnja hilang- 

jah gangguan hidung.dan teng- : 

gorokan, batuk berhenti. Kare- 
“na itu VapoRub sering me- 
njembuhkan pilek dalam satu 

BON AMI 

  
“ 

VICKS 
VapoRus 

TS 
mana Me 

SETERAN49 TELP 2097. | | aa 
SEMARANG (bnar banana 

  

    

  

           

  

  

  

  

  

  

PoLos DAN 
KOMBINASI. 

S
e
a
 

ma       
ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia pengetahuan 

modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk 

menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah 

INN — putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 

Al tidak teratur. Chasiatnja mengagumkan sekali, 

di tak dapat ditandingi oleh anggur-anggur obat 

lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 

Flatur sebagai jang tersebut diatas. ANGGUR 

OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 

| dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

tut sakit, waktu haid tempat peranakan di- 

ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 

menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 

terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata 

berkunang-kunarg, kurang darah, berbadan le- 

mah dan sebagainja. 

   

  

Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

   
Pusat Pendjual 

Toko Obat SIN BAN SAN 

    
MAL EL LL LL 

(eU: 

Goles Kidaeying Tablets 

Kalau tuan? ingin senantiasa berbadan sehat 

— dan kuat, supaja hidup selamanja enak dan 

| #santosa, djanganlah tuan? melupakan obat kuat 

untuk lelaki 

| PBLETS” ig. 
hatkan dan 
pangar « 

| Itelah mendapat kembali 
iIlama hilang, selandjutnja, 

| serta hidupnjapun 

| serta membilang, -sesungguhnja suami saja ini. 

'rah dan mentjegah penjakit? dari lantaran tsb. 

| Penjakit keputihan adalah suatu penjakit jang 

Ikan obat ini tentu penjakit itu. dapat disem- 

djadi njenjak. Pagi harinja Sia k pe aa 4 $ 

waktu bangun hilanglah pula 

pileknja. 

san 4 4 . 2 Me AA NA IL TA LS PL TA PL SI 2 1 S2 SL LI SL 

“ TAILOR PEMBERANTASAN DI WAKTU LICHT-AGGREGAAT 

Merk ,CITAMPION” dan ,U. 5.” 

dari 600 — 1000 dan 3000 Watt (115 Volt) 
Mesin penerangan listrik d jalan bensin, 

sangat berguna untuk rumah2 di desa jang 

tidak ada aliran Aniem. 

N.V. Toko RHAPSODY 
BODIONG 49 — TELP. 579 — SEMARANG. 

  
Sa LT —-..— 
jar - 

Nama in'obat ngu lu si pu sm' yen | 

      

    

Lama H— 

(OBAT KUAT UNTUK LELAKI) 

.GOLES KIDNEY ING- TA- 
diperbuat istimewa buat menje- 

menguatkan badan dan buah 

selalu memakan obat kuat ini berpuluh? ribu lelaki 

kesehatan dan kekuatan badan jang sudah 

“ mendjadi senantiasa sehat dan kuat, 

turut mendjadi enak dan berbahagia. 

1 
“Goles Love-Friend 

(OBAT LUAR) AI GE 
Suami-istri satu malem berdjuang ketjintaan 

selama-lamanja.. Siapa pun, Suami-istri, tua, 

muda, selama diurus dalem bertjintaan ber- 

djuang, bila Eropa atau bangsa laen2, untuk 

kesantosaan dalem rumah tangga, mustilah si- 
istri dapat menjukupi kenapsuannja. 
.Perampuan” bukanlah suatu hal jang biasa, 

sebab jang ditjintai oleh Betina adalah ber- 
lainan sedikit. Jang disukainja si-Djantan jang 
bertubuh kuat dan tahan berdjuang, dengan 
lama inilah jang disukai. 

   
  

Maka Istri sendiri didalam rumah tangga, kehidupan istri, 

mustilah ditjukupi kenapsuan itu. Djika suaminja badan lemah 

tidak kuat berdjuang djangan kwatir, lekas beli Obat Goles 

LOVE FRIEND, untuk obat luar tentu memuaskan hawa-napsu, 

tahan berdjuang selama-lamanja, supaja hati si-Istri merasa puas 

Goles Diienfortarit Tablet: 
(OBAT KUDIS) 5 

Gunanja membersihkan darah dan mendesak kuman2 bacteria 

ke-umbi-umbinja. Penjakit? kulit seperti kudis buta, koreng2, puru, 

dan lain? bisa disembuhkan dengan memakan dua atau tiga botot 

»GOLES DISINFECTANT TA BLETS” jang sangat mudjarab 

chasiatnja buat menghantjurkan segala kuman" jang ada. Faedah 

nja memakan banjak obat ini ialah menambahkan kebersihan da- 

  

Goles Footering Tablets 
(OBAT BIRI) : 

Penjakit kaki bengkak, biri” dll. adalah dise- 

babkan darah tiada tjukup atau selalu men- 

djedjak tempat jang basah. Jang dihinggapi 

penjakit ini bukan sadja kakinja bengkak, 

tetapi lumpuh dan lemah. Berdjalan amat 

susah, bagai beribu-ribu kati beratnja. 'Kesu- 

sahan ini tidak dapat diperikan. Sekarang 
sudah keluar ,,GOLES  FOOTERING TA- 

BLETS” obat teristimewa untuk penjakit” tsb., 

ia memberi aktief pada urat' darah, supaja 
Dea hilang. Kemudjarabannja besar se- 
ali. Mana 

Goles Chetai. Tablets 
(OBAT KEPUTIHAN) 

  

sangat berbahaja kepada wanita karena 1a 
bisa melemahkan badan, mengurangkan tena- 
ga dan ketjantikannja, serta menjebabkan ber 
bagai2 kesakitan dalam badan, sehingga men- 
derita seumur hidupnja. 
»GOLES CHETAI TABLETS” obat. teristime- 
wa untuk menjembuhkan penjakit ini, djika 
siapa jang berpenjakit demikian segeralah ma 

  

buhkan dalam masa jang singkat. 

Agen FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Seniarang. 
HWA AN TONG — Gg, Warung 3 

  

ENG TAY HO — Pekodjan 101 2. 
NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 ye        

Dji. Songojudan 14 — Telp. 2028 u. — Surabaja 

  

  
HF ANW 17 TANGS ARE GETING D0 HOT AROIND ) SuiT5 MEI L WANT TO | 

HERE, NAILS! 1 HAP ANOTHER JOB START SPENDIN' —& 

            9-29 1 PLANNED, BUT WED BETTER PULL OUT! / THAT MONEY WE GOT 

HN Mn an ak 1 TYE BANK HOLDUP) | 
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jang telah saja rentjanakan, tetapi lebih baik kita meninggalkan dae- 

rah ini, 
—- Suja setudju. Saja ingin 

dapat dari rampokan Bank itu. 

si 

mempergunakan uang jang telah kita 

  

        
—- Keadaan ai sekeliling sini hangat, Nails. Saja mempunjai tugas 

Bisa dapat beli pada: Toko2 Obat Seluruh Indonesia. 

Se LL IL ALL LL AM HL HL LE HA 

LETS DIGIT YNO! FIRST WE GOT TO 
FIGURE A WAY WE CAN ABOUT 
LEAVE WITHOLIT ATTRACTING Jl O'pooLEY# 

ATTENTION | " 

  

   

    

WANTA HEAR WHAT AN, 
KOGERS 15 SAYIN' TO 

gr THE SHERIFF/ SHERIFF 6 

Hi ks 

“3 

       

    

| 

- 9 : | ja ai 

1 k A & ( 5 v | | $ 

3 NN £ 1 | Pa aan Pp £ Fi J (EN 

— Marilah kita ambil dari da- 
. d NE ka SID 

—- Bagaimana tentang O' Dooley? 

lam tanah: sekarang djuga. 0-5 Tinggalkan sadja dia disini. Sa 

-— Djangan. Pertama kita ha- ja ingin mendengarkan, apa jang 

rus mentjari djalan untuk pergi- Rogers bitjarakan dengan Sheriff. 

    

Pengumuman 
tentang 

RIJSTORDONNANTIE 

Staatsblad 1948 No. 253 

Dipermaklumkan, bahwa ,,R ijstordonnantie 1948 stbl./ 1948 

Nan berlaku lagi untuk masa 1 Maret 1954 sampai 1 Maret 

Berdasarkan itu, oleh Direktur J.U.B.M. ditetapkan bahwa 

sesudah tanggal 16 Maret j.a.d. sampai. dengan tanggal 28 Pe- 

bruari 1955 semua persediaan beras, padi dan gabah jang beratnja 

lebih dari 1.000 Kg. disuatu tempat penjimpanan “dengan tidak 

mengurangi peraturan tersebut su rat keputusan Menteri Perekono- 

mian tanggal 19/5-1952 No. 6566/UBM. harus ada surat idzin 

simpanan (stamvergunning). Ditiap2 tempat penjimpanan tidak 

boleh ada persediaan lebih dari djumlah jang tersebut dalam su- 

rat idzin simpanan. 1s 
Jang tersebut diatas tidak berlaku untuk : 

a. Jajasan ,,Urusan Bahan Makanan”. 
. Tentara, Alri, Auri dan Missi Tentara Belanda. 

ce. Para Petani, djika beras, padi dan gabah jang men- 

djadi persediaan mereka adalah hasil panen mereka 
sendiri dan dimaksudkan untuk dipakai oleh keluarga 

mereka atau untuk dipergunakan dalam perusahaan 
pertanian mereka, dan 

d. Lumbung-lumbung desa. 
Untuk mendapat surat idzin penjimpanan tersebut, maka 

tiap2 orang jang pada tangsal 15 Maret j.a.d. mempunjai perse- 

diaan beras, padi atau gabah lebih dari 1.000 Kg. mulai sekarang 

harus mengadjukan permohonan tertulis melalui Bupati/ Wali-Ko- 

ta jang bersangkutan. Bupati/Wali-Kota akan meneruskan permo- 

honan. tersebut dengan disertai pertimbangannja, untuk : 

Djawa - Barat : j 

1948” 

SAN BAHAN MAKANAN” 
: Dijalan Budi Kemuljaan No. 23 
: DJAKARTA. 

Djawa - Tengah : Kepada ' 
3 SAN BAHAN MAKANAN” 

£ Djalan Bodjong No. 118 SEMA- 
: SM RANG. 

Djawa - Timur/ Madura : Kepada Kantor Jajasan ,,URU- 
SAN BAHAN MAKANAN” 
Djalan Radjawali No. 3 SURA- 
BAJA. K 

Dalam surat permohonan harus disebutkan : 
a. Nama, 
b. Tempat. tinggal/Ala mat Pos. 
c. Alamat Gudang, termasuk Kawedanan, Kabupaten/ 

Kota-Pradja mana. 
d.. Berapa ton jang dibutuhkan (guantum). : 
e. Sifat/djenis pemohon (Pedagang, Onderneming atau . 

sPemakai). Ta 
f. Nomor stamvergun ning & besarnja idzin jang dida- 

pat pada tahun 1953 bagi mereka Yang dalam tahun 
1953 telah mendapat stamvergunning. 

g. Banjaknja simpanan, beras, padi dan gabah sekarang 
pada tanggal surat permohonan. LN 

Penggilingan2 beras jang bekerdia guna Pemerintah, Organi- 

sasi2 Pembelian Padi dan Tengkulak2 jang ditundjuk oleh Bupa- 

ti/Wali-Kota untuk mendjalankan pembelian padi/gabah guna Pe- 

merintah harus mengadjukan surat permohonan sebelum tanggal 1 
Maret 1954 kepada Bupati/Wali-Kota jang bersangkutan untuk 

meniimiban melulu padi/gabah jang dibelinja guna Pemerintah. 

Surat idzin penjimpanan (stamvergunning) tersebut akan diberikan 
oleh Bupati/Wali-Kota atas nama J.U.B.M. 

Pada sampul surat permohonan baik kepada  Bupati/Wali- 

Kota maupun dari Bupati/Wali- Kota kepada J.U.B.M. harus di- 

tuliskan dengan terang ,,PERMO HONAN SIMPAN BERAS" pa- 
da bagian kiri-atas. : . 

Jaiasan ,URUSAN BAHAN MAKANAN” tidak akan me- 

ngerdjakan permohonan?2 : : 
a. jang tidak lengkap keterangan-keterangannja. 
b. jang diterima sesudah tanggal 1 Maret 1954, dan 
c. jang diadjukan dengan lisan. 

$ . DIAKARTA, 10 Pebruari 1954. 

JAJASAN ,URUSAN BAHAN MAKANAN?” 
Direktur, 

ttd. 3 

Mr. R. MOEDJASWAPDI. 
9 

- 

Perhatian 
Pada tanggal 1 Maret 1954 semua  stamvergunning ' lama 

(1953/1954) sudah TIDAK LAGI berlaku dengan pendje- 

lasan, bahwa pedagang-pedagang beras (pemegang stamvergun- 

ning 1953/1954), sebelum mendapat stamvergunning baru, masih 
dapat mendjalankan perdagangan nja. " 

Sesudahnia tanggal 16 Maret 1954 pedagang/ penimbun besi 

ras dengan keketjualian tersebut diatas harus sudah. memouniai : 
stamvergunning baru. Permintaan stamvergunning diharapkan ha- 
inja diadjukan oleh pedagang beras dan orang jang bermaksud 
mendjalankan perdagangan beras jang njata dan memenuhi sja- 

rat2-nja. "aan 
Stamvergunning membawa kuwadjiban setiap waktu 'me- 

ngerdjakan perdagangan beras dan bukanlah hanja diartikan men- 
dapat kesempatan mendjalankan perdagangan beras pada waktu 
tertentu (gelegenheidshandelaren) atau kesempatan untuk 'menda- 
patkan hasil dari pemberian perantara dalam perdagangan “beras, 
sehingga beras didjadikan spekul asi-objek. ' 

SEMARANG, 15 Pebruari 1954. 

JAJASAN ,,U RUSAN BAHAN MAKANAN? 
DJAWA - TENGAH. 

Kepala, 

ttd, 

(Mohamad Nasir). 

A3 “SL LL LO TA PL LK SS 2 IN Ta EA ML ML 

    nja, zonder ada orang jang tahu. -Roy Rogers TN 

D 
..THE BLUE GARDENIA" 

“TOK M.G.M WORLD-WIDE FILM FESTIVALI 
INI HARI PREMIERE (17 th) PROGRAMMA KE-DUA: 

ORION METROPOLE REX 
. 10.30—5.—7.15—9.15—) Sore djam 2.30 10.—4.30—6.45—9.— 

Marlon Brando-Greer Garson ' 79 
James Mason — Deborah Kerr Julius Caesar 

i Film jang terpilih nummer SATU dalam tahun1953 ! 

BESOK PAGI PREMIERE (17 th) Esther Williams — Victor Meng 
Programma 'Ke-tiga ! »MILLION DOLLARS MERMAID" 

b Dan Fa en As (Ratu Dujung) Technicolor 
ERHATIAN: TU B IDAK BERLAKU, PERHATIK, 

DJAM MAINNJA! YAN 

Ini malam d.m.b. | 
R E Xx Hi 0529 resa UP KI 

Anne Baxter — Richard Conte 

: & Ini malam tan Djagalan das Te ti “in 
IFilm Tiongkok jang dapat hadiah 

Pa Ts'iang Li Lu Yan He Yiah" 
Ma MEM Mm Nir 

  

Kepada Kantor Jajasan ,,URU- : 

antor Jajasan ,.URU-'. 

    

         

     


