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  TAHUN KE VIII No. 285. 

2 aman 
& 3 

. antang Rusia 

Balapan Damai 
Rusia Usulkan Konperensi 5 Besar 

Dengan RRT Besuk Mei 
| Dugaan2 Bahwa Konp- 4-Besar Sekarang Ini 

. Tjuma Hasilkan Debat2an Sadja 
DALAM SIDANG hari ke-2 konperensi para menteri - negeri 4-Besar di:Berlin pada hari Selasa, menteri Juar negeri jet: XV, Molotov telah memadjuka n suatu rentiana resolusi, minta, supaja dalam bulan Mei dan Diuni tahun ini di :rakan konperensi 5-Besar dengan RRT ikut serta. 

mengatakan, bahwa usul itu 
ngurangi ketegangan 

  

  

.Cetacean SN 

Ketjewa | 

Atas Pidato Molotov 
Di Konp. 4-Besar 

  

TER ERA j 1 Pakistan 
Men PERSI 1 5 ti jl. mengabarkan, bahwa jakan memberik an pindjaman militer sebaniak $' 500.000.000” kepada Pakis 
» Amerika bermaksud memberikan Pakistan 3. 000 pesawat terbang militer an- n 21 kapal perang, diantaranja 4 kapal pendj eladjah berat. Sebagai prestasi ' mn Lanka jang diterima di Peking tadi, Pakistan ' diduga' telah ba sepaka P3 kalan, diantaranja Gilgit dan Chitral di Kashmir utara, kepad: - Ketjuali itu, di Karachi akan ditempatkan sebuah ro 

intuk mengawasi segala lapangan terbang di Pakistan 
ntuk suatu pool bersama dinas2 rahasia Amerika Pakistan di India, Afghanistan dan dekat perbatas: t, Aas seterusnja mengatakan bah wa mulai bulan 

2 landjutan pada sekolah2 militer di Amerika, 

ndjamkan Amerika Kepa 
Hn 3 KA ,,Trine News Magazine” tanggal 14 Ya 

MENTI uar negeri A. S. ri an 
John Foster Dulles hari Selasa 

menjatakan ,,sangat ketjew3” atas 

pedato menteri luar negeri Rusia, 
V. M. Molotov jang diutiapkan 

pada pembukaan konperensi Em- 
pat Besar. Dulles menolak per- 
mintaan Rusia untuk ' mengada- 
kan Kkonperensi Lima Besar, ter ' 
masuk RRT, Akan tetapi Dulles 

Juar 
Sov- 

jang 
diselengga 

1 Resolusi tsb. 
“dibuat dengan maksud untuk me Internasien al, menghilangkan sebab2 dari 

uh 

  

g terpisah satu 
eraperasi. 

1 kantong Tuyhoa. Sepasukan pe 

: dan memperkembang 

dise | | 

akan mulai Feb, 

| mengakui, bahw 
e2 1 'entagon. (Antara— 

MENTERI LUAR 

|pembajaran pengganti kerugian 
lengan usaha2-nja untuk $ 

budajaan dengan mereka. 

persama dengan PBB melawan ka 
lebih erat dengan negeri2 Dunia 

p: ia : Biarpun 100 
g ey. 

Miljard Doll. 
Hrian Barat Tidak Akan 

Didjual 
BIARPUN dengam harga 100 

miljard dollar Irian Barat tidak 
akan didjual kepada Dijepang, de 
mikian diterangkan oleh Menteri 
Penerangan Dr. Lumbantobing 
kepada ,,Indonesia Merdeka” di 
Bandjarmasin. Keterangan 'itu di 

  
njaan sekitar kabar2 bahwa satu 
golongan Djepang  mengandjur- 
ikan supaja Djepang membeli 
Irian dengan harga 300 djuta dot 
lar. Menteri Penerangan telah 
kembali di Bandjarmasin dari per   Perantjis lainnja berusaha —. 

gan susah-pajah — madju ke- 
| dari Nhatrang, melalui 
no. JI (-Djalan Manda- 

ke 

Uu "ke Fujhoa pula. Be 
ah jang mereka tem- 

af diperkirakan djka 
F laporan militer Pe- 

diarak sedjauh” 15 

“lebih dari 600 buah 
Uu dan 'djebakan manusia: pa- 

Tini 

kundjungannja jang 5 hari lama 
nja di Kalimantan Timur,, dan 
hari Senen bertolak kembali ke 
Djakarta. : 

Sukan genie Perantjis terpaksa mem 
betulkan kembali djalen jang telah 
dihantjurkan oleh tentara Vietnam 
Ho tadi, sambil berusaha madju. 

: (Antara—UP). 
  

Ta ae Teman 

ikan Orang Gila 
Wajima Atas Keinginan Dje- Komentar , 

pang Terh 
5.3 DALAM SUATU konperensi pers jang mendapat perhatian 

adap Irian 

: naik e i Selasa di Djakarta, ketua delegasi Djepang buat perun- 
aa Lana garang W 2jima, memberi keterangan mem- 

g membajar | 
jang 

beri pertimbangan 
1 Ben 

| kurang membeli dari In i 

itu sangat lambat djalann j2. Wajima menegaskan 1 
aa ng pi Parama tanpa maksud lain ' daripada 

dirusakkan La h Diepaang dalam perang jl. Tapi dite- 
wula, bahwa kemampuan Djepang untuk membaiar -ha- 

ma. Didjelaskan pula, bahwa berat 
Tn Djepang karena  Djepang 

kesan jang sudah umum diperoleh, jakni bahwa perun- 
bahwa 

dalah satu hal jang sama sekasi 
mn tentarg kerugian perang. Ia menjesal- 

kan, Date salah faham tentang keterangan dari Okazaki 
jang tersiar luas di Indonesia. 

Tentang orang2 partikelir Djepang bahwa Djepang mempunjai niat jang mau .membeli.Irian, Wajima tulus untuk membajar kerugian pe- 
“ memtsrs kanker, “bahwa diantarayrang kepada Indonesia, Birma, Indo 
penduduk Djepang 

— sebagaimana halnja - dengan 1 
| penduduk. Ketua delegasi Djepang 

Kena menganggap perlu meng- j 
“adakan konperensi pers ini, berhu- 

“bung dengan adanja ,,salah faham 
5 k Indonesia” tentang ketera- 

'Okazaki menwi luar negeri 
a jang mengatakan, bahwa 

2 buat ang pembajaran kerugian 
| perang itu bukan suatu kewadjiban 

5 harus ditunaikan, tapi merupa- 
Io. kan pemetjahan soal untuk didja Ji 

Sa Kasal pertama kearah 'perbai: 
| kan hubungan ekononi dengan nc: 

| gara2 Asia Tenegara 
ajima selandjutnja mendjelaskan, 

usaha Inche M.D. 
Ll maka Senen jl. “di 

Alor «Star (didaerah -Kedah) 

telah dilangsungkan suatu kon 
rensi jang dihadiri oleh 

L djanda laki2 dan wani- 
ta bangsa Melaju, “untuk 
membitjarakan kemungkinan 4 

“sebu perhim- 
ntuk melindungi ke , 
kita, mendjauhkan 
“ mendekatkan 
1 : bas   

jang 80 djuta | g tidak 
(. djiwa itu, ada beberapa orang ,.gila”j bermaksud menghindarkan diri dari 

: lain? | 
| 

lum pernah 

|hterangan mengenai pendirian 
#|oang jang berhubung dengan 
IIkerugian jang bertalian dengan ro- 

"China dan Pilipina. Djepang tidak 

kewadjiban memperbaiki kerusakan2 
jang disebabkan dimasa perang j.L 
Dalam hal ini telah berulang-ulang 
dinjatakan oleh perdana menteri Yc 
shida-dan menteri Okazaki. Dalam 
hal pendirian ini di Dicapng 
terdjadi perobahan. Ditegaskan se- 
jandjutnja, bahwa, Djepang akan 
membajar kerugian perang tanpa 
maksud2 lain daripada  membajar 
kerugian itu. Tapi, Wajima menam- 
bahkan,” bahwa Djepang menghen- 
daki, agar dipertimbangkan pula ke- 
mampuan Djepang untuk memba- 
jar. Mengenai ini diulangi lagi ber- 
hubung dengan pertanjaan2 mana- 

kah jang didahulukan: ' kemampuan 
membajar Djepang ataukah kenjata- 

an-kenjataan bahwa Indonesia men- 
Werita kerugian. 

Ia menjatakan, 
perundingan segala 

bahwa mengenai 
sesuatu masih 

dalam tingkat penjelidikan dan per-: 
setudjuan jang tertjapai dewasa ini 
ialah untuk meneruskan perunding- 
an. Ja kemudian menjangkal kabar, 
bahwa ia bermaksuu ak ne 
Djepang dalam waktu singkat. 
an periadi neh jang “diadjukan 

sada Wajima diterangkan, bahwa 
hingga sekarang pihak Indonesia be- 

memadjukan djumlah 
lataupun  perintjian daripada kerungi- 

Jan-kerugian jang dituntut pembaja- 
'rannja. Ia tidak sedia memberi :ke- 

2 Die- 
soal 

musha.. Mengenai soal projek Asa- 

khan ia menerangkan, bahwa soal itu 
nihak Indonesia masih perlu men-   

kaum. djanda ..perempu- 
upaja mereka dapat men 

ah bagi “diri sendiri 
. mereka. Inche Is- 

| runding dengan 

djelaskan beberapa pokok. Menge- 
f #nai berita2 itu jang maksudnja dapat 
#diadakan suatu persetudjuan semen- 

ara dianggapnja prematur. 
Sebagaimana diketahui, waktu mis- 

«i perdagangan Indonesia dalam per- 

djalanannja di Pasifik Barat terpak- 
(sa mengurungkan njatnja utk. sing- 

' gah di''Tokio, karena pihak Djepang! 
memberi tahu, bahwa pada waktu 
itu tidak ada pegawai jang dapat be 

utusan Indonesia. 
jin as be Pa ai | Wajima menegaskan, : bahwa Aebnga 

utusan pemerintah Djepang ia 
kuasa untuk 'menandatangani- per- 

& 

4 

bekerdja di Pakistan, Dari mana » 
t, fetapi dikatakan bahwa ko responder 

ja soal pin s nbesar 2 : Hsin Hua) 3 w area rara 

- (Djepang Mau Kerdjasama 
Dgn PBB Lawan Komunisme 

Okazaki Bentangkan Dasar Politik 
Luar Negerinja 
NEGERI Djepang Katsuo Okazaki Rebo mengatakan, bahwa Diepang harus melakukan perundingan2 

memperbaiki hubungan ekonomi dan ke Dalam Pandan Pekan politik Juar negeri Djepang dimuka parlemen tadi, O wa sendi politik Juar negeri Dje pang di 

konsep dja 

berikannja berhubung dgn perta lt 

#ilakukan oleh pemerintah Djepang: 

ngerti 

Ibelih Kerbau 

tidak 

mntiiter harian 
djaman 

| tasinjur jane berumur 45 tahun itu 
hari | Cetacean, jaitu sematjam ikan paus. 

dengan negara2 Asia, sedjadjar 

aki mengatakan bia- 
Asia ialah: ,,Bekerdja 

um Komunis, ikatan-ikatan jang 
Merdeka, terutama dengan Asia 
minan2 keamanan bersama.” ! - ti 7 2 Pang LAN ai Guguran2 Berapi ' Di Asia, Djepang berharap se $ 3 gera dapat mulai dengan peker : (Oleh: djaan pengangkutan kapal jang 
tenggelam di Filipina,  berdasar- 
kan atas persetudjuan sementara 
mengenai pengganti kerugian. Se 
telah merundingkan 'persetudjuan' 
sematjam itu dengan Indonesia 
dan Vietnam, persetudjuan 'anta 
ra Djepang dan Indonesia telah kg memberitakan diparaf ketika tahun j.l. dan kini | Dari pos Babad 
akan dipertimbangkan oleh parle ran seismograaf lamanja menit, men di Djakarta, kata Okazaki. | sampai 3 na t 
da Te hetakagat “ratas | Setelah  kedjadian “tsb keadaan! 
ctapi Djepang bermaksud segera mendjadi biasa lagi. Kedjadian lain 
mengirimkan sebuah rombongan 
penindjau kenegeri tadi dan mu 
lai merundingkan persetudjuan se 
mentara. 

nung Merapi hi semalam be demikian, hpkan Beraii bahan 
berapa daerah (seperti kita berita 
wa ke 

djadinja gempa bumi 3 kali, masing. 3 
terdjadi pada djam 09.16: 09.22 dan 
djam 22,00. 2 

Kali ini pos Djrakah tidak men- 
Sanggup bajar dgn ba- 
rang modal. 

. Okazaki mengatakan bahwa po 
ditik pengganti kerugian jang di 

terdjadinja angin kentjang. 
"sedangkan Ms Selo . melaporkan, 

bahwa “dari sana terlihay banjak gu 
guran2 pada hari Selasa. Sedjak 

jiee..bukan sadja untuk menggan Pdjam 07.00 sampai djam 14.00 keli “1 sebagian dari kerusakan2' jang | #atan guguran berapi besar 7 kali: diderita oleh negeri2 penuntut, puguran berapi kerjil 14 kali. Gugu tetapi djuga suatu pertjobaan up |ran? jang tidak aa jang besar tuk mentjapai penjelesaian jang ferdjadi 4 kali, guguran tidak bera- pi jang ketjil pun terdjadi 4 kali. adil, | berdasarkan atas prinsip? | di aa 
Pada djam 00.00 sampai djam 

Reb 

sendi politik luar negeri pemerin: 
tah Djepang.” Dikatakannja bah: 07.00 hari 0, pos Selo meliha 

gugaran api besar 2 kali dan gu- 
guran api ketjil 2 kali. 

wa pembajaran pengganti kerugi 
an“ini bukan hanja akan berupa 
djasa2 sadia. “Djepang sedang: ' Selain daripada itu dari lava2 Dana naga nbangkan untuk mem baru kelihatan sinar2 merah. Dan bajar djuga dengan barang2 mo- dipuntjak Merapi afjapkali keliha lal”. Tetapi kepada negara2 “pe tan sinar api jang menjala. 1untut diserukannja supaja ,,me . Djuga idari pos Plawangan di 

dapat laporan bahwa dari sana 
kelihatan asan tebal berwarna 

akan batas2' kemampuan 
Djepang untuk bajar pengganti 
kerugian.” (Antara-UP) — Iputih-kelabu jang mengepul dari 

: : 2 |jarah laya jang baru. “ 

. 5. Majat diketemukan. 
Lebih djauh dikabarkan, dide- 

sa Pantiarduwur « ian atas 
kali Apu telah diketemukan lagi 
najat 5 orang. Tetapi dalam be 

Tita tsb. tidak didjelaskan apa ig 
endjadi sebab-sebabnja. “Diuga 

angkan terdapatnja tan 

Djangan Sem- 
Dan 500 Keluarga Di 
Pilipina Diserbu Tikus dan 

5 ida penganiajaan, se Insta 
2 PRESIDEN Filipina Ramon | maj: Aa angan dekan disebat Magsaysay malam Rebo jl. mek 1 satu dan Tain hal jang berhu ngeluarkan larangan bagi rakjat | bungan dgn peristiwa Merapi.” Filipina untuk menjembelih ker-| Hari Rebo pagi dag pangkalan 

bau untuk dimakan, selama djang ' dara Hussein “Sastranegara telah 
ka waktu 1 tahun. Sebabnja ialah berangkat ke Jogja ,.Cessna 180” jg 
“karena Filipina sangat kekura- | dikemudikan oleh Let. Udara 'II 
ngan kerbau penghela. Magsaysay Moh. "Makki Perdanakusuma untuk 
dalam pada itu menerangkan, keperluan penindjauan gunung. Me- 
bahwa para petani Filipina makin rapi. Pengiriman tsb sebagai hasil lama makin merasa akibat pe- pembitjaraan Sri Sultan dan Guber ajembelihan2 kerbau jang bertam nur Bud'ono dengan K.S.A.U: Su- bah banfak itu, hingga sukar bagi ryadarma baru? ini di MB. AURIL. pak tani untuk mengerdjakan| Dalam pada itu S.B.K.A. dan 
sawahnja. Dalam mengumumkan pPB.K.A. (kereta-api) Djawa “Te- 

  

3 “ak y Apa ? 2 Na 5 

Dengan kapel raksasa ini, kapal silam 
berharap dapat menjelidiki dan memotret bag 1 

sama sekali. Bahkan dengan ada nj: 
adaannja seperti api dalam sekam, 

ita keadaan2 ig terdjadi | 
23 Sinta, pada hari Selasa djam 

jang ditjatat pada hari itu “ialah “iB. 

| 

seberat 46 ton, Edmund.S. Martine 
tjuram dari samudra, 

menamakar kapal silamnja dengan 
“Kapal jang pandjangnja 13 meter ini diperlengkapi dengan induk “kekuatan tenaga listrik terdiri atas bat- terij: dari tembaga: dan perak seberat: 6 1on dan motor diesel seherat 250 PK untuk mona kapal silam imi dapat mentjapai ketjepatan dibawah permukaan air dari 7 kenop (knopen) sedjam. 

'erlihat Dari Selo 
tawan Kita) , 

KEDJADIAN2 LUAR BIASA lagi mengenai keadaan gu- 
tum diterima beritanja. Sekalipun. bahaja Merapi sudah terhindar 

perintah2 pengosongan dibe- n kemarin), menundjukkan bah 
Sementara itu wartawan 
pada waktu ig terachir. 

jam 09.35 veta- 
sedangkan gontjangnja djarum 

5. Harahap: 
 Mutasi2 Dikalangan 
"Kem. Pertahanan Bisa 

Ilatat kedjadian penting. Terkerjualif ? etj ahkemi A.P Dia ai 

2 Blok 
PEMBITJARAAN usul mosi 

(Mr. Burhanuddin Harahap 
sjumi) cs. jang memir ak nja Peraturan Pemerintah No. 35 
lentapg pembentukan — kabinet 
Menteri Pertahanan mulai dibitja 
rakan dalam sidang Parlemen ple 
no terbuka hari Rebo kemaren 

lan diteruskan pada hari Diunat 
jang akan datang, perlunya utk. 
memberi waktu kepada para ang 
gota mempeladjari pendjelasan2 
jang diberikan oleh para penanda 
tangan usul mosi, jaitu Mr. Bur 
hanuddin Harahap, Subadio Sas- 
irosatomo, Mr. Tambunan dan 
I. .J..Kasimo. Sebagai telah kita 
umumkan, bunji  diktar . usul 
mosi jg diadjukan pada tg. 10-12 
itu sbb.: Mendesak kepada Peme 
rintah: Mentjabut kembali P.P. 
No. 35/1953. serta membatalkan 
segala perafuran2. Menteri Perta 
hanan, pu-usan2 dan tindakan2 jg 
berdasarkan kepada P.P. isb., ter 
masuk dalamnja mutasi2 jg aghir achir ini di Staf Umum Angkatan Darat. AI 

Para penanda-tangan usul mosi 
itu jang mendjadi Tandjutan dari 
pada interpelasi Subadio cs. 
ialah Mr. anuddin Harahap 
(Masjumi), Subadio Sastrosatomo 
(PSI), L-J. Kasimo (Katholik), 
Mr. Tambunan WParkindo) dan 
Ngeradjai Meliala (Demokrat). 

Sidang hari Rebo dihadiri oleh 
134 anggota, wakil2 P.M. Wong 
sonegoro. Z. Arifin, Menteri Per 
tahanan, Menteri Penerangan dan 
Menteri Perburuhan. Setelah pen 
djelasan — para penanda-tangan 
usul mosi, maka sidang “ditunda 
10 menit untuk dibuka lagi guna   perintah-exekutifnja tadi, Magsay ngah jang berkedudukan di Purwo- 

say menerangkan bahwa dalm kerto bersama? berseru kepada 'se- 
waktu 6 tahun, terhitung mulai genap pegawai kereta-api ' didaersh 
tahun 1947, djumlah kerbau jang inspeksi IV (Djawa Tengah) supaja 
Tisembelih di Filipina ada 1.404. masing2 nafkahnja bulan Djanuari 111 ekor. Dalam tahun jang lalu ini menjerahkan sedikitnja Rp 1—- sadja, didaerah kota Manila djum dan paling banjak Rp 
'ah kerbau jang disembelih ada Djuga PB S.B.K.B. (kendaraan 
32.401 ekor. : bermotor) andjurkan kepada sege- 

Sementara itu lebih dari 60.000 nap anggauta untuk sumbangkan ke 
rang transmigran dipulau  Min- pada korban? Merapi dengan mela 
lanao, Filipina Selatan, kini meng lui pimpinan. daerah SBKB' Djawa 
hadapi antjaman bahaja kelapa- Tengah. 1 
an, karena pulau tadi pada wak Selandjutnja ' CC P.K.I.  setudjui 
u ini sedang menderita hama sepenuhnja seruan PM Ali tentang 
ikus. ! Reg | .sekongan kepada korban letisan Me 
Diterima laporan, bahwa kare rapi. Itulah sebabnja CC PKI per- 

aa hama tikus ini maka 500 ke- kuat putusan dan tindakan PKI Dja 
'uarga tani telah mengungsi dari | wa Tengah tentang tindakannja me- 
Jaerah Cotabato (Mindanao ba- | njokong korban Merapi, 
rat-daja). Dua minggu jang lalu | 
zerombolan2 tikus: mulai menjer 
bu. Cotabato dan sekarang  dae' ungsikan. 
rah pertanian seluas 300.000 hek-f - Dari Jogja ,,Antara” mergabar 
tare sudah mendjadi mangsanja, | kan bahwa menurut pemeriksaan 

Pertolongan dimintakan kepa | dari udara, aliran lahar didjurang 
da Djawatan Kesedjahteraan Ma- kali Apu bertambah. Gusuran2 

Pasien2 Pakem akan di   
bera 

sjarakat Filipina. Presiden Mag- | terdjadi tiap diam sampai 5 kali. 
saysay pernah menawarkan 'ha-| Selain “penduduk “ ketiamatan 
diah $ 25.000 kepada barang sia | Turi, Pakem dan Tjangkringan 
pa dapat menemukan tiara jang ! (Jogja) akan segera dipindahkan, 
effektif untuk memberantas hama diuga pasien sanatoriym Pakem 
tikus ini. (Antara-AFP) akan segera diungsikan. (Ant.) 

membitjarakan RUU tentang per' 
njataan berlakunja Undang? No. 
4/1950 R.I. mengenai dasar2 pen 
didikan dan pengadjaran diseko- 
lsh2 untuk seluruh Indonesia dan 

#RUU tentang perobahan Undang? 
» No. 16/1950 dan 17/1950 untik 

mengubah status kota-ketjil “Te- 
gal mendjadi kota-besar. 

Pendjelasan2 atas usul 
mosi. : : 

1, Mr... Burhanuddin ' Harahap 
(Masjumi) pada pokoknia menjat»- 
kan, bahwa P.P. No. 35 t'dak sjah, 
karena materie jang diatur didalam 
nja, seharusnja diatur dengan un- 
dang2, dan djuga bertentangan dgn. 
pasal 126 UUD. Materie tsb menu: 
rut pembitjara tidak seharusnja di 
atur dengan P.P. No: 35, sebab ke 
pada Parlemen sudah ada RUU ten 
tang pertahanan negara jang telah 
disampaikan kepada Parlemen. Dj'- 
ka P.P. No. 35 tidak berdasarkan 
hukum, maka P.P. tsb menurut pem 
bitjara bertudjuan politis, dan ia ti- 
dak menghendaki susunan Kemen- 
terian Pertahanan digojang?kan olen 
keadaan2 politis. Dengan keluarnja 
P.P. 35 itu pembitjara berpendapat, 
bahwa Pemerintah seolah2 sudah ti 
dak mempertjajai lagi kepala2 staf 
jang hanja  didjadikan 

tak 

Isidang hari Senen terdapat 2 

persengketaan dan memadiukan 

Sidang hari pertama  konperensi 
Berlin pada hari Senen berachir de- 

ngan rasa ketjewa, mengingat perbe 
aan konsep agenda jang terdapat 

antara — negara2 - Barat dan Soviet 
Uni, tetapi pertemuan “ke-2 pada 
hari Selasa" telah menghidupkan 
kembali “harapan2. Semua orang 
Chawatir, bahwa para menteri luar 
negeri 4-Besar akan terlihat dalari 
perdebatan2 tentang prosedur jang 

'kundjung “ habis, tetapi soal 
agenda itu pada hari Selasa seger 
telah “dapat “ diatasi. Baik menter 
luar negeri Amerika John Foster 

Dulles, maupun menteri luar negeri 
Sovjet' KV. Molotov membuka diu- 
lan kearah kompromi. Pada achir 

2 alter- 

agenda, jakni usul Be 
rat. jang nghendaki hanja pembi 
tjaraan  masaalah2 “ Djerman dan 
Austria sadja, dan usul Sovjet jang 

menempatkan soal kemungkinan di 
adakannja keytperensi 5-Besar dgn. 
RRT iku, serta dalam tingkat per- 
tama dari daftar atjara. 

Pada hari Selasa pagi, menteri 
luar nggeri Inggris, Frank Roberts, 
penasehat state department Ameri: 
ka Douglas MacArthur Ir. serta wa 
kil direktur pol'tik dari kementerian 
luar negeri  Perantjis Roland de 
Margerie telah mengadakan perte- 
muan untuk  mempeladjari state- 
ment Molotov dalam sidang hari 
pertama, Mereka kabarkan telak 
bersepakat, bahwa menolak begitu 
sadja usul agenda “Sovjet hanj: 
akan berarti memperpandjang pe- 

natif tentan 

  
(Ma 

meminta ditjabut 

,tahanan Eropa, memudji 

itu | 

| dapat tertjapai kata senakat 

“menarik pada hari Selasa   

kerdjaan 'konperensi tanpa guna, 
dan tidak akan dapat mentjegah 
menteri luar negeri Molotov dar 
maksudnja untuk  menjatakan idee- 

Lnja.. Pada waktu makan siang, parz 
menteri 3-Besar Barat telah memu 
tuskan,-untuk menerima -baik us 
agenda jang dimadjukan oleh Molo-! 
tov. Ini adalah merupakan -.sur- 
prise” jang besar pada hari itu. D: 
lam sidang para menteri 4-Besar jg 
kemudian . diadakan dan diketua 
oleh menteri. luar negeri Perantjis 
Georges Bidault, John Foster Dul- 
kes jang belum berbitjara pada 'si- 
dang pembukaan dengan tegas teta- 
pi tanpa menundjukkan semangai 
debat polemik menjangkal serangan? 
Molotov' terhadap politik Amerika. 
Ia mempertahankan Masjarakat Per 

Perantjis 
dan kemudian menerima baik usul 
agenda Molotov untuk Konperensi 
Berlin dewasa ini. 

Menteri luar negeri Sovjet da 
lam djawabannja tidak menge- 
luarkan kata2 agressif, tetapi ber 
bitjara dalam semangat kompro- 
mi. Bahkan ia menjangka! telah 
mengambil sikap jang setjara sis 
tematis menentang sikap negara2 
Barat. Tak lama kemudian men 
teri luar negeri Inggris, Anthony 
Eden,” minia kepada diplomat 
Sovjet, supaja berlomba2 dengan 
dia dalam memperkembanckan 
Semangat damai. Sidang hari Se 
lasa itu diachiri dengan pidato 
menteri luar negeri Perantjis, Ge- 
erges Bidauit, jang menjatakan 
pula persetudjuannja dgn usul 
agenda Soviet, tetapi dengan pen 
Gjelasan, bahwa' menerima ' baik 
usul itu fidaklah berarfi meneri 
ma baik djuga soal2 fundament!l 
jang dikeluarkan oleh delegasi 
“Sovjet. 

Djika ternjata tak dapat tertja 
pai suatu persetudjuan mengenai 
fatsal pertama, konperensi ' diha 
rapkan akan melandjutkan pem 
bitjaraannja tentang fatsal— ke-2, 
atau djika perlu mengenai fatsal 
ke-3, sesuai dengan ..precedent” 
iang pernah diberikan oleh An- 
Irei Vyshinski, jang kini mendja 
bat wakil tetap Soviet dalam 
PBB. Menurut dugaan? di Berlin, 
ada kemungkinan sekurane2-nja 

mc 

ngenai agenda ke-3, takni masa- 
lah Austria, setelah lain? soal di 
bitiarakan. Perkembangan ke-2 ig 

jalah. 
undangan Molotov kpd. Bidault 

  

belaka, Sedang kedudukan KSAP di 
hapuskan. 
Tentang mutasi jang dilakukan 

Pemerintah, Burhanuddin berpenda- 
pat, bahwa hal itu semata2 dilaku- 
kan dengan terlampau didasarkan 
pada pandangan2 terhadap perist'- 
wa 17 Oktober 1952, sehingea dgn, 
begitu tindakan? itu tidak bidjaksa 
na, sebab menurut pembitjara per- 
soalan Angkatan Perang sudah bu- 
kan lagi soal pro atau kontra peris- 
tiwa 17 Oktober. Pembitiara mem- 
peringatkan, bahwa tindakan Peme- 
rintah berbahaja, karena dapat me- 

penasehat2 metjah AP, mendjadi dua blok. 

Mahasiswa Madrid Tuntut Keadilan 
SENEN MALAM telah terdjadi 

lagi bentrokan di. Gran Via, Ma- 
Irid antara kaum mahasiswa jang 

mengadakan demonstrasi dengan po 
lisi. Polisi membubarkan sedjumlah . 
(temonstran dan menangkap 9 orang 
mahasiswa. Beberapa djam sebelum 
nja kaum demonstran berhasil me- 

pendapat mereka 
mengenai bentrokan kemaren hari 
dengan polisi. Kepala radio Senor 
Maritinez menolak permintaan me- 
reka dan memutuskan siaran dari 
udara. Tembakan2 terdengar diluar 
gedung radio, jang diduga temba- 

kan2 peluru kosong dari fihak poli 
nembus  kegedung “ Radio Madrid si sebagai peringatan terhadap kaum 
"an menahan siaran hingga 20 me- demonstran. at ta 
nit, sebelum mereka. dibubarkan po Demonstrasi djuga terdjadi dimu- 

'lisi. Kaum demonstran minta diberi ka gedung kementerian kehakiman 

izin menjiarkan 

1 
1 mbjoa Kedata sape DRA 

Tea 
da pa Mt 0 

dimana terdengar teriakan2: ,,Kami 
menuntut keadilan”. 

Seorang djurubitjara — pemerintah 
membantah (berita jang mengatakan, 
bahwa ada seorang mahasiswa jang 
tewas dalam bentrokan kemaren ha 
ri. Ja menerangkan, bahwa 9 polisi 
dan 9 orang mahasiswa — mendapat 
Juka2 berat. Ketika terdjadi demon 
strasi dipusat kota Madrid, para ma 
hasiswa membakar dan mengojak- 
ngojak lembaran2 “dari harian Fa- 

Jangi ,.Arriba”, rupanja “karena ti- 
dak mau menjokong mereka. 

Demonstrasi2 sekarang hampir ti- 
dak menjebut sama sekali soal Dja- 
baltarik dan semata-mata  ditudju- 
kan terhadap polisi. Para pen'ndjau 
mengatakan, bahwa untuk pertama 
kalinja sedjak th. 1939 polisi tjam- 
pur tangan untuk menekan demon- 
strasi jang dilakukan oleh kaum 
Falangi. (Reuter). 

internasional dalam rangka Piagam PBB. 

Kesimpulan sidang2. | 

  

perekonomian serta hubungan? 

beserta angoauta2? stafnja is pen 
ung untuk djamuan makan pada 
malam Rebo. Para observer ber 
pendapat, bahwa undangan kehor 
matan ini merupakan sebagian 
dari move terhadap Perantjis jg 
dilakukan dalam minggu2 jang 
aChir2 ini. Demikian AFP. 

Masalah Djerman. 
Reuter sementara itu mewarta 

kan dari Bonn, bahwa pada hari 
Selasa kalangan? politik jazz ber 
kuasa telah mengatakan, bahwa 
idaklah mungkin basi Dierman 
Barat atau negara2 Barat untuk 
menerima baik Perdjandjian Pots. 
dam tahun 1945 sebagai dasar 
bersetudjuan tentang Djerman da 
lam konperensi 4-Besar jg sedang 
Serlangsung di Berlin dewasa ini. 

Kalangan2 tsb. menjatakan se 
dikit ketjewa dengan  utjapan 
menteri luar negeri Molotov hari 
Senen jang lalu, tetapi menevas 
kan bahwa jg dikemukakan oleh 
Molotov dalam sidang ' pertima 
'tu bukanlah kata terachir. Ditam 
bahkannia, bahwa pidato Molo- 
"Ov itu kini sedang dipeladjari di 
Sonn setjara detail. : 

(Antara—Reuter! 

Proefhallon 
Belanda 

Utk Merenggangkan In- 
donesia Dgn Negara2 ' 

. Barat 

Menurut kalangan jang sangat 
boleh dipertjaja baik dalam pem 
itjaraan2 resmi - mawvun- tidak 

“resmi, Indonesia sama Sekali tidak 
disinggung-singgung dalam “kon 
yerensi Bermuda jang diadakan 
baru-baru ini. 

Begitupun. dalam  konperensi 
tu tidak ada dibitjarakan soal2 

menerima baik atjara ig. diuspl 
kan oleh fihak Rusia untuk kon 
perensi ig sekarang berlangsung, 
dalam atiara tsb. termasuk 'seba 
gai fatsal pertima, pembitjaraau 
soal RRT. Dulles jang berbitjara 
pada pembukaan 'sidang” kedua 
pada siang harinja menegaskan, 
bahwa ,,A.S. Bersedia membitjara 
kan masalah RRT, untuk kemudi 
an langsung menudju  ketudjuan 
pokok konperensi ini jaitu beme 
tjahan masalah2 Djermar “dan 
Austria. 

Dulles menamakan antjaman jang 
diutjapkan kemaren harinja oleh 
Molotov, . bahwa Nato dan perdjan- 

djian ketentaraan Eropa mungkin 
akan memaksa Rusia membentuk 
persekutuan? jang bermusuhan dan 
karena itu memetjah- Eropa ke da- 
lam dua blok militer jang bertenta- 
ngan, sebagai ',,kebalikan  sedjarah 
jang pintjang”. Dalam pidatonya jg 
berlangsung selama 17 menit Dul- 
les selandjutnja menuduh RRT seba 
gai agresor dan ia ,menolak turut 
serta dalam sebuah konperensi Li- 
ma Besar dengan RRT. Dulles me- 
njatakan, bahwa menteri Juar nege- 
ri Perantjis. Georges - Bidault dan 
menteri luar negeri Inggris Anthony 
Eden tidak mengutiankan sepatah 
kata djuga jang bersifat menuduh 
dalam pidato. mereka, dan ia menje. 

salkan, bahwa kata2 jang dipakai: 
oleh Molotov kemaren “hari tidak 
ada ubahnja dengan “kata2 jang di 
pakai olehnja sudah2. Ia menjesal- 
kan, bahwa pada saat tibanja dem- 
bargn baru dalam sedjarah, Molo- 
tov. hania mengulangi tuduhan? Ia- 
ma. (UP). ? 

  
  

jang mengenai India dan Birma. 
Berita2 jang seolah-olah Indone- 
sia dib'fjarakan dalam konperensi 
Bermuda adalah berasal dari Ne 
derland. Pers Belanda menijarkan 
serifta2 demikian untuk memberi 
sambaran tidak baik mengenai 
Indonesia. Hal jang demikian itu . 
akibatnja hania akan merenggang 
kan perhubungan Indonesia dgn 
negar2-negara Barat, “demikian 
kalangan tsb. (Ant) : 

2 

RUU Kewarganegaraan 
Tidak Ada Paksaan Kepada Sesuatu 
Golongan Untuk Masuk D 

ganegara 
jadi War- 

DEWAN MENTERI dalami sidengnja pada hari Selasa malam jg. 
berlangsung dari djam 18.00 sampai diam 00.30 telah membitjarakan pelbagai soal dilapangan perundang2an. Antara lain telah diterima baik rantjangan Undang2 tentang urusan perumahan. Dengan Undang? tsb, 
nanti akan diganti beberapa peraturan lama dilapangan perumahan jang masih berlaku sampai sekarang. Setelah berlakunja Undang? ini nanti, akan dapatlah diniatkan pembanguran rumah2 
patinja akan dapat berdjalan lebih mudah dari pada 
djutnja diterima baik pula sebuah 
Undang? no. 11 tahun 1953 tentang 
rapa perobahan bersifat administrat!e 
dang2 itu, modalnja Bank Indonesia Rp. 50.006.000, 
itr dulu Rp. 25.000.000,—. 

Dewan Menteri djuga telah 

menjetudjui rantjangan Undang2 

tentang kewarganegaraan RI jg. 
dahulu  disebut2, dalam ketera- 
ngan Pemerintah mengenai pro- 
gram Kabinet sekarang. Rantja- 
ngan Undang2 tersebut akan di- 

sampaikan selekas2nja kepada 
DPR. Pokok daripada rantjangan 
Undang2 ini hanja mengenai sa- 

tu kewarganegaraan di. Indone- 

sia. Untuk memasuki kewargane- 
garaan Indonesia ini tidak akan 
diadakan paksaan sedikit. djua- 
pun, dan penjelesaian soal. .ke- 
warganegaraan , Kangkap dapat 

dilakukan ' dengan . suatu masa 
peralihan - tertentu. Dalam si- 
dangnja itu Dewan Menteri telah 
mendengar laporan Menteri Per- 

tanian mengenai usaha untuk 

menambah produksi bahan ma- 
kanan. 'Dalam pada itu dinjata- 

kan, mulai tahun 1954 diharap- 
kan Indonesia dapat memenuhi 
kebutuhannja sendiri akan ba- 

han makanan. Dengan demikian 
'mport bahan makanan dalam 
tahun 1954 dapat dibatasi pada 
persediaan - untuk menghadapi 
kemungkinan2 jang disebabkan 
oleh keadaean2 iklim, dan djum- 
lah import ini 150 ribu ton. 
Dewan Menteri  menjetudjui 

maksud untuk mengadakan per- 
djandjian persahabatan antara 
Indonesia dan Thailand, dan pem- 
berian anugerah bintang besar 

Gregerius Zulkarnain oleh Daulat 
Pontifa kepada Dufa R.I. pada 
Yatikaan Mr. Djumhana Wiraat-: 
matja. Menteri Penerangan Dr, 

AL. Tobing menerangkan kepa- 
da pers, bahwa oleh Kabinet te- 

lah disetudjui pengangkatan 
f#rans Soist sebagai Duta, Belgie 
yaru untuk Indonesia, iang manou 

gantikan V. D.  Stichtelen.  Dite- 
apkan susursn dari Vewan uk 
pDinan Biro Irian jang terdiri da- 

ri PM. selaku ketua, dan rw 

sing2: sebagai anggautanja Was! 
PM II, Menteri Imar. Negeri, 
Menteri Dalam Negeri, Menteri 
PP & K dan Menteri Kehakimas, 
Sebagai komisaris ditetankan $, 

Papare dan Westplat. Tentang 
penangkapan wartawan Belanda 
Evenhuys di Surabaja itu ole3 
Pemerintah dipandang sebagei 

baru, jang untuk mencm- 
jg: sudah2. Sefan- 

rantjangan Undang2 untuk merobah 
Bank Indonesia. Antara lain bebe- 
f ditetapkan dalam rantjangan Un- 

sedangkan djumlah 

. 
. Panitya Aksi 

“.. Hotel Siimpang 
Dibentuk Di “Surabaja 
Dgn Diwakili “Oleh 30 
Organisasi Pemuda 

BARU2 ini bertempat dipendo po kabupaten djalan “Gentengkaii Surabaja telah “dilangsungkan ra- 
bat jang dikuadjiungt oleh 30 or- panisasi pemuda, peladjar, “TRIP, 
bekas pedjuang dan SOBSI untuk membiujarakan langkah2' dan tin 
dakan2 tegas jang harus diambil 
terhadap hotel Simpang. “Rapat 
achirnja memutuskan untuk mem 
bentuk . Persiapan Panitya Aksi 
Hotel Simpang jang diketuai oleh 
P.P. Tentara Republik. Indonesia 
Peladjar (TRIP), wakil ketua 
Corjs  Peladjar Demobilisant 
(CPD), penulis I - Pemuda Rak- 
jat SOBSI dengan dibantu oleh 
beberapa organisasi Jainnja. 

Sementara itu Dewan Pimpinan 
Pemuda Rakjat Djawa Timur me 
njatakan supaja panitya tsb. di 
perluas Jagi untuk membentuk 
Panitya Aksi jang konkrit guna 
mengambil tindakan? jang tegas 
dan diandjurkan supaja masalah, 
hotel Simpang itu oleh pemeria 
tah “djangan dialihkan hanja ke 
pada soal2 civiel belaka" seperti 
halnja dengan peristiwa De Vriie 
Pers.” Karena soal tsb.” adalah 
masalah seluruh bangsa Indone- 
Sia, maka dalam hal ini pemerin 
tah diminta supaja benar2. melak 
sanakan tindakannja sesuai den 
undang2 darurat ro. 9 th. 1953 
rerutama pengawasan keras terha 
dan orang2 asing. demikian psr 
njataan Dewan Pimpinan Penu 
da Rakjat Diawa Timur menurut 
harian Perdamaian”. 

  

  

Idonesia. Keterangan? lebih: djauh 
smengenai. soal ini ia belum sedia 
memberikannja, Tentang peme- 
tjahan soal2 , dalam : 
udara, menteri penerangan me- 
njatakan, bahwa lima orang “per- 
wira AURI akan diselesaikan   orang jang tidak disukai di In- 
persoalannja melalu: 
hukum, 

angkatan 

saluran? ..  



    

    
   

  

   
   

       

    
      
    
    

     
   

kai dua a, loo) . 

Ta Maa 
Iang sedikit “beschsiden”, 

ma kabarkan: Merapi 
Jang paling ,dyriseh-poetisch 

Merapi (Jawa-Tengah) Meletup 

2 ama Manusia Di an- 
sang, T AR Bukit 2 
huchur-ehuchurkan- lahaar (pa 

Uap. 2 panas beserta Ie 

| arori HEEK PETANG HARI. 

1 Hari ini Mobiboak NUMA, Bo- 
- | 2 S7a dan RATHKAMP, Peko- 
Th | dian 19 dibuka hingga djam 20. 00. 

Po man anen, 

“Irah Ketjamatan Tjepiring masih hi 
Idup sehat seorang anak baji jang: di 

tju- |lahirkan seminggu 'berselang dengan 
Meletup...... tangan kanan dan kaki kanan be 

djari 14 buah, sedangkan kaki ki    

    
   

  

(orang Dokter partikulir di Semarang 
Tuntuk pertama kalinja baru2 telah 
ditolong seorang ibu jang melahir- 
kan anak dalam keadaan belum sem 
purna. Kulit dibagian perut tampak 

: tidak ada- dan karenanja ,.isi” jang 
ada didalamnja tampak djelas. 

bu putih bercherai-cherai. .-e | Baji terlahir dalam umur kandu- 
“Bagi. Seeong: Taking, teh batja berita ! aa 7 bulan dan terus Vape 

|. Malaya ini, ing terharunja | du 
| sampai tidak bisa tahan - .,ayer-     

    

      

    

     
   

    

     

      

      
     

     

     
   

   

   

    
    

   

    
   

  

     
    
     
    

     

    

  

   

          

    
   

     

—umbel-nja 
kawah : ung” 

Wk. P. M. 

ja 
uang, asal bikin 
njata. : 

Sir-pong pikir pi 
adjukan 
pada pak Wongso 

agak sangat 

Kan 

Sin Tjia. 

ega 
djata steng 

ikan 6 

dan pis 

Menurut putusan 

uduk Kampung”, 

telah terpilih sebagai 
1954 saudara? K. 
Isam, ketua, wk. 

darsono dan nj. Keri   
dikantor ,,Suara 

. matanja berchuehur-chuchur dan 
. bercherai-cherai dari j 

ONGKOS KEAMANAN, # 

Jang Titian 0 djuta untuk | 
pulihkan keamanan. Tiap daerah 

keamanannja tergany 
adjukan 'permintaan 

»konsepsi 

Maklum keamanan dapur Ra- 
den Aju Sir-pong achir achir ini 

Pe terganggu 
» 4 »kendil tidak bisa berdiri”. 

semua semua mendjadi 
banjak 2 karena mendjelang 

  

KEMASUKAN GEROMBOLAN 
Rumah Tjarik Djebor Tuntang 

9 hari Sabtu malam Minggu jbl. 

- sil merampas barang2 
“Rp 126.50 dan kemudian 
“lang: Penganiajaan tidak terdjadi. 

PERKUMPULAN ea. 
rapat: anggauta 

Perkumpulan Kematian Rukun Pen 
, Grobogan Ka- 

ang Tengah Semarang baru? ini, 

ketua, 
dan Soedardjo, penulis I, II: S. Soe- 

dahara' I, Il: Brahim dan Sadijo, 
engkapan: Dirun dan Djoehardi, 

Ia | gonkggmm | 
2 1 Wa gimin AN NI pengurus. idjakan. 

“Kesempa 

192 28/1-54 djam 12 Siang 

  

mpe mereka 

““PERSIT 4 

LAGI SEORANG MAJAT WA- 
NITA DITEPI PANTAI. 

Menjambung berita kemaren ten- 
tang majat jang diketemukan ditepi 
pantai Tawang Gilen, Smg. Barat, 

“|lebih djauh dapat dikabarkan, bah- 
wa benar majat itu adalah bernama 
'Tan King Yan dari Purwodadi, dan 
'saudaranja jang diberi tahu - oleh 
polisi telah menjaksikannja. , 

Sementara itu pada Selasa sore 
i-b.L sekira djam 16.00 polisi telah 
menemukan lagi majat seorang wa- 
nita ditepi. pantai Tambak Pang- 
gung, Smg. Barat. Keadaan majat 
wanita itu telah rusak sedemikian 
rupa. Menurut dugaan, majat wa- 
nita itu adalah isteri dari Tan King 

Yan tsb. diatas. Sebab menurut ke- 
terangan saudaranja Tan, 

suami isteri itu “sudah: agak lama 
meninggalkan Purwodadi  katanja 
pergi ke Smg. Belum diketahui de- 
ngan djelas, sebab?nja kedua ma- 
jat itu terlentang ditepi pantai pada 
tempat tersebut diatas. 

'ongsonegoro 

u,- bo- 
antuan 

konsepsi: jang   
ikir mau tioba 

jang njata” 
ini. 

. sebab 

DIREKTUR DJENDERAL 
UNESCO AKAN KE SMG. 

Tgl. 2-2 jang akan datang ditung 
gu kedatangannja di Semarang Dr. 
Luther Hevens . Direktur Djenderal 

m
e
s
 

Un
a 

na
ma
. 

Pemerintah Propinsi Djawa Tengah. 
Ja tiba di Semarang dari Bali. 

Tentang kedatangan tsb pihak res 
mi belum mengetahui apa keperlu 
annja. 

RUMAH BURUH DI 
KALIGAWE. . 

Menurut kabar, tidak lama puia 
rumah buruh di Kamp Kaligawe 
oleh fihak jang berwadjib akan dise: 

rahkan kepada Djawatan Penempa- 
tan Tenaga, karena sudah agak la: 
ma Djawatan tadi mendesaknja ke- 

orang bersen- 
tol jang berha- 

seharga L.k. 
menghi- 

pengurus th. 
Soedadi dan 

Siswojo 

Soetomo, ben- tuk dapat menguasai rumah buruh 
itu jang dibutuhkan. Kini soalnja 

Rasimin segala persiapan sudah selesai diker- 

tan Sampai 

Merdeka” Purwodinatan Utara IIA” Sema- 
jang masih ingin membeli Sweepstake 

a Rp. 1,50 Pan Ot 
— Daftar peserta (deeinemers j 

  

  

      
     

      

    

& ( 
umum pemegi 
1954, djam 10 
Semarang. 

2   
PANGGILAN 

Para pemegang sero dari N. V. In -uitklaring Ekspe-: 
disi Saman Reparatie V eembedrijf AUE & Co (N.V. Aug 

Co) dengan ini kami undang untuk mengundjungi rapat 
ang sero luar biasa pada tanggal 9 Pebruari 

pagi di lobby Hotel du Pavillon - Bodjong 

Atjara : 1. pengangkatan komissaris 
2. pengangkatan Direktur 
3.  reorganisasi 

1 4. pertanjaan keliling. 

Semarang, 27 Djanuari 1954 

Daan MUDA 
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er 

Dapat « Tibeh” dari persediaan : 
JENSEN SPEAKERS, dari matjam2 ukuran dan Watt 
PEERLES SPEAKERS, dari 8 dan 10 inch 

GARRARD reserve pilek npkop dengan djarum biasa 
RCA versterker 15 Watt 
RCA hoorn dengan 20 Watt driver 

mungil. 
Plaat2 ea apaan, merk Decca, Philifs, Capitol, Mercu- 

“Radio »A RIE” 
KARANGTEMPEL 183 — SEMARANG. 

pickup RC 80 zonder dan pakai koffer 

kasten, biki nannja halus dan model sangat 

dan Irama denga Songhits jang 

  
  

       

       
         

     
     

    
    
    

   

  

     
           

| GAbJiH: 

  
ambat ta 

Bank Indostei Negara 
Menteng TB, Djakarta 

« membutuhkan untuk pabrik nja (Hardboard) di Banjuwangi: 

FABRICAGE-CHEF: - ' SATU 

fu 

00.1 DUA: MASINIS: 
5 sa 

$ | 

— Kepada fabricage-chef akan diberi kesempatan 
On negeri. 

. Jamaran lengkap dengan keterangan2 mengenai pe- 

salinan2 idjazah dsb. dikirimkan kepada: 

INDUSTRI NEGARA, bagian D.M. 

nggal 20 Pebruari 1954. 

beridjazah M. T. S., K. W. S., 

“4 S.T. M. atau jang sederadjat. 

—. Pengalaman 10 —15 tahun. 

beridjazah K.W.S., S.T.M. 
jang sederadjat. 

Rp. 2.000,— sampai Rp 2.750,— 
— sebulan. 

28   
atau 

untuk bela- 

  

' Diperoleh kabar hingga kini didae 

3 tidak 

kedua 

Unesco, jang akan mendjadi tamunja. 

pada Pemerintah Daerah K.B.S. un-: 

hanja menunggu waktu sadja karena - 

p
 

Ibentangkan seruan 

Ikan tentang usaha2 ' 

“|tjauan 

maka kepada Ketjamatan2 akan di 

. Itan Guru: Tionghoa, penulis: 

Jachirnja nanti 

| tadi dititik-beratkan 

  

»KODRAT ALAM” UNTUK 
MERAPI. 

Dalam rapat kilat jang diadakan 

Sze oleh TCS bagian Toneel telah| : 
diputuskan untuk mengadakan ulang 
an pertundjukan sandiwara »Kodrat 
Alam” dengan hasil sepenuhnj 
na menjokong korban gunung Me- 
rapi, Pertundjukan ini direntjanakan 
akan dimainkan di Gedung Keseni- 

Pebruari jang akan. datang. Tetapi 
mengenai . soal gedung ini masih 
akan dirundingkan lebih djauh de- 
ngan fihak Ngesti Pandowo jang ki- 

: nja surat kabai ar Mal jig dan tangan kiri berdiari 12 buah. Ba 
Tanaka Tar tp. Sialan SANG, Bala aan Pura Tn: | papama 

5 Hari Isnaen Kamarin Bukit itu diperoleh kabar, bahwa oleh se-|2: £ Ta Sah" (deneinkap: 

sukses besar. Selain 
oleh fhak pengurus TCS 
terima surat permintaan dari 
Ming Hwee Dja rta, untuk meng: 
adakan pertundju »Kodrat Alam' 

daripada itu 
telah di- 

belum diambil keputusan pasti, 

SIDANG D.P.R.D.S. KOTA 
. DIUNDUR. 

Hari Rebo D.P.R.D.S. Kota Be- 
sar Semarang mengadakan 

ketika ketua Dr. Rustamadji mem- 
buka sidang tersebut, 
hadlir hanja 12 anggauta dari fraksi 
opposisi dan 3 anggauta DPD. De- 
ngan demikian, maka guorum tidak 
tertjapai dan ditunda 15 menit. Te- 

tapi sekalipun demikian, ketika si- 
dang dibuka kembali, ternjata djum- 
lah tsb. hanja tambah seorang, hing- 
ga ketua menjatakan sidang tidak 
dapat dilangsungkan” dan diundur 
sampai ditetapkan lagi. 

Disengadja ? 

Sembntera itu dari pelbagai kala- 
ngan dinjatakan, bahwa mungkin 
kekurangan guorum tadi memang di 
sengadja. oleh Jain fihak jang tidak | 
menghendaki ditjantumkannja atjara 
mengenai penjumpahan angg. baru 
DPD sdr. Mangkupranoto. Sampai 
dimana kebenarannja soal tadi, se- 
mua itu ada mendjadi satu kenjata- 
an jang tidak dapat disangkalnja. 
Andai kata benar soal tersebut me- 
mang disengadja untuk tidak men- 

tjapai guorum tersebut, maka ka- 
langan tadi bertanja: Apakah tidak 
bang DPR dan DPD dibubarkan sa- 

ja? 

PANITYA PENOLONG - KOR- 
BAN GUNUNG MERAPI. 

Untuk memusatHan (mensen- 
tralisir) usaha2 pertolongan jang 
diberikan pada “para korban G. 

| Merapi, maka pada tgl. 25 Djan. 
ibl. di. Semarang telah dibentuk 
Panitya Penolong Korban Gu- 
nung Merapi (PPKGM), dengan 
susunan pengurus sbb: Ketua 
Walikota Semg., Wk. Ketua I dan 
II: Dr. Roestamadji (Ket. DPR 
DS KBS) dan Hariadi Jadiprano- 
to. Sekretaris: Para anggauta 
DPD KBS. Bendahara I dan Il: 

Keuangan KBS). Bag., Usaha: Soe 
Phardjo (Ipindo), Liem Siauw Tiong 

a), Nj. Chun 
un Hui) dan 

Penerangan: Soepono (D 
Kobes). Angg.2: 5 Asisten We- 
dana KBS, Sumahadi (Pandu Rak 
jaDg Soemardjo (RT Pusat), S-J: 
Sjarief (PMI), Oei Hok Poen (Ra 
dio | Bian), Tan Sing Tiwan 
(Radio Mascotte), Ang Kwie Tjay 
(Harian "Kuang Po”) dan Moch- 
tar (Harian ..Suara Merdeka”). 
Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
organisasi2 sosial jang belum ter- 

Kiem Yan (Fu 
oepardjo (Sobsi). 

gabung dalam panitya itu,  diha- 
rapkan. agar berhubungan lebih 
landjut. 

Pa £ 

Pada hari Selasa malam j.l., 
tempat di Gg. Tengah 73, diadakan 
rapat Koksia Thoan (perkumputan2 
Tionghoa) jang dipimpin oleh dr. 
Hoo Liong Tiauw, karena terhalang 
nja sdr. Liem Siauw Tjong untuk 
hhadlir. Oleh pimpinan kemudian: di- 

dari Gubernur 
Budiono baru2 ini dan 
bahwa sebagai Hwakiauw ada pen- 
ting sekali untuk bersama-sama ikut 

  
'ban2 Merapi. Kemudian oleh sdr. 
Oei Poo Tien: jang hadlir dalam 
pembentukan Panitia Pusat Bentja- 

ina. Alam di Kotapradja dibentang- 
' jang akan di- 

'ambilnja. Dikatakan untuk mentje- 
gah kemungkinan timbulnja  keka- 

dalam memungut dermaan, 

beri lis2 derma dengan mandaat pe- 
nuh. Hal ini pun akan diberikan ke- 
pada CHTH jang akan diteruskan! 
kepada Koksia Thoan. Sesudah di- 
terima usul2, achirnja terbentuklah 
Panitia Penolong Korban ,Bentjana 
G.. Merapi: Hwakiauw Semarang 'g. ' 
susunan pengurusnja terdiri dari ! 
CHTH, ketua, Sin You She, wk. ke- 
tua: Indo Tionghoa dan Persahaba- 

Boen 
Hian Tong, bendahara, sedangkan 
anggauta2nja terdiri cari semua per- 
kumpulan Tionghoa. Dengan: hasil 

Itersebut kemudian rapat ditutup. 

Rapat Panitia. 

Kemudian Panitia Penolong Kor- 
ban Bentjana G. Merapi Hwakiauw 
Semarang dibawah pimpinannja sdr. 

Oei Tjong An (CHTH) lalu meng- ' 
adakan rapat. Setelah dibitiarakan , 
langkah2 jang akan diambilnja, ke-, 
mudian rapat menjetudjui untuk me . 

nunggu diterimanja lis2 dermaan jg. 
kemudian setjara blok2 akan diberi- 

: |Jkan kepada perkumpulan2 Tionghoa 
untuk memungut dermaan jang 

diserahkan kepada 
Panitia Pusat. Pemungutan dermaan 

untuk . mentije- 
gah 'supaja “para penderma tidak 

#sampai memberikan dermaan 2 kali. 

SALA AA TA TA. 

Sewaktu2 U 'ingin makan Sate ' 
Gule jang enak, kundjungilah 

Rumah Makan 
GURU TENNIS 

muka Pasar Randusari Semaran 
dibuka tiap pagi sampai djau 
malam. aa sedia rupa2 masa- 
kan (pakai bumbu Bandung dgn 
manisnja Semarang. 
Djuga terima abonemen bulanan.   

Selasa malam di gedung Ta Chung: 

ja gu-fj 

an Bodjong pada tangal 27 dan 28| 

ni menempati gedung tersebut, apa-| | 
'kah sekiranja fihak Ngesti Pandowo| | 

keberatan untuk menjewakan | 
tempatnja “pada tanggal2 tersebut. | 

joleh bagian Toneel TCS pada tang- 
gal 9 dan 19 Djanuari jbl. dengan 

Sin || 

di Djakarta. Mengenal undangan ini | 

sidang 
pertama dalam tahun 1954, tetapi| 

ternjata jang | 

| Tan Tjin Liem dan Sujatno (Insp- 

Jati. Nj. Ngalim (Kons. Wa- 

japen |. 

'ber- Da 

dikatakan, ' 

serta meringankan beban dari kor- 

2g TU TA TI 3 SI Ta 0 Ta 0 TA! M0. 

  

  

  
   

  

  

Fi 4 ka “Dompet Mera pi 
- Djumblah dermaan tgl. 28-1-1954. Rp. 8.964,25 
 Pengriamang baru dari : 
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Dogg 
RENTJANA — KEBUN  BINA- 

—— YANG SE GERA DIWU- 
DKAN & 

KRT : ' Honysbibanks Pengurus 
Jajasan  Gembiraloka Jogjakarta, 

menerangkan bahwa rentjana 

untuk mendirikan Kebun Binatang 
di Jogjakarta masih diteruskan dan 
tidak lama pula akan di mu- 
lai. dengan pembiki dengan 
tempat jang dipilih aa ber- 
dekatan dengan Taman bahagia. Se 
landjutnja dinjatakan bahwa ditung- 
|gu kedatangannja di Jogjakarta se- 
orang ahli bangsa “asing dari Ban- 
dung untuk mengadakan 
raan2 mengenai pembangunan Ke- 
bun Binatang itu dengan  Jajasan 
Gembiraloka. Selandjutnja direntja- 

  

   

natang itu djuga mengadakan tjera | 
mah di Jogjakarta tentang Kebun 
Binatang jang bersifat - modern. 
Achirnja dinjatakan bahwa menurut 
rentjana. Kebun Binatang itu luasnja 
akan 20 H.A. dan didalamnja se- 
lainnja akan terdapat Kebun Bina- 
tang djuga diadakan taman2 hibu- 
ran terutama untuk kanak-kanak. 
Sedang binatang2 jang sekarang su 
dah ada dan berada didalam ,,Ke- 
bun Binatang” karena sangat ketjil 

natang jang berada disebelah Timu 
Kraton Jogjakarta, akan dipindah- | 
kan ketempat - dimana akan didiri- 
kan Kebun Binatang Jang. modern: 
dan besar itu. 

TJIREBON 
KAMPANJE PEMILIHAN 

  

UMUM. 

Pada tg. 21 Djanuari i. 
watan . Penerangan balon   Tjirebon telah mengadakan ra- 
pat kampanje pemilihan umum. 

Rapat tsb. melulu untuk kaum 
wanita. 

Dalam rapat tsb. wanita sama 
en Le pertanja 

ang berhubunan dengan pe- 
“milik an umum. Sebagai penutup 
rapat dipertundjukkan film Ge- 

-  lora. 

PENERBITAN ISTIMEWA 
»BERITA HABIS BULAN”. 

Pengurus Jajasan Bentjana Alam 
di Bandung mengumumkan, bahwa 
madjalah .,Berita Habis Bulan” da-/: 
lam memenuhi seruan walikota Ban 
dung untuk memberi sokongan ke 
pada para korban peletusan gunung 
Merapi, akan mengelu: rkan pener- 

   
bitan istimewa jang dari ha- 
sil pendjualannja dan anghasilan2 
jang diperoleh dari pemasangan2 
iklan akan diserahkan kepada jaja- 
san tersebut untuk. diserahkan lagi 
kepada korban2 gunung. 

MASIH TETAP DEADLOCK. 

Dari kalangan P4D di Semarang: 
didapat keterangan, bahwa soal pe- 
mogokan jang dilakukan oleh SAR- 
:BUFI kepada Bioskoop2 Rex, Orion | 
dan Metropole masih mentjapai dja 
lan buntu, sekalipun fihaknja P4D 
telah memberi sarainja unuk 1en- 

|tjapai persetudjuan. Karena dead- 
iloek tadi, maka pada nialam hari- 
nja P4D telah menjerankan persoal- 

|annja kepada P4P, sedangkan fihar- 
nja P4D mengandjurkan kepada ma 
djikan untuk membuka kembali per- 
usahaannja dan para buruh diharap- 
kan bekerdja kembali. 

Selandjutnja mengenai pemogokan ! 
jang  terdjadi diperkebunan Balong: 
Bedji (Pati), oleh P4D soalnja kini, 
diserahkan kepada P4P dan meng-: 
andjurkan a.l. supaja “buruh beker-/ 

dja kembali sambil menunggu kepu- 
panen dari P4P. Soalnja ialah me-' 
. ngenai pelaksanaan pembajaran 
uang Lebaran th. 1953/52.- Penjera- 
'han dari P4D kepada P4P adalahj 
"dengan keputusan no. 366 tgl. 10: 
September 1953. 5 

DJURU SITA KOTA BESAR 
SEMARANG 

Dari kalangan jang bersangkutan 
“didapat kabar, bahwa baru2 ini fi- 
hak Kota ' Besar Semarang 
mengangkat” 3 orang djuru sita 
 (deurwaardety jang mempunjai tu- 
'gas untuk menjelesaikan orang2 jg 
' menunggak - padjak. Hal ini diang- 
gap perlu, karena beberapa pendu- 
duk jang mempunjai sangkut paut 
dgn. soal padjak rupa2nja ' menga: 

| baikan kewadjibannja utk. melunasi 
' padjaknja. “Seperti diketahui tugasnja 
seorang djuru - sita tadi a.l. ialah 

memberi surat paksa dan mensita 
“barang? ig mendjadi miliknja orang 
ig menunggak padjak. Diharapkan 
dgn. tindakan ini, tunggakan2 pas 
djak akan mendjadi kurang. Berapa 
djumlahnja uang padjak Kotapradja 
jang tidak dibajar oleh penduduk, 
tidak didapar keterangan, 

  

WA TENGAH 
(SULU 

pembitja- | 

nakan djuga supaja ahli Kebun Bi-| 

untuk dikatakan sebagai Kebun Bi- : 

SANATA 

PES DIDAERAH TAWANG- 
MANGU. 

Berita dari Djawt. Kesehatan 
Rakjat Karesidenan Surakarta me 

ranganjar achir2 ini 
djangkit penjakis pes. Daerah2 itu 
adalah Tawangmangu, Matesih 
dan Djatijoso. 

Usaha pemberantasan kini te- 
lah didjalankan, diantaranja telah 
dilakukan penjemprotan D.D.T. 
diseluruh Katjamatan Tawangma- 
ngu. - 
MEME ANNAETRNIN SOYAKERRRRRY it 

KESUDAHAN  KONKOERS 
KRONTJONG RRI. 

'Dengan bertempat distudio 
'RRI Surakarta, Minggu malam 
jl. oleh RRI Surakarta telah dise- 
lenggarakan Konkoers Krontjong, 
jang diikuti oleh 9 perkumpulan 
dengan masing2 seorang penjanji 
Taki2 dan seorang penjanji wani- 
ta. Kesembilan perkumpulan tsb. 
adalah perkumpulan2 jang pada 
waktu2 jang tertentu telah ikut 
serta dalam siaran2 RRI, diluar 

Orkes Surakarta. 
Konkoers Krontjong jang di- 

(maksudkan untuk memadjukan 
dan mengenalkan seni krontjong 
AG aon anal itu berkesuda 
han 5 
UT ng Perkumpulan : 1 Ira 

7. “Sederhana, an 5 Ksa- 
Tin, San 4 : Ana asih 

ji Wanita: TE 
Mia Oa Djumilah 
(Irama penata aa (Irama 

Jati ( Pederpaaa 

Kusuma), 3. “Gesang 
aU Sehat), dan 4. mena 

(Tienderawasih): Kepada 
pemenang telah 'diberikan Dadi 
ah2 berupa piala2 beredar. piala2 
tetap. medailles,, dan barang? 
sumbangan dari berbagai pihak. 
Penjerahan hadiah2  dilanesung- 
'kan malam itu diuga oleh Utojo 
Kepala Studio RRI Surakarta. 

TEGAL 
RAMAH . TAMAH ANTARA 

ENTARA 
sdr. Soedjono Kepa 

la Polisi Karesidenan Pekalongan pa 
ida tgl. 23-1-1954 telah diseleng- 
igarakan suatu mal am ramah-tamah 
lantara pemimpin2 Kepolisian aresi 
denan Pekalongan dan Komandan2 
iResimen 12 GERAKAN BAN- 
'TENG” Terr. IV bertempat di ge- 
Idung pertemuan Kong Kwan Tegal 
lengan maksud mempererat tali- 
ihubungan antara kedua Instansi 
'alat kekuasaan Negara itu, djustru 
edua Instansi dewasa ini sedang 

melaksanakan tugas jang berat, jalah 
anemulihkan | keamanan didaerah 

Djawa-Tengah sebelah barat. Ma- 
Jam ramah tamah berlangsung da- 
lam suasana persaudaraan dan riang 
'gembira hingga djauh malam dgn. 
hiburan krontjong orkes ,,Sri Mu- 
'lat” Surakarta, dagelan Mataram 
dan gambjongan. Selain malam ra- 
.mah-tamah dua hari berturut-turut 
tgi. 22 dan 23-1-1954 telah diada- 
kan djuga pertandingan tennis anta 
Ta anggauta2 kedua instansi tsb de 
ngan kemenangan fihak ketentara- 
an. Tampak hadir dalam malam itu 
Overste.A. Jami, Wakil2 Residen Pe 
kalongan/Banjumas, ' Bupati Tegal, 

  

  

   

  
Imembitjarakan 
'Ireorganisasi Panti Pemuda, ternjata 

telah 

Walikota Pekalongan : 'dan pembesar2 
penang 

RAPAT PANTI PEMUDA. 
GAGAL. 

Rapat Panti Pemuda jang dipim- 
pin oleh Sdr. Suratman, pada tgl. 
24-1-1954 jang dimulai djam 20.00 
dengan . dihadiri oleh wk.2 Kepan- 
duan jang ada di Tegal, telah meng 
-alami kegagalan, karena beleid pim 
pinan .tidak dapat disetudjui oleh 
“hadirin. s 

Dalam rapat seharusnja 
reformatie/ 

: jang 
so'al2 .. 

'bitjarakan usaha2 Panti Pemuda pa 
'Ida waktu2 j.a.d. Hal jang demikian 
'kitu dengan sendirinja tidak dapa, di 
trima oleh hadirin, mengingat pula 

tidak adanja anggauta Panti Pemu- 
da jang hadir, ketjuali ketuanja sen 
diri. Karena dalam pertemuan tsb 
tidak ada persesuaian faham, maka 
achirnja para hadirin terus mening 
galkan sidang. 
PANITYA PEMUNGUTAN 
SUARA KOTA TEGAL 

Pada tgl. 20 Djan. jbl. di Ketjama 
tan Kota Tegal telah diadakan per 
temuan untuk membentuk  Panitya 
Pemungutan Suara Ketj. Kota Te- 
gal, jang achirnja telah dapat ter- 
bentuk dengan susunan sbb.: 

Ketua — Tjamat Kota Tegal: Wa 
kil Ketu 
tai Murba): Anggauta2 — Sdr, Sla- 
met Pe (Masjumi), Sdr. 

                      
|Ulama), $ 
Hadji NG Alwi (Nadahtul 

Soetjipto Pa 

sa 

» ny 

  

TPP 19 Utk Djaminan Sosial 
Kaum Wanita Sendiri 
Keterangan Menteri Agama bi Semarang 
A (Oleh: Wartawan kita). 

PADA PEMBUKAAN Konperensi dinas Kementerian Agama 
Seluruh Indonesia, dipendopo Kabupaten Semarang tanggal 26 Dja- 
nuari diam 20.000, Menteri Agama K. H. Maskur telah memben- 

: tangkan dengan pandjang lebar akan tugas dan kewadjiban serta usa- 
ha, jang telah dilaksanakan oleh 
Agama, « 

Kementeriannja. Ketjuali Menteri 
uga hadlir pada waktu itu Sekdjen Kementerian Agama 

Moch. Kafrawi, Hamka, Gubernur Budiono, Pangl'ma Divisi IV, Re- 
siden, Bupati dan Walikota Seng, serta para undangan lain2nja. Se- 

telah upatjara pembukaan konperensi jang resmi selesai, kemudian 
diteruskan dengan 
dajaan oleh K. Musa Machfuld, 

tjeramah tenta ng Pertalian Agama dengan Kebu 
dan tentang Masjarakat Islam di 

Muang Thai oleh Hamka. Konperensi itu akan berlangsung hingga 
(anggal 30 Djanuari 1954. 

: Kg aa 

28 Pemain 
5 Va - ate 

PSSI Dipilih 
Untuk Kesebelasan Kit 
Di Asian Games Nanti 
PSSI - (Persatuan Sepakbola Setu- 

ruh Indonesia) telah menetapkan 28 

orang pemain jang namanja tertera 

dibawah ini sebagai pemain? jang 

akan diberi kesempatan untuk meng 

ikuti seleksi jang kedua jang akan di 

langsungkan di Djakarta pada tang 
gal 5, 6 dan 7 Maret 1954. 

Keeper.: - Moersanjoto (Malang), 
F. Parengkuan (Djakarta) dan Sae- 
lan (Makassar). 
..Backs. Chasrudin (Djakarta), Ong 

Liong Tik (Chris Ong) (Djakarta), 
Rasjid (Medan), BB. Bahrum (Me- 
dan), Liem Tjay Hie (Surabaja) dju 
ga sebagai half back, Anas (Ban- 
dung) djuga sebagai half back. 

Half-backs : Tan Liong Houw (Dja 
karta), N. Pattinasarany (Makassar), 

Sidhi (Surabaja), Idris (Medan), Pwa 
Siang Liong (Surabaja), Ramlan (Me- 
dan). 

  

  
wartakan, bahwa tiga daerah da- | Gwan (Surabaja), 
lam lingkungan Kabupaten Ka- (Surabaja), 

telah ter- 

Forwards : “Witarsa (Bandung) 

'Sjamsudin (Medany, Kho Thiam 
'Tee San Liong 

Darmadi (Surakarta), 
Soenarjo (Medan) Ramang (Makas- 

sar), Ramli (Medan), Djamiat (Dja- 
karta), Jusuf Siregar (Medan), No- 

“no (Padang), Sugiono (Djakarta), M. 
' Putiray (Ambon). 

Seperti diketahui pertandingan 
seleksi jang pertama telah dilang 
sungkan pada bulan ' Nopember 
tahun jang lalu di Solo. 

Ketjuali Tiong Ho (Surabaja) 
jang oleh Komisi Pemilihan PSSI 
Pusat diganti oleh Nono (Padang) 
maka seluruh usul dari Komisi 
Pertimbangan mengenai 28 nama 
nama pemain dapat diterima oleh 
Pengurus Besar PSSI. 

Dalam menimbang usul2 dari 
Komisi Pertimbangan, Pengurus 
Besar PSSI tidak mendasarkan 
ketjakapan para pemain, hanja 
pada permaiman mereka dalam 
pertandingan2 di Surakarta, tetapi 
melihat: 

a. Conduite dan conditie ma 
sing2 selama tahun 1953 (dimana 
mungkin). 

b. Mutu permainan selama 
PON. HI di Medan (terutama pe- 
main2 baru). 

c. Keadaan para pemain se- 
diak 1950, jang dipakai sebagai 
starting point untuk mendapatkan 
gambaran perbandingan dari: se 

d. Mutu permainan di Sura- 
karta. 
. Pedoman ini tetap akan dipa 
kai dalam seleksi kedua nanti di 
Djakarta dengan pengertian, bah 
wa seleksi jang terachir itu akan 
'mempunjai faktor2 jang  menen 
tukan. Dengan sendirinja harus 

main jang tidak dapat datang pa 
da seleksi kedua itu karena alasan 
jang kuat, misalnja sakit, tidak 
mendapat perlop dan sebagainja. 

Dalam keadaan demikian pe- 
main2 tsb. masih dapat di»ertim 
bangkan dalam penjaringan utk. 
kesebelasan Nasional, apabila 
conduite permainan mereka sela 
ma ini menundjukkan, bahwa 
mereka itu tidak kalah karasiteit 
nia daripada pemain2 jg datang. 
Demikian antara lain pengumu- 
man jang dikeluarkan oleh PSSI. 

MAGELANG 
  

  

mua pemain jg tergabung dalam 
HPSSI 

di-ingat kemungkinan adanja pe |- 

Pengakuan terhadap 
agama. 

Dikatakan oleh Menteri Agama 
dalam pidatonja, bahwa tjampur ta- 
ngan Pemerintah Hindia Belanda da- 

hulu dalam soal2 agama dan kebu- 
dajaan, jalah dengan pokok tudjuar 
mempergunakan agama sebagai iu'i- 
sari, beleid politiknja untuk mei 
perkokoh sendi2 kekuasaannja di In- 
donesia. Tetapi kini Pemerintah R.I. 
c.g. Kementerian Agama sama se- 
kali tidak mentjampuri soal2 intern 
agama, dan tidak menjokong mem. 
propagandaran sesuatu agama. Jang 
ditjampuri bukan isinja agama itu, 
melainkan urusan2 jang berkenaan 
dengan ummatnja dan masjarakat- 
nja sepandjang batas jang dapat di- 
tjampurinja dengan ketentuan Un- 
dang2. Setelah Menteri mengemuka- 
kan, bahwa dewasa. ini banjak se- 
kali timbul aliran2 baru jang mena- 
makan dirinja sebagai ,,agama ba- 
ru”, dan mereka menuntut peng- 
akuan " dari Pemerintah. Dalam hal 
ini didjelaskan oleh Menteri, bahwa 
Pemerintah tidaklah berkompeten 
dan berkuasa untiik mengakui se- 
suatu ,,agama”. Adapun jang dimak- 
sud ,,pengakuan” dan U.U.D., bu- 
kanlah pengakuan kepada sesuatu 
agama, tetapi terhadap perkumpu- 
lan atau persatuan agama. 

Bukan hanja pembangu 
nan Negara. 

Mengenai tjampur tangan Peme- 
rintah kepada golongan Islam  de- 
ngan menguruskan- pernjataan Ni- 
kah, Talak, Rudjud d.lI., Menteri 
menegaskan, bahwa pengurusannja 
itu bukanlah bertalian dengan aga- 
ma, tetapi untuk kepentingan Nega- 
ra jang. memelihara berlakunja Hu- 
kum?2 “Sipil (waris, adat, keluarga 
d.I.1.). Urusan N.T.R. adalah seolah- 
olah merupakan Burgelijke Stand 
bagi golongan Islam. 

Pada waktu ini Pemerintah masih 
memandang perlu untuk memberi- 
kan bantuannja” dalam batas ke- 
mampuan keuangan Negara, terha- 
dap usaha pendirian atau perbaikan 
Mesdjid. Geredja dan lain sebagai- 
nja, jang telah banjak jang rusak se- 
bagai akibat revolusi. Adapun pada 
azasnja Pemerintah tidak dapat men 
tjampurinja, - karena itu termasuk 
urusan intern agama masing2, de- 
mikian Menteri. Selandjutnja dinja- 
takan, bahwa kewadjiban luas jang 

membentang dihadapan kita bersa- 
ma pada waktu ini, tidak haija pem 
bangunan Negara daiam arti mate- 
rieel semata2, tetapi terutama pem- 
bentukan Bangsa, jang mendjadi isi 
dan pengendali Negara kita sendiri. 
Untuk ini, adalah pertama2 masja- 
grakat dan rakjat.sendiri jang wadjib 
menjelenggarakannja. Dalam tingkat 
ke-2 barulah Pemerintah ikut tjam- 
pur tangan, dalam arti kata mern- 

bukakan djalan, membimbing dan 
mempermudah usaha2 pelaksanaan- 
nja. 

P. P. 19 ditindjau. 

: Dalam. pidatonja itu Menteri Aga 
ma djuga menjinggung2 soal P.P. 19 
jang pada waktu ini sedang ramai 
dipersoalkan oleh masjarakat. - Da- 
lam hat ini Menteri Agama menja- 
takan, bahwa usaha Pemerintah me- 

|Gan Siauw Kie (Semarang): 

-pat di Djakarta. 
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BULU TANGKIS. 
Pertandingan Bulutangkis jang ba- 

ru-baru ini diadakan « di . lapangan 
Sport-locaal Reg. Inf. 15/XI di Selo 
antara regu PB. PORB Solo dam : 
PB. Sampurna: Madiun berachir 
9—2 untuk kemenangannja PORB. 

DAFTAR URUTAN : TINGKA- 
| TAN PEMAIN2 TENNIS 

INDONESIA. 
Dalam rapat pengurus jang ter- 

achir PELTI telah menjusun daftar 
urutan tingkatan (ranglijst) resmi 
dari 10 pemain2 tennis jang terbaik 
di seluruh Indonesia. Bagi Indonesia 
daftar tersebut berlaku sampai ta- . 
hun 1954 merupakan daftar resmi 
jang pertama dan penjusunannja di- 
dasarkan atas prestasi2 jang telah 
ditjapai oleh para pemain jang ber- 
sangkutan dalam tahun 1953. 

Daftar pemain laki2 adalah sbb.: 
1. Tan Liep Tjiauw (Djakarta): 2. Ke 
tje Soedarsono (Djakarta): 3. Gan 
Koen Hie (Bandung): 4. Soeparis 
(Malang): S. Tan Piang Soen (Dja- 
karta): 6. Nizarwan (Djakarta): 7. 
Itjas (Bandung), 8. Koo Hong 
Bing (Malang): 9. Henry Tjoe (Su- 
rabaja) 10... Lie Boen Swan (Malang): 
Firman Harahap (Djakarta). 

Daftar pemain2 wanita: 1. 
Tan Liep Tjiauw (Djakarta): 2 

Ni. 
Ni. 

Ii Ns 
4. Nj. Tan 
S5. Nn. Liem 

6. Nj. Soenarto 

Tinangon (Djakarta): 
Kiem Seh (Tjirebon): 
Giok Pik (Blitar): 

(Bandjarmasin), 7. Nj.  Soenarjo 
(Djakarta): 8. Nj. Moestopoedibjo 

(Kediri): 9. Nj. Oei Bing Lien (Ma- 
lang), 10. Nj. Bethbeder (Bogor). 

KEDJUARAAN  PING-PONG 
SELURUH  INDON. AKAN 
BERTANDING DI DJAKARTA 

Diperoleh kabar, bahwa pada 
achir bulan Pebruari atau permu 
laan bulan Maret j.a.d. oleh PP 
SI (Persatuan Pingpong Seluruh 
Indonesia) akan diadakan pertan 
dingan2 kedjuaraan seluruh Indo 
nesia- tahun 1953/1954, bertem- 

Direntjanakan 
supaja pertandingan2 kedjuaraan 
itu diadakan di Sporthall, Medan 
Merdeka. Djuga dikandung mak- 
sud untuk berbarengan dgn per 
tandingan2 kedjuaraan seluruh 
Indonesia itu, mengadakan kong- 
res tahunan. 5 

KOSEI KAMO PEMAIN TEN- 
NIS DJEPANG JG. TERBAIK. 
Menurus UP, Federasi Tennis Dje 

pang telah mengumumkan daftar 
nama pemain2 tennis jang terbaik 
selama tahun 1953, dalam ' mana 
nama pemain Davis Cup Kosei Ka- 
mo adalah paling atas. Kamo ada- 

lah orang mahasiswa dari Universi- 
tet Waseda. Partnernja dalam per- 
kumpulan tennis Waseda, - Athusi 
Miyagi jang djuga turut dalam. regu 
Davis Gup Djepang, ditjataz sebagai 
pemain terbaik no. 2 dari Djepang. 

Saudara perempuan dari Kosei 
ialah Yuk Co Kamo telah dinjata- 
kan sebagai pemain wanita jang ter 
baik. Sebagai pemain terbaik no. 2 
adalah Reiko Miyagi. 

PRESIDEN MAGSAYSAY PE- 
LINDUNG ASIAN GAMES 

KEL: 00 3 
Presiden Ramon Magsaysay dari 

Pilipina dengan resmi akan membu 
ka pertemuan Asian Games ke-II pa 
da tanggal 1 Mei jang akan datang 
di Rizal Memorial Stadium Manila. 
Demikian diumumkan oleh Federa 
si Atletik Amateur Pilipina menu- 
rut berita UP dari Manila. Oleh Fe 
derasi Atletik Amateur Pilipina di- 
umumkan pula, bahwa Presden Mag 
saysay telah menerima baik permin- 

taan untuk mendjadi Ketua Kehor- 
matan dari Federasi tersebut dan pu 
la untuk mendjadi Pelindung dari   ngeluarkan P.P. 19/1952 itu adalah 

hasil pertimbangan jang masak, un- 
tuk mentjegah atau setidak2nja me-' 
ringankan timbulnja kemelaratan di" 
kalangan keluarga pegawai negeri 
apabila pegawai itu meninggal du- 
nia. Dengan demikian jang dimak- 
sud “dalam P.P. jitu djustru untuk 
memenuhi djaminan sosial daripada 
wanita sendiri chususnja dan kelu- 
larga “pada ' pegawai ' negeri pada 
umumnja, demikian Menteri, jang 
selandjutnja- menjatakan  pendapat-   

sPERANG” MELAWAN 
MALARIA 

Selama tahun. 1953 usaha untuk 
memerangi” penjakit malaria telah 
menghabiskan biaja Ik. Rp. 15.000. 
000. Pemberantasan penjakit ini di 
Djawa Tengah dilakukan terutama 
didaerah Tjilatjap, di Djawa Barat di 
daerah Banten. sampai sungai Tjili- 
wung, di Djawa Timur didaerah Tu- 

ban sampai Banjuwangi. 
Sendjata terutama untuk memera 

ngi ini ialah DDT. Demikian dite- 
rangkan oleh Dr. Suparmo, Kepala 
bagian Pemberantasan Penjakit Ma 
laria pada Kementerian Kesehatan 
jang sedang berkundjung di Mage- 
lang. y 
Dalam tahun 1954 ini oleh peme 

rintah direntjanakan untuk membe 
li lagi DDT I.k. 1.000 ton seharga 
700.000 dollar, guna menjemprot sa 

rang2 malaria diberbagai tempat jg 
banjak rawanja. 

SALATIGA 
PRAJEKABUDI 

Untuk melebarkan sajapnja dalam 
kalangan kebudajaan pada hari Ming 
gu jl. perkumpulan Prajekabudi (Pra 
ja Eka Budaja Indonesia) telah meng 
adakan rapat dengan orang2 ahli ke 
senian muziek, seni suara dan tjatur 
setempat. Telah didapat kata sepa- 
kat untuk membentuk seksi muziek 
dan seksi seni suara dengan anggau 
ta2-nja sdr. Muhari, Wasirin, Wi- 
narno, Amrih dan Darko. Seksi tia 
tur jang walaupun sifatnja ,,denk- 
sport” dan internasional djuga dima 
sukkan dalam program Prajekabudi 
anggauta2nja terdiri dari Sdr. Soero 
jo, Brotosoedirdjo dan A.G. Syemo 
dihardjo. 

Seteyusnja aJas usaha bahagian 
Na dan Sastera dari Prajekabu 

besok hari Minggu tanggal 31 
Dikungna 1954 djam 9.30 pagi diru 
mah Pak Wali Kota akan diadakan 
tjeramah tentang ,,Bukti adanja Tu 
han” diterangkan dari sudut penge- 
tahun (wetenschap) oleh dr. Parya 
na Suryadipura, pata psycholog dari 
Semarang. Berhubung dengan sem- 
pitnja tempat, maka tjeramah tsb 

hanja untuk para undangan. Barang 
siapa menginginkan menerima un- 
dangan dapat berhubungan dengan 
Mr. R. Soekardjo,” Djalan Bringin 
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nja, bahwa poligami itu tidak ter- 
gantung kepada ada atau tidak ada- 
nja peraturan itu. Terlepas dari soal 
setudju dan tidak setudju terhadap 
sistim poligami itu, masjarakat dan 
Pemerintah " pada waktu ini meng- 
hadapi satu kenjataan, bahwa poli- 
gami itu ada, dan tidak hanja ter- 
batas dikalangan umat Islam sadja. 

Dengan memperhatikan semua 
pendapat2 jang disampaikan oleh 
organisasi2 wanita, Pemerintah pada 
waktu ini sedang menindjau kembali 
P.P, 19 itu, dan diharapkan: organi- 
sasi2 wanita dalam hal ini dapat 
memadjukan saran2nja jang konkrit. 
Demikian ad. pidato Menteri Aga- 
ma dalam pembukaan “konperensi 
itu, dan pidato diachiri dengan urai- 

sekitar  pentingnja pendidikan 
agama. dalam sekolah2. 

emudian memberikan sambutan 
setjara berturut? Gubernur Budiono, 
Panglima Divisi T.T. IV, Wakil 
Apostolis. Vicaris Smg., Wakil Ge- 
redja2 Kristen Djawa Tengah dan 

| Ketua DPRDS Prop. Djawa Tengah 
Muljadi Djojomartono. 

600 Djuta Utk 
Keamanan 

Pemilihan Umum Tidak 
| Digantungkan Soal 

Keamanan   : WAKIL- PERDANA. MENTERI 
I.Mr.. Wongsonegoro atas pertanja- 

an: menjatakan beaja pemulihan kes: 
amanan dalam tahun 1954 ini me- | 
nurut perkiraan akan menelan 609 : 
djuta rupiah terbagi antara daerah2 
Djawa-Barat, Kalimantan, Sulawesi, 

Atjeh. Untuk tahun 1955 djuga 

mungkin akan disediakan ' beaja jg 
sama. Besarnja beaja jang ' diperlu- | 
kan 'itu sesuai dengan rentjana pe- ' 
merintah jang menitik beratkan usa 
hanja untuk memulihkan keamanan 
diseluruh Indonesia dan hendaknja 
pada waktu pemilihan umum nanti 
keadaan telah aman semuanja, Akan. 
tetapi pemilihan umum itu tidak pu 
la digantungkan kepada soal keama 
nan itu. Pemerintah bersikap dalam 
setiap waktu - dapat  mengidzinkan 
mengeluarkan — uang untuk maksud 

tsb asalkan dari instansi bersangku- 
tan ada sesuai konsepsi penjelesaian 
keamanan tegas. 

  

    

    
   

   

    

     

    

    
   

  

   

    

  

     

  

   

  

     
   

  

   

  

   

   

   

    

  

   

   
    

  

   

   

  

    

   

  

    

    

    

   

Asian Games ke-II jang akan diada 

ykan mulai. dari tanggal 1 sampai tgl 
9 Mei 1954. Kalangan keolahragaan 
di Pilipina jakin, bahwa pemerintah- 

'an Magsaysay sekarang ini akan le- 
"bih menaroh perhatian terhadap per 
kembangan keolahragaan. Presiden 
Magsaysay menerima baik permin- 
taan untuk mendjadi Pelindung dari 
Asian Games ke-II itu sesudah ia 
memenuhi undangan mengadakan. 
pesiar dengan perahu lajar ,,Pagasa” 
kepunjaan Ketua Federasi Atletik 
Amateur Pilipina, Jorge Vargas. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 29 Djan. 1954: 
Diam 06.45 Irama pagi: 07.15 Pe- 

tikan dari Discotheek: 13.15 Car- 
men-Suite, 13.40 Orkes Puspa Ken- 

tjana, 14.00 Hiburan siang: 17.05 

Taman Peladjar: 17.45 Merdu me- 
raju, 18.00 Sendja Kelana: 18.40 
Seriosa, 19.30 Mengenang Almar- 
hum Djenderal Sudirman: 20.30 Ke- 
sehatan Rakjat: 20.45 Langgam In- 
donesia: 21.15 Pilihan pendengar: 
22.30 Achir Hiburan: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 29 Djan. 1954: 
Djam 06. 15 Lagu2 Malaya: 07.15 

The Calypso Serenaders: 07.45 Ge- 
lora dengan orkes: 12.03 Langgam 
Krontjong: 13.45 Penghantar makan 
siang: 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Seni Ka- 
rawitan: “19.30 Pilihan pendengar, 
20.30 Irama Dwi Suara: 20.45 Ke- 
pada Peladjar: 21.15 Puspa Ragam: 
22.15 Sandiwara Radio: 23.00 Tu- 
tup. 2 

Jogjakarta, 29 Djan. 1954: 
Djam. 06.30 Varia Nusantara: 

06.40 Omme Kalsoum dll: 0710 
Ork. Columbia: 07.30 Hidangan Ira- 
ma Trio, 12.05 Musik tenang: 13.15 
Sjech Albar berlagu: 13.40 Meng- 

ihias Angkasa: 13.45 Krontjong si- ' 
ang: 1.415 Rumba dan Boogie: 17.00 

| Yaman | Kepanduan: 17.45 Puspa 
Suara ringan 18.00 Peladjaran nja- 
nji: 18,30 Saxophoon: 18.45 Soal 
Pendidikan 19.40 Hiburan majam) 
20. 18 Pilihan pendengar, 21.15 Obio 
lan pak Besut: 21.30 Sandiwara Wa 

  
jang Orang, 22.15 Sandiwara Wa- 
jang Orang (landjutan): 24.00 Tu- 
tup. 

| PA AARAARNNNAONNN 

HARGA MAS DI SEMARANG 
Semarang: 27 Djanuari Na 

24 karaat: djual NS 39 yasmai 
beli 3 2 

22 karaat: djual 

» 
beli 
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Anggauta2 tentara resimen satu di   
  

, 3 — Rusia Perbanjak Pe 
: PN ah gis 

  

Nang 

  

      

   
tara Saudia Arab 

1 Selasa 
: dasarkan 

gasi Libanon di Djeddah. 

   

   
   

    

    

   

    

    

Fu selandjutnja 
k gen ahwa rantjangan 

j . persekutu Saudia Arab 
La dengan Amerika itu akan mem- 
« bawa suatu "rentjana dari 
8 Amerika untuk pertahanan Timur 

Tengah guna menghadapi komu- 
nisme. Rentjana baru :itu jang ne- 

N gara2 Arab djuga diundang utk 
: imbil bagian akan dihubung 

a
e
 
N
T
 

Ag
 Ta

 
HE 
A
N
N
 

PU
 
E
L
 

TLP: 
AN

N 
E
L
I
A
 

Sa 
AA
 

  

—.. Pakt Arab-Amerika 
FP : Pertahanan Amerika Di Timur 

Tengah Utk Bendung Komunisme 

berita itu dari keterangan2 jang diperoleh dari fihak le- 

      

  
  

riman Barang2 Strate- 

3 ag at 

Hussein dari Jordania di 

    merika Serikat, demikian € 

dalam mana Turki, Irak dan Iran 
djuga mungkin turut serta. , 

Menurut harian ,,Alnahar” ka 
barnja radja Saudia Arab: meno 
lak federasi Arab jang diusulkan 
oleh perdana menteri Irak, Fadel 
Jamali dalam pembitjaraannja de 
ngan radja Hussein. - 
Sementara itu kalangan? Amerika 

Serikat jang mengadakan komentar- 
nja mengenai penanda-tanganan per- 

djandjian perdagangan RRT-Sovjet 
| pada hari Sabtu'jang lalu, pada hari 
| Selasa mengatakan, bahwa mungkin 
sekali Kremlin telah  menjetudjui 
untuk memperbanjak pengiriman ba 
rang2 kapital dan strategis kepada 
pemerintah Peking. Sebaliknja me- 
reka menambahkan, bahwa adalah 
lebih penting untuk memperhatikan 
perhubungan ekonomi antara kedua 
(negara raksasa itu dalam djangka 
pandjang daripada meletakkan arti 
jang terlalu banjak atas perdjandji-   

&. kan dengan pakt Atlantik Utara 
# ana Ijandjian Baltik—Asia, 

8 : 

.1 Orang2 Spa- 
| S 8 & “2 njol Marah 

» KalauElizabeth Berkun 
To djung Ke Djibraltar 

MENIT negara Inggris uru 
£ 3 n luar 3 geri, Selwyn Lloyd, 
   
     

madjelis rendah Ing 

      

   

    

    

| Juar Inggris Anthony Eden 
— pada tgl. 12 Djanuari jl. telah 

memberi tahu duta-besar Sepanjol 
— di London bahwa sgris tak 

— akan menerima protes atas kun- 
djungan ratu Elizabeth ke Diibral 

     

  

   

  

   
    

  

   

  | tar dari negara lain manapun 
— djuga. Lloyd menerangkan bah- 2 aga dal 
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yang mengenai 

  

    
   

“Permintaan  supaja dipertangguh- 
- pendjualan sendjata kepada Se 
jol sampai berachir- pernjataan2 

jang bersifat permusuhan tentang 
|. Djibraltar, didjawab oleh Lloyd bah 

wa pemerintah Inggris berpendapat 
bahwa -sendjata2 itu tak akan dapat 
digunakan untuk menjerang Djibral 

(tar. Pemerintah” Inggris djuga tak 
|. akan memberikan sendjata jang da- 

dipakai effektif untuk maksud 
1, demikian Lloyd. 
alangan kementerian luar negeri 
gris sementara itu pada malam 

| mengatakan bahwa pemerin- 
“Inggris tidak bermaksud menga 

   

  

    

     

    
    

  

   
   

  

ai demonstrasi? anti Inggris 
adrid pada hari Senen sebe- 
iketahui apakah kaum demon 

8 juga merusak milik Inggris 
i Sepanjol. (Antara—AFP). 

Pers Mesir sokong politik 
- Spanjol. TAS 

(0 Sementara itu pers Mesir pada ha 
"000i Senen memperlihatkan setudju 

s4 dengan politik Spanjol dalam masa- 
lah Djabaltarik dan Maroko. Hari- 

1 | Misri” jang terbit di Kairo 
supaja negara2 Arab me- 

ong hak2 Spanjol di - Djabalta- 
n menerangkan: bahwa Spanjoi 

h berdjandji untuk  mengguna- 
(... Kan segala daja upaja untuk mem- 
00 beri kemerdekaan kepada daerah 

j3 ir, “daerah Kalifat di Maroko, 

    

  

   
   

     

          

  

    

   

   

dan untuk memperbaiki. perhubu- 
ngan persahabatan dengan negara2 

Koresponden - ,,Al Gomhu- 

    
     
   
      

   

si pemerintah  Perantjis dapat 
NI engharapk: 1 bantuan “dari fihak 
. Inggris dalam - ja terhadap 

Maroko, namun A.S.: telah memper 
ingatkan kepada antjis 

djaga djangan sampai perhubu- 
| ngan diplomatik dengan Spanjol ter 

untuk 

     

    

    

  

itus. Harian ,,Al Akhbar” mengu- 
an selamat kepada  djenderal 

nco dengan politiknja terhadap 
roko dan menjambut dengan 

politik Spanjol untuk mem 
emerdekaan kepada negara2 

di Afrika Utara dan untuk membe- 
ri otonomi kepada daerah kalifat. 

Ca (AFP). | 

   

  

     
2. (Guersney Swim Club (Chonsui 
— Island). Turner telah ikut meng 
2 ag bagian dalam renang max 

  

: | pada hadiah tersebut 

.gris pada hari Senen atas pertanja vjet Rusia bisa menambah pengiri- 

.an menjatakan, bahwa menteriman?nja barang2 kapital dan lain2 

pur 

'Hakannja diadakannja konperensi Ji- 
“Ima besar dengan RRT. : 

“kmngenai usul Sovjet untuk mengun 

n protes baru kepada Sepanjol | 

di Paris menulis, bahwa meski | 

Tajatakan penghargaan atas 

' Isukan2 bersendiata kita 

“Yuna 

an tersendiri. Menurut laporan? -dja- 
watan rahasia di Washington, ' So: 

ke RRT. Pada azasnja, - djikalau 
mempertimbangkan djumlah pema- 
kaian jang relatif rendah daripada 
barang2 kapital demikian itu - jang 
“bisa diterima RRT, tidaklah 'ada se- 
suatu alasan mengapa Rusia “ tidak 
lakan memenuhi segaia. keperluan? 
Peking untuk sementara waktu, dii- 
kalau hal demikian ini dikehendaki 
oleh Kremlin. : Be 

| Dalam pada itu narian  ..Neues 
'Deutschland”- harian - Djerman Ti 

ur“ jang terbesar “menjatakan” &: 
Berlin hari Selasa, bahwa ' Amerik 
Serikat agak tersendiri dalam peno 

"Harian jg. mengadakan komentar 
tugas utama  konperensi 

mengusulkan, bahwa pendapat2 di- 
kalangan2 negara? barat berlain?an 

dang RRT menghadiri konperensi 
lima besar 
mengurangi ketegangan — dunia. 
Inggeris menghendaki hadirnja RRT 
dalam konperensi demikian itu, se- 
dang Perantjis itdak akan kehilang- 

      

     
$ Sajembara Besar 

. 6 lari Sub Territorium jai sedang me 
0. Nnudju ke tempat2 dimana masih terdapat beberapa selikhnlan jang as Hua en Maan. ron Jarik 

zasan Pemerintah 

grombolan2 akan dapat 

jang ditudjukan untuk | 

dan kera. 
ingat itu sportman bangsa Turki jg 
keliling dunia naik sepeda. Dan ini 

'HKalangan Dagang Belanda Djakarta Adakan Sa: 

| liingan“ Dikalangan Pegawainja — Mulai Bulan — 1 

Ini Banjak Jg Akau Dipulangkan Ke Negeri Be- 

| Handa — Kalender Pemerentah Belum Dikeluarkan 

''HTapiDipasar Luar Sudah Banjak : 
ISportman Dan Keranja — Sport-Hall Dan Glo- 
Pe saga Ga . betrotters 

DENGAN INI KAMI minta maaf, sudah lama tidak men- 
djumpai pembatja budiman. Sebabnja tidak menulis, bukan karena 

kurangnja -obrolan, tetapi karena 
dengan keadaan Indonesia jang »tansah rame” 

| prihatin banget. Semoga segala keburukan2 d 
dunia ini segera dapat dikubur. 

A 'dah banjak tang 

kekajaan dan kenikmatannja : 
nimbulkan aksi2 dibawah tanah, 
ta. Kapan mereka insaf? 

 Rupanja bekas2' Nefis2 dulu mau- 
sih: ingin meneruskan. aksinja jang 

sar  Blanda mulai insaf. Jakni sama 
mulai menjaring pegawai2nja sendi 
ri dulu. Kabarnja mulai bulan ini 

ea" ai Tapa Sae nia “dari Djakarta sadia sudah "akan 'ba- 
(|... DALAM PERTEMUAN baru2 ini antara radja Ibn Ab 

dari Saudi Arab dengan radja na 
mereka telah memperbintjangkan penandatangan perdj 

oleh harian ,,Alnahar” di Bairut jang - 

njak orang2nja jang akan dipulang 
kan dulu itu. Memang, kalau kini 
niasih ada" Blanda jang ' gumedee, 
(jang mbendol dan mengedjek alias 

merendahkan bangsa Indonesia, la- 
| gaknja masih seperti didjaman 
»Kumpeni”, lebih baik pulang sa- 

dja. Dan baik buat Blanda jang be- 
tul2 ingin bekerdja sadja, tidak lan 
tas ikut kena getah - buruk dari 
orang2 sombong bohong “tu. 

£ 

. SEDARI TAHUN BARU mun 
tjul, sudah biasa beratus2 kalen 
der muntjul “djuga di pasaran. 
Tapi tentu selalu ada jang aneh. 
Mitsalnja sadja itu kalender biki 
nan Pertjetakan Negara. Jang 
resmi2 belum dapat, belum diba 
gi-bagi, tapi dipasaran sudah ada 
Jang djuak 4. oi 
Tentu ini bukan salahnja OOM 

Piet, itu kepala  Pertjetakan- Ne 
gara jang baik hati dan pemu 
rah. Itu.adalah salahnja pegawai2 
jang tidak ' bertanggung  djawab, 
dan djiwanja sudah selalu ketem 
pelan tjari untung. Tapi diduga 
jang begituan, bahkan, korupsi2 
jang: benar2 sekalipun -akan le 
njap dengan sendirinja, apabila 
nanti grombolan2 pengatio2 itu 
sudah dapat disapu bersih. 

Mungkin ini dipandang aneh, 
tapi njata betul. betul. 
. Bisa dipastikan - kalau penga 
tjo2 “hilang, korupsi besar besa 
ran djuga' ikut lenjap. Perkara 
korupsi memang ada banjak ting 
kat. Kalau hanja sekedar 'tjuri2 
sedikit-barang kantor karena ter 
paksa buat tombok beli beras, 
ini masih tingkatan jang terren 
dah. Tapi kalau sudah berratus 
ribw rupiah, ini jang korupsi gi 
lagilaan.: 

Mengingat kegiatan “dan kete 
sekarang ini, 

pengatjo2 dan 
segera 

terbasmi, sebab kenjataannja me 
reka sudah amat lelah, terdjepit 

  
bisa diharapkan 

dan banjak kurang kekuatannja. 
Artinja masuk 1954 
Republik Indonesia mulai masuk 

ini bisalah 

pintu tata-tentram  tata-rahardja 
betul2. 

GANTI TJERITA. Soalnja atlit 
Pembatja tentu - masih   an apa2 dalam pembitjaraan2' jang 

djuga disertai oleh RRT. (UP). 

sudah mampir di Sumatra, kemudi 
an keliling Djawa apa. Ternjata ke 

  

lari ke Korea. Tetapi mereka 

terpaksa memakai alat2 Diepang. 
bahwa ,,/Made in Ja 
apa njata? Sesudah 

lah dengan alat2 buatan Dierman 
bih rendah. 2 

  

Prasad Ber-: 
— djandji 
Akan Membikin India 
Negara Jang Makmur 

MENDJELANG saat diraja- 
kannja hari ulang tahun ke-4 Re 
-publik India, presiden  Rajendra: 
Prasad hari Senen telah mengu- 
tjapkan pedato dimuka tiorong 
(radio jang ditudjukan kepada se 
luruh rakjatnja. Ia berdiandji 
“beserta pemerintah India untuk 
membangun sebuah negara India 
'jang sedjahtera, sedang kepada 

dengan kebulatan hati, pengorba- 
| aan serta pengabdian untuk mewu 

hagia dan makmur. 

' Presiden “Rajendra Prasad me 
De 

nan pasukan pendjagaan India di 
Korea dengan kata2: ..,Usaha2 

Ikita kearah itu telah memperoleh 
penghargaan dari banjak negara 
asing.” Prasad mengingatkan ke 
pada ..tugas berat tetavi tidak ber 
terima kasih” jang dipikulkan ke 
pada pasukan India. Ia menam 
ahkannja: ,.Akan tetapi kita 
menganggap tugas itu sebagai sua 
tu kesempatan iang unik. bagi pa 

dengan 
itu diluar negeri 

perdamaian 
internasional”, 

tugas serupa | 
kepentingan 

dan persahabatan   
  

sad, (AFP) 

“Alat? Potret ,,Made 
In Japan“ Laris : 

Bisa Mendesak Toestel2 Buatan: Ame- 

rika Dan Lain Negeri 

dari rumah jang harganja tinggi2, kuatir bahwa 

rena abu dan lumpur lapangan perang Korea. 

rakjat diserukan untuk berdjuang | 

Pada tanggal 25 Djanuari '50 terbit peperangan di Korea. 
Heat i sevala diuru dunia (ketjuali dari Indonesia) 

Peraga On Tp pen NW su2 utk membawa alat2 mereka 
ini akan rusak ka- 
Karena itu mereka 

Dan dari dulu. sudah diketahui 
n” bukan Suatu reklame jang kuat. Tetapi 
eberapa waktu mereka memakainja, mereka 

sadar bahwa alat2 pemotret made in Japan sama sekali tidak ka- 
atau Amerika. Pula harganja le- 

Persfotograaf2 terkenal dari ma- 
“Idjalah2 Amerika terbesar lama2 ti- 
dak mau memakai buatan lain dari 
pada made in Japan Dengan sendiri 
nja: mereka djadi propagandis terbe- 
sar, dan segera pun serdadu2 Ameri 
kas memakai alat2 potret Djepang. 

'| Mereka pulang ketanah air dan de- 
ngan -sendirinja lagi mereka djuga 
mendjadi  propagandis. Begitulah 
alat2 pemotret Djepang  mendjadi 
terkenal diseluruh dunia. 

' Sebetulnja sudah dari dulu Djepang. 
membuat lensa dan kamera jang ting 
gi kwalitetnja., Ketika Djepang me- 
njerah dan ahli Amerika mendapat 
kesempatan memeriksa alat2 kapai 
perang Djepang, mereka berpenda- 
pat bahwa lensa2 jang dipakai dan 

Jain2 alat pemotret sama sekali ti- 
dak kalah dengan buatan Amerika 

Djuga rolfilm buatan Djepang da 
ri semua ukuran, kwalitetnja tinggi. 

Sedjak kamera pertama masuk di 
Djepang, merk Daguerre buatan Pc 
'rantjis, kira2 113 tahun jl. fotografi 
mendjadi populer sangat di Dje-   djudkan negara India jang berba 

demikian presiden Rajendra Pra- : 

pang. Malah. seorang Amerika pei 
Inah mengatakan bahwa di Djepanz 
| terdapat ,.fotocrazy” (crazy gila). 
|Banjak madjalah diterbitkan, special 
| mengenai fotografi, Pamer2an2-pun 
Idiadakan, special tentang fotografi. 
iDjuga kini sedang berkembang sua 
'tu stijl fotografi tersendiri di Dje- 
pang. 
Demikian terkenalnja Djepang se 

karang diatas lapangan itu, sehingga 
Nippon Kogaku jang membuat lensa 
merk Nikkon, tiap2 tahun mengex- 
port 704 dari penghasilannja ke 
Amerika Serikat, Didalam dua sete 
ngah tahun jang lalu ia mengexport 
90.000 buah kamera dan 250.000 
buah mikroskop, Ini menghasilkan 
Djepang suatu pot devisen sebesar 
kira2 $ 400.000 (empat ratus .ribu 
dollar), 

  

rapi ini. Dan sekarang obrolan kami ini betul2 nike 
tjem2. Pertama soal Blanda2 jang djiwanja masih na, 

pan2 ini, mesti nja pihak Blanda sen 
hwa diantaranja masih banjak jang segan dan yagu2 melepaskan 

3 di Indonesia ini. Sikap ini lantas me 

| datangannja - di Indonesia ini tidak 

sembunji2. Sukurlah — kini ada ka- 
bar2 bahwa sementara handel2 be: 

'Ibih erat hubungannja. 

Jang Djual! !— 

kami masih prihatin. Gandeng 
| ini maka kami 

Indonesia dan di- 
i ndjeblosnia Me 
— stehnikolor”, ma- 

Sesu- 
insaf ba- 

       

  

Bersama2 : 

2. 

ingin bikin kisruhnja Negara ki- 

hanja seorang dengan sepedanja, te 
'tapi djuga sama2: andjing dan kera- 
nja jang sangat ditjinta. Mesti sadja 
ketika di Palembang mengalami ke- 
Isukaran sebab disana kera2 tidak 

sa lolos sampai Djakarta» Dam keti 
ka di Djakarta terus sampai Kelis 
lingnja di Djawa ini« (Bandung — 

Jogja — . Semarang . — Surabaja) 
ladalah Pengurus K.O-I. dan Kemen 
terian Penerangan, menjokong sebe- 
sar2nja. Di Djakarta hotelnja di Ho 
tel Djakarta. Dan disinipun mesti 
diadakan ,,tempat dan menu” -isti- 
mewa untuk......... keranja itu. 
Tjuma ketika "hendak melandjut- 

kan perdjalanan ke Singapore, tic- 
ket BOAC sudah didapa, dari K.O.I: 
tetapi waktu hendak masuk pesawat: 
terbangnja terus ditolak oleh BOAC.: 

Orangnja boleh: ikut numpang,, 
tapi keranja... djangan.. Memang 
rada2.. bisa dimengerti. Atau ha 
rus bajar mahal sekali sebab ten 
tu harus. ada ,,pendjagaan” “isti: 
mewa. Kalau itu kera lantas ma | 
in gila didalam pesawat, kan re 
pot. 5 2 

Pendeknja kera tidak bisa tu 
rut dan oleh karenanja.. Sa aa 
sang Turki djuga tidak mau be 
rangkat“kalau keranja jang di 
tjinta tidak boleh ikut. 
Dan waktu BOAC sudah naik 
diangkasa, sang Turki menangis 
tersedu-sedu. Mendjadi tontonan 
istimewa di Airport itu hari...... : 

Sukurlah K.O.I-tidak putus 
asa dan kesian melihat sang Tur 
ki menangis seperti anak! ketjil 
kehilangan premennja itu. Dari 
dengan lain  djalan, achirnja 
orang itu dengan  keranja bisa 
terus ke Singapora. Lain djalan 
itu ialah naik GIA jang djuga 
ikut kesian pada sportman pen 
tjinta kera itu. 

ok OK 

ITU SPORTHALL disamping sta' 
dion Ikada sudah hampir djadi. Ma- 

bih dahulu untuk demonstrasi 'ada- 
lah orang2 luar negeri.  Jaitu pe- 

pemain2 Black and White. 

gaan Ibu Kota. Tjuma jang pertama 
kali ini rakjax akan sukar ikut sak-f 
sikan perlombaan istimewa itu, se-f| 
bab ongkos kartjisnja rata2 seratus 

boleh masuk. Tapi alchamdulilat br)” 

an 10 

.dang M: Toko KALIMANTAN, Djil. Lengkas, Tarakan: 

lah nanti jang akan memakai terlej' 

  

main Harlem. Globetrofters, itu pe: 
main bola basket jang terdiri dari) 

Sporthail ini menambah kebang- | 

N 

    

WASPADA" berhadiah 
Rp. 300.000.— 

| Rendjelasan iklan 4gl- 13/1254 sk. ini: 
| Teka-teki ke I penarikan: pada tgl. 25 Febr. '54. 

3. Utan AE aa apn 3d 
Ke Mangan, S0 8 Mel AI 
Ne no Oe es» 10 Djuli 54 

MT KPU SO Otopsi, 4 
ke.VI SN Hp 8 Okt. 54 

Lembaran Resmi Sajembara dapat diminta dengan penggantian 
ongkos - ongkos tiap lembar Rp. 1,50 (inci. Porto) kepada Direk- 
torat Pendidikan & Pe an , WASPADA”, Djl. Ambon 3 
Kotakpos 287, Bandung. Telpon 4565. 

PERHATIAN :. Kiriman wang d/p POSTWISSEL 
Ba aa : AAA 

1 ... 

  

        

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRTAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
ajakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala'Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- ' 
ngan “dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL”. 

Special Buat Laki2 harga per botol ........... BN MAS Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL" Special buat Perempuan harga per botol .,, 25.-— . 
sObat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .........co.rWo.... "10.— 
«BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak luntur, 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10-—, Rp. 15—, Rp. 20-—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja. 

Zat .Face Cream ,,TJAHAJA- YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 
-wat,Kukul dan: Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp: 25.—, No, 2 Rp.:10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
MM, Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS" Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu Nor Pan, Batik Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 

  

seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1099. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit. Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak ' Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

    

  

AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ..........: Ia 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan .................. 20. 100.— 
ka Setengah dos 3 ai SEA Da Nan taun Hanna » 50.— 

SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ....:. PAN IS aa 
NOHAIR.- Obat hilangkan rambut ...........oocoooo. KEREN 10.— 
HOME: DOCTI TOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 

anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. '10.—, P3 
WORLD FAMOUS: Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
Aa Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,P UNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solos Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung), A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang), Perusahaan Mesin Tgk, Dji. Setasion, Purwakarta, MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma-- 
ditn). B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: ' KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN,- Djl. Raya No. 203B, 
Sykabumi,  SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik: M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa-Pa- 

dan ALI : Toko PAKIS- 
TAN. Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238. (Keb. Suklat). Bandung. 
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ia   rupiah kontan!!! 
Hanja bagi pembatja 

djandjikan kelak akan kita tjerita- 
kan bagaimana keistimewaan pe- 

main2 basket USA jang tersohor 
ini. Tentu banjak pembatja pernah 
menjaksikan dilajar putih permainan 
Globetrotters ini. Tapi di Djakarta 
disamping akan berdemonstrasi bas 
ket djuga akan berdemonstrasi ping 
pong apa. Buat pembatja kita jang 
kaja dan banjak waktu baiklah ikut 
saksikan sendiri di Djakarta dan ka 
lau datang di Djakarta djangan lu- 
pa temuin Mang Ganda supaja le- 

ak Sk 

bahwa baru2 ini di Djakarta . mun- 
tjul kewan ketjil, sehabis hudjan de 
ras. Sebelum itu belum pernah. di 
lihat kewan  matjam ini. Makanja 
orang djuga susah. memberi nama. 

sadja. 1 

djaman, bahwa akan lebih  banjak 

ri hutan2 dan gunung2? 
Mudah-mudahan 

nja, sebab kami. pertjaja bahwa di 

raf itu. umpamanja, 

rombolan. Kini mereka sudah pa- 

diuber-uber. Makanja 
SAR muntjul. 1 

Sukur alchamdulilah kalau begitu. 

sudah ingin 

Limousine Di- 
pikul Ke Tibet 
Persembahan. .RRT Ke- 

pada Panchen Lama 

SIR THOMAS LLOYD, pem- 
bantu menteri urusan djadjahan 
Inggris hari Senen menjatakan di 
Hongkong, bahwa Inggris hendak 
menuntut terus penggantian jang 
memuaskan dari RRT atas penem 
bakan terhadap sebuah kapal ang 
katan laut Inggris dimuka pantai 
Hongkong dalam bulan Septem- 
ber jl. Lloyd menerangkan dalam 
sebuah konperensi pers, bahwa se 
lama itu Inggris belum memper 
oleh djawaban memuaskan atas 
protesnja mengenai serangan jg. 
meminta 7 korban djiwa itu. 
Sementara itu Pemerintah — RRT 

kita, kami J! 

ADA PERNAH DIKABARKAN 

Tiuma disebu, kewan adjaib begitu | 3 

Apakah barangkali ini sindiran | 

orang2 adjaib jang akan muntjul da 

begitulah ada- | 

gunung2 dan hutan2 di Djawa Ba-|Y 
masih banjak | 

orang2 adjaib jang ikut2 bantu ge- 

  

jah, 'mlarat, sengsara batinnja terus Y 

ta Mer 

& 
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kkn MN UN de PAN dan Benda 

KU ant Yak . Si DJANTAN ! 

&   telah mempersembahkan sebuah mo 
bil mewah merk Humber Limousine 
buatan Inggris kepada Panchen La 

a dari Tibet. A83 
Mobil itu ditjat kuning karena ini 

lah satu2nja “warna jang boleh “ di 
pakai oleh pemimpin Tibet tsb. Mo 
bil itu dibeli di Hongkong dan di 
angkut dengan kapal ke Calcutta. 
Dari sini mobil diangkut melalui 
daratan ke Kalimpong, pusat perda 
gangan untuk perdagangan — India- 
Tibet. 

Disini mobil akan dibongkar dan 
dipikul oleh kuli2 sedjauh 200 mil 
ke Shigatse, "     “Toko Obat ENG TJE HOO 

Toko TJAP KENDI 
Toko RADIA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HO 

Klaten 

Petjinan 58 1” 
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PERMUDA 
KEMBALI 

SETELAH BERSALIN 40 HARI 
Seluruh tubuh berasa lebih .ring- 
kas dan enteng, tjahaja muka 
kelihatan lebih. muda dan gembi- 
ra, 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

viemeriksa wanita hamil 
Menolong wanita “bersalin dan 
Praktek umum. k 
Djam bitjara : 

Toko Pedamaran 90, Telp. 900, 

Agen: 

SA IA AN AA 
Tangga 

  
| ,Djangan Patas Asa |“ 

. Impotin Tablett 
2 Pane ' Bisa tolong orang : 

bea ana tu dan sjahwat kendor dan jang, sudah memakan 

ae na rupa2 obat, tetapi ta' dapat menolong. 

Tetapi ,,Impotin Tablett"' jang akan sanggup me- 

ngembalikan tenaga2 dan urat2 sjarapjang kendor, 

EA apron AR mendjadi kuat dan sehat hingga mendjadi tenaga 

« | : tuan muda kembali seperti biasa. 

| Si Tjantik Molek bukan hanja menjinta Hara 

udji dan: berdjoang. Sampai mempuaskan apa 
artinja Sari Hidup antara Suami dan Isteri! 

Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu 
Tuan memakan 

' Impotin Tablett 
" II “ Harga I pot... .... Rp. 30.— 

3 5 

AGEN: : Ngupasan 12, Jogjakarta 
KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang 

Dj. Nanking 17, Madiun 

Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Jogia. 

Dan semua Rumah2 Obat Tionghoa diseluruh Indonesia. 

  

kesehatan bertambah2, dan 
anak jang mungil itu  mendjadi 
montok dan sehat betul. Semua 
ini Njonja dapat membuktikan, 
setelah Njonja minum: 

DJAMU HABIS BERSALIN 
Keluaran NJONJA MENEER 

Semarang. 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore 

R.S. Elisabeth 10.30-11.30 
2 

M.S. RAHAT 
- Tabib 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

Indonesia dan dapat banjak pudji 
an. Specialist untuk Wasir (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

- Djam bitjara (Pagi 9—12 
Om Sore 5—7 

memnna  BEMERA 

HENG -YANG “£R 

PA la In 

MN 
DJL. DEMAK 129 TILP. 611 
SEMARANG 

  

aa 

  

Semarang. 

    

Surakarta: Tjojudan 141, Nga- 
peman 15, Djl. Slamat Rijadi 
394, Pasar Nusukan 4, Pasar 
Kliwon 146, Widuran 67, Me- | 
sen 177, Gading Kidul 170, 
Dj. Gilingan 28, Kratonan' 
Wetan 19, Warungmiri 102. 

  
    
  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

"Z PHARMA" 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
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.L.I. , 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
lain. Seboiol Rp. 20.—. 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 

| SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20.— | 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Rp. 25.— 
DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka  (TJAN- 

TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
ui PD untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

ps 10.— 
NO HAIR CREAM Sebotol 

Rp. 10.— 2 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

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

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG- 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan, Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

, 

akan merasa lain dari pada 

untuk hilangkan rambut. 

    

        

  

Lelaki jang berbadan lemah. 

sadja. Teritama mereka menjintai 
jang gagah dan perkosa serta tahan 

— Terbikin oleh: 

rb MIRODIN 
Kusumojudan 95 A 

SO ko   
» 

» 
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"0 BESOK MALAM" 
    
         

    

| ANGEL F 
(u: Segala umur) 5 

  

    
   

    

     

       

    
    
     

: 1 TP U x sets a new standard. 

LA Tensanon aan 

Pos Bap TER 
: & Berasalkan dari | v 5 & Hans 

| 5 ie orang pond : Christian Andersen, " 

PE ea — Danny haye 

  

Penuh kegirangan 
0 dengan lagu2 dan 

3 musik ditjampur 
: # |. dengan keadjaiban! “4 Ha 

Se Inpami Dirotd 010 
PE GA MENARIK Rukh 

  

PARKAN! keputusarinja ttg. 

NI : Lg 1 es et 39 10096 Berwarna! 
'iongkok Baru (Agfa Color) 

uatan Tiongkok baru jang mentereng dan asli! 

kt Hares the moniderMiet.. 

. FARLEY GRANGER uv... JEANMAIRE 

  

M.B. 5.007.00 9.00 (Seg. umur)      

    

       
“& INI MALAM PENGHABISAN —” (u..17 tah) 

: 007.00 9.90 ROBERT MITCHUM — JEAN SIMMONS — 00.7.90 900 - ROB NONA au yee 

A e 31 GUILTY LOVE! 

“AN E NAKED DRAMA! 

     
   

   
   

    
   

Distributed bp 
RKO Radio 

Pictures, Ine. 
: 

HARLES VIDOR - Sercenplay by MOSS HART 

FRANK LOESSER « Choreography by ROLAND PETIT 

  

“MEMIKAT: . Harga-harga tempat untuk pertundjukan malam 
De djam 7100 dan 9.00 Rp: 4— - Rp. 2.50 - Rp. 1. 

: - Kenaikan tarip diidzinkan oleh K.P.H. dalam surat 
6 Mei '53 No. 409 — K.P./841. 

Utk. pertundjukan pagi dan Sore harga tempat biasa. 
  

  

     

    

Ini Malam d.m.b. 

: Ss fu. 13 tah.) 
Ng 4 

“GRAN 
pe Naa 1 

Film Hiburan pe- 

— muh njanjian jang 

bk menarik dan merdu! 

pa — Menggembirakan. RUN -c AROLE MATEENS -"SCAT MAN” CROTEERS 
JA #mewteing CHET ALLEN 

     
  

   
    

15.00 7.00 9.00 - Film luar 

,UNTAMED 
“ Perempuan? di    

    

INDRA “INI MALAM D.M.B. tu. 17 tah) 
bisa jang. mengagumkan! 

WOMEN« 
n an purbakala jg. sakti dan menguasai binatang? buas! 
nggemparkan! Hebat dan Gempar! 
      

  

   

          
     

  Ini Malam Premiere (o. 17th) 
“ROYAL 500700900 - 

A thundering stampede of heart: 
pounding thrills! Ss 

Penuh Sensatie!. Se Gempar! 
ps 

  
» THE SH 

Penuh 
AD           

    

  

   t MAKA ANA 

2. DIDJUAL 
| SATU JEEP AUTOLETTE 1945 
| keadaan baik. Eau 

£ — Keterangan: na 
2 Karangtempel 298 — Semarang. 

. hambut putih | 
djadi Hitam 

166/. Garansi tidak luntur 
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Istimewa ini semir  jalah tidak .panas seperti laim2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- | 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
  

Ditanggung tidak ada ba | aja dalam seluruh dunia. — “| 

  
Ga 5 Tanggal: 28 Djan. s 

Semir ini adulah pendapatan haru ' 

— kulit, dan pakai berasa dingin. A e 

| Didjual Tjepat: | 

(Ex. perioriteit levering Sept. 1949 

Gang Pinggir 140 — Semarang 

|Hari kerdja 9—2 siang. 

  

Rumah Makan ,ATOOM 
DJ. MATARAM 920 (Djomblang ) Smg. 

DJUALAN 

Spectacular! Thrilling! 

3 KONCA 
   

    

ROXY TE TNI MALAM PREMIERE (u. 13 tah) 
5.00 7.00 9.00”. KANE RICHMOND — BARBARA REED 2 

OW RETURNSs ga 
Hebat dan Gempar! 
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DJANGAN SALAH | 
ALAMAT . “1 

BODJONG 10 C. — 
SA LL 

.... Berhubung dengan-d 
di Djawa Tengah dan p 
PENGGOSOKAN BERAS DI 

gal 2 OKTOBER 1224 t Kun 
arap, agar penggosokan2 beras jang mn me 

gauta dan ada minat men Ba anggauta, diharap suka ber- 
hubungan dengan penulis - SEKEN 

- Penggosokan 
“Di: Purwodinatan - Timur No. 

& SEMARANG. 

Lha 

  

   

KWALITEI TINGGI... 
.S. PELAJANAN MEMUASKAN. 

Arlodji tangan untuk lelaki 
atu dari Merk jang Sudah Te 
Vekker, Vulpen dan Lentjana 

Saksikanlah Persediaan Bar:        
      

  

TELP. 

       

   

BERAS DJAW. 
     

ami: 

       te 

(3 

  

     

    

    

Dengan ini dipermak 
punjai, memelihara 
Besar 
nja untuk tahun 1954, 
1 Maret 1954. . 

      
     

  

    

   

Kata 

      

  

Semarang, di 

“Semarang, 

BE 

  

NA TAG KENA PN HP Ae MA Tag 

Untuk SI 
# HARGA MURAH. 

1 wanita dari 15 sampai 21 
kenal. Djuga se 

rostope. ta 1g N 

sanga Model jang Terbaru. 

1144 — SEMARANG 
MALAH AAL Mn 

5UMUMAN 
ukanja semua pen, 

Ia engan berdirin a PERSATUAN 

ngan ini djalan kami 
belum mendjadi ang- 

eras ,, 

PERSATUAN PENGGOSOKAN | | ' BERAS DJAWA TENGAI || 

in, bahwa tia 1 
toni i ind 

ab na Tu alam “Kota || Njonja?-rumah saling mengandjurkan! 
kan membajar pa H 
selambat-lambatnja 

Besarnja.- padjak untuk se-ekor andjing Rp 12. 
“tahun, dan padjak ini berlaku 
31 Desember 1954. 
Djika memb 
nja. 

dari- tanggal 1. 

ajar, penning dan kwitansi lama 

Am. Dewan Pemerintah 
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MUKA HOTEL 
- DU PAVILLON. 

   
»Kau sekarang tentu —,, Ja, hanja Blue Band ijap bunga 

memakai Blue Band Matahari, membuat hidangan 
) sangat memu- 

askan/"      
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g0osokan beras 

   
ENGAH pada tang- 

       
  

  

       
  

| SATU ANDJURAN 
JANG BAIK 
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“pada tanggal | Fi Mereka rjerita-menrjeritakan berapa ber-     
hasilnja memakai Blue Band. Tentu sadja, 

    

karena Blue Band dibuat menurut kehendak 

      ribuan kaum Ibu. Dan mendapat keharu: : 

     
      

    

    

man, warna dan rasa jang dju- 

  

    

   

  

Nasihat satat, 

  

   

8e Orang da. a sesuai dengan kehendak t 
g g k 4 "Ja-rumah 

Njonja! Pasti terbukti...... 

"! ribuan njo   OLES duty Sat€ Njo 
"Ja dengan Blue Band 

  

            
  

Pa 

BERISTIRAHAT 
TAHUN BARU IMLEK, 
rikan tempo mengasoh, maka toko kami akan 

TUTUP: 
sedari tg. 1 s/d 6 Pebruari 1954. Mulai t 
kami dibuka kembali seperti -biasa. : 
Harap para langganan dan relaties maki 

NSUPER RADIO COMPA    

untuk mana personeel kami dibe- 

   
    

   
    

   
    

       

  

         
   
   

     

  

  
   

  

     # - segala 

| Keterangan datang persoonlijk di : 

    
  “TE 

Dompet Merapi! 

st : : VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 3 Te okan njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), Nesabann am sen : P: : Pe basara ine Sjahwat IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) : 2 1 ini Pil menambah darah, sungsum dan manik, Baik buat orang jang be- Tuan nembai eang KAN lai dan $ kergja di Kantor. Alasan penjakit badan Jekas tjape, makanan tidak han- TI pat menari “hadiz AE tanpa menebak. tjur, string marah-marah, kepala pusing, entjok, -linu-linu, muka putjet, Hadiah Utama : Ol KW AO EN SEDAN DE LUX- kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 5 ” 3 Te e |. seharga Rp. 53.165.— (zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, Kedua: SEPEDA MOTOR D.K.W. 250 cc. djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung. Da PEG AA “seharga Rp. 10.140.— 10090 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. dan banjak pula hadiah2 jang berharga. : 1. Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. engan hanja membeli barang2/ buku2 jang dibutuhkan pada pe- Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki da... # nenen akan Rp. 15.— usahaan kami, setiap harga Rp. 25:— dengan tunai, Tuan dapat Pil Viramin buat pereimpuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25,— 7 engan tjuma2: 8 Tang : Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki bea AA NBA 9» 10— k » “SATU HELAI EXTRA PRODEO COUPON. Salep fjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat CAN «. 
Jan memberi kemungkinan bagi Tuan untuk dapat menarik ha- 1 dan kekolotan .........o...... bag ena bau Rp. 20— &,, 10— , 
diah2 seperti tersebut diatas. : Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... » Wi X "Peraturan tersebut diatas berlaku pula untuk pesanan? melalui Obat BIKIA Petang Tam buk AN Se aer San ». 10k 1 pos (luar kota). : Minjak Gatal Rp. 5.—-, PA ATPM On AA Dn Ab ag 3 1O— 0 Je ereaan EXTRA PRODEO COUPON tadi dilakukan mulai da- Minjak bikin rambut pandjang TAN MEMNMK  ea en pekan aa dana » 10.— Ti tanggal 18 Djanuari 1954 sampai dengan tgl. 28 Pebruari 1954. Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ». 50.— enarikan dilakukan di Djakarta pada hari Rabu tgi. 3 Maret |“ Obat kentjang manis Sanig annen naungan ka nananatasanana 3 350.— 1954 dihadapan Notaris Raden Kadiman dan diselenggarakan oleh Obat sakit Entjok dan Linu-linu .. » 25.— perhimpunan sosial SIN MING HUI, Djakarta. :F-Otat kentjing nanah, darah "aan iaannanana anna PEN Aa 90 25 — 
NAN KESEMPATAN JANG BAIK INI! Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1042. 

Harga2 buku ka nantiasa 

.—. ! 
Esa . Gek JOHN DEREK Dil. Pesuketan 60, Tijrebon. 

3 | dgn. sepak terdjangnja je. serba acrobatic pula SERA, TANPA NA PIA TEE 
Al 1 BI (are TOEDJOE | dga. ketungkasanuja memainkan anggar, . bi .. 

a. 

Jan Contant, 
Ke DJ. MATARAM No. 715 — SEMARANG 
-Surat-menjurat kita TIDA terima. 2 

Lihatlah! 
aa d2 sebelum disadjik - Tjiumlah! & Dalan Kk jikan, 

— Yjitjiplah! s ATU 3kan me. 
AHA | 

: 2, betapa lezat s3. 
umkan, bahwa berhubung dengan Terdapat dalam kaleng Jtan ini, 

1 dari "Je- I,-1 dan 2 kg. 

g. 8 Pebr. '54 toko. 

ladanja. 

N.V. # : : 

adalah nama kehormatan bagi margarine jang terbaik 

8 B8.53-4-145-B. e Po DITYARI SEDEPAT MUNGKIN: 
Kinderjuffrouw — Tokojuff rouw — Djururawat prempuan 

| buat anak2 dan orang tuwa — Kokki dan banjak Babu2 

  

  

     
    

    

  

    TN IN KANAN : 2 3 Radja Dari : Tas 3 Lalat Dalam Satu Kali Obat ta iaitu: VIRANOL 

      
  

DJAKARTA 

   

    

   

   
     

    

  

   
   

   
   
   
   

    

    

   

  

   

  

    
  

mi senantiasa resmi dan untuk alat2 tulis menulis, TABIB MAWN Tamblong 40 kami selalu perhitungkan harga2 jang bersaingan. 
Toko Buku kami se Tap hari terbuka : 

dari djam 08.30 s/d djam 12.30 

Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 

aa Kn In Hari fat ian tata ve ana Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe-' 
Keterangan selandjurnja dapat diminta pada : Ba aa na Pa Senang angan . 2 NN AS Na $ . maraiig, Toko at Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, f 4, Toko Buku & Penerbit 8 ang J g ppy 5 i 29 Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

N.V. »GUNUNG AGUNG longan, Zindabad House, Nonongan 'No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- Sel 4 Kwitang 13 — Kt. Pos 135 Srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- PERHATIAN ! : Tip. 4678 Gmb. Djakarta. karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek HATI . : “ An Tong, Pefjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Mulai dari tgl. 1 Pebruari 1954 akan dibuka Tjabang kami di Jogja: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko. Obat Hiok An, Gunung Sahari 46 (bekas Toko Buku MARTACO). Djl. Raja 114, Mag.lang: Toko Obat (Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: t SANKEN nenen Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat Sa MO NNN Ann  a B RTA San) |. Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen Mulai.tg. 26 d/s 31 Djanuari "54 « || Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong 

  

        

   

    

    

  

beractie sbg. Badjak Laut 
THEATRE dim. film Technicolor 

SOLO. ,PRINCE of Pikates” | ||. PEMBERI-TAHUAN -- . 
H 

    

FIAT 1100 
Keadaan Istimewa baik. 

ae mann 

/d 5 Pebr. 1954   

  

    

   

“Ko 

  

y mendjumpai kedjadian jang aneh, waktu ia kembali ke temp.t $$ 

  

        
  

  

  

    

  

PA OWNS THIS RANCH / 
SAN 

Bah | I. Pada panas “Ae ad nomian Le Bang tan 
« Ca aa s dapat ditempatkan beber tenaga 'abiturifnt dari EXTRA Film lutjon ig. sangat ISTIMEWA | BA Ht S.M.A, badar CP : : Pa Tea sonata Ba Aa Pa aa maan Hai II. Keterangan lebih landjut dapat diterima dari Kantor ter /. ER...MADAME MOONMIST, NON BEWALE OF NEPTUNE5 VERE HOLDING DebicAtion PEN Luis orrooLes, youYE Y1 KNO sebut diatas d/a Purwodinatan 25 Semarang, « MEET RKOY KOGEKS! He CEREMONIES AT OUR ENCAMPMENT 1 GOT (ONAS PAR ADING 

To bo! 5 
CHILOREN — WELCOME! 

     
  

    

  

    
   

  

      

  

     

  

Kepala Inspeksi: Perekonomian. (Umum 
Propinsi Djawa Tengah "| 

Inspektur, . 
R. Soekarinba Piiisslntardfo 

men IN HALF AN HOJIR! DONIT BE LA 
HR GOL Pe EA   
  

Tenang 

(BSA PEN RAMAN ARA Sah Koor 
Berdiri sedjak tahun 1940, |" | 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 

DK 
“— Kita akan dakan upa — Willie 
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. i , ap, t3 Systeem : Frans - Amerikaans. t peternakannja....W..ooo.co."Wo.. Hn tjara penjerahan pimpinan di per- menerangkan sesuatu. Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- : Ben Akan Bekas 4 Nj. Moonmist telah bertemu dengan Roy Rogers. . kemahan kita di dalam 15 djam — Saja MEngafti..... Itulah hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan Dialah jang memiliki peternakan ini, lagi. . Djangan terlambat, Tn. apa jang menjulitkan bagai saja.. ketjil, Lebih landjut mintalah keterangan. — Atas nama anak-anak Neptunus mengutjapkan selamat datang. O'Dooley! : : . : i 1 : — Huh? : ' & Pena esa 
Type Pertj.: SEMARANG”, Idzin No. 1492/111/A/172, 

      


