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“Amerika Serikat dengam leluasa: 

| sadja 

&. 

  

   
    

   

  

   

   

   

Amor 

Ti 

“jar Puerto Rico ,,sanggt marah” ter 

- Washington, 
| hendak mengundjungi Presiden Ei- (Sebuah T : 2 Senhower untuk mengemukakan per Sung lima menit telah bersepaka: 

u 500 orang sadja, sedangkan 
£  djumlah penduduk pulau tadi ada 

ps 212 djuta. A3 Gee & KE AN 

0. Polisi perkeras pendjagaan 
Dibagian kota New aa ag 

: Utk Seluruh Tiongkok 

na eta   

    

NN,     
    

   

,Suara Merdeka”, 
wodinatan Utara No, 11 A. 

ksi 1228, Rumah 1798 

  

      

3 — anna - Iministrasi-Ekspedisi 2087 Smg. . 
Harga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11-— dalam kota Smg, 

. Adv, Rp. 0.80 per mom, kol. "Harga etjeran Sean, Hala 
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“Sebagai 
harian Suara Merdeka” telah 

“korban 3unung tadi. Gerakan 

    
A . peli katja sebuah 

4 

mobil2 aengan plak-posters ,,Dompet Merapi” 

  

  

” 

para rembatja di Semarang maklum, baru-baru ini atas inisiatip 
penempelan 

guna keperluan para 
tsb. jang mendapat bantuan sepenuhnja 

# dari kepanduan Semarang, telah dilakukan guna Pusat- Fondy Bantuan 
| Gunung Kierapi setempat. Pada gambar: seorang pandu sedang menem- 

dilangsungkan gerakan 

mobil dengan poster. 

  

    

  

» 

onwealth” Amerika 
memberi 
wa dengan adanja undang2 tadi akan dapat dilakukan pengawasan 

: ar ae Leg. ng “ang tinggal di Ame 
Sa $ at, seda pendudu k. erto Rico jg ingin datang 

Amerika Serikat kelak akan 
Serikat, $ 

Seperti diketahui, menurut un 
hg-undang sekarang orang2 

adalah warganegara2 

r dapat pulang-pergi | 
ara pulau mereka dan daratan 
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Dapat dikemukakan. bahwa djum 
ah orang Puerto..Rico jang ber 
mpat- nggak dikota New York | 

Gupernur Puerto Rico, Luis Mu- 
R02 Marin, malam Rebo telah tiba 
dengan pesawat terbang istimewa di 
Washington, untuk menjatakan ke- 
pada Amerika Serikat, bahwa rak- 

hadap apa jang disebutnja ,.demon- 
“strasi kegilaan jang dilakukan olek 
4 extremis” Puerto Rico, dalam rua 
gan sidang “ Madjlis Reridah di 

hari Senen jl Mari 

. Pulau Puerto Rico 
| Akan Dimerdekakan? 
| Supaja Dapat Dilakukan Pengawasan 
“1 Lebih Tegas Terhadap Orang2 Puerto 

Po Rico Jg Di Amerika Serikat 
Bon KETUA PANITYA Madjelis Rendah Amerika Serikat uru- 

|. san soal2 dalam negeri dan pulau2, A. L. Miller, 
' imumkan, bahwa ia bermaksud mergadjukan sebuah usul untuk 

merdekaan kepada pulzu Puerto Rico, jang kini men 

Hah besar tulisan Puerto Rico jgj 

i |Selasa mengumumkan. 

Selasa meng- 

Serikat. Miller menerangkan bah 

Cikenakan undang-undang imi- 

mentjesah timbulnja kegaduhari2 
Gan untuk mempermudah penje 
Iidikan jg sedang dilakukan oleh 
FBI, setelah terdjadi insiden tem 
bak dalam Capitol (Gedung Kon- 
"ores) jang menjebabkan 5 orang 
anggdia mendapat luka2. Sedjum 

bersifat kebangsaan telah disita. 
Sementara itu . Ketua Congres 

A.S., Joseph W. Martin Junior, hari 
bahwa se- 

(mua kartu"masuk kegedung perwa- 
kian sementara tidak berlaku sete- 
lah pendjabat2 pemerintah bersepa- 
kat untuk sementara melakukan tin 
dakan2 keamanan untuk mentjegah 
terulangnja - pertjobaan2 pembunu- 
han oleh kaum teroris Puerto Rico. 
“Martin telah mengeluarkan sepu- 

luh ribu kartu masuk baru bagi se- 
rambi2 gedung perwakilan, dan ia 
memperingatkan anggauta?  Con- 
jgress untuk berhati-hati dalam mem 
berikan kartu2 itu. Kepala kepolisi- 

djabat2 gedung perwakilan dalam   
njataannja tadi. Kata Marin kepada 
Eisenhower kemudian, orang2 Puer- 8 N ga : 

tembakan? Yut mengenai hal ini belum di da- 

  

     

   

  

Oo jang melepaskan 

gedung Madilis Rendah AS 
alah anggota golongan ter- 

jang sangat ketjil djumlahnja”, 

didiami oleh orang2 Puerto Rico, | 
14 pendjagaan polisi diperkuat, utk. F 

: — RRT Adakan 3 

| Ransum:Ma-3 

  

“ — kanan 

        

   

          

    

  

K R. R. T. .,Hsin 

b. mengatakan, 
| spekulan akan dike 

| | mengenai ,,ke 
revolusioner.” 

(Antara-AFP) 

Lagi 
erbatasan 
ia-Mesir 
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AN2 di perbata- 
ja dan Israel- 

tidak berku- 
hja keliha- 

bah, demiki 
e, ketua panitia 

awasi gentjatan 

   

              

| Bagi orang2 Puerto Rico jg telah 

ifsib Bentley 

| bunuhan deradjat pertama” (first 

Y perundingan jang berlang- 

untuk mengambil tindakan2 keama- 
nan baru. Keterangan2 lebih Ian- 

"sas-desus, bahwa Indonesia bersedia 

kan menunggu sampai Djepang mem 
perbesar djumlah 

saikannja bagi pembajaran kerugian 

an distrik, Robert Murray, dan peni 

strasi Dan Resolusi 

KETERANGAN Pemerintah 
'| berhubung dengan resolusi Badan 
Kontak Organisasi Islam Djakar- 

:| ta Raya sbb: 1). 28 Februari teri- 
ma resolusi j disampaikan 
B.K.O.I, Djakarta Raya didahu- 
lui olehrapat reksasa dan demons 
trasi pada hari itu djuga jang dior 

| ganiseer olehnjas 2). Resolusi tsb. 
antara lain "mendesak kepada pe- 

|| merintah mengambil tindakan te- 

|lam dan Nabi besar Muhammad 
S.a.w.”3 3). Berhubung dengan re- 

lumnja pemerintah amb' tinda- 
| kan2 melalui saluran hukum ter- 
hadap peristiwa jang djadi pcrso- 
alan dalam rapat reksasa itu: 

4). Tindakan2 tsb. sudah sampai 
pada tingkat penjelesaian oleh  Ke- 
diaksaan Agung sebelum diadjukan- 
nja resolusi itu, 5). Pemeriksaan per- 
kara melalui hukum menghendaki 
bantuan jang lantjar dari fihak2 ig. 
berkepentingan. Dalam hal ini pe- 
merintah menjesalkan orang jang da- 
pat memberikan ' keterangan jang 
penting ialah saudara Isa Anshary 
sampai empat kali dipanggil baru ia 
datang pada Kedjaksaan Agung: 6). 
Dengan demikian pemerintah sebe- 

strasi serta resolusinja itu kurang 
mempunjai urgensi. Akan tetapi wva- 
laupun demikian pemerintah akan 
memberi perhatian sepenuhnja  ter- 
hadap resolusi BKOI Djakarta Raya 
itu sebagaimana ia selalu memberi 
perhatian sepenuhnja pada  perist- 
wa2 jang serupa. (Ant) 

  

Djawaban Atas 
Nota Belanda” 
MENTERI LUAR Negeri Su- 

narjo hari Selasa menerangkan, 
bahwa dalam waktu jang singkat 
akan diberikan djawaban atas 
nota Belanda berkenaan dengan 
penangkapan2 baru2 ini terhadap 
orang2 Belanda. Seterusnja pem- 
bitjaraan2 dengan utusan istime- 
wa Djepang, Eiji Wajima, me- 
ngenai soal pembajaran ganti ke- 
rugian pang, menurut pengha- 
rypan algn dimulai fagi dalam 
waktu jang sangat singkat, demi- 
kian menteri Sunarjo. 

Dari pihak Indonesia pembitjara- 
an2 ini akan dipimpin oleh mr. As 
maun. Atas pertanjaan mengenai de- 

menindjau kembali tuntutannja me- 
ngenai pembajaran kerugian, mente- 

Sikap Pemerentah 
(Mengenai Demon- 

gas terhadap penghina2 agama Is-| 

solusi tsb. perlu ditegaskan sebe- | : 

narnja berpendapat, bahwa demon-| 
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kan digedung kedutaan Indonesia 

  

Ni. Dokte" Subandrio, isteri duta besar Indonesia di Inggeris sedang | 
memperlihctkan sebuah topeng indah dari Bali kepada salah seorang 
tamu dikedutaan tsb. Topeng tadi adalah sebagaian dari koleksi pameran 
wajang dun topeng2 Indonesia jang kini setjara permanent 'dipertundjuk- 

di Grosvenor Sguare, London. 

  

sa? A Bang 

j 2 - . 

Baik Imperialisme 

WAKIL PRESIDEN meran 
Carlos Garcia, hari Selasa j.l. 
pulau Bohol, bahwa ia menjajang 
untuk mentjapai kemerdekaan ek 
djustru karena negeri2 ini ,,telah 
jaan- Barat.” Diserukannja supaja 
wan imperialisme, baik mperialis 
Jain2-nja, jang mengabaikan hak2 
kebebasan ekonomi itu.” 

£ 

Diserukannja supaja - Filipina 
mendjadi pemimpin dalam  per- 
djoangan ini, ,.karena Filipina 
adalah pionir dalam perdjoangan 
untuk emansipasi “di Asia”. Ditje 
lanja ,.gedjala2 imperialistis”, jg 
memperkuat dan menghina negeri 
negeri Asia, dalam kebangunan 
kembali kolonialisme disana. 
.« Pidato tadi diutjapkannja dige 
dung sekolah ,.Rafaet Palma Col 
lege”, di Bohol, daerah asal Gar-   

ri. Sunarjo menjatakan: ,.Kita bah-) 

jang akan diseie- 

perang”. (Pia). 

paja hubungan perdagangan - antara 
negara ini dan Amerika Serikat di 

tindjau kembali, kini sedang dipela 

cia. 
Sementara itu usul2 Filipina su- 

  

ibukota Sudan, pada hari Senin p 
an-kerusuhan antara golongan ja 
dan golongan jang menghendaki 
Sudan. Pasukan2 tentara Sudan 
setiap gerombolan jang difjurigai 
lu. Pembukaan parlemen Sudan, 

|. kan pada hari Senin, dengan res 
Maret j.a.d. Seperti diketahui, P 
Senin tiba di Khartoum untuk m 
pertama Sudan, dan kerusuhan2 
pernur-Djenderal Sudan, hingga   pat, akan tetapi didapat kabar bhw 

'djuga senat telah membatasi kun- 
djungan serambi2 sampai kepada 
orang2 jang mempunjai 

m'kia, pula diseluruh ibukota di 
adakan tindakan2 untuk menghin- 
darkan terulangnja kerusuha 

| ,kaum teroris Puerto Rico. 

se KG Keadaan Bentley. 

| Anggauta Congress Bentley, jg 
mendapat luka2 parah akibat pe, 
nembakan itu pada waktu ini di 
rawat dirumah sakit. Ia telah 
mendapat tembakan diparu2 ka- 
nan dan buah pinggangnja. Dr. 
Joseph Young, kepala pembedah 
ftumah sakit menerangkan, bhw. 
.belum tjukup waktunja untuk 
dapat mengetahui apakah Bentley 
akan dapat sembuh atau tidak.” 

melakukan pemembakan2 itu, na 
akan  mempunjai 

akibat2 jang menentukan. Pada 
waktu ini mereka dituduh telah 
melakukan penembakan dengan 
maksud untuk membunuh. Apa 
bila Bentley meninggal, maka tu 
duhan itu akan berbunji ,.pem 

degree murder), dan hukumannja | 
adalah hukuman mati. 

(Antara-AFP) 

| Langkah Pertama 

C 2 | kartu ma- kerusuhan2 ini 
suk dari anggauta2 senat sadja. De orang, diantaranja 21 anggota kepo- 

n2 oleh Sudan telah memerintahkan penang- 
ikapan 32 anggota terkemuka 

  
Biro Irian 

PADA HARI SELASA untuk 
pertama kalinja telah diadakan 
pertemuan antara Dewan Pimpi- 
nan Biro Irian dengan pengurus 
dan Badan Penasehat Biro Irian 
tsb. bertempat digedung Kabinet 
untuk membitjarakan peleksana- 
an saran2 dalam usaha memasuk- 
kan Irian Barat kewilajah Indo- 
nesia. 

Seperti diketahui Dewan Pimpinan 
Biro Irian diketuai oleh Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo dan ang: 

teri ialah wk. P.M. Mr. Wongsone- 

menteri pembimbing nasional Mesir 

gota?nja terdiri. dari .7 orang men-j 

kan tembakan-tembakan. 

Djumlah orang jang tewas dalam 
ternjata ada 30 

lisian. : 
Hari Senen itu djuga, pemerintah 

dari 
Partai ,,.al Ummah”, ialah partai 
jang menghendaki kemerdekaan se- 
penuhnja bagi Sudan. Keputusan ini 
diambilnja sesudah kabinet meng- 
adakan sidang darurat. Diantara 
mereka jang tertangkap, terdapat 
Amin at-Tom, pembantu sekretaris 
Partai ,.al. Ummah”, jang didakwa 
telah menghasut-hasut golongan ke- 
agamaan ,,Ansor” untuk. menimbul- 
kan kerusuhan2. Tetap', pemimpin 
Ansor” sendiri,. Sayyid Abdurrah- 
man al Mahdi, ketika didjalan2 ter- 
djadi perkelahian antara. pengikut2- 
nja dan pasukan2 polisi, tinggal me- 
lihat keadaan dari atas atap rumah: 
nja. Suasana mulai hangat, ketika 
Presiden Mesir Djend. Nadjib “dan 
Major Saleh Salim datang dengan 
mobil dari lapangan terbang menu- 
dju ke istana 'Gupernur Djenderal. 
Gup. Djenderal Howe dan P.M. Su- 
dan Ismail al Azhari . mendjemput- 
nja di lapang terbang. Golongan 
, Ansor” sementara itu memekikkan 
sembojan2 anti-Mesir. : 

Kalangan resmi:  Nadjib 
korban komplot Al Mahdi 

Kalangan resmi di- Khartoum ma- 
lam Selasa mengatakan, bahwa Pre- 
siden Mesir Djenderal Nadjib dan 

  

Major Saleh Salim serta para ang- 
ta delegasi Mesir jang kini ada dij 
Khartoum, mendjadi korban  dari- | 
pada komplotan jang sudah lama di 
persiapkan oleh Abdurrahman al 
Mahdi ,,dan orang2 Inggris, sahabat- 
sahabatnja.” 

Diterangkan, bahwa menurut Ia- 
poran2 jang diterima di Khartoum, 
al Mahdi telah mendatangkan lebih 

| dari 23.000 anggota kaum ,,Ansor” 
kekota Khartoum selama beberapa 
hari jl. ini, dengan maksud untuk 

' menimbulkan kerusuhan2, nisasi 
Radio Kairo malam Selasa me-: 

njiakan, bahwa kaum ,,Ansor”, pe-|   | goro dan wakil P.M. Zainul Arifin, 
Menteri2 Penerangan, P. P. & K, 

| Kehakiman, Dalam Negeri dan Luar 
| Negeri. Badap pengurus Biro Irian 
terdiri dari 17 orang dan - diketuai 
oleh dr. Diapari. Badan Penasehat 
Biro Irian terdiri dari 7 orang . dan 
diketuai oleh prof, dr. Supomo.   (An t.) 

| timbul kerusuhan2 lebih hebat. 

  

ingikut2 al Mahdi, dengan . mengo- 
barkan kerusuhan2 tadi telah men- 

| tiemarkan nama baik negeri mereka. | 
1. Sementara. itu bataljon Inggris dan 
Mesir jg ditempatkan ditangsi Khar- 
toum tetap tinggal dalam tangsi me- 
reka, dan baru akan dipakai apabila   

4 (Antara) 

Hukum Militer Di Karthoum 
Bisa Tembak fanpa Peringatan Dulu 
HUKUM MILITER telah dinjatakan berlaku di Khartoum, 

Selasa, bahwa 

imal, dun'a akan dapat menentukan 

.mendjalankan 

  

etang, setelah terdjadi kerusuh- 
ng pro-persatuan dengan Mesir 
kemerdekaan sepenuhnja bagi 
diberi perintah untuk menembak 
» tanpa peringatan terlebih dahu- 
jang menurut rentjana  dilaku- 

mi telah ditunda sampai tgl. 10 
residen Mesir Muh. Nadjib hari 
enghadiri pembukaan parlemen 
tadi terdjadi dimuka istana Gu- 
polisi achirnja terpaksa melepas- 

Lingkaran Ba-: 
. 1 . 

haja G. Merapi 
Hanja 8 Km 

MENDJAWAB PERTANJA- 
AN, hingga berapa djauhnia ling- 
karan jang berbahaja bila gunung 
Merapi sampai meletus, drs. De 
Neve menerangkan, bahwa ling- 
karan bahaja tidak akan lebih 
dari 8 kilometer, sehingga kecha- 
watiran dan kegelisahan ditempat 
tempat diluar itu sama sekali ti- 
dak perlu. Diterangkan, bahwa 
daerah2 berbahaja sudah ditun- 
diuk dan diberi tanda. Mengenai 
Jogjakarta, Magelang dan tem- 
pat-tempat lain jang kira2 bersa- 
maan djauhnja dengan tempat2 
itu, sama sekali orang tidak usah 
mendjadi gelisah. Meskipun di- 
katakan, bahwa Merapi itu hanja 
menanti saatnja sadja untuk me- 
letus, hal jang sebaliknja jakni ti- 
dak djadinja peletusan dan hanja 
mengeluarkan gas sadja, pun bu- 
kan mustahil, demikian drs. De 
Neve. 

  
BEKAS PEMIMPIN SOSIALIS 

MESIR DITANGKAP. ' 
Abmad Hussein, bekas anggota 

parlemea Mesir dari Partai So- 
sialis, menurut keterangan jang di 
peroleh Senin ini di Kairo, telah 
ditangkap. Ne 

:Manila -— Filipina 

sia Harus 
Melawan Imperialisme 

: Komunis Maupun 
. Lain2oja— Seruan Garcia 

kap menteri luar negeri Filipina, 
mengatakan dalam pidatonja di 
kan sangat diabaikannja  usaha2 
Oonomi negeri2 Asia Tenggara, 
minum air dari sumber kebuda 
bangsa2 Asia ,,berdjoang mela- 
Komunis maupun imperialisme 
bangsa2 Asia Tenggara akan 

djari oleh pemerintah Amerika Se- 
rikat. Menurut. koresponden AFP 
di Manila, Teodoro Benigno, kala- 
ngan2 Filipina jang skeptis berpen- 
dapat bahwa bagaimanapun  djuga, 
usul2 Filipina ini akan disesuaikan 
dengan politik perekonomian Ame- 

rika Serikat pada “umumnja, jang 
akan didasarkan atas laporan Pani- 
iya Randall. Kalangan?    

Munila kini gelisah dengan .adanja | 
kabar2 mengenai "resesi di Amerika 
Serikat, Apabila ekonomi A.S. me- 
rosot, . maka — kata - kalangan di 

jang terutama' 
tergantung “ daripada pasar Amerika 

Serikat itu, akan terpukul — knock 
OuL etis 

Kearah diversifikasi eko 
nomi Filipina. 

saudagar di' 

| annja. 

     
   

jang 
rapa 

Asam dan 8 orang di 

Pemeriksaan terhadap 

djutkan sampai djauh malam. 

ditangkap itu, fihak 

nja. Segera apabila masalah 

Sebelum itu menurut Antara” 

ketentaraan dap CPM, Senen 

kan pengerebegan 

'hasil menangkap 2 orang disuatu ru 
mah, jang dituduh turut tjampur da 

ran serta pembunuhan pada waktu 
diadakannja demonstrasi pada har' 
Minggu jang baru lalu di Djalan La 

pangan Banteng Selatan, Djakarta. 
Selandjutnja telah ditangkap se- 
orang lainnja- dikampung Pisangan- 
baru,  Djatinegara atas tuduhan jg 
sama. Ketiga orang itu kini masih 
berada dalam pemeriksaan telit: 
oleh p'hak polisi dan ketentaraan 

Sampai hari Selasa siang, -pihak 
polisi atas pertanjaan belum berse- 
dia memberikan sesuatu keterangan 
karena katanja pemer ksaan belum 
selesai, tetapi “sepandjang  ketera- 

|ngan2 jang didapat ,,Antara”, tiga 
orang jang ditangkap itu masing? 
bernama Moh. S., seorang guru se- 
kolah agama di Djat'negara, A.R. 
dan A.N. Lain keterangan lagi me 
njebutkan nama2 Moh: S., Moh. A 
bin J. dan N.: ketentuan tentang na 
ma2 ini belum didapat. 

Jang beri instruksi ? 

|. Keterangan2 selandjutnja jang 
Giperoleh dalam hubungan ini me 
njatakan, - 
ditangkap ini dituduh termasuk 
orang2 jg turut serta melakukan 
pembakaran dan djuga termasuk 
diantara orang2 jang memukul 
almarhum Kapten Supartawidja- 
ja sehingga menjebabkan kemati 

Satu diantaranja bahkan 
dituduh sebagai orang jg membe 
ri instruksi untuk melakukan per 

| buatan tersebut. 
Kenjataan bahwa ekonomi Fili 

pina sangat tergantung daripada 
pasar Amerika Serikat, ditambah 
dengan kenjataan bahwa pengha 
silan dollar Filipina itu terutama 
didasarkan atas export gula, aba- 
ca (serat rami) dan kopra, telah 
memperkuat keinginan pada pi- 
hak Filipina supaja hubungan 
ckonomi dengan Amerika ditin- 
djau kembali... 

Maksudnja ialah supaja ekono 
mi. Filipina ,.mendjadi kurang 
mudah dapat dipengaruhi oleh ke 
adaan diluar dan supaja lebih 
sesuai dengan kebutuhan2. azasi 
rakiat Filipina.” P 

Djika di-ingat, bahwa .sesuai 
dengan undang2 dagang Bell, ke 
uangan Filipina berada dibawah 
pengawasan pemerintah Amerika, 
maka dapat dimengertilah, menga 
pa suara2 jang menghendaki pe 
nindjauan kembali bertambah 
kuat. 2 n : 

Apabila persetudjuan dagang Fili 
pina—Amerika  dirobah — mendjadi 
-perdagangan bebas jang selektif”, 
maka menurut dugaan,  Fil'pina 
akan berusaha memperkuat pasar- 
nja di Asia Tenggara dan Eropa Ba 
rat, guna mengatasi kedudukannja 
jang terbatas itu dipasar Amerika. 

Filpina kini sudah - memperluas 
perdagangannja dengan Djepang, jg 
sesudah Amerika Serikat mendiadi 
pembeli terbesar bagi export Fili- 
pina. 
Dibawah persetudjuan “barter an- 

tara Filipina dan Djepang: ketika ta 
hun. 1950, perdagangan “antara ke- 
dua negeri ini dalam tahur, 1953 
mel'puti djumlah $ 74.355.000. Apa 
bila hubungan diplomasi antara ke 
dua negara ini sudah dibuka kem- 
bali, Filpina. bermaksud lebih mem 
pergiat lagi kegiatannja dipasar Dje- 

pang. : 
Sebuah . faktor lagi jang meng- 

hendaki adania perobahan dalam 
hubungan F'lipina—Amerika, ialah 
program .Magsaysay untuk sangat 
mempertinggi taraf hidup rakjat de 
sa: dan hal ini hanja akan dapat 
terlaksana apabila hubungan ekono- 
mi antara Filipina dan Amerika di 
tindjau kembali. (Antara—AFP), 

“ : - 

« 

Kabarnja ketiga orang itu ter 
masuk diantara orang2 jang ber 
ada dalam barisan demongtrasi. 
Kesibukan pemeriksaan terhadap 
orang2 ini tampak dengan giat 
dilakukan. Ketiginja sampai Se 
lasa pagi sedang diperiksa dikan 
tor besar polisi dalam beberapa 
kamar jang tertutup rapat. 

Sebelum itu, sedjak mereka di 
tangkap Senen malam terhadap 
mereka terus dilakukan pemerik 
saan jang menurut keterangan 
berlangsung sampai lebih kurang 
djam 05.00 Selasa pagi. 

Waktu akan ditangkap 
berteriak ,,Siaap”, 

  
Lebih . djauh: “diperoleh  -ketera- 

ngan, bahwa pada waktu akan di 
lakukan penangkapan atas diri 2 
orang jang bertempat tinggal di dae 
rah Rawamangun ' keduanja telah 
mentjoba memberikan perlawanan 
sambil berteriak ,,Siaap”, suatu te- 
riakan jang sangat - populair pada 

ApaMaksudnja? 
Ada Granat Dihalaman 
Rumah Residen Koordi- 
nator Kalimantan Barat 

  

| 
POLISI kini sedang melakukan 

pemeriksaan dan pendjagaan di 
(rumah Residen Koordinator Kali 
mantan Barat berpubung dikete 

"meledak diberanda belakang ru- 
(mah tadi. Granat tangan tadi di 
ketemukan oleh pelajan jg bangun 
pagi hari jang karena asing bagi 
nja langsung memberitahukan ke 
pada residen jang sedang tidur. 
Kedjadian jang menggemparkan 
ini segera diberitahukan kepada 
wolisi dan sebagai hasil pemerik 
saan pertama diketahui, bahwa 
granat tadi bikinan luar negeri 
tahun 1944 - dan beratnia ada 
1 kg. Hingga kini belum diketahui 
bagaimana hasil pemeriksaan ter 
sebut, ketjuali pada halaman dan 
lantai belakang terdapat tapak 
sepatu boot karet. (Antara)   

AH Pp. orang2 
ini selama kedua hari itu dilan 

Berkat pemeriksaan jg seteliti- 
telitinja terhadap orang2 jg telah 

berwadjib 
kini telah memperoleh gambaran ' 

tentang duduk' perkara sebenar- 
ini 

dapat dibongkar seluruhnja, akan 
dikeluarkan pengumuman, demiki 
an achirnja komisaris Sa'ud. (Pia) 

Polisi Djakarta Raya bersama pihak 

ma- 

lam k'ra2 djam 01.00 telah melaku 
dikampung Ra- 

wamangun, Gang Tengah, dan ber- 

lam peristiwa penjerbuan/pembaka- 

bahwa tiga orang jang 

mukannja sebuah granat jg tidak 

. djuga dilaksanakan. 

  

  

. Bantulah 
DOMPET MERAPI 
  

KOMISARIS SA'UD, kepala reserse kriminil kepolisian Dja karta menerangkan kepada P.I.- Aneta, bahwa berkat kerdjasama 
gugat erat antara fihak kepolisian dan tentara, dalam bebe 

ari jang lalu telah ditangkap lagi j 
tersangkut-paut dalam insiden jg terdjadi 
strasi oleh Badan Kontak Organisasi2 Islam pada hari Minggu ig lalu. Diterangkan olehnja, bahwa pada hari Senen dan Selas: 
ngah malam, satuan2 polisi dan 
gerebegan di kampung2 Pulau A 
sil. menangkap ke-12 orang tsb. 

12 orang jang dituduh 
selama diadakan demon 

gsa te- 
tentara telah mengadakan peng- 
sem dan Rawamangun dan berha 
jang berasal 4 orang dari Pulau 

Rawa Mangun (Djakarta). 

djaman revolusi, dan biasanja 
maksudkan supaja 
,pung itu serentak menjerang atau 
membela diri. Dikabarkan, bahwa 
penduduk daerah Rawamangun jg 
mendengar suara teriakan ..Siaap” 
mendengung dengan kerasnja di te- 
ngah malam hari itu, mendjadi ter- 
kedjut dan karenanja banjak jang 
terbangun dari tidurnja, tetapi pada 
umumnja tidak keluar dari rumah 
masing2. 

Dari orang2 jang ditangkap di 
Rawamangun, polisi membeslag be- 
berapa putjuk sendjata tadjam. Pe- 
meriksaan terhadap peristiwa ini 
serta. orang2 jang ditahan, masih te 
rus dilakukan dengan giat. 

Djaksa Tinggi anggap 
sebagai suatu soal jang 

: ,ernstig,” 
Djaksa Tinggi Sunarjo berkena 

an dengan terdjadinja insiden jg 
membawa korban djiwa Kapten 
Supartawidjaja itu menerangkan 
kepada ,,Antara”, bahwa peristi- 
wa tsb. dianggapnja sebagai suatu 
soal jang sangat ,,ernstig” dan 
terhadapnja harus. dilakukan pe 
njelidikan2 jg seksama dan teliti. 

di 
penduduk kam- 

eri Instru 
tk Penjerbuan? 

12 Orang Jg Tersangkut Dlm Peristiwa 
Demonstrasi Djakarta Ditangkap 

  

“ton “Gulat. 
| Achirnja 16000 Orang | 

Bergulat Sendiri -   
DISALAH satu tempat di pro- 

vinsi Bihar, India, telah terdjadi 
drama jg asal-mulanja suatu hal 
jg sepele sadja, tetapi kemudian 
berkobar mendjadi perkelahian he 
bat..antara 6.000 orang, hingga 
sekurang2-nja ada 8 orang tewas 
dan lebih dari 50 orang lagi men 
dapat luka2. Mula2 ribuan orang 
tadi menonton adu gulat: . sudah 
barang tentu ada jang bersimpati 

Tentu -sadja salah seorang dianta 
ra djago tadi kalah. 

Hal .ini menimbulkan dendam 
pada penonton2 jang bersimpati 
dengan djago jg kalah itu, nafsu 
mulai berkobar, perkelahian 
djadi. jang achirnja mendjadi per 
kelahian umum: pukul-memukul, 
hantam-menghantam,  berdjedjal- 
djedjal. 

|. Jang sudah diketahui tewas ada 
8 orang, tapi mungkin diumlah 
ini lebih besar, karena pada saat 
perkelahian ini dimulai, ada se 
gerombolan ' kanak2 menonton 
dari - djembatan,  dichawatirkan 
bahwa beberapa diantara mereka 
telah djatuh kedalam sungai. 

: (Antara-AFP) 

PROJEKT REAKTOR ATOM 
BAGI INDUSTRI INGGERIS. 
Menteri pekerdjaan umum Ing 

geris, Sir David Ecoles dalam si- 
dang madj. rendah Inggeris pada 
hari Senen mengumumkan bahwa 
Ingoeris siap untuk melaksanakan 

  
Oo 

jang akan memberikan tenaga lis   Dengan tegas oleh Djaksa Tinggi 

wadjib sudah pasti akan mengam ' 

gar hukum, dengan tidak mem- 
beda-bedakan golongan. 

Pertanjaan2 lebih djauh diseki 
tar soal ini ia belum bersedia 
djawab: ia memandang lebih baik 
semua keterangan ditangguhkan 
sampai tertjapai hasil2 jang diha 
rapkan. (Antara) 

dinjatakan, bahwa pihak ig ber! 

bil tindakan2 jang setimpal terha ' 
dap segala perbuatan ig melang | 

trik bagi industri di Scotlandia. 
Pekerd'aan ini akan memakan 
waktu beberapa tahun dan mem- 
butuhkan kira2 2.000 buruh. De 
mikian Ecoles. 

MALANG 40 TAHUN. 
NPD kota Malang telah memu 

tuskan berkenaan dengan 40 ta- 
hun berdirinja kota Malang ime- 
ngeluarkan buku peringatan ,,Ma 
lang 40 Tahun”. Selandjutnja' di- 
putuskan untuk menerima sembo - 
ian ,,/Malang  nomingr,  sursum 
moveor” dalam lambang kota. 

  

4 

Indonesia untuk mengemban 
annja antara kedua negara itu. 

jang terbelakang. Tyabi disertai 
anaknia tiba di 
pal ”Carthago”. 

Pada djuruwarta ,,Reuter” ia me- 
njatakan, bahwa India dapat mem- 
bantu Indonesia dengan mesin2 dan 
dengan nasehat2 tehnis untuk mem- 
bantu stabilisasikan  perekonomian- 

dan tingkatan hasil2 industrinja. ,,Ke 
butuhan Indonesia paling utama de- 
wasa ialah untuk mengadakan tukar 

menukar dengan luar negeri dan ini 
dengan melalui peningkatan produk- 
Si, untuk membajar import jang be- 

gitu penting guna stabilisasikan per- 
ekonomiannja,” demikian Tyabi ber- 
kata. Tyabi kini berusia 47 tahun 
dan mengalami pendidikan di Uni- 
versitet Oxford. 

Ia mendjabat duta India untuk 
Belgia dari tahun 1948 sampai 1950 
dan hingga bulan September tahun 
jang lalu, ia mendjabat Joint Secre- 

tary pada kementerian hubungan2 
commonwealth dan urusan2 luar ne- 

geri India. . Duta besarIndia untuk 
Indonesia itu kini sedang berdiam di 
Bharat Bhawan” (gedung India) se 
bagai tamu dari M,G. Gopala  Me- 
anon dari perwakilan pemerintah In- 
dia di Singapura. Tyabi beserta ke- 
luarganja akan berlajar ke Djakar: 

ta besuk tanggal 6 Maret jad. Di 
Djakarta ia akan menggantikan Ba- 
gawat Dayal jang telah ditetapkan 
sebagai pendjabat duta besar India 
di Kabul, Afganistan, (Antara). 

SEKITAR KEDATANGAN WA 
KIL PRESIDEN PILIPINA DI 

INDONESIA 

Mengenai. maksud kedatangan 
wakil presiden Pilipina, Carlos 
Garcia ke Indonesia, dari - kala 
ngan kedutaan Pilipina di Djakar 
ta Pl-Aneta mendapat keterangan, 
bahwa hingga kini belum ada ke 
terangan2 resmi dari pihak peme 
rinftah Pilipina. . Hanja dibenar- 
kan, bahwa kundjungan itu akan 

bermanfaat sekali bagi perhubu- 
ngan kedua negara Indonesia dan 
Pilipina, dan diharap supaja dapat   

  

: Tito: Perang Dingin Telah Berachir 
PRESIDEN YUGOSLAVIA, 

Marskal Tito, menjatakan pada hari 
menurut  pendapat- 

nja. perang dingin telah  berachir 
dan RRT harus d'adjak dalam orga 

PBB.  Dikatakannja, - djika 
RRT diberi kesempatan untuk ker- 
dja sama dalam badan2 internasio- 

apakah pemerintah Peking ' mampu 
suatu politik bebas. 

Pernjataan Tito itu termuat dalam 
copy pernjataan2 jang dikeluarkan 
oleh Tito dalam.  djamuan, malam 
M nggu jang lalu, jang diselenggara 
kan oleh pers asing. 
entang hubungan2 dengan Italia, 

2 . 

  

Tito menjatakan  optimismenja. Didan memasuki phase 
katakannja, bahwa pemerintah baru, 
Italia dibawah Perdana Menteri Ma 
rio Scelba memberikan suatu ke- 
mungkinan ja njata untuk. mem- 
perbaiki hubungan? antara Italia 
dan Yugoslavia. Sa Oa EA 

Scelba d katakannja sebagai, se- 
orang realis dan Tito sendiri berse- 
dia mempertimbangkan beberapa 
konsesi di f hak Yugoslayia tentang 
sengketa Trieste, : : 

Tito menjatakan djuga optimisme 
nja mengenai, soal hubungan? inter 
nasional lainnja, dengan kepertjaja- 
an, bahwa dunia seperti sekarang 
ini telah melalui masa perang dunia 

danamp. 

| Lowbona Ketua ea Sesarmamtan 

MK ot Date as gai Lot os enam 

  

syaa Konon ea W mbanas agan 

  

perundingan 
diplomatik jang penuh harapan. Me 
nurut Tito, kemungkinan perang ki 
ni adalah berkurang, djika dibanding 
kan dengan beberapa bulan jang 
lalu. Phase baru, 'jakni phase perun 
d'ngan2 diplomatik, akan lebih la-|hilangkan, tetapi ini akan 
ma dan lebih sulit tetapi kurang ba 
hajanja daripada perang dingin dat 
mungkin pula akan menghasilkan 

suatu persetudjuan. Timur-Barat, ,Ti- 
to selandjutnja — menjetudjui | tiap2 
persetudjuan defensif, termasuk Ma 
sjarakat Pertahanan Bropa, jang ti- 
dak - mempunjai ketjenderungan2 
agressif. Tentang  hubungan2 dgn. 

. hegara2 Eropa Timur, Tito menga litis, ia telah mati, (Antara—UP). 

  

takan, bahwa Yuggslav'a tetap ber- 
usaha mengadakan hubungan2 jang 
normal, karena Yugoslavia berpen- | 
dapa, harus ada hubungan2 jang 
kbaik dengan semua negara, sebelum 

ketegangan internasional dapat di 
merupa- 

kan proses jang memakan waktu ig 
lama. 

Normalisasf itu tidak hanja ms- 
ngenai hubungan2 politik, tetapi dju 
ga hubungan2 ekonomi. Dikatakar:- 
nja, bahwa probleem jang terbesar 

dari Yugoslavia untuk tahun ini ia- 

lah keseimbangan pembajaran, Ten   tang Djilas dikatakannja, bahwa po   

India Sedia Bantu Indon. 
MemadjukanEkonominja : 

B.F.H.B. TYABI, dutabesar In 
Selasa mengatakan di Singapura, 

dia untuk Indonesia pada hari 
bahwa India bersedia membantu 

gkan perindustriannja dan perdagang- 
Ia mengatakan, . bahwa bantuan 

itu akan dilakukan atas dasar saling bantu membantu, Ini adalah 
sesuai dengan politik India untuk membantu negara2  tetangganja 

Gengan isterinja dan kedua orang 
Singapura pada hari Selasa dengan menumpang ka- 

IPPI Bersi- 

fat Umum 
Tempat Persemaian Bagi 
Segenap Peladjar Dari 

. Golongar Apa Pun 
Djuga 

KONGGRES IPPI jang ber- 
langsung dari 22 hingga 27 Pe- 
bruari di Jogja telah berachir de- 
ngan putusan2, antara lain IPP! 
bersifat umum, jang berarti : tem 
pat persemaian bagi segenap pela 
djar dari polonoaN Msi nia djuga, 
menghargai setiap kejakinan, ke- 
pertjajaan dan agama ayg3auta- 
nja dan sebagai suatu kesatuan 
organisasi tidak menganut sesua- 
tu ideologi politik. Mengenai ma- 
salah gerakan perdamaian dunia, 
IPPI sebagai kesatuan organisasi 
menjetudjui idee perdamaian du- 
nia, memberi kebebasan kepada 
anggauta2nja sebagai perscorang- 
an untuk mengikuti sesuatu ge- 
rakan perdamaian dunia. 

Tapi IPPI sebagai kesatuan orga- 
nisasi tidak turut serta dalam salah 
satu gerakan perdamaian dunia, Me- 
nerima kembali Eddy  Abdurrach- 
man sebagai anggauta IPPI. Hanja 
mengakui dia sebagai satu?nja pe- 
ngurus IPPI jang ada di Djakarta 
Raya jang dipimpin oleh Maksum 
Nasution. Pembekuan IPPI daerah 
Priangan jang diputuskan oleh si- 
dang pleno “pengurus “besar IPPI 
20 Pebruari 1954 ditjabut. Untuk 
menjusun pengurus besar IPBT jang 
baru, ditundjuk Sudirdja, Didi Ka- 
rim dan Aditomo sebagai formatir, 
(Antara). bi 

  

Siapa | apa Lu 
2. ” 

Siapa Gue 
POLISI Tokio baru2 ini 

telah mengambil tindakan 
pada seorang bangsa Diepang 
bernama Nakamura jang be- 
kerdja sebagai djurutulis kan 
tor partikelir, karena dia te- 
lah ketahuan menggigit pan- 
tat andjing. Dalam peperik- 
saan .dia tidak ada tanda2 
terganggu otaknja, melainkan 
dia menjatakan kepada polisi 
bahwa sebabnja dia berbuat 
demikian, karena pada bebe- 
rapa hari berselang dia telah 
digigit oleh seekor audjing, 
Sehari sebelum ditangkap, 
dia. telah mentjoba untuk 
menggigit. pantat andjing 
(djadi untuk kedua kalinja), 
tetapi andjing tersebut bisa 
melarikan diri sehingga dia 
selamat, n 

Bagaimana keputusan po- 
R3 itu, masih belum diketa- 

ui,     

| Gara2 Nom: | 

dengan djago ini atau djago itu. 

ter & 

projekt pembuatan reaktor atom, 

s
b
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ap 

“ tjaukan tindakan tersebut. 
— Jongan ini berpendapat, . bahwa 

DPK KN, Wedono 

'ko2 tersebut akan didjual 
| harga2 Rp. 0,1S, Rp. 0.35. Rp. 0.50, 

. Soenjono dan 

e-Is'ap sedia dimuka 

hgan2 jang ingin menga- 
Go- 

mbagian tanah itu tidak adil, 
tidak suka mentaati kepu- 

an jang telah diambil o!zh fi- 
£ Lia Kerwuib, Karena suara 

jg. provokatif itu dan tidak 
eralasan. achirnja fihak jang ber 
adjib menganggap perlu untuk 
D bil tindakan dan kemudi- 
. p 3 orang jang diang 

ap mendjadi biangkladinia da- 
n soal pembagian tanah iang di 

katjau. Kini 3 orang itu ditahan 
untuk diusut selandjutnja. Sebe- 

m terdjadi pembagian, fihak jg 
rwadjib (dalam hal ini fihaknja 

Kotafidan Ass. 
Wedono ” Semarang Barat) ber- 
ulang-ulang memberi gambaran 

ng djelas mengenai pembagian 
tanah di Krobokan, tetapi rupa2- 

4 petundjuk2 tadi 

   

  

diabaikan. 
chirnja Pak Hariadi menekan- 

kan keterangannja, bahwa pem- 
bagian tanah tersebut didasarkan 

as persetudjuamnja fihak atas 
g sudah menjetudjui pembagi- 

an tamah di Bulu-Lor beberapa 
waktu berselang. 2 

” PERANGKO2 MERAPI 
Direktur kantor pusat PTT mene- 

      
      

.rangkan bahwa mulai bulan April 
akan didjual prangko2 Merapi untuk 
para korban Merapi. 

- Pada prangko2 ini akan dimuat 
gambar gunung Merapi dan prang- 

dergan 

Ep- 075, Repo KE UERK 2—, 
Rp. 3,— dan Rp. 5,— Tambahan? 
atas harga ini akan diatur merurut 

perimbangan harga prangko? tadi. 
. SUDAH ADA LISENSI. 
. Menjambung berita kita, 'menge- 
nai adanja seorang Tionghoa datang 
dari Tjirebon bernama L.T.O. jang 
kemudiar ditahan Sleh polisi Mobile 
Reserse di Tawang atas sangkaan 
melakukan smokkel emas sebanjak 
7 kg. jang ia sembunjikan dalam se- 
patu dan ikat pinggangnja, lebih dja- 
uh wartawan ,,Suara Merdeka” jang 

  

  

selalu m uti perist wa :ini ' de- 
ngan seks mendapat keterangan, 
bahwa pada hari Selasa sore kema- 
ren L.T.O. telah dibebaskan dari ta- 
'hanannja. Ternjata k ian, sete- 
Jah dialakan kontak dengan fihak 
polisi Tjirebon, bahwa pengir man 
emas tadi jang dibawa oleh L.T.O. 
itu sudah memiliki licentie jang sjah 
untuk berdagang emas tantakan. Pun 

fihak tjalon penerima emas itu di 
Semarang, ialah 3 buah toko emas 
di Semarang ini, semuanja mempu- 
njai izin iang sjah dari . deviesen 
instituut. ' Memang perdagangan 
emas lantakan tidak pernah dila- 
rang, hanja mereka jang memiliki 
emas tadi harus selalu melapurkan 
perdagangannja kepada jang berwa- 
djib: Adapun perbuatan L.T.O. me: 
njimpan emas tadi dalam tempat? 
persembunjian seperti di sepatu, ikat 
pinggang dis. ialah untuk menghin- 

- dari intjaran tukang? tjopet. Hingga 
dilepaksannja L.T.O.. kemaren itu, 
ia telah ditahan selama 20 hzri. 

banaa dihadIri alah 24 anggau-| 
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.itilpon telah diberi tahu dan tidak 
aa 

da|lah dimuka Stadion untuk truck? 
Idan bus2 dari onderneming2 dan di 

se- (muka Gedung Papak untuk Djawa- 
».|tan2. Dimuka Gedung Papak ken- 

12.25 hingga djam 4.05. 

ka Idalam keadaan siap sedia, diantara- 
“Inja PMI membawa 22 orang djuru- 

3 orang djururawat. 
|dipimpin oleh Kepala Djawatannja 

“Ika pada djam 3.30 semua kendara- 
“lan, jang di Stadion 

Hama kemudian mereka berkumpul 
tempatnja masing-masing, ia- 

Idaraan2 mulai berkumpul dari djam 

Djumlah mobil jang kelihatan ber- 
j Gedung Papak 

adalah sebanjak 54 buah, terbagi: 
truck '7 buah, persoon 28 buah, 
Ibeachm. 4 buah, unit 1 buah, am- 

ance 10 buah, jeep 4 buah, se- 
langkan jang berkumpul - dimuka 

dion terdiri dari: truck 33 buah. 
Ss 12 buah, kraanw. 1 buah, djum- 

46 kendaraan. 22 
“ Masing2 kendaraan berisikan  te- 
naga2 jang diperlukan dan semuanja 

  

rawat, sedang dalam masing2 am- 
|bulance dari Djawatan Kesehatan 
Rakjat bersedia 1 orang Dokter dan 

Semuanja ini 

masing2. 
Setelah semuanja berkumpul, ma- 

maupun jang 
berada di Gedung Papak, diperiksa 
oleh Bapak Gubernur. Dalam ycpe: 
riksaan itu dapat dikatakan bahwa 
latihan ini masih banjak jang dapat 
diperbaiki. 

Kemudian pada djam 5.15 tanda 
sirene dibunjikan lagi sebagai tan- 
da penghabisan latihan dan semua 
kendaraan jang bersedia dikeduz 
tempat diatas, menudju pulang ke- 
tempatnja masing2. 

Tanda sirene jang kedua kalinja 
|'ni ada lebih keras daripada jang 
pertama, sehingga lebih banjak pcu- 
duduk jang mendengarnja. Bahkan 
ada jang mengira bahwa sirene ini 
adalah tanda permulaan latihan, se- 

hingga masih beberapa kendaraan 
jang dengan tjepatnja menudju ke 
Gedung Papak dan Stadiop untuk 
melaporkan diri. Sirene jang kedua, 
tanda penghabisan latihan inipun ti- 
dak sesuai lagi dengan rentjana se- 
mula selama 3 menit, tetapi baru se- 
tengah menit sudah dipadamkan. 

  

TANGKAPAN IKAN LAUT 
SELAMA DJANUARI. 

Selama bulan Djanuari j.l.,” dari 
perairan pantai Utara Djawa Tengah 
dapat tertangkap ikan laut sebanjak 
1.601.606,8 kg. jang Jaku didjual 
dalam pelelangan seharga Rp. 3.686. 
270,80. Dibanding dengan nasi! pe- 
nangkapan pada bulan Desember th. 
1953 j.l. hasil tsb. agak merosot. Se- 

ber tsb. penghasilan ikan laut 1.962- 

lelangan 
683,05. 

PEMUDA RAKIrT DIUN- 
DANG PEMUDA SOVJET UNI 

DAN AUSTRALIA 
Bertalian dengan Konggres Kom- 

somol (Lembaga Pemuda Komunis 
Sovjet Uni) ke-12, jang aka, 'd'lang- 

dengan harga Rp. 4.232. 

ret j.a.d. maka Pemuda Rakjat” te- 
lah mendapat undangan- untuk 'mens 
hadiri kongresnja. - Djuga Liga Pe- 
muda ,,Eureka” dari Australia telah 
mengundang Pemuda Rakjat ke ken- 

perti diketahui daiam bulan Desem- 

475 kg. jang laku didjual dalam pe- 

sungkan di Moskow pada tg.'19:Mai 

kb 
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PANITIA PEMILIHAN 
UMUM. 

Keterangan jang diberikan oleh 
Panitya Pemilihan Kabupaten dinja- 
takan, bahwa panitya 

nitya Nop 5 orang telah dapat 
terbentuk 

: 
lengan djal 

telah selesai 

ten terdiri dari: 
Ketua: Bupati 2 Dan , rintah telah 

Abdulmanan (Masjumi), Anggauta:| berapa tindakan da 

Sdr. Soehono (PNI), Sdr.  Muljadi untuk 'mengatasin ia 
(PKI), Sdr. Soemardjo (PKRI), Sdr. 

to (SSKDN). - 

MAGELANG 

144 TAHANAN S:0.B. DIPEN- 
DJARA MAGELANG 

DIBEBASKAN. . 
Pada hari Senin jl tanggal 1 

Maret dari rumah  pendjara Ma- 
gelang telah dibebaskan -144 
orang tahanan SOB jang sebagi- 
an besar terdiri dari orang-orang 
jang telah ditahan lebih kurang 
selama 3 tahun karena “dianggap 
mengadakan hubungan dengan 
bekas bataljon 426 atau gerombo 
lan MMC. Sebagian - dari para 
tahanan tersebut berasal dari ke- 
residenan Kedu dan sebagian lagi 
dari. Surakarta ')'dan Semarang. 
Pembebasan tahanan-tahanan ta 
di disaksikan oleh ketua penam- 

  

@ 

pungan tahanan SOB daerah Ke-| 
du, Judodibroto. 

SALATIS 

  

KABUPATEN. : 
Perumahan untuk dokter kabupa 

ten Semarang jang mestinja bertem 
pat tinggal di Salatiga dan sampai 
saat ini merupakan so'al jang sulit 
kini telah dapat dipetjahkan dengan 

Ididapatnja dari Djawatan Perumah 

an sebuah rumah jang terletak di Dja 
lan Tuntang 24, jang dipergunakan 
untuk Balai Lelang Tripurwa. Ten- 
tang pemakaian rumah tersebut oleh 
Djawatan Kesehatan Kabupate, ma 
sih dihadapi suatu kesulitan, oleh 
karena Tripurwa tidak atau belum 
mau meninggalkan tempat itu, walav 
pun oleh Perumahan telah diberikan 
nja lain persil jaitu di Djalan Tun- 
tang 23, jang dipandang sepadan de 
ngan keadaannja sekarang. Oleh ka 
rena 'itu kini masih ditunggu kepu 
tusan dari Residen untuk mengosong 
kan rumah itu. 

Sebagai diketahui dokter kabupa- 
ten jang dulu terpaksa minta pindah 
ke Sumatera, karena ia tidak bisa 
mendapat rumah jang lajak di Sala 

tiga, sehingga 'ia terpaksa setiap ha 
ri datang dari Semarang. 

Kunug 5 panibnae : 

KERETA-API KUDUS—MA- 
—— JONG BERHENTI,   gresnja jang ke-9, 

LULUS UDJIAN SARDJANA 
HUKUM - 

huan Masjarakat umumkan, bah 
wa pada fakultet itu telah lulus 
Udjian Sardjana Hukum Rd. Sja 

| rifoeddin Soemintardja. 

MENTERI PERTANIAN 
: KE MALUKU. ! 

  jang akan dites 
lenggarakan di Sydney pada' ta, 20 
— 28 Maret j.a.d. Demikian Giper-: 
oleh berita dari Dewan” Pimpinan 

Fakultet Hukum dan “Pengeta: 

" Akibat turunnja hudjan terus- 
menerus selama beberapa hari jg. 
alu, kurang” lebih 200 meter ril 
kereta api jang terletak disebelah 
“Timur kota Majong mendjadi 
bengkok, sedangkan batu2 jang 
dipergunakan ,sebagai dasar dja- 
Ian kereta api tersebut hanjut se- 

' tak dapat masuk 

luruhnja ketengah-tengah sawah. 
Karena kerusakan tersebut, se- 
djak beberapa hari jang lalu, mu 
lai hari Rabu, kereta api jang 
menghubungkan kabupaten Ku- 
dus dengan kangen Djepara 

kekota Majong, 
Hari Senen Menteri Pertanian sedangkan perbaikan2 jang ditak- 

Sadjarwo dengan menumpang pe- sir membutuhkan beaja k.l. Rp. 
sawat terbang pergi ke Maluku 20.000,— masih membutuhkan 
untuk menindjau objek2 
nian dalam arti jang luas. 

perta- beberapa hari lagi. 

Geredja Katolik Djundjung 
Tinggi Tjita2 Kebangsaan 
Wedjangan Mgr Sugdijopranoto Dimuka 

.Katholika Wandawa" 

GEREDJA KATHOLIK mempunjai dasar  mendjundjung 
tinggi tjita2 kebangsaan bagi setiap bangsa dan memelihara hubu- 
ngan baik antara bangsa dengan bangsa. Dari itu, kami mengharap 
hendaklah ummat Katholik Indonesia harus pula memiliki dasar 
tu dengan menanam sungguh2 kesedaran nasional, jang disamping 
1ja harus pula memelihara hubungan jang kekal . dengan semua 
bangsa jang ada didunia terutama sesama ummat Katholik diba- 
wah pimpinan Paus. Demikian wedjangan Mgr. Al s Sugiio- 
pranoto dimuka rapat tahunan ,,Katholika Wandawa” tjabang Se- 
marang baru-baru ini. 

PNI. DJAWA TENGAH ME- 
LANGSUNGKAN SIDANG- 

NJA DI MAGELANG. ' 

sional Indonesia) Djawa “Tengan 
akan melangsungkan sidangnja di 
Magelang jg akan dikundjungi oleh 
Lk. 100 utusan dari daerah djuga 
rombongan dari DPP jang diantara 
nja akan hadir Sidik Djojosukarto,   ta, tgl. 2 Maret jl. diadakan sidang 

DPRDS Kota Besar Semarang jang 
dipimpin oleh 

Winoto, Kusnan dan Nj.  Pudjobun 
ketua Dr Roestama. toro. Diantara  pembitjaraan jg ter- 

dji. Dalam sidang kali ini atjara pe-' penting soal ,perburuhan jang dipan 

njumpahan sdr. Mangkupranoto ti- 
dak termasuk dalam atjara, hingga 
djalannja sidang sebagaimana biasa. 
Setjara singkat kemaren dikabar- 

kan, bahwa padjak sepeda mu'ai 
tahun 1954 di naikkan mendjadi 

tadi di Semarang jar 
dah. Selandjutnja meng 
naikkan padjak 2 ai Par 
pun diterima baik oleh sidang: Be- 
berapa' an At png pula, 
bahwa untuk kelas II dan III padiak 
perseroan dipungut sebesar masing2 
Rp. 500, PGA 700,—, stetapi 
usul tsb. ditolak. Padjak tadi di 

.ngut mulai pada tahun 195 
Tan pekerdjaan2 sa 3 

Selandjutnja mengenai usul Abu- 

    

  

  

           

    

    
dministra- 

bakar Imam Chourmain tentang me- | 
nentukan status makam  Bergota, 
setelah beberapa anggauta dan DPD 
memberi pemandangannja, kemuji- 
an sidang menjetudjui — dibentuknya 
sebuah panitia jang terdiri dari sdr.2 
Abubakar,    

   

  

ini | 

i sahan bioscoop ,,Metropole” 

ais, Tan Hong Hie,5ekoti harga gedung jg dibelinja 
josoewart seharga Rp, 375.000,— 

“dang dari sudut falsafah marhaen, 
Pemilihan Umum, situasi dalam dan 
luar negeri dan soal2 intern organi- j 
sasi. 2 

Sebagai pengachir atjara diadakan 
rapat umum. 5 tan 

JAJASAN GEDUNG GRIS: 
MENDAPAT PINDJAMAN 

Rp. 150.000.— . 
Atas usaha Hadisubeno-Sosro 

werdojo, kini Jajasan Gedung 

GRIS di Semarang telah meneri- 
ma pindjaman dari Pemerintah 
pusat sebesar Rp. 750.000.— Dgri 
pindjaman tsh diantaranja Rp.: 
400.00— untuk mengoper peru: | 

dan 
lainnja untuk pembikinan tennis- 
baan dan perbaikan2 lainnja. 

Seperti diketahui, bicschoop 
| Metropole tsb bertempat digedung 
IGRIS sedjak gedung itu dibeli oleh 

| Jajasan GRIS, jg tadinja membe- 
Irikan pembajaran sewa dimuka 
sehingga dapat untuk  memper- 

Tg. 16 s/d 19-44 PNI (Partai Na-/ 

Mengenai 
ngan tjita2 nas'onal Mgr. menjeru- 
kan kepada sidang untuk lebih mem 
perhebat usahanja di segala lapa- 

dajaan. $ 

Tentang kewadjibar umat Katho- 
Yk. sebagai warga negara Indonesia 
Mgr. -njatakan, bahwa tidak tjukup 
|,hanja sowan geredja” dan bersem- 
bahjang sadja, tetapi harus pula be: 
rani ,,menjerbu ke dalam masjara- 
kat” untuk menjumbangkan pikiran 
dan tenaga dengan djalan mengikuti 
gerakan2 masa jang benar2 mendu- 
kung tjita2 Negara Republik Indo- 
inesia (Pantjasila) jang sesuai de- 
ngan Perintah TUHAN Anggar2 Ke 
sepuluh. Sebaliknja, demikian Mgr. 
Sugijopranoto, sebelum melangkah- 
kan kaki keluar harus lebih dulu me 
njempurnakan diri pribadi baik ro- 
:chani maupun djasmani. 

lika Wandawa telah berdiri sedjak 
th. 1928 dan berpusat d' Jogja, jang 
achir2 ini dipimpin oleh almarhum 
Jomo. Dan organisasi tsb. bersifat 
Oorgan'sasi sosial. Di Semarang orga- 
nisasi tsb. ' mempunjai bagian2 ke- 
matian, kooperasi dan  kesenian2 
djoged dan gending. 

at 1 ja Nk : 

— HARGA EMAS. 

| Semarang:   | 24 karat: djual ...... Rp.38,50 
f BONE Pein Rp.38,— 

622 karat: djual ...... Rp.35,50 
Deli an Rp.34,— 

    

pemungutan | nga 
suara di Ketjamatan2 dalam daerah| » 
Kabupaten Wonogiri, jang meliputi | 
22 Ketjamatan dengan susunan Pa-| ::,: 

an perimba-|, 
ngan -aliran jang meliputi, kebangsaf 
an, keagamaan dan sosial, bahkan) Jog 

dalam  pelantikannja. pan) 
Adapun panitya Pemilihan Kabupa-| Die 

Wk. ketua: Sdr. — 3 

Soeharto (Sobsi) dan Sdr. Marman- | anuka 

lakan datang, 

Idian jang serup 

RUMAH UNTUK DOKTER ' 

Geredja Katholik de-| 

ngan jang berhubungan dengan pen- 
'Ididikan, sosial/ekonomi, dan kebu- 

Patut diterangkan, bahwa Katho- 
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nP asional” di 

Hak erhatian ig 

ri pihak pemerrntah.       

menteri se- | 
ngan kedja- 

  

   

  

        

   
    

ngan memberi in- 
“pemerintah setem- 

pat untuk menyelidiki seteliti2nja | 
kedjadian2 jang telah dialami 
oleh sk. ,,Nasiona?” itu. 

Atas pertanjaan menteri mene- 
rangkan, bahwa untuk masa jg. | 

pemerintah akan 
berusaha sedapat2nja, aan kedja 

i " Im "tidak akan 
terulang lagi sebagaimana jang 

(pernah dialami oleh beberapa su- 
|ratkabar2 diwaktu jang lalu. | 

Ditegaskan oleh menteri, bah- 
wa tindakan serbuan jang didja- 

Hlankan oleh para penderita tja- 
tjat dari Solo "terhadap sk. ,,Na- 
siona?” di. Jogja itu tidak dapat 

| dibenarkan oleh pemerintah. Dan 
dalam waktu jang singkat peme- 
rintah akan berusaha mengatasi- 
NA es i 

WARGA NEGARA R.R.T. BER 
GERAK UNTUK MERAPI- 

« FONDS. FE, 
Didapat kabar, bahwa pendui 

duk Tionghoa dari golongan war 
| ga-negara RRT jang terga- 
bung dalam ,,Badan Penjeleng: 
gara Persatuan Tionghoa” (Hua 
Chiao Thuan Chie Chu Ching 
Hui) di Jogjakarta, dalam meng 
hadapi bahaja Gn. Merapi ternja 
ta tidak tinggal diam dan sudah 
mentjari derma dalam kalangan 
nja sendiri, dan dapat mengumpul 
kan uang sedjumlah Rp. 7500.— 
Sementara itu jang diusahakan 
oleh C.H.T.H. bagian Sosial hing 
ga kini masih terus berdjalan, 
sedang pendapatannjia belum da 
nat mengimbangi dari jang dida 
pat oleh B.P.P.Th. 

PENGURUS P.W.I. KRING 
JOGJAKARTA. 

Bertempat dipressroom pada 
hari Saptu, tg. 27 Pebruari jl, 
|telah dilangsungkan rapat anggau 
ta tahunan P.W.I. Kring Jogja- 
karta. Sesudah ketua menjampai 
kan laporan, begitu djuga sekre- 
taris dan bendahari, dan djuga 
soal penjerbuan kantor redaksi 
Harian Nasional, maka semua 
laporan itu diterima dengan baik. 
Dalam pemilihan pengurus PWI 
Kring Jogjakarta, — sesudahnja 
diadakan pemilihan formateur, — 
susunannja ada sbb.: ketua Sugio 
no, wakil-ketua Im. Hutahuruk, 
sekretaris Sutedjo, bendahari H. 

    

   

    

Werdaja dan Wikana. 

PEKALONGAN. 

PENGUMPULAN PAKAIAN 
UTK. KORBAN MERAPI. 

Kita 5 

  

bang Pekalongan dengan ini me 
ngumumkan, bahwa pengumpu- 
lan pakaian jang dilakukan ols' 
Persatuan Pemuda Bantens Pck: 
longan mulai tg. 10-2 sampat dsr 
tgl. 24-2 jl. dalam wilajah kota 
besar. Pekalongan menghasilkan. 
Pakaian ini pada tel. 26-2 jl. di 
sampaikan kepada para korban 
Gunung Merapi, dengan peranta 
raan Palang Merah Indonesia 
Tjabang Semarang. 

Be 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 5 Maret 1554: : 
Djam 06.10 Bolero, 06.45 Nianji-' 

an Duet: 07.15 Irama Padarg Pasir: 
13.15 Njanjian Benny: 13.40 Ork. 
Proressip: 14.00 Hiburan. Siang: 
17.05 Dunia olahraga, 17.45 Rajuan 

.D'ck Haymes: 18.00 Dari dan utk. 
| AP: 18.31 Dari dan utk AP (landj:): 
19.30 Dari Opera: 20.30 Kesehatan 

Rakjat: 20.45 Suara Djanad dan 
Nany, 21.15 Klenengan Njamleng: 
22.20 Klenengan Njamleng (Iandj.): 
23.00 Tutup. , 

Surakarta, 5 Maret 1954: 
. Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.45 

Dari Minangkabau dll.: 07.15 Nja- 
njian waltz.: 07.45 Didi, dll.: 12.08 
Malaya gembira: 13.45 Sekedar pe- 
nawan lelah, 17.05 Dunia kanak2: 

117.45 Varia Djawa tengah: 17.55 
Ruangan Pemuda Pemudi: 18.20 
Pengetahuan Umum: 
Petang: 19.30 Pilihan | Pendengar: 
20.30 Irama Klasik: 21,20 Dagelan 
Mataram: 22.15 Dagelan Mataram 
(landjutan), 23.00 Tutup. 5 

| Jogjakarta, 5 Maret 1954: 
| -Djam 06.30 Arab Instrumental: 
06.45 Rumtani dalam Ork. Kror- 
tjong: 07.15 Njanjian Ronie Ronal- 
do: 07.30 Orkes Percy Faith: 12.05 
Pelbagai njanjian Arab: 13.10 Hi- 

    

  

      
dangan Siang, 13.40 Menghibur. dil, 
waktu siang: 17.00. Taman Nasjia- 
tul Aisjiah, 17.40 Dengarlah Rejog 
Asel': 18.10 Musik ' sendja hari: 
18.35 Peladjaran njanji: 19.40 Seni 
Suara Djawa, 20.15 “Ratna berlagu: 
21.30 Linzer Symphony, 22.15 Sua- 
ra Malam: 23.00 Tutup. 

  

KESENIAN DAERAH. 
Bertempat di Stadstuin Semarang, 

pada tgl. 27/28 Pebruari ”54 — jbl. 
'telah diadakan pertundjukan ' seni 
itari, jang dimainkan oleh para peia 
| djar dari Sumatera jang tergabung 
haatara »Badan Kontak. Peladjar Su' 
matera” di Semarang. 
Pertundjukan selain “dihadiri oleh 

para anggauta Siadstuin djuga di 
hadiri oleh beberapa orang terkemu 
ka di Kota Semarang. 

Perlu djuga diketahui, bahwa ,,Ba 
dan Kontak Peladjar Sumatera” di 

Basjuni, pembantu2: Marlan, P. | 

Persatuan Pemuda Banteng 'Ija 

18.30 Rajuanf: 

  

gambar, 

pond 

Pi. Djakarta “baru-baru ini telah dilangsungkan pesta carnaval. Paaa 

1 sebuah pemandangan dari pesta tadi jang dilangsungkan di 

Polonia, Djatinegara. 59 

  

UNTUK MEMPERINGATI 
ja jang tewas karena 

perbuatan merusak. 

Almarhum Majoor Mas Ach- 
mad Suparthawidjaja telah mene 
mui adjalnja dalam tindakan ksa 
tria jang telah dilakukannja sela 
ras dengan martabatnja sebagai 
Perwira. Angkatan Darat dari Re 
publik. Indonesia, karena itu al- 
marhum telah menghadap keha 
dlirat Tuhan Jang Maha Pengasih 
dalam tjara jang lajak mendapat 
penghormatan jang setinggi2-nja 
dari negara, Corps Angkatan Da 
rat dan bangsanja. ta 

Maka dari itu saja dengan ini 
.menjatakan penghormatan ' Ang 
katan Darat dengan sechidmat- 
chidmatnja bagi almarhum  Ma- 
joor Mas Achmad Suparthawidja 
ja dan menjampaikan belasungka 
wa Angkatan Darat kepada ke- 
luarganja jg ditinggalkamnja. 

Dan sesudah kia memberikan 
penghormatan jang selajaknja kepa- 
da almarhum Majoor Mas Achmad 

Suparthawidjaja, maka adalah luhur 
dan utama bagi kita, terutama kita 
anggauta Angkatan Darat untuk 

bersikap lebar dada dan berpanda- 
ngan luas, menindjau soal2 jang ter 

JL di Djakarta, Pd. Kenala Staf Angkatan Darat Kol. Bai 
Pam ea, Senen malam jl. me ngutjapkan pidato radio ditudju 
kan kepada para Pradjurit, Bin tara, Perwira Angkatan Darat dan 
perdengar2 lainnja semua a.l. sb b.: ,,Almarhum Major Mas Ach- 
mad Suparthawidjaja, semasih hi dupnja Perwira Biro Luar Negeri 
|pada hari Minggu tgl. 28 Pebruari 1954 telah gugur dalam sebuah 
pekerdjaan ksatria jang dilakukan nja dalam usahanja menenteram 
kan orang banjak jang sedang gelisah dan sedang melakukan 

In Memoriam Major 

almarhum Major Suparthawidja 
nganiajaan dalam demonstrasi hari Ming 

Bam 

| Panitya Anti 
Swapradja 

Akan Adakan Demon- 
strasi Guna Menentang 

| Usaha Pengembalian 
Swapradja 

PANITYA ANTI ' Swapradja 
(P.A.S.) di Surakarta dalam rapat 
nja baru2 ini jang dihadiri antara 
lain oleh Partai Murba, PKI, 
PSII, PNI, Pemuda Muslimin     Indonesia, Mahasiswa Demokrat, 
Sobsi, Perbepbsi, Partai Buruh, 
Pemuda Banteng, Petani, Sarbu- 
pri, Saspri, PAS tjabang Karang 
anjar dan lain2, setelah mengada 
kan tindjauan setjara mendalam 
disekitar persoalan Swapradja de 

| wasa ini, telah mengambil »utu 
san antara lain sebagai berikut: 

Karena sekarang ini dipandang 
telah positief ada usaha2 untuk 
mengembalikan Swapradja Sura-   djadi disekitar gugurnja almarhum 

Majoor Mas Achmad Suparthawi- 
djaja sebagai kedjadian jang terba- 
tas pada kedjadian itu sendiri dan 
tidak menafsirkannja sebagai kedia-' 
dian jang berpangkal dalam. Tjara 
bersikap dan berpandangan sedemi- 
kian itu adalah djuga merupakan si 
kap kesatria jang lajak dianut olch 
tiap2 anggauta Angkatan Darat jg 
bertradisi Tentara Nasional Indone- 
Sur 3 

  

karta, maka PAS di Surakarta ti- 
dak akan tinggal diam demi ke- 
pentingan revolusi nasional. Pe- 
ng@embalian Swapradja dalam ben 
tuk apapun djuga oleh PAS di-, 
anggap merintangi proses revolu- 
si nasional kita. 

Untuk mengambil langkah? js. 
lebih tegas diputuskan pula, bah- 
wa PAS akan mengadakan kon- 
perensi besar seluruh daerah Su- 
rakarta. jang direntjanakan. akan 
didjatuhkan pada tanggal 7 Ma- 
ret jang akan “datang. : 

Kabar lebih  landiut menjata- 
kan, bahwa oleh PAS direntjana- 
kan pula untuk mengadakan ge- 
rakan menentang usaha2 mengem 
balikan  Swapradja di Surakarta 
dengan mengadakan  rapat2 dan 
demonstrasi diseluruh Surakarta.   

BULAN APRIL FILM ,,SHI- 
- YA” SUDAH DAPAT 

“DIPUTAR. 
Menurut A.N.P. Amsterdam, 

dalam . bulan April nanti film 
-,Shiva” jang dibuat di Negeri Be 
landa atas perintah . Kementerian | 
Penerangan R.I., oleh fihak Ko-j 
misariat Agung Indonesia akan 
sudah dapat d.pergunakan. Pem: 
buatan film tersebut didasarkan 
atas tjiptaan tari2an asli dari Ra-| 

'Iden. Mas Jodjana jang sedjak ber 
achirnja perang dunia pertama 
bertempat tinggal di Negeri Be- 
lasda, dimana olehnja tlh. ditjipta 
kan bentuk2 tarian sendiri, seh ng 
ga oleh karenanja ia selama wak- 
tu antara dua peperangan dunia 
mendjadi ternama diseluruh Ero- 
pa. . 

Film tersebut djika diputar me 
makan waktu 15 menit dan ke- 
tjuali mengenai musiknja film ter 
sebut sudah. selesai. Bahan2 jang 
dipakai. untuk pembuatan film 
tersebut berasal dari India akan 
tetapi dalam tjiptaan Jodjana di- 
tjampur dengan elemen2 Indone- 
sia dan Barat. : 

Pimpinan opname dipegang 
oleh Bert Haanstra.   

SUMBANGAN SAUDI 
ARABIA. 

DARI Kementerian Luar Negeri 
didapat kabar, bahwa Kuasa Usaha 
Saudi Arabia Taher Kotbi pada hari 
Selasa telah menjerahkan uang 
Rp: 1.000.— pada kementerian L.N. 
sebagai sumbangan “untuk -korban 
gunung Merapi. (Ant.). 
  

KURSUS' TERTULIS: 
Djuru Potret, Djuru Sihir, Bahasa 
Inggeris, Djuru Tik, Gerak Ba- 
dan, Papan Hitung. Keterangan 
dikirim  pertjuma:  Prospektus 
lengkap Rp. 1.— 

HERMES INSTITUTE 
(MR/210) Bandung. 

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 
(Sore 5—7 

    

Penjakit Lepra (Kusta), 

gampang sekali mendjalar. 

utama penderita penjakit itu 
gaulan umum. 5 

ngan mengambil korban jang 

rat2 pudjian dari penderita 
pil jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah ter 
hun lamanja, dari itu saja bis 

jang mengagumkan, 

Toko Obat TIO 
Agen di: 

Suraba 
Djakarta LIE KWIEK   Semarang ini baru didirikan pada 

tgl. 14 Pebruari 1954, 
weg No. 11B.   

    
£ 1 adalah salah satu penjakit jan ( a- ling berbahaja, karena penjakit-itu Cieapindur kubanb Ha, 

: Berhubung dengan itu perlu sekali 

Untuk menentang sesama manusia, 

ngadja menjiarkan turunan recept 
saja, untuk membikin sematjam pil 
WAN”, jang telah banjak berbukti 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su- 

.jang telah disembuhkan dengan 

supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” ductie saja, jang ditanggung ' tentu : 
. Memudjikan dengan hormat, 

00000 BOTAYS, Kunmin 
Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- wissel (vrij ongkos kirim) ke deluruh aa NE 

PUSAT PENDJUAL: 
SENG Him, Petudungan 43 - Semarang 

ja HO TIK TONG, 

—smLedan LIE LIAN HIN, Kong Foesstraat no, 1. 

(aa itu dibasmi, ter- 
harus disingkirkan darj per- 

agar penjakit itu dja- 
“banjak, maka saja se- 

istimewa dari leluhur # 
PAT PO SIN SIAUW 
kemandjurannja, guna 

terlalu   
Siar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 

a andjurkan pada penderita2, 
SIA pro- 

nanti bisa dapatkan succes , 

g (Chima' 

Indonesia. 

NG, Bongkaran 107. 
SENG, Kali Besar Kong Goan 

Ramalan menjatakan, bahwa Italo bertanding dalam 105 pertanding- 
petindju y an amateur dan memperoleh ke- 
dengan  menangan 94 kali.. 

hasil2 pertandingan jang ia menang- 

Iapat termasuk golongan 
xelas menengah jang baik 

kan beru2 ini. 

Tetapi kariere 

ta- 

dapat 

karan2 ialah bahwasanja pada 
hun2 jang lalu sukar untuk 

nendatangka, petindju2 Italia jang ' 
baik..Penonton2 di Amerika pun ti- 

Jak menjukai untuk tetap berdiri di- 
kursinja sambil berteriak2 dan ber- 
sorak-sorai, sambil — mendengarkan 
nama2 penindiu2 seperti Ricco Ven- 
tura,. .Cleto Locatelli, Tiberio Mitri 
atau Gino Buonvino. 

Italo merasa bahwa hal jang de- 
mikian menjukarkan bagi gladiator? 
moder, dari Italia. Dan kini masih 
banjak petindju2 kaliber internasio- 

nal di Italia termasuk dia sendiri. 
Petind/u2 itu diantaranja ialah Pri- 

mo Carnera orang gunung jang ber- 
hasil. mempertahankan djuara tindju 
kelas berat, djuara kelas menengah 

Vince Dundee, djuara kelas welter 
Joe Dundee dan Carbert, djuara ke- 
las bulu Johny Dundee dan petindju 
jang tidak asing lagi namanja bagi 
penggemar? tindju dikalangan kelas 
terbang King, jang terkenal sebagai 
petindju muda Zulu Kid, meskipun 
ia berasal dari pedusunan Potenze 
di Itali. 

Petindju-petindju Italia jang baik 
kebanjakan datangnia dari daerah2 
luar kota Roma seperi Brockton, jg. 
mempunjai petindju jang ulung se- 
|perti Rocco Marchegiano, jang pada 
lazimnja disebut oleh penggemar 
tindju Rocky Marciano, kota Hart- 

ford mempunjai djago tindju Rocco 
Barbella alias Rocky Graziano:, dan 
petindju dikota New York seperti 
petindju Jake Lamotta, Tony Can- 

zoneri, Bat Battalino dan Willie 

Pep. 
Masih ada petindju2 la'nnja jang 

dapat diakui sebagai petindju2 Itali- 
Amerika jang mampu, tetapi mere- 
ka amat sukar untuk berbuat seba- 

gai kawan setanah airnja jang lama 
untuk berangkat hanja dengan pera- 
hu -menudju ke Amerika Serikat. 
Meskipun Italo dapat memperoleh 
kariernja di gelanggang tindju Ame- 

s “e 5 4 Pe Siapa Mau Import 
)» BRA “ 

. & Petindju? - 
Italia Kaja Dgn Petindju? Kelas Berat 

. SEBAGAIMANA TELAH diketahui banjak terdapat petin- 
dju2 dunia jang ulung dan berasal dari pedusunan di Italia, Kini 
ltaha telah mempunjai 12 losin petindju dunia dan termasuk dju- 
ara2. Dalam pada itu seorang anak muda jang bernama Italo Scor 
tichini diduga akan membuat kedjuaraan nomor jang ke-7, Ia ki- 
1 berusia 24 tahun dan adalah seorang masinis dari kota Roma, 
jang pada tahun2 belakangan ini pernah membuat 9 kali pertandi 
ngan melawan petindju2 dari Amerika. Bintangnja pada waktu itu 
sedang naik, kemudian ja dapat d'gulingkan oleh Joey Giambra 
dalam pertandingan sepuluh babak untuk kedjuaraan kelas me- 
nengah jang dilangsungkan di Madison Sguare Garden. 

. mendjadi petindjuj ran seri, dan bila ia dapat ber- 
jang terbaik di Amerika demikianlah | tanding melawan Carl (Bobo) Ol- 
sukarnja. Salah satu diantara kesu-, son jang kini mendjadi gadja tin- 

ilo djuga seorarig penggemar se- 

  
" wanita Kuo Yu Hui dan THHK 

     
    
             

       
       

          

   
     
      
     

         

     
   

   Baru lalu ia bertanding mela- 
wan Carmen Basilio dengan achi- 

          
          
   
      

dju (djuara) kelas menengah be- 
lumlah dapat diketahui. 

Ketjuali seorang petindjau, Ita- 

pak bola dan seorang pemain 
basketball, dan termasuk seorang 
jang dapat membuat stick jang 

    
baik. :       

  

   
     
        

Sport 
“ KUO Yu HUI DJUARA 

PERBASI. 
Dengan mendapat perhatian 

agak besar djuga, pada tgl. 2 Ma- 
rei malam jbl., bertempat dilapa- 
ngan Kuo Yu Hui, Wotgandul 
luar dilangsungkan pertandingan 
finale merebut djuara PERBASI 
tjb. Semarang. Pada malam tadi 
telah keluar dalam finale regu2 

     

  

       
       

          

              
    jang berachir dengan angka 21-9 

untuk kemenangan K.Y.H. De- 
ngan demikian maka regu wanita 
K.Y.H. mendjadi djuara. 
...Antara K.Y.H. dan Pheng You 
Hui bag. laki2 jang bertempur 
dalam finale,  nistjaja pertandi- 
ngan berlangsung sangat ramai. 
Sampai babak ketiga, Pheng You 
Hui masih unggul, jaitu dengan 
angka 27—20, tetapi dalam ba- 
bak terachir, nistjaja K.Y.H. de- 
ngan sekuat tenaga dapat menju- 
sul angka mendjadi 35—35. Ke- 
tika pertandingan masih kurang 
3 menit, P.Y.H. tetap masih ung- 
gul, tetapi salah satu pemainnja 
kemudian dikeluarkan disebab- 
kan pelanggaran2 jang dilakukan. 
Dengan demikian maka achirnja 
K.Y.H. dapat membikin angka 
mendjadi seri 35—35. Ketika per 
tandingan diperpandjang 5 me- 
nit, nistjaja dengan 4 tenaga achir 
n'a Pheng You Hui menjerah ka—- 
lah dengan angka 41—40. Satu 

      

      

     
         

    
         

  

     
      
   

         
       

  

   
   

  

   

   

      
      

   
   

        

        

  

    
    

   
     
   

   

           
   

    

  

   
   

    

    

rika, tetapi akan melihat dengan 
mata mengedip bahwa ia hanjalah | 
seorang immigrant jang pasti bisa 

prestasi jang bagus dan kemena- 
ngan jang memang 1 
tempatnia bagi K.Y.H. jang, tek- 

sudah pada 

   
    

        
   

  

   
   

  

   

   

  

   

      

      

  

  

  

  

  

   

        

  

   

   

  

     
             
    
        

        

          

     

        
          

     
     
           
          

dipuku?”. nik, lebih baik. Dengan angka ta- 
Italo mengatakan bahwa ia di, maka regu2 wanita dan laki 

kini sedang beladjar. Ini menja-, Kuo Yu Hui. mendjadi djuara 
lahi kenjataan bahwa ia pernah PERBASI tahun ini. £ 

D et Merapi 
Pjumlah derma tgl. 1-3-1954 jang di- 
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ngan Jang Terpenting Ba: 

— Politiek ,,Apartheid« Malan 
0. Ajat Indjil Jg Di-Ioterpreteer Setjara Sempit Mendjadi La- 

(& tar-Belakang Dari Politik Pembedaan Kulit Di Afrika Selatan 

To
 

£ 

Kekusutan Politik : Di Syria 
Jang Sambung Bersambung. 

Kali Ini ,,Didaulats Siapa Tahu Lain Waktu Bisa, Men- 
daulat? — Rangkaian Peristiwa2 Jg Terus Berlangsung 
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(TI — Habis) 

Oleh: A. Sujudis Pembantu Kita 

  

|- 

|. Reuter Special Services Chas ,,Suara Merdeka” 

   

    

  

     

    

   

   

    
  

  

LA 2 L 3 Lag PA Kn Ea : 3 Jaa : SAR at 5 BN NELANG Nan aa herang dunia kedua, pengaruh Perantjis di Asia 1 en 
3 2. KOMISI PENJELIDIK PE RSERIKATAN Bangsa2 mengenai masaalah perbedaan kulit di menurun. Sedangkan pengaruh Inggeris naik. Bagi Perantjis peristiwa demikian ini 'menjedihkan,, 

Afrika Selatan telah mendavat baku2 bahwa dibelakang an alga mn agar di daki Tandanja Perantjis menganggap dirinja mewakili kebudajaan Barat di Asia Tengah. Pemimpin2 Pee .. 
Selatan adalah...... kitab Indjil. Kesimpulan ini dibentangkan oleh komisi itu dalam laporannia ke | rantjis baru menjadari soai demikian pada waktu jang terlambat. Diusahakan adanja perobahjn, 3 
pada sidang' umum PBB, segera akan diperdebatkan oleh panitya politik jang anggotanya ter- agar jang ,,hilang” dapat dimiliki kembali, Perantjis jang mengatakan Syria sebagai negara jang 
dri dari wakil2 60 negara Ia ita menegaskan tentang perana n penting jang (lara pg ki merdeka, hakekatnja benar2 merupakan satu boneka. Syria jang berbentuk Republik dengan nfem 

ESA tab Indjil waktu golongan Boers memulai pengembaraannja arah keutara dari Tandjung Selatan yunjai Presiden tetapi tidak mem punjai tentara dan polisi. Penghasilan negara dipungut Perantiis. 
Pn 3 (Kaapstaad). ,, Dalam 2 untuk menjingkirkan diri dari kekua saan pemerintah Inggris, dan un- Pentara dan polisinja dikuasai Perantjis. Parlemennja lebih tepat disebut suatu debatingsclub. Se- 2g 
Ea tuk menjelamatkan dari pembunuhan serta serangan2 dari suku2 bangsa kulit hitam, ma- bab toh tidak bisa mengambil sesuatu keputusan apa2 jang tidak menguntungkan Perantjis. “ 

! ka kaum Boer itu tida meli hat sesuatu apa untuk melindungi njawanja selain daripada bedil- 5 Ba na : 5 » ch 5 Sg 
Tiger nja serta ngan Jang | Kuasa”, kata laporan itu seterusnja. ,,Satu2nja kitab jang dibawa i| Keadaan jang demikian itu sebe- Pmenimbulkan kesukaran hidup. "tan kekuasaan. Kekuasaan Husni 

s | oleh masing2 Boer itu yatik memelihara perhubungannja dengan kebudajaan  Eropah Barat ialah narnja ada baiknja bagi rakjar Sy-4 Pemberontakan terdjadi dimana2 | Zaim digulingkin dengar kekuat- 
Ke kitap Indjil Belanda jang telah tua, dalam mana mereka senantiasa mentjari tanda2 mengenai ke- ria. Kalau tidak demikian, barang. | lan pemogokan pun  demikiar | in tentara. Dia dibunuh. : 

z jaginan Tuhan: "sg 1 . : Mata UP kali rakjat disana akan tidur nje | Ajuga. Dikala itu Partai Nasiona Akan tetapi, Djenderal Sami   njak. Enak-enak seperti rambut d 
tiup angin. Keinginan merdeka jg 
tulen, menjebabkan pemimpin2 Sy- 

Ainnawi jang baru merebut keku- 
asaan itu terkenal mendjadi saha- 
sat Inggeris, erat pula hubungan- 

syria dibawah pimpinan Shukr 
Al-Ouwatli menjampaikan mari- 
fes kepada pemerintah Dierman. 

2 »Meskipun pada waktu ini sudah bertalian 
dapat dpastikan, bahwa baik pe- 
mimpin2 jang bertanggung  djawab 

dengan bahgsa2 kulit 
berwarna jang setjara kebetulan 
telah berhubungan dengan mere- 

$ Metan Ba : . 
| Suatu pemandangan di Ginza, salah satu tempat jang terkenal dalam 

2 eta 3 

Timah In kota Toko jang putih penuh saldju. Gambar tersebut dibuat waktu kota 
n. 

Sa
n,
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SET
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: —. i i- Afri iang k yapnja mas Sae ia berusaha melepaskan diri dari| jang dengan tegas menuntut ke- | aja dengan kaum Hasjimijah di 
120 3 A Sen Doll ' di Uni Afrika Selatan maupun ka dan jang kemadjuannja Ma- | Tokis diamuk oleh hudjan saldju selama dua hari dalam bulan Pebruari Tn bungannja dengan Peranfiis merdekaan Syria. Manif . 5 57 AAA en YOonal |. F . » : AN ta pap 1 DEA KRS L / nj | His. /ria. Mz terse- | Jordan. Itu pulalah jang menje- - aa Pes 5 "ne »Dutch Reformed Church” (gere-| sih dalam taraf jang sangat ter- | :/, Azerurur tjatatan, katanja hudjan saldiu ini termasuk hudjan saldju spa idea , 1 $ an LN Suka aa Maan F) 

SATU DELEGASI dari Indo- 

formeerde kerk)- mendasarkan sikap 
inja mengenai masaalah perbedaan 
'kulit itu tidak -lagi seratus 
.atas ajat2 jang tertjantum dalam ki 
tap Indjil, namun sudah merd'adi 
ipendapat umum, bahwa selama sa- 
itu abad jang lalu semua tjita2 Boer 

'e- didasarkan atas ajat2 Indjil jang 
,'Gi-interpreteer sempit itu”, kata la- 

a- jporan itu lagi. 
“Diantara ajat2 jang selalu. mere- 

  

tentang harga timah L lor . ka ulang2 membatja. serta menta: 
Delegasi tersebut Sang di Texas |laahnja adalah Ajat Genesis, Bab 
City sebagai tamu d Alex ter|IX, jang. memuat kutukan Nabi   Brake, pemimpin pabrik pelebur |Noeh terhadap Canaan, anak dari 
timah tersebut. s .iShem, salah seorang dari tiga orang 

Dr. “Joseph . Lachterberg seorang anak Noeh sendiri dan jang ridak 
pembesar departemen hasil pertam-! pernah menghormatinja, dan -terha- 
bangan Belanda terangkan Indone- dap semua keturunan Canaan, jaitu 

sia dan reconstruction “f nance Cor- bangsa2 kulit hitam di Afrika. Fa- 

poration adakan kontrak untuk beli sal 25 dan 27 “dari Ajat Genesis itu 
timah Indonesia dengan harga 120, berbunji demikian: Sebagaimana 

14 sen dollar Amerika tiap2 pon. telah diutjapkannja,  kutukilah Ca- 
Bagian la'n dari kontrak itu beriaku naan: jang mempunjai kedudukan 
untuk 3 tahun dan akan berachir pa' seperti seorang budak . dari budak2 
da Pebruari 1955. |dalam pandangan saudara2nja. Dan 

R.E.C. dalam pada itu mengumum  katanja: Dirahmatilah oleh Tuhan 
kan bahwa pabrik pelebur timah di dari Shem, dan Canaap akan di dja 
Texas city satu2nja kepunjaan nega- 'dikannja  budaknja. Tuhan - akan 
Mn akan ditutup 20 Djuni | memperbesar Japheth dan dia. akan 

  

persen 

belakang”. 
Terhadap jang terdahulu ta- 

di ia mempunjai. tanggung dja- 
wab untuk memelihara . serta 
mendjaga sifatnja sebagai salah 
satu anggota dari peradaban kris- 
ten barat. Adalah mendjadi tu- 
gas bangsa kulit op jang ber- 
diam di Afrika Selatan untuk 
melindungi. peradaban itu terha- 
dap serangan2 dari luar dan ter- 
hadap kegiatan2 subversief dari 
dalam. Dengan perkataan lain, 
meskipun mewakili golongan mi- 

hnoriteit dalam arti djumlah, me- 
reka harus dengan djalan apa 
sadja melindungi  kedudukannja 

  
bangsa2 berwarna. 

Djelas sudah kenapa mereka 
menolak: mentah2 setiap dogma 
jang menudju kepada persamaan 
perlakuan. Inilah alasannja meng- 
apa mereka tidak bisa memberi- 
kan kepada penduduk asli dan 
warga India di Afrika hak poli- 
tik lebih dari pada jang dipunjai- 
nja sendiri. 

Tanggung djawab ,.yerwa- 
Jian”. 

Kedudukan sebagai pihak jang 

sebagai pihak jang berkuasa atas | 

700 orang dokter baru2 ini 

jang terhebat dalam tahun2 terachir 
5 dua hari tersebut telah 

#1 

kedokteran 

Obat Antibiotics Dapat 
“Timbulkan Bahaja 

Terramycine Dau Aureomycine Dapat 
—. Akibatkan ,,Super-Infekties 

. CHAS ,,SUARA MERDEKA” 

SEORANG  DJURUBITIJARA jang 
mengatakan bahwa ada 

Aureomycin dan Terramy 
sinfeksi jang sangat hebat” (super infection). Peringat i 
berikan oleh Dr. oenoah Terlagatnn Mpu a Ethan Allen Brown, dari 
daksi madjalah ,,Annals of Allergy”, suatu 
American College of Allervy, E naPn suatu rapat jang dihadiri oleh 

- Rapat itu dilangsungkan “atas andju- 
ran ,,Food and Drug Administration (Adutinistresi urusan Maka 
nan dan Obat2) untuk ,,memberikan pexerangan kepada pekerdja 
sardjana mengenai perkembangan jang tertjapni a 
dalam ilmu antibiotic-therapy dan kemadjuan2nja”. 

. 2 - pmemondok “dalam kemah2' Shemj| berkuasa ini memberikan  tanggun Antibiotic adalah obat2 jan beban : en-ituhkan alat2 untuk menghalau- ditjatat, permulaan perselisihan zurunkan dari kedudukannja dan 
5. Tetapi dalam  konggres terdapat dan Canaan akan mendjadi budak- djawab keadilan - serta an didapat dari atjuan. Obat? ta ena ag ai Be kan Perantjis. Kalau kekedjian2 itu tumbuh di Syria kemudian me Shishakly “mendjadi nu Syria. 

$ usul agar (pabrik itu. “dibuka tetus ' nja”. terhadap golongan jang bukan kult | sangat banjak dipakai untuk pe- selah memperunakan obat T, “orang2 Nazi didengar oleh orang njusul Mesir jang berakibat Fa- Dia mengangkat temannja — Fawzi 
, cg djika prelu didjual kepada salah 0. Servant of .servants. Iputih. Perwalian ini harus diterus Jujarit2 inteksi. ai Ta renea Falah Syria tudjuh kali dalam satu ta- rouk turun tachta. 2 Cilo —. memdiadi “Perdana “Katak IN 

' - sat maskape partikelir. (UP-Ant.). Komisi itu mengatakan seterus-Ikan sampai jang tsb belakangar Dalam beberapa hal, kata Dr. 'palhal " lamnja beda nok Gal hun, masih belum seberapa djika|  Sebenarnja atjapkali menghe- Sebagaimana diberitakan baru2 
$ nja, bahwa hendaklah diperhatikan | mentjapai taraf dewasa dan tang: | Brown, penjakit2 jang telah @i- |! rejah membasmi beres Arda dibandingkan kekedjian Perantjis rankan, kalau sedemikian besat- jni, maka perebutan keku Smk 

-I Gerombolan kitab Indjil Belanda pada masa itu gung djawab, jang bisa membenar-| sembuhkan oleh antibiotic Se- | jang menjebabkan penjakit jang Sa IS 365 kali tiap tahun alias nja blok Arab toh achirnja kalah hadap Shishakly telah beliakan Pe: 
l IN : “ mentjantumkan ,dernier des escla-|kan mereka mendapa, hak emansi-|ring menimbulkan penjakit2 lain | la tapi meninggalkan viruses jang saban hari dan sangat menjolok dim. menentang berdirinja negara rebutan - dilakukan oleh “kolonel 
1 - ves” dan ,servant of servants”, ma-|pasi. TES jang tidak bisa lagi diobati de- | jephih elok Pa : Nan mata. Israel itu. Baiklah dalam hal ini Fgisal al Attasy, kemenakan - Ha- 
: Ibnu! Hadjar sing2 dalam indjil jang berbahasa Pada kedua pinggir djurang js| ngan ,,Obat2 Adjaib”. Akan te- Risa ni Denata Sa 1s Dengan menerima bantuan kita menindjau persoalannja jang sjim al Attasy (Preside, Syria jang 

f 5 3 Perantjis dan Inggris, terdjemahan |sangat dalam dan lebar jang memi-| tapi Dr. Brown memperingatkan j «.»,,, belakanga #Sypep-tntoedong” orang Nazi itu, bagi Syria meru- Shusus dalam lingkungan Syria. | digulingkan oleh Shishakly) dan se- 
i Sekarang Sudah Ter- untuk ,,knecht der knechten”, jaitu |sahkan bangsa kulit putih dan jang | supaja hal ini djangan pula sam- / (sangat berbahan SA menjatakan,| Pakan obat buat sakitnja. Kese- Sedjak tahun 1943, kekuasaan ' perti diberitakan  baru2 ini, seka- 
i petjah-Petjah jang terendah dari segala budak2. (bukan kulit karena perbedaan ting-| pai menakutkan orang memper- bahwa Vviruses ini tidak bisa dimari! Siban hatinja dapat. di-dendang- politik Gi Syria berada ditangan ,rang Hasjim al Attasy jang berusia 

21 F aa jar »Perbedaan ini”, kata komisi itu|kat kemadjuan dalam lapangan ke-| gunakan obat2 antibiotic jang |, oleh obat? jane sudah “dida atl Kan sekalipun untuk sementara. Blok Nasional Syria. Pemimpin2- (89 sahun itu diangkai mendjadi Pre 
! . KALANGAN Kepolisian Ban- 'lebih landjut, -bukanlah tidak pen-|budajaan, maka masing2 bangsa| bisa menolong njawa. Dr. Brown | Kn npgi pada Nak nba Begitulah pada ketika itu perlawa ja terdiri dari djago2 tua jang | siden sementara. $ 
: . Gjarmasin menerangkan kepada |ting oleh karena test itu merupa- berdiri terpisah buat selama?nja ka| mengandjurkan kepada rekan | pahwa ilmu kedoktor. Lai h 1d nan Syria terhadap Perantjis utk berdjoang sedjak tahun 1936. Se-| Begitulah, kekuatan politik di Sy: 
Kg: Antara, bahwa gerombolan KRJT |kan salah satu peranan dalam tudu |, hal it dah - mendjadi adat. |nja supaja mengadakan Sistim j 3,4 Manan Peran meme | memiliki kemerdekaan jang tulen Pagaimana diketahui, blok itu te ria jang sambung bersambung. 
1 t » wah pimpinan Ibnu Hadj 2 Hanan PENA | enakan Mena ap memilah & | 5 : 2 | 'ukan waktu selama 13 tahun untuk 2G da lah berdjasa mengadakan perdjan Pn $ 
C3 Badan ter-petjah2 dan terh: ta han2 perbudakan jang diadjukan |Suatu bangsa hanja bisa ,,memuuhi pelaporan jang. lebih baik, se- mengetahui, bahwa orang bisa men sudah tidak lagi berupa tulisan? an Bap lar Front” d Enon debat Kb entan aN $ - er) an terham oleh misionaris Inggris : terhadap |kewadjibannja sendiri” djika ia te-| hingga akibat2 dari .,obat2 adja- : dalam pers nasionalnja. Melain- Wian .,pPOpular Front dari peme Ibghwa sebenarnja kekusutan politik 

    

Presiden Syria, Al-Attasi, “adalah 
pemimpin jang mendapat sokongan 
besar dari rakjat dikala itu. Ia dgn. 
kawan2nja dikala itu diharapkan 

loleh Perantjis untuk terus kerdja- 
sama. Tetapi kemudian mereka itu 
tidak dojan lagi terhadap ,,merdeka- 
merdekaan”. Ingin jang tulen, jang 
100 pCt. diberi bantuan sendjata. 

Dikala itu, saranan Nazi jang da 
pat dihalaukan dari Mesir dan Tur- 
ki memasuki Syria dan Palestina. 
Kesempatan bagi saranan2 Nazi itu 
demi melihat rasa tidak puasnja pe 
mimpin2 Syria, dilakukanlah  per- 
buatan memantjing ikan di air ke- 
ruh. Kepada fihak2 jang ingin ke- 
merdekaan 100 pCt. diberi bantuan 
sendjata. 

ini: dalam tempo 24 djam selama 

terkemuka dikalangan 
dua obat adjaib”, jaitu 

Cin jang bisa menimbulkan   
Timbul pertanjaan. Kenapa Sy | 

ria pro Djerman? Sebenarnja ' 
orang2 Syria tidak 'menjukai | 
orang Djerman. Mereka masih 
belum lupa perbuatan orang Nazi | 

tdi Libya. Djuga penjerangan Ita 
lia terhadap Abessinia, Albania, 
tjukup beralasan bagi orang2 Sy- 
ria bersikap djidiik terhadap Nazi. 

Tetapi, kala itu Syria membu- 

Boston, pemimpin re- 
penerbitan resmi dari 

sampai saat ini 

dapat allergies jang sangat -berbaha 

but diikuti pemberontakan rakijat. 
Sedangkan pemerintah Perantjis- 
Djerman melakukan penindasan. 
Rakjat Syria menumpahkan da- 
rahnja. Namun perlawanan rak- 
jat tak dapat dihentikan. Achir- 
nja pada tg. 15 April 1941, diang 
katlah Khaled Bey Azam sebagai 
kepala pemerintah Syria. Baru 
beberapa hari tentara Inggeris 
dan Perantjis merdeka  menje- 
rang kedudukan tentara Djerman 
di Syria dan dapat merebut Da- 
mascus pada 21 Diuni 1941, Ke- 
mudian pemerintah Inggeris ber 
sama Peranfjis-Merdeka mengu- 
mumkan pengakuannja terhadap 
kemerdekaan Syria sebagai suatu 
negara jang berdaulat nenuh. 
Sjech Tadjuddin al-Hassani di- 
angkat mendjadi Presiden, dan 
Hasan Hakim mendjadi Perdana 
Menteri. 3 

Gara2 “kemenangan | 
1 Israel. : 

Kalau perdjoangan  negara2 
Arab dalam menentang berdiri- 
nja negara Israel telah berakibat 
timbulnja perselisihan politik ne- 
gara2 Arab, adalah bukan raha- 
sia lagi. Dan dalam hal ini bisa 

babkan kekuasaan jang diperoleh 
dari perebutan itu tidak berumur 
sandjang. Dia digulingkan dan di 
suang ke Lebanon. Disana Sami 
Hinnawi dibunuh oleh keluarga- 
aja Ante Saadi, sebagai pembalas 
an dendam. 

Terus menerus rebutan. 
KISSAH rebutan kuasa belum 

sampai pada achirnja. Dalam pe 
merintahan Presiden Hashim al- 
Attasi — jakni pemerintahan ig 
diberdirikan oleh Djenderal Hin- 
nawi —, maka kolonel Shishkly 
mendjalankan siasatnja. Kawan-2 
Shishak!ly membantu membangun 
negara. Sahabat2nja seperti Faw- 
zi Cilo, mendjadi menteri. Selama 
pemerintahan . Hashim al-Attasi 
berulang2 kabinetnja djatuh. Ber 
ganti2 Perdana Menterinja. Dian- 
tara Perdana2 Menterinja adalah 
Nazim Al Oudsi, Al Hakim dan 
Maruf Dawalibi. 

Karena perselishian2 politik itu, 
achirnja Kolonel Shishakly hilang 
sabarnja. Dilakukan perebutan 'ke-   kuasaan pada tgl. 2 Desember 1951. 
Beberapa pemimpin jang tidak suka. 

didamaikan lagi dibuang keluar nes 

geri. Presiden Hashim al Aitasi di 

  

1 sama sekali, dan diharapkan dim |ksum Boer: setelah perbudakan di :. tib dapat dinilaikan dengan lebih i : rintah-. Perantjis (tahun 1936/ |: 2D bia DA : - ea ' : c tap taat kepada undang2 dalamnja. |! apa nijaikan dengan ie : . . aa kan granat dan bedil sudah ber- 5 San itu semata? bisa dipadamkan djika 
$ sedikit waktu dapat dibasmi sama | hapuskan setjara resmi di Afrika Se at ai aan Sen dan Sai sempurna serta .bahaja2nja dapat | “ karena Memunan, peaan ne IN ban 11937) jang dipimpin oleh Leon | pihak Inggris dan peran, mau ag 

? sekali. Dari Hulu Sungai Utara /jatan dalam tahun 1835”. ' Dan2- Eropa » maka" ia hanja “akan Pdikethai" H1 Satu obat anfibtakc jang: tertua. Dikala perang dunia meletus Blum. . |. Ibuat. Sebagaimana pada achir? ini 
. dan Selatan mereka dikediar dan| Taporan komisi itu memperingat- mendjadi peniru2 jang menjed'hkan. Dikatakannja, bahwa ada ba- | gan Philippe Petain membentuk: . Djago2 tua itu terutama seka- (sering terdjadi, Prantjis seringkali ' 

3 melarikan diri kedaerah kabupa- kan, bahwa ajat ini serta ajat2 lain | Mereka akan kehilangan — kwalitet : haja bahwa dalam mentjari obat2 | pemerintah baru di Perantiis jang” li adalah Presiden Syria Shukry | mengaduk-aduk perselisihan antara 
ten Bandjar. Didaerah ini gerom Inja dalam kitab” Indjil adalah sa-laslinia i : ., baru jang lebih kuat dan lebih | pro Djerman. maka pasukan Pe- xa-Ouwaitly dan Perdana Menteri | gvria, Irag dan Inggris. ' Demikian 

4 bolan “diked ja 1 ndj t aslinja jang pantas bagi bangsanja P 2 .. Ea Pp J p 2 ke yria, g 2g a 
Score Sa Jar Set pen ngat penting sebagai bahan penger-|dengan tiada ditambah dengan kwa 1 enampungari men iseorang pasien bisa | rantjis jang ada di Syria menjata | Djamil Mardam. Akan tetavi TT pula Inggris, seringkali membangun2 
an diri kepantai Kalimantan Se Irian dari adjaran2 serta aspirasi naljtet2 golongan jang lebih tingsil. . Gerili -M lav mendapat ,,kuman penjakit jang | kan dirinja tjabang dari Petain. jlama perdjoangan menentang Ja kan perselisihan antara Irak, Syria 

Lan Disini gerombolan tidak Isional jang berkembang di tAfrikafmartabatnja. Fs “Si Yerlja Vvialaya sangat berbahaja”. '.. ISendirinja Syria merupakan dae-| hudi. di. Palestina, golongan pemu | ran Perantjis. Akibataja, Syria sen- 
pat bertahan lama, karena dae/|Sejutan pada waktu ini, jang men-f 'Djadi kedjadian paling besar| |, Brown achirnja mengandjur- | rah terbuka bagi Djerman. da-pemuda jang menamakan diri | diri merupakan “ medan perebutan 

rahnja tidak strategis. Dengan djelma menurut “tradisi Boer jang jang dapat diberikan oleh golo- PEMERINTAH Federasi Mala kan supaja pabrik2 obat, kliniek2 sprogressip” telah menuduh pe- (kasa. 2, 
demikian mereka disana tidak da sedjati. : tin bae antik kobada cal : 2 serta or2 jang mendjalankan Pemberontakan Rakiat merintah Djamil Mardam mendja : 
pat bertahan dan melarikan diri | 3 ngan kulit puti epada golo-|ya telah mengumumkan suatu, : . 
dengan perahu ke Kalimantan 
Tenggara dan ke lain2 tempat jg landjutnja,” kata, komisi itu, dapat 

,Kuman dari fjita2 jang lahir se- ngan kulit berwarna ialah memi- 
sahkan mereka dari 

tindakan jang berarti suatu lang 
penduduk |kah baru dalam rehabilitasi ang 

penak mengadakan lebih dahu- 
pertjobaan2 seksama sebelum 

unakan 

PEMERINTAHAN  Perantjis 
jang pro Djerman dan wakilnja   

  

lankan korupsi. Pada bulan. April 
1949 Kepala Staf Umum Angka 

Aan f » $: : : p rehap me sesuatu obat ' 3: 2 Yg : tan Perang Djenderal Husni Zain 
He i ' Iditjari dalam: perbedaan2 ng di|kulit putih, memandang sebagai | gota2 pasukan gerilja jang sudah! -. 2 : di Syria ditangan Henri Dentz, ag 5 dipandan dapat memberika: : 3 pa jang Eni, g p g jang $ untuk keperlua : perebutan kuasa. Ke- 
Meneanaada MeangaL"" CTIKAN berikan oleh Tuhan atas bangsa2| suatu golongan sosial dan eko- menjerah. Tak lama Jagi di Ma-| 2. Tuan umum pada permulaan tahun 1941 telah ee Peni Mb “Gaalins 

Sementara itu pihak kepolisian 
terus mengadakan 
sehingga 
akan dapat dibasmi selekas mung 
kin. Sebagai bukti bahwa gerom 
bolan sudah ter-petjah2 “dan su- 
dah tak mempujai kekuatan lagi, 

  
: pengedijaran,. 
iharapkan . gerombolan : 

di dunia, perbudakan, jang telah di 
takdirkan oleh kulit putih terhadap 
kulik hitam pemudjaan satu bangsa 
lebih tinggi mertabatnja dari 'bang- 
sa2 lain: ketjintaan jang berapi-api 
atas kemerdekaan nasional, bahasa 
dan kebudajaan nasional dan jang 

nomi jang terpisah, dan mendja- n r lakka akan dibuka sebuah per 
ga supaja sedapat mungkin me- | kampungan tani, jang akan dapat 
reka tinggal dalam lingkungan | menampung 200 orang. Mereka 
daerah2, zone atau wilajah jang selama 1 tahun akan memelihara 

  
ditetapkan sebagai 
gal melulu bagi mereka. 

Meskipun ditudjukan teruta- 

tempat ting- | babi dan unggas serta bertanam 
sajur-sajuran. 

Bagi pekerdjaan jang mereka   Putusan Menggunakan  Sendjata? 'Atoom 

kan. Demikian djuga Presiden 
Shukry al-Ouwaitly djuga diturun 
kan dari tachtanja. 

Usaha. rebutan kuasa Djende- 
ral Husni Zaim itu disokong oleh 
djenderat Hinnawi dan Kolonel 
Adib al Shishakly. 

Eden: 
Politik Inggeris Thd 

Suez Tetap 
MENTERI juar-negeri Inggris 

Anthony Eden Senen jl. menga 
takan dalam Madjelis Rendah, 
bahwa kini belum saatnja untuk 

Na 5 : : / 2K meramalkan bagaimana penga- kalangan (sb. menerangkan tidak ng Ta Sana bangsa 3 : 1 ana Ba Pa Sea : bayaran, bekas Manga gerilja / ck AG 3 $ ruh2 daripada peristiwa2 jang an 
adanja aktivitet gerombolan dlm. 1 Pe, Eka : 3 2 » akan “menerima upah, setiap : : z 2 - iliran Husni Zaim di-|achir di Mesir engangkatan 
minggu ini, baik di Hulu Sungai | .-Akan tetapi sudah sewadjar- | maka »apartheid bukan- orang diwadjibkan menabung, su Tergantung P ada Faktor2 “Setiap Pp €ris- tuduh. kembali Nadjib AN cg Presiden to 
maupun kabupaten Bandjar dan | nja untuk ditambahkan disini, lah suatu politik jang Me pafa kelak mereka ' mempunjai ti Cb 2 K R: df d SETELAH  Djenderal Husni | Mesir) itu terhadap perundingan2 
pesisir laut Kalimantan Selatan. | bahwa bagaimana taatnjapun me- semata-mata atau suatu tindakan | hodal.  Djurubitjara pemerintah wa usus , ata aAfor Zaim menggulingkan Shukry dan |antara Inggris dengan Mesir. 

Mengenai tempat Ibnu Hadjar, 
kalangan tsb. menerangkan, bah 
wa kemungkinan besar Ibnu Ha: 
djar sudah lari di gunung? Kali- 
mantan Tenggara, untuk menda 
pat kesempatan bernafas semen 
tara waktu. (Antara) 

ORANG2 SPANJOL TIDAK 
AKAN DIPERBOLEHKAN 

reka kepada ajat2 kitab - Indjil 
itu, kaum Boer tidak sedikit pu- 
la berusaha untuk memperbaiki 
elemen2 kedjam dalam kutukan 
Noeh itu. Sudah tentu mereka 
menganggap dirinja tuan2 jang” 
berkuasa penuh dan bangsa ku- 
lit hitam tidak lebih dari budak2- 
nja, tapi adjaran keadilan sudah 
berurat berakar dalam - djiwa 
mereka dan mereka berpendapat 

opresi (penindasan) atau  peng- 

'hadap bangsa kulit 
Sebaliknja apartheid itu adalah 
suatu politik membangun, suatu 
politik kebadjikan, perlindungan 
dan kerdja-sama, demikian ang- 
gapan pihak pemerintah Malan. 

littk Laissaez-Faire jang disengadja, 
maka pemerintahan2 jang terdahulu 
telah membiarkan sadja segala ma- 

hisapan bangsa kulit putih ter- 
berwarna. ' 

..Sebagai akibat kelalaian atau po | 

menerangkan, bahwa menurut ke 
jakinan pemerintah ,,bekas terro 
ris2” bisa dipertjajai untuk mem 
pergunakan kesempatan ini, guna 
mengembalikan diri sebagai war 
pena jang berguna dan taat 
epada hukum. (Antara) Ff 

  

' 

HAPAG AKAN ADAKAN HU- 

. PUTUSAN UNTUK mengg unakan sendjata2 atom 
tindakan pembalasan terhadap ag ressi2 baru pihak komunis akan 
tergantung dari faktor2 sekitar setiap peristiwa chusus, demikian 
pernjataan ketua gabungan kepala staf Angkatan Perang A.S., lak 
samana Arthur W. Radrtord, dim. 
madjalah ,,U.S. News and World 

putusan bertindak effektif dengan 
ta-sendjata atom. 

ngenai soal Indo-Tjina, demikian Radford, ada faktor2 Jain daripa 
da faktor militer jang harus diper timbangkan 

Diadi baik faktor2 politis 

sebagai 

tanja-djawab jang dimuat oleh 
Report” pada hari Senen. Me- 

dalam mengambil 
menggunakan atau tanpa sendja 

t 

  

Djamil Mardam, dia memegang 
tampuk kekuasaan. Tetapi setelah 
dia berkuasa, datang saatnja bagi 
golongan kiri menuduh bahwa 
Husni Zaim pro Inggeris. pro 
Hashimijah. dan matjam2 tuduh- 
an lagi. Klimaxnja dia dituduh 
menghalang - halangi pediuang2 
Syria berdjuang setjara aktip di 
Palestina. 2 

Keadaan demikian itu bagi 

»Sudah djelas ada bukti2 bahwa 
keadaan di Kairo tidak stabil: 
tetapi untuk kepentingan Inggris 
dan negara2 Serikat Barat harus 
selekas mungkin tertjapai penjele 
sajian”, kata Eden. 5 

Politik pemerintah Inggris me 
nurut Eden ,,tetap seperti apa jg 
tertera dalam pidatonja 

MASUK DJIBRALTAR. bahwa kelonggaran2 dari ..golo- | : : as BUNGAN PELAJARAN ERO- Husni Zaim memusingkan kepala. | kata: ,,Saja berharap supaja Ma 
Gubernur Djibraltar Sir Gor- | ngan tuan itu sebaliknja mem- aa Mn Nu ea PA—INDONESIA LAGI. pln taktore mikter chusus harus “IDia merasa bahwa lawannia su- | djelis djangan mint Nas saja 

don Mac Millan jang telah tiba | Punjai tanggung djawab untuk - Tn 1 Ba - Sar General Agents Hamburg Ame diperhitungkan dalam mengha dapi dah melilit pinggang. Namun, di- | membatasi kegiatan diplomasi 
di London pada hari Senin ma- 
lam menerangkan kepada pers,     memberi keadilan kepada orang2 

jang hidupnja bergantung -kepa- gai golongan bangsa sudah semakin 
rika Line (Hapag) mengumum- 
kan, bahwa dinas pelajaran ter- 

perang terbatas, jang lain, sema 
tjam perang di Korea, jang mung 

Kalau Tangan tjobanja meneruskan pemerintah- 
an militer. Walaupun tiada lagi 

Inggris hanja pada negara2 jang 
pemerintahnja stabil sadja, kare 

  

5 5 5 at 2 jak djumlahnja." . 3 2 Tai i 5 “Ips : bahwa tidak ada orang2 Snanjol' da mereka”. banjak djumla : tentu antara Eropa dan Indone-| k / TA 1 kepertjajaan - akan kekuatannja. na kalau demikian,  kemad 
jang aan diperkenankjin masuk Program politik Malan. | »Semakin PN Daan Su sia akan diadakan kembali oleh Daan Sa ea Bak Gata 0... Untuk minta bantuan Mesir, dia kita saja kira akan Zomh “ati 
ke Djibraltar tanpa visa selama. Komisi itu seterusnja menjata- | dut serta daerah? ini semakin ber-| maskapai pelajaran itu. Kapal|  Ragford menbteskan “bah 1: bimbang. Sebab Shukry al-Ouwa- tas.” Para anggota tertawa...... 
waktu kundjungan ratu Elizabeth kan, bahwa setelah mempeladja-|tambah kemungkinan timbulnja in-| pertama T/S .,Dortmund” jang | AS heru bera nya 2 Tahun Pendjara Ka: |tiy — lawannja nomor satu — (Antara) 
HH. Dikitakan, bahwa tindakon2 ri pidato2' jang diutjapkam oleh |Siden2, konflik serta perkelahian. | berangkat dari Hamburg pada| H.x Ping ena Memegang Buah berada di Mesir. Ditjobanja min- 
akan didjalankan guna mendja- 
min keamanan ratu Elizabeth ter 
sebut. g 

  

DJABATAN BARU DIFNDE- 
RAL MARK CLARK. 

Dienderal Mark Clark. hekas 
panglima tertinggi pasukan2 PRR 
di Korea, pada hari Senen telah 
mengoper p'mpinan sekolah m'li- 

| litik dari pemerintahan 
' nasionalis Afrika Selatan dapat- 

perdana menteri Malan, serta 
menteri2 Afrika Selatan Jainnja, 
maka adjaran serta program po- 

partai 

lah disimpulkan demikian: ' 
Sebagai ahli waris dari per- 

adaban kristen di barat, maka 
bangsa kulit putih di Afrika Se- 
latan mempunjai dua 'matjam 
misi jang harus dilaksanakannja: 

  

Dan kalau tidak lekas diambil tin- 
dakan: untuk membatasi pertjampu- 

'ran kulit seperti terdapat pada wak 
“tu ini dikota-kota besar, maka kita 
lakan mengharapkan terdjadinja per- 
Ikelahian2 hebat antara semua golo- 
ngan bangsa di Afrika Selatan”. 

Demikianlah sikap pemerintah na 
sicnalis Malan 
atas interpretasi dari 
dan atas tradisi dari 

  
kitab Indjil 

jang  disandarkan.   kaum Boer 

tanggal 18 Pebruari akan tiba di 
Djakarta tanggal 27 Maret. 

EARL WARREN KETUA MAH 
KAMAH AGUNG AMERIKA 

SERIKAT. 
Senat Amerika Serikat Senin 

telah memperkukuh  pengangka- 
tan Earl Warren bekas gupernur 
California, sebagai ketua mahka- 

  

menghadapi keadaan2 sulit bagi 
seluruh dunia djuga menghadapi 
peristtwa2 panas setempat. Pema 
kaian sendjata2 atom dalam pe 
rang2 setempat akan tergantung 
dari faktor2 jang mengenai ma- 
sing2 soal. Putusan akan berlain 
an sekali untuk setiap masalah. 
Demikian Radford. 

Selandjutnja ia mengatakan bah 
wa tentjana2 dan program2 A.S. 

Dada Gadis Dgn Paksa 

KETUA PENGADILAN Ke- 
polisian di Singapura dalam si- 
dangnja baru2 ini telah memerik 
sa seorang pemuda Melayu berna 
ma Samsi berumur 22 tahun. 
Ia oleh hakim dipersalahkan, bah 
wa pada suatu hari telah berbuat 
tjabul, jakni memegang buah 

ta bantuan Lebanon. 
Dan tjaranja agak kotor. Jakni 

dengan menjerahkan pelarian Le 
banon jang berlindung di Syria, 
bernama  Ante Saadi. Memang, 
dengan begitu Husni Zaim bisa 
mengadakan hubungan baik dng 
Lebanon, tetapi Ante Saadi dibu- 
nuh oleh pemerintah Lebanon. 
Dengan perbuatannja, sekarang 
Husni Zaim mendapat tambahan 

ISIR ZAFRULLAH KHAN MIN 
TA BERHENTI SBG MENTERI 
LUAR NEGERI PAKISTAN., 
Harian2 berbahasa Urdu ,,Em- 

roze” dan ,,Jung” hari Senin me- 
wartakan dari djuru-warta2 me- 
reka di Lahore bahwa menteri 
luar negeri Pakistan, Sir Zafrul- 
lah Khan, telah menjampaikan 
permintaan berhenti kepada pe- 
merintah. Harian2 itu   

  

  
Ka dimuka “. 

Madjelis Rendah ketika tgl. 17 1 
Desember j.I.” Achirnja Eden ber“ £ 

   

  

    

    

    

            

    

  

      

   

    
    

  

     
   
   
    
    

   
    

  

  
    

          
      

ter di Carolina Selatan (A.S). satu bertalian dengan anmgota2 dahulu. 5 . mah agung Amerika Serikat. tak dapat disempurnakan bagi AS “dadanja seorang gadis Tionghoa | tuduhan lagi, jakni dituduh pro kan bahwa permintaan “berkenji 
Mark Clark mengganti djerderal lain dari masjarakat peradaban : K 5 - |sadja. Rentjana2 dan program2 bernama 'Tjoa Hay Tjeng ber- | Perantjis. Padahal. pro Perantiis (itu dilakukannja atas instruksi da 
Charles P. Summerall. kristen barat, dan jang kedua U t 1 h T S I Ih I 3 ? itu harus disempurnakan mengi- umur 13 tahun jg dalam tuduhan | dianggap suatu perbuatan jang ti- ri Mirza Badruddin kepala dari ena . kn . macam n ung sa uan Cakil Lini ee ARA De nanaa itu dikatakan didjalankan dengan dak bisa diampuni. : Ahmadiah, dimana Si, Zafrullah 

Rp, 800.— 25382 353441 98183 13883 (an sepenuhnya akan manah ang Pakan Sa anta pe NAN Maan ba JA Basi Sang SAS Darah Bap Sen Stan Ip ole negara beln Hu Ooh hain dioetokn, Sans | 24 200 | 16 2 erbitjara tentang Indo Tjina dihukum 2 tahun masuk pendija- Ii Dinas) Inambd siaga) Jango Da0 Moon “0009 12920 Kaori kemudian mean An bera ta daun il Selamatan Ajam Putih 3 31814 111222 112668 275084 | 127263 259128 159899 391307 | ag yag LM kar nege Dalam berita tsb. dikgtakan, uu 
| 49939 133304 407177 301354 200827 20397 375725 1594821. John Foster Dulles baru2 bahwa terdjadinja ' memegang : bi en 163. 127369 3202462 59967 | Di bahwa agresi Tiongkok setjara buah dada itu pada permulaan » e 
R 41725 283 1 1 83222 17688 340971 3 Teranpgan “kan Maton k AA : : 

ka 362262 185198 141633 173905 | 399020” 371287 210147, 169012 | ato tang berbahagia Ann asu bulan Desember jl. disuatu dia- erta juru- enun 
£ 271022 124651 104321 301543145277 84301 125724 316453 | jin tak aa ai daan au Page lan sunji dalam kota Singapura, 
Ye 112460 Asb3se 400126 583052 | SE13L: 429442 141200. 200847 | nyi pendsont Memo Ona Nan mentrut “wartawan Ribut-Ribut Utk M 2. $ 
( 1213615 390433 245201 “40907 | 226425 336503 82107 202478 | Nurut yendap tord perang ,,Utusan Melayu. 1DUt- NIDU engusir Ular 
3 "84075 336082 195425 176509 | 362987 349396. 24322 284884 |" Ba SA PENDUDUK “df Kuala Tembak GONgBN Sinmpisa) bia " 

“022 Lead 29024 381971 270279 121997 2 hog9 108620 berikan perlengkapan militer dan ini setjara ramai2 telah mendjalankan upajtara menjembelih 2 ekor 
52902 404761 35623 79160286268 120256 347938 176979 | »antuan tehnik kepada Perantjis negaskan bahwa mungkin tak || ajam putih bagi tiap2 keluarga dengan maksud untuk ”mendjamu” 

349862 351064 355766 44207 153429 292240 68175 331712 engan, harapan bahwa oserasi2 akan ada perdamaian di Korea se|| wlar2 jang luar biasa besarnja dan senantiasa kelihatan didaerah « 
30360 - 85025 241808 158274334451 85035 236766 270166 | militer dapat dpergiat sehingga belum terdapat keputusan ttg, pe|p fersebut serta haru2 ini menggigit seorang penduduk disana hingga | 

272940 254419 151988 98913 | 184809 40714 238052 173666 | 'erantiis dan negara2 anggota rumusan penjelesaian masalah Ko|| meninggal edunia. Pemotongan 2 ekor ajam putih itu mengikuti im- | . : . duduk i : 236046 61690 335852 231540160210 15151 69397 217232) Uni Perantiis di Indo Tjina akan rea. Ia mengatakan djuga bahwa|| pian seorang | penduduk, jang katanja pada wktu dia tidur telah “ 
324855249671 219595 224617193560 131202 12529 295705: mengalahkan pasukan2 Ho Chi menurut pendapatnja kedua  pi- || mimpi ditemui oleh seorang tua jang berdjenggot putih dan me- 

346961 102063 336821 364781| 65545 103310 70066 “136301 Ta Pena uu . Bm agam perang di hari datang ' Ti “en Tega Pa Soha aja Worenguik lang Pesalana 
175992 390528 134177 246931/346125 86398 317118 163481 | Menurut Radford pada waktu ini tak akan menjampingkan pema- | 4! 1 ' Mena atakan  djika ha 
244573 303417 121258 124988 1249220 361030 370364 247475 | Soviet tak menghendaki perang, kaian sendjata2 atom, seperti hal | mana didjalankan maka ular2 jang berkeliaran akan  Merkurang. 
268747 316425 86853 209690171900 291131 37917 98777 tan lebih menghendaki ketegang nja dalam perang dunia jang te | Tetapi sekalipun sudah dilakukan "djamuan” jang tidak disebut- » 
193551 335341 68631 1908621318075 384360 60567 87102|:n dengan harapan bahwa ,,kita Iuh berachir dengan pemakaian '| kan berapa djumlahnja ajam. putih jang dipotong, ular2 itu masih 

: : Kat telah ambruk.1 208084 48149 191861 295304| 85488 327581 253275 385059 | ikan menghantjurkan diri sendi gas beratjun. Wonarut Radford | sadja berkeliaran dan penduduk masih ketakutan............. 
| Dua gudang besar sewaktu hudian lebat dengan mendadak telah - ruk.| 126309 - 22531 214357 370321254783 351347 22703 87681) 1”. Tetapi, demikian: Radford se-' strategi baru pemerintah Eisenho Sekarang penduduk disana mentjoba akan mengadakan arak- 

| Ketjelakaan adiaib ini jang terdjadi di Windsor, Ontario di Amerika Se-1591205 123393 :148110 296932 1321578 371052 51734 115235) andjutnia, ,.suatu diktatur seper' wer dalam soal pertahanan akan arakan besar disungai Pahang dar didalam arak2an itu akan dis 
rikat, telah ternjata akibat pelongsoran didalam tanah di tambang garam, | 371978 225870 278662 139587114570 403031 312172 305874) i di Sovjet dapat mengadakan pu, memberikan kepada setiap agresi adjak ahli2 tenung jang bisa mengusir ular, agar penduduk bisa 

Tambang ini telah dikosongkan beberapa puluh tahun jang lalu: 266222 385809 272610 173996 104521 397196 269383 38506 usan jang sekonjong2 dan jang hukuman, jang ,,berat, tegas dan | hindar dari ketakutan dan kerjemasan, (U.M.). « 
365771 402790 137622 - 39944 36366 | DA kadang2 tak logis”, Radford mei segera”, (Antara), 

» : $ 5 « 

. 8 

yaa 9 " : 3. 
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IMA KUDA, akan diberikan : 

WILL COUPON 
d 

  

    

    

    
         

tanggal 20 MARET 1954, sesu- 
utang merk LIEM dan 1 Botol 

"perduli berapa djumlah harganja ! 
.supaja tidak kehabisan couponnja !! 

ko ,TAY SAN?!   
  

Kursus Kilat Radio-Monteur 
“ea Saya Me —... said 
Radio-Hospital 

4 RANDUSARI 47 — SEMARANG 
| Telah Tulus dalam udjian tgg.. 28 Pebruari 1954 jl. 

“4 Kwee Tiang Hien — Siregar — Khoe Siauw King — 
- Mochtar — R..Rachmat Soemantri — Oh Khee Gie — 
Wie Hien — Oh Tik.Siang — Soeleiman — Arsit — 
Koen Hian — Tjoa Tien Hian. 

     
     

  

    

       
    

   
    
      

   

diman. ' , , 
000.0. Directeur Cyrsus :LIEM KING HWIE. 
PLOEG BARU sudah dimulai tanggal 1 MAART 1954. 

k ingin turut dapat menjusul datang di 

Sin ot 3 £ 

      

n Commsssie: R. Soehardi — E. J. Schenk — R. Boe 

'adio SAMPURNA Cg. Pinggir 140. Smg. - Hari Les Senen-Kemis dj.5-7 sore 

R. 
Jo 
Ie 

  
  

  

  

ITY: CONCERN C INEMAS 
  

      
   

  

   

  

   

   

  

   

     
    

1.00 9.00. 

ae 1g 0 SO — GENE EVANS 

MUJTIN Y« 

sensatie |. Meng dan Menggemparkan ! 

    

  

KAN 

n jang dahsjat atas tudjuh samudera ! Gilang — Gemilang ! 
enu 

» LSI MMPNESIKB » DAN EMERY-4 Gunicass os0wnows Pesuap, 

Xx INI MALAM (u-17 th) BERBARENG GRAND 
Pe ea DK 5.15 7.15 915 

K STEVENS — ANGELA LANSBURY — PATRIC KNOWLES 

PEMBERONTAKAN 

Color by Technicolor. 

  

   

  

       

tx 

  

4:307.009.30 INI MALAM D.M.B. 

| 

(a. 17 tah.) 

  3.
 

mempersembahkan 

TA
 

V1
) 

"4
 01
) P1
 

l    JINTA HATI 
dengam NN 

SURESH 
GEETABAL | 
SHAMKUMAR 

    
   

Pa 

  

HABISAN (u. Segala 

SHEFFIELD. 

TA 2)
 7) 

KARDAR PRODUCTIONS 

     

       

    

     

   

   
     
    

  

   

    

  

   

    

   

) merdu — Aksi jang memikat., 

umur) 
SSMULLER — NANCY KELLY 

SERT MYSTERY” 

    

    
   

  

   
   

    

   
   

parkan. 

OHNY MUNIR 5 

AUDARI 
SISTERS) 

gag “ Penuh lagu2- merdu ! 

MALAM PREMIERE 

   
  

(u. Segala 

AH 

METURN 9s 

     
   

     
    SENSATIO 

ESIA BARU IANG MENARIK 
HAMID ARIF — SALMAH — 

umur) 

YOUNG :— JOAN BLONDELL — 

! sean DS Da Kotjak ! L Lutju bun» Gempar 
kan datan Russell — Jack Buetel — Thomas Mitchell 

: e 

| tjat Pa ea, pelbagai ragam warna jang segar 
tjat YAN memperkaja kehidupan ! 
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NE : Ne | 35 Le « ko Obat "BINTAN JUH" MULAI BULAN MAART 1954 ". z | 2 MKrekot No 11 ) 
| GUNAKANLAH KESEMPATAN INI! (8 | MAA 

Di Toko kami MENGCREDIETKAN matjam?2 : aa Ne la 
HORLOGES dan LONTJENG-TEMBOK (5 SAN mermen  L ama Run 1 

| HARAP PARA LANGGANAN MENDAPAT TAHU. ISI Ant Sud lono Dikeesang bertanda tangan dibawah €4 Et SILAHKAN BERHUBUNGAN PADA! TOKO KAMI, !25' | NP Sabet Djurutulis pada Perusahan Dagang | Hi | 
: : 2 ea 3 A02 “Ys FONC anak. $ aa . if 

: : 8 Tg £ Ye RN Saja Sangat merasa girang sekali, Has | 
sesudah sekia Nat TAN IA NONA ORA ON ANN Nina : k 2 

x tUK, Sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang ' Nag, . bermat jam-ma n keluaran, tetapi Lana anna f ! ua | | | tidak sembuh @jugas 2 lan ea CN 
(| kva mi Aka setelah saja mentjobakan obat Hina 1 
aa . batuk tjap Bintang Tudi “kiranja sangat baik se- I IA 4 
— kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut ,sete- || Ad | 5 (dah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit Ht Ii C3 A saja pun sembuh-sama sekali,» sea Kala (SI (0 hn Hingga badan saja sehat kembali se- ala | (Ca operti sediakala. . Pan Sen Wen an ua : | 1 

bp Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat 31 
ai . tjap "BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 3 DI lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima | 
Li kasih adanja. Pen SNN La Pena 5 

Otet.« Huurkoop Grediet. NP. sepengtrtai : 
: - aa S “ 1 4 . . ac Mai 1 & Os .ta SN At Ka Rambut putih || “& bwouk R3. 

jan! Perhatian!!| | djadi Hitam : 
    100”/, Garansi tidak luntur) 
    MANA 

Dokter 
Sani? 'R. V. Soedjito 

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Ig Memeriksa wanita hamil 
I8& Menolong wanita bersalin dan 

I8 Praktek umum. - 
Djam bitjara : | 
Rumah: djam 7:00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

          | Peesioent (4 
| Fanaye | 

ISTIMEWA 
atas SEGALA 
KE STIMEWAAN 

3 D moHAMED “SADIK DIOHRI 
KEPRABON KULON-15/0 3OLA 

             

     
     

Semir ini adalah pendapatan bara 
Istimewa ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
terasa dingin. Smeer ini mempu- 
njai beberapa sifat2 istimewa, an- 
taranja sama sekali tidak berba- |' 
baja bagi kesehatan otak, maupun | 
kulit dan pakai berasa dingin. | 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
oja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
seluruh Indonesia. Semua Agen2 
harga sama. 3 

Nientjari Agen" haru seluruh | 
Indonesia. 

   
  

A.L., Tendean 
ARTS 5 

Ahli penjakit Rochani (Djiwa) 
Praktijk djam 4 — 6, tiap-tiap 
hari Senin Rabu dan Dium'at. 

$ Dil. Pontjol No. 172 Telf, 1864 

Semarang, 3 Maret 1954. 
3 Na ni Nak IS   

    

  

  
  

  

  

Suara dan warna menjegarkan dan memperkaja 
kehidupan manusia ! , - 

2 

l 

PA.REGNAULT'S PABERIK2TJAT,TINTA DAN KALENG |     

  

KEMENTERIAN PERHU BUNGAN : 
PENERBANGAN SIPIL.” 
Tt Semarang, 3 Maart 1954. 

PANGGILAN 
Kepada para pemuda keluaran sekolah S.M.P. (B) Ne: 

gen diberikan kesempatan untuk mengikuti udjian masuk 
(Ursus. : - 

Radio Telegrafis atau 
Radio Montir 

jang akan diselenggarakan oleh Penerbangan Sipil, 
Pendidikan Penerbangan Sipil di Kemajoran Djakarta. 

Sjarat2 untuk diterima adalah sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia. 
b. Umur antara 16 s/d 20 tahun. : 
c“ Beridjazah S.M.P, (B) Negeri dengan angka2 untuk 

Bahasa Inggris dan Ilmu Ukur sekurang2-nja 6 (enam). 
d. Mempunjai surat Kepala Polisi setempat mengenai kela- 

kuan atau dari Pamong Pradja setempat. . 
e. Surat dari Dokter Pemerintah mengenai kesehatan badan, 

: Lamanja pendidikan: 2 s/d 22 tahun. 
Pemondokan disediakan oleh Penerbangan Sipil. 
Uang saku akan diberikan menurut peraturan 
Seksi Pendidikan Penerbangan Sipil. : 

Mereka jang memenuhi sjarat2 akan diberi surat pang- 
gilan untuk “diudji dan tempat udjian serta tanggal akan di- 
beri tahukan lebih landjut. Mereka jang lulus akan diberi 
ongkos perdjalanan untuk pergi ke Djakarta. 

Sena pennaan selesai maka para peladjar harus 
mengadakan Ikatan Dinas untuk sekurang2-nja 5 tahun dan 
harus bersedia ditempatkan diluar Djawa. 3 

- Untuk para pelamar dari Djawa Tengah, dengan diser- 
tai salinan2 idjazah dan nilai udjian terachitr. Surat? pendaf- 
taran harap dialamatkan ke pada : 5 2 
DIREKTUR AKADEMI P ENERBANGAN INDONESIA 

d/a SJAHBANDAR UDARA ,,KALIBANTENG” 
5 SEMARANG... 5 

Ta A. n. Kepala Penerbangan Sipil 
Sa Sjahbandar Udara 

ANE ola »Kalibanteng” 
Bni ipa 4. CR. MOCH. ISKANDAR ) 

Pusat 

au 

  

      

    

    

  

Pernjataan Terima Kasih 
Saja menghaturkan banjak terima kasih kepada Tuan TABIB MAWN.. 

Tamblong 40 Bandung 
Saja bernama Suradji peladjar P.G.A. Dierah Solo, te- lah lama menderita sakit, misalnja kian hari, kian bulan | timbul sakit dalem perut, pusing kepala, bila mata saja | kupakai beladjar kira-kira satu djam sadja, “mata merasa pedas dan sukar tidur. 
Sekarang sudah pulih kembali seperti semula dan ba- dan saja merasa enak dan mata ta merasa pedas, dan ta' sakit lagi setelah makan PIL VIRANOL 1 botol sadja. Lain tidak. saga 1 Dari saja, 

Ta SURADJI | 2 Djajanegaran No, 4 - Surgkarta,   
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SN MLM AAN AAN NI Na       
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Strengthening & Kidney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang    

    

       

       
  

   

3 adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
EN dynamo  kerindjal oraig adalah 
EN ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 

8 Is djal kurang sempurna, djalannja da- 
35 rah pun mendjadi tidak Iantjar, hing- 
! 5 ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
Li seperti: 
££x suka sakit pinggang? suka beser ma- 
FIS nik waktu tidur? kurang napsu ma- 
» Ig 3 Ben kan? kurang kenikmatan waktu ber- 

ri EN ITN setubuh? kurang harmonisch dalam 
      

    

Ta rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja  mendjadikan 
rupa-rupa gangguan urat sjaraf, ma 
ta lamur, kuping berbunji, muka pu- 

tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILLS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 
& KIDNEY PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan “ : 

Agen Semarang: Toko HWAY AN TONG Gg. Warung 3: 
Pusat Pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 

Djl. Songojudan 14. Telp. 2028 U ' 
SURABAJA 

Fi
 

Sr ea ama Me ah   
| DITJARI Dengan Segera 

Masinis SATU 
Masinis DUA (Berpengalaman) 

Lamaran tertulis kepada : 
P.G. »Djombang- Baru” Djombang 

Ta SN MU AN -. 
  

0... 

  

   
   

                

       

  

ON oa 
Na aan da Ai      

      

  
  

     
      

     
PF ERCKE NM EYES. So TSELA 

THING! TBAT EXPLOSW NEARLY 
It KNOCKED ME OUT! x 

Fa 

  

  
Sguint telah meledakkan peti besi perusahaan Express untuk me- 

rampok uang bajaran tambang... 

— Asap didalam mata Se Manan. SN Bala Saja tak dapat melihat 
barang sesuatu. Peledakan itu hampir memukul saja!         

7 OS TATZ BIAN WYERE YOU ARE! 
7    

  

  
  

  
» THE OUTLAV” 
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Lihatlah! 

. Tjiumlah! 
Tjitjiplah! 

      Er, 
B5.93-IR- 0 

  

          | Mae au 

SEKOLAH KLEERMAKER 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — SEMARANG 

£ Berdiri sedjak tahun 1940. 

& Peladjaran: Theorie'- Praktijk dan Praktijk Umum. 
“ / Systeem : Frans - Amerikaans. $ 
# “Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- 

hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 

ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan. 

P3. 
Menghaturkan ' diperbanjak terima kasih, kepada Sauda- 

ra2, Instansi Pemerintah, para Perkumpulan dan ' Dealers 
d.LI. jang telah memberikan sumbangan, karangan bunga2 
dan Do'a akan sentosanja sport sepedamotor, dalam Malam 
Gumbira, Ulang tahun ke-I, pada tgl. 27/28 Pebruari 1954. 

a.n. Pengurus. 

Persatuan Pencermar SeEPrDbaMoTOR SEMARANG 
PANITYA 
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Sudah siapkah anak tuan ? 
Udjian penghabisan Sekolah Rendah telah didepan mata: untuk keper- 
luan anak Tuan kami sediakan buku : 

KUMPULAN SOAL2 UDJIAN MASUK SEKOLAH 
LANDJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI, 
dengan "harga an BN Sa Na aa Mela mn na 
untuk tjalos murid S.G.B:, S.M.P., SM.EP., S.K.P. 
Usb., keseriuanja terkumpul dalam buku 'ini dan di- 
susun oleh H.A. Batubara (tebal.160 halaman). 1 
DJAWABAN KUMPULAN SOAL2 UDJIAN, harga ... Rp. 3.50. 

Buku tersebut diatas dapat dipakai sebagai pedoman untuk menempuh 
udjian2 jang akan datang dan memuat antara lain : 

Udjian masuk ke I dan ke II tahun-1952 lengkap (dua -matjam) 
2 is » ,., HI tahun 1952. chusus buat Djakarta 

Raya, lengkap (dua matjam) 

: I s II tahun 1953 lengkap (6 matjam) 
3 2 Sa gn 2 s H tahun 1953 chusus untuk murid2 

Madrasah, lengkap (dua matjam). 
Disamping bahan2 udjian peladjara, berhitung, Bahasa dan Pengetahuan 
Umum, dimuatkan pula bahan2 udjian Pengetahuan Alam, Menulis dan 
Menggambar bagi murid2 Madrasah tahun 1953. 
Perlu diterangkan, bahwa buku kumpulap udjian ini memuat udjian2. 
dari rupa2 daerah-udjian : Djawa/Madura, Sumatra, Kalimantan/Sula! 
wesi/Maluku dan Madrasah2, 
Pesanan luar kota dengan poswesel dan harus tambah ongkos kirim 
sebesar 1576, sedikit-dikitnja Rp. 1,50. 
Sebagaimana biasa Pedagang dan Toko Buku mendapat potongan jang 
memuaskan. 5 
Dapat dibeli pada Toko Buku Tuan setempat atau langsung pada: 

Penerbit N.V. .,GUNUNG AGUNG” 
— Kwitang 13 — Kotakpos 135, 

Gng. Sahari 46, 

DJAKARTA. 
Perhatian : BS 
    
Selain dari buku udjian diatas, kami menjediakan djuga 
bermatjam2 buku udjian dan persiapan dsb. untuk udjian 
masuk sekolah Landjutan tingkat Pertama dan untuk 
udjian2 terachir (Sekolah Landjutan). 
Daftar2nja dapat kami kirim kepada peminta dengan tjuma2. 
TE IL LIL AN LM LL AL IL AL LA AL 

    

  
  

   
    

       
  

  

  

INI HARI DAN BERIKUTNJA BERBARENG (17 tah) 
REX ORION METROPOLE 

10.00 -6.00 8.06 10.00 $ 3.00-6.008.00 10.00 | -3.30-6:00 8.00 10.00 
COLUMBIA'S SUPERPRODUCTIE in TECHNICOLOR! 

Youre, 
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COLUMBIA PICTURES presents 

RITA 

HAYWORTH 
STEWART 

|. GRANGER 
SALOME 

   
LN CHARLES LAUGHTON 

GPeohnicolbs TI SYDNEY: MA Hana 
ARNOLD MOSS ALAN BADEL 

Sereen Play by HARRY KLEINER » #roducea by BUDDY ADLER - Directed by WILLIAM DIETERLE 
Columbia mempersembahkan sebuah tjerita raksasa dari 20 abad is. lalu ! 
Penonton2 akan kagum melihat si-tjantk RITA -HAYWORTH berdansa 
sIhe Dance of the Seven veil” (Berdansa dengan pakaian tudjuh susun) 

jang memilukar hati dan selamanja terdjadi kenang?an ! ! 
HARGA TEMPAT : KI. I Rp. 4—, KI II Rp. 2,50, KI III Rp: 1.5, 

(Pertundjukan, siang hari: HARGA BIASA), , 
»Kenaikan tarip di-idjinkan oleh Kantor Pengendalian Harga da- 
lam surat Keputusannja tgl. 21/12-53 No. 3797/K.P./13142/8511. 

PESAN TEMPAT: Saben pagi djam 9,00 — 12.00. 
(Tidak terima Pesanan perantaraan Telefoon) 

DJAGALAN INI MALAM PREMIERE  5.007,009.00 (13 tah) 
Li Mei &- Huang He i i (£ Film Tiongkok 
Nan Ching — Lo LanyOlA0 Lou Chun Siao Bius Hana 

3 

Type Pertj. .SEMARANG”, Idtin No, 1492/111/A/172,  


