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1 jang akan ditjapai 

Le Na 
| tanjaan apakah kelak Susuhunan 
—.. akan meneruskan 
“keluar 

8 Senen nia dapat diberitakan, 
bahwa berhubung dengan perkem 
bangan2 baru pada waktu belaka 

Be laa 
k. Jantuk beladjar keluar negeri. 

besar2 kraton dan tidak kepada 

  

Smg, 
edisi 2087 Smg. 

11.— dalam kota Smg. 

nah 1708 

    uanja sudah termasuk meterai). 
Harga etjeran 60 sen p. lembar. 
  

  

  

      

  

    

   

    

   

Adjak 
  

I.nan "Di Medan 

Ta 

Pada hari Djum'at siang telah “datang dilapangan terbang 
Medan, Menteri Pertahanan, Mr. Iwa Kusumasumantri. 
Overste 4. Thalib melaporkan pasukan kehormatan 

SENANG Iwa Kusumasumantri. 

Pada gambar: 
kepada Menteri   ea 

BPI Solider Thd Mak- 
sud Demonstrasi BKOI 

Ss ipiuak tg . y.- , 
Niat Demonstrasi Baiks Dan Tidak 
Hendak Menimbulkan Kekatjauan 

Mungkin Ada Anasir2 Djahat Jang Sengadja 
Dimasukkan Oleh Fihak2 iertentu Untuk 

: Menodai BKOI 
MENGENAI DEMONSTRASI ummat Islam di Djakarta 

baru2 ini, dimana telah terdjadi insiden jang menjebabkan tewas 
nja kapten Supartawidjaja, kepala sekretariat Badan Penjiaran 
Islam Tetaneta (BPII) Sumatera Tengah Dt. Palimo Kajo menja 
takan kepada koresponden P.L-Aneta, bahwa BPI! Sumstra-Te- 
ngah menjatakan solider atas tuntutan para demonstran dan me 
njokong resolusi jang telah disam paikan kepada pemerintah. “Ter 
hadap insiden jang telah terdjadi,' BPII menjatakan penjesalannja 
dan kepada keluarga kapten Su partawidjaja BPII beberapa hari 
jang lalu telah mengirim surat jg menjatakan turi berduka-tjita. 

Sunan Akan Bela- 
djar Ekonomi 

SAMBIL menunggu ketentuan 
lebih landjut dari Djakarts, kala 

  

Selandjutnja Dt. Palimo Kajo me 
njatakan penjesalannja kepada kela- 

laian pemerintah dalam mentjari pe 
njelesaian terhadap tuntutan ummat 

Islam “atas penghina2 agama jang 
mendjadi kepertjajaannja . dan kesu- 
tjian  Nabi-besarnja Muhangmad. 
“Oleh ummat Islam mengenai penghi 
naan jang dilemparkan kepada! aga 

manja itu, dianggap merupakan. sa- 

u “soal jang -primair, jang sekarus- 
ja didjadikan atjara jang: pertama 

   

  

   
   

  

    

  

   
   

atO nend , bahw S 

Dada Dalan “Aus fah 
nia melandatk 

oowa 'pemerintah sebelum terdjadi” bebera 
, — kratoi erahkan 'pa soal jang“tidak “di-ingini dam utk 

« sebuah dewan jg angsota 

    
cepada sebu: 1 Hu pemerintah harus “ memberikan 

nja terdiri dari sementara pem- | pertanggungan — djawabnja, karena 
persoalan itu mempunjai “hubungan 

n Kusumoirado seperti dengan kepertjajaan - jang akan “di 
berikan oleh musjarakat kepada pe- 
merintah. Djadi selama penjelesaz 
an belum ada, selama itu pula m- 
mat Islam akan dapat kesempatan 
untuk menjelidikinja sedalam-dalam- 
nja, demikian Dt. Palimo Kajo. 

x 

ng 
mula direntjanakan. 
ergantung kepada hasil -pela- 

ar nanti 
Djakarta, masih mendjadi per 

1 peladjarannja 
negeri atau tidak. : 

Niat demonstran baik. 

wa jang sangat diherankan oleh 
ummat Islam di Sumatra Tengah 
ialah pembelaan satu  djawatan 
pemerintah didaerah itu terhadap 
pidato mr. Hardi di Pariaman, 
begitupun pidato pembelaan dari 
dr. Manaf di Batusangkar baru2 
ini, jang kesemuanja i makin 
membongkar rahasia dan kesesa- 

- |tan jang dianut sebenarnja oleh 
mr. Hardi sendiri dan sebaliknja 
hendak memantjing gelora ummat | 
Islam terhadap penghinaan jang 

1Y ini, maka Mangkunegoro 
ja tidak ada hasrat lagi 

Diperpan-: 
Lagi) 

Peraturan Izin Tinggal 
Di Nederland 

    
Polonia di 

. mengulangi statement Ho Chi 

  
publik Demokrasi Vietnam akan 
Perantjis.” 

Dengan order dari pemerintah 

ment Presiden Ho Chi Minh tg. 
26 Nopember 1953 merupakan 
dasar politik dari pemerintah Re 

lah2 Indotjina. : 
“Hoang selandjutnja ' mengutuk | 

kerdjasama antara Perantjis dan 
Amerika di Indotjina, tetapi me 
ngatakan pula, bahwa pemerintah 
nja ,menjokong sepenuhnja” pu 
tusan2 untuk membitjarakan mas 
salah2 Indotjina dalam konperen 
si Djenewa tgl. 26 April j.a.d. 

Hoang tak menjebut2 usul Pe 
rantjis jang dikemukakan minggu 
jang lalu, untuk mengadakan per 
letakan sendjata atas dasar pena 
rikan kembali pasukan2 Vietminh 
dari Laos dan  Kambodja dan 
penarikan kembali sebagian dari: 
pasukan2 Vietminh dari Vietnam. 
Sementara itu seorang djurubitja- 

ra State: Department mengatakan 
pada malam Selasa, bahwa 'ia-tak 
tahu menahu tentang adanja sesuatu 
rentjana untuk Indochina, jang kini 
sedang dipersiapkan “oleh State De- 
partment. Keterangan tsb. diberikan 
berkenaan dengan 'adanja sebuah la 
poran dari ,,Wallstreet Journal” “jg 
mengatakan, bahwa djika Perantjis 

mengundurkan diri dari Indochina, 
pembesar2 State Department akan! 
mengusulkan supaja peperangan In- 
dochina ditempatkan dibawah peni- 
likan PBB seperti peperangan di Ko 
rea, dan dilajani oleh anggota2 Asia 
dari PBB seperti - Kwomintang dan   

tuntuk- menijari spenjelesaiannjgwoleh- 

Diterangkan selandjutnja, bah: 

  KEMENTERIAN Kehakiman 
Belanda mengumumkan, bahwa 
pergana sementara untuk 7Z- 

atasi izn tnggal jang baru be- 
gitupun perpand n izin finggal 
d'negeri Belanda sampai 3 bulan, 
telah “d'tjabut kembali. Izin ting: 
gal dan perpandjangan izin ting- 
gal di Nederland telah didjadikan 
satu tahun lagi, seperti dulu. De- 
mikian kawat Antara dari Am- 
sterdam. & 

Menurut pengumuman ifu, 
peraturan sementara itu berhubu- 
ngan dengan pemungutan ,,leges” 
atau belasting jang akan didjalan-     kan, tetapi pemun belasting 
itu sekarang terniata untuk sei 
mentara wak'u tidak akan dlaku 

| kan. Itulah sebabnja, mengapa 
: izin tinggal dan perpandiangan 

izn tinggal di Nederland dikem- 
Tg balikan pada satu tahun seperti 

X 

dulu. 6 

Dalam pengumuman 'Kem, Keha- 
kiman Belanda itu ditegaskan pula, 
bahwa peraturan pembatasan izin 
tinggal tsb. diatas tidak hanja berla 
ku bagi warganegara Indonesia, te- 
tapi bagi semua orang asing jang 
tinggal di Nederland, Demikian pe- 
ngumuman Kem. Kehakiman Be! 
da, menurut 
Amsterdam. MN Aa 

«. Seperti diketahui, setelah pela- 
djar2 Indonesia mengalami  kesuli- 
tan2 mengenai izi, tinggalnja di Ne- 
derland, karena peraturan pembata- 
san tadi, maka pemerintah Indone- 
sia bermaksud akan memindahkan 
peladjar2 Indonesia jang ada di Ne- 
derland ke negeri2 I NM, 

Mengenai  pentjabutan kembali 
pembatasan izin tinggal di Neder- 
lan bagi peladjar2 Indonesia, kala- 
ngan2 jang berkuasa di Djakarta 
menerangkan kepada Antara, bahwa: 
terlepas dari soal itu, peladjar2 Indo 
nesia memang perlu dipentjar-pen- 
tjar ke-negeri2 lain, siipaja mereka 
lebih luas pandangannja, : 

COASTER UTK. INI 

    
   

  

      

ba
na
 
T
a
 

p
a
 
U
p
 

"
2
1
 

Na
n 
B
a
 

La 
ci

 
T
e
m
a
t
 

P
O
N
 
A
m
i
 

” 

P 

INDONESIA 
DILUNTJURKAN KE AIR. 

ende telah d'luntjurkan keair coaster 

kawat. Antara dari! 

Pada hari Sabtu jang lalu, di Oost | 

dilemparkan kepada agamanja. 
Mendjawab pertanjaan, mengenai 
sebab2 apa maka “timbul insiden 
diwaktu demonstrasi itu, Dt. Pa 
Imo Kajo menegaskan, bahwa 
niat dari para demonstran adalah 
baik dan sekali-kali tidak hendak 
menimbulkan kekatjauan,  djadi 
Gengan terdjadinja insiden jang 
demikian rupa ia mejakinkan se- 
kali lagi, a 'amasir2 djahat 
1g masuk atau dimasukkan oleh 
pihak jang tertentu utk. sengadja 
hendak menodai demonstrasi ig. 
diselenggarakan oleh BKOI tsb. 

Atas pertanjaan bagaimana sikap 
dan pendapa, pemimpin ummat: Is- | 
lam di Sumatera Tengah mengenai 
rentetan politik jang telah terdjadi 
di-ibukota achir2 ini, setjara perse- 
orangan Dt. Palimo Kajo menjata- 
Ikan, bahwa kesemua persoalan poli 
tik jang terdapat di-'bukota itu, tis 
dak. mesti ditiru begitu: sadja, kare: 
na Sumatera Tengah jang tengah 
laman ini tidak akan dapat dikatjau- 
kan begitu sadja, melainkan akan 

| mentjari djalan untuk persoalan2 'jg 
tumbuh dengan model . tersendiri. 
Dalam pada itu mengenai sikap 
|BPII Sumatera Tengah dengan selu 
Iruh organisasi2 jang masuk di da- 
|lamnja dinjatakan ingin memelihara 
keamanan bersama, dan segala per- 
soalan jang tumbuh ditjari penjele- 
Saiannja dengan djalan berunding 
dan permusjawaratan, demikian Dt. 
Palimo Kajo- mengachiri keterangan? 
'nja. (Pia). » 

—. LULUS UDJIAN UNIVER- 
Ha .. SITET. : 

“Telah lulus pada -fakultet perta- 
nian dari universitet Indonesia di 
“Bogor untuk udjian kandidat per- 
tama djurusan pertanian: F.H. Hil- 
'debrand sedangkan untuk udjian 
bagian kedua djurusan  pertagian 
R. Umarsono Imanwiredjo, Sudibyo 
Kartotenojo, Tan Kiem Giok dan 
|A. Th. B. Th... Rast. 

  

MENURUT ,,Haran Rakjat” Pe- 
|king jang terbit pada hari Selasa,   jang dibuat atas pesanan pemerintah 

Indonesia. Kapal ini merupakan jang 
kedua dari ketiga buah kapal sema 
 tjam itu jang kini sedang dibuat di 
Oostende. Di Temse dan Rupelmon 
de masih akan dibuat lagi 7 buah 
"— untuk Indonesia. 

  

IRepublik Rakjat Tiongkok kini se- 
dang mengadakan rasional'sasi setja 
ra besar-besaran untuk keperluan 
membiajai rentjana 5 tahunnja jang 

pertama. Djumlah pegawai didjawa 
tan 

Pil:pina. Madjallah tsb8 selandjutnja 
mengatakan, bahwa State Depart- 
ment menentang pemakaian pasu- 
kan “Korea Selatan di Indochina, 
karena pasukan2 tsb. dibutuhkan un 
tuk. Pena akan Korea. Tetapi 
suimber2 merika jang kompeten 
memperinsakan, apa lane Pernah «| 
utjapkan oleh direktur 'A, Ha- 

rold Stassen, jang baru2 ini menga- 
dakan  perdjalanan keliling - Timur 
Djauh termasuk Indochina, -bhw 
untuk sementara pemerintah” Ameri 
ka Serikat tak mempunjai lain poli 
tik daripada Rentjana Navarre B5 
memperoleh kemenangan di I - 
china. 4 5 

Wilson tak bersedia bitja- 
s3 rakan soal Indotjina. 

Tapi dalam pada itu menteri Per- 
tahanan Amerika, Charles Wilson, 
mengatakan pada hari Selasa, bahwa 
ja tak dapat memberi  djawaban, 
apakah pasukan? Amerika akan di 

pergunakan 
Indochina. Wilson dalam konperensi 
pers jang diadakan pada hari itu 
mengelakkan semua pertanjaan2 ten 
tang Indochina dengan menjatakan, 
bahwa ia tak hendak  membitjara- 

kan situasi didaerah itu. 5 
Sumber2 jang berwadjib sementa- | 

ra itu mengatakan, bahwa Menteri 
Luar Negeri John Foster Dulles me 
nurut dugaan akan mendesak kepa- 
da pemerintah Perantjis supaja mem 
pertimbangkan kemungkinan pengi- 
riman missi pelatih Amerika di Indo 
china. : 

Soal itu kabarnja akan dibitjara- 

kan oleh Dulles dengan Perantj s 
dalam . pertemuan NATO bulan 
April. Sumber2 tsb. mengatakan, 
bahwa Presiden Eisenhower pertjaja, 
bahwa pengiriman missi2 sematjam 
itu akan merupakan faktor pemben- 
tuk moral jang kuat. 
Sementara itu Laksamana Arthur 

W. Radford, ketua dari gabungan 
kepala2 staf, dalam pidatonja jang 
dipersiapkan dan akan diutjapkan di 

New York mengatakan, bahwa Indo 
china merupakan soal jang penting 
sekali bagi Amerika, karena hilang- 
nja Indochina akan langsung mem- 
bahajakan Asia Tenggara dan setja 
ya tak langsung akan membahaja- 
kan daerah jang lebih luas lagi. 

Madjelis Rendah Peran 
tjis menjetudjui politik- 
nja tentang masalah 
Indotjina. 

| Pemerintah Laniel Selasa ma 
lam telah memperoleh kepertjaja 
-an dalam Madjelis Rendah Peran 
tjis tentang politiknja - mengenai 
masalah Indotjina, ketika rentjana   resolusi "jang dimadjukan oleh 
anggauita penjokong pemerintah 
diterima baik dengan  perbandi- 
ngan suara 333 lawan 271. Seba 
gai diketahui, perdebatan dalam 
Madjelis Rendah ini ialah sebagai 
'kelandjutan dari pertanjaan 

Madjelis Rendah, Rene Mayer, 
kepada pemerintah, tentang  ba- 
gaimanakah sikap pemerintah ter 
hadap seruan P.M. Nehru dari 
India baru2 ini supaja diadakan 
gentjatan sendjata sebelum Kon 
perensi Djenewa. 

Terhadap seruan itu terdapat 
“berbagai matjam pendirian. Perde 
batan dalam . Madjelis Rendah 
Perantiis hasilnja jg terachir ialah 
sebagai diatas. (Antara-AFP) 

  
(kan beberapa djawatan dan. kemen: 
terian. digabungkan mendjadi satu. 
Pegawai2 jang  dirasional'sasikan 

kemudian dikirim. kepusat-pusat la- 
tihan pegawai atau dikerahkan di la 
Pa perindustrian. 

ang jang dapat dihemat dengan 
emerintah pusat jg. terlalu ber- ' rasionalisasi ini akan dipergunakangkan badan2 

    
(0000 Untuk Indo China? $. 

PEMERINTAH VIETMIN H pada hari Rabu kemaren meng 
1 ulangi lagi tawarannja untuk mengadakan perletakan sendjata di | 
Indotjina dan menjelesaikan masalah2 Indosi 

erundingan. Menteri Luar Negeri Vietminh, . 
mengulangi tawaran itu dengan "order dari j 

| suatu siaran melalui Radio Peking, jg terdengar 

Republik Demokrasi Vietnam”, 
Hoang mengatakan, bahwa state- 

publik Demokrasi Vietnam dewa | 
sa ini dalam. menjelesaikan masa- | 

dalam peperangan dij 

pe 
Imimpin golongan Sosialis dalam 

  

Damai yi 

     

     Hoang 

  

rai Tokyo. 
Minh bulan Nop. 

  
    

ar | 
, rakjat serta pemerintah dari 
bersedia me 

  

Kairo Pesta 
'Utk Menjambut Keme-! 

| nangan Nadjib 

RADIO MESIR ig ditangkap 
di Paris: Selasa malam mewa 
kan bahwa di Kairo Selasa malam ' 
telah diadakan djamuan makan 
untuk merajakan persatuan kem 
ha, antara Presiden Mohammad 
Nadjib dan Dewan Revolusioner. 
Dalam diamuan makan itu Na- ' 

|djib dalam pidatonja ig ditudju | 
kan kepada bean ratus opsir | 
jang hadlir mengatakan bahwa ' 
pemerintah akan memegang teguh 
Pn — untuk membebaskan 
rakjat dari penindasan dan per 
budakan imperialisme. Suatu De 
wan Konstituante jang akan di 
susul oleh Parlemen, demikian 
Nadjib, akan memulihkan hak2- 
rakjat. Selandjutnja ditambahkan 
bahwa Monarchie tak mungkin di : 
djatuhkan dengan tiada bantuan 
dari rakjat. HA 

Djamal Abdul Nasser jang ber 
bitjura sesudah Nadjib mengata 
kan bahwa kaum reaksioner dan 
agen2 imperialis telah mentjoba ' 
-untuk merebut kekuasaan “dalam 
krisis-baru2 ini. Dikatakannja bah 
wa mereka itu berusaha untuk me: 
ngotorkan" maksud? dan tjara2 

  
satu dari kita,” demikian Nassir, 
yaka akan timbul 100 orang lain 

untuk menutupi retak guna mene . 
ruskan pekerdjaan2 dan prinsip2 
revolusi. Demikian Nasser. 

| USA Dapat 
| Memboikot 
I'fKonperensi Djenewa 

a dengan dijalan 
sa Maba aa era 

hi ! amber jang lalu, | & 
eng wae atakan, bahwa DN Jaana erna en aa utk. 
melandjutkan perang patriotnja hingga mentjapai suatu kemena- 
Pn Pe ita, Wap kanji, | bahwa Ho Chi Minh | 
djuga mengatakan, bahwa djika pemerintah Perantjis 
ki ,suatu perletakan sendjata dan. menjelesaikan 
nam dengan djalan perundingan F t sr 

ghadapi usul-usul 

: Amerika Serikat akan mau me- 

mendjadi suatu  pembitjaraan 

    

   

ui Bingsa2 dan wakil2 komunis. 

« 
3 

pemerintah. Djika mereka ,,ber- “Mengumumkan, bahwa panitia gen 
hasil untuk menghantjurkan salah titan sendjata Korea akan mengada 

kan sidang hari Selasa di Pan Mun 

(Antara-AFP), setudju tas permintaan tersebut.- 

     

   

    

  

  

| Nanti? 

8 MENTERI luar negeri Korea 
Selatan,  Pyur 
Ne PaA menjatakan, bahwa Ameri 
ka Serikat dengan setjara informil 
telah menerangkan kepada fihak 
Korea Selatan, bahwa negara tsb. 
djika mengingini dapat memboi- 

sembarang keputusan 
iperensi Djenewa. 
andjutnja oleh Pyung, bahwa 
pelum Korea Selatan mengam- 
“keputugan apakah :ia akan 
ngirimkan delegasi ke konpe- 

ensi Djenewa jg akan mentijari 
enjelesaian atas masalah Korea 

      

    

    

     
   

  

.Indotjina, — pemerintahnja 
n mengetahui dulu apakah 

ninggalkan konperensi sekiranja 
tidak dapzs tertjrpai hasil jang 
memuaskan dalam waktu 3 bulan. 

“ Menurut Pyung,  konperensi jang 
Memakan waktu lama akan memban 

« fihak komunis, karena selam 
1 mereka akan memasukkan sen- 
ata2s baru ke Korea Utara dan 
kembangun lapangan? terbang ba- 

" disepandjang garis pertempuran. 
Dikatakan, bahwa pemerintah Ko- 
rea' Selatan telah menerima bebera- 
pa ,.djawaban jang tidak memuas- 

n” dari Amerika Serikat atas perj 
intaan keterangan. "mengenai sja- 

rat2 konperensi. Setjara informil 
Amerika Serikat telah menjatakan, 
bahwa konperensi dengan serentak 
dapat membitjarakan masalah Korea 
dan Indochina dan bahwa sekalipun 
kenperensi tsb akan dapat merupa- 

kan suatu pertemuan medja bundar, 
akan tetapi dengan sungguh? akan 

jang 
rpihak dua jaitu antara Perserika 

   

  

   

(Reuter). 

“ # 

PANITIA GENTJATAN SEN- 
DJATA AKAN BERSIDANG 

'& DI PAN MUN JOM. 
“Seorang djurubitjara hari Senin 

Pyung Yung Tai hari | 

dari 
Dikatakan | 

  

atom dan hydrogen dan dalam em 

ketika diadakan perdebatan men 
was ledakan bom hydrogen Rusia 
telah dapat memperketjil kelebihan Amerika sebesar tudjuh tahun dalam th. 1945 mendjadi. hanja 
9 bulan. Dikatakan oleh menteri pertahanan, bahwa dalam-.dua tahun Rusia akan mempunjai ,,tju 
kup banjak bom2 hydrogen” dan dalam dua tahu 
melakukan gempuran terhadap 

De Greef menerangkan kepada pa 
ra senator, bahwa dewasa ini kekua 
jan militer antara. barat dan timur 
adalah seimbang. Dikatakannja bhw 
Rusia mempunjai "keunggulan da- 
lam. sendjata2 klasik, sedangkan AS 
mempunjai kelebihan  sediki, dalam 

hal sendjata2 atom”. Akan tetapi se 
sudah dua tahun keseimbangan itu 

  

Dianggap Me- 

musuhi USA 
Pendapat Bbrp Pemim- 
pin Pilipina Mengenai 
Politik ., Asia Utk Asia” 

PEMIMPIN2 pemerintah dan 
kongres Filipina Rabu pagi kema 
ren mengadakan pertemuan utk. 
menentukan faktor2 politik dan 
ekonomi jang harus dikandung 
oleh politik luar negeri Filipina jg 
didasarkan kepada sembojan 
»Asia untuk bangsa Asia.” Menu 
rut kalangan2 politik di Manila, 
suatu definisi jang tepat perlu di 
susun untuk menggambarkan arti 
ig sebenarnja dari sembojan itu, 
mengingat banjaknja pertentangan 
penafsiran dalam hal ini. 

Beberapa pemimpin  kongris 
telah mengatakan, bahwa konsep 
Si itu mungkin ditafsirkan sebagai 
permusuhan terhadap Amerika 
Serikat, jang selama ini mendjadi 
sekutu Filipina sedjak Filipina   

untuk membitjarakan mas'alah 
pa paced person”. Sidang itu akan 

dakan atas permintaan fihak Uta 
ra dan komando PBB menjatakan 

  

  

lusioner setelah 
menjatakan bahwa el Abdel 

tadi, bahwa Dewan Revolus'oner 

akibat pengumuman perletakan 
minggu jang lalu dan kini sega 
lagi. 

Menurut wartawan U.P. di Kairo, 
Walter Collins, kekuasaan dan pe- 
ngaruh djenderal Nadjib kini ber- 
tambah besar, tidak sadja antara 
rakjat Mesir tetapi djuga dalam ten- 
tara. Latar belakang perobahan ba- 
ru itu telah diketahui oleh U.P. dari 
wing-commander Abdel Latif Bogh- 
dadi, presiden mahkamah revolusio- 
ner. 

Menurut Boghdadi, keputusan 
memulihkan Nadjib oleh kabinet 
dan junta militer mengikuti per- 

— GAMAL ABDEL NASSER — 

kembangan hari Minggu jang da 
pat membawa akibat2 buruk ka 
rena tuntutan2 1 jang diadjukan 
oleh djenderal Nadjib.. Antara 
lain Nadjib menunutut  supaja 
angkatan bersendjata - bersumpah 
setia kepadanja. Selandjutnja Na 
djib menjatakan kepada Dewan 
Revolusioner bahwa ia menanti- 
ikan djawaban atas tuntutan2nja 
pena hari Senin djam 15.00 

Dewan tadi segera mengada- 
kan sidang darurat, demikian di- 
terangkan selandjutnja oleh Bogh   & dadi. Selama sidang ini, presiden 

| RRT Adakan Rasionalisasi Pegawai?nja 
rentjana 5 tahun, jang menuruy -ha- 
rian tsb banjak memerlukan biaja. 
Rentjana 5 tahun ini pada “dasarnja 
ditudjukan kepada pembangunan in- 
dustri. & 

| Menurut harian tsb, pada masa 
peralihan RRT telah banjak mendiri 

administratif. | Setelah 

Ikelebih-lebihan dikurangi, sedang untuk  membiajai penjelenggaraan keadaan mendjadi stabil, maka ba- 
"3. # 

  

# 

. Kekuasaan .Nadjil 
Bertambah Besar 

Nasser Djelaskan Sebab2 Nadjib Diang- 
kat Kembah Sebagai Perdana Menteri 

SEBUAH KOMUNIKE jang d'amumkah oleh Dewan Revo- 
Ma pertemuan dengan djenderal Nadjib 

usulkan supaja djenderal Nadib dipul hkan kedalam djabatan2nja 
jang lama. Nasser sendiri kembali memangku djabatannja jang da- 
hulu jakni wakil perdana menteri. Dikatakan dalam komunike 

menghilangkan segala tanda2 tentang terdjadinja perobahan sebagai 

Tia mengetahui betapa ' besar bahaja' 

     

Gamal Nasser sendiri telah meng- 

telah mengamb:l keputusan untuk 

djabatan oleh djenderal Nadjib 2 
la sesuatu akan mendjadi normal 

Dewan Negara memberi tahu, 
bahwa Nadjib menuntut djuga 
supaja diadakan plebiscit menge- 
na pembentukan suatu republik 
dan mengadakan pemilihan 
umum untuk presiden. Nadjib 
menuntut supaja tiket pemilihan 
hanja berisi 2 pertanjaan jang 
harus didjawab dengan ,,Ja” atau 
»Tidak”, jakni (1) Apakah harus 
ada republik? dan (2) Apa Nadjib 
harus djadi presidennja ? 

Tetapi pada achirnja tuntutan Na- 
djib telah ditolak. Tentang penolak- 
an ini telah diberitahukan kepada 
Nadiib jang kemudia, datang meng- 
hadiri sidang darurat tadi. 
Dalam sidang itu achirnja - para 

menteri dapat mejakinkan djenderal 
Nadjib bahwa ia harus menerima 
baik usul Nasser jang 'menghenda- 
ki ia mendjadi lagi presiden Dewan 
Revolusioner, perdana menteri dan 
presiden republik Mesir. 

Sementara itu wakil perdana men- 
tzri Mesir Letnan-Kolonel Djamal 
Abdul Nassir mengumumkan Selasa 
bahwa ia akan beristirahat selama 
5S hari, atas nasehat dokter. Keteras 
ngan tadi diberikannja sesudah -ia 
menghadliri sidang Dewan Revolusi. 
Kepada wartawan AFP dikatakan: 

nja bahwa ia telah melepaskan ke- 
dudukan sebagai Ketua Dewan Pe 
volusi dan Perdana Menteri, karena 

jang mengantjam Mesir dan revolu- 

Diterangkannja bahwa selama per- 
kembangan2 terachir ini di Mesir, 
kaum imperialis dan partisan regime 
lama mengita bahwa dalam peme- 
rintahan. Mesir telah timbul perpe- 
tjahan dan oleh sebab itu golongan? 
tadi mentjoba memperoleh keuntu- 
ngan daripadanja. 

Tapi, dalam menghadapi bahaja 
ini, kata Abdul Nassir, ,,kita semua 
bersatu kembali dan kembali kepa- 
tia keadaan jang ada sebelum krisis”, 
Kedua tudjuan utama Revolusi 

Mesir tidak berobah, kata Abdul 
Nassir, jaitu kembali kepada kehi- 
dupan konstitusionil dan penarikan 
kembali pasukan2 Inggris dari wila- 
jah Mesir. (Antara-AFP), 

  
njaknja badan2 administratif itu me 
njebabkan kurangnja pembagian ker 
dja dalam arti kata jang sebenarnja, 
sungguhpun djumlah pegawai: ada- 
lah terlampau besar. Kenjataan jang 
demikian ini telah menelan banjak 
sekali biaja2 administratif jang se- 
sungguhnja tidak perlu. Demikian 

.kemuka, 

(dana Menteri Nehru akan disertai 

memperoleh kembali kemerdeka- 
annja. Sembojan .,Asia untuk 
bangsa Asia” mula2 didengung- 
kaif oleh pembantu menteri luar 
negeri Leon Maria Guerrero da 
lam pidatonja dimuka para maha 
siswa Universitet Manila sebulan 
jang lalu. Sedjak itu, sembojan 
tsb. disokong oleh pemimpin2 ter 

“seperti wakil presiden 
   

    

   

    

IA. ALER PRESIDEN DIREC- 
TUR K. L. M. 

Harian ,,Vaderland” jang terbit d' 
Den Haag mewartakan bahwa alasan 
jang dapat dipertanggung djawabkan 

Untuk Menduga bahwa dalam bebera 
pa hari jang akan datang ini luite- 
nant-generaal vlieger bu'ten dienst I. 
A. Aler, bekas staf angkatan udara 
Belanda diangkat mendjadi presiden 

directur KLM. 
Menurut harian tersebut pengang 

katan Aler ita akan mulai berlaku 
pada tanggal 1 Mei jang akan da- 
tang. 

Mendjelang 
Komp. Asia 
Mungkin Akan Bitja- 
rakan Adanja,,Infiltrasi 
Komunis" Dinegara2 

Jg Bersangkutan 

LIMA Perdana Menteri Asia 
Tenggara akan membitjarakan 
saran2 mengenai penjelenggaraan 
pertahanan bersama didalam per 
temuan jang akan diadakan mulai 
te. 28 April sampai 1 Mei di 
Kolombo. Demikian U.P. kabar 
kan. Diduga, bahwa soal2 perta 
hanan dan politik akan diutama 
kan didalam pembitjaraan2 antara 
pemimpin2 Pemerintah Birma, 
Ceylon, India, Indonesia dan Pa 
kistan,. 

Pa resmi dalam pembitja 
raan2 itu tak ada dan soal2 lain 
jang mungkin dibitjarakan ialah 
soal ,infiltrasi komunis” didalam 
“daerah mereka, kerdjasama ekono 
mi, Soal keuangan dan industri. 
Para Perdana Menteri Birma, 
Indonesia dan Pakistan akan di 
sertai oleh isterinja, sedang Per- 

'puterinja Indira Gandhi dan Ra- 
ghayan Pillai, Sekertaris Dijende 
ral Kementerian Luar Negeri 
“India. Konperensi tersebut akan 
diadakan diruangan kabinet di 
gedung Senat dan dipimpin oleh 
P.M. Ceylon Sir John Kotelawala. 
Demikian -U.P. “kabarkan dari 
Kolombo. (Antara) 

Me Carthy Da- 
e lam Bahaja ? 

PENDJAGA keamanan hotel 
'Waldorf Astoria di New York 
(pada hari Selasa menerangkan 
kepada polisi, bahwa seorang 
jang bitjara dengan logat 
Spanjol menilpon kepada hotel 
untuk mengatakan, bhw, akan 
sberdjadi jang menaikkan bulu 
roma” terhadap sonator Mac- 
Carthy jang pada waktu itu 
menginap dalam hotel tersebut, 
Orang jang tidak dikenal itu 
segera menggantungkan pesa- 
wat tilpon sebelum dapat dise- 
lidiki darimana ja menilpon, . 
MeCarthy pada Senin rialam 

berserta isteri mentjatatkan 
nama dalam hotel setelah ia ti- 
ba dari Miami di New York. 

Seorang  djurubitjara hotel 
tidak man memberikan sesuatu 
keterangan tentang peristiwa 

sb, (Antara) |: 

    »Harian Rakjat”, (Antara—Rcuter). 

Menekan nyah ssi 

Lamb ga K 

ne 
va 

enam yi ba tan ag 

Thai Gt 2 Mah kita amertan Op Bay dagah Kata 2x01 sigap, Kusta nam Wib P9 

  

itu. (U.P.), 

  

  

  

2 Th Lagi Rusia Bisa 
MembomillydrogenAS . . 
Kekuatan Militer Blok Barat Dan Timur Seimbang 

RUSIA SEKARANG hanja ketinggalan 9 bulan dari Amerika Serikat dalam pembuatan bom2 
: pat tahun akan sudah mempu njai tjukup banjak pesawat2 pem 

bom berat suntuk melakukan gempuran terhadap A.S.”, demiki an dinjatakan oleh menteri perta 
hanan Belgia, Emile de Greef, hari Selasa dimuka senat. De Greef jang berpidato dimuka senat 

genai perdjandjian masjarakat pertahanan Eropa, menjatakan, bah 
Jala menundjukkan, bahwa Rusia dalam bulan Agustus tahun jg 

A.S.” 

akan berachir, djika Rusia sudah da 
pat menandingi A.S. dalam ' perkem 
bangan2 atom. Dikemukakan, bhw 
Rusia mempunjai kurang lebih 30 
buah divisi jang ditempatkan di se 
pandjang 1'rai besi, sedangkan “nega 
ra2. barat hanja mempunjai 20 divi- 
si. Berdasarkan ini maka barat tidak 
dapat mengharapkan untuk menahan 
setiap serangan jang tiba2. 

Menteri pertahanan Belgia me 
lukiskan daerah bahaja di Eropa 
sebagai - ,,guadrilateral” (empat 
SISI), | jang terbentang dari laut 
Baltik sampai  ke-pegunungan2 
Swiss, dan dari batas tirai besi 
hingga perbatasan Nederland, Pe 
rantjis dan Belgia. Pertahanan ke 
dalam didaerah seluas ini menu 
rut pendapatnja hanjalah - dapat 
dilakukan dengan ikut sertanja 
divisi? Djerman. 

Dikatakan oleh de Greef.. bah 
wa divisi2 Djerman akan disebar 
kan. keseluruh daerah ini dan de 
ngan demikian akan  mentjegah 
timbulnja pemusatan2 ' pasukan2 
Dierman, sebagaimana telah di 
Chawatirkan oleh beberapa sena 
tor sebelumnja. dalam perdebatan 
itu. (UP) 

Pada hari Selasadi Medan, Kapten N. Sembiring, komandan resimen III 
7 dinaikkan pangkatnja djadi Major. 

Gambar: Kolonel Simbolan meletakkan tanda pangkat padanja. 

dari Territorium Sumatra Utara, 

n tjukup banjak pesawat2 pembom atom 
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suntuk 

Taiwan Sedang 

Siapkan Diri : 
Untuk Melakukan Se- 

rangan Ke RRT 
BEKAS menteri udara Inggris, 

Arthur Henderson dari partai La- 
bour, hari Rebo mengadjukan perta 
njaan2 kepada menteri luar negeri 
Anthony Eden mengenai kegiatan2 

marsekal Chiang Kai Shek kepala, 
pemerintahan. Tiongkok Kuomin- 
tang di Taiwan. Antara lain ia akan 
menanjakan, apakah Eden telah men 
ijurahkan perhatiannja kepada ,.ke- 
terangan2 resmi dari pemerintah 

Tiongkok Kuomintang dengan per- 

entaraan perdana menterinja pada 
igl. 4 Maret, bahwa Tiongkok Kuo- 
mintang sedang melakukan  persia- 
pan2 uniuk menjerang RRT”. .Selan 
djutnja Henderson. akan menjatakan 
pula, apakah “,,mengingat akan di 
udakannja konperensi Djenewa me- 
ngenai masalah Timur Djauh, Eden 

ukan mengadakan perundingan2 de- 
ngan Amerika Serikat dengan mak- 
sud mentjegah dilakukannja persia- 
pan2 untuk melakukan serangan 
yu” (AFP). . . 

  

  

  
  

Sudan Bisa Geger Lagi 
Djuga Suasana Dikota2'Besar Di Ma- 

gat Buruk 
MENTERI NEGARA Inggris utk kementerian negeri 

Selwyn Lloyd, ketika tiba sr ibadon pada hari Na Sa. 
toum menjatakan bahwa di Sudan dewasa ini 
mungkinan?2 akan terdjadinja kerusuhan2 
bahwa situasi di Sudan dewasa ini masih 
bersama itu ia mengatakan pula tentang 
alat2 kekuasaan disana akan dapat bekerdja. 

roko San 

Ia menekankan “bahwa kedua 

partai di negara itu kini hendak- 

nja mau bersikap saling memberi 

dan menerima mengenai pendirian 

pendirian masing2 dan tidak, me 

murut Lloyd, mengambil djalan jg 

bersifat. provokatif. Selandjutnja 
ia menambahkan bahwa ikut tjam. 

pur Mesir.dalam masalah2 Sudan 

adalah suatu tindakan provokatif. 

Mengenai terdjadinja  kerusu- 
han2 pada tg. 1 Maret di Khar. 

toum Lloyd mengatakan , massa 

rakjat berteguh hati utk menun- 

djukkan keinginan mereka untuk 

kemerdekaan, akan tetapi setelah 

Nadjib dibawa ke istana oleh ba 
risan pengawal, massa itu berge- 

rak menudju ke istana dan ber- 
demonstrasi disana.” 

Lloyd sangkal tuduhan? 

Nadjib. 
Atas pertanjaan, selandjutnja 

Lloyd menjatakan bahwa di Su- 
dan kini masih terdapat kemung- 
kinan2 jg besar sekali akan ter- 

djadinja kerusuhan2 lagi. Dalam 

pada itu ia menambahkan bahwa 
ia berpengharapan bahwa pembu 

kaan Parlemen Sudan pada hari 
Rabu ini tidak akan terdjadi dgn 

jusiden2. 

Atas pertanjaan bagaimana pen 

dapat Lloyd tentang, tuduhan2 Na 

“djib bahwa Inggris jg menghasut 

hasut kerusuhan2 Ket Sudan itu, 
Lloyd.mendjawab itu tidak benar, 

Achirnja Lloyd. mengatakan 

bahwa di Sudan tidak ada saling: 

pertjajamempertjajai antara ka- 

binet dan pegawai2 pemerintah. 
,Suasana buruk di kota? 
besar Marokko”. 

Sementara itu  Residen-djende 
ral Perantjis utk Marokko, Al 

phonse .Guillaume, Selasa. menga 
takan dalam konperensi pers, bah 

wa keadaan Gi Marokko ,,pada 
umumnja baik”. Tetapi di kota2 

hesar, terutama » di Casablanca, 
buruk. Keadaan di Casablanca 

buruk, sesudah terdjadi kegiatan2 

gerilja disana”, kata Guillaume, 

Dikatakannja bahwa  kesuka 

ran2 besar ditimbulkan ' karena 

angka kelahiran di Marokko dgn 
tjepatnjas bertambah besar, pen- 

duduk kota2 jg bertambah padat 

itu menimbulkan pengangguran. 
Dikemukakannjasbahwa gadji2 

telah dinaikkan 10 pCt, tapi tak 

mungkin sekarang dinaikkan lagi, 
karena beberapa industri tertentu 

sudah menghadapi kesulitan2, ka 

ta Guillaume. (Antara—AFP), 

Bagi Penjiar2 Kabar Je 

  

Selasa dari Khar- 

g masih terdapat ke- 
baru. Ia mengatakan 
menguatirkan, meskipun, 
pengharapannja bahwa 

Hukuman2 Be- 
rat Di Turki 

  

Menggontjangkan Stabi- 
litet Keuangan - 

SESUDAH 2 hari lamanja 
berdebat dengan kesentnga 
maka parlemen Turki Selasa 
telah menjetudjui sebuah un- 
dang2, jang akan smend jatuh- 
kan hukuman berat atas dir! 
neng jang HN ka- 
ars jang mungkin d t mem- 

bahajakan Station Politik 
atau keuangan, atau pun meng- 
golakkan pendapat umum, Di- 
bawah undang? ini, penulis2 
atau pemilik2 suratkabar jang 
muat berita? tsb. tadi dapat di 
djatuhi hukuman pendjara sam- 
pai 3 th. dan denda2 berat, Dju- 
ga kabar? jg. dapat , Merusak 
kehormatan dan namg baik se- Pe Seorang | warganegara Turki 3 dan mengaduk-aduk kehidupan 
privenja”, akan dikenakan 'hu- 
kuman. (Antara). 

Tak Setudju 
Asia Utk Asia 
Pendapat PM Phibul s1 

“Onggram PERDANA MENTERI Muang" That Phibul Songgram ap anyung 

  

    

ngatakan dalam  konperensi pers, 
bahwa ia dahulu ' sekali” suduesh 
pernah mendengar tentang “Asia " 
untuk Asia”, dikatakannja bahwa. 
sembojan tadi sekarang sudah cidak 
sesuwi lagi dengan zaman”. Pernja- " 
taan tadi diutjapkannja terhadap NA pertanjaan mengenai politiknja, ber- , hubung dengan tiifa2 . As'a untuk 
bangsa Asta” jang achir2 ini dinjas, 
takan oleh wakil presiden Filipina 
Garcia. Phibul Songgram seterusnja 
mengatakan  balwa bani Muang 
Thai lebih. tepat apabila .bekerdja 3 
bersama dengan setiup orang, setiap 
negeri, dan djangan Asia utk Asia, 
Bropa untuk bangs$ Eropa, Amerika 
untuk bangsa Amerika, Afrika untuk 
bangsa Afrika”. Kemudian ditambah: 
kannja: «Sembojan itu akan menimu 
bulkan masalah Mau Mau” (Ant — 

| UP) 
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ea 

| sebesar Rp 125.000,— 

' Merapi KB. Smg., Wal 

| gue itu adalah penje 

“ pon” itu, jang belum dapat diumum- 

RP. 125.000-— UTK. 
ME DIK 
KAN PADA WALIKOTA. 
Hari Selasa tgl. 9 Maret xijam 11 

s'ang oleh Pimpinan Harian , Suara 
Merdeka” telah diserahkan chegue | 

kepada Ke- 
tua Panitya Penolong Kor 3n. 

  

   

  

hb Sosrowerdojo. Upatjara pe- 
Mitrahan bertempat di Kantornja 
Walikota dan disaksikan oleh para 
anggauta DPD, Wedana Kota dan 
beberapa anggauta pengurus Panitya 
tsb. Dalam kata pengantarnja Pim- 
'pinan ,,Suara Merdeka” menjatakan, 

| bahwa penjetoran .uang berupa c 

  

   

  

tama. Djumlah ng Men Pp 
adalah berasal dari sumbangan jang 
mulanja dalam djumlah jang ke- 
Gil2, tetapi keluar dari hati jang tuf 
lus ichlas dari para  pembatja dan 
pemina ,,Suara Merdeka” serta pen| 
duduk Djawa Tengah umumnja sum | 
bangan mana kemudian disafurkan 
melalui harian itu. Dan sumbangan 
itu merupakan pula rasa gotong ro- 
jong dan sympathie dari para pe- 
njumbang terhadap para korban pe 
letusan Gunung Merapi. 

Kemudian setelah menerima pe- 
njerahan  chegue itu, Walikota 
menjatakan rasa kegembiraannja dan 
nfengharapkan, agar rasa sympathie 
dan sifat gotong rojong tadi dapat 'dikenal. .Tiba2 lelaki itu mentjabut 
terus terpelihara dalam menudju kel 
tjita2 dasar falsafah ” Negara kita 
jalah Pantjasila. Dalam pada itu 
Walikota atas nama Panitya dan pa 
ra korban Gunung Merapi menjam 
paikan rasa terima kabihnja kepada 
mereka jang telah memberikan sum 
bangannja dengan melalui ,,Suara 
Merdeka”. 

PENARIKAN COUPON 
SIN MING HUI” 

Bertempat digedung ,.Sin -Ming 
Hui”, djalan Gadjah Mada, Djakar- | 
takota, pada Selasa malam telah di- 
Jakukan “penarikan Extra Prodeo 
Coupon ,,Sin Ming Hui”, dihadapan | 
notaris R. Kadiman, wakil2 kepolisi- 
an, pers dan lain? para undangan. 
Dalam pidatonja tuan Tan Kwie 
Sing, ketua ,,Sin Ming Hui”, menjata- 
kan terima kasihnja kepada instansi? 
jang telah memberi bantuan sampai 
terlaksananja usaha ..coupon” itu, 

mi djuga kepada kalangan da- 
gang dan penduduk seumumnja. Di- 
terangkan, bahwa pendapatan .cou- 

kan banjaknja, akan digunakan un- 
fuk keperluan usaha2 ,,Sin Ming 

   
     

Panai 

   

Ikang terai besi. 

- Hui”, seperti mendirikan rumah sa- 
. kit, gedung2 sekolah dan poliklinik2. 

Hadiah nomor satu adalah sebuah 
' Volkswagen sedan. Sampai dengan 
nomor 8 terdiri dari satu hadiah sa- 

. dja. Selandjutnja ada jang 5 hadiah? 
seperti radio, arlodji, lontieng dan 

      

   

  

   

      

   

        

   
    

  

   
   

Ba: 

Jah 
“ 

sendok garpu, sementara hadiah pe- 
na Parker ,,21” dikeluarkan sebanjak 
30 buah 

| helai handuk mandi. 
Gate pertama: Volkswagen se- 
dan de Luxe No. 392757: 2. Philips 
salon nata. No. 513340: 3. Sepeda 
motor D.K.W. 250 ce, No. 597o1!: 
4. Alpino bromfiets No. 330558: 
5. Mesin tjutji Hoover No. 582749- 
$ Mesin tulis baby ,.Hermes” | 

2566: . 7.. Sepeda Perempuan Ro- 

uah dam hadiah hiburan sedjum- veni telah ada 12 Veem Nasional di 

Ira djam 15.00 sampai 18.00. Pada 
“hwaktu itu 

“Ipergumakan oleh para peladjar C 
Ne EN ena Ea pel adjar CES bersama2 “dgn. “Ir. Is 

1 OBAT KUAT. 

(| Seorang pegawai pabean Tandjung | 
Priok Djakarta, bernama J. K. Ra- 
wung, hari Senen didjatuhi hukum- 
an pendjara 1 tahun 4 bulan, kare- 
na telah menjelundupkan obat 
kuat” kolesom sampai 10 kg. dan 
'arlodji tangan sebanjak 74 buah. 

Pendapat Sir-pong, rupanja itu pe- 
(gawai jang “jurang “sudah merasa, 

calau bakal didjebloskan pendjara. 
Makanja tjotjok jang ditj.ri, | obat 
Ikuat supaja bisa kuat dan “tahan 
meringkuk di pendjara. Dan arlodji- 
nja buat menghitung, sampai berapa 
iribu menit ia akan “berada dibela- 

Ja, wala-wala kuwata............ 

  

& 

KRIMINALITEIT DALAM 
24 DJAM. 

Beberapa kedjadian dalam kota Se 
marang pada tgl. 7 Maret j.l. me- 
nurut laporan polisi adalah sbb.: 
— SEORANG wanita- bernama 

L.E.N. ketika naik sepeda di djalan 
simpang empat Pandanaran telah di 
hentikan oleh seorang lelaki jang tak 

saputangan dari saku jurk wanita 
itu, jang didalamnja ada uang tunai 
Rp. 55.—. Orang lelaki kemudian 
lari dengan bersepeda. k 
— SEBUAH sepeda merk Fongers 

no. 01952-6-16 jang berada dimuka 
rumah di Gang Warung telah di- 
samber oleh ,ilap2 sepda”. Sepeda 
itu seharga Rp. 750,— dan milik 
seorang wanita tinggal di Mritjan. 
2 SEBUAH tas dari kain beris' 

matjam? barang dan perhiasan jang 
seluruhnja seharga Rp. 1460.— te- 
lah digondoi oleh pendjahat disebu- 

ah toko di Kranggan Timur. Ba- 
rang? itu milik seorang dari Bodja. 
— TELAH ditahan untuk semen- 

tara seorang penduduk di  Nadri 
Sendang bernama M. usia 51 tahun, 
karenastelah memukul -beberapa kali 

pada bekas isterinja dengan .kaleng 
kosong. Bekas isterinja itu menda- 
pat luka2 pada kepalanja dan xini 
dirawat di RSUP. » 

GABUNGAN VEEM 
NASIONAL. k 

Sesudah mengadakan pertemuan 
dengan Walikota Semarang,  baru2 
ini, maka para Veem Nasional di 
Semarang kemudian membentuk 

persatuan dengan nama Gabungan 
Veem Nasional atau singkatnja: Ga- 

veni. Susunan pengurus Gaveni un- 
tuk sementara terdiri dari Ketua: 
sdr. Slamet Tirtosubroto: Wakil Ke- 
tua: Kusdinar, Sekretaris: Imam Su- 
tarto: Bendahara: Subardi dan Ko- 
misaris: Danusubroto. Anggauta Ga- 

Semarang. 5 

» PEMANDIAN DITUTUP. 
- Pemandian K. B. Smg. di dji. Sta- 

ret akan ditutup untuk umum anta- 

pemandian tsb.. akan di- | 

  

  

'OLISI MENGAMBIL TINDA- KEP. INSPEKSI PEN. MASJA- 
KAN DLM PERISTIWA RAKAT PINDAH KE SRAGEN 

» NASIONAL”. 1 
Dari Jogja telah terdapat "kabar, ri 1954 jl. telah 

Terhitung mulai 
ipindahkan dari So 

  

tanggal 1 Djanua 

bahwa polisi sedang mengambil tin 

dakan terhadap orang2 dari Rehabli 
tasi Centrum Solo jang dengan bera 

an terhadap kantor harian 'Nasio- 
nal” Jogja dan menganiaja beberapa. 

mai-ramai telah mengadakan perusak selandjutnja 

lo ke Sragen, Kepala Inspeksi Pendi | 
dikan Masjarakat Daerah Kota Be- 
sar Surakarta, S. Padmow'rojo, jang 

   

pala Inspeksi Pendidikan Masjarakat 

Kabupaten Sragen. 

ndjabat Un Ke-f. 

“Igelisahan dikalangan pers jang meng! - Sabtu malam tgl. 13-3 jad. 

|kim sendiri jang membahajakan ke tundjukan Wajang Kulit bertempat di 

orang wartawannja beberapa waktu ' enggantinja $ 
jang lalu. Dalam pada itu sekretaris pala Inspeksi Pendid kan 

dari Djaksa lah diangkat Pratiktio, sebelum itu 

Agung, bahwa sebelum polisi Jogja Penata Usaha dari Inspeksi Pendi- 

mengambil tindakan, Djaksa Agung ' dikan Masjarakat Propinsi Djawa 

telah memberi perintah kearah itu. | Tengah di Semarang. 
Sebagai diketahui, peristiwa ,.Nasio | $ 23 "3 

nal” Jogja ini telah men'mbulkan ke DALANG WANITA. 
oleh 

anggap serbuan beberapa puluh ang 'Panitya Korban Merapi Kota Besar 
gota R.C. itu sebagai permainan-ha Surakarta akan diselenggarakan “per 

ro mendapat keterangan 

merdekaan pers dan melanggar dhu- gedung Sasonosuko Lodjiwetan, jang | 

- Adapun penggantinja sebagai Ke-| 
1 : Masjara- | 

Igjenderal S.P.S. Sudarjo Tjokrosiswo kat Daerah Kota Besar Surakarta te | ' 

kum, jang sangat disesglkan oleh pi akan dima'nkan oleh Dalang Wanita 
jawab dika hak? jang bertanggung 

langan pimpinan 
trum djustru karena diwaktu 
achir2 ini pers banjak memberi ban 
tuan untuk usaha? rehabilitasi itu. 

PABERIK SUSU KEDELE DlI- 
—— HARAPKAN SELESAI 

Paberik susu kedele dan  katjang 
jang sedang dibangunkan oleh peme 
'rintah di Jogja dihdrapkan dapa, se | 
lesai tahun ini, sehingga pembagian 
bubuk susu kedele dan katjang ha- 
sil paberik tsb. dapat dilakukan da- 
lam bulan Djanuari 1955. Demiki- 
an diterangkan oleh UNICEF. 
FAO telah menawarkan beasiswa: 

kepada mereka jang suka bekerdja 
pada paberik itu dan akan berusaha 
mendapatkan seorang ahli untuk di 
pekerdjakan distu untuk masa2 per 
tama. 7 

KUDUS» 
atas Papan. 

Guna mendjaga kesehatan chusus 
bagi para buruh rokok di Kudus, 
pada pertengahan bulan jang lalu 
di Kudus telah didirikan sebuah po 
liklinik atas usaha Dana Sosial Bu 
ruh Rokok Kudus, jang keuangannja 
diperoleh dari iuran sebanjak 12 96 
dari upah segenap buruh jang diba- 
jarkan oleh madjikan dan kenaikan 

Rehabilitasi Cen- : 
jang | Pertundjukan tsb tidak “Botani Grombolan Beladj ar 

— Bahasa Peranfjis 
Mengadjar Gerombolan2 

'tor didjemput oleh SSSS 

PON en ROKOK "KL 

dan Nijaga (pemukul gamelan) Wani 

sung semalam utuh, sedang penda- 
Ipatannja 100 pCt untuk menolong 
Korban Merapi. Dalang tsb berasal 
dari Klaten dan bernama Supadmi.. 
Adapun harga kartjis  d'tetapkan 

Rp. 10—, Rp. 5— dan Rp. 2,50. 

LM.S. ADAKAN KUNDJUNG- 
AN PERSAHABATAN. 

Sabtu jl. serombongan terd'ri dari 

Ik. 70 orang pengendara sepeda mo 
tor dan sepedakumbang jang terga-| 

mengadakan kundjungan persahaba- 
'tan kekota Solo. , 

Di Bojolali I.M.S. bagian Spedamo |. 
(Sarekat | 

Spor Spedamotor Surakarta) dan di 
Banjudono I.M.S. bagian Kumbang 
didjemput- oleh PSKS (Persatuan 
Sport Kumbang Surakarta), untuk se 
landjutnja bersama2 menudju kota/ 
Solo. 

Hari M'nggunja ILM.S. bagian Spe 

damotor bersama2 dengan SSSS per 
gi ke Tawangmangu, sedang I.M.S. 
'bagian Kumbang bersama2 dengan 
|PSKS mengadakan keliling kota So- 
.lo. Siangnja djam 13.00 rombongan 
I.M.S. tsb kembali ke Semarang. 

MAGELANG 

  
  

(Dr. TT 

RAPAT TANPA IDZIN MEN- 
DAPAT DENDA Rp. 50.— 
Sidang Pengadilan Negeri Mage- 

lang dibawah pimp'nan hakim M. 
' Sudirman hari Senen tg- 8 Maret jl. 
telah mendjatuhkan hukuman denda 
Rp. 50,— atau mendjalani hukuman 
kurungan selama 10 hari, atas diri: 

25 sen untuk tiap? kg. tjengkeh jang 
langsung diselenggarakan oleh Per- 
satuan Perusahaan Pengusaha Ro- 
kok Kudus (P.P.R.K.). Beaja pendi- 
rian poliklinik tersebut membutuh- 
kan uang sebesar Rp. 15.000,— se- 
dangkan tiap? bulan untuk beaja pe 

dion pada hari Kemis tgl. 11 Ma-'"- 

   

yal Enfield No. 29551: 8. Sepeda berkenaan dengan peringatan hari 
— laki2 Royal Enfield No. 278152. ulang tahnu ke-38 dari sekolahan 
Ba aa IAN e- aan tersebut. « 5 

.OPR di Bulu Stalan, Sing. Barai, PEMUDA MUSLIMIN 

meliharaannja dibutuhkan sebesar 
Rp. 2.000,—. 

Rata2 75 orang buruh rokok x 
tiap harinja berobat pada poliklini 

|itu. Kini direntjanakan untuk men 
drikan pula poliklinik bersalin.-— 

“Da Ti 

: gn 

| MENTERI P. U. & T. TIBA 
nteri Pe 

na & "NEbIS 1 

  

ar Karjo- 
menggolo dan Ir. Agus Prawiranata 
masing2 Kepala bagian Djalan2 dan 
Pengairan pada Kementerian tsb.,      

   
   
   

  

   

  

   
   
   
   

        

   
     
   

kini mengadakan undian. barang ke 
akan pengawasan fihak jang 
berwadjib. Uang pendjualan surat 
undian itu jang 1096 akan disum- 
bangkan “pada korban Gn. Merapi. 
Surat undian tiap lembar berharga 
Rp 2,—, dan telah mulai didjual se 
djak tgl. 7 Maret. Penarikan undian 

| akan dilakukan pada tgl. 25 April 
j.a.d. bertempat di Kelurahan Bulu- 

“ stalah Semarang. — 23 
KEDJUARAAN TENNIS 

5 INDONESIA 1954, 
| Persatuan Lawn Tennis Indonesia 

di Semarang kini mengadakan per- 
pan2 untuk menjelenggarakan ke 

INDONESIA. : 
Susunan pengurus Pemuda Musli 

min Indonesia Tjb. Semarang untuk 
tahun 1954 adalah sbb: Ketua dan 
Wakilnja: Sardjan Mokotoloy dan 

Moch. Tojib. Penul's I dan H: Basi 
run dan Sugiarto. Bendahara: Soeki 
ran. Dan dibantu oleh beberapa 
orang sebagai komisaris. Alamat “di 
Kp. Krakatau III/20 Semarang. 

  
DIADJAK PERGI KEMUDIAN 
DIRAMPAS PERHIASANNIA. 

Sorang. wanita Tionghoa bernama 
K.H.N. di Karangwulan pada Senen 

' 1ggai pagi jbl. telah ,digondol” dengan se- 
Wunggan tennis Indonesia (internasio buah mobil persoon jang tak dike- 
Nu 954 bertempat dilapangan djl.'nal, dan kemudian dengan antjzman 

. Mugas Semarang, Jaitu pada tanggal sendjata api perhiasannja wanita itu 
— 45, 16,17 dan 19 April 1954 sedang seharga Rp. 950,— dirampas oleh 

kan tgl. 11 April hanja untuk pema-| pengemudi mobil di djl. Gombel 
'n2 Kares. Semarang. Uang juran un ,Smg. Menurut laporan poisi, djalan- 
tuk singlas Rp. 15,— dan doubles jnja kedjadian adalah sbb.: wanita 
1p. 12,50 seorang. Penutupan pen-: itu semula sedang naik betjak di djl. 
Pa Maret 1954. “Untuk | Karangtempel pada kira2 “djam 9 
pemain dik r Kares, Semg. diharus pagi. Tiba2 dihentikan oleh sebuah 
kan bersedia gilapangan tgl. 16 April mobil persoon jang tidak dikenal 
“jam 7 pagi. Pendaftaran kepada sdr| nomer dan pengemudinja oleh wa- 
Lonosoeprodjo, Tjandi Baru 2-6, Se'nita itu. Kemudian wanita tsb. di- 
marang telp. kantor 2139 sampai adjak naik kedalam mobil itu. Ti- 
djam 2 dan sesudah djam 2 telp. |dak disebutkan dalam laporan, adja- 
Tjandi 231 atau Semg. 2337: Ikan itu dengan paksaan atau tidak. 
Panitya penjelenggar jang terben Mobil lalu dilarikan  kedjurusan 

tuk terdiri dari Let. Kol. Saragih: ke Ungaran. Tetapi setibanja di djl. 

    

  

       
   

   

    

   

  

   

    

   

      

    

       

      

   

    

    

tua, Mr. Liem Tjoen Hoo, wk. ke-' 
tua, Pen. I, HI R. Lonosoeprodjo, Sa 
foedin: bendahara I, II Liem Ngo 
Soen, Lie Kiat An, wasit Yap Chong 
Djien dengan dibantu beberapa pu 
Jah orang Iagi jang meliputi: pelba 
gai bagian jang lengkap. 

  

dari .Top-k     

    

    

GGAL 13 dan 14 

  

Menghibur sambil beramal | 
an Melihat PERTUNDJUKAN AMAL 

Korban Gunung Merapi 
, Orkes Studio Radio - Djakarta" 

HRI dengan DAGELANNJA” 
SENIAN, BO DJ O NG, SEMARANG. 

MAART 1954 Djam 20.— 
di urung” 

Gombel mobil dihentikan, dan ter- 
djadilah kedjadian sebagaimana ter- 
sebut diatas. Achirnja wanita itu di- 
turunkan, dan mobil terus lari ke- 

djurusan Ungaran. Peristiwa ini se- 

dang dalam pengusutan fihak jang 
berwadjib. 

?'— Tentu-puas 

- Djangan sampai kehabisan ! ! 
   
   

    

        

    

  

   
     

    
       

(0.0. Belilah kartjis sebelumnja di : 
110, B 58  C.H.T.H. — Gg. Tengah. 

& Studio R.R.I. — Semarang. 
: AMERICAN Salon, Peko- 

ar djan 83 Semarang. 

        LIL — Rp. 15.- KI, NI — Rp. 10.- 

  

senar "- nara na Nb ” pa 

DIDJUAL: Bubukan Banga PYRET HRUM 
“Kadar - toxinenja TERPELIHARA, sebob : 

/ a. pengeringan dengan mesin modernj 
b. disimpan dan dikirim dalem drum jg 

| rapat (luchtdicht). 

bahan Obatnjamuk, tinggal pakai. 

WI Pesanan langsung kepada: 
( DANA MILIK SURAKARTA 

an - DJALAN KISMOPRODJO 4 - SOLO” 

  

  

HP untux 

  

bang. Setelah berkundjung k 

kediamannja Gubernur Budio 
'Watugede Smg., 

ipat 
— di 

an. 
akan mengadakan penindjauan 

daerah2 jang 
sebagaimana pernah kita kabarkan. 

di- 

berlangsung pada tgl. 7 Maret jl. ke 
tjuali mengambil keputusan tentang 
konsolidasi organisasi, djuga meng- 
ambil resolusi2 sbb: 1. Menuntut ha 
pusnja tanah partikulir. 2. Menuntut 
hapusnja hukum Agraria jang kolo 
nial dan agar diganti dengan hukum 

menguntungkan rakjat banjak. Dalam 

pada itu djuga diambil keputusan un 
tuk mengirimkan kawat berduka tji 
ta kepada keluarga Major Suparta- 
widjaja di Djakarta. : 

JAJASAN BENTJANA ALAM. 

ngah di Semarang telah menerima 
bantuan uang untuk para korban 
Gunung Merapi dari: Jajasar Ben- 
tjana Alam Tjabang Demak Rp. 6. 
000,—: Jajasan Bentjana Alam Kota 
Besar Tegal Rp. 2.000,—, Djumlah 

Rp. 8.000,—. 

Ie 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 12 Maret 1954: 

    
Djam 06.10 Tango: 06.45 Njanji- 

an Hanafi dll.: 07.15 Petikan dari 
discotheek: 13.15 Suara Lena dan 

Sutinah: 14.00 Hiburan siang, 17.05 
Taman Peladjar: 17.45 Gending2 
Santiswaran: 18.00 Bunga Rampai: 

18.30 Bunga Rampai (landjutan), 
19.30 Lagu2 Tionghoa: 20.30 Kese- 
hatan Rakjat: 20.45 Njanjian Rany: 

21.15 Dari dan untuk pendengar: 
22.20 Malam meraju: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 12. Maret 1954: 
Djam 06.03 Chasidah: 06.45 Asiah 

Ramlee dan Edah: 07.15 Langgam 
krontjong: 07.45 Maria  Zamora: 
12.03 Indonesia gembira: 13.45 Se- 
kedar penawar lelah: 17.05 Dunia 
anak2: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.50 Gending2 Djawa: 19.30 Pili- 
han pendengar: 20.30. Pengetahuan 

umum: 20.40 Hidangan Tri Irama: 
21.30 Irama gembira: 22.15 Sandi- 
wara Radio: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 12 Maret 1954: 
| Djam 06.30 Arab Insrtumental: 
07.15 Paduan Suara Timor: 07.30 
Harry James: 12.05 Njanjian Sjech 
Albar: 13.10 Hiburan dikala menga- 
so: 13.40 Aneka siang: 17.00 Taman, 
Kepanduan:... 17.40 Vokalia ringan: 
18.00 Soal Pendidikan: 
han biola: 18.30 Peladjaran Njanji: 
19.40 Kfontjong malam: 20.15 Peti- 

du meraju: 21.10 Obrolan pak Bc- 
sut: 21.30 Wajang Golek: 22.15 Wa- 
jang Golek (landjutan): 24,00 Tutup. 

  
  

erdja an Umum & Te- 
jasan dengan Ninja dalam 

d 

Muljoatmodjo pengurus Persatuan 
Lumbung Ekonomi desa Srowol Mun- 
tilan. Muljoatmodjo dituduh — diru- 
mahnja pada tanggal 1 Oktober 1953 
telah mengadakan rapat tertutup tan 

ipa idzZin dari jang berwadjib atau me: 
:fanggar Peraturan jang dikeluarkan 
militer No. I tahun 1950. Dalam per 
temuan itu jg dihadiri oleh 9 orang 

    

     

        
& 

Di ulawes 

tering adalah seorang ahli dalam 
seorang dokter kesehatan. 

Ribut' Perkara 
Rumah Mata- 

ram 315 
Proses Sudah Berdjalan 

Tahun 1951 
“"MULAI BULAN Oktober 1951 
sampai kini saja senantiasa meng- 
hadapi peristiwa rumah jang saja 
tinggali didjalan Mataram 315. | 
Kalau saja tidak dikurniai bathin 
jang kuat oleh Jang Maha Esa, 
mungkin isteri atau lain2 keluar- 
ga saja jang ikut merasakan gang- 
guan tadi bisa mendjadi gila. Te-' 
tap! hal ini tak sampai terdjadi 
sedangkan umum mengetahui pu- 
la, bahwa mengenai peristiwa ta- 

di saja difihak benar. Sehingga 
sekalipun fihak kepolisian pernah 
ikut tjampur tangan, achirnja ke- 
dudukan saja tidak berobah, demi- 
kian al. Tjiong Eng Hwa mene- 
rangkan atas pertanjakan warta- 
wan .Suara Merdeka” mengenai | KRES 

    

  antara lain Suroso dan Somowikart 
erik pengadilan ha: 

surat2 jg terdengar dari kalangan 
mesizrakat T'onghoa di Semarang 

      

   
   

   

  

   
   

  

   
        

          

   
    

   

Selasa siang tgl. 9 Maret oleh Pimpinan Harian ,,Suara Merdeka” telah 

diserahkan chegue scbesar Rp. 125.000.-— 
selaku Ketua Panitya Bfnolong Korban Gn. Merapi K. B. Smg. Uang 

" sedjumlah itu merupain setoran pertama dari hasil ,,Dompet Merapi” 
jang diselenggarakan oleh ,,Suara Merdeka”. Tampak pada gambar ketika 

"Walikota menerima penjerahan chegue tersebut dari Pimpinan Harian 

Suara Merdeka”. Lebih djauh harap batja berita kota hari ini. 

kepada Walikota Semarang 

(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

i Selatan? 
KOMANDAN BASIS Komando Makasar Major L. Mochtar di 

. Pangkadjene Sulawesi menerangkan tentang isi sebuah pamflet jang 

disiarkan oleh gerombolan didaerah itu. Dalam pamflet gerombolan 

bung dalam I.M.S. Semarang telahjs itu dikemukakan antara lain tuduhan2 kepada pemerintah, sedang 

mereka menepuk dada, bahwa perdjoangan mereka itu sutji untuk 
mendirikan negara jang dinamai D.I. Dalam pamflet tadi diterang- 
kan pula tentang nasib orang2 Belanda jang ditjulik gerombolan 

pada beberapa waktu jang lalu didjulan dekat Malino, jaitu Dr. 
v. d. Wetering dan Dr. v. Whaal. Sebagai diketahui Dr. v. d. We- 

kebudajaan, sedang Dr. v. Whaal 

Dikatakan dalam pamflet itu, 
bahwa kedua orang Blanda itu 

Hari Raja ,Njepis 
Mengenal Suatu Adat Istiadat Di Bali 
— Pada Hari ,,Njepi”|,Di Bali Benar2 
Sepi—Tak Ada Kendaraan Dan Malam 

Hari Tanpa Lampu 

BARANG SIAPA jang kini sedang berada di Bali, mereka 
akan menjaksikan Hari Raya Njepi (tahun Baru) bagi umat Hindu 
Bali, jang pada tahun “ini djatuh pada tanggal 6 Maret 1954. Me 
nurut Tarich Bali, penggantian tahun jang disebut djuga Saka 
(Tahun) kini telah mengindjak ketahun 1876 dan oleh mereka dt- 

rajakan dengan upatjara tertentu, sangat berbeda sekali dengan pe 

rajaan2 Tahun Baru penduduk Indonesia lainnja. Hari raya ini 

mereka sebut Njepi jalah pada hari tersebut keadaan di Bali su- 

nji tidak ada kendaraan simpang siur | dan pada malamnja tidak 

boleh berlampu. 
  

Menurut keterangan jang diperoleh 

dari beberapa pendeta Hindu Bali, 

mereka mengadakan upatjara ini di 

dahului dengan upatjara jang dise- 

but Mikiis, dua hari sebelum Hari 

Raya Njepi pada 4-3-1954 pada ha 

ri itu mereka mengadakan upatjara 

membawa: Pelinggian Betara (serupa 

Liong bagi kelenteng Tionghoa) dari 

pura, lengkap dengan sesadjen an 

abah-abah lainnja, beramai-ramai de 

ngan iring-iringan menudju ke tepi 

pantai laut, jang disebut melasti (me 

mandi, bersutji) di sinilah para Pe- 

linggihan Betara di letakan dengan 

upatjara mendoa dengan pendeta2 

lengkap dengan sadjennja jang ber 

aneka warna, memohon pada Sang- 

hiang Wasuna (makluk jang mengua 

sai lautan) agar mala petaka jang 

menimpa negara bisa dibersihkan 

dan dihanjutkan. 

Setelah selesai ' upatjara melasti, 

mereka tidak pulang kerumah ma- 

sing2, tetapi mereka dengan Peling- 

gihan Betara menudju ke pura desa 

(Balai untuk pertemuan) dimana pa 

  

  

— SI GRUNDEL — 

Ka aa hajoo, daripada bikin 
demonstrasi2 jang bisa mem- 
peruntjing pertentangan partai 
mengeruhkan suasana, mbok 
ja mari ramai2 bikin demons- 
trasi | njokong korban Me-   da Pelinggihan Betara berdjedjer. Di 

sini diadakan pula upatjara dengan 

sadjen dan tetarian pependetan sete- 

lah menginap satu atawa dua peang 

dengan penuh upatjara, kemudian ba | 

rulah /para Pelinggihan Betara, di- | 

baw:t ke pura mereka masing2. 

Setelah Upatjara Mikiis dan me-   sekarang masih hidup dan ada da 
lam keadaan sehat serta menjum 
bangkan tenaganja ,.untuk perdjo 
angan jang sutji” dari gerombol- 
an. 

Tugas jang diberikan oleh ge- 
rombolan kepada Dr. v.d. Wete- 
ring didalam hutan sekarang ini, 
ialah mengadjar mereka berbaha- 
sa Perantjis masalah2 sekitar ke- | 
budajaan, sedang tugas Dr. v. 
Whaal ialah mengurus gerombol- 

Lan dalam lapangan kesehatan. 
Mendjawab pertanjaan sekitar ke- tang). 

lasti selesai, sehari sebelum hari Ra 

ya Njepi, disegenap Balai Bandjar di | 
adakan upatjara ,,Tandu Rah” d'- 
'samping itu diadakan upatjara me- 
tjaru (Selamatan). Setelah upatjara 
ini selesai, maka mendjelang petang 
hari kira2 18.00 mulai mereka mem 
bunjikan kentongan dengan memba- 
wa obor, mengelilingi lorong2 dan.se 
kitar rumah mereka jang mereka se 
but semut mengusir BUTA (agar 
Iblis tida mengganggu mereka diwak 
tu mengindjak tahun jang akan da- 

  
  

  

260 PEMAIN DARI 14 NEGA- 
RA AKAN IKUT SERTA. 

Dalam pertandingar bulutangkis 
untuk kedjuaraan ALL ENGLAND 

(Wimbledonnja Bulutangkis) akan 
ikut serta 260 pemain berasal dari 
14 negara. Pertandingannja akan di 
langsungkan pada tanggal 17 — 20 
Maret jang akan datang, dimana pe 
nantang2 kuat seperti regu2 bulutang 

kis dari Amerika-Canada dan India 
akan berhadapan dengan pemegang 

“kedjuaraan ialah Malaya, dan djuga 
lakan menghadapi pemegang kedjua- 

pada Rebo pagi telah tiba di Sema- | 
"rang dari Djakarta dengan kapal ter 

itu mereka turut mendjadi terdakwa, mMergenai rumahnja. 
"Karena alasannja- kurang kuat ke-“ Ditegaskan selandjutnja,. bahwa 
dua2nja dibebaskan dari segala tun- pada hari Sabtu j.l. ia dipanggil 

  

para tamu agung Mangunan, Mertojudan kabupaten 

terus berangkat kedaerah Pati untux | Magelang, telah kedatangan gerom' 
menindjau pada objek2 pembangun- bolan MMC terdiri 4 orang bersen 

Pada hari2 berikutnja Menteri Gjata stengun dan pentung. 

telah dizenyarakan, 'ma Wadari pembantu BODM katja rapa 
i 
| 

HASIL 'KONGGRES B.T.I. | bakan dan mendapat luka2 parah. 

Konggres' BTI Tjb. Semarang jarig — Menurut keterangan dari pihak jg 
i 
8 

hukum Agraria jang demokratis dan | 

Jajasan Bentjana Alam Djawa Te-| 

18.15 Rinti- | 

kan arpa unuk Sonata: 20.30 Mer-f" 

tutan. menghadap di kantor Urusan Peru- 

GEROMBOLAN MMC GIAT mahan Semarang jang menurut su- 

KEMBALI. (rat panggilan jang ditjap KUPS, te- 

Minggu malam tg. 7 Maret rumah tapi tiada bernomer dan dikirimkan 

nja Suwarno pensiunan sersan desa dengan memakai perangko 25 sen. 

Kemudian Tjiong E.H.  mempersi- 

lahkan wartawan kita melihat buku 
tjatatan mengenai peristiwa rumah- 
nja jang sudah dimulai prosesnia se- 
djak bulan Oktober 1951 itu. Bebe- 

kali “rumahnja kedatangan 

matan Tjandimuljo ig. sedang istira-, Orang2 jang mengaku suruhannja 

hat disitu telah mendjadi korban tem nj. Tihen Sauw Khen Nio dan Ngo 
Wie Sing. Patut dikemukakan, bah- 
wa rumah djalan Mataram 315 da- 

berwadjib di Magelang, gerombolan lam th. 1951 “mendjadi miliknja njo- 

itu datang dirumahnja Suwarno se- jna tersebut jang kemudian dioper- 

kira djam 7 sore. Sebelum berhasil Kan kepada Ngo Wie Sing jang ma- 
merampas sendjata, lebih dulu telah Sih mendjadi keluarganja dan dise- 

terdjadi perkelaian sengit antara Wa Wakan kepada Tj.E.H. 
dari dengan perampok. Oleh alat2 Tahun 1952/1953 
negara kini sedang dilakukan penje' ' Dengan mengambil pelbagai salu- 
lidikan benar dan tidaknja gerombo ran, fihak pemilik rumah  mentjoba 
lan tsb dari M.M.C. untuk mengosongkan rumah dil. 

PEKALONGAN “Mataram 315 untuk kemudian di- 

Anak mehantu dari Suwarno na-' 

san2nja selama di Pangkadjenel 
Mochtar terangkan, bahwa memang 

setelah daerah itu baru? ini dikabar-| Njepi pada hari itu semua lalu-lin- single: wanitanja : 
Ke-esokannja tibalah Hari Raya 

kan mendapat serangan gerombolan, |tas tak dibolehkan berdjalan, sedang 

maka besar minat orang dikota un-' orang2 dilarang  berteriak2 

lebih buh bunjian, sedangkan 
lam harinja dilarang berapi-api, se- 
"Juruh Bali mendjadi gelap, seakan2 
ikota mati -sunji sama 

'kalanja di bagian Bali Timur orang2 

pun dilarang keluar rumah tangga, 
mereka. menudju ke lorong, tetapi 

(keadaan ini di Denpassar agak ber- 
lainan sedikit, mereka 

| kan keluar disalah satu Pura jang di 

namakan pura Madjelangu, dimana 

menurut... aday mereka 
berapi-api dan berdjualan 

' pada: hari 
Denpassar 

tuk mengetahui keadaannja 
djauh. # 

Dikemukakan, bahwa keadaan su- 
dah sebagai biasa kembali. Para ke- 

pala2 distrik telah pulang ketempat- 
nja. masing2. Anak buah Btn. 514 
jang bertugas disana rupanja tjotjok 
dengan semangat penduduk disitu, 
sehingga kerdjasama sangat lantiar. 
Korban? kebakaran daerah Panka- 
djene semuanja telah mendapat pe- 
rumahan dan sedang diusahakan te- 
rus bantuan2. 

Bahar Mataliu tuduh A. 
Haddade. 

Kepada pers diterangkan seterus- 
nja, bahwa dari pamflet2 gerombo- | 
lan, lainnja diketahui, bahwa perpe- 
tiahan jang meruntjing telah hidup 
sekarang dalam kalangan mereka 
itu. 

Ditundjuk tentang tuduhan kepa- 
la gerombola, Bahar Mataliu dari 

”Lereng Tjinta” jang sudah menje- 
pak keluar kepala gerombolan A. 
Haddade dari kumpulan mereka. 
Dalam pamflet tadi dikatakan, bah- 
wa A. Haddade sudah 4 kali dipang 
gil datang menghadap, akan tetapi 

tidak pernah datang, sehingga sudah 

dianggap sebagai melawan kekuasa- 
an Kahar, maka perlu disepak kelu- 
ar dari kawanan gerombolan Ka- 
har. Demikian Major Mochtar kepa 
da ,,Marhaen”. 

Dersonelia. 
ATOM   ' tempati sendiri. Demikiap, dapat di- 

#lihat dari surat keputusan Panitia 

KALIWARENG TAMBAH 
PENDUDUK. 

' Sewa Rumah untuk Kota Besar Se- 
“marang ttg. 23 April 1952 jang a.l. 

. memutuskan permohonan dari peng- 
Pada tanggal 7 Maret 1954 atas gugat (Tjhen Sauw Khen: Nio) ' un- 

usaha P.P.W.H.P. Karesidenan Peka tuk mengosongkan persil djl. Mata- 
longan dengan disaksikan oleh Wa. ram 315 tidak dapat diterima dan 
kil Residen, Bupati, D.P.D. telah di. pula putusan tgl. 27 Djan. 1953 te- 
laksanakan pemindahan — penduduk lah menolak permohonan Ngo Wie 

sebanjak 23 keluarga terdiri dari 78 Sing jang all. memutuskan tidak 
djiwa ke desa Kaliwareng Ketjama 
tan Warungasem (Batang). Mereka 
jang dipindahkan itu adalah orang2 

daerah hutan disekitar desa Kalite- 

Bandar) setjara tidak sjah. Berhu- 
bung dengan usaha reboisasi maka 

Kaliwareng tsb dengan mendapat ru 
mah dan tanah jang telah disedia- 

kan untuk mereka. 5 

dahan jang pertama dari daerah hu 
tan tadi, sedang pemindaha, selan- 

hari2 jang akan datang. 

BEBNOAK RSA RBRBEKKKKK “ 3 

MEP 

  

KAN 

EKONOMI 

jang sedjak tahun 1943 menempati: 

ngah Ketjamatan Blado (Kawedanan, 

mereka itu perlu dipindahkan kedesa: 

Pemindahan ini merupakan pemin 

djutnja masih .akan dilakukan pada, 

memberi idzin untuk  memberhenti 
kan persewaan dari persil djl. Mata- 
ram 315 jang ditempati oleh Tjiong 
Eng Hwa, menurut pertimbangan 
“ap sudut ekonomi "maupun masjara 
cat. : 3 5 

Peristiwa tadi jang berlangsung sa 

pernah pula djatuh ditangan CHTH 
Semarang, dimana Ngo W.S. dengan 

ba mengusir Tj.E.H., tetapi gagal. 
Pernah pula pada tgl. & Nopember 
1952, TjE.H. mendapat ' panggilan 
dari polisi Seksi II untuk ditanja me 
“genai rumah jang ditempati. , Se- 

. mua itu belum terhitung  rumahnja 
Tj.E.H. didatangi orang2 jang me- 
ngaku angg. tentara dan pegawai 
K.B.S., seperti RJ. Soegianto ' jang 
datang djam 19.10 malam, dan me- 
ngaku mendjadi kuasa dari Ngo Wie 
Sing untuk menempati rumah djl. 

ngat berliku-liku untuk diri “Tjiong, | 

pembelanja (Tan Hak Tjan) mentjo- | 

Mataram 315 dan mendesak supaja 
Ti.E.H. pindah ke lai, tempat. Tja-   HARGA EMAS. 

:s turan didalam buku tadi ada luas- 
Nm alun 9 Maret : 'nja, hingga membuktikan — adanja 

24 karat: djual .....Rp. 38.50 Bangguan? dalam th. 1953. 
1g beli .. Rp. 38.—! | | Tahun 1954, 

22 karat: djual ... Rp. 35.50 Dari tgl. 20 Maret 1953 sampai 
Ne ne Adi tel, 2 Maret 1954, Tj.E.H. lepas da- 

iri gangguan. Tiba2 pada tgl. 3 Ma- 
j Sei 1954 ia menerima pula surat 
24 krt. tiap gr. Rp. 38.75 djual panggilan dari fihak Kantor Urusan 

1 PAN rd 'Perumahan Smg. jang  maksudnja 
Ra AP PAP: Bt pu 3 2 | minta datang pada tgl. 6 Maret di- 

Singapore, 9 Maret: (kantor. Permintaan tadi dipenuhi 

Emas lantakan tiap tael : 

Djakarta, 9 Maret: 

dan pada hari itu dikantor tsb. ia 

Harga emas internasional me-jakan disuruh pindah ke Sompok 16 

nurut hitungan dollar Amerika atau Karangtempel 173 (paviljoen), 
adalah sbb » 1 |karena rumah djl. Mataram 315 hen 
Emas Beirut tiap ounce 35.13, |dak ditempati Ngo Wie Sing, dise- 
Emas Macao tiap ounce 36.98, 'babkan rumahnja Ngo Wie Sing di 

tiap ounce 37.31, | Bubakan 28 jang mendjadi milik Pe- 
| merintah hendak ditempati oleh pe- 
gawai Kependjaraan Smg. Baik Ngo   NESEANNK KENA NEK 

T e 

Str. $ 147-— beli | mendjumpai Ngo Wie Sing dengan 
dan Str. $ 153.— djual. (pembantunja. Ia bertemu dengan 

sdr.  Soedarmodjo jang menurut 

Londen, 9 Maret: Tj.E.H. menjatakan, “ia (Tj.E.H) 

DARI SIDANG KABINET. 
Dalam sidangnja pada Selasa 

malam tanggal 9 Maret 1954 De- 
wan Menteri telah menjetudjui 
untuk mengangkat 
Sun, berasal dari Sintang (Kali- 
mantan Barat), sekarang pegawai 
Kotapradja Djakarta Raya Ba- 
gian Urusan Peranakan dan Bang 
sa Asing, sebagai Anggota DPR- 
R.I. untuk mengganti Tjung Lin 
Seng, jang djuga berasa! dari da- 
erah Kalimantan Barat. 

Selain dari pada itu Dewan 
| Menteri telah menjelesaikan bebe 
rapa soal administratif. 

| Antara lain Kabinet telah me- 
'njetudjui suatu Rantjangan Per- 
aturan Pemerintah untuk meru- 

' bah Peraturan Pemerintah No. 
24 tahun 1953 tentang pemberi- 
an uang duka atau penghibur ke 
pada djanda atau ahli waris pe- 
gawai jang tewas dalam. melaku- 
kan  kewadjibannja dan suatu 
Rantjangan Keputusan Presiden 
tentang pemberian idzin menim- 
bun (menjimpan) bahan2 tjair jg 
termaksud dalam Petroleum Op- 
“ag Ordonnantie Stbl. (1927 No. 
99). 

APOTHEEK PETANG HARI. 
'Hari ini Apotheek GORKOM. Bo- 

djong 135 dan KOO HWIE Peko- 
dian 99 dibuka hingga diam 20.00. 

  

Wie Sing maupun Tj.E.H. telah me- 
nempati rumah2 sekarang ini de- 
ngan sah. Selandjutnja Tj.E.H. meng 
ingatkan kata2 sdr. Darmodjo jang 
bilang .setudju atau tidak, ini ada 
Pemerintah punia mau”. Karena de- 
sakan2 tadi, Tj.E.H. mentjoba untuk 
menuturkan seluk-beluknja rumah 
djl. Mataram 315, tetapi hal ini ti- 

dak diperhatikan oleh sdr. Soedarmo 
djo jang katanja tetap berkeras, bah- 
wa pokok pangkalnja - ialah  Ngo 
Wie Sing akan pindah ke djalan Ma- 
taram 315 dan Tjiong Eng Hwa ha- 
rus pindah ke Karangtempel atau 
Sompok 16. 

Demikianlah  singkatnja — ketera- 
ngan2 dari Tj.E.H. dengan melihat 
bukti2 jang ada, 

Kei 

  

“gainja. 

| 
| 

| 

raan dunia Miss Jacobson jang telah 
berhasil memperoleh — kedjuaraan 

pada tahun 1949 
dan tahun 1951. : 

Eddie Choong jang bertugas mem 
pertahankan djuara single dunia dari 

mena- 

pada 'ma-! 

  

4 
1 

sekali, ada- 

diperkenan- 

dibolehkan 
sehingga 

itu, seluruh penduduk 

menudju ketempat tsb, 

Malaya akan menghadapi Demsy da 
ri Capada, I. Seth dari India, Teck 
Hock dari Malaya dan Goff Robson 
dari Selandia Baru. 

Sedang pasangan double laki2 Ed 
die dan David Choong, serta pasa- 
ngan double wanita June While e 
dan Iris Cooloy masing2 bertugas 
mempertahankan kedjuaraannja dgn 
melawan penantangnja jang kuat « 
tara lain dari negeri2 penantangnja 
Amerika, Kanada dan India. : 
Lawan double wanita jang paling 

ecand 

kuat ialah pasangan Susan dan Yudi 
Oevlien dari Amerika. 

.sdr. Devlien tersebut berasal dari 
Disamping itu di Desa Munag-me Baltimore dan ajahnja I. Devlien ada 

ningpun hal ini diboleh djuga, jangjlah pemegang kedjuaraan bulutang- 
kiranja ' memang mendjadi traditie j Kis All England dalam single untuk 

mereka, tetapi dilain bagian semi se tahun 1930. 

RR REKORD2 RENANG EROPA 
BARU DITJIPTAKAN OLEH 

PERENANG2 SOVJET. 

AFP dari Stockh8Im mengabarkan 

untuk membeli santapan dap seba- 

Menurut keterangan, mereka- jang 
taat pada agama Hindu Bali sehari 
itu mendoa dan mengheningkan tjip 

ta membuang segala apa jang berdja 
lan pada tahun jang lalu, day mem bahwa, dalam perlombaan renang jg 
baharui pada tahun jang akan da-, berlangsung di Stockholm hari Sen'n 

tang agar segala-galanja selamat dan !Tegu renang Sovjet telah berhasil me 

mendapat kurnia dari jang maha Esa. |metjahkan rekord Eropa untuk 4x 

Setelah Hari Njepi selesai, keeso- 2 M gaja bebas dengan mengalah 
kannja tibalah Hari Ngembak, jang | Kan regu renang dari Swedia, dengan 
bebas dari kesepian sebagaimana -ke waktu 3 menit 49 detik. Ketjuali da 
adaan biasa sehari2. lam renang bersambung tersebut, dju 

ga dalam renang 100 M rekord Ero 
pa dipetjahkan oleh E. Mommes dgn 

| mentjatat waktu 65.3 detik. V. Molo 
PERTANDINGAN BAD- vjev (Sovjet) djuga elah berhasil me 

MINTON. Pn rekord Sovjet untuk 100 
:M gaja kupu? den mentjatat wak 

Friendly game Badminton jang ber tu 65.3 detik Ala ian FK 
langsung pada tgl 5 Maret dilapa- Vsaltinschik telah mentjiptakan re- 
ngan Union antara PO Lan Hua dan kord untuk Sovjet dalam 200 M gaja 
PO Bodja (dari Bodja) berachir li kupu2 dengan mentjatat waktu 2 me 

  
(— 0 utk kemenangan PO Lan Hua. nit 31 detik. 

Tio Kiang 
  

Dan kedua 

    

Dompet Merapi 
Djumlah derma tg). 8-3-1954 jang di- 

terinya SS0ara 3 Merdeka Sena AA AA NASA Rp. 133.482,2 
Penerimaan baru: $ 
Ktr. Insp. S.R. Kab. Bandjarnegara Rp. 270,55 
S.B. Postel Tjab. Semarang ............ 3 23k 
P.G.R.I. Ranting Karangpandan, Kr. 

anjar Solo dee UAS tank Cerah Tan AIR 
Ktr. Pen. Sek. Wil. Bumidjawa di Bo- 

djong, Balapulang ......... NUR $ 3 3, — 
Guru2/Murid2 S.M.P. ,.Pembangunan” 

Banju-urip, Purworedjo Wo. se 

SV EIStOp | BIOTA aa NA EA Vas 5 1135,80 
Sdr. Kwee Tati "Ejakl Kuna Sa pan 
Kepl. Kring Katj, Djaken Kaw. Djake- 

man, “Ujuwai "anna Maa Mt sedeaO 
S.R. IL Botoredjo, Katy. Wonosalam 
Kab: Demak Teen na KATUN Gn an 

S.M.P- Pantjasila, “Setjang Wo... pa 2 Oa 
S.B. Pegadaian R.I. Buiumanis ...... 3 Ian 
Kepl. S.R. VI Nglarangan Kedu, Para- 

kan Jeena kada an aa Hera 

Kepi. S.R. VI Wonosrojo Kedu, Parakan ,, 28,15 
S.R. VI Perempuan, Tjepiring Kendal ,, 25,25 
S.R. VI Neg. No. 61 di Karangasem, 

Soto “nanah, KA PAPER IN Eh ca Ba mg 

SER: Tionghoa. doyebata an Sa yo 23 ah 
S.R. VI Soka, Purwodadi-Kedu ......... He 25 
Kel. P.C. Sardjono-Pandjang 8, Peka- 

longer Hau ain AN ta 0 ii 2g 
S.R. Masehi Pekalongan ...coc Be 2pka 
Kepi.i8.R Blora Nov Ai ab ss 20nU 
S. Donosoemarto  Demangsari Katj. 

Ajah Idju, Gbmibong «oo. 5 Aoa 
Angg. Militair, Civiel dan Pekerdja ha- 

rian tetap, ' B.P, 744/1, DPLA.D. 

Tetf IV SENANG MANA ank 341.67 
D.PLA.DYIV «dab PK PO PL 

Teri, TV Semarang Lea R RIM 3R 
Kel. S.M.P, I Seteran Semarang ....., 24503" 
Angg.  Tentara/Civ. Gudang II 

D.PI.A.D. Semarang ' &... Ka en 19 — 
Kawan2 S.M.A. Islam Semarang ...... se 1tS190 1.618,25 

Djumlah : Rp. 135.100,47 
u Semarang, 9-3 - 1954, 

Sekolah S.R. Kintelan Ii Semarang (68 pt. pakaian bermatjam- 
matjamy, sudah terpakai).     
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Moskow 
nan Djepang-Amei 

wa menurut 
nat dan Madje 

ai dollar perlengkapan mliter : n 
   

r ka kepada Djepang. Diteg: 
nja, behwa pengoperan : 
penambahan dari projek 150 
ta dollar: pen 

   

alat2 militer kepada 
pang jang baru tahun     y2 

     
   

   

dan 100 djuta erusnja kepada siapa jang ditun- 

nomi kepada Djepang. “Idjuk olehnja, termasuk pula Tauliah 
Bantuan ..kambahan itu meli ti Wali Hakim jang menurut kebiasa- | 

alat2 jang “diberikan kepada Die- an 1 hidup ditempat jang ditun- 
pang oleh pasukan? - 
djak bulan Djuli 1953 1 
suk pula alat2 “jang belum “diber 

    

   
   

oleh di partemen perta 1 
ni telah dipertimbangkan 

« 

dua panitya Kongres urusan pasu- 
kan2 bersendjata. Pemimpin? dar 
kedua ponitya tsb mengatakan, 
otorisasi dari bantuan tambahan itu 
akan segera dibitjarakan, karena pa 
ida hari Senen telah ditanda 
di Tokyo perdjandjian 
Djepang— Amerika. ' “. 

Yin 

        

   
pertahanan 

x 

   

   
kow pada hari Sene h jang dapat di- 

tangkap di - London Tp in, 
bahwa pakt . pertahagan bersama 
Djepang—Amerika akan memper- 

  

    
   
    

M1€| ,Fauliah Wali Hakim dari Presi- 

Tn 
SE djuk 0 

ke- (harus ada surat-pengresmiannja da- 

hw ha 

tangani | 

1 Dalam Soal? Agama 
Sementara ,,Dimasukkan Dlm Almari| 

|Es” —Beberapa Keputusan Konperensi | 
: — Ulama Se-Indonesia | 

dugaan mereka - S0 5 KONFERENSI ULAMA se-Indonesia dengan Menteri Aga: 
Rendah akan se ma, Kijahi Hadii Maskur, jang 

Maret 1954 di Tjipanas, Tjiandju   
» (kemuka dari beberapa daerah In   

   i Bagir utusan. Antara lain dipu 
Ka ala Negara, serta alat-alat ne 
J.U.D. fasal 44, jakni Kabinet, 
mri Dharuri bi 'Ssjaukah”. ,, 

taati oleh rakjat dalam hal-hal ja 

  

        
         

        

“kepada Menteri Agama dan se- 

  leh Ahli'lhalli wa'lagdi, 

“ sUntuk mendjalankan akad nikah 

ada- 

ran tit itu wali Hakim. sesuai dengan jang di 
ada, Kongres maksud oleh Undang-Undang Pen: 

|tjatatan Nikah, Talag dan Rudju' 

intah”. 
ai permulaan puasa    

dipu- 
menunggu 

Selasa tg. 

tuskan, bahwa harus 
ukjat hilal pada malam 
3 djalan 4 Mei 1954”. 
Tentang Lebaran diputuskan, ,,dji- 

Ika permulaan puasa pada hari Se- 
lasa tg. 4 Mei 1954, akan djatuh 

Ipada hari Kemis tg. 3 Djuni 1954, 
ketjuali djika ada rukjat maktabarah 

malam Rebo tg. 1 djalan 2 Djuni 
1954”. 
Mengenai uang pensiun  djanda 

dan uang tundjangan jatim-piatu di   kuat persiapan? dari kliek jang ber- 
kuasa di Djepang untuk mengada- 

i “agresif di Timur 
    

  

ma edjak 
pak, tersebut ditanda-tangani. Dika 
takannja, bahwa tindakan dari peme 
rintah Yoshida itu merupakan ikut 
sertanja  'Djepang dalam politik 

tindjau dari sudut hukum Islam, ka- 
rena belum ada kesatuan pendapat, 
konferensi memutuskan ,,mentawag- 
|gufkan (dimasukkan lemari es) pem- 

si ibitjaraan tentang hal ini”. 

Demikian pula masalah ,.pertjam- 
puran tangan Pemerintah dalam ma- 
salah2 intern agama, jang mungkin 
menerbitkan perselisihan dikalangar 
masjarakat Islam,  ditawaggufkan”.   avontur militer jang membahajakan. 

Radio Moskow dalam mengutib 
»Tass”  selandjutnja mengatakan, | 
bahwa ,,undang? tentang pembentu ' 
kan pasukan? pertahanan nasional ! 
dan apa jang dikatakan Dewan Per 
tahanan Nasional dalam kenjataan- 

j lah suatu Kementerian Pepe 

   

— Beranjut “Dg 
Di Samodera Pasifik 

Buktikan Teorie: ,,Betulkah Zealandia-Baru 
da Mulanja Didiami Oleh Bangsa Polynesia 

Jang Datang dari Amerika Selatan?“ : 
Oleh : John. Camsell: 

di Samudera Pasif i 

pung     angkatan laut Inggris s 

DD mengudji kebenaran teori kap-' 
ten Cook, bahwa Zealandia-Baru jg 
diketemukannja pada mulanja di, 

i oleh- Ba Polynesia jang 
van “dan datang dari Amerika : 

e Li sn Wa aa 

(2) mengudji kebenaran teori Thor 
Heyerdahl, jang menerangkan da- 

lam bukunja bernama ,,Kon Tik?” 
.bahwa pulau2 Polynesa pernah di 
bawah djadjaha, Amerika Selatan. 

(3) mengudji kebaikan alai2 utk.' 
menjelamatkan njawa manusia serta 
alat2 lain dari perlengkapan angka- 
tan laut Inggris. : 
. (4) menjelidiki keadaan samudera 

“bagi bagian ilmu bumi pada uniper- 
sitet Cambridge di Inggris. 

Letnan Gwyther ditempatkan di 
daerah Pasifik dimasa perang jang 
lalu daa telah lima tahun lamanja 
menumpahkan tenaganja untuk me- 
njelidiki kembali hal2 sesuatu ten- 
tang teori2 jang dikemukakannja. Se 
karang dia mempunjai tanah perta- 
nian seluas 200 acre di. Hampshire 
dimana dia menanam berbagai ma- 
tjam tanaman. Na aa 

Berkata Gwyther: 
.Perlajaran itu akan m 

  

akan, mempergunakan dua perahu 
Maori jang disambung. mendiadi 
satu dengan balok sehingga tidak 
bisa terbalik. Perahu itu masing2 
pandjangnja 65 kaki. sp 

Kami akan membawa sehelai 
lajar ketjil dan sepasang peda- 
june? 

Gwyther menerangkan lagi, 
bahwa kementerian angkatan laut 
Inggris telah memberitahukan ke 
padanja, bahwa ..angin dan arus 
laut meramalkan bahwa rentjana 
nja untuk beranjut-anjut melalui 
djarak 2000 mil mungkin dilaku 
kan.” ,,Bersama saja akan turut 
seorang doktor angkatan laut dan 
seorang ahli samudera dan meteo 
rologi, dari universitet Cambridge. 
Kami akan hidup dari apa 'jans 

  

dapat ditangkan Gam aura ah 

“Terima peladjar2 baru: KURSUS ..MASSA” 
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Ta 

Tjabang2: utk. Mengetik/Admini 
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£ Taun 

PETANI INGG RIS 

“bila akan dilakukan 

5 Dj. Setasiun 23 

Demikian dikabarkan oleh Kemente- 
rian Agama kepada kita, 

DR. HELMI DI INDONESIA. 
Pada hari Senin telah tiba di Dia- 

karta duta Indonesia di Swiss, “dr. 

Helmi untuk mengadakan pembitja 

raan routine dengan pemerintah In- 
donesia. 

ji Perahu 

Chas ,,Suara Merdeka” 

telah merentjanakan untuk 
k 2000 mil djauhnja dengan 

n dua buah verahu Maori jang disambung mendja- 
maksud untuk mengudji sampai kemana kebenaran 

bangsa Maori jang berdiam di Zealandia-Baru berasal 
resia. John Gwyther, begitulah nama petani itu jang baru 

3 tahun dan sony ng ang penari stoyal Geographical So- 
i bekas as letnan dalam angkatan laut Inggris, akan berlajar 

ke Zealandia Baru dengan empat na orang kawannja. 
perlajaran ini, jang mendapat sokongan penuh dari ke- 

erta dari Royal Geographical So 

samping ini kami djuga akan 
memhawa makanan dalam  ka- 
leng.” 

Kata Letnan Gwyther dia djuga 
akan membawa sebuah alat radio 
untuk mengirim ..kalau2 kami ber- 
ada dalam bahaja.” 
Dinjatakannja, bahwa kapten 

Cook adalah orang pertama jang 
mengemukakan bahwa penduduk 

Polynesia jang- pertama berasal dari 
Amerika Selatan, dan bahwa orang2 
ini mengembara lagi melalui djarak 
2,000 mil dengan mempergunakan 
dari pohon kelapa ke Zealandia- 
Baru. 

Dikatakannja, bahwa hal ini dike 
tahui oleh kapten Cook setelah dia 
membawa seorang pemuka 

lau Polynesia ke Zealandia-Baru. 
Sewaktu telah sampai di Zealandia- 
Baru pemuka agama itu berbitjara 
kepada bangsa Maori dalam bahasa 
nja sendiri dan mempergunakan pi- 
kiran2 gaib jang sama. 

| Pada hakekatnja kapten Cook te 
lah menemukan asal usul dari bang 
'sa Maori dan saja akan berusaha 

(0 untuk menjokong teorinja itu”, kata 
d memakan let 

waktu tiga bulan lamanja. Kami 
    an Gwyther. 

' “Siapa2 lagi jang akan ikut dalam 
perlajaran itu bila perlajaran itu dan 

masih belum 
dapat dipastikan. 

ORANG2 KOMUNIS 
AMERIKA. 

Suatu panitia istimewa dari per 
“Kimnungn ahli2 hukum Amer'ka 
Serikat dalam sidangnja pada hari 
Senen telah menjetudjui saran pre 
“den Eiserhower jang menghen-- 
daki, supaja orang Amerika jang 
mendjadi komunis ditjabut hak2 
nia sebagai warga negara. Selan 
dintnja panitia tersebut mengusul 
kan. supaia semua ahli hukum jg 

NASIB 

tidak mau d'dengar keterangan--| 

ria oleh sesuatu panitia penieli- 

@'k fdak dibolehkan mengadakan 
orektek. 

TIK — MODEVAK 
ASI ROMB ONGAN BARU APRIL. 
NGETIK 3 djilid Ao 
ADMINISTRASI 2 djilid a Rp. 5.— 

Rp390 

strasi tertulis : 
RAWA DEMAK 

Kijahi Palembang 3 
REMBANG 

Pasar Bedag no. 3 

    

Kart 

mudji ,heroisme” serdadu2 Perantiis 

|Mitterand, jang dalam tahun 

agama | 
bangsa bumiputera dari sebuah pu: | 

TO OA A3 Utjapan Terima 
Dengan perantaraan seputj uk surat ini, kami mengutiapkan 
Sjukur Alhamdulillah, kepada Tuhan Allah jang Maha Esa, 

Pemurah dan Penjajang, jang dengan perantaraan pertolo- 
ngan Tuan Tabib Wahid Mawn, penjakit saja jang derita 

    

| 5 “bulan, telah sembuh sama sekali dalam tempo beberapa 
| hari sadja, setelah makan obat VIRANOL keluaran dari 

Tuan Tabib WAHID MAWN, Tamblong 40, Bandung. 
| Atas pertolongan Tuan Tabib Wahid Mawn jang telah meng | 
| obati penjakit kami itu, kami utjapkan diperbanjak terima 

kasih. R. B. PRAJOGO &, 

Staf Bataljon ,,A” R.I. II, Tjilitn 

£ (Batudjadjar)           

     
    

aa Tjampur Tangan Pemerintah 

berlangsung dari tg. 2 sampai 7 
r, jang dihadiri oleh ulama ter- 
donesia, telah mengambil bebe- 
fuskan, bahwa ,,Presiden sebagai 
gara seperti jang dimaksud dalam | 
Parlemen d.s.b: adalah Waliyu'- 

Waliyu'lAmri Dharuri wadjib di- 
ng tidak menjalahi sjariat Islam”. 

Pasukan Comman- 
do Vietminh 

Menggempur Lapangan 
Terbang Catbi 

SUATU ,,Komando” 

rusak atau menghantjurkan se- 
Gjumlah pesawat2 pengintai dan 
pembom, jang telah diterima dari 
Amerika, dajam suatu serangan | 
iang berani terhadap lapangan   

|udara Amerika ditempatkan, de 
| imikian diumumkan oleh pembe 
|sar2 militer- Perantiis di Hanoi 
| pada hari Senen. Serangan terha | 
dap lapangan terbang Catbi ini, 
jang terletak tak djauh disebelah 
Selatan pelabuhan Haiphong, ter 

|diadi hanja 4 hari sesudah suatu 
komando” Tentara Ho mengada 

| kan serangan terhadap lapangan 
' terbang Gialam didekat Hanoi, 
jang seperti telah diwartakan ter 
djadi pada malam Kemis jbl. dan 
menjebabkan bahwa telah hantjur 
Un pesawat pengengkut 

4 Matiam resolusi tentang 
Indo Tjina. 23 

Sementara itu Madjelis Rendah 
Perantjis, jang Senen malam telah 
mengachiri sidangnja jang penting si- 
fatnja mengenai masalah Indotjina, 
selandjutnja akan mengadakan pe- 
mungutan suara mengenai 4 matjam 
rentjana resolusi. 4. Jang pertama 
ialah jang disusun oleh para penjo- 
kong pemerintah. Resolusi ini me- 

di Indotjina dan menjambut brik 
Konperensi Djenewa j.a.d. Selan- 
djutnja resolusi ini menghargai per- 
njataan pemerintah jang menundjuk- 
kan keinginannja untuk mentjari se- 
tiap pemetjahan jang mungkin guna 
.,mendjamin perdamaian dan kemer- 
dekaan” dinegara? bagian jang ber- 
hubungan erat didalam Uni Perar- 
tis. : 

2. dan 3. Dua resolusi dimadju- 

kan oleh golongan? Sosialis dan ko- 
munis: masing2 menghendaki sele- 

kas-lekasnja penghentian permusu- 
han? disana. 

-4. Resolusi jang ke-4 dimadjukan 
oleh seorang anggauta' dari golong- 
an kiri-tengah. . (UDSR), Francois 

| jl 
mengundurkan diri dari kabinet La- 
niel karena ia tidak setudju dengan 
politik Laniel tentang Uni Perantiis.. 
SA 3 2 2 tara). f 

»Kebun Per- 
| kawinan” 

— Tentara | 
Ho Chi Minh telah berhasil me 

terbang Catbi dimana kini 40 | 
|lorang ahli tehnik dari angkatan  Mahasiswa2-nja Mentjoba Mendapat Sukses dgn 

— Djalan ,,Berlagak Pura2 Dan Agitasi” Sebuah 
“Pendapat dari ,,Komisi Pamong Pakistan 

    
| Mereka jalah: Lolita Leborn ( kiri), 

Sha uu | Konggres USA 

Inilah gambar arang2 Porto Rico jang 

Dewan Perwakilan Rakjat Amerika, telah dapat segera ditangkap se- 

sudah mereka melepaskan kurang lebih 30 tembakan pada suatu ruangan. 

dan Irvo Flores gs tidak tertampak pada gambar ini sewaktu dibuat 

. | dalam keributan2 pada gedung kongres). 

WA 
. 

gn 

 Menggegerkan 

melakukan penjerangan terhadap 

Rafael Miranda dan Adres Cordeo 

  

Mutu U nipe 
| tan Makin 

. Oleh: Aly Ryadh: €C 

ajar ng orang jan, 1 
tah Pakistan, mengatakan 
rang mentjoba mendapat sjikses 
dan agitas.” 
raga sekalipun 
kan untuk 
dalam laporannja 
lalu bagi tjalon2 jang 

'Komisi menjatakan keketjewa- 
an besar atas mutu jang sangat 
rendah ditjapai oleh tjalon2 jang 
menempuh udjian tsb., jang me 
nurut pendapatnja adalah disebab. 
kan ,,merosotnja mutu  universi- 
tet2 kita”. Pada waktu ini di Pa- 
kistan tidak ada satupun univer- 
sitet jang termasuk golongan klas 
satu.” j 

Mengenai udjian jang dibitjara 
kan dalam laporan itu, maka 
lebih dari 385 orang tjalon jang 
turut serta — semuanja berusia. 
antara 21—24 tahun dan semua 
nja mempunjai idjazah2 dengan 
mendapat pudjian — telah djatuh 
dalam udjian tertulis, untuk mana 
para tjalon diharuskan mendapat 
ngka paling sedikit 40 persen. 

Dari 126 tjalon jang menempuh 
udjian lisan hanja 63 orang jang 
dapat diterima untuk mengisi 54 
djabatan jang terlowong. 

.Hampir semua  tjalon2 baru 
untuk menduduki djabatan pada 
pemerintah itu”, kata laporan itu" 
lagi, tidak akan bisa mentjapai 
idjazah lebih dari klas dua atau 

mengenai hasil 
hendak men 

bermutu tinggi.  Djika keadaan 
sekarang tidak segera  berobah 
maka djabatan2 tinggi pada peme 
rintah akan dipegang oleh orang2 
jang, 'ketjuali dalam hal gadji. ti 
dak 'akan  banjak perbedaannija: 
dengan pegawai2 rendah lain jg 
akan bekerdja dibawah pimpinan 
nya 

Salah satu sebab jang mengaki- 
batkan mutu rendah itu, menurut 
pandangan komisi tersebut, ada- 
lah ,,semangat berontak dan geli 
sah” jang lahir dari terpetjahnja 
India kedalam dua negara dita-   Utk Menggantikan Mas- 

kawin Berupa Babi Di 
Mentawai 

DALAM suatu pertemuan jang 
baru2 ini diadakan oleh Assisten 
Wedana Siberut Utara bersamg 

| Djawatan Penerangan Wilajah 
dan Kantor Urusan Agama, di- 
kemukakan 7 andjuran kepada 
penduduk Mentawai (Sumatra 
Barat). Mereka @iandjurkan su- 
paja: 1 

1. Memisahkan kandang babi- 
oja dari kediaman, dan pekara- 
ngan rumahnja dipagar dengan 
rapi supaja tanaman m 

terpel hara dari gangguan babi2 
itus . 13 : 

2. Penduduk jang sudah dewa- 
sa agar menanam pohon kelapa 
sedikitnia 50. batang, 

berumur dewasa: 

4. Adat perkawinan jang biasa 

dengan membiki, "kebun .perkawi- 
nan”: 

5. Perkawinan dilakukan . dengan 
setahu pemerintah" daerah, dalam 
hal ini Kantor Urusan Agama, 

6. Wanita jang sedang hamil 

kawinkan sebelum anaknja lahir, dan 

rintah. (Antara) 
menang 

ABDUL NASSER MENDJADI 
GUBERNUR MILITER MESIR 

hammad Nadjib, hari Senin me- 
| nanda tangani sebuah dekrit jang 
menetapkan letnan kolonel Dja-   
Sedjak bulan Djuli 1953, 

| Nadjib sendiri. ea 

PEKERDJAAN wartawan memang 
tdak enteng tanggungannja. Hari Se 

nin pengadilan Djakarta telah men- 

djatuhkan hukuman pendjara 2 bu- 

lan dengan masa pertjobaan 8 bulan 
atas diri wartawan Brata dari .,Brata 
“News”. Kesalahannja ialah karena 
wartawan Brata telah menjiarkap be 
rita jang isinja dianggap memfitnah 
seorang resersi kantor besar polisi 
Djakarta. — Lain dari itu, pun war 
tawan Naibaho dari harian Rakjat 
hari Senin pagi telah diadjukan ke- 
muka hakim, karena didakwa meng 
hina presiden Eisenhower dalam po 
djoknja. — Mau untung djadi bun- 

itung ialah apa jang di alami J. K. 

hun 1947 dan sampai sekarang 
belum hilang. 

Para maha-siswa ,,melihat mu- 
Gah mendapat sukses dengan dja 
dan berlagak pura2 dan. agitasi 
dan memutuskan akan menurut 
djalan ini untuk memperolehnja. 
Usaha untuk -bekerdja dengan 
sungguh2 djarang tampak, dan ke 
tjintaan untuk menuntut ilmu le- 
bih djarang lagi.” 
Dalam menjebutkan, bahwa pa- 

ra guru termasuk golongan ..pathe- 
tis”, komisi itu menjatakan: 
.Pemuda2 kita menerima didikan 

pada sekolah2 jang dipimpin oleh 
orang2 jang tiada mempunjai sema- 
ngat, selalu gelisah serta tiada per- 
satuan”. : 

Gadji guru jang sangat rendah 
menjebabkan mereka lebih banjak 

menumpahkan tenaganja dalam me- 

didik murid2nja. Memang ada djuga 
guru2 jang tjakap ,.tapi djumlahnja 

jang ditanamnja terus  dirusakkan 
oleh golongan jang terbanjak”. 

Sistem pengadjaran jang » dipakai 
sekarang adalah sistem dari abad 
ke-19, dikala Karachi masih meru- 

bahwa hanja dengan mengadakan 

I.mengharapkan supaja para potitici 
jang membentuk pendapat umum 
dan 'para ahli 

timbangkan - masaalah 

hilang sama sekali”. 

| Udjian diatas dilakukan 

jang menem 

- “puh udjian di London dan Washing: baik”. “ ? 

Rawung. Sebagai seorang 
douane jang sebetulnja 
ban mentejgah adanja 
pan, Rawuf'g sebaliknja malah djadi 
tukang slundup sendiri. Jang dismok 
kelkan 74 arlodji tangan, 952 vulpot 
lood dan 10 kg obat kuat Kolesom, 
semuanja asal dari kapal ,,Riebeck” 
jang datang dari Singapura. Hari Se 

nin oleh hakim Djakarta ia digan- 
djar hukuman pendjara 1 tahun 4 bu 

lan — Arudji Kartawinata dari PSII 
menerangkan, bahwa moment aksi 
PSII jang dilakukan oleh 600 tiabang 
nja di Diawa, Madura dan Sumatra 
telah berdjalan lantjar dan diikuti ti 
dak kurang dari 12 djuta orang.- — 

Dalam suatu upatjara pada hari Se 

pegawa 

KOMISI PAMONG PAKIS TAN, jang mempunjai tugas me- 
jang akan menduduki djabatan2 tinggi pada pemerin 

bahwamahasiswa2 - dari generasi seka- 

dan bukan dengan djalan bekerdja keras. ,,Malah olah- 
diabaikannja. Tenaga mudanja banjak diperguna 

meneriakkan sembojan2”, demikian komisi itu seterusnja 

klas tiga pada “unipersitet2 jang 

jang melaksanakan 
|pendapat-umum itu” akan memper- 

ini masak2 
Presiden Mesir, djenderal Mo- |, sebelum generasi jang akan datang 

di Lon- 
mal Abdul Nasser sebagai guper- don dan Washington serta di Pakis- 
rur militer seluruh daerah Mesir. tan sendiri dan tentang hasilnja ko- 

jang misi itu menjimpulkan: ,,Mutu dari 
mendiadi-guvernur militer adalah sebagian besar tjalon 

berkewadji- 

penjelundu- 

rsitet Pakis- 
' Merosot ? 

has Utk. ,,Suara Merdeka” . 

dengan djalan ,,berlagak — pura2 

udjian jang diadakan tahun jang 
duduki djabatan2 tinggi Pakistan. 

ton menundjukkan, bahwa kesaiah- 
an lebih banjak terletak pada uni- 
persitet2 kita daripada pada pemu- 
da2 kita: atau setidak-tidaknja keku- 
rangan2 jang timbul disebabkan 
“penghidupan dikampung dan pendi- 
dikan jang rendah diterimanja bisa 
diperbaiki dengar mengadakan uni- 

Imengkadji sebab musabab ,,mlem 

Ipergerakan politik pada sebelum 

ture's Gentleman”? — R 

kan Singapura sebagai pangkalan 

Sudah saja djandjikan untuk 

pemnja” putera Melaju terhadap 

perang dunia kedua. Hal ini, 
garis besarnja menundjukkan bah 
wa  kissah masjarakat Melaju 
sedjak abad ke-XV sampai abad 
XX tidak djauh. berbeda dengan 
kissah bangsa2 Asia dan bangsa2 
jang didjadjah pada umumnja. 
Djadi, boleh djuga dikatakan bah 
wa suatu masjarakat jang sedang 
dalam taraf perkembangan feodal 
berdjumpa dengan organisasi so- 
sial jang lebih madju. 

Tulisan ini akan berlarat2 djika 
tidak lebih dulu saja penuhi utk. 
mengemukakan sebab2 kemundu- 
ran pergerakan politik di Melaju. 

Sistim Inggris mendjadiah ta- 
| nah Melaju jang sedemikian rupa 
tjaranja memetjah belah itu, pada 
sebelum perang bagi pendjadjah 
maka semenandjung Melaju me 
rupakan daerah jang paling aman 
di Asia Tenggara. Lebih tepat di 
inamai suatu ,,show-colony”. 

Kemunduran gerakan 
politik. 

Garis besarnja penduduk seme 
nandjung Melaju boleh dibagi 
mendjadi “3 golongan. Jakni 
orang” Tionghoa, India dan orang 
Melaju. Ini jang terutama. Djadi, 
diika ingin mengetahui  kemun 
duran gerakan politik pada sebe   persitet? jang bermutu tinggi”. - 

“Disamping itu tidak pula dapat 
dilihat kemadjuan dalam pemakaian 
bahasa Urdu dan pada waktu ini 
para 'maha-siswa tidak mempunjai 
suatu bahasa perantara jang me- 

muaskan untuk melahirkan perasa- 
'annja”. 

"Dalam memberikan ulasannja me- 
ngenai hasil « udjian bahasa Inggris, 

komisi itu mengatakan: ,,Mungkin 
dapat diharapkan bahwa mutu jang 
sekarang sudah djatuh pada tingkat 
paling rendah dan tidak mungkin 
bisa djatuh lebih rendah lagi. Dari 
385 tjalon. jang menempuh udjian 
'dalam bahasa Inggris maka “tidak le- 
Ibih dari lima orang jang boleh di- 
'katakan telah mentjapai tingkat de- 
wasa dan rasa kepertjajaan atas diri 
sendiri”. 

LA. Ilmu kemiliteran midju. 
“Hmu pengetahuan para tjalon 

dalam sedjarah serta kebudajaan 
an adalah ,,samar2”, sementa- 
ra 'djawaban2 jang diberikan da- 
tam Na ahasa Urdu menun- 
djukkan bahwa  tjalon2 tidak 
membatja sungguh? tentang pe- 
ngarang2 jang dibitjarakannja. 
Dalam udjian bahasa Benggali pa 
ra tjalon ,,tidak tahu. bagaimana 
seharusnja mendjawab pertanja- 
an-pertanjaan jang dihadapinja”. 
Para tjalon sama sekali tidak | 
menghiraukan “soal edjaan dan 
tata bahasa serta gaja bahasa”. 
Mengenai udjian dalam ilmu Eko 
nomi Umum, laporan itu menja- 
takan, bahwa  kebanjakan dari 
djawaban adalah merupakan re- 
produksi jang samar2 dari tiatet- 
an-tjatetan kuliah: para tjalon tak 

| pernah mentjoba merobah barang 
sedikit tjatetan2?nja itu sehingga 
bisa memberikan djawaban jang 
lebih tepat”. t 

    

   

Hasil paling baik ditjapai oleh 
para tialon dalam udjian itu ia- 
lah dalam mata peladjaran Ilmu 
Kemiliteran, jang mengandung | 
.semangat patriotis jang dinrang 
didapati pada pendidikan akade- 
mis” dan djawaban2 ,,dalam ma- 
ta peladjaran ini dapat dihargai 
dan membuktikan usaha dan per 

(hatian jang sungguh2”. 
Sebaliknja, hasil udjian dalam il- 

  
3. Perkawinan dilakukan setelah ngurus rumah tangga daripada men- -mu Mathematiek dan Science ada- 

lah sangat mengetjewakan. 
| Hasil udjian dalam Pengetahvan 

nja dengan “hantaran” babi, ditukar tidak seberapa dan segala benih baik Umum pun tidak menggembirakan: 
misalnja kita dapati djawaban ,,Ein- 
stein: mentjiptakan teori relativiteit 
dengan tjara jang lebih halus. Dia- 
lah jang memberikan kepastian ten- 
tang hubungan jang rapat antara 

| ! dang £ Se- pakan sebuah desa nelajan jang sa- manusia dengan monjet”, dan ,,la- 
| waktu kematian lakinja diangan di- ngat miskin. Komisi itu melaporkan lar dirumah berdjalan diatas katja 

dengan memusatkan berat badannja 
7. Bila ada seorang laki2 dan wani- perobahan2 besarlah sistem kuno itu diatas kakinja sebelah belakang”. 
ta jang melakukan hubungan tidik dapat dinaikkan mutunja setaraf de- | 
sah, supaja dilaporkan “kepada peme ngan kemadjuan alam sekarang dan hampir semua dari tjalon2 itu men- 

Laporan itu mengatakan, bahwa 

dapat didikan “unipersitet sebelum 
Pakistan mendjadi negara merdeka 
dan telah menempuh peladjarap an- 
tara tiga atau empat tahun. : 
Walaupun sudah kelihatan tanda2 

keadaan sekarang sudah berobah na 
mun masih sangat prematuur utk. 
meramalkan, bahwa kedjatuhan mu 
tu itu tidak bisa lebih buruk lagi. 
Gambaran sekarang masih gelap 
dan tetap sedemikian sampai” mutu 
pendidikan, akomodasi dan alat2, is 
timewapada unipersitet2, bertambah    

  

ilnin pagi, menteri perhubungan prof 
Rooseno telah meletakkan batu per 
tama pembangunan gedung peman- 

  

tjar baru pantjar-daja radio PTT di 
Kal'angke, jang terletak didjalan Dja 
karta — Tangerang. Biaja pembangu 
nan ditaksir kria2 1V5 djuta rupiah 
sedang selesainja. diharapkap . dalam 
tahun ini djuga. —- Mengenai konpe 
rensi Djenewa jang akan diadakan, 
didapat kabar, bahwa Djepang tidak 
akan minta ikut dalam perundingan 
itu. Sedang Pilipina dalam perundi 
ngan2 itu nanti akan diwakili oleh 
wk. presiden Carlos Garcia. — Per 
batasan Jordania — Israel ternjata 
mas h sadja merupakan daerah seng 
keta, Hari Senin fihak Israel menga 

lum perang dunia ke-II, harus 
mentjari dalam susunan dan se 
mangat golongan2 jg merupakan 
penduduk itu. 

Tjoba dimulai dari golongan 
India. Pada sebelum perang dunia 
kedua, orang2 India di tanah Me 
laju sedikit sekali — perhatiannja 
pada soal? politik lokal.” Kalau 
toh ada djuga perhatian mereka 
mengenai politik, maka  soalni» 
adalah ditudjukan kepada ms 
lah2 politik ditanah airnja, India. 
Hal ini dapat dilihat dari surat?- 
kabar mereka dikala itu. 

Sedangkan golongan Tionghoa 
— dikala itu — lebih anjak 
memperhatikan soal2 dagang dan 
ekonomi. Keadaan demikian pada 
sebelum perang itu mungkin se 
kali disebabkan oleh adanja pe- 
ngaruh2 jang terdjadi di Tiong- 
kok, dimana ada 3 kekuasaan jg 
saling berebut kuasa. 

Jakni adanja' Kuo Min Tang, 
Kung Chan Tang dan Diepang. 
Perebutan 3 kekuasaan itu me 
“ajebabkan menjulitkan — fikiran? 
orang2 Tionghoa . diperantauan. 
Apa pula memang perantauan 
mereka itu terutama bersendi pa 
da soal2 ekonomi. Itulah sebab 
nia maka pada sebelum perang 
ditanah Melaju sedikit sekali per 
hatian kalangan Tionghoa terha 
dap Kuo Min Tang ataupun Kung 
Chan Tang. 5 

Sekarang tinggal golongan aseli 
aja. Terutama sekali persoalannja 
karena susunan sosial orang Me 
laju, jang bertulang-pangkal pada 
lembaga Sultan2 sebagai pemuka 
adat dan agama, Pengaruh sul- 
tan2 atas rakjatnja itu lebih me 
resap daripada pengaruh2 sultan 
di Djawa. Sultan2 sebagai tangan 
kanan Inggeris, sukar didjadikan 
tanladan atau pemimpin buat tim 
bulnja pergerakan politik ataupun 
sosial jang bertudjuan perobahan 
perhubungan politik dgn Inggeris. 

Tentu sadja bagi Inggeris se- 
nang sekali keadaan demikian itu. 
Dia bisa dengan aman mendja 
djah tanah Melaju. Semenan- 
djung Melaju merupakan mani- 
kam dalam mahkota Inggeris. 

Perbedaan djumlah pendu 
duknja. 

Sebelum bangsa Baray datang dan 
sebelum terdjadi imigrasi bangsa In 
dia dan Tionghoa, disemenandjuns 

Melaju kira2 djumlah penduduknja 
hanja 500.000 djiwa. Perkembangan 
nja sedemikian rupa, sehingga djika 

apa jang terlihat di Indonesia golo 
ngan aseli merupakan majoriteit, mo 
ka tidak demikian halnja disemenan 
djung Melaju. 

Angka2 jang menundjukkan djum 
lahnja orang disemenandjung Mela- 
ju pada achir2 ini belum tersedia. 
Tetapi pada achir tahun 1950, djum 
lah penduduk bangsa Tionghoa di 
Melaju (termasuk djuga kota Singa- 
pura) ada 2.851.818 djiwa. 

Itu berarti lebih banjak daripada 
djumlah orang Melaju sendiri.     Kenjataan laip jang  menundjuk- 
kan bahwa djumlah orang2. Melaju 
berangsur2 makin ketjil djumlahnja 
diika dibandingkan dengan golongan 
penduduk asing. Tahun 1911 orang 

Melaju ada 53,4 pCt. dari seluruh 
penduduk semenandjung Melaju. Ta 
hun 1921 turun mendjadi 48,2 pCt. 
dari seluruh  penduduknja, tahun 
1931 turun. lagi mendjadi 444 pCt. 
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barkan, bahwa ada seorang agen po 

lisi Israel jang mendapat luka hebat 

dalam insiden dengan serdadu2 Jor 

dania. — Hari Minggu di Warsawa 

diumumkan, bahwa seorang sardjana 
jang kenamaan diseluruh dun'a, dr. 
Louis Hirschfeld telah meninggal dw/ 
nia. — Kantor berita ,/Tass” dari Ru 
sia mengabarkan, bahwa sedjumlah 
41.000 orang ibu jang  mempunjai 
anak lebih dari 19 orang telah men 
dapat gelar ,,Pahlawan Ibu Soviet 
Unie”, sedang 4 sampai 5 djuta 
orang ibu jang mempunjai anak le- 
bih dari 5 orang diberi gelar: ,,Ke- 

Ikan mereka lebih suka (hidup seder 

  djajaap Kaum Ibu”, 
4 

  Es
 

) Semenandjung Melaju Mendje- 

| lang Perobahan Ketatanegaraan. 
Show-Colony Dari Inggeris—Djumlah Penduduk Tionghoa 
Lebih Banjak Dari Penduduk Pribumi—Orang Melaju ,,Na- 

amalan Lyttleton Jg Mentjemaskan 
Oleh: A. Sujudi 

(TI -— Habis) 

DALAM TULISAN SAJA jang pertama sudah dapat digambarkan, bahwa letak semenandjung 
Melaju jang dari djaman ke djaman merupakan daerah jang merupakan pintu gerbang jang me 
nguasai perhubungan antara India dan Barat/Djauh pada satu fhak dan Tiongkok serta Indonesia di 
lain fihak. Didalam sedjarahnja dahulupun, banjak radja2 India dan Djawa jang berselera mengu , 
asai bandar2 ditanah Melaju. Ingat sadja sedjarah keradjaan Singasari ada peristiwa jang disebut 
»Pamalaju”, jakni jang dimaksudkan penjerbuan pasukan Kertanegara ketanah Melaju. Djuga jang 
kemudian, Inggris dengan Rafflesnja jang berhasildapat menguasai bandar? tanah Melaju, mendjadi 

kuntji Inggris dibenua Asia. 

Kedatangan orang-orang 
Tionghoa. 

Kapan orang2 Tionghoa itu 
mendatang ke semenandjung ta- 
aah Melaju? “Ini mudah ditjari 
tjatatannja. Pada tahun 399 sebe 
lum tarich Masehi, Fa Hian, 
seorang pendeta agama Buddha 
bertolak dari Tiongkok menudju 
ke India.  Maksudnja hendak 
mempeladjari agama Buddha. Se 
djak perdjalanan tsb., menjusul- 
lah djutaan orang Tionghoa jang 
merantau “ke Asia Tenggara. 
Tidak semua orang2 Tionghoa ini 
merantau dengan tudjuan jang 
semulia pendeta Fa Hian.  Me- 
lainkan akan mentjari nafkah. 
Kalau bisa djuga mengumpulkan 
rezeki jang-tidak didapat dinege 
rinja. 

Diantara tahun 1881 dan 1890 
(Masehi) di Perak dan Selangor 
(suatu daerah jang kaja dengan 
tambang timah): ditjatat djumlah 
bembojong dari Tiongkok 793. 
811 orang, sedangkan pada tahun 
1891 dan 1900 ada 887.900 
orang. 

Permulaan abad ke-XX seme- 
nandjung Melaju mengalami ke 
makmuran. Itulah sebabnja hing 
ga tahun 1930 kebanjakan pem 
bojong dari Tiongkok jg datang 
kesemenandjung Melaju hanja se 
batang kara. Tanpa anak isteri. 
Mereka bekerdja mati-matian dji 
ka sudah kaja mereka kembali ke 
negeri leluhurnja dgn menggondol 
tabungannja. | 

Kesibukan hilir mudiknja pembo 
jong2 Tionghoa itu dapat dilihar d 

ri angka2 jang menundjukkan “ada- 
nja pembojong antara tahun 1911 

dan 1920 (Masehi) sebanjak 1.599 
338 jang tiba di Singapura. Dianta 
ra mereka tertjatat 644.470 jang 

kembali. Ramainja pasar karet padi 
tahun 1926, maka tjatatan  pembo 
iong dari tahun 19821 s/d  tahur 

1931 ada 2.417.941 jang datang, js 

kembali 1.937.941 orang. 
Begitulah keadaan  pembojong? 

bangsa Tionghoa. Ini masih bisa mu 
nganggu2kan tuan lagi.. Jakni, kare 
na ruwetnja pemerintah Inggris dji 
ka setiap ada 'bojongan lantas men 
tjatapy nama2 orang seorang, make 
diadakan  perobahan. Jakni tjukuy 
dengan mentjatar tiap2 kapal “jang 
datang dan pergi ditjatat “muatan 
.kulinja”. 

Dan sebagaimana sudah saja kemi 
kakan, pada ackir tahun 1950 sadje 
djumlah orang  Tionghoanja lebil 
banjak daripada orang Melaju. Ter 
tu tua akan bertanja,  bagaimanc 
sekarang. Jang terang, angka2 iti 
tidak mundur. Melainkan makin 
madju. Kebanjakan mereka itu dar: 
daerah Tiongkok-Selatan. 

Orang2 India ig datang 
di Melaju. 

Sampai tahun 1870 djuragan2 
bangsa Inggris disemenandjung 
Melaju dapat leluasa mendatang 
kan pekerdja2 bangsa India. Baru 
pada kemudian daripada tahun 
Itu pemerintah Inggris mengada 
kan peraturan pemakaian peker 
dja India. Kebanjakan diantara 
mereka itu didatangkan dari India 
Selatan (suku Tamil) atau orang 
Pundjabi (dari Pundjab). Berbeda 
dengan orang Tionghoa, pekerdja 
India itu sedikit jang berminat 
tinggal lama disemenandjung Me 
laju. Sehabis kontrak jg dibuat, 
segera pula mereka kembali ke 
tanah airnja. 

Baru sedjak pemerintah Ingge 
ris di India melarang export bu- 
ruh kasar ke Melaju  (terdjadi 
tahun 1931), barulah dikalangan 
pembojong India lebih banjak jg 
tinggal menetap di India. 

Pada awal abad ke-XX sefiap 
tahun didatangkan 20.000 orang. 
Malahan dikala masa perang du- 
nia pertama setiap tahunnja di- 
datangkan 90.000 orang. Sedjak 
adanja larangan (tahun 1931) 
maka djumlah orang India jang 

  

  datang ke Melaju berkurang. Ini 
terbukti dari angka2 jg menun- 
djukkan pembojong bangsa India 
di Melaju sampai tahun 1931 ada 
14,2 pCt. dari djumlah semua 
penduduk tanah Melaju. Taksiran ! 
sedjak tahun 1932 sampai tahun 
1942 berkurang mendjadi 13,5 
pCt. Sedangkan tjatjah djiwa 
tahun 1947 di Melaju diamlah 
penduduk bangsa India di Melaju 
ada 11 pCt. dari djumlah seluruh 
penduduk. 

Orang Melayu 
Gentleman ?” 

Orang2 Inggris pandai pula da- 
lam siasatnja disemenandjung Mela 
ju. Sebagaimana sering diketahui, 

tiap2 orang Inggris “ menulis soal2 
semenandjung Melaju — lebih2 dji 
ka tulisan itu dari orang resmi 
selalu mengatakan bahwa: orang Me 
laju ,,Nature's Gentleman”. Dikata- 

» Nature's 

hana dari hatsil pertanian dan pcri- 
kanan.: Tetapi, benarkah kesemua: 
nja itu? 

Baiklah sekarang ditjoba mengka 
dji keadaan - perburuhan di Melaju. 

Kalau tadi sudah disebut2 djum- 
lah orang Melaju lebih sedikiy dari 
pada orang Tionghoa, masih ada 
lagi soal jang dapat menundjukkan 
disesuatu daerah orang Melaju ter-   masuk golongan ' nomer tiga, sesu- 

dah golonga, Tiogghoa menduduki 
nomer satu dan orang India pada 
nomer dua. ” 

Tempat2 jang demikian misalnja | 
di Perak, Selangor, Djohor dan Ne: 
geri sembilan. Sebab disana mendja | 
di daerah industri timah dan karet. ' 

Kalau sudah disebut2 bahwa 
kaum pembojong lebih  banjak 
mendudukislapangan industri dan 
dagang, mungkin tuan sudah me 
nebak, bahwa anak pribumi lebih 
banjak jang bekerdia dikantor 
resmi, 'Tetami, biarlah tebakan 
tuan tetap mendjadi chajal, Disini 

akan,saja ketengahkan angka2 
tahun 1938. hanja ada 000 
orang pribumi jang bekerdja pada 

kantor2 pemerintah didaerah ig 

dinamakan Straits Settlement (me 
liputi daerah2 Penang, Malaka 
dan Singapura). Jang  mendjadi 
pedagang hanja 25 (dua puluh 

ima) orang. 

Didaerah jang dinamakan Fe- 
Jerated Malay States anak pribu- 
mi jang mendjadi pedagang hanja 
| (satu) diantara 170 orang. 

Sudah barang tentu, golongan 

Tionghoa - merupakan djumlah 

oesar sebagai penghuni kota2 dan 
Jaerah2 pertambangan. Mereka 
menduduki semua lapangan usa- 

ha, baik sebagai pegawai kantor, 

suruh dan pedagang. 

Tahun 1937, - ada IL. pCt. 

orang Tionghoa jang bekerdja di 

tambang2 timah - (perbandingan 

dengan djumlah seluruh  buruh- 
1ja). Diperkebunan karet ada 
21,3 pCt. dari seluruh buruh. Di 
»abrik2 ada 78,8 pCt. dan dipel 
bagai kantor pemerintah ada 10 
pCt. 

orang2 | Melaju 
'ebih banjak didapati di udik2. 
Sebenarnja orang2 pribumi itu 
terdapat diudik, bukannja karena 
Nature's Gentleman”,  melain- 
kan disebabkan dengan didatang 
kannja pekerdja imigran, berarti 
Inggeris menggunting  djalan 
orang Melaju untuk turut menga 
lami perkembangan industri mo- 
Iern setjara sempurna. : 

? Sebenarnja pada permulaannja, 
»rang Melaju tidak suka mendja 
Ji buruh orang Inggris: hal mana 
disebabkan orang Melaju : 
waktu itu menganggap dirinja se 
bagai ,,tuan rumah”, jg sentua- 
nja itu memang berkisar “pada 
fikiran kolot. Orang Inggris tidak 
sabar menunggu2 sampai Orang 
Melaju sudi mendjadi .,kulinja”, 
maka - didatangkanlah  pekerdja 
imigran.. Sehingga berakibat pu- 
kulan2 bagi orang Melaju sendiri, 
jakni pukulan pertama perkisaran 
kekuasaan ketangan Inggris dan 
kedua ketinggalan dalam perkem 
bangan ekonomi. 

Achirnja orang 

Demikianlah, 

nangkap ikan jang hanja sekedar 
tjukup untuk keperluan 
meminum. 

Ramalan Lyttleton ig men 
tjemaskan. 

Perkembangan ketatanegaraan di 

semenandjung Melaju,  sebenarnja 

sering mengalami kesulitan menge- 

nai masalah penduduknja. Lebih 

banjaknja orang Tionghoa: mendja- 

li,salah satu faktor jang penting da 

lam soal kemerdekaan Melaju. 

Menteri Djadjahan Inggris Lyttle- “gi 

ton dan Templer sendiri ketika per- 

tama2 mendjabat sebagai Pesuruh 
Djaja Inggris di Melaju, pada tahun 
1952 mengatakan, bahwa kalau Ma 

kemerdekaan sekarang 

(jang dimaksud pada ketika itu), 
maka dalam tempo 6 bulan sadia, 
Malaya akan mendjadi satu kantjah 
perkelahian - diantara  bangsa2 jang 
mendjadi penghuni  semenandjung 
Melaju itu. : “ 

Kata2 itu “memang terlalu mena- 
kutkan. Tetapi djuga tidak aneh, dji 
ka ketegangan2 «Senantiasa bisa ter- 
djadi. A 

laya diberi 

La 

Rupa2nja pemimpin2 disana men- 
tjoba mengatasi segala sesuatu jang 
mungkin terdjadi itu “dengan mela- 

lui partai2 dan gerakan2. Sekarang 
ini perdjoangan kemerdekaan di Me 

laju sudah hangat, tidak lagi mlem- 
pem seperti sebelum perang. Menge 
nai kepartaian di Melaju akan saja 
uraikan setjara chusus pada lain pe 
nerbitan. Pn 

  

PEMBESAR2 imigrasi Austra- 
lia hari Senin menerangkan bah- 
wa mereka belum tahu apa jang 
akan diperbuat kalau bekas sultan 
Maroko singgah di Australia de- 
ngan disertai iringan isteri2 dan 
selir2nja. Bekas sultan tsb. dalam 
tahun il. dibuang oleh pemerintah 
Peranfjis karena ketjenderungan- 
nja kepada nasional dan kini akan 
d buang ke pulan Tahiti di Pasi- 
fk Selatan. Berita2 belakangan me 
ngatakan, bahwa dalam perdjalan 
annja itu mungkin ia singgah di 
Sydney, tetapi konsulat djenderal 
Perantjis d'kota tsb. menerangkan 
fidak mengetahui adanja rentjana 
demikian. Seorang direktur hotel 
terkenal di Sydney mengatakan, 
bahwa iapun .,tidak tahu apa jang 
akan d'perbuat”, kalau sultan de 
ngan iringan isteri dan selirnja 
minta kamar, ,,Sedjauh itu tidak 
pernah ada selir2 menginap diho 
tel kami”, demikian katanja.- 

' “ s 

INSTITUT Pengetahuan Timur 
dari akademi ilmu pengetahuan 
Uzbek telah menemukan sebuah 
buku kumpulan tjerita2 dari abad 

ke-10 jang dikerral sebagai Sindi- 
Kitabe. anuskrip itu lebih tua 
dari jang kepunjaan Museum Ing 
geris, demikian Mad 8. Azimzha 
nova direktur institut tsb. Kini ba 
njak peladjar2 sedan menterdje 
mahkan teks2 dari bahasa Timur 
jang terdapat diantara 800.000 
buah manuskrip2 jang djarang di 
ketemukan itu, jakni jang bertali 
an dengan sedjarah dan kebudaja 
an Kan Pa San Afgha 
n stan, Persia dan India-s (REU 
TER), Ra 2. stand 

pada 

Melaju diudik. 
Hidup sederhana bertani dan me 

serba 

   
       



       
    

  

   
   

              

   

    

    

   

  

   
    
    

   
   

   

   
   

    

     

    

  

   

          

    

  

      

   

    

   

     

    
   

       
   

  

   

Dalam 1 Djam Muda Kembali 
Black Hair Oil) 

Minjak - Item Rambut. Spesial bikin item rambut d 

bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi 
pang pakai 10096 Garansi tidak luntur harga 
25. — : 

Bush Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— 

Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin 
Laki2 
Rp. 15— 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL 
k | 

p 

terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Mamufactured by:   

Bisa dapat beli pada 

Djakarta Phone 3804 Gambi 

       
   

  

   

  

     
   

    

   
    

   

2 Soge Dag Ata 
di Surabaja: 

aD Stand 81—82 Telp. s. 
  

Merneriksa wanita 

IL ( Praktek umum. 
" | Djam bitjara : 

Rumah: djam 

»stimewa 

t 

| Ke SN “Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 

“PENDAPATAN BARU 

an bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 

keriting 
1 Botol 

p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 

Tjantik, 
Perappana boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

ADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
antara 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol Pan apa 

Pa, MEDICAL HALL. Singapore. 

World Famous Tabib Fachrudin 
rs 

B. PAR Toko | 
201. 

ak 

IR. V. Soedj ito 
Pandanaran 66 tilp. ca 2229. 

hamil 

Menolong wanita bersalin dar 

7.00— 936 
1 djam 4.30— 6.30 sore 
#IR.S. Elisabeth 10.30—11.30 

SMM TII 

.08aT KUAT 
ISTIMEWA 

  

: PAN ini hemouhfast luar biasa menyakal tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sa Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Tangan merasa dingin, Semut-se- 

mutan, Lekas Tja' 1 San Djengk cl, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, . Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal. 

-mendjadi Kurang Ol 

lain. Pp: 20— 
. POTE NSOL. ntuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, obat istimewa, Kg TA 'djelas dalam too). 

- Sebotol Rp. 25.— 

SIXALIN “untuk wanita. Jaga merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

9 REGNOL aa ta dapat turunan (Anak) Sebotol 

(TIAN: “ 2S tan tanda2 hitam dimuka Dc 4 
| TEKAN dan BERI: 1 Sebotol Rp. 15.— 

APHRODIN untuk. 
Rp. 10.— , 

NO HAIR CREAM “untuk hilangkan 
O— 

Paok HAIR DYE untuk rambut putih Mai hitam T JELOP): 

' Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— | 

HARUS TAMBAH 1576 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate —BAND UNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGE N- AGEN: 

    

pa
 

  

NG 5 5 

   

      

rambut. 

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

Djokja dan Pekalongan, “Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 

Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 

Eng Ho Tong Pasuketan, EP Bk MN dan Apotheek 
Selamat, Torehgn, 

  

ik KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — - SEMARANG 

“ Berdiri sedjak tabun 19 40. 

Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 

-h Systeem: Frans - Amerikaans. 

2 Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- 

hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 

ketjil. Lebih BA mintalah keterangan. 

  

  

: r PEMBERIAN TAHU 
Kepada Chalajak ramai dipermaklamkan bahwa apotheek kami 
akan kembali dibuka resmi untuk umum pada: 

HARI SENIN, TG, 15 MAART Ta 

Ban jang berkepentingan maklum adanja. 

BIMA APOTHEKEN N.V, sezznan 3 
2. Apotheker: Drs. KHOLHAN YAO 
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satah. akan berbukti segera, akan merasa “lain dari pada | 

Nan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol | 
“Sebotol 

ja | 'Zalf Face Cream ,/TJAHAJA YUSU 

SEKOLAH K LEERMAKEN| : 
| seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096c 
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| MA. MIRZA, 
| tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
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PERUSAHAAN PENGANGKUTAN 
SIN KING vh O.K.S. 

. lp 
"1 

Djakarta-Surabaia Pp. Pp. 

Djakarta- -Semarang p. p. Hormat kami, 

Surabaia- Semarang Pp: P- Pe PIN IA 

1
 

  - : 4 . i 

Diangan PAN sampai 
Kehabisan !!! : 

Tuan belum merasa. puas dengan “SEPEDA KUMBANG He 
Tuan, karena kapasiteitnja terbatas? Pesanlah sekarang | 
djuga : 

Sepeda Motor ,IFA” RT-125 
— BUATAN DJERMAN TIMUR 

mane anta maa menamai 

     

   

    

    

      

Mama ntt ansan 

  

. “123 CC. 
TSHARGA : —— Rp. 5-600,— fr. Diak. 

5 PK. 

Tempo. pengleyeran : : “April / Mei 1954, 

Distributeurs: SUPER RADIO COMPANY N. V. 
Tjabang Semarang : “Seferan (Duwet) h aa   

gi 

Nafsu. Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoca) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe 

njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe. 

rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta 

ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 

berdebar-debar, selalu mirhpi-mimpi, untuk 'itu semuanja kami sediakar 

OBAT JANG, DITANGGUNG MUDJ BNJA .JARIANOL”. 

' Special Buat Laki2 harga per botol ......c.cocdooo Rp. 20.— 

,OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga b: botol » 25.— 

Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 “Woo SO — 

sBLACK HAIR DYE” Obat. HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur. 

Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.-—, Rp. 15.—, Rp: 20.—, Rp. 30.— dar 

Rp. 50.— per botolnja. 
» Buat hilangkan Item2 Djera- 

wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 

Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 

dil. Rp. Kian per botol. ,,GALINUS” Special. buat Batuk T.B.C. hargs 

"Rp. 25-—. satu botol dan Batuk Kering. »SKATHRAH-I-NOOR” Specia 

Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mats 

'Kelihatan seperti Asep, dll. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat Pa di: 
ntuk 

mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 

(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin: 

djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan 

WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 

dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 

(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

SATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) 3D 
KSOZA sakit berbahaja untuk keturunan . 100.— 

p 
h 

3 1 

  

   

    

k. “eetengalk dos: 5 el sn Uas an ak Akna Tan anaa aliada SK RA AA Na daya Uap dekan ai 2 50— 
PWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... si 7S 

Obat hilangkan rambut mn vena ana rta 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuar 
aa anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. boto 

10.—, 
MORI FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawak 
Besar — Phone 3804 G. — Tae, Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA. 
PORE 8. 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 

t BARU, "Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma 
“ kassar: Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabajas ZINDABAD HOUSE. 
- Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa: 

Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 

bang): Perusaha: 
AMIN & CO., 

B.H. DA 

| Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta, MOHAMED 
arinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3. Ma- 

AWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S.H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: ' KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Pn 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B 
Sukabumi, ' SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko .PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik, M.. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30. Pontianak: Toko PADANG, Dil. Djawa - Pa- 

dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan, Toko PAKIS- 

TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 0 Suklat). Bandung. 

SURAT PUDJIAN 
Dengan djalan ini kami menghaturkan diperbanjak terima 
kasih kepada Tuan 

Tabib M.S. RAHAT 
Y...SETERAN 109 — SEMARANG. 

| jang mengobati sakit WASIR kami sampai sembuh dalam 
"14 hari “dengan garantie bahwa penjakit itu tidak akan | 
timbul lagi dan obati ZON DER OPERATIE. | 

Ty assalam, 
PAIDJAH 

Depat an Ja (Petekan) 
Semarang. 
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Bukan pantun, sembarang pantun 
Pantun gubahan pudjangga kelana 
Bukan sabun, sembarang sabun 
Sabun Colibrita, pudjaan wanita: 

Bukan djarum, sembarang djarum ' 
Djarum emas berbenang sutera 

Bukan harum, sembarang harum 

Harum meresap sampai kesukma. , 

2 OI aa 
COLIBRITA 
TOILET SOAP “G 

DT AA PE Lang 
sabun wangi penawan hati! 

  

  
  

    
  aman syaa aman Pata eh a pameran ee 

— Johnny »TARZAN” Weissmuller | 

U) dalam | 

—. 2 ! 

THEATRE Jungle: Jim oten melawan komplotan Spion, 

SOLO “jang ingin Eno! pertjobaan Bom Atoom di hu- 

tan Afrika. 
EXTRA: TERTAWA TERUS- DENGAN SI BA- 

: . DUT TUA ,HUGH. HERBERI” 

' "43 Ea   TJABANG SEMARANG 

  
   

        

       

       

    

     

      

      
    

        
  

RA, YOU Tan 
KILLED, SANIN' T 
OF THAT NO-Goop CROCK! 

TLOOKI TH" SGUINTEYED HOMBRE WHO 
GRABEED TH" MINE FANROLL IS ra 
RIDING NE Sana 2 SAK Sa 

anak PEEN 
' GAKCASS 

  

  

   oleh Sguint   itu, 
   

siakunkagaana 

Roy telah menjelamatkan Nails dari indjakan kuda2 jang dilarikan 

--. Roy, engkau akan terbunu 

  

rampok uang bajaran tambang ndik 

h sendiri, menjelamatkan orang djahat — kuda bersama2 dengan kuda2: itu. 

     — aa Sguint jang telah .me- 

  

“Pegawai2 Negeri masih dapat me- 

njewa kamar bulanan pada: 

Hotel .ARGADIA” 
Depok 56 — Telp. Smg. No. 177 

  

et Angs Kan BEKERIK URBAN SAAD 

IEEE LELAH LITE 

  

) Bantulah 

th h 

  

Roy Sajan 39! 

  

  
    

    

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
GRAND 

THE LAST DAYS OF THE MIGHTY APACHE NATIONI 

  

  

5.00 7.00 9:00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 

  

An EDWARD SMALL Production Titan ZR) 

sung GEORGE MONTGOMERY . 4 cvowvu stm: 
« Audrey Long - Cari Benton Reid - Eugene lnlesias 

Penuh ag Hebat dan Menggemparkan ! 

5.00 7.00 9.00 INI MALAM LUX 

JOO Buta 3 
production 

(u. 
- 

17 tah.) 

STARRING 

data 
# 

2 

£ 

x 
1 

Na Uap IRENE DUNNE — DEAN JAGGER — 
JOAN EVANS 

sit Grows On Trees 
The Wonderful story of 2 With come true ! 

Akan datang 

Uang NN 
dipohon 

“istimewa ! 

  

  

Sat NOURA 4.45 7.00 9.15 INI MALAM PENGHABISAN (17 4th.) 

MADHUBALA “Yee (TIINTA 
SURETE “1 U LE, A R I HATI) 

. 

Besok malam Premiere (&. 17 tah.) . »INDRA” 5.00 7.00 9.60 

  

Penuh taridan dan njanjian jang menarik dan merdu. 

KOXYAL INI MALAM (u. segala umur) 
5.00 - 7.60 - 9.00 JOHNNY WEISMULLER — ANN SAVAGE 

"PYGMY ISLAND” 
Sekat (Jungle Jim) dengan kawan2nja orang kate. 

  

Penuh sensatie. — Mengikat ! — Gempar ! : 

Akan datang: A. HAMID ARIF — SALMAH — M. MUKRI — 3 
S.. KARNO 2 

sUMPAT SEKAWAN« 
Djago 's silat. Wanita jang a iuar biasa y penuh pertempuran seru! 

Sasak pe. Dasi ban 
INI MALAM PREMIERE ta. TP sek tah.) 

SRI MURNIATI — KARTINI HAMZAH 
ALI YUGO — USMAN 

M U R N Iss Film Indonesia 
dengan tjerita jang menarik ! 
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Ini Malam “Ini malam d.mb, 

    

        

    

  

   

    

   
    

    

    

   
  

Premiere 59.5 (43 th) g 

REX Turn YER Mn mana k 

4.45 - 7.00 IRI | POR TN By ne 

200 WnYNG Lightorme 
ai 

3 253 

M.G.M:3 Tya Silvery 
WINNER e 

OF in en Moon' 
6 ACA- & En Ba LD AND # From ARNER Bros, weotors TEGMMICOLOR “8 

DEMY- THE Brattiru 13 BILLY GRAY' ROBERT O'BRIEN mu» IRVING ELINSON 
AWARDS sem am MIA KERRLORGI" onecre 4" DAVID BUTLER ER ur) 

METROPOLE INI MALAM D.M.B. DJAGALAN 
4.45 - 700-915 (13 th.) 4.45 - 7.00 - 9.15 

Pusin! — | Sat riff M edan .Buluh Perindu GEVACOLOUR 

bakar Midin «4 Veri (BERWARNA) 
Satu tjerita jang hebat AN! zaman dulu dihiasi dengan Tari2an jang 
menarik dan .Lagu2 jang merdu, 

     

        

“ 

Type Perti. ,SEMARANG”. Idzin No. 1492/111/4A/172, 
  

   


