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tjapai persatuan Djer 
! tugas utama k | tis s dan pentjint: 

Me peran maka 
Sevjet Uni akan se- 
gala sokongan: ada rakjat 

. Djerman, dalam hal ini, kata Ba Mojotana ai ali D 

rotewohl rakjat Djer- 
- harus menentang 

Perdana menteri Djerman Ti- 
mur, jang  mendjawab pidato 
Molotov tadi, mengatakan  bah- 

Pita wa konperensi 4 Besar telah me- 
Pnb“ nundjukkan bahwa bangsa Djer- 
En Han bisa Mena tyas 
, sendiri, sebagaimana  diuga 4 

Besar bisa meua kah Tu- 

        

       

  

Molotov Sabtu petang terbang | 
ke Moskow. Antasari tua 

  

.. Magsaysay Tidak 
0. »Terlalu Gembira,. 
'N Dgn Slogan ,,Asia 

(2 Untuk Asia" 
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i : p4SEORANG SEN. TOR sapi 
— tak mau disebut sma, Ta 
lam Sabtu jl. mengatakan, bah- 

N en y tg 
lu gembira” dengan slogan 

sia untuk ban Asia”, jang 

| menterian luar negeri Fil'»ina. 
— Bukannja Magsaysay menen- 
| tang politik pro-Asia, kata sena- 

tor tadi, tapi ia lebih suka apa- 
. blia pernjataan resmi sematjam 

- itu hendaknja dilakukan “ setelah 
| dilakukan pembitjaraan jang teli- 

Menara kalangan pemerintah. 
“Hari Djum'at jl. .madilis ren- 

Fa 

     
    
    

  

| perobahan dalam 
—. 'Pina-Amerika Ser 

— ANGKATAN PERANG ING- 
GERIS SUDAH MEMPER- 

  

  

en- | pentjabutan : 
'| 1955. Jang menjetudjui usul mo- | 

si tersebut jalah fraksi2 Masjumi, | 
mo- 

krat dan GTi, alah ig me- 

" gas kita, kata Grotewohl, ” ialah 
0000 mberseru kepada seluruh — rakjat 
“3 erman Raga Ph eputusan 
La menentang per jandjian2 ni 
LT lan Paris (EDC, Masjarakat Per- 
- tahanan Eropa). : 

L.u.dirobah atau tidak. 
'ketua sidang sebelum pembitjara 

sial dan urusan pega 
PM Wongsonegero serta wakil? 
dari kantor urusan pensiun 
| kantor urusan pegawai telah dibi- 
tiarakan 
anak2 jatim piatu. 

  

' Idin Ditolak! 
“ IlDgu P erbandingan Suara 

| 69 Lawan 101—PP 19 

Akan Diganti 

pat pleno terbuka j 

  

hanuddin H: 
PP No. 35 

SI, Parkindo, Katholik, De 

nolak usul mosi itu 
PNI, PKI, Buruh, So 
sip, PIR, Parindra, PSII, Perti, 

selain oleh menteri 
oleh 

Moh. Yamin dan menteri kehaki- 
.man- -mr. Djody Gondokusumo. 
Sidang pada hari Djum'at pagi 
itu mendapat perhatian besar da 
ri fihzk publik. P 

»: N 

Sebelum diadakan pemur 
suara terhadap usul mosi 
"Burhanuddin Harahap cs. dan 
sebelum diadakan mandangan 
umum terhadap: Sa aka terse- 

mr. 

but, terlebih dahulu telah diper- 
soalkan apakah atjara sidang per- 

Menurut 

an landjutan mengenai usul mosi 
mr. Burhanuddin Harahap es. itu 
terlebih dahulu supaja dibitjara- 
san soal pengisian lowongan ke- 
anggotaan DPR. 

Karena dalam hubungan ini ter 
dapat reaksi dari fihak fraksi? ig 
nenjokong usul mosi tersebut, 
maka kemudian Megokan pemu- 
agutan suara. terhadap perlu ti- 
Jaknja pembitjaraan soal pengi- 
sian lowongan keanggotaan DPR 
didahulukan. - Hasil pemungutan 
suara tersebut menghendaki agar 
sidang meneruskan pembitiaraan- 
aja mengenai usul mosi mr. Bur- 

oleh ke- | yanuddin Harahap cs. itu. Sete- 
lah kemudian diadakan pemanda 

|agan umum jang terachir terha- 
dap. usul mosi itu dan djusa di- 
Sampaikan djawaban oleh mente- 
ri pertahanan, maka pembitjara- 
an mengenai usul mosi tersebut 
dapat diachiri dengan: pemungut- 
an suara jang menghasilkan ke- 
menangan bagi fraksi2 penjokonc 
pemerintah. 

PP No. 19 akan diganti. 
Sementara itu dalam rapat ker- ML Pn bela 

ian wakil 

dan 

hal2 disekitar PP-19   
    

OLEH SENDJATA 
a35 Sendjata2 atom sudah mulai 

| “dikirimkan kepada angkatan pe- 
. rang Inggeris, demikian-hari Ke- 

mig diugaumkan dalam .,buku pu 

— Menurut keterangan - Enoh 
' Bratawidjaja ketua seksi tersebut f 
kini oleh pemerintah sedang di- 
rentjanakan membuat rentjana 
PP sebagai pengganti PP-19 jang 

r banjak dapat tentangan dari ma- 
tih” Inggeris tentang pertahanan. sjarakat itu. 

  

   
demikian sumber2 

2 

mengadakan pembi :jaraan tingkat 

. Tjampur-Tangan Asing 

. Yerang?an Di Ind-China 
| Kata Stassen: Bantuan Militer Amerika 

: Sudah Tjukup Utk Mentjapai - 
L | Kemenangan 

i en Sabta Ig MILITER KOREA SeJjatan telah tiba di Indotjina harj 
komando tinggi, 

jang mengetahui, dengan. maksud supaja Pran 
F | His dapat menerima pasukan2 Korea Selatan dalam peperangan di 
£ # ina. Berita2 dari Seoul menjatakan bahwa Presiden Syng- 

| Rhee telah menawarkan aka mengirimkan satu divisi untuk 
serianja mempertahankan Laos jang kini keras diantjam. Da- 
pada itu di Saigon diberitak .n bahwa misi goodwill Korea 

ini akan mengulangi faw ran 
glima besar D-endral 

ni Prantjis. 

- Kementerian Luar Negeri Pran- 
jis dan Kgmisaris Djendral Mau- 
“Dejean telah - mengatakan, 

ahwa mereka akan menentang 
.. jampurtangan (intervensi) . mili- 

. ter asing dalam peperangan jang 
telah 8 tahun lamanja. 5 

' Misi militer Korea Selatan jg 
impin oleh Djendral Choi Duk 

(telah tiba di Saigon ketika | 
en, . kepala FOA, 
Menteri — Pertahanan 
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artawan Stassen 
bantuan mi- 

ito . a | t kini sudah 
tjukup Kn .mentjapai . keme- | 
nangan, akan tetapi jang dibu- ' 
tu Ka ialah bantuan ekonomi 
jang lebih Jap 0 dea 

Dalam medan pertempuran 
| tan2 fihak Ho Chi Minh tetap 

. dor. Sumber2 militer di Saigon me- 
njarankan bahwa Djenderal Va 1 

    
    
    

    

  
liter Amerika 

    

   
    

  

RRT berupa 
Nguyen Giap tidak me 

-past'an politik apa d ilank n se 

mendjak Konferensi Berlin menim- | 
bulkan kemungkinan tentang perun- 
dingan perdamaian Indochina dalam 
bulan April ja.d. di: ewa 

Menurut pasukan Perantj's 50 ang 
gauta tentara Ho telah ditewaskan | 

: 

  

  

tawan dalam gerakan per 
di 
Merah dalam 24 djam belakangan 

1 

    

ini Sik 9 2 
— Delegasi Korea Selatan mengata- | 
kan bahwa mereka akan berunding 
dengan Navarre, panglima besar 
pasukan Perantjis di Timur Djauh, 
dengan Kepala Staf tentara Viet- 
nam, Djenderal Nguyer Van H: 

| dan dengan lain2 pembesar2 Peran 
00 His dat V'etnam. Delegasi tsb akan 

1. mengundjungi pula Vietnam, Kam- 
Su 

bodja dan Laos... hn 
' Paris, Saigon maupun peme 

rintah Laos telah menjangkal ada- 
nja suatu seruan chusus kepada pra 

     

   

     

wira di Saigon mendjadi ni 
karena bertambahnja Len Ti 

.ter RRT kepada Ho Chi Minh. Nay : 
varre mengatakan bahwa semendjak kan2 Atlantik di. Eropa, Djende- 
serangan . 5 : 
Laos @intuk kedua kalinja dalam mu mengatakan di Conneeticut bah- 
sm dingin ini maka bantuan RRT wa pembubaran NATO (Organi- 
jang dimuay dengan kapal bertam- sasi Perdjandjian Atlantik Uta- 
bah djumlahnja, jaitu kurang lebih 

12000 ton. Sebelumnja bantuan 
“Iberdjumlah 1000 ton. Menurut Na- 

b
a
n
 

sedangkan kurang lebih 50 orang di, 

eberapa tempat di delta Sungai erbong untuk 

“pendjahat telah disumpah 

Rhee dalam perundingan2 
Henri Fugene Navarre dan pe- 

djurit2 Korea. Tetapi sumber2 res- 
mi di Sa'gon mengatakan bahwa se 
kalipun demikian misi Korea akan 
mentjoba menjodorkan tawaran tsb. 
Sumber2 tsb menambahkan bahwa 
misi Korea dapat mentjoba mengga 
lang dasar dengan ketiga negara ba 
gian itu guna melahirkan gerakan 
anti-komunis di Asia jang umum. 
Akan tetapi mengingat akan adanja 
perundingan setjara damai, maka 
tidak diketahui setjara langsung re- |. 
aksi apa jang akan timbul. Para per 

Ho terhadap pasukan 

itu 

dikirim oleh jang im 
artileri, truck, alat 

varre barang2 

- amunisi mortir dan banjak bahan2 
makanan. Serangan terhadap Laos 
kata" Navarre, tidak — dapat dilaku- 
kan tanpa adanjas bantuan beras 

  

Pendjahat2 disaumpah, ma- 
suk. teritara — keradjaan 
Kambodja. 

Di Kambodja, kemana Stasson 
menginterviu ra- 

Sihanouk, 4.500 
dan 

masuk tentara keradjaan Kam- 
-bodja. Tambahan ini merupakan 
1/4 dari djamlah tentara Kam- 
bodja. Perdana Menteri Kambo- 
dja, Chan Nak, melakukan 
sumpah setia dari kepala2 pem- 
berontak Chantarangsoy dan Sa- 
yanuono. Mereka ini adalah“ ben- 
teng2 besar jang terachir jang 
"menentang pemerintah  radja|. 

Sekitar Luan Prabang. dan 
Muong Sai dilakukan  kegiatan2 
patroli (Antara). 

dja Norodom 

DENGAN PERBANDINGAN 
"(suara 69 pro dan | Pa ne 

arlemen jang 
diadakan pada hari Djum'at pagi 
(telah menolak usul mosi mr. Bur 

tahap cs. mengenai 
tahun | 

Jah fraksi2 
, Progres- 

SKI dan N.U, Sidang ini dipim- 
pin oleh wakil ketua II parlemen 
mr. Tadjuddin Noer dan dihadiri 

Neni na pertahanan, 
| Wakil perdana menteri II 

Zainul Arifin, menteri PPK mr. 

     

   

djak ia meninggalkan Tiongkok 
darat. Dalam pidato pembukaan- j 
aa Chiang mengatakan, bahwa ' 

'alat2 agresor 

bingung 

  

  

Fresiden di pos Selo. 

| djaga di pos Selo. 

   
   

    

  

        

  

    

    

  

         

     
      

Tampak presiden Sukarno di-apit-apit oleh drs. 
De Neve (badju putih) dan sdr. Surjo digambar bersama pendjaga-pen. 

Kepada para: pendjaga presiden berkata: ,,Sauda- 
ra-saudara adalah pahlawan2 sedjati” 

(Foto: Tone) 

  

kan Berlin, 

(pada malam Sabtu jl. Wartawan 

bih didahulukan jalah soal Korea. 

Chiang Terus 

Mau Serbu Daratan 
Tiongkok 

DJENDRALISIMO Chiang Kai 
Shek Djam'at jl. telah membu- 
xa madjlis perwakilan Kuomi Pa aan aN na aan     

    

wah pimpinannja, pemerin- 
tih Kuomintang akan berusaha 

dari tangan apa jang disebutnja 
sbandit2 Komunis jang mendjadi 

1 Rusia”, Chiang 
mengatakan, bahwa 
»anti-komunis dan melawan Ru- 

wan ini dimaksudkan untuk men- 
tjapai hal2 tsb dibawah ini. 

1. ,,mendiskwalifikas?”  pemerin- 
tah RRT. 2. Merebigy kembali dae- 
rah2 jang mula? dikuasai oleh Tiong 
Kok Kuomintang. 3. Memelihara ke 
utuhan kedaulatan pemerintah Kuo- 
mintang. 4. Melindungi ,.bentuk de- 
mokrasi” Tiongkok Kuomintang jg 
didasarkan atas ,,3 prinsip nas'ona- 
lis” (San Min Chu ID, ialah demo- 
krasi, nasionalisme dan pentjahar.- 
an. x 

Sebagai ketua sementara madjlis 
perwakilan telah dipilih Dr. 

Sh'ih: sebagai presiden yuan kehaki 
map diangkat Wang Chung Hui. 

lan ini ialah memilh presiden dan 
wakil presiden baru. Anggota -ma- 
djlis perwakilan ini 1487 orang. 

Hu Shih mengatakan, 
dang ini ,,sudah pasti sah”, dan me 
rupakan ',.satu2nja tjara jang sah 
untuk memelihara 

daripada pemerintah - Kuomintang 
dan pemeliharaan undang2 dasar- 
nja”. (Antara). 

  

Pembubaran. 
NATO 

Tudjuan Utama Politik 
(LN Sovjet: Kata 

Gruenther   KOMANDAN tertinggi ' pasu- 

ral Alfred Gruenther, Sabtu j.l. 

ra) telah mendjadi tudjuan uta- 
ma daripada politik luar negeri 
Sovjet Uni. 

Gruenther menjesalkan adanja 
ketjondongan jang tertentu dika- 
langan negara2 Serikat (Barat) 
untuk mengendurkan kewaspada- 
an mereka, tapi walaupun demi- 
kian Gruenther merasa . ontimis- 
tis mengenai masa depan. Per- 
njataannja tadi diutjapkan dimu- 
ka para mahasiswa 
Connecticut, Amerika Serikat. 

DIDALAM ' KONPERENSI pers- 
nja jang berlangsung dari djam   12.40 sampai 13.00 Sabtu siang Men 
teri Luar Negeri Sunario menjata- 
kan, bahwa keputusan - konperensi 
Menteri2 Luar Negeri 4-Besar di 
Berlin untuk mengadakan suatu kon 
perensi Asia di Djenewa itu menda 
pay perhat'ah dari fihak Indonesia, 
walaupun pemerintah sendiri masih 
belum mengambil sesuatu ketetapan 
mengenai soal ini. Menurut jang te 
lah tersiar, konperensi Asia ini akan 
diadakan pada tgl. 26 April jang 

kampanje 

tserta berharap bahwa 4 Besar akan ' 
isia” jang dilakukan dipulau Tai- ' 

rusnja mewartakan, bahwa menu 
sar bersepakat supaja masalah pe metjahan 
tiina itu dibitjarakan terpisah satu sama lainnja, 

kh 
GembarGem bor sebuah pernjataan bersama, 

1 

merebut kembali Tiongkok darat, ' 

mereka untuk  melandjutkan usaha: 

  
Tugas pokok dari madjlis perwaki- 

1 

status jang sah: 

-bitjaraan2 mendjadi 

Korea Akan Berprioritet 
Utama Dim Konp. Djeneva 
3-Besar Akan Tetap Pertahankan Organisasi 

Pertahanan Jang Mendjadi Pegangan 
Bagi Kehidupan Mereka" | 

SEBELUM PARA MENTE RI luar negeri 4 Besar meninggal 
mereka telah bersepakat untuk memberikan prioritet 

utama kepada masalah Korea didalam konperensi 
mur Djauh, jang akan diadakan di Djenewa tgl. 26 Februari jad. 
Demikianlah kata para diplomat Barat jang dapat 

mengenai Ti- 

mengetahuinja, 
politik UP Josef W. Grigs sete- 
rut kalangan2 tersebut, tadi, 4 Be 

soal2 Korea dan Indo- 
dan jang terle- 

Setelah “delegasi2 3 Besar Berat 
meninggalkan “Berlin, sesudah meng 
adakan konperensi 4 Besar, -terdjadi 
perkembangan2 tsb dibawah ini: 

. 3 Besar Barat mengumumkan 
dalam 

mang mereka memperingatkan So- 
vjey Uni bahwa mereka tidak akan 
menjimpang dari usaha mereka utk. 
membangun organisasi — pertahanan, 
»lang mendjadi pegangan bagi kehi 
Uupap mereka itu.” 

3 Besar menjatakan kesanggupan 

usaha guna. memetjahkan -masalah3 
Djerman dan Austria: 

2. Kabinet Djerman Barat menge 
luarkapn sebuah statement keras, da 
lam mana Sovjetr Uni dituduh telah 
menggagalkan  Konperensi 4 Besar 

dan  mentjegah tertjapainja persetu- 
djuan ttg. Djerman. 

3. Menteri luar negeri Inggris 
Eden mendesak  supaja rakjat Ber- 
lin tetap berteguh hati dan sabar, 

mentjapai kata sepakat. 
tindakan2 untuk ,,memperbaiki na- 
sib mereka” dan nasib 18 djuta 
bangsa Djerman di Djermap Timur. 

mengenai 

Bagaimana prosedur 
ag Djenewa? 

Diplomat2 Barat jang hadlir da- 
lam sidang rahasia mengenai Timur 
Djauh dalam konperensi 4 Besar 
berkata, bahwa prosedur konperen: 
si di Djenewa ttg. Timur Djauh ki- 
ra2 akan demikian: 

Para menteri luar negeri sendiri 
sudah hampir pasti akan menghadiri 
babak? pembukaannja. Apabila pem 

1 seret, mereka 
mungkin akan menjerahkannja kepa 
da para wakil dan pantya? ahli. 

Babak pertama “konperensi di Dje 
'newa akar membitjarakan soal Ko- 

rea, para menteri luar negeri RRT, 
Korea Utara dan Selatan akan ha- 
dir. Djuga 16 negara jang telah me 

bahwa si- ngirimken pasukan2 untuk bertem- 

pur pada phak Amerika di Korea, 
mungkin akan ikut serta pula. 

Babak ke-2. akan membitjarakan 
Indochina: Vietnam Bao Dai, Kam- 

bodia dan Laos akan menggantikan 
wakil2 Korea Utara dan Selatan. 
Tetap: apabila terdjadi  perkemba- 
ngan2 jang sedemikian mendesak di 
Indochina, sebelum  pembitjaraan 
Itg. Korea selesai, maka hampir su 
dah pasti pembitjaraan akan di be- 

lokkan kepada soal Indochina. 
Undang2nja — akan disampaikan 

oleh 4 Besar. RRT tidak akan ikut 
| mengundang dan tidak, pula ikut 

serta dalam pers'apan2 sebelum 
konperensi.. Demikianlah tulis warta 
wan politik UP Grigg. 

Korea Selatan Chawatir, 
Berita UP dari. Washington me- 

ngatakan, bahwa .pembesar2 diplo-: 
masi disana Sabtu jl. menerangkan 
bahwa" Amerika Ser'kat setjara me- 
muaskan telah mendjawab protes ke 
ras Korea Selatan, bahwa “ negara 

ini berkeberatan terhadap diadakan 
nja konperensi di Djenewa kelak. 
Dutabesar Korea Selatan di Was 
ington, Y.C, Yang, Djum'at jl. mem 
protes ,.tjara 
wa itu diatur serta akibat2nja”. Da 
lam sebuah statement umum Yang 

mengatakan bahwa konperensi ten-   tang Timur Djauh ini ,,memberikan 
kemenangan d'plomasi kepada Ru- 

universitet |sia”. Pembesar2 Amerika mengata- 
kan bahwa Yang rupa2nja terutama 

(Antara), gelisah ttg. kemungkinan bahwa: 1. 

akan datang dan akan dihadiri dju 
ga oleh RRT, Vietnam, Laos, Kam 

bodja” dan kedua negara Korea. 
Mr, Sunario menerangkan, bahwa 

keputusan — dari konperensi Berlin 
itu adalah dipandangnja sebagai sua 
tu kemadjuan, walaupun belum ber 
arti suatu hal jang telah ' memuas- 
kat. 5 4 

Dati selandjutnja” adalah defgan 
sendirinja' tergantang kepada pembi 
tjaraan2 nariti apakah benar2 akan 
terdapat suatu persesua'an faham 

tentang, masuknja RRT kedalam 

kon- 

konperensi di Djene- 
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: Kalau Merapi 
Meletus..... 
MENGENAI persiapan perto- 

longan jang sedang dilakukan di- 
daerah Kedu untuk hadapi ke- 
mungkinan gunung Merapi mele- 
tuls, dapat diteranskan, bahwa 
pertamaZ akan diberi pertolong- 
an kepada korban2 dengan me- 
ngerahkan reddingsbrigade - dan 
alat2 negara, mengatur persung- 
sian jang telah  direntjanakan. 
Semua orang dari daerah gevaar- 
zone jang merupakan  diumlah 
sekitar 30.000 direntjanakan un- 
tuk dikumpulkan didaerah katja- 
matan Mungkit dan Mertojudan. 
Dari djumlah itu jang 8000 akan 
diungsikan di 4 kawedanan da- 
lan — kabupaten Purworedjo, 
sedang jang 22.000 ke Purwore- 
djo dan Temanggung masing2 
11.000 orang. 

Di masing2 kabupaten diadakan 
sebuah panitya pengungsian jang 
akan menerima dan menempatkan 
para pengungsi. Kemungk'nan ten- 

tu ada, bahwa pada peletusan akan 
terdjadi paniek didaerah2 jg aman 
dan mereka mungkin akan lari. Da 
lara hal ini mereka tidak akan d 
urus oleh panitya, sebab kalau leda 
kan sudah selesai, mereka tentu 

akan kembali ditempatnja semula. 
Djika hubungan antara Magelang- 

Muntilan terputus karena “djembatan 
Blongkeng atau Pabelan “hanjut, ma 

ka pengungsi dari Srumbung dikum 
pulkan di Salam kemudian  diang- 
kut ke Purworedjo melalui Jogja, se 
dang dari Dukun agak sulis sebab 
harus mengambil  djalan lain jang 

itidak dapat dlalui kendaraan. Me- 

nurut bupati Purworedio, 11.000 pe 

  
#ngungsi-akan ditempatkan didaerah 
Pa Gebang dan Bru- 
no dan selama keadaan belum meng 
idzinkan soal makanan ditanggung 
oleh pemerintah dengan bantuan 
rakjat. 

  

Demonstrasi Rak. 
sasa Di Djakarta 

250.000 Ikut Serta: Tun- 
tut: Pembubaran DPR 

| Djakarta Dan Tolak 
| Tuntutan Masjumi 

LEBIH DARI 250.000 manu- 

“si menuntut pembubaran 
Kotaprad'h Djakarta Raya dan 
digantinja dengan jang lebih de- 
mokratis dan representatif, dan 
menolak tuntutan2 Masjumi da- 
lam demonstrasinja - baru2 ini 
mengenai komposisi panitia2 pe- 
milihan daerah Djakarta Raya. 
Demonstrasi jang merupakan pa- 
wai besar itu bergerak dari lIa- 
pangan Merdeka Selatan menu- 
dju ke-gedung Dewan Menteri 
di Pedjambon dan diachiri dila- 
pangan Banteng. ' Demonstrasi 
tersebut dna oleh sebuah 
panitia kerdja-sania 27. nartai2 
dan- organisasi2 Djakarta Raya, 
diketuai Husein — Kartasasmito 
(dari PNI), mewakili' semua ali- 
ran mesjarakat jaitu keagamaan, 
nasional dan sosialis. (Antara) 

Farouk Supaja Di. 
usir Dari Italia 

la Menjinggung Rasa- 
Hormat Serta Rasa 

. Susila Italia 
WAKIL WALIKOTA Venezia, 

Luciano Morino, dan 3 anggota 
dewan tadi, semuanja dari: Par- 
tai Kristen Demokrat, Sahtu jl. 
mengadjukan sebuah mosi dalam 
mana diminta supaja pemerintah 
Italia mempertimbangkan untuk 
mengusir Farouk, bekas ' radja 
Mesir, dari Italia. Senerti dike- 
tahui, Farouk mendiami “sebuah 
villa dekat Roma, 

Dalam mosi tadi  dinjstakan, 
bahwa Farouk telah menjinggung 
rasa hormat dan kesusilaan Ita- 
ha. , 

    
Amerika “akan ,.meninggalkan” Ko- 
rea Selatan, dalam arti tidak lagi 
berusaha ' mempersatukan kembali 
Korea, 2. bahwa konperensi di Dje- 
newa ini akan mengakui RRT, dan 
3. bahwa Soviet Uni datang di kon 
perensi ini bukan sebagai pihak jg 
telah ikut berperang (belligerent)”. 

# (Antara). 

Sunario: Sebaiknja Semua Negara Asia Ikut Dalam Kon 
PBB. “Dinjatakannja pula, bahwa 
apakah undangan untuk membawa 
RRT dalam pembitjaraan itu telah 
berarti sebagai pengakuan terhadap 
RRT masih” menimbulkan berbagai 
'tafsiran, tetapi bagi Indonesia sen- 
diri jang telah mengakui RRT hal 
ini tidaklah mendjadi soal lagi. 

Mr. Sunar'o menjatakan' seterus- 
nja, bahwa sesuatu ' soal Asia tidak 
akan bisa dipetjahkan begitu sadja 
dengan tidak ikur sertanja negara? 
jang berkepentingan dan bersangku 

ya ngan Duoia—RRT S 

| Ronutu, Duta Besar Indonesia Indonesia di 

Rakjat Tiongkok. 

sia hari Sabtu sore berdemonstra- 
DPR 

  
"politik Tuar negeri 
. menjetudjui diadakannja 

jang erat antara negara2 Asia—-Af- 

“Seluruh Dunia Tahu Indonesia 
L. Djalankan Politik-Bebas : Indonesia Sedia Sokong Tiap Usaha Utk Redakan Kete- Panitya Ad Hoc Utk . edang Berusaha Mendjadi Satu 

| Negara Jang Modernz Segala Sesuatu Tjemerlang 
0. Dan Permai Di Neseri Jang Begitu 

Keterangan2 Mononutu Di Singapura 
TIDAK MASUK blok Komunis, atau blok Anti-Komuiiis”, kata Arnold Mo 1 ! Peking dalam satu interpiu istimewa dengan 

ponden ,,United Press” di Singapura pada hari Sabtu. Mononutu sedang menumpang kapal “ Fidu- 
wah” jang membawanja dari Hongkong ke Djakarta. Ia menegaskan, k a 
bahwa Indonesia senantiasa mendjalankan politik bebas jang aktif, sedjak dia mentiapai kemerde 

' kaannja. Duta Mononutu tidak hendak menerangkan untuk keperluan 
Pa aan bahwa ia pulang untuk pembitjaraan routine. Ia tidak tahu apakah 
tjaraan itu, karena tidak diberi-tahukan oleh pemerintahnja kepa dania. Mungkin 
tjsrakan itu garis2 besar dari perhubungan diplomatik biasa antara pemerintahnja 

Didesak untuk — mendjawab 
pertanjaan, apakah soal karet 
indonesia untuk Indonesia dan 
kewarga-negaraan kembar bagi 
penduduk Tionghoa di Indonesia 
diantara soal2 jang akan dibitja- 
rakan, jang untuk itu ia dipang- 

|gil ke Djakarta, Mononutu men- | 
djawab dengan tegas: ,,Saja ti- 
dak dapat membitjarakan sesua- 
tu jang mengenai pelaksanaan 
persetudjuan dagang jang telah 
ditanda-tangani oleh pemerintah 
saja dan pemerintah Republik 
Rakjat Tiongkok, jang telah di- 
siarkan selengkapnja”. 

Ditambahkannja dengan tjepat: 
Sebagai seorang pediabat peme- 
rintah, saja tidak berhak menge- 
luarkan sesuatu pernjataan jang 
bersifat politik”. 
Mononutu mengatakan, bahwa 

'ia akan tinggal di Indonesia dua 
atau tiga minggu sebelum balik 
ke Peking. 

Ditanja pendapatnja pribadi ten- 

tang persetudjuan di Berlin untuk 
mengundang Republik Rakjas Tiong 

kok menghadiri konperensi di Dje- 
newa tgl. I8 April jang akan da- 
tang, Mononutu . mengatakan, blus 

tiap tindakan untuk  mengurangkan 
ketegangan didunia akan disambut 
dengan baik, oleh tiap ahli negara 
jang . bertanggung-djiawab — didunia 
ini. Tetapi  Mononutu tidak mau 
mendjawab, sewaktu  ditanjakan, 
upakah Republik Rakjat Tiongkok 
betul2 mau berdamai di Korea. 
Kembali kepada utjapannja bhw 

Indonesia " sangat netral dan bebas 

dari blok mana sadja, Duta Mono- 

nutu ketika ditanja apakah Indonesia 
dapat dan mau dibelakang hari men 
djadi pengantara 

misahkan Barat dengan Timur, men 
djawab: ,,Entahlah, hal ini saja se- 
rahkan “kepada . politik pemerintah 
saja.” 

Setelah “ berhenii- sebentar, Mono- 
nutu berkata — perlahan-lahan dan 
sambil “berpikir: Jang dapat saja 
katakan, ialah “ tudjuan “Indonesia 
ialah dengan -sedjudjurnja “ hendak 
berpolitik bebas dan akt.f dan hen- 
lak mentjiptakan " perdamaian du- 
nia, dan negara saja sedia menjo- 
kong tiap usaha jang hendak mengu 
rangkan ketegangan dunia, asal usa 

ha itu tidak bertentangan dengan 
azas kedaulatan kami dan politik 
luar negeri kami jang bebas dan 
aktif”. . 

Gerak-gerik Mao djadi 
terkaan pers dunia. 

Ditanja tentang berita baru? 
ini, bahwa Mao Tse Tong tidak 
dapat menghadiri sesuatu peraja- 
an besar, apakah mungkin ia 
gering, - Mononutu  mendjawab 
sambil tertawa: ,,Semua  gerak- 
gerik Mao Tse Tung selalu men- 
djadi bahan terka-terkaan pers 
dunia. 

Hampir semua pemimpin be- 
sar didunia ini diperlakukan be- 
gitu. Apakah berita itu benar 
atau tidak, apakah Mao gering 
atau tidak, soal ini saja serahkan 
kepada pers”. 

Mendiawab satu  pertanjaan, 
Mononutu mengatakan, — bahwa 
sebagai wakil diplomatik ia tidak 
kerap-kali bertemu dengan Mao 
Tse Tung. Jang kerapkali didjum- 
painja ialah Chou En Lai. 

Duta Besar Indonesia itu ter- 
perandjat ketika ia ditanja, ten- 
tang interpiunja di Hongkong, 
apakah jang dimaksudnia dengan 
mengatakan ,.semua  tjemerlang 
dan permai di Peking”. 

Memang semua tjemer- 
lang di Peking. 

Mengapa tidak akan begitu, kata 
nia, Tiongkok sedang berusaha men 
djadi satu negara modern, dan sega 
la sesnatu tjemerlang dan: permai 
Mi negeri jang begitu. Ditegaskan- 
nja, bahwa kami orang Asia harus 
membiasakan diri dengan ' konsepsi 
pemerintahan, jang bertudjuan mem 
berikan ketertiban dan “ keamanan 
kepada tiap warganegara. Orang Ba, ganggu S 

bahwa semua! dalam perang rat “biasa menjangka 

i hoa sekarang sedang 
dung? 

korres- 

bahwa seluruh  dunja tahu, 

apa ia pulang ke Djakarta. 
agenda pembi- 

jang akan dibi- 
dengan peme- 

nutu, makanannja sederhana te- 
tapi: baik, penduduk 
nang, tidak pernah tergesa-gesa, 
dan tidak ada seorang diuga jg 
berteriak keras-keras. " 

Ditanja apakan jang  dimak- 
sudnja rakjat Tiongkok berbaha- 
gia, dan' bersenare hati, Duta 
Besar Indoresia itu mendiawah: 
»Saja baru tiga bulan setensah 
disana, Seandainja saja telah dua 
th. disana, pun saja (dak dapat 
mendjawab soal ini. Tiap orang 
harus tahu, bahwa dak mung- 
kin kita mengetakan apakah rak- 
jat sesuatu — negeri berbahagia 
atau tidak, ketjuali djika tuan 
sendiri jang melakukan  penjeli- 
dikan. Hanja pelantjong jarg le- 
wat sebentar sadia, jang lekas 
mengeluarkan kesimpula-nja”. 

RRT sangat - perhatikan 
pengadjaran rakjat. 

Berbitjara tentang program penga 
djaran dan “kesehatan dari pemerin- 
tah RRT,  Mononutu mengatakan 
bahwa ia belum sempat mengundis 
ngi lembaga-lembaga perguruan di 
Peking. Tapi dapat dipastikan kata 
nia, bahwa pemerintah RRT sangat 
memperhatikan  pengadjaran rakjat. 
Diterangkannja bahwa orane2 Tiong 

membret ca. 
baru d'luar dinding tembok 

kota Peking lama, dan djalan ber- 
aspal 30 kilometer - pandiangnia 
menghubungkan Peking dengan Is- 
tana Kemarau. 
Dikanan kiri djalan besar itu ge-   

dung2 baru sedang did'rikan, ” dan 
hampir semuas kantor - pemerinteh. 
termasuk sekolah dan asrama utk. 
peladjar. 

Kebanjakan negeri? Asia. terma- 

dalam pertjobaan 
untuk menimbuni djurang jang me' 

suk Indonesia, India dan Pakistan 
jang terbelakang dalam soal peme- 
liharaan “kesehatan, sebaga? akibat 
pendjadjahan jang lalu, Tiongkok 
tidaklah begitu: Seperti djuga Indo- 

nesia, India dan Pakistan, Pemerin. ! 
tah RRT bekerdja keras untuk mem 
perbaiki kesehatan. rakjat, kini se- 
dang dibikin sebuah rumah sakit jg 
besar di Peking, . kata 
dan Pemerintah sangat memperhati- 
kan lathan dokter2 muda untuk me 
nutup kebutuhan negeri akan dok- 
ter. Demikian UP dari Singapura. 

(Antara). 

selalu tes 

Mononutu, | serupa itu, 

     

   

  

Sidang 
Kabinet 

! Peladjari Penanaman 
Modal Asing 

SABTU PAGI kabinet bersidang 
dari djam 10.00 hingga 12.00. Ha- 
bis sidang Menteri Penerangan Dr. 
Tobing menerangkan pada pers, 
bahwa kabinet telah membitjara- 

ikan R.ULU. Anggaran  Belandja 

11954. Selandjutnja diterangkan pu- 
la, bahwa kabine telah membentuk 
Panitya ad Hoc jang diketuai oleh 
Thesaurier Djenderal - Mr. Soetikno 
Slamet . untuk. merentjanakan 
penanaman modal asing. Sebagaima 

na diketahui beberapa hari jang Ia- 
lu Menteri Keuangan Dr. Ong Eng 
Die dalam 

njaan dari beberapa anggota parle- 
men, telah menjampaikan pendirian 
pemerntah terhadap penanaman 
modal asing di Indonesia. 
ad Hoc tsb jang belum lengkap ang 
gota2nja sudah harus selesai peker- 
djaannja dalam waktu 2 minggu. 

(Antara). 

  

Seruan Terachir 
Kpd Kaum Huk 

» Menjerahlah Sebelum 
tg 22 Februari" 

PRESIDEN FILIPINA Ramon 

  

soal 

djawabannja atas perta-. 

Panitya 

Magsaysay malam Minggu telah 
berseru untuk achir kalinja, su- 
paja pasukan2 Huk menjerah de: 
ngan sjarat2 jang dikemukakan 
oleh pemerintah, sebelum batas 
waktu tgl 22 Februari, tengah 
malam. Diperirsetkann bahwa 
tentara Filipina akan mempergu- 
nakan kekerasan terhadap mere- 
ka, sesudah batas waktu tadi. 
Magsaysay berseru supaja kaum 
Hius mempert mbangkan kemba- 
Ii sikap mereka dan supaja mie- 
njerah,-djusa opahfla pemimpin2 
mereka tidak mau menerima baik 
sjarat2 jang diadjukan oleh pe- 
merintoh. dan hidup. damai da- 
lam tanah jang disediakan bagi 
mereka. (Antara) 

Mao Tse Tung 

Sakit Djantung? 
|. BERITA dari Hongkong me- 
ugatakan, bahwa Mao Tse Tung 
mungkin sakit keras, karena me- 
nurut siaran Radio  Peking, ia 
tdak menghadiri sebuah . perte- 
muan penting. dari sentral komi- 

'te partai Komuais RRT, berhu- 
.bung sedang istirahat. 5 

Menurut berita Hongkong itu. 
. Ini adalah untuk pertama kalinja 
.dalam waktu 4 tahun, bahws 
i Mao tidak. menghadiri pertemuar 

Diduga ia menderitz 
serangan djantung. (U.P.) 

Tjatatan redaksi: Harap me- 
| ngenai berita ini perhatikan ke 
terangan Mononutu. 

  

Pakistan. 

Seperti diketahui, Djum'at. jl. Tur 
ki dan Pakistan mengumumkan 

bahwa mereka akan mengadakar 
perdjandjian tsb tadi, guna memper 

kuat perdamaian dan keamanan. d: 
Timur Tengah. Turki sendiri sudah 
mendjadi anggota NATO dan per- 
djandjian 3. Balkan. 
Sebagaimana sudah  diwartakan, 

perdana menteri India Shri Nehru 
dengan kerasnja menentang pembe- 
rian bantuan militer Amerika kepa- 
da Pakistan. Nehru mengatakan bah 

.wa pemberian . bantuan  sematjam 
itu akan merupakan langkah 'perta- 

'ma kearah pemulihan kolonialisme 

Barat di Asia, dan djuga akan meng 
kenetralan Asia Tenggara 

dingin antara Blok 

  
: Mann 

jang datang dari Timur itu djelek, (Barat dan Blok “Sovjet ini. 
dan semua dalam kekatjauan. Keputusan Amerika Serikat utk. 

Sebagai tiontoh dikatakannja, bah mempersendjata Pakistan, kata pem 
wa ia telah berkereta api 3.000 mil 
djauhnja dari Peking ke Kanton, un 
tuk' mengedjar kapal jang akan he- 
rangkat dari Hongkong ke Djakarta. 

Dikatakannja, bahwa kereta api itu 
berangkat dari Peking pada detik 
jang ditentukan, bukan menitnja sa 
dja. 

| Ia sendiri heran melihat effi- 
siensi dari djawatan kereta api 
Tiongkok, Kereta api dan stasi- 
unnja selalu bersih, kata Mono- 

perensi Djeneva 
tan, Dan dalam hubungan ini 
berpendapat, bahwa ' konperensi 
sebaiknja di-ikuti oleh segenap ne- 
gara2 Asia, termasuk djuga Austra 
lia. Tentang soal2 As'a ini, Mente- 
ri Sunario menjatakan pula, bahwa 
pendirian pemerintah 
pokoknja supaja soal2 As'a 
oleh negara2 Asia sendiri adalah 
banjak menemui persesuaian dgn. 

Indonesia 

rika umumnja, (Antara). 

ia, 

ibesar2 tadi, didasarkan,atas panda- 
'ngan Eisenhower dan menteri luar 
negeri A.S. Dulles, bahwa perseku- 

tuan  Turk'—Pakistan,. ini merupa- 
kan permulaan daripada suatu pakt 
pertahanan Timur Tengah jang ba- 

"ru, untuk menutup suatu lobang jg 
besar dalam front: anti Komunis di 
selambung selatan Sovjet Uni. 
Washington berharap supaja dju- 

ga Iran dimasukkan dalam perseku 
Man ini, apabila soal minjaknja su- 
dah diselesaikan dan pemerintahnja 
mendjadi lebih kukuh. » 

Tidak pakai embel2 pang- 
kalan udara ?   itu 

Pilipina jang 
diatur 

jang 

hubungan 

Kementerian luar negeri Ame- 
rika dengan sangat gembira me- 
njambut pakt antara Turki dan 
Pakistan, jang dipandangnja se- 
bagai suatu langkah. jang ikon- 
struktif kearah pelebaran dasar 
kekuatan kolektif dunia merde- 
ka”, Apabila. Amerik# mengada- 
kan persetudjuan — bantuan mili- 
ter dengan Pakistan, Amerika 
bermaksud akan — menevraskan 
bahwa ia tidak minta — pangka- 
lan2 militer diwilajah - Pakistan, 

USA Tak Lam aLagi Akan 
Tawarkan Alat? Sendjata 

Kepada Pakistan 
Tidak Pakai Embel-Embel 

Pangkalan Udara? 
AMERIKA SERIKAT akan tjepat bertindak untuk memper 

kuat perdjandjian politik, ekonomi dan pertahanan antara Turk 
dan Pakistan, dengan sebuah program luas untuk memberi bar 
tuan alat2 sendjata kepada Pakistan. Demikianlah kata pembesar? 
Amerika Serikat Sabtu jl di Was hington. 
den Eisenhower minggu ini akan menjatakan bahwa Pakistan ps: 
tut mendapat bantuan sendiata dari A.S. dan diduga ja akan mc 
rpumumkan pula, bahwa bagi Pe kistan akan disusun sebuah rer- 
tjana jang pasti mengenai perbekalan2 jang akan diberikan kepad:. 

Menurut dugaan, Pres' 

dan bahwa bantuannja itu C'- 
waksudkan untuk membina pe: 
tahanan-diri Pakistan. 

Menurut pembesar2 tsh 
mereka tidak anggap sangat per. 
ting pernjataan2 India, , bahw: 
pemberian. bantuan Amerika ke 
pada Pakistan itu akan memper 
lambat tertjapainja penjelesaiai 
sengketa India — Pakistan mc 
ngenai soal Kashmir. Demikian 
lah diwartakan oleh  wartawus 
UP Stewart Hensley dari Was: 
hington. 

tad: 

Pakistan: ,,Akan perkukuh 
keamanan Asia Tengge- 
ra”, 

. Sementara itu seorang djurubi. 
tjara resmi pemerintah Pakistar 
mengatakan di Karachi Sabtu 
Jl, bahwa persetudjuan  Turki- 
Pakistan jang diumumkan Djum- 
'at jl. itu bukan sadja akan me- 
supakan sumbangan guna mem- 
perkukuh keamanan Timur Te- 
agah, tapi djuga Asia Tenggara. 
“Dinjatakannja bahwa bagian   

|fajah Ind'a. Apakah PM India Neh: 

timur Pakistan (Benggala Timur) 
itu membawa negara Pakistan 
»kedalam daerah Asia”, dan sc- 
gala soal didaerah ini 'mendjadi 
soal Pakistan djuga, 

Menteri luar negeri Pakistan Zaf- 
rullah. Khan Sabtu jl, mengatakan 
kepada pers di Karfchi, bahwa soal 
bantuan militer Amerika kepada Pa 
kistan 'itu ,,sama sekali tidak mem- 
pengaruhi sifat plebisit jang harus di 
adakan di Kashmir. 

Madilis Konstituante Kashmir tis 
mur telah atnbil keputusar? untuk 
menggabungkan .Kashmir kepada wi 

ru menolak “atau tidak keputusan 
madjlis konstituante tadi, soalnja ia 

«tah bahwa di Kashmit harus dilaku 
kan sebuah plebisit jang djudjur dan 

' 

tidak berat sebelah, kata Zafrullah 
Khan, untuk menentukan apakah 
Kashmir masuke wilafah India atau- 
kah tidak, (Antara), 
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PENDJAGA GUNUNG, 
| Bung Karno, dengan setjara ke- 
|bapakan menasehati para pendjaga 
gunung supaja 

k. Imendjalankan tugasnja ete etc untuk 
keaman#n penduduk sekitar Mera- 
pi. 
. Sir-pong tidak bisa gambarkan pe 
rasaan para pendjaga. gunung 

s Isetelah menerima nasehat ini. Apal 
mereka ”terharu” apa "terpingkel” 
'Tapi setahu Sir-pong, para pendja- 
ga2 gunung tadi jang hampir semu-f 
anja terdiri atas pemuda2 umur an- 

“ a20 — 25 tahun, memang se- 
Ingadja memilih pekerdjaan mendja- 
ga-gunung karena terdorong rasa pe 
ngorbanan dengan “ditjampur rasa 

. javontuur dan romantiek. Djadi per- 
in |kara tetap tinggal -di-posnja itu, 

- joleh mereka memang sudah di-niati: 
(terlebih dulu. Maka itu apakah na- 

y sehat bung Karno itu tidak seperti 
"bawa aer ke laut Semarang”? 
“Kiranja malahan akan lebih man- 

erletak 3 km. ti- | faat bagi para pendjaga-gunung ta- 
(Semarang) sedjak- di, ikalau bung Karno mau menase- 

nghasilkan batik jhati itu para penggedee2 jang me- 
tetapi belakang- | ngurus P.G.P. buat perbaiki nafkah 

'Untuk membangun mereka. Sebab setahu Sir-pong ga- 
AI jang berwadjib | dji para pendjaga gunung jang pe- sedang menjusun sesuatu bantu- |nuh berbahaja, bisa kelanggar  ku- ta Usaha membangun kembali .kus gembel, keteradjang lahar men- | 

radjinan batik oleh jawatan didih, dan tiap malam bisa - masuk rsebut telah berhasil didaerah |angin pilek karena hawa dingiy itu, /edung, 10 km. sebelah utara (rata rata permulaannja hanja anta- ak jang lama sebelum perang jra 200 sampai 250 rupiah bersih. 
rkenal pula akan keradjinan ba|Toer koedoe keluaran sekolah tek- 
k dan banjak hasilnja dikirim Jnik!! daerah2 Maluku, Sundaketjil| Siapa jang tidak akan bilang: Jo 

: Italah toblaaaaaaaasss!!!! 
Setelah ,,matjet” beberapa 

ma kini telah ada 15 pensusaha 
batik jang tergabung dalam ko- 
2 »Tjiptoutomo” jang setiap 
ulan masing2 menghasilkan 3!2 
odi kain tjorak ..kasaran”. | 
Oleh koperasi jang diketuai H. 

Rochmat itu kabarnja, telah di- 
mintakan kredit kepada pemerin- 

mJah sebesar Rp. 100.000,— (Ant.) 

keradj 

. mur Demak 

   

    
    

     

        

    

      

   
   
   
   
   

     

      

| MENINGGIKAN DERADJAT $ si TA Gaia | ANGIN TOFAN DAN HU- |. Hingga dewasa ini dalam kota | DJAN ES DI PURWODADI. Pena se dapa 11 pemilik 

— Dari kalangan jang bersangkutan? ci NA jang Dana Lg 
: di Semarang diterima kabar. bahwa Te Madang Importeur : mar ter! K Aan ndonesia. e jawatan Per- pada tgl. 13, Pebr. petang didaerah ekonomian Umum. Untuk selan- : Purwodadi terdjadi hudjan es ta djutnja kini sedang diadakan pe- ) sanesa jare Ben an milihan guna diakui 2 mendjadi 2 rugiai Na Sa ln Nan Pedagang Menengah itu di- ' hardjo, didesa Ha Ba tiap2 kabupaten, jang menurut |..man, dim 2 rumah jang rentjana Djawatan itu sedikitnja boh, didu' Plumbangan 4 rumah. 

—— Di Kawedarian Kradenan ada 24 ru 
|. mah jang roboh, sedangkan di Kc- 

tiamasan kota Purwodadi, di desa 
Nglabar 2 rumah, Warukaranganjar 

“FT rumah, Kedungdoro sebuah 1u- 
| mah: di Ketjamatan Toro, desa 

- Tunggak sebuah tumah, sdangkan 
: “didesa 'Djono seorang penduduk 
|. mendapat luka2 berat dan didesa 

|. Warukaranganjar pun ada seorang 
| penduduk jang mendapat luka? be- 
PS rat. Korban? tadi dengan segera di 
| angkut ke Rumah Sakit di Purwoda 
“di untuk mendapat perawatan selan 

—. djutnja. 

harus ada sebuah. 
Menurut keterangan, sesuatu 

pemilik toko baru bisa diakui se- 
bagai MII kalau memiliki pembu 
kaan jang teratur sekalipun se- 
derhana,  werkkapitaal sebesar 
Rp. 50.000,—, sanggup mendjadi 
saluran pelbagai matjam  produk- 
si dalam negeri sendiri dsbnja. 

Adapun faedahnja sesuatu to- 
ko kalau sudah diakui jalah men- 
dapatkan perlindungan dan bim- 
bingan misalnja, bantuan berupa 
devizen menurut besar ketjilnja 
omzet 2 kali setahun dil. 

RAWA PENING AKAN DI- 
PERDALAM DENGAN 
BEAJA RP. 10 DJUTA. 

Untuk memperdalam Rawa Pe 
ning oleh jang berwadjib dikabu- 
paten Semarang telah diadjukan 
rentjana beaja Rp. . 

f 
kw 
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| "3 Bengkel 
     
   

   

  

10.000.000.-. 
Dari rentjana sebesar itu baru di 
terima sebanjak Rp...250.000.—. 
Seperti diketahui rawa tsb. Tuas: 
nja 25 km2 diantaranja 450 ha. 

            

   
     

   

“mer SEMARANG” 
Service: Automobil 

      Motorfiets ditengah2nja rata mendjadi dara-. 
At Bromfiets tan jang merupakan pulau2. 

Sedia : Footstep buat motor-| Dengan perbaikan tsb. nanti-, 
| fiets dan bromfiets.' nja Rawa Pening diharapkan: 

- As blakang buat Al- mendjamin pengairan sawah 
pino dan ring zuiger 40.000 ha. didaerah Demak dan. 

ciemaster. dapat pula menggerakkan pusat | 
ma mmm tenaga listrik di Djelok. 

AN Ph Lebih djauh dari pihak Inspek- 
. "2m :# si Diawatan Perikanan Darat Dja 

wa Tengah diterima keterangan, 
bahwa setelah diperdalam dan 
| diperbaiki rawa tsb. akan meng- 
hasilkan ikan berlipatganda. Kini 
rawa tsb. tiap2 tahunnja rata2 

| menghasilkan ikan 200.000 kg. 
| jang memberi penghidupan kepa 
ida Lk. 500 nelajan. 

    

     

     

      

    

     
    

    

  

   

      
      

   
   
    

  

    

      

SUDAH DATANG 
Rokok Klobot Masak 

—. Wakil di Semarang: WIRJADI 
—. Kr. Tempel 5 — Telp. 1352. 

un 

N
a
a
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PEMBERITAHUAN 
Dipermaklumkan bahwa pada tanggal 1 MARET 1954 
Rumah - Obat (Apotheek) Kementerian Kesehatan di Sete- 

“Ph ran 42 akan pindah ke Bodjong No. 43. Mulai itu hari apo- If 
!| theek di Seteran 42 jang berada dalam pengawasan Peme- (| 

| yintah akan dikembalikan kepada pemilik lama jaitu: BIMA 
APOTBEKEN N. V. (dahulu N. V. Leeuwen- Apotheek | 
P. H. Meulemans v/h Ant. C. Marcks). | 

- “Harap jang berkepenti ngan maklum adanja. 14 

: 5 BIMA APOTHEKEN N. V. | 

Ih sa 5 Seteran 42 — Semarang. | 
3 

1 H TA & -     
NE 01 CURSUS KILAT- 

RADIO - MONTEUR 
Radio HOSP1TAL 

“Randusari 47 — Semarang. 

“ PLOEG BARU tgl. 1 Maart 
1954. : 

Uang pendaftaran Rp 20.— di 

RADIO SAMPURNA 
Gg. Pinggir 140 Semarang. 

- Hari les: Senen - Kemis djam 

— 7 sore. ' 

Haa 10 bulan, djika tidak 
berhasil, dapat beladjar terus 

zonder bajar lagi. 

Lekas datang, djangan keha- 

bisan tempat. 

kan ,OFTAMA” 

        

  

     

     
    

    
   

       

   

    
    

Kn 

3 Pendidi 
Pusat : Dji. Labuhan 16, Semarang. 

(0. Tjabang : Djl. Mataram 440, Semarang. 
    3 — PEI JARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan. 

. Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, 
R. MOEHJIDI/ Ketua. 

         

  

- Kursus Malam Radio Tehak:" 1i 
00000 Teori dan Praktek 6 bulan. 

Pesawat Super Heterodynt lengkap dengan 
me controle & Magic Eye. — 
.Diseleng garakan oleh : | 

ganisasi Buruh Umum (ORBL) 
0 Bagian Pendidikan. 

“Il Rombongan ke 7 dimulai pada tgl. 1 MARET 1954,, 
| untuk 40 tempat, uang kursus Rp. 20.— sebulan. 
Uang pendaftaran Rp. 10. —. 

      

  

Or 

tetap di pos-nja,| 

tadi | 

“ingin menjumbangkan tenaga da- 

| Specialist 

| Keluaran 

      DJOKJA 
  

KUNDJUNGAN DPP 
PARKINDO. 

Dari sumber tertentu didapat 
kabar, bahwa pada tg. 20 Pebrua 
ri rombongan DPP Parkindo jg. 
terdiri atas Mr. Tambunan, Su- 
imarto dan Umbas, mengadakan 
penindjauan . dibeberapa tempat 
di Djawa Tengah. : 

Rentjananja pada tgl. 20 sore 
mereka mengadakan rapat de- 

   
ngan segenap umat Kristen di 
Jogja, amnja rapat di Solo, 

a 21 rombo- 
Semarang, . menudit, | 

sorenja rapat di Pati dan malam- 
nja di Semarang. 

Di Jogja dan 
itu diikuti. o Si SV 
pranoto selaku Ketua Periodi 

  

   

Parkindo Djateng, dan Sdr. Surjip | 
to Solo) DIN Har : 

i Semar: n Pati ikut ser 
ta dalam alanan itu, Sdr. 
Soenjono DPP Parkindo. Ds. | 
Soehadiweko dan Sutjipto (Te- | 
gal) masing2 dari DPP PPKI. 

Dalam rapat2 jang sifatnja ter- 
tutup itu, DPP. Parkindo me- 
negaskan soal-soal jang bertalian 
dengan politik Parkindo terha- | 
dap Pemilihan Umum dan poli- 

     

  

tik beleid Parkindo dalam meng- | 
hadapi situasi sekarang. 

  

KONGRES PEMUDA 
DEMOKRAT. 

Tg. 7 s/d 11-3 jad. di Semg. 
akan berlangsung kongres. ke-VI 
dari Pemuda: Demokrat seluruh In- 
donesia.- Selain membitjarakan pel- 
bagai atjara penting selama  kong- 
res diseling dengan atjara pertandi- 
ngan olahraga, kesenian, eksposisi 
dan “achirnja darmawisata. 

AIR MINUM. 
Oleh pemerintah kabupaten Se- 

marang akan segera ditetapkan sua 
tu peraturan jang menentukan ba- 

'kompor2 dari seng. 

" #3 $ g st 

3 AN PAKAIAN 
UTK. Ki AN MERAPI. 
Pada hari: Kemis tgl. 18-2 jl. 

oleh Chung Chin Hui (Persatuan 
Tionghwa Katholik) Surakarta di- 
adakan gerakan pengumpulan pakai- 
an setjara besar2an diseluruh Ko- 
ta Surakarta, jang hasilnja disokong- 
kan untuk para korban Merapi: 

Penduduk jang ingin menjumbang- 
kan sesuatu, diharap  menjediakan 
dirumahnja masing2, agar in 
melantjarkan djalannja ' pengumpu- 
lan. KN an AN Sah Sa : : 

7 
5 BOJOLALI   

    
   

    

ADJi POKOK UNTUK 
“- FONDS MERAPI. | 

Guna m mkan beban para 
Korban Merapi ji: 
pat pertolongan baik dari Pemerin- 
tah maupun masjarakat, maka pe- 
gawai2 Djawatan Penerangan Ka- 
bupaten Bojolali jang berdjumlah 
97 orang telah  menjediakan 176 
dari gadji pokoknja tiap bulan jg 
dimulai pada bulan Djanuari jg te- 
de tadas T Li 1 

PEMBIKINAN KOMPOR 
5 DARI SENG. j 

Atas inisiatip  Tarmidi penduduk 
desa Doropajung Djuana serta diban 
tu oleh 4 orang tenaga dari para pe 
ngangguran telah dapat membuat 

Produksi daripada pembuatan ini 
tiap bulan tidak kurang dari 30: bu 
ah terdiri dari 3 matjam jaitu kom- 

por2 ketjil, sedang dan besar, sedang 
kan harga pendjualan a.l. tiap buah 
Rp. 35,—, Rp: 50,— dan Rp. 150,— 
Kwalitet pembikinan serta model da 
pat dibanggakan dan tidak kalah de 
ngan keluaran luar Negeri jaitu dari 
jang ketjil dapat memasak Ik 2 liter 
air dalam waktu 15 menit jang: se- 
dang dalam waktu 10 menit dan 
jang besar dalam waktu 5 menit.   tas pemakaian air minum untuk 

umum jalah sebanjak2nja 10 M3. a: 
Rp.0,50, untuk perusahaan 20 M3.! 

a Rp.0,75, untuk asrama 30 M3 a 
Rp.I.— sedangkan untuk Jajasan2 
sosial tidak terbatas dengan 
tiap2 M3 air Rp.1,50 

PEDAGANG INDONESIA BI- |pakan sebuah koperasi 
KIN KUPON UTK. AMAL. 

Oleh Persatuan Pedagang Me- 
nengah Indonesia Djawatengah 
di Semarang akan segera dikeluar 
kan ,,Kupon-Merapi”- untuk di- 
berikan tjuma2 kepada mereka 
iang berbelandja kepada toko2 
jang ditundjuk diseluruh Djawa. 

396 Dari hasil pendjualan ba- 
rang2 seharga Rp. 25:—. akan 
diserahkan. kepada usaha2 sosial 
seperti bantuan “ Merapi, sanato- 
rium kepolisian Djawatengah dan 
Jajasan 17 Agustus di Semarang. 

PPMI Djawatengah diketuai 
Nitiamihard:a. (Antara) 

“AMA TA TT LA NS KA | 

n 2 Cursus Bahasa Inggeris 
Peladjaran dengan surat, ketera- 
ngan bahasa Indonesia, tjukup 
dengan arti, tjara membunjikan, 
tata bahasa, latihan dsb. ” 
Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak memakar 
guru, Putra/ Putri Indonesia jang 

lam pembangunan INDONESIA 
RAYA, segeralah berlangganan. 
Peladjaran dikirim 4X sebulan, 
uang langganan Rp. 5.— sebulan, 
uang langganan dikirim lebih dulu 
pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 

Ta AL AN LN AL AA 

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

untuk WASIR (Am- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA- 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 
Djam bitjara: Pagi 9—12 

Sore 5—7 2 

  

NASA EKA Kn 

Jon foland? 

eng) 
POMADE € HAAROLIE 

  

       
    
    

  

      
    

MEN AN sanak 
  

  

PERMUDA 
“KEMBALI 

SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih muda dan gembi- 
ra, kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu  mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 

harga umum jang membutuhkan akan kom 

"berhasil menggondol 

“aa 8 “Ot 8 “LS LH SL La LL 

Sebagai modal pertama jang mere 
ka pergunakan ialah hanja Rp. 100,- 
dan sampai kini baru dapat melaja 
ni pesanan2 jang tertentu dan be- 
lum -- dapat mentjukupi keperluan 

por2 itu. Olehnja diharapkan agar 
pembikinan kompor ini dapat meru 

jang mana 
sangat membutuhkan bantuan dari 
jang berwadjib hingga usaha itu da- 
pat pula menolong para penganggu- 
ran dalam daerah Djuana dan seki- 
tarnja. 

  

PADJAK BETJAK DAN PEM- 
BAJARAN PERSEWAAN RU- 
MAH2 TANAH2 BEKAS MlI- 
LIK ,LAND PETERONGAN”. 

Oleh Pemerintah Kota Besar 
Semarang telah ditetapkan besar- 
nja ,padjak beetjak” th. 1954 
'Rp. 20.— jang harus dibajar se- 
kaligus. Pembajaran mulai seka- 
Teng sampai achir bulan April 1953 : 

Besar Semarang diumumkan, bah 

“tanah -bekas milik ,,Land Petero- 
ngan” jg kini tlh mendjjdi milik   
(1954 uang2 persewaan  diurusi 
oleh Pemerintah Kota Besar Se: | 
marang untuk lebih djelas, harap ' 
jang berkepentingan memperhati 
kan iklan2 DPD Kota Besar Se- 
marang jang dimuat hari ini. ' 

SEMARANG SINGKAT. 
Pada: tpi. 24 Pebri j.a.d., 

diam 6 sore, di Rex Theater akan 
diadakan pertundjukan pertama da- 

ri film ,,The President Lady” dng. 
Susan Hayworth dan  Chariton 
Huston jang pendapatannja — untuk 
korban G. Merapi dan diselengga- 
rakan oleh Panitia Korban G. Me- 
rapi Ose Wanita. 

Pada tgl. 21 Pebr., djam 
10 pagi, bertempat di Stadstuin 
akan diadakan pertandingan bridge- 
drive guna merebut piala Merapi. 

  

  

  Tgl. 14/15 Pebr. j.b.l. di- 
rumah seorang penduduk  didukuh 
Gatak, Tenggaran telah - kemasuk- 
kan 6 orang membawa pentung jg 

: barang2 se- 
harga kl. Rp. 1300,-. 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 23: Pebr. 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi, 06:45 

Primro Scala, 07.15 Musik ringan, 

07.30 Aneka langgam, 12.05 Orkes 
Promenade Boston, 12.15 Arthur 
Fiedler: 12.30 Abdulgani, 'Rumtani 
dil: 13.15  Rajuan Bill Johnson, 
13.40 Dari pulau Dewata: . 14.00 
Piano populer, 17.05 Gending Do- 
lanan: 17.45 Tjiptaan Sutedjo: 18.00 

! Serba-serbi AP. 18.15 Langgam 
' Krontjong, 18.30 Corps Musik Div. 

P.- Diponegoro, 19.30 Hidangan 
Suara Remadja: 20.30 Kenalkan 
Fakultet- Pharmasi, 20.45 Andre 
Kostelanetz, 21.15 Irama Malam, 
2220 Dari lautan Teduh, 23.00 
Tutup. 

Surakarta, 23- Pebr. 1954: 
Djam 06:03 — 0645 — 0715 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Sekitar. 
lautan Teduh: 12.15 Dari Texas: 
12.45 Suara Tino Rossi: 13.00 Mu- 
sik Ballet: -13.15 Irama gembira,   ini Njonja dapat membuktikan, 

' setelah Njonja minum: 
.DJAMU HABIS BERSALIN 

NJONJA MENEER 
Semarang. 

  

   
    

  

   
ANN na luaran 

Sa 
AN el 

PAN as 

  

    

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 
Semarang. | 

JAgen: 
Madiun : Djl. Peking 5 , 
Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170,       

    

  

Mulai sekasang dapat mendaftarkan diri pda : 
| Sekretariat Karangsaru 20 Semarang. Telp. Sm. 1548.        

        
   

  

    

Djl. Gilingan 28, Kratonan 
Wetan 19, Warungmiri 102. 

Te LL LL 

iDjawa Tengah: 17.55 Ruangan 'pe- 

|Kontak dengan pendengar, 19:30: Pi- 
'lihan 

13.45 Rajuan Siang, 17.05 Dari 
anak2 “untuk anak2, 17.45- Varia 

muda pemudi: 18:20 Dongengan 
anak2 dan utk. anak2: 17.45: Varia 

pendengar: 20.30 ' Wajang 
Orang, 21.20 Wajang Orang, 22.15 
Wajang Orang (landjutan), 24.00 

. Tutup. | 

Jogjakarta, 23 Pebr. 1954: 
Djam 06.10  Krontjong diwaktu 

pagi: 06.30 Setengah djam sebelum 
sekolah: — 07.15 Beberapa njanjian 
Batak: 07.30 Benny Goodman: 12.05 
Ujon2 Madyo, 13.10 Ujon2 Madyo 
(landjutan): 13.40 Ujon2 Madyo 
(landjutan): 17.00 Dongengan ka- 
nak2, 17.15 Hiasan sore: 17.40 Hia- 
sari sore (landjutan): 18.00 Imbauan |" 
Perry Como, 18.15 Siaran untuk 
AP: 19.15 Kepurbakalaan, 19.45 
Pantajran sastera, 20.30 Seni Suara 
Djawa: 21.15 Obrolan pak Besut, 
21.30 Konsert malam: 22.15 Kron- 

g perlu merida-| 

Sementara itu oleh DPD Kota 

wa persewaan rumah2 dan tanah |» 

  

  

Ini bukan gambar dari salah satu fil 
tapi adalah tjontoh pakaian untuk penerbang2 tinggi dai 

bang jef Northrop. Tampak dua penerbang ini berdiri didepan pesawat 
terbang set “Kaladjengking” F—89 

600 mil sedjam dan 

  
m Flash Gordon atau Superman, te- 

dari kapal2  ter- 

jang dapat  mentjapai 
tinggi Tp kaki. 

ketjepatan 

  

.Geger 
i ja «6 Surakarta 

Pemerintah Pusat Ikut Tjampur Tangan- 
Djuga. Ada Suara2 Ltk Mengganti Mang- 
kunegoro?—Wk PM Wongsonegoro Dan 

Menteri DN H 
(OLEH: WARTAWAN KITA SENDIRI) 

TUNTUTAN SEMENTARA 
Buwono ke X di Surakarta jang menghendaki agar Susuhunan Paku 
Buwono ke XII turun dari tachta 
soalan jang hangat, sekalipun persoalan2 itu belum bersifay suatu per- 
soalan jang resmi. Bahwasanja peristiwa geger Sekar Kedaton meru- 
pakan tjetusannja, memang dapat dibenarkan. Tetapi bukan soal itu 
jang merupakan soal mutlak. Melainkan sebagai salah satu mata ran- 
tai jang sambung-menjambung dengan lain2 soal, sehingga timbul 
anggapan bahwa sekarang datang waktunja Susuhunan P.B. XII tu- 
run dari tachta. : 

Kalangan? bangsawan jang di- 
sebut2 dalam suray tuntutan turun 
tachta sebagai panitia jang dapat 
memindahkan kekuasaan, tidak 
bersed'a memberi komentar apa2. 
Hal ini memang masuk akal, ka- 
rena surat tuntutan itu tidak hanja 
dikirimkan kepada Sri: Susuhunan 
ke XM sebagai phak jang ber 
sangkutan, melainkan “dikirim dju 
ga kepada pemerintah pusat. Se- 
hingga tidaklah sewadjarnja dijika | 
belum ada reaks' lantas menjusul- 
kan suatu komentar. Lebih? dari 
fihak Sunan setjara resmi belum 
terdengar reaksinja. 

“Pemerintah pusat mena An mati 

HINGGA waktu ini. perundingan 
, “ ( Yantara Sri'Sunan, Sri Mangkunagoro, 

Pemerintah, muiai tg. 1 Pebruari "Menteri Dalam Negeri Hazairin dan 
Menteri Sosial di Tawangmangu be- 
lum lama ini masih merupakan ka- 
but rahasia. Memang ada ketera- 

ngan2, bahwa kedua radja itu diper- 

silahkan beladjar diluar negeri, teta- 
pi keterangan? jang bisa botjor itu 
masih merupakan persoalan jang sa- 
ngat samar. Apa latar belakang jang 
sebenarnja, masih belum diketahui. 

Tersusunia peristiwa jang terdjadi 
pada achir2 ini, jakni tuntuta, agar 

Sunan turun dari tachta, merupakan 
soal jang terpaksa mendjadi panas 
lagi. 

Dalam hubungan ini, kedatangan 
Wakil P.M. Mr. Wongsonegoro dan 
Menteri D.N. Hazairin ke Surakarta 
pada hari Sabtu jl. 'menimbuikan 

kemungkinan2, bahwa pemerintah 
pusat tidak bisa ,,meng-almari vs- 

ikan” tuntutan sementara bangsawan 
di Surakarta mengenai kedudukan 
Sri Sunan. 
Djika dilihat bahwa persoalan Su 

nan termasuk kompetensi -Menteri 
Dalam Negeri dan Mr. Wongsone- 
goro termasuk salah seorang dari 
kabinet jang mengetahui dari A 
sampai Z soal2 dalam lingkungan 
”keradjaan” Surakarta, maka ke- 
mungkinan2 bahwa pemerintah pu- 
sat tjampur tangan. sangat masuk 
akal. Dari beberapa kalangan bang: 
sawan ketika wartawan kita mena- 
njakan apakah benar tuduhan jang 
mengatakan bahwa seorang bangsa- 
wan jang menuntut agar Sunan tu- 
run tachta itu terganggu kesehatan 
urat-sjarafnja, maka kalangan jang 
kita tanja mengatakan bahwa djawa 
ban begitu itu terlalu berlebih-lebi- 
han. Dus kita dapat meng-konklusi- 
kan bahwa ketjil sekali kemungkin- 
annja kebenaran tuduhan itu. 

»Letusan” jang terlambat. 

DIKALANGAN bangsawan tinggi 
baik angkatan tua maupun angkatan 
muda ketika ditanjakan soal tuntu- 
tan itu menjatakan, bahwa hal itu 
— @lasan-alasap tuntutan jang di- 
pergunakan agar Sunan turun tach- 
ta — adalah merupakan letusan” 
jang terlambat. Hal ini diartikan, 
bahwa sikap Suna, ke XII jang se- 
akan-akan dalam segala hal seperti 

sesalkan dikalangan mereka. Hal ini 
oleh kalangan bangsawan itu diang- 
gap suatu hal jang urgent, sehingga 

rigak mungkin djika didiamkan be- 
gitu sadja, seperti kata-kata jang ti 
ada bekasnja. Berdasar keterangan2 
itu dapat disimpulkan, bahwa bagi 
pemerintah serta fihak jang bersang- 
.kutan, tidak mungkin ' membiarkan 
tuntutan jang maksudnja agar Su 
nan turun tachta. Dengan lain per- 
kataan, djika soal ini dibiarkan, akan 
tersusun tuntutan jang lain. Kemung- 
kinap adanja kompromi antara fihak 
jang menuntut dan jang dituntut (al- 
thans pada waktu ini) tidak tampak 
sama sekali. 

Mangkunegara idem 
Dito? : 

Sesudah asap mengenai tuntutan 
Sunan turun tachta itu mengepul 
merupakan ,,geger Kraton Sura- 
karta”, sekarang tampak tanda2 
bahwa djuga “dikalangan bangsa-   tjong Langgam, 22.45 Tjerita ma- 

lam, 23.00 Tutup, 2 
wan Mangkunegaran jang meng 
anggap Mangkunegoro sekarang 

- 

8 

sikap ,,masa bodoh” sudah lama di: | 

raton 

  

azairin Ke Solo 

kaum bangsawan keturunan Paku 

sekarang ini makin mendjadi per- 

tidak tjakap (baik sebagai ,,ra- 
dja” maupun sebagai Kepala Ke- 
luarga ,,keradjaan”) menghenda- 
ki agar Mangkunegoro turun tach 
ta. Dalam hal ini mungkin sekali 
hanja mengenai tjaranja jg 
berlainan. Tetapi .toh maksudnja 
sami-mawon, “ jakni dikehendaki 

padanja pergantian radja. 

Apakah Presiden panggil 
.. Sri Sunan ? 

| PETJAHNJA: berita dalam ,,Suara 
Merdeka” jang memberitakan adanja 
tuntutan agar Sri Sunan turun tach- 

.ta, maka pada kedatangan Presiden 
|.ke Solo ini, ada sementara pihak jg. 
memperhitungkan, bahwa - Presiden 
.telah memanggil Sri Sunan untuk 
membitjarakan satu dan lain jang 
“bersangkut paut-dengan soal itu. Da- 
Iri kalangan2 jang sangat “dekat de: 
' ngan Presiden wartawan kita tidak 
. mendapat keterangan (hingga kebe- 
Lrangkatan Presiden ke Bali), tentan 

(memanggil Sunan — baik pertemuas 
pribadi maupun “pertemuan bersifat ! 
umum. — Walaupun pada kedata- 
ngan Presiden di Solo itu Sri Sunan i 
mendjumpai di Lodji Gandrung. Na- | 
mun demikian, perdjalanan Presiden 
ke Merapi jang tidak diikuti oleh 
Sunan, makin memperkuat dugaan 

seperti diatas. Sekurang?nja menim- 
bulkan rabaan2, bahwa ada ,,hal- 
hal” jang merupakan rahasia. | 
Dalam hubungan ini didapat ke- 

terangan, bahwa mula2 fihak Sunan 
jang dituntut turun tachta itu akan 
menganggap ..dingin” adanja tuntu- 
tan turun tachta itu, tetapi kemudian 
sedang didalam pertimbangan, djus- 
tru tuntutan serupa itu disampaikan 
djuga kepada pemerintah pusat. 

  
Beladjar ke luar negeri 
djadi nomer dua. 

DJIKA pada beberapa waktu jl. 
Surakarta sedang mendjadi buah bi 

bir karena dua orang radja oleh pe- 
merintah pusat sedang dipersilahkan 
beladjar keluar negeri, maka seka 

rang ini soal itu tergeser mendja- 
di soal nomor dua. Orang sekarang 
menanti akibat tuntutan agar Sunan 

turun tachta, jang dianggap sebagai 
geger Kraton. : 
Apakah soal pergantian seorang 

radja dengan tjara demikian itu ti- 
dak bertentangan dengan tradisi kra 
ton, beberapa kalangan jang  dita- 
nja soal ini tidak ada jang memberi 
djawaban setjara positief. Jang te- 
rang, soal2 begitu "bisa sadja ter- 
djadi”, lebih2 djika orang  mengi 
ngat perkisaran sedjarah ”keradja- 
an” Djawa pada djaman dulu. 

Tetapi apakah soal demikian dju- 
ga sudah termaktub dalam ”djang- 
ka Kraton”  (sematjam ramalam, 
red.) belum ada fihak jang berse- 
dia memberi keterangan. 

Peristiwa2 jang terdjadi, jang me- 
rupakan geger kraton Surakarta se- 
karang ini rasanja hanja bisa beres | 
djika pemerintah pusat setjara ac- 
tief turut tjampur tangan, demikian 
kalangan2 jang biasanja memperha 
tikan keadaan2 didaerah2 dan jang 
mengetahui seluk2. beluk  ”keradja- ' 
an Surakarta”, 

PANAI N NM ANA ane 

HARGA EMAS. 

Djakarta, 19 Pebr.: 
| 24 Kit. tiap gr. Rp. 39.— djual 

22 krt. tiap gr. Rp. 38.— djual 
Medan, 19 Pebr.:. : 

24 krt. tiap gr. Rp 39.50 djual 
22 krt. tiap gr. Rp. 39.25 djual 
20 krt. tiap gr. Rp. 37.50 djual ' 

Surabaja, 19 Petra 
22 ket. tiap gr. Rp. 38.60 nom. 

Singapore, 19 Pebr.: 
Emas lantakan tiap tael : 

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

Londen, 19 Pebr,: 
Harga emas internasional me- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb.: 
Emas Beirut tiap ounce 35,23 
Emas Macao tiap ounce 37.11 
Emas Hongkong 

tiap ounce 37.34 

22
 

      Ai... Ta MEMAKAI 

  

Djuulah derma tgl. 18-2-1954.— 
Penerimaap baru: : 
Persatuan Pegawai Polisi R.I. Tja- 
bang Djepara d/a. Kantor Polisi Ka- 

Lembaga Katholik Ambarawa. (13. pt. pakaian bermatjam-matjam, 
..sudah terpakai). 

pet Merapi 
Rp. 86.274,58 

Rp. 

Makna 

bupaten “Dijepara “..i. uu Meta 2SaK Ta 
S.R.VENo.I, Purwokerto (Alun2) S5 114320 

Pegawai2: Pengadilan Negeri Klaten 
dan Persatuan Isteri Pegawai Pengadi 
Tapa Negesi “Kite, ena an AR NTA EKA eat SO 
Murid2 S.R.VI. Kedungagung dan 
lingkungannja Wil. Penilik Sekolah 
Kutoardjo HI. Kutoardio Karan ». 100,20 
Sdr. Soehario 'Tjiptosoepeno Kring 

Kaiuimas Randudongkal Pemalang ,, 83,25 
Keluarga Asrama Puteri S.G.A.I. Ne- 

geri-Ijandi Baru 71. Semarang ... .,, 75,— 
S.R.VI. Keling, S.R.VI, Turahan, S.R. 
VI. Karangsari, S.R.VI. Udjungwatu, 
S.R.VI. Banjumas dan S.R.VI. Ban- 
dungardjo Liwat Kpl. S.R. VI. Ke 

ling Pos Bandjaran Djepara......... 25 63,80 
Guru2 dan Murid2 S.M.E.P. Negeri 
Pa Ban ba og den ANA ak 61,50 

Kepala S.R.VI. Karangdjati Pos 
Sumpiuh Kab: Banjumas ............ ae 212095 

S.RNVI. Kristen Purwodadi Grobogan ,, 50,50 
S.R.VI.No.4. Sokaradja, S.R.IIL. Petir 
dan S.RIV.Kalitjupak Pos Sukaradja 

(BAN ASI ena Landa Pen ken Da IN 3 47,15 
Murid dan Guru2 SR.NI, Tjiseu- 
reuh, S.R. III. Rengaspendowo, S.R. 
II. Sitanggal dan S.R. Kp.Kb. Ke- 
Tangan Ma oa ara aa sg 44, — 

Guru2 dan Murid2 S.R.VI. Kenteng 
Purworedjo- Kedu koi... Bb 5 40,— 

S.R.VI. Tlogoredjo, Katj: Purwodadi, 
Purworedip Kedu MARAn IA 2 40,— 

S.R. Latihan S.G.B.N.P.— | Ungaran ,, 36,— 
S.R.VI. Wonoroto Katj: Ngombol 

Kaw. Purwodadi Purworedjo Kedu ,, 36, — 
S.R.VI. Tjokrojoran Ngombol Purwo- 
da Kedai ep aa Da Ba akn 1 gg” 135 ab 

Keluarga S.R. Lebak Mlonggo Dje- 
AA Kesan TAN naa Ka bhan Tenda da tart 3 15,— 

S.RJIL. th. Tjibijuk Ampeigading Tjo 
MEA Aa RUN Aan 2 3,75 

Sdr. A Ting We Batjeh AG. — Kp. 
Tjabean Timur 111/94.A. Semarang ... ,, S,— 

Sdr.Setrodjojo — Ngampiu Ambarawa ,, 5,— 
Murid2 S.R. VI Tengguiredjo Katj.: 
Tempuran Kaw: Salaman Kab: Ma- 
SEN ia EN BA AN AN ALS 5 11,— 

Murid2 Sr. VI. No. I diSalaman . 3 40,— 

Kepala S.R. ilI Ngendrasri (Salaman, 

MASA NA UN an » 10— 
Murid2 S.R. III di Tegalaren Borobu 

tr POS ATA Hn LAS Serahkan 2 5,— 
Kepala S.R. VI Sidomuljo di Salaman 

Ma GelaNe AN AR Neta ema 9. 1M,— 
Murid2 S.R. VI Gijana Katj: Djumo 
Kab Pemanggang MAA an EA 

S.R. Negeri Troso Wil. P.S. Petjangaan ,, 7,50 
Sdr. Kadino Kepl. S.R. III Semawung 
PRnaredi “Ra be Ia na aa EA 19 

Murid K.P.K.B. Pendosawalon  Petja- 
Neaan BNepara? Len ai Hraganan 2 5,50 

Murid2 S.R.. VI No. 3 Purworedjo ... ,,  12,— 
Kepala S.R. VI No. 4 Purworedjo ...... 2 Ia 
Pemimpin K.p. Kb. Gebang Purworedjo -,, 5,— 
Murid2 S.R. HI Sedaju Loano Purwo- 

pedot RN Da ana Tana Pa na 11, — 
Murid2 S.R. VI. No. 2 Loano Kab: 

Purvoredyo Te nan ee SN Ba 
Kepaia S.R. VI. No. I Purworedjo 

Kediri S2 BA RaR En LN Si TnGO 
Murid2 S.R. VI Semaju Katj: Kemiri 

Pes :Kutoardja kal RI EN . 20,— 
Murid2 S.R. Dilem, Kemiri Pos Kute- 
BEN AA MEN EA SA aan $ 9519 

Murid2 S.K. VI. Kaliredjo Katj: Bo- 
pelan an Tatan PAT aa Hn AG 

K.P.K.B. Sidomukti Margojoso, Taju 
PEN PAN AAL Ru naa SAT EN SSS en aa 6,— 

Murid2 S.R. VI Purwokreto Taju ...... a20, — 
Murid2 S.R. VI. th. No. 3 Djepara ... ,, 27,10 
Kepala S.R. III. Tegalwaton Tengaran 
DAA AAA an na De 1600 

Murid2 S.R. VI. No: 7 Tritunggal Rem- 
Ban na 3, 7,85 

Murid2 S.R. VI. Blora 10 di Blora ... ',, 33,40 
S:R. INI. Sonoredjo Blora ................. 2 3, — 
68 Murid dari ' S.R. INI Tempuredjo 
PN AA aa ma Maan a 3,40 

S.R. Mangunredjo P.S. Kuwu II. Kaw: 
Kuwa Pos Wirosari LA se aSG 

Murid2 K.P.K.B. Tjaluk Katj. Pulokulon ,, 5,— 
Kepala S.R.INI Pendjalin Katj: Brang 

SORE ANU In insan ah 3 4,35 
Kepala S.R. III. Sitiredjo Katj: Brang- 

song “Kadiwingg Cabai 5 4,75 
Sir. Moh. Anan Pemimpin K.P.Kb. di 

lantaran Kaliwungu io... » .5,— 
Murid2 S.R. VI/V. Protokulon Kaliwu- 

KA aa an ah Kemas el ka ai 8,20 
S.R. MI. Korowelangkulon Katj: Tjepi- 
Ba NE SA SOE ap sa 3,— 

S.R. TIT Korowelanganjar Katj. Tjepi- 
ring Kendal ......: Bana AN Ta aa Kan - 9 ,— 

Murid2 S.R VI di Ponjangan Gunung- 
Men BN na ea Uno ea An Ne Ah—a 

Murid2 K.P.K.B. Sadeng Gunungpati 
MA naa AI Sean MM, — 

Kepala S.R. III, Kalisidi Gunungpati 
Nan Sa Aa Ma aa & TI, — 

Guru dan 150 Murid dari K.P.K.B. di 
Sekarang Gunungpati Ungaran ...... Ja NA 

Murid2 K.P.K.B. S.R. Sokopuluhan 
Katj: Putjakwangi Kaw: Djak€nan 
Pa NA Ke AS An dea sk 4,20 

Guru2 dan Murid2 S.R. VI. di Ngom- 
bak Katj.: Kedungdjati ............,.... 25, — 

Murid2 S.R.VLNo.2. Kedungdjati ... ,,  25,— 
S.R. Trembulredjo Ngawen Blora ...... “5 7,85 
324. Murid dari S.R. VI. th. Kunduran 

No. I. Daerah P.S. Ngawen di Kun- 
Turan aba PIDKA (an ga Ya Lg 

Guru bantu, Kepala Sekolah dan Mu- 
rid2 S.R. III. Ngilen Pos Ngawen ... ,, 8,— 

- Sdr. Wardjono Guru IL. di Kalangan, 
Tundjungan Wil. P.S. Blora IL ......... jg 4,50 

Kepala S.R. VI Wonosari Patebon ... » .17p— 
Murid2 dan Gurunja S.R. III Gunung- 

pajung Walitelon Temanggung ...... sat 
Kepala S.R. Kedungrandu Patikradja 

KANAN Pa KAA aa BN BAN LAU se aa 5 9 — 
On Mon Pertalang MDA su mio 
Murid2 S.R. III, Sotjan Katj: Djekulo 
NE KENA aa AR AOA 5 131D.35 

Murid2 Guru2 dan Pendjaga Seko- 
lah S.R. VI Negeri di Maduretno 
Katj: Djekulo Kab: Kudus ............ 3 3neg 

S.G.T.K. ,,Santa Maria” — Gedangan 
GE PENA AN TER Ana aa sg 

Guru2 dan Murid? dari Sekolahan JU 
TE: SHBUR HSIAO Smpn en ja KAGIKS 
Murid2 Pendidikan Taman Rakjat — 

Sidomuljo Semarang (anna & 7,53 
S.R. VI ,,Christus Rex” Susteran Geda- ' 
Nan "9 SEMAFANg Ga RR » 193,13 

Murid2 S.R. VI, Bandjarhardjo Pos Ke- : 
tanggungan Barat Kab: Brebes ...... Io 

Keluarga Inspeksi Perindustrian Djawa 
#rsngah Semarang |...oooyoiy3. AR Ta Ot 

Murid2 dan Guru S.R. NI Tlogopatjing 
Genuk Wil. P.S. Mranggen ...... TT Bon ok 

Murid2 dan Guru S.R. III Plamongsari : 
Genuk Wil. P.S. Mranggen ......... Pi Nana 

Guru dan Murid2 S.R. III. Tlogotimun : 
Genuk Wil. P.S. Mranggen ..........., PPA 

Lembaga Katholik Ambarawa .......... 2 Dana DA TR 
S.R. Pendrikan Tengah II Semarang .., 2 126.05 
S.R. VI. Negeri Kintelan HI Semarang 1 49 01 
Penilik Sekolah Kotapradja Wilajah Se-”””— 
rmarang IV. S.R. Taman Maluku Se- 

Matang Mae ak 
S.M.P. ,,/Maria Goreti” Susteran Ge- aa 

dangan 8. Semarang. Gea » 36,45 
“ £ 

Djumlah : 

Semarang, 19 -2 - 1954 

» 3.087,02 

Rp. 89.361,60    



      

     

ha EDJENIS ikan jang di 
kz Inggeris namanja 

| dapat berbitjara satu 
| Ikan ini hidupnja diteluk 

.mikian itu adalah per 
Marshall, ahli TEA 

    
     

   
     

  

3 itu berbitjara d 

00 pul dibawah | 

    

    ana. Orang2 jang hi- 
sifik memang terkenal 

Na pena dan nja- 
an bahwa : 

. €husus untuk     

  

& 

| dawn naga dua gang anon 
B3 ber-sama2 engan berumur 
D0 dua tahun, anaknja J.J. Mostert 

  

jk L : : 

Penerbangan 
Antar Planet 
Mungkin Usaha2 Rusia 

Mendahului Amerika! 

DALAM siaran pada hari Diu- 
Sllbikat radio Moskon mengumum 

kan | ahli2 
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| na ee ta 
SNI  guh2 soal perdjalanan antar-pla- 

    
    

        

   
    

    
    

   

22) “di London di- 
mana siaran radio Moskou itu 
“telah tertangkap bahwa para ahli 
rocket negara2 Barat telah ber- 

. ulang? memberi peringatan bah- 
    | wa Rusia dengan bantuan sardja 

na2 Djerman, jang ditahan, kin: 
mengadakan penjelidikan? setja- 
ra luas mengenai penerbangan 
dengan rocket sehingga mungkin 

. Sovjet Uni akan mengalahkan A. 
S. dalam penjelidikan sekitar-pe- 
nerbangan ke bulan dan planet? 

    
    

    

   
     
   

daimmnja. 2 Sa 
“. Ahli2 rocket di negara? Barat 
“seperti sardjana ' Djerman, Wer- 
-ner von Braun, jang ' telah me- 
.njempurnakan rocket2 V-1 danl 
N2 “jang kini mengadakan 

: jelidikan di A. S. ber-ulang2: 

1 
uk
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lam suatu perdjalanan penindjan 

dibuat d erapi, pada hari Kemis 
udara . wedjangan Presiden Soekarno. 
'box”, 2 ekor kambing 

sering 

| berapi. 

'kesulitan2 jang dihadapi. 

  

  

ngungsi Kelain 
Bung 

ortage War 

   

ing gumpalan lahar kering, jaka 

asis| Saja adalah “dilahirkan didaerah 
(jang tericlak dilereng gunung be 
rap. Oleh karenanja, . saja bisa 
merasakan betapa hantjur rasa ha 
iku ketika mendengar bahwa 

| 3loedwolk Merapi telah membina- 
« | sakan sedjumlah manusia dan lain- 

ain hewan serta tanaman. Demi- 
kian kata Presiden dalam permu- 
laan pedatonja. Dikala aku ber- 
umur 18 tahun, gunung Kelud 
meletus, aku berada dikota Blitar, 
suara lahar jang menggeledek dan 
Jdjerit manusia, masih mendesing 
Jitel nga. Oleh sebab itu, saja da- 
tang meremui saudara2. Kata 
Presiden selandjutnja jang berpe- 
Jato dlm bahasa Djawa. 

Selandjutnja Presiden mengemu- 
e: Ikakan, bahwa pada waktu tahun 

11906 dimana keradjaan Dharma- 
(| wangsa telah disapu oleh laharnja 
Merapi dan beralihlah pusat pe- 
merintahan dikala itu ke Djawa 
T mur. Pada masa itu, manusia 
tunduk kepada alam. Bentjana2 jg 
terdjadi karena alam, manusianja 
menjingkir. Tetapi lain halnja de- 
agan sekarang, dimana manusia 
ing n menguasaai alam. Oleh se- 
bab itu, ,,marahnja” Merapi ha- 

|rus ditjoba ,,di-tanggulangi”. Tja- 
ranja nanggulangi ngamuknja Me- 
rapi ialah dengan kegiatan dilapa- 
agan sosial. Vulcanologis tehnies 
kita tidak bisa berbuat banjak. 
Berbeda dengan gunung Kelud, 
probleemnja lebih mudah d'pe- 
tjahkan dari segi vyulcanologis teh- 
nies. 

Mendjadi vitaal karena gu 
mung berapi. 

Presiden selandjutnja “ menge- 
mukakan, bahwa rakjat Djepang 
tinggal didaerah2 diatas gunung 

— Sedemikian - banjaknja 
penderitaan, sebegitw banjaknja 

lit Tetapi 
demikian pula banjaknja daja- 
upaja rakjat Djepang untuk mem 
peroleh keuntungan? dari gunung 
berapi. Sehingga rakjat Diepang 
malahan mendjadi vitaal karena 
yunung berapinja. 

Oleh sebab itu —- kata Presi- 
den. — kita harus :berusaha agar 
3unung Merapi: djangan terlalu 
xakal dan berusaha  ..nanggula- 
agi Merapi diatas- Japangan 
sosial. i . . 

35 Pindahlah kelain tempat. 
Achirnja “Presidey mengandjurkah! 

agar rakjat jang tinggal “dipunijak 

bahwa gunung Merapi adalah 

pada diri, bahwa kakek “ mojangnja 
berasal dari Merapi. Pindahlah ke-   telah menegaskan bahwa perdja- 

Janan antar-planet hanja  meru- 
(pakan soal waktu dan uang. (An 

'a- 
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jang baru datang dari konperensi 
| Hindia Belanda jang 

bisa atau tidaknja pendirian Ind 
  tang adania kesukaran2 dalam itu. Sed 

lukan Djepang pun ada penielidi kan2. $ 
$ itu dasarnja ialah harus 

rah jang paling makmur, disana bisa 
menanam padi jang banjak sekali ha- 
silnja. Kepada siapapun jang ingin 
pindah, dipersilahkan hubungan de- 

Beratus? Djuta Ton Besi Tersim 
— Didalam Bumi Indonesia 
g 'Tapi Masih Banjak Kesulitan-kesulitan Untuk 

Mengadakan Industri Berat Disini 
Keterangan Ir. Surodjo 

: NG INI KITA belum bisa menarik kesimpulan bisa atau tidaknja di Indonesia diada 
Bana : i pihak engan, sedang mengusahakan kemungkinan2 itu setjara laborato- 

Gulh,” demikian keterangan ir. Soerodjo Ranoediredjo, Kepala 
ECAFE di Colombo. Ia menerangkan lebih djauh, bahwa pe 

Sea perang dunia pertama melakukan - penjelidikan dalam soal 
1 .Gi Indonesia pada tahun 1927 menarik kesimpulan ten- 

jak ftu penjelidikan2 dilandjutkan, bahkan dimasa pendu 
oerodjo menjatakan, bah wa 

| berat 

| FE: onesia tidak ada batu-bara ig bisa dibu 
E sehingga bisa dipakai untuk meluluhkan erts besi itu. 

5 2 . Ha Menurur penjelidikan, bidji besi 
, Umpamanja batu-bara Ombilin | ndonesia itu  ,lateritisch” — jakni 

didalam penjelidikan ternjata me mengandung nikkel “atau — bahan? 
ugg terlalu banjak gas utk. | /ainnja. Kadang2 persentase nikkel    

  

     
   

    
     

      

   

   

    
     

   
   

    
   

  

    

  

     

  

buat cokes. Batu-bara2 jang di 
|. peroleh di Bukitasam dan  Kali- 

0... mantan terlalu muda dan bukan 
0 antrasiet djadi tidak bisa dipakai 

—.. sebagai cokes. Mengenai ini perlu 
1 kan, bahwa karena penga 

ruh2 ,inwendige werking” jang 
—. serba vulkanis maka batu-bara di 
t ' Bukitasem itu mendapat tekanan 

dan temperatuur begitu rupa se 
. hingga mendjadi ,,veredeld” dan 

— merupakan apa jang disebut ,.na- 
. fuurlijke cokes”. Dan ini belum 
sempurna kwalitetnja, lagi pula 
“sangat sedikit reservenja. - 

Dalam waktu belakangan ini se 
“ring ada pertjobaan untuk melu 
.luhkan bidji besi itu dgn dijalan 

— 1@lectrometalurgisch. Soerodio ber 
at, bahwa methode demi 

| adalah satu2-nja dalam utk. 
uluhkan bidji besi didaerah? 
tiada punja cokes. Tapi de- 
ini Indonesia masih kekura 
tenaga listrik, dan kalau 

tu Lp Pen aa pn 
g ekal kekurangan cokes 
bisa diatasi. 
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B3 

dari bidji besi seperti dari Larona 
tu tinggi djuga. Untuk  memurni- 
kan bidji besi jang lateritisch itu 
amat sukar. Prosede ' memisahkan 
nikkel dari pada besi itu adalah 

| soal metalurgi. Djika kita bisa 
mengatasi tehnik metalurgi itu ma- 
ka mungkin sekali bisa dilakukan 
pmisahan dengan sempurna. 

Sekarang ternjata bahwa besi 

yja itu sukar sekali untuk dibuat 
sadja atau hard carbon steel, se 
langkan badja itu adalah penting 
sekali untuk industri berat. Me 
aurut pendengaran Soerodio, di 
“Amerika Serikat dan. Djepang 
6»rang telah mentjapai hasil2 jang 

| memuaskan dalam hal mengolah 
bidji besi jang lateritisch itu. Tapi 
hasil2 tsb. baru diperoleh dalam 
penjelidikan2 laboratorium .sadja. 
Sekarang  mendjadi. pertanjaan 
(apakah pengolahan “demikian itu 
'setjara industri akan menguntung 
kan atau tidak. Besi jg lateritisch 
itu memang bisa djuga dipakai 
umpamanja untuk membikin alat 
alat jg tidak membutuhkan badja 

    

  

  00. Bidji besi Indonesia 

Tengenai keadaan bidji besi Soe- 

    

    

        

      

   
   
   
    

     

  

   

unjai tempat2 jang me- 

  

     

   
' bidji besi seperti di Lar- 

no (Sulawesi Tengah) sebanjak k-l. 
1500 djuta ton, di Ratih (jaitu kere- 
sidenan Lampong, Sumatra Sela 

. tan) ada antara 2 sampai 
.ton, di Pulau Sebuku dan 
Dua (dekat pulau Laut -sebelah se- 
latar Kalimantan) kl. 4 djuta ton, 
sedangkan di Sungei Djelet dan 
di Sungei Awan bagian barat dari 
keresidenan Kalimantan Selatan be- 
“lum diketahui dengan pasti djum- 

  

enerangkan, bahwa Indone-' 

10 djutaj 
SungcipDiepang memperoleh bahan2 itu 

|keras, seperti patjul, garpuh dan 
sebagainja. $ 

.Djepang dan soal indus 
tri beratnja. Ka 

Soerodjo kemudian mentjerita 
Ikan keadaan industri berat Dje- 
pang, jaitu suatu negara jg tidak 
mempunjai cokes dan tidak mem 
punjai erts besi. Sebagai diketahui 

sedjak 100 a 200 tahun dari dae 
rah Manchuria dan bagian utara 
Tiorigkok. Selandiutnja Djepang 
mengimport bahan2 itu  djuga 
dari India. Djika import, bahan2 
itu merosot maka industri berat 

|Djepang akan runtuh, jang ber 

: Djanganlah : Kita Segan2 Hatak 

a- | DILERENG TENGKUK G UNUNG MERAPI, hanja beber (pa puluh meter sadja dari pos pendjagaan gunung di Selo (18 k.m. utara Bojolali), ribuan orang dari I8reng2 gunung dan sedjumlah pengung si dari daerah jang baru2 ini diamuk oleh taufannja wolk ! ji telah berkumpul mendengarkan 
: Diantara ribuan manusia ita tampak dan seekor lembu jang berada dilapangan, d 

   

  

Yempat — Kata 
Kam” 
tawan Kita Sendiri) Tni 

bebera 3 

 gloed- 

mn, disam- 
jang masih ber- 

pemerintahan setem- 

i sisa2 gloedwo 

  

Pa 3 
1 

ngan kalam: 

pat... SA Pe 5 . 
j 1 Banjak pekerdjaan. 

Selesai rapat di Selo, Presiden 
kembali ke Bojolali untuk bersem- 

  

2 Me- Pa 
Pre 

"ikut mengisi Negara Republik Indo- 
nesia jg. masih membutuhkan -pem- 
bangunan disegala lapangan. 
- — Presiden ke Bali. 
Dapat dikabarkan, pada hari Sab | 

tu pagi ini dengan pesawat terbang | 
Presiden menudju ke Bali, “diikuti | 
djuga oleh Djend. Major, Suhardjo, | 

   

   
tana Dullah dan kepala P.M. istana. 

Dalam pada itu 
wan jang 
mengikuti Preside 
kan pada Sabtu pagi ini dengan di-   bahjang Djum'at. Disinipun sehabis 

sembahjang Presiden diminta mem- 

beri wedjangan. Kepada ummat Is- 
lam. diandjurkan oleh Presiden un- j 
tukp bersatu padu. Negara- kita — 
kata Presiden — adalah negaranja 
semua rakjat Indonesia. Dikatakan 
pula bahwa sehabis proklamasi, per- 
nah ummat Islam dalam suatu kong- 
gresnja mengatakan, bahwa negara 
kita diproklamirkan atas dasar fir- 
man Tuhan. , 

Didjelaskan djuga, bahwa Presiden 
baru sekarang berkundjung ke Me- 
rapi disebabkan banjaknja pekerdja- 
an., Itulah sebabnja wakil Presiden 
mendahului datang ke Merapi. ! 

Selandjutnja dalam perdjalanan ke 
Solo, Presiden diminta berbitjara da- 
lam rapat umum di aloon2 Bojolali, ' 
rapat umum di Bedono dan sebelum 
ke Selo Presidey mendengarkan la- 
poran dipendopo Kab. Bojolali, jak- 
ni laporan keadaan Merapi dari re- 
siden Surakarta. 

Wartawan 

Bersama2 Dgn Para 
Camera Mendaki 

gunung Everest. Maksudnja adal 

mi. 

asli tentunja 
kan tentang 
kan dan tinggal di-gunung2 besar 

dirikan bulu roma. 
Orang mengabarkan. bahwa suatu 

pandangan sadja  daripadanja bisa | 
.membunuh.orang2. Tjeritera2- jang 
kemudian masih sadja - mena an 
orang” tetapi — agaknja “ia sudah ti-   

Merapi “itu suka “pindah. Dikatakan. ' 
gu- tu menjatakan bahwa ia sebesar ma 

1ung jang paling berbahaja di Indo-' nusia, mempunjai 
|1esia. Djangan terlalu mengikat diri dan berbulu “diseluruh badannja ke 

lain tempat. Lampong, adalah dae-' 

arus adanja cokes dan mineral besi. 
uat mendjadi cokes jang sempurna dan berkwaliteit ting 

'ang mengandur- banjak nikkel $ 

dak begitu berbahaja lagi" daripada 
tjeritera2 semula. Tjeritera2 jg achir 

tubuh manusia 

tjuali mukanja. Untuk menimbang 
ijeritera2 ini kita harus sedar, bah- 
wa orang2 Sherpa 'itu seperti djuga 
puak2 lainnja jang tinggal di-lem- 
bah2 situ, mempunjai ketakutan jang 
berupa tachjul terhadap padang? sal 
dju jang sangat luas jang mengelilingi 

pan 

Djawatan Geologi di Bandung, 

untuk mendirikan sesuatu 
Menurut penjelidikan2 di 

akibat runtuhnja pula industri2 
ketjil. N 

Dewasa ini arah politik industri 
Djepang ditudjukan kepada pem 
bikinan barang2 chemisch synthe 
tisch supaja bisa mengurangkan 
import bahan2 mentah. Demikian 
Soerodjo. (Antara) 

Disuruh Tja- 
ri Derma? 

Anak2 Rosenberg Terli- 
bat Dim Perkara 

PERKUMPULAN  Pentjegah 
Kekedjaman terhadap Kanak2, se 
buah perkumpulan di New York, 

Mau Bongkar 
Rahasia Orang Saldju 

1 v 

SUATU EKSPEDISI jang diperlengkapi oleh sebuah surat 
kabar Inggeris kini didalam perdi ganan ke Namche Bazar dikaki 

aja jang Uban suka membuat 
serta para sardjana, secrang penaik gunung jang ber alaman, 
seorang djuru kamera, dan Be Bam aa se ra 
pernah mengindjak saldju gunung Everest. Orang saldju itu dida- 
lam negerinja terkenal dengan nama Yeti, atau Migo, atau Kang- | 

Orang pernah melihatnja beb.erapa kali dan satu kali ditjerite- | rakan. bahwa ia telah menjerang seorang manusia. Rahasia jang 
timbul dari tjeritera2 orang2 Sherpa jang mengata- ' 
suatu machluk jang berupa manusia 

ngundiungi lembah2 .dibagian bawah. Tjeritera2 itu sangat men- | 

tinggali oleh setan2 jang galak. Dju- 
ga Sherpa didjaman sekarang jang 1... 
didalam: waktu satu turunan bisa men | 
djadi penaik gunung 
dan dapat dipertjaja, didalam hatinja 
masih sadja mempunjai banjak rach- 
jul. Kadang2 ia terkedjut oleh suatu &: 

kedjadian jang tidak di-kira2. Dani: 
tapak2 kaki jang besar dan tidak ke 
tahuan darimana asalnja 
saldju diatas 5500 M dengan segera 

| djarak tidak lebih dari 100 M 

antar oleh Drs. de Neve menudju| " 
ke pos Djrakah. : 

Rentjana Presiden jang semula 
pada malam Sabtu berkeliling kotaf 
(sebenarnja incognito) terpaksa  di- 
batalkan. 

EVENHUIS DIKELUARKAN 
|. DARI INDONESIA. 
Dengan menumpang pesawat 

terbang KLM Djum'at pagi Eg- 
bert Evenhuis, pemimpin redaksi 
harian De Vrije Pers, telah ber- 
angkat ke N i setelah 
Menteri Kehakiman tanggal 18 
Pebruari mengeluarkan keputus- 
an untuk mengeluarkannja dari 
Indonesia. 

utusan pengusiran itu tlh 
disampaikan oleh pihak Kedjak- 
saan Agung Kemis malam kepa- 
da Evenhi jang karena sakit 
dysentrie telah dirawat dirumah 
sakit Tjikini. Seperti diketahui, 
beberapa hari jang lalu Evenhuis 
dibawa dari Surabaja ke Djakar 
ta menunggu keluarnja perintah 
pengusiran tersebut diatas. 

Sardjana Dan Djuru 

Gunung Everest 

menjelidiki rahasia orang sal- 
stori. Pada ekspedisi ini turut 

mua mereka ini 

a serta menakut- 
. Mereka ini sering sekali me- '   mereka. Mereka mengatakan bahwg 
padang2 saldju jang sangat luas d f 

t 

jang terlatih 

dipadang 

mengakibatkan timbulnja  tjeritera2 
mengenai Yeti jang sangat ditakuti. 

Kenjataan2 jang baru terdapat 
adalah: machluk itu sering dilihat 
oleh penduduk disitu dibawah 
garis saldju. Tapak kakinja dilihat 
djuga diatas garis saldju itu sam 
pai tinggi sekali. Ketika diadakan 
penjelidikan pertama digunung 
Everest pada tahun 1921 pertama 
kali terlihat tapak machluk itu 
jang merupakan tapak manusia. 
Ditahun 1925 A. N. Tombazi me 
lihat dilapangan saldju di Sikkin 
suatu machluk jang bajangannja 
diatas saldju merupakan baiangan 
manusia. Ini dilihatnja didalam 

dari perkemahannja. Ditahun '37 
.orang saldju itu terlihat diseluruh 
Himalaya, dimana2 orang melihat 
tapak kakinja dan terutama di 
tempat2 jang tidak mungkin di 
tinggali oleh binatang2. 

Achli2 dari National History 
Museum mengatakan, bahwa bebe- 
rapa tapak jang diketemui di Sal- 
ween pasti adalah tapak dari seekor 
panda jang seperti diketahui banjak 
terdapat di Salween. Tetapi anehnja 
adalah bahwa panda itu djika be- 
tul bahwa itu panda dapat hidup 
diatas 5500 M. Ditahun itu djuga 
Smythe melihat tapak2 diatas 6000 
M di Garwhal. Ia berpendapat bah- 
wa tapak2 itu pasti dari seekor be- j 
ruang. Ditahun 1951 Shitton me- 

motret tapak2 kaki itu pada djarak 
6500 M. Achli2 mengatakan bahwa 
tapak2 ini berasal dari  sematjam | 
kera Langor. Ditahun 1948 kedua, 
orang Norwe Thorbergdan Fos- 
tis jang menjelidiki daerah padang 
saldju Zamu atas perintah pemerin- 
tah India telah memdjumpai dua 
orang saldju. Mereka kemudian , 
memburu orang saldju itu dan 
Jmentjobg mendjiratnja. Tetapi | 
orang2 saldju itu tidak bodoh, jang : 
satu lari dan jang lain menjerang j 

    ielah mengadu bahwa suami-isteri 
Abel Meeropol, jang diserahi ke 
dua anak mendiang  suami-isteri 
Julius dan Ethel Rosenberg, telah 
memperkuda kedua kanak2 tadi 
dan mempergunakan mereka utk. 
mengumpulkan uang. Meeropol 
menamakan dirinja seorang kom 
ponis. Kedua anak tadi disekolah 
kannja dibawah nama ,,Allen”, 
nama jang dipakai djuga oleh 
Meeropol. Sebagai akibat dari 
dakwaan ini, kedua anak piatu 
tadi didengar keterangannja oleh 
pengadilan kanak2 di New York. 

Oleh karena pengatjara jg mem 
bela suamidsteri Rosenberg se- 
mentara ini sudah meninggal 
dunia pula, maka perkara ini di 
bela oleh Pen Alexander 
Bloch, iala 

tuduhan2 dari Perkumpulan Pen 

nak2 tsb., dan dikatakannja bah 
wa tuduhan2 itu berasal dari 
orang2 jang ,,ultra-patriotis” jang 
ingin menuntut kanak2  Rosen- 
berg.: (Antara-AFP) .   ajah mendiang penga | an baru di Ceram Barat bagian 
tjara tsb. tadi. Bloch membantah ' 

tjegah . Kekedjaman terhadap Ka | 
|si ke Ambon. 

Fostis dan menggigitnja pada pun- 
daknja. Thorberg menembak, dan | 
karena kaget orang2 saldju itu lari | 
dengan meninggalkan tetesan2 da- 
rah..Orang2 Nor itu dan kawan2 
mereka 'jang “ merupakan ' orang2 ! 
Hindu dan Sherpa menerangkan. 
semua bahwa apa jang mereka! 
djumpai adalah kera2 besar. Ekspe-): 
disi jang sekarang sedang diadakan ! 
berharap bahwa mereka dapat me- 
mutuskan machluk apakah jang 
berkeliaran di-padang2 saldju jang 
tinggi. j 

GEROMBOLAN RMS MEM- 
BAKARI RUMAH PENDUDUK 

Menurut laporan2 jang sampai 
di Djakarta, gerombolan RMS 
achir2 ini menundjukkan kegiat- 

Utara. Mereka telah membakari 
rumah2 penduduk sehingga tidak 
sedikit nenduduk jang mengung- 

3 Kini pihek jang 
berwadjib telah mengambil tinda 
kntitindaltan seperlunja untuk 
menghantjurkan gerombolan2 pe- 
ngatjau tersebut, "en   

'adjudan Major Sugandhi, pelukis is| | 
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(menua sumur 
NGAN 

  

Gp? IKAN MAS 

     
#4 Orang lelaki jang ba. 

Ne dan lema pinggang 
sol) sakit, kurang manik, 

ss) sering mimpi 
$$! manik dll. : 
Y num inf anggur 

djadi kuat dan bisa 
bikin orang tua balik 
muda kombali. 
Ini anggur rasanja 
harum dan bole di 
minum saban hari ma- 
ka ada baek sekali 
buat sumbangan dan 
menjotjokin kalu di 
pergunakan di waktu 
perajaan pasta. 

     

NM. Toko Obat.TAY AN HOO' 
Medan Glodok Nor.10' Telp, 1620 Kota ”. 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop 

# 

  

N. 

@ 

V. 
  

Djuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 

  

: Hioe 
| TAILOR 

Wan Fa   | WIDOSARI No.1 - SEMARANG 

      

   

    

| CLICHE: #LIJN, RASTER dan 

EMARANG - Dyi. B 
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Rambut Putih djadi hitam 

     

  

  

KAA 

KING of Hairdye 

Daftar No: 44379 

100 pCt GARANSI TIDAK LUNTUR! 

  

- RADJA OBAT   

HITAM RAMBUT 

3   

  

   al | | 
SI | 

Seeyk     

Manufactured by 
G. M. SCEYK SAHIB —Kebon Djati 114 Bandung 

Pesanan bisa dikirim keseluruh Indonesia. 
A.A.LA. 3 gr. Rp. 20,-—, 5 gr. Rp. 30,- 10 gr. Rp. 50,— 
A.A. 5 cc. Rp. 12,50 dan 10 ce. Rp. 20.-. 

Semua Agen2 Harga sama. . 
MentjariAgen2 Baru diseluruh Indonesia. 

Daftar No. 44378 

  
  

  

»Minjak Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 

Leng Tjeng” 
"«” Obat 
BAN LENG 

TJENG 
kusan Bungkusan pa- 

  
Apabila merasa lelah atau salah 
lah BAN LENG, BAN LENG 
LENG Sa (dipidjet) dan. diminum. 
lekas s 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, 
"REGENTF2, PUTRA dari SULT 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari su 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDINI, 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) 
pada Tuan, atau Tu 
sebut didalam tiap 
TJENG. 

  

BAN 

dan ,,Balsem Ban Leng” 
2 antam Minjak Obat 

LENG 

Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 
  

  

  

Semua dapat diminum untuk me- 
njembuhkan Bat Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul, 
GataP, Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 
digosokkannja. 

    

     
'Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau 
dengan dim 

SIE KA TJE MENM 

  

LUAR 
inum dan digosok d t LENG TIENG, £ engan BAN LENG atau BAN 

TJENG dan 
urat dari sport atau djatuh dapat- 

BALSEM 
Semua penjakit 

BAN 
itu 

h karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
seperti PADUKA RADJA2, 

AN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dari matjam2 penjakit. 
rat2 pudjian tersebut di 

silahkan ki- 
kami nanti kirim itu ke 

an dapat membatja djuga surat2' pudjian: ters 
botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” da 
dan lain-lain. 

pat dibeli di Toko-Toko Obat 

Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Leng. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
bebas 

Dikeluarkan oleh: 
Rumah Obat TJEH SHE TONG 

       
Djl. Baweon No. 22 — Telp. S. No 2207 

   

  

— Surabaja 

| 
| SMG: 2305: 
| 

  

        

          

          

    
      

  

    

     
     

    

    Y 8 Nu 

UTJAPAN TE 
S Dengan ini kami menghaturkan  diperbanjaki terima kasih $ 

atas kedatangan serta bantuan Bapak2, Ibu2, teman2 da 
B8 handai taulan, baik jang berupa fikiran, tenaga maupun ma- 

terieel pada waktu meninggalnja isteri kami : 4 

Rr. Soewarsih Soehoed” Soehodo - 
Pada tanggal 18 Februari 1954. 

Turut berduka "Je, berduka tjita 
R. Ng. Sastroatmodjo SOEHOED SOEHODO 
Soewardi. Lemahgempal 91 a 

Semarang. 

Pn Ca 
S3 Bi 1 $ . 

SEPATU HUDJAN 
TIDA BISA MASUK 

  

  

    
  

  

Perhatian!!! 
Demonstrasi 

CATERPILLAR D4 TRACTOR dgn 

Rome Plowing Harrow 
jang oleh 

Geveke & Co's Surabaia 

Di Purwodadi pada hari Senentg. 27 Febr. dj. 10. 
Pada Umum dipersilahkan menjaksikannja. 

akan diserahkan pada Kabupaten 
Purwodadi.     
  

  

tentu IL... 
dengan 
kilapan 

2 sepatuku : 
| ini berkat sah 

AL 
smga aan mn 
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cm 

        

   

  

mana 1 na 

Carsus Radio Monteur ,,0 51” 
DJAGALAN 10 (sebelah loket Bioskoop) z 

Ploeg baru dimulai 3 MAART '54. Lamanja peladjaran 1 tahun 
terdiri : 
THEORIE & PRAKTIJK Systeem : Praktis & Modern. 
Para Peladjar ditanggung sampai dapat bekerdja sendiri sebagai 
Radio — Servise — Man. 7 
Pendaftaran & keterangan: DJA GALAN 10 (sebelah loket Bios- 
koop) 
Tiap2 

    

     

    

    

“ 

hari pagi 10—12. Sore 4— 5.39. 
Hormat kami 

Pemimpin : Oei Hwat Hoo. 
.. Dir. Radio Servise , 0 E 1” 

    
    

   

      

Chusus bagi : : 

PANDU UDARA - AERO CLUB - PENTJINTA UDARA 

Madjalah Bulanan 

ke DARA 
Jang mengutamakan tentang Pesawat Model. 

3 mom or tin Panas Rn. 6,50 

Red./Adm.: ,, VILLA MADJU” Kandangsapi 1/5 — Solo. 

TE MUG 5 : 

      

— PENGUMUMAN 
N.V, Standard-Vacuum Sales Company Smg. 
DENGAN DJALAN INI MEMBERI TAHU, BAHWA 
BERLAKU MULAI TANGGAL 22 FEBRUARI 1954, 
NOMOR TILPON SMG. 1791 TELAH DIGANTI DE- 
NGAN:     

  SMG. 2306 
          

Pindah Alamat : 
Dari Djalan Bodjong 116 

:Ke Djalan MUGAS 2 
: : Kel: - Surya-Hadi ——- PA aib 

INSTITUTE THE BOrE mdusari 305 
MEMEGANG BUKU A (utk. Bondex. Apr. '55 — 1 th.) Peladj. & 
dgn diktat. Pangkal Rp 10. Uang Kursus Rp 27.50 p.bl. Nilai 
peladj. terdjamin. Tempat sangat terbatas. 
Hari beladjar: Senin & Kamis dj. 18.00. Peladjaran pertama: 
KAMIS tgl. 4 Maret 1954. 
MENGETIKE Biasa (7 A 8 bl) Rp 12,50 p. bl. (3X 1 mg). 

Kilat (4 bl.) Rp 25,— p.bly tiap hari kerdjaes 
KURSUS LAIN2: Pnggris, Belanda, Memegang “Buku landj. 

» Pemimpin Umum: R. C, &' SOEMARDIO. 
    san mana Mn maan pnp: 

18 s/d 22 Februari '54 
ROBERT MITCHUM - SUSAN HAYWARD 

dalam film 
technicolor 

sWhite Witch Doctor” 
Siibuah Jungle Adventure dari 20th Cent Fox. ' 

it 3 th. keatas) 5 | 

THEATRE 

SOLO 

  

| 
| 
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» 
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merk ,Frigidaire” (ALAT MODERN untuk bikin hawa basah mendjadi kering, “Tiotiok sekalisuntuk "gudang2 rokok sigaret, gudang obat- 
|“ Obatan, tempat simpan alat? kedokteran dan lain2 jang me- 

   

(| merlui hawa kering. « 

Demonstritie dis — 

Ml    

  

NGTRACO 
|. BODIONG 27 — Telp. 264 — SEMARANG.    
   

   

  

En 

& M-G-M WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! INi PAGI PREMIERI (13 th.) Programma ke-E MPA T: 

            

   

    

    

E 

OR10OH DJAGALAN| RE x ETROPOLE 10-—4.30- 6459, Kn PN Pe srOLR Robert Taglop. Sta v A N H 9 E" Color) 

         
: # 2 X a11 

BESOK PAGI PREMIERE (17th) 
Programma Ke — LIMA: ORION Pasi di. 200-110. 

Dg AOnedett ga 5 

Djagalan 

  

   
Bia 

       

      

     
   

  

   
        

Pagi j dj, Hr 2 

  

  

8 d0 21 STEWARTGRANGER 
3 R E Xx 00. Sore djam 2.30 - : na, 1 LN : He napa mua si ar Ka, 

ni Lema Song Bosun doncas 

1 JAMESEKASON 

  

Dapat dipesan 
dari "persediaan 

  

    — Yasan. ANLAha ne -TUPARASA- BANDENG) 7 

TE : Rawatlah Kesehatan Njonja2/ Nona2 dengan | minuman: 

  

HL 
ma

p 

Toko Siauw Bie K'ok, Djurnatan, Smg. 
Toko Hien & Co, Bodjong, Semarang. 
Drogisterij: ,,ONG”, Kranggan, Smg. 
Toko Obat ONG, Ambengan, Semarang. 
Toko TAN, Bulu 12, Semarang. 
TOKO 81, Gang Pinggir, Semarang. 

BUFFET SETASI   

2, TJUKUP UNTUK BIKIN BERSIH BEBERAPA STEL PAKEAN. 
| Dapat beli pada: tg 
| Toko2 di Pasar Djohar, Semarang. Toko HOO, aloon2/ Dj. Setasiun, KUDUS. 

'. Toko TAN HOK MO, Aloon2, KUDUS. | 
Toko DJAMU NJONJAH MENEER, Rembang. 

' Toko DJAMU DJAGO, Di. Kartini, REMBANG. 
UN, REMBANG. 

TAN TJOEN HONG, Dj. Tjepu 27, BLORA. 
TJOA KHING TIAN, Dj. Besar 11, DJUANA. 

THE CLEANING POWDER” Un PER BUNGKUS HANJA 75 SEN. 1/4 BUNGKUS DITJAMPUR DG. AER PANAS kira2 

  2 

|Angeur Djin Som tjap ,,BOEKAJA” 
| Yang istimewa “dibikin hanja untuk kaum wanita agar terhindar 

dari penjakit darah putih, datang bulan bisa tjotjok pada saatnja 

s1 -#ljang tertentu, menghilangkan rasa kesel dipinggang dsb. 
Pusat Pendjual: 

“KONG DJIN TONG 
.... PEKODJAN 105 -- Telp. 1885 — SEMARANG. . 

Orion 

. PHENG 

    

  

“ 5 

AHLI GIGI 

  

Memperdalem 
. Tjintanja 
Suami-lstri 

  Metropole sore di. 200 
    PERHATIKAN DJAM MAINNJA! 

  

  SENEN (22/2'54) Premiere (17 th) Programma KeE NAM” 
ORION DJAGALAN REX METROPOLE || 

10. 4.30-— 6.45— 9.0015-—7.15—9.15 2.30 10.30—3.00 
- Lana Turncr 2 : 29  (Technicolo) — Fernando Lamas »Ihe Merry Widow ”Salah Duga” | 

PERHATIKAN. DJAM MAINNJA ! Kartu Bebas Tak Berlaku 

| Ini malam CORINE CALVET 
| Premiere JAMES CAGNEY 
| DAN DAILEY | 

#Metro- 
Ini malam d.mb. | 

| PO What Pried 
R EX 5 —I--9—. (17 th) | pole Uh 
Anne Baxter — Richarde Conte | ja Ye Ia Glory 
»THE BLUE GARDENIA" | 7") Se 3 Te -. Technicolor 

  

  
     

   

        

   

    

     

    

  Se ah buku jang sangat dikenal karang engisahkan seorang suami terhad edudukan jang tertinggi! . 5 Permainan SUSAN HAYWARD 
: . oleh Charles Heston, 

an Irving Stone kini di-filmkan! 
ap Isterinja jang membawanja ke- 

jang me ngagumkan deng: 
dua.tokoh Tajar puti Nan h jang kuat! 

D - CHARLTON HESTON IRVING STONE'S best-seller 

dibantu 

   

          

     

  

«. Senantiasa segar bus 

gar karena Puralin 

dalam Lifebuoy de- 

ngan parfum harum 

sewerbak! 

    

  

Terbikin dan 

puran terpilih dan 

serta propesor dari 

anggota dan mendj 
kit buah pinggang. 

sehatan. 

8 
Obat' GOLES 

kuat. 

BLETS bila ingin tetap santi dan mapel djuga menolong wani ta: 
Yuka putjat. Dada kempes. Darah ng l 

1 ia ta Ta' napsu. Suka marah dan lain2-nja. # 
Suami dan Istri memakan 

rumah tangga. mh     

        DENTS LADY 
with JOHN MciNTIRE » FAY BAINTER 20. $ dp 2 nk TE DB T aa da 

     

      

   
   

     

    

CONCERN CINEMAS 
: — Ini malam, penghabisan 

ROYAL 
5.30—7.30—9.30 

HI 

          

      

      

     
   

  

(a. 17 th) 

SA —9-— D. Hariss — D. Idris. 

TAKDIR TLLA » 

  

Siti Tg. Perak — P. Ramlee — Nen i y “Ri e eng Yatimah — A.R. Tompel — kana 2 ag D. Haris — D. Idris. 4 

5 R O xXx Ta 5—7.-—9— Ini malam dmmb (Seg. Um) 
La 
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MET 
PN) ng 
—Renny Scnty 

1 

PULANG 
Marliah Hardy.—.Djurtah—Lies Noor 

f £ Djun aedy— 

GRAND. Sa Inai Ata dim (u. 13 th) 
  

-    

   
    

  

  

Ini malam d.m.b. 

FP LUX 
UNIVERSAL INTERNATIONAL pemema 

| LORETTA YOUNG 
JEFF CHANDLER   Pn Si 

(a17 th) 

  

“BEAUTY POWDER | h 
unt. LELAKI dan PRAMPUAN.|' 
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Hontelai PMT 

2.
..
 
n
a
 

2
-
0
.
 

  

lah Model Kardus dan Tjap GO 
Agen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang ENG TAY HO 

HWA AN TONG — Gg. Warung 3 
: Bisa dapat beli pada 

  
    

GOLES Kidneying Tablets 

1, GOLES Sistering Tablets 

njakit segala matjam : 

pegal. Kepala pusing. Ta? bernapsu makan. Ram 
but rontok. Mata lamur dan lain'-nja. Berbagai 

orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 

niakan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

untuk mgnambah tenaga dan supaja sehat dan 

    

    
dikerdjakan oleh ahli2 obat 

terkenal mempergunakan bahan2 anggota tjam- 

golongan Klas I, oleh berba- 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di.Eropa 

Laboratorium. GOLES KID- 
NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 
TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan2 
aga gegindjel dari pada penja- 

Oleh Laboratorium pusat di 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe- 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 

menolong menusia dari pe- 

Kurang darah. Pinggang 

“3 

Terutama bagai kaum wani ta kami nasehatkan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 

|kurang. Berkotoran ta? tjotjok. Berbulan perut sakit - 
apa 

1 e 
amil 

Kepada Tuan2 dan Njonja2 kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, perhatikan- 

— Pekodjan 101 Semarang. 
» NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 

Toko? Obat diseluruh Indonesia. 
” 

  

Ini anggur telah dibikin deng 

kurang sehat, poto 

  

Toke 
Perusahaa 

  

dan kurang tjantik. . 

  

NE EK KU UMUM LE ME MTI LL TE EL AL LL LE LELE Kw Sa 3 

Siapakah -ingin hidup selalu sehat. Kuat dan Tetap Muda? 

MINUMLAH SELALU 

— Anggur Obat Kolesom No. 1 
Tjap Gelas Mas 
an akar2 dari Tiongkok KOLESOM No. 1 jang terpilih dan ditambah 

a sekali untuk menambah darah. Terbukti kemandjuran dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan jg. berbadan 
Lean akang par penjakit ,RHEUMATIC” dapat disembuhkan dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” 
jang ta” asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA ! 

Untuk: LELAKI 

Sebelumnja minum Anggur 

kolesom No. 1 tjap ,,GE- 

LAS MAS” badan lemah, 

WANITA 
Setelah minum Anggur Ko 

lesom tjap ,,GELAS MAS” 

badan mulai 'sehat dan 

kuat, tambah darah, poto- 

ngan badan' tambah baek 
dan gagah. 

ngan ba- 5    
Bisa dapat beli di antero Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA. 
SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 

n Anggur Kolesom No. 1 tjap ,GELAS 
Karangtempel No. 200. Telp. No. 1472 
Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 

HAMIL dan BRANAK 

SEBOTOL KETJIL Rp. 7,50 

F 

dengan VITAMIN2 jang 
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Selalu minum terus Anggur 

Kolesom No. 1 tjap :GE- 
LAS MAS” badan mendja- 

di sehat dan kuat, Poto- ) 

ngan badan selalu tjantik 

dan gembira, 

na 
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«   

— Besok saja akan ikut memban- 
tu enskad dalam pendjagaan, waktu 
.dilakukan pembajaran uang tambang 
dikota, Sheriffa Saja harus mentjari 
GO Dooley dulu. 

FS 

  

ME An NA 

"Obat tjutji-kulit je mengagumkan" “Gang Warung No. 1 — Semarang Pena djerawat daa pagaimanaj Mulai £ Wi “Gi kardanla KAN mi sampai| PARA LL AH HAL NM ML AL LM IN AL LL LL AA AA AK di-akar2-nja! Rasanja dingin se-| Sant r ME bagai es. Harumnja menjenang Minggu-pa | I'LL BEALONG LATER To weLP | PT Wonper ie He couLp MEANUMILE... 7 : T 
He na ah Koba Ba santa” Uh 7 AJ WBY UNTIE N NO, HE woniT! ye. 1 5 kan pikiran. Boleh bikin Haa | YOW GUARU THAT MINE PAYROLL | | HAVE DUCKEP INTO ONE OF : .Opoorey, | rat Mwe PAK 2 le Ke aan an IX. Ditanggung 10076 me- gi Mati- Sud Nl INTOWN, SHERIFF! FIRST, IVE | | THE TENTS TO AvoIp SGUINTZ HE'TLL GO RUNNIN! / SEE IF TH! COMST 16 CLEARI 5 - muaskan. k Ta nia En TA ROC : AN 9OT TO LOCATE WILLiE MAPAME MOONMIST! STRAIGHT TO ROGERS! NN 3 6 " PST Harga 1 doos Hen ih 10,— Ta re : OPOOLEY! S aan 25 Pp SA e 3 Dana ati    
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“ia. 

  — Saja heran, men 
kah dia tidak suka -ma- 
suk. kedalam salah satu 
lendg untuk, turut mene- 
mui Nj. Moonmist. 

  

terus lari kepada. Rogers. 
— Tidak... Dia tidak akan berbukit 

Toba lihat, apakah dipantai aman. 

g 
. 

apa engkau melepaskan ikatan O'Dooley, Sguint? Dia akan 
| D4 

demikian. Dia dapat membantu 
kita merebut Yang pembajaran.tambang jang telah dikatakan oleh. Sheriff. 

Roy Rogers 24 

bat GOLES bersama2 sehat dan kuat selamanja bersantosa untuk 

YANG ER 
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—..u sa Ki maan wi —nnnm MAA ntaa Una ema usang 

: : . i .N . | Terbang Melihat G. Merap 
Pada tanggai 14 Maret 1954 oleh G.ILA. akan dadakan 

penerbangan 

a.  menudju G. Merapi. 
b. atas kota Semarang. ag 

B.aja biasa ditambah toeslag jg. diperuntukkan : 
50.70 korban G. Merapi... 
PN IN NAN Jajasan Bentjana Alam Djawa Tengah. 
25 Ko Jajasan 17 Agustus. | 

Ongkos penerbangan inclusief toeslag : | 
Rp. 150,— (45 menit). 

Pi 55,— Us menit). , 

Tickets mulai hari ini dapat dibeli dikantor G.LA. Dj. 
Seteran No. 52 Semarang. f 

Karena persed'aan tempat terbatas diminta supaja segera 
mendaftarkan, Gusi 

Pada penerbangan ini diadakan tebakan (melulu untuk 
peladjar2) berapa banjaknja orang jang mendaftarkan untuk | 
penerbangan a dan b sampai dengan tanggal 11 Maret 1954. | 

” Tebakan disertai uang Rp. 1-— sebagai tionto dibawah 
in' selambat-lambatnja tanggal 12 Maret 1954 djam 12 sudah 
diterima dikantor G.ILA, tersebut diatas. R 

Untuk tebakan jang benar atau mendekati diumldh orafg 
jg. mendaftarkan (tebakan jang sama akan d'ungi), disediakan 
untuk penerbangan a dan b masing2 5 tempat. 

Tjonto: Banjaknja penerbang a 
b 

  

sassccunaununa urakan earning 

a. 
b. 

sesecanaenananenan aan 

Alamat (jang terang) 
Sekolah 

Tentang penerbangan dari Djoki 
muman lebih landjut. 

  

a akan diadakan pengu- 

: Penjelenggara, 

JAJASAN BENTJANA ALAM DJAWA TENGAH 
JAJASAN 17 AGUSTUS. 

Ketua 

MILONO   
sos KE Ka aa erna nana Maan 

Pengumuma 
NO. 4/1954, 

n 

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa jang  berkewadjiban 
menanggung padjiak betjak di Kota Besar Semarang untuk 

| tahun 1954 harus membajar padjaknja di Kantor Padjak Dae- 
rah Kota Besar Semarang, Bodjong 148 selama bulan Pebruari 

| .s/d,April 1954 t'ap hari kerdja dari djam 7.30 s/d djam 12.00, | hari Djum'at dari djam 7.30 s/d 10.30. 
Besarnja padjak Rp. 20,— setahun, dibajar sekaligus. 
Diwaktu membajar padjak, betjaknja harus dibawa/di- 

tundjukkan,           
Semarang, 18 Pebruari 1954, 

A.n, Dewan Pemerintah Daerah Sementara 
Kota Besar Semarang, 

Ketua, 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 

2 

PENGUMUMAN 
  

    NO. 3/1954. 
Kepada chalaiak ramai, terutama kepada para penjewa : 

RUMAH2 atu TANAH2 Pensi btat, bekas milik 
»Land Peterongan” dengan ini diumumkan, bahwa adminis- 
trasi dan gemungutan uang sewa dari pada rumah? dan tanah? 
tersebut, jang dahulu diurus oleh Bank Indonesia (Javasche 
Bank) mulai tg. 1 Pebruari 1954 diurus oleh Pemerintah Dae- 
rah Kota Besar Semarang.     

Berhubung dengan itu, maka para penjewa rumah2 dan ' 
tanah2 tersebut dalam hal membajar uang sewanja diharap da- “ 
tang dikantor Diawatan Pekerdjaan Umum Kota Besar Sema- 
rang, masing2 dibagian Urusan Rumah2 dan bagian Urusan 
tanah2 Bodjong 146. 

Semarang, 4 Pebruari 1954. 

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Sementara 
Kota Besar Semarang: 

Ketua, 

ttd. 

HADISOEBENO SOSROWERDOJO. 
  

TAN 

  

  
  

    

UANG BESAR 
Jajasan Dana Bantuan 

Bulan MARET 1954 
Sebesar Rp. 4.000.000.— 

terbagi atas 400.000 surat undian A Rp. 10.— jang bernpmor 
10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 
gi lagi atas surat" undian seperempat 4 Rp. 2.50 

ai 
  

Djumlah hadiah besarnja Rp.2.000.000,— jaitu 
1 hadiah dari Rp. 125.000.— Rp. 125.000.— 
1 »3 ” 15 100.000.— ,, 100.000,— 

1 15 ” $5 75.000.— s9 75.0900.— 

2 1, ”, 2 50.000.— 35 100.000.— 

5 19 11 ,5 25.000.— 7 125.000.— 

29 », 1 s3 10.000.— 15 250.000.— 

50 ” 7 75 5.000.— 7 2501006. — 

100 1, 15 7 1.000.— 29 100.000, — 

7150 7 1 5 500.— ” 375.000.— 

! 2000 7 2 35 250.— 73 500.000. — 
| —— ———— 
| 2935 hadiah Rp. 2.000.000.—       

MULAI PENDJUALAN PADA TG: 1 FEBRUARI 1054, 
1. dengan pembajaran tunai pada tjabang2 

Bank Rakjat Indonesia 
di : Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Surakar- ta, Kediri, Surabaja, Malang, Djember, Tandjungkarang, Pa- 
lembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, Bandjarmasin 
Makassar, Menado, Denpassar dan untuk Djakarta di Djl. Ta: nah Abang III No. 4. 

dengan memesan liwat poswesel kepada tjabang2 Bank Rakjat Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- tuk Djakarta harus dialamatkan kepada ' BANK RAKJAT INDONE Djl. Kunir No. 5 Djakarta-Kota. (Tidak ke. pada tjabang BRI di Djl. Tanah Abang III No. 4 Djakarta Gambir). : s 
Seorang atau sealamat maximum 10 lembar. 
Tiap lembar atau seperbagian harus ditambah Rp. I,— untuk ongkos kirim dan bea admini strasi. 
pejika pe maki, surat undian | jang disedidkari unttik dikirimkan 
elah habis terbagi semua, maka poswesel jang -diteri . 
dah itu dapat ditahan . untuk 5 NN aa an lap litaha undian uang jang berikutnja, te- tapi demikian ini dilakukan menurut Pertimbangan Piank Rakjat Indonesia. 

2 ana bai ST Ng Penarikan di Djakarta pada tg. 29, 
30 dan 3L Maret 1954 

4. dilakukan dihadapan Notaris pengganti E, PONDAAG, ke- tjuali djika tanggal .ini dipertjepat oleh Menteri Sosial, Djika surat2 undian tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan Ben an Reana en angan. i 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat? ka. bar tidak boleh dianggap sebagai daftar BNN , gs Daftat2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank Rakjat Indonesia dengan pertiuma atas permintaan.. 

sb ma Ke 
  

Type Pertj. ,SEMARANG”, Idzin No, 1492/111/4/172. 

    

          

    


