
   

  

   

    

   

   
   

   

   
   

  

     

    

    

   

  

     
   

    

    

    
    

      

      

    

  

     
     

     

    
    

   

  

   
   
    

   
    

    
   

            

Perlu diketahui, 
ktu 

. membubung harganja. 

Pn, 
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BARU2 INI KETUA umum Masjumi Moh. Natsir tel 
sampai dikota 

   

uh Riouw jang « 
N memenuhi niat 
ia memberi ekor) 

Hau Ag ng Pemesanan ad pt en n 
takan baru2 ini unt mengatasi 
uangan. 

Natsir menegaskan, bahwa dja j 
lan jang dikemukakan perdana 
menteri Ali itu, jaitu pertolongan 
dari luar negeri, umpama - dari 
The World Bank dan Internatio- 

nal Monetary Fund, mengadakan 
3 “untuk dapat menarik mo- 

asing (dari luar negeri) me- 
ngorang! pengeluaran pemerintah 
“ mengurangi import. 

“hadap djalan pikiran peme- 
rintah jang demikian itu maka 
Natsir berpendapat agar kita ter- 
lebih dulu menjadari bagaimana 
gentingnja keadaan pada saat de 
wasa ini. Baiklah kita suka menja 
dari akan gp: jang terdjadi se- 
benarnja, demikian Natsir. 
Umum sudah mengetahui. bah ' 

wa keadaan ekonomi diluar nege- | 
ri sangat tidak menguntungkan | 
bagi kita. Antara lain tidak dapat 
disangkal, bahwa di Amerika Se- 
rikat kini berlaku apa jang orang 
namakan Rolling readiustment | 
kalau tidak mau disebut ,,recessi” 
atau. .depressi”. 

Resesi ini sadia besar penga- 
ruhnja sangat hebat di Indoneswa. 

sebab itu harga barang? ex- 
ort kita tidak kelihatan naik, de '! 

ngan akibat kekurangan dalam 
neratja pembajaran kita akan te- 
tap besar. 

Andaikata tekort itu pada 54: 
hania 1000.000.000 (1 miliard) ' 
sadja, itu sudah berarti habiskan : 
(memakan) sebagian tjadangan - 
mas dan devisen “kita, sehingga ! 
tiadangan emas dan devisen kita 
akan tinogal 500 atau 600 djuta. | 

bahwa sedikit 
laci kontrak timah kita de 

Amerika serikat dengan har 
$ 1.12 sudah akan habis. Dan 
ai kata mereka mau beli lagi. 
ka mereka hanja sedia. membe 

nja dengan harga (menurut-har 
ga pasar dunia) iang diauh diba- 

itu (kira? 34). Maa ha 

1 aah .hidup sehari ke 
sehari” 

Hutang pemerintah kepada Bank 
nesia menurut tjafatan terachir 

na sampai kepada 1,85: milliard. 
Hutang pemerintah: ditambah dgn. 
peredaran uang jare terus menerus 
menggambarkap curve jang mening- 
kat. Maka apabila kedua faktor ini 
terus berdjalan seperti sekarang ini, 
kita kuatir bahwa pada pertengahan 
1955 — kalau tidak lebih lekas dari 

itu kita akan terpaksa hidup “dari 
sehari“ kesehari saban kali apa jang 
dapat diperolehnja dari hasil ex- 
port, seperti seorang buruh harian 
hidup dari upahnja dari hari keseha 

“ri. Industri dalam 
gantung dari import  barang2- dari | 
luar akan lumpuh, sehingga 

.barang2 import maup 
silkan dalam negeri 

    

   

  

   
    

     

    

   
     

  

   
   

          

   

        

Indonesia dengan  demiki 
akan berada didalam »ekono- 

isolement”. Ini saja kata: 
ikian Natsir, bukan un- 
ar agitasi opposisi seba- 

.jang sering dituduhkan 
1 Buka pula untuk menggeli- 
sahkan ,.rakjat jang sudah ten- 

P . Saja sendiri adalah seba- 
ayi rakjat jang mentiari ke 

teraman itu. Kalau betul2 kita 
pena menolong negeri ini. dari 

ekonomi jang mengan- 
am, lebih baik kita sama2 bera- 
ni melihat keadaan jang sebenar- 

Mengan itu pahit. 

| “beberapa djalan jg 
merintah itu kita ha 

1g diperlukan s2 
2 jang mem 

br lon, Eu kelonggaran di 
dalam. rangka waktu jang tertentu, 
dihitung mulai sekarang jakni jang 

n rikan manfaat: dalam ma 

  

   

  

   

      

   

              

    

anti) a 

kend- 

asing iherbatikan, engan 
— sungguh2 diseluruh dunia. Keingi- 
“nan seperti itu telah lama dinanti: 
kan ai apabila undang2 itu terwu 

ai per kundjungannja. ke 
nja jang chas adalah mengundjungi nsi 

kan di ai. Pokanbara, kali2 

1 m end 1 kumbuh dan Raha Ng: sepat Sa 
6 ja untuk mendengarkan va pemuka M 

bagian di Padang pada hari Djunyat Natsir mx 
dan setelah 

negeri jang ter- | 

baik 

jang di ha- : 
akan terus 

g Taha fdika bukan sadja 
F TA djuga 

    

  

     

      

   

konper: 

2 itu ia Hau ike- 
atas si pemerintah ja dinja- 
Kesal ekonomi Pa ke- 

Memang suatu niat jang baik — 
mudah2an sadja P.K.I. cs tidak akan 
menuduh pemerintah Ali—Wongso 
fini sebagai "alat imperialis kapitalis” 
sebagaimana jang hingga sekarang 
mereka tuduhkan kepada partai jang 

| pendapatnja seperti itu djuga. Tetapi 

kapan modal asing itu akan masuk? 
bertanja. Natsir. 

Tidak dengan sekedar sta- 
temenf-politik. - 

Modal asing tidak dapat ditarik de 
ngan sekedar statement politik inves 
tatie dalam garis2 besar apabila ka 

lan ..mereka melihat — keadaan jang 
| mata, bagaimana dilajaninja kapital 
Pi jang sudah ada didalam nege 

ri misalnja: tambang minjak Suma ' 
| Utara. Untuk -dinasionalisasikan 
tidak .ada .uang, untuk mengembali- 

Bila: “Hutang Pesan Da Tambahan ' gi dang” 2 ipun dja 

Perederan Uang Jg Terus Menerus//Pe- dita . 
rus Menundjukan Curve J & Meningkat Burem 
Nagasa Dapat Dilindungi Dari bat Ekonomi 
Da gn Penghematon-Kerdja 

Kata Nasir, ) 

  

Ma Ian kita ane-, 
waktu 

Shaikh nenen ini dalam i- 
dato sambutannja dalam san mona 

untuk mberi. ang diadakan me 

Shaikh : menambahkan, 
'asing dianggap langsung se-| 

ahabat. jang be- 

setelah kita ketemu tamu2 kita 

kan lagi orang2 'asing bagi kita. 
Sebetulnja: ketika saja - menemui 
salah seorang dari mereka, saja: 
merasa bahwa dia adalah seorang 
bangsa Pakistan”. j 
Dilandjutkanaja, . Indonesia 

adalah suatu negeri jang “kaja 
raja dan indah sekali — suatu 
negeri jang beraneka warna dan 
luas sekali, tempat tinggal kira2 
SO djuta rakjat. Riwajat Indone- 
sia sama banjak tjorak. warna 

|dan peranannja jang dramatis se- 
perti riwajat negeri kita sendiri.   
djuangan suatu rakjat taklukan utk. 

y kemerdekaan, kemenangan jang me 
reka tjapai dengan kerdja-keras dan 
kebulatan hati mereka untuk me- 

| langkah madju dan mewudjudkan 
suatu demokrasi abadi dipusa, vital 
Asia Tenggara ini” 

Menteri Pend: dikan Pakistan, 
kan tidak mau. Bagi pemilik modal | Ishtiag Husain Oureshi, jang men- 
using2 kenjataan2 ini lebih pandai bi | djadi Ketua Panitya Kebudajaan Pu 
tjara dari pada sesuatu statement in | sat, 
vesiatie politik. 

Lehih landjut Natsir berpendapat 

i 

' tatie” daripada  investatie - dengan 
pembelian hotel2 dan menasionalisa ' 
sikan gerobak tua jang bernama B. 
V.M. dalam Keadaan devi isen kita se | 

| perti sekarang ini. 
L Import. | 

Pengurangan import memang per- 
' Iu, tetapi ini hanja terbatas pada ba 
rang2 mewah atau setengah mewah 
sadja bukan barang? konsumptie jg 
essentisel dan bukan mengurangi ba 
rang? import jang, perlu untuk pro- 
duksi dalam negeri. Djika ini diba 
tasi ,maka ia akan bekerdja sebagai 
.boomerang” sebab .akan melumpuh 

kan produksi dalam negeri. Dalam 

rangka ini. pengurangan? import ti-. 
dak akan berarti besar mai persedia 
an devisen kita... 

Oleh karena itu 'saja “belum meli- 
hat alasan2 jang kuat untuk tidak op 
timistis. 4 

Selandjutnja Natsir . berpendapat, 
| bahwa antara lain jang harus dilaku 
kan: 1) penghematan setjara drastis 
dan setjepat mungkin, dan terutama 
dalam lingkungan jang bersifat kon 
sumptif. 2) mentjari pasar baru bagi 
barang export kita. 3) memperbaiki 
kwalitet dari barang2 export kita dan 
menurunkan harga produksi. Bukan 
dengan memberi idzin untuk valuta f 
contract lebih rendah. dari pasar du 
nia. 
“Ini malah menghantjurkan harga 
export kita dan semata-mata untuk 
keuntungan. beberapa exporteur sa- 
dja. 4) memperbaiki tjara2 bekerdja 
ulat pemerintah. 5) menstimuleer 

54 

ketika menjambu, Missi Good- 
will Indonesia. berkata: ,,Kita tidak 
akan mengemukakan bahwa kita te 

bahwa proces jang kita alami seka jlah mengetahui Indonesia setjukup- 
rang ini lebih menjerupai ,deinves- inja djikalau setiap orang dari kita 

belum mengetahuinja - sebagaimana 
"seorang bangsa Indones'a mengeta- 
huinja”. (Antara). 

RRT Akan Bentuk 
A.P, Jg Modern 
KANTOR BERITA ”"Hsin 

Hua” mengabarkan dalam siaran 
nja Senen pagi, bah p suatu ra- 
pat telah dilangsun i Pe- 
king pada hari Na untuk 
menghormati komandan2, opsir2 
dan serdadu2 Tentara Pem 
ya see 4 Hi era ini aan 

Tung, E5 
Panglima besar Ska RRT, 

jenderal Chu Teh, dalam rapat 
mi menjatakan, bahwa RRT akan 
meletakkan dasar2 bagi pemben- 
takan suatu angkatan perang mo 
dern untuk pertahanan nasional 
dengan bantuan tehnik Soviet 
Uni. (Antara) 

  

   

  

ripada karet dan timah. Meninggi- 

kap arbeid prestatie dan menambah 
djam kerdja lebih daripada 420 me- 
nit sehari. 

Terhadap jang terachir ini pasti 
ada orang2 tidak -setudju, akan teta 

1 negara kita ini dapat dilindungi 

gi bahaja krisis ekonomi dan ke- 
uangan hanja dengan penghematan, 
kerdja keras dan bertjutjuran ' keri- 
ngat. ' Demikian Natsir mengachiri   (mendorong) export barang2 lain da keterangannja. (P.I.-Aneta). 

  

Atoom Ke 
"Agar RRT Berhak 

raan4fRentjana Ei 

mewartakan 

pada RRT persediaan 
Diterangkan, bahwa 

pembitjaraannja dengan Dulles 

miliki sendjata atom untuk turut 
tentang rentjana Eisenhower itu. 

Selandjutnja harian tsb mengata 
kan bahwa disangsikan Molotov 
akan dapat mentjapai maksudnja 
itu mengingay bahwa Dulles berte- 
guh hati untuk tak memasukkan 

:IRRT dalam setiap pembitjaraan ten 
tang sendjata atom. tg 
“Tetapi para ahli militer  negara2 

t sungguh2 memperhatikar pem 
4 beritahuan Molotov itu, karena me- 

sudah selama 2 tahun melatih pener 

dari model2 jang 
' Perentjana2 pertahanan 

kini melihat adanja antjaman 
' langsung terhadap strategi A.S. da 
lam tindakan Sovjet—RRT itu. Be- 

  
seluruh Asia dan 

ara2 lainnja akan mendapat ke- 
untungan. x 

Menurut ,,Nippon Times”  sesua- 

“jang baik akan melindungi  kepenti- 
ngan2 dalam negeri tetapi disam- 
ping itu harus dibuat jang tjukup 
menarik bagi pengusaha2 asing utk, 

# 

Rusia Berikan Bom? 

- 'punjai Sendjata Ataltas Dim Pembitja- 

Russia Serahkan Kapal2 'Selam Kpd RRT 
- HARIAN ,THE PEOPLE” jang pro Partai Buruh Inggeris 

pada hari Minggu, bahwa menteri luar negeri Sovjet, 
Molotov, di Berlin telah mengatakan 
ri A.S., John Foster ni ed bahwa Rusia telah memberikan ke- 

bom2 atom. 
Bana mengumumkan hal ini dalam 

waktu damai, jang telah diadjuksn oleh presiden A.S. Eisenho- 
wer. Maksud Molotov untuk memberi tahu hal ini ialah 
membuktikan bahwa RRT berhak sebagai suatu negara jang me- 

5 .| sedang” besarnja dalam 

bang2 RRT menggunakan pesawat2 j 

pada RRT 
Sbg Negara Jg Mem- 

senbower? — Djuga 

kepada menteri luar nege- 

tentang rentjana pool atom di- 

untuk 

serta dalam pembitiaraan ad. 
Demikian ,,The People”. 

berapa kali Washington sudah mem 
beri peringatan kepada RRT bahwa 
setiap tndakan agresi di. Timur 
Djauh dapat menimbulkan tindakan 
pembalasan berupa bom atom dari 
pangkalan2 A.S.. Sekarang RRT 
mungkin dapat mengadakan sera- 
ngan pembalasan. dengan bom2 
atom Sovjet terhadap pangkalan2 
itu, Demikian ,,The People”. 

Sovjet telah. berikan kepada 
RRT sebuah kapal selam jang 

. suatu 
upatjara dipelabuhan  Whampoa 
diluar Kanton pada tgl. 15 Pebr. 

jang, lalu, demikian harian Tiong- 
oa pro Chang Kai Shek di 

Horgkors mewartakan. 
Dikatakan selandiutnja, bahwa 

       
   

  

| pat Dalam Hati Kita | 

penghormatan pada Missi Good- | 
will Indonesia oleh Ke- 
budajaan | Pakisan-Indonesin dil 
Karachi. 

.Seo-| 

tum pernah kita temui. Sekarang | 

iang terkemuka ini, mereka bu-| 

Riwajatnja itu -mentjeritakan per- 

Isudah Mati 

'hari Minggu menegaskan 

Isaan goodwill 

Jang 

laksanaan Naela 
Pan Mononutu menjatakan, bahwa 
kontak langsung dengan Pemerintah ia belum dapat memberikan 
Serangan Lea kentang 3 soal itu 

Utk Perotes 

Peng hinaan 

Thr Islam 
Akan Diadakan Rapat 
Raksasa Dan Vemons- 

| trasi Di Djakarta 

” MENURUT KETERANGAN 
ketua Badan Kontak Organisasi 
Islara di Djakarta Raja S 
Usmun, nada tanggal 28 Februari 
jad. 2 Djakarta akan diadakan ' 
rap.t raksasa dan demonstrasi 
dengan maksud protes terdjadinja 
penghinaan2 terhadap agama Is- 
Laut, 5 

Sebagaimana diketahui, vedato : 
Kartawinata La ar jang : 
jutjapkan am upatjara peri- 
ana partai tersebut di Diakar- 
2 belum selang lama ini oleh go 
longan2 ummat Islam dianggap 
.ada jang mengandung perghina- 
an terhadap Islam serta ummat- 
nja. 

Diketahui pula sebagai akibat pro 
tes2 jang telah dilakukan oleh golo 
ngan2 Islam diberbagai tempat dil 
Indonesia perkara ini sekarang se- 
dang durus oleh Kedjaksaan 
Agung. Menurut keterangan Sjarif 

akan diselenggarakan oleh Badan 
Kontak Organisasi Islam Djakarta 

di anggotanja a.l. GPII,  Masjumi, 
Muhammadijah, Al Tegang dan Per- 
sis. (Antara). 

Pakt ika | 
0. Ten 

  
gah Terku- 

bur: Kata Fadil Jamali 

PM IRAK, Fadil Jamali, Tan 
lagi 

bantahannja akan adanja suatu 
pakt pertahanan Timur Tengah 
dan menambahkan bahwa ia se- 
karang dapat menjatakan ,,ren- 
tiana sedemikian sudah mati dan 
dikubur”. Jamali memberikan 
pernjataan ini dalam mendjawab 
pertanjaan2 dalam parlemen Irak 
tentang kabar2 jang terus tersiar 
bahwa persetudjuan  Turki-Pakis 
tan ,,terbuka basi Irak”. Jamali 
menegaskan bahwa tjita2 Irak 
hanja supaja mendiadi kuat da- 
lam pertahanan. Kepada para 
anggota parlemen. Irak  Jamali 
djuga mengatskan bahwa ia tak 
tahu menahu tentang adanja su- 
atu persoalan antara Syria dan 
Irak. Irak hanja mempunjai vera- 

terhadap Syria, 
gemikian Jzmali. 

Selandjutnja didapat kabar bahwa 

Sad'k al Bassam, bekas menteri dan 
kini mendjabat ketua panitya. uru- 
san soal2 luar negeri dari madjelis 
rendah Irak, dalam sidang parlemen 
Irak pada malam Senen mengata- 
kan bahwa presiden A.S. Eisenhc- 
wer telah menjatakan setudju untuk 
memberkan sendjata kepada Irak, 
terutama sendjata2 ringan. Tetapi pu 
ktusan ini telah dirobah karena desa 
kan pihak Israel kepala  pemerin: 
tahan Washington, demik'an al Bas- 

sam. Ia menerangkan  selandjutnja 
bahwa putusan  Eisenhower itu te- 
lah diambil dalam pertemuan antz- 
ra Eisenhower dan menteri luar ne- 

geri Irak, Abdullah Bakr, dalam ta 
hun jl. di gedung PBB. di New 
York. Dalam pertemuan itu telah 
hadlir pula duta besar Irak untuk 
A.S., Musa al Shabandar. Demikian 
al Bassam. (Antara). : 

Tawaran Bantuan 
Korea” Sit. Kepada 

lnodo-China 
Tidak. Akan Terlaksana 
RENTJANA KOREA Selatan 

untuk mengirim satu divisi. ke 
Indotjina tampaknja tak akan 
terlaksana, terketjuali djika Pe- 
ranfjis merobah sikapnia,. demi- 
kian pendapat pembesar2 Ameri- 
ka pada hari Minggu. Meskipun 
Paris sendiri tidak ” mengambil 
suatu sikap jang resmi terhadap 
tawaran Korea Selatan itu. pem- 
besar2 Perantjis setjara persoon- 
Jijk telah menjatakan kechawati- 
rannja, bahwa tindakan tersebut 
akan segera mengakibatkan RRT   kapal selam itu adalah jang ke-3 

jang diberikan oleh Rusia kepa- 
da RRI. Char : 

  
tahuan dan pengalaman2 tehnik me 

| reka dalam  perusahaan2 dinegeri 
| tersebut. 

Nippon Times” memperingatkan | 

nanja pemerintah Indonesia pasti me 
| merta an nasehat dari ahli2 luar ne- 

ikut serta setjara terangZan da- 
lam peperangan Indotjina. 

(Antara). 

Indonesi mekanBhak an hot serta penge- “tetapi batita akan djadi seimbang 
dengan kepentingan2nja. Demikian 
Nippon Times”. 
Dalam hubungan rentjana undang 

undang penanaman modal asing ig 

| tu undang2 penanaman modal asing soal ini adalah pelik sekali dan kare ' sekarang ini sedang disiapkan oleh 
pemerintah, “tampak njata sekali be 

(sarnja perhatian Djepang, sekalipun 
geri. Meskipun usaha demikian itu|jang kelihatan baru dari kalangan 
memerlukan penjelidikan - seksama, partikelir. Sebagaimana diketahui, 

In $ 
t # me 2 | » 

2 mena paman er t 
Mn wan 3 nessah An 3 

" & | An sea aura 
: a Kupaten tt 

   

“usaha 

(mana kemungkinan hasil 
n soalnja itu ia belum mau mem | 

Lebri ia | 
pula, bahwa ' 

soal tsb akan dapat diselesaikan dc- 

Usman rapat serta demonstrasi tsb | 

Raya jang didukung oleh Organisa-i' 
'si2 dan Partai2 Islam jang mendja- |: 

Rakjat. H nsakak Adalah Rakjat Jg Ra-! 
Indonesia: Lebih Reef djin “Dan Mempunjai "P enaga Kerdja| 

Besar 
'|Meskipun Tak. Ada Undang? Kerdja Toh Semua 
Kerdjaan Dilakukan Dgn Giat: Kata Mononutu 

DUTA BESAR INDONESIA di RRT Arnold Mononutu Se- 
an menum kapal ,,Tjiluwah”. 

6: Pa Aan etilra enda fanomiaa 
“Pusat dan selama di Djakarta 
1 si kepala2 perwakilan Indo- | 

ers tentang berbagai persoalan 
seperti umpamanja tentang 

“dagang Batara Indonesia dan RRT, Du- 
sebelum ia mengadakan 

“Tentang it sertanja RRT di da 
Jim konperensi di Djenewa jang 
akan datang, .Mononutu menerang- 
kan, ia mempunjai : kejakinan bhw 
Pemerintah akan menjambut dengan 
bak setiap perundingan jang ber- 

mengurangkan 
dunia dan memberi tundjangan se- 
penuhnja apabila tidak bertenta- 

ngan dengan dasar kedaulatan Ne. | 
gara dan dalam prinsipnja tidak ber | 
tentangan pula dengan polit k luar 
negeri jang bebas dan aktip jang di 
jalankan oleh Pemerintah hingga 

Sekarang. 

ionghoa,  Mononutu 
“bahwa soal tsb. 

lam pembitjaraan2 
tintah Indonesia dan RRT.- Bagarj 

pemetja-' 

ri pendjelasan, akan 
mempunjai kejakinan 

tetapi 

ngan djalan damai. 

kan kesan? 
kanan menerangkan, bahwa rakjat 

pglitiknja, 

Bari dan mempunjai tenaga kerdja . 
jang besar. Oleh. sebab itu siapapun ' 

adjib. memperhatikan potensi ker- 
“ rakjat RRT itu. Ditambahkannja, 
bahwa ia tidak pernah mendengar 
adanja pemogokan2. Sebaliknja dju-     

menambah djumlah diam beker- 

tidak ada dan pekerdjaan2 dila- 
kukan dengan» giat meskipun tidak 
ada undang2 kerdja. Hal ini diketa- 

hanja pula dari pembitjaraan2 de- 
ngan Menteri Perburuhan RRT Li 
Li San. 1 

“edatangan Duta Besar 

  RRT di Djakarta Chung Ching Fa 
dgp Kepala Direktorat Asia dan Pu 
sifik dari Kementerian Luar Negeri 
Dr. Sudarsono. (Antara). 

Parlemen 
Akan Reses 

Dari 28 Febr Sampai 
21 Maret 

SIDANG PLENO Parlemen 
hari Senin memutuskan peroba- 
han atjara sbb: Laporan Parle- 
men mengenai keadaan Atjeh di- 
bitjarakan dalam rapat pleno ter- 
buka Selasa pagi ini dan diterus- 
kan pada hari Rebo pagi dan dji- 
ka hari itu belum selesai, akan di 
landjutkan pada malamnja. 

Sedangkan pada hari Djum'at 
pagi parlemen akan mendengar- 
kan laporan dari anggauta2 par- 
lemen jang menindjau keadaan 
daerah Merapi. 

Selandjutnja diputuskan bah- 
wa parlemen “akan reses dari 28 
Februari sampai 21 Maret. 

Dalam pada itu bisa dikabar- 
kan, bahwa dari 11 anggota baru 
jang telah diangkat oleh Presiden 
sudah ada 5 orang jang disum- 
pah dan menghadiri sidang. Me- 
reka2 itu adalah Ir. Dipokusumo 
(Parindra), Imam Sutardjo (Par- 
tai Buruh), Aidit (P.K.L), Ngurah 
Rai (PRN) Buntaran (Progressip). 
Oleh ketua mereka itu diverke- 
nalkan dalam sidang terbuka hari 
ini. Dengan telah disumpahnja 
anggauta2 itu maka djumlah ang : 
gauta sekarang ada 213 orang, 

(Ant). 

Taegliche 
Rundsehau: 

Amerika Akan: Terpak- 
sa Akui RRT Rn" 
Negara Besar 

  
SURAT KABAR resmi Sari 

di D'erman Timur - pada hari 
Mena mengatakan, bahwa Ame 
rika Ser! 
akui RRT sebagai suatu ,,nega- 
ra besar” dalam konperensi 4-Be- 
sar di Berlin baru2 ini. Dan ini 
berarti, dem'kian dikatikan sete- 
rusnja. bahwa ngkin besok 
zkan diakui berlin berunding 

semua og: jang penting. 

Tsegliche Rundsehau” dalam 
tadjuk rentjananja itu mengata- 
kan pula, bahwa tanda2 makin 
banjak, bahwa vemimpin2 komu- 
n's mungkin akan mentperguna- 
kon konperensi 26 Avril itu un: 
tuk menuntut Amerika Serikat 
sapa Ta RRT. (Antara), 

NAN MENARA MEME 

  
pada 2 minggu jang lalu kalangan 
pengusaha2 partikelir di Djepang dju 
ga sudah menjatakan  pendapatnja 
mengenai rentjana undang2 penant- 
man modal asing itu. Kelihatan seka 
li sedemikian besarnja hastrat indus 
trialis Djepang. untuk menanamkati 
modalnja di Indonesia. — Sementara 
itu dari fihak pemerintah Djepang be 
lum terdengar reaksinja, (Ant), 

          

kegentingan 

Mengenai pemetjahan soal kewar 
gdnegaraan rangkap “dari penduduk 

menjatakan, 
dewasa ini sedang 

antara Peme-- 

Mononutu jang telah memangku 

diabatannja 'itu selama lebih kurang 
5 bulan di Peking achirnja mengurai | 

umum jang didapatnja ' 

ongkok bagaimanapun djuga tjo- 

ai adalah satu rakjat jg 

tuntutan2 seperti umpamanja un 

Arnole' 
'Mononutu di Tandjong Priok. disam: 
Ibur antara lain oleh ' Kuasa Usaha 

Bo jolali 

    

    

         

  

"TAHUN KE IX No, II. 
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Tank Dan 
»Sajap Air” 

Sebuuh tank berukuran 48 ton M-47 
lanan pertjobaan dengan sebuah 
Angkatan Perang Amerika. Ini 

mendai at, .sajap air 

telah ditjoba pada tank2   

  

»Sajap-air" 

»sajap-air” 
gerek jang. memungkinkan sebhah tank 
don danau tanpa menghentikan pertempuran. Bilamana tank in 

Segala Matj 
  

Haa 

di dana U St. Clair, sewaktu perdja- 
suatu pendapatan baru dari 

“ada lah se krup pada. sebuah 
jang dalam 

u hendak 

meliwati arus2 air 

itu dengan mudah dapat ditinggalkan. Getek2 ini 
M-48. sematjam .M-47 dan 

Tak: kala Hal2 Luar Biasa 
Mengenai Merapi Kemaren 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 

nja tidak menundjukan 

  

ismograph mentjatat lindu besar 

SEPANDJANG HARI Senin laporan dari pos2 pada umum- 
kedjadi an2 besar 

guran2 jang melebihi hari2 jang lalu hanja dari pos Plawangan, laya prop sebelah Barat terus masih menaik, dan dari 
“dan selain dari laporan2 guguran2 itu djuga pada djam 16.15 se- 

jang luar biasa, gu- 

pos Baha- 

lebarnja 7 mm -lamanja 212 me- 
nit: itu arahnja dari Timur laut ke Barat Daja. Dalam hubung- 
an ini didjelaskan, bahwa lindu 
berasal dari mana. Jang teran 
pos Selo djuga mentjatat adanja lindu tsb. 

Korban Mera- 
9 

pi Di Selo 
47 Meninggal: 3108 Di- 
ungsikan:90 Rumah Ru- 
bob:939 Ha. Tanah La- 

- dang Rusak 
BAHWASANNJA peletusan 

Gunung Merapi pada tgl. 18-1 
JL telah meniribuikan korban dji- 
wa dan kerusakan jang tidak se- 
dikit bagi dacgah: maupun pen- 
duduk sekitar Merapi dapat dili- 
hat dari laporan2 jang telah di- 
kumpulkan oleh pihak jang ber- 
wadjib. Menurut angka2 jang te- 
Iah masuk sampai tgl. 18-22 jl. 
antuk daerah Katjamatan Selo 

sadja, tertjatat djumlah korban 
maupun kerusakan sbb: 

Korban reanusia: 
:Djumlah jang mati seketika 

ada 30 orang, dan dari 74 orang 
jang dirawat dirumah2 "sakit Pu- 
sat, Djebres, Kadipolo (Solo) dan 

telah meninggal 17 
orang, sembuh 34 orang dan 
jang masih dirawat 23 orang. 

Jang diungsikan: 
Jang diungsikan semula ada 

2.989 orang, jang kemudian pa- 
da tgl. 16:22 telah ditambah lagi 
dari Sawangan sebanjak 119 

| orang, mendjadi seluruhnja ada 
3.108 orang. Mereka jang 2.989 
orang itu telah  diungsikan ke 
KI. Lentjoh 1.038 orang, KI. 
Djrakah 934 orang, dan Ki. Sa- 
miran 1.017 orang. 

Korban ternak: 
Korban ternak semuanja ada 

1.188 ekor dengan taksiran har- 
ga sebesar Rp. 55.545, meliputi 

“Hembu 59 ekor seharga Rp. 38.350, 
"kambing 330. ekor seharga 
Rp. 13.200, ajam 729 ekor se- 
harga Rp. 3.645 dan “mentok 
(itik) 70. ekor seharga Rp. 350.- 
Kerusakan tanah: 
Kerusakan tanah  semuanja meli 

puti 939 Ha tanah ladang dan 250 

Ha daerah hutan. Adapun tanaman 
jang rusak meliputi: tanaman padi 
seluas 1 Ha seharga Rp 800, tana- 
man djagung 675 Ha seharga Rp 
101.250, tanaman sajuran 116 Ha 

seharga Rp 23.200, tanaman polo-   
# 

'kat telah terpaksa meng- | 

dengan RRT dalam Halang, ea 

widjo 147 Ha seharga Rp 7.350 dan 
“karangkitri 11.7560 pohon seharga 
Rp 117.560, djadi seluruhnja sebe- 

: sar Rp 250.160. 

   

     

Kerusakan rumah: 
Rumah jang roboh sebanjak 90 

buah dengan taksiran harga Rp 90. 
000, dan rumah jang rusak ada 54 
buah dengan taksiran kerugian Rp 
10.800, “sedang alat rumah tangga 

'ikuy rusak ditaksir Rp 18.000. 
t ianja Rp 118.800. 

1 erug an rakjat jang ditim- 
sulkan ' karena — kerusakan/korban 

ternak, tanaman dan rumah seluruh 
nja aksi ada Ik. Rp 424.505. 

Djumlah ternak jang di- 
» ungsikan: 
Adapun' djumlah ternak jang 

diungsikan ada 3.664 ekor, jalah 
kerbau 4 ekor, lembu 642 ekor, 
"kuda 40 ekor, kambing 
2kor, ajam 1.391 ekor, dan men- 
tok. 362 ekor. 

Djumlah bantuan jang su- 
dah. dibagi2kan: 

Sampai tgl. 18-2 itu diumlah 
je jang telah” dibagi2kan 
'kepada para korban sbb: 
|| Uang duka telah diberikan ke- 
pes 42 orang korban "masing2 
RD LEOO  "Rp3::41200, "dan 
ang sokongan telah | diberikan 

sing2 BI 20 Rp: 
Djumlah pakaian jang sudah di- 

  

bagi2kan kepada 2.340 orang 
korban sebanjak “4. 173 potong 
pakaian, ng 

BIRO IRIAN. 
BIRO Irian jang baru2 ini di. 

bentuk oleh pemerintah dan d ke. 
tuah ch Ar. D'apari akan dilan: 
fik oleh Presiden Soekarno pada 
tanygah 4 Maret 1954 diistana, Se. 
berti diketahui Biro Irian ita di 
tempatkan langsung dibawah Per: ' 
Cana Menteri (Ant.),   

   

Ia 

tersebut tidak bisa ditentukan 
dari djarak dekat. Sementara itu 

Selandjutnja wartawan kita di 
Magelang kabarkan, - bahwa pada 
tgl, 24 dan 25 Pebruari Menteri So 
sial R.P. Suroso akan menindjau 
daerah gunung Merapi. Hari perta- 
ma akan dikundjungi daerah Selo 
'kabupaten Bojolali dan paginja ke 
Turi Jogja. Menurut rentjana Men- 

teri Sosial pada tgi. 25 Pebruari! 
djam 8.45 dari Turi. menudju ke 
Tlatar Sawangan kabupaten Mage- 

lang menjaksikan keadaan pengung- 
si disana. Djam 10:15 “meneruskan 

perdjalanannja ke Semarang singgah 
d'kantor karesidenan Kedu. Penin- 
djauan menteri : Sosial itu 

ikuti oleh. Gubernur Djawa Tengah 
Budiono dan kepala2 Djawatan jg 
Sersangkutan. 

Sumbangan untuk korban 
4“ Merapi mengalir. 
Sumbangan untuk korban Me- 

rapi jang sudah diterima oleh 
kepala2 daerah kabupaten selu- 
ruh karesidenan Kedu sampai 
hari -Senin sudah lebih dari 
120.000.— sedang usaha2  pe- 
ngumpulan oleh berbagai pihak 
kini masih berlangsung. 

Jajasan Lembaga Sosial dae- 
tah Kedu di Magelang pun turut 
aktif menggerakan Pena 
uang sampai hari ini telah me- 
nerima sumbangan sebesar Rp. 
31.230.93.. Dapat ditambahkan 

an dan makanan jang meneri- ! 
manja adalah Palang Merah In- 
donesia tjabang Magelang untuk 

eruskan kepada mereka jang! 
mendjadi korban Meravi. 

migrasi korban2 Merapi. 
Berhubung densan bentiana Mc- 

rapi, Gubernur Maluku telah. me- 

Negara2 Arab 
Diseret Dim 
"Jg Direntjan 

DALAM SIARAN PADA 
ngatakan, bahwa Pakt Pakistan- 
lah suatu rentjana A.S. jang be 
Arab, jang agresif, dalam blok 
Syria, dan Jordania akan dipaksa 
kutuan ita, demikian radio Mos 
dalam siaran jang ditudjukan ke 
Minggu mengatakan bahwa neme 
mengerti bahwa djika persetudju 
laku. maka persetudjuan itu akan 
nia Islam. 

Setelah menerangkan bahwa se- 
djumlah negara2 Arab telah mem- 
protes rentjana  Turki-Pakistan itu, 
radio Kairo selandjutnja 'mengata- 
kan bahwa Pak'stan dan Turki tak 
mempunjai sesuatu jang dimiliki ber 
sama, perbatasannjapun tidak, dan 

sud mengadakan “ kerdja sama utk. 
mempertahankan keamanan dan per 
damaian di Timur Tengah dan Asia. 

»Tjukup bagi imperialisme untuk 
melemparkan kepada mereka (Turki 
dan Pakistan) beberapa dollar dan 
sendjata2 jang sudah tua, dan mere 

matan dan kemerdekaan, baik mi- 

liknja sendiri “maupun milik nega- 
ra2 tetangga mereka. Persetudjuan   

kepada 603 kepala keluarga ma: ' 
15.075.” 

Turki-Pakistan adalah tikaman per- 
tama dari belakang terhadap kita. | 
Tikaman ' sedemikian ' selandjutnja 
mungkin akan terdjadi ' djika Irak 
turut serta dalam komplotan itu”. 
Demikian radio Kairo. 

Wk2 Mesir di Karachi ber 
usaha f#heredakan kemara- 
han Pakistan. , 

UP selandjutnja mewartakan bhw 
wakil2 Mesir di“Karachi kini ber- 
usaha meredakan kemarahan Pakis- 
tan terhadap bertaZ bahwa PM Me 

akan di, 

bahwa sumbangan berupa pakai-.j 

Maluku siap terima trans- | 

walaupun demikian mereka bermak- 

ka akan mendjual perasaan kehor- j 

€ MA 
s # “ 

    

am Bom nu 
Akan Diledakkan 
Dlm Pertjobaan 
Musim Semi Ini 
SEORANG AHLI jar 

atom hari Mingg mmbngn 
di. Washington, bahwa Tuanon 
segala matan seng ata hidrogen 
akan diledakkan am pertjoba- 
an2 peledakan bom. hidrogen da- 
lam musim semi, ini, termasuk 
menurut dugaannja salah satu 
sendjata pertahanan jang paling 
hebat jang pernah dibuat untuk 
melawan tentara2 daratan. Kal: 
ngan2 jang mengetahui, sebelum 
nja pernah mengatakan, bahwa 
banjak sekali matjam sendjata2 
hydrogen pertjobaan akan dile- “ 
dakkan dalam ' pertjobaan2 di 
Enwetok dalam bulan jang das 
tang. . 

Beberapa anggota? kongres Ame- 
rika Serikat bermaksud untuk berto- 
lak kedaerah pertjobaan'itu diantara 
pertengahap bulan Maret. Dikatakan, 
bahwa beberapa dari sendjata2? per- 
tjobaan itu akan lebih dahsjat lagi, 
sedang beberapa lagi akan mempu- 
njai kekuatan jang kurang daripada 
peledakan hidrogen  di- Eniwatok 
dalam tahun 1952, Peledakan dalam 
tahun 1952 itu mempunjai kekuatan 

peledakan sebanjak 4 hingga 5 djuta 
ton, hampir 250 kali lipat kekuatan 
bom atom dalam perang dunia ke- 
Uu. 

Djikalau diledakkan diatas kota, 
segala sesuatu dalam lingkaran jang 

bergaris tengah-enam mil akan men- 
djadi hantjur, demikian menurut ke- 

terangan ketua panitia tenaga atom 
senat Amerika W. Sterling Cole, Te 
tapi Cole setjara tak langsung telah 
menjatakan, bahwa sendjata tahun 
1952 itu sudah termasuk kuno. 

Sendjata tahun 1952 itu ter- 
lalu besar, berat dan ruwet un- 
tuk digunakan dalam medgn per- 
tempuran,. sedeng sendjata2 jang 
akan ditjoba itu sifat2nja men- 
dekati pemakaian dalam pertem-' 
puran. Dan kekuatan mereka ku- 
rang lebih akan sama dengan be- 
berapa dluta ton kata ahli atom 
tu, dan dalam pertjobaan2' mu 
akan ditioba djuga sendjata2 je A5 
Mean kekuatan pele “33 
cunung api jang bisa meng 
"'urkan sebuah kota besar dilan 
heberana detik sadia. Disamping 
itu d'uga sendjata2. jang mung- 
"in tak beg'tu merusak sifatng 
iano 'st mewa diblt untuk mak- 
sud2 rertahanan. Menurut  teo: 
ga, sendiata2. demikian itu akar 
menohlangkan kemungkinan di- 
Ke bi lautan serdadu2 'se 
bag i 'ang ah dikerdjakar 

asi Ih patang dun: 
Pa IT, untuk sela Te TO” 
P.-Aneta). 

  
PWI KIRIM 2 PETI OBAT 

PWI Malang mengirimkan 2 pe': 
obat2an . kepada. PWI. Jogjakari 
untuk diteruskan. kepada. korban” 

| Merapi. Obat2an itu didapat dasi 
| iN.V. Mico dan berupa 1 peti Sulsca'- 
| dig (brandwond smeersel) dan 1 pei. 
haaitraan. 

  

  

| pg'rmkan kawat kepada “Perda 
Menteri R.I. jang antara lain ntr 
njatikan kesedidiaan 'utk, “tur 
membantu dengan djalan transm' 
gras' sebagian rakjat jang mende: 
r't2 ketanah,tanah subur jang tu 
@'pulau2 Seram dan Halmahera 
telah d'amankan dan ape 
untuk d'usahakan, 

Lainnja Akan. 
Persetudjuan 
akan Antara, 

Tuarki-Pakistan ? 
nari Mingu radio Moskow me- 
Turki jang direntj “itu ia- 
rtudjuan membentuk suatu Islam 
islam Arab” Mungkin Iran, 
untu Irut serta dalam perse- 

kow. Sementara itu - radio' Kairo 
pada negara2 Arab pada” hari 
rintah Pakistan dan da harus 
an diantara mereka itu mi ulai ber- 
merupakan ' »bentjana” h bada du- 

menegaskan bahwa statemeng N: - 
djib itu d'wartakan setjara salah. u 
menerangkan bahwa ia telah menc- 
rima penegasan ini dari Nadjib' p:- 
da malam sebelum “ia berangkat 
kembali ke Karachi,: tetapi Wahah 
Azam tak mendjelaskan statemeni 
Nadjib jang sebenarnja. ' Pernjatasn 
Azam ini oleh pers loka? disebut 
bagai pendjelasan “dari Berita? tei. 
tang jang diwartakan sebagai kr'ti 

ikan Nadiib dan jang telah disiarkan 
| oleh radio Kairo pada tgl. 1 Pebrus 

ri jl. ketika: diadakan tanja-djawah 
dengan anggota - parlemen Inggris 
dari Partai Buruh, Ian: Mikardo. 

Berita2 tentang statement Nadjib 
itu. telah dibantah djuga di Ka- 
rachi oleh Mohammad Fattah Ibra- 
him, pemimpin suatu kesatuan" ang- 
katan laut Mesir "Jang kini sedang 
mengadakan misi goodwill' ke Pakis 
tan, 5 

Suara pers Pakistan, 
Beberapa harian di Karachi te- 

lah mengeritik pedas Nadjib da- « 
lam tadjuk-karangan — mereka. , 
Harian jan besar pengaruhnjass 
,Dawn” a.l. mengatakan 'bahwa 
tak dapat disangsjkan — pemerin- 
tahan Nadjib telah dijakinkan 
supaja berdjalan ' sesuai dengan 
jang ditetapkan oleh Pandit Neh-   sir, Mohammad  Nadjib, telah me- 

njatakan bahwa bantuan militer 
A.S. kepada — Pakistan “merupakan 
»Suatu tirdakan permusuhan terha- 

dap negara2 Arab.” Duta besar Me 
sir “untuk Pakistan, Abdul Wahab 

| Azam, jang telah sa (pai kembali di' 
Pakistan pada hari Djum'at jbl. se- 
telah mengadakan perundingan2 laf 
ma dengan pemerintahnja di Kairo, 

  

| itu, 
| jang mempunjai pengertian lebih 
| baik tentang kenjataan2 dalam 

ru. Hal ini membikin makin, 
besar kebutuhan bagi " negara2, 
kuat jang mendampingi daerah? 

seperti. Turki dan Pakistan 

keadaan internasi nal, untuk ber- 
sama2 mendjalankan peranan 
dalam “pertahanannja.” Demikian 
»Dawn', (Antara) 

   



    

    
    

    
   

   

    
    
   

      

   

   
    

   
     

   

sawan di Surakarta agar Sunan 
mendapat dukungan dari bebe- 

osadja ada fihak jang mem- 
ing pro dan contra. Sekalipun de- 
suatu kenjataan jang tidak bisa di 

Dan djika dalam hal ini kita 
ahkan bahwa urusan tuntutan 

apradja. Ka?ena, soal soal tuntutan 
arnja merupakan persoalan diantara keluarga 

  

— —.— — — Pihak jang menuntut menjatakan, bahwa Sunan harus 
turun tachta disebabkan tidak tjakap mendjalankan kewadjiban sebagai 
.radja” dan Sebagai “kepala keluarga Kraton. Diuga lain? alasan lagi 
jang sebenarnja Bagi orang Solo tidak asing lagi, menjebabkan orang 
“meng-ija-kan” adanja tuntutan tersebut. Disamping itu, kehendak pihak 
penuatut agar pemerintah pusat membentuk suatu Panitia untuk mem- 
perbaiki keadaan Kraton, bisa didjadikan alasan bahwa pokok-pangkal 
dari Segala soal ini adalah keinginan memperbaiki keadaan jang 

  

   
   

  

sedang rusak. PN MTA 5 2 
— — — — — Kita rasa, sekarang ini masih ada djalan jang baik. 
Tawaran Pemerintah ada Sunan untuk beladjar keluar negeri, adalah 
svaiu kesempatan jang baik untuk mentjapai maksud2 memperbaiki ke- 
adasn Kraton. Artinja, selama Sunan beladjar diluar negeri, maka pe- 
merintah” dapat mengangkat Panitia jang terdiri dari para bangsawan 
jang disebut2 namanja dalam surat tuntutan turun tachta — dan boleh 
djaga ditambah beberapa orang lagi — untuk mendjalankan pemerintahan 
Kratep. Pada kemudian hari ((djika Sunan sudah kembali dan mudah- 
mudahan selama beladjar diluar negeri itu mendapat pengetahuan jang 
bisa dipergunakan untuk memimpin Kraton, serta mendapat kematangan 
(ripheid dan bezadigheid) dalam kehidupan)), soal ,,turun tachta atau 
tidak” bisa diperbintjangkan lagi. Kalau soalnja hanja menghendaki 
perbaikan keadaan "Kraton, - maka sesudah Sunan kembali dari luar 
negeri bisa didapat bahan2 baru untuk mempertimbangkan turun atau 

   
    

    

  

  

: & tidaknja dari tachta. Ian : 
OS — — — — Selama itu, panitia jang diserahi tugas bisa memperbaiki 
|... keadaan2 jang dianggap sedang (sudahY rusak. Hasil daripada usaha 
(0 Panitia itu — djika kelak Sunan berhasil dalam menuntut peladjarannja 

— bisa diteruskan. Djalan demikian ini adalah djalan jang sebaik-baiknja 
URtuk mengatasi kesulitan2 jang sedang timbul di Surakarta. Sedangkan 
djalan jang lain, kita rasa hanja akan berakibat menambah kesulitan? 
Negara jang sekarang ini masih Ta banjaknja. 

  

  

: MATAHARI KALANGAN 
: Senen siang  kira-2 mulai 
2: diam 11.30 di Semarang tampak 

| "Matahari Kalangan”. Dalam ka 
|Hlangan itu sinarnja matahari tam 
pak gelap, tetapi diluar kalangan 
bersinar terang. Adapun kalangan 
jang melingkungi matahari jitu, 
berwarna sematjam “”kluwung”. 

Prijagung berduka. 
...Menurut kalangan Djawa ku- 
no, tiap2 ada matahari atau bu- 
lan kalangan, itu menundjukkan 
sedang ada seorang atau lebih Pri 

' jagung jang didalam keadaan su- 
sah. Jang dimaksud dengan per- 
kataan “Prijagung” biasanja ada 

  

— Susunan Gabungan 
—. Kepala-2 Stat 
"—. Akan Ramai Diperdebat- 

kan Dim Parlemen, Ka- 
ta Tambunan.   f lah fihak jang mempunjai sang 

| Wakl Ketua Parlemen Mr, | kut dengan keradjaan. 
Tambunan dari D.P.P. Parkindo,' Apakah hal ini ada sangkut 
ketika berada di Semarang pada Pautnja dengan kesulitan2 jang 

  

| Minggu siang jbl., atas pertanja- Sedang terdjadi dikalangan Kra- 
—-.an “pers menerangkan, bahwa ton Surakarta, belum bisa diketa 
pe panen penting jang masih di- | “Kal : | hadapi Parlemen jalah pembitja- alau menurut ilmu pengeta- 

raan mengenai Tan | Pokok . huan, itu jang dinamakan ”zonne 
me. halo”, jang biasanja terlihat di- 

musim hudjan. 

  

Pertahanan.  Pembitjaraan 
ngenai itu mungkin dilakukan 

2 : t 

— Ran DA Ne KONP. N.U. BG. MA'ARIF 
ai mendjadi baka Baal Pada nanti tg. 25 s/d 26 Pebruar' 
jalah 1 Na -. Na 1954, Nahdlatul 'Ulama' bagian 

: 1 aa Ma'arif akan mengadakan Konpe- 

rensi di Semarang, jang akan di 
Ng kundjungi oleh Tjabang? N.U. selu- 

-ruh Indonesia. Dalam - Konperensi 
pula J. M. 

J.M. Menteri     

  

     

eri 
aa sbb.: Menteri sebagai Ke- 
tua, seorang Sekdjen, 3 orang 

embantu jang terdiri dari KSA 
), KSAL, dan KSAU. Atas per- | 

' RANGKAIAN PEMBANGUN- 
(IN ANGK. DARAT TERR. IV 
Saptu pagi 

    

  

Mr. Tambunan tidak bersedia' mikan oleh Letnan Kolonel B. Sa- 
mendjawab. £ .'ragih selaku Wakil Panglima T.T. 

Tn 3 : IV. Kali ini jang masuk latihan ja- 
Lebih landjut atas pertanjaan me-'lah Bataljon 438 untuk selama dua 

| ngenai beberapa protes tentang se- bulan. Selandjutnja hari Senin tel. 
j ar Panitya Pemilihan, Mr. Tam-| 15 Februari 1954 oleh Wakil Pang- 

“| bunan menjatakan bahwa sukar sc- lima telah pula dibuka dengan res- 
3 kali Pe tah - akan menindjau | mi Pepot Bataljon Intanferie T.T. 

kembali keanggautaan dari Panitya IV di Sumowono. Upatjara disini 
emilihan didaerah2. Pada prinsip- dihadliri pula oleh Inspektur Infan- 

nja Pemerintah telah menempatkan terie Letnan Kolonel Sukanda Bra- 
golongan masjarakat dalam Pani- tamenggala jang sengadja datang 

a itu, jalah waky2. golongan Aga- untuk  menindjau — perkembangan 
ma, nasional dan sosial. Tetapi da-' Angkatan Darat di Terr.IV. Ada- 
jam penempatan ketiga wakil golo- pun jang masuk latihan disini jalah 

  

   
    
   

    

        
    

  

    
   
   

     

   

Bag 8 

| Agan itu, Pemerintah kurang mem-' Bataljon 423 untuk selama 7 bu- 
| pergunakan kebidjaksanaannja, hing- Jan. 
.za banjak timbul protes? dari dae- Sebagaimana — diketahui bahwa 
iah2, demikian mr: Tambunan. 'Bataljon 423 belum lama berselang 

— Dapat ditambahkan, bahwa keda- tiba kembali di Terr. IV dari tugas 
tangan Mr. Tambunan bersama de- Operasi di Terr. VII. 
ngan Sumarto dan Umbas dari DPP| Dengan dibukanja Depot 
Parkindo. Dari Semarang rombo |jon Infanterie ini maka usaha pem- 

|. ngan menudju ke Pati, Jang disana bangunan Angkatan Darat Terr. iV 
| “juga mengadakan pertemuan Je- telah madju lagi setinggi didalam 

"gan masjarakat Keristen, sebagai ' mentjapai mutu jang tinggi sebagai 
nana halnja ketika di Semarang pa- | doctrine T.N.I. 

. Ca Minggu pagi. 000 FRP. 100.000.— SUMBANGAN 
Ba Lah 3 : RA AWA BARAT APOTHEEK PETANG HARI. ANN AAN 
5 2 Pa aa KOO- HWIE, MERAPI 
Pekodjan 99 dan SIK IANG, Wot- Jia i ata dul 16 dibuka hinga djam 20.00, Rp. 100.000. oleh Jajasan 

Bentjana Alam Bandung telah di 

DPP SBPM MELANGGAR 

Batal- 

kirimkan kepada Gubernur Dja- 
wa Tengah untuk disampaikan 
kepada korban2 gunung Merapi. 
Uang sumbangan itu dikirimkan 

| dengan perantaraan Bank Negara 
Bandung. Dapat terangkan, 
bahwa pengiriman uang sumba- 

ngan ini adalah ig gortaina seba- 
gai hasil2 sumbangan umum se- 
lama sebulan. 
PEMBENTUKAN O.P.R. KPG. 

: BULUSTALAN. £ 
- Beberapa hari jang lampau di Kp. 
Bulustalan telah terbentuk Org. Per 

Pada tgl. 20 Pebruari 1954 Kong- 
sres Fusi Buruh Kementeri - 
"lidikan Pengadjaran dan K 
in telah dimulai di GF 

. rang, dan dikundjungi oleh segenap 
“itusan“ baik tjabang2 maupun DPP- 
nja dari: SBKPPK (Serikat Buruh 
Kem. PPK), SBPM (Serikat Buruh 
Pendidikan Masjarakat), SSPM (Se- 
rikat Sekerdja Pendidikan Masjara- | 
Iat), SBSI (Serikat Buruh Sekolahan 

    

1 i IK 3 s #. : : 

Hagrah Kenmtoh Penari tahanan Rakjat. Sebagai | Koordina- 

“lonesia), ketjuali 'Dpp SBPM. k tor ditundjuk sdr. Kamil, — Lurah 
dan wakilnja sdr. Soegijono, tjarik. 
Untuk melengkapi kebutuhan OPR, 
maka terbentuklah Panitya bag. 
usaha jang terdiri dari saudara2: 
Soemardi, Boerham, ' sekertaris, M. 
Said keuangan dengan dibantu be- 
berapa orang lagi. 

ORGANISASI WANITA BEN- 
TUK SUB. PANITIA. 

Organisasi2 Wanita jang terga- 

  DPP SBPM dalam - pernjataannja 
-ninta Konggres Fusi jang sudah di- 
putuskan bersama oleh organisasi? 

nendukung Pusi (termasuk DPP SB 
PM sendiri) supaja ditunda. Dalam 
hal ini Sekretariat Bersama mengun- 
ang sekali lagi kepada DPP SBPM 
untuk menjelesaikan dengan djalan 
perundingan tentang pernjataan tsb. 

| pada tgl. 20 Pebruari 1954 di Sema: : 
rag,.akan tetapi undangan itu didja- Dung dalam Konsulat Wanita. Se- 

—.... wab: Supaja Sekretariat Bersama pa- Marang — dalan pertemuan pada 

(da tgl. 19 Pebruari 1954 datang dijhari Selasa jbl. telah membentuk 

| Surabaja. Sedangkan tgl. 20 Pebru-| Sub” Panitya Penerimaan dan 
| ari 1954 djam 8 pagi Konggres Fusi| Pembagian barang2 untuk korban 

— harus sudah dimulai. Tidak datang-| Merapi. |” Dalam pada itu telah 

nja DPP SBPM terang berarti ke- Gapat dikumpulkan djuga uang 

putusan Sekretariat Bersama (dan Sedjumlah Rp. 185.— dari Pa 
djuga keputusannja sendiri), day hal nisasi2 wanita jang hadlir pada 

itu sangat disesalkan oleh segenap waktu itu untuk korban Merapi. 

utusan jang hadlir termasuk tjabang- Adapun pengurus dari #ug, Pani- 

| tjabang SBPM jang hadlir. Meski-j Y4 terdiri dari: Nj. Sjarif, ni. 
gun DPP-nja tidak menjetudjui, akan | Sumoheru, nj. Darmowinoto, Ha 
etapi tjabang2 SBPM dalam sambu:! SUIOSO, nj. Sa'ban, nj. Abd. : x 

tannja menjatakan tidak dapat mem | MM, nj. Bafang Samirono dan 

Takan sikap DPP-nja diatas dan| Sibantu oleh beberapa organisasi 

menjetudjui sepenuhhia akan adanja| Wanita Jainnja, | dari golongan 
— FUSI. D@mikian keterangan panitya| TiOnghoa dan Belanda. 
| penjelenggara Koggres Fusi. “| — LATIHAN TARI-TARIAN. 

AAA Kita diminta kabarkan, bahwa la- 

   
    

    

ndk 

  

     

ae   
H0 HARGA MAS. tihan taridan dari Perhimpunan Ke- 

Pn engug 22Februari: Isenian ..Langen Budaja” Semarang | 

24 karat: djual  ' Rp. 38,75 | mulai bulan Pebruari ini, diseleng- 

: ! beli... “» 38,50 |garakan digedung ,.Sri Wanito”, pa- 

da tiap hari Miliggu djam 9 s/d.t2 

    # 17.30, ya 

Bayat Maak Februari j.l. bertempat - di aloon-2 
Saga Naa nah, “4 Purworedjo telah dilangsungkan 

Mag : Ta upatjara pembukaan-latihan ..BAT- 
nt Tenang ME TLE TRAINING - CENTRE” Sap: 

suatu usul | SI, ta-Arga angkatan ke II jang dires- 

iang, dan hari Rebo djam 14.30 s/d 

  

  

    
SOLO" 

- £ “ 

KOPERASI KERABAT PA- 
MONG PRADJA DAERAH 

KOTA BESAR. 
Koperasi Kerabat Pamong-Pradja 

Daerah Kota Besar Surakarta jang 
berdiri semendjak tanggal 17 Agus- 
tus 1952 dengan dasar "Simpan & 
Pindiam” jang diketuai oleh Sauda- 
ra Wignjohutomo telah dapat menu- 
tup tahun 
gai berikut: , 
— 1 Beranggauta sebanjak 252 orang 
jang terdiri dari pegawai2 Djawatan 

Pamong-Pradja dll.-nja. Uang saham 
jang telah teskumpul sebesar Rp. 
11.256,50z: dan Penabung bulanan 
sebanjaknja 31 orang dengan uang 
tabungan sebesar: Rp. 1800,60. 3. 
Telah dapat memberikan pindjaman 
kepada 260 anggauta rata2 menda 

didapat sebesar Rp. 2600,— 4. Di- 
mulai awal tahu, 1954 besarnja pin 
djaman dirobah mendjadi: Rp. 
150,— “bagi a a bukan Pena- 
bung dan Rp. : “anggauta 
Penabung.- Diusahakan djuga pin- 
djama, uang kepada erintah un 
tuk mengadakan ,,Koperasi Kebutu- 
han” berupa bahan2 “pakean dan 
makanan. Ba 1. 

PEKALONGAN 
PENGGABUNGAN TAMAN 

—. PERPUSTAKAAN. 
Mulai tgl. 1 Maret 1954, di 

Pekalongan akan diresmikan 
penggabungan taman2 perpusta- 
kaan Djapen dengan Pendidikan 
Masjarakat KotaBesar Pekalo- 
Ogan aman perpustakaan gabu- 
ngan itu 
gedung jang baru sadja selesai! 
diperbaiki. Perlu diketahui, bah- 
wa badan penggabungan itu di- 
ketahui oleh Wali Kota dan Ke- 
pala2 Djapen serta Pendidikan 
Masjarakat kota mendjadi pem- 
bantunja. 1 
PERWIRA REKSONEGORO. 
Tgl. 16 Pebruarj jl di Balai Ko 

ta Pekalongan telah diadakan per 
temuan dengan para Wakil Ke- 
tentaraan dan sipil. Pertemuan 
tersebut membitjarakan- pemberi- 
an nama pada Makam Pahlawan 
jang letaknja didesa Pandjang we 
tan. Dalam pertemuan tersebut 
diputuskan, bahwa Makam Pah- 
Jawan itu diberi nama ,,Perwira 
Reksonegoro”. 

! KUDUS 
| KONPERENSI P.LI. DAERAH 
| PATI. 

     
   

  
| 
| Peladjar- Islam Indonesia daerah 
Karesidenan Pati baru2 ini telah 
melangsungkan konperensinja jang 
antara lain dikundjungi oleh Pe- 
ngurus Besar dan para undangan, 
bertempaat digedung Pendidikan 

Guru' Agama Negeri 
Dalam resepsi pembukaan  konpe- 

|rensi, telah memberikan kata sam- 
butan Bupati d.p. Hadji Andi Pa- 

'toppoi selaku wakil Residen Pati 
jang menjatakan, bahwa PII ada- 
lah merupakan  tritunggal, jaitu 
harus mempeladjari soal2 peladja- pukul 09.00 tgi. 13fhar 
rannja sendiri, soal Islam dan so- 

'al Indonesia. Sambutan lainnja ja- 
lah dari Bupati Kudus jang diama- 
natkan kepada Bapak “Patih, dan 

rektur Bank Rakjat Indonesia di 
Kudus, — Kusupardi — memberikan 
tjeramah tentang soal ' keuangan 
dan sportiviteit peladjar. 

Keputusan? jang diambil. dalam 
konperensi tsb. akan  dilangsung- 
kan dalam Konegres PII ke V di 

tgi. 22 s/d 26 Pebruari 1954. 

TAU Tan 
AKAN TIDAK ADA JANG 

5 BUTA HURUF. 
Dalam pembitjaraan defgan lurah 

desa Bleber Ketjamatar Tjluwak Ta 
ju didapat kesan bahwa usaha P.B.H. 

sadalam daerahnja telah dipergiat be- 
gitu rupa hingga dalam bulan Ma- 

ret 54 jad. ini tidak ada seorangpun 
jang masih buta huruf, karena menu 
rut tjatatan jang ada sampai kini 
tinggal 18 orang jang masih buta hu 
ruf. Sedangkan pada umumnja pen 
duduk disitu jang berumur antara 6 
sampai 45 tahun telah dapat menge 
nal huruf. ban 

  

MENTERI DALAM NEGERI 
PROF. HAZAIRIN ME- 

NINDJAU SPS. 
Dalam perdjalanannja menudju ke 

Solo, pada hari Minggu pagi jang 
lalu Menteri Dalam Negeri Prof. 

Dengan dihantar oleh Gubernur Bu- 

diono, Residen Milono, Bupati Su- 

mardjito dan lain2 pembesar di Se- 
marang beliau mengadakan penin- 
djauan ke Sekolah Pelajaran Sema- 
rang didjalan Siwalan. Dalam penin- 
djauan tadi, oleh pemimpin umum 
SPS K.W. Soediono 'didjelaskan se- 
gala sesuatu mengenai pendirian ge- 
dung tsb.. baik keuangan maupun 
lain2nja. Perlengkapan mesin2 kini 
masih belum diterima dari Djakarta. 
Pada umumnja dapat dikata, bahwa 
Menteri Dalam Negeri merasa ka- 
gum melihat pendirian gedun .- 
but jang dikerdjakan oleh. 
Aannemer Bureau ,,Wisma” jang da 
lam tempo setahun telah dapat me- 
njelesaikan gedung2 jang dibutuhkan. 
Selesai penindjauan tadi, kemudian 
rombongan Menteri Dalam Negeri 
menudju ke Solo. , 

KE KONGGRES P.L.I. DI 
KEDIRI. 

Pada tgl. 22 s/d 26 Pebruari akan 
diadakan kongres oleh Pemuda Is- 
lam Indonesai di Kediri. Untuk mak 
sud tsb, maka PII tjb. KBS dengan 
CD Semarangnja pun tak ketingga- 
lan mengirimkan utusannja dan para 
penindjau jang terdiri dari sdr2 A. 
Sudana, Mc. Annas, H. Su'ud, Js, 
Achmad, Munawir, Machmud, Su- 
santo (Utusan CD dan penindjau): 
Datuk Maharadjo, Mustika, Hufron, 
Sukardi, Moeheini, Muchdor Alhab- 
siy A. Ridwan (Utusan dan penin- 
djau PII). 

E RUANG: 
kKUONOMI 
HARGA TEMBAKAU TE- 

RENDAH. 
Gubernur Djawa Timur  menge- 

luarkan antjer2 harga tembakau ter- 
rendah uantuk daerah Madiun. Putjuk 
ditetapkan 80 sen pr kg., daun atas 
115 sen, daun tengah 125 sen dan 
daun bawah 55 sen. 

    
     

      

      
  

Berita Daerah 1 : 

1953 dengan hatsil seba-| 

pat Rp. 100,— dan uang bunga jang | 

di Kudus. rp 

Kediri jang akan berlangsung pada | 

Hazairin telah mampir di Semarang. | 

   

    

& 3 

dgn Sunan dan Mangkunegoro di 
maka dapat dibenarkan bahwa 
soal? Kraton Surakarta. Sama 

  

  

       

   
   

maka pertemuan S 
| itu PRE “ 

Sementara itu atas suatu perta. 
njaan Mr. W Oonegoro menga- 

vuh perhatian terhadap surat se 
orang bangsawan jg - menuntut 
|agar Sunan ke XII turun dari 

    
   

Aa 
» chta. Akan tetapi pemerintak 

|tidak gegabah dalam tindakannja 

  

| Gerombolan | 
Serbu Palopo 
Pertjobaan  Mentjulik 
” 250 Orang Gagal 
MENURUT siaran resmi Dja- 

watan - Penerangan kabupaten 
|Luwu (Palopo) pada tg. 12 Pe- 

akan menempati sebuah | br |bruari j.b.l. satu gerombolan te- 
lah memasuki kota Palopo dan 
membakar 3 buah rumah pendu- 
duk dikampung Pondjalae, salah 
sebuah diantaranja dapat terto- 
long satuan2 tentara kita. 

Djuga pembakaran dikampung 
|Tappong dan Penggeli dapat di ga- 
galkan oleh tentara. Seterusnja pi- 
hak gerombolan telah mentjulik 250 
orang penduduk kampung jang ter- 
diri dari lelaki, perempuan dan anak 
kemudian diangkutnja keperahu utk. 
dilarikan. Tetapi djuga usaha mere 

ka ini dapat digagalkan oleh tenta- 
ra. Besoknja tgl. 13 Pebruari pembe 
sar2 militer dan sipil mengundjungi 
tempat- pengatjauap itu dan membe 

rikan bantuan berupa bahan2 ma- 
kanan, pakaian dan uang kepada 
korban tsb. Demikian al. siaran pe 
merintah itu. (Antara). 

TES 
LANTO KE MINAHASSA. 
Gubernur Lanto dalam bulan 

April iang akan datang bertolak 
'ke Minzhassa dengan maksud 

acting Gubernur Winarno telah di- 
dari. Dr. Kahalan” Kemudian Di: Ladakan upatjara pelantikan atas diri- 

nja  Residen- Koordinator untuk ' Su- 
lawesi Selaan Abdurazak Dg. Patun- 
ru. 3 

Residen Koordinator lama I. Sa- 
leh seperti diketahui 
oleh Menteri Dalam Negeri kepusat, 
untuk ditempatkan di Bandung. 

DR. ARTHUR H. COMPTON 
MENUDJU DJAKARTA. 

Dr. Athur H. Compton, seorang 
dokter Amerika jang mendapat 'ha- 
diah Nobel dan ketua - Organisasi 
Persaudaraan Dunia hari Sabtu be 
rangkat dari Manila dengan pesawat 
terbang menudju ke Djakarta. Demi- 

la. 

Ikut serta Nj. Compton, Dr. Eve- 
rett Clinchy, bekas wakil presiden 

Organisasi Persaudaraan Dunia dan 

ganisasi Persuadaraan Dunia bagian 
Pasifik dan Asia dengan isterinja. 

    takan bahwa Pemerintah mena. |. 

telah ditarik: 

  

Wakil P.M. Mr. Wongsonegoro & Ment 
zairin Berunding Dengan Sunan & Mangkunegoro: — 

salah Swapradja Lepas Dari Persoon Sunan 
'Bekas Sekar Kedaton Sesudah Kawin Akan Keluar Negeri 
TEA PET Oleh Wartawan ,,Suara Merdeka” 

WAKIL PM. Mr. WONGSONEGORO d nteri Dalam Negeri Prof. Hazairin dalam rang- 
aan. kian Dioyartongan yait . hari Sabtu Na Sean pertemuan . 

Sesuai dgn berita kita jg pertama, 
kundjungan dua orang Menteri itu ada sangkut pautnja dengan 

antara Menteri Dalam Negeri dan Men- 

teri “Sosial di satu' fihak dgn Sunan dan Mangkunegoro di lain fihak pada beberapa waktu jl, 
perte li inipun berlangsung dalam keadaan jg sangat dirahasiakan diantara 4 orang 

Tawangmangu (Surakarta). 

halnja dgn pertemuan 

mengambil sesuatu keputusan 

-Dengan keterangan wakil P.M. 
“tu dapat. diartikan, bahwa kun- 
jungan 2 orang Menteri ke ' Su- 

vakarta merupakan tindjauan 

tan agar Sunan turun dari tach- 

ta. Dan karena pihak penuntut 
nenghendaki agar pemerintah pu- 
sat menjerahkan urusan Kraton 

kepada suatu Panitia jg terdiri 

Jari para bangsawan keturunan 

PB. ke X, maka pemerintah me- 

nerlukan bahan2 $ lebih luas da- 
ipada apa jg tertulis dalam surat 

tuntutan. 7 

d Tiada sangkut paut dgn 
Soa| Swapradja. : 

bisa didapat, selain beberapa soal, 

maka pembitjaraan antara 2? Men- 
teri dan 2 orang radja di Ta- 

wangmangu itu djuga membitja- 

rakan soal? penjelesaian masalah 

Swapradja, akan tetapi tidak me- 

ngenai penjelesaian status 
Swapradja. Penjelesaian masalah 

Swapradja itu akan dilakukan se- 
tjara zakelijk dan mendjauhkan 

| segala sentimen jg ada, Diantara 

pelbagai soal jg akan ditempuh 

oleh pemerintah pusat dim daja- 
-apaja penjelesaian itu, selain me- 

orang radja jg bersangkutan, 
djuga akan diadakan pertemuan 

Tetapi pertemuan dgn partai? 

dileksanakan oleh pemerintah. 

Dalam hubungan ini wakil P.M. 
menjatakan, bahwa masalah Swa- 
pradja harus dipisahkan dari per- 

soonnja Sunan. Pemerintah akan 

sangat berhati? dalam usaha pe- 
njelesaian itu, agar supaja tidak 
tersesat dim usahanja maka sela- 

|tu dipegang teguh bahwa masa- 

lah Swapradja bukan mengenai 

persoonnja Sunan. 

Sesudah kawin akan .kes 

luar negeri. 

MASALAH geger Kraton  Su- 

berobat diairipanas Paso  danjrakarta tidak bisa lepas dari pe- 
Noongan. fristiwa lolosnja Kus Saparijam 
PELANYIKAN RESIDEN (dulu bergelar Sekar Kedaton). 

$ KOORDINA TOR |Sekarang. didapat keterangan, 
BARU. bahwa sesudah perkawinan anta- 

Sabtu pagi dengan bertempat  di- |ta Kus Saparijam dgn Mr. Atmo- 
ruangan gubernuran Makassar oleh diningrat, maka sepasang itu 

akan pergi keluar negeri. Dalam 
hal ini dikatakan bahwa djalan 
itu satu2nja kemungkinan untuk 
meredakan keadaan sekarang. Ne- 
geri mana jg akan ditudju, belum 
didapat kepastian. 

' Sunan pilih Perantjis. 
IKABARKAN, bah": kehen- 

dak pemerintah pusat menjilah- 
kon ke'na orang radja li Sura- 

“Karto utX beladjar kelmar negeri, 
selandjutnja wartawar kita men- 

dapat keterangan, bahwa Sunan 

memilih utk beladjar ke Peran- 
tis. Tetapi pilihan tempat itu 
timbul sebelum ada geger Kraton. | 

i   
kian AFP mengabarkan dari Mani-| Dam sekarang ini dgn sendirinja Romeo memang sudah pantas, ka- 

masih menunggu penjelesaian se- | 

gala peristiwa itu. 
Hal itu terutama sekali dise- 

babkan hingga saat ini Sunan ke 

William A. Phymer, direktur Or- | XII belum menjatakan kesediaan- kan ia tidak mudah menelan keka- 
nja atau menolak, tuntutan turun | 
dari tachta itu. : : 

  

2 / 

Minoritet Da 

ran Sbg. Warganegara D 

SEBAGAI DJAWABAN at 
lemen Siauw Giok Tjhan tentang 
merintah baru2 ini dalam lingku 
an umum mengenai anggaran bel 
tangkan pendiriannja terhadap m 
ngan tertulis itu oleh pemerintah 
jang berikut: 

a. Jang chusus mengenai warga- 
'negara golongan turunan Tionghoa, 

mendjalankan politik jang memper- 

tjam warganegara setjara natuurlijk, 

ahebas dari sesuatu tindakan paksaan. 
b. Tudjuan pemerintah ialah men- 

jangan warganegara. 
c, Pemerintah dalam 

teit tetap memegang teguh pada sta- 
tement pemerintah 1 Nopember '45, 

d, Mengadakan pemilihan terpisah 
berarti menghalang-halangi proses 
assimilasi jang sudah tentu tidak da- 
pat dibenarkan. 

saudara penanja dalam hal jang di- 
sebutkan diatas . telah mentjampur 
adukkan antara hak day, kewadjiban, 
apa jang diinginkan. olehnja itu me- 
mang sudah mendjadi hak tiap war- 
ganegara, "sedang politik dan tjita- 
tjita pemerintah untuk mendjadikan 
orang Indonesia sedjati jang menjin- 
tai Indonesia lebih daripada negara 

| lainnja, mendjadi patriot da, demo- 
krat Indonesia, adalah  kewadjiban 
moreel jang diinginkan ta Mapertap 
warganegara, untuk itu perlu diberi- 
kap seperlunja. : 

Pemerintah jakin, bahwa saudara 
penanja tidak bermaksud untuk me- 
ngambil “hak sepenuh-penuhnja de- 
ngan -tanpa - menerima kewadijiban2- 
nja baik morcel maupun materieel, 

Pemerintah merasa perlu menjing- 
gung keterangan saudara penanja jg. 
menjatakan, bahwa ,,banjak . orang 
jang dinamakan ,,asli” — mempdnjai        

pat Timbulkan 
| Masalah? Internasional 
Apa Lagi Kalau Minoritet Tidak Punja Kesada- 

gara Asing Dan Mau Digunakan Sbg. Kolone Ke 
5— Djawaban Pemerentah Kpd Siauw Giok Tjhan 

tjepat perkembangan peleburan golo-' 
ngan2 ketjil itu mendjadi satu ma- 

tjiptakan kesatuap jang bulat dika- | 

"hat minori- 

Pemerintah menjajangkan, bahwa 

   

—. 

an Lebih Mentjintai Ne- 

as pertanjaan tertulis anggota par 
' soal Ke ketjil, maka pe- 
ngan djawaban atas pemandang- 
andja 1952/1953, telah memben- 
asalah minoriteit. Dalam ketera- 

  

lum Mendjawab 
eri D.N. Prof. Ha- 

lebih mendalam terhadap tuntu-| 

DARIPADA keterangan? jang | 

ngadakan pertemuan dgn duaj“y 

dgn partai? jg ada di Surakarta. | 

tu hingga sekarang belum :dapatj 

“kan, bahwa kekuatan dari kedua oz- 

  

i 

ita 

    

Kemungkinan Ka- 
ta Sepakat Soal : 

! Ako 

“Timah ? 
Kalangan jang mengetahui di 

Djakarta hari Sabtu il. menun- 
djuk kepada tanda2 bahwa per- 
utusan Indonesia, diketuai oleh 
Ir. Darmawan, jang sekarang | 
dalam perdjalanan ke Washing- 
ton akan memperoleh sukses se- 
kali ini. Soal satu2nja jang ma- 
sih perlu dipetjahkan ialah ting- 
kat harga pendjualan daripada : 
20.000 ton timah jang menurut | 
kontrak Amerika Serikat akan | 
beli dari Indonesia. 
Kalangan tsb. tidak bersedia mem- 

bajangkan atas tingkat mana kedua 
belah fihak akan dapat mentjapai | 
kata sepakat. Djuga tidak mau me- 
reka djelaskan sjarat2 tehnis  dari- 

pada djual-beli itu. Atas pertanjaan | 
kalangan itu mengemukakan, bah- 
wa belum masanja untuk mengata- 
kan apakah kemungkinan sikap le- 
bih kooperatif dari fihak Amerika 

  

Serikat ini ada hubungannja dengan 
perobahan umum dalam sikap Ame- 
rika Serikat terhadap Indonesia. Tak 
perlu ditegaskan demikian kata mie- 
reka, bahwa rasa ketjewa akan tam- 

'bah dalam, kalau nanti terniata 
ada 

di 

ashington masih rintangan 
'djuga. (Antara).   

  

KOMPETISI PSIS | 
Kes. ne — Kes. Romeo | 

5 — | 
Dengan mendapat perhatian besar 

djuga, pada hari Sabtu sore jbl. te-' 
lah dilangsungkan pertandingan se- , 
pakbola kompetisi PSIS di Stadion 
Semarang antara Kes. Polisi I dan , 
Kes. Romeo I jang berachir untuk | 

kemenangannja Polisi dengan angka | 
5—4, sedangkan pada waktu istira- ! 
hat angka menundjuk 3—3. Karena 
turunnja hudjan pada malam hari 
dan pagi harinja, ini menjebabkan 
lapangan di Stadion mendjadi litjin, 
tetapi hawa udara ada baik. 

Melihat kesudahannja angka terse- 
but, maka orang dapat membajang- 

lah fihak ada berimbang. Sekalipun 
fihaknja Polisi tidak lengkap dengan 

peno, namun pengganti2nja dalam 

menghadapi pemain Romeo ijukup 
baik, terutama dipakainja Soejatno. 
kanan dalam jang mempunjai pen- 
dorong bagi lain? penjerang dan 
dapat bekerdja sama2 dengan lain? 
pemain seperti Soehirlan. Empat go- 
al jang dimasukkan oleh fihaknja 
Romeo, sedikitnja 2 goal dapat di- 
tjegah oleh keeper Djin Po apabila 
ia tidak begitu tjerobo. Selainnja itu, 
rupa2nja ia pun sedikit kedar meli- 
hat penjerang Romeo jang berani 
lari dan forsch. 5 

Sebaliknja kekalahan dari fihaknja 

  
rena spelkwaliteit harus diakui jang 
fihaknja Polisi ada sedikit lebih baik. 
Hanja fighting Spirit jg dipunjai oleh) 
para pemain Romeo, ini menjebab- 

lahan. Keeper Tjipto pun main baik, 
tetapi sajang seringkali terdjadi sa- 
lah mengerti antara garis belakang 
dan keeper jang mengakibatkap ke- 
rugian. Goal ke-5 ada sebagai bukti 
jang menjolok, dimana achirnja bola 
dapat dimasukkan kedalam gawang 
oleh kiri luar Polisi. ' Demikianlah 
dengan kemenangan tipis bagi fi- 

haknja Polisi” pertandingan jang ber- 
Gdjalan dengan penuh semangat di- 
achiri. . 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL.   

antara lain dikemukakan hal2 

| 2 : 
alam pikiran perasaan berlainan sa- 

tu sama lain, seperti terbukti kenja- 
taan adanja orang2 itu jang beker- 

Eropah dan Arab, pemerintah akan dja pada Nefis dan membantu pen- "laju: 13.40 Orkes Freddy Martin: 
1 
djadjah Belanda untuk  mendjadjah 
kembali Indonesia”, hal mana me- 
mang diakui, tetapi sudah Jumrahnia 
.dinegara2 manapun djuga baik di 
Rusia maupun di Tiongkok dan lain- 
lainnja terdapat pengchianat2 bang- 
sa dan ini bukanlah mendjadi alasan 
bagi penanja untuk menolak pene- 
rangan dan andjuran pemerintah ke- 
pada golongan minoriteit agar men: 
djadi warganegara Indonesia sedjati 
jang sudah “dan berbakti, bahkan 
djustru dengan adanja pengchianat2 

sematjam itu dan jang lebih menjin- 
tai sesuatu negara asing daripada ne- 
|garanja sendiri, maka penerangan 
'dan andjuran mendjadi warganegara 
itu sudah tentu harus lebih diperha- 
tikan dan dipergiat lagi dan mendja- 
di kewadjiba, pemerintah untuk me- 
nginsjafkan mereka itu. 

Pemerintah membenarkan, bah- 
wa masalah minoriteit itu dapat 
menimbulkan pertikaian 'interna- 
sional. Apalagi kalau minoriteit 
itu tidak mempunjai kesadaran 
sebagai warganegara dan lebih 
menjintai negara asing daripada 
negerinja sendiri dan last but not 
least minoriteit itu mau diguna- 
kan sebagai kolonne ke-5 atau 
mendjadi batu lontjatan dari ne- 
gara asing untuk  menjulitkan 
negaranja sendiri, , / 

Pemerintah dapat menjetudjui 
saran untuk membentuk satu 
panitya untuk mempeladjari ma. 
salah minoriteit di Indonesia (P 
1, Aneta), “           

     
  

Semarang 24 Pebruari 1954. 
Djam 06.10 Victor Silvester's Jive 

Band. 06.45 Irama Trio, 07.15 Dari 
Pulau Pertja: 07.45 Luis Mariono, 
12.05 Siang Riang, 12.45 Kwantet 
Carrol Gibbons: 13.15 Ronggeng Me 

14.00 Empat Sekawan: 17.05 Ta- 
man Kusuma: 17.45 Orkes Progres: 
sip: 18.15 Njanjian Nien, 18.30 San 
diwara Radio: 19.15 Dunia olah ra 
ga, 19.30 Irama Langgam dan Kron 
tjong, 20.30 Indonesia  Menjanji: 

21.15 Klenengan Njamleng, 22.20 
Klenengan Njamleng (landj.): 23.00 
Tutup. 

Surakarta 24 Pebruari 1954. 
Djam 06.03 Pagi meraju: 06.15 Ru 

jangan Gerak badan: 06.45 Tionghoa 
modern, 07.15 Calypso dan Choro. 
07.45 Bing Slamet dan Ratna, 12.03 
— 12.45 — 13.45 — Klenengan dari 
Puro, 17.05 Bu Nies dengan kanak2 
nja, 17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 

Claude Thorhill dengan , orkesnja, 
18.00 Penerangan Rakjat: 18.15 Se- 
ni Karawitan: 19.15 Ruang -A-P. 
20.30 Irama klasik: 21.20 Puspa ra- 
gam, 22.15 Puspa ragam (landjutan) 

23.00 Tutup. 1 
| Jogjakarta 24 Pebruari 1954. 

Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

Genderan pagi, 07.15 Genderan pagi 
(landj.): 12.00 Piano solo: 12.15 Bu 
nga Rampai rajuan2 Indonesia: 13.10 
Rajuan Kulintang: 13.40 Intermezzo 
13.45. Menghidangkan: 17.00 Njanji 
an sore, 17,40 Merdu meraju: 18.00 

Peladjaran lagu2 Djawa: 18.40 La- 
gu2 Tionghoa: 19.15 Polisi dan Ma 
sjarakat, 19.40 Cello tunggal, 20.15 

Embusan angin malam: 20.30 Ha- 
rum Bunga diwaktu malam: 21.15 
Ruangan Djapendi, 21.30 Ketoprak 

' Mataram, 22.15 Ketoprak Mataram, 

  

tidak ikut sertanja Paimin dan Soe-j 4. 
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Na tu Naa SA KANAN SEN knasanaaa (2192743 

Kepala S.R. VI th. Karanganjar Tun- 

tang ' Salatiga L..o.ooo.o. co. aan 31, — 

Kepala SR. IV th. Banding Bringin 

Batan Anakan Ne RA aa“ 10,— 

S.R. VI No. 40 Salatiga co... 3. 30,40 

S.R! Dukuh: Salatiga .....iooooo md. 1 7,50 

Kepala S.R. di Bugel Salatiga ......... a10 — 

S.R. VI Karanganjar II Salatiga ...... 8. 10,80 

S.R. HI Nabaredjo Katj: Tengaran ' 

Wil. P.S. Salatiga Ul ....ooococooo 3 22,50 

S.R. Barukan Tengaran (Salatiga) ... », 13,50 

Kepala S.R. VI Karanganjar I Sa- 
MABA AA Sea Kah LAN SAY ST AAN gg AS— 

S.K. VI th. Kesongo Katj: Yuntang . » 

Salatiga "onunesnten an kuhnnaaan kaan s0 18,— 

Sdr. Paiman Kepl. S.R. IN Bener Te- 

ungaran Salatiga... tanannaaa a15, — 

Kepala S.R. VI Bandungan Wil. P.S. 

Saiatiga III Salatiga... 2 23— 

S.M.P. Negeri Tegal .....ooooo mm 250,— 

S.R. VI th. Muktihardjo  Margoredjo 

An MA Pen an ma Buol Oke Naa 10,35 

Murid2 dan Guru2nja Kp. Kb. Pilang 

Lor Gubug ..... DNA DAA WA AKU Tam s1 

Mmid2- S.R. NI Kalinongko Loano : 
Purworedjo ..... Be EN Dea ena oa sa 25,5 

Murid2 S.R. VI Maron. Loano Pur- 

Werejo LN Pe At 1 DEAR 0 35,65 

Kepala S.R. Tegalmalang Purworedjo ka 1240 

S.R. VI Winong Kemiri Kutoardjo ... ., 29 5 

Murid2 S.R. VI No. 9 Purworedjo ... ,, 23,40 

Murid2 S.R. VI Sidomuljo Kab: Pur- 
orodio Ma inbanah EN NA pi 8 24,70 

S.R. VI Lugosobo Gebang Purwo- 

PE NO TN an pn yen Kana KAN Enakan Sh arena sama dana Ke 213,60 

Kepala S.R. III Tegalkuning Banju- 

urip Purworedjo Kedu ........ioo.. n 9,95 
Kepala S.R. III Tjengkawakredjo Ba- 

nju-urip Purworedjo io GA Ra 

Murid2 dan Guru2 S.R. VI Kalidjam- 

te Loano: Purworedjo «....iiocoo.. 3. 44,40 “ 

Murid? dan 2 Guru S.R. HI Tlogore- 

djo B. Kaligesing Purworedjo ...... 5 8,50 

S.R. VI. Tjangkerp, S.R. HI Ganggeng 
dan SR. III Patjakeien Pos Purwo- 

KENJO (ea enii danat Te heaa kanan anta snbaa Kena si 43.30 

Guru2 dan Murid2 S.R. VI th. Gebang 2 

Purworedjo 2... iooco. oa berasasana ane - 25,— 

Murid2 K.P.K.B. Sokosono Kedung Dje 1 4 

AN Pe Una en ane NA PA Ui Xx 5 9 

Murid2 S.R. VI Pingkol Djepara ..... . 2 GI 
S.R. Negeri No. I Mindahan, Batealit 

Depari Sa in TN AB 49,73 

Murid2 S.R. VI Tepusan Temanggung 

Kedu Heh Guan Giring Shang eni Benda Sa 03 

S.R. HII Nampiredjo Temanggung ...... ii G5 

Murid2 S.R. VI: No. I Temanggung ... 36.— 

S.R. NI. Mantingan Djakenan Pos 
Djuwana Le... PE Ot Nak Uta sa Sean & 3,85 

S.R. VI. Karanganjar Pos Djuwana ., 7:85 

S.R. VI No. 2 Wedarikdjaksa Dju- 
APD an at aan MO LT GEN Ai Ikan sg 15,— 

S.R. VI No. 4 Margosari Salatiga ...... : 8.40 

233. Murid dari S.R. VI. Kalibedji 

Funtang Salatiga ca..oim sini naneanan 3 12,— 

Murid2 S.R. I/IV th. Tjengkalsewu, 

Ktj: Sukolilo-Kaw: Kajen Kab: Pati “., 17,50 

Sdr. Soeri Guru S.R. Sitiluhur Kat: 
Gembong Kb/Kar. Pati ............ 8.— 

Sdr. Soemadji Guru S.R. Ketanggan 
Katj: Gemborg Kab/Kar. Pati ... 10,— 

S.R. VI. Lahar Tlogowungu Pati di 
ENAM Tensi rana TAa SN an jaka . 25,— 

Murid? S.R. HI. Tawung Katj: (Wi- 
pentasak Pos Path Lentera ea na aka 2 bb— 
Sekolah: Kp. Kb. Sarimuljo. . Winong $ 21 
tEakehan) “Pos "Pgti-oxi teseotiettakas s3 5, — 

S.R. HI. th. Kebonagurg Pegandon/ 

MEA en RRI Ana an pa PA EN 5 9,— 

Murid2 dan Guru S.R. Jil th. Djambe- 
arum Patepon Wil. P.S.R. Kendal IL ., 12, — 

“Sir. P. Purwowidargo Kepl. S.R. Ka- 
rangpaing, Katj. Penawangan Pos 
Godong .......... PLN on Peng aa eka ant ».. 10— 

Sdr. Soedarman Kepi. S.R. IHI. Pulang- 

rabi Katj: Tawanghardjo ............... 3,65 
Murid2 S.R. VI Djangkunghardjo dan 

S.R. HI di Merduran Pos Purwodadi 
(robogan "i.ileza Te Ae san atadakenin sa “Dg 

S.R. VI Penawangan Katj. Penawangan e 
PA ONENOpAK Anie son Pesan adha Maag ». 10,— 

S.R. VI Klambu, S.R. JIli Taruman, 
S.R: NI Djeneugan dan S.R. III Se- 
ioredjo, Katj. Klambu Kaw./Kab. j 
KOMIK sin pa Oa Tiba ben Su ae 

Kepala S.R. INI di Ngeling Petjangaan .,  12.— 
Murid2 S.R. MI Ringin Pamotan Kab. 
Rembang |“... Nonna Gbu ta benta 12,— 

215 Murid dari S.R. Lth. Putera Amba- 
KANE El BN eka AA PA DU Da Haa Fi 10,55 

Guru2 dan Murid2 S.R. VI Kanisius 
kaosar? Anibatangan A5 io daki daa 9. 50,— 

SR, HI Dyetis Ambarawa .......oo.. za 5,50 

S.R. 3 th. Sonear Katj. Margojoso Pos 5 
SE OPS Dn RAN La nik na as Pn 4,50 @ 

Kepala S.R. 6 th.  Ngerplakpohkerep 

Katj. Margojoso Pos Taju (Pati) ...... 20,— 
Murid2 S.R. VI Pedjok-Gundih Kati. 

Puiokulon Kab. Grobogan ........... ta 
- SR. VI Kabluk I Semarang ............ 330 
Kepala S.R. VI/I Gunungpati Ungaran ,,- 17,— sii 
Kepala S.R. III th. Kawengen Ungaran. .. aa 
S.R. HI Bergaskidul Kiepu Ungaran 6 — 
Kp.Kb. Tjandiredjo Klepu Ungaran ., 5 — 
K.P.K.B. Gedanganak Klepu Ungaran ., 6.90 

Kepala S.R. VI No. 2 Sumurdjurang 
KE AYAKN edaenk TERANG MO Ea RAGA Eni di 8,— 2 

Murid2 S.R. VI th. Waruredjo Kab. 
“Tegal Pekglangdit Cena sniaat aa sein makan An ntSD: 

S.R. HI th. Gamojlan Pos Salatiga ...... ae 4,60 

S.R.K. Tjabean 1 Semarang .......... s1”. 88,05 
Murid S.R. VI No. 2 Tjiiatjap ......... » 106,— 
Guru2 dan Murid) SR. VI Negeri 

Randusari Semarany Loco. si An UG 2 A23   

  (landjutan): 24.00 Tutup. 

& 

  

» sa 

. Dompet Merapi 
Rp 89.361,60 

    

Djumblah derma tgl. 19-2-1954 

Penerimaan baru: 
Muwid2 Sekolah Rakjat Wilajah Ka- » 

bupaten Wonogiri ».. Rp- 1.194,52 
Para pegawai LS.R./P.P.K./P.S. Kab. : 

Grobogan, Para Guru2 Kp.Kb. Kab. # 

Grobogan, Para Guru2 S.R. VI/UI 

Wil. P.S. Purwodadi, Para Gumu2 
Katj. Pulokulon, Para Guru2 Kati. 

Gabus, Para Guru2 Katj. Ngaringan, 

Para Guru? Katj. Wirosari dan Para 

“Guru2 Katj. Tawanghardjo Pos Pur- 

secananananuannanaena 

  

Djumlah : Rp.92.811,83 

Semarang, 20-2-1954,     EA 0 LNUUNN 

   

    

  

Karena Succes Besar 

Dipertundjukkan sekali lagi 

ALAM 
27 dan 28 Pebr.1954, pukul 19.30 
di Gedung KESENIAN Bodjong 

100 pCt. untuk 
KORBAN-KORBAN MERAPI 
KL. It Rp. 20.— 

  

    

KL it Rp 10” 
  
    

Diselenggarakan oleh Batjalah commentaar dalam 

s TA CHUNG SZE. Harian? di Semarang 

  

 



    

  

    
     
   

  

   

    

   

     

    

  

    
    

e 6 patuh dan taat pada agamanja, teta- 
(pi partai kita, k 
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(ditengah? perdjuangan politik, de- 
 mikian Sidik, jg. selandjutnja meng- 
“ acbiri keterangannja dengan meng- 

  

   

| Djepa 

3 

  

pang suka sekali makan ikan. Se karang ja berusaha keras mem- | | rapkan selandjutnja supaja kabinet sekarang "tetap berani bertindak tegas terhadap »segala, pen- : 

Naa penangkapan ikannja. Di dalam hal ini ia mengalami kesu- djahat-pengchianat, alat2 impev 21 s asing jang hendak mengatjau merobohkan negara” dan mnelak- — » 
karan2, karena negara2 jang ber batasan dengan laut2 jg hendak | sanakan programnja, Dem'kian dinjatakan P.B. Partai Adap Rakjat, jang berkedudukan di Bukt- x 
diusahakan Djepang, mengadaka n claim atas laut2 itu, diluar ba- tinggi, dalam sebuah statementnj1 jang dikeluarkan tgl. 18 Pebruari 1954. 

garis teritorial. Y3 mil laut dari pantai). Di Djcpang (mbul . Berlainan dari .kabinet2 jang lalu, demikian Tebih djauh statement tersebut, bagi golongan2 . 

Suara-suara protes, antara lain dari Tangan Ishibashi, bekas | pro rakjat sudah njata akan ketegasan segala tindakan dan usaha kabinet sekarang jang dise- 
teri keuangan Djepang, kini anggota terkemuka parlemen. Ia | suaikan dengan Nara rakjat dan kepentingan negara jang telah menjilaukan pandangan2 go- 

|-berkata: IK Nek NA Kana longan2 opposisi jang melakukan perdjuangannja setjara memba bi-buta. 1 
ea s : : Bahaja2 negara jang oleh kabinet sekarang dapat ditjum terus disingkirkan untuk kepenti- 

Sumber2 jang ada dilaut terbuka ngan rakjat. Djuga anggota2 bawahan dari golongan2 opposisi semangkin. hari tambah dapat 
: 3 adalah . milik seluruh kemanusiaan menginsjafi tudjuan baik dan tndakan tegas dari kabinet Ali-Wongso, sungguhpun  propaganda2 " 

N h Ss 1 k : dan Djepang sama haknja diatas itu | busuk terus menerus dipompakan oleh pemimpin2nja. 
3 (Oi ru eru AN | dengan siapa sadja. Kita tidak bisa Demikian statement tersebut jang menegaskan lagi bahwa djustru pada waktu sangat merun- 

ni £ menjetudjui, bahwa negara-negara | dFngnja pertentangan2 dunia internasional sekarang Republik Indonesia harus dibersihkan dari 
"3 Henti Tembak- tertentu mempunjai hak-hak istime- kutu-busuk2 jang hendak merobohkan kemerdekaan kita, dimana sadja mereka bersarang, baik 
3 : 5 wa atas laut terbuka. Mah dalam djawatan2, alat2 negara, parfkulr, maupun dalam Parle men sekalipun, F 

en- Men e b k I Djepang sedang berselisih dengant BE aa Sgp Mengenai keadaan di Sumatera-Tengah Partai Adat Rakjat mendesak agar djuga Presiden, 
11K mba |O- | Indonesia, Australia dan Korea, ka-| James Mwhener, seorang Amerika jang menulis buku roman jang sangat | Menteri Pertahanan dan PP dan K menindjaunja dari dekat, sambl sengadja dapat beramah-ta- 

Aj... 1 2 rena ia menangkap ikan dan mentja-| laku mengenai Djepang, sedang bertjakap2, dengan para penjanji dari Im-| mahan defigan rakjat banjak, pul: mener'ma isi hatinja. Apa jang didengar belum tentu seperti 
at do-China f ri mutiara dekat pantai-pantai me-| perial Theatre di Tokio, waktu lakon "Miss Butterrfly”, dipertun-| apa jang sesungguhnja terdjadi. Umumnila rakjat Sumatera-Teng ah, karena tindakan2 kabinet se- 

Rea reka. Ketiga negara itu menghenda-| djukkan di sini. Michener kini sedang menulis sebuah buku tentang kese-| karang, telah mengembalikan kepertjajaannja pada pemerintah. 
: : ki supaja Djepang melakukan peker-|. ud nian Djepang, Demikian antara lain state ment P.B. Partai Adat Rakjat jang diketuai Dt. Basa Nan Ku- 

:| SATU SUMBER delegasi In-| diaan itu lebih djauh lagi daripada | ning (Ant). 
1 dia dalam PBB pada Sabtu ma-|3 mil laut. 3 ENAM IT 

ig. lam menjatakan bahwa perdana| Orang2 Djepang sebagai bangsa | 5 i 
menteri India kini sedang mem-| laut dan pemakan ikan, mengarungi 
pertimbangkan untuk pada hari 
Senin mengadakan seruan supa- 

|fa segera diadakan penghentian 
tembak-menembak di Indo Chi- 
na. Menuruy sumber tersebut, 
“Nehru akan mengadakan seruan 
'tu dengan tidak menunggu kon- 
perens' mengenai masalah2 Asia 
jang akan diadakan di Djenewa 
pada tanggal 26 April jad. (Ant). 

an golongan agama. 
Kita berdjuang ditengah2 umat jg. 

marhaenisme tidak 
sanggup meletakkan dasar2 agama   politik bebas jg. dianut oleh raikan 1 

inet sekarang. (Antara). 

21 Februari: Hari Solida: 
riteit”Internasional Me- 
re lawan Kolonialisme 

'— YAHUN INI PERINGATA N tanggal 21 Februari, hari 

solidaritet internasional untuk menentang Kelantaliasag Po 

dapat sambutan hangat dari masjarakat pemuda dari pcia- 
Pad jg dilangsungkan Minggu 

2S udahMulai 1 
Jus Kpd. ,,Lebensraum”) 
| Mau-nja Akan Mengeruk Semua Keka-| 
0. jaan Samodera Jg Luas Itu " 

SESUDAH PERANG DUN IA II, Djepang kehilangan dae- 
jang luas sekali. Korea dan Mantj Dian an isa 
ng ekonomi Djepang diwa ktu dulu, kini 
teritornja. Karena ini Dje pang sekarang mengalami kesu- 

li. Terutama matanja ditudjukan 
orang2 Dje- | 

Ka ekonomi jang besar seka 
(-kelaut. Djepang dari dulu adalah 

  

  
tidak lagi masuk 

negeri nelajan dan 

    

  

  

reka, untuk mentjari tempat2 peri- 
reka, untuk mentjari tempatt peri- 
kanan jang baik, kadang-kadang de- 
kat pantai negara-negara lain. Ada- 
nja nelajan-nelajan itu dekat-dekat 
pantai mereka menimbulkan kekua- | 
tira, pada mereka, bahwa Djepang 
mungkin akan merembes, 

Negara2 itu  rupanja mengira 
bahwa pelajaran diatas laut ter- 
buka hanja boleh dilakukan oleh 
mereka sendiri, mereka ini meng 
umumkan bahwa mereka berdau- 
lat atas daerah2-jang luas sekali 
dilaut terbuka. s 

Ini adalah illegal menurut hu-   
Ingadakan claim atas laut 

(40 djar di Djakarta. Pada pering atan jg dil 
p agi dilapangan Banteng jang dikundjungi oleh 

10.000 pemuda peladjar, $ 
e ralah Sutojo, xetua pa nitya 

    

   

   
   

  

   

   

      

dengan men 

Indonesia diserukan agar lebih mempersatukan 
kuat front persatuan Nasional dan solider 

En — w : 
: sekertaris panitia Azis 
emudian dibatjakan resolusi 

berisi tuntutan memper- 
an Irian Barat sebagai 

“Republik Indonesia, 
skan Unie Indonesia- 

menghantjurkan 

| 'solidariter internasional reso- 
Jusi berisi tuntutan pengakuan 

  

DI LEIPZIG wakil 

kurang lebih 
dan golongan masjarakat lainnya, 

i tanggal 21 Pebruari -'terse but. Kepada pemuda dan pela- 

Ulbricht: 
Adakan Referendum : 

EDC Perintang Persatu- 
an Djerman 

djelaskan 

diri utk. 
terhadap 

  
perdana 

kum. insernas'onal — kata Ishi- 
basi .— dan mengatakannja bah 
wa ini adalah pikiran2 abad ke 
16, ketika petualang2 lautan me- 

luas 
untuk negara mereka. 

Djepang sendiri jakin bahwa 
samudera boleh  di-eksploitasi 
oleh siapa sadja dgn suatu tja- 
ra jang menguntungkan tiap-tiap 
manusia. 

Kita sama sekali tidak menen- 
tang diadakan kerdja sama de 
ngan bangsa2 lain, mentjari dja: 
lan bagaimana kekajaan laut das 

Djepang tidak pernah bekerdja 
serampangan sehingga kekajaan 

Ts Ta mmy Mn & 

egara 
»? 

lawan 1 

Mengapa Kita Harus Berpera 
Orang2 Tionghoa Sedang 

White-Hall Tidak Bisa Berperan g#,, Lima 
Hari Dalam Seminggu 

SEORANG OPSIR laut Ingge ris jang baru kembali dari Korea, 
bernama Martin Solomon mengatakan sbb: Pada waktu ini di Ko- 
rea terdapat suatu divisi serdadu 2 Inggeris jang diliputi oleh pe- 
rasaan heran. Selama 3 tahun dan 32 hari mereka telah berpe- 
rang dimana bangsa2 jang berperang telah menderita 3 djuta ma 

“musia jang mati dan luka2. Tetapi djika orang mengira bahwa 
pertumpahan darah ini sudah berachir, orang mendjustai diri sen- 
diri. Sebagai opsir ” penghubung Angkatan Laut saja berperang 
ber-sama2 dengan serdadu2 Com monwealth selama 6 bulan. Dju- 
'ga saja telah berbitjara dengan ahli2 politik jang terkemuka di 
Korea Selatan. Mereka ini meng atakan bahwa mereka lebih suka 
melihat negaranja hantjur daripa da terbagi untuk Se-lama2nja. 

Kita Terus Berdagang Dgn Tiongkok ?” | 

ni tahun ini akan berkobar. pula. Se- 

Saja jakin benar, bahwa pepera- 
ngan di Korea, didalam bulan Dju- 

belum waktu itu tiba, saja pertijaia ! 
adalah perlu sangat, bahwa dinege- 

Mereka betul mengutjapkan sela- 
mat datang pada serdadu2 Inggeris 
djika kita mengundjiungi rumah2 
pertemuan itu. Tetapi Tommy tak 
pernah lihat dollar. Seorang. koprat 

d Sokongan Partai Adat Rakjat: 
  

  

  

Farouk Memang 

Farouk tapi kemudian disita dan 

adjukan tuntutan2 di 3 ncgeri ini 

rangko bekas milik Farouk, jang 

tadi harganja masing2 $ 14.000. 
Sesudah beli perangko2 tadi, 

saja djangan disebut dalam pers,   

Oh, | Boy: Oh Boys.... 
Gemar Gambar2 

Serta Patung2 Jang Tjabul 
FAROUK, JANG KINI sedang melantjong ketempat pelesir- 

an Cannes dipantai Riviera Perantijis, 

pengatjaranja supaja membuat perkara hukum terhadap orang2 
jang achir2 ini membeli perangko2 jang dulu mendjadi kepunjaan 

sekarang. Farouk mengangkat seorang pengatjara bangsa Inggris, 

seorang bangsa Perantjis dan seorang bangsa Syria, untuk meng- 

ngan pengatjara2 lain di Amerika Serikat, Swis dan negeri2 lain. 
Hari Djum'at jl. ada seorang bangsa Inggris dan seorang 

bangsa Amerika jang masing2 beli sebagian dari kumpulan pe- 

disalah satu istana di Kairo. Bagian2 dari kumpulan2 perangko 

kan melihat koleksi lain, djuga hekas milik Farouk, jaitu kum- 
Ppulan patung2 ketjil dan gambar2 jang semuanja tjabul. Ketiga 
orang Amerika tadi keluar dari ruangan: tsb., berkata ia: ,,Nama 

Sungguh tjabul Koleksi ini, oh boy! Lage. 

Sabtu j.I. memerintahkan 

dilelang oleh pemerintah Mesir 

dan mengadakan hubungan de- 

dilelang oleh pemerintah Mesir 

kedua pembeli tsb. diperboleh- 

nanti isteri saja tahu. Memang   
  

ri saja orang telah mendapat pela-i dari Yorkshire mengatakan kepada 

menginsjafi, bahwa mereka tidak bi-| bahwa kita ada disini, dap karena   laut itu fenjap. Pemerintah kini 
melindungi lebih dari 90 djenis 
ikan dan tumbuhan? laut, dan 
melarang nelajan2 bekerdja de- 
ngan tjara jang mengusir ikan, 
ini dimuka perang malah sudah 
diperintahkan. “Sekarang daerah2 
dimana terdapat ikan paus ada- 
lah laut2 jang berbatasan dengan 
Diepang. Ini adalah bukti jang 
paling njata, bahwa Djepang me 

itu mereka djuga tidak bisa melupa- 
minggu”. Tidak tjukup, bahwa me-ikan kita. Kadang2 pembesar? di 
reka untuk diri sendiri pada hari: Inggeris meng-agung2kan kepahla- 
Djumat mengumumkan  gentjaran( Wanan serdadu Inggeris di Korea, te- 

sendjata dan pada hari Senin mulai, tapi ini malah. menambah perasaan 
lagi berperang. 2. Sekarang haruslah! djengkel kita. Disatu pihak terdapat 
berachir, bahwa serdadu-srdadu di | peng-anggungZan dilain pihak kita 
pakai sebagai robot. Kitaharus me-| lihat, bahwa kita dilupakan semata- 
nerangkan kepada mereka untuk apaj mata.' 

sa berperang ,,lima hari dalam se.   sebetulnja mereka berperang di Ko- Dintana mereka sebetulnja harus 

Reorganisasi Dlm Hu- 

kumAdministrasilndia? 
Pembagaian ,,Negara2 Bagaian” Menu- 
rut ,,Bahasa-Daerah”— Kalau Perlu Ne- 
gara-Bagaian "Punjabi Akan Didirikan 

Dengan Kekerasan...... 
INDIA TELAH mendirikan satu komisi batas2 negeri (Boun   rea, mengapa kita. berperang mela: | mengetjilkap derita kita disini, me- dary Commission) jang terdiri dari 3 anggota untuk menielidiki 

N|Republik Indon. HarusfDibersihkan Dari Kutu2-Busuk 
LANGKAH2 DAN SIKAP jang telah dan sedang dilantjarkan cdzh kabinet Ali Sastroamidjo- 

io hingga sekarang, oleh Partai Adat Rakjat dibenarkan dan disokong, Partai. tersebut mengha. 

Rebutan Wa. 

pisan Th 1645 

EMPAT ORANG bangsa Ita- 
Ha mengatakan, bahwa niereka 
mempunjai dokumen2 jang mem 
bukt.kan, bahwa “mereka adalah 
ahl2 waris harta sedjumlah 200 
djuta pond sterling jang asalnja 
dari tahun 1675 dan dituntut 
oleh beribu2 orang. Sekurang2- 
nja sebanjak 2000 orang ahli 
waris dari Perantjis, Belgia, Ne- 
derland, Djerman, Swiss dan 

P malahan ada jang dari Tiongkok 
mengatakan, bahwa mereka ada- 
iah turunan dari Jean Thierry, 
seorang pedagang Perantjis jang 
kaja raja jang meninggalkan har- 
ta peninggalannja setelah mati- 
nja di Venice. 

(ini Reny de Thierry de Faletans, 
seorang pegawai assuransi di Genoa 
dan 3 adik perempuannja menjata- 
kan, bahwa mereka mempunjai do- 
kumen2 dari Perantiis jang dengan 
Tak hajal” lagi membuktikan, bah- 
wa tjabang keluarga Thierry di Gex 

nao adalah ahli2 warisnja jang sjah. 
Meskipun Italia menjetudjui per- 

G 2.5 : ox- pat diperoleh dengan tjara jang | diaran dua matjam: 1. Orang-orang saja: Sir, ini sebetulnja bukan ten: 3 En ND 5 

djuangan pemuda? diluar Na jang djuga mempzr aa : i ita : : ai an AS 2 : mintaan mereka, kesukaran2 mereka Pa. 1 : guntungkan bagi semua. dari White Hall jang hanja berpe |tara jang dilupakan orang2 ditanah nan 8 e 5 
kan hak setiap bangsa Un Un pekana 2 Ansibaja : rang dari kursi-kursi mereka Aa kita memang tidak pernah ingat tidak" akan berachir. Napoleon: Be 

naparte merampas harta itu dalam 
tahun 1796 dan telah membawa ke 
Paris dalam 22 gerobak. Diantaranja 
terdapat kantong2 penuh emas dan 

batu2 berharga. Banjak orang2 de- -g 
ngan berulang2 telah meminta hak 
atas Warta itu dari pemerintah Pe- 
rantjis dan hingga kini tak seorang 
jang berhasil. (Reuter). £ 

Kabinet Ali Supaia Tetap 
(Berani Bertindak Keras ! : 

  

GR 

  

   
wan orang Tionghoa sedangkan ki-- reka, menimbulkan suatu perasaan 

K, 1 
ag kemerdekaan bagi setiap: 1 

: ika: :ta landjutkan perdagangan kita  de-i jang getir. Serdadu Inggeris tinggal Pali segenap segi2 dari masalah2 bag aimana mereorganisir negara2 ba menteri Djerman Timur Walter 
gian, dan pembentukan jang baru berdasarkan atas bahasa nega- 

ngadakan peraturan? untuk me 
ikan paus. :    

        

   

  

    

. Ea Uibricht Beat agan berse- 

Ana Nat See " Pru supa jadakan referendum, 
'berkobar di Viet Nam, edan... Bin telah diusulkan oleh 

, Marokko dan lain2, | menteri luar negeri Sovjet Molo- 
mentjegah timbulnja |tov dalam  konperensi 4 Besar, 

kolonial baru. mengenai alternatif: 1. Perdjan- 
: : 2 djian perdamaian dan penarikan 

kembali pasukan2 pendudukan, 

daa 
| Ketika Djepang ' meniadakan 
perdjandjian “ perlindungan an 
djing laut dan otter, ini adalah 
sah. Didalam waktu 14 tahun 
sesudah - perdiandjian, djum'ah 
andjing laut dan otter turi 
buh dari 140.000 ekor sampai 

ngan mereka. Waktunja-sudah, lalu," di Korea, karena barangkali segera 
bahwa - adalah. tjukup “djika “kita harus berperang lagi. Ia- akan .-me- 
memberikan sebuah senapan kepada lakukan itu dengan perasaan jang Ie- 
seorang serdadu, dan memberikan bih- baik, djika kepadanja diterang- 

perintah kepadanja untuk berkelahi kan dahulu mengapa ia harus ber- 
atau mati, | perang. 

Sekarang perasaan serdadu2 Ingge-' 

ra bagian masing2. Koinisi 

nja adalah Pandit H.N. Kunzru, 
basador India di Mesir. Reorgani sasi daripada batas2 negara2 ba- 
gian tersebut akan berdasarkan terutama atas pertimbangan2 ba- 
hasa, walaupun lain2 faktor seperti keuangan, ekonomi dan admi- 
strasi djuga akan menentukannja. Dari komisi tersebut diharapkan 

€ terseb ut akan diketuai oleh Mr. Fazal 
“Ali seorang bekas hakim dari Ke djaksaan Agung. Anggota2 lain- 

dan Sardar K.M. Pannikar, Am 

Bom Utk Bunuh | 
Fs 10 Mera 

El Glaoui': 
KAUM TERORIS telah miele- 

dakkan dua buah bom diluar ge- 
dung mesdjid Famed Kutubia di 
Marokko jang sedang penuh dgan 
djema'ah sembahjang Djum'at se- 

per-tama2 untuk memadjukan re komendasi2 mengenai prinsip2 
umum jang akan menentukan pe njelesaian masalah tsb. 

Kalau perlu, ia dapat djuga me,negara bagian ini dan bahwa nama 
rekomendir bagaimana suatu ne- "dari negara bagiap ini akan adalah 
gara bagian jang tertentu harus, Maharastra atau Marathi Pradesh 
direorganisir. : | (Pradesh — negara). 

Komisi akan menjelidiki latar, 3. KAUM BENGGALI mengren 
belakang sedjarah dari daerah| daki suatu negara bagian terdiri 

' jang bersangkutan didalam hubu-, dari Benggali Barat dan daerah2 

otes berkenaan 
kan2 reaksioner 

warganegara Indone- 
g berada dinegeri Be- 
dan masih djadjahanja 

“Barat jg. berarti mengin- 
djak-indjak kedaulatan Repu- | 

esolusi dan 

atau 2. Perdjandjian2 Bonn dan 
Paris (EDC). Seterusnja dikata- 
kannja, bahwa ia berharap Ing- 
gris, Amerika Serikat dan Peran- 
tjis tidak akan berkeberatan dji- 
ika bangsa Djerman menjatakan 
pendapatnja dengan  djalan de- 
mik'an. 

800.000 ekor. ket 1 
Ini sudah melebihi djiwa perdjan- "is sudah berbeda, mereka menghen- 

djian perlindungan itu. 'Sebetulnja Saki suatu keterangan jang dielas, 
perkembangan biak andjing'laut dan Yan ini tidak pernah didapatnja me- 
otter itu demikian suburnja, sehing- Ngenal perang Korea. Belim ada sa- 
ga ia merugikan perikanan Djepang tu orangpun jang memikirkan untuk 
Djepang (Andjing laut dan otter ma- memberi keterangan apa sebetulnia 

kanannja ikan — Red). jang sedang terdjadi. Si Tommy (na- 
Ishibasi mengakui, bahwa penang- Ma djulukan serdadu Inggeris) telah 

hingga menimbulkan luka2 kepa- 
da sedikiftnja 18 orang. Para,pem 
besar menamakan peristiwa itu 
suatu pertjobaan untuk membu- 
nuh Pasha El Marrakesh Si 
Hadj Thami El Glaoui jang pro- 
Perantjis. Kepala Arab jang ke- 
tika bom meledak bersama-sama 

   
   

        

    

1/3 Okinawa 
Disita Oleh Militer 

Amerika   WAKIL2 RAKJAT pulau Oki- 

  

   
tersebut diadjukan dan | ddisetudjui oleh ranat Konperensi 4 Besar di Berlin 

  

   

    

menundjukkan, bahwa apa jang 
kap ikay paus Djepang sering me- 
langgar peraturan internasional me- 

menderita sangat dan telah berkelahi nawa jang berbitjara dimuka pa- 
mati2an dengan tidak ada kejakinan tya urusan hubungan dengan 

ngan dengan keadaan jang berla-| dari Bihar jang terletak disekitar 
ku dan hubungan serta arti dari- | 

berada didalam mesdjid dan ti- 
dak mendapat luka2. 

an ' ig 1 Aa Kata La 3 2 : La j je imz bahasa Benggali ada- Menurut keteran lisi C 
Umi dan kemudian dilaku- disebut perdjandjian Masiarakat : : 6 « bahwa bangsa Inggeris dinegerinja luar negeri dari madjlis rendah '. : 2! Ti Sia tuh 2 Lan MI an Pee 

an manda-tanganan resolusi Periakanun Eropa (EDC) itu me- Panai esadaly po Ai. Stan memberikan sokongan  kepadanja, Djepang menjatakan harapan an Ba PB - Ba INDIA SELATAN in : an La pa Juka2 
 wakil2 dari 24 organisasi. | rupakan perintang terbesar bagi | sedikit sekali terdjadi. Ia mengemu-' atau bahwa pertempuran sekarang mereka, supaja pemerintah Dje- | harapkan bahwa komisi akan me jang berbahasa Malayalam meng- na Mn 

song dari rapat !tu| pemulihan persatuan  Dierman, |kakan bahwa didalam tahun 1950 — ini adalah sjarat mutlak bagi per- aa Henna tindakan2 jang: rgadjukan rekomendasi kepada Wendhki sugku negara Pr alkya Ke- Pa pg Meera 
pembakaran patung | kata Ulbricht. 1951 penangkap ikan paus Djepang/ amaian dunia. Tjobalahx pikir pe- lebih effefktif supaja pulau tadi pemerintah India sebelum achir rala” terdiri dari daerah2 di Tra perbuatan teror itu” Ini adalah 

  

   

    

   

  

   

                

   

      

   

    

   

  

   
   

  

    

  

isme sebagai lambang 
kekedjaman dan ype-   Dalam pidatonja dimuka "Kongres 

. .. Muda Rep. Demokrasi Djerman” |ruh djumlah. Belanda diwaktu itu ' taruhkan segala-segalanja melawan diterima di Shanghai dari Tokio. gian India jang pertama jang ber | bagian dari sisa negara Madras b Sa 1 
“ |tadi, Ulbrieth seterusnja berseru ke- pelanggarannja adalah 2,1 persen, | Musuh, sedangkan kalian tahu vhw. Kamiyama, ketua perhimpunan dasarkan bahasa ialah negara | jang sekarang ini. g Ba Ma daan Ta 

Selandjutnja .. demonstrasi Landa kelas buruh Djerman Barat 

ai digerakkan dengan rou- | supaja setjara aktif mereka .menen- 

', Dewan Menteri, Komi | tang propaganda militaris di Berlin 

Agung Belanda dan di Barat dan Djerman Barat. Diseru- 

barkan dilapangan Merdeka 8 nja supaja mereka berdemonstra 
: 3 Isi menentang film2 militaris, supaja 

- Digedung Dewan Men | enghantjurkan ”kesusasteraan pem 
ara demonstran diterima : begal” Amerika dan menggantinja 

Wakil Per'ana Menteri | dengan ”kesusasteraan perikamanu- 
Arifin dan Menteri Pe- | siaan” Djerman. 
an FL.. Tobi selaku & pe ! 

Sa Menurut Ulbriecht, pada” achir 

hanja membunuh setjara tidak sah 
dua ekor, jaitu O,1 persen dari selu- 

Inggeris 1,3 persen dan Norwegia 
2,1 persen. 

DJERMAN BARAT BERDUKA 
DENGAN HASII, KONPE- 

RENSI BERLIUN. 

Pemerintah Djerman Barat, se- 
telah sidang kabinet jang mem-) 
bitjarakan konperensi Berlin, ha- 

. djika diberi perintah untik memper- 

Iperdagangannja dengan ,.musuh” itu. 

rasaan apakah jang meliputi kalian, dikembalkan kepada Djepang. | 
Demikianlah berita ,,Kyodo” ig | 

pemerintah tiap2 hari . memperluas penduduk pulau Okinawa, me 
nerangkan bahwa kira2 sepertiga! 
dari. luas tanah pulau tadi telah 
disita oleh pembesar2 militer: 
Amerika Serikat. Dinjatakan se-j 
terusnja bahwa penduduk Oki-f' 
nawa, telah: meluntjurkan sebuah 

. kampanie supaja pulau mereka 
di kembalikan oleh Amerika Se- 
rikat kepda Djepang. « | 

pulau jang Seperti diketahui, 
terbesar dikepulauan Rtukyu ini 

Tidak mungkin disembunjika, ba-, 
gi mereka, bahwa keputusan? jang 
mendesak jang diminta pada hari 
Djum'at tidak terdjawab, baru pada 
fari Seninnja datang pendjawaban. 

Pasukan2 kita 'mempunjai kesan 
jang dalam, bahwa Kem. Peperangan 
mengadakan .gentjatan sendjata” di- 

|”Andra” pada bulan Oktober ta 

bulan Djuni 1955. 
Sedjak pembentukan negara ba 

hun lalu maka tuntutan negara? 
bagian demikian makin -mening- 
kat. Andra jang terdiri dari 20 | 
djuta penduduk India Selatan jg | 
berbahasa Telegu, dibentuk dari 
daerah2 Utara Madras. Tak lama | 
sebelum kemerdekaan maka Par- 
tai Kongres telah menerima prin- 
sip negara2 bagian dengan dasar 
bahasa itu. 

vancore Cochin dimana bahasa 
tsb. dipakai bersama dengan se- 

5. Rakjat jang berbahasa Ca- 
narese jang terpentjar di Mysore 
Bombay Selatan dan satu distrik 
dari Madras menuntut suatu kor 
solidasi. 

6. GOLONGAN  GUDJARA- 
TI menuntut suatu negara Maha 
Gudjarat terdiri dari Bombay Uta 
ra dan Saurastra. 

Jawaharlal Nehru Perdana Men- 
teri sambil mengumumkan pemben- 

tukan komisi batas negara didalam 

untuk pertama  kalinja, bahwa 
kaum teroris nasionals mentjok 

hasit memenangkan sengketa fa- 
milinja dengan Sultan Sidi Mo- 
hamed Ben Youssef. 

Serangan terhadap El Glaoui 
itu terdjadi beberapa sagt sesuz 
dah seorang teroris jang  me- 
ngendarai speda melepaskan be- 
berapa tembakan peluru kepada 
Ramsa Ben Tahar, seorang pega- 
wai Arab di Cassablanca, jang 
meninggal seketika itu' djuga (U. 

Pemerinta: 4 Djum'at telah mengumumkan Ih Beng 4 : 1 pulauan | Antara golongan jang terbesar 
engan Nan Konperensi 4 Besar perdana mente- an statement jawa Tiwngon ia: antara hari Djum'at dan hari Senin sekarang. mendjadi pangkalan di India jang menuntut negara2 (parlemen menerangkan, bahwa per- P.-Pa). 4 ki 

PM Zainul dalam ka- ri Djerman Barat. Adenauer telah | kakan perasaan berduka bagi ha- karena week end. Tetapi peluru di- udara besar Amerika - Serikat, bagian berdasarkan bahasa itu, | kembangan jang makin pesat dari" MS SA nan 

3. Fe mengusulkan supaja Amerika Seri-| siinja konperensi 4 Besar di Ber- waktu week end itu sama sadja dan-dari s'ni pesawat2 pembom adalah sebagai berikut: keadaan politik dan arti jang makin v : 

mengatakan, | kt memaksa Sovjet Uni ”melepas- ljjn mengenai soal Djerman. Di- membunuh manusia. Saja mening- Amerika memuntahkan muatan-. 1. Golongan  Sikh dan Punjab | besar dari bahasa2 daerah telah me- Produksi A &, 
. tuntutan pemuda dan 

jg bergabung dalam 
ya 21 Pebruari Aa sa 

patik. . Tentang Irian 
an ja ditegaskan, bah 

il ini memang merupakan 
tag 

kan politik. damainja dan sokongan 
jang diberikan Soviet kepada tuntu- 
tan2 nasional bangsa Djerman, de- 
ngan djalan memakai antjama, bom 
atom”. Sih 

Ulbricht seterusnja  menjatakan 

bahwa ia menjokong tuntutan pemu 

da Djerman Barat supaja ada saling 

mengerti antara bangsa Djermag 

dan supaja dipersiapkan suatu peme 

   

    

   

   
   

      

   

            

   

2 

  

Indonesia. 
“bungan setjara biasa. Terha- 

| Pee aa 
DUNIA. 

Berita terlambat dari 

: Pra - "3 Mn n sekarang sedang 
3 

000 karena salah - 

Indonesia senantia | dunia. Sebagair 
— “melalui badan2 

Ahmad, Mohammad, 

takan, bahwa Letnan 
   

Garuy me- 
Fa chrud- 

seorang dari anaknja 

1 telah Moe 

unia. Sebagaimana diketahui, 'e-j 

bih dari A ban IL, ketika Let- 

nan Fachruddin masih ada 

Bandung, maka isterinja telah me-. 
lahirkan kembar 4. jang dinamai 

di 

Mahmud 

    
    

     
   

ju. ke | e Komis an untuk menemui 
tempat 

idukung Panitya 21 Pebrua 

'ri pada hari ini akan diusaha 
Presiden, 

: | Dari Perwakilan2 R.I. 

SEORANG DARI SI KEM- |. 
BAR 4” MENINGGAL 

katakan dalam statement tersebut, 
bahwa konperensi Berlin telah 
memperlihatkan keadaan portik 
jang perlu diverhat'kan dan bah- 
wa Dierman Barat akan menerus- 
kan usahanja supaja Djerman da- 
pat hidup dalam perdamaian dan 
kemerdekaan (Antara). 5 

  

Konperensi   PADA TGL. 7/3 jang akan! 
| datang di Djakarta akan diada- 
kan konperensi antara Kemente- 
ran Luar Negeri dengan Kepala2 
Perwakilan Diplomatik R.I. di 

| Afro-As'a, jang djuga akan diser- 
tai oleh kepala2 dinas penera- 
ngan R.I. di negara2 tersebut. | 
...Komperensi ini akan berlang- 
supg selama sepekan. Didalam 
pertemuan ini akan dibitjarakan 
selain so3l2 b'asa, djuga perkem- 
bangan keadaan di Asia dewasa 
ini. Dan soal tentang akan diada- 

galkan Korea pada bulan Oktober 
dan pada waktu itu saja tidak jakin, 
bahwa serdadu2 kita mempunjai pe- 
rasaan, bahwa pemerintahnja telah , 
berbuat segala sesuatu untuk menje- 
nangkan mereka jang kini sedang 
djauh dari rumah. Selama perang 
Korea, anak2 kita itu merasa seba- 
gai anggota keluarga jang miskin da- 
ri orang2 Amerika. 

nja atas medan perang Korea. 
Ant). 23 

  

Jang Akan Diki- 
rim Ke Spanjol 

Supaja Hanja Pasukan2 

gramma2  chusus “untuk serdadu2 
Amerika. Siaran2 ini istimewa untuk 
melangsungkan perhubungan antara 
serdadu2 itu dengan keluarga me- 
reka jang ada dinegeri mereka. Un- 
tuk serdadu Inggeris tidak suatu 
apapun. Dibula, Djuni tahun jl. di 
Madjelis Rendah telah diadakan per- 
tanjaan siaran2 : apakah diadakan 
untuk serdadu2 Inggeris. Pihak jang 
berkuasa. mendjawab, bahwa. tiap2 
hari diadakan siara, 4 djam dari 
London ke Korea dengan riak ge- 
lombang 19 M. Barangkali pihak ig. 
berkuasa itu belum pernah menge- 

tahuni bhw. serdadu2 kita djarang2 | 
sekali memegang 'alat radio berge- 
lombang pendek. Diseluruh Korea 

Dennis. Chaves. (Demokrat) Sabtu 

mengadjukap . laporan istimewa ke- 
pada' Senat, dalam mana dinjatakan 
bahwa succes  perdjandjian. militer 
antara Amerika Serikat dan Sepanyjol 
itu untuk bagian besar ditentukan 
oleh sikap rakjat Sepanjol terhadap 
perdjandjian tadi. 5 

Oleh. sebab itu Chavez mengan- 
djurkan supaja pemerintah Amerika 

menaruh perhatian istimewa terha-| 
dap .tingkah-laku personil militer 
dan sipil Amerika Serikat jang diki- 
rim ke Sepanjol. 

Diperingatkannia bahwa sikap 
tiongkok dan kelakuan kasar orang2 
Amerika di Djerman dan Peranfjis, 

menghendaki suatu negara bagian jg. 
berbahasa Punjabi terdiri dari Pu- 
njab Timur, Pepsu, dan suatu bagian 
dari Himachal Pradesh. Master Tara   Singh, seorang pemimpin Sikh baru2 
ini menerangkan ,.kalau  tuntutan2 
kita tidak dipenuhi, maka negara ba- 
gian Punjabi akan didirikan dengan 
kekerasan”. 

Gians Kartar Singh djuga seorang 

longan Sikh untuk pembentukan su- 
atu. negara bagiah jang "berbahasa 
Punjabi dengan suatu golongan Hix- 
du jang berdjumlah 4 djuta jg. ber- 
bahasa sama. 

2. Rakjat India Barat jang berba- 
hasa Marathi, menghendaki 1 nega- 
ra bagian jang terdiri dari daerah2 
jang terpenting dimana  golongan2 
rakjat jang terbesar memakai baha- 
sa tersebut. Didalam suatu  kon- 
perensi2 baru2 ini mereka menun- 
tut bahwa negara bagian ini akan 
dibentuk terdiri dari daerah2 jang 

| berbahasa Marathi jang disekitarnja 
dan jang terdiri dari negara2 bagian 

sekarang ialah dari Bombay Madya 
Pradesh, dan Hayderabad.   

  

Pebruari j.l. telah mengambil kepu- 
tusan2: 

1. Menjetudjui dan ' memperkuat   supaja melaksanakan pemulihan ke-j kesehatap agar para dokter partike- 
amanan. 

.3. Menjetudjui tindakan2 tegas pe- 
lir menjumbangkan tenaganja untuk perdjoangan buruh dan tani dalam | menerangkan, 
kepentingan kesehatan rakjat. 

  

6. Menjetudjui dan ' memperkuat 

tuntutan2nja tentang perbaikan na- 

nimbulkan tuntutan untuk pemben- 
tukan negara2 bagian berdasarkan 
bahasa. | 
Disamping bahasa dan kebudaja- 

an lain2 faktor jang penting jang 
seharusnja dipertimbangkan pula di- j 
dalam mereorganisir negara2 bagian 
tsb., demikian ia berkata, adalah te-. 
rutama pemeliharaan dan memper-, 
kuat persatua, dan keamanan India. 

tiap2 negara bagian, tetapi dari ne- 
gara seluruhnja”. 

Mereka jang menjetudjui pemben- 
tukan negara2 bagian berdasarkan 
bahasa menekankan, bahwa negara2 
bagian demikian akan memudahkan 
perkembangan bahasa2 daerah, per- 
debatan2 didalam perwakilan2 rak- 
jat, administrasi daripada negara ba- 
gian tsb. dan djuga pengadjaran di- 
sekolah2 dan perguruan2 tinggi js. 
akan dilakukan berdasarkan bahasa 
negara bagian tsb. Dismping itu 
tiap2 negara bagian akan merupa- 
kan satu kesatuan bahasa dan kebu- 
dajaan jang kompak. 

  

CRANAT TANGAN DIKEDU- 

  rubitjara kedutaan besar Amerika 
| bahwa meskipun 
| granat itu tidak meledak, akan te- 

Merosot 
Pengangguran Bertambah 
FEDERAL RESERVE Board 

mengumumkan bahwa produksi 
industriel dari Amerika Serikat 
dalam bulan Desember tahun la- 
lu telah merosot dengan 11275. 

: Hihan umum jang demokratis, mela- 3 Na Tag 1 terkemuka dari kalangan Sikh-pun| Pertimbangan2 finansiil ekonomis D duga bahwa kemerosota ini 

:|Hlui sebuah pengerintah. sementaraf Pemantiar2 radio di. Korea dan A. 5. Jang Beradab menerangkan, bahwa adalah suatu lan administratif adalah sama pen-' akan lebih meningkat Tai, Mas 
untuk seluruh Djerman. (Antara). | Afro-Asia Djepang tiap2 hari menjiarkan pro | Mn Eka Sean tuntutan jang adil dari 6.600.000 go-| -ing ,.bukan hanja dilihat dari sudut Jam bulan Desember itus pula 

djumlah pengangguran  mening- 
kat dengan 12 djuta, dan dalam 
bulan Djanuari gedjala2 menun- 
djukkan makin  bertambahnja 
pengangguran jang tak dapat di- 
anggap normal untuk musim itu, 
Pada waktu ini djumlah pengang 
gur2 adalah 2.400.000 orang, jg 
berarti 2 X lebih banjak daripa- 
da bulan Oktober tahun jang Ia- 
lu. Usaha2 perdagangan ketjil 
mengalami kemerosotan, sehing- 

run oleh karenanja. Produksi da- 
ripada alat2 'telep'si dinjatakan 
sangat berkurang (Ant), 

  

Djerman dan asing akan menun- 
djukkan kemadjuan2 dilapangan 
perkakas pertjetakan, pembikinan   

ga harga barang2 konsumpsi tu-. 

: b a 'ensi itan i .ters cda- telah menimbulkan perasaan tidak| Mereka. bah, bah seha-| $ $. d. Berita dari Garut itu kan Konperensi Tentang Asia Selatan tersebar toko2 untuk serda- tela 1 —.per ida ereka.menambah, bahwa seha-| "YAAN AMERIKA DI ROMA | PEKAN RAJA 4 

5 ag mein ma apa sebab |di Djenewa itu djuga jang akan du? Amerika, dan rumah pertemuan senang dikalangan penduduk. tusnja tidak terdapat bagian2 jang| Polisi Italia pada -hasi Saptu SA PERAN AP NO Ng 
dan anak jang mana jang telah: dibitjarakan. (Antara). untuk serdadu2 Amerika. : £ (Antara)4 berdiri sendiri dalam perbatasan2 | telah mencmukan sebuah granat DUSSELDORF. 

| meninggal Gta, 1 “ : : , tangan jang belum meledak tidak Diperoleh kabar bahwa di Dus- 

Patin Keputusan Kongres ,,Persatuan Wanita Murba? ado psti kedutaan bear Yo, Dorman, Bar, “akan ta 5 : 5 Tn » Dik 5 «Xx Se- ANGSUNGK: ekan a 2 

: «|, Persatuan Wanita Murba"jang te- memasukkan  Irian-Barat kedalam dan tepat, terutama terhadap korup- perkawinan, jang mendjamin hak-hak | but adalah buatan sendiri dan po-| nas onal ang ke-2 buat Pelat i 

landjutnja oleh 24 organisasi |lah melangsungkan kongresnja ig, wilajah Indonesia. : i besar didalam instansi2 atasan. f kaum wanita denga, kekuatan hu-| Fsi berpendapat, bahwa sipem-| kan dan Kertast Dari 15/5 cam. 
| pertama selama 3 hari, 16 — 18| 2. Menuntut kepada “pemerinta 4. Menjetudjui panggilan menteri kum. : buatnja adajah seorang ahli, Diu j pai 30/2 sedjumlah 670 firma 

land kedia| Ketua DPR dan Komi8ariat | tuntutan nasional untuk membatal- mserintah terhadap korupsi dan me-|. 5. Menuntut kepada pemerintah sib serta melaksanakan hak2 demo- | tapi peristiwa tersebut, menimbui-| kertas dan karton, tinta2 mineral 
ternjata kosong. SejAgung Belanda, (Antara), kan perdjandjian KMB dan segera ,nuntut tindakan2 jang lebih tegas" supaja segera dikeluarkan undang2 .krasi rakjat, (Pia), 5 | kan juga rasa chawatir, typegrafi, grafika 'dan lain2, Ta 
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| KELUARGA 

  

2 Semar 

da Tn2, Nj2 dan 
.djena: jang berupa apapun 

m:3  Prawirodihardj 
wafat pada tg. 16-Feb-1954, djam 11.10 siang 

han J.M.E, mem balas segala budi Tn.2 "Nj.2 dan 

: berduka tjita $ 

  

ahagiaan jang kekal. 
MOCHTAR HIDAJAT 

perawatan serta 

ALMARHUM. 

R3 : ' RA TG 5 
# Menjampaikan Selamat atas perkawinan : 
Na MOCH. ASNAWI (Kp. Djaksa 354) 

5 3 Aa dengan : : 

. MOEFFIDDAH (Kp. Kauman Butulan 75) 
4 Di Semarang pada tgl. 21 Pebruari 1954. 
Semoga? T uhan Pakar keb: 
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(Sepeda Motor— 
| Saudara berniat membeli 
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t-T/er- 401 3 

ROMFIETS? 
tambahkanlah uwang Sdr. sedikit 

Sdr. akan miliki: -. 

“Sepeda. Motor ,IFAS 
| RT-125 
Taneo, 5 PK 

Buatan Djerman Timur jg. tersohor. 
Harga -—- Rp.5600,— 
Onderdeel dan service didjamin. Gunakanlah kans ini dan 
atur pesanan (indent) Sdr. sekarang djuga pada : 

iper Radio Company 
.. “Tjabang Semarang : Seteran (Duwet) 5 

ML LK 

mn mma 

ukan Bromtiets !!! 
Bolehkah kami 
lagi dan 

N:V.      
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Merk Radio jang terkenal muntjul 
IRadio SIERA type SA 2552 A. 
Diperlengkapi : Philips onde 
Kekuatan dan penerimaan 

Masih dapat dilever dari persediaan : £ 
Nora Norette, A.E.G., Garuda W 66, Robinminor, 

Garrard R.C. 80 dan Garrard R.C. 75. 

Persediaan onderdeels tjuk up. 

' Radio ELECTRON 
SETERAN 30 Telf. 734 

rdeel. 

SEM 

ul “kembali 

“tak perlu dipudji. 
Ngan 

A-R ANG 
  

— (Perhatikan 

8 

| Anne Baxter — Richard Conte 

D0. NTHE BLUE GARDENIA" 
|. Sebuah film pembunuhan.jang sa- 
D0... ngat mendebarkan hati! 

(24/2254) — AREX? jin 
“RABU 

"3 Sentai ali Ja ya 
iseorang ( Mengisahkan. 

I. Permainan 
| ba Toke 

    Sara « 

PURWODINATAN - TENGAH 24, SEMARANG. 
Tn 

11.00 2.30 

  

EA | 1 
11.00 - 2.30 

SN aa 

“3-92 (17th 

   
”IMetropole 

3 Dan Dailey 

d bahar 32   

   
   
   

    

' GALA PREMI 

aga 

    St TAS Bui 
   

   

      

ni terhadap isterinja jang 
kedudukan jang tertinggi ! 

1 Ke tokoh lajar putih 
BERAMA 

  

Above. and Beyond 
| Dibalik pertjintaan jang meliputi rahasia Billion Dollars ! 

ajaa ain Kartu Bebas tidak berlaku). 

N.V. Kedundang Trading Company 

2... MEMP PERKENALKAN LN pa TG 

Radio TEKADE. 
7 lampu. 

MENU ENYA 
IURAH HARGAN JA. 

Silahkan Lihat di SHOWROOM kami : 

    

  
2 MAL RAL 

THE M-GC-M WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! 
5 INI PAGI PREMIERE (17 tah) Programma ke-E NAM. 

“ORION. #ROABALAN | REX 
10-—4.30- 6.45—9. |5.—7.15—9.15— 
LANA TURNER- 
FERNANNO LaMasp S3 

METROPOLE 
10.30—3.00 

5 3 Techni- 
e Merry Widow” : calon) 

“BESOK PAGI PREMIERE (17 tah) Programa ke-7! (Tam ma0 
grtlok Lt 

10- 430 6.45-9.00- | 
ROBERI TAYLOR 
ELEANOR PARKER 

Npiht itik 
10.30—3.00 

(Tugas 

Rahasia). 

Ini malam d.m.b. 
547-920 th.) 

James Cagney — Corinne Calvet 

(Technicolor) 

» What Price Glory” 
ERE!!I 

UNTUK UNDANGAN DARI no) 

dike: 1 karangan Irving Stone kini di-filmkan ! 
membawanja ke- 

ayward jang mengagurnkan dengan dibantu 
jang kuat! ! ! 
Li     

  

  

arti” 

PAN Ma 
ARANG”, Idzin No. 1492 

  

Sao Je | »The Girl in White“ 
    

1 (DOKTER WANITA) M.G.M. 
Ta IL 

/IU/A/172.. 
  

  

  

  
. 

Obat ,Sweet Friend” 
Lag (Obat Luar) “Et 

Banjak orang jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riang, 
tetapi ada jang bersuami-isteri tidak dapat berbuat sedemi- 
kian, disebabkan napsu bekerdja sudah lemah, terutama ba- 
gi Si-isteri. 
Untuk mempertjukupi napsu mereka itu, lekaslah pakai 
»Sweet Friend”, jang berchidmat. memuaskan mereka itu, 
dalam sekedjap waktu sadja. Orang jang bersuami-isteri ha- 
rap perhatikan. 3 : 

Goles Brainer Pills 
(Obat Otak) 

Manusia OTAK -lah jang te rpenting sekali, ialah penerbit se- | 
gala pikiran dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau 
kebodohan sesuatu orang -itu sangat bersangkutan dengan | 
otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan | 

M kian tadjam pikirannja. : | 
»GOLES BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat | 
jang paling baik untuk menjehatkan otak, menambahkan | 
kepintaran dan pikiran, serta menguatkan ingatan. Djika di- | 
biasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan sega- 

14. penjani disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan tim- 
ul lagi. $ 

Goles Sistering 
— Tablets 

Wanita2 jang memerlukan 
jang senang dan berbagia, 
jang sehat dan kuat, 

jang tjantik dan ma-nis, 

hidup 
badan 

dan wadjah 

maan djanganlah 

- 1 melupakan obat kuat untuk wanita 
$GOLES SISTERING TABLE TS” jang sangat mandjur buat 
memulihkan wanita2 tua dan muda jang badannja kurus 

| 
| 
| 

Obat Kuat Untuk Wanita | | 

| 
| 
| 

| 

  

:! Maret 1954, 

      

Ralat 3 

Adpertensi UNDIAN UANG | 
BESAR JAJASAN 
BANTUAN Djakarta, 
jang dimuat tgl. 20 Pebr. '54 ada 
sedikit kekeliruan YG 

Mulai pendjualan pada tgl. 1 
Pebruari 1954 harus dibatja 1 

DANA 

  

  

KURSUS 
.SAMPURNAs« 
DJALAN DEMAK No.18. 
2 — SEMARANG. — 

Memberi peladjaran sor€/ malam 
Boekhouden 3 X 1 minggu » 

10 Bulan 4 2 djam Rp. 25.— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku, 
Pengetahuan/ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X1 minggu 
32 2 djam. 

HK kahamn Bp IS. 
Bahasa Belanda 2 X 1 minggu 
a 2 djam. 

1 Tahun Rp. 15.— 

Pendaftaran dapat dimulai ini 
hari. , 

  

Mean maa mar Kn 
# 

  

    

  

    

     
    

  

   

PIRINGAN 
HITAM: 

MAMA'S GONE GOODBEY 
MY HEART BELONGS TO 
(ONLY YOU 
ZING. A LITTE SONG 

I DONT. WANT TO BE 
EREE kena 6 . 

H HAPPY DAY 
IGET UP AND GIVE, dll. 

Beteng 122, Semarang 
  

  

  

(Translation, Conversation dll) 

Baru terima : | 

(CRYING IN. THE CHAPEL | 

“Radio ..LIECO”|   8-p120-9.   
  lemah tidak berdaja agar mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. 

Obat kuat ,,GOLES SISTERING TABLETS”, djika dibiasa- 
kan memakannja bukan hanja badan wanita2 jang mema- 
kannja sadja jang selalu sehat dan kuat, bahkan anak2-nja-: 
pun turut mendjadi begitu djuga. 3 

 Goles Birthrol Tablets 
2 (Obat Juar) 

Djaman ongkos tinggi sekarang ini, bagaimanakah akibatnja 
jang menjusahkan Tuan, Penghidupan mendjadi.melarat di- 
sebab banjakan tansvungan. Soal2 tersebut, lekaslah pakai 
obat: ,GGLES BIRTHROL TABLETS” supaja Tuan men- 
dapat kesenangan jang berbahagia, Tablets ini untuk me- 
ngurangkan tanggungan dalam rumah tangga, obat ini djika 
tidak dipakai pun kembali seperti biasa. 

AGEN - AGEN: 

FIE MIN YOK FONG 
HWA AN TONG 
ENG TAY HO 
NGO HOK TONG 

— Gg. Warung 10 Semarang, 
.— Gg. Warung 3 Semarang, 
— Pekodjan 101 Semarang. 

Gg. Pinggir 1 Semarang. 

UDJIAN SUDAH DEKAT! 
'Kami sedia lengkap buku? Latihan Udjian dari berbagai 
penulis untuk keperluan udjian: S.M.P., SGB, SK.P, 
S.T., S.M.E.P. dan S.M.A. 2 Pa 
-Mintalah daftar buku2 L.U. dengan tjuma2. 

Toko buku ,,LIONG” 
Purwodinatan 27 — Semarang. 

SEKOLAH. K LEERMAKER 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — SEMARANG 

Berdiri sedjak tahun 19 40. | 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktiik Umum. 
Systeem : Frans - Amerikaans. 1 

Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan - 
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., hun berpengalaman dalam usaha. kleermaker besar dan 

'. ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan i PA 

EVERYTHING'S N HEAD KORAN 

  

Dengan ini kami menghaturkan 
tolongan tuan 

Tabib.M. S. 

jang telah mengobati penjakit 

Karsumo Rabedin 

SURAT PUDJIAN 
banjak terima kasih atas per- 

RAHAT 
Seteran 109 —. Semarang. 

saja WASIR (Aambeien) dan 
kini telah sembuh dengan rontok /akar2-nja dalam tempo 
15 hari dan ZONDER OPERATIE. 

Hormat kami, 

Desa Sidomuljo Demak. 

  SeraRNan 

  

Saja jang bertanda tangan d 
pekerdjaan Eemploje R.O. Tjisa 

Sudah 25 tahun saja. mende 
kit Wasir didalam), sudah mema 
pi tidak djuga bisa baik, ketika 
Yuan Tabib.W. Mawn. Djl. Tam 

| Tuan Tabib W. Mawn beri obat, 
| dengan sarang-sarangnja, zonder 

ja mendjadi lebih sehat dan nap 
rat. 
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"ROBERT MITCHUM - SUSAN HAYWARD 

technicolor 

» White, 
Sebuah Jungle Adventure dari 20th Cent Fox. 

Bandung, 21 Desember 1953. 

SURAT PUDJIAN 
ibawah ini, nama Mhd. Sjaffei 
at Tandjungkarang S. Selatan. 
rita sakit inwendig aambij (sa- 
kai bermatjam-matjam obat, teta- 
ddo. 4/12-53 saja pergi dirumah 
blong 40 Bandung, itu hari djuga 
ddo 18 12-53 itu aambij rontok 

operasi ddo. 22/12-53 badan sa- 
as lebih leluasa tidak berasa be- 

Saja harap Sdr.2 jang kena Ka serupa saja lekaslah 
minta pertolongan pada Tuan Tabib W. Mawn ini. La 

. Saja mengutjapkan beribu-ribu terima kasih pada T. Tabib 
W. Mawn, penderitaan saja karena sakit Wasir telah sembuh. 

Hormat dari saja. 
MHD. SJAFFEI 

  

dalam film 

Witch Doctor” 

  

Me an ERA 
  

LN N WHY, MR. O'POOLEY, 
se La MMOKAY, SGUINTI Yoo HOW NICE TO SEE YOU 

ROGERS WENT BACK TO TH WITH OUR GROUP! 
IL HOUSE! WHATS YOUR PLANZ Jae You pecoep   

    

  

“ — Semuanja okay, Sguint. Rogers ma 
telah kembali pulang. Bagaimanakah 
rentjanamu? P 

— Muri menudju ke kereta @' 
Dooley. Saja akan mendjelaskan se- memutuskan, untuk mengga- 
suatu, di djalanan. bungkan diri dengan anak2 

5 Neptune? 

— Eh, saja sedia untuk 
ditjatat sekarang djuga. 

Oo. In. O' Dogley, 
alangkah. baiknja, melihat eng 
kau bersama2 dengan rom- 
bongan kita. Apakah engkau 

— Tutup mulut dan kumpul 
disini — lekas. 

— Uh. 

NY | HOL SMOKE, S@UINT! 
:| WHAT ARE WE GOIN' TO JALONG! THERE'S        

     
      SHE'9 GOIN' 

NOTHING ELSE 
WE CAN po! 

—— Astaga Sguint. Apa jang akan 
kita kerdjakan dengan Njonja ini? 

— Dia harus turut. Tak ada djx.. 
lan lain, jang dapat kita perbuat. 

Roy. Rogers 25 

  

  

bersib berseri laksana baru 
karena Sabum Tjap Tangan. 

  

sidak bersih berul dan kojak 
karena sabun biasa. 

Tjap Tangan tetap sabun uns 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

”memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

“Sabun Tjap Tangan. Sampai 

sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan ka- 

rena rjutjian jang putih bersih. 

      

   Sabun jang paling hemat 

untuk segala tjutjian. 
$ x 

  

    

  

    

  

    

   

    

   

   

     

     
     

    
    

    

   
    
    

     

   
    

           
  

  

. . ps - . -. 9 de 

Dehumidifiers merk. ,,Frigidaire” 
ALAT MODERN untuk bikin hawa basah mendjadi kering, 

Tjotjok sekali untuk gudang2 rokok sigaret, gudang obat- 

I#| “obatan, tempat simpan alat” kedokteran dan lain2 jang me- 

merlui hawa kering. . 

Demonstratie di: 

N.V.INGTRACO 
BODJONG 27 — Telp. 264 — SEMARANG.   | 

| 

| 

Ini malam dan besok 
Uktb3 

Loretta Young — 
Jeff Chandler 

”BECAUSE OF YOU” 

Ini malam penghabisan 
Royal (47 th) 

Ini malam penghabisan Grand ata 
579. Johnny Sheffield 

”Bomba And The Jungle Gir” 

Lu x 
5.7 9.- 

Indra Yi malam dan besok. 
(47 th) 

5.57. 9.- 5-7 9,- 
“THE BROTHERS” 

Patriacia Roc — Will Fyffe — & "TAKDIR ILLAHI” 
5 Maxwell Reed 1 
  

5.00 7.009.00 INI MALAM PREMIERE (17 tah) 
(Besok berbareng dengan ,,G RAND”). 

TI 
FROM 

ROXY 

    

    “PHANTOM FROM SPACE" 
Sin Produced and Directed by W. Les Wildet 

Sereanplay by BII Roynor and Myles Wildar 
Relaarad Thru United Artisis 

  

KGYAL BESOK PREMIERE 5.00 7.00 9.00. (Seg. umur) 

ANK 

        

Marine monsters in a world of 
fabulous beauty —and sudden terrors! 

SOL LESSER presents 

CN P
U 

HL 

N 

AN nya 
$ Aa ab   

  

Bug 

     

    

  

   

    

     

          

       
    

   
    

      

  

   
          

     

    

      
         

          

     

  

      

     

            

      

   

    
    

  

      

            
     

    
   

    
    
   

        
     
       

    

   

    

      

   

  

   

    

   

 


