
    

   
   

  

   

              

   

      

$ Sg 
sudah termasuk meterai: 
etjeran 

  

| tengan     
| delta Sungai 

— perhubungan 
alat2 sen 
tadi menjangka bahwa pihak 

Hanoi—Haiphon 

jang menentukan, 

  

Nj:Shafik Tak Mau 
Tahu Djen. Nadjib 
Terlalu Banjak Djandji: 
Puasanja Diteruskan 
PEMIMPIN gerakan wanita 

Mesir ,,Bint an-Ni?”, Njonia De- 
ria Shafik, Senen telah menolak 
tawaran damai Presiden Muh. 
Nadjib, lalu melandjutkan mogok 
laparnja jang dimulainja sedjak 
hari Djum'at LL, untuk menuntut 
hak memilih bagi kaum wanita. 
2 usul dari pemerintah ditolaknja: 
tidak memuaskan. Bersama Njo- 
nja Shafik — menurut wartawan 
UP, orangnja ,,glamorous” (tjan 

bahwa insi- 
bekas penase- 
Mossadegh da 

, telah menawar 
bekerdja pada peme 

    
     

  

   
   
   

   

  

    

    

   

        

   

   

    

    

        

1 sedang ditjari 
an kini sedang|tik gemilang) — mogok-lapar 
menurut haranfpula 8 anggota ,,Bint an-NiP” 
djukan tawaran| (Puteri NH”), dalam redung 

rat jang ditulis 
belu in Fatemi, be 

nteri Igar negeri dalam peme 
aa “Mossadegh, tertangkap 

n ke rumah sakit mi 
an sebagai akiba, tusu 

Tuduhan terhadap par- 
tai Tudeh. aa 

Iran dalam pada itu hari 
| menuduh partai Tudeh jg 

bahwa partai ini telah 
& bantuan kepada Hus 
“selama masih bersem 

press-room Kairo. Selama 4 hari 
4 malam 9 wanita tadi tidak ma 
kan dan tidak minum, 

Bekas perdana menteri Ali Ma 
her, ketua panitya rantjang 
undang? dasar baru air dan 
Djenderal Muh. Nadjib telah be 
runding lalu mengadjukan usul2 
mengenai hak2 wanita, supaja 
wanita2 ,,Bint an-Nil” tadi mau 
menghentikan mogok-laparnja. 

Ali Maher kundjungi Njonja 
Shafik dengan usul2-nja. .. Tidak 
ada djaminan tjukup?” kata Njo 
aja Shafik, lalu dihirupnja botol 
2au de Cologne, ,,djandji2 sudah 
tjukup banjak!”, lalu berdjandji 
akan terus mogok-lapar, sampai 
kaum wanita Mesir diberi kesama 
an hak. Ali Maher menerangkan 
bahwa ia jakin Madjelis Konsti- 
tuante akan meratifikasi undang2 
mengenai hak pemilihan wanita, 
tapi Njonja Shafik menolak dgn 
marahnja. Ali pulang... (Antara) 

n .Atesh” malahan mem 
n bahwa Fatemi telah 

perkerdjakan seorang bekas 
“kedutaan Soviet sebagai 

hubung sewaktu dia 
tertangkap. (Antara) 

namum, 

. BAN SEPEDA. 
Rubber My di In- 
sud untuk mendi- 

  

    
KERUGIAN AKIBAT BANDJ 
Lahan esa IN MAN di 

Kerug'an jang ditimbulkan oleh 
bandjir di Madiun tanggal 28 Pe 
bruari ji. ditaksir tidak kurang da 
ri Rp. 100.000.—. Sebagai akibat 
band'ir kira2 1350 rumah ferge 
pang air. Kepada para korban ban 
Cjir diberikan sokongan 45 kwin 
tal beras dan uang sebanjak Rp. 
  

     

  

  
“ 

Pa dea ena 

uAl 

60 sen p. lembar. | 

jata dari Amerika Sehat mi) Ik. Perantjis. 
Ho ingin membuktikan -ranfjis tidak akan pernah Aa roleh kem , dan bahwa karena it untuk mengachiri perang Indotjina jalah 

uatan 
- — Perbu 

   S
a
 

    

   
ra dgn ' sewaktu menjetudjui masalah2 T.mur Djauh di Djenewa 

       

  

Tanu 

        

    
      

    

“Satu Malam Di Indon' 

jang 
Pendapat Eden Mengenai Maksud Tai 
wan Utk Membuka 
MENTERI LUAR Negeri Inggris, Anthony Eden, dim ketera- 

lis r | pzida hari Senen menjangkal pernjataan2, 
menjetudjui diadakannja suatu konperensi 5 nega- 

mendjelaskan, bahwa persetudjuan mengenai konperensi 
Djenewa jg akan datang itu tidak mengandung pengakuan Barat atas 
RRT igai suatu ne besar. Ditegaskannja, bahwa persiapan2 

Isi jgng akan datang itu adalah bukan 
br menjelenggarakan suatu konperensi 

aa 

| masuknja RRT di PBB sebelum 

2500,—. 

Sia-Sia 

Serangan Ke RRT 

diadakannja konperensi tentang 
jang akan datang. Atas pertanja- 

Keanggotaan RRT di 
P.B.B. 

Dalam keterangannja itu Eden 
Cjuga menegaskan, bahwa Ing: 
ers tidak bersedia  menjokong 

    
    

   
   

    
   

       Natan 

   

ah dgn dja 

  

Berita UP dari Washington me 
agatakan, kalan 
geri Amerika Serikat Senen jl 
mengatakan, bahwa tjara2 untuk 
menghentikan pemberian bantuan ' 
materi dan achlak dari RRT un 

'tuk Ho Chi Minhskini sedang 
dipertimbangkan, sebagai salah 
satu persiapan untuk konperensi 
Djenewa. - Tapi, kata kalangan 
tadi, Amerika tak hendak men 
tjoba aan” RRT. Pembe- 
sar2 kem. luar negeri Amerika 
tak hendak menaruh perhatian 
sungguh2 terhadap berita2 
disiarkan di London, bahwa Ame 
rika Serikat sanggup menawarkan 
bantuan ekonomi kepada pemerin 
tah RRT, tapi tidak akan melaku 
kan pengakuan diplomatis terha 
dap pemerintah tsb., djika RRT 
mau mendesak supaja Ho Chi 

tahui di Washington, 
para diplomat Amerika berpendi 

mungkin ada manfaatnja, tetapi 
mereka masih harus ingat pula 
kepada pendapat Kongres dan 
pendapat umum. 1 

Dikemukakan bahwa baru 9 
bulan j.l. sadja pasukan? Tiong 
hoa menimbuikan kekalahan? be 
rat pada serdadu2 Amerika “ di 
Korea, hingga kemungkinan tipis 
sekali bahwa A.S. akan menawar 
kan bantuan ekonomi kepada 
RRT. 

Front Dienbienphu ber- 
, kobar. 3 

Sementara itu UP mengabar- 
kan dari Hanoi, bahwa “pihak 
Perantjis telah meluntjurkan arma 
da udaranja dan artileri sebanjak 
banjaknja terhadap pasukan? Ho 
jang sedang bertempur dgn ha 

Diduga bahwa serangan ini dita 

ral Vo Nguyen Giap 'se 

sih terus hangat, ketjuali gentja 

mengumpulkan mereka jg luka2 
dan tewas pada kedua belah pi- 
hak. Berapa korban pada pihak 
Perantjis, tidak diumumkan, teta 
pi pihak resmi mengatakan: ,.ba 
njak”. Menurut pihak Perantjis, 
lawannia menderita korban - se- 
kurang2-nja 1.000 orang “kalau 
tidak lebih. 3 

: Gelombang manusia bu 
nuh diri. Pu 

Djurubitjara militer - Perantjis 
mengatakan, bahwa serangan be- 
sar-besaran tadi dimulai dengan 
dentuman2 .artileri hebat. Kemu 
dian datang bergelombang2 pasu 
kan Ho. Mereka be 2 “skin: 
Chi Minh, hiduplah seribu ta- 
hun?”, lala mendjerumuskan diri 
kedalam hudjan peluru. Feni 

Pihak Perantjis, dipimpin oleh 
kolonel de Castrie, balas serang : 
dengan satuan2 pasukan pajung 
dan kendaraan2 lapis badja, 

2 lapangan terbang di- | 
kuasai? & 

Radio Peking menjiarkan ko-: 
munike pimpinan tinggi tentara 
Ho, jang mengatakan bahwa sen: 
djata2 bren Vietnam sekarang 
menguasai 2 lapangan terbang di 
Dienbienphu. Pihak Perantiis me 

K epada 
gn Bantuan Ekonomi? | —Front Dienbienphu Berkobar — Serangan Barisan Gelombang Bunuh-Diri 

Ih, KALANGAN2 MILITER Perantjis di Hanoi menjatakan, II bahwa tudjuan utama daripada se | besar2-an as II Ho Chi Minh pada waktu ini, buk: « gan Dienbienphu (300 km se 
|| sekitarnja, melainkan untuk mem ! | konperensi Djenewa kelak. Demikian pula 

Merah, kata kalangan tadi, 

an kem. luar ne 

jang | 

Minh menghentikan peperangan. | 
Kata kalangan jg dapat menge | 

biarpun | 

rian bahwa langkah sematjam itu | : 

ngatnja disekeliling Dienbienphu: | 

kukan dibawah pimpinan aan Hal 

udah 72 dim” PAMA TA 

tan sendjata selama 4.djam untuk | -$ 

  

    

    

Jet Mampir 
Ki 1 Di Kemajoran   

    

Ini lagi gambar pesawat jet Canberra milik angkatan udara Austraha, 

'jangShari Minggu pagi ji. mendarat sebentar di lapangan terbang Ke-. 
majoran, dalam perdjalanannja dari Singapura ke Port Darwin, Australia. 

Pesawat ini hari Minggu siang djam 12.00 pun kelihatan terbang diatas 
S1 : kota Semarang. 

  

Front Nasional Indon. 
Mempunjai Hari Depan Jg Gemilang— 
“Utjapan Aidit Dlm Resepsi Kongres 

2 PKI Ke-5 | 

| KONGRES PARTAI KOMU NIS Indonesia kelima dimulai Se- 
Bin malam Lasagna di Gedung Pertemuan Umum Djakarta 
“empang ingi Iebh kurang 2000 orang, dan lebih kurang 1000 orang 
ng berdiri diluar gedung. Nampak Wakil Perdana Menteri Wong- 

'egoro, Menteri Pener Dr. Tobing, Menteri Perburuhan 
“Prof. Abidin, Ketua Parlemen Mr. Sartono dan wakil2 partai serta 
Maa, Berpidato Sekretar's Dienderal PKI D.N. Aidit tentang 

          
     

  

us 2 PKI menjebarkan tji persatuan nasional, serta penting- 
nja persatuan nasional, tentang sambutan2 umum terhadap rentjana 
program PKI, tentang tudjuan kemerdekaan nasional, demokrasi 

  

2 BN aga - i Sehabis pidato Aidit, Menteri Pe- 
' nerangan Dr. Tobing dan Ketua 

-—» ' Parlemen ' Mr. “Sartono mengutjap- 
& Li 4 3 "3 k "ak mbut . koknja mene- Kerusuhan Bean Kara ten 

1 2 ANA - 3 

Di Tanisia 
kan kasil jang bermanfaat bagi ke- 

in ung beri 5 mer 45: - 

i jang Senen dilakukan 

hidupan bangsa dap negara. Pun 
memberikan sambutannja pula 'utu- 
san Pedrtai Komunis Australia  Ar- 
rons jang antara lain menerangkan, 

  

   

    

    

   

Tua bahwa Partai “Komunis Australia 
Pn melaju 'Tunis jang 'en membantu perdjuangan Indonesia 

tut kemer ekaan seni aan untuk memasukkan Irian Barat da- 
ia 2 2 pakan ja pat diterang lam. wilajah Indonesia. Arrons me- 
Ikan bahwa teni erantj njampaikan djuga. souvenir dari par- 

tainja kepada Central Biro PKI be- 
rupa alat perlengkapan medja tulis 

“dari pada kaju jang menurut Arronsi 
a |hanja tumbuh -di- Australia. 

   
5. ) 

Resepsi dipimpin ketua panitia 
FSudisman jang menerangkan, bahwa 
panitia telah menerima beratus su- 
rat dari erganisasi2, partai2 dan per- 
seorangan serta berpuluh kawat dari 
luar negeri. Sudisman mempersilah- 
kan wakil Sekretaris Djenderal PKI 

Njoto membatjaka, beberapa surat2 

Pada hari Senen itu djuga telah 
tiba di Tunis residen djenderai 
Augustin Guillaume dari Marok 
ko dan gupernur-djenderal Aldja 
Pen Pe Leonard, Ng dan kawat tsb., diantaranja dari Per- 
menghadiri | Konperensi fri 4 | dana Menteri Ali Sastroamidjojo dan 
Utara jang Ke-6, dimana akan di 

   

  

bitjarakan soal2 Afrika Utara Pe 
rantjis. 
Sementara itu mahasiswa? Uni 

dari Walikota Sudiro jang berhala- 
ngan datang, dari Sentral Biro Sobsi 
jang mengutjapkan selamat atas na- 

ma 22 djuta kaum buruh dan dari versitet ,,Zituna” tjabang Gabes 
mengadakan pemogokan, untuk 
memprotes pembelian sebidang 
tanah oleh pemerintah, jg menu 
rut para siswa akan mendjadi 
tempat asrama mereka. (Antara) 

Perang Pro- 
.. paganda 
RRT Dirikan Pemantjar 
Raksasa Di Tiongkok 

2... Selatan 
| RRT KINI telah mendirikan 

sebuah pemianijar radio raksasa 
di Tiongkok Selatan jg ditudjukan 
untuk mengadakan perang propa 

Pimpinan Pusat BTI. Kawat2 jang 
dibatjakan ialah dari SBKA, Sarbu- 
pri, Pemuda Rakjat, sedang jang da- 
ri Juar negeri ialah dari peladjar2 
Indonesia di Peking, Partai Komu- 
nis India, Central Komite Partai Ko- 
munis, Djepang, Thailand, Burma, 
surat2 dari Partai Komunis “Malaya, 
Nederland, Inggeris,  Perantjis, Aus- 
tria, Sentral Partai Pekerdja Tjecho- 
slowakia, Hongaria, Rumania, Bul- 
garia, Tiongkok dan kawat dari Par- 
tai Komunis Sovjet Unie. 

5 Mendorong perkembangan 
persatuan nasional, : 

Dalam pidatonja jang 50 menit Ia- 
manja, Sekretaris Djenderal PKI D. 
N.: Aidit antara lain menjatakan, 

        

    

    

   
      
    

Australia 

Merasa Aman 
Selama Kominisme Tak 

Berkembang Lebih 
Kearah Selatan 

MENTERI angkatan udara 
Australia, William  MacMahon 
menurut siaran Radio Australia 
mengatakan Senen, bahwa bagi 
Australia ,,tidak ada bahaja Ko 
munis jang sungguh2, selama 
Komunisme tidak berkembang 
lebih kearah selatan lagi daripada 
sekarang, dan selama kaum Ko 
munis tidak mempunjai angkatan 
udara jang mampu menjerang 
Australia.” 

Kata2 tadi diutjapkannja di Dar- 
win ketika ia singgah sesudah me- 
ngundjungi pulau Manus, sebuah 

pulau: jang letaknja disebelah utara 
Irian timur. Seterusnja Mac Mahon 
mengatakan, bahwa Australi tidak 
berdiri terpentjil untuk memperta- 
hankan Pasifik, karena Amerika Se 
rkat punja pangkalan? di Honolu- 
tu, Inggris di Singapura dan Maiaya. 
Faktor2 ini akan - dipertimbangkan 
oleh Australi dalam sumbangan jg 
diberikannja kepada pertahanan Pa 
sifik, didalam batas2 kemungkinan 
perekonomian Australi. (Antara). 

Wu Tuduh 

Chiang 
Hendak Melepaskan Si- 

fat2 Demokrasi Di 

Taiwan 

K. €. WU, bekas pembesar pe 
merintah Kuomintang jg sedjak 

bulan Mei j.l. tinggal di Amerika 

Serikat, Senin mengatakan kah 

wa regime Chiang Kai Shek telah 
melepaskan segala sifat demokra 

si dan Djenderal Chiang sendiri 

kini sedang mempersiapkan anak 

nja utk membentuk ,.dynasty 

Chiang”. Wu adalah bekas guper 
nur Taiwan, menteri muda Juar 

negeri dan menteri negara peme 

rintah Kuomintang. Ia didakwa 

oleh pemerintah KMT bahwa ia 
telah melarikan uang sebanjak 
$ 500.000 dari Taiwan. Tuduhan 
ini dibantahnja, dan dikatakannja 
bahwa ketika berangkat dari Tai 
wan ia membawa $ 5.000 uang 
sendiri dan sekarang hidup dari 
hasil? tulisan2nja. 

Wu mengatakan dalam konperen- 
Si pers, bahwa anak Chiang Kai 
Shek, Djenderal-major Chiang 
Ching Kuo, mendirikan suatu nega- 
ra polisi di Taiwan. 

Seterusnja 
matjam keburukan pemerintah di 
Taiwan: 1. Pembentukan pemerin- 
tahan satu partai: 2. Pemasukan so- 
al2 politik kedalam angkatan pe- 
rang: 3. Pembentukan organisasi ke- 
polisian rahasia: 4. Hak2 perse- 

“pm 

  

"“ejaa 

sg 

PE AA PL BNN Pa PUT EA TN 
3 

  

  

  
Bantulah: 

DOMPET MERAPI     

RRT Akan Berusaha Dapatkan 
| Yaiwan Den Djalan Politik? 

Kabarnja RRT Bermaksud Menjetudjui "Usul Untuk 
.. Adakan Perwalian P3B Atas Taiwan 

KALANGAN TIONGHOA di New York hari 
|rahasia jang diterima dari RRT, 

' Jadalah sasarannja sekarang. Menurut kalangan tadi, 
lengan djalan politik dari pada dengan djalan milite 
Taiwan dengan kekuatan sSendjata. Maksud2 RRT 
perensi Djeneva dalam bulan April jang akan datang, 
bahwa sekalipun konperensi Djeneva itu akan merun 
namun wakil2 Mao Tse Tung akan memulai denga 
Taiwan dengan djalan politik. Kabarnja langkah perta 

kini RRT sudah 

Menurut kalangan Tionghoa tadi, 
berita2 rahasia jang diterima dari 
RRT itu telah memperlihatkan soal? 
sebagai berikut: 

1. RRT lebih mementingkan ma- 
salah Taiwan daripada Korea" atau 
Indo-China. Mao Tse Tung berke- 
hendak menunaikan  djandjinja utk. 
mempersatukan Tiongkok  selekas 
mungkin karena ia bisa mendapat 
malu kalau gagal dalam soal itu. 

2. RRT menghendaki dunia me- 

njetudjui, -bahwa. masalah - Taiwan 
adalah suatu soal dalam negeri dari 
Tiongkok, karena ini akan memper- 
kuat pendiriannja jang mengatakan 

bahwa bantuan Amerika kepada 
Kuomintang di Taiwan adalah sua- 

tu pertjampuran tangan dalam uri- 
san dalam negeri Tiongkok. 

3. RRT telah menempatkan tenta 
ra besar dipantai Tiongkok Selatan 
jang menghadapi Taiwan, Dalam 
tentara. ini terdapat  pasukan2  pa- 
jung pesawat2 je, dan disamping itu 
suatu angkatan laut jang tjukup be- 
sar. 

Djika tidak  kuatirkan 
Amerika, Taiwan sudah 
digempur. 

4. Sekarang djuga RRT seb 
narnja berniat menggempur Tai 
wan djika tidak mengchawatirkan 
Amerika... RRT berpendapat, bah 
wa anggapan rakjat Amerika me 
ngenai soal Amerika ikut serta 
dalam perang Indo China telah 
menundjukkan bahwa Amerika 
tidak akan mengirimkan angkatan 
perangnja utk. menolong Chiang 
Kai Shek. Tetapi RRT tidak mem 
punjai kepastian dalam pendapat 
itu. Karena itu mereka lebih me 
njukai memakai djalan politik 
dalam usaha memperoleh Taiwan. 

3, Kabarnja RRT kini ber 
« menjetudjui suatu usul 

untuk mengadakan  perwalian 
PBB atas Taiwan. Menurut pen 
dapaf RRT, perwalian ini berarti 
bahwa Taiwan kelak akan diserah 
kan kepadanja. 

Achirnja dapat ditambahkan. 
bahwa kalangan Tionghoa tadi 
di New York jang memperoleh 
kabar2 rahasia itu, tidak mempu 
Djai sangkutapaut dengan peme 
rintah Kuomintang di Taiwan. 

Demikian wartawan U.P. di 
PBB. (Antara) 

     “EDISI POS. 

  

    

  

    

  

   

Selasa menerangkan, bahwa menurut berita2 
memutuskan bahwa soal mendapatkan Taiwan 
Peking lebih menjukai memperoleh Taiwan 

r, sekalipun mereka jakin sanggup merebut 
itu mengenai Taiwan akan djelas dalam kon 
Selandjutnja dikatakan oleh kalangan 
dingkan masalah2 Korea dan Indo China, 
n kampanjenja jang bertudjuan mendanatkan 

ma untuk itu adalah masuknja ” RRT dalam 

tadi, 

Ketjelakaan' 

Pesawat BOAC 
Karena Nabrak Tem- 

bok Laut: Terbang 
Terlalu Rendah 

DUA ORANG pembesar dari 
British Overseas Airways Corpo- 
ration pada hari Senin telah ti- 
ba di Singapura untuk turut ser- 
ta dalam komisi jang kini menje- 
lidiki /” ketjelakaan  constellation 
BOAC di Singapura pada achir 
minggu jang lalu. Sampai kini 
rombongan  penjelidik tersebut 
belum memberikan komentar 
resmi tentang sebab musabab ke- 
tjelakaan. 

Sebuah laporan resmi dari Sin 
gapura menerangkan, bahwa pe- 
sawat terbang Constellation itu 
mula2 menubruk . tembok pantai 
laut pada permulaan mendarat se 
belum djatuh terbakar. Kemente- 
rian penerbangan sipil . ngeng- 
umumkan, bahwa pesawat itu ter 
bang terlalu rendah ketika hen- 
dak mendarat. Kedua pembesar 
BOAC itu adalah kapten Stevens, 
seorang nachoda  Constellation 
BOAC dan seorang penjelidik 
ketjelakaan jang berpengalaman 
dan A. Snowball manager maska- 
pai tersebut di Timur Djauh jang 
berkedudukan di Hongkong. 

Pemakaman 24 korban 
ket'elakaan censtellation 
B.O.A.C. Ka 

Pemakaman 24 korban ketjelaka- 
an pesawa, constellation dari BOAC 

pada hari Senen telah dihadiri oleh 
seribu- orang antaranja ke-8 anak 
buah pesawat jang selamat djiwanja. 

14 Orang diantaranja masih belum 
dapat dikenali. 9 Djenazah telah di 
minta oleh sanak keluarga untuk di 
makamkan sendiri: Diantara: jang 9 
ini terdapat djenazah Grant Folson, 
seorang Amerika jang akan diter- 
bangkan kefamilinja di Fort Madi- 
son, Jowa. Makam2 ditebari dgn. 
ribuan .karangan2 bunga jang da- 

tang dari pelbagai pendjuru dunia, 
antaranja ada jang diterima dari per 
dana menteri New Zealand. Salah 
seorang dari korban bangsa Indone 
sia ialah milioner Bintang Soedibio, 
seorang saudagar terkenal jg mem- 

punjai firma2 di Timur dan di Am-   sterdam. 
  

dikemukakannja ,,6: 

Demokrasi Dan Agresi 

Tak Bisa Dipersatukan 
Masjarakat Perdamaian Asia-Afrika Ti- 
dak Berarti Pembentukan Blok Baru 

“ WAKIL P.M.-I Wongsonegoro menerangkan, bahwa »Indone 
sia sangat memperhatikan perdjandjian militer bersama antara Ame 
rika dan Djepang, pemerintah sampai sekarang belum nempela 
djari dan belum mengetahui kedudukannja sampai garis kefjilnja, 
fetapi satu hal jang pasti, jaitu. pemerintah IndonesM tidak akan 
dapat membenarkan setiap agressi. Kita mendengar, katania rak 
jat Djepang sudah didemokratisir, tetapi kita tidak mengerti sam 
pai Gimana djiwanja sudah demo kratis, sebab bagaimanapun djuga 

      

   
       

   
    

  

      

    
    

pertundjukan ,,Satu malam di Indo 
nesia” sebagai satu bagan dari, 
rangkaian ,Malam di Asia Tengga- 

ira”. Disitu akan dipertundjukkan 
musik dan tari-tarian Indonesia dan 

negeri2 Asia Tenggara lainnja oleh 

ed 

       
    

     

    

   

  

     

    

    

   

itu masing2, selain itu djuga 
te dipertundjukka film menge- | 

| Indonesia dan hasil2 keradjinan 

Keuntungannja akan disumbang- 

  

  

2 (Antara). 

           

an2 dan seniwati2 dari nege-| 

sekali. 5 : 

| Menurut Eden, meskipun Inggris 

telah mengakui pemerintah Peking, 

namu, RRT hanjd menaruh sedikit 

kan pada para korban Merap'. : 

4 tentang pengumuman inte 

| Chiang Kai Shek ttg. 4 Maret jig. 

“mengatakan, bahwa oleh pihak Kuo- 

kepada pemerintah Peking, na- 
mun Ingeris tidak bersedia me: 

n'okong keanggotaan RRT di 
PBB,  setidak-tidaknja . sampai 

masalah korea dapat diselesaikan 
dengan memuaskan. 

Hubungan dgn Peking be- 
lum memuaskan. : 

Selandjutnja Eden memberikan 

keterangan tentang hubungan anta- 

ra Inggris dan RRT, jang dikatakan- 

nia masih belum memuaskan sama 

perhatian kepada Sea Tap 

'gris jang terpenting. Ketika ditanja 

Be pong pemerintah 

      

  

     

    

Imintang kini sedang diadakan per- 

a | siapan-persiapan untuk menjerang 

» |daratan Tiongkok, Eden mendjawab, 

bahwa sesuai dengan statement per- 

: |dana menteri Sir Winston Churchill, 

| suatu serangan oleh pihak Kuomin- 

tang terhadap Tiongkok Darat ada 

| lah suatu perbuatan jang paling sia- 

-eer dan Sersan Hasjim masing2 lu 
'ka2 berat dan enteng. Seorang Ti 

     

    
    

    
      

      

   
    

  

    

  

uda “dgn ne, ara | 
-3 Itu menuruti buya adalah 

Amerika Serikat. Presiden Mesir, 
Djenderal Mohammad Nadjib Ra 

   

  

   

barnja telah mengatakan kepada | dutabesar Amerika di Kairo, Jef- 
ferson. Caflery, bah erson if Ty, bahwa 

tahnja bersedia ahwa 

kan pembitjar: 
bahwa pemerin- 

memulai mengada 
araan2 untuk menje 
lah Terusan  Suez. 

gaan, pernjataan Na 
k dibitjarakan dalam | 
nt M4 dotabeaar “Ing 

   
   

         
       

      

Menteri “Hu Mn yan 
Fawai, jang: berlangsung Mi nana XaAWEI, 8 0 | Kaif 
hari Senen jl Anta 2 

     ag 

r Usia. 

'sekiranja akan diadjukan 

dan | 

Apa usul2nja di Djene- 
wa nanti? : 

Atas pertanjaan, usul apakah jang 

oleh Ing- 

gris dalam konperensi Djenewa jang 

akan datang untuk meredakan kete- 

gangan internasional, Eden Pe 

wab, bahwa dalam hal imi ti 

dapat memberikan keterangan jang 

mendahului kenjataan. S0) 
Dalam hubungan. ini oa menjata- 

kan persetudjuannja dengan anggota 

sosialis Emrys Hughes jang menga- 

takan, bahwa suatu rentjana kons- 
trukstif jang dapat menghasilkan 
perdamaian dunia akan mendapat 

njerang2. Menurut Perantjis, dil 
pihak Vietminh ikut bertempur 
anasir2” dari divisi2 308 (baru 

dan satuan berat 351. F 
Pertempuran masih terus . ber 

kobar: jang diketahui sudah ada. 
2 benteng. Perantjis jang - djatuh 
ketangan Ho. (Antara) 

PERTEMPURAN. DI KAM 
PUNG TJIKRETEG 

Dibetulan kampung Tjikketeg, 
desa Tj'idjeruk, kawedanan Tila 
wi, kabupaten Bogor, telah terdja 
di pertempuran pada hari Kemis 
iang lalu djam 17.30 antara TNI 
Bn. 313 kompi III dengan 20 
orang gerombolan TII bersendjata 
lengkap, antarania 1 brengun, Per 
tempuran terdiadi 15 menit lama 
nja. Dari pihak tentara Sersan Pu 

onghoa tertembak mati kena pelu 
ru kesasar, begitu djuga seorang 
supir pick up perkebunan Pondok 
gedeh, dapat luka2 enteng. Keru 

datang dari Laos utara), 312, 316, | 

nja, sedang pembentukannia di 
bantu oleh ahli2 technik bangsa 
Rusia. 

Kalangan2 penindjau di  Tai- | 
wan chawatir kalau? propaganda 
RRT itu akan ditudjukan lang 
sung kepada 8.010.000 penduduk 
kelahiran Taiwan asli. Pada satu 
saat penduduk asli Taiwan per 
nah memberontak terhadap regi- 
me Chiang Kai Shek, jakni dalam 
tahun 1948. Pemberontakan telah 
dapat ditindas sesudah mengalami 
Ba darah heibat. Bela 
kangan pembesar2 Taiwan jangg 
bertanggung djawab atas pertum 
pahan darah itu telah - didjatuhi 
hukuman mati atas perintah djen 
deralismo Chiang Kai Shek. (UP) 

KEPERASI BATIK DJAKARTA 
20. BERDIRI 

Dengan maksud untuk memper 

  

jang kelima dan PKI jakin, bahwa 
kongres tsb. akan mendorong lebih 
madju perkembangan front nasio- 
nal dinegeri ini. Menurut Aidit front 
nasional di. Indonesia mempunjai 
hari depan jang gemilang dan PKI 
tidak akan henti2nja “ menjebarkan 
tjita2 persatuan nasional dikalangan 
rakjat. : : 

  

ACHIR BULAN MARET MEN 
TERI SADJARWO MENGUN 

DJUNGI KALIMANTAN 
Achir bulan Maret ini Menteri 

Pertanian Sadiarwo akan mengun 
djungi Kalimantan, didaerah Ban 
djarmasin, untuk menindjau ke 
adaan pertan'an rakjat, jang pada 
waktu ini mulai dikerdjakan setja 

'ra mekanis. Dalam hubungan ini 
perlu ditambahkan bahwa pada 
achir bulan April jang akan da 
tang akan dilangsungkan kongres 
pertanian, jang akan dikundjungi 
d'uga oleh para ahli dari Kemen 
terian2 Pekerdjaan "Umum dan 
Perhubungan, jang akan membi- 

satukan tenaga dan memperbaiki 
nasibnja, maka di Djakarta kini 
telah @dirikar sebuah koperasi 
batik dengan nama Koperasi Ba 
tik Djakarta iang anggautanja su 
dah leb'h, 1000 orang pengusaha 
batik. Koperasi tersebut diketuai   

njelidikan. 

KEDUTAAN' AMERIKA Seri- 

kat. di Paris pada hari Senen me- 

njangkal berita2 pers Perantjis, jang 

menjatakan, bahwa Dutabesar Dou- 

glas Dillon telah menjampaikan se- 
buah ,ultimatum” kepada Menteri 
Luar Negeri Perantjis Georges Bi- 
dault mengenai soal ratifikasi Ma- 
sjaraka Pertahanan Eropa (EDC). 

omentar2 harian Perantjis me- 
ngatakan, bahwa ulttmatum tsb te-   tempat jang gilang-gemilang dalam 

sedjarah dunia: (Antara-UP), femuan2 jang diadakan minggu jg 
lah. disampaikan dalam 3 kali per-   

# 

1 Ki 
.. 

gan gerombolan masih dalam pe!oleh Abdullah bin Abd. Bari dan 

2 Lemnaya Kokudejoen sah 

  
penulisn'a Abd. Rachman Kosim. 

lalu antara Dillon dan Bidault. Te- 
tapi tak ada satu partaipun jang me 
njatakan pendapatnja setelah Kon- 
perensi Berlin, bahwa kini adalah 

saatnja untuk. menentukan debat 
tentang , ratifikasi EDC itu, teruta- 
ma Partai Kristen Demokrat, jakni 
partai dari Bidault sendiri, Debat 
sematjam itu disangsikan akan men 
tjapai hasil. Demikian AFP. 

Sementara itu UP wartakan, bah- 
wa Perdana Menteri Joseph  Laniel 
pada hari Senen dengan tegas meno 

   

     

     

“Bare na kh ai 

Kosaenaa Meter aa F1 

   
  

   

  

tiarakan rumusan rrentjana 5 ta 
hun pertanian. 

lak untuk menentukan tanggal bagi 
pemungutan suara EDC dalam par- 
lemen. Dengan demikian ia menghi 
langkan ,,kemenangan besar” jang 
ditjapai oleh Amerika  Serikay dan 
Menteri Luar Negerinja John Fos- 
ter Dulles dalam Konperensi Berlin 
baru2 ini. 

Telah mendjadi 'rahasia umum di 
Berlin, bahwa Dulles telah menje- 
tudjui Konperensi Djenewa jang 
akan datang dengan RRT untuk 
memperkuat kedudukan Bidaul, di 

kakan saran2 sbb: Keuangan Kuo- 
mintang supaja diperiksa: bentuklah 
Suatu sistim keamanan Taiwan jang 

bebas dari pengaruh sanak-keluarga 
pembesar2 tinggi pemerintah: hapus- 
lah korps pemuda. 

Tentang korps pemuda ini, Wu 
mengatakan bahwa itu adalah suatu 
Organisasi  terroris” jang” dikuasai 
oleh Chiang Ching Kuo dan semua 
murid sekolah dipaksa djadi anggo- 
ta. 

Achirnja Wu mengatakan dalam 
konperensi pers tadi, bahwa Ameri- 
ka Serikat djangan sampai mening- 
galkan “Taiwan, untuk kepentingan 
keamanan Amerika Serikat sendiri, 
dan dikatakannja bahwa RRT dja- 
ngan sampai dibolehkan ,,masuk dja- 
di anggota PBB dengan kekerasan 
sendjata”. Seterusnja harian ,,New 
York Times” mengabarkan, bahwa 
K. C. Wu telah mengumumkan bah- 
wa ia telah melepaskan segala hu- 
bungan dengan pemerintah di Tai- 
wan. Dikatakannja pula, bahwa re- 
gime Chiang Kai Shek masih mena- 
han seorang anak laki2nja, berumur 
16 tahun, di Taiwan, 

(Antara-Reuter) 
  

Ultimatum Amerika Kpd Peranijis Tentang E.D.C.? 
parlemen dan untuk memperbaiki 

rentjana EDC. Dulles meninggalkan 
Berlin dengan kepertjajaan, bahwa 
serikatnja . akan jakin tentang tak 
bersedianja Sovje, untuk mengada- 
kan kompromi di Eropa dan dgn. 
demikian akan membuka djalan ba- 

gi ratifikasi EDC: dengan segera 
oleh. Perantjis. Ini menurut Dulles 
adalah kemenangan jang besar. Le- 
bih djauh dikabarkan, bahwa dim. 
minggu ini Dillon akan  mengada- 

kan pertemuan2 lagi dengan Bi- 
dault. (Antara).   

hubung ditanda-tanganinja per- 
djandjian militer tsb., Mr. Wong 
sonegoro menjatakan bahwa pe- 
rundingan jang akan datang tidak 
terpengaruh oleh itu dan ' tetap 
lantjar dengan mengambil pela- 
djaran perundingan2 jg lampau. 
Kita jakin pemerintah  Djepang 
masih mempunjai perasaan ke- 
adilan dan logika. Dalam masa 
jang lampau padi kita diangkut, 
orang kita diangkut, rumah dan 
bangunan2 lainnja dirusak. Kalau 
kita hanja mengingat kepada dia 
man pendudukan sadja hampir2 
kita merasa tidak mau bertemu 
lagi, demikian Mr. Wongsonego 
ro selandjutnja. , 

Masjarakat perdamaian 
A-A bukan blok agressif 

Berhubung. keterangan wartawan 
»Ceylon Observer” . jang mengata- 
kan bahwa Indonesia  sesudahnja 
konperensi Kolombo mau mengam- 
bil inisiatip untuk membentuk apa 
jang disebut ,,Masjarakat Perdamai- 
an Asia-Afrika” Mr. Wongsonegoro 
menjatakap bahwa memang dikan 
dung maksuf untuk mengundang 
negara2 Asia dan Atrika  sesudah- 

nja konperensi Kolombo selesai, te 
tapi sekarang sangat prematur ka- 

lau dikatakan, bahwa Indonesia 
hendak membentuk blok baru. S2- 
bab bagaimanapun djuga pembentu 
kan blok baru diwaktu sekarang 
akan menjusahkan kita sendiri! 

Semendjak semula, kata Wongsone- 
goro, pemerintah Indonesia meman 
dang bahwa pertemuan ' Perdana 
Menteri2 di Kolombo hanja diang- 
gap permulaan sadja untuk mengu- 
dakan pertemuan ' jang lebih luas, 
dan kalau Indonesia mengundang 
negara2 Asia dan Afrika maka hal 
ini tidak lebih berdasarkan good   neighbour policy (politik tetangga   

Ne ja Leg KE | : : : NI Nae Ala . orangan tidak terdjamin: 5. Tidak | demokrasi dan agressi tidak dapat di ersatukan”, demikian Wakil s3 Di New York masalah Korea dapat diselesai- en Bea 2 es . langsung. dekpadap Ka Ibahwa dalam keadaan front persatu-| » 4, kebebasan pers: 6. Diadakannja | P.M. Wongsonegoro mendjawab banana mengenai sikap Indo pan Ta : |. kan dengan memuaskan. Atas .segera menimbun lobang2 jang | kian df Feb kanfer ben jan 2. di Na Teen - pengawasan atas fikiran seseorang, | nesia berhubung dengan perdjan djian militer antara Djepars dan DARI NEW YORK terdapat ka- 'pertanjaan salah seorang anggo- disebabkan oleh meriam2 Ho, selta Tiongkok Taiwan hari Sabtu. Pia db sala e diri ta Apa t Dikatakanja. bahwa hal? ini telah | Amerika, 
| bar, atas usaha ,,Perserikatan Asa t4 dari Partai Buruh, Eden me-| cidah lobang? itu “timbul”. Pesa | Radio F itu akan mengalah. TH Ski . in eta “ag dp aa dikemukakanja dalam seputjuk su: px 4 IS TG Te . Tenggara” dengan kerdja-sama dgn. 'nerangkan. bahwa Inggris. dalam at) pembom dan pemburu jang | kan sama sekali atau menggang Lana 8 inn Ae Hei K nat rat kepada Chiang Kai Shek 2 ming-| | Wakil P. M. Wongsonegoro Aa Di earangsa Indo hal ini tetap pada pendiriannja | didatangkan dari segala front oleh | gw gtasion2. radio jang” ada di| Nan Gerakan kemerdekaan nasional | Wi dan kepada parlemen, aa nn alvard: K : nesia, pada tel. 27 Maret jang akan| jang. dulu, jaitu meskipun mem | perantjis, memuntahkan .bom2 | Taiwan, demikian ditambahkan- ||, pKf melangsn kas koneresnia!. Dalam surat tadi Wu mengemu- | (SD. tidak mempengaruhi tuntutan alV ange: -datang “dikota itu akan diadakan! herkan pengakuan diplomatik | gan napalm serta peluru atas pe Ah a melangsungkan kongresn'a Indonesia terhadap Djepang. Ber 

Persatuan Barat Harus 
Permanent 

MENTERI luar negeri Norwe 
gia Halvard Lange malam Selasa 
mengemukakan pendapatnia bah 
wa pembentukan NATO itu me 
rupakan titik-pembalikan jang me 
nentukan, ,,bukan sadja bagi Nor 
wegia, tapi bagi s@luruh dunia 
Barat,” 

Dalam  tjeramah dimuka rapat 
umum jang diselenggarakan oleh 
,English “Speaking Union” dan 
»British Atlante Committee” di 

Glasgow tadi, Lange mengatakan 
bahwa gerakan untuk mempersatu- 

kan negara2 Barat itu pembentukan 
nja bukanlah sebagai akibat ..risiko 
agressi dan 'antjaman diktator Ko- 
munis”, waleipun faktor2 ini men- 
djadi sebab pula mengapa dunia Ba 
rat mendjadi “lebih sadar akan 
.trend” djangka pandjang dalam se- 
djarah”. Lange berpendapat. bahwa 
hubungan jang makin lama makin 
erat antara negara2 Atlantik ini 
akan terus berlangsung, — walaupun 
kelak hubuggan dengan Soviet Urs 
dasarnja lain sekali daripada hubti- 
ngan sekarang, jang penuh krisis 
dan ketegangan itu. (Antara). 

" 

jang. baik) sadja, dan bukan maksud 
nja “untuk membentuk blok baru: 

Politik Indonesia sekarang tetap 
hendak menjumbangkan politik luar 
negerinja untuk mentjiptakan perda- 
matan dunia. Dan kalau ini berhasil 
sumbangan Indonesia  henar2 tidak 
ketjil, karena negeri kita mempu: 
njai kekajaan alam jang tidak terba 
tas untuk? prodkksinja guna keper- 
tingan kemanusiaan, demikian Wong 
sonegoro, (Antara). 

 



   
BR — -— — — — Sudah 

"3 Mezen kita makin hari 

set Jama dikeluh kesahkan persediaan 
makin kurang. . 

# 

de- 

. Din lebih menggelisahkan lagi 
$$" karena kemungkinan untuk menambah persediaan deviezen tadi, katanja 

    

| Pun mendjadi kurang pula. Eksport kita sepi: sedang saingan dari bebe- 

  | yapa negara lainnja dalam pasaran dunia semakin hari semakin men- 
desak. . Te BA NA Bea Nat 
— —— — 5 — Kita mentiari djalan lain untuk mengatasi kesulitan? 

     

  

   

  

     

    

   

— nja, kita akan mertjoba membuka 
“kita, Jang Ademikian ini" memang 

  

       
hanja didjarinkan setelah « 
dan baru didjalankan setel: 
antar-negara tadi. 

     
HE Ia 

PT — ee Prana 
| harus djuga lebim opportuun. Le 

    

  

   
'kemungkinan pemasukan 

PA an maa Te ema Misalnja 
pad 

'nja, di Canada dan Amerik, 

antjur seluruhnja, karena diser 
masih akan bertahun-tahun lagi 

| Brazilia dapat direhabiliteer. Di Am 
| tinggi sekali, hingga setjangkir w 
| 20 dollar-cent. Dalam koers 

i sudah Kp. Go —anacntanann 

         

  

      
   

    

    

  

| tadi dengan mendesak Brazilia jang 
nja akan terbuka suatu 

“kita? 

      

  

alfngRah lebih baiknja, bila tjara dagang kit: ANA era 
kan sadja atas sesuatu sisteem jang tradisioneel. Suatu tjara dagang jang 
h , 4 peru indingan ,antar-negara” 

ada kemufakatan didalam perundingan 

#. dimana sadja jang angan e 
| tjara demikian,gerak barang eksp t kita aka : 

iezen akan lebih banjak. 

(Wo butuhan mereka sebagai sediakala. Ta 

ibutuhkan, 
erika harga kopi sudah membubung : 

wedang kopi-hitam sadja sudah berharga - 
-esmi kira2 Rp. 2,60: dalam koers tidak res- 

'tsb. Misalnja dengan berusaha berdagang dengan negara2 jang lazimnja 
disebut negara2 dibelakang tirai besi. Dengan Russia dan RRT chusus- 

pasaran baru buat barang2 eksport 
baik dan sudah seharusnja. Tetapi 

g kita djangan melulu disandar- 

terdahulu, 

disamping sisteem tradisioneel tadi, 
bih memperhatikan keadaan pasaran 

srang2 eksport kita. Dengan 
n lebih tjepat dan sendirinja 

tu sekarang ini dunia Barat chusus- - 
| chususnja, orang berteriak-teriak 

karena kekurangan kopi. Persediaan kopi sangat berkurang sekali: karena 
sumber-utama kovi mereka, Pung MA tidak mampu mentjukupi ke- 

  

   

'anaman? kopi di Brazilia hampir 
'oleh ,,frost-blight”. Dan agaknja 

hingga tanaman2 kopi 

eran ahwa kini di Amerika terbuka pasaran baru 
— bagi kopi, jang merupakan salah satu bahan eksport kita. Dengan sisteem 

—@pportupn Jang kita kemukakan tadi, dapatlah kita menjerbu ke pasaran 
kini sedang kewalahan itu. Sendiri- 

kemungkinan baru untuk menambah persediaan 
| deviezen bagi negara kita dan kemungkinan keuntungan besar bagi pe- 

| dagang? kita. Apakah hal ini tidak pantas diperhatikan oleh exporteurs2 

Sem ama manan 
  

Bu
ih
 

  

TAMBAH SATU APOTHEEK. 
| Apotheek Bima di Djl. Seteran Se 

. marang jang diselenggarakan oleh 
S telah d'res- 

p 1S 

Pe
n 

P4 

- Bima Apotheken N. 
| .mikan pembukaannja pada tel. 

| Maret djam 11 siang dengan upatja| 
| ya pengguntingan pita oleh Nj. Oeij 

Ing Swie, .isteri Direktur Bank-ver 'ha2 Pusat Kebudajaan Indonesia Se| 
F: 
| eniging Oei Tieng Ham di Djakarta. 
| Hadlir dalam upatjara itu a.l. Wa- 

ULAR TJINDE. : 
Penduduk sekitar Kampung Baru- 

sari Kidul/Bodjong Salaman, Semu- 
rang Barat pada hari Minggu jbl. 

telah dibikin gempar dengan mun- 
|tjulnja seekor. ular jang besar (ular 
sawa tjinde). Dengan susah pajah 

lular tsb. dapat ditangkap, dan ter- 
njata berukuran 4,5 m pandjangnja, 
dan 15 cm garis tengahnja, Ular 
tsb. akan diserahkan pada Kebun 

Binatang Semarang. 
PUSAT KEBUDAJAAN 

INDONESIA. 
Untuk menggiatkan kembali usa- 

marang, badan tersebut telah memu   - kil Walikota Semarang Sdr. Subar- 
“di, Inspektur Djwt. Kesehatan Prop. 

| Djawa Tengah Dr. Sumardijono, Ke 
| pala Djwt. Kesehatan Kota Dr. Su 

.- parto din lain para undangan dari 
—. pelbagai kalangan. Sesudah pembuka 
| @n kemudian diadakan ramah tamah 

Jigedung Stadstuin Semarang. 

Riwajat Apotheek Bima. 

  

   

      

   

memberikan kata sambutan, kemudi 
| an disusul dengan sambutan dari sdr. 

o Wie dp selaku wakil Bankver- 
eniging Oei Tiong Ham jang meng- 

— uraikan riwajat ringkas - dari Apo- 
- theek tsb. Tan bahwa Apo- 

eek itu dalam tahun 1881 telah di 
| buka di Djl. Buntu Semarang (kini | 
“tempat itu ditempati oleh Pertje- 
. takan Masman) dibawah pimpinan 
seorang bernama Mareks. Kemudian 

. dioper oleh Meulemans, dan karena 
“ Meulemans sering terganggu keseha 

nja Apotheek itu didjual pada 
'Flohr pada th. 1907, dan d'djadi 

“kan” perseroan “terbatas dengan 
ima Leciwen Apotheek N.V. Ta- 
n 1937 pindah di Djl. Duwet (Se- 

eran). Tahun 1944 Flohr meninggal, 
“kemudian dioper oleh Bank Oei Ti 

ng Ham dan dipindjamkan pada 
5 wt. Kesehatan. Karena kebidjak- 
| sanaan fihak jang Pemerintah R.I. 
» mulai tgl. 1 Maret 1954 kepada pe 
“- miliknja, dan kini dibuka sebagai 
— Apotheek partikulir dengan pimpi- 

nan Drs. Kho Han Jao.. . : 
Dapat ditambahkan, bahwa di Se 

. arang kini ada 6 Apotheek parti- 
P lir dan 1 Apotheek milik Peme- 
| xintah. Pa i 

“. SUSUNAN Pn 
K.P. PETELANG 

—.. Pada tgl 13 Maret jl. di Kp. Pete 
Ian diadakan rapat anggauta jang di: 

| hadliri oleh Ik 300 orang dan dapat 
—. menjusun pengerus bag.  kEmatian 
“sbb: Ketua I, HI. sdr. Suprapto, sdr. 

        

    
    

    

    

    

    

    

Dalam upatjara tsb sesudah wakil 

“Korban tsb. 

bekuk batang lehernja dan kini: 
tahan untuk diusut selandjutnja. 

“Sukarno, Penulis I, II. sdr Tasm'n, 

tuskan untuk memperlengkapi/mem 
perkuat anggauta pengurus jang di 

susun sbb.: Pelindung Gubernur 
Budiono. Penasehat: Walikota Hadi 
subeno Sosrowerdojo, Dr. Parjono, 
Judonegoro dan Bupati Sumardjito. 
Ketua Kehormatan: Residen Milono. 
Ketua Idan II: Mr. H.M. Sujudi dan 
Bapak Sudjono. Sekretaris I dan Il: 
sdr. Sukandar dan Widodo. Benda- 
hara I dan II: Sdr. Sukatmo dan Sar 
wasto. Pembantu2: Sutardi, Sujadi, 

Sudarman, Sugeng, Wahjudi, Walujo 
sedjati, Basutarman. Ketua? Seksi 
sbb: Seni Lukis & Pahat: Oei Tiang 
Oen. Seni Pentjak: Sugeng. Seni Dra 
ma: Wahjudi dibantu Nn. Sri Mul- 

io. Seni Sastra. Indonesia: Sunarto 
dan Sastra Daerah: Widodo. Seni 
Suara Daerah: Nj. Soejoedi dibantu 
Dr. Njoo Hong Hwe. Seni Musik: 
Basutarman. Seni Tari: Sudarman 
dan Seni Pedalangan: .masih terlu- 
ang. 

PEMBEGALAN Di 
MRANGGEN. 

Dklapat kabar, bahwa Senen pagi 
jang lalu kira2 djam 5, terdjadilah 
pembegalan kepada Il orang jang 
hendak pergi ke pasar Gablog. Keti- 
ka penduduk tadi sampai didjemba- 
tan Kangkurg, tiba2 mereka dipe- 
gat oleh 4 orang berpakaian preman 
dengan membawa sabit dan batesij. 
Pendjahat tadi bcrhasil merampas 
uang orang? itu sebanjak Rp. 142.- 

tinggal didesa Kang- 
kung. Tetapi berkat ketangkasan ti- 
hak jang berwadjib, achirnja seorang 
antaranja pendjahat tadi dapat di- 

di- 

3 BERITA DARI SEBDA. 
“ Berhubung telah diadjukannja su- 
rat tuntutan tentang penjelesaian per 
soalan perbaikan nas'b buruh Pe- 
merintah Daerah Istimewa Jogjakar 
ta kepada D.P.D. Daerah Istimewa 
Jogjakarta baru2 ini, maka nanti pa 
da tanggal 17 Maret djam 10 pagi 

|ouokan 

  
“ sdr. Abdullah, Bendahara Sdr. A. 

. Dechon, Pembantu2 lainnja 
—mian, Jusuf, Slamet. 5 

Selain membentuk pengurus seper 

sdr. Sa- 

ngan. 

delegasi DPP SEBDA akan mene- 
mui D.P.D. Daerah Istimewa Jogja 
karta untuk mengadakan perundi- 

  

Seno 4 1 

KON PERAN DINAS: 
D.P.M, 

Dikabarkan, tg. 17 s/d 20-3 dige- 
dung K.P.P.M. Jogjakarta akan di'- 
langsungkan konperensi dinas tehnis 
Djawatan Pendidikan Masjarakat se 
luruh Indonesia. Konperensi akan di 
kundjungi oleh petugas2 tehais di- 
tiap propinsi 3 orang utk. membi- 
tjarakan soal2 pokdk kursus applikasi 
bagi para penilik Pendidikan Masjara 
kat Kawedanan. : 

WONOGIRI 

  

Rp. 122.873.— UTK PEM- 
BANGUNAN DAM2. 

Keterangan jang diberikan - oleh 
Djawatan Pekerdjaan Umum Djawa 
Tengah Seksi Pengairan Wonogiri, 
diterangkan bahwa pekerdjaan jang 
telah dilakukan, dalam tahun 1953 
menurut tjatatan telah memberikan 
|sokongan uang sekedar Rp. 122.873, 
'untuk ' pembikinan bendungan di 
Dungngunut Wonog'ri. Dawuhan Gi 
riwojo, Winong, Batuwarno, mantu 

Djatisrono, Silap Djatisrono, Ben- 
dungan Kismantoro, Gondang- 
redjo  Wurjantoro, Ngabean Si- 
dohardjo, Bendo Ngadiredjo, Dukut 
banju Purwantoro, Tjuwo Slogohimo 
dan Tulung Djatisrono, jang djumlah 
semuanja dam2 tsb dapat memberi- 
kan ontjoran tanah seluas. 2.410 Ha. 
Dalam uraian selandjutnja bahwa 
pembuatan dam? ini technische dipim 
pin oleh Djawatan Pengairan, hanja 
dari desa menjediakan batu petjahan 
pasir, semen merah, dan tenaga. 

Dengan bendungan dam2 tsb., di- 
harapkan bagi daerah Wonogiri utk 

| dapat memadjukan pertan'an2 sela- 
ras dengan program Kepala Daerah 
jang dipusatkan kearah memperbaiki. 
penghidupan rakjat. 

KUDUS 
NAHDLATUL 'ULAMA GE- 

NAP 28 TAHUN. 
Tanggal 20-3-1954 (Sabtu sore) 

bertempat dipendapa mesdjid Besar 
Kudus akan diselenggarakan - rapat 
umum oleh Partij Nahdlatul Ulama 
tjab.. Kudus, berhubung hari ulang 
tahun N.U. jang ke 28, Kjahi Abdui 
wahab Hasbullah dan Kjahi Wahib 
Wahab dari P.B.N.U. akan berpedato 
dalam rapat umum tersebut. ' 
DPRDS KAB. BERSIDANG. 
Sesudah mengadakan ,.reces” sela 

ma 3 bulan, DPRDS Kab. Kudus 
pada nanti tanggal 18 sampai 20 Ma 
retjad. ini akan mengadakan sidang 

pleno dengan 12 atjara jang antara 
lain akan -bitjarakan: Lapuran Jaja 
san Kas Pembangunan, Mas'alah Ke 
pegawaian (rapat tertutup) Lapuran 
penjelesaian stasiun bis (rapat tertu- 
tup), lapuran panitya Enguette (ra- 
pat tertutup) Peraturan2 Daerah 
Anggaran Belandja tahun 1954, Djem 
batan Pandak dii. Rapat dimulai dj. 
9 pagi bertempat dipendapa Kabu- 
paten. n “la Eta 

  

  

1 

25 JUBILARIS DARI PABE- 
RIK TRANGKIL. 

Untuk pertama kali setelah peng- 
akuan kedaulatan, tg. 18-3 di pabrik 

gula Trangkil dekat Djuana (Pati) 
akan dilangsungkan perajaan untuk 
memperingati ,,djasa 30 tahun dinas' 
pada pabrik tsb oleh 25 orang bu-| 
ruh. 3 

Mereka tsb terdri dari pegawai 
tetap dan ketjuali pesta, oleh pihak 
pengusaha akan diberikan pelbagai 
matjam hadiah. . 

Ngga AR « Maa ni ia Tapa na LN ndak 

,»HATI DAN MERAPI”. . 
Bertepatan dengan genap dua bu 

G. Merapi, maxa lan meletusnja 

KETJELAKAAN NGERI DIDE-| . 
— KAT TAWANGMANGU. 
Djum'at siang jl. didekat Yawangma 

ngu Solo telah terdjadi ketjelakaan 
mobiel, dalam mana dua orang pe- 
numpangnja meninggal dan 10 orang 

bangsa India dari Notokusuman So- 
. Ho, jalah Tn. Motuma! dengan 5 

penumpang lainnja ber'kut 
menderita luka2, diantaranja bebera 
pa orang luka2 parah hingga perlu 
dirawat dirumah sakit Djebres.. 

11 Orang penumpang mobiel jg 
malang itu adalah suatu keluarga 

orang anaknja berserta 5 orang ang- 
gauta keluarga lainnja. Mereka itu 
dalam perdjalanan ke Tawangmangu 
dengan naik Taxi dan. bermaksud 
akan beristirahat, tetapi telah men- 
dapat ketjelakaan sebelum sampai 
tempat tudjuannja. . Kabarnja, mo- 
biel jg. ditumpangi itu telah ber- 
djungkir-bal k hingga beberapa kali. 
Tetapi bagaimana sebab2nja, sedang 
diselidiki oleh jang berwadjib. Dua 
orang jang men nggal adalah Tn. Mo 
tumal dengan anaknja. Tn. Motumal 
meninggal setelah diangkut keru- 
'mah sakit Djebres, sedang anaknja 
jang berumur 22 tahun meninggal se 
(ketika itu djuga. Diantara keempat 
| orang anak lainnja masih ada seorang 
lagi jang dikawatirkan akan mening 
gal pula. Sopirnja sendiri hanja men 
der'ta luka2 ringan. 

Djenazah kedua orang jang me- 
ninggal itu, Sabtu siang jl, telah di 
bakar dengan setjara adat istiadat ! 
India didekat Djurug ditepi Benga- 
wan Solo. 
DALANG WANITA DAN BAN- 

TUAN MERAPI. 
Dengan mendapat perhatian jang 

lumajan, Sabtu malam jl. di ge- 

dung Sasonosuko Lodjiwetan Solo 
telah diselenggarakan. pertundjukan 
Wajang Kulit, jang dimainkan oizh 
Dalang Wanita dan Nijaga Wanita 
pula, ketjuali pemain rebabnja. Da- 
lang tsb. bernama Bardijati dari 
Gantiwarno Klaten. 

Pertundjukan tsb. diselenggarakan 
oleh Panitya Korban Merapi Kota 
Besar Surakarta, jang hasil seluruh- 

sopir, | 

» 

SALAH SATU MASALAH 

negara lainnja, 

Industriglisasi. 
Dua aliran. Dewasa ini 

nia terdapat dua aliran jg berdiri 
berdampingan. Jg satu adalah de 
ngan tudjuan untuk memperbesar 
potensi industri. Daerah2 ini sen 
diri sering dihadap-mukakan dgn 
persoalan jang sama seperti di 
negara2 jang industrieel masih ter 
belakang, jaitu soal kelebihan pen 
duduk. Untuk menampung ber 
tambahnja penduduk harus ada 
lapangan pekerdjaan lebih banjak, 
jg pada umumnja hanja dimung 
kinkan dengan industrialisasi. 

Dalam hal ini perkembangan 
tehnik pada banjak sudut merupa 
kan suatu penghalang bagi penam 
pungan sedjumlah besar buruh, 
sebab makin lama makin banjak 
industri jang menjusut faktor ker 
dja. Suatu tjontoh adalah sebuah | 
pabrik karet busa jang seharinja 
dapat membuat 200 kasur. Per- 
alatan tehnik dari pabrik tsb. di' 
Eropa adalah begitu sempurna, 
hingga hanja dibutuhkan bebera 
pa orang buruh sadja. 

Masalah perburuhan.. 
Proces produksi sedemikian itu 

sudah tentu tidak dapat meme-. 
tjahkan soal kelebihan buruh, 
padahal jang dimaksud adalah 
djustru memberikan  pekerdjaan 
kepada lebih banjak orang. . Di 
samping tendens untuk ..meluas- 
kan produksi di industri sendiri,   nja dipergunakan untuk korban Me- 

rapi. 
dapat dilihat suatu keinginan 
untuk menanam modal di lain ne 

  

Opssisi JM 

Arudj. » 

2000 Rumah 
Liar Di Smg 
Nantinja Tentu Harus 

: Dibongkar 

  

SAMPAI KINI djumlah rumah 
Har jang ada didalam kota besar 
Semarang makin bertambah dan 
menurut dugaan, djumlah tadi me- 
Fputi Ik. 3000 buah rumah jang 

. banjak terdapat disekitar Stadion 
| dan djalan Kartini. Menurut ren- 
| tjana Pemerintah Daerah Kota 
Besar Semarang akan memindah- 
kan rumah2 ini ke tanah lapang jg 

  
kan Sentimen 
Kupasan Arudji Mengenai Insiden De- 

monstrasi BKOI Di Djakarta 
— BERTEMPAT DI BALAI WARTAWAN Surabaja, Arudji Kar- 

tawinata dan Anwar Tjokrodminoto, kedua2-nja anggauta pengurus 
besar P.S.LI. telah mengadakan konperensi pers. Kepada para war- 
tawan, Arudji antara lain menerangkan ' bahwa menurut pendapat 
P.S.L4. insiden jang terdjadi dalam demonstrasi di Djakarta baru2 ini 
jang menjebabkan tewasnia seorang perwira Angkatan Darat, meru- 

| pakan suatu ekses dari fjara jang dipergunakan oleh golongan oposisi 
untuk mendjalankan oposisinjia. Djika golongan oposisi tetap 
pergunakan tjara2 sedemikian itu, dan tetap mempermainkan 
men rakjat, maka ini membawa akibat2 jang bahajakan, dem'kian 

: At : 

oleh Keluarga RRI Jogjakarta akan 

empermain- 

Rakjat 

mem- 
kali 

Selandjutnja ia' mengatakan, . bah- 
wa dewasa ini dapat dirasakan akan 
adanja banjak pertentangan2  dise- 
babkan oleh karena golongan opo- 
sisig bukan sadja- melantjarkan opo- 

sisinja dalam parlemen, akan totapi 
djuga diluar parlemen. Oposisi asa- 
lah, baik asal sadja konstruktif, de- 
mikian Arudji. 

Dinjatakan selandjutnja bahwa ke- 
tegangan2 ini dapat dikurangi, dji- 
ka para pemimpin mengambil :inda- 
kan2 untuk saling dekat-mendekati. 
Dalam hal ini titik2 pertentangan? 
harus dinetralisir dan “diusahakan 
untuk memperoleh titik? persesuai- 
an. 

Mengenai konperensi baru2 ini 
dari para ulama di Bogor jang meng 
anggap presiden sebagai waliju'lamri 
Daruri (pemegang kekuasaan terting 
gi), sehingga oleh karenanja harus 
dituruti asal sadja perintah2nja ti- 

mendjadi buah perhatian masjara 
tsb. dalam garis2 besarnja. Sudah 

hasil menarik modal dari luar-negeri. 8 . , € 
mengenai sjarat2 penanamaso, jg sekarang masih disusun pemerintah. 

i du- jang sangat luas di dunia. Perang 

  

“ti tertera diatas, dibitjarakan pula ten 
|. tang kemadjuan2 dari kampung tsb. 

. Kemudian rapat diachiri pada diam 
.. 9.00 malam dengan selamat. 

5 5 

”      

  

keatas, keadaan baik. 

Dapat berhubungan - an 
Kena Polisi beban si 
njumas di Purwokerto. E 

     

Adapun maksud perundingan 

but diatas, jang kesemuanja itu ber 
aa sifat perbaikan nasib. 

| Selandjutnja pada tanggal 22 Ma 
re 1954, Delegasi2 Tjabang SEBDA | 

1 di seluruh Indonesia, dgn. serentak j 
“Stationwasen akan menemui Pemerintah2 Daerah , 

ationwagen atav masing2 untuk menanjakan bagaima j 
Pick-Up. Merk na pendirian Pemerintah2  Daerahj 

CHEVRO 3 Tr” terhadap tuntutan umum SEBDA jg, 

telah diadjukan kepada Pemerintah : 

MODEL TAHUN 1918 
oleh DPP SEBDA pada bulan De- 

#sember 1953. 
Lebih landjut dikabarkan, bhw. se- 

mentara ini telah terdapat beberapa 
Pemerintah Daerah jang menjatakan j 
pendiriannja, bahwa tentang tuntu- | 
tan umum SEBDA adalah tergan- 
tung Pemerintah Pusat. 

PERHATIAN! 
4 Pe Sea 7 . 

Sebelumnja perdaja, djangan terima nasib ! | 
Djalan satu-satunja jang paling tepat buat menulung segala ke- 
susahan, keruwe “kegelapan dalam rumah tangga, gelap da- 

  

    

tsb 

diselenggarakan sebuah drama ra- 
dio HATI DAN MERAPI" buah pe 

na Mat Dhelan, jang akan dipantjar 
kan melalui Siaran Tritunggal RRI 
Jogja — Semarang — Solo, 

UNDIAN BARANG. 
Dengan idzin fihak 

djualan surat undian barang jang 
hasil bersihnja untuk pendirian Ba- 
lai Desa dikampung tsb. Surat un- 
dian tiap lembar berharga Rp. 1,— 
dan hadiah no. 1 akan mendapat 
sebuah radio. Undian akan diada- 
kan pada tgl. 30 April 1954 bertem- 
pat di Kelurahan Randusari. 

KEMBALI KE DJAKARTA. 

lum ingin meninggalkan kota 

menunaikan sekedar bakti 

utjapan sdr. Sjaiful Bachri 
malam perpisahan dengan 
pada Senen malam ditempat 
diamannja Walikota  Hadisubeno 
Sambutan sdr. 

sudah ditentukan, tetapi rupa2nja 
tanah tadi pun sudah diduki oleh 
penduduk setjara tidak sah oleh 
lain2 orang hingga ada kemung- 
kinan bahwa rentjana tadi tidak 

dak melanggar undang2 Islam, Aru- 
dji Kartawinata menerangkan bah- 
wa P.S.LI. tidak menghadliri kon- 
perensi tersebut sehingga oleh kare- 

pada 

untuk segera dapat ditjapai penjele j1 no Maret 1954 djam 21.15 — 
| saian tentang persoalan2 jang telah: ““-'“- 
d'adjukan oleh DPP SEBDA terse/ L 

g 1 jang berwa- 

djib, oleh Panitya Balai Desa Ran- 
dusari Smg. kini telah diadakan pen 

Saja sangat terharu untuk mengu- 
tjapkan ,,selamat tinggal” kepada Se- 
marang, karena sebetulnia kita be- 

ini. 
Tetapi kita sudah merasa gembira, 
bahwa rombongan kita telah dapat 

kepada 
para korban Merapi, demikian a.I. gap sepi. Ada: sementara golongan 

dalam “jang setelah mengetahui 
Panitya nja rumah liar itu, lalu ikut mendi. 

ke- rikan rumah tidak sah. Kalau golo- 

Sjaiful tsb. diachiri hak jang: berwadjib lalu mengemu- 

dapat d'djalankan, demikian kete- nanja tidak turut mengambil kepu- 
rangannia fihak jang biasanja me- tusar untuk menganggap presiden 

ngetahui seluk beluknja tanah2 di- SOekarno sebagai Walijulamri Da- 
: ruri. dalam Kota Besar Semarang da- 

lam pertjakapan dengan wartawan 
ita. 

Berhubung dengan ini, P.S.LI. ma 
sih akan menindjau lebih landjut xe- 
putusan itu, demikian achirnja Aru- 

Dikatakan sselandjutnja,  djikalau dji. (Pia). : 

Pemerintah mengambil tindakan un 
tuk memindahkan mereka,  tanah2 

jang mendapat perhatian ialah di- 
pinggir2 kota. Djumlah rumah liar 
itu setiap hari naik sehingga dikua 
tirkan keadaan ini akan dapat me- RADIO       njulitkan Pemerintahan kota.  Tin- . 

dakan jang tidak di'insjafi oleh fi- SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
hak jang bersangkutan itu sangat 'Semarang, 18 Maret 1954: 
disesalkan, terutama  djika dilihat: jam 0810 Inbakas pagi: 06:45 
dari sudut zaman kemerdekaan, di- 
mana segala peraturan jang diada- 
kan seharusnja ditaati. Dalam  pa- 
da itu ditegaskan bahwa peraturan 
Pemerintah pada umumnja  diang- 

The Andrew Sisters, 07.15 Mus'k ri 
ngan: 07.30 Empat Sekawan: 12.05 
Orkes Victor Silvester, 12.30 Ruang 
Wanita: 13.15 Klenengan Gadon: 
13.40 Klenengan Gadon (landjutan): 
17.10 Dongengan kanak2: 17.45 La 
gu2 Sumatra, 18.00 - Pertjakapan 
A.U.R.IL: 18.15 Pengadjian: 18.30 
Hidangan Hawaian, 19.30 Peladja- 
ran Gending, 20.30 Mimbar Islam: 
20.45 Tiiptaan Iskandar: 21.15 San 

  
didirikan- 

. ngan ini mendapat tegoran dari fi- 

bathinan. 

    

  

lam perdjodoan, peke jaan / perusahaan d.I.I. ialah djalan ke- 

N. TAN 
RANG 

  

| Mulai tgl. 1 APRIL 
Teori dengan diktat stencil. 

       | Pendaftaran di PA:     'DANARAN 25 — SEMARANG. 

dengan pengharapan, bahwa dilain kakap alasan ”bongkarlah itu dulu 
waktu apabila rombongannja dapat dan nanti sajapun akan bongkar ru 
berkundjung ke Semarang lagi akan mah saja!” Djawaban2 demikian ta 
dapat menjadjikan sesuatu jang lebih di membawa kesan, bahwa orang 
sempurna. Sebelum Sjaiful mengu- ingin meniru apa jang dikatakan sa 
tjapkan sambutannja, lebih dahulu lah. Djustru sikap demikian tadi 
Walikota Semarang jang djugd sela- adalah jang paling berbahaja dan 
ku Ketua Panitya Penolong Korban seolah-olah seperti penjakit - menu- 
Merapi KBS menjatakan terimaka- lar jang tidak mudah dibasmi bila 
sihnja sebagaimana mestinja. Kemu-. mana tidak dengan djala, jang te- 
dian sebagai penghormatan kepada gas. Gan F 
rombongan dan seniwati dari Dja- Pemerintah tidak berdaja? 
karta itu, oleh Ibu Hadisubeno te-j Sekalipun dalam prinsipnjia Pe- 
lah diserahkan karangan bunga dan merintah mengambil dasar setiap 
sebuah bingkisan kepada sdr. Siaiful rumah liar harus dibongkar, tetapi 
Bachri, Norma Sanger, dan Mien rupa2nja mengenai djumlah jang. ti- 
Sondakh. dak sedikit tadi, Pemerintah agak 

diwara Radio, 22.20 Hidangan O.K. 
Bintang Putih: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 18 Maret. 1954: 

Djam 06:03 — 06.45 — 0715 — 
07.45 — Genderan pagi: 12.03 La- 
gu2 Waltz terkenal, 12.45 Hidangan 

“OLS.D., 13.00 Setengah djam ber 
. suka ria 13.45 Xavier Cugat, 14.00: 
Musik swing: 14.15 Buddy Clark dil. 
17.05 Hiburan petang, 17.45 Varia 
Djawa Tengah, 17.55 Lagu2 Arab 

Instrumental, 18.15 Sekitar lagu2 Su 
matra: 19.30 Tja-ra-kan: 19.54 Mim 
bar Islam: 20.30 The Moon “Isian- 
ders: 21.20 Santiswaran: 22.15 Ira- 
ma. Langgam, 23,00 Tutup. ... 

| Jogjakarta 18 Maret 1954, 

- 

3 : 

aa 4 

Baru terima lagi 
“ MODEBLADEN 1954 .Lebih banjak matjamnja, antaranja LOBELLS Rp. 12,50 
" DM, G Kruissteek & Borduurmotieven, 4 matjam 

aa —-————& 

Na 
   
  

   
    

Henna li ai Rp. 10,— 
“"MOEDERKALENDER, Istimewa! 
Sementara mendjadi AH BIBIR kaum IBU. 

Siapa jang belon punja, BELILAH sekarang djuga. 
1 Harga Rp. 7,50 

    

  

Luar kota ongkos kirim Rp. 1,50 3 

Toko Buku ,,LIONG” 
NA»   

    M, 

Malam perpisaha, tsb. 
sung dalam suasana gembira ria, le- 
bih2 sdr.2 Bing Slamet dan - Mas 
Hardjo (Udel) jang selalu  menun- 
djukkar keistimewaan  melawakaja. 
Dalam pada itu para biduan dan 
beberapa anggauta rombongan me- 

njadjikan djuga lagu2nja jang boleh 
dikata istimewa, tanpa musik. 

Dapat ditambahkan, bahwa sela- 
ma 2 malam bermain di Semarang 
untuk Panity Korban Merapi, rom- 
bonga, orkes Siaiful Bachri dapat 

| menghasilkan uang sedjumlah kira2. 
Rp. 25.000,—. Setelah dikurangai 
dengan pelbagai ongkos2, sisa uang 

  
berlang- bingung Tetapi dalam pada itu dite  Djam 06.10 Doris Day dan Buddy 

igaskan, bhw. kalau temponja sudah Clark: 06.40 Tarian Legong dan Dja 
tiba, sendirinja Pemerintah mesti me nger, 07.15 Pelbagai orkes ringan: 

Ingambil tindakan tegas, karena ne-j 07.45 Imbauan Djanad dan Sajekti: 
gara kita adalah “negara hukum.|10.00 Ujon2 dari Pura Paku Ala 
Dan setiap penduduk jang melang- man, 12.00 Petikan Arpa, 12.15 Or 

gar hukum harus diambil tindakan , kes Cosmopolitain: 12.30 Konsert un 
jang setimpal. Achirnja atas perta-: tuk Piano: 13.10 Warna-warni siang 
njaan didjelaskan pula, bahwa da- | hari, 12.40 Beberapa njanjian2 Cow 
lam soal menjelesaikan soal2 tadi, boy:14.00 Hiburan dikala mengaso: 
baiknja partai2 memberi -pengertian| 17.00 Taman Putra: 17.40 Sadjian 

Ikepada pihak2 jang bersangkutan, ' dikala Minum teh, 18.00 Dunia 
agar orang2 tadi dapat mengindah- | Olah Raga: 18.30 Hiburan Sendja: 

  itu akan diserahkan pada P.P.K.G. 

Ia NN,      

kan adanja negara hukum serta pe- 
raturannja dan “dapat mentjegah se- 
gala sesuatu jang seolah-oleh dapat 
dikatakan semau-maunja sendiri, de- 

mikian kalangan tadi.      
     

19.40 Seni suara Djawa: 20.15 In-/ 
strumentalia Barat: 20.30 Siapa Ta- 
insi 2 21.15 Mimbar Islam: 21.30 
Lagu2 Buah tjiptaan Kusbini: 22,15 

okok Indonesia, jaitu persoalan 

gara. Untuk ini terdapat lapangan 

ibl. telah membuktikan  banjak 
.kenjataan a.l. bahwa negara2 in- 
dustri sangat tergantung dalam 
penjaluran bahan2 mentah asli. 
Sewaktu import dari- negara2 
penghasil bahan mentah tidak 
mungkin lagi karena perang, ma 
ka orang tjari bahan2 pengganti 
lain. Dengan demikian diketemu 
kan barang2 baru seperti karet 
synthetis, nylon dan bermatjiam2 
plastik: jang pada hakekatnja 
memperlemah kedudukan negara 
penghasil bahan mentah. Sebalik 
nja negara2 jang belum berindus 
tri, semasa perang mengalami ba 
gaimana putusnja hubungan da- 
gang dapat mengatjaukan. kebutu 
han penduduk akan barang. Ba- 
han mentah ada, tetapi orang 
tidak dapat mendjadikannja ba 
rang konsumsi. Ini adalah, salah 
satu sebab mengapa hampir tiap 
negara sekarang hendak menudju 
ke industrialisasi. 
Kelemahan dari negara jang mem 

punjai sifat ekonomi-eksport achir2 

ini sering mendjadi pokok  perbin- 
tjangan  konperensi2 international 

dan sering pula dikemukakan da- 
lam penerbitan2 pengetahuan. Pada 

keadaan penerimaan2 negara sangat 

gontjang dan timbulnja kekurangan 
dalam Anggaran Belandja, satu-sa- 
tunja djalan untuk mengekang ge- 
djata2 inflatoir adalah - menambah 
persediaan barang dengan import. 

Dalam negara2 penghasil bahan 
mentah kapasitej aparat produksi ti 
dak dapat memenuhi permintaan ig 
meningkat. Ini" mengakibatkan tim- 
hulnja kekurangan dalam Neratja 
Dagang, pada mana kedudukan de- 
visen sangat tjepa, mundur. Dan se 
mua negara jang berada dalam ke- 
adaan jang hampir sama itu seka- 
rang mentjoba mentjari pindjaman 

di pasaran modal internasional: baik 
jang merupakan penanaman dari fi- 

hak partikelir maupun dari badan2 
internasional. Hampir tiap minggu 

diberitakan dilakukannja  penjelidi- 
kan di beberapa negara untuk me- 

ngetahui sampai dimana kemungki- 

at lagi, dengan diumumkannja sikap pemerintah terhadap 
“terang Indonesia memerlukan banjak kapital. 

" ngan Dr. Sumitro dalam salah satu penerbitannja, dalam 10 tahun pertama 
penanaman sebesar neito Rp. 4.009.009.000.— tiap ! 

sitet industrieel kita. Atas dasar import barang2 modal untuk semua lapangan ekonomis | 
tidak untuk industri sadja) dalam th. 1952 dikira-kirakan telah ditanam Rp. 4.900.000.000,— bru 
to. Djumlah ini merupakan barang2 modal plu : d 
bahwa dapat dikatakan kita masih banjak kenoegaran dibanding kan dengan kebutuhan. 
pada itu penghimpunan modal (kapitaalvorming) | elum bep 

maid tadi sekiranja dapat di beajai dari penanaman modal sendiri. Djadi dj 
Indonesia untuk. sebagian banjak kepentingannja terletak dalam penarikan modal 

asing. Meskipun terdapat korkurensi keras di pasar-modal, ada kemungkinan djuga Indonesia ber 
anjak sedikitnja akan tergantung pada perumusan terachir 

plus ongkos2 pendiriannja di Indonesia, 

idalam negeri belum begitu meluas, 

  nan membeajai rentjana2 kemakmu- 
ran oleh Bank Dunia. Kemungki-| 
nan2 lain pada tingkat internasional 
adalah penjelenggaraan  objek2 da- 
lam rangka Rentjana Colombo dsb. 
Objek2 kemakmuran ini pada umum 
nja bersifat lebilv luas daripada mak 
sud penanaman gnodal oleh pengusa 
ha partikelir atau "maskapai asing. 
Djuga pada pengusaha: partikelir 
akan berlaku  pertimbangan2 lain 
daripada umpamanja Bank Dunia. 

Tudjuan tjari untung. 

Tudjuan pertama dari si-penanam 
modal adalah untuk mendapat ke- 
untungan tertentu. Ia memberikan 
modalnja untuk menerima sedjum- 
lah penggantian. Penentuan tempat 
dimana ia akan mend'rikan perusa 
haan atau ikut dalam suatu usaha, 
semata2 didasarkan atas pertimba- 
ngan2 zakelijk. Dimana ia ditawar- 
kan sjarat2 paling baik, disana mo- 
dalnja akan bekerdja. 

Disamping itu orang sering mem- 
punjai preferensi2 regional, seperti 

modal Amer'ka untuk bagian besar , 
ditanam di Kanada, Amerika Sela- 
tan dan Eropa Barat. Di daerah 
Asia, modal. Amerika 
berada di Pil'pina. 

Selandjutnja pula. tampak gedjala 
bahwa modal Amerika terutama me 
ngutamakan penanaman di Ameri- 
ka Serikat sendiri. Kenjataan ekono 
mi adalah bila rentabilitet modal di 
Negeri sendiri lebih besar daripada 
bunga jang didjamin dalam peratu- 
ran tranfer dari negara jang mem'n 
ta modal, maka modal itu lebih 

baik ditanam dinegeri sendiri. Di 
samping pendjaminan risiko, inilah 
jang menjebabkan mengapa sampai 

BEAN 

HARGA MAS. 

Semarang: 16 Maret: 
24 karat: djual Rp. 38,50 

beli Pi 3 rang 
22 karat: djual 1. 3saa 

, 1 ” Na 

Djakarta, 15 Maret: 
- Emas no. 1 . Rp. 38.50 djual. 
Emas no. 2 Rp. 37.50 djual. 

Surabaja, 15 Maret: 
Emas, Rp. 38,50 nom. 

Singapura, 15 Maret: 
Tiap tael emas lantakan: ' 

Str. $ 147— beli. 

£ t 
Hongkong, 15 Maret: 

Tiap tael lantakan HK $ 250-— 
Semarang, 15 Maret: 

24 krt.: beli Rp. 38.— 
«djual Rp. 38.50. | 

22 krt.: beli Rp. 34.— 
djual Rp. 35.50. 

ANA RAY 
9 

/. PASAR HASIL BUMI. 

Pasar hasil bumi menurut tjatatan. 

Maret adalah sbb.: Kapok C. kedja- 
dian 1100 ready, kedjadian 1125 

April dan 1150 Mei. Kapok C. min 
kedjadian 1100 ready. Kopi Rob. 
Kampong. kedjadian 950: Rob, Ond. 
WIB/I nom. 1150. Kedele  pmi 
Djember pendjual 245: gendjah pen- 
diual 247,50: hitam pendjual 170: 
diagung putih pembeli 55, pendjual 
57,50 kering export, ar. export, frc, 
daerah.  Katjang glondong pilihan 
pendjual 240, tidak terpilih pendjual 
170, merah pendjual 170, hidjau toa- 
tieh pendjual 190. Beras kretek TC 
Tieree pendjual 127,50 Apr./ Mei: 
kretek TC pendjual 130 Mei/Juni. 
Karung hidjau HC nom. 4,20 per 

kebanjakan 

Kebutuhan Modal Asing 
Indonesia Ujuga Mengalami Konkurensi Dengan 
" Negara? Lain Jang Membutuhkannja 

(Oleh : Pembantu Eko nomi ,Suara Merdeka”) 

penanaman modal asing kini 
soal 

Menurut perhitu 
ini kita memerlukan 

tahunnja guna mempertahankan tingkat kapa 
(djadi 

jang berarti 
Dalam 

hingga ke 
sebagai djuga banjak 

sekarang penjaluran 

berapa negara lainnja 
tambah lagi. 

Djadi, djika sesuatu negara hen- 

dak menarik modal asing, ia harus 
memberikan sjarat2 sebaik mung- 
kin, jang tjukup ber-,,daja penarik” 
bagi modal asing, tetapi jang harus 
pula dapat melindungi kepentingan2 
nasional. Sjarat2 inilah  disampin, 
iklim penanaman umum adalah 
ukuran2 jang diperhitungkan oleh 
pemilik modal. 

  

KOREA SELATAN BERHAK 
MEWAKILI TIMUR DJAUH 
DALAM TOURNAMENT 
KEDJUARAAN DUNIA. 

Sebagaimana telah dikabarkan, 
kesebelasan Korea Selatan dalam 
pertandingan babak kedua mela- 
wan kesebelasan Djepang telah 
bermain seri 2—2.. (Kesudahan 
pertandingan pertama 5—1 un- 
tuk Korea Selatan. 

Lebih djauh AFP mengabar- 
kan, bahwa berhubung dengan di 
tjapainja 3 bidji kemenangan da- 
lam 2 pertandingan melawan 
sebelasan Djepang itu, kesebela- 
san Korea Selatan berhak  madju 

| dalam pertandingan babak finale 
dari tournament kedjuaraan du- 
nia jang akan diadakan dalam 
bulan Djiuli-Agustus di Swiss, me 
wakili Timur Djauh. 

Dalam pertandingan babak fi- 
nale nanti, kesebelasan Korea Se 
latan sebagai pemenang golongan 
13 akan madju melawan kesebe- 
lasan Hongaria djuara Olympiade 
Helsinki. 
TJALON DJUARA SINGLE 

TENNIS MESIR. 
Enrigue Morea dari Argentina 

hari Senin berhadapan dengan 
Jaroslav Drobny dari Mesir da- 
lam finale, setelah pemain. tennis 
dari Argentina itu berhasil meng- 
gulingkan perlawanan pemain Ita | 

.ha, Gianni Morlo dengan 6—1, 
6—3, 3—6, 5—7 dan 6—2 da- 
lam babak . semi-finale. Sebagai- 
mana diketahui pertandingan di 
Cairo jggsebut adalah untuk ke- 
djuaraan nasional ' Mesir jang si- 
fatnja terbuka untuk pemain2 ten 
nis dari luar negeri. Pertandingan 
jang berlangsung Minggu malam 
terhenti oleh karena tjuatja su- 
dah gelap. : 

Nj. Zehden dari Djerman te- 
lah keluar sebagai djuara wanita 
dalam single dengan mengalah- 

modal keluar : 
| negeri dari Amerika Serikat dan be 

belum ber- 

ke- | 

    
LULUS UDJIAN UNI- 

VERSITER. 
: Fakultet Hukum dan Pengetahuan 
Masjarakat mengumumkan, bahwa 
telah lulus udjian sardjana tingkat 
pertama Achmad Dachlan Ibrahim 
pada tg. 12 Maret 1954, sedang No 
na Hilmy Saaman pada tgl. 12 Ma- 
ret 1954 telah lulus udjian sardjana 
hukum. 

  

SEBELUM AMERIKA MELA- 

KUKAN SERANGAN, AKAN 
MINTA PENDAPAT 
KONGGRES DAN 

SEN URTNIA: 2 
Menteri pertahanan Amerika, 

Charles Wilson, hari Senin me-e 
nerangkan bahwa Kongres Ame- 
rika akan diminta pendapatnja 

sebelum Amerika melakukan se- 

rangan pembalasan terhadap sua- 

tu serangan militer. Djuga seku- 

'tu2 Amerika lebih dahulu akan di 
minta pendapatnja. Wilson jang 

memberikan keterangan itu kepa 

da panitia senat selandjutnja 

membenarkan bahwa hak untuk 

memaklumkan perang dalam ba 

bak terachir dipegang. oleh Kon- 

zres Amerika. 

  

ngan Swedia, Lehnaro Bergelin 
dan Staffan Stockenberg dengan 
5—T, 6—4 dan 6—3, 

KES. POP TERBANG 
KE SAIGON. 

Dengan pesawat terbang -Dju- 
maat pagi telah bertolak dari Me 
dan ke Saigon, rombongan kes. 
sepakbola Persatuan Olahraga 
Polisi (POP) Medan jang dipim- 
pin oleh komisaris II Drs. Suhar- 
djo Surjobroto untuk melawat ke 
kota itu selama seminggu. Menu 
rut kabar2 jang diperoleh di Sai- 
gon POP akan melakukan 4 kali 
pertandingan. Disamping itu se- 
kembalinja dari sana akan diusa- 
hakan pula untuk dapat bertan- 
ding kira2 dua kali di Malaya. 

PERLOMBAAN RENANG, 

Bertempat dikolam renang Kota- 
pradja Semarang, pada tgl.. 13 
Maret jg. lalu diadakan perlombaan- 
perlombaan renang untuk meraja- 
kan hari ulang tahun Chinese English 
School Bodjong Semarang ke 38. 
Hatsil dari pada perlombaan? tadi 

sbb.: 
Gaja Bebas 100 m. (Laki2): 

1. Chen Yen Ren 1 m. 13.3 sec: 
2. Tjay Shen Thong 1. 20 sec: 3. 

Lio, Reh Tjun 1 m. 28.45 sec. 
..Gaja Bebas 50 m. (Laki2) 
IChen Yen Ren 32.2 sec.: 2. Wu 

Sheun Shen 33.5 sec.: 3. Kan Te 
Ren 37 sec. 
...Gaja Dada 200 m. (Laki2) 

1. Kung 'Foe Ren 3 m. 26.5 sec.: 
2. Chen Sauw Yun 3 m. 36.8 sec.: 

3..Lie San Ken 3 m. 47 sec. 
Gaja Dada 100 m. (Laki2): 

1. Chau Kuo Chung 1 m. 36 sec.: 
12. Ioe Bei Chen 1 m. 36.4 sec.: 3 
Chu Song Ming 1 m. 37.9 sec, 

Gaja Dada 50 m. (Laki2) 
“1 Huang Yauw Thian 39.sec: 2. 
Lie Sie Fong 43.3 sec: 3s Ten San 
Te 43.35 sec. 

Gaja Dada 200 m (Wanita) 

1. Wang Ming Tjian 4 m. 02 sec.: 
2. Chen Liang Niang 5 m. 45 sec.: 

Gaja Dada 100 m (Wanita) 

1. Huang Ie Ching 2 m. 2. Chen 
Liang Niang 2 m. 13 sec. 

" Gaja Dada 50 m. (Wanita) 

  

  
  

Str. $ 153.— djual. 

Duniop & Kolff Semarang tgl. is! 

    Motjopat, 2080 Tutup.     

  

  

lembar, Tali goni pendjual 4,15 per KG. maa    

  

kan Nn. Abbas dari Mesir dan| 1. Chang Fen Na 55 sec. 2. Chen 
angka kesudahannja adalah 6—3| Liang Niang 1 m Ol sec.: 3. Hong 
dan 6—3. Dalam babak semi-fi- | Tju Hua 1 m 1.5 sec. Pa 
nale jang beflangsung kemarin | WATER-POLO : 
malam antara Budge Patty dan | CES/CSSC — PORKSLA SMG 
G. Shea dari Amerika Serikat te-|2 — 5: CES — CSSC 3 — 1. 
lah berhasil mengalahkan pasa- 

# $ 

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 13-3-1954 jang di- 
KENA naa MERE RAe N AAE Olaronanan Rp. 139.229 70 

Penerimaan baru : 
GSuru2 S.R. I/IN/VI Wil. F.S. Djuwa- 

na, Djuwana ........ Pe JA bara Rp. 145,— 
Para Guru Wil. P.S. Wirosari Kab. 
Grobogan Purwodadi ................. 33326 Guru2 Wil. P.S. Godong, di Purwodadi . 66.75 1 Ktr. Insp. S.R. Kab. Wonogiri ......... 21 4160,35 

Guru2' S.G.B. Negeri di Pati ............ 2 19090 
S.R. VI Teguhan Wil. P.S. Mranggen ,, 41,50 
Para Penderita di R.S. Sanatorium 
Ngawen, Salatiga ........... Dea ae BU 3,— 

. Pagujuban arisan ,.Ekokapti” Purwo- 
HL Edo Re ang Ore metana al ani 30, 
Wirjodarsono Guru S.R. Watuagung 
Peibak, SEP AR PA LA 23, — 

Guru2. Pek., Murid? S.R. VI Angk. . 
kd, Tambakrama Kajen, Pati ........, 1S, — 

Kcpl. S.R. III Pener Katj. Kaw. Pang- 
Pa Lena An Hi Se het SR VI No. 2 Lebeng, Maos ...... 2 na 

Kep!. S.R. VI Danasari, Kroja (Tjila- 
PARA ba ON Pe LM AN ca baan 518,25 

Pen. Sek. Bandjarhardjo Kab. Brebes 2 rian 
Kopl. S.R. IIf Karas, Sedan, Kragan, 

PANEN Ma KAA AN ae Agen au Kepl. S.R. V Pudak Pajung, Ungaran ..” 1750 
SR. VI Neg. Bedono Djambu, Amba- : 

PN AAN SA Bni ea hN NS BILA wool DAU ELIA wa 1090 
Kepl. S.R. VI Kemlaka A. Ond. Tem- 
PESNA Ka MP EMANgEUN Mah anda 135 Kepl. S.R. VI No. 6 Gembong ........, sana S.R. VI Blora No. 2 di Blora ......... TER NU 

Kepi. Kring Perguruan Katj. Tjluwak, ? 
ae An EME NN TS en te K3333 

S.R. VI No. 6 Karanganjar Kebumen ap 
Kepl. S.R. III Bandung kidul  Bajan 
PO Andos Lana PN Sg Pn 

Kepl. S.R. VI I Grobogan (Enaa “19,25 
Siswansmara Kepl. SR. VI Gandu, 
Iijordal | Wistasi PAN Aan PA SU BRI Tu Ne kaoU 

Kepl. S.R. IV Purwodadi P.S. Tjomal 
na laa ge Re ARA dana gn K3 

Kerl. S.R. III Karangmontjol, Randu- 
Renakal Pemalang Lo Ao IS 

S.R VI Negeri di Pasekan Ambarawa se old 
Kepl. S.R. VI Masehi, Ngimpin, Am- 
Mn an 3 1850 

S.R HI Ngaditirto Tembarak Temang- 
PA IU Tama Mana na Lc ae da 

Wakil Kepl. S.R. VI Kedungpendjalin, 
Mionfi90, Depari rekanan oU 

S.M. INN Tambakringin P.S. Pemalang |. 17 pkai 
Kepl. S.R. VI th. Seren, Gebang, Pur- 
PER Mana ta an Aa et bah 16,50 

Sastamihardjo Kepi. S.R. VI Mudjur, 
Se AAN G0 kn 

S.R. NI Tambakgung L.P.S, Pedjagoan, 
Kebumen en ea Uh seba ly — 

Peladjar S.M.A. C Associatie kl. I 
Ae OOM Ma ar 52, — 

Kantor Pendidikan Agama Kab. Dje- 
PA Aa Maa Ri Rn mutu Se ne Ona 1 1OMG 

Djumlah : Rp. 140.393,96 
Semarang, 15 -3 - 1954.       
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      ' Pidato Tji'wan Dc 
|. KETERANGAN 
ka kongres IPPI di 

jas djangan ikut2 
yang tpi turutlah 

Bertentangan de 
Atieh jang antar Ma 
sia di-ibaratkan se 
Idiologie menurut ke 
Sinsodimedfo dalam 
“Ssa/Tionghoa, kek Bau 
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SEORANG bangsa 
bekas tawanan 'perang 
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laman2-nja di . 
di Minsk, ibu-kota 
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tetapi sekara 
menteri Byelorus 

Gedung tadi dikelilingi kawat 
Dai setinggi 3 re dan sa- 
ah seorang p ininja jang sa Lena 
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z 

enghu 
ngat dikenal oleh - Ialah 
keluarga P.K, Ponomarenko, ig 
kemudian diangkat mendjadi men 
teri kebudajaan Sovjet Uni da 

FE 

  

NN
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1 Komunis Kazakhstan. 

NK 
—.» diami 18 ruangan, jg diperleng- 
Sa sapi dengan mesin  pembangk 
| tenaga Diessel jang memberi pene 

“3S. yrangan kepada 

  

  

  

     
  

| lain, jaitu rumah.anak laki2 men 
— teri Ponomarenko beserta isteri- 

| ja. Rumah Ponomarenko Jr. ini 
— terdiri dari 6 kamar. Gedung 

|» »Kremlin Ketjil” ini diperlengka 
| pi pula dengan 1 gedung aan, 
|. tempat pemeliharaan 28 ekor 
2 babi, sebuah instalasi penjaring 

| air sungai, rumah pelajan (12 
..orang) dan tangsi barisan penga 

ata 

  

  

     

    

  

    
   

    Bai Keluarga Ponomarenko. 
Menurut Rudolf L., rumah jg | 

. didiami keluarga . Ponomarenko 
ih dengan perabot2 rumah 

modern dan antik. luki- 
an tinggi,  lantainja | 

onja. : 1 
Ponomarenko tidak 

bangun sebelum djam 10 
1 pi seperti djuga pemimpin” 

ovjet lainnja ia bekerdja pada: 
re hari dan malam hari, ka- 

“sampai djauh malam hari. 
rap kali, sesudah pulang dari 

antor, ia membawa tamu2 untuk 
kan bersama2, minum? dan | 

        
     

    

     
   
   
    

   

    
    

    

    

    

  

amu pulang, mereka dipintuger- 
| bang diperiksa oleh barisan penga 
. wal, jang terdiri seluruhnja dari 
280 orang. Aa na Na 

Menantunja, njonja Ponoma- | 

  

.. berpakaian, bagaimana mereka 
“menerima tamu,-dst” N 

2 Demikian kisah ketjil Rudolf 
"LX. (Antara-Reuter) SAN 

  

PF 120 Djuta Penduduk Ikut 
:. Berikan Suara 

: 

suara dibuka mulai 
| waktu setempat dan karena 
bedaan2 waktu, maka d1 
lih di Vladivostek 
lainnja di Timur 
sudah 2 1 
ada kira2 djam 

: walgu saudara2nja di 
| Sovjet Uni masih tidur a 

tidur. 14 

Di Sovjet Uni 
adalah hari raja, 
hiasi dengan ben 
gambar2 Lenin dan 
sembojan2 jang a. 

: bawah pandji2 Lei 
E dibawah pi 

nis, madju me mt 
| dan dimana2 tampak 

| milihan, diantaranja a 
, gambar seorang | 

dengan semboji: 
-blok Komunis 

enjetoran su | 
perlihatkan kartu 
mentara itu seor 

TO 
ii
 Ia

 
Se
 T

a 

2 tas, jang. 
“ Jainnja biru, j 

? djelis Uni, lainnj 
' Golongan Bang: 
'tahui, Sovjet (— Di 
gi Sovjet Uni terc 
djelis- ini) dan disamping 
helai amplop. | Ia lalu p 

| tempat jang disediakan 
muliskan nama2 tjalon jang 
lihnja: kedua helai kertas tadi 
masukkannja dalam amplov 

"3d dimasukkannja a 
otak suara. “Sementara itu d 
jalan2 dan dilapangan2 
uda laki2 wanita -berd 

dansa. , Hasilnja pemilih 
unokin baru akan diketa 
apa hari lagi. (Antara- 
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| Mr. Kasman Di Kudus Pa 

     
    

   

  

       

   
    

    

   

   
       

      
   

   

    
   

  

    

   
     

   

   

  

   

  

   

  

   

    

(Pemilihan Umum berhasil 
5 tangan2 itu akan lenjap sendirinja, 

- | “Ikut serta berbitjara dalam rapat 
tsb jalah Tjiwan anggauta parlemen 

| Tentang situasi perekonomian RI. 

Uni dan Jagan, demiki jiwa 
sekarang djadi sekretaris I Partai | Te Nan 

Keluarga Ponomarenko men 
Hah Rp 4.500.000.000 ,— 
'172000.000.000,—, sedang sampai bu 

“hpindjaman kepada 

renjanji, berdebat. Apabila paraf 

   | 'Mahasiswa2 Indonesia 

. Pemilihan (« 

  

   

    

   
   

   

    

     

   
   

   

     

     
   

   

  

    

  

      

    

        
     

    

d 'Sewaktu-Waktu 

   & K Mr. Moh. Yamin dimu 
jang menjatakan, bahwa pela 

jang Islamistis atau Komu- 
pang pationalistin tsb. ada 
Sukarno pada waktu di 

| negara Republik Indone 
pat di-isi dengan matjam2 

. De nikian kata2 

muka pengusaha2 rokok Indone- 
dan para undangan di Kudus tg. 

t Mr. Kasman, bahwa se- 
slim, Kristen maupun Ko 

tidak boleh disangka bukan 
al's, karena negara mana pun 

ng tidak mendasarkan pada ke- 

  

pa nasionalis dalam negaranja. 
ndiutnja — diterangkan, bahwa 

idologie merupakan falsafah, se- 
dang nasionaliteit merupakan sifat. 
baik : Islam Kristen maupup Komu- 

5 masing2 mempunjai sifat nasio- 
nal dan internasional. Tentang Pe- 
milihan Umum ia terangkan, tidak 
lagi merupakan pertentangan antara 

artai dengan partai atau golongan 
ngan golongan, tetapi merupakan 
rtarungan antara idiologie dengan 

ie. “Demikian ' Kasman, jang 
irnja ia njatakan bahwa sesudah 

perten 

  

   

g mengutarakan sekitar pereko- 
nom'an Negara dan S. Narto sek- 
dien SBII sekitar tudjuan gerakan 

SB tsb. 
    

  

antara lain 'Tj'wan menjatakan, 
bahwa pada achir th. 1953 negara 
.mempunjai s'sa uang sebesar Rp 
6.300.000.000,— dan sampai bulan 
ini sisa 'itu tinggal Rp 1.600.000. 
:000,—. Dan “menurut keterangan 
Dr. Sumitro bekas Menteri Keua- 

ang itu diterangkan, bhw 
yang jang beredar pada th.2 1952 
"dan 1953 masing2 mentjapai djum- 

dan Rp 

lan Maret ini untuk bagian ih. 1954 
telah beredar sebesar Rp 5.900.000. 
900”—. Dengan kenjataan2 itu Tji'- 

Tr. Kasman 

nja, orang2 dari negara itu | 

  

Untuk menghemat tempat, terutama 

   

      
      

      

    

       

   

  

an bangsa Dierman, Peter Birkenholtz, telah merentjanakan bentuk $?- 
buah tempat parkeer mobil jang diduga bisa memuat 10.000 mobil. Gom- 
bar diatas ialah arsitek Birkenholtz hersama model garage raksasanja 

jang bulat seper:i bola golf. k 

   

        

    
    
      
     

      

dikota2 besar, seorang ahli bangun2- 

  

Pendapatan Baru 

ter Lebih Banja 

njawa manusia dengan es- jaitu 

angkan tumor dari perut, 
Gak mungkin dalam masa singkat 

Dan hampir 20 orang dari pa- 

sien2 jang pertama, kebanjakan   wan menaruh ragu? tentang tetap 
stabilnja keuangan negara, sehingga 
dikawatirkan — sewaktu2  terdjadinja 
devaluatie mudah terdjadi. “Dalam 
pada itu ia terangkan, bahwa indus- 
frialisasi jang diusahakan oleh Biro! 
Perentjang Negara, baru dapat me- 
nolong sesudah th. 1960 dan peng- 
harapan itu akan hilang bilamana 
ada ' siasat-siasat  perobahan dari 
negara-negara jang — memberikan 

Indonesia. Pun 
adanja situdsi karet “ia tindjau 
menurut kenjataan, bahwa sisa ka- 
ret.pada achir th. 1953 meliputi 
djumlah 1.500 ton (kare, susu) dan 
kini telah mentjapai persediaan se- 
djumlah 500.000 ton, sedang RRT 
jang telah menjanggupkan diri ha- 
nja akap membutuhkan untuk ren- 
tjang setahun . sebanjak 1500 ton 
sadja. Pidato' S. Narto dari SBII 
(Serikat Buruh Islam  Indortesia) 
chusus mengutarakan sekitar  tudju- 
an SB-nja, dan antara lain ia te- 
rangkan, bahwa SBII tidak menitik 
beratkan pada klassen strijd, melain 
kan. memperdjoangkan nasib buruh 
jang menghendaki harga menghar- 
gai diantara buruh dan madjikan. 
Sea eh (Antara). 

  

  

Tak Dikirim 
Ke Nederland 

— Lagi je 
| Akan Dipentjar Keber- 

bagai Negeri Lainnja 

| MR. SUSANTO Tirtoprodjo, 
Kuasa Usaha Indonesia di Den 
Haag, hari Minggu tiba di Schip- 
hol. Dalam beberapa hari ini Mr. 
Susanto akan menjampaikan ke- | 

    

   

  

     

   
    

   

      

   

  

    

  

    

  

    
   

    
    
   
   

    
   
      

  

   

  

    
   

    

    

  

    
   

       

  

   
    

      

   
   

     

   

   
    

    

   

  
| pada Pemerintah Belanda nota 

| tah Indonesia tentang 
i jang disusun: dalam   r kundjungan Mr. Susanto | 

dari Amsterdam. Kota 
belum diumumkan itu 
kata pengantar Yinlei- 

: an baru ten- 
uat perundingan ma-' 

| djadi | sebuah delegasi | 
“akan datang kenegeri 

  

BS f , 
genai soal mahasiswa dab 

di Nederland Susanto katakan, 
dikemudiari hari tak akan 

diki lagi mahasiswa Indonesia ke 
sgeri.Belanda oleh sebab ,,kesuka- 

asa”, dan- mengingat perlu- | 
2 Indonesia dipentjarkan 

keberbagai-bagai negeri. 
adjar2 Indonesia jang sekarang 
dinegeri Belanda djika perlu 

ri kesempatan untuk me- 

hubung dengan peraturan2 de- 
ngan P' intah Belanda jang di- 
tapkan waktu kundjungan Menteri 

Ong Eng Die belum 
, maka pegawai Ko- 

Indonesia di Den 
dapat dikurangi dengan 

Orang. 
takan selandjutnja, bah- 

ngkatan Prof. Mr. Supomo 
i Duta Besar Indonesia di 
“dapat diharapkan — dalam 

w singkat. Demikian ,,Antara” 

arkan dari Amsterdam. (Antara) 

. Demikian » Antara” | , 

kan peladjarannja dilain ne- | 
|tung ini dimulai maka doktor bedah 

anak2, 
dari penjakit djantung dan nja- 
wanja telah ditolong dari antjam- 
an maut jang sekiranja sudah tak 
dapat dielakkan lagi. Teknik baru 
ini disebut dengan nama ,,artifi- 
cial hibernation” (peniduran se- 
mentara), oleh karena dengan pe- 
makaian teknik itu sipasi#n akan 
berada dalam keadaan antara hi- 
dup dengan mati buat sementara 
waktu, seperti jang dialami oleh 
babi hutan, burung serta beruang 
dalam musim dingin. Ada sardja 
na. jang menjebutnja dengan na- 
ma lain, jaitu: ,,Tidur dalam ke- 
bekuan”. Tjara membekukan pa- 
siEn itu ialah dengan membung- 
kusnja dalam , karung berisi es, 
atau Dn Ganga selimut 
Tarigan ret j I-isi dengan tjam- 
purar Akte jang sudah dingin 
seperti es. Dengan ini temperatur 
si-pasiEn turun dari 98.6 deradjat 
sampai mendjadi 90...... DO aa 

75 bahkan sampai 70 deradjat. 
Pada ukuran ini maka zat pemba 

karan dalam tubuh manusia mendja 
di turun pula. Semua proses kimiah 
dalam tubuh berkurang sampai se- 
perti merangkak. Dalam keadaan 
seperti ini cell2 tidak lagi membu- 
tuhkan begitu banjak oxygen. teka- 
nan darah pun mendjadi turun. Res- 
perasi turun sampai 8 atau 10 hi- 
rup- dalam satu menit. Denjutan 
djantung mendjadi lambat, lemah, 
hampir berhenti. Dalam keadaan 
'stidur beku” ini doktor bedah bisa 
menutup pembuluh darah besar ser 
ta urat2 jang membawa darah ke 
djantung — menghentikan semua 
aliran darah dalam badan — dan 
dengan ini membiarkan. djantung 
mendjadi kering dan tidak lagi ber- 
isi darah. Kemudian doktor sudak 
bisa mulai membedah djantung, 
membukanja sehingga bisa diperik- 
sanja dengan leluasa — dengan tije- 
pat memperbaiki valve2 djantung 
jang tertutup, lobang2 jang berbaha 
ja antara ruangan2 djantung, keru- 

sakan2 pada dinding sebelah dalam 

dari djantung. 

Banjak tempo. 

Biasanja dengan djalan ini aliran 
darah tidak bisa dihentikan.. lebih 
dari tiga meniy sebelum cell2 otak 
merasa kekurangan darah, oxyzen 

dan kemudian tidak bisa lagi beker 
dja. Bila ini terdjadi maka kerusa- 
kan jang diakibatkannja tidak mung 
kin lagi diperbaiki dan keadaan si- 
pasien mungkin membahajakan. Wa 
laupun begitu waktu tiga meniz be- 
lum: tjukup untuk melakukan pem- 
bedahan pada djantung. 

Tapi dengan tjara tidur beku”, 
tubuh jang sudah dingin tidak lagi 
banjak membakar oxygen aan kare 
na itu tidaklah berbahaja untuk me 
lakukan pembedahan pada djantung 
sampai 8 atau 10 menit. 

Sebelum perang dingin atas djan- 

harus lebih dahulu mengatasi masa- 
alah dengan bekerdja dengan djan- 
tung jang sedang berdenjut dengan 

giatnja dan berisi darah. Mereka ha 
nja bisa membuat lobang ketjil pa- 
da djantung, tjukup besar untuk me ka lalui. 

masukkan djarinja. 
Kemudian dengan bekerdja de 

ngan tjermat dan memperguna- 
kan rasa sadja, doktor melakukan 
apa jang bisa dikerdjakannia. Me 
reka melaksanakan hal2 adiaib, 
tapi jang paling baik sekalipun 
belumlah lagi mentjukupi. 

ES Untuk Operasi 
dahan—Pasien .,Tidur Beku” —Dok- 

Melakukan Pekerdjaannja 
(Oleh: John Geiger — Chusus ,,Suara Merdeka”) 

ILMU PENGETAHUAN telah menghubungkan penolongan - 

buh manusia sampai berada antara hidup dengan mati- untuk me- 
lakukan pembedahan pada djan tungnja. 
ahli bedah sudah akan biasa memasukkan pasiennja kedalam tem 
pat pendinginan sebelum melakukan pembedahan guna membu- 

paru2 atau otak sisakit. Dan bukan ti- 

akan didinginkan dan tidak lagi dipanaskan sebagaimana — biasa- 
untuk memudahkannja menghirup oxygen. Pada masa ini di New 
York, Denver, Minneapolis serta selusin kota lainnja di Eropah, 
dunia ilmu pengetahuan jang baru ini sudah mendjadi kenjataan. 

telah dapat disembuhkan , 

Dim Ilmu Pembe- 

k Waktu Untuk 

dengan djalan mendinginkan tu- 

Dimasa depan doktor2 

baji jang baru lahir sekalipun 

Salah satuslangkah untuk meng 
atasi kesulitan ini ialah memper- 
gunakan djantung tiruan- dan 
kadang2 paru? tiruan- untuk me- 
mompa darah jang berisi oxygen 
didalam badan, sementara djan- 
tung jang sebenarnja tidak lagi 
dipakai. Selusin dari pompa dari 
glas dan besi ini telah dibikin 
oleh para penjelidik, dan bebera- 
pa buah diantaranja telah dipergu 
nakan dengan memberi hasil jang 
sangat memuaskan. 

. Pemetjahan lain dan jang pa-. 
ling baru ialah artificial hiberng- 
tion tadi. : " 

Di Minneanapolis, Dr. F. John 
Lewis dari unipersitet - Minnesota 

li atas seorang anak gadis jang 
baru berusia lima tahun.  Djan- 
tung gadis ini mempunjai lobang 
jang sangat berbahaja pada din- 
ding tengahnja. Harapannja utk. 
hidup boleh dikata sangat tipis. 
Baru? ini, seorang anggota dari 
rombongan Dr. Lewis melapor- 
kan, bahwa anak gadis itu sudah 
mentjapai usia enam tahun dan 
Ban dalam keadaan sehat wal- 
'afiat. # 

Pada universitet Denver.- Dr. 
Henry Swan telah membekukan 
15 orang kanak2 dan. beberapa 
orang jang telah dewasa dalam 
es. Temperatuur badannja turun 
sampai 71 derdjah. Sembilan 
orang dari anak2 itu mempunjai 
penjakit djantung tertutup, enam 
orang lainnja djuga menderita ke 
rusakan pada djantungnja. 
“Seorang diantaranja baru ber- 

usia tiga bulan. Anak ini tertolong 
djiwanja — demikian pula 12 
orang anak lainnja. 

Pada rumah sakit Maimonides 
di New York, doktor2 bedah te- 
lah pula mempergunakan es dan 
obat baru sebagai pertjobaan, 

Itukan, 

mentjobakannja buat pertama ka 

partai, hari Minggu mengabarkan, 

ian), Djenderal Franco (Sepanjol), 

dalam tahun 1917, Chakrawarty 
Geral terachir India), Mohammad 
rail Fazlollah Zahedi (P.M. Iran). 

Korea Selatan usahakan 
suatu konp. Anti-Ko- 

munis. 
Sementara itu Djenderal major 

Choi.Duk Shin “dari Korea Sela- 

wa suatu konperensi anti Komu- 
1s Asia akan diadakan achir bu- 
lan April jang akan datang. Choi 

| Duk Shin baru sadja kembali dari 
kundjungannja ke sedjumlah ne- 
zara Asia. Dimana konperensi itu 
akan diadakan masih belum diten- 

tetapi djurubitjara dari 
Choi Duk Shin mengatakan, kon- 
perensi itu mungkin akan diada- 
kan di Taipeh atau Manila. 

Choi tidak umumkan namanja 
nsgara2 jang akan ikut serta da- 
lam konperensi itu. Hanja dika- 
'akan, bahwa Taiwan dan Philipi- 
na akan ikut djuga. 

Pada tanggal 9 Pebruari jang 
lalu Choi Duk Shin telah mening- 
galkan Seoul dan mengundiungi 7 
negara Asia, termasuk 3 negara 
bagian Indo China, dalam usaha 
untuk mengadakan suatu konpe- 
rensi anti Komunis dan mengada- 
kan persekutuan anti Komunis. 

Balon2-an ,,Persekutuan 
Pasifik”? 

Dalam pada itu harian ,,Phi- 
lippines. Herald” hari Minggu 
mengutip kata2 seorang ',.nembe 
sar jang tinggi kedudukannja da 
lam kementerian luar negeri”, 
bahwa ia ,,tidak pernah dengar” 
bahwa Filipina dan 3 negara Asia 

lan depan akan berkonperensi 
untuk menjusun rentjana Perse- 
kutuan Pasifik. Pembesar tadi 
memberikan komentar terhadap 
sebuah berita dari Taipeh iang di 
siarkan Sabtu jl., jang “mengata 
kan bahwa Filipina, Taiwan, Ko- 
rea Selatan dan Muang Thai da 
lam bulan depan akan berkonpe 
rensi, ,.mungkin sekali untuk me 
rentjanakan persekutuan pertaha 
nan Pasifik terhadap Komunis- 
me”. Berita jang disiarkan oleh 

Agency” tadi mengatakan, bahwa 
keterangan tadi diperolehnia dari 
pembesar2 pemerintah jg tinggi 
kedudukannja.” : 
Sementara itu' Carlos P.. Romulo, 

utusan luar biasa Pilipina di Ameri- 
ka Serikat, dalam  tjeramahnja di- 
muka tjorong Radio  CBS-di New 
York mengatakan, bahwa keadaan 

»Halloo2 
Bandung!” 

(Lagu Jg Tjepat Memper- 
Lenalkan Kota Bandung 

Di Luar Negeri 
WAKIL2 Gabungan Peladjar 

  

dan Arthur Pike jang berada di 
Bandung sedjak tg. 11 sampai tg. 
14 Maret jang lalu menjatakan 
gembira dan kagum atas sambu- 
tar2 jang dialaminja dari ne 
golongan di Bandung. Arthur Pi 
dalam pertemuan ramah-tamah 
malam Minggu jang lalu diaula 
Fakultet Tehnik antara lain me- 
njatakan, bahwa ia sangat memu- 
dji akan usaha2 mahasiswa di 
Bandung, antara lain mengenai 
usaha mendirikan sekolah2, me-   jaitu chlorpromazenen namanja, 

untuk operasi dengan lemari es 
ini. Sebagaimana pada pusat2 
lain, maka terlebih dahulu kepada 
si-pasien diberikan suntikan anes- 
thetic supaja si-pasien tidak mera 
sa dingin. 5 

Begitu pula mereka tidak banjak 
memerlukan anesthesia. Satu doses- 
ketjil biasanja sudah - mentjukupi, 
mungkin karena dingin jang menghi 
langkan perasaan sudah bertindak 
seperti anesthetic pula. Salah satu 
hasilnja ialah orang tidak lagi mera 
sa sakit sehabis pembedahan, atau 
mengalami nausia dan komplikasi? 
lan “5 

Para penjelidik Eropa, jang keba- 
njakan ' dengan ' mempergunakan   chlorpromazene djuga memperguna- 

“kan artificial hibernation atas orang- 
orang jang sudah Iandjut usianja, 
pasien2 jang sangap lemah untuk d' 

(bedah untuk menangkis  bahaja 
“maut disebabkan fatal shock, pada- 
waktu mana aliran darah tiba2 ber 
henti. Tidur beku itu, kata ahli2 itu. 
melindungi “pasien2 tua dan shock 
dan memungkinkan mereka menga: 

lami pembedahan2 besar jang da- 
lam keadaan b'asa tidak bisa mer» 

Dan di Toronto, Dr. W.G. Bige- 
low diuga sedang menjelidiki rana- 
sia artif cial hibernation itu — sua- 

“tu gland jang berwarna tjoklat. Da- 
ri sini mungkin akan kita terima le 
b'h banjak tentang tidur beku” 

ngadakan aksi2 sosial d.ll. Ia 
sendiri mulai ,,mengenal” Ban- 
dung setelah mendengar lagu 
»Halo-Halo Bandung”. 

Selandjutnja didjelaskan, bahwa 
sebagai tambahan program alam 
tahun ini, Gabunga, Peladiar Sedu- 
nia memberi bantuan kepada usaha- 
usaha jang bersifat -nasional — atau- 
pun regional, misalnja bantuan ke- 
pada konperensi mahasiswa se-Asia 
jang diusulkan supaja diadakan di 
Indonesia. ,,Dan saja berpendapat, 
bahwa Bandung adalah sangat tepat 

itu”, demikian kata Arthur Pike jg. 
mendjelaskan lagi, bahwa Gabungan 
Peladjar Sedunia menjambut dengan 
gembira inisiatif untuk mengadakan 

  

rat), Djenderal Alexander Keren-sky (bekas 

non-Komunis lainnja dalam bu- j 

k.b. Kuomintang ,,World News j 

Sedunia (LU.S.) Shieh Pang Ting 

bila didjadikan tempat konperensi 

  
dan berita pemanasan djantung. 

konperensi itu. Pada achirnja Arthur | 
Pike menjerukan supaja para maha-' 
siswa di Bandung ikut serta dalam 
program Gabungan Peladjar Sedunia 
itu dan membuat usul2 untuk per- 
baikah program tsb. (Antara). 

PILIPINA AKAN TOLAK 
Pilipina akan menolak tuntu- 

tan Amerika untuk mendapatkan 
hak milik atas pangkalan2 militer 
dan laut jang dipunjai oleh Ame- 
rika sebelum diberikan kemerde- ' 
kaan kepada  Pilipina dalam ta- 
hun 1946, demikian - dikatakan 
oleh sumber2 resmi. Tuntutan 
Amerika itu telah dikemukakan 
dalam konperensi di Baguio pada 
malam Minggu, dan didasarkan 
atas pendapat, bahwa pemindah- 
an kedaulatan tak bera.ti pengo- 
peran dari hak2 milik. « 

  
  

| DIAKSA AGUNG Suprapto me- 
'nurut keterangan jang diperoleh 

artawan ,,Antara”, hari Senen te- 

tah mengeluarkan perintah untuk 

'merobah sifat ,,huisarrest” jang se- 

|djak beberapa lama dikenakan ster- 

(hadap 5 orang perwira Auri jang 
'liermasuk dalam golongan Kommo- 

  

  

djadi “stadsarrest”. Perintah me?o- 

Yah sifat penahanan itu berlaku mui- 

|ai hari Senen tgl. 15 Maret ini. Se- 

bagaimana diketahui, penahanan di-   lore Muda Udara H. Sujono, men- 

“umah atas diri 5 perwira Auri jang berpangkat Major, 

    

tergolong dalam H. Sujono 
'pertama2 dilakukan atas 
Kepala Staf Auri Surjadarma bebe: 
rapa saat sesudah 
flik antara H. Sujono cs. 
Surjadarma, jan 

diserahkan kepada  Djaksa 
Suprapto. 
ialah 

Ir. Suhud dan Sutargdjo, 

Ha ma aa 

perintah 

terdjadinja kon- 
dengan 

kemudian diterus- 
kan atas perintah Djaksa Agung se- 
sudah persoalan ini oleh Pemerintah 

Agung |atau mereka jang mempunjai 

Lima perwira Auri tadi (kut-paut dengan persoalan ini. 

H. Sujono, Ruslan, Wiweko, 

ketiganja Kommodore Muda Udara, 

»Huisarrests Opsir? Auri Diganti ',,Stadsarrests 
cs. ifu,y Keterangan selandjutnja jang di-ykian pula direntjanakan dalam wak- 

peroleh menjatakan, bahwa sampailtu jang singkat akan mulai didengar 

saat ini oleh Kedjaksaan Agung te-|keterangan2 dari Kepala Staf Auri 
lah diperiksa atau didengar ketera- | Kommodore Udara Surjadarma. 

ngannja 20 Perwira Auri jang di- 
anggap mengetahui peristiwa jang 
terdjadi dikalangan Auri 

Di- 
kabarkan, bahwa terhadap diri 5 

(Perwira jang bersangkutan, 

mulai dilakukan pemeriksaan, demi- 
# 

tersebut | oleh keterangan, 
sang-! jang terdjadi dikalangan Auri 'ini 

Sementara itu lebih djauh  diper- 

bahwa peristiwa 

djauh lebih mudah daripada persoa- 
lan mengenai peristiwa 17 Oktober. 

dalam Diharapkan,, bahwa peristiwa Auri 

masing2 waktu setjepat mungkin segera akan ini dapat diselesarkan dalam. waktu 
tidak begitu lama, (Antara), 

T
a
 

ea
t 

2 

(Organisasi Dunia Untuk 
| Larang Komunisme ? 
Akan Diusulkan Pembentukannja Oleh 

Perdana Menteri Langka 
Jg Akan Diadjak Berkonperensi Antaranja Chiang 

Kai Shek Dan MeCar:hy 
HARIAN ,,TIMES OF CEY LON”, sebuah suratkabar tak ber 

bahwa dalam bulan Desember 

ja.d. Sir John Koteiawala, perdana menteri Lanka, akan meresmi 

kan sebuah konperensi untuk membentuk sebuah organisasi dunia 

jang akan menjatakan Komunisme sebagai suatu gerakan terla- 
zang. Menurut harian tadi, diantara mereka jang diduga akan di 

undang terdapat: Senator Joseph MeCarthy 
Djenderal Chiang Kai Shek, Presiden Syngman Rhee (Korea Sela 

(Amerika Serikat), 

Konrsd Adenauer (Djerman Ba 
perdana menteri Rusia 

Raja Pen (supernur-djen- 
Ai 4. Pakistan) dan Djende 

di Asia pada waktu ini adalah sbb: 
»Tiongkok dikuasai : oleh Komu- 

nisme, India tidak mau memilih sa 

Jah satu pihak, demikian pula Indo- 

nesia, Indochena dalam keadaan su- 
ht, Korea berada dalam keadaan 

  

tan hari Senin menerangkan bah- | truce bersendiata, Djepang boleh ki- 
ta sebut ',sedang tumbuh  giginja” 
— satu ,,brieht spot”, tempat  hara- 
pan, “ialah Pilipina, bersama Muang 
Thai dan Pakistan”. 

Demikian kata Romulo dimuka 
tjorong radio ketika malam Sabtu 
jang lalu. 

Kesannja tentang Ame- 
: rika Serikat. 
Romulo seterusnja mengatakan, 

bahwa setelah ia achir2 ini me 
ngembara di Amerika Serikat, ia 
menarik kesimpulan sbb.: rakjat 
di Middle West, daerah tengah 
Amerika Serikat, sedikit perhati 
arinja terhadap PBB, tetapi mere 
ka sangat perhatikan situasi di 
Asia.  Dinegara bagian A.S. 
timur, keadaan sebaliknja. 

Dikatakannja bahwa hubungan 
antara golongan2 warna kulit di 
negeri2 tadi bertambah baik: se 
bagai tjontoh  dikemukakannja 
bahwa semendjak Bataan, orang2 
Filipina di Amerika Serikat diper 
lakukan dengan sopan-santun dan 

“lemah-lembut: lain halnja ketika 
sebelum perang. (Antara-AFP) 

  

—TETAP MUDA— 
Pakailah Obat Kuat 

Istimewa 

      AETIn 
Pl 

Pil kuat Istimewa 
Buat grang laki laki 

" “Lemah mendjad kuat 

langgung 1003 nu ajarao 

PER DOOS Rp 20 

SA. 
Pil kuat istimewa untuk orang la- 
ki2 jang kurang tenaga. Badan le- 
mah. Lemah sjahwat (impotentie, 
Sexuele Zwakte) (Sexual Weak- 
ness, Lost Manhood, Nervous- 
ness, Build Blood, Bone- Energy). 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja: mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di- 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala  nusing, 
Penglihatan kurang terang. Kaki 
dan tangan merasa dingin dan se- 
mut-semutan, Muka Putjat. Ba- 
dan tambah hari tambah lemah, 
dan kurus. Achirnja badan seba- 
gai bubuk makan kaju. Untuk itu 
kami sedia OBAT KUAT: ,.AL- 
LABOL TONIC” Obat ini dibi- 
kin dari pada tjampuran bahan- 
bahan jang sangat istimewa Cha- 

    

“siatnja. Jaitu diantaranja Zafa- 
ran, Ambers, Mushkish, Jacuti, 
d.Ll. bahan2 istimewa tambah 
darah. : 

Orang hamil dilarang keras mi- 
num obat ini ! 

i Ditanggung tak ada bandingan- 
'nja diseluruh Dunia. 
'Pesenan bisa dikirim ke seluruh 
' Indonesia 
Sole Agent : 

Momammed Sadik Iohri, 
3 Keprabon Kulon 15/D. 

SOLO. 
(Toko Obat ,,SINGAPORE” dan 

  

  

Gambar kenang2an jang diambil waktu diadaken malam perpisahan, de- 

ngan rombongan O.S.D. dibawah pimpinan Sjaiful Bachrie bersamarroim- 
bongan penjanjinja, bertempat dirumah walikota Semarang hari Senen 

malam kemaren. Sebagai tanda penghargaan kepada Sjaiful Bachrit 

(nomor S dari kiri, memegang karangan bunga), Norma Sanger dan 

Mien Sondakh telah diberikan sesuatu bingkisan dan karangan bungaf 

oleh bu Hadisubeno. 
(Foto: ..Suara Merdeka”) 

  
  

Djuga BisaSampai Disini 
Manai Sophiaan Sinjalir Adanja Pere- 
butan Pengaruh Antara Rusia Dan 

Amerika Dinegara2 Kefjil 
ANGGOTA DEWAN Pimpinan PNI, Manai Sophiaan, baru2 

ini mengutjapkan pidato dalam rapat umum di Tjurup (Sumatera 
Selatan). Manai Sophiaan telah berbifjara tentang negara masing 
Antara lain dikemukakannja, bahwa dewasa ini sedang berdjala 

satu perang dingin jang hebat antara dua raksasa besar, jaitu dian- 

tara blok Amerika dan blok Sovict Uni. Menurut Manai Sophiaan, 
kedua raksasa besar itu berusaha menarik negara2 ketjil diatas dunia 
ini untuk ikut masuk dalam Ungkungan pengaruhnja. Amerika disa- 
tu pihak melantjarkan satu offens f materil untuk mengadakan pe- 

ngepungan terhadap negara2 komunis. Diseluruh dunia ditebarkan- 

nja pengaruh2 dollar ddalam bertuk bantuan2 militer, tehnik dan 

ekonomi. Disamping ita Amerika Serikat mendirikan persekutuan2 

    

Ottensif Ideologi Rusia   
pertahanan. 

Dari perkembangan? dunia seka- 
rang njata dengan tegas, bahwa mal 
sud Amerika Serikat itu sudah ter 

tjapai dengan baik di Eropah Ba- 
rat dengan pembentukan  Masjara 
kat Pertahanan Eropah (EDC), d 
Pasifik dengan pembentukan perta 

hanan pemetjah gelombang jans 

membudjur dari Djepang sampai ke 
pada Selandia Baru, sedang dewas: 
ini Amerika Serikat sedang memper 
siapkan satu garis pengepungan di- 
sebelah selatan negara2 komunis de- 

ngan 'djalan menawarkan bantuan? 

apa sadja kepada negara2 Islam dan 
negara? Asia Tenggara. Dengan 
mengmbil t'notoh Indo-Tjina,: Ma- 
nai Sophiaan mengatakan, bahwa 
Indo-Tjina tidak akan bisa mentja- 

pai kemerdekaannja, karena Indo 
Tjina akan mendjadi satu -tjalon ne- 

gara pertahanan jang diperlukan olet 
Amerika Serikat.” Manai berpenda 
pat, bahwa dalam keadaan susah jg. 
dialami oleh negara2 jang dinama- 
kan setengah madju dan baru men 
tjapai kemerdekaannja, maka bantu- 
an2 materiil Amerika Serikat sa- 
ngat dibutuhkan oleh mereka.  Da- 
lam pada itu penerimaannja" dapat 
membawa pengaruh? jg. tidak baik 
didalam negeri masing2. 

dikemukakan, bahwa blok Timur ig. 

dipelopori oleh Sovjet Uni tidak 
tinggal diam. Sovjet Uni melantjar- 
kan satu offensif ideologi, jang me- 

nurut hemat pembitjara, djauh lebih 
mudjarab daripada offensif materiil. 

Offensif ideologi menembus semua 
. benteng-benteng pertahanan jang di- 

' buat oleh tangan manusia. Pembi- 
| jara memberikan - tjontoh-tjontoh 

bagaimana hebatnja perdjoangan ide- 

    

logi itu berkembang dinegera-nega- 
a@ merdeka didunia ini.  Tjita-tjita 

tu masuk ditengah-tengah  rakjat, 
ang? sengsara hidupnja dan jang ti- 
lur dibawah djembatan, berselimut- 
tan embun malam dan pagi. Ideolo- 
2i jang dipantjarkan dari Moskow 

tu akan tumbuh terus dan akan 
ampai djuga dinegeri kita ini, kata8 
Manai. Dengan memperingatkan 
akan keadaa,, dan kerusuhan2 jang 
terdjadi sekarang  dinegara-negara 

Asia Tengah dan Timur Tengah, 

Manai mengemukakan, bahwa keru- 
suhan2 itu adalah sebagai akibat 
pertentangan Barat dan Timur. Me- 
nurut Manai, djika kita tidak awas, 

maka mungkin dinegeri ini aka, ters 
djadi djuga kedjadian2 sematjam itu. 

Kemudian pembitjara mengupas 
arti negarae nasional dan hubungan- - 

da- 

jang 
nja dengan politik bebas. serta 

lam pertaliannja dengan apa 

diterangkannja diatas. 
Manai mengachiri pidatonja  de- 

ngan seruan, supaja kita berusaha 
dengan sekuat tenaga mentjegah In- 

donesia terseret dalam blok mana 
pun djuga, supaja kita bisa mempu- 
njai waktu jang lapang untuk mem- 

i bangun negara nasional sendiri, de- 
Selandjutnja oleh Manai Sophiaan : ngan i'dak usah terikat kepada tali2 

blok ang hanja akan lebih baniak 
meruz:k2r daripada. menguntungkan 
Kepada regara kita. ' 

Gadjah berdjuang dengan gadjah. 
pelanduk mati ditengah-tengah. De- 
mikian pidato Manai Sophiaan da- 
lam rapat umum PMI di Tjurup 

baru2 ini, menurut Suluh Indonesia. 
Dalam rapat umum itu tcian ber- 

bitjara pula Dr. A.K. Gani tenrang 
azas marhaenisme. 

sn SER,   

Membutuhkan: 

1 

2. Sjarat2 : 

pada suatu djawatanj   
    

  

  

  

, Toko Obat ,,SHANGHAI” Pa- 
“sar Djohar Semarang. 

- 

Pontianak 

Ke 

( Krekot”No. 11 
: DJAKARTA- RA 

Dengan hormat, 

GEO.WEHRY & Co., N.V. 

tidak sembuh djuga. 

lah 3 hari saja terus 

perti sediakala. 

tjap "BINTANG TUDJUH" 

kasih adanja.   

. pada 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

Dari itu saja pudjikan sekali lagi, 

Sipengirim: 
Sud Jono 
d/a GBO.WEHRY & Co., N.V, 
| 8 PONTIANAK. K.B. 

   

    

   

      

» 8 Apri1 1952. 

2 
YA 

baja jang bertanda tangan dibawah 
. Ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 

Pontianak. 
Saja sangat merasa girang sekali, 

sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- Bintang, Patuh 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 

memakan obat itu, penjakit 
Saja pun sembuh sama sekali. 

Hingga badan saja sehat kembali se- 

& 
bahwa obat 

sangat baik sekali. Dan tak 
lupa pula saja untuk mengutjapkan ribuan terima 

Memetataak Daerah 

Swatantra Kabupaten 
Kebumen 

PENULIS-TJEPAT 
golongan IIIA/b (IIIA/c) PGP.48: 

beridjazah S.M.P. atau jang sederadjad dengan 
itu ditambah idjazah Steno dan telah mempunjai penga- 
laman paling sedikit 2 tahun, 

3. Lamaran dilampiri riwajat hidup, turunan2 idjazah dan 
surat2 keputusan djabatan, keterangan tentang kesehat- 
an dari Dokter, keterangan 
misbaarheidsverklaring buat mereka jang masih bekerdja 

4. Selambat-lambatnia lamaran diterima di Sekretariat Da- 
erah Swatantra Kabupaten Kebumen pada : : 

achir bulan APRIL 1954. 6 

D. P. D. KABUPATEN KEBUMEN 

R. M. SLAMET PRODJORAHARDJO 

dari Pamong-Pradja serta 

Ketua, 
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Akan datang: Tim Me Coy dim. 4 DEAD 

| Untamed emotions! 

Hebat dan & 

e » Menggemparkan! 

  

MINGGU 21 MARET 

  

   

    

gance Mobil 

  

dari tahun 1954.| | 

          
» |" OMEGA SEAMASTER     

     

   
     

    

   
     

    

   

“ OGIVAL DE LUX . 

“ PARKER YVACUMATIC. 

Harga melawan! 

Juwelier”  Horloger 

: 'deshow, didapat pada : : 
'#Toko Larees, Kentang 21b. 
Juwelier Tio, Bodjong 58. 

Ni. Dr. Sanjoto, Kr. Kempel   Tempat berdiri melulu pada 
loket. : 
Pembagian2 Hadiah tatkala , 
Batik Modeshow. 

  

Bodjong (Tn Smg. 
& Telf. 646 

Meida 
Baru terima lagi: 

0 TEKADE 
TYPE W 297E — 7 LAMPU 

Untuk didjual lagi dapat memberi potongan. 

N.V. Kedundang Trading 
TA, Company 

| .PUR' INATAN - TENGAH 24 - SEMARANG PURWOD FA : 

Pp 

(Ham ). 
” IMS — PROP, 

    

    

    

     
  

NDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

: (Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin | 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item | 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting | 

- gampang pakai 10096 Garansi tidak "luntur harga 1 Botol ! 
Rp. 25 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. | 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 | 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
REAK. : « 3 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL . antara: 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
PEN | Bisa dapat beli pada : 
World Famous Tabib Fachrudin 

: 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. | 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

mr menanam 

CITY CONCERN CINEMAS 
INI MALAM 3 

                
  

    

  

  

    
(u. 17 th). SDKFEELFOUR OF NCRTINGMAN ...72 7Zme a 
LUX Wilaoit Booity! 

5.00 - 7.00 - 9.00 Clashng- emotions 
:amid dangerous 
intrigue! 

    

    
  

GRAI 
SAS TAS -915 

BERBARENG 
   

      

Raging Conflict! 
| Desperate intrigue! 

  

“ Penuh sensatie ! 5 : PN na . - 2 Hentpas 4 5 
“m TECHMICOLOR - —DENIS O'DEA S3 ha : 

Maa DM E ROSE 0. » RAOUK WALSH KD mm PL 
De cengian an BOROKI CMask - & COKOMANO Praduciren Dum 0 KAL ame Fear Mn an 

' Suatu film Asia (Japan), jang mendapat GRAND 
2 PRIZE dari Film Festival di Venetig ! 

"MACHIKO KYO NA Aa Rute ,RASHO-M ! MASAYUKI MORI . 99 TAL MK? 3 
1 “Special academy award winner (Best Foreign Film) 

mna na ma sa : 

Akan dutangs” . VITTORIO GASSMAN —« GLORIA GRAHAME 
: PARA (The Academy Award-“Winning Star) in 

NN ALE 
.. Run! The 10-Hour Manhunt that tore 
hh sensatie ! 

| Akan dtang 

  

      

    

New York apart ! 10 Djam terkedjar dalam 

    
  

: kota besar New York ! Hebat ! — Gempar ! 

IND, RAS 3 “INI MALAM (u. 17 th) ROYAL 
Penghabisan 5.30-7.30- 9.30 

AH — M. MUKRI — 

IPAT SEKAWAN« 
6 1g: djago silat Wanita! Luar biasa ! « 

sa engikat — Hebat — Gempar ! ne 

“GROYAL” 5.00 -7.00 - 9.00 5 
Team ai Kotjak ! Hage Lin un aa 

  5.00-7.00-9.00” 

    

     

     

  

    

  

     

    

2-20 MARI BLANCHARD 

INI MALAM — (4. segala umur) « 

| ADOLPHE MENJOU — CAROLE LANDIS ADSHOW" | Kotiak ! Lutju ! 
ja 4 Menggembirakan ! 

Co VALLEY” 
  

      

| Perlombaan 

  

'ADION : Mulai dj. 8 PAGI 
“ 

      Batik Mod eshow | 
“ ELECTION DATOMETER ||Y Hotel DU PAVILLON : 
“ ZODIAC AUTOMATic || Ho jan an ! 8 TI IE TKA 1 $ 0 untuk 
$ ae oa 00 IIFKkORBAN MERAPI 
So AUTomATic ||fKartjis tribune besar dan ketjil 

erlaku pula untuk Batik Mo- 

#Juwelier Hok Sing, Bodjong 64. 
Nj. Dr. Roestamadji, Kalisari 7 
Nj. Dr. Andu, Karangtengah 25 
Nj. Singgih Harsojo, Merapi 12 

.i 

(Para peserta harus siap sedia 'Itersebut diatas, djuga dapat dibeli 
Idiam 7.30, selambat2nja di 
#SMA -B Negeri, Dj. Oei Tiong   
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      »SANATORIUM KEPOLISI- | | AN DIATENG” Dl 
130 MOBIL — 18 APRIL, 

$ 

     

    

   

    

     

  

     

  

suatu hasil terbes     

         

     

   

    
W tidak teratur. 

kd tik dapat ditandin 

atur sebagai jan 

  

Sekean banjak djuara-djuara Nk 
mempunjai keinginan $ 
MENANG Inn 

Tak ada seorangpun jang da- HI 
pat tinggal dingin 

MAKA BELILAH! . 
Ditambah 50 sen sehelai 

untuk pengiriman 
JAJ. SANATORIUM KEPO- 
LISIAN DJATENG, Karang- 

tempel 152, Semarang. LI 
IMS — Prop. f| 

menerbitkan sakit 

berkunang-kunang, 

t Pusat Pendjual 

Kea Bbar SI 
. Djl. Songojudan 14     

  

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 

modern. Anggur Obat ini sangat mudjara8 "untuk 
: .menjembuhkan leucorrhea, - mengeluarkan darah 
— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 

Chasiatnja mengagumkan sekali, 

'lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 
na “jang tersebut diatas. ANGGUR 
(OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 

perut sakit, waktu haid tempat peranakan di- 
ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 

4 terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata 

'“ mah dan sebagainja. " 

: . Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

Telp. 2028 u.  —  Surabaja 

  

  

ar dalam dunia pengggghuan 

gi “oleh anggur-anggur obat 

bagaikan ditusuk-tusuk, haid 

kurang darah, berbadan le- 

N BAN SAN   
  

  

OBAT KUAT 
(ISTIMEWA 

| pada:      
: Obat ini bermanfaat luar bia 

s | Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki T 
"mutan, Lekas Tjapai dan Djengk 

#| Bekerdja Hilang, Malas dan Kus 
| mendjadi Kurang d.LI. 

Sekali tjobalah akan berbukti seg 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 

— POTENSOL untuk laki-laki ja 
tenaga, obat istimewa, 

H| Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang 

jotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) 

Rp. 25.— : 

DC CREAM untuk kekolotan 
fEKAN dan BERTJAHAJA) 
APHRODIN untuk kesenanga 

  

Umum 

  

PERLOMBAAN SEPEDA 
KUMBANG DAN SEPEDA- 

MOTOR ( terpisah ):   j AA Rp. 10.— , 
Betrouwbaarheidsrit 115 Km. 

? NO HAIR CREAM untuk 
Berhubung kesukaran tehnis, Rp. 10.— : 
maka trajeknja diubah mendja- 
di Semarang — Kudus — Se- 
marang (tidak melalui Wela- 
han) 
Selain 17 piala dan barang 
disediakan 2 hadiah pertamar 
berupa Arlodji Tangan seharga 
masing2 k.l. Rp. 500.— 

ATOM HAIR DYE untuk ram 
3ebotol Rp. 10 — dan Rp. 15. — 

HARUS TAMBAH 1 
PHARMA Djalan Riau/ 

  D.C.       

   

  

  
AGEN- 

4 Pendaftaran pada Toko Larees,f Toko Obat Hor Tg Di Ra ditutup tg. 20 Te “Djokja dan Pekalongan: Toko O : Naa Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 
na Petjinan 75, Djogjas Toko Obat   Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong 

5 Selamat, Tiirebon.   

  

PENGUMUMA 
Berhubung usaha2 dari N. V. Spaar & Deposito Bank 

(N.I. S.P.) Bandung untuk Daerah Djawa Tengah dapat 
kemadjuan jang luas dan pesat, maka kami merasa perlu me 
misahkan urusan PENAGIHAN antara penutupan PENA- 
BUNG2 baru. 

  

Karena itu mulai bulan Maart 1954: urusan PENAGI- 
HAN (Incasso) untuk Djawa Tengah diurus oleh Tuan 
TJIOE KHOEN/ GIOK Pandeanlamper No. 110/112 Tilp. 
No. 1522 Semarang, dan di Ledokratmakan No. 32 Jogijakar- 
ta beserta wakil2nja, ketjuali kota Tegal dan Daerah Banju- 
mas. : 7 : 

Urusan penutupan penabung?. baru dikerdjakan oleh 
Agen-agen kami sebagaimana biasa. 

Bandung, 1 Maart 1954. 

& Direksi 

N. V. SPAAR & DEPOSITO BANK 

« 1 (N.I. S.P.) 

  

Barusan Terima : 
KAIN DEKKLEED 

KAIN IMITATIE-LEER 
MATJEM-MATJEM KLEUR. . 

— Toko ,SELECTA? hodione 
  

80 Semarang     

  

  

  

Tjimahi 8-11-53 

Dengan Segala Hormat 
Bersama ini saja menghaturkan utjapan terima kasih kepada 

tuan Tabib Wahid Mawn karena Pil Viranol buatan Tabib Mawn, 
telah dapat menjembuhkan penjakit saja, jaitu sakit kepala (pu- 
sing2). Selain dari itu utjapan terima kasih, disini akan saja urai- 

|kan djuga, setjara ringkas tentang penjakit saja. 
Begini, Kurang lebih 3 minggu sebelum udjian penghabisan 

S.M.P. diselenggarakan saja men dapat sakit jaitu sakit kepala hing 
ga beberapa hari. | 

Saja merasa karena saja takut kalau2 saja tak dapat mengi- 
kuti udjian itu. Setelah saja sembuh saja masih merasa ketjewa ka- 
rena kegiatan saja untuk beladjar tak ada Tetapi setelah sa ma- 
kan Pil Viranol, kegiatan saja untuk beladjar bertambah. ' Ketika 
saja menghadapi udjian penghabisan, saja merasa senang karena 
meskipun se-malam2an saja beladjar terus menerus saja tak merasa 
pusing lagi. Sedangkan sebelumnja makan Pil Viranol, kalau saja 
beladjar (menghafal) baru beberapa djam sadja saja sudah tidak - 
kuat pusing. Sekarang saja telah lulus dari udjian penghabisan de- 
ngan angka2 jang memuaskan. " | 

Sekarang saja melandjutkan di S.M.A./C. Djl. Belitung 8, se- 
telah saja di S.M.A. saja tak pernah lagi mendapat pusing kepala, 
Sekian: Kn 

Hormat saja 
SUWARNO Pp OT MAA RK TAN 

G. Kali D. m. 23/M. 
  

SEXANO|. 
"Z PHARMA" 

sa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Buah Pinggang, Djantung Berde- 
angan merasa dingin, Semut-se- 

el, Pusing suka Marah, Semangat 
ut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

era, akan merasa Jain dari pada 

ng kurang puas dan lekas habis 
(keterangan lebih djelas dalam doos). 

merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

dapat turunan (Anak) Sebotol 

tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
Sebotol Rp: 15.— 
n laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

hilangkar rambut. Sebotol 

but putih djadi hitam (TJELOP). 

572. ONGKOS KIRIM 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN: 

Ho Pekodjan 101: 
114 R. Obat »KARUHUN” 
bat Tek An Tong Petjinan 81, 
58, Toko Obat Eng: Njan Ho 

Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Bie Karanggetas dan Apotheek 

T- 

Magelang : 

  

  

    
  

  
Untuk Semarang: 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELEC- 
TA, TOKO KAUW, TOKO SANGKURIANG, 
IMPORTIR” 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia, 

  

  
Disembarang djalan — kasar atau rata  hanja 
satu ban jang mendjadi pilihan pertama untuk 
pelajanan awet dan penghematan, 
Itulah ROAD LUG ban Goodyear Jang ters 
masjhur — ban untuk dua tugas jang paling 
baik jang pernah dibikin, Beli ban ROAD 
LUG — untuk pelajanan extra, djumlah km, 
extra dan penghematan extra, 

    

GOOD/YEAR 
DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

dan semua 
AUTOMOBIEL. 

  

  

    

  

   

  

SEPEDA SEPEDA MOTOR MODEL 1954 
Jawa 250 CE, 1 Giinder, sepeda-motor jarg tebal, akan tiba dalam ini minggu 

'C. Z. 150 ce, 

  

njatakan perhatian, berhubung 
Ti apotheek kami pada tanggal 

BIMA Apotheken N. V. 
SETERAN 42 — SEMARANG. 

. Dengan ini djalan kami  menghaturkan diperbanjak 
terima kasih kepada pembesar2 dan laen2nja jang telah me- 

dengan pembukain resmi da- | 
15 ini bulan. 

  

INI 
MALAM 

Premiere 

5-79 

(43th) 

Sebuah 

film 

musical 

penuh 

Riang- 

gembira!" 

menjegar- 

kan! . 

Romantiek 
dan Lagu2 

irama 

merdu ! 

1 
anom 

    

  

are 

   
DAN JUNE DENNS DANEY-MANER DAY 
1 bra: 

  

INI MALAM PREMIERE 
DJAGALAN PA 2 (ITA 

. Huang Ing — Yauw Phing 

IMETROPOLE 

Ini Malam 

Premiere 

3. Ta 9x 

(17 th.) 

Si Betty mun- 

tjul pula dgn 
pasangan baru 

Ralph Meeker. 

   

   

  

sa Aa 
BETIY | —RAPH G3 

HUTION-MEEKER W 
A Paromoun! Picture: 

  

BESOK MALAM PREMIERE 

ORION Sun 7a GE) 

anu ran 

P TEFFREY, MICHAEL , WENDY 
sering HUNTER RENNIE HILLER 

'Lautan penuh bahaja mengantjam. 
Kapal2 maut mengintai mangsanja! 
Kissah seorang pelaut. jang gagah 

perkasa dalam perang dunia ke-Il 
jang "menggemparkan ! 

  

  

»SIN TAN SA GO NI1O” 
Film Tiongkok tjerita kuno ber- 

Doris Day — Gordon MacRae   bahasa Amoy (Hokkian). By | the Light of The Silvery Moon 

  

     

      

  

       

      
   

   

EJBERAT NASA DARK "MATANE MOONMSTI,     
     
    

  

   
   

     
   

   

    

   

  

PBER WrO Mela YOU HAVE RETIIRNEP) : $ G RO! WHk AAS , E RETIRNEP! 
SOMEBORY NAS APTER THE |, WAN NoW'RE SAFE! 
ATTACKEO ME, 1 L00T HE Hap 9 IG Al : 

     

  

FRON BEHNG | BURIED HERE! | 
AND TOOK In 2 
NY ROBEI Tz

N 

          2 

    
    

   
     

  

Pe
 

a
g
a
 

B
a
   

  

el Yi 

YES, MY CHILOREN, At» 
WELL!. PREFARG FOR 

| WENING ExERCisEs 
TETIMMEDIATELY / 

PA TI ne 

     

  

mg CHI      
   

  

Sementara: itu. daasucakai — Ada orang memukul saja 
dari belakang dan mengambil 
djobah saja, 

Dia adalah. perampok ' 
Bank jang hasil perampokannja 
ditanam, disini. 

— Nj. Moonmist. . Engkau teiah 
kembali dengan selamat. 

“ 
Roy Rogers 44   $— Ja, danak2-ku, semua 

baik. Siapkanlah — untuk 
latihan malam —. segera! 

bs WORSMIPPUL NEPTUNE'5 
( N" GATHER AROLND 

PE THEIR LEADER, A BILKY 
1 FIGURE APPROACNE 

ngan penuh perhatian berkumpul 
“ mengelilingi pemimpin mereka, ada 

“ Seorang gemuk mendatangi... 

— O' Dooley telah melihat ' saja 
sepintas lalu. Saja lebih baik meng- 

“hilang dalam rombongan orang. 

O' POOLEY'5 GININ' 
ME TH" ONCE-OVER! 
TP BETTEK GET LOST 

IN TH? CROWON         

   

LD... 

  

1 Cylinder, sepeda-motor jang populair, akan masuk dalam ini bulan 
Gunakanlah kesempatan ini dan pesanlah dari sekarang agar tak kehabisan. 

N.V. MOTORMASTER TRADING COY 
v/h N.V. ALGEMEENE HANDEL MIJ. 

PURWODINATAN — TENGAH No. 4 TELF. 950 — SEMA RANG 

Ini malam pengab.: 5.-7.- 9.- (13 th.) 

    
Hampir Habis ! « Buku Baru: 

»Kasih Mesra Wanita” 1 
Kissah membentang djelas watak dan perasaan kaum wanita: 
tekat seorang isteri membela suami dan perbuatan Yyagah- 
berani dari Pendekar perempuan jang sangat mengagum- 
kan. Diperlengkapi pula dengan 2 buah tjerita pendek sen- 
sasi/ misterius jang membangkit semangat dan bergambar: 
jakni: ,,PUTERANJA SITUKANG TJOPET” dan ,,KA- ? 
LUNG BERLIAN”. Penuh gurindam menabur mata dan sg 
menarik hati. Harga sedjilid Rp. 5— tambah beaja' kirim . 5 
tertjatat Rp. 1.50. 

MADJALAH ,BENTARA” |: | 
Pesapen 3/58 — SURABAJA. 23       

  

  

  

  

KEKUATAN ALAM 
TERDAPAT PULA DIDALAM TJAT KAMI, DALtts 
DALIL KAMI JANG TERKENAL, PIAMENT JANG 
KUAT DISAMBUNG DENGAN TALI JANG SENTAUSA 
MENGHASILKAN -TJAT P,A.R, KeunaGuLan Dt B3 DALAM SEGALA-GALANJA JANG BERSEDJARAH. :   

  

PEGNAULT'S 
Paberik" TJAT, TINTA dam KALENG. 

P.A. 

  

5 
Tanggal 16 dan 17 Maret 1954 

Anne: Baxter — Macdonald Carey £ 
dala : 

THEATRE # ba La 1 
SOLO »My,Wife's Best Friend” gi 

Sebuah film hiburan ringan, ri . « i rakan dari 20th. Century Fak. AP NA       Type Perti, »SEMARANG”,  Idzin No, 1492/1I/A/IT 2, 

 


