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pia oleh “Tar 

PAR 2 ba Aa Yaruc dalam interview- 
: PH ha dengan Aguino dari ,,Manilla 
Ta teen Pangan yan 
| : | harus mengetahui, bahwa Aiejar 
| . Grino — jang berunding dengar 

 Doak memerah, dikaki gunung | 
aw — mendapat kepertjaja 

   

  

bebasan”, sadja 
um Huk di Bana- 

tw tapi djuga diseluruh negeri. 
T ntonnken Kolonel - Osmunde 
Mondonedo, - utusan pemerintah 

lalam perundingan dikaki gunung 
inahaw dengan  Alejandrino, 

— Alejandrino telah. menggantikan 
Tag sebagai panglima tertinggi 

    

Jang sangat menarik perhatian 
kalangan2 jang memperhatikan- 
nia talah, bahwa dalam 2 inter- 
view tadi Taruc sama sekali tidak 

- menjebut-njebut terdjadinja pero 
bahan? dalam hierarchi pimpinan 
.Huk. 

. “Tapi pimpinan tentara Filipina 
tetan mengatakan, bahwa Taruc 
masih tetap mendjadi panglima 

. fertiagsi Huk. dan didalam hierar 
chi Partai Komunis Filipina men ! 
diadi pemimpin nomor dua, jaitu 
sesudah Jesus Lava. Sementara | 
itu -kalangan2 jang sangat boleh 
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dipertjaja” meramalkan, - bahwa ! 
1 sanga jang kini sedang 

rlangsung antara pihak pemerin 
tah denga n Alejandrino itu akan 
gagal dan segera sana batas 
waktu habis nada tgl. 22 Februa 
Ti. tentara Filipina ia melun 
tjurkan offensif umum. 

pena -AFP) 

Won Yong 
— Menantang 

    

    

  

An Ii 
sung menjatakan 

    

  

«Dan djika orang menantang 
| mikian Won Yong Duk. 

  

: ja te'ah diberitakan, 
Won Yong Duk Can menteri 

Na negeri Korea Selatan, 
“ Pyun Yung Tai, telsh memper 
Ingatkan pasukan2 India supa 

|djangan tioba meninggal 
ai Korea tata memberi 

'kan djaminan bahwa 76 orang 
egg aan perang anti Komunis 

    

   

        

             

    

    
       

          

       
             

      
     
       

          
         

        

        
            

        
        
     
       
     
      

   
         

      

      

   
ikan ke Korea Selatan: 
mereka tidak dikirim ke 

ara2 netral. Tetapi pihak 
tdak menghiraukan tun 

orea Selatan itu. 
000 orang bekas tawu- 

nan akan ambil tndakan 
orang djurubitjara India 
4 is mengatakan, bhw 

n ketjil Peter In 
hari Djuv'at 

ang kercia api dari 
aa “akan menudiu ke 

. menghiraukan 
Te Selatan, 

PN ag das 

    

   

   

   

  

    

   

    

   

   wa Jerimbongan ke 

an India itu tidaklah 
Bagian utama pasu- 

  

   
    

      

  

   

   

  

N.v. Suara Merdeka”. 
Hetami. 

2 ai ia 

1 an Kok: "Harga cieran 60 sen » 

   

  

F3 

.an sepenuhnja dari seluruh ,,gera | 
bukan sadi 

STA 

Purwodinatan Utara No. 11 AA. 
122 » Rumah 1798 

sudah terekasikk   

Ii be Alton Diftukan Desk 
Pai onia- Wiibivetor) Angg 

RRT Adalah batu Kemeoangan 
olitik Barat 

PARA MENTERI Luar Negeri 4-Besar pada malam nina 
| telah mengachiri konperensi jang celah Dertungan, 
(dari 3 minggu di Berlin. Telah tertjapai 
njelenggarakan suatu konverensi mengenai Kl 
ngan ikut serianja RRT, tetapi 

ig 26 April, untuk memperbin 
Indotjina. 4-Besar dan RRT akan 
rensi itu. Korea Utara dan Sela 
ikut seria TEE Jangan soal 

“Tentang masalah Indoriiha, se- 
'ain 4-Besar dan RRT, lain-lain 
aegara jang berkepentingan akan 

|diminta hadir pula. Demikian ke 
tentuan2 jang termaktub, dalam 
komunike jang diumumkah pada 
ichir konperensi pada hari Kemis ' 
petang. 

Dalam komunike itu dinjata- 
|kan pula, bahwa para. Menteri 
Luar Negeri 4-Besar telah meng 
adakan pertukaran pendapat jang 
pandjang lebar tentang soal-soal 
Djerman dan Austria serta masa 
lah keamanan Eropa, tetapi tidak 
mentjapai sesuatu  persetudjuan 
tentang masalah? tsb. 
Para” Menteri Luar Negeri 4-Be- 

sar membuka pintu untuk menga- 
dakan pembitjaraan lebih landjut 
mengenai soal lain, jakni perlutju- 
tan sendjata. 

Dalam komunike dikatakan, 
bahwa mereka akan mengadakan 

itu   
“lah itu dengan 

pertukaran fikiran untuk mendapat- 
kan persetudjuan mengenai masa- 
lah perlutjutan sendjata itu, atau 
se-kurang2nja mentjapai kata sepa- 
kat mengenai pengurangan persen- 
djataan dalam djumlah jang besar. 

Meskipun negara? 3-Besar Barat 

tidak menerima baik usul? Sovjet 
untuk memperbaiki hubungan? an- 
tara Djerman Timur dan Barat, 
mereka memberikan instuksi kepa- 
da komissaris2  tingginia di Djer- 
man, supaja membitjarakan  masa- 

komissaris tinggi 
Sovjet untuk Djerman. 

Dak Ganti 
Dj. Tayloz 

Orang Bekas Tawanan Akan Am- 
il Makan Terhadap Pasukan2 India? 
LET. DJENDERAL Won Yong Duk dari Korea Selatan ha- 

2:3 an telah menjambut periagatan djenderal Maxwelj Tay- 
supaja djangan tjampur tangan dengan gerakan? pasu- 

sebagai suatu tantangan dan setjara tidak laag- 
hahwa 9009 orang bekas tawanan peraag 

anti Komunis mungkin akan di kerahkan. terhadap 
tadi Won Xong Duk telah meresijaNalas benglena- 

san 21.009 tawanan verang Korea dalam bulan Djuni jang 
9 ala, dalam pertjakapan dengan wartawan U.P. menerangkan 

5 | ia menganggap nota peringatan djenderay Taylor tadi 
dang dikemukakan pada hari Rebo sebagai ,,suatu tantangan”. 

saja, saja menjambutnja,” " de- 

pasukan? 

Austria jang telah lama menung gukan 
pai kata sepakat. Konperensi Asia akan 

    

   ap 20 Apel Di 

. selama 
   

   

  

Megan .masalah2 jeTes 

diadu adakan di Djenewa pada 
tjangkan masalah2 Korea dan 
ik4i serta dalam kedua konpe 

tan akan diundang djuga untuk 
Korea. 

| Djalan tetap terbuka untuk meng- 
adakan perundingan? lebih landjut 

. mengenai soal jang dibitjarakan di 
| Berlin, — tapi tidak dalam konpe- 
,rensi 4-Besar — tentang prosedur2 
| Tenan pembitjaraan mengenai 
plan pool” tenaga atom Eisenho- 
ver. Menteri Luar Negeri Ameri- 
ka, John Foster Dulles, dan Mente- 
ri Luar Negeri Sovjet, Vyacheslav 
Molotov, telah membitjarakan ma- 
salah tersebut “dalam pembitjaraan2 
prive. 
Dalam sidang pada hari 

Dulles. telah ” menjatakan, 
apa jang termaktub dalam komuni- 
ke terachir tentang masalah perlu- 
tjutan sendjata itu tidaklah berar- 
ti, bahwa pembitjaraan2 itu telah 
diachiri. 

Tak berarti penyakuan 
diplomatik. 

Dalam Pemanika tsb. dikata- 
kan pula, bahwa telah tertiapai 
pengertian, bahwa baik undangan 
maupun diadakannja konperensi 

Kemis 

belum diakuinja. 
Demikian -isi komunike 4-Be- 

sar. 
Djurubitjara Kementerian — Luar 

Negeri Pilipina mengatakan — pada 
hari Djum'at kemaren, bahwa Pili- 
pina menjokong putusan konperensi 
4-Besar di Berlin untuk mengadakan 

konperensi di . Djenewa dengan 
RRT dan lain2 negara ikut serta, 
dalam usaha memulihkan kembali 
perdamaian di Timur. Djauh. 

Dalam keterangannja kepada UP, 
wakil Menteri Luar Negeri Lean 
Maria Guerrero - mengatakan, bah- 
wa Pilipina menjambut dengan gem- 
bira setiap langkah untuk memulih- 

kan perdagahkan di Korea dan Indor 
Hejiaa. at sni : ! 

“ Dari Washington diwargakan, bah- 
wa menurut pendapat kalangan di- 
plomatik ikut sertanja RRT dalam 
konperensi di Djenewa pada umum- 
Inja merupakan suatu kemenangan 
politik bagi negara? Barat,  teruta- 
ma Perantiis. 

Amerika Serikat telah memberi- 
kan beberapa konsessi dalam me- 
njetudjui ikut sertanja RRT 'terse- 
but, dan Menteri Luar Negeri John 
Foster Dulles- pasti akan mendapat 
kritik dari Kongres. 

Oleh kalangan ' diplomatik — di 
Washington Bidault  dipudjinja, ka- 
rena telah mengambil garis jang te- | 

apa 

  
orang, menurut rentjana, akan 
berangkat dari Panmunjom ke 
Inchon untuk menumpang ka- 
pal pada hari Sabtu. 

Won Yong Duk memberikan 
keterangan tsb setelah Syng- 
man Rhee mengadakan pembi 
tjarsan dengan menteri luar 
negerinja dan menteri pertaha 

nan laksamana Sohn Won Yil. 
Nota Taylor itu jg memper- 

ingatkan ,bahwa tentara ke-8- 
Inja mendjaga perhubungan ke 
reta api dari Panmunjom ke 
Inchon dan jg akan mengambil 
tindakan terhadap 

tjobaan untuk mengatakan in- 
tervensi dengan gerakan pa-' 

nan Korea Selatan tsb. 
Dalam pertjakapan itu Won 

Yong Duk tidak mau menjata 
kan apa jg ia hendak berbuat 
pada hari Sabtu, tetapi menga | 

orang bekas tawanan jg per- 
nah didjaga oleh rasukan2 In 
lia mengambil tindakan sendi 
ri terhadap pasukan2. Inda. 
Menurut Won, banjak antara 
tawanan 
sikssan selama dalam tawanan 
pasukan? India. Mereka sangat 

bentji terhadap serladu2 India 

dan ada kemungkinan mereka 

mengamb'l tindakan  pembala- 

'Isan, demikian Won Yong Duk. 

' Balasan Sohn Won Yi 
atas nota peringatan 
Taylor. 

Korea Selatan hari Kemis se- 

thra resmi tidak mengeluarkan 

antjaman untuk menggunaxan 

kekerasan terhadap pasukan2 

India djika tidak  memberixan 

djaminan untuk mengembali- 

kan tawanan perang Korea jg. 

diangkut ke India. Dalam nota 

balasan Jang disampaikan ke- 

pada djenderal Maxwel| Tayior 

setelah sidang kabinet Korea 

Selatan,  menter:  certahanan 

Sohn Won Yil telah mengadj 1 

kan permintaan suvaja tawa- 

han perang tadi tidak dikirim 

ke negara2 Komunis dan harus 

dikembalikan ke Korea bila ti- 

ada negara netral jang mau 

mensrima mereka. | 

| Seperti telah diberitakan, an: 

'Uhman Korea  Seatan henda k 
menggunakan kekerasan telah 

diutjapkan oleh menteri juar 

negeri Pyun Yung Tai dan Jlc!- 

nan djenderal Won Yong Duk.      
   

   

dia jg terdiri dari 1200 | 

  

(AFP- “Antara) 

setiap per | 

itu telah menderita 

Seterusnja diwartakan, bhw: 

' gas dalam konperensi Berlin, seka- | 
lipun terdapat suasana politik jang 
tak tentu dinegerinja. 

Beberapa orang anggota Kongres 
telah menjatakan “ kechawatirannja, 

bahwa keputusan  4-Besar untuk 
mengundang RRT itu akan  meng- 
akibatkan pengakuan Amerika Seri- 
kat terhadap regime  Peking dan 
masuknja RRT dalam PBB. 

Dari New York AFP wartakan, 

bahwa Sekretaris Djenderal PBB, 
Dag Hammarskjoeld dalam kete: 
rangan jang diberikan pada - hari 
Djum'at kemaren telah mengatakan, : 

bahwa putusan: untuk mengadakan | merupakan 
konperensi di Djenewa adalah me-| 3 daerah hutan, jaitu daerah hu- 

kedepan, | tan Surakarta, 
-datrij Magelang. 

langkah 
tudjuan2 

rupakan suatu 
. kearah tertjapainja 
PBB. 
Sementara itu, kalangan2 

matik Inggeris di London pada ma- 
sukan2 India, telah disampai ijam Djum'at telah menjambut de-f dahulu kala 
kan kepa3 a “menterj pertaha-, ngan gembira persetudjuan 4-Besar| Juasnja ada kira-kira 2.932 ha. 

'jang tertjapai di Berlin mengenai 
masaalah2 Asia, jang dikatakannja 

  

Berita Berlin mengatakan, bahwa 
sebagai akibat. dari djalan-buntu 

takan ada . kemungkinan (000 mengenai perdjandjian Austria, pe- tan Magelang terdiri 
“merintah Austria akan - minta ke- 
pada parlemennja di Wina untuk 

. memberi kekuasaan2 jang diperlu- 
kan bagi Austria untuk ikut serta 

| dalam Madielis  Eropah di Strass 
burg. Demikian kalangan2 delegasi 
Austria mengatakan pada — malam 
Djum'at. 

Reaksi2 lainnja belum kita teri- 
ma... 

Berita Berlin pada malam Djum 

'at selandjutnja -mengatakan, bah- 
wa pemerintah Perantjis telah mir- 

pada tgl. 26 
djawa- 

si Asia di Djerman 
April dan telah menerima 
ban jang menjenangkan. 

Dikabarkan seterusnja, — bahwa 

Amerika Serikat akan mengundang 
negara2 jang ikut serta aktif dalam 
peperangen Korea berdasarkan re- 
solusi PBB, sedangkan Soviet akan 
mengundang negara? demokrasi 

rakjat. (Antara ZUP-AFP). 

bahwa: 

Djenewa tidak berarti penvakuan 
diplomatik terhadap negara jang 

  

9. 

  

  

di India tclah diketemukan seoran: 

sarkan dihutan2 belukar oleh sepasdh 

hewan2 pengasuhnja. Ia tidak bi. 
geram atau mengaum. lapun tidak 
berdialan dengan kedua tangan dair 

tak: den aa menolak makanan jang Sudah dimasak. Pada gambar : 
1 gk serigala tadi — waktu dipelihara di salah sebuah hospitaal di 

. Lucknorw, India-Utara, sedang memakan porsi daging mentah. Nama Ra- 

AANG 

mu cdatan nama jg. diberikan ol 
2 gigi bagian atas dari Ramu ham 

“dokter di hospitaal tadi dengan 

Dam MA 4 

pi
 

Keadaan Hutan:   

hari Djum'at kemaren 

merupakan langkah kearah penjele-' dari tumpak Kaliurang, hutan rim- 
'saian soal? umum di Timur Djauh. ba jang dipelihara dan tertutup ka- | ig terpenting jg dipergunakan utk 

| Achirnja dikatakan, bahwa djum- 

'ta kepada pemerintah Swiss supaja | 
menjetudjui diadakannja konperen- | 

Masih 

dikan” jang istimewa ini m aka Haber telah meniru tingkah-laku para 

ban ing serigala berdjalan. jang Kd hanja terdiri atas sdaging men- 

    

   

Sebagai pernah dikabarkan dim ra Merdeka” ini, beberapa waktu jl. 
ng nak lelaki, jang agaknia telah dibe- 

g andjing serigala. Agaknja oleh ,,di 

erbitjara,  “hanja  kadang-2 - meng 

isa berdiri tegak. Kalau berdjalan, ia 
kedua kakinjas precies seperti tjara 

Ramu 

"para dokter2 kepadanja. Perhatikan: 
ir2 merupakan taring. Sekarang para 

an massage (pidjet) sedang berusaha 
keras aoir Ramu bisa berdiri Laka serta bisa berdjalan -normaal pula 

sebagai manusia biasa. 
# 

Puntjak Merapi Me- 
ngeluarkan Sinar 

Sekitar Merapi 
Baik 

SEDJAK PADA djam 0.0 sampai djam 18.00 hari D-um'at 
kemarin seismyograaf di Baba hanja mentjatat getaran - Lempa 
bumi sekali jalan pada djam 2.18. luasnja getaran 1 mm lamanja 

"1 menit, selain dari pada itu 
pi telme:er tenang, Guguran2 jg 

, terus-men 

   
   

ja menerima getaran micro teta 
rdjadi dan terlihat dari Nsepos 

CTUS, tetapi tidak seba niak seperti hari jang suuah2, 
' semuanja lava 1954, HN udjung semuanja masuk ke kali 

1 an2 itu djuga t at: dari Selo. Selandjutnja hari 
Djum' at pagi djam 09.00 . 3k Merapi nampak mengeluarkan 
sinar, sedang pada djam 13.00 Bari kawah dan dari solphatara 
nampak aan aan asap tebal. | 

Laporan anakan 'jang.. di, 
terima dari Krindjing Kemis ma | 
lam pada -djam 08:00 petang hari 
telah tertjatat guguran2 - berapi 
besar dan ketjil sbb: ' guguran 
berapi besar ada sembilan kali, 
sedang gusuran ketjil ada sebelas 
kali semuanja menudju ke Seno- 
Wo. Achirnja pada djam 10.34 

nampak 
ada gloedwolk jang masuk ke kali 
Apu. Djuga menjusul - laporan 
dari Selo Kemis djam 19.30 sam 

.pai Djum'at djam 09.30 pagi ter 
' tiatat guguran2 berapi besar ada 
dua puluh lima kali, dan gugu- 
ran2 berapi ketjil ada  tudjuh 

'puluh satu kali. 

Keadaan hutan sekitar 
Gn. Merapimasih intact. 

Sementara itu kepala djawatan 
Kehutanan bagian II Djawa Te- 
ngah menerangkan, bahwa keada 
an hutan disekitar Gunung Mera 
pi sampai sekarang. masih .,in- 
tact”, hanja beberapa sadja teru 
tama" dilereng gunung tsb., keada 
annja belum lagi diketahui, oleh 
karena keadaan. untuk menindjau 
daerah itu, belum lagi mengizin 
kan 
Dikatakan, bahwa Gg. Merapi 

535 pe emuan” dari   Jogjakarta dan 

Daerah hutan Surakarta meru 
diplo-| pakan hutan rimba jg terpelihara 

berasal dari hutan « Herowrekso , 
(Kesunanan) jang | 

terdiri : Daerah hutan Jogjakarta 

rena sifat pendiaga hydrologie, jang 

luasnia ada 1:545 Ha. Daerah hu- 
dari. hutar 

rimba jang terpelihara dan telan 

berbatas (afgebakend), letaknja di- 
antara sungai Blongkong dan Kali 
Batang, seluas kira2 2.383 Ha.. ter-' 
masuk lingkungan kewedanan Mun- 
tilan dan Salam. 

lah luas daerah hutan diatas gu- 
nung Merapi ada kira2 6.870 Ha. 
Keadaan hutan dibagian Magelang 
belum dapat ditindjan berhubung 
letaknja diatas daerah terlarang. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
menurut pendapat kepala  kehuta- 

nan diatas daerah2 tersebut | jang 
membahajakan bagi penduduk, se- 
baiknja dikosongkan, seterusnia di- 
djadikan hutan dan selandjutnia di 

titup dipelihara sebagai tiagar, 
alam (natuur monument).  sedang- 
kan mengenai penduduknja - dapat-" 
lah dipindahkan kelain daerah (tran- 
smigratie). 

  
". 

| menentang agresi 

Latai He Lai 

Kumchaniang 
Bikin Pem- 
bersihan 

Mao Peringatkan Adanja | 
Anasir2 Beria Dikalangan 

Tinggi RRT 

PRESIDEN RRT, Mao Tseitung 

memperingatkan di Peking kepa- 

da para pemimpin atasan dar 

Partai Komunis Tiongkok dalam 

bulan ini supaja bersikap hatiZ 

terhadap kaum Beria didalam 
Partai, demikianlah Radio Peking 

menjiarkan hari Kemis, Mao Tse- 

tung memberikan peringatan in. 

dim sidang pleno sentral komit. 

Partai Komunis Tiongkok jg ke-i 

ig dilangsungkan di Peking dar. 

tg, 6 sampai 10 Pebr. jl. Mao sen- 
liri tidak menghadiri sidang tsb 

lan pesanannja .itu dibatjakai 
Meh Liu Shia-chi, Sekretaris dar: 
Sentral Komite, 

Be ear 

Pekerdjaan revolusioner sampa 
sekarang masih belum selesa 

dan sempurna, demikian pesar 

tsb. Musuh2 rakjat masih belur 

dibasmi sampai ke-akar2nja d 

seluruh negeri sedangkan diluar 
Haa masih dikitari oleh imperia- 

lisme, kata Mao. Imperialisme 
asing tidak duduk dan menunggi 
sadja, salah satu. tjara merek: 

memukul dan menghantjurkan ki- 
ta ialah merusak kesatuan parta' 

kita. Djustru karena itu kita ha- 
rus mentjari dan menemukan wa- 

kil2 imperialis dan golongan an. 
ti-revolusiorer didalam partai k' 

ta, demikian Mao selandjutyja. 

Partai kita telah mengenal Cher 

Tu-chiu jg meninggai dalam ta- 
hun 1942 dan Chang Kuo-ki dar 

Partai Komunis Sovjet Uni me: 

ngenal Beria, Bahaja jg terbesar 

bagi Partai adalah bahwa musuh! 
kita menimbulkan perpetjahan? 
dalam Partai. Kita harus, kata 
Mao seterusnja, memperkuat pen- 
Gjagaan kita, seluruh Partai ha- 

rus sedar akan aksi2 jg memper- 
kuat kesatuan partai guna mela- 
wan komplot2 musuh, demikian 
Mao. Menurut Presiden RRT ma- 
ka memerintah. telah membikin 
kemadjuan2 jg besar dim usaha? 

rikat, membantu Korea”, peruba- 

han tanah dan membasmi anasir2 

anti- revolusioner dan, anggauta 

Amerika Se-: 

Larten 1 Tanggung 

    

  

Bantulah 

DOMPET MERAPI 
  

  

Beres 
Baik Korea Utara Maupun Korea Slt 
Tak Akan Berani 

p.nak Korea Utara tidak akan 
ui Korea 

Utara hendak memulai lasi 

Atas pertanjaan tentang konpe 
rensi jang hendak diadakan di 
Djenewa pada tgl. 26 Apri jang 

rensi itu mentjapai persetudjuan. 
Soal jang sulit bisa diselesaikan 
asalkan orang mau berunding dan 
berusaha untuk mentjapai suatu 
penjelesaian, demikian Hull. 

Atas pertanjaan Jainnga, apa- 
kah Amerika bermaksud menarik 
lebih baniak pasukan? dari Ko- 
rea, didiawabnja .,Tidak.” 

Tetapi diakui, bahwa soal 
dibitjarakan djuga dalam -perte- 
muan dengan panitia Kongres 
Amerika. Dikatakan, bahwa dua 

Amerika 

itu 

divisi A jang ditarik dari 
Korea itu akan digantikan oleh 
2 divisi Korea Selatan. 

Syngman Rhee djuga tidak 
Tentang sikap presiden Korea 

Selatan, Syngman Rhee, dikatakan 

oleh Hull bahwa ia jakin Rhee ti: 

dak akan memulai lagi dengan pe- 
rang Korea setjara unilateral. 

Ditambahkan, bahwa ia dan Rhee 
telah mengadakan kerdjasama jang 

baik sekali semendjak ia memegang 
komando pasukan2 PBB dalam mu- 
sim rontok jang lalu. 

Perdjandjian keamanan 
bersama — Amerika-Dje- 

pang. 
Seterusnja djenderal Hull me 

nerangkan, bahwa perintjian per 
djandjian keamanan bersama an 
tara Amerika-Serikat dan Dje- 
pang tak lama lagi setelah ia 
kembali di Tokio pekan depan 
akan setesai. Menurut perdjandji 
an itu, Djepang akan memper- 
oleh perlengkapan militer Ameri 
ka. Dikatakan, bahwa sistim per 
tahanan Djepang dewasa ini da 
pat dikatakan kurang sempurna 
dan bahwa Djepang sangat mem 
butuhkan 100.000 orang lagi utk. 
pertahanannja, Perdjandjian per 
tahanan itu, menurut Hull, ada- 
iah sama sadja seperti perdjandji- 
an2 jang Amerika adakan dengan 
Australia dan Korea. Menurut 
perdjandjian itu, Amerika akan 
mengirim missi militer ke  Dje 
pang utk. melatih orang Djepang 
dalam pemakaian sendjata2 mo- 
dern disamping memberikan per 
lengkapan militer kepada Dje- 
pang, Dalam perdjalanan kembali 

e Tokio itu, djenderal Hull akan 
Sa di Hawaii untuk menga 
dakan pembitjaraan dgn laksama 
na Felix Stump, komandan angka 
tan laut Amerika di Pasifik. 
Tetapi dikatakan, bahwa untuk 
laksamana itu ia tidak membawa 
pesan dari Washington Berkenaan 
dengan masalah Indo China. 

Menurut Hull, ia hanja akan 
membitjarakan — politik Timur 
Djauh jang umum den laksamana 
tadi. (Antara-UP) 

HUBUNGAN DAGANG DGN 
NEGARA2 SKANDINAVIA. 
Norwegia, satu2nja — negara 

Skandinavia jang hingga kini be- 
tum memperbaharui perdiadjian 
dagang dengan Indonesia, menu- 
rut keterangan jang diperoleh da 
ri pihak Kementerian Perekono- 
mian akan memulai perundingan 
dagang dengan suatu delegasi. In- 
donesia di Diakarta pada tg. 1 
Maret jang akan datang. Perdjar 

.diian jang lama akan habis ber- 
laku pada achir bulan Maret. 

  

Partai Komunis Tiongkok be 

serdjumlah 6.500.000 orang dalan 

tahun 1950. (Antara TP). 

Kunchantang bersihkan” 
sangat jang tidak tahan 
kritik. 

Sementara itu siaran radio Pe- 

king hari Kemis beritakan. bah- 

wa sentral komite partai Komnis 
Tiongkok (Kungchantang) dalam 
kongres jang diadakan di Peking 

dari tg. G hingga 10 Pebruari 'anz 

lalu telah menerima baik sebuah 
resolusi jg menuntut pembersihan 

anggota2 kader jg sombong, tidak 

tahan kritik dan biasa mengaribl 

tindakan pembalasan dan penin- 

'dasan terhadap mereka jg meng- 
kritiknja. 

Dalam resolusi itu rikatakan 

selandjutnja bahwa hings" kini 

masih terdapat kekatja" 21# dalari 

pikiran anggota2 kader tertentu 

ig kiranja tidak menszirsjafi ven- 

tingnja persatuan dalam partai. 

Dengan istilah anggota kader” 

itu biasanja dimaksudkan pembe- 

sar pemerintahan. 
Selandjutnja kongres itu 

menjetudjii sebuah resoli'si 
menentukan  diadakannia 

konperensi dari wakil2 partai s 

to'iah 

jang 
sa 

“-   ruh Tiongkok tahun ini. 

(Antara — Reuter). 
  

WAKIL PRESIDEN merangkap 
menteri Juar negeri Filipina, Car- 
los Garcia, malam Djum'at jl. me- 
ramalkan bahwa ' dengan  djalan 
memperbesar perdagangan 
negara2 Asia Tenggara serta mem- 

ka akan timbullah persatuan regio- 
hal Asia Tenggara, sebagai batu 
lontjatan kearah pentjiptaan ,,Satu 
Dunia”, .,One World”. 2 

Garcia mengakui kelemahan ke- 
dudukan Filipina dalam perdagang- 
an Asia dan perdagangan — dunia, 
sukses usaha2 Filipina kea sta- 
bilitet ekonomi terletak   

  

antara | 

pererat hubungan kebudajaan, mz-' Australi, 

da, dad 

Kon Bat 

Sanggupannja dan kemampuannja 
untuk memahami kepentingan2 dan 
tjita2 negara2  tetangganja, kata 

Garcia, 
Diandjurkan supaja Filipina mem- 

perbesar ” perdagangannja — dengan 
Birma, Lanka, Tiongkok, 

Indotjina, India, Indonesia,  Mala- 
ya, New Zealand, Pakistan, Tn 
Thai. 

Berita UP mengatakan sseterusnja, 
bahwa menurut. Garcia import Fi- 
lipina dari negara2 tetangganja di 

"Asia Tenggara 
sebesar export Filipina kepada me- 

  

    

“Dagang Pilippina. Indonesia Berat Sebelah 
Dalam tahun 1952, €sport Fili- 

pina ke Il negeri tsb diatas tadi 
meliputi. harga 8.700.000. peso 
($4.350.000), tetapi importnja dari 
sana meliputi djumlah. 78.500.000 
peso ($39.250.000),- “atau — berarti 
suatu defisit sebesar 70.000.000 pe- 
s0 ($35.000.000). 

Hanja. dalam "ia door de- 
ngan Djepang, Filipina mengalami 
balans jang menguntungkan: export 
nja ke Djepang berdjumlah 75.100. 
000. ($37.050.000), import. dari sa- 

djumlahnja 9 kali na $37.100.000 ($18.050.000). 
Mengenai perdagangan 

Amerika Serikat, 
dengan 

Garcia mengata- | 

go 

kan, bahwa sebelum perang balans 

dagang selalu menguntungkan Fili- 
pina, tapi sesudah perang mendjadi 
sebaliknja. 

Perdagangan . dengan — Indonesia 
»Sudah djelas berat sebelah”, kata 
Garcia, Dalam 1952 Filipina meng- 
export barang2 Lean 1.200.000 
peso ($600.000), tapi importnja da- 
ri Indonsia meliputi — djumlah 41. 
700.000 peso ($20.850.000), berarti 
kerugian dalam balans” dagang se- 
bsar. 40.000.000 peso  ($20.000.00). 
Demikian a.l. kata Garcia, dimuka 
para mahasiswa di Manila, 

(Antara-AFP), 

akan datang, didjawabnja bahwa , 
memang adu kemungkinan konpe ' 

  
  

Memulai Perang 
« Hull Banggakan Kekuatan Tentara PBB vi Koredi 

DJENDERAL JOHN E. HULL, | 
Jamur Djauh, hari Kemis menjata kan bahwa menurut pendapatnja 

memulai lagi dengan peperangan 
dan berharap bahwa konperersi ig hendak diadakan 

di Djenewa itu pada achirnja akan 
rah tadi. Djenderal Hull jang maiam 

. Hjaua, celah mengemukakan pen dapatnja itu dalam 
rersi pers. Dikatakan, bahwa den gan 
seperti sekarang ini, maka dapat 

membawa perdamaian di dae- 
Djum'at kembali ke Timur 

suatu konpe- 
kekuatan pesukan2 PBB 

dikatakan mustahil pihak Korea 
i dengan peperangan. 

Sidang Karet 
Antara Masa Dgn 

  

panglima Amerika di Ti- 

  

      

Kalau. Pe 

tjakh Perang | 

Lebih Dulu Akan Ada 
Gempur2an Dgn 

Bom Atom 

. 1 

  

PEMERINTAH Inggris Ke- 
mis telah mengeluarkan sebuah 
Buku Putih mengenai soal perta 
hanan. Dinjatakan ak dalam per 
njafaan tadi, ,,andaiknta perang 
dunia dipaksakan atas . Inggris, 
maka kita umpamakan bahwa ke- 
dua belah pihak mempergunakan 
alaf2 sendjata atom, dan sengketa 
Gunia mungkin akan dimulai dgu 
serangan2 pemboman atom jang 
hangat dalam wak.u jang relatif 
singkat”. Pertahanan Inggris, (Ak 
bisa dipisah2-kan dari perd'andji 
an pertahanan ' A:lantik Utara, 
kata Buku Putih tadi. 

   
    
    
   

     

  

       

   

     
   

  

Pemerintah Inggris akan ver 
usaha supaja hubungan interna- 
sional mendjadi lebih baik lagi, 
tapi dalam pada itu .tudjuan2 
Komunisme dunia dalam djangka   
bah.” 
Dje aslah sudah, kata dokumen 

|tadi, bahwa salah satu tudjuan 
utama Sovjet Uni falah — untuk 

  kan diplomasinja denga sabar 
dan teguh, maka menurut panda 

ingan pemerintah Inggris lebih 
! 
j 
t 

Waki 2 Indo3., Malaya 
Dan Indo China 

PARA WAKIL kaum pengusaha 

karet Amerika “akan mengadakan 

pertemuan dengan kaum penghasil 

karet alam di. Singapura “pada tgl. 

22 April jang akan datsng untuk 

membitjarakan mutu karet jang di- 

butuhkan Amerika, demikian dibe- 

ritakan di Washington hari Kemis. 

W. IL Sears, ketua panitia perhim- 

punan kaum pengusaha karet Asmne- 

rika, menerangkan bahwa Ik. 10 

orang wakil dari perusahaan. “karet 

di Amerika akan mengadakan per- 

temuan dengan wakii2 dari Mala- 

ya, Indonesia, Indo China, Musang 

Thai dan Lanka dalam konperensi 

di Singapura itu jang menurut ren- 

tjana harus selesai sebelum - Inter- 

national Rubber Study Group ber-1 

sidang di Kolombo dalam bulan | 

Mei jang akan datang. 

Menurud Sears, konperensi di 

Singapura itu adalah jang pertama 

kali pernah diadakan. 

   

      

       

       

        

        
      
    
          

          

           

                  
           

         
     

  

      

      

pandjang rupa2-nja tidak bero- 

melemahkan kekuatan dan persa 
tuan persekutuan Atlantik. 

Dikemukakan bahwa pertem- 
puran2 masih terus berkobar di 
Malaya dan di Indotjina- Oleh 
sebab itu Inggris. vpartner2-nja da, 
lam Commonwealth dan sekutu2 
“ja harus bersama2 membina ke 
kuatan militern'a sekuat mung- 
kin. 

Achirnja dikatakan, avabila 
usaha pertahanan Inggris dan se 
kutu2-nja terpelihara dan melaku 

besar kemung gkindnnja bahwa ke 
adaan serang gingin seperti seka 
rang ini akan lama berlangsung, 
daripada meletusnja perang dunia. 

“(Antara- te 

  

   
        
          

     

  

       
      

  

     

  

    
    
      

  

      

       
       

       
         

    

        
    

        
   

  Kuasa 

M. 
dari negeri Belanda 
santo Tirtoprodio. 

Mr. Belanda. Gambar: 

Dengan pesawat terbang telah tiba di Kemajoran pada hari Rabu sore 
, usaha Indonesia di negeri Belanda mr.Se6 

Soesanto telah didjemput oleh Mr. Achmad di- 
ri Dinas Luar Negeri dan oleh tuan yan. der 

Soesarto menerangkan kepada pers, 

dak. mengetahui tentang alasan dipanggilnja ia oleh Per anak ke Dit: 
6 kasta, 

  
Tingg 
ia ti- 

Waal Komisariat 

bhw 

       
        

  

RRTDjugaTakSetudjuKe- 
warganegaraan Dobbel 
Harapan Baik Soal Ini Dapat Dipetjah- 
kan Dgn Segera—Kata Menteri Sunarje 

HARI KEMIS Menteri Hip Negeri. Sunarjo mengadakan rs- 
pat kerdja dengan Seksi Luar Negeri Parlemen mengenai usaha2 i- 
d lakukan oleh Pemerintah untuk mentjapai satu perdjandjian dy: 
RRT. bagi pemetjahan soal kewzrganegaraan dobbel. Dalam perti- 

Menteri Luar Negeri Sunario menerangkar, 
bahwa harapan untuk itu adalah baik, karena RRT sendiri sebaga: 
Mogara muda jang modern tidak setudju dengan adanja kewarganc- 
garaan dobbel itu. Menteri Sunarjo menghendaki supaja soal ini da- 
pat dengan lekas diselesaikan dengan baik diantara kedua p'hak. Ja 
berpendapat, bahwa kalau misalnja tidak lekas dapat tertjapai satv. 
persetudjuan, maka akan ditjari pemetjahannja dgn melalui undang 

kapan dgn ,,Antara”, 

undang kita sendiri, 

Dalam hal ini Indonesia tidak da- 
pat terlampau lama menunggu, ka- 
rena Indonesia sendiri perlu menje- 

lesaikan masalah, kewarganegaraan 

dobbe! ini, mengingat ada negara 
lain jang dihadapi pula oleh Indone- 
sia untuk penjelesaiannja -selain dari 

pada RRT. 3 

Selain itu Indonesia djuga “sudah 
njata memerlukan satu undang2 me- 

ngenai kewarganegaraan, Hal ini 
perlu untuk mendjernihkan siapa jg. 
warganegara dan siapa orang asing 
untuk menentukan hak2 dan  kewa- 
djiban masing? golongan penduduk. 
Demikian Mr. Sunarjo. 

Masalah Irian Barat. 
Dapat dikabarkan, bahwa rapat 

kerdja Seksi Luar Negeri Parle- 
men itu telah dihadiri pula oleh 
Kuasa Usaha Indonesia di Neder 
land, Mr. Susanto Tirtoprodfo, jg 
seperti» diketahui telah tiba di 
Djakarta pada hari Rabu. 

Didepan Seksi Luar . Negeri 
Parlemen Susant& telah memberi 
pendjelasan tentang masalah Irian 
Barat dan tentang pendirian Pe- 
merintah Belanda mengenai ma- 
salah ini jang sudah njata hendak 
tetap mempertahankan  kekuasa- 
annja di Irian Barat, 

mu
ma
mu
an
 

  

Tidak Benar 
Bahwa Narriman Akan 
Kawin Dgn Bintang Film 

Bekas ratu Narriman dari Me- 
sir menerangkan di Kairo bahwa 
berita jang mengatakan bahwa ix 
segera akan kawin dengan bintang 
film Farid El Artash adalah bo- 
hong belaka, dengan tiada mem 
punjai dasar kebenaran  avapun.” 
Menurut pers Mesir' Farid telaji 
mengatakan bahwa ia segera” 
akan kawin dengan seorans wani 
ta, jang sangatedihormati — dan 
mempunjai sifat2 seperti  Narri- 
man. 

        

  

       

          

          
   

      

      

    

        

      
     
       
        

      
        
       

   

YAGAN HENDAK DI- 
TANGKAP, 

Sumber2 pendjaga keamanan Ji Ge 
orgetown pada hari Selasa menjang 

kal berita2 jang mengatakan, bahwa 
gubernur Alfried Navage bermaksud 
hendak memangkap bekas Perdana 
Menteri. Cheddi Jugan dan bekas 
Menteri Pendidikan Linden Burham 
pada waktit mereka tiba kemvali di 
Begin pada hari Rebo fl,    
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Dalam pada itu selandjutnja dika- 
takan, bahwa Djepang menghend 

—. sedikit mengluarkan uang dan 
| ganti pengluaran ua 
imenjediakan tenaga2, 

     
   

ja untuk 

dan Jain sebagainja. Kini ditjari dia- 
lan jang pada pokoknja akan dapat 
menguntungkan kita, sedangkan soal 
tsb. akan 
dalam -konperensi perwakilan 
akan diadakan pada nanti bulan 
ret di Bogor. SERA an 

. 1. 

Atas pertanjaan mengenai Undang- 
undang Pers, Ruslan Abdulgani me- 
nuturkan dengan pandjang lebar ten- 
tang adanja pelbagai kesulitan, ter- 
utama dalam menghadapi masa per- 
aliha, sekarang-ini. Dikatakan bah- 
wa diatasnja Undang2 Pers harus 
ada Undang? Nasional dulu. Sebab 
pun Perundang-undangan kita dewa- 
sa ini sebagian besar masih berdasar 
Undang2 djaman Nederlands Indie 

— dulu. Dengan mengemukakan ten- 
tang adanja peraturah umum,  hu- 

kum pidana dan apakah wartawan 
| & mempunjai hak ingkar, achirnja Rus 

—- Jan Abdulgani menjatakan, bahwi 
dari Undang2 Pers hendaknja dja- 
ngan terlalu banjak diharap2kan. 

jang 

Seterusnja — Ruslan Abdulgani 
—.. menegaskan, bahwa rentjana un- 

dang-undang pers memang sudah 
selesai disusun, dan antaranja me 

—. njangkut aa argo Wart- 
| tawan, soal hak ingkar, ma- 

— salah perusahaan pers nasional 
dis. Tetapi apakah ini nanti se- 
mentara hanja akan didjadikan 
beleids-kwesti - pedoman2  kebi- 
djaksandan para djaksa hakim 
dulu dalam melakukan kewadjib- 
annja, ataukah akan harus disjah- 
kan dulu menurut ,prosedure par- 
lemen (jang tentu akan memakan 
waktu lebih lama) hingga kini 

.. belum didapat kepastian: sedang- 
(& kan kebutuhan akan adania un- 

| dang-undang pers ini sudah sa- 
ngat mendesak. Banjak peristiwa2 
wartawan jang kena randjau 
pers, sebetulnja diperkarakan ber | 
(dasar undang2 kolonial dulu, jg 

— terang sudah tidak sesuai lagi. 

—.... WAJANG KULIT UNTUK 
: MERAP 

Pada hari Sabtu tgl. 20 Pebruari 
|“. nanti, di Gedung Kesenian  Bo- 
| djong akan diadakan pertundjukkan 

Wajang Kulit dengan dalang DJO- 
JOKANDAR. Pertundjukkan . ini 
akan dimulai pada djam 20.30 dan 
berlangsung sampai diam 5S pagi de 
ngan tjerita WISANGGENI RABI., 
“Untuk pertundjukkan ini akan di- | 
pungut beaja masuk tiap orang | 
Rp. 2,50 dan Rp. I— jang hatsil- 
nja 100760 akan disokongkan kepa- 
“da Panitya Penolong Korban Mera- 

Kartjis dapat dibeli mulai Djum 
'at pada: & 
Studio R.R.I. Pandanaran, Seker- 

tariat GRIS, Bodjong dan Toko A. 
' Gaos, Pasar Djohar 1. Dan diloket 
gedung Kesenian disediakan djuga 

— untuk membeli kartjis pada sabtu 
-djam 6 sore. Untuk pertundjukkan 
tsb., tidak diadakan kartu unda- 

BANDJIR SURAT KALENG. 

Surat2 kaleng jang berisi permin 
taan sedjumlah besar uang, dan di- 

“sertai dengan sebuah antjaman pem 
'|- bunuhan apabila permintaan itu ti- 

dak dipenuhi, telah ditudjukan kepa 
.. da alamat2 tertentu di Smg. Demi- 

kianlah pada hari Selasa jbl. beberz 
| pa orang telah menerima surat se- 
| matjam tsb. diatas, diantaranja jans 

tertjatat dalagn laporan polisi jalak 
L.Y.T. tinggal di Djl. Pandanaran 
Semg. Surat kaleng jang diberikan 
kepadanja itu diantarkan, oleh se- 
orang anak lelaki umur Lk. 13 ta- 
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hun, dan anak ini kemudian lari 
membontjeng sepeda — kedjurusan| 

| Randusari. Uang jang dimintanja da 
lam surat itu sedjumlah Rp.35.000,- 
Djuga orang2 bernama T.G.H di 
Taman Karang-tengah, S.K.K. di 

Pandanaran dan S.K.T. Karangte- 
ngah telah menerim2- surat kaleng 

'ang meminta uang sedjumlah Rp. 
50.000,—. Surat untuk ketiga orang 

itu ditempatkan dihalaman rumah- 
| nja TGH. tsb. Selandjutnja L.E.H. 

5 djuga penduduk di Djl. Karangte- 
ngah telah menerima surat kaleng 
dengan antjaman meminta uang so- 
kongan  sedjumlah Rp. 20.000,—. 
Surat ini terdapat ditempat surat di 

| halaman rumahnja. : 
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& BISA DAPAT BELI Di MANAI 
TOKO OBAT TING HOA. 

Aa NE 

Ben Gaun je 
PAN na li Me 

SEMARANG. r 

  

      

pemsmon on sooan maa mena 3, 
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| Abdulgani Di Semarang 

        

     
meng-| KONSERT CHUNG SHENG 

mengambil kapal2 jang tenggelam 

dibitjarakan selandjutnja konsert tadi akan diadakan 

jitu 400 ha jang 

'Rampah2 Akad pagi. 09.15 Rajuan 
'pagi. 10.00 Boston Pronenade. 10.15 
IRajuan-Putri. 10.45 Tjiptaan Tchai- 

113.45 Dari Wanita untuk Wanita. 

1! gembira. 
122.15 Siteran lengkap. 23.00 Tutup. 

    

ip Pembajaran Ke- 
gai ,, Verplichting” — 
Pers Sudah Selesai 

mengenai pergantian kerugian 
fihak Djepang, hal ini diang- 
verplichting”, sebaliknja kita 

. Karena ini, maka dalam 
timbul pendapat jang ber- 

| seh smpe kerugian, demiki- 
. Kementerian Penerangan da- 
peran di Semarang pada hari 

dari pada Hotel du Paviilon 

  

. HUI UNTUK DOMPET 
k 00... MERAPI. . 

— Mengenai konsert Chung Sheng 
Hui untuk dompet merapi jang di- 
“muat beberapa hari jang lampau, le 
bih djauh dapat dikabarkan, bahwa 

dige- 
dung Sin You She, djl. Stadion pa- 
da nanti tgl. 25 Pebruari 
mular djam 19.30. Harga 
rata2 Rp.10,—, sedangkan 
para peladjar jang disediakan 200 
korsi dipungut harga kartjis rata? 
Rp.3,50. Kartjis dapat dibeli sedjal 
sekarang di: Toko Hien, Juwelier 
Tio, Toko Depok, Rumah Makar 
Kadipolo. Diloket pun akan disedia 
kan kartjis apabila persediaan .ma- 
sih ada. Kartjis untuk para peladjar 
dapat dibeli di Sekolah Chung Hua 
Hui, djl. Mataram. 

PEMBELIAN PADI PEMERIN: 
TAH DJAWATENGAH. TA- 
HUN 1954 NAIK MEN- 
DJADI 190.000 TON. 

Untuk 1954 ini pembelian padi 
pemerintah Djawatengah telah 
direntjanakan sebesar 190.000 
On atau 40 ribu ton lebih diban- 
Jing rentjana pembelian 1953. 
Persediaan uang jang dibutuhkan 
untuk rentjana tersebut kabarnja 
Rp. 152.000.000,—. 

Antara” di Semarang menda- 
pat keterangan dari rentjana 1952 
tersebut hingga achir Djanuari 
il telah masuk 125.121 ton ga- 
bah dan padi atau Ik. 23 ribu 
ton kurang dari pada rentjana. 
Diantara daerah jang paling ba- 
njak memasukkan adalah Peka- 
longan sedjumlah 30.800 ton, ke 
mudian Semarang 28.136 ton dan 
jang paling sedikit Surakarta ha- 
nja 8.100 ton, Untuk pembelian 
sedjumblah 150.000 ton tadinja 
telah disediakan uang Rp. 143. 

1954, di- 
tempat 

untuk 

383.717,— dan hingga . bulan 
Djanuari "jl. masih tertjatat sisa 
sediumlah Rp. 1.566.520,—. 

Tidak diketahui bagaimana tja 
ra jang berwadjib menarik kem- 
bali sisa uang dari para pembeli 
padi didaerah2 itu jang terang. 
hingga kini di Djawatengah ma- kh 

memupuk. 
mendjadi tudjuan pokok. Modal 

sih ada 40 organisasi pembeli pa- 
di tahun 1952 jang masih me- 
nunggak Rp. 2.555.000. dar 
karena tunggakan tidak bisa ,,di- 
verantwoord” terpaksa dihadap- 
kan dimuka hakim... Djumlah 
organisasi pembeli padi pemerin- 
tah tadinia tertjatat Ik.. 500 buak 
dan tersebar di 16 tempat di Dja 
watergah ini. 

KABUPATEN SEMARANG 
MENGGPER PERKEBU- 
NAN TELOGO DGN. 

HARGA RP. 2.000.0009.— 
Dalam rapatnja jang berlang- 

sung tg. 16/2 jl antara lain DPR 
DS Kabupaten Semarang telah 
menjetudjui pengoperan perkebu- 
nan Yelogo dengan pergantian 
uang sebesar Rp. 2.000.000,—. 
Perkebunan tersebut terletak di- 
dekat Salatiga jang achir2 ini ha- 
bis temponja. Luas perkebunan 

terdiri perkebu- 
nan tjoklat, pala, kapok dan Ka- 
ret. Untuk mengekploatir perke- 
bunan tersebut direntjanakan bea 
ia Rp. 1.585.000,— sebagai bea- 
ja perluasan2 tanaman dan per- 
baikan bangunan2. Dan dengan 
beaja tersebut dalam tempo 5 ta 
hun akan dapat memungut hasil- 
nja sebesar Rp.. 520.000,— seta- 
hunnja. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
“Hari ini Apotheek Rathksmr 
Pekodjan 19 dan B. Gorkom. Bo- 
liong 135 dibuka hingga diam 
IDM 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

  

Semarang 21 Pebruari '54. 
Djam 07.10 Bersukaria. 07.30 

Disco Varia. 08.10 Peladjaran Bek- 
sa. 09.00 Gema Angkasa. 09.30 
Mewangi pagi. 10.00 Orkes Puspa 
Kentjana. 10.30 Suasana  Cantine. 
11.30 Ujon2 Minggon. 12.30 Pekan 
Datang. 13.15. Irama Krontjong. 

13.40 Konsert biola. 14.00 Irama 
Malaja. 17.05 Taman Kepanduan. 
17.45 Tri Irama. 18.00 Tjahaja Ke- 
mala. 18.15 Tjiptaan Iskandar. 18.30 
Peladjaran Njanji. 19.15s Lembaran 
Budaja. 20.05 Podjok Studio. 20.25 
Kwartet Teruna. 21.30 Dagelan Ma- 
taram. 22.15 Dagelang ' Mataram 
(landjutan). 23.00 Tutup. | 

Surakarta 21 Pebruari 54. 
Djam 07.15 Igrbauan pagi. 09.00 

kowsky. 11.00. Wajang ' Madyo. 

17.05 Irama Maluku. 17.45 Raju- 
an Putri. 18.15 Penerangan tentang 

Pemilihan Umum. 19.15 Panggung 
2120 Rajuan Malam. 

Jogjakarta 2k- Pebruari '54. 
Djam 07.15 Pagi hari ditepi da- 

nau. 07.45 Xavier Cugat dalam sa- 
djian. 08.15 Senang diwaktu pagi. 
08.45 Serba serbi Minggu pagi. 
10.00  Rajuan Indonesia. 10.15 
Ujon2 Hadiluhung. 13.40 Sedjenak 

dengan Colo Portez. 13.45 Puspa- 
ragam. 17.00 Gending kanak2. 17.40 
Rajuan dikala mengaso. 48.30 Or- 
gel tunggal. 18.40 Suara Sendja. 

19.15 Sebuah sonata... 19.40 Pang- 
gung Radio. 2005 Panggung Radio 

    0 

  

Tugas Utama 

dalam masjarakat Tani, 

bingan dan pendidikan 

han jang tetap, maka utk. 
tara kantornja bertempat 
buah ruangan muka Hotel 

masing2. 

penting. “ 
Kalau Djwt. Pertanian Rakjat | 

membimbing para petani kearah 
memperbanjak produksi 
memperbaiki kwaliteit tanaman, 
maka bimbingan jang diberikan 
oleh KUGT lebih banjak bersifat 
paedagogisch (pendidikan). 
kunan kaum tani dalam bentuk 
kooperatief misalnja, harus dipe 
tihara sepenuhnja. Dan kalau ke 
rukunan itu belum ada harus di 
usahakan terbentuknja, demikian 
sdr. Masduki selandjutnja. Dalam 
pada itu diadakan djuga pendidi 

dengan 
Tani dan 

kan untuk kader2 tani 
adanja Taman Pemuda 
Wanita Tani. 

kan lebih djauh, 

gaman padi. Mulai dari m 
bibit2 tanaman sampai 

waktu 2000 djam tiap ha. 

jang sekian itu, 

oleh kaum wanita. Dari itu 

auan jang selajaknja. 
hubungan mengenai p 
'tu, tidak dilupakan .Gjuga 

Pemerintah. 

pada kerukunan2 tani, 
modal itu mendjadi faktor 
mum. Didjelaskan lebih  djauh 
»leh sdr. Masduki, bahwa dalam 
rangka tugas KUGT, soal pindja 
nan modal itu-“mendjadi alat utk. 

1 bukan inisiatip dan 

sindjaman dapat dikembalik 
-1gan diangsur pada tiap2 
dalam waktu 5 tahun. 
slarat untuk mendapatkan 

ai tsb. tidak dengan 

sukan, Tetapi dengan tangg 
noril. Artinja kerukunan2 
ang akan memindjam mod 

tempat, dan lain2. 
Selama tahun 1952 dan 

kan modal pindjaman: 

nan2 tani tsb. mendapat 
man antara 15 — 40 ribu r 

punjai kerukunan2 tani 

Brebes, Pemalang, 

KUGT adalah dengan 

Darat. Kehewanan, 
Pendidikan Masiarakat dan 

Melantjarkan 
.. massa tani. 
Achirnja atas 

Masduki menerangkan, 

Utk 1 Tenj empur 
ta 

puh untuk tugas ini antara lai 

Mengenai wanita tani didielas 
bahwa wanita | 

sb. memegang peranan jang pen 
Ling dalam penjelenggaraan pena 

sanenan dan kemudian padi 
simpan dalam lumbung, menurut 
penjelidikan para ahli, memakan 

man padi. Dari djumlah waktu 
sebagian 

salah jang 1400 djam dikerdjakan 

ketjil peranan jang dipegang oleh 
wanita tani, dan sudah sepantas 
1ja mereka djuga diberi pengeta 

Dalam 
pendidikan 

djaran tentang administrasi, ja 
tentunja disesuaikan dengan ting 
kat ketjerdasan para petani itu 
sendiri. : 
c Modal pindjaman dari 

Disamping usaha itu semua, 
KUGT djuga menjalurkan modal 
2indjaman dari Pemerintah ke 

dimana 

Adapun 

zungan (borgsom) berupa rumah.- 
sawah, dil. jang telah lazim dila 

tarus dapat membuktikan usaha2 
'ang sedang dan akan dilakukan, 
kedjudjuran pengurusnja dil. Da 
tam hal ini sudah barang tentu 
diadakan penindjauan lebih djauh 
oleh KUGT, Parhong Pradja se 

Pemerintah Pusat tel memberi 
epada ke 

rukunan2 tani di Djawa Tengah 
sedjumlah Rp» 1.271.500,— dgn | 
melalui BRI. Umumnja keruku- 

pindja | 

sama dan erat hubungannia dgn 
Djawatan? Pertanian, Perikanan 

Kehutanan, 

organisasi 

pertanjaan, 

bahwa ti-! 

0. akan Tani Semarang 
D0 (initervie w Chu sus Wartawan | i 

TUGAS UTAMA dari Kantor Urusan Gera 
menghidup-suburkan dan m9. irnakan sesuatt 

ain 
   

kapan dengan wartawan kita. 
. Inspeksi K.U.G.T. tsb. dibuka 

di Semarang baru 4-bulan jl. Dan 
karena belum mendapat peruma- 

semen 

Gise- | 
du Pa 

villon, dan para“pegawainja keba 
njakan bekerdja dikamar hotelnja | 

Peranan Wanita Tani | 

dan 

Keru 

emilih 
pada 

di 

tana- 

besar 

fidak 

pela- 
jan 

mini 

an de 
tahun 

pin 
tang 

ungan 
tani 

al itu, 

TIS3: 

ubiah. 
Di Djawa Tengah telah tertja | 

tat ada 1520 desa jang telah mem 
dengan 

pelbagai nama menurut pendapat 
mereka masing2. Adapun KUGT 
jang telah dibuka baru berdjum 
lah 13 di Kabupaten2  wilajah 
Djawa Tengah beserta 1 didaerah 
Jogia. Pada waktu jang singkat: 
akan dibuka lagi di Kabupaten? 

Purworedjo, 
Karanganjar dan Semarang ber" 
kedudukan di Salatiga. Segala se 
suatu jang diselenggarakan oleh 

kerdja 

lain2. 

nakan 
hojong 

Urusan 
Hn ip 

  

tong-rojong. 
jalah dengan 

Aa 

Gubernur Akan 
Gunakan SOB 

wa Barat Tak Masuk 
| Bekerdja 

mengenai perintah Guber 

meletakkan aj 

ja 

ruh BRI, tapi saja 
teer bahwa dengan 
mereka itu suatu 
rakjat terganggu. 
saja & 

reditan itu hanjalah suatu 
incidentie sadja. 

Gubernur menjatakan, bahwa 
dalam hal tindakannja 

gara dan djika para pegawai itu 
tidak masuk atas perintah, maka 
mereka akan diambil oleh polisi 

Gubernur. 

wa Barat : 
soal BRI ini dengan 
Menteri Ali Sastroamidjojo. 

njerahkan kuntji2 dari 

Dimaksudkannja supaja kuntji2 

bang itu. (Antara). 

  

DUDUK KINTELAN 

gautanja terdiri dari 

Penasehat dari Dewan tsb. 
Lurah Kintelan, 

jang baru, jang. bekerdja 
tratief sebagai sekretariat 
terdiri dari: Sekr. Umum: 

lan no. 112 Semarang. 

Ce | 

kebiasaan baik 
Djalan jang ditem- | 

Da sandaran sn 
dikan tentang pengetahuan tehnis pekerdjaan 

organisasi tani, dan BAN an jang bersifat sifat ekonomis, sosiolo- 
gis, dil. Hingga para petani itu sendiri sadar ak n Maura Pan PN aan me |. 
reka dalam masjarakat, ikut pula sebagai subjek dalam dunia per- 
ekonomian. Demikian ah keterangan sdr. Masduki, Kepala In- |. 
speksi Kantor Urusan Gerakan Tani Djawa Tengah dalam pertja 

Djika Pegawai? BRI Dja-| 

“ATAS pertanjaan - ,,Antara” 
1 nur su- 

paja para pegawai B.R.I. jang tih | 
an bekerdia Ja! 

gi, Gubernur Djawa Barat Sanusi 
Hardjadinata menerangkan : ,,Sa- f 

ja tidak ikut-tjampur tangan dan 
tidak mendesavoueer tuntutan bu | 

. mengconsta- 
berhentinja. 

segi kepentingan | 
Oleh karena itu' 

"paksa harus memaksa me 
reka kerdja kembali”. Lebih dja- 
uh Gubernur Djawa Barat men- 
djelaskan, bahwa perdjoangan bu 
ruh BRI Djawa Barat dan soal ke 

tingan rakjat dalam hal per- 
co- 

atas na- 
ma Pemegang Kekuasaan Militer 
dengan berdasarkan SOB, Guber 
nur akan menggunakan alat? ne- 

dari rumahnja masing2. Demikian 

Dapat diterangkan lebih djauh, 
bahwa hari Rebo Gubernur Dja- 

telah membitiarakan: 
Perdana 

Ke- 
ng mis pagi pedjabat presiden-direk- 

tur.BRI S. Suriaatmadja telah me 
kantor2 

tiabang BRI di Djawa Barat jang 
telah tutup itu kepada Gubernur. $ 

itu dikembalikan kekantor? tja- | 

DEWAN PERWAKILAN PEN. 

Dikelurahan: Kintelan Semarang 
kini telah diadakan Dewan Perwa- 
kilan Penduduk Kintelan jang ang- 

Pengurus, 
R.T-2 jang berdjumlah 15 orang, Spula dikumpulkan bantuan? beru 

jalah. dj 
Ketua dan Sea 

taris GRT. Adapun susunan GRTx 
adminis- 
bersama,, diberi! Kepada mere 
Djokoba-.mahnja terserang oleh 

roto: Sosial Ekonomi:- Sureto: PP fan tersebut. 
&K: Nj. Ardhy: Keamanan: 'Mul- Sudah mendjadi kuwadjiban jadi: Kesehatan: Suhadjis — Wanitar “daripada Jajasan Bentjana Alam Nj. Djasman dan Pemuda:  Sudi- jang bersangkutan man. Alamat sekretariat di Kinte- 

  

& 

  

  

4 

| 

“ 

kaian isiimewa jang digunakan oleh 
pemetjaii atoom. Pakaian tadi dapat 

  
Pakaian jang berupa aneh ini dan terbikin dari bahan plastic, adalah pa- 

mereka jang bekerdja pada paberik2 
memberi perlindungan jang seksama 

atas radiasi sinar jang berbahaja. Pakaian jang didemonstrasikan diatas 
adalah pakaian jg dikenakan oleh para pekerdja dipaberik “dari General 

1 Electric Company, di Richland, Washington. 
  

DARI FIHAK INSTANSI 

ngan rumah, hewan dsb.-nja. 

Lebih landjut diterangkan bah- 
wa kedjadian itu meliputi 8 ke- 

tjamatan, sedangkan dari fihak 
:Djaw. Sosial Kab. Pati telah pula 
memberikan  bantuannja berupa 
wang baru Rp. 381.50 dan beru- 
ipa beras Lk. 381 kg. kepada pa- 
ra korban jang sangat perlu dito- 
long dan ketjuali ig, oleh pen 
duduk telah dapat disekitarnja 

  
ung sebanjak tidak kurang 

i 17.400 buah ontong guna di 
bagi2kan kepada para korban itu 

saserta bahan2 .alat rumah untuk. 
ikan -mereka jang ru 

angin tau- 

  

agar segera 
sdan telah bertindak memberikan 

| bantuan seperlunja serta mengha- 
  

PERINGATAN SETAHUN 
| BERDIRINJA J. P. A. T. 

nosuko Lodjiwetan Solo 

muaskan dari instansi2, - badan2 
Organisasi2 wanita dan 
dangan lainnja. 
“Bertepatan dengan 

tsb. Rebo paginja djam 10:00 olei 
jajasan tsb telah 
upatjara peletakan batu 
dari gedung untuk. Balai 

jang pertama2 jang dirawat 
jajasan tsb. 

Upatjara itu al. telah   
sdr. 

dak terdapat kesalah fahaman an- 
tara KUGT dengan organisasi2 

massa tani seperti BTI, “STII, Pe- 
tani dll. Memang lapangan tugas 
KUGT berlainan sifatnja dengan 
lapangan dari organisasi2 - massa! 
tani -jang lebih banjak bersifat po- 
litis. Dan pada  hakekatnja 
jang diselenggarakan oleh 
itu, malahan dapat 
djalannja organisasi2 
jang telah ada itu, 
Masduki mengachiri 

nja. 

massa 

MANA 8 

HARGA EMAS. 
Djakarta, 18 Pebr. : 

Medan, 18 Pebr.: 
24 krt. tiap gr. Rp. 39.50 
22 krt. tiap gr. Rp. 39,25 

Singapore, 18 Pebr.: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 148.— 

Londen, 18 Pebr.: 

ditjatat di Londen dalam 

Emas Hongkong tiap 

AAA ANEH 

lawan Gabungan SMA Solo   
(landjutan). 21.30 Sandiwara Radio. 
22.15 Kliningan Sunda. 23.00 Tu- 
tup. 

Bond Kartasura 11-1 
PORB III. 

20 krt. tiap gr. Rp. 37,50 

Str. $ 154.— djual. ! 
| 

BULUTANGKIS DI SOLO. 
- Pertandingan Bulutangkis jang di 
adakan di Sport Local Staf RI 15/ 
XV (Solo) antara P.O.R.B. II me- 

apa | 
KUGT 

melantjarkan ' 
tani , 

demikian sdr. | 
pertjakapan- | 

BEE Uu sad 

24 krt. tiap gr. Rp. 39.— djual 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.— djual 

djual 
djual 
djual 

beli 

Harga emas internasional jang ! 
hitu- ' 

ngan dollar Amerika sbb.: "selama th. 
Emas Beirut tiap ounce 35.24 terdjadi di Kabupaten2 Semarang, 
Emas Macao tiap ounce 37.09 Demak, Kendal dan Grobogan sbb: 

| - antaranja 
ounce 37.34 ' 870. kedjadian didapat keterangan 

'dan 1221 perkara belum dapat ke- 
| terangan: Demak 1183 kali, antara- 
nja 435 dapat keterangan dan 748 

bera- 
chir.8-—3 untuk kemenangan jang 
tersebut duluan. Antara PORB Ill 
dan untuk 

oleh Dr. Henry Kessler ahli 

ri Technical Assistance  Adminis 
tration PBB jang kebetulan ada di 
Solo, Sugijarto Kepala Bagian Ass. alan jang harus segera 'sistensi KementeriAn Sosial, Kepa- penjelesaian. 

|la Djawatan Kesehatan Karesidenan | 
| Surakarta Dr.. Saleh Mangundining-' segera 
rat, Walikota 
besar setempat. 

Sesudah pembukaan jang dilaku- segera disusuli dengan 
kan oleh Ketua Jajasan Nj. Padmo- | delegasi guna 

sam- Soalan2 tsb. nagoro, berturut? diutjapkan 
butan dari Walikota Surakarta, Su- 
gijarto selaku wakil 
Sosial, Dr. Saleh Mangundiningrat 
dan Dr. Henry Kessler. 
“Balai Pemeliharaan 

HH 7 Ira S3 2 
Aa Ea 1 E3 aa Tina SA SIS bas $$ 

Rebo malam jl. digedung Saso- 
telah di- 

langsungkan Peringatan, Ulang Ta-! 
hun ke-I berdirinja Jajasan Peme-/ 
liharaan Anak2 Tjatjad di Surakar-, dibawah pimpinan DPP 
ta, jang mendapat kundjungan me-: telah 

para un-, diseluruh wilajah Daerah 

peringatan 

dilangsungkan : 
pertama. bahan2 untuk perdjuangan 
Pemeli-, SEBDA selandjutnja, tentang kon- 

haraan Anak2 Tjatjad, jang dilaku-solidasi organisasi dan persoalan? 
kan oleh Surip, jalah anak tjatjad perbaikan nasib bagi buruh peme- 

2 

dihadliri !' dibitjarakan penjelesaian 
reha- pegawai, uang lembur 

bilitasi dan penasehat tertinggi da- 

Surakarta dil.' pem: tsb. kepada 

pe Apakah 

  

— 3 bana 

Ta RaR aman ann 

HASIL2 KONPERENSI KER- 

rap kepada chalajak ramai, 
tjuali membantu sokongan kepa- 

  

  

DJA TJABANG2 SEBDA Di 
SELURUH WILAJAH DAE- 
RAH ISTIMEWA JOGJA- 

'KARTA. 
Pada tgl. 13 Pebruari 1954 jbl. 

SEBDA, : 
dilangsungkan - konperensi 

,Ikerdja diantara tjabang2  SEBDA 
Istime- 

|wa Jogjakarta, jang djuga dihadiri 
. Oleh wakil SOBSI tjabang Jogja- 

r.karta. 
:  Konperensi dapat menjimpulkan 

DPP 

rintah daerah autonoom 
Istimewa Jogjakarta, antara 

Daerah 
lain 

formasi 
buruh pa- 

sar, perelop tahunan bagi 
- harian, dan masih banjak lagi jg 

kesemuanja  sedjamlah 15 perso- 
mendapat 

Untuk itu, D.P.P. SEBDA akan 
mengadjukan — persoalan2 

Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta, jang kemudian 

pengiriman 
merundingkan per- 

Perlu kiranja dikabarkan pula Kementerian disini, bahwa sementara itu, fihak 
,. DPRDS Daerah Istimewa Jogia- | 
,karta telah menerima tuntutan Anak2 Tja-,SEBDA untuk mendudukkan wa-' tjad itu akan dibangun dibekas ge-|kil2nja didalam Panitya — Formasi, 

Dana Bantuan sebesar Rp. 255.000 

(Adapun tanah perceel bekas gedung | 
IPPI itu adalah kepunjaan Kemen- 

dipindjamkan 
kepada jajasan tsb untuk keperluan 
gedung. Balai Pemeliharaan Tana 

terian Sosial, jang 

Tjatjad. 

|dung IPPI Solo, untuk mana telah dan oleh D.P.P- SEBDA Wakil?nja diterima bantuan uang dari Jajasan, tsb. ditetapkan sdr2 . Kartiharsojo 
."dan Wedomartojo: 

IMAGELANG 
LATIHAN ULANGAN 

BINTARA 
Pada tgl. 17 Pebruari 1954   

 KEDJAHATAN2 JG. TERDJA- 
DI DI KABUPATEN2 

Menurut keterangan fihak resmi 
selama th. 1953 kedjahatan2 

Semarang 2091 kali, 

perkara belum dapat keterangan 
Kendal 2036 kali, 922 
keterangan dan 1114 
lum dapat keterangan: 

lum dapat keterangan. 

jang | 

mendapat 
perkara be- 

Grobogan 
4639 kali, antaranja 2186 perkara 
mendapat keterangan dan 2453 be- 

idjam 08.30 bertempat dilapangan 
| Tentara Magelang, telah  dilang- 
ysungkan  Upatjara Pembukaan La- 

sitihan Ulangan Bentara Terr. IV. 
Latihan tsb. diperuntukkan bagi 

anggauta2 A.D. terdiri dari wk. 
Komandan Regu sampai Komandan 
Peleton jang berpangkat  Pradjurit 
I sampai Sersan Major, sesuai de- 
ngan rentjana pembangunan dan 
pendidikan Angkatan Darat dalam 
wilajah Terr.IV. Lama latihan 

: akan memakan waktu sampai ki- 
ra2 7 bulan lamanja bertempat di 
Sekolah Kader Infanterie . Mage- 
Yang. Adapun latihan tsb diikuti 
oleh sedjumlah 300 orang siswa 
lebih jang berasal dari  wilajah 

| Terr, IV, : 

  

buruh . 

sebagai Djuara S.L.P.T. Jogja men- 

Pati Diamuk Taufan 
| Dan Hudjan? (Lebat 
3700 Ha Sawah Dan Pekarangan Te- 

rendam Air-8 Ketjamatan Alami 
Kerugian? Besar 

(Oleh : Pembantu Kita ) 

jang bersangkutan didapat ketera- 
ngan bahwa dalam musim hudjan ini- dalam daerah wilajah Kab. Pati selama Ik. 10 hari jaitu tanggal 26/1 — s/d 5/2254 jil. telah 
mengalami hudjan jang sangat Jebat dan angin faufan jang menga- 
muk hingga menimbulkan kerusakan2 serta 
dikit a.l. Ik. Rp. 350.000.—, 3700 ha sawah, tegal, pekarangan, ta- naman padi, polowidjo dll. terrendam air dan beribu2 rakjat telah 
menderita akibat daripada bentjana alam jitu adapula jang kehila- 

kerugian jang tidak se- 

ke- 

da para korban Gunung Merapi 
hendaknja pula memberikan ban- 
tuan kepada para korban angin 
taufan ini. 

Untuk djelasnja hudjan lebat dan 
angin taufan itu terdjadi diketjama- 
tan2: 

Tambakromo: Dalam 2 buah de- 
sa ada 39 buah rumah telah rusak 
akibat angin taufan jang mengamuk 
diantara 18 buah roboh dan 8 buah | 
hantjur dengan kerugian jang. me- 
nimpa rakjat disitu Ik. Rp. 40.134. 
“Kajen: Dalam 11 buah desa ada 
2597 ha: sawah, tegal' tetah 
nang air jang ada tanamannja seluas 
891 ha dengan kerugian Ik. Rp. 106. 
910,—. Sementara itu 2365 djiwa 
penduduk telah menderita akibatnja. 
Ketjuali itu rumah2 jang roboh 'ada 
3 buah, jang rusik 7 buah dengan 
kerugian Ik. Rp. 1.965,—. 

Gabus: Dalam 10 buah desa ter- 
dapat 836 ha sawah, tegal dan pe- 
karangan telah tergenang air, dalam 
mana tanaman padi seluas 523 ha 
serta polowidjo mendjadi rusak de- 
agan kerugian Ik. Rp. 6050,— Lain 
daripada itu terdjadi pula rumah2 jg. 
terendam air sebanjak 680 buah, se- 
buah telah roboh dan 5 buah men- 
djadi rusak dengan kerugian |.k. 
Rp. 660.—. 

Winong : Dalam 8 buah desa, 
tanaman polowidjo seluas 171 ha 
telah tergenang air, 3 buah djem- 
batan rusak, 25 buah rumah te- 
lah roboh dan 74 buah rumah 
mendjadi rusak dengan kerugian 
Ik. Rp. 118:445.— 

Djuana : Dalam 16 desa terda- 
pat 73 ha sawah, tegal dan peka- 
ranganytelah tergenang air d'mana 
terdapat pula tanaman padi, bibit 
padi. polowidjo dll. seluas 621 ha 
telah rusak, sedangkan 3813 dji- 
wa penduduk telah menderita ka- 
renania. 

Djaken : Dalam 5 buah desa 
ada 2 buah rumah jang rusak 
dan 4 buah djembatan dgn keru- 
gan Ik. Rp. 5130.— 

Margoredjo : Dalam sebuah de- 
sa terdapat 120 ha sawah dan 
tegal telah tergenang dalam ar, 
sedangkan jang ada tanamannja 
berupa padi dan polowidjo seluas 
S2 ha telah rusak dengan keru- 
gian Ik. Rp. 37.390. 7 

Dakuhseti : Di desa Puntjof te- 
Jah terdapat 170 ha pekarangan 
dan tambak telah terrendam air, 
J0 buah rumah telah rusak dan 
sebuah djembatan rusak pula hing 
ga menimbulkan kerugian Ik: Rp. 
11.500. 

  

SMP NEGERI IV JOGJA — 
SMP II SOLO. 

Ketika tgl. 13-14-15- Pebruari 
1954 Rombongan Olahraga S.M.P. 
Negri IV Jogjakarta, jang terkenal 

djadi tamu S.M.P. Negeri III Su- 
rakarta. 1 
Adapun perlombaan jang dilang- 

sungkan di Solo adalah Volley - 
Ball (Putera -- Puteri), Sepak-bola, 
Rounders,  Ping-pong dan Bola 
krandjang. 

Hasil pertandingan2 itu ' sebagai 
berikut: 

Volley-Batl Putera S.M.P. IV 
S.M.P. TI 0—3. Volley-Ball Pute- 
DI SMP LV Pi SMP, TT Oa 
Ping-Pong S.M.P. IV — S.M.P. III 
9-16. Sepak-bola S.M.P. IV — 
S.M.P. TII 2—4. Rouders ' S.M.P. 
IV — SM.P, III 20—8, Bola-kran- 
djang S.M.P, IV — SMP. Ill 
0—1, 
“ Dari 6 matjam perlombaan SMP 

terge-f   

    III Solo mendapat kemenangan S$ 
matjam, Si 
ang 

- Dom pet Merapi 
Djumiah derma tgl, 17-2-1954.— 
Penerimaap baru : 

Rp. 81.411,59P 

3. 4,862,99 
  

Keluarga Guru/Pegawai/Murid S.G.A. "id 
Negeri I/U. Soerakarta ......i.i... 3 1000532 

Pelagjar2 S.G.A. ' Negeri  L—Tjandi 
Batu 71. Semarang Ko nan SAN Kk IA an LM eta 

Keluarga S.M.P. Negeri— Djl, Ngan- 
tenan 10. Kudus“... Dek uan ee s1 70,— 

Peladjar2 Sekolah S.M.E.A./Negeri— 
Lodjiwetan tengah 14. Surakarta...... ». 145,— 
Pamong Desa Ngurensiti Katj: We- 

Karidjaksa: Pati ae Na ».. 100,— 
Muid2 S.R. Kristen II. Purwokerto ,, IS,— 
Keluarga SMP PGRI. Batang 

Djl. Klidang Batang Wi Ye 60,— 
Murid2 S.R.6.th. Pakis Pos Taju Pa 

PN SANA Aan Aan 3 1 "3240 
Serikat Buruh Pegadaian Ranting 

en san Aa NN Tn ea u 50,— 
Guru2 dan Murid2d S.RVLNo.12. 

PES Pe an Pn BRA An 50,— 
SENI. No:3, Pati S5 ke One 2 42,50 

S.R.VI. Bendungan Krasak  Wonoso- 
De Ae na dn DU Er PE IN (5 41,70 

Murid2 S.R. VI. Sawangan Wil Pe- - 
nilik Sekolah Kutoardjo II. Kuto- 

APONO 3 Ka RA an 2 39 ,— 
S.R.VI. Todanan, S.R.IV. Ketilang, 
S.R.IV. Sambeng, S.R.III. Sendang 
S.R. Kadjengan dan Kp.Kb. Todanan 

Distr. Ngawen (Blora) .......ioiio.. 4S 38,80 
Sekolah K.P.K.B. Bajen Kutoardjo ,, 36,— 

Kepala S.R. VI. Kuripan Pos Purwo- 
KARNA Sai an 1 35,— 

Murid2 dar Guru2 S.R. VI No. 18 
TI eb oa MMI ab ARUN » 35,— 

Sdz. Oetomo Kepl. S.R. VI Sokanega- 5 
Ya: PE Berio Le BR AD ». 20,— 

S.R. Kanawi Katj: Sumagede Pos Ba- 
PENA AA Sa EN TER eka Ke NON 

Murid2 S.R.VI No.15. Sumagede Ba- 
PAN aa Ta sn AU Uh An 20,40 

Sdr. T. Atmosocdiro Kepl. S.R. VI No. 
18 Purwokerto di "Bantarsoka ...... 25, — 

Sdr. Soemodihardjo Kepl. S.R. VI di 
Karanggedong Pos Sumpiuh Banjumas ,, 25,35 
Murjd2 S.R, III Alasmalang Sumpiuh ,, 8,75 
395 Murid dari S.R. VI Pahondjean 
ON NA 2013 

Murid2 K.P.K.B. Kalibagor Sukaradja 
Aa ANN Aan Sebar naa Sa 6,40 

Murid2 S.R. VI Bantarsari I. Pos Gan- 
PN NA aa Se Ki maya Ma aon RA & 7,50 

Murid2 S.R. VI No. 3 Pituruh Wil. Pe- 
nilik Sekolah Kutoardjo II Kutoardjo ,, 16,75 
Murid2 S.R. III. Sawit Wil. Penilik Se- 

kolah Kutoardjo II Kutoardjo ... ,, 9,80 
Muria2 S.R. III. Lugu Wil. Penilik Se- 

kolah Kutoardjo II Kutoardjo ...... Sea 
Muria2 S.R. III Sukomanah Purwodadi 

Purworedjo Kedu Djenar ............ s7 LAS 
Sdr. S. Notohadi Kepl. S.R. 3 th. Ba- 

njutowo Katj: Dukuhseti Pos Taju ,, 5 — 
S.R. III Sokoagung Katj. Bogeler Kaw. 

Purwodadi Purworedjo Kedu ......... n 1, — 
Murid2 S.R. VI Ngombol Wil. P.S. Pur- 

wodadi I- Purworedjo ............... si 22,85 
Guru2 dan Murid2 S.R. VI No. 2 Pa- 

tihan Katj: Djekulo Kaw: Tenggeles 
PAN AN en inna 3 10,— 

Wakil Kepl. S.R. VI. No. 2 Tjondong 
KANAN aa Sea ba ar 0 

Murid2 S.R. III Penggarit Katj. Taman 
Ke Penta ANA ». “16:— 

Murid2 S.R. III th. Bulu, Petarukan, 
Iman Sean an MS TA 2 I— 

S.R. III th. Kebonan Batang ............ & I,— 
me VE NG S Batang hal 1,5 
Murid2 S.R. VI No. L. Tondjong “ 
TEA AA eeak Ae Soe »: 26,0 

Slurid2 S.R. VI. Pangkah II. Slawi 
Sa An enan Ai Mena Pe Bbm 9 13 — 

Sdr. H. Brahim Chafazie Guru S.R. IN 
Kp.Kb. Lobongkok Wil. P.S. Pemalang 
PAN TA aa na 3 3,50 

Murid2 S.R, VI. No. 2 Butuh Wil. Pe- 
..nilik Sekolah Kutoardjo II Kutoardjjo . ,, 19,25 
Murid2 S.R. VI. Kaliwatu Wil. Penilik 

Sekolah Kutoardjoll, Kutoardjo .. 3 Ga He79 
Murid2 S.R. VI Andong Wil. Penilik 5 

Sekolah Kutoardjo II Kutoardjo ... 11305 
Murid2 Kp.Kb. Kaliwatu Wil. Penilik 

Sekolah Kutoardjp II, Kutoardjo... ,, NS 
Murid2 S.R. VI Kalikotes dengan ling- 
kungannja Wil. Penilik Sekolah Kuto- 
ardo:k  Kutonrdjo "oa 26, — 

Murid2 S.R. VI Tapen. Wil. Penilik 
Sekolah Kutoardjo Il. Kutoardjo ... ,, 21,65 

Murid2 S.R. VI No. 2 Pituruh Wil Pe 
nilik Sekolah Kutoardjo II. Kutoardjo ,, 14,25 
Murid2 S.R. VI. Kaliwatukranggan Wil, 

Penilik Sekolah Kutoardjo II Kuto- . 
ardjo Hanan annanann anna Bean ek EA Sa 

Murid2 S.R. VI. Lubangkidul Wil. Pe- 
nilik Sekolah Kutoardjo II Kutoardjo ,, 14,75 
Murid2 S.R. HI Lagar Wil. Penilik Se- 

kolah Bijakenan Pati ion re 
Murid2 dan guru2 S.R.6.th. Gujangan 

PAP TPPU ET DPN EA F5 20,— 
S.R.No. 10 (PesajanganII) Purwokerto ,, 16,85 
Murid2 S.R. VI. No. I Butuh Wil. P.S. 
Kutoardjo II. Kutoardjo ............... 1 19,23 

Sdr. Z. Arifien Guru S.R. VI Kutasari 
Kebumen Purwokerto .....o.... Sh 

Kepala S.R. III Bandjarsari Wil. P.S. 
Adjibarang Kab: Banjumas 5 6,75 

Sdr. Hardjomartojo- Djl. Kliwonap 7 
Kulon dia: Se Sen an PARU Pn me  2S— 

Murid2 S.R. VI. Sruwohdukuh Wil. Pe- : 
nilik Sekolah Kutoardjo II Kutoardjo ,, 18,30 

Murid2 S.R. VI Kebasen Wil. P.S. Ba- 
Nnjannas ee ha ana ai . DGA0 

Murid2 S.R. III Ketug Wil. Penilik Se- 
kolah Kutoardjo II Kutoardjo ...... 5 4,25 

Pengantar Kursus Pengantar Ketenger 
Katj. Kebumen Purwokerto ......... 

Sdr. Sakin Kepl. S.R. VI Bandjarsari 
Katj: Sokaradja Kaw. Sokaradja 
KAA Na kn Da 

Sdr. Nilam Guru Kepl. S.R. IV Pegalo- 
ARA EN Nota MIA an aa nan Se OR 

S.R. Kedungwuluh Lor Katj: Patikra- 
dja Kaw: Kab: Banjumas ............ perna 

S.R. VI. th. Notog Katj: Patikradja 
Purwokerto Banjumas wo... js 2G 

S.R. III. Gambarsari Pos Notog ...... 3 ja 
Murid2 S.R. VI. Kaliglogoh Loano 
Kor ojo Ann da NS an Ta pu elata 

Kombongan Murid S.R. VI. Sumowono 
Kaligesing Purworedjo Kedu ......... aa 

Sdr. Soeparto dengan keluarga — Djl. 
Pontjol 204 Pav. Semarang ......... gn 25, — 

S.R. Latihan S.G.A.K. Pekiinden Sema 
PAP Ae ad agenda Layan Cena seakan Da peapasakan ee NN NO. 

Guru2 dan Murid2 S.R. VI. Negeri — 
Kintelan I- Semarang “..o.MW » 65,80 

Murid2 S.R. III Karanganjar Legok 
Senang AM ga nah Heni aa 9.93 

S.R. VI Pendrikan Utara I Smg. ... 2 71,80 
Persatuan Wanita R.T,  Mlatibaru 

Site Terngtang ir oaa pengen aelanananaan 119,52 
Anggaufta2 Militer, Civiel,. pekerdja 

harian Staf” D.PLADY/IVe ». 749,40 
Anggauta2 Pekerdja harian  Detase- 

ren “D/PkAD IV anta Ma Ha 
Anggauta2 Militer, Civiel, Pekerdja 

Harian Staf Gudang Peralatan D. 
PL.A.D./IV. Ke AON NN Tt 3 94,50 

Anggauta2 Militer dan Pekerdja Hari : 
an Gudang I. D.PLA.D./IV. ....., AN Visa 

Anggauta2 Pekerdja Harian Gudang 
H4 DPLADYIV an aan MA IR Iisa 

Anggauta Militer, Civiel, Pekerdja Ha- 3 
rian Gudang III. D.PLA.D./IV, ... PRA 

Anggauta2 Pekerdja Harian Gudang V, : 
dan Tempat Pembongkaran D.PLA. 

DIV an TE Ant SO Anggauta2 Militer, Civiel, Pekerdja Ha. 5 rian B.Pt. 5441 D.PLALDLV, .... Nu 

Djumlah: 

Sekolah Rakjat VI. Taman 
matjam-matjam, sudah. terpakai). 

Semarang, 18 - 2 - 1954 
Maluku Semara 

Rp. 86.274,58 

ng (36. pt. pakaian ber-         
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   mengenai bahan2 mentah m 
dalam keadaan ekonomi jang 

   

  

Sebagai negara pertanian, Indo-f "Tiara | Street 10 sebelum mengadjukan 
lok Arab-Asia dalam PBB, jang (nesia sangat berlainan dengan Die | Vjet in pan pa, Ngape itu 
engandjurkan kenetralan. Dika pang sebagai negara jang sudah)” ”“ 5. . Th Sana Nu ren 

takannja bahwa blok sematjam | diindustrialisasi — setjara besar2an. | Desa Ka Ik! ah. »€ Pn Las keras ps 
ini sungguh tidak mempunjai ke FBagi Indonesia, masalah jang diha- | MN Se aa lama tiga tahun terac - 2 ea 
utusan kolektif. Menurut Baig, |dapi jalah bagaimana dapat men | Dan Menewaskan 1400) rentjana ai Gran men anna, Asia tidak pernah ada kekua- |djual bahan2 mentahnja dipasar? Pen dudi -- Tuduhan tahun 0 liduga 2 3 aa 

tan ketiga, Sang: pentas dan semputara Mg dp) "MANA ENG Denga meskdpah agaknya Taat | Mengenai sembojan pemerintah |pat ega 'bahan2  makanar : Perantiis . TN Bi an re @ kta 
Magsaysay jang berbunji ,,Asia untuk juntuk diri sendiri. Akan tetapi se- PEMBESA iis malang OM Da 

bangsa Asja”, Bale mengatakan bah perti djuga halnja dengan Djepang Kosiis Me -a ukan, bahwa pa aya La Ana te gara wa slogan ini memang sebuah sem-| Indonesia pun membutuhkan - ada- | sukan2 Vietnam | o telah menje ya Lg nitagan ana tab Ta 
bojan baik, apabila mengjiptakan har|aja ,kekerasan didalam negeri”. | rang desa Than Thvong, jang ter | aa ian ''kabinet. Beberapa wak-| moni jang lebih besar dan bukan |Bersangkutan dengan kesukaran? | jetak 40 mil sebelah tenggara an Al . - Sa Mona 2. 
nja regionalisme diantara negara2. |jang dihadapinja sekarang ini, ma: | Hanoi dan penduduknja beraga- 3 Ng besar “Galafa? Sebuah. pi 

Baig menerangkan mengapa India 
menentang pemberian bantuan mili 
ter dari Amerika Serikat kepada Pa- 
kistan. 

- Apabila — sebagai pengganti bang 
tuan tadi — Amerika diperbolehkan 
mempergunakan pangkalan2 di Pa 
kistan, sudah barang tentu hal ini 
akan menimbulkan reaksi pada pi- 
hak RRT, jaitu membuat pangkalan? | 
dekat perbatasan India.. Pemberian 
bantuan militer Amerika akan mem 
punjai akibat buruk di Asia sebagai 

ngan negara2 komunis. 

suatu perdjandjian 

telah dikabarkan pula, bahwa da 
lam bulan depan suatu misi per 
dagangan dari RRT 
akan datang di Djakarta. (UP) 

keseluruhan, kata Baig. : 

Dibubuhinja keterangan?nja tadi 
dengan. pernjataan, bahwa uang jang 
sesungguhnja bisa dipakai untuk me|. Hari Rebo jl. 10- kantor tja- 
madjukan kesedjahteraan, dengan de bang2 Bank Rakjat Indonesia js 
mikian akan dialirkan kepada pe-|-ermasuk wilajah Inspeksi BR 
ngeluaran2 militer (Antara — AFP). | Djawa Barat jakni Bandung, Su- 

Sa medang, Garut, Tasikmalaia, Tji 

ut HTI 2 or rwakar utup, Tengkorak Ha- 5 
rimau Utk PM 

agan GIA hari Rebo oleh | »d. Presiden Direktur B. R. 

rena para pegawainja meletakkan 
ljabatan dan kuntji2 kantornja 

: @bheksar Sumatra Selatan sudah 
irir Djakarta kulit 

sekarang dikumpulkan di Ban- 

basah dan tengkorak se-ekor hari: 
mau, sebagai tanda mata kepadz 
Perdana Menteri. Harimau tsb. 

10 KANTOR TJABANG B.RT. 
Net TUTUP, 

  

jung untuk diserahkan - kepada 
oihak jg berwadjib, jaitu kepada 

L, 
S5. Suriaatmadja. Upatjara penje 
tahan kuntji itu telah dilangsung 
kan pada pukul 17.00 hari Rebo 
Tikantor Inspeksi B.R.I. 'Djawa 
Barat di Bandung. Peristiwa pe 
  

baru sadja ditembak mati disalah rjerahan kuntji dan penjelesaian 
satu daerah Bengkulu jang selalu proses2 verbal berachir 

waktu kira-kira 1 djam. 
dalam 

  

  Te nan kembali kota Seoul, berlangsung tiepat, walau sangat se- 
derhana. Dimana dulu berdiri dengan  megahnja gedung? besar serta 

“tinggi, kira didirikan gedung2 kerjil jang teramat sederhana: sedangkan 
bahan2 pembangunan jang digunakan “djuga sangat sederhana pula. Bah- 
kas eng pn dgunakan djuga buat tembok. Pada gambar: sebuah riu- 

nah di Seoul, jang sama sekali terbikin dari bekas kaleng2 bier.............. 

SSH LL 

  

    

  

DJANGAN PUTUS ASAW 

IMPOTIN TABLETT 
Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 
kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 
menolong. 3 

Tetapi sIMPOTIN TABLETT” jang akan sanggup mengem- 
akan: tenaga2 dan urat2 sjaraf jg kendor, mendjadi kuat 
dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali se- 
perti biasa. xa 
Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- 
kan ini obat. Pa 

»IMPOTIN TABLETT” terbikin oleh : h 
0 I-N.B. Agen2 lihat di ad. 2 

“| vertensi Amirosol Tea Tabib AMIRO DIN 
15 | KUSUMOJUDAN 95a—- SOLO ' 

MEA. 
    

  

anang apa ae 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki T l £ '“Ingan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas 

   
  

OBAT KUAT 
ISTIMEW-A 

£ & 

       

dan Kusur Pikiran, Kekuatan Penghafal 
a , 

berbukti segera, akan merasa lain dari pada 

  

NSOL untuk laki-laki jare kurang puas dan lekas habis 
obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 

V untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
5 tjoti : Sebotol Rp. 20.— : Ma 
2 VOL ntuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

AE TREAM untuk Dg res bunga Mempesona 
( TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
6 3 (SA 1 na Meiga laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Han Wap 
NO "HAIR CREAM untuk bilangkan rambut. Sebotol 

“ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJBLOP). 
2... Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.-— 
0000 HARUS TAMBAH 1596 ONGKOS KIRIM 

—. D.C. PHARMA Dijalan Riau/ Ternate — BA N DU NG 
“DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

LG en TEGENGA GEN 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang 

Toko Obat HOK AN Dj. kaya li4  R. Obat ,,KARUHUN 
Djokja dan Pekalongans Toko Obst Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay- Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogja, Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

Hd Ho Pe Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotfteek 
Belamat Tjirebot, So : 

      

    

ketan 

jp: Pee Pap 

  

   

menje babkan negara. 

Ika tidak mengherankan, djika Indo- 
'nesia mengharapkan dapatnja dila- 
'kukan perdagangan jang lajak . de- 

Nippon Times” itu selandjut 
aja mengatakan, bahwa baru2 ini 
di Peking telah  ditanda-tangani 

perdagangan 
antara Indonesia dan RRT dan 

diharapkan 

  

“Sudah Sewadjibnja Djepang Bajar Kerugian 
Perang: Andjuran Nippon Times M0 

SURAT KABAR Djepang jang berbahasa Inggris ,,Nippon 
Times” dalam tadjuk rentjananja hari Kemis Sa mengem Ka- 
kan saran2nja, bahwa Djepang dapat memberi | Pa Kennda Indonesia dengan djalan menunai kan kebaktiannja dosa | daripada penggantian kerugian perang. Bukannja . Tana Dat. ita harian tersebut, bahwa Indone sia meskipun ' Kajan an bahan2 mentah jang “berharga kini sedang ena ran2 ekonomis dan keuangan. Pe rsediaan2 emas mn makin tje 
pat mendjadi berkurang: sedang djatuhnja harga Bana tersebut 

    

    

   

   

         
  

, tadi, 
duknja telah ditewaskan dengan 
-embakan2 mitraljur.  Diumlah 
penduduk semuanja ada 2.000 
orang. Rumah2-nja dibakar dan 
diledakkan dengan dinamit. 

Hanja 600 orang dapat menje 

sawah, dan menurut mereka, pe 
njerang2 datang menjaru sebagai 
petani biasa, sendjata2-nja disem 
bunjikan. Dengan sangat menda 
dak mereka memitraljur, memba- 
kari rumah2, rumah piatu, gere 
dja, sekolah d.LI. 

Seterusnja diumumkan, bahwa 
20 orang paderi dan biksuni bang 
sa Perantjis dan Laos gama 
Katholik), Rebo telah ditjulik dari 
Thakhek, Laos Tengah. 

(Antara-UP) 

Tie Betjak 
Djakarta 

Semua Akan Diberi Djas 
Hudjan 

KOTAPRADJA Djakarta 
dewasa ini sedang menjusun rentja- 
na usul jang menetapkan, 
tiap-tiap pengusaha betjak diharus- 
kan untuk memberikan djas hudjan 
kepada tiap-tiap pengendara berjak. 
Djas hudjan ini harus dianggap se- 

bagai inventaris dari betjak jg. ber- 
sangkutan. , 

Tindakan ini dapat dianggap se- 

  

baiki nasib para pengendara betjak. 
Mengenai hal ini fihak kotapradja 
akan mengadakan perundingan2 se- 
perlunja dengan para pengusaha be- 
tjak jang bersangkutan. 

  

Ho Mengepung 

Dien Bien Phu 
400 Pesawat Jet RRT 
Dekat Batas Indo China? 

RADIO VIETMINH pada aa 
Kemis mengumumkan bahwa pa 
sukan2 Vietminh telah menge- 
pung benteng Perantjis Die Bien 
Phu dekat perbatasan antara Laos 
dan bagian barat-daja Tonkin, 
Tonkin, dan telah memukul mun 
dur dua pertjobaan jang dilaku- 
kan oleh pasukan2 Uni Perantijis 
untuk bergerak kearah perbente- 
ngan tadi. Menurut Radio Viet- 
mirh, pertjobaan gerakan kearah 
Dien Bien Phu itu telah dilaku- 
kan oleh sebuah bataljon Peran- 
tjis dan sebuah batajon serdadu2 
bangsa Afrika pada tanggal 15 
Februari jl, sedangkan lima per- 
tjobaan serbuan lainnja oleh pa- 
sukan2 Perantjis jang ' dibantu 
oleh artileri dan pesawat2 terbang 
telah digagalkan pula pada tang- 
gal 5 Februari jl. Gu 

Sebuah berita lainnja jang di- 
siarkan oleh Radio Vietminh me 
njatakan bahwa pasukan? gerilja 
Vietminh telah menjergap se- 
buah konvoi Perantjis jang terdi 
ri dari 20 buah kapal meriam dan 
perahu2 bermotor di Sunggi Me- 
rah. Dalam serangan itu 3 buah 
perahu bermotor terbakar dan 2 
kapal meriam dirusakkan. Dikata 
kan selandjutnja bahwa lebih da 
ri satu bataljon serdadu2 Peran- 
tjis dan Afrika telah tewas dalam 
pertempuran2. Radio Vietminh 
menambahkbn bahwa dalam sera 
ngan terhadap kereta api tentara 
didekat Haiduong didelta Tonkin, 
pasukan2 gerilja Ho Chi Minh 
pada tgl. 31 Djanuari jl. telah me 
newaskan 600 orang serdadu Uni 
Perantjis dan melukai 300 orang 
lainnia, termasuk seorang major 
dan 3 orang kapten. 

Pesawat jet RRT dari 
Korea. 

Dari New York, U.P, sementara 
itu mewartakan bahwa menurut se 
buah berita dari "sumber dinas ra- 
hasia” jang dikutip oleh mingguan 
Amerika "Newsweek”, achir2 ini te 
lah dikabarkan adanja gerakan jang 
sangat penting oleh  pesawat2 jet 

dengan Indo China. Menurut beritr 
tersebut . antara 300 dan 400 buah 
pesawat jet. telah ditempatkan  un- 
tuk keperluan pasukan2 . militer di 
bagian selatan RRT, dimana anggo- 

bahkan, bahwa apabila pihak Ho 
Chi Minh nanti menggunakan pesa- 
wat2 jet untuk membantu gerakan2 
nja, maka gambaran peperangan di 
Indo China akan berobah seluruh- 
nja. (Antara) 

$ | Biaja Pertahanan Ing- 

     
     

    

   

Ng KABINET konservatif perdana 
| menteri Inggris S 
TERI hari Haha 

: heh (program pertahanan ,,baru” 

|rekord da Churchill memanggil 

  

Tambah 

Mahal     
gris Jang Baru 

ir Winsion Chur 
telah menerima 

, masih merypakan 

  
ma Katholik. Menurut komunike 

kira-kira 1400 orang pendu 
| strategis jang berada di... 

  

   

:amatkan diri: ketika serangan ter k 
djadi, mereka sedang bekerdja di 

Raya 

bahwa 

bagai usaha sosial untuk  memper-| 

   

'dato chusus mengenai pertahanan. 
Ia menghendaki suatu . persediaan i    

'jang bisa mengirim kekuatan setja- 

ra tjepat ke-daerah2 kesulitan dima- 
na djuga bisa terdjadi. 

     
   

    

    

| Pada awal bulan ini“ Churehill 
menjatak: 1 pidatonja dim 
ca madjelis rendah, bahwa bila 

tertjapai suatu persetudjuan ..,jang 

dengan Mesir, maka pasukan2 di- 
sana bisa turut. membantu  tjada- | 
ngan strategis di Inggeris. Di Teru- 
san Suez ditempatkan Ik. 80.000 
seredadu Inggeris. (UP) 

16 GADI! SELAMA 3 BULAN 
UNTUK MERAPI. 

Sampai saat ini Gubernur Dja- 
wa Timur telah mengirimkan 
uang kepada Gubernur  Diawa 
Tengah sebanjak Rp 52.385.— 
untuk aon n Koenda aan 

unung Merapi. Uang itu dida 
pat dari berbagai usaha dan sum 
bangan. Pengumpulan dan usaha2 
lainnja kini masih diteruskan. 
Perlu kiranja ditiatat, bahwa pe 
gawai2 kantor Gubernur Djawa 
Timur menjerahkan 196 dari ga- 
dji pokoknja selama 3 bulan utk. 

“dapat menjokong prasangka 
tang adan 

ill htuas terbenam dalam air pada dja 
-| man manusia.” 

lajak” dalam sengketa Terusan Suezp# Pangkalan Angkatan Udara Max- 

nama ,,Unipersitet Udara”. 

IRahasia Kota Atlantis 
IISebenarnja 'Tjerita2 Tentang Kota Jg 
(Tenggelam Dim Lautan Hanja Chajal 

D0. (Oleh: Alfred King — Pembantu Kita) 

SEORANG. SARDJANA J 

mudera Atlantik” serta kota2 jg 

ban atas sebuah pertanjaan jang 
| Apakah pernah ada daratan dite mpat dimana 
dan Atlantik sekarang terbentang? 

»Dari bukti2 jang ada, timbul 
kemungkinan bahwa banjak jang 
akan memberikan djawaban ,,ja” 
dalam perdebatan ini. Tapi dara- 
tan ini terdapat lama sekali sebe 
lam manusia telah dilahirkan. 
Kota ,,Atlantis jang hilang” atau 
sebuah kota Pasifik ig ,,Hilang” 
menurut prasangka mempunjai 
yenghuni manusia, malah manu- 
sianja itu telah mempunjof per- 
adaban jang agak tinggi pula: 
hanja orang belum mendapatkan 
bukti barang sedikit djuga jang 

ten 
tanah daratan jang 

Dr.. Morris adalah anggota staf 
Research Studies Institute pada 

well, jang lebih terkenal dengan 

Dengan memperluas thesisnja 
bahwa ,,semua pantai masih mu- 
da usianja, oleh karena permuka- 
an air senantiasa berobah,” Dr. 
Morris berkata: ,,Bukalah atlas 
tuan dan lihatlah peta Laut Arab, 
jang terbentang pada siku2 anta 
ra tiga semenandjung jang me- 
nondiol jaitu India, Arabia, Soma 
lia, dan sebagian dari Pakistan 
dan Iran. Daratan2 itu menurun 
dengan tjuram kesebelah pantai, 
dan kemudian turun dengan tju- 
ram nula dibawah air sampai 
12,000 kaki didekat Somalia dan 
sampai 6.000 kaki ditempat-tem 
pat: lainnja. 

.Sekarang kita bertanja, bagai- 
mana tanah2 daratan ini menda-   sumbangan korban Merapi itu. pat: garis pantainja, sudah sediak 

  

pena, IT 
au pemerintah 

“Tuas. Rentjana terachir ax 
chani dan kesehatan. Dalam inter 
an Sierra Madre di Pilipina, Taru c mer 
ia menjokong presiden Magsa 

Tarue Sedia Mi rahkan Des. 
kara Hak Pada Pengadilan 

PANGLIMA tertinggi" pasu kan2 Huk, 
intervieuw dengan wartawan Manilla Times Rebo malam mengata 
kan, bahwa ia bersedia untuk menjerahkan perkara Huk kepada 

pi Taruc menambahkan, bahwa terketjuali djika 
lipina menjelesaikan mas'alah Huk ini dengan 

lebih banjak pengertian dan sikap tenggang-menenggang, 
ngan antara Huk dan pemerintah Pilipina ini akan berlangsung utk 
waktu jang tak bisa ditentukan lamanja. 
diadakan saling pengertian istimewa, seruan itu ditudjukan kepada 
wakil2 pemerintah jang kini mengadakan 
Casto Aleandrino di Luzon selatan. Taruc mengatakan, bahwa 
Alejandrino mendapat sokongan dari semua rakjat jang tjinta ke- 
merdekaan di Pilipina. Taruc djuga mengadjukan tiga rentjana ke 
pada presiden Ramon Magsaysay jeng terutama2 ditudjukan terha 
Gap demokrasi internasional dan stabilitet internasional, 
ngandjurkan diadakannja perubahan2 pertanian. Fasal kedua rentja 
na tersebut mengenai usaha2 untuk memenuhi sendiri kebutuhan2 
rakjat Pilipina termasuk pendjualan atau pembelian tanah2 jang 

adalah BN rentiana perbaikan 
w 

1ys ay. 

Luis Taruc, dalam 

pepera- 

Taruc berseru supaja 

perundingan2 dengan 

dan me- 

ro- 
g diadakan dipegunung- 

aah, bahwa hingga kini 
(A.F.P.) 5 

vi 
Y 

  

TJ AT U R Kenalkan:Njo- 
NDONESIA nja F'. Heems- 

  

53.5.5.. 
Djuara Tjatur Wanita Belanda J g Ulung 

»TJINTA UNTUK MENA NG,” 
habis bertanding melawan Mevr. 

laku. Gaunnja potongan slack 
Tenan tapi tjukup tersisir rapi 

a be 

tidak suka pakai badju 
mang ia tak suka supaja dirinja 

Daja penariknja terletak pada   
RRT dari Korea keperbatasan RRT |- 

ta2 pasukan2 Ho €hi Minh telah 
diberi latihan2. 

Mingguan ”Newsweek”  menam-j   

sinar matanja jang terang dan air 
muka jang simpatik. Dan ini ada ' 
buktinja. Sebelum- ia kawin, pa 
da saat ia sedang bermain tjatur" 
dan tidak ada orang jang berani 
mengusiknja, mendadak  seputjuk 
surat datang melajang kepadania. 
Surat itu datang dari kekasihnja 
jang dengan tenang menunggu di 
ambang pintu. Dengan senjum 
Fenny membuka surat itu dan 
kekasihnja sudah puas dengan dja 
waban Fenny jang berupa .,ang- 
gukan” tanda setudju.  Setudju 
akan nanti berdjalan-djalan sete 
lah pertandingan selesai. Dan 
waktu orang tanja kepada Fenny, 
mengapa kok ia masih sempat 

Probleem No. 3 (Mr. G.C. A. Oskam) 

Gjuaraan tjatur wanita negeri Belanda. Memang tepat. Tjinta utk. 
menang dan bukan menang untuk nama adalah mendjadi tudjuan 
nja. Memang ia seorang sederhana, 

jan dengan warna ,,dof” atau agak suram. dan bukan 
memilih warna berkilau-kilauan sehingga menjolok mata. 

ig open” alias pundak terbuka. Jah, me- 

mun ia tjukup menarik... Bukan karena wadjah tjantik. Dan bu 
kan dirinja dibuat-buat agar keli hatan menarik. : 

    

    
    

  

kerk 

begitulah katanja waktu ia 
Roodzant dalam perebutan ke- 

dalam pakaian dan tingkah 
warna abu-abu, rambut tidak ber 
dan tidak berlipstick. Gemar 

Ia pun 

mendjadi perhatian orang. Na- 

membatja surat pada waktu itu 
djuga, djawab Fenny: ,,Kalau 
suratnja tidak saja batja atau saja 
unda membatjanja, saja kuatir 
kalau hatinja luka.” Dan sifat 
inilah, sifat kehalusan dari se- 
rang wanita, jang membuat sua 

#minja beruntung memiliki Fenny. 
"Achir ini Fenny Heemskerk di- 
(undang dikota Blaricum untuk 
bermain simultaan menghadapi 
28 penggemar  tjatur termasuk 
walikotanja dan kebanjakan kaum 
prija. Hasilnja? 17 menang, 6 re- 
mis, dan hanja 5 kalah. Baik bu- 
kan? Itulah prestatie seorang 
tokoh tjatur wanita. Kapan ja 
kita di Indonesia mempunjai se 
bagai Fenny Heemskerk? 

Putih: Rel, Mgl, pion f2, 
e4, d5, dan c6 |   buah). 

Hitam Rf6, a5, c7, d6, 
e5, 22 dan h3 (7 
buah). 

Putih djalan dulu dan 
apa dapat menang? Tjo- 
ba terangkan. . 

. Djawaban | ditunggu se- 
lambatnja tgl 1 Maret 
1954. 

Hadiah untuk nilai ta- 
hun jg. lalu kami sampai- 
kan kepada: Sdr. Liem 
Boen, Kwan, Petelan Lor 
888 Semarang. 3 

Kami utjapkan selamat. 
  

HARI SABTU siang denga, men- 
dadak, Nusakambangan mendjadi ke- 
ruh dan kegelisahan pegawai2 pen- 
djara timbul karenanja setelah terdes 
ngarnja berita segerombolap orang 
bersendjata lengkap sedjumlah kl. 45 
orang kabarnja mamasuki post Gli- 
ger (Nusakambangan). 

Alat2 negara jang diberitahukan 
hal itu segera mengadaka,  penge- 
djaran/ pembersihan atas terdjadinja 
peristiwa tsb. tetapi sehingga berita 
ini ditulis hasilnja belum diketahui     dengan pasti, Bea 

: 

Kabarnja dim pada itu seorang kap 
ten gerombolan  mengantjam akan 
menembak dengan pistol terhadap 
seorang voerman jang kebetulan ber- 
djalan disitu apabila melaporkan ke- 
pada jang berwadjib. Dap mereka 
itu diketahui djuga memakai lentja- 
na bulan sabit, sonder sepatu dan 
kemudian terus memasuki hutan se- 
kitar Gliger (Nusakambangan). 

Berhubung dengar berita dan ada- 
nja peristiwa tsb., maka sementara 
itu lalu lintas antara ' 'Nusakamba- 
ngan-Tjilatjap, baik pegawai2, mau- 

Nusa K ambangan Diserbu Grombolan? 
pun tamu2 tidak diperkenankan ke- 
luar/masuk Nusakambangan, terke- 
tjuali anggauta TNI jang bertugas 

disitu. 1 
Sementara itu pihak jang berwa- 

djib masih menjelidiki akan kebena- 
rannja berita ini, apakah memang 
benar2 ada gerombolan jang mema- 
suki Nusakambangan dengan djalan ' 

| naik perahu, sedang menurut kenja- 
taan disekitar pantai Nusakambangan ' | 
tiada bekas2 perahu jang ada disi- 
tu. Sampai sekarang enjelidikan da 
lam hal ini masih dilakukan, (Pia), 

  

   
  

ANG realis telah membukakan 
pintu kenjataan kepada pengarang tjerita2 dongeng jang romantis 
jang memperoleh penghidupan jang lumajan dari kepertiajaan2 
ama tentang adanja sebuah ,,kota jang telah hilang didasar Sa- 

didiami manusia dan tanah da- 
-ratan jang terkubur didasar lautan. Sardjana jang realis itu, Dr. 
Frederick Morris, dalam pidatonja dimuka rapat seksi Perkumpu- 
dan untuk Memadjukan Ilmu Pengetahuan Inggeris dengan meng- 
ambil atjara ,,Pantai dan pasirnja”, berkata: ,/Saja dapat menjebut 
'banjak pantai dan pasirnjas tapi saja akan menutup dengan djawa 

dimadjukan oleh banjak orang : 
samudera Pasifik 

# 

berapa lama daratan serta laut? 
mengambil bentuk seperti jang 
terdapat pada waktu ini? ,.60 

2 

|djuta tahun jang lalu- dan ini be- 
lum seberapa lama dibandingkan 
dengan usia bumi kita, masa ini 
adalah pada awal Djaman Mam- 
maltanah plateau India  bersam- 
bung lebih djauh kesebelah barat | 
sampai ketempat dimana seka- 
rang terbentang Laut Arabia: dan 
laut jang tak berapa dalamnia me 
agenai banjak dari daratan itu an 
tara India utara dan Mesir. 

sTidak ada dari daratan atau 
laut jang mempunjai bentuk se- 
verti jang terdapat sekarang ini. 
Tapi pada djaman lama sesudah 
itu '— saja tidak dapat menjebut 
kan angka tanah longsor memisah 
kan daratan ini jg mengakibatkan 
ada tanah disekitar tanah longsor 
jang naik sampai tinggi, semen 
tara ada pula jang terbenam ke 
dalam laut. Air laut menggenangi 
tanah jg terbenam itu dan pantai? 
jang tjuram timbul disebelahnja. 

»Daerah itu mengambil bentuk 
hampir seperti jang kita lihat se 
karang ini, meskipun perobahan2 
ketjil berdjalan terus sampai saat 
ini. Telah saja katakan bahwa 
saja tidak dapat menjebutkan 
angka, tapi peristiwa besar itu 
terdjadi tidak lama sebelum dja 
man manusia. 

sIni menundjukkan kepada 
kita bahwa garis pantai didaerah 
jang kita peladjari masih muda 
usianja, dan bahwa garis2 benua 
dan laut mungkin telah menga- 
lami perobahan sangat besar.” 

Berbitjara tentang Samudera 
Pasifik, Dr. Morris berkata: 

Kita tidak menghitung lautan 
jang dilingkari daratan disepan- 
djang Asia dan Australia terma 
suk kedalam bagian samudera jg 
sebenarnja — kita hanja menghi 
tung rentetan pulau2 berbentuk 
gerbang jg mendinding laut dari 
kedua benua itu. 

Gerbang pulau2 itu timbul de 
ngan tjuram sekali dari dalam 
samudera, sehingga tingginja ada 
Pan 20.000 sampai 40.000 
aki. 
»Dengan inilah timbulnja gu- 

nung2 jang tinggi dan samudera 
jang dalam jang berbatas dengan 
rentetan pulau2 jang terbenam 
pada saat jang sama — kedua2- 
aja adalah akibat gerakan jang 
sama dari kulit bumi. Bentuk dan 
ukuran dalam Samudera Pasifik, : 
dengan semua gunung beravinja, 
terdjadi selama 40 djuta tahun jg 
lalu. 133 

»Semua kenjataan ini memba 
falkan dengan segera semua cha- 
jalan, bahwa bulan adalah terdja 
di dari kepingan (petjahan) Samu 
dera Pasifik, dan bahwa bumi 
masih mengeluarkan debu panas 
dan masih menimbulkan gempa, 
karena umur bulan djauh lebih 
tua — mungkin sudah bilionen 
tahan, dan bulan djauh lebih 
besar dan akan mengisi semua 
'obang2 bumi dan akan naik 
lebih tinggi dari pegunungan Hi- 
malaya. 
Semua pantai Samudera Pasi- 

fik masih muda.” 

Djerman Penuh 
»Polisi2” 

Tuduh Menuduh Anta- 
ra Blok Barat Dan Timur 

DALAM sidang hari Rebo da 
lam Konp. 4-Besar, timbul dakwa 
mendakwa dan sangkal-menfang 
kal antara pihak Barat dan Sov- 
jet, mengenai kekuatan pasukan2 
kepolisian dan para-militer di 
Djerman Barat dan di Djerman 
Timur. Menteri luar negeri Peran 
tjis, Bidault, mengatakan bahwa 
di Djerman Timur ada pasukan2 
kepolisian rakiat jg ditempatkan 
ditangsi2, berdjumlah lebih dari 
300.000 orang. Molotov sangkal 
pernjataan ini, dan dikatakannja 
bahwa pernjataan Bidault itu di 
dasarkan atas laporan2 jang tidak 
objektif. Sebaliknta, kata Molo- 
tov, di Dierman Barat ada pasu 
kan2 militer dan para-militer 
Djerman jg berdjumlah 368.000 
orang. 

Seperti telah diwartakan. dim. 
sidang tadi Molotov mengadjukan 
sebuah usul mengenai kepolisian 
Djerman Barat dan Timur. Bunji 
naskah usul tadi adalah sbb.: 

.Pemerintah2 Perantjis,  Ing- 
3ris, Amerika Serikat dan Soviet 
Uni berpendapat, bahwa sebaik- 
nia mereka mengadakan persetu 
djuan mengenai kepolisian Djer 
man, baik di Djerman Timur 
maupun Barat, jang menentukan 
soal2 perihal kekuatan dan per 
sendiataan segala matjam kepoli 
sian.” 

    

tersebut dalam 

Kembar empat dari Philipina, Njonja 
San Fernando baru2 ini telah melahirkan empat anak kembar. Mereka 
adalah (dari atas kebawah) Angel, Benjamin, Carlos dan 
tundjukkan dengan urutan dari kelahiran mereka. 
dan Daniel, jang telah mendapat ke sukaran untuk bernafas, anak-anak 

   

   
   

     

                  

         

    

               

    
Maximina  Ronia “ Canlas dari 

Daniel diper- 

Ketjuali Benjamin 

keadaan sehat.   
  

Kedok Mas Ratu 
Takhouti Mesir 
Lagi Sebuah Makam Radja Je Beru- 

mur 2500 Tahun 
John Macco mack — Pembantu Kita) 

RATU TAKHOUTI MENINGGAL 

(Oleh: 

kira-kira 2.500 tahun jg lampau 

Diketemukan 

dunia didekat Cairo 
dan isi makamnja baru ini telah 

dipamerkan bertempat digedung arija Cairo. Dalam keadaan ter- 
pelihara baik, barang2 itu tidak sedikit diumlahnja dan berbagai 
matjamnja. Jang paling berharga dari semuanja ialah sebuah ke- 
dok dari mas, jang membuktikan "bahwa ratu jang meninggal itu 
adalah seorang jg berparas amat elok. Bekas dari badju jang di- 
pakainja waktu dimasukkan keli ang kubur menundjukkan bahwa 
kainnja ditaburi dengan bintang2 dari mas serta kembang lotus. 
Sebagian besar dari bahan pakai an itu sudah lama hantjur, tapi 
sobekan2 jg dapat dikumpulkan terbikin dari kain linen jg sangat   
diketemukan dan kumpulan ba- 

rang2 itu djuga - terdiri dari 35 
' vials dari mas jang “ disembahkan 

halus tenunnja. 

Sarung djari tangan dan kaki 
dari mas jang halus buatannja, su- 

atu benda istimewa jang dipakai 
pada pemakaman orang2  bangsa- 
wan pada djaman itu, djuga- telah 

kepada Dewa Hathor (kepala sa- 
pi) dan sebuah lambang hati besar 
atas mana tertulis kalimat andju- 
ran supaja hati wanita tidak harus 
dibebani terlampau berat : pada 
timbang keadilan didunia baga. 

Seorang petani Mesir, Abdel Aziz 
Rehman, menemukan “ makam Ra- 
tu Takhouti itu. Dia sedang mem-   badjak. sawahnja jang: terletak. ki- 
ra2 20 mil dari Cairo,” pada su- | 
atu “hari ditahun 1951. Udara pa- 
da hari itu sangat panas dan dia! 
berserta sapi pembadjaknja sedang ! 

sangat letih, ketika tiba2 mata ba- | 
djaknja menjintuh suatu benda ke- | 
ras. Setelah diperiksa rupanja disi-' 
tu. adalah sebuah kuburan. Abdel! 
Aziz Rehman lalu berhenti mem-! 
badjak “dan memanggil segenap : 
kaum kerabatnja untuk berapat di- 
mana dia mentjeritakan tentang : 
apa jang diketemukannja itu dan: 
rneminta kepada mereka mna 
merahasiakan benar hal itu kare- 

na. dia bermaksud untuk mentjoba! 

mendapat kekajaan dari isi kubu- 
ran itu. 

Akan. tetapi berita tentang per-' 

maka djawatan barang kuno Mesir 
dapat mengambil pengawasan atas 

Ikuburan itu. 

Ratu jang ditanam dalam ma- 
kam itu dapat dikenal sebagai 
permaisuri dari Radja Psameterik. 
dan ibusuri dari Radja Arpies. 
salah seorang dari radja2 Dinasti 
jang ke-26 (tahun 550 Sebelum 
Kristus). Radja Apries ini adalah 
Phirun Hophbra jang tentang diri 
nja. dapat dibatja - dalam Buku 
Radja2. Dia adalah menggantikan 
Phirun Necoh, jang telah menga 
lahkan Josiah, Radja dari Judah, 
dalam pertempuran “di Megido. 
Radja Apries sendiri achirnja di 
alahkan pula oleh Nebuchadnez- 
zar, radja Babylon, dan setelah tu 
run dari tachta dia digantikan 
oleh seorang djenderal Mesir, 
Amasia namanja. 

Selain dari nilai intrinsiknja. 
serta sifat kunonja, benda2 jg di 
ketemukan itu telah memberikan 
kepastian sekali lagi tentang ke- 
benaran sedjarah jang dikisahkan 
dalam kitab Indjil, menurut Zaki 
Saad, seorang ahli archaelogi Me 
sir jang ternama, dan membajang 
kan tentang kehalusan kesenian 
pada djaman itu. 

Dapat ditambahkan bahwa pe- 
tani jang menemukan kuburan 
itu telah diberi hadiah uang seba- 
niak 500 pon oleh pemerintah 

Mesir.   
  

— Ibarat Kutu Jang — 
| Menggigit Hartawan 
i ABBE PIERRE, jang pernah memobilisir gerakan2 sosial Pe- 

rantjis jang terbesar dalam tahun2 belakangan ini dengan menjedia- 
kan tempat tinggal sementara dan, pakaian bagi mereka jang mis- 
kun dikala timbul gelombang dingin dalam waktu ig. lampau, hari 
Rebo menjatakan dalam sebuah djamuan makan Rotary Club di 
Paris : "Kami se-akan2 kutu jang melontjat dari kerandjang sam- 
pah kemedja makan kaum jang berkuasa”. Pierre jang karena tidak 
suka publisitet, namanja mendjadi terkenal diseluruh Perantjis se- | 

tetapi hanja orang ketjil biasa”. | 
1d 

melupakan akan kewadjiban. 

Ia menambahkannja, "kalau orang2 jang berpengaruh bangun 
! dun berusaha menolong jang lemah, maka kita akan kembali ke- 

kerandjang, tetapi bila tidak, kita akan terus menggigit hingga me- 
| rera mentjurahkan perhatian kepada kita”. Ahbe Pierre achirnia 

berseru kepada mereka jang sedang berkuasa dilapangan apapun 
|L.. djuga, supaja sedjalan dengan kekuasaan jang mereka miliki, tidak 

landjutnja menjatakan : “kita biikan Napoleon atau Joan of Arc, 

istiwa tu dapat djuga  ketelinga 
pihak berwadjib, tapi “ barulah se-j 

sudah. dipanggil bantuan tentara 

Kalaa Baji 
Kepala Dua 
Je Satu Sakit Pilek —Jg 

“Lain Sehat2 Sadja 

BAJI JANG berkepala dua 
di Indiana, sedang menderita Y 

penjakit selesma pada kepala 
jang lainnja tidak terkena, pe- 
njakit itu, demikian. diterang- 
kan. hari Rabu oleh dokter-ke 
luarga baji tersebut, I.W.EL 
berti. Dokter .Elbert mengata- 

kan, bahwa baji jang berumur 
dua bulan itu telah " diberi 
injeksi penisilin dipaha kirinja 
sebagai pengobatan terhadap 
selesma. Pada waktu itu kepa 
la sebelah kiri menangis kesa 
kitan, sedang .kepala sebelah 
kanan “kelihatannja tidak me- 
rasa apa2”. : 

Pengobatan itu berhasil ba- 
ik, demikian Elbert. Baji jang 
dilahirkan tanggal '12 Desem- 
ber jl. disebuah “rumah sakit 
di Washington, Indiana, pada 

umumnja mempunjai  keseha- 
tan jang baik. 

Elbert menerangkan, - bah- 
wa "adalah luarbiasa, “bahwa 

tidak kedua kepala terkena pe 
njakit selesma, mengingat pe 
njakit itu' mgnular, dan kedua 
kepala itu letaknja  berdeka- 
tan sekali” Selandjutnja EL 
bert menjatakan keheranannja 

bahwa hanja kepala jang  sa- 

kit sadja- jang “ merasai sakit 
karena djarum injeksi itu—   

    

  

    

2 PESAWAT PEMBURU KUO 
MINTANG DITEMBAK DJA- 

TUH DIATAS PROVINSI 
CHEKIANG. 

Kantorberita RRT ,,Hsin Hua” 
hari Rebo mengumumkan, bahwa 
2 buah pesawat terbang pemburu 
Tiongkok Kuomintang ketika per 
mulaan bulan ini telah ditembak 
djatuh diatas provinsi Chekiang, 
Tiongkok Timur. Menurut siaran 
tadi, pesawat jg pertama ditem 
sak djatuh ketika tgl. I Februari 
Jan jang kedua ketika 9 Februari 
jl, oleh meriam2 pendjaga pan- 
tar RRE na 

noh 

. PERKUMPULAN sepakhola. . 
didesa Vesoul, di Perantjis jang 
terdiri dari anak2 ketjil .sedang 
bermain bola diatas sebuah bu- 
kit. Sebuah pesawat-terbang-sport 
melajang dengan sangat rendah- 
nja diatas bukit 'itu sehingga 
anak2tersebut, karena takut, men 
djatuhkan diri dag .meniarap atau 
melentang diatas tanah. Diantara 
botjah2 itu ada seorang jo agak 
berani dari jang Jain2, Diambil- 
nja bola, ditendangnja. kedjuru-. 
san pesawat-terbang dan tepat ke 
na pada baling2. Pesawat-terbang 
itu terpaksa mendarat, 

DI BEDFORDSHIRE Inggeris 
ada sebuah perkumpulan sepak- 
bola Langford FC “jang dewasa 
ini menduduki tempat jang paling 
atas dalam daftar kompetisi. Apa 
sebab  Langford FC mendapat 
sukses itu ?, 2 

. Sebabnja, menurut kata orang 
di Bedfordshire, jalah karena di. 
dalam komisi kesebelasannja “du- 
dak...... dua orang wanita, 

Tidak diketahui, apakah  ma- 
suknja kedua wanita itu dalam 
komisi, disebabkan karena pandai 
main bolas “ Sea Bi bhn - moms 

4 8 . 
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PENGAWAS 1. 

Mendaftarkanlah hari ini juga pada : SEKRETARIAT IMS, 
Uang pendaftaran Rp. 75.— termasuk pemberian plaguette. 

MIL | 

: 
| 
   

          
Dengan ini kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada 
Saudara-2 sekalian jang telah membantu dengan tenaga, sum- 
bangan2 maupun fikiran pada waktu wafatnja Ibu/ Ejang/ 

a Ejang Bujut kamis . 1 

R. Aju Pandji Notomidjojo 
. . —. Di Rembang. x 
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5 “Rembang, 16 Pebruari 1937” 
— Atas nana keluarga, 
R. A. A. HADINOTO. ai 
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BARU TERIMA: 

The ,Cost-Cutter” 
| DIESEL TRUCK 
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3 :THAMES TRUCK 157” W. B. d/CABINE 4 PAKAI MESIN DIESEL 
Gjaanga melawan ! : 

-N8V. Handel 'Mj. Hin Yoe 

      
    

      
   

    
        

   

    

8     1 "0 FORDDEALER DJAWA TENGAH DAN TJIREBON 
2 BODJONG 76 — TELF. 2060. — SEMARANG 

AN         

    

5 Minta Perhatian! 
) Vnt. para langganan Harian Suara Merdeka ig. ada di kota 2 Padp 
12 sdr/sdri jang sering menerima koran laat, |... b) Tjalon langganan buat Maart j.a.d. jg ingin menerima ( “ n0mor perkenalan kira-kira tg. 22 Febr. ini, harap segera 1 hubungan dengan: : & Agen S.M” d/a TOKO “"A NA” atau dg. telf. No. 74. 
to Djanganlah membajar langganan ditrimakan kepada Io- ..per koran, atay membajar jg tidak dikasi kwitansi. 

TELAH LAHIR 
Anak kami jang pertama ENDANG PERWATI 

pada tgl. 10 Febr. 1954. 
Ibu dan anak dalam keadaan selamat. 

. Atas pertolongan Dr. Liem  Khe Tjong dengan para Gjururawatnja, kami mengutjapkan banjak2 terima kasih. 
Kami jg berbahagia : 3 Keluarga SOETOPO 

F3 Seteran Baru Gz. 1/8 Semarang. # PE NN EN KE : : Lipre 5 

City Concern Cinemas | | | 
  

  

  

  

Ini malam (4.17 th) 
   

ROYAL 

    
   
   
   

  

5.00—7.00—9.00 

TAKDIR ILLAHI” » x - 2 5 3g “Siti Tg. Perak — P. Ramlee — Neng Yatimah — LA 'D. Haris — D. Idris. 

pe ROXY 5 Ini Malam Premiere (Seg.4 Um.) 
2500—700—900- 

Pn »» LD SPULANG 
T. Djunaedy—Marliah Hardy—Djuriah— Lies Noor-Rehny Santy 

. Ini malam GRAND 5-70 is th) 

A.R. Tompel — 
  

    

Mg) WHITE SAVAGE IN LAND OF NO ESCAPE!        

  

    UNTVERSALANTERNAT :OMAL prmeaa: 

LORETTA YOUNG 
EF CHANDLER 

CO STARRING ” po 5 

(as (EX NEOL FRANCES DER 

se ALEXANDER SCOURRY 

   

  

   
   

    
   

    

   

  

   

I WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! 
V W RE TT th) Programma Ke —TI GA: 

4 meEreopOLE RE Xx 
- 1 10.30—5—7.15—915—1 Sore djam 2.30 

3 ictor Mature — Walter Pidgeon — David Brian 

  

   

    
   

  

   

7 F3 th) Programma Ke — EMPAT: 
  

       

ediveyag REX | OjaGatan 
. 10.30-—3.00 2.30 kh 5-—75-0i5 

1 PR 

! 
Robert Taylor — Elizabeth Taylor 1 7? (resiko 
Joan Fentaine TAG rge, Sanders sIVAN HOE (Technicolor) 
PERHATIKAN DJAM MAINNJA! (Kartu Bebas Tak Berlaku.) 

REX am Pengab Ini malam d.mb. WN: Ini malam Pengab 
4 im TDjagalan 4457-2915 A7 th) 

Anne Baxtes — Richard Conte | 
S9 m0 (LT Uh) 

: in Se Pe Jahg — Tao Chin 

»THE BLUE GARDENIA" |f, pa Ts'iang Li Lu Yen Ke Yiah" a33 Ba ah | : 
AKAN DATANG di: Jgmes Gayney L& Corinne Calvet — Dan Dailey 

METROPOLE ,WHAT PRICE GLORY” (Technicolor) | 

     Ban boat 

       

    

Perlombaan jang amat menarik karena keistimewaannja serta 
. melalui djalan-djalan jang lebih terpelihara ! 

200 Semarang — Solo — Jogja — Purworedjo-— Banjumas 

| Selain banjak piala-piala dan beraneka matjam 
| sediakan pula arlodji2 tangan ROLEX CYSTE 
| MASTER dan MOVADO untuk 3 Pemenang 

Pama penggemar sport: Marilah ke Semarang!! T |. Para mobilis Semarang seharusnja tak mau ketinggalan ! 

Pontjol 188, Tilp. 176 Semarang. uI 
Pendaft. ditutup 25 PEBR. 1954. 

: di AGAN aa 

TJAPEK ? LESU? LETIH? |P 
1 sm Lantaran bekerdja keras 

sepandjang hari ' tidak 
Malam mau 

PESERTA 

( 
1 
( 
( 
/ 
( 
/ 
4 

5.30—7.30—9.30 - 

LION DOLLAR MERMAID” “| 

  

Para peserta Rallye ,,Jajasan 17 
At “ 2 

Da, diperkuat dengan 
2. djuara-djuara lainnja dari seluruh jawa mengadakan 

  

V 

2 

Umum ! 

(Bantulah 
11 
: 

   berhenti. 
tidur makan 2 

mma 

barang-barang di- 
R, OMEGA SEA- 
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tablet: 

I aa “Terdapat pada”dealer2 setempat 
. : 5 3 . - at 4 pem 

|| yap 
-g 

  

(sehat tambah kuat. 

Terdjual disemua Toko 
—-. 

  

MAHA TONIK 
|Bangatiza 
Besok pagi seger kembali, tambah | 

  

  

M 
| THE RAMBLER OYCLE CO. LTD. 

|... ASHFORD. KENT. ENGLAND 
ii 

  

    Obat.     

  

   
jang murni da 
atkan, 
rambut.    

      

Indah pada ra 
meliharanja sehat. 

gung 

MEA 

untuk Rambut Bagus 

   

Tag KU 

mengandung minjak: 
n bahan' jang mengu- 

jang mentjegah keringnja 

memberi tjahaja jang 
mbut dan selalu me: 

     

  

selamanja menang- 
rambut :rapi 

rambut sehat selamania: itulah kese- 
nangan berganda dari obat rambut 

Ea jang sar purna 

BRvicREEM — £ 
OBAT RAMBUT JANG SA 

    

    

                        

   

  

dan Baik 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

BRYLCREEM 

dan 

  

2 PPA 1 h 3 

T BANJAK DIDJUAL DIDUNIA       
  

  

badan. 

lalu, telah banjak 
ISTIMEWA 

Ini anggur harum 
pemberian slamet 

N.   

Anggur KOLESOM ,,FIE MIN” jang sudah terken 

rupa penjakit seperti tak napsu makan, zenuw- 
nier, mata berkunang -kunang, kuping berbunji, 
rheumatiek, dan lain-lainnja. : 

UNTUK PEREMPUAN: orang 

T “Hrga per. Botol Besar Rp. 12.50 
29 

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

Pusat Pendjual : 

Toko 

Agen Djawa Timur : 

ANGGUR OBAT KUAT KOLESOM No. 1 ,FIE MIN 
(UNTUK ,ORANG LELAKI, PEREMPUAN TUA dan MUDA) 

, Hendaklah Tuan?, Njonja?, Pemuda, Pemudi, ting gal tetap muda ? 
Minumlah, selalu Anggur KOLESO 
Anggur KOLESOM 

SOM terpilih kelas satu, serta obat'an pendapatan paling baru, jang 

sekali terima surat pudjian dari segala pendjuru di Indonesia. 
untuk lelaki jang sudah tua baik pun muda jang 

baunja dan enak rasanja, selain boleh di buat sumbangan, lebih pantes di buat 
di waktu harian kawin bila digunakan dalam pesta, tentu menggembirakan se- 

2» » Kefjil Rp. “7.50 

Obat ,,FIE MIN YOK FONG“ 
Gang Warung No. 10 — Telp. 2183 SEMARANG (Indonesia) 

V. Handel Maatschappij »TJIE MIN« 
j Songojudan no. 1 SURABAJA. 

AN perempuan jang badannja selalu kurang segar, badan lemah, tak suka mak tang bulan tidak tentu, lama tida dapat hamil, perana kari dingin, kaki tangan pegal, datang bulan kepala pusing, darah kurang, dan lain-lain. 

M ,FIE MIN” No.1 membikin kuat, sehat dan “tjahaja tetap muda!!! 
»FIE MIN” telah dibuat dari akar'an tumbuh'an sari anggur jang masih segar dan KOLE- 

dapat melipat gan dakan kekuatan dan kesehatan 

IN" 

al di seluruh Indonesia sadjak sebelum perang dunia ke II jang 
, 

napsu birahinja kurang kuat terutama bagi orang mu- da jang belon menikah djika merasa. gegindjelnja lem ah kerna sering plesiran dengan perempuan, hingga menimbulkan 
bkan, muka putjat, badan kurus, sering2 kentjing pinggang pegal, sakit 
badan selalu tjapai, sering mengeluarkan air manik, kurang darah, sakit 

aa 

an, da- 
perut sakit, sering 

  

  
  

FORD TEN 

'FIRMA 

bIDJUAL LEKAS : 35 

AUSTIN A 70 HEREFORD SALON 1951 

Ex prioriteit! Bisa ganti nama 

SETERAN 87 — SEMARANG 

  

     

  

PERFECT. SEDAN 1947 | selalu menjediakan : ' 

melulu untuk mereka 
Suara Merdeka” SIDODADI 
jang berkepentingan. 

  

  

telah TERISIE. 5   
  

Bersama ini, diumumkan, bahwa Towongin2 jang dimaksud ' 
| kan dalam iklan jang dimuat “dalam beberapa 'surat kabar, 

Kepada para pelamar jang telah menaruh minat atas iklan“ 
tsb., dengan djalan ini, kami haturkan banjak terima kasih. 

“Teknik Umumn.v. 

Tanggalnja sudah dekat 
Sebagai biasa mulai tg. 23 Februari 1954 ,Suara Merdeka” 

Nomer perkenalan (sratis) 
jang hendak  mendjadi 

ra mulai bulan Maart 1954. 
Demikianlah kesempatan ja ng baik ini hendaknja digunakan 

lengganan 

T. U. ,SUARA MERDEKA” Purwodinatan Utara 11 A 
Ho — SEMARANG — 

pa Ja 

  

   
         

  

   

gampang pakai 1004 
Rp. 25.—     

  

Buah Dada Keras dan Kentjang, 

  

Laki2 Perempuan boleh pakai 
Rp. 15.— 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 
terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 
Manufactured by : 

Bisa dapat 
kain2 — Pasar   2-HP/8-305 

            

  

kuat rambutnja dalam 1 djam rambut 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama 

beli pada Agent di Surabaja: 
sar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

: (Black Hair Oil) 
Minjak. Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 

Putih mendjadi Item . 
-lama mendjadi keriting 

Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
harga Rp. 50.— p. Doos. : 5 MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 penanam “ Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 

MOONLIGHT Cream harga 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 
20.— Per botol (Persediaan 

| 

| Ha PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
| | Bisa dapat beli pada : 

| World Famous Tabib Fachrudin 

| 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

B. PIAR Toko 

antara 

  
  

  

    
— Apakah engkau 

bekas2nja dari 
itu, Sheriff? 

dapat kesulitan2 lain!       menemukan 
perampok2 Bank 

— Tidak. Dan sekarang saja men 

IYE CHANGED MY MIND | NOT ME! TM | 
ABOUT Li Ws NAILS! 
WE'RE GOIN' AFTER , THAT MINE PAYROLL £' MONEY AN 

at FIKSTI umat CLEAKIN Out! J4 
d 7-3 Pp 

TRERE'S A BIG MINE 
PAYROLL AT THE 
EXPRESS      

WORLD ABOUT 

  

          

  Bra 

pergi Nails- 
Saja - akan, memburu uang pemba- 
jaran tambang dulu. 
— Saja tidak. Saja akan mengam- 
bil bagisn saja dari uang rampok- 

— Nanti: malam di kantor Ex- 
press, akan dilakukan pembajar 
an sedjumlah besar uang tam- 
bang Roy: dan saja membutuh- 

"kan bantuan utk. mendjaganja. 
1 -—  Hati-hatilah Sheriff. Dj: an Bank din melenjapkan diri, Yah. , $ , ngan bitjara tentang itu di tem Roy Rogers 23 NA . i 

da 
C3 il 

— Engkau 
mu, djika saja berkata begitu-sete 
lah kita dapat 
pembajaran tambang. 

Okay, Sguint. Djangan ma- 

YOU CET YOUR SHARE WHEN 
I SAY SO--MFTER NE 
“GRAB. THE MINE PAYROLL! 

  

    
   

mendapat 

merampok uang 

OKAY, N 
SGUINT!     

  
bagian 

Se LT LL EL LL 2 Ta LI SL LO LS LL LL UK   
  : 

  

  
NE RE TEERETEEEEAEANIT, TS ARA 

  

Ga 
    

  

AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja, 
AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan " 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
pun jang. masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
ANN RN Ea TM ARp ea aa nan DRA Ta 2. Rp. 25-— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.-— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki j 

tambah kuat ....... Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin bersih mwka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Iga an Rp. 20.— dan Rp. 19— 
Ongkos kirim 1070” 

Terbikin oleh 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

LOUNDEROPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de: 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjabarfa 

KASIM DADA Kp. Melaju 39, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 

—.. 'Foko Obat ENG. NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HO 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Di. Pulisi 30, Pontianak 
Petiinan 75 Jogja. 
Petjinan 58 ,, 

Ta AA LS SL SL Ta PT $ 2 TR MA 2 Ta 2 TA Ta 8 ML A2 AN, 

Radja Dari Semua VIRANOL Obat Kuat jaitu: 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjarm pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-lihu, muka putiet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(Zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10075 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20-—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ' Ae NANGA catu ab Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 5 253 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki aa enek Me nasa La 3 “ro 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan-kekalotan is nk eU Rp. 20.— &:,, “d0 
-Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 Bath ak pg NO. — Obat bikin hilang rambut Aeon Ea ».. dOk- Minjak Gatal Rp. 5.— Zalf exzeem ........ PA On Pn 2 Ne Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk |... An aa Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan... OB Obat kentjang.manis' seba Mn Ne 9 39 Ollat sakit Entjok dat KAN Na ah MA na Ye Gg am Otat kentjing nanah, datab Aan Me Ga je Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1086.   

    

TABIB MAWN Tamblong 40 ——— Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obit TIONGHOA di- seluruh Indonesia, 
AGEN - AGEN : ) 
Universal Stores, Bodiong 6B, Semarang: Toko Obat' Eng Tay Hoo, Pe- kodjan 101, Semarang: Toko. Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- mararig, Toko Obat Slianghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Dji. So- srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Dji. Malioboro 93, Jogja- karta: Toko Obat Eng Tay. Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek, An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, bil. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: Toks Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat Thian Tek Tong, Dj. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, 

et ta ta 3 PSS 
LA 

Type Pertj. SEMARANG”, Idzin No, 1492/111/4/173,   


