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«1 Mengenai kabar2 jang tersiar, ten 

£ 

.. SEDJIUMLAH buku dan madia- 
lah Celah dikirimkan oleh polisi ha 
gian. kesusilaan dan Djawatan So- 

« T 

djib di Surakarta 

“untuk membeli buku2, madjalah2, " gamba 
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  ji memetana ee pkai - 
N. V. ,,Suara Merdeka”. 
Hetami. "S4 1S 4 

Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, | ah 1798 Smg. 

: Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Setarga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11-— dalam kota Smg. 

2.— luar kota Smg. (semuanja su keterai). 
Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga efjeran 60 sen p, lembar. 

    

Pindahnja Markas Besar Komunis 
Malaya Ke Sumatra 

Komunis Malaya Sudah Hampir Kebabisan 
a Sendjata ? Ka 

' KEMARIN DULU telah tiba di Djakarta kembali dari per- 
“djalanan penindjauannja. di Sum atera Data” Bes: 2 ata ah 
Djakarta O. C. Morlard. Dalam penopperata jang diadakan 

ng hari Senin sore di Medan, Morland antara lain menerang- 
kan, bahwa berita jang dilantjarkan dari Singapura mengenai di- 
Nanaanann oleh kaum Kkomu nis Malaya margas-besarnja ke 
Sumatera sebagai berita ,,omong kosong (nonsense)”. ,,Ketidak 
benaran dari berita itu telah saja peroleh dengan positief dari 
per tatak Malaya”. Demikian Duta Besar Inggeris tersebut. 

. Menurut ,,Antara” Medan, Morland tiba dikota itu tgl. 17 Pebru- 
ari jang baru lalu, dimana ia telah mengadakan penindjauan se- 
lama $ hari di Sumatera Timur. Dalam penindjauannja itu, Mor- 
land telah temui djuga kepala daerah serta beberapa pembesar si- 

rai militer. Djuga ia telah adakan tamasja ke Prapat dan 
kundjungan kebeberapa perkebunan maskapai Inggeris didaerah 2... ngg 

  

Dalam keterangannja “epida war Morland mengatakan, bahwa ia dju 
tawan2 selandjutnja Moriand njata- ga ada mendengar desas-desus beri- 
kan djuga ketidak benaran berita2 ta itu di surat2 kabar. Tetapi ia sen! 
jang mengatakan se-olah2 kaum ko! diri tidak mengetahui peri-hal Said 
munis Malaya kini menjelundupkan ' Abubakar ini. Dikatakannja bisa dia 
sendjatanja ke. Sumatera Utara, Da: di ia ,sampai” di Malaya, dan da- 
lam hubungan ini ditegaskannja ba- lam hubungan “ini dinjatakan sudah 
gaimana kaum komunis Malaya itu | pasti pemerintah Malaya akan me- 
hendak menjelundupkan sendjata ke, ngambil tindakan2 terhadap dirinja, 
luar Malaya - sedangkan mereka se-| kalau Said Abubakar itu bergerak 

karang diketahui ,,hampir tidak | untuk merugikap pemerintah Mala- 
mempunjai sendjata2 lagi.” ya ataupun pemerintah Indonesia. 

R 
g seorang financier Daud Beu- 

reueh cs. jaitu Said Abubakar jang 
dikatakan kini berada di Malaya, 

| Mengenai keterangan Menteri 
Keuangan, Dr. Ong Eng Die di- 
parlemen baru? ini tentang sja- 
rai2 penanaman modal asing di 
Indonesia, Duta Besar  Inggeris 
itu katakan, bahwa ia belum 
membatja bagaimana bunji teks 
dari Menteri Keuangan itu. Ten- 
tang soal penanaman modal 
asing itu lebih djauh ia katakan 
sadalah tidak mudah untuk me- 
ngandjurkan penanaman. modal 
asing jang baru, selama tidak 
ada ketentuan disekitar modal 
lama jang telah tertanam”, 

  

2 Kraton 

Suwung ? 
8 pa 

Dalam hubungan h 2 jang 
menjatakan bahwa Sri an P.B.| Dalam soal penanaman modal keXI dituntut untukturun dari | asing ini, demikian Morland me- 
tachtanja, wartawan ,,Suara Mer- njatakan  pendapatnja,  banjak 

orang diluar negeri masih mera- 
|sa sangsi, sebelumnja  mengeta- | 
hui benar2 apakah modal mere- 
ka akan ,,safe” kelak dan dapat 
menarik keuntungan  seandainja 
ditanamkan di Indonesia. Oleh 
karena itu, demkitan katanja la- 
gi adalah sebagian dari peker- 
diaannja untuk mendapatkan ke- 
terangan2 jang '. ,,seteliti-telitinja 
tentang sjarat2 penanaman mo- ! 

deka” jang. mengikuti perkemba- 
ngan per'sfiwa itu dari dekat men- 
dapat kabar, bahwa didesa2 Luar 
kota — antara lain di Padjarg 
— Kni peti2h kebar jang menje- 
“satkan, jakni jang  menjatakan 
bahwa dewasa ini Kraton suwung. 
ang dzpat d'art'kan bahwa Radja 

ngan keluargania tidak berada 

  

   

   
    

  

Siapa jang menghembuskan berita dal itu. 3 IN 
itu, belum diketahui. Tetapi jang te- Mor erangkan, bahwa ke-j 
rang, kabar2 angin sematjam itu da- |sulitan2:jang diketemukan perke- 

at mengakibatkan hal2 jang tidak | bunan2 eris di Sumatera Ti- 
baik... Karena hingga waktu. ini jangy.Mur at kes 2 £ 
meninggalkan Kratari hanja Bana aan ni antara lain  disebut- - 
Sekar Kedaton, jakni jang pada hari kannja mengenai perselisihan an- 
Sabtu ini akan menikah dengan Mr.|tara buruh dengan pihak peng- : 
Atmodiningrat. usaha jang biasa terdapat dine- 

3 geri mana sadjapun. (Antara) 

Sementara itu fihak jang berwa- , 

ng Kosong” 
Komentar Duta Inggris Mengenai Kabar” 

'penindjau2 di Hanoi 

A
P
 

Menteri Perdagangen Amerika, Sinclair Weeks (kanan) telah menerima 
bendera Indonesia dari Njonja' Abdul: Hamid (kiri) sebelum pembukaan 
.Internationai Trade Fair” ai Seattle. Dibelakang Nionja Abdul Hamid 
berdiri. Young Han Choo, konsel dienderal Korea Selatan, C. C. Yang 

dari Taiwan dan Hamid, kensul Indonesia di Amerika Serikat. . 
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menghentikan gerakajs2nja hal 

Annam Tengah dan sepandjang 

kan2 VWietminh. Didaerah delta 

lebih 70 ribu orang gerilja. Pada 

Apakah rentjana Giap de- 
gnan divisi ke 308. 

Jang merupakan bahan kechawa- 
tiran utama bagi fihak Perantjis se- 
mentara ini ialah apa jang hendak 

diperbuat djenderal Giap dengan di- 
visi besi” ke-308, jang sekarang se 
dang menjusun kembali 50 mil. sebe 
lah. utara Luang Prabang. Fihak Pe 
rantjis menduga, bahwa Giap “telah 

mengurungkan - maksudnja — semula 
untuk melakukan serbuap musim di- 
ngin di Laos, dan telah memerintah 
kan divisi ke-308 itu untuk menudju 
kembali kebenteng  Perantjis Dien 
Bien Phu. Laporan2 jang diterima 
hari Rebo dari Dien Bien Phu me- 
matakap bawa tipis sekali kemung 
kinan dilakukannja serangam terha- 

  
kesulitan2 biasa. Ke- dap.benteng itu .berhubung dengan 

Sementara itu 
menerangkan, 

bahwa mungkin sekali “divisi..itu 
akan menudju ke Plaine des Jarres, 
dataran tinggi jang terletak 60 mil 

kuatnja pertahanan. 

  

masih mengusut 
siapa2 jang menulis dengan kata2 
jang tidak lajak di dinding2 Supit 
Urang depan Kraton. Lepas dari se- 
gala persoalan, pengusutan tsb. di- 
lakukan karena ada tulisan jang da- 
pat dianggap melanggar kesopanan 
dan tata tertib. 

Konperensi | 

lahf Suatu 
EdenfKetjewa Aka 

  

Rahasia Sorga 
Dunia Diselidiki hsmpir merupakan suatu tragedy 

sial Bandung kepada Djaksa Agung 

'unfuk diselidiki lebih djauh apakah 
buku2 dan madjalah2 tsb termasuk 

bersifai tiabul atau tidak. Buku2/ | kembali Dierman sekzrang. 
madjalah2 jang terdapa, di toko2 "1g : 
dan telah dibeli atau dibeslag olehj Berbitjara tentang soal netralisasi 
pihak berwadjib itu adalah: . Raha- 

sia Sorga Dunia, Sundal terhormat, 

“Gadis Lobang Kubur, Wanita sepan 

doang “Zaman, Decameron ke I dan 

ke aa Krisis Moril dan Usia 

Dewasa. Dapat dikabarkan lebih 
“djauh, bahwa Kementerian Sosial te 

| “menjediakan  sedjumlah — uang 

D'ierman Eden menjatakan, bahwa 
Djerman ialah suatu negara, 
terlampau aktif untuk melakukan pe- 
ranan sedemikian. Djerman jang se- 
demikian tak dapat dielakkan akan 
mengadu domba Timur dgn. Barat 
sehingga tak hanja membahajakan 
semua negara, tetapi lebih2 memba- 
haiakan rakjat Djerman sendiri. Su- 
dah tentu, bahwa dengan demikian 
akan bangkit kembali militarisme 
D'erman dan terulang tragedi dalam 

    

       

    

22 

PARI 
jang tjabul atau bertenta- 

dapgan kesusilaan. Demikian 
porkan oleh Djawatan Sosial Dja 

  

wa Barat tahun2 antara kedua perang dunia. 
Ta ta Perlutjutan sendjata, jg. permanent, 

TA dan netralisasi Djerman tak meru- 
pakan .usul2 jang praktis”. Moskou 
tak sungguh2 menghendaki suatu 
Djerman jang netral, tetapi bermak- 
sud menjebarkan komunisme. diselu- 

ruh Djerman dan mengasingkan 

Dierman dari Eropa Barat. Tudjuan 

pertama politik luar negeri  Sovjet 

ialah untuk ,,mendjamin penarikan 

mundur A.S. dari Eropa”. Tentang 

usul perdjandjian keamanan jang 

(telah dikemukakan oleh — Molotov, 

      
   2 'Tasmania Terta- 

k Pada Suami Ratu 
00. Elizabeth 

    
    

   

  Kh SUATU harian di Sydney 
| menjatakan bahwa gadis2 ig. 

tjantik2 di Tasmania telah 

Men duke of 
inburgh (suami ratu Eliza- Ian ini diusulkan guna menghantjur- 

sa AN Na Ma Iko na SN ak hubu 
) “dengan mengedip2kan Ikan NATO dan meretakkan perhul 

ti bukaan padanja, ke- 8 hgan antara A.S. dan Eropa. Eden 

selandjutnja mengatakan, bhw. pem- tika ia berkeliling dipropinsi H3 
“pulau oa ban Ta Ba “Nibitjaraan tentang soal pemilihan 

   

  

Elizabeth II. Harian Sydney Ifumum setjara bebas di Djerman sa- 

Daily Mirror katakan bahwa |lma sekali bersimpang siur. Tentang 

pada mulanja duke “ketawa2 Il Austria, Eden mengatakan, bahwa 

ketika gadis2 di Hobart, kota | pembitjaraan soal ini ialah suatu 

| kelahiran bintang film Merle #ltrasedy karena setelah Barat menye- 

- 'Oberon, melepaskan keluhan2 Iltudiui siarat2 Soviet sebelum konpe- 

L.gan dipkan bulumata Nrensi, Molotov kemudian mengadju- 

| mereka ketika duke melalvi Ikan siarat2 baru. 

| mereka. Tetapi ketika gadis2 ||    
hiu mulai menarik2 ud Bawa hasil positip. 

Sa ha k Ka # N 5 : 12 1 

| badju Ke sena rta 1ip2- Sementara itu berbitjara dalam 

— kan matanja dalam resepvi2 sidang madjelis rendah  Dierman 
"Timur PM Otto Grotewohl me- 

ngatakan bahwa politik Dierman 

harus diberikan djaminan2 seba- 

gai berikut: i : 

aa mendjadi bingung. |. Suatu Djerman, jang diper- 

Hi Rebo ratu Elizabeth dan satukan, harus demokratis dan da 

dengan pesawat terbang moi, monopolie2 dan organisasi2 

olak dari: Hobart ibukota militer djangan sampai berpenga- 

1 ruh dalam negara. Con- 4 : 

Djerman  djangan 

| resmi dan memutuskan  kor- 
don pulisi dan menjerbu  ke- 

duke tadi dap berteriak? 
agai lazimnja gadis berte- 

    

  

    
   

  
    

  

   

P3 nia menudju ke 1 

KR nerville disebelah utara pulau TX : sampai 

1 sa dimana mereka “akan HM menandatangani suatu persetudju 

1 mendjadi tamu Rodric OCon- an militer. 
| ner ditempat kediamannja dw- 3. Tentara Djerman supaja ter 

|. sana, batas. 4 Djaminan2 keamanan su 

SA paja diberikan kepada Sovjet Uni     : mika PAN ea 

  

jang | 

Eden menegaskan bahwa perdjandji- 

Berlin Ada. 
Kegagalan ? 
pn Hasil2nja — Tapi 

Grotewohl Menganggap Sebaliknja 
KONPERENSI BERLIN adalah gagal, mergetjewakan dan 

pada beberapa saat, tetapi bagai- 
mapapun djuga adalah baik bahwa telah diadakan, demikian per- 
njataan menteri luar negeri Inggeris, Anthony Eden, dalam sidang 
madjelis rendah Inggeris pada hari Rebo. Eden memberikan lapo- 
rannja tentang konperensi Berlin ini beberapa diam sesudah Dewan 
Eksekufif Partai Buruh Inggeris telah mengumumkan putusan me- 
ngenai politik baru bertalian dengan soal pertahanan Eropa, ja'ni 
m2njokong sikap pemerintah Inggesr's menjetudjui persendjataan 

dan negara2 demokrasi  rakjat 
terhadap « kemungkinan agresi 
-Djerman. 

5S. Djaminan2 keamanan supa- 
ja djuga diberikan kepada nega- 
ra2 tetangga Djerman disebelah 
Barat. 

Grotewohl selandjutnja mengata- 

kan, bahwa soal pelantjaran perhu- 

Timur adalah chusus soal Djerman 
sendiri dan ia mentjela tawaran ko- 
misaris2 tinggi 3-Besar Barat, jang 
telah menjarankan tindakan2 itu. 
Menurut Grotewohl rakjat Djerman 
supaja mengadakan suatu  referen: 
dum untuk memilih antara suatu 
perdjandjian perdamaian dan  Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropa. Grote- 
wohl mengatakan, bahwa A.S. meng: 
hendaki supaja Konperensi Berlin ga- 
gal mengingat krisis ekonomi jang 
mengantiam A.S. Ia menerangkan, 
bahwa penarikan mundur pasukan2 

A.S. dari, Djerman akan memperle- 
mah kedudukan A.S. 

' Setelah menjerang usul re-unifika- 
si Djerman jg. telah diusulkan oleh 
menteri luar negeri Inggeris, Antho- 
'hy Eden, Grotewoht lalu menuduh 
bahwa PM Djerman Barat, Ade: 
nauer telah memperchianat  rakjat 
Djerman dengan mengemukakan be- 
berapa konsesi mengenai soal Saar 
kepada menteri luar negeri Peran- 
tjis. Georges Bidault. , 
Grotewohl meminta kepada pen- 

duduk zone Soviet, jang telah pergi 
ke Zone Barat supaja. kembali lagi 
ke Djerman Timur. Ja mendiandji- 
kar bahwa mereka tak akan dikena- 
kan hukuman. 
Menurut  Grotewohl  konperensi 

Djenewa j.a.d. merupakan langkah 
pertama ke pengakuan RRT. Ia me- 
meringatkan bahwa A.S: telah mu- 
lai mengakui Soviet sesudah selama 
16 tahu menolak untuk memberi- 
kan pengakuannja itu. Hal ini akan 
djuga  terdjadi dalam pengakuan 
RRT, Korea Utara, dan. Djerman 
Timur, demikian Grotewohl. Achir- 
nja ia menuduh bahwa menteri luar 
negeri A.S. John Foster Dulles dan 
P.M. Djerman Barat Adenauer  tc- 

  
lah menjebabkan djalan buntu dalami 

Konperensi Berlin, tetapi bagaimana 
ipun djuga menurut Grotewohl Kor- 
perensi Berlin tak dapat disangsikan 
mempunjai hasil2 jang positif. (An- 
tara-UP), 

ya 

1 

4 

den nala 

Peranjji: erantfjis 
Menghadapi Siasat Menghilang Divisi 

Besi Djendral Vo Nguyen Giap - 
PASUKAN2 UNI PERAN TIJIS hari Rabu melakukan sera- 

ngan2 diempat medan pertempuran, sementara 

Perantjis akan merupakan pendahuluan bagi satu penjerangan be 
sar2an sebelum tanggal 26 April. Di Laos Utara, Lan Pagi 

|Annam telah dapat 

| bungan antara zone Barat dan zone. 

Chawatir 1 

fihak Vietminh 
imana dichawatirkan oleh gg 

pantai Annam, pasukan2 Pei 
tis dan bumi-putra menduduki daerah2 jang ditinggalkan pasu- : 

sungai merah pasukan2 Perantjis 
melakukan gerakan2 untuk membersihkan daerah itu dari kurang 

.umumnja kalangan2 militer Pe- 
rantjis merasa gelisah akan kemungkinan, bahwa sikap ,agresif ig. 
makin berkurang” dari fihak Viet minh itu akan merupakan penda- 
huluan bagi djenderal Vo Nguyen Giap, achli strategi Vietminh, . 
untuk ,,membuka lajar ke Djene wa”. 

dari Luang Prabang. Tempat itu me 
rupakan pangkalan  Perantjis- jang 

penting jang menguasai djalan per- 
hubungan antara Laos Utara dan 

Laos Tengah. 

Pos gerilja di But Thap 
dihantjurkan. s 

Pasukan2 Uni Perantjis 
ngan dibantu oleh tank2 telah 
menghantjurkan pos komando: 
gerilya didelta, But Thap,, sesu-' 
dah pertempuran sengit. Desa 

de- 

tannja tenteram, ternjata 
pakan benteng “dibawah nal 
jang penuh dengan pasukan2 ti-s 
dak teratur Vietminh dan 

meru-i 
& 

tanah: 

dja dari Hanoidan sampai mag 
lam dari kota int kelihatan asap 
membubung dari rumah2 .- jang 
dibakar.  Semalam-malaman di- 
ibukota Tonkin kedengaran ben- 
tuman meriam. 

'Dipantai Annam  pasukan2 
Uni Perantjis dari operasi ,.Atlan- 
ta” bergerak ke utara dan barat 
laut darr pangkalan “Tuyhoa da- 
lam dua kolone. 

Satu kolone mentjapai pesisir 
20 mil sebelah utara Tuyhoa dan 
dengan  langsugg — mengantjam 
pangkalan Vietminh di Song Cau. 
Kolone jang kedua dikabarkan 
berada 30 mil sebelah barat laut 
kearah sungai Song Kyla. 

Tekanan fihak Vietminh. terha- 
dap Pleiku, sebuah pertemuan 
djalan jang strategis dipedalaman 

dihentikan. 
Pasukan2 patroli Perantjis jang 
bergerak sedjauh 20 mil sebelah 
barat dan 12 mil sebelah timur 
Pleiku tidak menemukan tanda2 
adanja kegiatan? kaum Vietminh. 
Sementara itu pembesar2 angka- 
tan laut Perantjis di Saigon meng 
umumkan, bahwa empat buah 
kapal perang Perantjis akan am- 
bil bagian bersama-sama dengan 
kapal2 perang Inggeris dan Ame- 
rika Serikat dalam latihan2 seku- 
tu jang tidak lama lagi akan di- 
lakukan diperairan Asia Tengga- 
ra. (UP) 

Christine Ke-2” 
Lagi Seorang Bekas Ser- 
dadu Amerika Berobah 

Kelamin 

DI KOPENHAGEN hari Re- 
bo diperoleh kabar bahwa lagi 
seorang bekas serdadu Amerika 
telah bertukar kelamin mendjadi 
wanita. Pegawai kantoran Char- 
les McLeed berasal dari New 
Orleans, jang telah  mendjalani 
d'nas militer dalam th. 1943, te- 
lah mengalami serangkaian pem- 
bedahan-bedahan dirumah sakit 
D'spebierg dan kini dikenal se- 
bagai Miss Charlotte McLeed. 

Dalam sebuah interviu dengan 
harian ”Aftenbladet” jang terbit 
di Denmark, McLeed menjatakan 
bahwa familinja tidak mau tahu 
lagi dengan bekas anaknja laki2 
itu jang sekarang berusia 28 ta- 
hun. 

McLeed masih harus mengala 
mi sebuah operasi, tetapi “jang 
terpenting ialah, demikian hari- 
an tsb, ia kini sedang mentiari 
dialan penghidupan jang memung 
kinkan ia tinggal lebih lama di 
Denmark, k 

”Aftenbladet” mengabarkan, ia 
tidak suka memberi tahu alamat- 
nia di Kopenhagen. (UP) 
KOMANDO TINGGI 

hari Selasa mengumumkan 
Perantjis 

bahwa 

PADA HARI Kemis siang, ke- 

maren kira2 djam 14.00 kantor 
redaksi harian ,,Nasional” Jogia 

telah diserbu oleh kurang lebih 
55 orang pemuda2 dari R.C. So- 

(lo, Adapun sebab2nja ialah kare- 
na dimuatnja sebuah” berita dari 
Solo jang berkepala ,,Dikrojok   ? Anak2 R.C.” 

Maa Kk Lagi n 

  

jang dimuat dalam 
“ 

AD aa La 

1 BE adik anteng 
2 sean K2 btn Gua $ 

D0 Hore insang 
Ta 

ami 

  

HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. 
bemiyenswmnsasdaonaeonsemianibeimnsdaeanmeenbaranyaeN min 

desai 
But Thap jang dari luar keliha- 

men-: 
djadi gudang sendjata. But ne 

| terletak hanja beberapa. mil sa-! 

S. 

Ai 

tertutup ,,Junta 

danja diberikan hak2 untuk m 

djib memegang pimpinan 
kannja coup tahun 1952 

pergi dari Medan, Sumatra 

   
La 

  

Jang Kec 

donesia Sidik D'ojosukarto dalam 

Djakarta melalui Semarang. . 

Minta Konsu- 

Putusan PNI Kalimantan 
Selatan 

MENJAMBUNG - berita tentang 

konperensi PNI- Kalimanta, Selatan 
iang ke-V di Bandjarmasin, lebih 
landjut ,,Antara” mendapat  ketera- 
ngan, bahwa hasil2 keputusan kon- 
perensi kebanjakannja mengenai ke- 
dalam, sedangkan jang mengenai ke 
luar, jang terpenting diantaranja, ia- 
lah ,.mendesak pembentukan konsu 
lat R.I, di Serawak, Kalimgntan 
Utara bagian Inggris”. 

Keputusan lain2nja ialah menolak 
pembebasan Sultan Hamid II setja- 
ra referendum jang dimintakan oleh 
kaum feodal-kolo, di Kalimantan Ba 
rat, menuntut pengembalian “Irian 
dengan selekas mungkin dan berdiri 
dibelakang pemerintah mengenai so- 
al keamanan dan pembagian propin 
si Kalimantan. Telah dipilih men- 
djadi ketua PNI wilajah- Kaliman- 

“tan Selatan, Machrus Effendi. 
(Antara). 

Huk Dikemudi- 
kan Dari Mos- 

? & 
kow? 

PRESIDEN Eliipina, Ramon 
Magsaysay, pada malam Kemis 
mengemukakan tuduhan, bahwa 
kaum Huk ada dibawah pengaruh 
asing dan ia menegaskan, bahwa 

  
taktik2 Huk mengikuti tjontoh 
Moskou dan Peking. 

Magsaysay menuduh, bahwa 
pemimpin2 Huk menggagalkan 
perundingan2 'penjerahan dan ke- 
djadian ini menurut - Magsaysay 
akan merupakan patokan jang 
berguna bagi politik jang akan 
didjalankan oleh pemerintah Fili- 
pina selandjutnja terhadap kaum 
Huk. Magsaysay lalu  menegas- 
kan, bahwa kepentingan kaum 
Huk tak mempunjai hubungan 
dgn. kepentingan rakjat Filipina 
Achirnja Mgsaysay menjatakan, 
bahwa bagaimanapun djuga dja- 
lan menjeraf tak tertutup bagi 
mereka, jang menghendaki suatu 
penghidupan damai. 

— (Antara-AFP). 
  

harian ,,Nasional” tanggal 23 Pe- 
bruari. Meskipun terhadap berita 
tadi sudah diadakan pembetulan 
(rectificatie) oleh pengurus R.C., 
jang dimuat djuga dalam ,,Nasio- 
na?” tanggal 24 Pebruari 1954, 
tetapi mereka masih belum mera 
sa puas, karena merasa kehorma 
tan mereka tersinggung dalam pe 
njiaran itu, 

    

  

 volusioner itu. Tentang sebab2 

kekuasaan otokratis mutlak, dan 'b 

nolak tuntutannja untuk manga 
en 

sir2 angkatan darat. Komunike utnj 
dari Dewan Revolusioner, 

  
Seorang mahasiswa Indonesia ikut serta dalam concours musik di Aus- 
tralia. Mahasiswa2 “dari 18 berbagai negara telah mengikuti concours 

ilinusik jang diadakan di Geeloug Grammar School di Melbourne. Di- 
antara mereka tampak Omar Mahdar (kanan) 

ke Australia. untuk mengikuti peladjaran 
ekonoini padu Brisbane University. 

2 TN 3. 1 | 3 Bagi PNI Swapradja Dalam 
ta 5 2 8 

'tinja Sudah Tidak Ada 
Barang Siapa Pertahankan Swapradja Itulah Orang 

ontra-Repolusioner. Dan Menarik Pandom 
Repolusi Ke Belakang: Kata Sidik Djojosukarto 

(Oleh: Wartawan Kita Sendiri) 1 
KEADAAN SWAPRADJA SURAKARTA seperti sekarang ini 

ada jg mengatakan tidak bisa dalam keadaan jang begini terus, maka 
| keadaan demikian itu disebabkan sikap 
sendri PADAHAL, DALAM REALITEITNJA SWAPRADJA SU. 
DAH TIDA ADA. Demikian kata ketua umum Partai Nasional In 

Suara Merdeka” dalam perdjalanannja kembali dari Kalimantan ke 

Tan Sidik 

   
— TAHUN KE IX No, 14. 
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dari pengunduran 

Nassir mendjabat 

jang 2 tahup jang lalu   
ragu2 dari Pemerintah pusat 

pertjakapan chusus dgn wartawan 

- P.N.L adalah partai jang mendu- 
ikung revolusi. Saja, dalam hal ini 

dus P.N.L., dengan sendirinja akan 
mendorong pandom sedjarah menu- 

idju kedepan. Dalam arti kata men- 
idorong pandom tersebut kearah 
'suatu titik dimana Swapradja tidak 
ada. Kalau dapat, ,,pandom” itu ha- 

Hina didorong kedepan. Tetapi andai 
kata tidak bisa didorong, maka 
.minimumnja ,.pandom” itu ha- 
irus berdiri ditempat. Dengan demi- 
'kian dapat diartikan, bahwa paling 
sedikitnja berarti Swapradja itu ti- 

idak ada. 
Barang siapa jang mentjoba ber- 

usaha menarik djurusan ,,pandom” 
itu kebelakang,  i.c. mempertahan- 
kan Swapradja maka dapat diarti- 
ikan bahwa jang berusaha itu adalah 
contra revolusioner. Demikia, kata 
Sidik Djojosukarto selandjutnja. 

Jang penting tjara beker- 
djanja. 

Atas pertanjaan selandjutnja me- 
ngenai djam bekerdja bagi kaum bu- 
ruh dimana pada belakangan ini 
ada lagi fihak, (diantaranja utjapan 
Natsir di Padang), jang menghenda- 
ki agar djam  bekerdja  diperpan- 
djang mendjadi lebih dari 40 djam 
tiap minggunja, Sidik mengatakan, 
bahwa baginja soal lamanja  djam 
bekerdja itu tidak merupakan soal 
jang penting. 

Saja tetap berpendapat — demiki- 
biarlah  pandjangnja 

djam bekerdja seperti sekarang. Te- 

tapi harus ada perbaikan mengenai 
tjaranja bekerdja. Efficiency dalam 
mempergunakan waktu 7 diam se- 
hari itu jang harus diperhatikan. 
Dengan demikian — menurut Si- 

dik — segala pekerdjaan tidak akan 
terbengkalai dan akan memberi ha- 

sil jang sebaik-baiknja. 
“Atas pertanjaan apakah keadaan 

ekonomi dalam keadaan ,,hellend 
vlak”, seperti jang dinjatakan oleh 

Abikusno Tjokrosujoso di. Djakarta 
dulu, dan kini kesan tadi dihidup-   kan kembali oleh keterangan2 Sjaf- 

ruddip Prawiranegara dan Mr. Jusuf 
Wibisono baru2 ini jang menundiuk- 
kan kurang baiknja keadaan pereko- 
nomian kita, dalam hal ini, Sidik 
Djojosukarto- menjatakan, bahwa ti- | 
dak ada alasan untuk gelisah meng- | 
hadapi keadaan jang sematjam ini. 
Hal mana karena ,.ups and downs” 
adalah soal djamak bagi tiap2 akiy, 

bat revolusi. Apa jang tidak baik pa- 
da waktu ini belum tentu akan te- 
tap tidak baik buat lain waktu. 

  
Redaksi .,Nasional” Diserbu Pemuda' R.C. 

Pemimpin redaksi .,Nasiona?” sdr. 
Pramono dan wk. pemimpin redaksi 
P. Werdojo (pak Besut) mendapat pu 
kulan2 dengan barang keras. Akibat 
pukulan ini sdr. Pramono meridapat 

luka2 berat hingga perlu dirawat di- 
rumah sakit, sedarig sdr. P. Werdojo 
sendiri sesudah diobati lalu diperbo 
lehkan pulang. Barang2 dikantor re 
daksi banjak jang hantjur, antara Ia 

  

|iuarkan pernjataan dalam baha- 

  

MEA Ta Koi EUR 

  

Bantulah 

DOMPET MERAPI 
  

  

Wakil Presiden Republik Mesir. 

Israel Sedia 

Banana 

EDISI POS. 

telah 

baik peletakan . 

Sementara itu sebuah komunike 

lalu untuk mejakinkan 
jang  otokratis, 

Merunding- 
kan Gentjatan Sendjata 
Untuk Menghentikan Tembak Menem- 

bak Dengan Jordania 
PEMERINTAH ISRAEL dengan resmi memberitahukan sek. 

djen. PBB Dag Hammarkjoeld, bahwa Israel menerima baik 
usulnja supaja Israel dan Jordania berunding tentang penslaksa- 
naan persetudjuan gentjatan sen djata antara kedua negeri itu, 
demikian malam Kemis kemaren diberitakan oleh radio Darusa- 
lam. Menurut siaran radio itu, pemerintah Israel dalam djawa- 
bannja kepada Hammarskjoeld menjampaikan djuga utjapan te- 
rima kasih bahwa Hammarskjoeld sendiri hendak mengetuai pe- 
rundingan Israel-Jordania, 

Sementara itu Hammarskjoeld di 
New York hari Rebo menerangkan 
bahwa ia akan mengadakan suatu 
konperensi antara Jordania dan” Is- 
rael pada tanggal jang akan ditentu 
kan olehnja sendiri djika tanggal in' 

tidak ditentukan oleh pemerintah 
Jordania.. Dalam suatu  memoran- 
dum baru2 ini, Hammarskjoeld te- 
lah mengusulkan bagi  diadakannja 

konperensi tsb untuk merunding- 
kan penglaksanaan persetudjuan gen 
tjatan sendjata antara Israel dan 
Jordania. Hammarskjoeld jang me- 
ngutjapkan keterangan tadi dalam 

konperensi pers, selandjutnja menga 
takan, bahwa agendanja harus ,dirun 

d'ngkap dalam konperensi itu sen- 
diri. Menurut  Hammarskjoeld, ha- 
nja soal2 konkrit jang bersifat ter- 
batas tentang penglaksanaan perse- 
tudjuan gentjatan sendjata itu jang 
akan dirundingkan dalam komperen- 
si tadi. Waktunja masih belum ma- 
sak “untuk membitjarakan soal me- 
mulihkan perdamaiap antara Jorda- 
nia dan Israel, demikian Hammars- 

kjoeld, tetapi diharapnja bahwa pe- 
rundingan jang bersifat terbatas itu 

dapat membuka “djalan bagi di pu- 
lihkannja perdamaian jang kekal. 

Panitia istimewa ten 
tang lembah sungai. 

Jordan. 
Disamping itu ' Hammarskjoeld 

menerangkan djuga bahwa ia akan 

membentuk suatu panitya istimewa 
untuk mempeladjari  aspek2 ekono- 
mi dan politik bagi perkembangan 
lembah sungai Jordan. 

Dikatakan, bahwa pan'tya itu 

akan diketuai oleh Ralph Bunche jg 
telah memperoleh hadiah Nobel un 
tuk usahanja dalam soal Palestina. 

Atas pertanjaan wartawan, sete- 

rusnja dinjatakan oleh Hammars- 
kjoeld, bahwa keputusan mengada- 
kan konperensi Djeneva tidaklah 
berarti PBB dilupakan. 
Menurut Hammarskjoeld, ja tidak 

akan pergi ke Djeneva diwaktu kon 

perensi. Ia hanja akan datang di Dje 
neva djika diminta oleh 4 negara. 

Tentang perlutjutan sen- 
djata. 

Mengenai soal perlutjutan sen- 
diata, diterangkan, bahwa ia 
akan berusaha supaja perdebatan 
tentang soal itu dalam panitia 
perlutjutan sendjata PBB diada- 
kan lagi djika  pembitjaraannja 
dengan delegasi2 menundjukkan, 
bahwa dilandjutkannja perdeba- 
tan itu adalah berguna, demikian 
achirnja dikatakan oleh  Ham- 
marskjoeld. 

Seterusnja dewan Keamanan PBB 

hari Rebo telah bersidang sebenta- 

ran untuk memperdebatkan lagi pe- 

  

Karena Ser- 

buan Tikus 
Daerah Cotabato Akan 
Dinjatakan Dalam Kea- 

daan Bahaja 
PRESIDEN Magsaysay diha- 

rapkan' dalam setiap waktu akan 
menjatakan provinsi Cotabato, Min 
danao, sebagai dalam keadaan 
malapetaka untuk , meringankan 
bentjana jang menimpa provinsi 
itu karena diserang tikus. Pada 
hari Selasa malam, kabinet Pili- 
pina bersepakat untuk meminta 
kepada presiden supaja  menge- 

ja setelah diterima laporan2 ten- 
tang situasi di Cotabato dan su- 
paja segera diambil  tindakan2 
jang tegas untuk mengatasi ke- 
adaan itu. Diwartakan bahwa 
Cotabato telah” diserang oleh ti- 
kus jang diumlahnja « mendekati 
satu miljard, 

in termasuk mesin tulis dan almari,   tapi berapa besar kerugian belum da 
pat diketamui. Fihak polisi dan CPM i 
segera mengambil tindakan2 seperlu ' 
nja. Pemuda2 R.C." tadi jang sedia ' 
nja hendak kembali ke Solo dengan / 
kereta api, setelah diperiksa oleh 
CPM lalu diantarkan dengan truck, 
demikian berita interlocaal dari pem 
bantu ,,Suara Merdeka” di Jogja, 1 

ngaduan Israel terhadap Mesir. 
Tetapi s'dang: itu dapat. dikatakan 

segera ditunda lagi oleh. kar8na tia- 
da jang mau angkat bitjara. 

Seperti diketahui, Israel telah me 

nuduh Mesir telah menghalang2i ka 
pal2 jang mengadakan perdagangan 
dengan Israel dan jang berlajar me- 
lalui “Terusan Suez. 

Ketua dewan tadi, . Leslie Knox' 
Humpo, dari Swiss setelah sidang di 
buka kemudian segera mengusulkan 

supaja s'dang itu ditunda hingga 
tanggal jang akan ditentukan nanti. 

Dikatakan, bahwa delegasinja ki- 
ni sedang mempersiapkan suatu nas 
kah resolusi mengemai soal Israel- 
Mesir tsb. (Antara—AFP). 

Putri Kra- 

    
adjib Undurkan Diri 

Kedudukannja Digantikan Letn. Kol. Gamal Abdel Nassir — 
) Nadjib Dituduh Menghendaki Kekuasaan Otokrasi Mutlak 

AFP MEWARTAKAN DARI KAIRO pada hari Kemis kemaren, bahwa Presiden Nadjib telah mengundurkan diri" dari 
djabatannja, dan digantikan oleh Letnan Kolonel Gamal Abdel Nassir. Berita lebih landjut mengatakan, bahwa Nadjib 
melepaskan djabatan2-nja selaku Presiden Republik Mesir, Presiden Dewan Revolusioner dan Perdana Menteri. Lebih djauh UP 

“mewartakan, bahwa Rebo malam setjara resmi telah diumumkan, bahwa Dewan Revolusioner telah menerima 
| djabatan. Nadjib 'itu dari segala kedudukan2 resminja, termasuk djabatan Presiden Republik Mesir dan djabatan ketua Dewan Re- 

: en iri itu, baik AFP maupun UP belum menjebut-njebut, Sementara itu dari Ke- 
2 dutaan Mesir di Djakarta, ,,Antara” belum “ana memperoleh kepastian tentang berhentinja Nadjib itu. Sebelum menggantikan Mo- 

| chamad Nadjib, Letnan Kolonel Gamal Abdel | jabat V ini 
. jang dikeluarkan oleh Dewan Keaag Mesir pada hari Kemis kemaren menuduh, bahwa Djenderal Nadjib ' menghendaki 

ya Dewan Revolusioner gagal dalam usahanja selama 10 bulan jan 
Nadjib supaja ia melepaskan tuntufannja itu, jang akan mendje rumuskan Mesir kembali kesuatu pemerintahan 
Dalam komunike itu disebut pula, bahwa Nadib telah mengundurkan diri pada hari Kemis, dan dengan demikian menempatkan 

| Dewan Revolusioner dalam suatu fait accompli dengan pengetahuan, bahwa tiap2 perpetjahan dalam keadaan seperti sekarang ini 
.Edak akan mendjamin keamanan. Komunike tersebut dikeluarkan, setelah diadakan sidang kabinet darurat, jang diikuti oleh sidang 

Revolusioner” Mesir. Nadjib tidak hadlir dalam sidang Junta itu. Nadjib mengundurkan diri, setelah dewan me- 
patkan hak2 veto terhadap putusan2 dewan. Dalam pada itu Nadjib menuntut pula, supaja kepa- 
gangkat dan menggantikan para menteri dan bak untuk memberikan promosi atau memetiat op- 
itu selandjutnja mengatakan, bah wa Letnan Kolonel Gamal Abdel Nassir telah membolehkan Na- 

3 sekalipun Na ssir telah terpilih sebagai pemimvin dewan itu sebelum didjalan- 
jang menggolingkan Radja Farouk. Ach irnja Nadjib dituduh mendjalankan politik tinggal dirumah agar 

dengan demikian memaksa Dewan Revolusioner menerima baik tuntutan2nja. (Antata-UP) 
SNN II” SI 
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( Setadju j : 
Bahwa Perkawinan Se- 
kar Kedaton Dilakukan 

Di Sasono Muljo 

Ma , Suara Merde- 

Ka” mengikuti perkemba 
Kn aa Kraton Sitara HUI 
dekat mendapat keterangan, bah- 
wa para Putri Kraton merasa 
tidak senang tentang akan lang- 
sungnja upatjara perkawinan Se- 
kar Kedaton alias Kus Saparijam 
(jang akan langsung pada tgl. 27 
ea Den dengan Mr. Atmo- 
iningrat ji ruangan Sasono 

Mulia jakni Pama MANA ke-XI, 
dikala masih bernama Pangeran 
Hangabehi — ajahnja Sekar Ke- 
datos. Perasaan para puteri. Kra- 
ton itu sekarang ini sudah sede- 
mikian luasnja, karena mengang- 
gap, bahwa kesalahan dalam soal 
ini tidak semata2 terletak difi- 
haknja Sekar Kedaton sendiri Ini " 
dapaf diartikan, bahwa para pute 
ri menghendaki upatjaga perkawi 
nan ifu di Kraton, 

Selandjutnja wartawan kita 
mendapat keterangan, bahwa pa- 
ra puteri bangsawan tinggi “itu 
menganggap tidak semestinja Se- 
kar Kedaton di-pondokan  diru- 
mah bekas Patih Sosrodiningrat. 
Apa sebab Sekar Kedaton tidak 
dipondokkan dirumah  familienja 
jang terdekat dan jang berhak: 
antara lain disebut-sebut rumah 
saudaranja jang tertua jakni Pa- 
ngeran Mangkubumi atau diru- 
mah Pangeran Prabuwidjojo. 

genai soal pondokan Sekar 
Kedaton itu sedemikian meluap- 
nja, sebenarnja tidak mengheran- 
kan. Karena pada waktu Repu- 
blik baru berdiri, Sosrodiningrat 
turue dari kedudukannja sebagai 
Patih Kasunan boleh dikatakan 
.didaulat” oleh keluarga Bangsa- 
wan sendiri. 
Sikap para puteri bangsawan 

tinggi jang demikian itu, mung- 

kin  menggontjangkan Kraton. 
Dalam hal ini menurut kabar2 
jang masih belum diselidiki ke- 
benarannja mengatakan, - bahwa 
pada upatjara perkawinan Sekar 
Kedaton itu — djika langsungnja 
di Sasono Muljo — para puteri 
bangsawan tinggi tersebut akan 
.mermboikot” upatjara. 

Lebih landjut menurut keterangan : 
jang diperoleh dari kalangan jang. 
mengetahui, sekarang ini oleh Pe- 
meristah telah dibentuk suatu Pani- 4 
tya. pang mempunjai' tugas antara , 

lain menjelesaikan — soal2 bantuan — 
Pemerintah Repifblik Indonesia pa- 2 
da Keraton (Civ? lijst). 

Pamitya jang dimaksud itu terdiri 

dari residen Subekti Pusporoto se- 
laku ketua, seorang dari Kementeri 
an Dalam Negeri selaku penulis, se, 
orang dari Gubernuran  Djawa-Te 
ngah. seorang dari Karesidenan &$o- 
lo, seorang dari Serikat  Sekerdia 

Kerason Solo”, dua orang dari fihak 
Sunam (Kraton). 

Pamitya tsb hingga" sekarang be: 
lum bisa dikatakan dapat melantjar 
kan pekerdjaannja, hal mana: kabar 
nja disehabkan Sunan belum. dapat 
menjetudjui gamengellingnja, 

kin sekali akan berakibat sema- | 

 



  

   

   

       

  

   

  

        

   

dataja 

hingga dengan demi! 
| akan katjau serta terben: 

kita di Nederland. 5 

   SA Sana mer Tasaarana ntas. Jalu, 

»Skleinzielig” belaka. Tetapi bil: 
ada tudjuan jang lebih geraffinec 
na aa re re tentulah Belanda 
di Nederland itu merupakan | 

  

    
   
    kemadjuan Indonesia.  Sendirinja 
tentulah 

peladjar2 
dimati-kan oleh tindakan2 jang 
Bukanlah sadja  peladjar2 kita 
tetapi terutama rentjana: 1 

ig tersia-sia. Dan ini harus ditjegal 
e sekarang difikirkan untuk 

“tinggi Juar negeri jang leb 
Perantjis -. dan tes 

       

      
    

u sifat pembalasan Belanda tadi hanja 
la dirasa-rasakan lebih mendalam, mungkin 

ineeid dar 

bagaian dari 

    

   ntuk digunakan guna pembangunan dan. 
e: ja kalau peladjaran mereka itu gagal: 

ini akan merupakan 'kerugian bagi Indonesia dalam usahanja 

mendidik kader guna memadjukan negara kelak. Dan memangnja bukan- 
lah sugtu kemochalan? bahwa memang inilah jang dikehendaki oleh 
Belanda dengan tindakan?-nja jang menjulitkan para peladjar2 kita Itu," 

- “Tentulah kita tidak mengingini 
berupa ,,geestelijk uitzet” jang kila tanam” dalam usaha menjekolahkan 

kita diluar negeri dan di negeri Belanda terutama itu, akan 
3 3 kleinzielig dari pemerintah Belanda. 

a akan mengalami kerugian karena-nja, 

Untuk ini, apakah tidak perlu mulai 

memindah- para peladjar2 kita ke perguruan? 
lebih besar suasananja? Di Inggeris, Skandinavia, 
na di Djerman dan Swiss 

ng ternjata mereka ini telah | 
ja merasa perlu mengambil 

Ibagai alasan dan akalan, 
nd jang harus diperbaharui tiap 

tjara jang sangat subiiel 
an hati para peladjar kita: 

ketenangan beladjar: Sendirinja 
la studie-plan para maha2d-siswa 

    

tindakan Belanda ini. 
bahwa 2000 orang peladjar kita 

Karaan uitzet” kita, -se- 
kelak setelah selesai peladjarannja 

ahu, 

bahwa kapitaal jang 

anan kita sebagaian akan mendjadi 

tidak-lah kurang2 

  

   
— Bank Gelap 
.. Terbongkar 
” Beberapa Orang Jg: 

: Dituduh Didengar . 
Keteranganja. 

Dari fihak Kedjaksaan didapat 
keterangan, bahwa kini soal bank 
gelap jang meliputi seluruh Indo- 

Di Semarang sementara orang ig. 
bersalah sudah didengar 

   

   

      

   

  

nerima surat kaleng dari Hong- 

— Tanah? Partikelir 
— Disekitar Smg. 
e. Jang Dibeli Pemerintah 
| Baru Seluas 348.0373 ha. 

  

   

     

  

(Memang dalam prinsipnja Pe- 
| merintah Daerah hendak mem- 

  

   

    

tak didalam kota besar Sema- 

“untuk sementara waktu dihenti 

| kan, disebabkan karena kesuli 
tan2 mengenai keuangan dan ia- 

| in sebagainja, demikian a.l. fihak 
jang berdekatan menerangkan ke 

— Selandjutnja ditegaskan, bah- 
“wa luas tanah2 partikelir didac- 

| rah kota besar Semarang dan di- 
perbatasan kota sbb.: 

Krapijak luas 611.6200 ha. de- 
ngan 7 buah persil, milik N.V. 
Cultuur -Handel en Bouw My 
Kembangan. 

        

luas 51.0465 ha. 
2 dengan 4 buah persil, milik NV:. 
E Bouw en Cultuur My. : 

5 abadan $ luas 101:2898 ha. 

i universitet2 jang sedia membukakan pintu-nja bagi para peladjar2 kita! 

Be . SOAL MERAPI DALAM SiI- 
e DANG DPRDS. 

: pada hari pertama dan kedua akan 

DPRDS Prop. Djawa Tengah akan 
mengadakan sidang pleno pada tgl. 

11, 12 dan 13 Maret j.a.d. Sidang 

membitjarakan chusus tentang seki- 
tar Gunung Merapi. Antara lain 
soal nasibnja sekolahan jang diung- 
Isikan,: djalan2, peternakan dan soal2 
sosial lainnja. Adapun sidang pada 
tgl. 13 Maret merupakan sidang 
peringatan ulang tahun ke-lIl DPR 

'DS Prop. Djawa Tengah. 
PEMALSU POMADE 

TERTANGKAP. 
Beberapa waktu berselang Polisi 

di Semarang telah berhasil menang- 

kap seorang jang tinggal di Kp. Pe- 
tolongan Semarang, karena dituduh 

pa. Tjap tsb. mendjadi haknja Lie 
Siong Phin di Djakarta. Bahan2 dan 
alat2 pembikinan pomade dapat di- 
sita, sedangkan terdakwa pun meng- 
akui dosanja. Dalam hubungan ini 
|selandjutnja Polisi - berhasit-mensita 
Lk. 500 botol pomade jang terdapat 
di Pasar Djohar. : 
DALANG WANITA: AKAN BI- 

KIN PERTUNDJUKAN 
» DI-IBU KOTA DAN 

SEMARANG. 
Sarworini kepingin dja- 
di dalang. 

Wartawan kita mendapat kete- 
rangan, pada tanggal & Maret 

“j.a.d. dalang wajang kulit dari 
| Klaten, Soepadmi, (satu2nja da- 
lang wanita) akan mengacrekan 

a jang dialami oleh sementara | 

ja ,kleinzielig”. Pembalasan ini ter-| 
(peladjar kita jang kini sedang asjiknja | 

untuk mnindjau keadaan disana. 

ngan tersebut akan terdiri dari 55 
orang. Oleh karena Sumatera Sela- | dag 

telah memalsu pomade Tjap Pom-| 

5010 
TRANSMIGRASI C.T.N.- 

Berhubung. dengan maksud untuk 

3 

'mengadakan transmikrasi bagi para 7 
|anggota C.T.N. ke Sumatera. Sela-| 
tan, maka sedikit hari lagi akan me 
lawat ke daerah tsb. rombongan jang 
terdiri dari masing2 kompie 5 orang 

Oleh karena di Djawa Tengah kini 
masih ada 11 kompie, maka rombo- | 

tan dipandang dari sudut pertanjan 
memberi harapan besar bagi para | 
tjalon transmigran, maka kini perha 

tian ditudjukan pada daerah tsb. 

ROMBONGAN KESENIAN 
MALUKU BERMAIN 

DI SOLO. 6 : 
Pada hari Kemis dan Djum'at ma: 

lam tgl. 25 dan 26 Pebr. :- .. rombo 
ngan Kesenian Maluku akan mem- 
perkenalkan kesenian Maluku .kepa- 
da masjarakat Surakarta bertempat 
digedung wajang orang Sriwedari. 
-Pertundjukan hari pertama jalah 

umum, sedang pertundjukan hari ke 
dua jalah Djum'at malam 
bagi anggauta Angkatan Perang. 
Pendapatan bersih dari pertundju- 

kan tsb akan disokongkan kepada 
para korban Merapi. 
SOLAT DJUM'AT DI MAS- 

DJID “SOLIHIEN” 
Dari fihak jang bersangkutan dida 

I Toko. Ba 

Kemis malam diperuntukkan bagi 

chusus| atau kepada keluarganja: Pemim- 

| DIMANA NJ. SOERJANI ? 

Njonjah Soerjani Wignjosiswo- 
jo, berusia 45 tahun telah hilang 
'di Tjirebon dan hingga berita 
ini ditulis belum ada  kabarnja. 
'Njonjah tsb, pada tgl. 10 . Pebr. 
(jl. berangkat dari — Djatibarang 
'dengan naik bis dan | membawa 

jang sedjumlah Rp. 3500.- ser- 
|ta sebuah besek b 

  

  

  

dagangan jang akan disetorkan 
kepada Toko Batik H. M. Jusuf, 
'Karanggetas 125 Tjirebon. Kehi- 
langannja Njonjah itu baru dike- 
'tahui pada tgl. 13 Pebr. setelah 

P menerima surat dari 
sb | 

| keluargan ima sura 
ti . jang isinja me- 

Iimunggu penjetoran uang. 

  

   
    

edjak 
itu keluarganja kemudian berhu- 
bungan dengan  kenalan2 dan | 
kawan2nja jang ada di Tjirebon, 
akan tetapi hingga tgl. 19 Pebr. 
'belum ada kabarnja tentang diri 
| Nj. Soerjani. D.harapkan, bagi 
siapa sadja jg dapat mengetahui 
'tennatg diri Plane Soerjani tsb., 

| supaja memberitahukan kepada 

|fihak jang berwadjib ditempatnja 

pin ,,Pustaka Surya”  Diatiba- 
Irang, Tjirebon. Njonjah Surjani 
adalah kelahiran di Pengging, 
Solo. , 22 

(PEKALONGAN -   pat chabar, bahwa mulai besuk hari 
Djum'at tg. 26 Pebruari ini di Mas- 
djid ,SOLIHIEN” akan dimulai de 
ngan solat Djum'at tersebut akan ber 
chutbah R.H. Muhd. Adnan Ketua 
Fakultet 

Muslimien dan Muslimaat diharap 
ber-Djum'at di Masdjid tersebut. 

KLATEN 
MASALAH KESEHATAN 

RAKJ 
Dalam bulan ini djumlah penderi- 

ta penjak't Lepra tinggal 97 orang. 
Mereka itu setiap satu minggu seka 
li diharuskan datang kerumah sakit 
jang berdekatan dengan  rumahnja, 
untuk mendapatkan obat2 (pengoba 
tan2) seperlunja. 
Diusahakan dalam permulaan bu 

lan Maret 1954 di Pedan telah di 
mulai persiapan? terhadap berdiri- 
nja sebuah Rumah Sakit Lepra be- 
serta alat2 perlengkapannja sebagai- 
mana direntjanakan. 

Desentri: 
Pemberian suntikan TCD   pertundjukan wajang kulit di 

Djakarta atas initatp R.R.I. Di- 
mana pertundjukan itu akan bers 
langsung, belum d dapat kepas- 
tian. : 

Setandjutnja dikabarkan, sesu- 
dah dari Djakarta, dalangsterse- 
but akan mengadakan tun- 
d'uukan di Semarang. Sebagaima- 
na diketahui, dalang supadmi 
pada isl. 13 Pebruar. malam te- 
lah nengadakan — pertundjukan 
wajang kulit distudio R.R.I. Su- 
|rakarta jang mendapat perhatian 
“besar sekali dan dengan demikian 
rupa?nja Djakarta tertarik per- 
S.t annja. 

D xabarkan selandiutnja bahwa 
serworini, seniwati jang terkenal 
Ji Solo sekarang sedang berusaha 
untuk beladjar mendjadi dalang 
wo ono kukit diuga. 

15 WANITA BEBAS DARI 
TAWANAN SOB. 

Atas keputusan Panglima Divisi 
| Diponegoro, sedjumleh 15 orang wa 
nita jang selama ini ditahan dirumah 
'(pendizra Bulu Semarang karena uru 
san SOB akan segera dibebaskan de 
ngan bersjarat. Hal ini, tg. 23-2 te-   Panggung : luas 67.6489 ha. Da- 

rat: 27.1200 ha. Sentua ini milik 
nja Stichting Liem Som Tjoan 

Ton: Kie Semarang. 2 5 
Miojo : luas 268.2469 ha. mi- 

lik Begrafenisfonds Kian Gwan. 
Simongan: luas 929.9687 dengan 
3 buah persil: Tjandi: miliknja 
Oei Tiong Bing luas 281.7755 de 
ngan 3 buah persil. 

arangkimpul: luas 18.3941 
miliknja NV. Cultuur Handel en 
Bouw My"“Kembangan. 

- Penggiling: luas 73.8443 milik 
nja Begrafenisfonds Kian Gwan. 

angan: luas 13.5150 ha. 
|. dengan & Tn miliknja Stich- 

— ting Seng Gwan Lip Kie dan jang 
lainnja Juas 44.5800 ha. 
Wonodri : luas 38.813! dengan 

3 persil milik Stichting Soei Bie. 
Peloran-kidul : luas 5.2186 ha. 

2 Na Stichting enno 
|... Panggung ang: luas 15. 
"8250 ha., milik NV Cultuur Mv. 

Mritjan : luas 5.8980 ha. milik 
Goei Ing Djien. 

Tanah Partikeiir jang di- 

Tanah2 Partikelir 
beli an 1 

- Bulu: luas 119.103 ha. dengan 
sebuah persil, miliknja NV Bouw 
My ”Bulu”. : 

      

jg. sudah di- 

  

Ham. 
| ““'Peterongan : luas 97.5185 ha. 

G3 Dendi milik N.V. 
  

dengan 405 persil, mili! 
Java: Bank: ena 
“Batan: luas 21.9989 ha. de- 

  

ngan 2 persil, miliknja Oei Tiong 
Ham. Ta Juna 
“Diumlah seluruhn 

tikelir jang ada- didal      tanah par- 
      

  

   
    

8417 ha. dengan persil2 jang lu- 

  

    

  

   
   

    

    

   

    

   

     
    
   

  

   
   

        

    

  

      

re
d 

Randusari : luas 190.4169 ha. | 
dengan 13 persil, milik Oei Tiong | 

san Kota Semarang ialah 2983. | 

“h ersebut 

lah diberitahukan kepada jang ber- 
sangkutap oleh direktur rumahpen- 

djara tersebut. Menurut keterangan, 
dengan pembebasan ini maka habis 
lah sudah tahanan wanita SOB diru 
mahpendjara tersebut tetapi untuk 
daerah Djawa-Tengah masih ada 30 
orang wanita jang lain jang ditawan 
ditempat didaerah Banteng. Dikabar 
kan, diantara 15 jg. segera dikeluar- 
kan. diatas terdapat seorang wanita 
jung akan dipekerdjakan dirumahsa- 

:kit militer Magelang, seorang lagi 

-jang akan kembdii menduduki kerosi 

nja djuga terdapat seorang isteri ge 
rombolan dan tadinja ditargkap kare 
na mentjoba masuk kota untuk me- 
ngundjungi keluarganja. : 
LEMBAGA PSYCHOLOGIE 

UMUM. 
Dari Dr. Paryana Suryadipu- 

ra, ketua Lembaga Psychologie 
Umum (L.P.U.) di Semarang, di- 
dapat keterangan, bahwa untuk 
memperluas usaha Lembaga di- 
sampingnja bahagian pengobatan, 
penjelidikan, — pendidikan | dsb. 
'ang telah diadakan, akan dibuka 
kursus filsafat di Semarane. Pen- 
daftaran bagi mereka jg hendak 
kut serta pada Dr. Paryana, ala- 
mat Kalisari 22 Semarang. 

SEPERTI PONDOK 

Seksi I pada setiap petang hari 
dalam soal pengadjaran Agama 
isiam, maka tampaknja Asrama 
Pol. Seksi I seperti pondok pesan 

| tren, dimana chalajak ramai da- 
Dat menjaksikan itu setiap 
hari. Satu kefnadjuan bagi keluar 
ga Seksi I. 
mMENLNDYAU. KANTOR2 PE- 
.NERANGAN DIDESA2. 
Sekietgis. d'enderal Kempen 

Ae Ia: Ina baru2 sini te- 
lah menind'au pada Kantor2 Pe- 

| serangan di Ketjamatan2 daerah 
Kedii Wonosobo, Temanggung 

dan Kendal. Didesa Selokromo, 
'12 km ari Wonosobo, Sekdjen 
menjaksikan perftindjukan dage- 
an psnergngan dan tarian, 'ang 

4irdakan oleh D'apen bersama2 
dengan perkumpulan — Pam'tran 

| dan diselengsirzkan oleh Pani- 
ya Penotang Korban Merapi. 
Sekdien 'ang d mnta memberi- 
kan sambu'ennja, — menjatakan 

senghsroaannia — ates kegiatan 

dan kerukunan penduduk desa 
Adsoun Kantor2 Pene- 

rangsn la'nnid jasg telah dikun- 

Jatungi jalah:, Garung. Tjandiroto, 

Patsan, Weleri dan Djapen Ka- 
bupaten Kendal.   

dewan perwakilan rakjat. Diantara 

PESANTREN. 
Karena perhatian jang besar 

jari pada keluarga Kepolisian 

sore 

bahaja itu benar2 njata, 

mendapatkan suntikan istimewa it 

ke daerah pedalaman — tidaklah di 
chawatirkan mereka itu akan meri: 
bawa bibit2 penjakit jang menular.: 

Frambosia: 
Kesehatan 

Kab. Klaten menambahkan kepada 
bahwa da- 

D'samping itu dinas 

kita suatu keterangan, 
lam bulan ini telah dilakukan djuga 
pemeriksaan2 terhadap 
menderita penjakit Frambosia. Pe- 
meriksaan itu dilakukan “di tiga dae 
rah. Ketjamatan jaitu Ketjamatan2 
Wedi, Trutjuk, dan Karangnongko. 
Terhadap penjakit2 jang memerlu-| 
kan suntikan2, maka ' diberikanlah 
Ikepada penderita itu suntkan2.  . 
i Honger-Udeem: 

rakjat jang terse- 
honger-udeem diselu- 

| Dalam pada ita 
rang bahaia 
ruh Kab. Klaten tinggal 4 (ampat' 
orang. Mereka ini berasal dari dae 
rah Bajat dan pada 

1 joso. 
j 

Sa Haii 

PERSELISIHAN DAN PEMO- 
GOKAN BURUH. 

Selama | 
Tengah ada 1.136 kali dimanz bu- 
ruh dan madjikan berselisih karena 
ipenglepasan dan kenaikan upah. 
|Diantaranja Semarang jang paling 
benjak dengan angka 379, kemudi- 
an Solo 275, Tegal 216 dan jang pa 
ling sedikit Jogjakarta dengan ang- 
ka 2 sadja. 
Angka tsb. adalah jang ditjatat 

oleh Kantor2 Penjuluh Perburuhan 
sadja belum terhitung jang ada pa- 
da Kantor2 P4 daerah. Tahun 1952 
'angka perselisihan itu 1.135.— 

| Menurut KPP Djawa-Tengah, da- 
ri angka perselisihan tsb. 301 ter- 
njata dapat diselesaikan sendiri an- 
tara pihak madjikan dan buruh, 344 
dise'esaikan dengan perantaraan 
KPP, 93 diserahkan kepada P4 Pu- 
sat karena tidak dapat diselesaikan 
sendiri oleh P4 daerah. Dalam pa- 
da itu ada 22 masalah perselisihan 
jang diserahkan kepada . Djawatan 
Pengawas Perburuhan karena - soal- 
nja “mengenai pemetjatan buruh. 
Hingga achir tahun masih ada 279 
masalah jang belum diselesaikan se 
dangkan 97 dihapuskan karena 

“mungkin sudah dapat penjelesaian 
tetapi jang tidak dilaporkan kepada 
KPP. 1 

  

Dari angka perselisihan tsb. telah 
menimbulkan pemogokan 96 kali di 
antaranja terdjadi di Semarang 62, 

Perguruan Tinggi Agama Tenis . 
Islam Negeri dari Jogjakarta. Para Otobis didaerah Pekalongan mengan 

kepada INDONESIA. 
rakjat jang menderita sakit desentri 2 bg : 
didjalankan oleh Dinas Kesehatan| Baru2 ini di Tegal telah diadakan 
tsb di pelosok2. Di-istimewakan me 
reka jang letaknja berdekatan dgn. 
daerah bahaja Gunung Merapi. Hal: 
ini dilakukan agar nantinja apab'la 

sehingga 
jang berwadjib memandang perlu 
juntuk mengungsikan rakjat2 jang 

rakjat jang 

uh waktu ini da- 
Liam perawatan Rumah Sakit Tegal- 

1953 didaerah Djawa- 

' BURUH BIS ANTJAM MOGOK 
.. Setelah diadakan perundingan 12 
kali mengalami djalan buntu tg. 23-2 
sedjumlah jang tergabung dalam SB 
KB Djawa-Tengah dari 4 perusahaan 

tjam. akan berbuat sesuatu aksi ka- 

lau sesudah itu tetap belum ada pe- 
(njelesaian. 

Mereka net unl akan kenaikan 
upah dan pakean kerdja jang ditudju 
kan kepada pihak madjikan jg. te- 
lah tergabung dalam P.P.O.D. 

| Tidak didjelaskan kapan dan ben- 
tuk aksi jang akan didjalankan teta 

'pi dikatakan bahwa ke-4 perusaha- 
an tersebut memiliki trajek Pekalo- 
ngan, Tegal, Tjirebon dan Purwoker 
'to jang setiap hari kerdja tidak sa- 
dja melajani penumpang2 biasa te- 
|tapi djuga murid2 sekolah dan pega 
wai2 dinas/partikelir lainnja. 

TEGAL 
IKATAN PERWIRA REP. 
  

pelantikkan dan pengesahan berdiri 
nja Ikatan Perwira Republik Indo- 
nesia Ranting Tegal, jang meliputi 
seluruh Perwria2 dari Tegal, Brebes: 
dan Slawi, dengan susunan pengu- 
rus: . 2 

| Ketua: Sdr: Prawoto, Kpt. Kmd. 
Bn. 435, Penulis: Sdr. - Soedjono, 
Lts. -PM Ks. 1 CPM. DR. 
Bendahara: ..Sdr.. Iskandar, 
Kmd. GBAD ST. XII, Seksi Penge 
'tahuan Perpustakaan, Kauseri: Sdr. 

jaan: Sdr. Parwoko, Ltd dan Pem- 

'warto Ltd. P.K.M. 420. 

ra Republik Indonesia tsb. di Djl. 
Kraton Selatan No. 44 Tegal, 
pon no. 432, 

  

— barang |. R 

IV-1,y 
Lts. p 

Abu: Kasan, Kpt.,: Seksi Olahraga: 'rut p 
Sdri Abu Darim, Ltd, Seksi Sosial: F 
Sdr. Roestomo, Lts, Seksi Kebuda-h 

bantu umum di Slawi: Sdr. H. Kis-| 

' Alamat secretariaat Ikatan Perwi- 

Til- | 

  

. 

“Dim THH 
Orang2 Dari 8lok 

USAHA jang telah didjalan 
nudju djalan damai antara blok 
nia T.H.H.K. Tjilatjap rupa2nja 
hadapi djalan buntu hingsa ach 

lan sendiri2. Sengketa antara 
H.H.K. Tjildtjap sebenarnja 

jang lalu, tetapi hangatnja baru 

Rapat jang bersifat luar biasa de- 
ngan dikundjungi oleh sebagian be- 
sar masjarakat Tionghoa dalam ko- 
ta dan disaksikan “pula oleh pihak 
Pemerintah — dapat  menundjuk 3 
orang formatir jang dipandang dari 
aliran -netral serta orang baru da- 
Ham dunia THHK. Mereka ini ialah: 
1Sdr2: Tjan Hing Tjwan, Kho Beng 

Siang dan Phoa King Hik. Mereka 
diberi mandaat penuh untuk menju 

sun pengurus lengkap serta menjele 
saikan intern THHK, terutama me- 

  

Rentjana 10 
Tahun PPK 

Pelaksanaannja Sulit Ka 
rena Kekurangan Per- 

lengkapan2 
PELAKSANAAN rentjana 10 

tahun PPK telah dipersoalkan da 
lam laporan Djawatan PPK Pro- 
'pinsi Djawa Barat dengan berda- 
sarkan atas perkembangan sela- 
ma 3 tahun jang baru lalu ini. 
“Si imana diketahui pada ta 
hun 1951 Kementerian PPK te- 

lah membuat »Rentjana 10 Ta 
'hun”, jang menetapkan, bhw. se 

     

  
tahun 

'itu adalah kl. 2.550.000 orang. 

Mengingat — penambahan murid 
tiap tahunnja sampai sekarang ini   

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang 27 Pebruari 1954. 

    
Djam 06.10 George Guetary, 06.45 

Lagu2 Populer, 07.10 Suara Putri 
Maluku: 07.30 Hidangan pagi: 12.05 
— 13.15 — 13.40 Klenengar, Djam 
pi: 17.05 Taman Kusuma: 17.45 
Penghantar minum teh: 18.00 Obro 
lan pak Patrol, 18.15 Nila Kesuma, 
18.30 Sendja gembira, 19.15 Siaran 
Penerangan: 19.35 Aneka Saptu ma 
lam: 20.30 Indonesia Populer, 21.15 

(landjutan), 24.00 Tutup. . H3 

Surakarta 27 Pebruari 1954. Ae 

Djam 06.30 Suara bersama, 06.15 
Ruangan Gerak. Badan, 06.45 Hida- 
ngan Pemuda Maluku: 07.15 Permai 
nan accordeon, 07.45 Roverto Inglez 
12.03 Teruna kwartet: 12.45 Musik 
salon: 13.00 Petikan dari disco: 13.15 
Lagu Prijangan, 13.45 Hiburan si- 

ria Djawa Tengah: 17.55 Ruangan 

hasa:. 18.30 Irama gembira: 19.15 
Kontak dengan Pendengar, 19.30 Pe 
ngasah fikiran: 20.30 Lagu2 Tiong- 
hoa asli' 21.20 Klenengan mat-ma- 
tan, 22.15 Klenengan  mat-matan 
(landjutan): 23.30 Tutup., 

' Jogjakarta 27 Pebruari 1954. 
Djam 06.10 Dikala tjuatja terang, 

06.30 Imbauan pagi, 17.15 Pelbagai 
ork. Timur: “12.05  Njanjian Anne 
Zieglers 12.30 Double Concerto,   kemudian Tegal 16, Pati 12 dan 

achirnja Jogjakarta jang sama seka 
li selama tahun itu tidak pernah 
terdiadi ada pemogokan. 

Djumlah buruh jang mogok ter- 
tjatat 16.000 orang terdiri dari bu- 
ruh gula, tekstiel, pelabuhan, ang- 
kutan dan perindustrian lainnja. Ka 
rena pemogokan itu pihak madji- 
kan menderita kerugian Ik. 198.660 
hari kerdja jang hilang dan kalau 
selama mogok itu buruh menuntut 
gninta dibajar penuh dan inipun di 
luluskan oleh pihak madjikan maka 
kerugian berupa uang ditaksir sedi- 
kitnja Rp. 1.000:000.-— belum ter 
hitung harga produksinja sendiri. 

KOPRA DIGELAPKAN. 
Menurut kabar, pada tgl. 23 Pe- 

bruari j.L, sedjumlah S1 karung ko- 
pra miliknja N.V. Van Dongen te- 
lah digelapkan oleh, sopirnia. Tetapi 
berkat tindakannja fihak Polisi, b1- 
rang fadi achirnja dapat disita dan 
sopir tsb. kini ditahan untuk  di- 
usut lebih leandjiut perkaranja. — Ko- 
pra tadi seharga Ik. Rp. 6700.—, 

13.10 Reog .aseli, 13.40 Rajuan Si- 

'ang: 17.00 Gending2 Dolanan, 17.40 
| Gending2 Dolanan (landjutan): 18.00 
:Tjatatan dua pekan Studio, 18.30 10 
“Menit suara Vic :Damone,: 
Dwi Gitar, 19.15 Bingkisan malam 
Minggu: 19.40 Saju-meraju, : 20.15 
Instrumentalia: 20.30 Di. .pantai Ma 
luku, 21.15 Malam Manasuka: 22.15 
Malam Manasuka (landjutan), 23.00 
Tutup. : : & 

  

4 & Rn 

Menurut UL.S.LS.- radio Amerika 
mulai minggu depan akan menjeleng 
garakan atjara baru dalam siaran 
Indonesianja dari New York. Atjara 

ini diberi rama ,,Surat. Kerumah” 
dan akan berupa batjaan surat2 da 
ri bangsa Indonesia jang kini ting- 
gal di Amerika Serikat, ditudjukan 
kepada kawan2. day sahabat2 mere- 
ka di Indonesia. Bagi anggota2 per-: 
wakilan Indonesia dan untuk para 
mahasiswa jang sedang beladjar di 
sini, inilah untuk: pertama kalinja 
mereka dapat memperdengarkan sua 
ta mereka kepada keluarga. an 

& 

Wajang Orang: 22.20 Wajang Orang |: 

ang: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 Va 

Pemuda Pemudi: 18.20 Arti Periha 

18.40: 

tada 100.000 djiwa, maka kiranja pa 
jda tahun 1961 tidak akan djauh 
| ketinggalannja 
murid jang akan ada di Sekolah 

IRakjat, bila penerimaan tiap tahun 
kl. 100.000 itu dapat didjalankan 
terus. ' 

Tugas dari pemerintah pusat da- 
lam hal melakukan rentjana 10 ta- 
hun itu ialah mengusahakan tjukup 
adanja guru2, sekarang telah mulai 
didjalankan dengan agak teratur de 
ngan djalan menambah SGB seba- 

dakan kursus2 lisan dan tulisan 
persamaan SGB. 

: Mengingat kesungguhan usaha pe 
merintah pusat dalam hal memper- 

kebutuhan akan 
tenaga guru diwaktu j.a.d. akan da 
pat diatasi. 

Adapun jang sekarang mendjadi 
soal ialah hal perlengkapannja, jak- 
ni bangunan, pekakas dan alat2 pe- 
ladjaran jang semuanja  mendjadi 

|tanggungap Propinsi. Dalam waktu 
3 tahun jang terachir ini, meskipun 
banjaknja murid bertambah terus, 
anggaran belandja jang dapat diper 
gunakan untuk keperluan  perleng- 
kapan Sekolah Rakjat tiap tahunnja 

akan terus berlangsung, maka pada 
suatu waktu antara usaha Kemen- 
terian PPK dan usaha Djawatan 
Pre Propinsi dalam menghadapi 
»Rentjana 10 Tahun” itu tidak 
akan dapat keseimbangan dan pene 
rimaan penambahan murid tiap ta- 

dapat dilaksanakan. Demikian bunji 
laporan itu mengerai bagian  ten- 
tang ,,Rentjana 10 Tahun” PPK. 

: , . (Antara). 

HARGA EMAS. 
Semarang: 25 Pebruari 1954. 

24 karat: an Rp. 38,50 

22 karat: djual »» 35,50 
$ beli — ” 3 

Djakarta, 24 Pebruari: 
24 krt. tiap gr. Rp. 38.50 djnal 
22 krt. tiap gr. Rp. 37.50 djual. 

Surabaja, 24 Pebruari: 
22 krt. tiap gr. Rp. 38.69 nom. 

Singapore, 24 Pebruari: 

218 Str. $ 154.50 djual. 

Hongkong, 24 Pebruari: : 
Lantakan tiap tael HK $ 250.5. 

London, 24 Pebruari: 
Harga emas dipasar Internas'o- 

nal London hari ini tidak mentja- 
tat. $   

“ktjanakan 

mengenai djumlah|l 

njak-banjaknja dan dengan menga-| 

  

Selo, diapit oleh dua punijak gunung, terletak 6 km. dari kawah gunung 
Merupi, mengibarkan bendera ketika Presiden Soekarno pada Minggu 
jang lalu singgah" disana. Gunung berapi jang menganijam itu merupa- 

kun dekor pidato presmlen Soekarno dan pemandangan alam dalam 
gambar ini. 

'Tak Ada Kompromi 
K Tjilatjap 
RRT Akan Mendi- 

rikan Sekolah Sendiri 
(Oleh: Pembantu Kita) 

kan kesekian nana untuk me- 
K.M.T. dan R.R.T. dalam du- 
tidak berhatsil dan tetap meng- 

ir2nja dua aliran ini mentjari 

Sani beda ai peda € “bajan sudah berdjalan sedj ulan 
dalam 2 bulan jang achir ini. 

ngenai waktu dibukanja sekolah dan 
adanja perobahan leerplan. 

Dengan ditetapkannja 3 formatir 
ini serta diterimanja usul perobahan 
leerplan, orang2 dari aliran RRT jg 
pada waktu itu hadir 68 orang. dgn. 
spontaan meninggalkan sidang dgn. 
perasaan menjesal. 

Dengan kedjadian itu sudah 
dapat dibajangkan, bahwa soal 
T.H.H.K. tidak akan beres be- 
gitu sadja. 

Achirnja 3 orang formatir ber- 
hatsil menjusun pengurus  leng- 
kap dengan susunan sbb: Ketua 
3 orang jakni Sdr2: Tjan Hing 
Tjwan, Kho Beng Siang dan 
'Phoa Keng Jang. 

Panitra2: Sdr2: Liem  Tjoe 
Kwan, Oei Peng Ong dan Nj. 
Phoa King Hik. Bendahara: Lie 
Pok Siang dan Oei Tjwan Ing. 
Komisi Pengadjaran: Tan Thiam 
Kee, Liem Boen Hian, Phoa 
King Hik, Nj:Poa King Hik dan 
Liem Eng Boo. sedang sebagai 
pendjabat guru Kepala untuk 
sementara  ditundjuk Ni: Phoa 
"King Hik. Setelah lebih dari sa- 
tu bulan sekolah T.H.H.K. ter- 

Itutvib, maka" king sekolah tsb 
dapat dibuka kembali, tetapi 

| murid jang datang kurang . dari 
5076 dan jang tidak masuk se- 
kolah adalah anak2 dari orang2 
jang beraliran R.R.T. , 

Kepada wartawan S.M. dite- 
'rangkan, bahwa kini sudah diren- 

oleh “orang2 aliran 
R.R.T. akan mengadakjan seko- 

lah sendiri dan tidak akan me- 
masukkan anak2nja pada seko- 
lah T.H.H.K. jang ada itu. 

Jang mendjadi alasan, teruta- 
ma mengenai perobahan leerplan 
jang menurut pendapat mereka 
perobahan 'itu merusak inti dan 
dasar kebudajaan Tionghoa. 

  
| Menurut keterangan, mesin 

“berik tsb., akan digunakan 

  

x 

Semarang Tambah Es 
BRN Bikin Pabrik 

1 

(Oleh : 

TIGA BUAH bangunan bar 
di Dji, Miatihardjo Semarang kin 
nannja, dan diharapkan akan dir 
mulaan bulan April 1954. Bangu 
untuk Paberik Es, jang sebelah 
transmigranten atau untuk tempa 
dung ini untuk Gudang Veem, 

Di Djl. Mlatihardjo 
— Hasilnja Sehari 2'/, Too 

Wartawan Kita) 

u jang berdiri disebidang tanah 
i telah harapir selesai pembiki- 
esmikan pembukaannja pada per- 
nan2 gedung itu jalah: sebuah 
kanan untuk doorgangshuis bagi 
t pertemuan, dan dibelakang ge. 
Disamping itu terdapat djusa se- 

buah bangunan garasi untuk menempatkan beberapa truck dh 
lain2 kendaraan, Bangunan2 
truksi Djawa Tengah, dan pada 
siden Milono dengan disertai ole 
sdr. Surachman. j 

Dalam penindjauan itu, sdr. Su- 
rachman menerangkan kepada ,,Sua- 
ra Merdeka”, bahwa  pembikinan 
bangunan2 tersebut diatas dimulai 
sedjak 3 bulan jl. Adapun beaja 
jang dikeluarkan untuk pembangu- 
nan itu sedjumlah Rp. 430.000.—, 
termasuk harga pembelian sebagian 
tanah. Luas tanah seluruhnja ada 
Lk. 3000 m2 dan sebagian tanah itu 
milik Kotapradja. : 

Pembikinan bangunan gedung2 ter 
sebut diatas dikerdiakan sendiri oleh 
BRN, artinja dengan tidak melalui 
pemborong. Dengan demikian maka 
pekerdjaannja dapat berdjalan lan- 
tjar, sebab bahan2 jang diperguna- 
kan untuk pembangunan itu, misal- 
nja: batu merah, kaju genting soka 
d.l.I. dapat diperoleh dari perusa- | 

djadi tidak 
luar. 

haan2nja BRN sendir,i 
perlu beli dari perusahaan2 
Demikian sdr. Surachman. 

Paberik es. 
Sebagaimana telah disebutkan di- 

atas, bahwa salah satu bangunan ta- 
di akan dipergunakan untuk Pabe- 
rik Es. Untuk keperluan itu telah di- 
beli mesin2 dari luar negeri dengan 
harga Rp. 120.000,—. Dan kini me- 
sin? itu telah berada di Semarang. 

untuk 
membikin es itu mempunjai kapasi- 
teit lebih kurang 22 ton tiap hari. 
Dalam paberik es itu nantinja akan 

dipekerdjakan djuga beberapa tena- 
| ga bekas pedjuang. 

Dan bangunan disebelah kanan pa- 
untuk 

doorgangshuis bagi orang2 jg. akan 
ditransmigrasikan. Tetapi karena pe- 
makaiap untuk keperluan itu hanja 
pada waktu2 jang tertentu, maka se- 
lama tidak dipergunakan untuk ke- 
perluan tsb. diatas, gedung itu dapat 
digunakan untuk pertemuan dan 
lain2 keperluan, dan dapat memuat 
Lk. 300 orang. 

Untuk keperluan penerangan lis- 
trik dam air minum dalam paberik 
dan bangunan? Jainnia, diusahakan 
akan memakai instalasi sendiri. Dja- 
di tidak 10076 tergantung dari 
Aniem dan air minum Kotapradja. 

Upatjara peresmia, paberik es dan 
lain2 bangunan tadi, menurut rentja- 

na akan dilakukan pada tgl. 1 April 

jad., dan pada waktu itu akan di- 
adakan djuga pamerap (eksposisi) 
bertempat digedung jang baru tadi. 
Adapun jang akan dipertundjuxkan 
dalam eksposisi itu jalah hasil2 dari 
perusahaan? milik BRN diseluruh 
Djawa Tengah, jang berdjumlah 20 
matjam perusahaan. Dengan adanja 
pameran itu, masjarakat pasti ramai 
akan dapat lebih mengenal wusaha2 
jg. telah diselenggarakan oleh: BRN 
chususnja di Djawa Tengah, demiki- 

an sdr. Surachman. 
Dapat ditambahkan, bahwa ketjua 

li objek tsb. diatas, Residen Milono 
dalam penindjauan itu djuga me- 
ngundjungi Perusahaan Penggerga- 
djian BRN di Djl. Pondokpati dan 
kemudian diperusahaan Pertukangan 
Kaju, dalam mana dapat disaksikan 

  

tersebut didirikan oleh Biro Rekons 
hari Rebo jbl. ditindjau oleh Re- 
h Pemimpin BRN Djawa Tengah 

pembikinan perkakas rumah tangga 
(meubels) d.LI. Perusahaan ini ter- 
letak di Djl. Mlatihardjo Smg. de- 
kat pada kompleks bangunan? jang 
sedang diselesaikan tadi. Sebagaima- 
na diketahui, perusahaan Pengger- 
gadjian dan Pertukangan Kajp di- 
selenggarakan oleh BRN pada per- . 
tengahan th. 1952, dengan menda- 
|tangkan mesin2 gergadji baru dan 
jmodalnja sebesar Rp. 400.000.—. 

Achirnja “patut dikabarkan “pula, 
bahwa BRN akan membuka djuga 
paberik penggiling beras (rijstpellerij) 
dan auto-service di Semarang. Teta- 
pl tempat untuk kedua keperluan 
tsb. belum didapat, maka terpaksa 
pelaksanaan kedua rentjana itu sela- 
lu tertunda. 

Sport 

PERSIAPAN OLYMPIADE 
MELBOURNE MASIH 
DJUGA MENIMBUL- 
KAN KERAGU2AN., 

Gugatan tentang kurang iantjarnja 
persiapan penjelenggaraan pertemu- 
an Olympiade ke-XVI jang dikemuka 
kan oleh negara2 Eropa telah dibi- 
:tjarakan dalam pertemuap Badan Pe 
kerdja dari Komite Penjelenggara 
Olympiade Melbourne baru2 ini. Da 
lam pertemuan itu. Ketua Badan Pe 

  
kerdja, Letnan Djenderal Bridgeford “ 
telah mendjelaskan, bahwa pekerdja 
an pembikinan ,,Olympic Park” te- 
lah dimulai pekan jang baru lalu, 
dan pasti akan selesai 9 bulan sebe 
lum pertemuan. Dikatakannja djuga, 
bahwa kini sedang dilakukan: pene- 
bangan pohon2 dan membongkar ru 
mah2 jang berada diatas tanah utk 
tempat pemondokan para peserta 
nanti. Bila pekerdjaan itu selesai, ma 
ka pembikinan rumah2 pemondokan 
segera akan dilakukan. Anggota2 Ko 
mite Olympiade Australia dari Syd- 
ney memperingatkan dalam “pertemu 
an itu, bahwa suara2 jang terdengar 
diluar negeri, mengatakan bila Mel 
bourne sangat lambat dalam melaku 

(kan persiapan2, maka penjelenggara 
lan di Australia akan dibatalkan, dan 
diberikan kehormatan kepada lain ne 
gara. Karena itu, mereka harap su- 
paja soal tersebut diperhatikan sung 
jguh2. (Antara). 

IVANOV PETJAHKAN RE- 

: PRESS. 
Djago angkat besi dari Soviet 

Dmitri Ivanov telah berhasil me- 
metjahkan rekord dunia angka- 
tan pers, mentjapai angkatan se- 
berat 11512 kg, demikian UP. 
Rekord lama atas nama Ivanov 
sendiri ialah 114,9kg. : 
MISS WILLIAM PETJAHKAN 
REKORD DUNIA LOMPAT 

. DJAUH PUTERI. 
Miss William, djuara Olvmpia- 

de dari Selandia Baru, telah ber- 
hasil mematahkan rekord dunia 
lompat djauh puteri dengan Ion- 
tjatan sedjauh 27 kaki dan 7. 14 
intji dalam perlombaan di Gis- 
borne, demikian Rewfer dari Wel- 
lington. Rekord lama jang dipe- 
gang oleh atlit Belanda Fanny 
Blankers Koen sedjak tahun 1943   

banjak guru2 itu, maka dapa dil 
.harapkan, bahwa 

berkurang. Bila keadaan demikian 

hun sebanjak 100.000 orang itu de- 
ngan sendirinja tidak akan mungkin | 

'Lantakan tiap tzel Str. $ 148.50   
D t M 

Djumlah derma tgl. 23-2-1954 Rp. 108.994,16 

Penerimaan baru : 

Panitera Pengadilan Negeri. Bandjar- 

BE Can an on San anakan an Rp. 136,— 

22 Sekolahan Wil. P.S. Blora HF ...... » 134,10 

Perwari Tjabang Blora ......... 3 OA 

Pasamuan Kristen Djawa Blora ...... 2 100,— 

Kepl. S.R. VI Kendalsari, Petarukan 

PENS KAN EN SA sm SE Ui aanah daa » ” 100,— 

ARDHANA ISWARI Solo... s3. 100,— 

Murid2 S.T.P. Negeri 1 Surakarta ...... » 100,— 

Kep!. S.R. VI Kebadongan No. I Kli- 
Tong KebuMEN “io. atangasaan Tema 

Penilik Sekolah Balapulang ............ 3. 90,— 

' Penilik Sekolah Mranggen |... anna 
Murid2/Guru2 S.E. HI Negeri Pan- 
Aan BIAEAAp Uni Sneak inai Et Test 

|. Keluarga Madrasah Ibtidaijah T.B.S. 

Pa Ea SNN ASM Plan AAS ALS ena aa Wan Ta s.. 70,40 
Inspeksi S.R. Kab. Grobogan Purwodadi ,, 66,25 

S.R. VI Nnsakambargan Tjilatjap ...... 63, — 

Kepala S.R. VI th. No. 5 Tjilatjap ...... oa pg 

P.P.P.G.A. Sub Sosial Pekalongan ... ,, 62,50 

Kant. Pen. Sek. Bumidjawa di Bodjong, 
BAN MA rah MEN nona ana ». 62,— 

Kepl. Sek. S.R. VI Mlanggo Djepara ,, 87,80 

Sekolah Eakjat VI No. III Lasem ...... ANDRI! 

Murid2/Guru2 S.R. VI Pringgowidja- 
TAN MEMROAE NO Lan big ons eren ea kn ina 65, — 

Kepl. S.R. VI Sumampir (Purwokerto) ,, 60,25 
Kepl. S.R. VI No. 3 Karanganjar Ke- 
PANEN PANAS AAA Ghana ae ».. 60,— 

SR, VP Pius Tj HAtjap MMA Man nama ketan Moon 
Guru2/Murid2 S.R. V No. 11 di Kudus ,,  54,— 
Pen. S.R. Karanganjar Kab. Kebumen ,. 53,85 
Murid2 S.R. VI Kanisius Temanggung ,,  50,— 
Murid2 S.R. VI ' Karanyasem Kab. 
nee Mn gmana aa Dena aa 3 I— 

Murid2 S.R. HI/VI Karangawen 
NEO RA KAU Kena Naa Kena Peni 

Guru S.R. VI No. 1 Pulosari Peka- 
longan Lo. De MR Yan PEN ena un aa 9 30,— 

Murid2 S.R. Hua Chiao Kung Hsueh 
| Pe ia MIN DARA Dag in Ka 
: Sik: VI Blota No, Sd: Blora... »... 60,— 

S.R. No, 4 Muljohardjo Pemalang ...... ». 60— 
P.G.R.I. Tjabang Bumiaju «......io.. 9153 — 
Murid2 S.R. VI th. Modjoagung We- 

daridjaksa Djuwana' Lii..o.ioWoo.o.o#o.o Be 3 

Sdr. Sastrowijoto d/a S.R. VI No. 4 
Randudongkal Pemalang ........... Ka Pa On 

Guru? Kati. Diati Wil. P.S. Kudus 
TENTANG Gb An ngan MN aa Ahn 

Murid? S.R. VI Sali Pos Lasem ...... Ker M3 
SMP, VI No. I Temanggung L.....:. 9 59, — 
Kepl. S.R. VI Krandegan Bajan Pur- 
NE AN PIN Ana AAA DAN sin 3 Dena BATAN ea 3. 50)— 

Murid2/Guru2 S.R. VI Kesugihan I ,,  52,— 
. Murid2/Guru S.R. VI No. 3/Tipar I/ 

BN PM ONE EN maa Lan Ma ben Kok 
Baie-Lelang H.S. Karangtempel 76/82, 
BETAMANG nan Ga oo naaennan 9013 — 

SM.P, ESC. Sidodadf timur, Smg... 36,— 
Para Pegawai Pelabuhan Udara Kali- 
DOANG STEOL DN Matta ma aa daan 403 »-. 114,50 Rp. ' 3.068,43 

Djumlah : Rp. 112.062,6! 
: Semarang, 24-2-1954, 

S.M.P, LS.C.L. Sidodadi: timur, Sema- 
$ rang (4 pt. pakaian wanita berma-s 
? uutjam-matjam, sudah terpakai). 

  

  
  

  

  

adalah 20 kaki 6 intji. 
Sebagaimana diketahui Miss 

William adalah pemegang rekord 
Olympiade dengan lontjatan se- 
djauh 20 kaki 5-3/4 intji. 

Personalia. 
ATT EN TN TA 

TJALON2 LOWONGAN KE- 
ANGGOTAAN D.P.R. DARI 

: MASJUMI 
Sidang parlemen pada 'hari 

Rebo pagi telah menjetudjui pen 
tjalonan dari fraksi Masjumi utk. 
mengisi. lowongan keangootaan 
D.P.R. Tjalon2 jang dimadjukan 
oleh Masjumi, ialah. 1. Hadji 
Abdurachman Sjihab dan 2. S, 
Narto. Pengangkatan terhadap 
tjalon2 itu akan dilakukan ole 
presiden. 
KEPALA RESERSE KRIMI- 
NIL DJAKARTA KE NE- 
DERLAND DAN INGGRIS 
Kepala Reserse Kriminil Kepolisi- 

an Djakarta Raya, Komisaris Sa'ud, 
pada bulan Maret jang akan datang 
bersama Djaksa Ekonomi Jusuf Su- 
wondo dari Kedjaksaan Djakarta ser 
ta pegawai tinggi Kementerian Per- 
ekonomian, Ibrahim, akan bertolak 
kenegeri Belanda dan Inggris unuk 
masa lebih kurang 6 bulan. Maksud 
kundjungan ketiga 'pembesar negeri 
itu, terutama sekali untuk menindjau 
dan mempeladjari keadaan kepolisi- 
an, soal2 ekonomi dan sebagainja di 

kenegeri Belanda akan dilakukan se- 
lama 4 bulan, sedangkan di Inggris 
1 bulan. Perdjalanan ketiga pembe- 
sar pemerintah itu dilakukan atas 
beaja pemerintah pusat. 

A. SJARKAWI WAKIL ' 
B data KPU. 
Berhubung dengan istirahat-sa 

kit Bambang Sigit Prawiroatmo- 
djo, kepala Kantor Pusat Uru- 
san Import, maka mulai tg. 15 
Pebruari telah ditundjuk Ach- 
mad Sjarkawi untuk mewakili 
penpaten K.P.U.I. selama istira- 

at tersebut, disamping tugasnja 
sebagai pegawai Jajasan U.B,M, 

PATIH PARE2 AKAN MENG- 
GANTIKAN KEPALA  DA- 

ERAH MAKASSAR. 
DPRDS kabupaten Makassar da- 

lam sidangnja hari Senen telah memi 
lih Andi Kasim, sekarang patih Pa 
re2, selaku tjalon kepala daerah Ma 
kassar, menggantikan almarhum bu 
pati Pakki Daeng” Masiga. Dari seki 
an banjak tjalon ia telah dapat suara 
terbanjak, Tjalon tersebut segera di 
madjukan kepada pemerintah pusat 
untuk mengambil keputusan,   
  

KORD DUNIA ANGKATAN ' 

kedua negara tersebut. Kundjungan .  



      

        

    

Ki 3 r n ni , . 

    

Presiden Kuburan Manusia jg Pa- 
Di Tlatar : 

ling Tinggi Di Dunia 
Bangsa Inca Mengubur Majatnja Dlm 
Kuburan2 Jg Tingginjaf6700 Meter Di- 

$ |'ereng Gunung Andes— Sebuah Hasil 
| Ekspedisi Ke Gunung Llullailaco 

      

   

    

   

  

    

         

      

   

       
           
             

    

   

  

    
' Rakjat Ikut Pemili- 
Pangkadjene Diserbu 

    

    

y Grombolan 

  

    
   

  

   
     

  

(Oleh Alfonso Mauri: Chas Untuk ,,Suara Merdeka”) 

   Komandan Basisko Pangkalan Makas- 
      

    

Msi gan Kom : : 
PENINGGALAN DARI BEKAS2 perkampungan suku bang 

5 ar Rebo | malam 20/2 j.i. gerombolan bersendjata dengan sa Inca (suatu suku Indian kuno) pada tempat jang tingginja 
: kekuatan . 2uay ea setan mentioba melakukan serangan : 6,700 meter dilereng pegunungan Andes memberikan sokongan 

jurusan tetapi semua serangan itu keras 'atas teori, bahwa bangsa In ca didjaman jang lampau telah da    

    

        
   

      
    

      

   

  

    

  

    

      

dapar d jalan dengan gerakan itu gerombolan telah me- pat membiasakan dirinja untuk tinggal lama ditempat-tempbat di- 
rusak "3 atan dan Itnabanig beberapa pohon kaju serta mana orang lain belum pernah berdiam sebelumnja atau kemudi 
me an tilpon gatara kota tersebut lengan lain? tem. annja. Peninggalan perkampungan itu diketemukan oleh sebuah 
pa batan lainnja (dak berhasil dirusakkannja. Kini se- ekspedisi jang telah mendaki gun Ung berapi Llullailaco jang ting- : 

: 7m itu dengan bantuan rakjat telah diperbaiki. ginja 6,920 meter dengan maksud untuk menggali kuburan tapi | Pada suatu pertemuan resmi ditempat Menteri Luwr Negeri  Amgrika 

   
Foster Dulles di Berliy tampak dari kiri ke kanan Dulless menteri Inar 
negeri Inggris, Anthony Eden: men teri luar“negeri Austria, 
Figl dan menteri luar negeri Peranijis, George Bidault. 

sebaliknja mereka menemukan be kas2 perumahan. 

Hans Ulrich Rudel, seorang 
bekas djuruterbang Djerman di- 

Pangkadjene adalah sebuah 
kota jang letaknja Lk 50 km 
sebelah utara Makassar. Se- 

: Leopold 
'Tometer: karena tidak ada tana- , 
man jang bisa tumbuh pada ta- 

di lereng Merapi, dimana tetah 
dari daerah aa disekitar kawah 

ep 

Sebuah djalan di Tlatar, suatu “dusun 
ditempatkan 4.600 pengungsi 

  

2 ta 3 ai " Merapi. Presiden Soekarno sewaktu penindjauannja kepada tempat2 jang. | Masa peperangan jang lalu dan | nah jang berbatu-bara itu, diper- ee. 
$ 3 Menara “1g pertjobaan gerom |terantjam mara bahaja gunung api, memberikan amanat kepada £ jang katanja paling banjak meng- |gunakan untuk kaju bakar dan 8 Cc h 4 n d a “ 1 Pp Oo I 1 ti k 5 # bolan untuk melarikan seluruh pengungsi supaja n:ereka pindah ke Sumatra Selatan. hantjurkan tank Rusia, adalah j untuk pemberi tanda dimalam c 

  
penluduk. kampung Soreang 
telah dapat digagalkan pula 
dan mereka sekarang dalam 
perlindungan tentara, 

manusia pertama jang telah men- | hari. ' 
daki gunung Llullailaco. Ini di- @ 
lakukannja dalam bulan Mei ta-j Teori Rudel itu patut menda- 
'hun 1953, dan kakinja hanja Ipat pudjian, tapi masih perlu di- 
tinggal satu, sebab kakinja telah |buktikan dengan  penjelidikan2 

    pala? Perwakilan Ind 
| nesia Se-Asia 
KEPALA2 PERWAKILAN di-j 

Utk Hantam Yoshida 
e Perkara Pembuatan Kapal Di Djepang hebat Lagi Di Djerman 

Ag 
3 «      - Gerombolan merang $ hilang satu dalam Perang Dunia Tea “pada itu 

plomatik | di-r 22 La aga : Fe 5 Ta 2 & —. $ . adanja ruma ini ditempat ,.pu- Ai 15 & Pata Indonesa, did San aa na Denata x Pemantjar Propaganda Amerika Dapat Gangguan2 Tidak Tn dari me gu- na yag, PR enGA seo knin. te- J ang Menerbitkan Arus Taufan P 9 "3 2 8 $ (eat $ Ba r Moch- : : Pe Apu Pee - nung itu Rubel menemukan tan- |lah dapat mengembangkan suatu ita 2 : : api jang Tea - .tar menerangkan, bahwa ge- Dari ,,Pesawat2 “Adjaibs Rusia — Djerman Timur da? “buk, bahwa ada manusia |tjerita mengenai usaha serta pe- titik Jang Menggemparkan Hana ta aa Na elhi, 2g Sanga Se enaaata dari Ka Robah Atjara2 Ringan jang pernah tinggal disitu seti- | ngalaman manusia jang sangat PERKARA PEMBUATAN kapal jang menggemparkan 
goon, Bangkok, Singapura, Kara- 

     

  

antaranja Le- (Oleh : Jack Henry — Chas ,,Suara Merdeka”) dak-tidaknja dalam — lingkungan 

  
luarbiasa. (sehandaal) jang dengan tjepat m 

  

endjadi besar dan dalam mana h " Cai odad, reng Tjinta dan da ba ' tiga tembuk bundar dari batu, HA jan tersangkut ahli2 politik awai 2 rint: impin2 perusa- De anna Tn ratan bk Klan hae AA ba ar era DENGAN MEMPERGUN AKAN tjara2 baru pihak Rusia jang letaknja tidak djauh anta:| Untuk sampai digunung Llul- Na gnggr an it yan Pa Pa Bea antena aa bahaja Manila, Noumea.” Dju uasa mengambil bahagi Y untuk | telah mulai menghalangi orang2 di Djerman Timur untuk mende- Ira satu sama lain. Disana di- lailaco 'itu Rudel serta kawan2- | akan adanja taufan politik jang luasnja tak dapat dikendalikan lk Non Tan ahagian dalam pe | ngarkan siaran radio RIAS, jaitu pemantjar radio Komisariat Ting | djumpainja pula kepingan2' ka- Inja harus naik kereta api jang | ketik: 1. Pan Na ana Pn LN NI Usaha di ra, lih . $ 3 : : 8 painja p pinga . tika pengadilan di Tokio mem utuskan untuk menangkap Jiro Austrafa, telah dipanggil untuk" O1 umum jang akan da- |gi Amerika di Berlin. Pemintjar ini, jang ' menjiarkan atiaranja (ju. membawanja sampai pada dja-| Arita wakil sekretaris djenderal partai Liberal jang kini ' meme- Ce Dinka nindjau2 Mag dalam bahasa Djerman dengan mempergunakan sebuah pemantjar Oleh karena Rubel tidak mem-| rak 80 kilometer dari temnat tu- | gang tugas pemerintahan " " Ph datang KUA di Ulokarte mu. tang. Tindakan gerombolan itu |radio dari 300.000 watt, biasanja bisa terdengar disemua daerah | punjai alat untuk - memulai 'pe- |diuannja, traktor untuk mengang: | D herana abi: PS kekuakaaa Rama laa Mena | t soal Juar negeri di Djakarta bah menurut major Mochtar bukun | Ditrman Timur dan malah sampai ke Polandia dan Tjekoslowa- | ker jaan menggali, maka dia ha-|Kut alat2 melintasi plateau jang 2 eberapa -ahli politik kini: su- | X8 bemtua). f nerangkan kepada »Antara”, 1 lagi tindak i 21 kia. Pemerintah Djerman. Timur menuduh pemantjar ini sebagai |'rus puas dengan mengambil be-tandus dan berbatu-batu, keledai | Sah bersiap2 menjusun  rentjana | Did bertur HA : Fa 15 KN wa konperensi tersebut wadah aa yan Pe an gem suatu alat propaganda jang memantjarkan siaran2 untuk meman- berain Doa Dedip Onup diba luntuk menemani mereka sampai | Untuk menjelesaikan buntut2nja. Kini en - WAT 
Pn ko ensi jang pertama kalirir joangkan “deologi Islam | tjing-mantjing suasana keruh. Belakangan ini 2. s. - ba naa 6 “serta l Istimewa kaum  Sosialis, jane | untuk menukar kuda”, demikian |. Sndakan chusus diantara kepala? | seperti apa jang gerombolan | Komisariat "Tinggi Amerika Serikat melaporkan bahwa pihak Run | aja, pulang Sebagai bukti “aa Kah el ptt | menggunakan kesempatan” bisa |terian mereka dengan kerasnja | perwakilan n Indonesia idonesia di Asia dar itu telah gembar-gemborkan |sia dan sekutunja di Djerman Timur semakin memperhebat usaha bahwa mn siku aka TAN K ini, nampaknja berbuat segala se- An Ae Aa Ten EN Oa ah 

3 2eap mempunjai Arti tang | sebab Islam adalah menghen- | mereka untuk mengganggu siaran radio RIAS. sa Inca jang menguburkan ke-|) Lima atau enam abad jang | (uAtu jang mungkin mereka laku. | Sokan An berbahaia' sekali i ing sekali bung dersar | Juki adanja musjawarah (per- ne Hu g ala? sukun'a ditempat iang les lampau manusia masih tidak | Kan untuk berusaha memberikan Ae SN Ea perkembangan2 baru dita mufakatan) 5 Siaran pemantjar itu mendapat , Menurut keterangan pembesar? Ana Peta Lan Ag Mi mempunjai bantuan? tehnik mo- pukulan penghabisan kepada kabi una ber puat ': Pa ng Man P1 pangan d'plomat'k jang bisa mem : gangguan pada kira2 seperdua dari Amerika, kampanje untuk - meng-l matahari Haa Resah serta ka- | deren djuga telah sampai ketem- |"! Yoshida jang telah memegang as Betung us apa 
pe: Ta ebay Oon eng, sa gg sam Seterusnja major Mochtar |Wilajah Dierman Timur jang mem- PAN cuka itu adalah atas' Wan2nja menaksir bahwa mere-bpat itu djuga. Terlebih-lebih- la- a.. kan dalan" usaha untuk memba- 1 soaNat A 1 jang. terangkan, gerombolan “telah | punjai lebih kurang 18 djuta djiwa #ategandiosid PN na ka telah menemukan tempat ku- Men sedia La K ngun dasar perekonomiannja de- 4 L Sebagai masalah jang terpenting | memeras rakjat dan memungut penduduk. Sebuah mesin penggang- Bln Tiada tel 19 Dwni jatg lalu buran jang paling tinggi letak- menegakkan An bi Na esehatan Paus agan adanja anggaran belandja 

    
    

      

  

   

  

    
   
    

  

   
     

  

   

    
   
   
    

    
    
   

  

    

   
   
   

  

       

  

.gara2 Asia mengadakan perdjandji- 
an militer dengan salah satu blok di fin | dunia ini menarik sekali perhatian 

- mentar, 26 

. Pakistan itu merupakan kundjungan 

1 dengan perkembangan? baru jg. 

. tara). 

disebut antara lain tentang pembi- 
'tjaraan2 jang akan dilangsungkan d! 
Langka antara Perdana Menteri In- 
donesia, India, Birma, dan Langka. 

padjak, orang miskin Rp. 3.-— 
Jarang pertengahan Rp, 10, — 
lan orang kaja Rp. 100 ,— sebu 

gu jang sangat kuat telah dipasang 
dibagian timur Magdeburg, sebuah 
pusat perindustrian besar, dan disam 
ping ini ada lagi empat atau lima pe 

di Djerman Timur. Pihak Djerman 
Timur menuduh, bahwa  huru-hara 
itu sebagian adalah atas hasutan ser 

nja diseluruh dunia. 
Untuk mendapat - kepastian 

maka Rudelstelah  berkundjung 
kepada presiden Peron dari Ar- 

pat tinggalnja, mengangkut kaju 
dari tempat djauh dan dibalik 

Terganggu Lagi   ini semua mereka masih bisa hi- Kemadjuan2 perbaikan jang 

pemerintah jang dihemat. 
Dalam hubungan ini dapatlah 

dikatakan, bahwa tak suatupun 
he impi api : 1 dari ketga partai itu — ialah esia, India, Bi lan sedangkan setkor » A Oa $ ni 'Ieerep ta pimpinan .,Propaganda memben- centina dan berhasil memperoleh | dup. teratur dari kesehatan Paus Pius 5 Pa Ag Atok : 

Konperensi di Djakarta sakan mem | NE ap Pa Kya Ba Sa Pena aa ea jang disiarkan oleh RTAS. : - an dari pihak : dar | XII, untuk sementara waktu te-| Partai2 Liberal, Progresip dag berikan bahan untuk menentukan si- dikenakan padjak Rp, 85,— se- |Industri Thuringia dan Saxony. |“ RJAS memulai PN akan dia Penrnan dari pihak Ta - Hah “terbemM Corika ia basi ce | Liberal Djepang ingin menga- San - 2 2 S »mbesar- 2S. ik: Hj Neta Nan 1 MA beberapa minggu jang lalu de- z : Sea MT Ketika Ia Ban Se hak emilihan umum djikalau kap Indonesia . didalam pembitjara- bulan, Pembesar-pembesar Amerika me ' rannja setjara primitip di Berlin Ba 3 s : — Hudjan lebat jang turun 3 hari | lasa harus beristirahat Inci 2 en Pe L an2 di Langka itu. Turut sertanja ngatakan, bahwa pihak Djerman rar dalam bulan Pari Pa gean membawa | perlengkapan : : agi di kabinet Yoshida djatuh ' karena 
RRT dalam konperenis di Djenew: Demikian major Mochtar. Timur telah mempergunakan lagi pe   kampak dan tjangkul dia kemba- berturut2 menjebabkan pada hari | tempat tdurnja. Akan tetapi pukulan2 jang timbul dari adas : f . : . . RS 1946. Dim. bulan September, 1946 li daki itu b ta |Minggu bahwa didaerah2 Calabria | kalangan? Vat'ka engemuka- | £: : aa n.2 : : 2 sawat? 2 2 2 pe € , sh mendaki unung itu berserta 4 : g : n mengemuka- | £: Ma smu: 2 
ae 2Kpi Kapal, meal banjak. te. Kebakaran di Pangka- - ae P3 mulai mempergunakan sebuah pe' enam orang dita dan Puglia (Italia) ratusan rumah te | kan bahwa tida ada suatu alasan! V9 nernga Jaa Par lah menjebabkan pemerintah Indo- @Gjene. atap at ba aa ini ga ska | mantjar dengan kekuatan 1,000 lah roboh dan djalan2 dan aguaduct2 | untuk merasa chawatir. Meski: Ju nampaknja ging a£ 
nesia harus memikirkan langkah? 
jang akan ditempuh selandjutnja, se- 
dangkan tentang kemungkinan ne- 

rd na dalam lingkungan Asia- 

Afrika. Dalam pada itu kalangan 
i belum. bersedia. memberi ko- 

  

AYI: pena eta 

Siang ini Duta Besar Pakistan Mu 
bbir Husain “Chaudry :. menemui 
mbesar2 .. Kementerian Luar. Ne- 

“Apakah kundjungan Duta Besar 

foutine sadja ataukah berhubungan | 

terdapat pada politik luar negeri Pa- | 
kistan sebagai akibat penerimaan 
bantuan militer dari Amerika Seri- 
kat, tidak terdapat keterangan. (An- 

5 

  

DINAS PERHUBUNGAN | 
BIASA. 

Pesawat2 djet untuk pengankutan 
bikinan A.S. supaja ditjoba dulu da 

   

    

nas perhubungan biasa, 
hatkan pada hari Se 

mm mnbongan ahli2 pener 

bangan sipil di Washington. 
Prototype jang pertama, dari pesa 

wat2 tsb sekarang sedang dalam pem 
buatan di paberik2 ,,Boeing” di Seat-| 

e dan diharapkan akan selesai da-| 
usim panas jad. Pesawat2 ini| 
t rentjana akan  diperguna-| 

| menasehatkan supaja pesawat2 
 Tebih dulu dipergunakan da 

Eng 

A.S. UNTUK | 

Sementara itu dari Pangka- | 
djene, Maros, dikabarkan bah- ' 
wa malam Senin jang baru la- 
lu ditempat itu telah terdihdi 
kebakaran besar jang menje- | 

pemerintah setempat dan kala- 
ngan terkemuka ditempat itu. 

korban ke 
telah dibentuk panitia penolong : 

ebakaran, 2 Las # 

dipasang pada kontak listrik biasa 
dan memakai aliran listrik sama be- 
sarnja dengan pemakaian sebuah bo 
la lampu biasa. Satu alat ini sadja 
sudah bisa mengganggu siaran RIAS 
|pada sebuah kota jang berpenduduk 

RIAS, sehingga tidaklah mungkin 
untuk menangkap .siaran pemantjar 

RIAS dengan pesawat jang tidak me 
makai alat,saringan frekuensi-tinggi.. 

  

Saja Direktur N-V.... 
  

menghadapkan sebagai terdakwa 

pai sedjumlah Ik. Rp. 500.000,—, jaitu untuk kerugian Djawatan 

» Dewasa” 
De Koning” Rp. 23.782,—. 

Djawatan Koperasi 
tuduhan dilakukan oleh terdakwa, 

setorkan sebagian dari sedjumlah 
“besar sepeda2 jang dipesan, tetapi 

MJA- Penipu Ulung 
Mengaku Gelar Drs Dari California— 
“Achirnja Berhasil Menggasak Uang 

aa Setengah Djuta Rupiah : 
PENGADILAN Negeri Djakarta dalam sidangnja hari Sela- 

sa telah memeriksa perkara penipuan dan penggelapan, dengan 
M.J.A., seorang Indonesia ber- 

tempat tinggal di Djakarta, mengaku bergelar Drs keluaran Cali- 

| dung. Terdakwa dituduh dalam tahun 1952 dan 1953 telah meia- 
kukan penipuan dan atau penggelapan sedjumlah besar uang sam- 

Koperasi Kementerian Perekonomian sebesar Rp. 32.320,—, NV 
hampir Rp. 400.000, — dan untuk kerugian NV ,,M. 

Perbuatan penipuan atas kerugian) kelakuan2nja jang - mengakibatkan 
jang menuruti dideritanja kerugian bagi beberapa 

“perusahain dan instansi, dengan te- 

keras segala tuduhan jang dilantjar- 
kan atas dirinja. Terdakwa terang- 

“Iria, jang berhadapan 

. watt. Dalam masa tudjuh tahun se- 
mendjak saat itu, pemantjar itu su- 
dah mendjelma mendjadi pemantjar 
anti-komunis paling kuat jang sia- 
rannja sampai terdengar kebagan 
udik Djerman Timur, meskipun pe- 

“itu. Sementara ini RIAS mentjoba 
untuk. mengadakan serangan bala- 
san ,,dengan menukar2,, gelombang 
'penjiarannja: -.Pemantjar2 RIAS di 
Berlin Barat dan di Hof, di Bava- 

2 dengan pro- 
pinsi Thuringia di Djerman Timur 
mur, serta pemantjar2 gelombang 

pendek. RIAS -lainnja, menjiarkan 
warta berita serta propuganda pada 
waktu2 terpisah.  Djika penjiaran 
pada satu pemantjar mendapat gang 
guan maka mereka akan dapat te- 
rus mendengarnja pada pemantjar 
lainnja. 

Dalam pada itu pihak Djerman 
Timur djuga berusaha menambah 
kekuatan pemantjar, jang tampak2 

nja merupakan suatu gerakan pro- 
paganda baru terhadap Djerman Ba 
rat, demikian dinjatakan oleh pem 
besar2 Amerika tadi seterusnja. 

Pada waktu ini sebagian besar da 

daerah Djerman Barat, meskipun 
pada beberapa daerah, seperti Frank 
furt, penerimaannja ada djauh lebih 
baik. 

Pemantjar2 radio Djerman Timur 
djuga tlh. memperbaiki atjara siaran 
nja semendjak musim panas tahun 
jg lalu ketika pemerintahnja meng- 
yamumkan politiknja jang baru untuk 
. mengusahakan penghidupan . lebih 

isik ringan serta siaran2 penghibur 

..berte namanja, 

lainnja, meskipun siaran2 propragan" Ketjil dan dimukanja 

Ekspedisi berachir dengan sa- 
tu peristiwa jang sangat tragis, 
oleh -karena salah seorang — dari 
pendaki gunung itu, Erwin Ne- 

djuga seorang 
'bangsa Djerman jang berusia 28 

dak bernjawa lagi tidak 
:kemudian .pada sebuah lapangan 
jang penuh dengan.  batu2 gu- 
»hung Beni #glacier -sal- 
dju jang djernih seperti katja. 

| Tapi disamping itu Rudel telah 
membawa beberapa - keterangan 
jang bila disambung-sambungkan 
sakan dapat membuka tabir ten- 

suatu keradjaan jang telah dja- 
uh madjunja jang pada djaman 
pendjadjahan Spanjol memegang 
kekuasaan atas tanah2 tinggi Bo- 
livia, Peru, Argentina Utara dan 
Chile. 

Pe Matjam kuburan. 
sKuburan” jang ditjari Rudel itu 

bukanlah kuburan tapi rumah. Ke- 
matian Neuberte telah menghalangi 
untuk melakukan penjelidikan sek- 
sama jang telah direntjanakan oleh 

njelidikan itu maka mereka menda- 
pati bahwa alat2 jang dibawanja ma 
sih tidak lengkap. 
“Tapi apa jang dapat diketemukan 
nja ialah tiga tembok bundar jang 
garis 'tengahnja berukuran kira2 10 
jar, tebalnja 80 cm dan  tingginja 
lebih dari dua meter. Atapnja jang 
terbikin dari kaju telah runtuh ke- 
dalam tembok itu, mungkin disebab   
bok itu mempunjai pintu gerbang 

sebuah lapas 

lama | / 

itang sedjarah keradjaan Inca —| 

atlit haruslah sesuai dengan 

ja berat badannja berkurang. Ini da 

terputus. Dichawatirkan bahwa di ba | 
njak tempat akan timbul kerusakan2 
lagi mengingat bahwa banjak sungai | 
kini masih meluap. Tetapi menurut 
tanda2 tak ada bahaja bahwa bentja 
na bandjir dalam bulan Oktobr, jang | 

| mengenai terhentinja 

pun : demikian kalangan? katho- 
lik di Roma menjatakan kecha- 
watiran  iang makin mendiad: 

perbaikan 
Menurut bs- 

telah memperlihatkan 

kesehatan Paus itu. 
rita Paus 

  

  

SALAH SATU sjarat jang 
menfjapai prestasi jang setinggi- 
sempurna. Apa jang diminta dari 
akan tetapi lebih berat lagi pada 
sesuatu prestasi jang lebih dari 
untuk mendjaga kondisi badannja 
jang harus dilakukan dengan per 
takan oleh dr. Poorwosudarmo, 
berkenaan dengan persiapan2 ig. 
man rombongan Indonesia ke 

“Didalam rangka persiapan2 ini, 
soal pemilihan makanan untuk pa- 

njai peranan jang besar dalam me- 
Berat 
tinggi 

badannja. Oleh karena itu dr. Poor- 
wosudarmo mengandjurkan — supaja 
para atlit teratur memeriksakan “iri 

pada dokter. : 
- Djuga berat badan jang terlalu 
besar didalam perbandingan dengan 
tinggi badannja, dapat  mengham- 

melihara kondisi badannja. 

pat ditjapai misalnja dgn  mengura- 

: Boleh 'Makan 'Sambal 3 Asal Tidak 
Terlalu Banjak: Berat? Badan Harus 

Didjaga 
terpenting bagi seorang atlit utk. 
uingginja ialah kondisi badan jang 
badan manusia adalah berat, 
orang jang hendak . mentjapai 

normaf, Bagi dia adalah penting 
sebaik-baiknja: suatu kontrole 

folongan dokter, demikian dinja- 
ahli dilapangan bahan makanan, 
sedang dilakukan untuk pengiri 

Asian Games di Manila, 

Djam 20.00 : 
14. 

seperti pada djam 

Djumlah bahan makanan jang 
harus dimakan tiap2 hari ialah: 

nasi 400 gram, susu 400 gram, 
daging atau ikan 150—200 gram, 
tempe atau tahu 150 gram, buah 
buahan 300 gram, sajur2-an 300 
gram (djika mungkin dimakan 
mentah) dan minjak 40 gram.s 

Achirnja dr. Poorwosudarmo 

ke Manila unuk menjelenggara- 
kan .makanannja. 

  

pemimpin2 konservatip tetap mez 
megang kendali pemerintahan! 
hingga kekeruhan? jang timbul. 
di front poltik mendjadi reda 
istimewa karena dasar2 prinsip 

pemerintahan jang hingga kini 

   

  

   

IE Pa ara babkan musnahnja I.k. 60 buah F njiarannja selalu mendapat .gang- tahun dan kehilangan sebelah |telah meminta korban lebih dari SO tanda? lesuh dah terlalu banjak! Yentu oleh partai Liberal harus 
“« Kabar2, bahwa Pakistan akan me-| rumah penduduk, sebuah mes- ' 16.006 Gina. guan. -.- matanja dalam peperangan, ti-|orang tewas, akan terulang. | bekerdja. 2 an berdialan dengan tidak ada hen- 

—. nerima bantuan militer dari Ame- | djid dan sebagian dari pasar | Musibar ai 23 Yak : Pembesar2 Amerika mengaku', dak kembali dari ekspedisi itu. /— — tiZma. yaa Tika Serikat, di insjafi orang di Dia-| besar. Kerugian ditaksir Rp. 'Rusia ialah Nata Pkn pa bahwa mereka belum lagi dapat Setelah mengembara terpisah da- | Dan ? men r Ke karta, bahwa hal itu akan memba-|5.000.000.—. - Sebab2nja keba- da? pengganggu dengan perantaraan menari djalan untuk mengatasi ri kawan2nja jang lain Neuberte teror aa aa Gil 
.wa pengaruh jang tidak baik bas'| karan belum diketahui. Oleh aliran listrik pada. frekuensi siaran 2engguan pihak Djerman Timur diketemukan dalam. keadaan ti- mai ' aan aa : 

apun mengeta- 

yui dengan bukti2 apa jang 
telah didapat: oleh - para djaksa 
terhadap ahli2: politik ibn, dan. 
apakah pendapat perdana mente- 

ri mengenai segala sesuatu any 
dan apa 'iang dimaksud “hendak 
ditindakannja “dihari ' kemudian 
HM! 

  

   
    

Sebaliknja, kaum Sosialis iang 
nampaknia ingin mengoantikan 
kaum Liberal d'duga tidak mam- 
pu untuk mentjapai impian me- 
reka karena mereka  terpetjah 
mendiadi dua dan tak ada hara- 
pan untuk dipersatukan kembali, 

cetidak2nia untuk dewasa ini. 

lam pengangkutan barang sebelum) fornia, dan mengaku pula mempunjai djabatan terachir sebagai |ri pemantjar2 Djerman Timur ha- |Rudel dan kawan2nja, dan setelah|r4 peserta mendapat. tempat jang| Sebelum tidur, 1 selas susu dan 
t dip: aa ia Ita penum-| @irektur NV ,,Extraco”, suatu ,,perusahaan nasional” dikota Ban- |nja bisa terdengar setjara samar? disatu hari melakukan pekerdjaan pe | penting, karena makanan mempu- buah2-an. 3 2 : s 

SEORANG tukang djual obat 
di Tokio jarg bertingkah-laku ,.a 
la gentleman” hari Rebo meminta 
ma'af karena telah menggigit pu- 
"us udjung hidung pemilik resto- 
ran. ,,Saja sungguh  menjesal”, 
udjar orang itu, ,,kerena saja te- 4 
lah minum terlalu 
“angsur beras Djepang) ditempat- 
n'3 Tomeji Sakurai”. Sakurai me- 1 3 Ta " L $ menjatakan pengharapan, agar |" $$ 

dalam dinas perhubungan antara ialah mengenai pesanan sepeda2, | nang serta dengan 'sikap sebagai baik bagi rakjatnja. Pemantjar?2 itu kan karena berat saldju jang ber- |bat tertjapainja topprestasi. Dalam| satu atau dua orang dapat meng | rjatakan kepada polisi, Ohw orang 
57 dan 1959. Para abli.tsb. jang oleh terdakwa hanja baru di-! "seorang  intelektui?”,  menjangkal 'sudah lebih banjak menjiarkan mu- Kumpul diatasnja. Masing2 dari tem |hal ini si-atlit harus berusaha supa- ikuti rombongan atlit2 Indonesiafitu 129 tahun) ,,kelihatannja 

senfleman tulen”, Ia tengkurub 
keatas media dan ketika Sakurai 

perhubungan dalam nege |jang sebagian lainnja tidak/belum kan, bahwa pengakuan sebagai suatu da masih terdapat diantara siaran2 ngan dari kaju. Tidak djauh dari silngi makan nasi, roti, ubi2an, kueh2 —a mentjoba menolong ia | ber iri, 
se | dipakai untuk perhubu- (diberikan. Sementara itu kerugian badan-hukum atas NV-nja, memang 'ini. . : : |tu didjumpainja gudang kaju terta|dan lemak. Daging, hati, telur, ka- t di A orang itu mengggit udjung his 

melintasi samudera, dan me-| NV ”Dewasa” jang diakibatkan belum ada, tetapi menurut terdak-| Dalam musim panas, djuru ulas bekas2 pot dan kain dari wol. tjang-idjo, kedele, tahu, tempe, bu- en jata . IM - | tusonia hingga putus. | 
Ke djuga bahwa mungkin pe- oleh - perbuatan terdakwa ialah wa, dia telah dapat membuktikan (komentatory utama dari pemantjar Bagi pikiran Barat jang mengang |ah2an dan sajur2an tidak perlu  di- SEORANG specialis kangkper 

| turbo-djet mulai diperguna- 
dinas perhubungan bersa 
unja dengan mulai diper- 

a pesawat2 djet biasa. 

jenderal Carlos Romulo sudah 
il keputusan pasti untuk me | 
'aran presiden Filipina, Ra 

n Magsaysay supaja mau mendja 
fa besar Filipina untuk A.S., de 

mengenai pesanan kemedja2 ..Arrow” 

buatan luar negeri, jang djuga tidak 
ditepati sebagaimana mestinja, pa- 
da hal uang telah diterima oleh ter- 
dakwa dari NV tersebut. NV ”“M. 
De Koning” dirugikan berupa pesa- 
nan pakaian2 wol, kemedja2 buatan 
luar negeri dsb.nja, jang oleh ter- 
dakwa tidak dibajar, pada hal ba- 
rang?nja diambil dengan  mening-   

rundingan lama dengan pe 
lainnja dari partainja ja'ni 

kan keadres NV "Extraco” di, Ban- 
dung atau tjabangnja di Djakarta. 

bahwa dia dapat memasukkan ba- 
rang2 dari luar negeri kemari, ka- 
rena, katanja, telah mendapat keper 
tjajaa, dari pemerintah d.I.I. Menu 
rut terdakwa, ketjuali - sebagai se. 
orang direktur, diapun katania te- 
lah diangkat oleh suatu perusahaan 
dagang besar di Inggeris sebagai di- 
rektur dan wakil perusahaan itu di 
Indonesia. 

disebabkan karena ia pada waktu 
itu sedang mengalami “kesusahan”, 
jaitu sedang mengalami rugi tak 

y, 

radio Berlin Timur, Eduard von 
Schnitzler, mengakui bahwa siaran 
radio Djerman Timur ',,singat men 
djemukan”. Kurt Heis, ketua pani- 
tya pemantjar radio pemerintah, me 

baru “akan disesuaikan dengan ke- 
inginan para pendengar, jang diisi de 
ngan siaran hiburan dan lelutjon. 
siarannja ke Berlin Timur.   
deka”, jang djuga akan menudjukan 

|. Pembesar pendjabat kota Berlin Ba 
:rat mengingini supaja pihak Inggris 

.ngatakan bahwa atjara siaran jang 

gap orang tidak bisa hidup pada 
tempat jang begitu tinggi maka dike 
temukannja kampung disana adalah 
satu hal jang pajah untuk dapat di- 
mengerti. - Kake 

Rudel mendjelaskan bagaima. 
na rasanja hidup disana. ,,Tuan 
meajunkan tjangkul dua ali sa- 
dja dan tuan akan merasa napas 
tuan sudah kembang  kempis”, 

selalu merasa gelisah dan tidak 
|bisa tidur..... PEN 7? 

kurangi. 2 
Susu harus sangat di-entjerkan 

untuk diminum. Makan sambal 
dan masam2 tidak dilarang, asal 
tidak terlalu banjak: Akan tetapi 
apabila si-atlit memang biasanja 
tidak makan sambal dan masam2, 
djanganlah mulai memakan. Dju 
ga kopi dapat diminum  setjara 
terbatas meskipun djuga ini lebih 

wosudarmo mengandjurkan supa 
ja para atlit memakai gula dalam 
teh. Makan gula2-an dan ku62 

Sk 1 puh“ Inggris 
Peluru Atom Jg Dapat 

Dikemudikan 
RAF KINI setjara rahasia telal 

melatih 20 orang penerbang pe: 
sawat2 pemburu djet sebagai in- 

struktur? dim soal memperguna- 

takan pada malam Rabu. Dikata- 

kan selandjutnja, bahwa latihar 
tu akan dilakukan ditempat per- 

terkenal bangsa Austria, dr. Ri- 
"hard Neuhouve menjatakan di 
W'na Selasa malam bahwa ,,tak 
ada bukti jang njata bahwa mes 
rokok menimbulkan kangker 'pa- 
ta paru2”, Dalam keterangannja 
timuka perhimpuran penjelidikan 
kangker Austria ja menjatakan 
hahwa kanpker dalam paru2 dje- 
"as naling banfak terdjai ' di- « : ing” : : : : 5 2 Has En kan peiuru? jg dapat dikemudi- 4 Lag galkan untuk ”M. De Koning”, se- Tentang sebab2 bahwa sebagian : Ea katanja. ,/Tuan mendapat pera-| baik tidak diminum. Nicotine sesuai dgn program perta | kota2 perindustrian. Terutama 

oa Ken haus pra Ha jarik” kertas ”bon” jang ditanda- 'pesanan sepeda untuk. Dia wa mbe Pe Pa kentu san pemarah dan akan melaku- | dan alkohol harus dilarang sama | dan Sui look ija, Deinlkiar |-srone?” jin “etomosi Man Ai st kabar bahwa putu | tangani oleh terdakwa, dalam mana Koperasi belum djuga dilever, oleh gan Ta" Radio Pasta ra kan perbuatan2 aneh. Otak tuan | sekali. : | kalangan ig mengetahui menga: | dipinggir djalan2 raya jang ra- 
“te ih Piambil oleh Romulo dikatakan penagihan' dapat dilaku- terdakwa dikatakan bahwa hal itu jang n » ST tidak bekerdja sama sekali. Tuan Sehabis pertandingan dr. Poor : gir ane 

m?i gamoang kena penjakit tsb. 
sedang laki2 leh'h mudah terse- 
vangnia dari pada wanita. Usia ? Pendjelasan selandjutnja jan b on 

Demokrat OP migas $ IN e : imengadakan hubungan dengan pihak | 3:nar? Pi : tjobaan bom atom di Woomer: | 'arg kritis ialah antara 40 dan 
Pandai bitjara berbelit- sedikit bagi perusahaannja. KET . 2 : diberikan oleh Rudel untuk mem. |tidak ada buruknja. Selama per 2 V 1 ! 

bru NN ctapi' masih 5 belit. : Pemerikesah perkara ini oleh ha|Rusia agar pihak Djerman bisa mel uktikan tentang adanja rumah2 | tandingan, makan lemak: harus di | (Australia). Sementara itu Ke-y 80, lebih2 bagi orang tukang 
perletusan Merapi masih be- Pan 

Sumbat lahar makin 
n besar dan tekanan gas 

. Gambar: Dua tingkatan 

in Terdakwa atas berbagai pertanja- 

an hakim tentang 'perbuatan2 serta 
kim kemudian diundurkan sampai 
pertengahan bulan Maret j.a.d, 

  

lahar di Kali Apu. 
  

1megang pimpinan atas gedung pe- 
ji mantjar radio Berlin di sektor Ing- 
gris jang diduduki oleh pihak Rusia. 
Gedung 'ini, jang mempunjai lebih 

'dari 1000 buah kantor, tinggal ko- 
song sadja ketjuali ditempati oleh se 
djumlah ketjil pengawal2 Rus sedjak 
'bulan Djuni tahun 1952, waktu ten 
|tera Inggris dengar "paksa menjuruh 
keluar staf bangsa Djerman jang ber 
haluan Komunis sebagai: pembala- 
san atas pendjagaan2 baru jang di- 
djalankan oleh -pihak Sovjet disekeli 
ling perbatasan Berlin Barat. 

. 46 ORANG TAHANAN ME- 
LARIKAN DIRI. 

Pada tanggal 23/2 jang lalu 
diam 15.50 dari tahanan Djalan 
Wilis Madiun telah lari 46 orang 

| tahanan, Sampai djam 12.00 ke- 
mar n sudah dapat ditangkap kem- 
bal: 25 orang, seorang lagi didu- 
ga mati haniut kelika ia menje- 
berang kali, Dem'kian dikawatkan   atau keterangan2 lainnja, 

ditempat jang tinggi itu “ialah 
pos2 pengawal jang didjumpai- 
nja pada batas negeri Inca dan 
pemberi tanda peringatan, seper- 
ti jang terdapat di Eropah di- 
abad pertengahan, tentang keda- 
tangan musuh dari satu puntiak 
gunung kepuntjak jang lainnja. 
| Untuk menjokong teori ini Ru- 
del menundjukkan kepada 
nja rumah2 jang sama bentuk- 
nja pada puntjak lain  dipegu- 
nungan Andes, jaitu puntjak gu- 
nung Secampa, jang letaknja 60 
kilometer kesebelah barat-daja 
dan dalam linokungan radius jg 
masih bisa dilihat dari gunung 
Llulailaco. Ga 

Menurut Rudel kandang “jang 
didapati dimuka rumah2 itu di- 
pergunakan untuk tempat guana- 

pakai sebagai alat 
dan bahan makanan.   rus diang 

ada- | 

hindarkan sedapat mungkin. | 
Selain itu atlit harus mendjaga 

supaja ia tjukup beristirahat dan 
tidur. Dr. Poorwosudarmo meng 
andjurkan tidur selama delapan 
djam, jakni mulai kira-kira djam 
sepuluh atau sebelas malam. 

Selandjutnja diberikannja tjontob 
menu sehari-hari jang dianggapnja 
sebaik-baiknja untuk para atlit. Me- 
nu ini didasarkan untuk orang ig. 
beratnja 55 kg. Menurut berat la- 
in. menu ini dapat dirubah. 

Pagi2 segera sesudah bangun, to- 
mat mentah atau air djeruk.   
Igelas susu. 

co dan Ilama, satu2nja binatang kira2 100 gram. 
jang bisa hidup pada temnat se-| Djam 14.00 : 2 piring nasi, sa- 
tinggi itu dan mungkin pula di-Ijur2an, daging 

pengangkut 60—70 gram, tempe atau tahu sam 
. Burung pai kira2 100 gram,buah2an 

Djam 07.00 : 1 piring nasi, sebu- 
tur telur atau daging ataupun ikan 
sampai 60—70 gram, sajur2an, 1 

Djam 10.00 : roti dengan mente: 
ga, ubi2an, nasi atau kueh. sampsi 

atau ikan ” sampai 

jang   
ut dari djarak 200 ki- tjang idjo atau bubur ketan hitam, 

  

menterian Angkatan Udara Ingge- 
ris tak mempunjai komentar ten- 

tang berita tsb. Tetapi minggu 

jg lalu pemerintah telah menge- 
luarkan Buku Putih jg mengata- 

tan, bahwa Inggeris akan memb 

cikan tekanan kepada peperanga 

itom dan peluru jg dapat dike: 

nudikan dlm program pertahanar 
1ija jg baru. 
Sumber2 jg mengetahui itu me 

ngatakan, bahwa diantara penet 

sang2 jg akan dilatih itu terdapat 
pula penerbang2 dari RAAF (Aus- 
tralia) jg telah mempeladjari tec 

ri peluru jg dikemudikan di Inggc 
ris. 8 

Dalam Buku Putih jg dikeluai 
kan minggu jg lalu antara lain di 

gatakan, bahwa ,,sendjata2 atorn 

edang diprodusir dan telah dimi 

ai pengiriman2 kepada pasukan2 

Peluru2 jg dapat dikemudikan t: 

ah mentjgpai suatu tingkat kem: 

Ijuan”,   
Inggris sekarang 

  

telah dapat medan pertempuran, 

hers'h se'uhung asan, masinis dan 
nekerdia2 jang banjak berhubu- 
membuat sebuah peluru atom .jg 

nyan dengan ter (asphalt). Mean TS An Na AN 
dapat dikemudikan dgn djarak pe 
herbangan sedang utk dipakai 

oleh angkatan darat sebagai sen 
njata penjerang demikian menu: 

rut memorandum jg disampaikan 

xepada parlemen oleh menteri ne 
gara urusan peperangan Inggris 
Anthony Head pada hari Rebo. 

Dalam memorandum tersebut ig 

merupakan lampiran utk rentjana 

anggaran belandja angkatan da , 

'a$ Inggris dikatakan bahwa ve 

nerintah Inggris kini telah men 

lekati suatu putusan utk meres 

nikan pemakaian sendjata tadi. 

Keterangan lebih djelas menge 

1ai sifat sendjata tsb tidak diberi 

&xan, tetapi menurut kata2 jg ci » 

yunakan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa peluru? atom jg dimaksud 

tan 'itu bukanlah serupa Jangan 

. 

dari Madiun, . Ieondor sekalipun tidak akan be- mempunjai daging buah kuning. Inggris 3 punja peluru nerjam atom (peluru . meriam 
T'dak didapat keterangan bagai- rani terbang setinogi itu, i Djam 17.00 : teh dengan gula. Atom ig. dapat d.ke- | itom) jg telah dibyat oleh Ameri 

"mana orang2 itu melarikan dirij  Kaju2, perumahan itu jang ha- kueh atau buah2an atau bubur ka- mudikan. Aka Serikat uitk bantuan taktis di 
Bra 

“ 

banjak sake | 

. 

   
  



     
     

   

    

dalam segala warna, 

  

    

   
fp. 

| OLEH IMPORTIR NASIONAL. |. Seorang BOEKHOUDER 

Ss Irat2 lamaran dikirim pad 
“No: 5/1381, 

KOPER 

   

  

beridjazah A. 

jang berpengalaman. 

a Harian ini, dibawah     
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GOODWILL 
000 oleh Toko dan 
SEMARANG: 

Kursus Wartawan tertulis 
Up. Desah. Harapan 

aru sadja terima: 
PEDA MOTOR ISTIMEWA BUATAN DJERMAN 

Ta, 
dari 150 ce. — 175- ce — dan 250 cc 
"RARE NE: OK? 

. dari barang jang baik ! 
|... Persediaan terbatas, Onderdeel dan “service di dijamin | 

Super Radio Company N.V. 
Tjabang Semarang: Seteran (Duwet) 5 

“BUKAN MUSTAHIL! 
— “Sekarang giliran Tuan memiliki 

“Auto SK ODA ini. 

    
Gratis 

& RECLAME COUPON 
jang diberikan fjuma2 

perusa ,haan brikut: 

  

     
    merupakan djaminan :          
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,dari 

Kotakpos 63/md. 

Beberapa faktor ke-istime 

BESTMAN SIIRT 
Kraag BESTMAN dipotong amat indah dan 

2. enak dipakainja, terutama dibagian leher. 
—. Potongan Kemedja BESTMAN dikerdja- 

ikan dengan mesin2 modern, hingga dja- 
hitannja kuat, snit radjin, anti mengkerut 
dan kantjing2 tidak mudah terlepas. 

Dari itu BESTMAN SHIRT amat dige- 
mari oleh pemakai2nja. PE 

: Terdapat di-mana2 

  

   

  

# 

waan 

  

   
   

        

   

  

    

  

     

2 

Se SL LL LL LT AL 

MUDA 
KEMBALI 

| SETELAH BERSALIN 40 HARI 
R1 Sel tubuh berasa lebih ring- | 

kas dan enteng, tjahaja muka | 
kelihatan lebih muda dan .gembi- | 

Ira, kesehatan bertambah2, dan | 
lanak jang mungil itu 'mendjadi | 
montok. dan sehat betul "113 
ini Njonja dapat membuktikan, | et 

|| setelah Njonja minum: PN 

Se 

   Semua 

DJAMU HABIS BERSALIN   
         
    

  

polos maupun bertjorak. 
   

     

  

   Ala Ula 3 PIN MAAN 

Di 2th 

Difjari 
Dengan segera 1 Rumah kosong 

djalanan besar dan sebasainja. 

Mereka minta datang di Hotel 
du Pavillon kamar 10 antara 
djam 16.00 sampai 19.00. 

  

SEL LL HM 

Bantulah 

Dompet Merapi 

  

  

3. atau 4 kamar disukai didekat | 

Pa 

|l keluaran )NJONJA  MENEER | 
. Semarang. 

      

Pl En lag 

AAA 
TON ra aa IT 

AN AN La 

  

       
   

    

foko Pedamaran 90, Telp. 900, 
ON | Semarang. 

Maa aa 
| Madiun: Djl. Peking 5 

Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, 1. Slamat Rijadi 

394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- 

sen 177, Gading Kidul 170, 
ak Gilingan 28, - Kratonan 

etan 19, Warungmiri 102. 
2 LL LL LL LT 

SENILAI AAA 

Kalau perlu katja mata ' 
| datanglah pada 

a y 
24 : inly 

OPTICAL STORES 
3 Mn LN,         

  

    4 
ANG 

    

  SL In LL LL ALL AR 

  

Dil. Maluku 31 
bulan, Pangkal Rp.15,— Tiap2 
sore. 

— PENDAP 
Dalam 1 Djam 

Minjak Item Rambut. Spesial 

gampang pakai 1006 Garansi 
Rp. 25.— s 

HORMON Cream. Spesial 

Rp. 15.— 

ngan dan kepuasan dalam perh 
Laki-laki dan Wanita harga Rp 

Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL 

World Famous T 
.14 Sawah Besar Djakarta     kain2 — Pasar Tundjur 

  
  

Mulai 1 Maret '54: Masih tersedia 10 

“ MENGETIK tiap2 bulan menerima 
Rp.20,— sebulan: Biasa Rp.10,— sebulan: Pangkal Rp.10— 
PENDAFTARAN tiap2 hari djam 4 — 8 sore. 5 

ATAN BARU 
(Black Hair Oil) " | 

| kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 

Buah, Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.-— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 

: Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

RADIUM OIL. - Obat Luar sanggup mengasih kesena- 

terbatas). Porto tambah Rp. 2,50. 

Bisa dapat beli pada : 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 
i Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

“Pendidikan RAPP” 
3 

Semarang. 
“ MEMEGANG BUKU A (udjian Bond April '55) Rp.25— se- 

SENEN / KEMIS djam. 5—7 

tempat. & 
DIKTAT gratis 
peladjar - baru. Kilat 

Aa 

Muda Kembali 

bikin item rambut dan bikin 

tidak luntur harga 1 Botol 

Obat untuk Wanita, supaja 

ubungan SEXUEBEL antara 
- 20.— Per botol (Persediaan 

HALL. Singapore. 

abib Fachrudin 
Phone 3804 Gambir. 

B. PAR Toko   
  

nan 2 

: 

OBAT KUAT   ISTIMEWA 3 
TRI SERAN 1 Tag Mana era na 

PO aa 
" 

era mom 2 

    
SNI 

HARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 

“ 

  

j Ta SL ALA TM AL AL NN aa in in an Sa an Ta Tn ba 

   

   

Dengan segosokan. 
mudah itu 

Horee AN # 

PILEK 

dalam 2 tjara 
Anak Njonja diringankan dari 
pilek dalam 2 tjara jang tjepat, 
Dada, leter dan punggungnja, Njo- 
nja gosok dengan Vicks VapoRub 
Waktu ia mau tidur, Uapnja mem- 
bebaskan napas, meringankan ba- 
tuk. Sedangkan dengan melalui 
kulit setjara tapal-panas melegas 
kan dada. Dengan dua tjara-bekere 

“djanja ini sering sekali pilek dalam 
Semalam dapat dihilangkan, 2 

      

  

J VAPORUB 

2-HP/Vs-303 W 2 

- SMM aa AAA ANA — tut ut 

MAL AL LL AL AL AL AL AL TE AL LL AL 
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ip
 

FAN O8BAr AL 
ea Pa 

EN 
Tn & LESOM — 

Ba 

AJA-— Ti. 3455 UV 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sange: 
'penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 

tertjampur dng sarinja Buah Ang: 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 

“jg. berbadan lemah. Kurang da: 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke 
pala suka pusing, bernapas pen 
dek, urat sjaraf lemah, sumanga: 
laki2 -kurang. . Paras peremprar 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi 
num ini Anggur dalam sediki 
ternpo sudah tentu lekas keliha 
hatan faedahnja. Baik untuk le 
laki dan perempuan, tua atai 

muda. , 
ANGGUR KOLESOM PO THay. Amat perlu bagi prempuai 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, k 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam wakti 
bunting. Perlu diminumi sampa! tjukup agar badan ibu tinggal seha 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. : Perlu diminum perempuar 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber: 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me   
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& Toko Buku ,,Glorious — Sidodadi Tel. 1697 
3 Drogistertj Tjiong Hien —  Plampitan 62 

4 Bo Hien : — Bodjong 46 

Me BAK og Tan "5 “.& toko Buku Koo Jong Tjwan — Dj. Raja 31 
! . K EBUMENG at 3 aa 8 Toko Obral ,,Fong” — Dj. Kolopakine 49 
€ Toko Buku »Kesatuan” — Dj. Setasiun No. 26 
& Toko Purwokerto “— Dj. Setasiun No. 26 
F3 PURWOKERTO: an 

. tiba Sie Loe — Dj. Kedjawar 28 £ sukorkbio: Pala “- . Sien Ban Lie : — Dj. Sedagaran 35 
“Sk KALIWUNGU: 

Ki. # 'So Bing Tik — Dj. Raja 202 
0000 BE BANDJARNEGARA: 

Saba 8 . Djamu Tjap Djago —  Dj.Midangan 18 
3 ad HA MAT BS ae LS s 

3 & “Usaha Penerbitan ,,Muria” —  Bitingan Lama 36 
Ve  sBapiido” & —  Kotakpos 7 

Lo ar TOR Ba, —  Ketandan No. 7 
Bt Toko Sepatu Bata — Ketandan 3 

ck Rex Shop” — Alun? 
0 MAGELANG: 

AN Liem Sing Liep: 2 — Dj. Raja 124 
BALAI IKLAN MEDIUM 

» 

  

Dil. Raya Timur 143 — Bandung. 

ma MALE 

Luavar AO 152 ORANG, TERPENDJARA 
asean Fi : A I 

Tea ? BASI Tg. 22 Pebrs dengan suatu "npatjas 
K3 & T, D SEMARANG, Ira resmi Muljadi kepala rumah pen- 

| Selama tgl. 22 S3 26 Pebruarildjara Semarang telah menerimakan 
.dan tgl. 2 Maret 1954 bertempat Jidjazah. P.B.H. landjutan kepada 52 . dilapangan Chung Hua Kuo Yu — Hui, Wotgandul luar, Semaran 
liadakan pertandingan2 basketbz 
untuk merajakan Hari L 
hun PERBASI tjaba 

| pertandi 

jorang2 hukuman dan tahanan di- 
situ.: Diantara mereka terdapat 17 

      

    

.FGuru P.B.H. terpilih dari meseka 
a Ftamatan Sekolah Rakjat dipendjara- 

kan disitu djuga. " : 

PENGAWAL " MENTERI 

. ng 
| pertandingan mana dim 
“ djam 7 malam. Kesudahannja 

8 tandingan2 jang sudah diadakan 

"Sek. THHK — Pheng Pou Hui| PP & KsDAPAT KETJELA- 
Nan Chung Ti daki yng |, Dalam perdjalanannja dari Jo: Sin Chung — Lung Hua Siauw K2! Gaara pad Aa Kk Maan di Yu Hai (aki2) 50331 15 Ti Ba Aa Saga 
PENGURUS RT. DJAJENG 

   

   

  'gyakarta. Dalam perdjalanan itu, 
GATEN jeep jang mengawal 

Susunan pengurus baru dari RT Beribunja didjembatan Yang  me- 
Djajenggaten jang terbentuk baru? Plintang sungai Pabelan, iakni di- 
ini sbb: Ketua sdr. Marwan, wk. ksebelah utara Muntilan, telah slip 
ketua sdr. Racfimad: penulis LIL kdan akibatnja ialah 2 orang lu- 

'sdr. M. S. Amir, sdr. Amat Tohir: Fka2 berat. Seorang diantara mere 
bendahara sdr.” A. Sofian - Badan ka putus lengannja. 

  

fanak2 jang rata2 berumur 16 tahun. | 
-Pronk lama lagi akan dibuka kursus |     

  

" Yamin di | 
kawal oleh Polisi Perintis dari Jo- | 

menteri tsb. | 

Kelemahan2 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 d.LI. : : 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. F1 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan Jebih djelas dalam doos). 
'Sebotol Rp. 25.— : 

SIKALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
jotjok. Sebotol Rp. 20.— 5 1 
BEGNOL Sita (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

NE CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 

DP OAT HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM t 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 4 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” 

|Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 

| TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— : 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Se Ek CREAM untuk hilangkan rambut. Sebotol 

Pabrik An 
Agen : 937 

a) 

ly 

te) 

Berguna sekali 
D  Losman's 

: Berguna sekali 
e 

.0) 

2 

darah, muka putja:, 
Awas Perempuan ha 

| Losman's Leucorrho 

Ke Sesetan Table 
ntjurkan riak, legakan napas, hi al . D  Losman's Neuring Pil. Mn an 

Istimewa buat men 
DD Losman's Anti Pol 

. Obat adiaib buat hilangkan besarmani atau Losman's Deafness Pil. 
Obat penulung bagi oran 

D Losman's Rheumatic Pil. 
Untuk sakit tulang entiok d.LI. sakit rheumatiek. 
Losman's Antacid Powder. 
Buat sakit Ulu Hati. 
Losmans Nier & Blaas. Tablet. 
Mustadjab sembuh sakit 
kentjing berasa sakit dll. : 
Losman's Bloodtonic Tablet. 
Mengandung Vitamin A. 

THEATRE 

nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama. bag 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA s2 
ngat dipudjikan. 2 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatie: 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- | 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, denga» 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan | 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- | 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang | 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dar | 
6 botol SEMBUH sama sekali. 

Cerdapat di TOKO? OBAT dan TOKO2 P. & D. diselurun Indonesia 

ur ,REN AY & CO Surabaja. 
SING TONG”, Semarang. 

k 

Losmar's Vigosen 'Tab'ets. . 
- “Obat ini menambahkan darah, sungsum, 

terutama memberi tenaga . haru. Sangat 

Losman's Emmenagogue Tahlets, 

buh, hadan lemah muka 
Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

Semarang: TEK SENG TONG 

Se LL AE AL TE AL AL EA TE LL TE LE UK 

    
Rp. 12,50 

manik dan napas: 
: 2 berguna bagi orang 

Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 
Rp. 12,50 

Obat pendapatan baru untuk: Orang Perempuan datang bulan' 
tidak tentu, darah kotor men gumpet. nerut berasa sakit kurane 

kevala pusing dan pinggang linu pegal. 
mil dilarang minum, 

ca Tablets. 
buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

Syohilis Tablets. 
un buat membersihkan darah kotor. 

Los man's Santal Cvystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing 

?  Losman's Choc 

Rp. 12.50 

Rp. 12,50 

Rp. 12.50 
jang bernanah (Twitjing). 

1 colate Laxative Pil. Rp. 3.— Pil urus? mandjur untuk bersihkan” perut. 
Losman's Hemorrhoids Pil. 
Amat mustadiab bagi ambei atau wasir. baru dan lama. 

ts. 

Ro». 12,50 

Rp. 12.50 

Rn. 12.59 
gobati otak lemah, pikiran tidak tentu. “ 
lution Tablets, Rp. 12,50 

bongsiat. : 
Ro. 12,50 

& tuli dan kurang pendengaran. 
Rp. 12,50 

Rp. 4— 
kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

Rp. 12.50 
Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 

: Rn. 12.50 
B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
Putiat, makan tidak enak, 

SI 

  

' Tanggal: 24 dan 25 Februari 1954 
Film Austria 

»ERGENS IN EUROPA” 

  

  

KE!G BEEN AVOIDING 
X.HER UP TO NOW/ . 

      

  

NC 
— Willie dan Ni. Moonmist......... 

.akan kawin. Sekarang saja mende- 
ungar “semua. Hingga sekarang dia ti- 
.dak suka bergaul dengan Nj. itu, 

  

— Mereka kelihatan 

saja 
untuk menolong Sheriff 
djaga uang bajaran tambang. 

» # |   komisi terdiri sdr2.  Roosmain,| Pertolongan pertama dilakukan 
Ridwan Muljonos dan ,Kasripan, — “dirumah sakit Muntilan, 
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sung- 
guh2 tergesa2. Sekarang diuga 

akan menudju ke kota 
mens 

       

    

GAFE, GGUINTI mo... 

sesuatu untuk meledakkan 

Kemudian di 

    
    

kota gebu 
— Apakah engkau mendapat 

peti 
besi Express Company, Sguint. 

— Ja, Sybuah dynamit. Suruh 
O' Dooley. keluar, ' 

N Out HERE/ 

     
     

    

   

      

Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Europa setelah perang dunia ke II, 
'Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat SOLO dengan akibat-2nja jang sangat me- | 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek ! 2 nie dkk. 2 
Selamat, Tiirebon. : | Masa Han | 

“WLLIE AND MACAME “| | TWEy were sure IN A HURRY! RIGHT | | LATER, IN TOWN... Jf DID NYEAW! Five NW sraRT PEDDLN' YouR swaMp- 

La Head Lae ena” OK CertanenngaaN | PNani Na ro Ja (S3) ah KeaKa DN? 3 GUARD THAT MINE GI | THAT EXPRESS COMPANY / GET O'vooLEy IT/ 

  
rawamu O' Dooley. Buatlah ramai2 
dan lain2 matjam. 
« Ja, tuan. 

  

    

Roy Rogers 28 

kepala suka pusing,   
an Fie Min Yok 

  

GOLES Lupuliner-Tablets 
(OBAT MANIK BOTJOR) 

Mengeluarkan air manik karena mimpi melihat 

perempuan tjantik atau laki? adalah penjakit jg 
berbahaja bagi kedua belah pihak. 
Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena pe- 
njakit demikian dapat mengurangkan darah dan 
badan mendjadi lemah. 

GOLES LUPULINER TABLETS dengan geke- 

djab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

GO LES Coughing Tablets 
(OBAT BATUK) 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu didjum- 
pai berdjangkit, sebab kumannja merebak dengan 

pantas. Bila ibu dan bapa dihinggapi oleh ku- 
man” ini akan berpenjakit pula kepada anak2 
nja atau kawan jang lain. Makanlah GOLES 

COUGHING TABLETS menjembuhkan penja- 

kit2 ini Sekedjap mata. 

GOLES White Gandle Tablets 
(OBAT SAKIT KENTJING) 

Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- 
djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, 

Kentjing sakit hebat, Sakit kentjing lama sampe tida berberanak,. 
Lantaran Kutu Manik suda mati. Lekaslah Memakan obat: GO- 

PES WHITE CANDLETABLET S. Menurut Resep memakan obat 

in ”2 of 3 Botol. Penjakitnja hilang lantas sehat kembali. 

GOLES Anmin Tablets 
(OBAT TIDUR) 

Kekurangan tidur disebabkan oleh banjak fikiran 

dan pekerdjaan bisa mendatangkan pelbagai pe- 

njakit. GOLES ANMIN TABLETS membantu 

supaja: tjukup tidur sebab zat jg. dikandunginja 

menjembuhkan penjakit resah dan risau dengan 

sekedjab mata, serta menguatkan perdjalanan 

darah waktu tidur. 

    

  

  

Ts Friend 
(OBAT LUAR) 

Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa 

akan segala-galanja. Demikianlah diumpa- 

makan oleh orang dahulu kala tentang 

butanja tjinta sematjam itu. Tetapi banjak 
lelaki jg. djatuh tjinta pada perempuan, 

tetapi tidak dapat memikat hati si-Perem- 

puan. Itu adalah disebabkan badannja ada 
lemah, tidak mentjukupi kepuasan perem- 

puan, ,Goles Sweet Friend” teristimewa 

untuk memperdalamkan pertjintaan masing 
masing kemandjurannja ialah menguatkan 

. badan, tahan berdjuang dengan selama-la- 

me manja. Setelah pakai ini obat semuania 
: memudji kekuatannja. 

Fong — Gg. Warung 10 Semarang. 
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Hb ng   
Hway An Tong — Gg Warung 3 5 
Eng Tay Ho — Pekodjan 101 » 
Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 2 

Bisa dapat beli: Toko Obat Seluruh Indonesia. 
  

  

  

Dehumidifiers Merk , FRIGIDAIRE” 
ALAT MODERN UNTUK 
bikin hawa basah mendjadi kering. 1 
Tjotjok sekali untuk gudang2 rokok sigaret, gudang 
obat-obatan, tempat simpan alat2 kedokteran dan Jain2 
jan .memerlui hawa kering. 

monstratie di 

N. V. INGTRACO 
-  Bodjong 27 — Telf. 264. 

z SEMARANG. 

BN 

Oo GR EGA 
Susan Hayward — Chariton Heston 

»The President's Lady” 

ORION” 5-7-9.- A3 th) 
June Allyson — Arthur Kennedy 

»The Girl in White” 
M.G.M.s (Dokter « Wanita). 
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— Ini malam d.mb. 
Metropole 5.7 9 (13 tb) 

Randolph Scott — Patrice Wymore 

Tbe Man Behind the Gun 
Technicolor. 

  

Warner Bros' 

“DJAGALAN" 5.-7.- 9.- (seg. um.) 

Film Tiongkok: Music“—— Songs ! 

»Fu Yong Sian Chie' 
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PANITYA KORBAN GUNUNG MERAPI OSE WANITA 

MENGHATURKAN BANJAK 

PARA DERMAWAN DAN PENGUNDJUNG FIIM AMAL 

| sJLHE PRESIDENTS LADY”. 

TERIMA KASIH KEPADA 

  

  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
  

»LUX” INI MALAM PENGHABISAN 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

»THE MEMBER CF 1HE WEDDING” 
»ROXY” Wi MALAM PENGHABISAN 5.00 7.009.00 (17th) 

»MANOLETE IL TOREADOR” 
  

Besok malari 
5.15 -115-9.15 'ROXY 

  

IN D RA 25 DNAN Ta Uay 

       
  

“SROYAL" INI MALAM DMB: 5.00 7.009,00  (seg. um) 
»UNDER THE RED SEA” 

GRAND” NI MALAM D.MB. 5.007.009.090 — (17 tah) 

sPEHANTOM FROM SPACE” 
IU 

— mnta mnt 

“BESOK MALAM PREMIERE 5.00 7,00 9.00 (17 th 

RAP T.-UR:E” 

  

  

  

  

Senen Se anang TE 

Bantulah 
Type Pertj. ,SEMARANG"”, 

Tn 
Idzin No, 1492/111/A/172. 
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