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Undang'Per- 
En 

«adat perkawinan 

“turan2 jang dibuat atas kekuasa- 

    

  

. Jang paling 

bezetting ia 

  

     

   

    

      

         

  

    

  

anggauta pengurus    

Persatuan Isteri Dokter Indonesia tjabang ' Semarang tak ketinggalan 
1 menjingsingkan lengan badjunja, ramai2 mengumpulkan banfuan2 utk: 
meringankan penderitaan para korban , j 

1 PIDI, diantaranja 
sedang memperlihatkan sebagian hssil pakaian jang mereka kumpulkan, 
jang nantinja akan diserahkan pada para korban. : Man 

gawainja 
1 orang. 

Aji Ar       
masi jang 

2 

Saman 2    
   
    
   
   

   Merapi. Tampak sementara 
kelihazan bu. dokter: Rustamadji 

  

Mungkin Akan Diusir 
Dari Ia i 

Hukuman Terhadap Orang2 Belanda Jang Ter- 
angkut Membantu Grombolan - Pentolan? RMS 

| Segera Akan Diperiksa 
“ DARI DJUMLAH beberapa 
tahan sedjak kira2 sebulan jang 

-orang pun jang belum diperiksa. 
itu sudah mulai dilakukan sedjak 
masih berdjalan terus, demikian 
oleh .,Antarz” dari fihak resmi 
va mM 

EA .” jukan kemuka sidang pengadilan. 
ak 1 instansi2 kepolisian dan kedjaksaan 
3 n fidak akan dilakukan seka igus, 
ni orang2 jang sudah P Pa 

&-. 
    kan 

1 Selesai 
Disusun 

“PANITYA undang2 perkawi- 
pan pP waktu ini baru dapat 

an pekerdjaannja se- 
dimaksudkan  seba- 

    

  

   

    

      

asiar 
gai bagian 

dihadapi dalam merantjang un- 
dang2 perkawman jang “bersifat 
umum bagi seluruh warganegara 
Indonesia, ialah karena banjak- 
nja golongan, alan kLepertjaja- 
an mengenai agama dan suku? 
bangsa jang terdapat di Indonesia 
jang masing2 mempunjai kebu- 
tuhan sendiri2 dalam  menentu- 
kan siarat2 dan fjara2 perkawi- 
(nan jang harus dilakukan, 

. Semendjak pembentukann 
panitya ini dalam tugasnja: 

|. a. mempeladjari tidak hanja 
soal perkawinan an sich, tetapi 
djuga soal2 jang berkisar diseki- 

-tarnja, misalnja kedudukan anak, 
soal harta-benda “dan. lain2: b. 
mempgladjari. peraturan2 perka- 

ja, 

winan menurut hukum agama da |segala pemeriksaan oleh fihak ke- ri masing2 golongan, termasuk 
dari. beberapa | 

uku bangsa Indonesia, Cc - 
peladjari peraturan perkawinan 

nurut Burgerliik Wetbosk, me 
urut beberapa ordonansi2, pera- 

hak swapradja, d.. mengada- 
an hubungan dengan pelbagai 
organisasi dan suku bangsa Indo- 
nesia, e. mengadakan ,,hearing” 

“dengan lisan maupun de- 
lisan pada pelbagai orga- 

. Sampai sekarang banitya 
ah mengadakan 140 kali 

(Pia). 

/ merika Amat2i 
apal28 Inggris ? 
lelakukanPerdaga- 

Dengan RRT 
ERIS telah mengemuka- 

  

ain jaga2 pantai Amerika 
Io taon Tameri tan 

hubungan dengan gerombolan2 «2n anasir2 bersendjata denga 
maksud untuh menimbulkan ke katjauan di Indonesia, "tidak se- 

: jang sudah selesai diperiksa dalam 
—riksaan pendahuluan oleh instansi2 pe 

selesai pe meriksaannja didahulukan. 

'K. Dikabarkan, bahwa 

“Sebagian udah Selena | Ia 

umum, Kesukaran ig/ 

donesia 

puluh orang Be da jang di- 
lalu karena diti : h ma mar 

Pemeriksaan terhadap orang2 
masa pe 1 dan kini 
menurut keterangan jang diper- 
di Djakarta. Diterangkan, bah- 

    

      
    

tingi Taka di. 
merintah, segera akan di- 
Penjerahan 4 Orang2 

Utk Perlengkapan Angka- 
tan Udara Inggris 

| sedjarah Angk 
ris akan diy kapi dengan 
bom2 atom, demi   

Taggeris, Lord de Lisle and Dud- 
ley, pada hari Senen di London 
dalam memorandum jang me- 
njertai rentjana anggaran — belan- 
dja sebesar £ 491.640.000. dari 
kemenferiannja untuk tahun pa- 

  

jad. Ia djuga “mengumumkan, 
bahwa pesawat2 pemburu djuga 
akan diberi tugas meluntiurkan 
rocket2, jzig dikendalikan de- 
ngan radio, jang mungkin sendja- 
ta ini akan mengganti meriam 
dengan mana pesawat2 tsb. seka- 
rang diperlengkapi. 

Pesawat2 pemburu ini tak akan 
diganti dengan sendjata?2 rocket, jg 
diluntjurkan “dari darat, tetapi sen 
djata rocket ini akan 'dipergunakan 
untuk memperkuat pertahana, dgn 
pesawat2 pemburu. Sendjata rocket 
jang dimaksud oleh Lord de Lisle 
itu, ialah rocket2 dari type jang te- 
lah ditjoba dalam tahun jl. didzerah 
"pertjobaan sendjata rocket Woomera 
di Australia, dengan pimpinan Sir 
William Penny. Dalam memorandum 
tadi menteri selandjutnja menekan- 

kan kekurangan dewasa ini akan dju 
ru2 terbang, navigator2 dan ahli2 
tehnik dalam Angkatan Udara Ing 
geris dan ix menjarankan memetjah 
kan-soal ini hanja dengan mejakin- 
kan sediumlah besar orang lagi akan 
kebutuhan “untuk — menandatangani   

         

    

      

    

tetapi setjara bertu: per 

| 

in itu. telah dila- 

kas kapten Knit Smith, salah se- 
orang jang dituduh mendiadi bi- 
ang keladi dan .mempunjai hu- - 
bungan langsung -dengan rerom- 
bolan2 bersendjata diterangkan, 
bahwa beberapa waktu ia sudah 
dibawa dan ditahan disalah satu 
tempat dikota Djakarta. Lebih 
djauh diperoleh keterangan. bah- 
wa tidak mustahil “terhadap 
orang2 Belanda itu akan didia- 
Iankan tindakan pengusiran di- 
samping ketentuan2 lainnja. 

Kesulitan2 proses R.M.S. 
Tentang kesulitan2 jang dihadapi 

fihak kedjaksaan di Jogjakarta beru 
pa kurangnja tenaga djaksa untuk 
menjelesaikan - proses pemeriksaan: 
atas diri pentolan? RMS - diperoleh 
keterangan, bahwa fihak. Kedjaksa- 

an Agung di Djakarta baru? ini te- 
lah mengirimkan ke Jogja tenaga2 
djaksa jang diperlukan, sehingga ke 
sulitan2 mengenai soal itu kini su- 
dah :tidak ada lagi. Segera sesudah 

djaksaan terhadap peristiwa orang2 
RMS itu selesai dilakukan, perkara 

barkan bahwa Djaksa Agung Suprap 
to sendiri dim perdjaianannja ke Dja 

kukan, tapi dalam hal ini dapat “pcr 
|iiadakan beberapa perketiualian. 
“Sementara itu mengenai diri be- 

ini akan diserahkan kepada fihak pe: 
ngadilap tentara di Jogjakarta. Dika |iakni melakukan pemberontakan dan 

kontrak kerdja untuk djangka waktu, 
jang lebih pandjang. 
Dibandingkan dengan budget da- 

lam tahun jl. rentjan anggaran be- 
landja ini dikurangi dengan djumlah 
sebesar hampir £ 5.000.000, djuga 
bantuan A.S. akan. berkurang se- 
iggga meliputi djumlah sebesar £ 
45.360.900 dan tidak lagi - sebesar 
£ 30.000.000. tetapi angka2 ini tak 

arti diperketjilnja Angkatan Uda 

ta Inggeris karena kredit untuk pesa 
wat2 terbang baru dan persendjata 
an akan diperbesar dengan djumlah 
sebesar £ 21.200.000. Demikian me 
Tana Lord de Lisle. (Antara — 

      

MIC-15 buatan Sovjet-jang dila- 
rikan oleh seorang penerbang Korea 
Utara kegaris2 pertahanan PBB di 
Korea tak lama lagi akan mengada 
kan suatu demonstrasi terbang di 
Dayteon, Ohio, demikian dikabarkan 
di Washington pada malam Senin. - 

  

wa Timur dan Djawa Tengah pada 
Minggu jl. telah mengadakan pembi 
tjaraan2 dengan fihak kediaksaan se 
tempat di Jogjakarta dalam hubu- 
ngan dengan persiapan2 untuk mem 
bawa perkara orang2 RMS ini ke- 
muka pengadilan tentara. Sebagai- 
mana diketahui, pentolan? RMS jg 
segera akan diadili dan kini ditahan 
dirumah pendjara Wirogunan Jogja 
karta itu terdiri dari apa jang dise 
but ,,menteri2”, ,,komandan2 tenta- 
ra” dilnja lagi, jang berdjumlah 7 
sampai 10 orang. Mereka dituduh 
melanggar pasal 196 dan 108 KUHP, 

perlawagan terhadap pemerintahan 
jang sjah, Republik Indonesia. (Ant). 

  

MENTERI 

Mesir Mengantjam 
Akan Melumpuhkan Pangkalan-Pan 

kalan Inggris Di Suez 
ANGKATAN darat 

8" 

Mesir,  wing-commander 

kan oleh menteri angkatan udara Ha : —— — 

Serdadu Amerika Tak Akan 
.. Mengindjak Pakistan 

Pakistan Ujuga Tak Akan Menggunakan 
.. Tentaranja Diluar Wilajahnja 

— PERDANA MENTERI Paki 
maren dulu mengatakan dalam ke 

djak, jg 'akan mulai tgl. 1 April | 

ristriksi2 jang dilakukan | 

| Abdul Latif Boghdadi, dalam tanja-djawab dengan pers di Kairo 
pada hari Senen kemaren dulu mengatakan bahwa djika perundi- 
ngan dengan Inggeris tentang dacrah Terusan Suez tak mentjapai 
hasil2, jang positif, maka menurut keputusan Mesir pangkalan2 
Inggeris didaerah tersebut akan dilumpuhkan. ,,Djika  waktunja 
datang bahwa Mesir melepaskan semua harapan akan mentijapai 
penjelesaian dengan Inggeris, maka kita akan mengambil segala 
tindakan jang dapat kita lakukan untuk membikin pangkalan Suez 
mendjadi tak berguna bagi Ingger's, Dan djika Mesir mengadakan 
tindakan ini maka pangkalan akan sama sekali lumpuh”. Demiki- 
an Boghdadi, 9   kan perdagangan  ba- 

non-strategis dengan RRT, 
suatu sumber jang lajak 
" gatakan pada hari 

Pa Ge Iggeris jang di- 
ohdon pada hari 

takan, bahwa pendja 
erika  menramat- 
gang Inggeris dan 
z — telah me- 

  

jurubitiara  peme- 
ikam bahwa telah. ter 
' “peristiwa  sematiam 

“tahtin jang achri ini ig 
r ha Inggris. Se 

kan dari Wash 
Ahgkatan Laut Ame 

ngkatan Laut 
amati - kapal2 

i | “berda- 

ian kete- 
1 seorang      

    

       

      
      

  

      

'a—Reuter). 

$ 450.000.000 telah diangkut 

Angkatan Laut Ameri- | 

.! wa mereka sekarang - mendapat 
Sementara itu didapat kabar darij kesan bahwa pemerintah  Ingge- 

London bahwa beberapa anggota | ris mempertimbangari  pengawa- 
parlemen Inggris dari Partai Ri lan kapal2 Inggeris, jang melalui 
servatif kini sedang mempers'apkanj Terusan Sutez, oleh - angkatan 
pertanjaan2 kepada pemerintah Ine- | laut Inggeris 

gris untuk menegaskan bergantune-i Sementara itu didapat kabar 
nja Inggris pada pengiriman 'minjak ' bhw, baik Angkatan Laut Ingge- 
dari Timur Tengah dan peranan' rs maupun kementerian perta- 
penting Terusan Suez dalam pengi- hanan Inggeris tampak skeptis 

    

Suatu pemandangan dari pertemuan 

na 

Na PM ANN mn gmeeaePAMMAN NyaNA 

  

     

  

   
   

roksasa jang pada hari Sabtu telah 
| dilangsungkan di Medan Merdeku Djakarta oleh 27 organisasi, untuk | 
pembuberan dewan Kota-rradja dan menentang demonstrasi Masjumi 

beberapa hari jl. Pada gambar: Wakil perdana menteri ke-2, Zainal. 

Pe na Arifin waktu berpidato. 
& 

  

| tidak bermaksud mengadakan : 
Tenggara, seperti 

kis tapi, apabila 

' buah komunike, dalam mana 
Fr akan m angl 

dan kebudajaan, didalam 
ra kedua negara ini, jang 
lapangan pertahanan. 

z   
Pakistan — Turki ini bisa diperluas: 
mendjadi suatu persetudjuan multi- 
lateral, karena sjarat2  -didalamnjz 
memungkinkan diterimanja negara2j 

a jang diadal 
timbul ba eta 

ngadakan persetudjuan2 sematja 
| perti diketahui, Pakistan dan hg 

empertimbangkan diadaka 
ngka 'persetudjuan persahabatan anta- 

akan m er 

Menurut Moh. Ali, persetudjuan F1 

  

    
   

   
nperensi pers, bahwa Pakistan 
etudjuan2 dengan negara2 Asia 

antara Pakistan dengan Tur- 
, Pakistan tak akan ragu2 me 

e itu, dengan Asia Tenggara. Se 
ki Djum'at j.. mengumumkan se 
njatakan bahwa kedua negara ini 
nnja kerdjasama politik, ekonomi 

  

     

  

    
    

   

ungkinkan pula kerdjasama di 

limaks Kri- 

sis Brazilia 
KRISIS POLITIK di Brasilia 

istan Mohammad Ali Senin ke- 

    
TAHUN KE IX No, 12 

# 

Diteragkan selandjutnja, bah- 
| wa disebabkan tekanan2 jang ku- 

at ada kemungkinan sebelum la- 
va niap meletus diduga lava 
tong tsb akan mendahului petjah 
jang akibatnja mengalirkan gum- 
palan2 seperti kedjadian to». 18/1 
Il. Berhubung dengan 'itu perte- 
muan tsb mengambil kesimvulan 
untuk mengatasi kemungkinan2 
dengan djalan masing2 instansi 
untuk bersiap2 mengadrkan lati- 
han2 dan perlengkapan2 setjepat 
kilat. Sehingga pada — waktunja 
dapat bekerdja lebih effectief. 

Seterusnja menurut keterangan da 
ri. pihak Djawatan Gunung Berapi 
kepada wartawan Suara Merdeka" 
dinjatakan, bahwa keadaan Gn. Me 

rapi hingga sampai berita ini ditulis, 
masih dalam keadaap tetap seperti 
bjasanja,  — tegasnja “mengeluarkan 
guguran2. dan asap2 pu'ih tebal. 
Sedang semua guguran itu mengalir 

turun memasuki Kali Apu. Sampai 
sebegitu djauh tidak terlihat adanja 

'perubahan2 jang luar biasa, tidak 
“uda perubahan2 penting. Selandju - 
nja ketika ditanjak bilamana keada- 
rn Gn. Merapi akan lebih berbaha- 
ja atau tidaknja, dinjatakan, kalau 

Wiatas terus menerus turun hudian, 
maka keadaannja akan djadi lebih 
berbahaja, tetapi sebaliknju kalau di 
atas "tidak hudjan, maka terdjadinja 
bahaja. akan lebih- lambat. - Tetapi 

.walaupun demikian keadaan Gn. 
“Merapi masih tetap 
hanja jang “belum  diketahni kepas- 
tiannja bilamana meletusnja. 
— Selandjutnja “dinjatakan bahwa pa 
da waktu sekarang lava2 kelihatan 
bekerdja dengan actief, mitsalnja In 

  
lainnja di Timur Tengah untuk men| mendekati klimaxnja, dan menu- va dari tahun2: 1940, — 1942, — 
djadi peserta. F 2 & 

Mengenai bantuan militer dari 

Pe rut 

  

keterangan jang diperoleh 
Senin jl., kabinet republik Ame- 

1943, — 1948 dan jang paling baru 
lava dari tahup 1954. Dikatakan ka 

Amerika Serikat, jang dengan resmifrika Selatan ini akan alami vero- lau kemaren2 ini dimana prop lava 
telah diminta oleh pemerintah  Pa- 
kistan itu, Moh Ali  menerangka 
bahwa dengan demikian perundingai 
sekitar bantuan militer tadi sudah 
mengindjak babak resmi. Diterang/| 
kannja bahwa Pakistan belum lagi 

memberitahukan kepada  Amerika,| 
apa kebutuhan2 militernja. Dinjat: | 
kannja bahwa dalam pada itu tidak 
ada soal bahwa pasukan2 Amerika 
Serikat akan ditempatkan di Pakis- 
tan, sebagai” balasam terhadap pem 
berian bantuan dari Amerika Seri- 
kat. 
Diterangkannja bahwa Pakistan ti 

dak akan mengikat diri untuk mem 
pergunakan pasukan?nja diluar wi 
lajah Pakistan. Pernjataan ini diutjap 

kannja atas pertanjaan, apakah de- 
ngan diberinja bantuan dari Ameri 
ka ini, Pakistan akan dipaksa ikut 
serta dalam sesuatu aksi PBB jang 
bersifat mempertahankan diri, seper 
ti jang terdjadi di Korea. 

Untuk apa bantuan militer? 
:Moh. Ali mengatakan bahwa 

permintaan akan bantuan militer 
kepada Amerika itu, dimaksud- 
kan untuk ,,memperbesar daja 
pen dan supaja taraf sta- 

ilitet 'ekonomi Pakistan diper- 
kuat”. Bantuan tadi menurut 
Moh. Ali akan dipakai untuk 
memelihara dan  menjuburkan 
stabilitet, untuk pertahanan diri 

jang sah dan untuk memungkin- 

   
   

an besar2an. Diharapkan su- 
ja perundingan antara Presiden 

'Getulio Vargas dan menteri per- 
buruhan Joao Goulart akan mem 
berikan kuntji kepada keadaan 
sekarang ini. : 

“ Diperoleh keterangan, bahwa men 
-teri perburuhan Joao Goulart ime- 

  

nimum kaum bu ilia dinark- 
   
   
   

  

ikan 10096, ti itu Ta me- 
sejerahkar “meletakkan 
djabatannja k Presiden: ,,Me- 
morandum Kolonel” mengenai ke: 
adaan negara Brasilia (state of the 
nation) jang telah meledakkan krisis 
ini, menurut keterangan2 memuxul 
usul kenaikan upah tadi serta agitasi 

jang dikatakan telah dilakukan oleh 
Goulart dikalangan ,buruh.  Memo- 
randum tadi telah disampaikan ke- 
pada menteri peperangan: Djenderal 
Oiro de. Espirito Santo  Cardeso, 
ketika 8 Pebruari j.l., tapi isinja 
hingga kini belum diumumkan. Se- 
mentara itu Espirito Santo Cardoso 
telah berhenti, walaupun Presiden ti- 
dak mengidzinkannja, dan kedudu- 
kan menteri ini masih. kosong. 

3 djuta buruh akan mo- 
gok kalau Goulart exit? 

Menurut berita2 pers jang belum 
diperkukuh, - para pemimpin buruh 
bersiap-siap — untuk memerintahkan 
mogok kepada 3 djuta kaum buruh 
jang tergabung. dalam .serekat2 bu-   an Pakistan ikut serta dalam or- 

ganisasi keamanan bersama 
PBB”. 

Dikatakannja bahwa letak geo- 
grafis Pakistan di Barat dan di 
Timur itu vitaal artinja bagi ke- 
amanan daerah ini. Oleh sebab 
itu maka Pakistan — sebagai lang 
kah pendahuluan — telah meng- 
umumkan maksudnja untuk mem 
P3 kerdjasama dengan Tur- 

1. 
Nehru mengutuk bantuan 
militer Amerika kenada 
Pakistan. - 

Sementara itu perdana menteri In 

dia Jawaharlal '” Nehru Senen men- 

tiela keras bantuan militer jang te- 
lah diminta Pakistan kepada Ame- 
rika Serikat itu, dan. dinjatakannja: 
"bahwa bantuan militer ini merupa- 

kan langkah jang memperhebat ra- 
sa takut dan ketegangan dunia. 

Nehru membantah kabar2 bahwa 
India mungkin akan minta bantuan 

militer “kepada Amerika Serikat, 

ataupun Sovjet Uni. 
Dalam ' keadaan “ bagaimanapun 

djuga, dan dengan alasan apapun, 

India tak “akan memperbolehkan pa 
sukan2 asing “dari manapun 
mendarat di wilajahnja. Dan pendi- 
rian India ini sesuai dengan pendi- 
rian seluruh: Asia, kata: Nehru. Neh- 

ru mengemukakan, bahwa - bangsa 
India telah berperang melawan pa- 
sukan2 asing di India: dan andaika 
fa pasukan2 asing ini, baik pasu- 
kan2 Eropa ataupun Amerika, kem 
bali ke India, maka hal ini akan ber 

|harti pengulangan sedjarah. ' 
Masalah Kashmir dan 
bantuan militer. 

Mengenai pernjataan PM Pakistan, 
bahwa dengan adanja bantuan mili-   Mara 5 ' terhadap rentjana ini dan kala- 

Dalam tahun jl. Insgris nida- ngan angkatan laut “ menjangsi- 

tangkan dari Timur Tengah lebih kan apakah rentjana itu dapat 

dari 23 djuta ton minjak mentah 
seharga $ 606.000.000. Dari djum- sd 

lah ini minjak seharga lebih dari 
dgn. 

melalui Terusan Suez. Terdapat per 
kiraan bahwa hamp'r 9096 dari im- 
port Eropa Barat datang dari Ti- 
mur Tengah dan 24 dari import da 
ti Timur Tengah ini d'angkut mela 
lui Terusan Suez. nan militer A.S. di Honolulu TN 

oka2 ini menurut para ang- luarkan perintah penutupan daera 

se Part Konservatif tsb. ha- kepulauan tsb. Perintah ini menu- 
trus mendjadi dasar perlindungan tut pengumuman berlaku untuk 24 
"pelajaran bebas melalui, Terusan djam. Pendjelasan resmi mengenai 
Suez. Anggota2 tsb. jang menen- (perintah tadi tidak dikeluarkan.» 
tang penarikan mundur pasukan2 | Kantor Angin di Honolulu semen 
Inggeris dari daerah Terusan tara itu mengatakan bahwa mengi- 

menda- 

SPEKULASI di Honolulu memun 
tiak bahwa bom zat air kini sedang 
diangkut ke kepulauan Marshall se- 
telah pada hari Minggu jl. p mpi- 

ter dari Amerika Serikat masalah 
: Kashmir akan lebih mudah dapat di 
petjahkan, Nehru mengatakan bah- 
wa pernjataan tadi ,,sangat aneh". 

untuk mengeluarkan perintah penu- 
tupan daerah tsb karena keadaan 
tiuatja d'daerah itu sangat baik pa- 
da waktu ini. Kalangan jang dapat 
dipertjaja dalam pada itu menjangsi 
kan bahwa perintah tadi dikeluar- 
kan berhubung dengan  perbaikan2 
landasan2 di pangkalan udara kepu- 
lauan Marshall. Kalangan ini mene 

» gaskan spekulasi bahwa bom-H se- 
dang diangkut'ke kepwlauan tsb de- 
ngan mengatakan bahwa perintah 

ruh, apabila Presiden menerima baik 
permintaan berhenti menteri perbu- 
ruhan Goulart. Dalam pada itu se- 
orang djenderal bernama Geonobio 
de Costa menjatakan, bahwa ia sang 

“gup menggantikan Santo Cardoso, 
tetapi move ini tampaknja ditentang 
oleh angkatan perang Brasilia. Kare- 
na komando militer menentang da 
Costa, maka kemungkinan ada bah- 
wa jang akan mendjadi menteri pe- 
perangan baru ialah Djenderal besar 
Mascarnhas Nemarais, kini kepala 
staf umum. Menteri2 Jain jang ka- 
barnja akan berhenti jalah menteri 
keuangan Oswaldo Aranha dan men 
teri angkatan laut Renato Guillobsi. 
(Antara). : " 

  

Menurut AFP, tak lama sesudah 
madjlis konstituante Kashmir timur 
ambil keputusan untuk menggabung 
kan diri kepada India, sebagai mz 
na diumumkan achir2 ini, PM Pa: 
kistan telah: mendesak supaja Nehru 
membatalkan keputusan “ini. 
“Nehru mengemukakan bahwa is 

tak berkuasa untuk berbuat demiki- 

nja dan karena India akan “tunduk 
kepada bean nasionalnja, ja 
. itu -menjetudjui diadakannja plebisit 

“di Kashmir, untuk menentukan apa 
kah Kashmir ikut serta India atat- 
kah Pakistan. Nehru menentang pem 

| berian “bantuan militer A.S. kepada 
| Pakistan, bukannja karena ia me- 
ingandung perasaan buruk terhadap 
Pakistan atau Amerika Serikat, teta 

pi karena salah setu antara 2 hal 
| tersebut dibawah ini. 1. Dengan ada 
nja bantuan militer dapat melaksa 
nakan pemetjahan masalah2, setjara 
militer, 2. Dengan adanja bantuan 
tadi melakukan tekanan? jang ter- 
tentu. Demikianlah Nehru. (Antara 
By 

A3 ena Hydrogen Diangkut Kepulau Marshall ? 
bahwa pengiriman bom tadi tidak 
terganggu. 

Mengingap bahwa dalam hari2 be 
lakangan ini tak terlhat j 
B-36 disekitar Hawaii, kalangan tsb 
menduga bahwa bom-H itu akan di 
angkut dengan pesawas terbang non- 
stop dari daratan A.S. ke kepulauan 
Marshall. Beberapa sumber di Ho- 
nolulu sementara itu menegaskan 
bahwa pesawat2 pembom B-47 akan 
merupakan ,surprise” dalam pertjo 

Suez, lalu mengemukakan bah- |ngat keadaan tjuatja tak ada alasan tsb dikeluarkan untuk  mendjamin baan2 sendjata atom jang akan di 

g Lana aa Kk skm Ht 
sv. na 

Bani and anne! 
Km Ber SN mbah aa 
won Karen 3 

  

    

njokong perminta 1 supaja upah, Mi-" tinja merosot. kembali. 
ir . bilamana kiranja 

tahun 1954 tidak mengeluarkan 
asap, tetapi kini ternjata' mengeluar- 
kan asap jang berwarna biru dan jg 
panasnja tdak kurang dari 500 dra- 
djad. Lava baru itu mengalirnja ada 
berpunggung “(knik), maka berhu- 
bung dengan keadaan ini dikuatir- 
kan kalau lava baru itu semua nan 

“Ketika ditanja 
mata-air jang memberikan  air-mi- 
mm kepada daerah. Jogjakarta ke- 
dudukannja terantjam, — dinjatakan 

' bahwa keadaan kini "tidak mengua- 
|Tirkan. Tetapi kalau 'toch menghada 
“pi bahaja, — jalah djika pada lavo 
dari tahun 1940 terdjadi  guguran2 
serjara besar-besaran, "maka  gugu- 
ran itu bisa memasuki di Kali Gon 

dol, maka dengan sendirinja daerah 
Djokjakarta terantjam  bahaja ataw 
mendapa, gilirannja. Daerah Kali- 
urang dap sekitarnja, berikur mata- 
air Kali Kuning djuga akan teran- 
tjam. 4 

: Laporan harian. 
Sementara itu menurut interlo- 

caal dari wartawan ,,Suara Mer- 
|deka” di Jogja jang  mendapat- 
kan laporan harian dari Dinas 
Gunung Berapi mengabarkan, 
bahwa keadaan Gunung Merapi 
sepandjang hari Selasa kemaren 
lebih tenang daripada hari2 sebe- 
lumnja. Kadang? puntjak Merapi 
nampak terang mengeluarkan 
asap tebal dari kawah jang mem- 
bubung tinggi hingga - menutup 
puntjaknja. Gemuruhnja' gusuran 
pun atjapkali kedengaran. Pada 
djam 09 hari Selasa kemaren pa- 
gi pos Krindjing mentjatat ada- 
aja guguran besar berapi 7 kali 
dan guguran ketjil berapi 4 kali, 
sedang jang tak berapi besar ke- 
fjil masing2 dua kali. Sementara 
tu pos Selo sedjak Senin malam 
sampai Selasa pagi kemaren djam 
07.00 mentjatat adanja guguran 
berapi besar 37 kali sedang jang 
berapi ketjil sampai 100 kali. 
Dari pos Plawangan tidak ada 
kedjadian-kedjadian penting jang 
pantas dilaporkan, ketjuali mela- 
|porkan adanja asap jang keluar 
dari punggung aliran lava (lava- 
stroom) di djurang Batang. Achir 

|nja dapat dikabarkan, bahwa se- 
ismograaf Babadan pada hari 

getaran2 micro dan djuga ada- 
nja gempa bumi sampai 2 kali 
pada djam 00,35 (tengah malam 
hari Senin malam Selasa  djam 
setengah satu lewat 5 menit) se- 
lama 1 menit dan pada diam 

diuga (an, Karena ini bukanlah keputusan- 4 02,55 selama djuga 1 menit. 

SOVEJET AKAN TJOBA 
ADJUKAN SOAL DJER- 
MAN DI DJENEWA? 

Kalangen2 d'plomat Barat jg 
lajak dipertiaja malam Minggu 
LL meramalkan di Beriin, bahwa 
Soviet Uni akan mentioba menge- 
mukakan masalah Djerman dalam 
konperensi mengenai Timur Djauh   

pesawat2, 

di Dienewa kelak, dan mungkin 
akan bernsaha supaja RRT diba- 
wa-bawa kedalam soal tadi, 

Kelangan2 tadi mendasarkan 
ramalannja itu atas pers Soviet 
Ian ,.komun's” jang membajang- 
kan adanja kemungkinan2 tad', 
(Antara). 5 

adakan itu. Dikemukakan bahwa pe 
Sawat2 ini mengingat ketjepatamnia, 
jang sangat besar. dianggap pal ng 
tepat untuk mengangkut — bom2 
atom dan zat-air, Diketahui bahwa 
dalam bulan jl. lebih dari. sebuah 
pesawat B-47 telah melalui Hono- 
lulu dalam penerbangan ke, Eniwe- 
tok. Seperti telah diwartakan terda 
pat dugaan bahwa pertjobaan sen- 
djata atom, jang akan diadakan la- 
gi oleh A.S. didaerah Pasifik, akan 
dimulai dalam bulan depan, 

menguatirkan, | 

Selasa kamaren telah  mentijatat ' 

@ 

Bantulah 
DOMPET MERAPI 

   

  

  

— EDISI POS. 
  

. Gunung Merapi Pasti Meletus . : 
Bahaja Makin Besar Kalau Hudjan 

.. Turun Diatas Merapi 
HARI SELASA kemaren bertempat dikantor Gubernur Dia- 

wa Tengah dilangsungkan pertem uan antara Pamong Prodjo, Mili- 
ter, Polisi dan djawatan2 jang bersangkutan, $ 
oleh Gubernur dan Sdr. Surya selaku wakil Drs. De Neve dari bi 
nas Gunung Berapi. Pertemuan tersebut 
ngan2 dari pihak Dinas Gunung Berapi jang antara lain dikemuka 
kan, bahwa menurut keadaan daa situasi 
dasarkan adanja ,,lava tong” dan 
san tidak akan dapat dihindarkan. 

jang dihadiri djuga 

mendengarkan  ketera- 

Gunung Merapi jang di 
»lava prop” sekarang ini peletu- 

PNI Tak An- 
ti Acama 

Partai Oposisi Bukan 
Musuh — Kata Sidik 

DALAM RAPAT umum jang 
dihadiri Ik. empat ratus orang di 
gedung Permufakatan Indonesia 
di Bandjarmasin hari Senin Sidik 
Djojosukarto ketua umum PNI al. 
menerangkan kemerdekaan jang 
telah kita tjapai adalah hasil ker- 
dja seluruh bangsa dan semua 
partai2 baik jang mendukung pe 
merintah maupun jang beroposi- 
si. Dengan demikian salah kalav 
ida jang menganggap partai jang 
beroposisi itu musuh, demikian 
Sidik. Sesudah kita merdeka hen- 
daknja kemerdekaan itu kita per- 
baiki bersama-sama kemudian ki 
ta isi dan achirnja marilah kita 
pelihara dengan sebaik2nja. demi 
kian Sidik jang selandjutnja me- 
nambahkan: ,,Tapi sangat disa- 
'angkan karena tiga soal nentiag 
harus kita laksanakan sendiri itu 
karena adanja gangguan dari da- 
lam dan luar, tak dapat kita dja- 
lankan dengan semestinja”, 

Selandjutnja  Sid'k mengemukakar 

adanja antjaman terhadap tanah ar 
kita djika perang dunia terdiadi L 
gi. Sesudah memperingatkan supaj 
seluruh bangsa kita “tervtama pe 

m'mpin?nja awas dan Waspada te 
hadap: bahaja pendjadjahan lasi. S' 
dik 'menguraikan azas dan tudjua 
partainja dimana ia teragekan PN 
tidak anti agama. S'dik bantah di 
ga PNI sekarang ..ditungengi 

oleh PKI. Menurut Sidik kabinet 
Ali Wongso sekarang in' harus d 

pertahankan hingga pemilihan 
umum jang akap datang. Sebelumnja 

Sidik, terlebih dahulu ' bitjara Mr. 
Subagjo ketua umum Pemuda De- 
mMokrat Indones'a jang 

mana ia mengandjurkan agar pemu 
da Indonesia selalu berdjiwa besar. 

combat bersendjata 
gentjatan sendjata 2 minggu. 

Digrovinsi Pampanga, daerah 
asal pemimpin besar Huk Luis 
Taruc, 2 bataljon lainnja meme- 
lopori offensif baru ini,  terha- 
dap dua atau 3.000 orang pasu- 
kan Huk. Angkatan udara semen 
tara itu memberi bantuan kepa- 
da pasukan2 pemerintah, dari 
angkasa. 

Pembitjaraan2 dengan pe- 
mimpin Huk gagal. 

Perundingan? jang dilakukan oleh 
pemerintah Pilipina dengan pemitm- 

pin2 Hukbalahap pada hari Selasa 
gagal seluruhnja ketika batas tang- 
gal dan djam tengah malam setem 

pat (16.00 GMT) bagi penjerahan 
kaum Huk berlalu tanpa ada jang 
menjerah. Hanja dua orang wanita 
Huk di propinsi Laguna dan seorang 
laki2 di propinsi Ouezon menjerah 
setjara tersendiri. Seorang djurubi- 
tiara dari markas besar Pilipina, sa 
tu setengah djam sesudah tengah ma 
lam menerangkan kepada AFP bah 
wa ia tidak mendapat sesuatu kete- 

rangan tentang adaunja perg:rahan 
anggota2 Huk sebelum batas waktu 

itu. 
Sementara itu keterangan resmi be 

lum lagi sampai di Pilipina dari dae 
rah2 dimana perundingan2 dilaku- 

  

meneeme u#0 nan 

  

'Bulganin 
Bangg 

"Tentara Rusia Sanggup 
Hantjurkan Musuhnja : 

   
   

MENTERI pertahanan Soviet 
Uni, Nikolai Bulganin, - hari Se- 
ain menerangkan, bahwa ,,ang- 
katan perang Rusia sudah ber- 
ada dalam posisi untuk  meng- 
hantjurkan setiap musuhnja. Pa- 
da waktu 'ini angkatan perang 
Rusia sudah tjukup kuat untuk 
mendinginkan setiap orang jang 
»berkepala panas” jang telah lu- 
pa daratan dan jang hendak 
mengganggu kemerdekaan Rusia, 

, Pemerintah Sovjet mengambil 
setiap tindakan untuk memeliha" 
'a hubungan jang normal dengan 
Jegara2 kapitalis, dengan maksud 
memungkinkan rakjat hidup da- 
mai selama mungkin”, demikian 
Bulganin dalam pidatonja jang 
Jiutjapkan berkenaan” dengan 
perajaan hari ulang tahun ke-36 
lari angkatan darat dan laut 
Sovjet. 

Kekuatan tentara Sovjet men- 
ljadi djaminan bagi ' rakjat un- 
uk meneruskan  pekerdjaan “da- 
nainja. Setiap musuh Rusia me- 
'getahui hal ini. Kekuatan tem-" 
pur angkatan perang Rusia telah 
sertambah, dan angkatan perang 
Rusia sudah siap untuk - meng- 
hantjurkan setiap musuhnja”, de- 
mikian Bulganin. 

Micky Mouse 
Anti Kominis? 

DI DJERMAN TIMUR tih dila 
rang tersiarnja gambar2 Mickey - - 
Mouse dari Walt Disney, oleh ka 
rena Mickey Mouse dianggap se- 
bagai “pemberontak anti komu- 
is”, Polisi Djerman Timur telah 
melakukan razz'ia di sekolah2 di 
Berlin Timur, dimana ditjarinja 
buku2 jang berasal dari Barat ig. 
dimiliki oleh anak2 sekolah. Bu- 
tu2 Mickey Mouse» iang dapat di 
ketemukan terus disita. Tan 

(Antara-INS) 

LANKA TETAP TOLAK ' 
MISSI ,GOODWILL” RRT.   

: menerang- | 
kan tentang soal2 ' kepemudaan, di! 

Perintah Magsaysay: 
»Angkat Sendjata ! « 
Perundingan Dgn Gerilja Huk Su- 

dah Gagal- Operasi Militer 
Besar'an Dimulai 

PRESIDEN FILIPINA Ramon Magsaysay malam Selasa 
kemaren memerintahkan supaja tentara Filipina melakukan ope- 
rasi2 militer sepenuhnja melawan pasukan2 : 
batas waktu bagi pihak Huk untuk menjerah dengan sjarat2 jang 
dikehendaki pemerintah. Gerakan militer besar2an ini dilakukan 
diseluruh pulau Luzon, tetapi terutama berpusat didaerah Gunung 
Banahaw, diperbatasan antara propins2i Ouezon dan Laguna, Di- 
daerah ini telah dilakukan perundingan antara pihak pemerintah 
dengan pemimpin Huk Casto Ale jandrino. Didaerah ini, S pasukan 

lenkap segera beraksi, 

  kan dipropinsi Guzon, tetapi pada 
Djum'at tengah malam sudah dapat 
dipastikan, bahwa tidak ada seorang 
Huk jang menjerah dan bhw orang2 
lang terpentjil jangsakan menjerah- 
kan diri djumlahnja tidak sedikit. 

Magsaysay djawab radio 
Peking. 

Seterusnja presiden Filipina Mag- 
saysay malam Selasa djuga telah 
membantah siaran Radio Peking, jg 

mentafsirkan “politik “Asia buat 
Bangsa Asia” pemerintah Filipina 

sebagai ,,pekik permusuhan  Filipi- 
na terhadap bangsa Amerika”. Mag- 
saysay denganghangatnja  memban- 
tah, bahwa sikap persahabatan dan 
svmpatt terhadap negdfa2' Asia lain 
nja itu tidak sesuai “dengan dilan- 

djutkannja hubungan erat Filipina 
dengan Amerika Serikat, 

Dalam pidato jang dintjapkannja 
dalam perdiamuan dipangkalan "uda 
ra Amerika Serikat Clark Field, 
Pampanga. Adanja pangkalan2 Ame 

rika di Filipina itu oleh Magsaysay 
disebut .pendjaga2 terhadap  sera- 
ngan dari luar” dag memberi ke- 

bebasan kepada Filkpina untuk nie- 
musatkan perhatiannja kepada per- 

kembangan ekonomi & sosial di da 
"lam negeri”. 

   

Perdana Menteri Lanka, Sir 
Yohn Kotelawalu pada hari Senin 
mengulangi lagi siKapnja jang te- 
lah diambil, untuk menolak ma- 
suknja suatu mrissi ,.goodwill” da 
ri RRT. Dikatakannia, bahwa hu 
hurgan2 Lanka — RRT akan di- 
hatasi pada hubungan dagang sa- 
dja. sana damai 

c. 

Huk, setelah habis 

setelah habis waktu 

Inggris 
Marah? 

Taduh RRT Memperla- 
kukan Diplomat2 Ingeri 
Setjara Tak Memuaskan 

MENTERI Luar Negeri Ingge- 
ris, Anthony Eden, pada hari Se- 
nin menuduh RRT telah mem: 
perlakukan diplomat2 Inggeris di 
Peking setjara ,.tak adil dan tak 
memuaskan”, Keterangan Eder 
'tu diutjapkan sebagai diawaban 
atas pertanjaan2 anggota2 Par- 
tai Buruh dalam  Madielis Ren- 
dah Inggeris, tentang hubungan 
diplomatik antara kedua negarz 
'tu, jang mendavat kritik pedz- 
di Amerika Serikat, 

Kuasa usaha Inggr's di Peking te 
lah mengatakan kepada Eden, bah- 
wa ia hanja  'mendapat pengakuan 
iang terbatas di RRT. Dikatakan ss 
terusnja, bahwa — kedutaan Inggris 
sering mengadakan hubungan? utk. 
kepentingan2 Inggris, tetapi menda: 
sat perlakuan jarig sangat tidak ms 

muaskan. : 

Dikatakan pula, oleh kuasa usahs 
itu, djika pemerintah RRT ingin 
memperbaiki hubungan2 antara ke- 
dua negara tsb, maka soal pertama 
jang dapat mereka perbuat ialah. 
memperlakukan kepentingan2 Inggris 
di RRT dengan kehermatan dan ke 
adilan sebagaimana ' biasa. Demiki- 
an keterangan Eden “dalam Madje-s 
lis Rendah, (Antara—UP). 

  

Tentang politik” ,.Asia 
bangsa Asia”, Magsaysay  sete-" 
rusnja mengatakan, bahwa ,.kes" 
tjuali bangsa2 Asia jang telah 
hilang kebelakang Tirai Besi im- 
perialisme Merah, sebagian be- 
sar dari Asia ' sekarang sudah 
Memperoleh kemerdekaan poli- 
"EA 1. 

Menurut Magsaysay, jang ma- 
sih harus tertjapai sekarang ia- 
lah kebebasan ekonomi dan per- 
kembangan sumber? alamnja, 
supaja rakjat dapat mengetjap 
kenikmatan taraf hidup jang mo- 
dern dan ,.melawan penjerbuan 
oleh kaum Merah”, 

“ 

. (Antara-AFP). “ 
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OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

F 
“ 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 

Kelemahan? Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 

bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 

Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang dl.” 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
lain. Sebotol Rp: 20—. | 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 

SIXKALI! “ea wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok. Sebotol Rp. 20. " 
PREGNOL 

tuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Rp. Ia with kekolotan tanda2 hitam dimuka 

un 
S 3 (TJAN- 

1 NN TEA y. Sebotol Rp. 15.— TEKAN dan BERTJAHAJA) laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

akan merasa lain dari pada 

  

PHRODIN untuk kesenangan 

Me CREAM untuk hilangkan rambut. Sebotol 

Rp. 10.— 
KTOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

— Sebotol Rp: 10-— dan Rp. 15.-— 
HARUS TAMBAH 157: ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BAN DUNG 

“'DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

re: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : 

Toko Obat-HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN 
iokia dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 

Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
3 Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

|. Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Pa dan Apotheek 
(3 

14 

1 2 

  

  

(PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djarm Muda Kembali 

2 (Biack Heir Oil) 

'Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 

ta Pa akta dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item - 

“bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 

ang pakai 10075 Garansi tidak luntur, harga 1 Botol 

Rp. 25.— Ka , 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 

Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. | 

MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 | 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikm Tjantik, 

Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

Rp. 15— 7 Ta 
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— Tuntutan 
BUKU DJAWA 

WULANGR:H WeDATAMA isi wulang betjik tumrap ma- 
| rang,akeh (wong : arta piwulang lahir batin, sakarone 
| pada anggitang Pudja djaman 100 taunan. 2 Buku dadi 

KIDUNGAN” lan DARMO GANPUT isi pralambangine nge! 
mu kang sedjati sarta menudlinng 33 ula Gusti, kawuwu- 
han tjarita Darmogandul bedah6 Madjapahit kang salugune 
Rp. 12.50. Darmogandul Htamat Rp. 7.50. Bantahe SABDA 

PALON — NAJA GEI NG — PRABU BRAWIDJA- 

DEWARUTII (Bima Sutji) tembung Rutji — Wiratjana — | 
banget gumebyar, ingkono Dewarutji kapethik saka | 
Pustakaradja: . Pantja-Kurawa 1 buku Rp. 5.—. PI 
GATOLOTJO asal kamulan sarta lelakon€ Gatolotjo anggo- 
ng marsudi ngslm aden € aagapng, bantah karo guru san 
tri telu, tumeka bantah karo Dewi Predjiwati bab rahsaning 
ngelmu Sarengat lan Hakekat 1 buku Rp. 8.50. 
ADJISANGGA A (bab dumadin& manusa utama) ngemot 
rolas bab patraping sanggama kang wus dimupakati dening 
para wali dalah dj: &€ 100 resep, kawuwuhan 
Adji Kemat lan Adji dalah djamu-djamu lan man 
tram-mantram 1 buku SN Se : $ 

Sedija daftar buku-2 . tu 2 
Lo Toko Buku .,SADUBUDI” 

2 Purwopuran 58 — Solo. 

Jan partikelir, dimana dapat ditarik | Kanak-kanak: 17.10 Dongengan ka- 

|tindakannja, bertanggung djawab ke Crosby: 14.00 

| pada dan 

Kabar Kota " 

Bi 

. merintah 
Berarti Menuntut Diri Sendiri —Fu: 

nelorkan Non Vak-centraal, T' 
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Kesatuan Aksi Bh 
: Aa En Ab 

USAHA DARI Panitia Penjelenggara untuk mengadakan sua | 
tu fusi antara pelbagai serekat2 buruh jang k nja bernaung 
dibawah Kementerian PP & K saja pudjikan d knja ter 
tjapai suatu homogeniteit jang mengikat seluruh serel buruh 
Kementerian PP & K dalam negara Indonesia dan disinilah terle- 
tak suatu factor menudju apaan ,nasionale —eenwording”, 

kesatuan masional. I 7 demi kian, .ma 2 penganan. terhadap 
negara dapat terlaksana dalam hu bungan jang lebih kompakt dan 
tindakan keluar sebagai ,,vakver eniging” mempunjai potentie jang | 
lebih sah Tan . Ten nur Lana en sambu- . 
tannja pada malam resepsi Kong gres Fusi Buruh | 

diadakan digedung donesia jang diadak Sin You She, djl. Stadic 4 
rang pada hari Senin malam HL, jang mendapat perhatian besar. - 

R4 
SIARAN RRI. TRITUNGGAL. 

  

     

Lebih djauh Gubernur mengemuka 
kan tugas dan hak jang harus ada | 
suatu keseimbangan dan. keseimbang j 
an harus didukung oleh 5 Dean 

jang dalam. Pengertian tadi selain me £ s 
libuti hak2 jang dimiliki olehsburuh| Semarang, 25 Pebr. 1954. 

dalam arti manapun, djuga meliputi! Djam 106.10 Kwartet Koch meng: 

tugas terhadap negara serta kesuli- hias pagi 06.45 The Four Rhythm 
tan2nja. Dalam zaman pembangunan Aces dil.: 07.15. Desi Arnaz, 07.30 

ini titik berat harus diletakkan kepa-| Njanjian Hanafi Edah  dll.: 12.05 
da pengabdian. Dikatakan bahwa buj Pusparagam Indonesia: 12.30 Rua- 

ruh jang tergabung dalam Kemente ngan Wanita, 13.15 Musik Salon: 

rian PP & K mempunjai kedudukan! 13.40 Gamelan Studio 

jang lain dari pada buruh perusaha ! 14.15 Roberto Inglez: 

  

Surakarta: 
17.05 Lagu 

dan|nak2: 17.45 Rajuan Sam Saimun: 
18.00 Pertjakapan AURI: 18.35 Ser 

: ba-neka lagu2 barat: 20.30 Mimbar 

Buruh Pemerintah agak sukar un Islam: 20.45 Sech Albar: 21.15 Ga 
tuk mengatakan siapa jang mendjadi melan Bali, 21.30 Riang Berden-. 

madjikan. Menteri PP & K bertindak dang, 22.20 Malam gembira: 23.06 
atas nama Kabinet jang bertanggung | Tutup. #3 , : 

djawab thd. parlemen atau Kabi Surakarta, 25 Pebr. 1954. 

diawasi oleh parlemen dalam segala|  Djam 06.03-06.45-07.15-07.45 Gen 

rindakannja, sedangkan parlemen ta deran pagi, 12.03 Disco Varia: 12.45 

dipun dalam segala pembitjaraan dan Rajuan Siang: 13.45 Njanjian Bing 
: Tjiptaan Ravel, 14.15 

diawasi oleh rakjat 80.000. Instrumental: 17.05 Sekitar pulau 

000 di Indonesia ini. Konsekwensi kelapa: 17.45 Varia Djawa Tengah: 

dari pada pandangan tadi, jalah bah 17.55. Lagu2 Arab Instrumental: 
wa sesuatu tuntutan berarti menun-,18.15 Rajuan Petang, 19.30 Djuga 
tut kepada diri sendiri, demikian Gu musik kenal sedjarah, 19.50 Mim- 

bernur jang selandjutnja menjatakan,, bar Islam, 20.30 The Moon Islan- 

bahwa tuntutan dapat diadjukan se- ders, 21.20 Klenengan  Manasuka: 
tjara redelijk jang dapat- dilaksana- 22.15 Klenengan Manasuka (landj.): 

kan. Kalau 2 faktor tadi dilupakan, 24.00 Tutup. 

maka timbullah suatu tuntutan jang| Jogjakarta, 25 Pebr. 1954. i 

tidak seimbang jang berati merugi-| Djam 06.10 Orkes Morton Gould: 
kan kepada negara dan bangsa kita 06.30 Gaja. dan Irama Malaya: 
sendiri. ' 07.15 Suara Merdu: 07.30 Wals. 

5 ' Polka dan Mars, 10.00 Ujon2 dari 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa da! Puro Paku Alaman: 12.00 
lam zaman merdeka ini kewadjiban Sambil bekerdja: 12.30 Orkes Kron-/ 
Pamong Pradja harus bersifat mendi tjong: 13.10 Permainan akordeon 
dik dan membina, sekalipun terlepas piano, 13.40 Volkalia ringan: 14.06 
dari hubungan bangku sekolah. Men Musik siang, 17.00 Gelanggang Po- 
didik dan memerintah adalah tugas ,domoro: 7.45 Pengadjian: 18.00 Se 
jang djalin mendjalin jang kedua2nja tengah djam oleh paduan2: 18:30 
menudju kepada tudjuan jang sama, Pilihan discotheek timur dan barat: 

jaitu membangkitkan bangsa kita da|19.40 Lagu2 Peninggalan alam: 

ri tingkat jang rendah kearah ting-, 20.15 Beberapa tjiptaan: 20.30 Mer- 
kat jang lebih tinggi. Achirnja Gu- du merajus 21.15 Mimbar Islam: 
bernur mengharap supaja konperensi 21.30 Krontjong Malam: 22.15 San- 

tersebut dapat mentjapai suatu hasil tiswaran: 23.00 Tutup. 

suatu garis tegas antara buruh 
madjikan. «   

  

IDuku Dan Rambutan — 

Inja sekian prosen sadja dari penda F 
Jingin mengadakan pertundiukan ini dan itu, t 

be gini, namanja 

Musik | : 

$ Tah PP & K untuk para korban 

jang baik bagi nusa dan bangsa kita. 

: Bantuan kepada G. Merapi 
- Dalam malam resepsi tadi kepada ' 
Gubernur diserahkan uang sebesar 
Rp. 1000.— sebagai sumbangan dari : 

Merapi. Selainnja itu,  fihak buruh 
“pun dapat mengumpulkan beras se 

-banjak 1 ton dan: 246-potong pakai 
an. 

3 , 5 , 

Non. Vakcentraal 
Menurut keterangan keputusan ter   

  

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUFEL antara 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.-— Per botol (Persediaan 

terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 

Manufactured by : : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 

BH Bisa dapat beli pada : 

— World Famous Tabib Facbrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

        

    

      : Bisa dapat beli pada Agent di Surabaia: B. aa Patam 

  

    Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. 

  

      

'achir dari Konggres fusi itu aJ. ialah 

. bahwa buruh PP & K djadi vankcen 
traal, tetapi actief dalam kesatuan 
aksi. 2 : 

| Susunan PB. SBPPK sbb.: Ketua 
umum: sdr. A.K. Hadi, wk. ketua 

umum: sdr. Soerjanata: sekertaris 
sdr. Soemarso: Org. sdr. Sukarno: So 
sial-ek.: sdr. Samsi dan sdr. Suiadijo 

no: Kebudajaan/Olahraga: sdr. Dar: j. 
sokusumo: Pend./Pen. sdr. Hadiwalu 
jo: Perbendaharaan: sdr. Soeradji. Ma 
lam resepsi tadi ditutup dengan pel 

23 bagi Pa 

  

     

      

  
  

    

  

          

  

              

    

  

  

                

  

      

  

    

  

    

  

                

  

      

  

      

  

    

  

   
   

  

     

  

0 Masak ikan setiap saat 

Ba apat tjepat, nikmat dan lezat! 
« 

    

  

    

     

      

   

  

   

  

   

  

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg. 

  

« Maa Le asal Njonja memakai Delfia ujap 

Gadjah. Minjak goreng jang disaring dengan “tjara 

|. istimewa ini, mendjaga keaslian masakan Njonja, 

y karena Delfia bebas dari segala 

. rasa tjampuran. 
. 

O MAA 

DELFIA 
Djaminan rasa asli semua masakan. 

“ 

0EL.53-1##0:8, 

PERTANDINGAN SEPAKBOLA 
UNTUK MERAPI. 14 

Pada nanti tgl. 26 Pebruari 1954: 
bertempat di Stadion Semarang 
akan dilangsungkan pertandingan se 

pakbola antara Kes. Kota Besar Se" 
.marang lawan Kota Besar Salatiga 
(KKBS) jang hasilnja akan disokong 
kan kepada - korban2. G. Merapi 

i Kartjis masuk untuk tribune Rp. 2.— 
dan berdiri Rp. l.—. Sebagai per: 
tandingan pendahuluan akan bertan: 
ding djago2 Kapok Gubernuran me 

      

   

    

   
     

. | Djakarta Mengenal Cinemascope — Ada Bus2 A.D. 

Ikut Angkut Demonstran2 — i 

Ke ,,Kota Paris” — Pogacnic hi 

Ada Djuga Jg Mau Menja- 

tut Bantuan Korban Merapi 

Incognito Ke 

jain2 guna Merapi. Gunung jang 
bangunkan semangat menderma. 

rapi itu sebagai ulasan propagan 

mengisi kasnja sendiri. Kalau 
rang sah. 

- Berhubung dengan. keadaan di- 
atas, banjaklah orang jang menemui 
mas Jusuf - Ronodipuro pemimpin 
R.RJ. Djakarta minta bantuan or- 
kes ini, penjanji itu, katanja untuk 

Merapi. Mas Jusuf punja “pendirian 
begini: kalau untuk Merapi 10096 
boleh, dibantu dengan iklas. Tapi 
kalau hanja sebagian, bantuan dju- 
ga hanja sebagian. “Djadi kalau min 
za Orkes Studio, mesti bajar 50 ru- 
piah seorang sedjamnja. Ini tarip 
resmi. Kalau Orkes Studio anggau- 
tanja 50- orang, artinja  sedjamnja 
50. kali 50 rupiah. 

Begitulah jang separo-separo mau 

bantu Merapi, lalu mundur 
teratur. 

SENEN SIANG jang baru la- 
lu (15 Pebr.) di gedung bioskop, 
Menteng diputar pilem pakai 
tehnik baru. Jang disebut Cine- 
ma Scope. Ternjata jang menon- 
ton pemerintah Indonesia kom- 
plit, termasuk Bapak: dan Ibu 
Presiden. Satu kehormatan besar 
bagi Menteng dan  Twentieth 
Century Fox of. Indonesia. 

Apa barangkali bisa  menga- 
lahkan gambar hidup siang hari 
tehnikolor ditepi Tjiliwung di- 
mana masih banjak tampak wa- 
aita2 mandi? 

Sudah terang bahwa disinilah 
lebih banjak penontonnja, sebab 
prodeo. : 

Dan inipun mendjadi salah sas 
tu dari banjak hal jang pantas 
dipikirkan oleh Pak Diro. 
GEGERNJA DJAKARTA lagi 

menjaksikan demonstrasi2 dan 
rapat2 baru2 ini di Decapark dan 
lapangan Merdeka. Bukan sadja 
bus2 dan truck2 partikelir ikut 
mengangkut demonstran,  djuga 
bus2 Angkatan Darat dilihat ada 
jang ikut mengangkut mere- 

Tjuma biasa sadja, di Indone- 
Sia ada demonstrasi. Habis de- 
monstrasi, habis djuga  soalnja. 
Sebab sebagian besar dari mere- | 
ka memang tidak mengerti akan 
duduk soalnja. Jang  banjak 
“'ngin ikut lihat kota. Maka jang 
-amat laku ialah  pendjual2 es 
Aan tukang djual rambutan. Ha- 

' DENGAN MUNTAHNJA MERAPI sedjak 18 Djanuari tg. 
lalu, semangat gotong-rojong timbul 
tentu tidak ketinggalan Bu Diro (isteri 
ikut menjingsingkan lengan badjunja 

Teng a ini tidak "2na Dalan in ada bahaja 

didalam segala jang baik, tentu ada Gjuj 
lah He nga djuga orang atau Parag jang menggunakan” Me- 

anja 
2, : 

dapat cara, Adalah orang2 itu ig. 

  

  

  

      
   

Kalau Pembesar2 Ber- 

Mengenal 

diseluruh Indonesia. Sudah 

walikota) dari Diakarta 

dan giat kumpul duit dan 

berapi itu ternjata dapat mem- 

Semoga pembangunan semangat 
sadja. Tjuma 

djuga djeleknja. Djeleknja ia 

tetapi jang didermakan ha- 

tetapi sebagian untuk 

tidak sutji dan ku- 

hampir seluruh kampung Put ah 

wanita dan itu. Berdjedjal, 

bersolek, harum semerbak. ' Tentu 

sadia disini djuga pusatnja pemuda2 

(djuga tua2) sama... mengadu 

untung. Tempatnja ialah diseputar 

SENEN. Sjahdan (wah,) pa- 

da suatu malam adalah tiga orang 

pembesar jang sama ber-inkognito, 

Maksudnja untuk menginterpiu wa- 

nita2 jang entah malang entah mu 

djur namanja. Ngomong punja ngo- 

mong, salah seorang dari wanita ta 

di lalu mengenal salah seorang pem j 

besar tadi. Lalu rame: O...... Bung 

sy Kh is BNP Teniin 

Sudah tentu para pembesar tadi 

lalu buru2 meninggalkan ,,kota Pa- 

ris” tadi. 
Siapakah tiga orang pembesar 

itu? Dapatlah saudara pembatja 
menebaknja? Kami usulkan su- 
paja jang dapat menebak  men- 

dapat hadiah dari ,,Suara Merde- 
ka” berupa satu buku Laporan 
Resmi PON III jang indah se- 
kali itu. 

Sudah tentu para pembesar 
jang sama berinkognito tadi, ka- 
rena merasa bertanggung dja- 
wab dan wadjib memperhatikan 
masjarakatnja.” 

Salah seorang” dari pembesar 
tersebut, buku tulisannja sudah 
amat terkenal dan kesohor pem- 
bela wanita. 

Begitulah tjerita ini kami pu- 
tus sekian dahulu, besok kami 
landjutkan, apabila tebakan 
sudah banjak masuk. 

Tebakan dapat dikirim kepa- 
da redaksi ,,Suara Merdeka” Se- 
marang. 

BU KARNO pada hari Rebo 
malam j.l. mengadakan pidato 
radio. Sebelum berpidato sudah 
tentu Kepala Studio Djakarta si- 
buk, masuk ke Istana untuk me- 
ngatur tempatnja. Mendadak Bu 
Karno datang dan bertanja: ,,Loo, 
ada apa mas, kok repot disini?”. 

Untuk mempersiapkan pida- 
to Ibu nanti malam”. 

Ah, biasanja, wanita2 jang 
lain kalau pidato bagaimana?”. 

Jah biasanja ibu2 itu 
datang di Studio dan ber- 

distu- 

sa Naa Ng 

pidato di depan tjorong   'bis rapat, ditepi djalan 
'Istang: Merdeka: p » dengan 
kulit rambutan. P5 : 

- TAPI JG PALING HEBAT ka- 
bar minggu ini adalah kabar KOTA 
PARIS. Ketahuilah bahwa di Dia- 
karta ada jang disebut KOTA PA-   lawan Balai Kota. 

. 
RIS. Ini tjotjok djuga. Penduduknja 

  

“CAT D4 

kanisasi Sawah 
(Oleh Wahjudi 

SLAMET, SLAMET 
Senin pagi bergerombol mengelili 

| batas kota Purwodadi, jang pagi 
pat pertjobaan tractor Caterpillar 
ngan utjapan pak bupati Purwo 
betulnja kita harus mengadakan 
tor berkali-kali mengusap kering 
hidupkan mesin jang belum dju 
dirdjo, jang sudah sedjak tahun 
memiliki bengkok tanah angker 
selama itu belum pernah berani 
kepertjajaannja,. bahwa mungkin 
Cat D—4 tidak akan kuasa meni 
ran” tanah tadi. - 

Memang oleh pak bupati: sengadja 
' dipilih tanah tadi sebagai tanah per- 
!tjobaan, sekedar untuk menghapus 
ketachajulan penduduk dan  djuga 
untuk mengudji kekuatan tractor. 
Pertjobaan tractor memang sudah 
dua kali itu diadakan didaerah Pur 
wodadi, pertama didaerah Godong, 

(pada tanah jang paling keras laksa 
na batu.. Dan kedua .ialah di tanah 
angker tadi, pada tanah jang sangat 
lembek dan berair (drassig). 

.. Cat D — 4 
Dengan begitu mau ditioba, kapa- 

sitet tractor ini sebagai pembadjak 
tanah jang keras maupun lembek. 
Kemudian setelah diperiksa mesin- 
nja, tractor Cat D-4 mengeluarkan 
suara keras, mesin hidup.  Petani2 
dan undangan sorak lega. Dan de- 
monstrasi pada ,,tanah angker” da-   

! membadjak. Tractor ini mempunjai 
“kekuatan 43 daja kuda dan dapat 
mempunjai kekuatan menarik sam- 

ipai 43000 kg dengan -ketjepatan 2,7 
| km. Tetapi lazimnja hanja digunakan 
jkekuatan tarik 2000 kg dengan ke- 
| septan S km sedjamnja.-  Dibela- 

kang tractor tadi diberi 6 badjak de- 
| ngan diameter 70 cm jang memang 
itjotjok untuk mengerdjakan tanah2 
keras di Djawa Tengah ini. Dengan 
ketjepatan 5 km sedjam tadi, maka 
tiap djamnja dapat dikerdjakan ku- 
rang lebih 0,9 hektar, serta memper- 
gunakan kurang lebih 8 sampai 10 
liter solar. Dengan begitu biaja ha- 

nja ringan sekali. Jang lebih utama 
lagi, tractor ini diperlengkapi dengan 
.roda2 rantai” (ijzeren rups-banden) 
hingga dapat mudah menuru, dan 
mendaki tanpa mengurangi kekuatan 

Ke 
Menurut keterangan importir trac- 

tor tadi, firma Geveke & Co's Tech- 
nisch Bureau di Surabaja, memang 
Purwodadi adalah daerah pertama 
di Indonesia jang mula2 membeli 
tractor langsung atas usaha para 
petani sendiri. Kini oleh bapak bu- 
pati telah dikeluarkan uang seba- 

  

   

' pat dimulai. Diperlihatkan ketjepatan : 

Menggilas 
»Tanah Angker”4 Ha 

| Untuk Merobah Tachajul Dan Me- 
Di Purwodadi 

wartawan kita 

....” demikian berbisik petan:2 jg. 
ngi sebidang "tanah angker” di- 
itu akan digunakan sebagai tem 
D—4. Bisik ini pun diperkuat de 
dadi sambil berkelakar: "Ah, se- 
slamatan dulu”, Pengemudi trac 

at dari keningnja, berusaha meng 
ga mau djalan. Pak lurah Suro- 
1912 djadi lurah Purwodadi dan 
seluas 4 hektar ini, tetapi jang 
mengerdjakannja, makin tebal 
djuga sekali ini mesin tractor 
adakan begitu sadja ”ke-angke- 

njak Rp. 600.000.— (dari Kas Desa) 

cuntuk “pembelian tractor2. Jang su- 
|dah datang ada 3 buah, 2 besar dan 
,satu ketjil. Kalau nanti ,sambutan 
|rakjat memuaskan, pasti pemesanan 
'akan ditambah lagi, hingga misalnja 
sadja tiap desa bisa memiliki se. 
buah tractor. Untuk sementara pe, 
meliharaan technisnja diserahkan ke 
pada sebuah Panitya jang: diketuai 
oleh djwt. Pertanian. 

Dan untuk mendidik pengendara2- 
nja, kini telah dikirim & orang pe- 
muda Purwodadi ke Pati untuk 
mengikuti latihan merawat dan inc- 
ngemudikan tractor. Nantinja tractor2 ' 
tadi akan disewakan untuk menger 
djakan sawah2, baik setjafa perse- 
Giangan maupun per desa2. Kaiau 
diingat, bahwa Purwodadi mempu- 

jnjai 280 desa dengan luas sawah ia- 

'dang seluas 165.000 hektar, terang 
pekerdjaan tanah dengan tractor in 
akan bisa membawa manfaat. Me- 
nurut pak bupati, kalau rentjananja 
berdjalan baik, bisa nanti tiap ta- 
hunnja sawah2 Purwodadi mengaa- 
silkan padi dua kali. Sebagaimans 
diketahui, dewasa ini Purwodadi me 
rupakari dasrah minus mengenai pa- 
di, tetapi kekurangan ini di-imbangi 
dengan hasil djagung jang merupa- 
ikan ,,makanan pokok” bagi rakjat. 
Meski, bukan daerah kaja, tetapi 
tiap tahunnja rakjat Purwodadi bisa 
menghasilkan uang kas desa seba- 
njak Rp. 1.000.000.—. 

(Noot redaksi): Mengenei pemba- 
ngunan Purwodadi-Grobogap telah 
pernah ditulis dalam ,,Suara Merde- 
ka” tanggal 17 Pebruari). 

Kurang lebih dua djam lama- 
nja tractor Cat D-4 hilir mudik 
membadjak ,,tanah -angker” ini 
tanpa ada gangguan apa2, hanja 
sekali tempo perkakas jang berat 
ini seolah-olah mau tenggelam da- 
lam Tumpur. Tapi berkat adanja 
.fups-banden” tadi, selalu dapat 
keluar lagi dengan mudah. Orang- 
Orang jang tadinja masih tebal 
kepertjajaannja akan keangkeran 
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depan | 

Tanah Angker. 

dio”, , 

in. 'Nanfi malam saia ke Studio 
sadja. Saja pidato disana sadja”. 

Begitulah tjeritanja, Bu Karno 
tidak suka dibedakan dengan la- 
in wanita jang hendak berpidato 
didepan tjorong radio. 

Kesibukan berpindah kestudio. 
Tentu sadja sekertaresnja mas 
Jusuf lantas beli kembang apa. 
TONI POGACNIC, itu pelatih se 

pakbola dari Jugoslavia sudah da- 
tang dengan KLM pada hari Rebo 
siang jl. diam setengah tiga. Dia 
amat terkedjut ketika masuk di ka- 
marnja, Hotel des Indes kamar 143 
(kamar keluarga), disana sudah ada 
bunga2 dan buah-buahan, jang be- 

lum pernah ia lihat. Disediakanlah 
disana satu kerandjang duku dan 
rambutan Pasarminggu jang paling 
lezat. 

Keluarganja jang terdiri dari iste 
ri, anak dan ibunja sudah amat ter- 
tarik dan terus menjerbu buah2an 
itu. Lezat dan njaman sekali kata- 
nja. Ini sadja belum, kata seorang 

pengurus PSSI. Tjoba nanti salak, 
mangga, djeruk matjam2 dari Indo 
nesia. Kami mau usulkan suruhlah 
djuga mentjoba duren dan tjempe- 
dak Djakarta. 
Toni ini meskipun kontraknja ha- 
nja.3 tahun, tetapi sudah sanggup 
untuk tinggal disini lebih lama, mit 
sainja 5 tahun. Dan boleh djadi 
terus sadja. Memang, siapa jang 
ingin meninggalkan sorga. 

Toni adalah sahabat setanah-air 
dari Dracolic itu tukang potret 
djempolan dari Surabaja jang selalu 
mengambil fotonja Presiden kita, 
dan buah-buahan tsb diatas adalah 
disediakan olehnja. : 

  

sawah bengkok tersebut, mulai 
agak berani. Tapi meskipun begis 
tu, atas pertanjaan kita, pak lurah 
tetap mau menjerahkan tanah ta- 
di kepada siapa sadja jang berani 
mengerdjakannja tanpa menjewa, 
Hanja harus mau membajar pa- 
diaknja sadia. Sebab dia sendiri 
tidak- berani melanggar ,,wewaler” 
Pada hal sebenarnja tanah tadi 
adalah tanah jang sangat subur. 
Gemuk dan air tjukup. . Menurut 
.gethok tulare' tjeritanja orang2 

|tua, sebab musabab keangkeran 
tanah tadi, ialah karena sawah ter 
sebut mula2 merupakan “ tanah 

,,Nah, kena apa saja mesti la- | 

  
  

2 . e 

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 20-2-1954, “Rp. 92.811,83 
Penerimaan baru : 
Guru2/Pegawai/Pekerdja dan Murid2 j 

S.M.P. Negeri II Magelang, dan " 
K.G.B./S.M.P. II Pos Magelang Rp. 220,— 

Keluarga Pendidikan Guru Agama 
NE Reri KURAS Maa Dinas an AN Ta Laga 2. 175,— 

Moch. Jasin Sjarief T.M.P. Semaki d/a Pe 
SA. Aspec CO.T.N. Kudus: iakeneata » 

Guru2 S.R. VI Bendanpete Majong, 
Murid2 S.R. VI Bendanpete, Murid2 
S.R. III Bategede dan Murid2 S.R. 

“Kp. Murjolobo Pos Petjangaan ...... 210850 Li 

Se VI Blora Na, 9 Blora Juta ».104,— 

Su NI Getasan Salatipa 5.0 .Xc.iats ».. 10,— 

S.R. Karangduren, Duren, Klero dan 
Butuh Pos Salatiga 0 eomma di akanen ».. 41,50 

Murid2 S,R. VI No. III Kedungdjati ,, 17,50 
S.R. VI Pengkol  Katj. Penawangan 

Pos MA OdAN TU ni ena Saga Ke Na Ah — 
Murid? S.R. VI Rambat Katj. Karang- 

rajung Kaw. Manggar Kab. Grobo- 
PAN Sae Ai NINA Kaka Mn SD ba Naga 9 13)— 

Murid2 dan Guru2 S.R. VI th. No. 2 & . 
Op BSeN Wet Kon Aa an aan an Se A30 

Murdi2 S.R. VI Keduren, Purwodadi, 

Purworedja,.. Kedu. omong bean “3 SO 
Murid2 S.R. VI Putera Djenarwetan - 

Prrwodadi “Kedu. keke ongmaai pi A3, — 
Murid2 S.R. VI Bragolan Purwodadi 
Kedu SS an Ga Oa 2». 50,— 

Murid2 S.R. VI  Wumit Purwodadi 
TKR IE ON Segi Po EA AE 3. 10,65 

S.R. VI Wonosigro Gombong ......... ie 6D 
S.R. VI No. 2 Kd.pudji Gombong ...... » 1379 
S.R. VI No. 7 Gombong, S.R. HI Se- 

lokerto, S.R. Semonda, S.R. III Kali- 

bedji, S.R. Tundjung Seto I dan 
S.R. IN Tundjung Seto IL Pos Gom- . 
BENAO AL Mona KEREN Paya sah KEKE Ke KB KONA Ta 1 1043,40 

Murid2 S.R. III Dewi Pos Kutoardjo 

Daerah P.S. Purworedjo II (Kedu) ,, 10,25 
Sar. Kasdi Kepl. Sekolah dan 'Murid2 

S.R. III Sambiroto Pos Ngawen ...... 4 5,— 
S.R. HI Gempolsewu Tundjungan Blora ,, 3 1 
Murid2 S.R. Purwosari Blora ........... RN 51 
S.R. III Gunungrowo Tundjungan Blora ,, 5,— 

' Murid2 S.R. VI Kedungwuni, Wil. 
P.S. Wonopringgo Kedungwuni (Pe- 
PAN PN ea mek N AU Uta KAA En Baen 9 Pe lp, 30 

Murid2 dan Guru Kp. Kb. Bodjong 
Kedungwuni (Pekalongan) ............ Ae Aoa 

Murid2 S.R. III Gebanganom (Bo- 
djong), S.R. III Paesan (Kedung- 
wuni), S.R,. HI Tangkii (Kedungwu- 

ni) dan S.R. HI Kebonsari (Kedung- 
TA OA ENI NAN SAR UN TS Kb Kh 2 IR 

Mund2 S.R. III Kebanggaan Moga 
Randudongkal Pml .......o.o.o a13 

Sdr. Samidi  Moeljosismojo d/a S.R. 

II Patjor I di Katerbon Kutoardjo ,,  19,— 

S.R. II Tursino Katj: Kutoardjo ...... ag 5 20, — 
Murid2 S.R. VI No. 3 Kutoardjo ...... 44,75 
Kepala S.R. VI Regunung Tengaran 

SANATA 3 AA Ta MBA Sa Naa an an SNI 
Murid2 S.R. V Semowo Salatiga ...... Kel A AI 
M. Soebono Kepl. S.R. VI No. 2 di 

Pasir PUnOkeran LA sela 9 25,— 
Peladjar2 S:R. VI Purwokerto No. Il ',, -20,— 
S.R. VI Karangkiesem No. II di Ka- 

rangklesem (Purwokerto) .......i.... Pan Fara 

Keluarga S.R. VI Negeri Grendung 
Kebumen Purwokerto Bms ......... » 43 — 

S.R. VI No. 50 Kemutuglor, Kebu- 
mer Purwokerto "ws en naa s1 "20:04 

i12 Murid dari S.R. IV Rowosari 

Katj: Tuntang Salatiga ............... $$ 7,50 

K.P. Kb. Sokaradja Kulon Katj: So- 
karadja: Banjuman Loan 3 7,50 

S.R. VI Pandolo (Sumpiuh) .......... da Tn 330 

Murid2 S.R. VI No. 21 Purwokerto 

(Karangdjambu II) Purwokerto ... ,, 21,35 

Kepala S.R. VI No. 20 Purwokerto 

(Karangdjambu I) Purwokerto ...... 1 25,— 
S.R. VI di Karangtengah Katj: Ke- 
bumen L.S.R.W. Purwokerto ......... BIA 

166. Murid dari S.R. 'Karangbawang 

Pos Adjibarang apes Meh pak Na 4 
Murid2 S.R. VI No. 6 Purwokerto :..: 4,” 48,— : 
Murid2 S.R. III Sidaboa Katj: Pa- 

TEkrAada ee l aa DO RAPA MIE Anas 215, — 
Guru2 dan Murid2 S.R. VI No. 1 

Karangklesem Purwokerto ............ 3 1-24,20 

92 Murid dan Gurunja dari K.P. Kb. 
di Kedungbanteng Purwokerto ...... 13 9,35 

Kp. Kb. Karangnanas Ond:/Dis: So- 
kara BERAS NA & 6,50 

Kepala SR. VI No. 9 di Lorangan 
Na Aan ae Me an ah Senang nan ih 5: 1440 

S.R. VI Sibebek Pos Karangkobar 
anda menara Pb Sa Kana ». 10,— 

S.R. VI Semagung Bagelen Purwodadi 
Me ena er AA Dan akn ab Me AA en 

Murid2 S.R- III Sidoredjo Purwore- 5 
BNNea AAA aa EL one oi ena an SANA 5 10, — 

Persatuan Kaum Pensiunan Daerah Pe- 
BNN PA An ena BN Ol enaata Tani H GB,— 

S.R. III th. Polobogo Katj: Getasan 
SIN Se NU AA “3 8,70 

Murid2  S.R. IV Wlaharwetan Kab: 
PAI ANN ERA Akh oa As aa js 9, — 

Murid2 dan Guru2 S.R. TII Tingkir 
Lor Katj: Tengaran Salatiga ......... 2. 20,— 

S.R. VI di Padas Kedungdjati Pur- 
KANAN IIA Nan 3 Rae PURA MN Maa Si daun 5 8,30 

S.R. III th. Wonokerto Pos Salatiga ,, — 
Pegawai P4 RI. (Pendjaga Pabrik & 
PR): “da Sarakarta, iis Tae 

S.R. HI th. Rembes Pos Salatiga ...... 55 5,— 
S.R. III Tempuran Bringin Pos Sala- 

TIA AI PTN ANAK UU Ke desain T 5, — 
S.R, HI Linggasari (Sokaradja) .....: 2 6,80 
S.R. VI th. Madugowongdjati Terseno 

Pos Limpung Pekalongan ............ 3 7,20 
Kepala S.R. VI Selokarto, Blado, Ban- 

Gan Pekalongan Le Mn ab ek ara NE te:S0 

S.R, VI. Djatigarang Pos Tjomal ...... PN 
S.R. INI. Pamidjen Kab: Banjumas ... ,, 4,50 
S.R. HI. Ampelgading  Tjomal (Pe- 

Ke AN PA On MeN io IU Dau EU 5 4,25 ? 
S.R. YII Nusadadi Katj: Sumpiuh ...... $$ 3,10 
S.R. III. th. Putjung Wil. P.S. Salati- 
PAN ee SA desa sha $$ 2,50 

S.R. VI. Negeri — Karanganjar Gu- 
BUG OM ALAN Monsta sesi can el ».. 350,— 

Guru2/Murid2 S.R. Kanisius — Ko- 
bong TI SEAT KAA aan 100, 

Buruh D.P.U. Kota Besar Semarang 
Seksi Djatingaleh Smg. ............... 2.1:109130 

Pegawai Inspeksi Djawatan Perdagang- $ 
an/K.U.E./K.U.I. di Semarang ...... » 175,50 Si 

Serikat Sekerdja Bea dan Tjukai Tja- : 
Dang Sernarang no Aa S2 A5 25 Tang, 2 94283 

t . 

Djumlah : Rp. 95.654,71   Semarang, 22 -2 - 1954 

  

APOTHEEK PETANG HARI. “oki amugomanannn 

      

  sengketa jang d'perebutkan oleh 
pemangku2 desa di Sawahan, 
Kwarungan dan Bantengmati. ka- 
rena Ietaknja 
ketiga desa tersebut. 
Karena sengketa ini tak kundjung 

habis, achirnja bersabdalah seorang 
diantara ketiga pemangku desa tadi: 
»Tjelakalah jang akan mengerdjakan 
sawah bengkok ini”. Dan dengan 
demikian, hingga kini tak ada se- 
orang petani pun didaerah Purwoda- 
di jang berani mengerdjakan sawah 
jang subur seluas 4 hektar tadi. Ka- 

tanja orang2 jang berani melanggar 
wewaler ini akan mendapat bentjana: 

kalau malam merasa didatangi ular 
besar. Makin tebal kepertjajaan rak- 
jat, ialah waktu didiaman Djepang 
oleh kepala pendjara Purwodadi di- 
kerahkan orang-orang hukuman 'un- 
'tuk menanami djarak dan  djagung 
ditanah tadi, dan kemudian ternjata 
banjak orang2 hukuman jang beker- 
Gja disana jang meninggal setjara 
mendadak. Meskipun dalam hal ini 

| mungkin bukan akibat 

  tepat diperbatasan | 

  
»tachajul”, 

Hari ini Apotheek KOO HWIE, 
Pekodjan 99 dan SIK IANG, Wot- 
gandul 16 dibuka hinga djam 20.00. 

PINDAH KANTOR 
Polisi Seksi I didjalan Purwodi- 

natan minta diumumkan, bahwa ba- 
gian PAS dari Komando Pelabuhan 
Semarang jang selama ini berada di 
'kantor KMK Utara, mulai tanggal I 
Maret 1954 dipindahkan ke-kantor 
Polisi Seksi I, kamar no. 8. Harap 
fihak jang berkepentingan maklum. 

ni 

tadi, tetapi karena ,/ondervoeding” 

(kekurangan makan), tetapi  rakjat 

umumnja menganggap orang2 huku- 
man tadi kuwalat, 

Tapi ternjata pertjobaan  tractor 
Cat D-4 hari Senin dapat berdjalan 
menurut rentjana. Dengan begini bu- 
pati Purwodadi hendak  merobah 
pandangan rakjat Purwodadi setjara 
njata: merobah tachajul dan mem- 
perlihatkan baiknja mekanisasi per- 
tanian, Semoga usaha ini membawa 
hasil baik, Purwodadi madjul   

HARGA MAS. 
HARGA MAS DI SEMARANG 

Semarang: 23 Pebruari 1954. 
24 karat: djual Rp. 38,75 : beli » 38,50 

(22 karat: djual »..36,— 
: i ». 34,50 bel 

Djakarta, 22 Pebruari. 
24 krt. tiap gr. Rp. 38.50: 
22 krt. tiap gr. Rp. 37.50. 
Surabaja, 22 Pebruari. 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.60 nom. 
para 22 Pebruari. 

ntakan tiap tael STR. 
148.50 beli, Str"$ 154.50 dian 
Peang, 22 Pebruari. 
antakan tiap tael 

250.625. 2 Pa 
London, 22 Pebruari. 
Harga emas dipasar intkrnasi 

nal jang ditjatjat di London hari 
ini menurut hitungan dollar Ame 
rika sbb: 

Beirut tiap ounce 35.23. 
Macao tiap ounce 37,09. 
Bangkok tiap ounce 37.86. 
MMA
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U ara : 
Petik s 

     
Mengkilap Disisih 

meskipun kelima propinsi 
“dari Birma dan disebe 
Penduduk wilajah Th: 

   

     
         
    

ingan Ba engan tetangg 
chawatir akar 

- 

“Kami mendengar buat perta- 
Ima kali tentang bagaimana dae- 
rah kami dapat diserang” dari 
luar ialah tatkala kami memba- 
tja surat2 kabar asing,” kata se- 
orang perwira tertara didaerah 

| watiran Inggris dan - Amerika 

Minh menjerbu kenegara tetang- 
jga Thai, jaitu Laos jang kini te- 

lah dilakukan 
| Washington lebih merasa chawa- 

tir daripada kami sendiri,” kata- 
nja lagi. Wilajah Thai utara dili- 
puti oleh tanah2 subur dari lem- 
bah2 sungai utara dan selatan, 
jang mendapat airnja dari kali2 
jang mempunjai sumbernja di- 

     

  

  

  

    

inai ers Nardjpegunungan pada tapal — batas |lam pengawasan istimewa. Akan te 
bertudjuan untuk ,,mem- | Ti. Kok beberapa mil djarak- 'tapi Hibah Ae He rAgka “angs rat 1 " | iongkox, De |, api p pemeri bis perkuat kekuatan? pertahanan | nja disebelah utara. Antara su- jdan malah tidak berniat Juntuk mem | 

dan  memp tinggi tingkatan ngai2 itu terdapat rentetan gu- (basmi perdagangan gelap itu sama 
« aa ”, Permintaan inil nung2 jang tidak begitu tinggi, Isekali. 

lakukan tepat 3 hari sesudah | hutan balantara jang hebat2 | Orang2 Bara, jang cynis mengatal 
diumumkannja. 1 etudjuan jang ditanami oleh kaju  djati Ikan, bahwa mereka  menangkapi 

dja-sama Pakistan- rki jang mahal harganja itu. saudagar2 Tionghoa itu hanja utk. 
dalam lapangan politik dan | ' ea memberikan agar perdagangan jg 
ekonomi, aa 6 Djuta jg hidup makmur. banjak memberi untung itu berpin- Dalam pada itu dari Wash- k Kira2 6 djuta djiwa, atau seperti- 
ington diwartakan bahwa ne- ga 2 Batak penduduk, Thai ber 
merintah Amerika Serikat Iga ibagian | utara. Kebanjakar 

, TO na ana not dari mereka adalah petani jang sa- 
akan bertindak dengan tjepat yngat mudah dapat mengumpulkan 
untuk memberikan » bantuan | pasir padinja jang setiap waktu da- 
militer jg telah diminta o'eh Ipar didjualnja dengan harga tinggi. 
PM Mohammal Ali dari Pak's | Untuk buah2an mereka tinggal me- 
tan itu. Demikian menurut metik sadja dihutan-hutan. Mereka 
sumber2 jg berkuasa hari Se- , tahu sajur2an tumbuh dengan gam- 

nen, Mereka ini menambahkan | Pers dimana-mana,” Antara pendu. 
'bahwa presiden Eisenhower da tampak periiidean jan TM “Pada 23 NT 7 ng njata. Pada 
lam minggu ini akan menge- | penduduk bagian selatan banjak ke 
luarkan suatu pernjataan bhw | /ihatan tanda2 tentang perhubungan 

' Pakistan dapat diberi bantuan2 | mereka dengan penduduk Malaya 
sendjata Amerika menurut un | Penduduk bagian “utara berbadan 
dang2. Selandjutnja akan di aan un .. San pa Han 

Kat : : "si IMungkin. mereka lebi ekat kepa- 
umumkan bahwa suatu 2.0 da golongan penduduk Thai Dan ig 

militer AS sedang “dikirim Xe Idatang kelembah-lembah sungai itu 
Pakistan utk menentukan setja | Jjuga pada 2,000 tahun jang lam- 
ra tepat peralatan2 jg akan di Ipau dari Tiongkok. 
berikan kpd. Pakistan jg akan | Mereka memakai pakaian jang se 
dapat digumakannja setjara se-  derhana jang terdiri daripada tjela- 

ltr ia ungan '"a Ik sarong dan kemedja dgn. 
efektif?nja. Dalam hu 8 oi Mba dikepalanja “dan dipung- 

    

ia Tenggara Je Aman Dan M 
“Thai Sangat Subur Tanahnja — Buah2an|- 

dja—Perdagangan Dan Smokkel Sangat |p 

Stackhouses Chas Utk ,,Suara Merdeka”) 1s. 

AN utara Thai hidup dalam aman dan damai dan semakin 
si itu disebelah barat berbatas dengan da- 

: Mann er o CL 

. 5 ai utara itu hidup dari I 
mlah ketjil dari mereka malah telah mind kaja pula oleh kure- 

aa 'tangga2nja jang tidak baik nasibu 

Nee wilajahnja boleh dikata terhitung j: 
itu baja seperti s1e- | dik: ung jang paling aman di | bahaja jang mungkin akan mengantjamnja. 

Jita. Berita itu mengenai” kecha- 

atas Thai bila pasukan2 Ho Chi | 

itu. ,Rupanja | 

Betjak Roda Tiga 
heri se- | « 

oleh perang Indo Cina jang te- 
hasil pertanian dari | ' 

  

    
    

lakangan ini pedagang2 Tionghoa   sangat aa r ukan Dora 

gangan gelap dengan  pasukan2 
gerilja Monehon TMT beam. 
tang) jang berkedudukan di Bir- 
ma Utara, dengan mendjual ke- 
pada mereka alat sendjata, mu- | 

inisi dan barang2 keperluan seha- 
ri-hari dan menerima sebagai tu- 
karan opium dan wolfram, jing 
ditanam serta digali didaerah2 
dngrah: pegebungan Mirna” "Ine Al Nenek Jetara talak diadakan 

dengan diatas pemerintah KEi- ' 
gungnja tergantung sebuah pisau hu 

“berbitjafa sekertaris pertama da- 

kan 

| wang tahun ke-36 dari 

senhower djuga “dengan kuat 

mendjagakan kepada persetu- 
djuan Pakistan—Turki jg di 
umumkan baru2 ini (Antara). 

tan dalam sarongnja. Mereka ting- 
gal dalam rumah2 jang gelap serta 
dingin didalamnja, "jang lantainja di 
bikin tinggi dari tanah dan dikeli- 
lingnja batang kaju rimbun. 

| Penjelundupan ramai di- 
dak. 

' Penghidupan dikota-kota sebe- 
'Jah utara Thai djauh lebih mu- 
| dah. Toko2 banjak  memperda- 
'gangkan barang2 impor, bedak 

  

BENAR INDIA HENDAK 
USULKAN GENTJATAN 
SENDJATA DI INDO- 

CHINA. 

: delegasi India pada serta minuman tidak keras dari 
malam Senin membenarkan, bah- Amerika, sabun dan mesin2 da- 
wa Perdana Menteri India: Jawa- “Ti Inggris, barang tekstil dari 
haral Nehru, sedang mempertim- Eropah dan Djepang. Didjalan- 
bangkan untuk mengadakan se- djalan raja kita melihat “ silang 

: Seenyeasan Bae aa! Aa mobil MEN sertask 
: embak- “3E- jeep2 jang mengkilap disamping? 

@o-Ch'ia. Tapi sumberZ tersebut hetja roda tiga dan kereta2 ku-| 
nenjangkal, bahwa wak? India da. 3 

pada PBB Krishna Menon telah ' Sumber kemakmuran ini seba- 
mendekati lain2 delegasi untuk gian besar adalah hasil dngn: 
mendapatkan bantuan bagi seruan- dagangan gelap dengan Birma 
naa ape dan Indo China. Sampai saat be- 

PE 2 

Tentara Merah Usia 36 Th 
Djaminap Jg Utama Bagi Rakjat Sovjet 

TENTARA SOVJET adalah djaminan jang paling utama bagi 
rakjat Sovjet, Demikian dikatakan oleh siaran radio Moskow jang 
ditangkap di Paris hari Senin berkenaan dengan hari ulang 
tahun ke-36 dari pembentukan Tentara Sovjet pada tgl. 23 Fe- 

bruari ini. Siaran itu berseru kepada para anak buah Tenta- 
ta Sovjet untuk melaksanakan kewadjiban2 mereka dan untuk 
selalu siap sedia mengusir serangan musuh terhadap tanah air 
mereka. Siaran itu lebih djauh mengatakan bahwa dalam waktu 
sesudah perang dunia II Tentara Sovjet diperlengkapi setjara 
modern jang dapat mendinginkan kepa panas jang mungkin 
berusaha untuk menjerang Sovjet Uni. 

r 

  

£ 

. Selandjutnja dalam siaran itu 

rang maka perwira2 Thai 

.tan lebih dahulu dengan perantara- 

lakan sanggup mempertahankan 
daerah utara itu. Mereka meren- 

Ingah, tapi divisi Thai jang ke-7, jg 

tak dapat dimasuki manusia itu. 

tara“dan polisi Thai telah menang- 
kapi banjak dari saudagar2 Tiong- 
hoa jang disangka mendjadi pemim 
pin dari perdagangan gelap itu dan 
beberapa kota katanja “berada da- 

dah ketangan bangsa Thai sendiri. 
Tapi alasan jang sangat bisa diteri- 
ma ialah pemerintah Thai terpaksa 
mengambil tindakan itu disebabkan 
desakan dari pihak PBB supaja 
menghentikan . mengadakan hubu- 
ngan dagang dengan pasukan geril- 
ja Tiongkok K.M.T. jang sering? 
melakukan perampokan di Birma 
semendjak mereka melarikan diri 
(kenegeri itu sesudah dikedjar oleh 
pasukan2 RRT. . 

Perdagangan gelap itu akan 
berdjalan terus selama Birma dan 
Indo China masih kekurangan 
makanan dan barang2 mewah. Pe 
“njelundupan tidak akan bisa di- 
basmi selama batas negeri itu me- 

gerilja Tionghoa KMT dari Bir- 
ma dilangsungkan baru2 iri ma- 
ka ada dua orang wartawan jg 
memutuskan untuk menjeherangi 
perbatasan Birma guna menemui 
serdadu2 tadi jang datang dari 

bersembunji lari sedjauh empat 
mil kedaerah Birma dengan ti- 
ada mendapat rintangan — se-| 
muanja ini terdjadi dikala pasu- 
kan2 dari kedua belah pihak sa-: 
ma didatangkan kedaerah itu: 
untuk mengawasi pengungsian 
tersebut. 

Ahli2 militer berpendapat, bah 
wa daerah perbatasan ini sangat 
gampang didjadikan pusat penjer 
buan atau infiltrasi. Tapi pendu- 
dek bangsa Thai tidak menghirau 
kannja. Mereka jakin akan sang- 
gup gangguan2 gerombolan2 “jg. 
terpisah atau gerombolan apa. sa- 
dja jang - mungkin - mengantjam 
amanan negeri mereka. 
.Sekiranja mereka akan dise- 

jakin 
mereka akan mendapat peringa- 

an djabatan rahasia mereka jang 
utuh, tapi mereka memang tidak 

tjanakan untuk mempergunakan 
”delaying tactic” (taktiek meng- 
hambat) untuk memperlambat ke 
madjuan pihak penjerang sam- 
pai bantuan? PBB dapat dikirim 
kesana. 

Didjaga oleh divisi ke-7. 
Sebagian besar dari angkatan pe- 

rang Thai dipusatkan di Thai Te- 

kabarnja adalah salah satu kesatu- 

Akan tetapi baru2 ini pihak ten- 

lewati hutan jang lebat dan kali 
jg mengalir di-gunung2 aa 

Waktu pengungsian pasukan | 

hutan2 menudju Thai, kemudian | 

sedang menudju 
. $ 4 

  

suatu pertemuan raksasa oleh ber- 
matjam-natjam partij dan orgarusasi di ipangan. Banteng Djakarta, pada 
waktu “peringatan hari anti-kotonial. Pada gambarf sementara peserta 

tempat rapat. 

  

dari konperensi mengenai Timur 
Djenewa. 

Buruh T. Priok 

Kerdja Sram- 
pangan ? 

Ra12 baru pesanan negara ke- 
tika diturunkan di Tandjung Priuk 
terpjata banjak jang bengkok. Hal 
itu disinjalir dalam parlemen, dan 
pemerintah dalam suatu ketera- 
ngan tertulis membenarkan bahwa 
hal seperti itu memang terdjadi. 
Kiranja bukan suatu rahasia la-j 

gi, demikian keterangan pemer'n- 
tah, bahwa tiara membongkar 
muatan dari kapal2 oleh buruh 
perusahaan2 jang bersangkutan 
sedemikian kasar dan kadang2 se- 

sadja, tetapi rupa2 barang, jang 
ket:ka masih dikapal dalam keada- 
an baik, setelah diturunkan dikade 
mendapat kerusakan ketjil atau 
besar YAntara). 

Persetudjuan Per- 
“dagangan - Indo- 

nesia-Russia 
DIKALANGAN DAGANG Be- 

landa di Diakarta Senen malam 
tersiar kabar, bahwa antara Indo- 
nesia dan Sovjex Uni tertjapai sua-' 
tu persetudjuan perdagangan. In- 
formasi itu diperoleh dari sumber- 

“ini hanjalah jang diterangkan ke- 
pada parlemen minggu jang lalu, 
waktu pemerintah menjebut pem- 
bifjaraan informil bulan Desember 
j. diadakan di Nederland antara 
perwakilan2 Indonesia dan Sovjet 
Uni setempat. 
Dalam pembitjaraan itu pihak In-   an jang. lengkap  persendjataannya, 

diberi tugas untuk mengawasi tapal 
batas sebelah utara dan untuk me- 
nolak setiap serangan jang datang. 
Divisi itu mempunjai tugas jang sa 
ngat berat. Meskipun kabarnja di- 

#'visi ini dilengkapi dengan pasukan 
berlapis badja serta meriam jang 
kuat, namun sendjata2 ini tidak ada 
gunanja didaerah dimana djalan2nja   ri Partai Komunis daerah Mos- 

kow, Nikolai Mikhailov, jang me- 

njatakan bahwa Tentara Sovjet| 
.mMempunjai perlengkapan sendja-| 
ta2 atom jang tinggi mutunja. 
Ketua Dewan Pleno Serekat2 Bu- 
ruh Sovjet, Nikolai Shvernik, me- 
ngatakan betapa pentingnja bagi 
entara Sovjet untuk dengan 

“awas mendjaga 

Pembersihan Par . 
tai Kominis Di 

Georgia 

RADIO RUSIA hari Minggu 
mengumumkan, bahwa partai ko- 
munis negara Georgia, 
asal Lavrenti Beria, telah meme- 
tjat lebih dari 3000 orang anggo- 
|tanja. Berita jang disiarkan oleh 
(radio Tiflis menjatakan, bahwa 
| bagian terbesar dari ke-3011 
orang jang dipetjat itu ,.telah 
melakukan  kesalahan2 dalam 
mempergunakan dana2 negara 

dan koperasi”. Radio Tiflis telah 
mengutip sekretaris I partai ko- 
munis Georgia, Mahavanade, ig. 

  

perbatasan2 ne- 
      

   

  

    

    
    
     

   
     

   
     

     

  

    
   
   

   

     

  

    

  

    

     
   

   
     

  

   

    

   
   

| Lebih djauh KB Tass mewarta- 
bahwa berkenaan dengan ha- 

ori ulang tahun ke 36 dari tentara 
dan angkatan laut Sovjet itu di- 
dalam teater pusat tentara Sovjet 
di Moskow dibuak eksposisi- ang- 

r rat dan angkatan laut 
alam pada itu djuga di- 
ramah2 istimewa dide- TE OP 

    
   
         

     
sa2 dai 2 seluruh negeri me- | telah mengatakan, bahwa peme- 

ngenai kemenangan? tentara So: | (jatan2 itu telah dilakukan sedjak 
“vjet dalam perang saudara (da- kongres terachir dari partai itu, 
      

  

   

    

    

  

   
    

  

Pa Ke AA Ok jalah hampir dua tahun jang lam 
pau. 

» Akan tetapi penindjau2 Barat ber 

e- Ipendapat, bahwa sebagian besar da 

Iri mereka itu adalah pengikut2 Beria, 

. Ibekas kepala polisi rahasia, jang se- 

iga, perti Stalin, berasal dari Georgia. Be 

a (berapa pembesar dari Georgia telah 

11 itembak mati bersama-sama Beria 

am | dalam bulan Desember jl. 

ka, Lain da 
. diadakan pert: 

fiperidaa mo“... Mahavanade telah mengetjam re- 

la Ka Mar, Tse-tung dari Sapa komunis dan mengata- 
RRT berkenaan hari kan, bahwa dari djumlah sen 

: Ae MPa NE baru jang masuk partai komunis ter 
tukan Tentara Merah pada h ta sara sedikit kaum buruh”. 

23 Februari ini telah mengirim-|Menurut pendapatnja penggelapan? 
kan utjapan selamat kepada PM |jang sering dilakukan membuktikan 
Giorgi Malenkov dari Soviet Uni. (rendahnja mutu didikan ideologi da 
Utjapan2 jang sama telah diki- |jam partai, sebagai tjontoh disebut- 

rimkan pula oleh PM merangkap |kannja beberapa anggota jang telah 
menteri luar negeri Chou En-lai mempergunakan kedudukannja, da- 
kepada menteri luar negeri Molo- |lam partai untuk keuntungan diri sen 
tov dari Sovjet, Djuga Chu Teh,|diri. 
panglima besar Tentara Pembeba- 
san Rakjat Tiongkok mengirim-| 
kan utjapan selamat kepada ke-| 
pala staf Sovjet Marsekal Bulga- 
nin. (Antara), PARE 5 

          

  

    

  

   

    

Dianggapnja perlu untuk mengada 
kan reorganisasi dalam partai, untuk 

mengachiri kesalahan2 itu. (UP — 
Aneta), :   

Sa kana 

,sangat buruk dan hutan2 serta sa- mikian keterangan resmi minggu jg. 
wah2 jang berbentjah tidak memung 
kinkan perhubungan antara satu 
tempat dengan jang lain. Sekarang 
pasukan2 Thai dipusatkan pada ko 
ta2 besar dan penghidupan mereka 
tidak susah. Keadaan mereka djauh 
daripada siap untuk menghadapi 
suasana perang. Dari luar kita li- 

negara has kedudukan lima propinsi itu sa dagangan antara kedua negeri itu. 
ngat berbahaja, tapi penduduknja 
sendiri tidak merasa chawatir. 
Permintaan mereka hanjalah supa 

ja mereka djangan diganggu, supa- 
ja padinja bisa didjual dengan har- 
ga jang lumajan: dan supaja pihak 
berkuasa djangan mengambil tinda- 
kan sampai menjulitkan penjelundu 
pan ,,jang sjah” jang banjak membe 
ri keuntungan kepada mereka, 

  

1 
PASUKAN2 INDIA SAMPAI 

DI INCHON DENGAN 
SELAMAT. 

. Sedjumlah hampir 1.000 orang 
pasukan India jang dalam perdja- 
lanan pulang setelah melakukan 
'pendjagaan terhadap tawanan2 
non-repatriasi Korea pada hari 

ngan selamat, sekalipun terdapat 
antjaman2 dari Korea Selatan, 
bahwa mereka akan ditahan de- 
ngan kekerasan. Serdadu2 terse- 
but segera naik kekapal ,,Jaloga- 
pal” menudiu India. 

BANJAK ORANG PERANTI S 
AKAN DIDATANGKAN DI 

IRAN: UNTUK MENE- 
| GAKKAN KEMBALI IN- 
: DUSTRI MINJAK 

ABADAN? 
Sebag'an besar dari tenaga2 ah- 

jang mendjadi penasehat pemerin- 

orang2 Perantjis. Dem'kian menu- 
rut harian sore ,,Keithan” pada   tahui (Antara), 

“bertanja diri apakah keterangan me- 

donesia diberitahukan, bahwa  So- 
vjet Uni bersedia membeli dari In- 
donsia tiap2 tahun kira-kira 100.000 
ton karet jang bermutu rendah. Pe- 
merintah dalam keterangannja itu 

ngenai mutu: karet itu memang 

regel. Hal ini chususnja dan perda- 
“gangan dengan Sovjet Uni umumnja 
sekarang diselidiki lebih dalam. De- 

lalu. Dapat ditambahkan sesuatu 
pendapat jang pernah dinjatakan, 
jaitu “bahwa pembukaan hubungan 
diplomatik Indonesia-Sovjet Uni su- 
dah tentu akan mempunjai effekt se- 
besar-besarnja, kalau peristiwa itu 

dapat disertai oleh satu langkah jang 
njata, seperti suatu perdjandjian per- 

Sinar Matahari 
Tidak Di ,.Sia-Sia- 
kan” Di Russia 
SINAR MATAHARI di Sovjet 

Rusia dipakai untuk keperluan per- 
tjobaan2 dan perindustrian, — iakni 

untuk menghasilkan air panas, tena- 
ga dan pendinginan, demikian 1:e- 
nurut sebuah buku tilisan seorang 
sardjana Rusia, R. Boris Valentirovi 

Pitukhov, jang disiarkan oleh Radis 
Moskow. Dikatakan bahwa energi 

  

Nehru Serukan Sup 
hentian Tembak-Menembak Di 

: Indo-China 

PERDANA MENTERI India Jawahrlal Nehru pada hari Se- 
nin mengadakan seruan ,,dengan segala kerendahan hati” supaja 
diadakan penghentian tembak-menembak di Indo China. Dalam 
p.dato-djawabannja terhadap amanat presiden India Rajendra Pra- 
sad jang diufiapkan dalam parlemen, 
semua negara dan pihak jang bersangkutan dalam peperangan jg 

. paling lama dar paing sengit di Asia itu supaja mereka berusaha 
mendapatkan penghentian tembak-menembak 

rampangan, sehingga bukan ra'l2 

sumber partikelir di Amsterdam. ! kepada semua pihak jang bersang- 
Jang diketahui di Djakarta dewasa, 

: en Segala Rendah-Hati 

Nehru menjerukan kepada 

sebagai. persiapan 
Djauh jang akan diadakan di 

| Akan tetapi Nehru dalam pada itu 
mengatakan, bahwa India tidak ber- 
maksud "mengadakan tjampur tangan 
atasi mengambil sesuatu  tanggung- 
djawab dalam mengusahakan gentja- 
tan sendjata atau penghentian  tem- 
bak-menembak di Indo China. Ia 
mengatakan, bahwa seruannja jang 
sungguh2 ini diadjukan olehnja ,.de- 
ngan segala kerendahan hati” teru- 
tama karena berachirnja pertempu- 
ran2 di Indo China itu telah diusul- 
kan untuk dibitjarakan di Djenewa 
antara empat negara Besar, dan R.R. 
TY. oleh para menteri luar negeri 4- 

, Besar di Berlin. : 

Nehru mengatakan, bahwa karena 
soal Indo China itu akan  dibitjara- 
kan dalam waktu dua bulan - lagi, 
maka hendaknja dapat diadakan 
penghentian tembak-menembak da- 
lam mana tiap pihak tidak mening- 
galkan kedudukan mereka masing2. 
Dikatakan oleh Nehru, bahwa sela- 
ma dua tahun jang lalu kedua pihak | 
berganti-ganti telah memperoleh .ke- 
madjuan2 dalam perang di Indo Chi-: 
na.. Dalam peperangan jang .kejjil 
menurut perbandingan sebagai di In- 
do China itu adalah sulit untuk 

mendapatkan penjelesaian selama 
pertempuran2 masih berlangsung, ka- 

Keadaan ini akan bertam- 
ikata petjah perang 

  

    
dunia ketiga. Pada waktu ini adalah 
berbahaja untuk memulai peperang- 
an, sekalipun perang -ketjil. | 

Suatu gentjatan sendjata atau 
tjara2 sara lainnja hendaknja da ' 
pat diadakan untuk mengachiri 
bertempuran2 itu. Demikian Neh- 
KLS 

Nehru kemudian menjerukan 

kutan supaja berusaha menghen- 
tikan gerakan2 militer di Indo 
China sekarang “dengan - djalan 
penghentian tembak 3 menembak 
atau tjara2 lainnja. Ia  achirnja 
menjatakan harapan bahwa parle- 
men akan menjetudjui seruannja 
ini jang diadjukan dengan segala 
kerendahan hati, dan sekali lagi 
mengulangi pernjataannja bahwa 
India tidak mempunjai keinginan 
untuk mengadakan tjampur ta, 
ngan atau memikul beban lagi me- 
ngenai soal ini (Antara). 

- Dulles: 
Setudju  Berkonperensi ! 
Dgn RRT Bukan Berarti 

Mengakuinja 
MENTERI LUAR negeri Ame- 

rika Serikat, John Foster Dulles, 
pada hari Senin berusaha untuk 
menjangkal kekuatiran2 dalam ka- 
langan Konggres Amerika bahwa 
dilaksanakannja Konperensi Dje- 
newa jad. merupakan langkah per- 
tama dari A.S. bagi pengakuan 
Amerika thd. RRT. Pada hari 
Senin Dulles mengundang 16 
orang pemimpin Partai2 Repubiik 
dan Demokrat ke Kemlu untuk 
mendjelaskan kepada mereka bah- 
wa pemerintah akan tetap meme- 
gang teguh politiknja untuk t'dak 
mengakui RRT meskipun telah se- 
tudju untuk berkonperensi dengan 
RRT mengenai masalah2 Korea 
dan Indo-China Antara). 

— 35 orang buruh tambang pada ha 
ri Minggu terkurung dalam suatu tam 
bang di Fukuoka (Kyushu — Dje- 
pang) karena tambang dalam mana   “dari sinar matahari itu  semangkir 

"luas dipergunakan di Rusia untuk 
Saptu telah sampai di Inchon de- tudjuan2 perindustrian dan kerumah: yrapan bahwa buruh2 tsb., jang ber 

tanggaan. (Reuter). 
,Antara). 

'KONGGRES BAH. DJAWA.. 
SALAH SATU. Djawatan resmi” akan melangsungkan Konggres 

| bahasa Djawa di Surakarta. Maksudnja tentu sadja untuk memperbaiki 
| dan memelihara, karena memang banjak perkataan2 dari bahasa Djawa 
jang dipergunakan "untuk memperkaja bahasa Indonesia. 

Lepus daripada segala soal, tetapi kita harus setjara djudjur meng- 
Lakui Lanwa masih ada orang jang sering membesar2kan ,,Djawa-isme”. 

li dari luar negeri, jang disusulkan | Afalah pernah ada perkataan2 jang dapat memerahkan telinga jakni jang 
oleh Thornkild Rieber, orang A.S. | mengatakan ,,Djawa mendjadjah". 

| Oleh sebab itu, daripada hanja menimbulkan geger dan kita malah 
tah Iran, supaja menegakkan kem- | djauh daripada apa jang dimaksudkan, | 
bali industri minjak Abadan ialah | Misulnja dengan penerbitan2 jangebermaksud memperbaiki bahasa Djawa, 

tiduk usah dengan konggres. 
Setara ,,blokosuto” (berterus-terang) 

hari Minggu dengan mengemuka- | kelwu anggapannja terhadap apa dan siapa jang dari Djawa. Kalau kita 
kan bahwa berita ini telah didapat sudah tahu soal ini, lebih baik kehendak mengadakan konggres bahasa 
dar: kalangan jang dapat Me Djawa ditunda sadja untuk lain waktu. 

8 

—FpSepete Gadjal 

mereka sedang bekerdja itu dengan 
. mendadak bandjir. Hanja sedikit ha 

ada 600 yard dalam tanah tanah, da 
pat tertolong. 

lebih baik ditjari lain djalan. 

kita masih melihat orang jang 

aia Diadakan Peng-| 

|Ingan bangsa Asing itu. 

| Dasar Penjele 
| Rak 

| .. (Oleh: 

dang2. 
| “Bagaimana pendirian P.I.R. - me- 
Ingenai masaalah Swapradja, oleh 
Prof. Hazairin dinjatakan sbb.: | 

Swapradja dalam artian jang silam | 
jadalah suatu kesatuan kemasjaraka- | 

tan jang dikepalai oleh seorang ra- 
dja,: jang mengikat perdjandjian de- 

lam artian itu sudah tentu tidak da- 

satuan kemasjarakatan dari bangsa 
ikita sendiri - tidak ' mungkin 
mengikat perdjandjian dengan bang- 
isa kita Jainnja. 

Hal ini tidak berarti bahwa Swa- 
Ipradja harus hapus. Jang harus di- 
'hapuskan adalah hubungan jang tak 

sehat antara bangsa Indonesia de- 
Swapradia 

sebagai suatu kesatuan kemasjara- 
katan dalam lingkungan bangsa In- 
donesia dalam Negara Kesatuan ir- 

donesia jang berdasar Pantjasila. — 
jang salah satu tiangnja adalah azas 
kedaulatan rakjat —, haruslah mem- 
baharui dirinja dan  menjesuaikan 
dirinja dengan azas kedaulatap rak- 
jat tsb.., hal mana berarti bahwa pe- 
merintahan adalah ditangan rakiat 
jang berbentuk DPR dengan DPD- 
nja. Kepala Swapradja adalah me- 
rupakan Kepala adat tertinggi da- 

wakil dari Pemerintah Pusat. Demi- 
kian al. Prof. Hazairin. 

Djangan ,,Anut Grubjuk” 
Selandjutnja Mr. Wongsonegoro 

dalam pedafonja dalam rapat itu 
memperingatkan agar kita djiangan 
lekas ,,anut grubjug” dan 

pertjaja kepada kabar2 jang meng- 
gambarkan seolah2 keadaan negara 
kita katjau balau, perekonomian ki- 
ta merosot, dsb. Memang ada ana- 
sir2 luar dan dalam negeri jang se- 

ngadja menjiar?kan kabar demiki- 
an, agar rakjat mendjadi gelisah. 

P em. Akan Selesaikan: 

| Masalah Swapradja 
saiannja: Kedaulatan 

jat 
Sa NN Wartawan Kita) : 
PEDATO MENIERI DALAM NEGERI prof. Hazairin dida- 

lam rapat umum partai P.LR. komisariat daerah Surakarta digedung 
| Chuan Min Kuang baruZ ini menjatakan, bahwa kedatangannja ke 

Solo adalah untuk menjelesaikan beberapa soal tehnis mengenai ke- 
awaian dalam lingkungan Kasunanan dan Mangkunegaran dan 

sama sekali (dak menjinggung2 soal ketatanegaraan, jalah njenge- 
nai status dari kedua Swapradja di Surakarta. Dalam pada itu di- 
njatakan bahwa mengenai persoalan swapradja pada umumnja (ti- 
dak hanja Surakarta) hingga sekarang ini belum lagi mendjadi suatu 
ketetetapan bagi Pemerintah, tetapi dasar utk menjelesaikannja me- | 
mang ada jalah UUD sementara kita. Dan oleh karena mengenai 
perundang2an, maka jang berhak mengaturnja 
Kearah mana, kita tidak tahu. Nanti tentu akan diatur dengan Un- 

(Mesir Tak Akan 
Adakan Kerdja- 

   

  

   

  

   
     
           

    

     

   

    

   
     

adalah Parlemen. | menampakan manix oapan, 
DAN KEKUATAN BAGI L Aki) 
HARGAPERBOTOL Rp. 9. E 
BISA DAPAT BELI Di MANAT 
TOKO OBAT TIONG HOA:   

ngan negara Asing. Swapradja da- | 

pat kifdA selaraskan dengan negara | 
kita sekarang ini, “karena suatu ke- | 

akan | 

lam lingkungan daerahnja dan me-: 
nurut prinsip kenegaraan dia adalah | , 

'nah ketika tambang tua dalam mana 

“mereka sedang bekerdja roboh ring 
“sek. Hanja beberapa orang buruh Ia | 

mudah || 

| Denl | c Tr sama sa nggr. 
MESIR TELAH memutuskan 

untuk mendjalankan politik tidak 
mengadakan kerdjasama dgn Ing- 
gris, demikian menurut ketera- 
ngan menteri peperangan Mesir : 
Abdel Lat'f- Boghdadi kepada su- 
rafkabar ,,Al Ahram” jang terbit 
di Kairo pada hari Senin. Politik 
ini menurut Boghdadi dimaksud- 
kan supaia pangkalan daerah Te- 
rusan Suez tidak akan berguna se. | 
lama pendudukan daerah tadi mz 
sih diteruskan oleh pasukan-pa-! 

isukan Inggris bertentangan dgn 
| kehendak rakia Mesir. Bogdadi 

| menjatakan pula bahwa pemer'n 
Itah Mesir akan mengakui RRT 
|dan Albania pada waktunj?. Ia 
menambahkan hahwa pemerintah- | 
| nja bersedia untuk meredakan per-' 
selisihan2 antara negara? Arab 

     

        

  

(dan untuk mengusuikan digdakan- 
nja suatu perantaraan anfara Ir g 
dan Syria (Antara). | 

Ba an na ! 

£ £ : | 
Kumamoto (Djepang) pada hari Sab 
tu jbl: mati tertimbun batu dan ta t 

jinnja berhasil menjelamatkan diri. | 

  
LOTERIJ 

Djual Partij Besar dan Ketjil. 
Tiap2 bularnwada sedia. 

1 1 LOT, BF. Rp. 
3 LOT. B.LF. Rp. 
5 LOT. B..F, Rp 

19 LOT. B.L.F. Rp. 

Menu mana 

  

15. 
42. 
61, 
125, 

Ongkos kirim. dan  trekkinglijst 
vrij. Lot2 dikirim tjepat. Tiap2 
terlambat : datangnja  poswissel2 
atau lot habis, ditahan untuk laen 
bulan. 

AMIRUDDIN 
Kotakpos No 310 — MEDAN. 
  

Dr.A.E. Tendean 
Ahli penj. Djiwa 

Djl.  Pontjol 172 
tg. 24 Pebr. s.d. tg. 28 Pebr. 1954 

Keluar kota. 

  AN 

  

Obat jang kami andjurkan 

Keadaan sebenarnja tidaklah se- 

|| untuk 

| &  Amoebe Dysenterie el 
| 8 Medjan | (| 

: @e Buang? atr. | | 

Ki 

tnja Mr. Wongsonegoro katakan, 

-|hingga kini masih belum terlak- 

perti jang digambarkan itu. Keadaan | 
|keamanan kini telah meningkat ke- 
arah perbaikan, mulai tahun ini ne- 
gara kita sudah dapat ,,selfsuppor- 
|ting” dalam soal beras, dan tahun 
depan bahkan sudah tidak perlu la- 
£i import beras dari luar dsb. 

Mr. Wongsonegoro  menjerukan, 
agar kita semuanja membantu pe- 
merintah dalam menjehatkan ekono- 

' Mi nasional kita. Demikian a.l. Mr. 
Wongsonegoro. 

Pemerintah akan 
kan Masaalah Swaprradja 
Surakarta. : 

Pena “ita Wakil 
Ir. - Wongsonegoro- meristakan 

'kepada ”Suara Merdeka” bahwa 
Pemerintah memang berhasrat 
akan menjelesaikan — masaalah 
Swapradja Surakarta. Keadaan || 
jang tidak tentu seperti sekarang || 
ini djika berlangsung lebih lama 
lagi akan tidak baik akibatnja, 
-baik bagi pihak jang pro maupun 
ibagi pihak jang kontra. Pemerin- 
tah akan berusaha menjelesaikan 
nja dengan setjara “"zakelyk” de- 
ngan mendjauhkan segala senti- 
men. Untuk itu Wakil P.M. Mr. 
'Wongsonegoro tidak lama lagi 
bermaksud akan mengadakan per 
tukar pikiran setjara dari hati ke- 

  

    

selesai- | || 

Pm. 

ENTERO-VIOFORM 

Oa an 

Sekarang terdapat pula 
dalam sampul 

: berisi 2 tabl. 

ak
 

      

  

      

Bila Dokter 
tidak memberikan 
peraturan lain 3 X 
sehari 1 - 2 tablet. 

    

    

  

        

  

arga 
1 sampula 2tabl. :Rp.0.75 : 1 

B tabung 320 tabl :Rp. /.—0 | 

KANTOR - PENDJUALAN CIBA Uh 
HOPPENSTEDT | A IN 

8-np/ev.-303 

    
  

hati dengan pemuka2 partai dan 
organisasi2 jang berpengaruh me 
ngenai masaalah Swapradja tsb. 
Kapan maksud itu akan dilaksa- 
nakan masih belum diketahui, ha 

bahwa maksud demikian itu su- 
dah lama dikandungnja akan teta- 
bi karena kesibukan pekerdjaan 

sana. PS 
Dasar penjelesaian adalah: 
kedaulatan rakijat. 

Menurut Mr. Wongsonegoro  ps- 

njelesaian itu sebenarnja tidak perlu 
menimbulkan kesulitan, karena da- 
sarnja telah ada jalah dasar Pantia- 
sila dari negara kita dalam mana sa- 
lah satu sila adalah kedaulatan rak- 
jat, sebab jang nantinja akan  me- 
megang pemerintahan toch  rakjat 
sendiri jang diwakili oleh DPR de- 
ngan DPD-nja. Sebab tentu atas da- 

sar ,,the right men in the right 
place”. 

Dan harus diingat pula, bahwa 
kembalinja Swapradja tidaklah  ber- 
arti, bahwa Kepala Swapradja jang 
-sekarang ini dengan sendirinja akan 
tetap pada kedudukannja. 

Rambut putih 
djadi Hitam 

100”/, Garansi tidak luntur 

    
ISTIMEWA 

ATAS SEOALA 

KEISTIMEWAAN 

    
    

   

KRALI) MOHAMED SADIK DIOKRI | « PAK 
4 aa 

5 7 MEPRABON KULON-15/D 301 & P   
Semir ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir jalah tidak 
sJanas seperti lain2-nja. Tanggung 
erasa dingin. Smeer ini mempy- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- 
baja bagi kesehatan otak, maupua 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Dijanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke 
"elurub Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. 3   Ki Bloko Suto, 

Mentjari Agen” baru seluruh 
indonesia, Eau 

     
        

  

     

  

Pada hari RABU, tanggal 3 MARET 1954, akan diadakan lelang 

besar untuk umum. 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

GEDUNG G.R.ILS, 

Adapun jang dilelangkan ialah berupa kaju djati pertukangan dan 
kaju bakar jang terletak di penimbunan2 dari Daerah2 Hutan: 
INSPEKSI Bag. HI, KEBONHARDJO, MANTINGAN, SEMA- 
RANG dan RANDUBLATUNG. 

Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan jang 
bersangkutan. 

Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke 

»9 

79 

39 
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0 » 
.G ai ii 

Lan 2 1 » 3 
-. Besar Djawatan Kehuianan di Djakarta. Pi 

  

LELANG KAJU 

BODJONG No. 116— SEMARANG 

I, Bandung 
» HI, Semarang 

IV, Surabaia 
” 7 33 39 
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: nja ma sekali-kali 
ka in aseryatagn ini 

    

  

   
    

    

Iu dat lebih 
banjak orang berkenda- 

emakai ban 

  

  

  

    

    

    

   
   

   

       

      

      

      
    

    
     
    

       

         

      

   

PT, tidaklah masuk 

| diakal Tuan bahwa ban jang 

sangat memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan orang 

adalah ban jang Tuan harus 

   

   
1! Untuk Sesama 

TOKO SANGKURIANG 

   
     

       

   

      

   

    

  

    

    

    

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, | Banjak matjam alat? dari G.E. 
TOKO SELECTA, ” TOKO KAUW - 3 jak. mptia 

dan semua IMPORTIR2 'AU TOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia. 

“
2
 

  

Baru terima Sea 

| : . Band? He untuk Cons Jp 
AL eh 2 » fephur Six | 

Y Se UKURAN. Bar 13 
Pi 

    

  
1 Si 8 Sedialah 1 ih dulu sa Un kehabisan ! 

Persediaan ii 1 1 

N. V. Hande MN Hin Tea 
   

  

BODJONG 27 — TELP. 264 ' — SEMARANG   
  

|#Orang jang berbadan sehat dan 
Isenang santosa, dan djuga jang 
'corpore sano”, Artinja : Djiwa 

Ftoleh djiwa jang sehat dan kuat, 
'fdan untuk wami 
|Ingan perobatan, 'buat hilangkan 
(Enja jang adjaib, obat2 kuat ini 
|ingat bergata ' kepada semua tua 

            

    

  

    

   

H RADIA SUTRA MENJED IAKAN LEBIH DARI 1000 IEA- 
|8 DIAH2. TIAP2 PEMBELIAN Rp. 50-— MENDAPAT | 
Ik 1 Lucky COUPON (CO UPON HADIAH), JANG ME- | 
If MAKAI SERIE LETTER A, B, C, D.L.IL.-NJA. « : 

COUPON2 ITU, SEHINGGA MEWUDJUDKAN PERKA- 
TAAN2 JANG DIMAKSUDKAN, AKAN MENERIMA 
HADIAH JANG TELAH DITENTUKAN, SEBAGAI BE: ' 

"Hi PIAKARTA KOTA Mendapat 1 Radio Philips 
@ II SURAKARTA Mend apat 1 Stel Sheaffer Fountain- 

: TN pen Crest de Luxe 
(IP JOGJAKARTA Mendapat 1 Stel Shbaffer Fountain- 
Teu pen Yaliant 
| H4 RADJA SUTRA Mendapat 1 Stel Sheaffer Fountain- 

| pen Statesman 

   

    

| CALCUTTA Mendapat 1 Stel Max Factor 
SURABAYA “Mendapat 1 Stel Sheaffer Fountain- 

pen Clipper 
SEMARANG Mendapat 1 Stuk Waterproof Jacket 

| MALANG Mendapat 1 Stuk Raincoat (Djas 
IG 1 Hudjan) 
H ASIA Mend tpat 1 Stuk Arrow Shirt . 
H4 CHINA Mendapat 1 Stel Truval  Pijamas 

INDONESIA : Mendapat 1 Stuk Truval Shirt 
INDIA Mendapat 4 Stuk New Look U.S.A. 

Dasi 
Coupon2 tersebut berlaku mulai hari ini sehingga pada tgl. 
20 Maret 1954. 

Pergunakanlah kesempatan jang baik ini ! 

RADJ A SUTRA 

Bisa dapat beli :   

. IlcorEs NN Moavine Tablets on “Gotes Sisgins Mablota” 
Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat pen ting kepada manusia ! 

1 
kuat serta mempunjai tjukup tenaga atulah orang jang bisa hidup 
boleh mentjapai segala tjita-nja. Ingatlah bapa ,Mens sana in 
jang sehat itu ada didalam tubuh: sehat. Jaitu djika ingin memper- 
djangan lupakan GOLES KIDN EYING TABLETS untuk lelaki, 

a GOLES SISTERING TABLE TS, buah fikiran tabib2 jang terkenal dalam kala- 
penjakit2 serta menjehatkan dan. menguatkan tubuh oleh chasiat- 
telah terkenal dan tersebar seluruh dunia sebagai obat jgng sa- 
dan muda dari segenap deradjat dalem masjarakat. 

Si 

€ 3 

  

AGEN: Fie Min Yok Fong — Gg. Ba 10 Semarang 
5 Hway An Tong — Gg. Warung 3 aa 

Eng Tay Ho — Pekodjan 101 s3 
Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 5 

Toko Obat Selu ruh Indonesia. 
    
MaemMBMKMmamaMM 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 

Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 
Jjam bitjara . 
kumah: djam 7.00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore 
LS Elisabeth 1030—11.36 

  

     
   

     

    

  

   

Dapat di lever dari serat 
MESIN YS LILIN (condens aa units) f 
BROWN BOVERI ELEC TRO MOTOREN 
POMPA AIR (motor listr. & benzine)- 
COMPRESSOR (motor listr. & benzine) 

Firm SIDODADI aim 
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sREX" - HANJA UNTUK UNDANGAN DARI PANITYA 
6—9 (17 ih) YKORBAN GESUNG MERAPI OSE WANITA. 

  
sea TURUTLAH BERAMAL!!! 5 Ea 

  
li Pn Hal ki 

at HANYARD - CHARLTON HESTON 

      

      

    

Sebuah baki jang Tan ga dikenal karangan Irving Some kini di-filmkan ! 

5 Mengisahkan seorang suami terhadap isterinja jang membawanja ke- 

| kedudukan jang tertinggi ! 
Permainan Susan Hayward jang mengagumkan dengan dibantu 

“oleh Charles Heston, dua tokoh lajar putih jang kuat! ! 

PERHATIAN : MELULU KLAS IH DAPAT BELI DILOKET. 

29. Ini malam penghab.: 
Pan 5.00 100 5.06 ( 17 th) ANNE BAXTER 

—1 HE Jt ur GARDENIA" 
siwa BESOK MALAM PREMIERE 

5 METROPOLE” 5.-7.-9-(17th) 

   

WARNER Bros. 

Ranpotpa Scorr 
Bid ut 

| Brain yi Le i 

Km ne Ka ss “3 

       
1 “DOKTER WANITA) y 

Kawi. atu bete SA 

     

  

   

  

  “Perselisihan teraneh di barat. 

ertempuran dahsjat, romantiek da- 

| lam negara jang menang ! 

m8 ana adat kebiasaan ! Ini malam pengab.: SATA 9- (17th) 

“ng ang sesungguhnja, “darif James Cagney — Corinne Calvel 

et What Price Glory” 
(Color) 

Besok malam premiere 
25“ Djagalan 5-7 9.- (Seg. umur) 

Sik Yen — Huang Fong 

FU YONG SIAN 

TANGGAL: 2 Februari 1954 
0 na sambutan jang sangat luas bi- 

Lu maka diperpandjang satu hari lagi 

| ROBERT MM CHUM SUSAN HAYWARD 
alam 

»White Witch Doctor” 

      

    
   

     

  

    
        
    

    

    

    

    

    

  

  

       

      

  

5 - : Je aan ga 
#ebakakOnbainndikaseaypyarun 

A1 uu im aa AA — 

13 THE M-6-M WORLD- WIDE FILM FESTIVAL! 
: Ban Kata 

Nasi PREMIERE (i7'tah) ” PROGRAMMA PENGHABISAN:-| | " 2 | 

BA ORION sR EX” sMETROPOLE"«: "UP gx 
2 10.-4.30.-6.45. 9. | 1:00 - 2.30. 10.30 — 3.00 5 da 

“ROBERT TAYLOR 5 (Tugas 
2 san 

Baar Sikker Above and Beyond kits. 5 2 $ 
: Dibalik pertjintaan jang meliputi rahasia Billion dollar. ” : 

2th atikan djam mainnja ! ? (Kartu bebas tak berlaku). 4 j N L 

, dan PENGUSAHA MENGHATURKAN BANJAK TE- : An 
8 E 

pi SIH KEPADA PARA PENGUNDJUNG PAMERAN 
N 

FILM INI. : , "5 

) —--& 
Besok malam Gala premiere! : “ F3 

    

. 

Dalam delapan djam dk, , Suatu perubahan 

penting terdjadi pada Parker 251” ) 

Beberapa djam sesudah Tuan pergu- ta' pernah Hiasi dengan lain2 pena, 
nakan Parker “51” baru, terdjadilah karena hanja Parker “Sf"-lah mem- 
perubahan penting. Selagi Tuan me-., — punjai mata-pena dari logam istimewa 
nulis, mata-pena berubah bentuk me- ini. 
Durut keinginan djalannja tangan : Pilihlah untuk Tuan atau untuk hadi: 
Tuan ah2 pena jang terbanjak diminta didu- 
Apa jang terdjadi ialah, karena lapisan nia ini. 
San jang berharga diudjung ”. 'Mata-pena dapat dipilih sesuka hati. 

“51" berubah bentuk, sesuai 
dengan tjara Tuan menulis, Udjung ini Agar tertjapai hatsil baik 

oles sampai litjin sendiri dan ini, Fs Hn hal ini dan pena? lain- 
kan tetap sedemikian rupa. Akibatnja again pakailah Parker 

Gituliskannja mudah dan tjepat. seperti Cutak jang "pakai solv-x, 

  

Harga 2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— 
Distributir tunggal dan Servis - Reparasi : 

d LAWSIM.ZECHA-8&. Co., N.V. Nusantara 9 (atas) Ta 
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T wue! war! 1ve BEEN VI | cet RI7OF HIM, O'DOOLEY! Ir You 
LOOKING ALL OVER FOR TRY TO GIVE US AWAY, TLL BLOW 

Wa VON ah YOUR HEAD OFF) para 

WDY, WILLESAND MADAME wooamer! were IN H 
E WORLD ARE YOU 

Tao GOING 2 

     

ag 
Ta
rr
a 

Sy
nd

ic
at

e,
 
In

c,
 

Ava
 

TE 
Worl

d r
ig

ht
s 

re
se
rv
ed
. 

m3 
en

 
4
 

—
 

        

  

ie, 

  

Tunggu! Saja telah La Diamkan Ta dia, O' —— Merigapd Willie dan Nj. Moonmist! Hendak kemana engkau 

mentjari engkau dimana-mana. |. Dooley.  Djika engkau me- berdua? 
ninggalkan “kita, saju tembak an Ke Mau kita sedang lari. 

Rogers 2 6 kepalamu. 
    3 .Teehn icolor - si 13 th. keatas     2 

      

  

"CITY CONCERN CINEM A3 — 

  

  

  

  

SU 
bl 
SPAGCE 

"PHANTOM FROM SPACE" 

“Totoosed Thcu United Arlists   
  

Royal 5.00 7.00 9.09 INI MALAM.PREMIERE (Seg. um.) 

Hi 

Marine monsters in 5 world of 
fabulous beauty —and sudden terrors! 

  

  

Besok Premiere” GLOX” 55959 INDRA" SAS7 5015 Tt) 

TEA 

  

     

   

| Ame aman 
anda kiss...turn a 

    

   

€ Miss Julie Harrie 

8 in her prize-winning " 

' performance 

     

      

   that won the 

New York Critics' 

Cirele Award! 

  

    meat) Ba dian and Ciha Brogdwiky Ta 

ETHEL WATERS - JULIE HARRIS 
.” BRANDON DE WILDE 

Directed by FRED ZINNEMANN « Screen Play by EDNA and EOWARD ANHALT | 
Based upor the book and play by CNRSON MECULLERS « Prodircod Om thd siaga | 
"by Robert Whitehead, Oliver Rea and Stanley Martinesau « Associate Produgars.— . , 

EONA and EDWARD ANHALT 
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Type Pertj. ,SEMARANG”, —— Idzin No. 1492/111/A/17A 

  

: Ini malam penghabisan 1 Ini malam penghabisan 

SA 3 S9 
Loretta Young — Jeff Chandier 

“"BECAUSE OF YOU” Ta AKDIR IL L AH” 
" - -- Sa 

Grand Roxy 
5.00 - 7.00 - 9.00 INIMALAM “17 tah) SASEI.5 471 Siak 

        

      

    
     

   

   
    

  

    

   

   

  

   

   
     

       

  

          

    

   
     
         
   

  

   

  

   

    

   

   
    

  

 


