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laupun ke 
endjadi lemah. 

k sudah me 
ai dari peme 

pi sekarang su 
gang pembesar 

bekas men 
Salahuddin 

| dan minta sD 
“ berdamai. 

| mhsilnja” sama 
3 pmbesar is men 

  

   

  

   

    

    

      
   

  

   
   

   

luinya, jaitu 
r, ketua yanitya perratja undang2 dasar baru. T 

Nj. Charlotte Weller 
membela Nj. Shafik: 

0000 ikut mogok. 
Njoeja Charlotte Weller, se 

orang wartawap dan pengarang 
bangsa Amerika, malam Rebo jl. 
telah mengundjungi Njonj3 Sha- 
fik dibalai wartawan Kairo, untuk 
ikut megok-lapar pula, dan hanja 
akan minum air djeruk. Tapi ia 
hanja akan mogok sampai Kemis 
ini, Karena kapal jang ditumpangi 
nja dari Italia hari itu akan terus 
berlajar. 

Njonja Weller adalah isteri ko | 
responden ,.Chicago Daily News” | 
di Roma. Dikatakannja bahwa ia 
ingin memperlihatkan bahwa ka 
um wanita Amerika bersimpati 
dengan kaum wanita Mesir. Dana 

Dr. Toha: ,,Seperti anak 
ketjil sadja?” 

Sementara itu Dr. Toha, bekas 
menteri pendidikan Mes'r, Selasa 
muat sebuah karangan dalam 
»Djamhuriah”, jang - mengetakan, 

$ bekas P.M. Ali| 

  

Chi Minh, jang menurut 
jl dan 

  

Perpetjahan Dlm 
|Kabinet Perantjis 
Pada Saat2 Pertempu- 
ran Sampai Mati Di 

Dienbienphu 
| DIPEROLEH keterangan di Pa 

ris pada malam Rebo, bahwa da 
lam Kabinet Perantjis telah tim 
bul perpetjahan mengenai soal 
berapa besarnja kemerdekaan jg 
akan diberikan Perantjis kepada 
3 negara Indotfina. Perpetjahan 
dikalangan politik ini timbulnja 
pada waktu pembesar2 jang ting 
gi kedudukannja menamakan per 
tempuran Dienbienphu itu suatu 
»pertempuran sampai mati”, jang 
»bisa menentukan seluruh nasib 
perang Indotjina, jang sudah ber 
kobar 7 tahua lamanja.” 

Paul Reynaud kontra 
: Bidault. 

Diperoleh keterangan, bahwa 2 

orang ..pedjoang” dalam kabinet 
koalisi Joseph  Laniel, jaitu wakil 
PM Paul Reynaud dan menteri luar 

"negeri Georges Bidault, saling -ber- 
tentangan mengenai soal: sampai ke 
mana kemerdekaan jang akan dibe- 

irkan kepada Vietnam Bao“Dai? Di 
terangkan bahwa Reynaud tjondong 
untuk menerima “baik permintaan 
Bao Dai akan status bebas dan “e- 
radjat jang sama, didalam ikatan 
Commonwealth dengan Perantjis. 

Tetapi B'dault, seorang - tradisio- 
-bahwa “Ni. Shafik dan pedioang2fnalis jang chawatir kalau? konsesi? 
hak2 wanita Mesir itu ,,memainkan: 
sandiwara — kebudak-budakan”,. dan 
melupakan kewadjiban2 mereka se- 
bagai ibu, ..malahan merusak ke- 

“#jantikan . mereka, “dengan “dijalan 
mogok-lapar: mereka melupakan ke 
wadjbap terhadap suami. Dan per- 

mereka lakukan pi mg Pa aa KEB mann “ ah | me N aa si AENTER . 1 : I g Al 
Ng waktu negara sedang merem : San Na an 

sung Y f : nasib negeri Mesir 

Ali ' Amin, pemilik-serta sk: 
»Akhhar al Yaum” tulis bahwa ia 
tidak menjokong ,,wanita2 jang di! 
muka umum tidak mau makan, tapi 

dengan 

kepada Bao Dai ini akan mengaxi- 
batkan kegaduhap d' Afrika Utara, 
minta supaja Bao Dai menjetudju. 
adanja ikatan? jang tertentu dalam 
hubungannja dengan Uni Perantjis. 

2 (Antara). 

  

SOSIALIS. 
Pemimpin Sosialis Patton Tha- 

nu Pillai hari Selasa telah diang- 
kat mendjadi perdana menteri ne 
gara bagian India Travancore-Co   dengan diam2 menelan kueh2 dan: 

buah2am” ii. 

aa dan dikatakannja bahwa ia 
rn membentuk kabinet jang sta- 

“ 

Amerika Financier Pe- 
perangan Di 
Perantjis Sediakan 2.400 

Indo-China ? 
000.000 Dollar Utk Pe- 

rang Indo-China— Amerika Menanggung 18pCt. 
A.S. MENANGGUNG 787c dari seluruh beaia perang di Indo 

Tjina untuk tahun ini, demikian menurut angka2 resmi jang di- 
Tang di Paris pada hari Selasa. Christian Pineau, djuru bitjara 
paritia keungan dari madjelis rendah Perantjis, dalam s'dang ma- 
dje's rendah Perantiis pada hari Sclasa mengumumkan bahwa pe- 
rang di Indo China tak merupakan lagi beban keuangan, jang be- 
rat, bagi Perantjis. A.S. akan menjezdiakan bagi perang di Indo Chi- 

     

  

perang tsb. dalam tahun ini. 

Presidium Kong- 
res P.K.I. Ke V 

'Malenkov Dan Mao 
Anggota2 Kehormatan 
KONGRES Nasional ke-V 

PKI hari Selasa sesudah mensah 
kan peraturan tatatertib dan atja 
ra Kongres, memilih sebuah Pre 
sidium jang bertugas memimpin 

engan suara ang2 $ Ko ngres. 

Kk at dipilih sebagai anggota Pre 
1: Alimin (dari angkatan 
» Achmad Sumadi (dari ang       

      
    

deral PKI, D.N. Aidit 

tjapkan pikoto” Benivakaopnin. 

asi persaudaraan dari Partai 

Sudi “Austral'a, L.. Aarons, 
| Njampaikan pesan2 dari Partai 

| jang mengt- 

  

    

       

    

jang disampaik 
selandjutnja 
bahwa oleh 

  

amat menjesal saja tak 
dalam resepsi itu. Saja di 
ga Kongres saudara2 ber!    

3 erlangsung 
dengan selamat, dan memberi man- 
faat kepada Negara”. (Antara). 

EDUARD 
DJA TERBAIK 

panjerten 
dja T 
lam sebuah upatj: 
laikota Lyens. Lamb: 
diter'manja dari tai 
pekerdja pertenunan, 

Perantjis, Se: 
lambang djasa ,,Peker- 
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Koran sebesar 
   

    
    

   

  

     
    

'MHiciency bertempur dari 

HERRIOT ,.PEKER- 
r K” PERANTIIS. 
rd Herriot, bekas ketua 

Senin telah 1 
Ii seluruh pendapatan nasional, 

Terbaik dari Peranti's”, da- 
a didalam ba- D | 

n djasa tadif luaran militer di Perantjis untuk ta-/ 

am tahun 1954 djumlah sebesar 490.000.900.000 franc, se- 
. dangkan sumbangan Perantjs untuk djangka waktu itu akan ber- 

jum 136.000.000.000 franc atau kira2 2276 dari seluruh beaja 

Dari bantuan A.S. sebesar 490. 
009.000.000 franc . itu disediakan 
untuk korps ekspedisioner Perantjis 

negara2 anggota Uni Perantjis di) 

IKambodja 135.000.000.000  franc 
dan untuk tambahan perbekalan mi- 
liter 200.000.000.000 franc. Sumba- 
ngan Perantjis sebesar 136.000.000.| 
000 frane itu chusus. untuk korps 
ekspedisioner Perantjis, jang terdiri 
atas 200.000 orang. Pineau menegas- 

perang Indo Tjina berachir karena 

Perantjis. 

'bahwa - djumlah  490.000.000.000. 

sehingga seluruh ,bantuan A.S. 

fatau kira2 N 

Ingat djumlah sumbangan Vietnam 

(Bao Dai) sebesar 60.000.000.000. 

franc dan sumbangan Perantjis sen- 

T- tsb.. maka. seluruh djumlah, jg. 

de | disediakan sebagai beaja perang In- 

di 40 "Fjina, ialah sebesar 841.000.000. 

1000. franc atau kira2 $ 2.400.000. 
000. 

Dienderai Koenig belum 
Pra “yuks. : : 

O|  Pjenderal Pierre Koenig, dari par- 

UK. I tai de Gaulle jang mendjabat ketua 

SU panitia Pertahanan Nasional, 
“ hpada itu mengemukakan 

“Irendah Perantjis, 
2 Te butuhkan lagi tambahan sebesar 105: 

dalam 
madjelis 

bahwa masih di- 

    

sampai 120 biljun franc supaja ef 

Uni Perantjis di Indo Tjina djangan 

dirugikan. Ta menjesalkan terutama 

|bahwa angkatan perang Perantijis ke- 

Ikurangan sendjata2 modein. 

Budget pertahanan Perantjis un- 

se- 
9.19 dangkan dalam tahun jl. ialah 

Penge- dari pendapatan — nasional,   hun 1954 akan sebesar 27.772 dari 

seluruh budget. (Antara), 

Akan Merupakan F 
IDim Konperensi Dje 

I| wat Berduri Perkuat Di 

Kedua Landasan Terb 
. Tak Bisa Dipakai 
LAPANGAN TERBANG Dienbien 

rat Hanoi, hari Selasa tidak da 
bang Perantiis, karena masih te tendja 
Chi Minh. Demikianlah kegiatan Divisi" 

pa P selesai dila 
se kara untuk | -kalinja 

tempuran. Divisi ini memar ana dirimba 
bah Dienbienphu jang berbentuk  bulat-telur 
luru2 mertir 120 mm dan howitzer 105 mm, jan 
kan kedua. lapangan terbang Di enbienphu. 

kehilangan 2 bataljon Uni Peran 

      

:155.000.000.000 franc, untuk tentara | 

“Indo Tjina ja'ni Vietnam, Laos dang 

pos pertahanannja (2 sudah dire 

kan bahwa djumlah 136.000.000.000 | 

franc itu tak akan berkurang djika| 

Idiumlah tadi dipakai guna memba- 
jar gadji serdadu2 teratur djadi dju-/ 
ga setelah mereka nanti kembali Sig 

Pineau selandjutnja menerangkan,I :DESAKAN AGAR CH. SALEH 

'franc tsb. merupakan tambahan sum-j 

la iibangan A.S.- sebesar 

.. 000. franc untuk budget pertahanan: 

“#Perantjis bagi perang di Indo Tjina, 
ja- 

645.000.000.000. franc: 
$ 1.840.000.000. Mengi- 

155.000.000. f 

pasukan2. 

tuk tahun 1954, merupakan 895 da. 

  

or Sangat Pen 
a IOgO Mal 
ienbienpk 

akt    

bas ditan 

  

Kantorberita RRT Hsin Hua 
mengabarkan, bahwa 12 buah pe 
sawat terbang Perantjis telah di 
tembak djatuh atau dihantjurkan 
didarat. , 5 3 

' Dalam keadaan demikian ini, 
menurut UP pasukan? balabantu 

Seterusnja UP mengabaikan, 
bahwa pesawat2 terbang Perantjis 
ang terbang rendah itu terpaksa 
nenghindari tembakan2 dari me 

riam2 penangkis pihak Ha. jang 
makin lama makin hebat dan 
tepat tembakannja itu. Hasil2 pe 
njelidikan menundjukkan, bahwa 
peluru2 meriam penangkis sera 
ngan udara itu buatan Tjekoslo 
wakia. 5 

| Berapa sudah korban di 
. kedua pihak? : 

Berita .,Reuter” mengatakan 
bahwa lebih dari 30.000 serdadu | 
Ho kini mengepung perbentengan 
Dienbienphu, jang dipertahankan 
oleh kira-kira 10.000 orang ser 
dadu Perantjis, Afrika Utara dan 
Vietnam Bao Dai, terbagi dalam 
18 bataljon. Djumlah korban se 
lama 3 hari jl. ini, menurut per 
kiraan pembesar2 militer Peran 
tjis di Saigon ,.sekurang2-nja 
2000 orang,” sumber2 Perantjis 
di Hanoi mengatakan 3.000 ser 
dadu Ho telah. tewas, dan jang 
luka2 kira-kira 12.000 orang. Pa 

|tjis, jang telah didjatuhkan atas 
pertahanan Dienbienphu kira-kira 
ada I bataljon. 2 

Kantorberita ,,Hsin Hua” me 
ngatakan, bhw. dalam serangan2 
achir2 ini pihak Perantjis telah 

“jis, jaitu bataljon ke-3 Brigade 
Legiun Asing ke-13 dan bataljon 
e-50-..resimen. Afrika - 

ke-70. Hari Sabtu jl. pihak Peran ah $ him 
tjs menderita kekalahan 782 
orang. 

Ahli2 militer Perantjis menga 
takan bahwa pihak Ho harus me 
agorbankan dulu 24 dari diumlah 
pasukannja jang ada sekeliling 
Dienbienphu, djika ia ingin mem 
peroleh kemenangan untuk mele 
mahkan pendapat umum di Peran 

|tjis, sebelum konperensi Djenewa 
dimulai. 2 

Suara pers Barat. 
“New Yerk Times” Selasa tu- 

lis, bahwa pertempuran Dienbien 
phu mungkin akan merupakan 
pertempuran terachir di . Indo 
tjina”. Kalau Perantjis datang di 
aa sesudah menderita ben 
tjana militer di Indotjina, posisi 
nja akan sangat lemah. Dan pi 
hak Ho mengetahui hal ini. Ka 
|lau Perantjis menang, situasi akan 
mendjadi lebih stabil, bukan sadja 
di Tonkin tapi djuga di Djenewa. 

Daily Telegraph” London me 
ngatakan bahwa Indotjina dengan 
sengadja dipilih oleh Komunisme 
Internasional, sebagai tempat pe 

rat. Peraag Indotjina jang sudah 
7 tahun itu sekarang mentjapai 
klimax, dalam pertempuran Dien 
'bienphu. Bagi kedua belah pihak,. 
sangat besar arti hasilnja, kata 
harian Konservatif ini. 

£ 1.000 mil kawat berduri 
perkuat Dienbienyhu. 

Pembesar2 Peranfjis di Hanoi 
'menerangkan kepada UP, bahwa 
'perbentengan Dienbienphu diper- 
kuat dengan kawat2 berduri se 
ipandjang kira-kira 1.000 mil. Pos 

but oleh pihak. Ho) merupakan 
| sarang rajap dibawah tanah” jg 
diperkuat dengan balok2, karung2 
'berisi pasir dan terdjalin satu 
sama lainnja dengan parit2 jang 
'dalam serta fox-holes. (Antara) 

  

| DITETAPKAN DJADI ANG- 
GOTA PARLEMEN. 

Sepuluh organisasi di Tangge- 
irang jang terdiri antara lain dari 

djoang, petani dan buruh dalam 
suatu pernjataan-bersama jang di 
Leusrkanya menjatakan, atas 
nama rakjat daerah kabupaten 
“Tanggerang mendesak dengan se- 
igala konsekwensi kenada Peme- 
irintah, agar Chaerul Saleh segera 
.diangkat dan ditetapkan mendja- 
di anggota DPR sebagai penggan- 

iti salah seorang anggota DPR jg. 

  

an Perantjis dan  perbekalan2 | 
hanja bisa didatangkan dengan| 

| parachute. 3 , 

sukan pajung balabantuan Peran y 

harus dibesikan oleh Amerika Se 

nantangannja terhadap dunia Ba| 

'organisasi2 pemuda, bekas pe-. 

M.A TEMAN ML 

  

      Beb 
. dari 

Nguye 
ketua da 
bar ini d 

  

  
   

   

   

    

   

  

pa Wari im di Paris telah diadakan pembitjaraan antara delegasi 

'umbodia dan Vietnam dengan pemerintah Perantjis meng 

“status ask. dari negara2 jang tergabung didalam Unie Perantjis. Gam- 

“bar ini msemperlihatkan orang2. terkemuka” 

Tnong Kinh, wakil-ketua dari Dewan Menteri, pangeran Buu Loc, 

ri delegasi dan Nguyen Guoce Dinh, menteri luar negeri. Gam- 

banar “waktu diadakan upatjara pembukaan dari perundingan itu. 

mengenai 

dari delegasi Vietnam: 

  

    agan 

Dgn 
Apa Bila Terdjadi 

| Andaikata RRT   

| MENTERI-LUAR NEGERI 

wa apa. jang disebut 
bukannja berarti, bahwa Amerika 
unilateral, tanpa bertukar fikiran 

   

    
   

men: i undang2 dasar 

ka f setjara otomatis akan 

  

Bantuan A.S. Kpd 
$ Serikat2-nja 
3-32 Miljard Dollar 

Setahunnja: Kata 
— Radford 

KETUA dari gabungan kenala 

Ba Ka Me aan An adford, mengatakan. di Wash- 
ington pada hari Selasa, bahwa 
nilai dari bantuan militer jang 

rikat kepada serikatnja menurut 

Sip d doliar, 
untuk waktu jang tak tertentu. 

Berbitjara dimuka sub-panitia 
allokasi Semat, Radford menegas 
kan, bahwa djika bantuan jtu tak 
diberikan, maka Amerika Serikat 
akan harus mengeluarkan uang 
lebih banjak lagi, untuk mendja 
min keamanannja sendiri. dan ia 
membandimngkan djumlah jang 
djauh lebih ketjil jg diperlukan 
untuk memperlengkapi suatu di- 
visi asing daripada djumlah jang 
diperlukan untuk 1 divisi Ameri 
ka. Seterusnja Radford memperi 
agatkan pentingnja peranan jang 
Sahabat oleh stabilitet - dalam 
negeri Amerika, dengan menam 
bahkan, “bahwa negara2 asing 
takut akan pengaruh, jang dapat 
timbul dari recessi Amerika pada 
djumlah bantuan jang mereka 
terima. (Antara) 

5. . . 

Biro Irian 
Menarik Perhatian Be- 

, landa 
ANGGOTA PARLEMEN Belan- 

"da Van Ritekevorsel (Katholik) telah 
meminta kepada Kementerian Luar 
Negeri Belanda supaja memberi ke- 
terangan kepada parlemen mengenai 
maksud deri Biro Irian jang diben- 
tuk di Indonesia baru-baru ini. Van 
Riickevorsel — selandjutnja bertanja 

apakah Pemerintah Belanda dengan 
didirikannia Biro Irian itu tidak tera 
ganggu dalam memenuhi 

ban2nja terhadap penduduk 

  

Irian. 

tsb. djuga "menanjakan, apakah Pe- 
merintah Pndonesia telah mengirim- 
kan suatu nota protes berhubung: 

dengan @danja niatan di Nederland 
utk. memperingati 4 tahun ,,RMS”. 

Demikian ,,Antara” dari Amster- 
dam. 

NEDERLAND AKAN AMBIL 
PUTUSAN MENGENAI PER- 

TAHANAN IRIAN. - 
Pada tanggal 10 Maret 1954 

Pemerintah Belanda memberita- 
hukan kepda Eerste Kamer, bah- 
wa Pemerintah dalam waktu f dak 
lama lagi kan mengambil keputu- 
san mengenai pertahanan Irian Ba 
rat, Pemerjntah mendasarkan per- 
tirmbangaanja. atas pikiran bahwa 
perpetjahan tenaga seperti terda- 
pat sekarang dengan adania arg- 

Dan bu kan. pula berarti 

2 
taksirannja setahunnia berdjum j perl 

2 miljard 

kewadji- | 

Achirnja amggota parlemen Belanda - 

ine Pembalasan 
gera” Amerika 

Agresi— Bagaimana 
Tjampurtangan 

Di Inde-China? 
Amerika Serikat John Foster 

s menga n dalam konperensi pers pada hari Selasa, bah- 
Pena am PA» Pembalasan dengan Segera” itu 

Serikat akan bestindai setjara 
dengan sekutu2nja atau tanpa 

Am erika Serikat, apabila ,, Komunis” 
bahyda Ameri- 

mengobarkan perang diom apa- 

Pelaksanaan' doktrin ini tergan 
tung daripada faktor2v jang meli 
puti agressi tadi dan soal2 politik 
dan strategi jang. tersangkut, di 
daerah dimana serangan oleh 
Komunis” tadi terdjadi. 

Demikianlah inti  pernjataan 
Dulles mengenai ,.Doktrin Pem 
balasan dengan Segera”, ,,lmme- 
diate Retaliation.” 

Dulles mendjelaskan mengenai 
Doktrin tsb. tadi, andaikata ter 
djadi suatu serangan dan Ameri 
ka Serikat: bisa membalasnia dari 
pangkalan2-nja sendiri, maka dok 
trin ,,Pembalasan dgn Segera” 
itu akan. didjalankan. 

djika Amerika Serikat 
   

  

       
   

ada | jah negara lain, maka | 
doktrin tadi hanja akan didjalan 
kan dengan kata sepakat pemerin 
tah negara tadi. 

Dulles mengatakan bahwa Pakt 
Atlantik memberi kuasa kepada 
Presiden Amerika Serikat ..untux 
segera bertindak, tanpa berunding 
terlebih dahulu dengan Kongres”, 
apabila terdjadi suatu serangan 
terhadap Amerika Serikat atau 
salah satu anggota NATO - lain 
aja. “ 

Ardaikata RRT tjam- " 
purtangan di Indotjina. 

Hak Presidep Amerika Serikat 

tsb diatas tadi tidak akan berlaku, 
apabila RRT setjara langsung meta 
kukan intervensi di Indochina. Tapi 
Amerika Serikat tidak akan tinggal 
diam apabila terdjadi peristiwa: se- 
matjam itu. Tapi djelaslah, kasa 
Dulles, apabila terdjadi suatu seru- 
ngan terhadap Amerika Serikat, ter 
hadap salah satu negara anggota 
Pakt Atlantik atau. terhadap nega- 
ra2 tertentu lainnja, jang .mempu- 
njai hubungan perdjandjian dengan 
Amerika Serikat, maka Amerika Se 
rikat akan segera membalas”. 

Dikatakannja pula, bahwa dok- 
trin jang garis2 besarnja dibentang 

kan dalam, pidatonja ketika tgl. 12 
Djanuari jl., ,,sama sekali tidak me 
niadakan perundingan terlebih dahu 
Iu antara Amerika Serikat dan -seku 
tu2nja, dan tidak pula melanggar 
Undang2 Dasar Amerika Serikat jg 
memberi hak kepada Kongres ut. 
.menjatakan perang.” ig 

»Sovjet menghambat ke 
lantjaran persiapan Dje 

-newa”, 
Mengenai konperensi Dienewa 

i-a.d., Dulles mengatakan bahwa 
beberapa bukti telah diterima, jg 

Sovjet “Uni melakukan taktik2 
penghambat, supaja bisa menun 
da suatu keputusan mengenai per 
siapan2 praktis, sebelum  Konpe 
'rensi Djenewa dimulai — menu 

goal pada tgl. 26 April 
IA ig , $ | 

Tampaknja, kata Dulles, RRT 
tidak puas dengan tempat jang di 
tundjuk baginja dalam konperen 

tum dalam komunike jang dike 
Tuarkan sesudah Konperensi 4-Be 
sar di Berlin. : 

Dikatakannja bahwa pemerin- 
tah RRT rupa2-nja ,,berharap 

|akan diwakili di Djenewa sebagai 
salah satu dari 5 negara besar”. 
Adalah masuk akal. kata Dulles,   katan laut dan darat, tidak baik. 

Dem'kian berita dari ,,Antara”   telah meninggal dunia, Amsterdama. 

bahwa taktik2 penghambat Mos 
kow itu bisa menghambat pem 
bukaan Konperensi Djenewa. 

i pangkalan2-nja jg| 

menundjukkan bahwa pemerintah | 

si Djenewa, sebagaimana 4ertjan | 

|. TAHUN KE IX No. 31. 

  

t 

Istilah ,,Walijul Amri 

Madilis Ulama 

di Tjipanas dan keputusan jang 
kan kepada umum bahwa konpe 
oleh para alim-ulama ,,pilihan” 
nja sebagai Menteri Agama R.I, 
kena undang”, terdapat kesan 
nja maksud politik tertentu dari 

Selandjutnja dikatakan sbb.: 
Putusan jang diambil konperen 

Si itu ialah mengangkat Presiden, 
kabinet dan parlemen  mendjadi 
,Walijul Amri Daruri bis Sjau- 
kah” berdasarkan  UUDS pasal 
44, tidaklah dapat dianggap ke 
Putaran jang sah dan mengikat, 
arena: 

a. Konperensi alim-ulama jg 
sangat terbatas itu dan dihadiri 
hanja oleh ulama2 dari pilihan 
Menteri Agama K. H. Masikur, 
tidak kompeten memutuskan soal 
jang sepenting itu. 

b. Undang2 Dasar Negara Re 
publik Indonesia sifatnja adalah 
sementara, dan Presiden, kabinet 
dan Parlemen adalah djuga se- 
mentara, bukanlah hasil. pilihan 
dan keinginan rakjat banjak. 

Istilah ,,Walijul Amri Daruri?” ada 
lah ",uniek” dalam sedjarah ketata- 
hegaraan dunia Islam, tetapi istilah 

itu hanja patut dipakai dan diguna- 
kan atas alat2 perlengkapan negara 
dari suatu negara jang sudah berda 
sar Islam. 
.Memasangkan ,,Walijul Amri Da- 

ruri” kepada alat2 perlengkapan ne 

gara RI.-jang sifatnja segala semen 
tara itu, apalagi diambil oleh suatu 
»konperensi darurat”, tidaklah me- 
nundjukkan kemahiran dan kesada- 
ran hukum, jang seharusnja dimiliki 
oleh orang jang bertanggung djawab 
kepada Allah s.w.t. 

Al Ouran dan Hadits tjukup mem 
berikan patokan dan pedoman, sja- 
rat bagi orang2 jang akan diangkat 

mendjadi pemimpin, “penguasa um- 
mat dan negara jang wadjib ditaati 
oleh kaum Muslimat, dan  patokun 
pedoman serta sjarat itu belum ber- 
temu dalam alat2 perlengkapan ne- 
gara sekarang. 

Untuk kepentingan po- 
“Itik? : , 

Pusat Pimpinan ,.Persatuan Is- 
lam” merasa tjemas dan kuatir, 
bahwa putusan konperensi ulama 
diatas akan digunakan untuk ke 
Lpentingan politik tertentu dan 
merasakan dengan sedar dan 
sungguh bahwa keputusan itu me 
nerbitkan ketegangan dan kegeli 
sahan dikalangan masjarakat ka 
um Muslimin, suatu akibat jang 
diharapkan oleh golongan terten 
tu untuk mengadu dombakan 
kaum Muslimin. 

Kepada K.H. Masjkur jang se 
karang kebetulan ikut memegang 
pemerintahan, dinasihatkan supa 
ia lebih baik djangan meng-aktif 
kan dirinja melakukan sesuatu 
tindakan jang akibatnja akan me 
metjah-belah Kesatuan Ummat 
Islam Indonesia. 
Djka keputusan  konperensi ula- 

ma itu benar digunakan untuk mak 
sud2 politik tertentu, maka sesuai 

dengan tradisi perdjuangan ,,Persa- 
tuan Islam” semendjak djaman ko- 

lonial, P.P. ,,Persatuan Islam” akan 

menentangnja dengan segala daja 
dan usaha menurut batas2 kemung- 
-kinan jang ada. 4 

Sesuai dengan adjaran Tagwa da 

lam agama Islam, alangkah utama- 

nja djikalau Menteri Agama K.H. 
Masjkur mengumpulkan lagi ulama 
jang diundangnja itu, untuk mentja 
but kembali keputusan jang telah di 
ambil tidak setjara sungguh dan ti 

dak menurut hukum itu. 
Demikian a.l. statement Pusat 

Pimpinan ,,Persatuan Islam”. Ban- 
dung jang disampaikan kepada An- 
tara. 

Utk Korban Merapi 
Satu Malam Di Indon' 

Di New York 
DARI NEW YORK terdapat ka- 

bar, jatas usaha ,,Perserikatan As'a 
Tenggara” dengan kerdja-sama dgn. 
penduduk New York bangsa Indo- 

nesia, pada tgl. 27 Maret jang akan 
datang dikota itu akan diadakan 
pertundjukan ,,Satu. malam di Indo 
nesia” sebagai satu bagian dari 
rangkaian ,,Malam di Asia Tengga- 

ra”, Disitu akan  dipertundjukkan 
mus'k dan tari-tarian Indonesia dan 
negeri2 Asia Tenggara lainnja oleh 
seniman2 dan seniwati2 dari nege- 

ri2 itu masing2, selain itu djuga 
akan dipertundjukkan film menge- 
nai Indonesia dan hasil2 keradjinan 
tangan. : 
Keuntungannja akan disumbang- 

kan pada para korban Merapi.   (Antara). 
  

MENTERI LUAR NEGERI Iran 
Abdullah Entezam hari Selasa me- 
njatakan, bahwa negaranja tidak 
berniat memasuki ' sesuatu pakt per 
tahanan Timur Tengah. Pernjataan 
Entezam itu diber'kan kepada para 
redaktur dan penerbit Amerika jg 
kini sedang melakukan  perdjalanan 
keliling selama satu bulan di Ero- 
pa dan Timur Tengah  bersama-sa- 
ma dengan penerbit James C. Wick. 

Rombongan Wick itu djuga telah 
menemui perdana menteri Fazlollah 

| Zahedi dan djenderal Abbas Farza- 
Inegan, menteri urusan pos dan..ka- 
I wat merangkap djurubitjara pemerin 
tah Iran. Menteri luar negeri Ente- 
zam menerangkan, bahwa perhubu- 
ngan Iran dengan negara tetangga 

  Sovjep Uni ada leb'h baik dari pa- 
da perhubungan Junani atau Turki 
dengan Rusia. ,.Perhubungan ' kami 
dengan Rusia sekali-kali tdak di- 
ngin”, kata Entezam, dan kami- 
pun mengharap mudah2an sengke- 
ta2 kami dapa, segera diselesaikan”, 

“ Perdana menteri Zahedi mene 
rangkan, Bahwa Iran sedang me 
ngurus sengketa perbatasannja de 
ngan Rusia, Irak dan Afghanistan 
atas dasar persahabatan. 

Yenta antuan A.S. kepada 
Iran, oleh Zahedi diterangkan: 
«Kami sangat berterima kasih, 
akan tetapi djumlahnja sangat 
sedikit bagi negara kami jang   
  

A AK on 

  

ID lempaya Komudarann indagat 

vega Konitan oh Wetoncc ah 
saia. mitaroamikn moh 

Bana ma at Canyon 

  
  

Iran Tak Niat Masuki Pakt Pertahanan Timur-Tengab 
| buah ladang luas dengan 10 butir 
gandum. Oleh Zahedi ditegaskan, 
bahwa tidak ada suatu negara 
komunis. jang menawarkan bantu 

merupakan faktor jang menentu 
kan dalam kemadjuan dan 
baikan perekohomian Iran. 

lam sengketa minjak 
|gris dan bahwa jang 

fihak menundjukkan 
sing2. ,,Kami insjaf,   

besar ini. Ini sama sadja artinja harus mendjual minjak kami untuk 
derigan meenjebar-menairami se perbaiki taraf penghidupan, Kami 

  

an kepada Iran dan bahwa sikap | 
ramah dan bersahabat ALS. akan: 

per 

Zahedi menerangkan, bahwa pe- 
merintahnja telah memutuskan utk. 
mengadakan penjelesaian pokok da- 

dengan Ing- 
$ sedemikian 

“pasti bisa ditjapai asal kedua belah 
goodwili rma- 
bahwa kami 

kira pendjualan bisa dengan melalui 
'konsortium, jang terdiri atas 8 buah 
maskapai minjak asing”, kata Za- 
hedi, 

Menteri luar negeri Entezam me- 
njatakan, bahwa Iran telah meneri- 
'ma banjak tawaran untuk kredit? 
djangka pandjang dari negara2 Ero 
pa, seperti Djerman dengan siapa 
Iran akan segera mempunjai perhu- 
bungan jang lebih erat. Ia achirnja 
menambahkan, bahwa kabine, telah 
menjusun sebuah — keputusan untuk 
mempermudah penanaman modal 
asing. 

Shah Reza Pahlevi menjatakan ke 
pada para wartawan, bahwa ia ingin 

'sekali melihat A.S. akan tetapi de- 
wasa ini terlalu sibuk untuk pergi 

    

   

    

   

»Persatuan Islam”, P.B, ,,Persistri”, 
da Persatuan Islam”, P.P. ,, Djan 'ijjatul Banaat”, 
ladjari proses berlangsungnja Konperensi Alim-Ulama 
lenggarakan. oleh Kementerian A gama R.I. pada tg, 3 Maret 1954 
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Putusan Konperensi Alim 
(UlamajAkan Digunakan Utk 
|, Kepentingan Politik? 

Daruri” Hanja Patut 
Digunakan Dim Negara Jang Sudah Berdasar 
Islam — Konp Ulama Hanja Terdiri Atas Ulama? 
Pilihan Masjkur?—Statement Pusat Pimpinan 

.Persatuan Islam” 
: RAPAT KERDJA PUSAT Pimpinan ,,Persatuan Islam” jang 

vilangsungkan di Bandung pada tg. 14 Maret i 1954, dihadiri oleh 
P.P. ,,Pemu 

setelah mempe- 
jang dise- 

diambilnja, merasa perlu menjata 
rensi alim-ulama jang dihadiri 
K.H. Masjkur dalam kedudukan- 
dan melihat daftar nama2 jang 
oleh rapat kerdja tsb., akan ,,ada 
Menteri Agama jang bertindak 

tentu atas nama kabinet Ali-Won gso”. 

Suara Mao Ter- 

dengar Lagi 
RRT HARI Selasa untuk per 

tama kalinja dalam tempo 3 bu 
lan memperdengarkan lagi berita 
tentang Mao Tse Tung. Tidak 
hadirnja kepala negara RRY itu 
dalam semua upatjara2 resmi 
telah menimbulkan pelbagai ma 
tjam ramaian, bahwa ja mungkin 
sakit keras. Siaran kantor berita 
New China hari Selasa untuk per 
tama kalinja memuat Jagi berita 
tentang perbuatan Mao sediak per 
tengahan bulan Desember jl. 

Dikatakan dalam siaran. dari 
Peking itu, bahwa ketua peme- 
rintah pusat RRT Mao Tse Tung 
pada tg. 14 Maret jl. telah me 
ngirim sebuah pesan utjapan se 
lamat kepada Kim Du Bong, 
ketua panitia tetap dewan .rakjat 
tertinggi dari republik demokrasi 
rakjat Korea berkenaan dengan 
hari ulang tahunnja jang ke-65 
pada tg. 17 Maret jl. 

Berita NCNA itu tidak mem 
beri keterangan dimana Mao kini 
berada dan apa sebab ia sekian 
lama tidak terdengar. (UP) 

Tak Pernah Terima 

Undangan K. Slt 
KABAR2 PERS jang berasal 

dari Korea Selatan, seolah2 Indo 
nesia akan mengirim delegasi 
kekonperensi jang sedang diusaha 
kan oleh pemerintah Korea Sela 
tan untuk mengadakan persekutu 
an ekonomi dan pertahanan anti- 
komunis di Asia, adalah tidak 
benar. sama sekali. Demikian di 
dapat keterangan dari pihak Ke 
menterian Luar Negeri. Kemen 
terian Luar Negeri tidak pernah 
menerima sesuatu undangan un- 
tuk menghadiri konperensi sema 
tjam itu. Tetapi meskipun unda 
ngan itu dikirimkan, maka Indo- 
nesia akan menolaknja pula, me 
ngingat politik bebas kita. 

Demikian pihak Kementerian 
Luar Negeri. (Antara) 

TANDA PERBATASAN 
INDONESIA-PILIPINA. 

Wakil Presiden Hatta telah ki- 
rim sebuah lambang burung garu 
da kepada Pemerintah Daerah 
Sangirtalaud untuk diletakkzpa se- 
bagai tanda perbatasan Indonesia 
dengan Pilipina. Tanda itu akan 
diletakkan dibagian utara pulau 
Miangas, jaitu pulau paling utara 
wilajah Indonesia, pada achir 
Avril jang akan datang dengan 
sebuah upatjara. Antaranja akan 
datang menghadiri Pd. Panglima 
TT-VII, Residen Koordinator 
Tangkilisan dan pembesar2 setem 
pot. Severti diketahui Wakil Pre- 
siden Hatta beberapa tahun lalu 
telah pernah menindiau daerah 
Mjangas dengan Catalina. 

tersebut. 
Menurut Choi, negara2 itu adalah 

Korea Selatan, Taiwan, Philipina, 
Vietnam, Laos, Kambodja,  Muang 
Thai, Indonesia dan Birma jang 
memberi petundjuk akan mengirim 

delegasi ke konperensi jang akan di 
adakan di Seoul itu. 

Hari Selasa Choi memberi lapo- 
ran kepada Syngman Rhee. 

Selandjutnja seorang djurubitjara 
dari Choi Duk Shin menerangkan 

bahwa maksud konperensi: itu uda: 
lah merundingkap soal kerdjasama 
dalam lapangan militer, ekonomi 

dan  kebudajaan untuk melawan 
agressi Komunis. 

Indonesia 
ikut, 

Komentar resmi mengenai beri 
ta diatas ini belum bisa didapat di 
Dizkarta, karena pembesar2 jang 

tidak mungkin 

had''ri konverensi para diplomat 
Indonesia di Tugu (Puntjak), te- 
tapi mengingat keterangan2 resmi 
iang sudah2 mengenai politik he. 

kan, bahwa Indonesia tidak mung 
kin iku serta. dalam satu perse- 
kutuanr jang sedang diusahakan 
oleh Korea Selatan seperti tersc- 
but diatas. 6 | 
Keterangan djenderal-major Ko- 

rea Selatan, seolah-olah Indones 
s'a akan mengirimkan delegasi kc 
konperensi jang diusahakan oleh 
Korea-Selatan untuk tudjuan ter- 
sebut diatas,     

dari Iran. (UP—Aneta). kebenarannja (Antara), 

EDISI POS. 
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Perang Is- 

Tak Dapat Dihi 
kan: Kata , 

“Ng gm 

KEPALA STAF tentara Israel, 
djenderal Moshe Dayan mene- 
rangkan di Tel Aviv hari Selasa, 
bahwa perang antara Israel dan 
negara2 Arab tidak dapat dihin 
darkan. Berbitjara pada peringa 
tan hari opsir” di Tel Aviv, 
Dayan menera n, bahwa pe 
rang tidak dapat ditjegah tetapi 
belum diketahui kapan perang itu 
akan petjah. Ia menjatakan, bah 
wa negara2 Arab sedang memu 
satkan segala tenaganja untuk 
Suatu. rentjana menghantjurkan 
Israel. Sekarang ini mereka ber 
usaha memperlemah Israel meta 
lui blokade dilaut, a 

    

Pelabuhan Israel di Laut Me- 
rah, Elath harus tetap terbuka 
untuk hubungan. kapal2 Israel, 
demikian Dayan jg. selandjutnja 
mengatakan, bahwa berhubung 
dengan itu blokade Mesir terha 
dap pelabuhan itu tidak dapat di 
biarkan. 5 
. Israel harus memiliki tentara 
jang modern, demikian  Payan, 
meskipun hal itu berarti pengor 
banan dalam lain? lapangan. 

Menteri dalam negeri Israel 
Rokach  berbitjara pula dalam 
pertemuan sebelumnja para opsir 
di Tel Aviv dan mengatakan, bah 
wa Syria tidak dapat  tjampur 
tangan dengan kedaulatan penuh 
Israei atas laut Galileo. Israel 
mendjamin penangkapan ikan de 
ngan bebas didanau Tiberias ke 
pada semua penduduk, demikian 
katanja.. (AFP-Aneta). 

  

Cyelotron Ter- 

besar Di Dunia 
UNIVERSITET California pa 

da hari Selasa telah meresmikan 
pemakaian cyclotron ig terbesar 
diseluruh dunia. Cyclotron ini 
beratnja 10.000 ton, diameternja 
41 meter dan lingginja 4.25 me 
ter, dibuat dalam waktu 4 tahun 
setelah diadakan penjelidikan se 
lama 2 tahun dengan biaja 92 
djuta dollar jang disediakan oleh 
komisi tenaga atom. : 

Mesin baru ini disebut ,.beva- 
tron” dan mulai dipakai sebulan 
jang lalu dengan kekuatan 20 djuta 
volt. Voltage ini men'ingka, setjara 
berangsur-angsur dan pada tgl. -12 
Maret jl. telah mentjapai kekuatan- 

nja jang normal, jaitu 5  milliarde 
volt, jang berarti lipat « re 
jang  dtjapai “oleh ,.Cosmotron” 
Brookhaven, jang mentjapai kekua- 
tan 2.300.000.000 voit. 

Cyelotron adalah sebuah alat pe- 
njelidikan - atom dan beyatron ini 
kabarnja “akan dipergunakan basi 
pembuatan sinar2 kosmis. (Antara). 

Wanita Moskow 
Perhatikan Mode: 
SUARA RESMI kem, perdaga 

ngan Sovjet Uni, Maa 
Torgovlia”, Selasa dalam induk 
karangannja mengatakan bahwa 
kaum wanita Moskow sangat 
tidak puas, karena topi2 jang di 
djual di toko2 itu semuanja sama 
sadja benttik-tjoraknja, hanja ka 
dang2 bulu2-nja atau bunga2-nja 
jang berlainan warnanja. 

Kaum wanita Moskow ig ingin 
berpakaian menurut mode” dan 
gaja, kata suratkabar tadi, tidak 
na Deh topi dari beledu atau 
sutera, dan nomornjapun s 2 
terbatas. Diserukan supaa tea l 

     

    

  
bertanggung djawab sedang meng 

bas Indonesia, dapatlah dipast:- | 

sangat disangsikan ngani olsh Menteyi 

brik2 topi. wanita membetulkan 
segala kekurangan mereka tadi, ' 

| (Antara) 

Tak'Mungkin Indonesia 
Akan Ikut Serta 

Dalam Konperensi Anti Kominis Jg Akan 
Dilangsungkan Di Seoul 26 April 
DJENDERAL MAJOR Choi Duk Shin dar 

Korea Pe hari Selasa katakan bahwa suatu ko 
membitjarakan usul Korea Selatan ttg. persekut anti i 
antara negara2 Asia akan diadakan di Seoul sg Ta Tp Ag 
jang akan datang. Choi Duk Shin jang baru 
djungan ke negara2 Asia, selandj 
lah memberi petundjuk bahwa mereka akan menghadiri Konperensi 

1 angkatan darat 
nperensi untuk 

pada tanggal 26 April 
1 kembali dari perkun- 

utrja katakan bahwa 9 negara te- 

  

Sidang Kabinet 

SESUDAH mengadakan sidang 
dari djam 18.00 Selasa sampai 01.45 
tengah malam, Dewan Menteri me- 
ngeluarkan Pengumuman, jang banji 
lengkapnja adalah sebagai dibawah. 

PENGUMUMAN No. 40 
Dalam sidangnja pada hari Selasa 

tgi, 16 Maret 1954 Dewan Menteri 
membitjarakan Yaporan jang disam- 
paikan oleh Delegasi Indonesia ut 
tuk perundingan dengan K.L.M. me- 

ngenai nasionalisasi G.LA. jang te- 
lah mendapat kemadjuan. Kabinet 
menerima baik Rantjangan Peratu 
an Pemerintah untuk merubah Per- 
aturan Pemerintah No. 11” tahim 
1954 tentang pemberian pembebu- « 
San2 atas pemungutan tambahan" 
pembajaran untuk pengiriman uang keluar negeri, Rantjangan Peraturan 
Pemerintah tentang — pendaftaran 
Orang Asing, Rantjangan Undang? 

(tentang dasar hgikum keputusan ke- 
'pala daerah otonoom dalam keada- 
| an D.P.R.D./d/P.D, tidak ada atau 
tidak dapat Mendjalankan tugas ke- 

| Wadjibannja dalam Rantjangan Per- 
aturan Pemerintah tentang pekerdja 
Pemerintah. ” € 

  
Demikian pengumuman Dewan 

Menteri semalam jang ditanda tax 
| Penerangan Dr, 
F.L, Tobing, a 
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Para Penerbit? Nasio- 
nal Mendjerit- Djerit 
Karena Kurangnja Perhatian 

Pemerentah 

KONPERENSI IKATAN Penerbit Indonesia (Ikapi) ke-I, Selasa 

malam telah dibuka dgn suatu resepsi bertempat di gedung 
pertemuan umum Djakarta, jang antara lain dihadiri oleh kevua 
Parlemen Mr, Sartono, Ketua DEIP Suchjar  Tedjasukmana, ” 
wakij Kementerian PPK, 
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SALATISA 
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KEDATANGAN GEMP Pem OTOh SEPEDA- 
IN ena ina Manan, OTOR. 

Ta 4 "Tengah 5 Sesuai SANG kedatangan ja Pada hari N ta Minggu pagi tanggal “3 : 5 N 1 lion Srive- 
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didaerah Djawa Fangih » se- 
“permintaan2 untuk sambung-    

   

  

€ | aa Ka diadakan Pono kalangan penerbit asing dan lain? Kon- 

Pi 1 di ahan akai | aan sarat» jang: oken Gnkuh berensi tsb dihadiri oleh hampir seluruh penerbit? nasional ang- 
: an jabar ha il kete ang opa PANIEM, ” aa ae temuan ramah" NA men G sae Tea Hu sayap mk 9 gota Ikapi jg berdjuralah 56 dari seluruh Indonesia dan akan ber- 

ikiar £ 6 |para anggauta jan pai -. langsung selama tiga hari, jakni dari tg. 16 sampai dgn 18 Maret. 
rang jang disamp: kepada" pers Akan tetapi, demikian kete- unda tu | kan tsb. diselenggarakan ' 
rangan sela kata pentjegahan pemakaian ngan, Dalam pertemuan "7 sa BRA 

tenaga listrik da 
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s1 Agustus Ek jang 
gunakan dalam 

susunan organisasi 
| pa, hingga tanggung djawab un- 

tenaga listrik b: 
ta dalam th. 
iduga tidak akan 

besar kemungkina 
setjara tengtang, 

    
   

      

   

   
   

    
   
   

    
   
    

   
   
     

  

Perusabia fistri 
waktu sesudah per 
ngan pembangun 

an listrik, akan tetapi 
berhubung tindakan 
djaan itu terpaksa dik 
sekali. Kemudian 
djvan dasi apa I 

  

sar2 an, aa pel 
keadaaa pemberian t 
kemudian hari akan 
baik. Akan tetapi karena £ 
Negara waktu itu makin mendjad 
buruk, demikian keterangan Pa 
ka pelaksanaan pekerdjaan2 bar 
mendjadi terlambat. Dalam pada 
tambahan pemakaian tenaga 21 
ada lebih besar dari. noda tambi: 
kekuatan pusat tenaga I istrik. ea 
keadaan jang sedemikian, ab pem | 
berian tenaga listrik .dalam bagiar 
kedua dari th. 1954 Gaal dapat 
nuhi lagi pemakaian ten S 

. Dim. koternayan d: 
Semarang itu : 

    

    

      kan, bahwa. Pemeri i 
lum memberitahukan sk ap: 
dan tjara aimana Ban 

  

apat aan 
takan dengan pasti, ba wa maska 
tenaga bistrik, 1 Tidak. 

pai itu akan dapat menjelesaikan 
dengan ak pekerdjaan2 iang se 
dang dilaksanakan . itu. Mungkin 
dengan. djalan harus eneg 

1a 

tuk aan dari rentjana 

Mean tadi tidak akan da- 
pat dipikul lagi oleh ANIEM. 

Batas2 jg ditetapkan 

      

h Besok pada tgl. 
11954, 

pemberian lis 5 Pa 
tirk: Hn dalam th. 1956 

PDT I DIBUBARKAN 7 
Pada hari Minggu pagi bertem 

ai disalah satu ruangan gedung 
| Sin Ming Hui”, Djakarta, dalam 
pertemuan dengan wakil2 tjabang 
aja Partai Demokrat Tionghoa 
aan jang diketuai “oleh 

drs. Kwee Hwat Djien, telah me 
eputusan untuk membu 

barkan PD mulai pada hari 

Lebih djauh drs. Kwee- mene 
'angkan kepada Pl-Aneta, bahwa 
seluruh angga masuk dengan 
setjara ,,en blok” kedalam partai 
baru, jakni Baperki, " sementara 

| nventarisnja diserahkan pula ke 
pada Baperki. 
PDTi semendjak berdirinja 

zampai dibubarkan itu telah da 
sat kan 20 tjabang dise 

| aruh In onesia, demikian “drs. 
| Kwee Hwat Djien. 

KONPERENSI DINAS. 

12 dan .13 Apri! 
Inspeksi Pendidikan Masjara- 

«at Prop. Djawa Tengah akan meng- 
adakan konperensi dinas para Kepa- 
la Ipmk/Kk/Kb seluruh daerah Dja- 
ya Tengah, bertempat di Balai 

| Wartawan Semarang. Konperensi ter 
sebut antaranja akan memberikan 
sendjelasan2 sekitar P.B.H. massal, 
KP ne KK.O.D:— TP: — 
K.P.K. — Kewanitaan dan sekitar 
ydministrasi keuangan kwartaal 1/ 
1954. 

UANG DISPENSASI SBRI. 
Sedjumlah 16 orang buruh Perusa 

naan2 rokok di Semarang jang seka 
ri2nja bekerdja aktief didalam orga 

| nisasi Sarekat Buruh Rokok Indone- 
sia setempat, oleh pihak pengusah: 

loleh sdr. Sidik  Djojosukarto di- 

  

SSS. (Sarekat Sport Speda- 
mara Surakarta), jang pendapat- 

igan | innja 100 t akan diveruntuk- 
pendidikan politik bagi ra dje| kan para Korban. Benyiana 'Me- 

'lata. Kemudian di Ni CH rapi. 
| T.H. diadakan pertemuan dengan F Demonstrasi “tsin -diantaranja 
masjarakat Tionghoa. Dalam ra- ti oleh djago2 dari Su- 
pat tsb oleh sdr. Liem Swie Ling | - or Club. Lea 3g 
dari Surabaja diterangkan tjara pet Rat Ulrich, Halbach 
bagaimana sebaiknja kita memili , Halbach Jr. dil, dan djago2 | 

landjurkan agar perdjoangan par- 
tai2 politik diarahkan Kn 

  

   

    

  

ki suatu partai politik, sedang | di Semarang (Persatuan Speda- 
sdr. Sidik Djo'osukarto members | motor Semarang) seperti : Bach- $ 
sekedar pendjelasan disekitar ke- -iar, Nawang Lajung, Warlich, 
warga-negaraan Indonesia: dengan Thanny Boy, Meyer, Be JI. dll. 
isi pokok akan adanja Undang2| Adapun programman'a melipu 
Kewarga-Negaraan dan persetu-| i: 1. stuntrijden, 2. menembus 
djuan antara Pemerintah R.I. dan | "umah terbakar, 3. lontjat: kema- 
R.R.T: tentang Kewarga-Negara- | ian (dodensorong), 4. lontiat. ma 
an 'dubbel. uk roda terbakar, . 3. races dalam 

10. ronden. 
Selandjutnja me di “na Beaja masuk na utan. sbb. : 

sanggrahan Balai-Kota diadakan |-ribune tengah: Rn. 7,50, tribune 
konperensi antara tjabang dan |zamping Rp. 2,50 dan berdiri 
ranting2 P.N.I. dengan . Dewan | Rp. 1,—. begin 
Pimpinan Propinsi jg. bersifat ter 
tutup. Pada hari Minggwpagi jldi 
zedung Gris-Theater diadakan ra 
pat umum jang dikundjungi oleh 
—- 1500 orang. Dalam rapat 
“imum: ini sebagai pembit'ara te- 

KA TEA rere 
BALAI PENGOBATAN LEPRA. 
Untuk menghindarkan salah  fa- 

  

lah tamvil kemuka sdr. Moenadi ham mengenai berita penjakit lepra 

tentang langkah2 partai, sdr. Si- | ang telah kita muat beberapa wak- 
dik Dioiosukarto tentang Mar- 
haenisme dan sdr. Winoto  ten- 
tang sediarah perdjoangan Ke- 
merdekaan. 

kan, bahwa para penderita penjakit 
| tepra jang berdjumlah 97 orang itu 
bukan diharuskan pergi kerumah 

“Isakit, tetapi ke Balai Pengobatan jg. . 
CL MEA LL LL LA 

KEDJAM. 

  

berobat.  Selandjutnja 

'Oleh seorang lelaki jang belum di! 

kenal baru? ini telah mengadjak se- 

orang wanita bernama P. kesebuah 

rumah di Karangkembang. Dalam 

remah itu P. dipaksa menelan S$ 

butir pil, dan dalam keadaan sete- 

agah mabok P. kemudain tertidur. 

Dalam pada itu orang lelaki tadi 

lalu pergi, dan  ternjata kemudian | 

menggondol barang? milik P. “jang 
dititipkan pada sebuah Toko di dji. 
Mataram seharga Lk. Rp. 250.—, 

.ret 1954 telah dimulai persiapan2 

ngobatan Lepra dengan alat2 
lengkapannja. 

BOJOLALI 
MINTA D.P.R.D.S.. DIBU- 

'BARKAN. 

per- 

  

Dilapangan -Sonokridonggo Bojola- 
li pada tgl. 15 Maret jl. telah di- 

tu berselang, maka perlu kita djelas- | 

berdekatan dengan rumahnja untuk | 
dikabarkan, | 

bahwa pada permulaan bulan Ma- 

terhadap berdirinja sebuah Balai Pe- « 

  

Tenang hari ini telah dibuka lagi Pekan Raja Tahunan Internasional 

di Franktort eri Main Djermen. Dimuka gedungnja berkibar bendera2 
“dari negara2 jang turut memperlihatkan barang2nja didalam pekan. itu. 

Panglima Div. DI Mugni 
Hampir Sadja Terdjebak 
Gerakan Operasi Militer GBN Didzerah 
Gu. Tapak — Apakah DI Sudah Ke- 

kurangan Pasukan? 
(Oleh: Wartawan Kita) 

SUATU OPERASI MILITER kita jg tidak banjak diketahui 
oleh masjarakat, tetapi hampir sadja bisa mendjebak pemimpin? 
DI Djawa Tengah, telah terdjadi pada tg. 16 Februari malam jl 

Berkat penjelidikan jg seksama oleh fihak tentara GBN, diketahu. 
lah dgn pasti, bahwa pada tg. 16 Februari malam, di suatu tempat 

Ci lereng Gunung Tapak, sebelah tenggara Margasari (Tegal) akar 
diadakan rapat staf maha penting oleh pemimpin?2 DI. Djawa Te 
ngah, guna membitjarakan siasat? mereka. Menurut informasi? jg 

diperoleh penjelidik2 tentara kita, malam itu akan berkumpul di 

tempat tadi 15 orang pemimpin? baik militer maupun bagian poli 
tik DI Djawa Tengah, 

  

  
3 soal pengawalan terhadap diri pe- 

mimpin2 DI, misalnja atas diri pangli 
ma divisi DI Mugni, tidak lagi se- 
berat dulu. Biasanja kalau rapat, se 
perti jang dulu terdjadi di Bandjar 
sari dan Pengarasan, dekking tenta 
ra DI paling sedikit 2 kompi ber 

Antaranja hadlir djuga panglima 
divisi DI” Djawa Tengah Mugni, 
»kapten DI” Sastropawiro (kepala 
bagian Seksi II Staf DI Djawa Te- 
ngah), ,,majoor DI" Solichin Sube- 
hi (komandan DI resimen 12) dan 
kapten”  Sukodarono (komandan 
?HB ,Staf DI Djawa Tengah). Ko 
nandan PHB DI ini pun termasuk 
»srang penting kedudukannja sebagai 
orang jang tahu dan menjimpan se 
gala dokumen2 rahasia DI. Segera 
fihak tentara GBN mengadakan per 

sendjata lengkap. Apakah ini berarti 
fihak DI sudah sangat kekurangan 
pasukan bersendjatanja ataukah me 
nundjukkan makin keberanian 
mimpin2 DI, tidak Tua 
dengan pasti. : 

pe- 
diketahui 

  

Ketua Durian konperensi D. Sura 
dji dalam kata pembukaannja antara 
lain menjatakan, bahwa dalam kon 
perensi Ikapi jang pertama kali ini, 
terutama sekali akan - dibitjarakan 
soal2 segala sesuatu mengenai usaha 
dan kepentingan penerbit nasional, 
antara lain tentang kedudukan pener 

bit Indonesia, hubungan pengarang 
dengan penerbit dan hubungan anta 
ra penerbit2 dan. perdagangan buku 
buku, soal mana menurut pembitjara 

adalah merupakan soal mati-hidupnja 
penerbit2 nasional Indonesia. 

Uraian selandjutnja tentang sedja 
rah Ikapi serta perkembangannja 
dalam masjarakat, diutjapkan dgn 
pandjang lebar oleh Ketua Umum 
Ikapi Notosutardjo, iana  menitik- 

beratkan pidatonja itu disekitar ke 
sulitan2 dan djeritan2 para penerbit 
nasional, jang menurut pembitjara, 
masih terdjepit dan sedih sekali ke 
dudukannja dalam alam kemerdeka 
an Indonesia dewasa ini. 

Dikatakan, bahwa sedjak pemben 
tukan Ikapi kira-kira 3 tahun jang 
lalu dan jang dahulu berada diba- 
wah pimpinan Mr. St. Takdir Ali- 
sjahbana sampai sekarang, selalu jg 
terdengar dari: badan ini dan ang- 
gota2-nja, hanjalah keluhan dan ta- 
agis belaka. Kesemuanja itu menurut 
pembitjara adalah terutama sekali 
disebabkan karena masih sangat 

kurangnja perhatian Pemerintah ter 
hadap para penerbit nasional, sehing 
ja kedudukan para penerbit nasio- 
nal dalam prekteknja masih tetap 
seperti djaman dahulu, jakni dalam 
alam kegelapan dan kesedihan. Se   baliknja dari itu para penerbit asing 
jang pada djaman kolonial dahulu 
mendjadi anak-emas dari pemerintah 
Belanda, kini dalam kenjataannja 
masih djuga tetap mempunjai kedu 

dukan seperti dahulu, demikian pem 
bitjara, jang selandjutnja menjatakan 
rasa keheranan dan penjesalan, bah   

wa Pemerintah sampai saat ini se- 
akan2 masih tetap terus melakukan 
pesanan buku2 kepada pihak pener- 

bit2 asing jang mendatangkan buku 
bukusitu dari luar negeri, sehingga 
pada skekatnja Pemerintah  Mem 
bantu me “Ne para penerbit 
asing tsb. 

Pembitjara Inda achir uraiannja 
menjatakan pengh arapan, supaja Pe 
merintah hendaknja dapat menjetop 
segala kenlattantan itu serta segera 

merobah segala kegandjilan. tersebut 
dengan djalan membantu memadju- 
kan usaha2 penerbit nasional, jang 
menurut pembitjara tidak semata2 
mempunjai tudjuan dan dasar komer 
siil, tetapi berdasarkan sosial dan 
kebarzsaan. 

Pidato sambutan kemudian diutjap 
kan oleh Ketua Parlemen Mr. Sarto 
no, jang menjatakan . kegembiraan 
dengan berlangsungnja konperensi 
Ikatan Penerbip Indonesia serta se 
landjutnja menjatakan harapan agar 
konperensi dapat 'menghasilkan ke 
putusan2 jang bermanfaat bagi nusa 

dan bangsa Indonesia. 
Djuga turut memberikan kata- sam 

butan Ketua DEIP Sihchjar Tedja- 
sukmana, wakil Kemeterian PPK 
dan lain2. (Antara) 2 

: 

PERLOMBAAN SKAMTS DI 
ALMA ATA, UNTUK KERNJUA 

RAAN SOVJET. 
"3 

Dalam pertandingan skaats ba 
tuk kedjuaraan Sovjet jang ber 
langsung di Alma Ata, Kazakstan, 
Alexander Uilatov (Dynamo Club) 
telah berhasil keluar sebagai peme 
nang kedua adalah Gennadi Cher 
iyschey dari Angkatan Perang So 
vjet. Dalam pertandingan regu, 
Keluar sebagai diuara adalah regu 
Angkatan Perang, demikian dibe 
ritakan oleh AFP dari Moskow. 

    
   

    

    

    
   
   
   
   

     
   

        

    

   
    

   

    

    

   

     

     

  

      
   
   
    

   
    

   
    
   

    

“Keterangan b ditutup dengan 0x | Sieri Pembajaran penuh menurut 2: | Sementara itu P. kemudian dirawat '#gfan oleh Badan Kontak Nasonai |“'apav2 seperlunja' untuk mendjebak : “ , | 
tas ketetapan bagi Perusahaan Listrik | 5, Pe ngan sidak Lian sudah ber TT ,RSUP, ' sebab hingga beberapa Kabupaten Bojolali. Rapat umum srapat siak BE ds Aduan Oa anjar Do m et Mera I a 1 3 .kian si waktu lamanja tidak dapat berbitja- ra hati2 diadakan pengepungan di' ya 
'Djawa Tengah (SBMJ) sebagai ber- |jaku sedjak 1951 tetapi belakang wr ra' Sehiidiutaja menakut Pkukakitan iang dikundjungi oleh ribuan Orang ear” Genua Ta aa IN 
ikut: tidak diadakan penjambungar. ini rupa?nja akan dtjabut olen pi #iuate Ia : berwadjib, P.  diadjak itu telah mengarabi resolusi -a-1. 'se- 1 empat jang sudah  disinjalir tadi. 
Iistrik lagi .guna keperluan industr' | hak pengusaha sehingga timbuikan 1 jang Asa ladlaK | bagai berikut: P-P. 39 supaja dibe-! KMP jang Djumlah derma tgl. 15-35-1954 di- "ag : Dana “99 | oleh-orang lelaki itu mulai dari Wo-| kkan: SP East : Tapi mendadak pasukan2 kita jang g jang di 

2 lebih dari 10 KW. Kepada para pt | desakan dari organisasi itu. Ternja- 1 .|kukan, mosi Hadikusumo minta di-: REGU ATLETIK PILIPINA UN terima .,Suara Merdeka” .......... Rp. 1: 1 bata Sie ana 23 “3 e IT | nosobo dengan naik bis. Setibanja di jaksanakam"- dan" mierdesak  “supaja "hendak melakukan penjugapan ini TUK. ASIAN GAMES Permen aAN an Pa NN HT pesanan p. 140.393 96 5 
“makai dinasebatkan un : ta desakan tsb kni berhasil dan lil. Mataram Smg. barang? jang di Beny an Pa ketahuan oleh pasukan pengawal : enerimaan baru : F1 
| hakan sendiri pembangkitan tenag: | sang ,,dispensasi” itu berdjalan terus. DPRDS Kabupaten Bojolali  dibu- 5 TERBENTUK S.B. Kempen Tjab. Kespen Mob. Solo R TA 1 Penjambungan2 listrik gun: | "“ bawa dari Wonosobo dititipkan pa-| barkan, karena dianggap tidak re- Mugni sebanjak 2 regu bersendjata Dadu? dai S.B. K B in ! listrik. Penjambunga sa Dara ditakr (Ang. |1a sebuah toko, dan kemudian P.| resentati £: Resal Pen “Kemudian lengkap, jang memang sudah “ men Sebagai hasil dari perlombaan 3.B. Kempen Tjab. Kab. Brebes ...... 3 1S penerangan untuk rumah baru dila batak AN an kab dan | presentatie usSi itu kemudian £ atletik kedjuaraan nasional Pilipi S.B. Kempen Tjab. Kab. Pemalang ... 81,50 Gerbat 1 200 VA: Bag 5 5 diadjak rangkembang 1 disampaikan oleh delegasi — kepada djaga disekitar tempat rapat ini, pa , SB Ke ) g » 5 

CK ikan terbatas # PANTJALOMBA TRITUNG- ichirnja terdiadi peristiwa  sebagai- Edan 'unggukan gunung jg agak Ina jang berlangsung pada Sabtu 5. Kempen Tjab. Kab. Sampang 1 

23 | perusahaan2 Histri di Banjumas, TI GAL DAERAH MERAPI. mn tsb. “diatas « | Kepala Daerah Bojolali untuk di- $ 5 Res dar ag 1 dan Minggu jang lalu telah diben (MEEA Ha SM aa 250 ks 

| gal dan Pekalongan (SBB dan SBTP)| pantjalomba Tritunggal (Tentara | "ee. TAS sampaikan lebih landjut kepada ti- tinggi. | Tengadangan paca tempat “Kk suatu Uetik Pili S.B. Kempen Tjab. Kab. Magelang ... "100, ia telah ditetapkan, bahwa tidak diadz | pojisi. P Prad daku Le hak Pemerintah Pusat. Demikian ke- firiggi ini memang strategisch, bisa regu atletik Pilipina.un SB Ker - : Kav. Magelang ... ,, 100,— 1 1 1 , | Polisi, Pamong Pradja) jang dahul h. pARA PETANI BERDARMA mempunjai lapangan — pemandangan tuk. dimadjukan dalam perlomba SB. Kempen Tjab. Kav. Subang (Su- 5 
|kan penjambungan listrik lagi gun: | pernah dikabarkan, tetapi kemudiarf ..,. WISATA: - .-... Merangan jang kita peroleh dari 2atak ? v an2 Asian Games jang akan da IALA) nanang 200 1 
keperluan industri. PenjambonganZ Jitunda karena mengantjamnja “Gn e - 2 aa nat ». | Propinsi. Djawa “Tengah. - FA data Bae nas. Ta, | rang) 'deriikian MEP: Regu atle S:B. Kempen Tjab, Kab. Ba ag " 2s e 

baru gina penerangan” ana Tapa Merapi, pada tgl... 26 s/d 28 Mare” Tgl. 17 Maret jl. sedjumlah pen- aa : F Dalam kegadelamimi 15 orang pe Itk Pilipina itu terdiri dari 79 S.B. Kempen 'Tjab. Kab. Kuningan ... ,, 25,5 2 
dilakukan untuk bangunan an S2 $1954 akan dilandjutkan pula di Se. duduk tan: dari 13 daerah. Kabupa- KUDUS impin DI jang sedang berapat sem | Orang, jalah 59 atlit laki2, dan 20 S.B. Kempen Tjab Kab. Tjirebon 2 an It 

ngat penting, dan Na Na marang. Seperti di ketahui, Pantja- ten -di Djawa Tengah berdarmawi- | yosisikan diri dari kepunyan. atlit wanita. Sebagian Person: da S.B. Kempen Tjab. Kap. Banjumas ... ,, 218,— 3 
— oleh Instansi2 dan Na - (lomba Tritunggal tadi ada inisiatiy sata ke pekan Pertanian di Pasar "Dar gerakan Gperasi ini “harja ber ri atlit2 jang terpilih itu ialah ang S.B. Kempen Tjab. Kav. Lubuklinggan 

gian Tenaga Listrik. Disebutkan 2 Sri Sultan Hamengku Buwono dar | Minggu Djakarta. Selain itu akan j- PENGURUS MASIUMI. me Ekabis 13 bilah gubug L20ta2 dari Bureau of Public Gala inn AN sar 2 NIS 
ga dalam keterangan itu per ng € |dimaksud untuk mempererat hubu: | dikundjungi -pula Balai Penjel'dikan ' tah Maa en gunkan duengah Schools, pemenang kedjuaraan re S.B. Kempen Tjab. Kab. Surabaja ...... ». 156,— 
adaan pusat tenaga listrik mi £ru ngan bathin antara Pimpinan dan Pertanian di Bogor dil. untuk keper- ' Tgl. 14-3-1954 pagi bertpeapat di ba 3 E "3 € Kek DL 3 buah | RM Naa perlombaan kediuaraan S.B. Kempen Tjab. Kab. Karanganjar 
sahaan Listrik Djawa- Tengah (SE | sraf Tritunggal didaerah sekitar Me- juan mana dipergunakan tempo se- kantor Masjumi Kudus dengan di-| Sutan untu Hanya 2 : nasional jang baru lalu itu. Be WStfop ee na 9 - MP) ena Petang ja rapi-Merbabu. Menurut keterangan banjak 10 hari. pimpin oleh Aboekabar Imam Choer Sa SE aa 23 aa sok sor2 atlit2 jang terp'lih itu 5.8. Kempen Tjab. Kab.  Kajuagung 
njumas, Tegal dan Peka gan 'atjara Tritunggal itu sbb.: man dari Masjumi Wilajah Djawa-| ten. Vasam tema ae | mulai berlatih Kanan SN on LN Pang 
SEP Tgl. 25: djam 20.00 — 22.00: Ma ' Rombongan ini adalah jang kedua: Tengah, - Masjumi Tjabang Kudus d kedua belah naas tak Bias 1g js KOMPETISI P-LTI. S.B. Kempen Tjab. Kab. Atjeh Besar 7 5 

“Dapat ditambahkan, bahwa dalam) tam perkenalan di Balai Pradjurit, jang pertama telah berangkat tgi. 14 mengadakan konperensi jang dikun ?”- Ma'usia. ee OA Mentrpt keputusan, “ kompetisi otaragta an enea An a S Pn 
. menjampaikan keterangan tadi kepa- | Bodjong. Maret diusahakan dan d bawah pim djungi oleh segenap utusan Anak Tja bahwa tempat staf DI dilereng SM PELTI Kares. Semarang stahun 1954 S.B. Kempen Tjab. Kab. Pangkalpinang ”—' 

da pers, Agen dari ANIEM Semg | Tgi. 26: 8.00 — 13.00 Menembak pinan Kantor Inspeksi Urusan Gera- bang dan Ranting2nja. nung Tapak tadi sudah Ara, 21 diadakan S golongan dan “dibagi se- (Supanton na Sa LA ani, » 138,500 
sdr. Storm, tidak bersedia mendja- di Simongan: djam 15.30 — 16.35 kan Tani Djawa Tengah. , Konperensi membentuk pengurus mengalami penjerangan fihak tentara “bagai berikut: As STC Ll» FCS.I S.B. Kempen Tjab. Kab. Malang 100. 
wab pertanjaan2 jang Ona: ya Sepakbola di Stadion.  Sesudahnja ' 5 baru, jang terdiri dar : Ketua Umum. / GBN. Rupanja kini fihak DI lebih ' brg I, PTS t: B: Src Iu. TCS IL S.B. Kempcn Tjab. Kab. Pekalongan 2 189 — 

Pa Pes MA (diadakan pertandingan besar antara DIANIAJA. Scelicha, Ketua I: Muh. Saleh, Ke- berhati2 menjimpan dokumen2-nja, |RAS 1, Union, OTHC 1: & STC 3. S.B. Kempen Tjab. Kota Surabaja ...... 5 ya 5 : SSS 2. POS. “Djan 20.00 —- 23.00 : tua Il: Moezjahid. Penulis: A. Ha- sebab dalam penjerangan jg Peran LPTI 2, PTG: PT Kendal, RAS IE: S.B. Kempen Tjab. Kota Malang ...... 3 64.32 KEADAAN GC. MERAPI. Pertandingan  bridge-pei-tjatur di Dari fihak jang berwadjib diper- Iym, Penulis II: S.R. Ambari, Ben/dulu dapat disita beberapa karung |p: STC 4, BPM, PTS 2. PTP 1 S.B. Kempen Tjab. Kota Magelang ... s125 

: . Hari Senen j:l. diadakan pemerix- | cantine Polisi, Bodjong. oleh kabar, bahwa seojang anggota dahari: Machmoed': Pembantu: Soe | dokumen2 mereka. Pun kini rupanja | GrHc 2, PT. KBS: E: DKA. PTS Kepl. S.R. III No. I Dukuhturi, Bu- , 
& saan puntjak dari udara dengan pe-| Tgl. 27: 8.00 — 13.00 pertandi- O.P.R. di Pekunden Smg. baru2 ini pardi Soekandar, sedang ' Muslimat Ai Su ngan en bas Su Naa GRPI. RAS 3, PTP 2. PKK Per. IN Apa MN PTN Be an 50.— 
2 sawat AURI Cesna dari djam 9.30) ngan tennis dilapangan Tentara di pada malam hari telah berdjumpa pada hari itu belum dapat merobah j: " : Atjara pertandingan tel. 21 Maret S.R. VI No. 2 Winong, Djuwana ...... 3: A9 
|... sampai djam 10.00. Ikut serta djuru |Gergadji: djam 15.30 — 16.35 Se- dengan 3 orang berpakaian serba pengurusnja. Ea Kebo MB TCS 2 2. RAS IT: (O) Kep!. S.R. VI No. 16 Purwokerto : 
Hg camera ai aa engan Ipakbola di Stadion. Sesudahnja di- hitam, dan -dilengan badjunja ter- # STC 3 — PT Kendal: (D) BPM -. (Kobar Dr ea an Ta 

(2. “mentasi. cadaan udara Me- “aa pertz indingan TCS — PONM tjantum lentjana gambar tengkorak PTKES: “19 Sa S.R. VI th. Gunem Pamotan R Ba 2 : 

| mungkinkan ' pemeriksaan iksaan dengar | Srbaja piannsia. Tera ana Dua bae TJIREBON Nana wa bank OR SR. VI th. No. IL di Kajen (Pat co” 2 
0000 djelas tentang keadaan di puntjak : Tgl. 28: 8.00 — 13.00 Pertandi- | sendjata - model -bren, dan  se- 3 ingan STC, djl. Mugas S.R. HI No. 10 Tjabok Katj. Tlogo- 5 

 Keluarnja asap dari solfatara2 Wo'|ngan tennis dilapangan Tentara dilorang lagi bersendjata pistol. MOH. NATSIR DI KUNINGAN : .3 Pen wunea, Pan en aa Tah mean SA 
ro, Gendol, pada segi-tiga, Geger. Gergadji: djam 16.30 Gerak djalan | Ketiga orang 'itu tanja kepa- | SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. Pem. K.P.K.B. Sidoredjo Krasak, Wo- : : . 
buaja dan Trising sangat banjak jg.|75 km. dengan start dan finisn Ge-|da seorang O-P.R. tsb: tentang ga- - pad Ss Moh. Nat 2 3 2 5 : 2 : 2 1 Ha 2 ada pagi Senin o atsir, : : MICHALE EGAN ME- MOSOOO” ea RN ena menekan Naa 35:20, — 
membubung diatas puntjak. Warne |dung Papak. Route: Gedung Papak, | djihnja dll. Kemudian tiba2 na ketua umum pimpinan partai Ma-| Semarang, 19 Maret 1954: NINGGAL DUNIA SR. VI No. 6 Purwosari (oa Ba | 
asap tetap putih kebiru-biruan. Dar: | Bodjong, Duwet, Seteran, Pandana- | pentung karet jang dibawa O.P.R. Ji sjumi beserta -rombongan telah 5 2 Ga Sekatar” berita UP” dari Sa- S.R. VI Tawangredjo, Djuwana Pati .  20— Ha 
pos Selo diterima kabar, bahwa cu-| ran, Tugu Muda, Bodjong, Gedung | rebut oleh seorang diantara mereka, kembali di Djakarta dari konpe- Djam 06.10 Mars: 06.45 Puspa-! ranac Lake, pemain handball ig. S.R. VI Koripandrijo (Gabus) Pati .. » ae pe 
guran kini makin lama makin ber-|Papak: djam 20.00 selesai: Malain (dan dipukulkan beberapa kali pada rensi Masjumi di Kuningan mu- (warna Indonesia: 07.15 Hidangan terbaik sedunta Michale Egan te. SLR. VI Noz3 Aajiucnga Po » 5 aa 

kurang. Rata2 tiap. 15 menit terdja-| "perpisahan di Balai Pradjurit dengan (perut O.P.R. itu. Dalam pada itu lai pada Sabtu malam. pagi: 13.15 Instrumental'a- (Timur): Jah meninggal dunia kemarin. SB. Postal Tiab, egg Dn » Ka — 

di guguran. Pos Bat dan memberi- sumbangan orkes dan dagelan dari Pa dapat melarikan diri, dan Di Kuningan pada Sabtu ma-|13.40 Irama Langgam: 14.00 Rian” Tidak diterangkan, sebab apa S.R. VI Djrakah Taman, Pemalang » 1838 " 
tahukan, bahwa trilmeter tidak me- Djakad Div. P. Diponegoro. Atjara | pada pagi harinja terpaksa berobat Jam telah diadakan malam resep- Berdendang: 17.05 Taman Peladiar: “ kematiannja Bone ira. Kep S.R, III th. pisapatie 2 » isa 

nundjukkan perobahan. "sb. dapat dirobah 1 ada sn di ea Mugpan lamanya. si jang menurut taksiran dikun-| 17.45 Njanjian Duei Barat: 18.0 Kajen Kab. Pati ...... . $ 18,50 — Juan penting. Disarankan untuk me- | Seorang ts waktu  men- djungi oleh k.I. 1.000 oranz, dian | pa aan untuk AP: “18.28 Ba at Kent SRI Bon pe ana si ,S '£ 

JEEP2 BARU UTK MEN- ' njelenggarakan pemungutan oeaja/ | djumpai ketiga orang itu di djl. Pe- taranja wakil2 instansi2 pemerin- 2 untuk A.P. (landjutan): 19.30 PA EL TA Kenl, S.R. Hi Ai Diapahgnata Ban Nae 
DJAGA G. G. MERAPI. . derma pada perlombaan2 jang hasil- | kunden Baru, ketika melakukan ron- tah dan wakil2 organisasi2. Konsert populer, 20.30 Kesehatan HARGA EMAS. Kudis: (ngeh laa ru : (Bk He 5 Pn dari Dinas Gunung Berapi, nja. 10076 untuk korban Merapi. da sendirian.. : a TAL up aa, : Dan diz Kalah Rakjat: 20.45 Suara- Sal Saulius, Djakarta, 16 Maret : Pen. S.R, Karanganjar Kab. Kebumen 2 17.65 tie 

1 Bandung menyjeoutxan, pe : : rapat besar jatun-alun epan j 21.15 Seni Klasiek: 22.20 Motjopat, 24 krt. tiap gr. Rp. 38,25 djual Kepl. SR. VI Kebonagung Kedu, Pa- Ai 
merintah pusat telah memberikan 7| — BARANG DAGANGAN SIARAN BELANDA R.R.I.  mesdjid. Selain Natsir berbitjara (23.90 Tutup. 22 krt, tiap gr. Rp. 37.25 djual tata CO aa uria F 
buah jeep baru untuk keperluan pe-j UNTUK EROPA. AKAN DIHAPUSKAN. | pula dalam rapat tersebut seba- |: Pkl pa ba jan as Maret SK. VL No.1 Ssdond enek an Mg U 

kerdjaan dinas tersebut, jaitu 3 buah| ' Menurut keterangan jang diterima” 2 gai wakil gubernur Djawa Barat, | Surakarta, 19 Maret 1954: 22 krt. tiap gr. Rp. 38,50 nom. Kepl. S.R. VI No. 2 Gombong ......... ,, 17:50 K3 
untuk di Sumatera, uah untuk di'f dari Madjelis Perniagaan Indonesia Dari pihak jane lajak dipertjaja | bupati Sjafei, jang dikundjungi sra ik Maret 3 SR. IN th. P Ki » , 3 

| h- : gapore, are agersari Klepu Ungaran ,,  16,— (pa 
Djawa Timur, 1 i Minahasa di Eropah (MAPIE) diterangkan, ' P.I.-Aneta memperoleh kabar. bah-| oleh k.I. 70.000 orang ma2nurut| jam 06.03 Chasidah: 06.15 Pe- Emas lantakan tiap tael : Kepl. S.R. VI Prawoto Katj. Sukalilo 2 
dan 1 lagi untuk di Flores. “bahwa pada saat ini di Eropa ba- | wa mulai tanggal 1 April jang akan| taksiran jang diberikan oleh bu- | ngadjian: 06.45 Rajuan (Adi dil: Str. $ 147.-— beli (Pati) J. gi 2. 

Pemberian 2 alat2 kendaraan baru njak dibutuhkan: kulit kerang, ku- datang siaran dalam bahasa Belan-| pati Sjafei. ' 07.15 - Achmad, Diah dan Momo: Str. $ 153.— djual. Kel. SR Ur Kanang Kan Hara Nai :50 

ini diterima oleh “Gunung lit mutiara, rottan, damar dan so-| da dari Radio Republik Indonesia Sorenja Natsir telah memberi-|097.45 Joe Loss dengan Orkesnya: Londen, 16 Maret: . S.R. III th, di Karan 2 (M Ta DT 
Berapi dengan gembira, karena ?- pal dari Indonesia. Pengusaha2 jang akan dihapuskan seluruhnja. Sedjak |kan tjeramah dihadapan para pel4»03 Suara Julia @dan Rahman: Harga SA en orontamr kei Bia 2geneng (Mrang- . 

lama ini untuk seluruh Indone i- dapat mengexport barang tsb. diatas | tanggal 1 Maret jang lalu telah di 'adjar sekolah2 menengah dan pa 43.45 Keseder penawan lelah: 17. 0s SN Kikumpan dollar Ametika Kel ea Kn er mana y Te 

nas tersebuts hanja  mempi | 1 diharap berhubungan dengan impor- i persingkat hanja selama 3 djam sa-| da malam hari di Tjeribon, Nat- | kajuan Pemudi, 17.45 Varia Djawa — adalah sbb. : SR VI th Natebaa Ke Ta MA 5g » Ka 

jeep, 1 pick-up « -e Kar ba- tir2 Eropah, jaitu: General Commect-' dja pada malam hari, jakni pada|sir telah memberikan penerangan |-rengah: 17.55 Ruangan Pemuda Pe- — Emas Beirut tiap ounce 35.12 Per Da BLOG) 5 

ru Setelah gunting Merapi “meletus ce, Gluckgasse L, W en-1, Austria: hari2 kerdia dan pada hari? Ming:| penerangan dikalangan aragola2 lmudi: “18.30 Setengah djam dengan mas Mucao tiap ounce 37:15 || S8 IN tm. Purwosari Kab. Patin) 0 Ig emerintah memberika h Ing. Franz Neugebauer, Sewarzen- ' gu serta hari2 raja dari 7 djam men-| Masjumi jang dikundjungi Oleh beeadan F 1930x- Piihaw Pen) : “P3 : 1 PAN Pena 13 
p Pa ng ug 1g Kurang Merana, innar Pen Emas Hongkong tiap R. Ngb. Mangoenprajitno Hoofd. Keur- jeep untuk keperioan fa .Me- Na bina Na a, Arne | djadi 2 djam tiap2 hari. k.I. 5.000 orang. dengar: 20.30 Wagu2 Tionghoa z9: ounce 37.35 meester-Abottair Mranggen : 1s 
Hak. : ws Ne ea dern, 21.20 Ketoprak Mataram, | www Kepl. S.R. VI Madura Wanaredja, Ma. SA Wien XVI Austria: Johann Sehin, 22.15 Ketoprak Mataram (landjutan): 1 Ba VI Madura, Wanaredja, Ma: . 

ROMBONGAN 9 Bet npen 25 Wen GNI Ata 24.00 Tutup. IMPORT BARANG KLON- ||” SR. Karangnanas Sokaradja Banjumas 0” 135 
Rebo Pj anaje dengan ai hum: at ig. Kum Kdettenberg, “53 Jogjakarta, 19 Maret 1954: | MA | Naa J sg Na Pn : 

pang kapal ,,Mengkara “dari Djawa- many: Fa. van Erghen & Co, Heren- Djam 06.30 Sech Albar menjanji-| ' Menjambung pengumuman Kepala SR. “1 Naa an Sena Baya 

tan Pelajaran Pusat di Ng a, gracht 464, Amsterdam. kan lagu2 Mars: 06.45 Orkes Co: Kantor Pusat Urusan Import tertang- ?“ eser, te 

rombongan wajang Ngesti ! APOTHEEK PETANGHARI. tumbia: 07.15 Irama Sasando Ti! gal 15 Desember 1953 no. S7 peri F2 Pn Men Tea » Ba 

Pandowo” jang sel 2 main' Hari ini Apotheek Sik Iang Wot- mor: 07.30 Hiasan pagi haris 12.05 jhal import barang klontong dalam njumas) 13 
di Djakarta Gea tiba gandul 16, dan Numa Bodjong 57a Buah tjiptaan Sbelius: 13.10 Siang|tranche ke II untuk tahun 1954, le- Kepl. SB VINDTA Boveros Bana 1 ta 
kembali di IS . dibuka hingga djam 20.00. ringan, 13.40 Bunga Rampai, 14.00|bih landjut kepala KPUI mengemu- Kepl. S.R. VI No. 16 Kena an kesaen - 1425 5 Fa Gan # Rajuan Siang, Te Taman Kepan- kakan, bahwa waktu terachir dalam S.R. VI Tionghoa, Purworedjo ......... M 43ans 

ag AMIN) SA Na Ka 40 1 Na Tana aah mana penawaran2 untuk” mengim: Kepl. S.R. III Tjondongsari,  Banju- E AT 
INNPNCCIA UKADI :0U: Bahasa dan wasira, 16. e-|port barang2 klontong ditetapkan 
MOS Anu ancun SENDIRI ladjaran Njanji: 19.40 Piano Reci-|sbb.: untuk barang2 klontong ,,free ON MA Tea yna 

“4 Datanglah pada: « as ap ii Ka wat list?” sampai tanggal 13 Maret 1954 ngaan 2 ! 1s Na an rolan Pak Besut: 21, Kata DA kentut Warang2 “klonong '. Ber onset am se rada F3 — 

YV NI Tilimen (landjutan): 22.15 Hidangan | teng" serta .Planning” sampai” tal S.R. VI Negeri Pasekan Ambarawa ... ,, 13,50 
“ : £ rta ..Planning” sampai tgl. SR. IV th. Karab Katj. Gabus Pat 11.30 
NS TN. Malam, 23.00 Tutup. 31 Maret 1954 Kepl sp “Ur Siu ai “ Gabus Pati ,, 1s'35 

| Mare 24. pl. S.R. ngkep,. Kajen sesisikan » 
Amin Kp. Setilahan 74, Semarang ... ,, 5,— 

S (Watonat Industry Company) Anak2/Guru2 S.M,P. Kanisius Sore 
hari di Karangpanas Semarang ...... Na 

# Tea “TAWANG SEMARANG Phone 1043. Anne Baxter — Macdonald Carey Keluarga DAMRI Kantor Pusat Sema- 
— Satu-satunja alamat untuk pekerdjaan besi seperti : Pala kat nvukea Mean Ea ana maan » 169,50 

“II BANGU N2AN (loods), DJ: Tan ALATI PERTANI- an dalam Ksluarga Kedjaksaan Tentara Smg. ,, 65— “.,  3.484,34 

“| AN, PERKEBUI! N A,  TRALIES, THEATRE 7 Wif | . 99 

Nk BOUTEN. AD maja ukuran. Djembatan pantake jang terpandjang dari Eropa sudah hampir selesai. SOLO » My ife s8 Best Friend “ 

5 k Ini adalah djemboran diatas sungai Rijn pada djalan sebeluh"Selatan du- : una film hiburan Ma wun any menggembi. 
Hormat kami, ri Keulen. Pada permulaan Maret balok (balk) jang terachir telah. dipa- “ rakan dari 20th. Century au 3 99 Djumlah : Rp. 143.878,30 
DIREKSI. sang dan sesudah itu laiu lintas akan dapat berdjalan Ing “dri Semarang, 16-3 - 1954, 
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g" & dan djendral Franco dari Spanjol 

  

: Jipangan 
S membukti 

: hari 
2 

$ 

& 

“ 

? n  kuntji dar 
3 opa, sudah be 

$ Dje 1 Barat, baru sadj 

& mentjapai usia 70 tahun. Presiden 
S4." Juho Paasikivi dari Finlandia sudal 

berumur 83 tahun, presiden Thec 
dor Koerner -dari Austria suda! 

$. hampir ai umur 80 tahur 
. (. presid i- Binaudi dari Itali 

«akan mentjapai usia 80 tahun pad: 
S5 tek 2A MS da 
3 Diantara radja2 Eropa jang suda! 
£— berusia landjut jalah Radja Haako: 

   

ut ialah 
«VII dari Norwegia jang sudah ber 

4 usia 81 tahun, Radja Gustav Ado! 
4 dari Swedia, jang sudah berusa 7 

Perdana men aa . eta 
sekal Alexander Papagos dalam 
usia tudjuh puluhan tahun. Perd: 
na menteri Ir Ken aon 
Valera jang dilahirkan di ew 
York, sudah ber : 
dan presiden. Irlandia, . Sean T 
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Korban Pertjo- 
baan' Eniwetok 

— Nelajan2 , Djepang Ke- 
|. na Sinar Radio-Aktip 
—. Karena Kapalnja Terla- 

| Dekat Tempat Leda- 
kan  Atoom 
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djarak 80 mil sebelah timu Eni 
uan “Marshall, ketika 

    

     
piDua atau 3 djam kemudian debu alus berwarna putih menghudjani 

“ 4 kapal. Nasa Ini men f pakaian dan kap: 
tidak bisa hilang « 

mereka jang-keu 

  

    
     

, tapi debu tadi 

abu putih tadi mv lai berobah warna, mendjadi hi 9 1 

  

      

      

  

  

1 era pulang kedesanja. Tg Shi ah se-| 
23 TONE- HE Sana : ,. pajah, denggana ja 1 E $ kanvas untuk ad ri tel : 2 linganja keluar ko Kah 

/ jan2 Djepang jang mendjadi korba ' rad'o-aktivitet pada djarak 80m 
: dari pulau pertjobaan sendjata atom : Amerika Eniwetok, seterusnja hari- : 2 Djagang 5Yomi ur?” mengabar: 

an sbb: PA Sean Bus Pada djam 03.00 pagi tgl. 1 Ma- 
ret nelajan2 tadi mel'hap sinar bet- 
kilat dikaki-langit barat-daja. Ses 
dah 6 atau 7 menit, terasa geta 
ledakan raksasa: nelajan2 melihat Kn awan berbentuk djamur membu- 

    

kelangit. Beberapa djam kemu 
'djatuh abu halus berwarna pu 
1 kabut”, selama kira? 

. Tapi nelajan2 tadi terus bc 
adan - 3 hari kemudian 

menjugi pakaian mereka. , 
| Abu halus tadi ternjata tidak bise 

hilang dan sesudah 
akibat2 abu radio-aktif 
jan2 segera berlajar ke Dje 
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Menteri Per- 

      

kan Dunia 
Pemimpin2 Negara Serta Pe- 
Jang Memerentah Dunia ini | 

| 60 Tabun—Negara2 
M a Merupakan Keketjualian 

' Chas ,,Suara Merdeka”. 

du nia 

r fjang akan datang. 

.Idari Luxembourg berusia 68 ta- 

gang tampuk kekuasaan. 

mar 

usia. 71 tahun: 

  

landjut usianja memegang kekug 
da waktu ini. Berita2 me 

erta kabar2 tentang kegeringan 
tan umum baru2 ini kepada 
pemeriksaan buku tjatatan 

kit tokoh2 geredja dan politik jo bihi dari jang di-izinkan dalan 
ston €hurchill sudah berusia 79 Naga oa 

  

ulang tahunnja jang ke-78 pada . 

'O'Kelly hanja beberapa bulan 
"lebih tua dari de Valera. 

| Dr. Daniel, F. Malan, perdana 
nenteri Afrika Selatan, akan ber 
isa 80 tahun pada tgi. 22 Mei 

| Perdana menteri Pierre Dupong 

hun dan perdana menteri Drees 
dari Nederland berusia 67 tahun. 
Dr. Antonio de Oliveira Salazar, 
diktator Portugal sedjak beberapa 
puluh tahun, akan berusia 65 ta 
yun pada tanggal 26 April nanti, 

sudah berusia 61 tahun. 
Di Pasifik dan ,,Tirai 

2" 
Di Pasifik dan Asia Tenggara to- 

'koh tua djuga banjak jang meme- 
Perdana 

menteri Yoshida dari Djepang su- 
dah berusia 75 tahun, pun presiden 
Rhee dari Korea Selatan sudah men 

den Rajendra Prasad dari Republik 
India berusia 69 tahun, dan perda- 
na menteri Nehru 64 tahun. 

Djenderalissimo Chiang Kai Shek 
$6 tahun. 

Tapi diantara pemimpin2 negara? | 
»Gdibelakang Tirai Besi” tidak ba- 
njak jang sampai mentjapai usia Ian 
djut, istimewa pemimpin2 politik. 

Perdana menteri Georgi Malen- 
kov dari Rusia berusia S2 tahun. 
Mao Tse Tung dari RRT sepuluh 
tahun lebih tua. Banjak pemimpn2| 
negara2 Eropa Timur baru berusia 
diatas 50 tahun. 
Pemimpin2 agama lainnja disam- 

ping Paus djuga banjak jang sudah 
berusia landjut. Archbiskop dari 
Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher, 
akan berusia 67 tahun pada 5S Mei 
jang akan datang. Aga Khan, pe- 
mimpin djutaan pengikut sekta Is- 
mailiah berusia 76 tahun. 

Umur pandjang sudah semakin ba 
njak bisa ditjapai disebabkan kema 
djuan ilmu kedokteran, dan inilah: sa 
lah satu alasan jang dapat dikemuka 
kan apa sebabnja banjak “diantara pe 
mimpin2 dunia pada waktu ini sudah 

| berusia landjut. 
Tapi pendjelasan lebih luas dapat 

ditjari dari kenjataan, bahwa selama 
tahun2 Perang Dunia II banjak pe- 
mimpin2 politik jang seharusnja su- 
dah bersedia mengundurkan diri ter 
paksa tetap memegang djabatannja 
Krisis jang timbul berulang-ulang se 
djak achir perang jang lalu menjebah 

Ikan tidak sedikit pula diantara. mere 
ka memegang pimpinan. 

“Tapi bagaimanapun djuga ala-   
54 c i perawatan sebagai 

bolehkan pulang. “4 “ 
140 tahun. 

“diktator maha perkasa dari kera 
|djzan Roma jang ajaa sebelum 

No. 5 (99 ton),-ketika tgl. 1 Maret dia mati terbunuh dihadapan ge- pada Rat sala 3 pagi Pa pada dung Senat waktu dia berusia 52 
inii sebelah Toneodat Koi Kalam. : 
” “Matan — Napoleon Bonaparte hidup sam 

an sen- Pai usia 53 tahun, dia telah ber 
no hasil merebut kekuasaan tertinggi 

Kapal mereka, "Fukuryu Maru" 

'san jang dimadjukan, usia dari 
ahli2 nevara dalam djaman ini 
Gjauh levih tinggi dari ahli2 ne 
gara didjaman lampau. 
: Julius Caesar menjerbu keselu 
ruh Eropa dihadapan balatentara 
nja sebelum dia mentjapai usia 

Dia sudah mendjadi 

Pasifik 

tjapai usia sebanjak itu pula. Presi- 

bil karena semakin bertambahnja 

  Aan 

Gambar ini, j ing sebetulnja terdiri dari 5 matjam opname jan berlainan 

| da aa Ta Jaga sadja, menundjukkan kedjadian djika seorang 
penerbang setjara otomatis dilemparkan dari pesawat terbangnja bersama 

tempat duduknja, dan jang untuk itu sekarang telah dibuat istimewa. 

Tempat duduk uu, jang dibuat oleh Republic Aviation” Corporation, se- 

begitu djauh adaiah suatu perbaikan bahwa ia tidak hanja dapat di 

keluarkan dari pesawat terbang, tetapi djuga pada waktu jang tepat 

“leluasa dapat turun al dengan pajung udara. Demonstratie ini telah diada- 

«kan dengan boneka dari kaju. 1 

Hidup Ditengah-Tengah Suku Afrika— 
Hanja Makan ,,Posho”—,,Siasat 
Untuk Mensgelabui Mau Mau 

SEORANG INGGRIS, bekas penduduk kota London, pute 
ra dari seorang Hakim Kapala Inggris dan ibu seorang wanita 
bangsa Turki, jang sudah sedjak 28 tahun hidup setjara bangsa 
Afrika dan diduga orang yaling tua di Afrika Timur wakty ini, 
telah sana baru ini disebuah desa jang didiami oleh 

| anggota2 Mau-Mau. Rahim Dad, demikian nama orang tua itu, 
jang belum lama berselang merajakan hari ulang tahunnja (ang 

ke.Tod dan tidak dapat disangsi kan sebagai orang tertua dari ke 
turunan Eropa di Afrika, baru di ketahui beberapa minggu ic lah 1 

ketika barisan polisi dari pedjabat kota Nairobi memutuskan untuk 
meruntuhkan semua gubuk2 jang ama 2 tua tedkin La Bana 
ang didaerah j i iskin dari kota itu. Tindakan ini 1 seng didaerah jang paling miskin Pn IIA Maa ai 

daerah tersebut. 

penerbang 'itu dapat terlepas dari tempat duduknja, hingga ia dengan 4. 

Pengalaman Rahim Dad 
Orang Inggeris Tua Jg Bertahun-Tahun 

Kepada penduduk bangsa Afrika 
dari daerah itu telah disampaikan 
pemberitahuan  supaja '“meninggal- 
kan daerah itu dan bulldozer telah 
pula dikirim kesana untuk merun- 
tuhkan semua gubuk2 jang telah ra- 
puh itu. Disitulah dalam sebuah 
"gubuk jang rapuh, dengan djenggot 
jang telah putih dan dengan pakai- US! ! 
an. jang tjompang tjamping dan ko-' situ selama 20 tahun. 
tor, diketemukan Rahim Dad. Ma-! 
tanja "masih bertjahaja sementara ba 
dannja masih tegap, 
menolak memakai 

Rahim Dad telah mulai  menjusun 
kenangan2- hidupnja jang  tjemer- 
lang, : dengan - membuka: tabir suatu 

tjerita 

bandingannja baik dalam 
chajal sekalipun. 

tjerita 

Dad mengaku dilahirkan di Lon- 
don pada 3 Djanuari, 1850. Bapak- 
nja JLC. King, seorang bangsa Ing- 

gris jang pernah mendjabat Hak'm 
Kepala “di Peshawar,-India. Ibunya, 
'katanja, adalah seorang wanita be- 
kas budak belian bangsa Turki, Be- 
gum Jehan, jang dibeli dengan mas 
dan 'perak disebuah pasar budak. 

Setelah bapaknja meninggal. Ra- 
him Dad bertolak bersama ibunja 
ke Palestina, dimana dia diserahkan 
kepada seorang keluarga ibunja.   

Ta Eropa pada waktu masih ber 
usia 30 tahun. 

  

ian mentjudi 

dan bagian badan | pg 

.4 kemerah2ap dan mulai bengkak2. Ne | 

  

Ham bentuk kerandjang2 jang dipa- 
kai untuk mengumpulkan buah ang 

tadi, nela-   'Hapi buruknja jaitu bhw. tas2 itu su- 
. kar untuk ditjapai dengan lekas. 

b- lakukan. 
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lembur serta 

dagang 
Delegasi terse 

Industri Finlan- 

      

   

  

Suatu hal jang baru untuk tas2 wa- 
nita, kelihatan disini dalam pekan ra 
ja tahunan untuk kulit di Offenbach, 
di Djerman. Ini adalah suatu combi 
nasi dari anjamap rotan dan kulit da 

gur dalam kebun2 anggur. Baiknja 
jaitu, bahwa tangan dapat bebas, te 

sn 
1 | ku2 bangsa Afghan. . ' 

! 

  
n'ol. Pengiriman segera akan di- 

“— Presiden 

'Jombo untuk mengadakan kun- 
djungan singkat. 

Desa Kagungan, dipinggir ..kota 

Serang pada malam Sabtu jl. dise- 

rang gerombolan. Serangan ini ter- 

utama ditudjukan terhadap sebuah 

maraks .Mobbrig Polisi. - Gerombo- 

lan telah berhasil merampas peluru? 

dan 4 buah topi badja. — Kini pe- 
| merintah setempat di. Makasar telah 

| mengadjukan - rentjana ' pembuatan 

sekampungan Fakultet Kedokteran 

di Makasar. Biaja untuk ini diiaksir 

ida sebaniak Rp. 3 djuta dan kalau 

sekerdjaan dapat berdjalan Jentjar 

naka segala pembangunan akan se- 

'esai paling lambat besuk buian Ok-      
   
   

'tober j.a.d. — Ir. Wolfgang Raack, 
seorang ahli pertambangan 

| Menurut harian 

  
dari 

Dia tinggal dinegeri itu sampai men 
tjapai'usia delapan tahun dan dar' 
sini dia pergi lagi ke Afghan'stan. 
Waktu ini Rahim Dad masih ber- 

, usaha mengisi lowongan? dalam se 
djarah-ingatannja ' setelah terpisah 
sedemikian lama dari bangsa Eropa 
masih samar2. Apa jang dapa, di- 
ingatnja sampai sekarang ialah sesu 
dah beberapa lama setelah dia ber- 
ada di Afghan'stan,. dia mendjadi 
ulama Islam dan sangat giat munje 
barkan agama Islam dikalanga:i su- 

Pengembaraan serta penjebaran 
agama Islam ini rupanja diterus 
kannja sampai dia berusia 40 ta 
hun, waktu mana dia mengemba 
ra arah 'ke Selatan dan achirnja 
berdiam di Bombay. Disinilah dia 
mendengar orang bertjerita ten 
tang benua Afrika jang besar 
serta belum  diraungi itu dan 
achirnja tentang projek raksasa 
untuk membuka djalan kereta-api 
mulai dari Mombasa hingga sam 
pai kedanau Victoria. « 

Menjelundup ke Afrika. 
Setelah meneken kontrak untuk 

masa tiga tahun dia lalu berlajar 
dari Karachi ke Kilindini, dekat 
Mombasa, dan disini bekerdja se 
bagai budjang dari Sir George 
Whitehouse, insinjur-kepala - dari 
perusahaan 'kereta-api Afrika Ti- 
mur jang baru didirikan. Setelah 
menjelesaikan masa  kontraknja 
maka dia lalu meneken : kontrak 
baru untuk masa tudjuh tahun. 
Dia masih ingat dia sedang beker 
dja di Molo, kira-kira #20 mil 
djaraknja dari Nairobi, waktu me 
nerima berita tentang kematian 
Ratu Victoria. 

Pada achir kontraknja jg ke- 
dua, Dad mengatakan dia terpak 
sa kembali ke Bombay, tapi dia 

1 ”000 ton gandum Amerika ke Spa- Koln, Djerman, kini diundang pe- tjam politik Indonesia, bahwa djan- 
merintah Indonesia untuk mengada- 

ihan, maka dewasa ini akan dididik 
8 

sehingga “dia 3 bee 
tomekar Mituk | DEWA tanah dimana gubuknja ter- 

menolongnja berdjalan. Dewasa ini" 

petualang jang belum adal 

hanja tiga hari tinggal disitu se 
belum berhasil menjelundup ke 
Afrika dengan menumpang kapal 
itu djuga. : 

Dengan meneruskan perdjala- 
nannja dengan  kereta-api dia 
achirnja sampai di Nairobi, dima 
na dia menjerahkan tenaganja 
untuk bekerdja pada djawatan po 
lisi. Dia diterima dan bekerdja di 

Waktu diketemukan digubuknja 
jang telah rapuh itu dia mengata- 
kan telah mendapat izin untuk me- 

tegak. Hal ini lalu diperiksa pada 
kantor tanah dan ternjata benar. 
Izin itu diberikan kepadanja di ta- 

hun 1926. f . 

Sebagai seorang sederhana dan ti 
dak pernah merokok selama hidup- 
nja, Dad telah banjak mempunjai 
uang simpanan pada tabungan pos. 
Pada tahun2 belakangan dikatakan- 
nja bahwa dia dapas hidup dengan 
uang £ 5 sebulan. 

Sebagian besar dari uang simpa- 
nannja jang telah ' dikumpulkannja 
selama 28 tahun dia hidup sebagai 
seorang anggota suku Afrika dan 
hanja memakan ,,posho” (makanan 
terutama bagi bangsa Afrika terdiri 
dari djagung dan tepung djagung)   diterimanja, katanja, dari hasil pen 
djualan ajam dan telur serta sewa 
dari empat gubuk jang didirikannja 
atas tanah jang disewanja itu. Gu- 
buk itu masing2 disewakan 25 siril- 
ling sebulan. 

»Belum pernah kedinginan dan 
belum pernah menderita sakit sela- 
ma hidup saja”, Dad mengatakan 
dengan bangga, dan mukanja hanja 
sedikit membajangkan “tanda kurang 

makan meskipun dia hidup dari ma 
kanan jang tak mengandung zat ber 
tahun-tahun lamanja. 

, Lupa bahasa Inggris. 
. Peraturan Darurat Mau Mau 
jang diumumkan pada bulan Ok 
tober, .1952, telah menimbulkan 
Suatu masalah sulit. baginja, oleh 
karena kulitnja putih. Dikatakan 

dengan segera djika kaum sgerilja 
dikampung tempat tinggalnja me 
agetahui bahwa dia seorang bang 
sa Eropa. Dia berhasil memetjah 
kan masalah itu dengan membiar 
kan paras mukanja laju sampai 
tidak banjak kelihatan tanda2 jg 
membedakan antara dia dengan 
orang2 tua lain jang tinggal di 
desa itu. Sendjata satu2-nja jang 
ada padanja untuk mempertahan 
kan diri dari serangan ialah se- 
buah besi jang dibungkusnia dgn 
kertas sehingga orang tidak akan 
menjangka bahwa itu besi. Kare 
na sudah sedemikian lama hidup 
ditengah-tengah bangsa Afrika 
dia sudah banjak lupa bahasa 
Inggris. Bahasa jang dipakainja 
adalah tjampuran bahasa2 Ing- 
gris, Swahili dan Gujerati. 

Kenangan2 Dad tentang masa 
merintis di Afrika Timur sangat 
samar2. Jang masih terang dalam 
ingatannja, — jang mengutiurkan 
alr-matanja waktu mentjeritakan 
aja, ialah pembunuhan oleh pa 
sukan Sudan atas opsir2 jang   

  

s memimpinnja diperkemahan ten 

  

   

  

   
   

   

dji baik tentang perlakuan moda. 
|kan penjelidikan2 keadaan batu bara | asing, tidak ada gunanja. Dikatakan. 

Madjelis Umum | Bukit Asem dan bidji besi di Lam- 

PBB, Vijaya Laksmi Pandit pa- Pong: — Guna mentjukupi keoutu- 
ida malam Selasa telah tiba di Co 

bahwa situasi Indonesia sesudah 4 
tahun kemerdekaan, sangat memba 
hajakan. — Syria melaporkan, bah- 

orang atase kebudajaan Indonesia | wa kapal2 motor Israel telah menje- 
jang akan ditempatkan 
Amerika, Mesir, New Delhi, Bang- 

di Eropa. (rang gedung2 jang terletak didae- 
rah Syria ditepi danau Tiberias. Se- 

kok dan Peking. Selain pendidikan | rangan ini kemudian dapat dipukul 
atase2 kebudajaan ini, pun pemerin- | mundur oleh pos2 pendjaga Syria. 
tah sedang mempertimbangkan pem- | Menurut laporan Syria, dalam sera- 
bukaan ruangan? pameran barang” ke- | ngan hari Minggu itu 
senjan dan kebudajaan Intlonesia di 
pelbagai kota besar di luar negeri. — 

,Algemeen  Han- 

  

fihak Israe: 
menggunakan meriam2 berat. — Se: 
buah panitia ketjil “Senat Amerik: 
hari Senen menjampaikan laporan 

delsblad” dikalangan orang2 Malu- | bahwa hanja 599 dari smokkel obai 
ku jang dewasa ini berada di Ne- 
derland mulai tampak keinsjafan, 
bahwa hari depan mereka ' dinegeri 
Belanda hanja mengandung sedikit 

bahwa hanja V4 sadja orang2 Ma- 
luku di Nederland jang menjatakan 
keinginannja pulang ke Indonesia 
»— Madjallah ,,Economist”  menge-' lah dipergiat kembali, 

| bius ke Amerika dapat disita. Me- 
| murut laporan, dalam tahun 1952 di 
' Amerika telah diperdagangkan 4. 
385 ounce Marijuana (tjandu) dan 

harapan. Dalam pada itu dikatakan, | 9.941 ounce obat bius lainnja. Pam: 
|pak tanda2, bahwa kini pabrik 
obat bius jang terbesar di dunia” jg, 
berada di Mukden (Manchuria) te- 

Me u 

nja dia sudah pasti akan dibunuh ' 

3 

'» KEGAGALAN NEGARA2 

cia di 

| mentjapai suasana perang. 

Kisah Pelari? 
 Honggaria 
Clash Dgn Polisi Sebe: 

lum Tjapai Austria 

  

10 orang Hongaria laki2-pe- 
'rempuan, - diantaranja seorang 
anak berumur 5 tahun, telah ti- 

£ Fb di Austria sesudah melarikan 
diri dari tanah-airnja dan menem- 
bak 2 polisi Hongaria. 

dari Budapest, tapi djarak 50 mil 
jang terachir, sampai tapalbatas 
Austria, mereka  berdjalan-kaki 
pada malam hari, sedangkan pa- 
da siang hari mereka sembunji 
diri. 4 orang kakinja a 
udara dingin karena tanah masih 
diliputi saldju, pada malam per- 
tama dari perdjalanan djalan-ka- 
ki selama 1 minggu. Selama 2 
hari jang terachir, mereka tidak 
makan, karena makanan habis. : 
Sampai.3 kali rombongan ini di 

ketahui oleh polisi dan dikedjar2 
pada malam hari. Pada achir kali- 
nja ket'ka diketahui oleh polisi, rom 
bongan pelari tadi sedang mengas 
diantara semak2, -pemimpinnja se 

dang mentjari2 djalan terbaik jang 
menudju ketapalbatas. Sekonjong? 

sebutir peluru berdesing. ,,brenti! 
teriak polisi. Lagi peluru. “ Seoran: 
polisi lari ketempat tadi. Pemimpin 
rombongan tarik pestol lalu tembar 5 
kali. Polisi bergelimpang. Datang se- 
orang polisi lagi/2 tembakan, polis 
djatuh. Kemudian mereka melan- 
djutkan perdjalanan ke Austria. 

(Antara) 

SALAH BEN YUSSEF DITE- 
RIMA OLEH PRES. SUKARNO 

Sekretaris  Djenderal partai 
Nee Destour Tunisia Salah Ben 
Youssef jang hari Senin tiba di 
Djakarta, pada djam 10.00 Sela- 
sa pagi telah diterima oleh Pre- 
siden Sukarno di Istana. Pertemu- 
an antara Presiden Sukarno dan 
Salah Ben Youssef jang disertai 
djuga oleh kepala perwakilan Tu- 
nisia di Djakarta Tahir Amira 
dan Tajib Slim, berlangsung Lk. 
setengah djam Jlamanja. 

  
Di Hongkong telah dibuat film Se- 
djarah Tiongkok setjara besar-besar- 
an dimana Liu Chi main sebagai pe 
laku utama. Film in bernama ,,Pah- 
lawan” 

  

tara di Forth Smith, sekarang 
Mengan tempat jang makmur di 
luar kota Nairobi. "7 

Permintaan untuk. mendatang- 
kan bantuan dari Uganda dimana 
puak2 bangsa Abysinia menjerbu 
kebatas Buganda, telah mendapat 
djawaban dari tiga orang opsir 
bangsa Inggris di Forth Smith 
jang lalu memerintahkan kepada 
serdadu2-nja bangsa Sudan untuk 

ke-utara. Karena dihasut oleh se 
orang bangsa Sudan, Bilal Ameen 
namanja, pasukan2 itu menolak 
perintah opsirnja kalau isteri2 me   reka tidak dibolehkan turut serta. 
Tuntutan ini ditolak mentah2 
oleh opsir2 Inggris itu dan pasu 
kan itu lalu membunuhnja. Dad 
menegaskan, bahwa Ameen dapat 
ditangkap belakangan dan kepala 
nja dikirim kepada Ratu Victoria, 
meskipun hal ini sangat kabur 
jalam ingatannja karena terdjadi 
1ja sudah begitu lama. 

Semendjak dipindahkan Wari 
3ubuknja jang telah diruntuhkan 
tu, Dad tinggal dengan senang 
Jalam sebuah kamar disalah satu 
sondok kepunjaan Tentara Pem 
sela Keselamatan. Dengan uang 
simpanannja jang lebih dari tju 
kup itu Dad ingin membuat pon 
doknja sendiri. Dia telah mena 
warkan dan Tentara Pembela Ke 
selamatan telah menjetudjui, utk. 
menjediakan uang guna biaja 
pembikinan sebuah pondok baru 

bela Keselamatan itu. 
Dad akan tinggal dalam pon 

dok itu sampai meninggainia dan 

berserta semua sisa uang simpa 
aannja diberikan kepada orang2 
tua jang berada dalam kesulitan 

| bangga” 3 tt : 
Pada hari2 tuanja ini, Dad me 

ngatakan dia selalu makan enak 
Jan tidak mengetahui bahwa ada 
makanan2 jang lebih lezat jang 
bisa dihidangkan kepadanja. 
. «Saja mendapat apa jang saja 
ingini sekarang,” katanja. ,,Saja 
merasa puas. Saja sekarang men 
djadi seorang ,,gentleman baru”,.,   
  

djandjian Masjarakat Pertaharan 1 
sekutu Moniuleskan bahwa ksadaan akan bisa berobah sampai 

Mula2 mereka naik kereta api | 

termakan | 

meninggalkan kemah dan madju 

| gang jang meliputi 

dalam pekarangan Tentara Pem: 

telah meminta supaja pondok itu 

. 

Ekor Konperensi Berlin 
Ketegangan Pjustru Malahan Kurang — Russia 
|. Akan Lantjarkan Offensif Perdagangannja 

Oleh: Kingsbury Smith, Chas »Suara Merdeka”, 

“Empat Besar mentjapai persetu 
|djuan mengenai masalah pokok tentang Ero 
Berlin j. menurut dugaan pemerintah Tiga at lah 

“akan memperbesar antjaman ba haja perang di Eropa dalam wak 
tu singkat. Walaupun tampaknja aneh, | : 1 
perdamaian” antara menteri2 lua r-negeri Amerika, Inggris, Peran 

(tis serta Rusia malah diharap kan tidak akan menambah suasa 
uga tegang antara Barat dengan “Timur di Eropa. Sementara Ru- 

Ld Hen akan mempergiat serangan propagandanja terhadap per 

pada konperensi 
esar Barat tidaklah 

kegagalan ,,perundingan 

opa, pemimpin2 diplomatik 

Oleh karena sekarang Rusia 
telah membajangkan maksudnja 

| untuk tetap memetjah Eropa utk. 
waktu jang tak ditetapkan, maka 
para diplomat Barat mengandung | 
kejakinan bahwa pemerintah Rus 
3kan berusaha mentjari suatu 
“nodus vivendi dengan Barat da 
tam rangka status guo. Hal ini 
diduga tidak akan berlangsung 

| Jengan djalan mengikat suatu per 
djandjian resmi antara Rusia di 

| satu pihak dan Tiga Besar Barat 
dilain pihak, tapi akan diseleng 
3arakan dengan usaha pihak Rus 
untuk memperbaiki perhubungan 
sehari-hari. 2 

Sebagai tjontoh, pihak Soviet 
liduga akan mempergiat perhubu 
1gan dagang antara Barat-Timur, 
Ada alasan untuk mengharapkan 
yahwa djerih pajahnja itu akan 
nemberi hasil. 

Se-tidak2-nja pemimpin2 Ero- 
sa Barat ingin sekali untuk mem 
perluas perhubungan dagang” dgn 
slok Sovjet di Eropa. Keinginan 
seperti. ini dapat dilihat dengan 
Jjelas pada Djerman Barat, Peran 
tjis dan Inggris. Italia pun sudah 
mulai mengeluh karena tidak bisa 
mendjual bola-besinja (ball bea- 
cings  kogellagers)  kebejakang 
Tirai Besi. 

Peringanan embargo. 
Ditengah-tengah menghadapi desa- 

kan untuk memperluas perdagangan 
intara Barat dengan T'mur peme- 
intah Amerika diharapkan akan 
erpaksa memperlemah larangan? 
Embargo) membatasi pengangku- 
an barang2 untuk blok Soviet, js 
limasa lalu dimasukkan dalam daft- 
ar barang? srtategis. 
Pembesar2 Amerika jang turut 

menghadiri Konperensi Berlin mem 
ajangkan bahwa diantara barang? 
ang akan dibebaskan itu mungkin 
ikan termasuk beberapa matjam 
ank serta barang? lain jang sudah 
pasti akan dipandang sebagai ba- 
ang strategis djika Barat meman- 
lang bahwa peperangan dengan Ru- 
ia akan meletus dalam waktu sinz- 
cat. 

Kejakinan bahwa bahaja perang 
idak begitu dekat adalah pokok 
tas mana Amerika dibudjuk untuk 
mengurangi blokade ekonomi terha- 

| dap Russia cs. 

D'lema: jang dihadapi oleh para 
perintjang politik Amerika ialah da 
lam hal menentukan batas sampai 

kemana Barat dapat memberikan 
pertolongan kepada pemerintah R:.- 

Sia untuk mempererat pegangannja 
atas rakjat Rus serta rakjat negara? 

SA VE Tn 
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Rokok Dan Timbul. 
nja Kanker Paru? 
ORANG JANG. MEROKOK 20 batang atau lebih “ sehari 

mempunjai kemungkinan untuk memperoleh  kdnker paru2 jang 
10 kali lebih banjak dari pada orang jang tidak merokok. Demi- 
kian dinjatakan oleh R. Morton L. Levin, seorang dokter pada 
dinas kesehatan pemerintah Amerika. Ia mengatakan: ,,Bukti2 
menundjukkan bahwa meminum rokok itu adalah sebab bagi 
kanker paru2. Makin banjak orang minum rokok makin besar ba- 
haja baginja untuk mendapat penjakit jitu.” Levin mendasarkan 

utjapan2nja pada penjelidikan2 di rumah saki, kanker pemerin- 
tah. Fenjeidikan2 itu disiarkan dalam madjalah Perhimpunan Ke- 

seharan Pemerintah. 

Lebih djauh Levin menjatakan bahwa kanker paru2 terdapat 
dua kali lebih banjak pada orang laki2 dari pada kaum wanita di 
negara bagian New York selama 10 tahun jang terachir ini. Me- 
nuruit angka2 jang - terdapat pada dewasa ini, 290 d | 
arang laki2 dapat diduga mempunjai penjakit kamker'paru2. Dj'- 
ka angka2 ini tetap maka dalam 15 tahun j.a.d. perseffase itu da- £ 
pat mendjadi lipar dua. Demikian Levin. Selandjutnja penjelidi- 
kan2 diatas djuga menundjukkan bahwa orang jang merokok se- 
baniak kurang dari satu bungkus sigaret sehari mempunjai 5 kali 
lebih banjak kanker paru2 dari pada orang jang tidak merokok. 
Pada orang jang merokok pipa dan tjerutu penjakit itu hanja me- 
ngenai setanjak 3 kali dari orang2 jang tidak merokok. Achirnja 
Levin mengatakan bahwa penjelidikan2nja belum berhasil untuk 
mengetahui mengapa merokok sigaret merupakan ,,sebab satu2- 
nja” bagi kanker paru2. 1 

  
    

    
  

»Burwa - Road“ Dalam 

Peranan Baru 
Sekarang Merupakan Pangkalan Utk 

Melawan ... . Malaria 
BURMA ROAD JANG TERKENAL dalam perang dunia ke 

II sebagai djalan jang strategis jang menghubungkan — daratan 
Tiongkok dengan Burma, sedjak tahun 1952 telah didjadikan pang 
kalan perang jang baru. Markas Besar jang diadakan di Lashio 
adalah tempat dimana kampanje Operasi mulai diadakan, dan 
tempat dimana ,,peradjurit” dipersiapkan. Jang memegang koman 
do dalam Markas Besar tersebut bukan lagi Generaal Wavell te- 
tapi kini Pemerintah Burma dengan bantuan besar dari WHO. Per 
serdjataan — peradjuritnja bukan lagi senapan melainkan kaleng 
DDT jang dibawanja diatas punggung. Sedang lawannja bukan 
lagi manusia, tetapi njamuk2 malaria. Kampanje anti malaria 
jang dimulai dari Lashio sedjak tahun 1952 hingga kini telah men . 
tiapai hasil jang memuaskan, sedang operasinja telah meliputi daerah seluas 800 mil termasuk 355 desa dan 5 kota ketjil jang 

  

  pengikutnja dengan djalan memberi 
sikan kesempatan kepada - Rusia utk. 

membeli barang2 dari negara? kapi : 
talis guna memperkuat komunisme. ! 
Pedagang2 Eropa Barat, dan keba 

njakan dari ahli2 politiknja, tidak 
tertarik kepada pandangan perang 
dingin jang akan berdjalan lama. 
Perhatian mereka lebih banjak dise- 
rahkan kepada apa jang dipandang 
oleh pembesar2 Amerika di Eropa 
sebagai pandangan politik jang pi- 
tjik untuk mentjari pasaran bagi ba 
rang2 produksinja dengan tjepat. 

Akan tetapi oleh kalangan di- 
plematik Amerika diakui, bahwa 
Ijika, seperti jang ada terbajang 
sekarang, perpetjahan di Eropa 
ikan berlangsung sampai berlama 
amaan, maka negara2 Eropa Ba 
rat akan mendesak untuk mena 
rik keuntungan dari »asar-pasar 
Eropa Timur jang mungkin akan 
dibukakan oleh Rusia kepada 
mereka. 

Dalam Konperensi Berlin Mo- 
lotov 'pernah djuga menesaskan 
tentarg perlunja untuk memper- 
luas hubungan dagang antara Ba 
rat—Timur sebagai usaha untuk 
meredakan ketegangan suasana 
internasional. Molotov seterusnja 
menentang Undang2 Perang, ig 
memberikan kekuasaan kepada 
pemerintah Amerika untuk meng 
hentikan pemberian bantuan ke 
pada negara2 jang mengizinkan 

ngiriman barang2 strategis ke 
lok Soviet. 

Pikatan Molotov. 
Pun Molotov mentjoba untuk me 

mikas pedagang2 Barat dengan ka- 
ta2 penarik mengenai pasaran luas 
jang terbuka bagi mereka dinegara2   Komunis jang mempunjai penduduk 
800 djuta djiwa. 1 

Ahli2 diplomatik Amerika ten- 
tang perdagangan antara Barat-Ti- 
mur sangap skeptis mengenai pros- 
pek memperluas hubungan dagang 
antara Timur-Barat itu, sekalipun 
pembatasan2 jang didjalankan seka- 
rang akan dikurangi lebih djauh. 
Mereka mengatakan, bahwa penga- 
laman telah membuktikan, bahwa 
pihak “Rusia hanja membuka sebagi 
an ketjil dari lapangan perdaga- 
ngan untuk negara2 Barat. Mereka 
sangat menjangsikan, misalnja, bhw 
pemerintah Sovjet betul2 akan meng 

ikat serta mendjalankan kontrak da 
j djumlah lebih 

dari satu bilion dolar, jang diberi- 
kannja baru ini kepada pedagang? 
Inggris. 

Ahli2 itu mengatakan - seterusnja, 
bahwa Rusia akan terpaksa menje-| 
diakan keuangan jang tak sedikit 
djumlahnja untuk membeli barang2 

dari bagian dunia sebelah barat de- 
ngan mas, oleh karena barang2. ek- 
spornja tidak tjukup untuk memba 
jarnja. 

Rusia terpaksa mendjual sedju.n- 
lah besar mas di Perantjis dan Ing- 
gris beberapa bulan jang lalu untuk 
melunaskan neratja  pembajarannja 
dengan negeri2 itu. Sampai kemana 
Rusia bersedia mendjual  masnja, 
menurut pandangan ahli2 Amerika, 

'akan mempengaruhi sampai kema- 
na perdagangan antara Baras dgn. 
Sovjet Uni serta Eropa T'mur da- 
(pat diperluas. 

  

FATEMI PAJAH. @ 
Menurut kabar malam Selasa, 

keadaan Hussein Fatemi di rumah 
sakit militer sebagai akibat tu-   sukan2 pisau, telah makin pajah. 

Kabarnja Fatemi kini tak da 
menelan barang makanan, 

  

berpenduduk 55.000 djiwa. 

Kementerian 

Baru Di Sovjet 
Russia 

»IZVESTIA” Senin jl. menga- 
barkan, bahwa Presidium Soviet 
Tertinggi Sovjet Uni telah meme- 
rintahkan swupaja dibentuk se- 
buah kementerian baru, jaitu  ke- 
menterian urusan Pendidikan 
Tinggi, dengan Vyacheslay P. 
Yeletin sebagai menterinja. Dima 
sa jang lalu, urusan pendidikan 
tinggi diserahkan kepada kemen- 
terian kebudajaan, 

Ketjuali itu, presidium telah 
mengangkat Georgi F. Alexan- 
drov sebagai menteri Kebudaja- 
an, sebagai pengganti ' Pantalei- 
mon &K. Ponomarenko, jang 
achir2 ini diangkat mendjadi se- 
kretaris pertama sentral komite 
Partai Komunis Kazakhstan. 

Pers Moskow Senen mengabarkan 
seterusnja, bahwa Sovjet Tertingg 
Republik bagian Azerbaidjan telah 

memetjat perdana menteri Teimur 
Kuliev, presiden  pres'dium Sovjet 
tertinggi Nazar Gainravo dan se- 
orang anggota presidium bernama 
Te'mur. Yakubov. Pers Sovjet me- 
ngatakan bahwa ketiga orang ini 

bertahun2 lamanja memegang kedu 
dukan2 tinggi, tetapi mereka tidak 

mengenakan prins'p2 partai Komu- 
nis dan tidak pula mengkritik kela- 
kuan Mir Bagirov, seorang  penga- 
nut Beria jang didjadikan perdana 
menteri setelah Stalin meninggal. 

Ketika Stalin masih hidup, Ku- 

Yev mendjadi PM sampai bulan 
April 1953, lalu digantikan oleh 
Bagirov. Sesudah Beria djatuh, Ku- 
liev diangkat kembali, untuk di pe- 
tjat lagi pada hari2 belakangan ini. 

(Antara). 

  

PARTAI PATRIOT INDONESIA 
Sebuah partai politik baru 

»Partai Patriot Indonesia” jang me- 
nurut pengumumannja berpusat di 
Bandung. Sebagai ketua umum Sb»e- 

karna Prawiramihardja dan sekreta- 
ris umum Engking. Apa azas tudju- 
an partai baru ini belum diumum- 
kan dan baru pada tg. 21 Maret 3g. 
akan datang ini akan dikemukakan 
dalam satu rapat umum. 

telah, 
didirikan di Bandung dengan nama 

“ Setelah diadakan operasi deng 
an penjemprotan DDT sedjak 
tahun 1952, kemudian dikirim- 
kan regu2 inpektur malaria utk. 
menjelidiki hasil2nja. ' Kemudjan 
ternjata bahwa terdapat sedikit 
perbaikan dalam daerah2 jang su 
dah disemprot. Sebaliknja pada 
daerah2 jang belum disemprot 
korban. malaria  mendjadi lebih 
meningkat. 

“Didaerah2 jg sudah disemprot 
djuga diadakan penjelidikan me 
ngenai baji2 jang diserang penja 
kit malaria, ternjata sak diada 
kan penjelidikan darah terdapat 
seorang baji jang terkena penjakit 

laria diantara baji jang ber 
djumlah 485. : 

Didaerah2 jang belum  disem 
prot terdapat 33 baji jg terkena 
penjakit malaria diantara baji jg 
berdjumlah 166. : 

Menentukan tjara2 baru. 
Berdasarkan pengalaman? tsb. 

maka diketemukan tjara2 - baru 
untuk mentjegah mendjalarnja pe 
njakit2 malaria. 5 

Dengan terus “menerus kini 
akan didjalankan penjemprotan2. 
Dan pada tiap2 rumah 'jg sudah 
mendapatkan penjenfsrotan dgn 
DDT diharuskan memasang no- 
mor agar memudahkan djalannja 
pekerdjaan dan tidak mungkin ter 
ulang lagi ada sebahagian rumah 
jang ketinggalan. Pada penduduk: 
diperingatkan agar mereka djuga 
mendjaga kebersihan dan djangan 
membuang sampah sembarangan 
jg memungkinkan ditempati oleh 
niamuk2 malaria tsb. Unttik ini 
diadakan latihan2 chusus untuk 
penduduk dengan djalan sotong 
ro,ong, : 

Pengalaman dari Afgha 
nistan.” : : 

Di Afghanistan telah diadakan 
peperangan” - melawan malaria 
selama 4 tahun dan kini ,,pepe 
rangan” tsb. dihentikan. Sebagai 
mana diketahui sedjak belum di 
adakan ,,peperangan” itu 34 dari 
djumlah penduduk berpenjakit 
malaria. Dan kini djumlah tsb. . 
sudah menipis, hingga penjakit . 
malaria hanja diderita oleh ku-   rang lebih 2546 pendudule. 

Penjelenggaraan pekerdjaan me 
lenjapkan malaria itu, dilakukan 
oleh pemerintah Afghanistan de 
ngan dibantu oleh ahli2 malaria dari WHO (World Health Orga- 
nisation). 

Ta LS TS IL TI AL 2 LL 2 SEN ML LA AAU 

Ig Genete: Gadjall 
PENDJAGA POMPA BENSIN BERI 

SUNGGUH MATI, rasa malu 
saja alami baru2 ini. Beberapa hari jl. ini saja b 

PELADJARAN, 
jang belum ada taranja adalah jang 

ersama beberapa kawan pergi ke Djakarta. Sesampa'nja di Tegal, bensin habis. Mentjari kesana- 
sini tiada ponip bensin jang mempunjai 
jakni pomp bensin di Pasarpagi (Tegal). Tetapi 
persediaan djawatan2 dan ketentaraan melulu, Ti 

persediaan. “Tinggal ada satu, 
inipun terbatas untuk 
dak untuk umum. Saja tjoba minta pertolongan agar dapat beli bensin barang 20 liter 

sadja. Dan seorang kawan menjambung: 
sendiri deh! ,T.SIT.” 

Telepon d'angkat oleh pendjaga bensin tadi. 
kepalanja dilakukan. Achirnja dengan seizin pembesarnja 
diberikan sebanjak 20 “liter sekedar pertolongan 

Seimestinia bensin hanja berharga Rp 22.— Tetapi 

»Tolonglah, pendeknja tahu 
- 

Pembitjaraan dengan 
bensin bisa 

seorang kawan 
mengatakan. Beriiah Rp 50.—. ,,Kan biasa” kata kawanku. ,,T.S.T.!” 

Begita lembaran uang jang berdjumlah Rp 50 saja ber'kan pendjaga 
pompa bensin mengatakan: ,,Ah, tidak 
ganja sadja. Saja ini bekerdja disini hanja 
Sudah digadji. 

Apa jang diutjapkan dan ketika 
kulan bagi hati saja. Kawan saja menjuruh menjuap, 

perlu pak. Tjukup sebanjak har- 
mendjalankan  kewadjiban, 

@ 
mengembalikan uang itu, adalah pu- 

tetapi jang disuap 
tidak mau berbuat tjurang. Pendjaga pompa itu tidak kelihatan kaja, orang biasa, en toh memiliki sifat2 kedjudujuran ! 

Kalau banjak kawan mengatakan bahwa soal .menjuap” buat seka- 
rang 'ini soal ,jumrah”, sampai pendjaga pintu sesuatu kementerian ma- 
sih ogah-ogahan untuk menjampaikan tamu djika tidak diberi uang rokok (rokak-njapun dgn ukuran harga rokok dalam blik, corr,) sampai ada se- mentara pegawai2 tinggi jang malahan mengharap sSuapan, maka kali 
ini saja mendapat peladjaran dari kawan-pendjaga pompa bensin jang 
djudjur. Jang bidupnja dengan nafkah jaxg halal, bukan, barang jang ha- 
ram, 

Tjoba tuan pikirkan bsrang sebentar, Kalau bangsa Rusia, Amerika, 
Inggeris dan iaim2 bangsa mempunjai ,,kebanggaan nasional” 

9 mendasarkan kekuatan angkatan perangnja, 
kesopan-santunnja, apakah soal kedjudjuran 

1 baik jang 
kegiatan bekerdjanja dan 

tidak bisa kita djadi 
kan salah satu alasan untuk kampanje mendjadi ",,kebanggaan nasionai”? 

Alangkah bahagianja bangsa Indonesia ini jang sedang menjelesai- 
kan revolusi-nasionalnja, djika tap2 orang — dari pak Amat pendjagd 
pompa bensip sampa paduka2 pegawai tinggi — memiliki sifat2 djudjur, 
mendjauki sifat2 drengki, sepi hing pamrih rame hing gawe. 

Jah, terus terang sadja, saja malu ! Tetapi barangkali bangsaku dju 
ga akan mempergunakaa peladjaran dari perbuatan pendjaga pompa ben 
sin di Pasar Pagi Tegal jang djudjur, jang tidak berteori muluk? itu. Te- 
tapi berbuat dengan sewadjarnja. Jakni: djudjur ! 
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SWITZERLAND 

P taranja sama sekali 
: haja bagi kesehatan 

kulit, dan pakai beras 
» Ditanggung tidak ada 

nja dalam seluruh 

Harga : 
ver pak. n bisa kirim ke 

NA 
— njai beberapa sif: 
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Agen" baru 

selurub Indonesia. Semua Agen2 | 
harga sama. 5 $   

    

Me da aa Kg baca 
3 uang kombali! Rp:20.— 3 ds.. : Rp. 87 3 RIGASTA untuk laki2 
15 t ih sk a LEK sa in 

| SORGA 

  

0 Rp. 

. tjukup 
Kan Rps 20. 3 X3 Aa 

Buah dada lembek??? BUSTE- 

menjenang | Rp: 57.— 

(0 RIN dapat. bikin segar, kentjang |j 
0. dan montok Rp. 20— EXIRA 

0. KERAS Rp. 75.- BLOEDDRUK || 
Sa AA asi SYPHILIS?? |! 
2. ECERENOL PILL. tanggung bisa || 
3 bikin baik-luka-luka, bengkak di | 
be kemaluan, gatal, bisul Rp. 20.— 

“8. batik koding, gara, aga sn 
f tanggung lekas baik Rp. 20.— 0 NSEHOONHEIDSPOEDER, | 

ZALF Rp. 10.— Porto Rp. 3:— 

Gang Tengah 22 — Semarang. 
Agen Semarang plampitan 22 

Ox Solo Tjojudan 70A. 
0, Kudus Bitingan lama 74. 
para » Djoeja Petjinan 68. 

—.. SEKOLAH KLEERMAKER 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — SEMARANG 

Berdiri sedjak tabun 1940. 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. 

Systeem : Frans - Amerikaans. 

Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- 

hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 

ketjil. Lebih landjut mi ntalah Keterangan. 
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CITY CONCERN. CINEMAS 
L U xXx ? Int MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 

5:00-700-9:00 BIKE EFOUR OF FICATINCMA .To Tame a 
PENGHABISAN : Ullneat Boaily! 

 Senanarng ane 
1 ' Sa RO ak TA rs 1 

3 INDRA an 
Lo sa Ia 

Ini malam d.m.b. 

Untamed emotions! , 
Raging Conflict! 
Desperate intrigue! - Pa 

Penuh sensatie ! 
Hebat dan 

Menggemparkan! 

Besok mala Ba 
1 Premes bus. FELIX AYLMER 

500-7900-9000” Aa. 2 : a 

(u. Kena na »Alice in WonderJaud 

: Lbu Bunim's live action and Puppet version. IN COLOR ! 
EK Film hiburan untuk Tua dan Muda. 

GRAND 5.007.009.001 MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
An y x 2 
Ruy : SE 5 3 i k 

Ra H Pa 
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The Day-And-Night: 

Manhunt That Tore 

New York: Apart!:: 

AI HELORIA 

SIN KASI 

   N-ROBINSON » DOUGLAS SPENCER » featuring JACK TEAGARDEN 
'SHORTY ROGERS and HIS BAND mumimmaetu JERRY PARIS - 

em NO Ma KW MO YA 

S 

  

   

          

| “Suatu film Asia (Japan), jang mendapat GRAND 1 

|. PRIZE dari Film Festival di Venetit ! 
an Pa ya 

,RASHO-N 
: Aa Speci dial academy award winner (Best Foreign Film) 

ROXY  $INIMALAMDM.B. Cu. T3 tah) 

1 500-7.00-900 Ac HAMID ARIF — SALMAH — MUKRI — 
x ARNO. — GRETYANI — HAMZA 

: - #e1c Dengan djago silat 

AW AN Wanita ! Luar biasa ! 
    
    

  

| TITUS | 
A MASTERPIECE OF 

| #andanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita harnii 

DIDJUAL 

| Telp. no. 262 — SOLO. 

  
MUKA HOTEL DU PAVILLON 

Dokter 

R. V. Soedjito 

Menolong wanita bersalin dar 
Praktek umum. 
Djam bitjara : 
kumah: djam 7.00— 9.30 - 

diam 430— 6.30 sore 
«S Blisabeth 10.30—11.30 
XSERNKKRK KAK re    

  

  

  

Satu Gamelan Besar 

. Complit 
Dapat dilihat dan Sberunding: 
Pada tiap hari Kerdja: : 

Diam 7.30 — 15.09 
Saptu 7.30 —11,30 

(Semarang) 
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M.S. RAHAT 

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di 

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

ZONDER OPERATIF. 
(Pagi 9—12 
(Sore 5—7 

njakit. 
'Djam bitjara 

  

SI 

Cursus Bahasa Inggeris 
Peladjaran dengan surat, ketera- 
ngan bahasa Indonesia, tjukup 
dengan “arti, tjara “membunjikan, 
tata bahasa, latihan dsb.» 
Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jang 
ingin menjumbangkan tenaga da- 
lam pembangunan INDONESIA 
RAYA, segeralah berlangganan. 
Peladjaran dikirim 4X sebulan, 

| uang langganan Rp. 5.— sebulan, 
hang langganan dikirim lebih dulu 
padan 

“PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 

  

Tentu fa    
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SHOE.POLISH 
Na NA 

  

  

INI MALAM: PREMIERE (3. 13 tah.) 
  ROYAL 

5.00 - 7.00 - 9.00 

The M.P:s 

want'em ! 

An oriental 

siren's got'em 

as they shake 

Tokyo apart from 

Geisha-house to 

smuggler's dive ! 

With scenes 

actually. filmed .. 

in Tokyo!   

  

    

| with RICHARD-LONG 
7 

P3 

- PALMER LEE Lena merana ma Kanan 
AD DC GI D URL “mn 9 LA DUS “Tenri 

T” dan ,,SEMARANG STORES" 

  

   

  

   

f Tart 20 Maret 1954 Minggu 21 Maret 1954 Sebelum pertandingan? besar akan Harga Tempat Ia 
sa H 2 Si : P2 Te Sa Rak dilakukan voorwedstrijden. Tribune Rp. 6.— 

1 TA | NN IA I ta Dimulai djam 15.45 , ketjil- Rp. 4— Xx H-Union LN.H.T.C.S Aa 8 Ea Ta. s nion NN 2) Pa - Mtt. : 2 5 (3 Laki Anggota Union, ICS dan Tentara 
(Se ran p Semarang) : “ aa unior ibawah pangkat Perwira, dapat 

( sean na (Solo) (remara 8 Or SIM — TCS Junior beli kartjis 1/2 harga utk. Tribune 
E ketjil: kartu bebasP.S.I.S. tetap ber'aku       

  

   

  

  

“DIDJUAL: 
- Bubukan Bunga 

Kadar —toxinenja terpelihara, sebab : 
a. pengeringan dengan mesin modern: 
b. disimpan dan dikirim dalam drum 

jang rapat (luchtdicht.. 

Untuk bahan Obat njamuk, tinggal pakai. 

Pesanan langsung kepada: 

Dana Milik Surakarta 
Djl. Kismoprodjo 4, Solo. 

RaR ANDA ANE UNA 

  

  

Baru Terima: 

PHILIPS HOORAPP ARATEN 
(Untuk menolong orang tuli) harga Rp. 1.100,—. 

Untuk para penggemar RA DIO, kami selalu sediakan 

MERK2 jang TERKENAL dan tidak mengetjewakan : 

RADLO ,MASCOTTE” 
DJL. SETERAN Np. 26 DJL. SLAMET RIJADI 126 

SEMARANG. | SOLO 
Tilp. 1948 Tilp. 278 

  

  

baka Ok Karham 
Merapi 

Tetapi untuk ,,SANATORI UM KEPOLISIAN DJAWA TE- 
NGAH” ialah pendapatan SWEEPSTAKE Aa Rp. 5.— jang 
kini didjual di ,Suara Merdeka” Purwodinatan 11A 
Semarang. Daftar peserta (Deelnemerslijst) disediakan. 

N.B. Untuk luar-kota tambah Rp 0,50 (ongkos pengiriman). 

  

  

SEMEN- PUTIH 
Dari Inggeris dalam drum besi. 

Pabrik2 djobin dapat pesan dengan pakai surat idzin Kantor 
Perindustrian, : : 

kepada: IMPORTIR NASIONAL 
N £ V . »MMERCURY”     Purwodinatan -IV/9, Tilp. 1092 — Semarang. 

: MEN On amal 

  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

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

Special Buat Laki2 harga per botol ................... HER Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special-buat Perempuan harga per botol 2 25.— 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 .........oo. » 10— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak Iuntur 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dar 
Rp. 50.— per botolnja. 
Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25.—, No. 2 Rp: 10.-—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harge 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Specia 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B:C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
'dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ se AO 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ..................... » 100-— 

Setengah GOR AS senada ta seaah Pee UN bei Keenan Suu nba pa #3 ae » 350.-— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... » B— 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut ......oocooo.ocoooooo 2 1Ot-—x 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
Yan anak ketjil, buat. minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 
Rp. 10.—. 2 1 
WORLD FAMOUS Prof. TABB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof, TABIB G. A. FACHRUDIN 
Hg Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
Po $ 

A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta, Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajas Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang, Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo, “Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa, 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang), Perusahaan Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta, MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
ditns B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali, S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: ' KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi, : SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko. PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik, 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Dil. Djawa -Pa- 
dang M: Toko KALIMANTAN, Dji. Lengkas, Tarakan, Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Dji. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat). Bandung. 
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Hee, Tuan. 

mati saja.   "TI AHAT FELLER DROPPED 
Setu nge SOMETHIN 

&  Sguint menggondol uang rampokan didala 
kumpul mendjadi satu dengan anak2 Neptune..... Bea pe ad 

5. Suatu barang kepunjaan orang itu telah djatult.4...oocesses 

-—- O" Dooley telah memanggil2 saja. Djika dia melihat muka saja, 

  ITS A TWENTY- Bean Dn Hey! YOU OROPP2D THIS. 
DAVGUMMIT, HE'5 GONE! 
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—. Hey. Engkau 

ini. 

— Inilah uang kertas dari 
20 dollar. 

mendjatuhkan 
Kurangadjar, dia telah meng- 

hilang. 

: Roy Rogers A5 

  

  

  

      ding betul jaitu vitamin A. Bi. B2 Ba CD. 

Nicotinamid dan Pantothan Calcium: - 
RASANJA ENAKI         

  

            . PABRIK FARMASI RATHKAMP. —           
  

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit, seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berhasil. Harga 1. Botol Rp. 20—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ......oooocoooooo 
Pil Viramin buat pereiipuan jang dapat penjakit keputihan 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki 
Salep tjantik hilangkan .hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

   

  

    

  

    

   

    

   

  

    

    
   

   

   
   

   

  

    
   
   
    

   
   
   
   
   
   

    

  

Rp. 15.— 
25 ,— 
10.— 

Ea Ke ba In Eka Rp. 20— & », 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ........ » 10-— 
Obat Bikin PAKAN dna AA KA Na una » 10— 
Ngajak Gatal Rp3 LA SKAPEN 1g ea ea Ao Kang n 1O— 
Minjak bikin rambut pandjang dan BEMUK oo... oo ». 10.-— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan 

Mba Kena KANAN Aa etan peni an  A UR Ae Bgn 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu 
at Ioi In ARA Ba REA Hen dee ana Da an Ne SN 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 104. 

TABIB MAWN Tamblong 40 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
sesuruh Indonesia. 
AGEN - AGEN.: 
Universal Stores,. Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Tako Solo, Dji. So- 

srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Yong, Petjinan 81, Jogja: Toko ObateThay An Tjon, Petjinan 66. 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 
Semarang. 

». 50.— 
2.7 50— 

25.— 

  

  

  

  

  

Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- 
ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman2 ig. 
gampang sekali mendjalar. 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter-   

M.. ALI 

utama. penderita. penjakit-.itu harus disingkirkan darj per- 
gaulan umum. 
Untuk menentang sesama manusia, agar penjakit itu dja- 
ngan mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur 
saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW 
WAN”, jang telah banjak berbukti kemandjurannja, guna 
menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja- su- 
rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan 
pil jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah tersiar di Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN”  pro- 
ducfie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 

jang mengagumkan. 'Memudjikan dengan hormat, 
BOTAYS, Kunming (Cbina) 

Harganja pil itu per blik Rp. 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanan harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wissel (vrij ongkos kirim) ke seluruh Indonesia. 

PUSAT PENDJUAL: 

Toko Ohat TIO SENG HIM, Petudungan 43 - Semarang 
Agen di: 

Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107. 
Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong Goan 
weg No. 11B. ' : 
M € dan LIE LIAN HIN, Kong Foe-straat no. 1.     

| BESOK MALAM PREMIERE 
| METRopote 5.72 7 am 

| PP JEANNE : 
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  | Kissah Wild-West jang menggempar- 
kan! Penuh 'aksi didalam kota di- 
mana berkeliaran pendjahat2 ulung 

dalam. tatawarna jang. indah ! 

"ae A2 OT tb) 
Betty Hutton — Ralph Meeker 

"SOMEBODY LOVES ME" «Color? 

INI MALAM D.M.B. 

REX Ba HER SRpI 
Dan Dailey — June Haver 

» THE GIRL NEXT DOOR” 

SY am aa, 
DJAGALAN 7.00 - 9.00 (17 th.) 

Film Tiongkok bahasa Hokkian 

SIN TAN SA GO NiO” 

Lautan penuh bahaja mengantjam. 

Kapal2 maut mengintai mangsanja 'N| 

Kissah seorang pelaut 

perkasa 

kan datang:  Sylvania 'Mangano 

Vittorio Gassmann dalam 

“THE WOLF OF SILA” 
Sebuah film Italia bermutu  €nggi 

tentang sentimep dan rasa dendam 

jang meresap dalam darah dari pen- 

duduk Calabria ! 
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ivpe Perti. SEMARANG”, Idzin No, 1492/111/A/ITR, 
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