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wa kedua or: 
mengchawat 

tang reaksi2 terhadap 

  

uh AFP mewartakan ten 
usaha kaum | 

wanita Mesir unt memperoleh 
hak memilih itu. 

f lemen, hari Kemis mengirim kawat 

aa 
E
T
”
 

Seta
dimo

dita
, 

kepada wanita Mesir.” — 
z 

“Selandjutnja pembesar? keagama- 

tindakan para pemogok itu dengan 
mengatakan mereka itu orang2 ,,jg 

puasa diluar rumah mereka sendiri 
hal mana bertentangan dengan adja 

, ran2 dan tradis'2 agama Islam. 

“ag Dalam pada itu organisasi wanita 
Pena j Mesir hari Kemis memer'ntahkan 

# mereka jang mogok untuk pulang 
“ kerumah. (Antara—Reuter). 

Sayed Djalal, bekas anggauta Par 

|. kepada presiden Mohammad Nadjih 
jang bunjinja demikiah: ,,Biarkan 8 
Orang wanita jang mogok itu mati 
dari pada memberikan hak memilih 

an Un versitet El Azhar mentjela| 

' tidak bersopan santun” karena ver- | 

Igauta baru tsb. dan 

DI LONDON 
|Sovist Uni dan 
I'diakui sebagai 

  

|durkan Diri 
K- H. DEWANTORO ' dalam 

suratnja kepada Ketua Parlemen 
| menjatakan, bahwa ia mengundur 

jl kan diri sebagai anggauta Parle 
men mulai. achir Maret ini, ber 
hubung dengan nasehat dokter, 
bahwa Seet DaANa tidak mem 
bolehkan dia aktif lagi sebagai 

|anggauta Parlemen, K.H. Dewan- 
toro adalah anggauta Parlemen 
berasal dari anggauta Dewan Per 
timbangan Agung dan tidak ter 
gabung dalam sesuatu partai atau 
pun fraksi. : 

Dalam pada itu anggauta baru 
dari fraksi PSH, pengganti almar 
hum Wondoamiseno, jaitu Jakin 
Intan Permata hari Djum'at kema 
ren diambil sumpahnja oleh Ke- 
tua Parlemen. 

Dengan telah disumpahnja ang 
mundurnja 

anggauta2 . Mr. Sumanang dan 
K.H. Dewantoro, maka diumlah 
anggauta-sidang ada 218 orang. 

(Antara) 

KEADAAN PERANG 
DI SYRIA. 

Sebagai dari adanja mberon- 
takan dari sukubangsa Druze da- 
lam bulan jang lalu, berb2tai ba- 
gian dari Syria telah dinyatakan 
dalam keadaan perang. Diantara-   pja termasuk beberapa kota seper 
ti Homs dan Aleppo. 

  

Adanja 

dun sean ena Jumpa ae HEMAT 255, Mb 
(000 SIAUW GIOK TJHAN dari Seksi Perekonomian Parlemen 

mengenai peraturan Menteri Perekonomian tentang sjarat2 baru 

Utk Brantas Parasit2 

Jang Tjuma Ongkang2 
Pendapat Siauw Giok Tjhan Mengenai 

Sjarat2 Baru Bagi Papar tra 
ente 

| Kemis hanja menjatakan, bahwa pemerintah Pekin: 
|tudjui rentjana Barat jang menghendaki konperensi itu diadakan 
dalam gedung ,,Palais des Nations”. 

“Ki Hadjar Un- 

lam perdjalanannja 
'ka Serikat, di mana2 penduduk me- 
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tersiar kabar tentang selisih paham antara 
(RRT jare disebabkan oleh karena RRT tidak 

isalah-satu negara ,,5 Besar” dalam konperensi jang 
di Djeneva. Pengumuman dari Moskow malam 

Desas-desus tentang selisih paham 
antara Sovjet-Uni dan RRT telah 
makin tersiar setelah John Foster | 
Dulles dalam konperensi persnja icr 
achir menjatakan bahwa konperensi 
Djenewa itu mungkin akan terham- 

wa dengan kegagalan Sovjet Uni da 

bagai salah-satu negara besar. Beri 
ta2 tentang selisih - paham antara | 
Sovjet Uni dan RRT itu telah me-| 
nimbulkan keheranan di London, | 
demikian dikatakan oleh kalangan 
diplomatk Inggris, oleh karena 
Orang” di London sedianja berpen 
dapat, Peking tentulah merasa gi-' 
rang dengan usul Bara tsb supaja 
konperensi diadakan dalam. gedung | 
jang mendjadi kepunjaan PBB. Yg 

Dalam pada itu Sovjet Uni telah 
mengusulkan supaja  bahasa2  Ing- 
gris, Rusia, Perantjis dan Tionghoa, 

dipakai sebagai bahasa resmi dalam 
konperensi  Djenewa pada tgl. 26 
April jang akan datang, demikian 
hari Kemis diberitakan - oleh kala 
ngan kementerian luar negeri Peran 
tjis. di Paris. 

Menurut - kalangan tsb, usul itu 
termuat dalam  memorandum Sa- 

vjet jang hari Rebo telah disampai- 

kan kepada Charles Bohlen, duta be 
sar Amerika di Moskow. 

Amerika tetap akan me- 
nentang masuknja RRT 
dalam PBB. 

Sementara itu Amerika Serikat 
akan tetap menentang setiap saran 
dalam konperensi “Djenewa jang 

menghendaki RRT mendjadi anggo- 
ta PBB sekalipun ditukar dengan 
suatu persetudjuan di Indo China, 

demikian dikatakan oleh delegasi 
tetap Amerika di PBB, Henry Ca- 

bot Lodge, dalam konperensi pers 
hari Kemis. 

Atas pertanjaan, apa jang ia akan 

lakukan djika RRT -menjarankan 
hendak menukar keanggotaannja da 
lam PBB dengan suatu penjelesaian 
soal Indo-China dim. konperensi jg 
akan diadakan di Djenewa itu, Lod- 
ge mendjawab bahwa Amerika pas- 
tilah akan menentangnja. 

Selandjutnja -dikatakan, bahwa. da 
keliling Ameri 

nentang scal keanggotaan RRT da- 

— I|Desas-Desus Adanja Selisih Faham An- 
(itara Rusia-RRT Mengenai Konp. Djeneva| 

telah menje- | 

bat oleh karena RRT merasa ketje-| 

lam usahanja supaja RRT diakui sel 

bagi pengusaha nasional untuk digkui sebagai importeur berdasar 

dengan ,.ongkang 

Pindah Ke 

(Cyprus? 

— Markas Besar Inggris 

Susy Sa enangan 
SUATU  konperensi jang sangat 

rahasia antara para pemimpin  mili- 
ter Inggris di Timur Tengah telah 
berachir. hari Kemis, setelah ntem- 

bitjarakan masalah untuk membuat 
Cyprus. mendjadi markas besar ko- 
nrando Inggris di Timurs Tengah dji 
ka terusan Suez ditinggalkan. Jang 
ikut serta dalam konperensi “itu “ia- 
lah djenderal Sir Charles: Keighteiv, 
panglima besar angkatan darat Ing- 
gris di Timur Tengah, Air Marshall 
C.V.R. Pelly, komandan angkatan 
udara “ Inggris di Timur Tengah, 
kwartirmeester djerideral Sir Ouvry 
Roberts dan anggauta angkatan uda 
ra untuk urusan perlengkapan dan 
organisasi, Air Chief Marshall Sir 
John Whithworth Jones. : 

2. (Antara—UP). 

  

Aku Bermimpi.. 
Kelana nga Ga- 
dis Jg Serba Merah 

JOE MC GEEVER sadalah 
seorang buruh tambang batu 
bara “dari Skotlandia Ing- 
gris) jang berlajar keseluruh 

impiannja jang bersepatu me- 
rah, bersarung tangan merah 
dan mendjindjing tas merah. 
Sewaktu - sampai di Selandia 
Baru, dia melandjutkan ' per- 

| djalanannja- dengan — kereta- 
api. Dari stasiun Wellington, 

' kereta-api membawanja -kea- 
rah Utara dan berhentilah 

retc itu distasiun Auck- 
land. Setibanja disana dia 
bergegas2 turun sambil meli- 
hat. dengan penuh. “harapan 
kekiri dan “kekanan. Tibua2 
impiannja terkabul. Terlihat- 
lah olehnja gadis jang berse- 
patu merah, bersarung  ta- 
ngan merah ' dan membawa . 

   
        

  

    
     

   

    

dia mendekati gadis “itu dan 
masing2 memperkenalkan di- 

tahu, bahwa gadis jang baru 
dikenalnja itu adalah sahabat 
penanja 

ma bernama Esme Trembhath. 
Pertemuan jang sekonjong2 
dan mengedjutkan itu telah 
menimbulkan — keakrapan se- 
demikian rupa, sehingga 
orahg menduga bahwa mere- 
ka akan melangsungkan per- 

N kawinan, 

  

  

Waktu Semalam 

tas merah. Dengan gembira $ 

ri. Dan baru sesudah itu, dia $ 

  

. 

(penfriend) jang la- 1     

Iprimair, maka 

keachlian dan liguiditeit perusahaan, menerangkan kepada .,Anta- 
ra”, bahwa penetapan sjarat2 jang dititik-beratkan pada kesanggu- 
pan importir untuk melaksanakan sendiri 

| dua kesan, jaitu: a. untuk memberantas sistim strooman dan b. un-. 
tuk mentjegah exces jang menimbulkan segerombolan parasit jang 

2” bisa mendapatkan penghasilan dari pendjua- 
lan lisensi dan fasilitet2 kepada pengusaha2 asing jang mestinja 
ditudiukan untuk memadjukan perusahaan nasional. 

usaha2nja itu memberi 

Dengan keluarnja perautran itu, 
menurut Siauw Giok Tjhan timbul- 
lah pertanjaan: Bagaimanakah pe- 
laksanaan pengawasannja, sebab na 
sil atau tidak berhasilnja maksud 
peraturan itu sebagian besar tergan 
tung pada pengawasan jang akan di 
dijalankan oleh Pemerintah. 

Dan disamping itu menurut Siauw 
timbul pula persoalan: Apakah sja- 
rat2 jang ditentukan dalam 'peratu- 
ran itu berlaku surut, djika berlaku 
surut sampai kapan, ataukah waktu 

berlakunja masih akan ditetapkan? 
Apakah masih berlaku djuga s'stim 
indent-order, jaitu pesanan pengusa 
ha asing dengan perantaraan peng- 

usaha nasional dengan perdjandjian 
bahwa  financieer'ng, kwalitet ba- 
rang dan leverancier biasanja diten- 
tukan oleh pengusaha asing, jang 

|. menuru, Siauw Giok Tjhan dalam 
prakteknja adalah pendjualan I'sen- 

si jang .dilegalkan?”  Djika sistim 
indent-order itu berdjalan terus, apa 

kah #hakekatnja tidak  bertentangar 
dengan sjarat2 jang d'tentukan da- 

lam peraturan Menteri Perekonomi- 
an itu? 

Tindakan Pemerintah jang diten- 
tukan dalam peraturan itu dengan 
disertai pengawasan jang keras bisa 
diramalkan akibatnja jang langsung, 
jakni pengurangan djumlah importi 

nasional, - demikian Siauw Giok 
Tihan. Tetapi karena  kemadjuan 
dalam usaha mengalihkan ekonomi 

kolonial ke-ekonomi nasional tidak 
lah dapat diukur dengan besar atau 
ketjilnja djumlah importir nasional, 
tetapi seharusnja diukur dengan me 

nngkatnja kekuatan pembeli dari 
sa 4 Hrakjat terbanjak dan tjukup besarnje 

dunia untuk  mentjari gad's “$ persediaan barang2 keperluan hidup 
kurangnja  djumlah 

importir nasional itu — menurut, 
Sauw Giok Tjhan tidak boleh men 

djadi rintangan untuk lantjarnja usa 
ha membangun ekonomi nasional. 
Mereka jang tidak. 'memenuhr-sja- 
rat2 untuk mendjadi importir dapat 
dikerahkan dilapangan lain jang ber 
guna untuk pembangunan ekonomi 
nasional itu, demikian Siauw Giok 
Tjhan. (Antara). 

PERANTJIS AKAN PUNJA 
BOM ATOM. 

Menteri pertahanan Perantjis, Re 

ne Pleven hari Rabu menerangkan, 
bahwa pemerintah Perantjis — dalam   

Yonggaran     
bulan2 jang akan datang mempela 
djari setjara mendalam kemungkinan 
kemungkinan untuk memprodusir sen 
djata2 atom bagi negara: jang pen- 

iting seperti Perantijis. 
Dikatakan, bahwa studie sematjam 

itu paling lambat akan harus dimu 
lai sebelum diadakan persiapan2' utk 

belandja negara tahun 
1955, Penjelidikan2 om militer ha 

'nja dapat dilakukan djika sjarat2 te 
tentu dipenuhi. Ditundjukkan oleh 
“menteri Pleven, bahwa selama wak 

ter terentu Peranjis tidak mempunjai 

Ijukup bahan2 untuk melakukan pe 
Injelidikan tersebut, 

lam PBB. Menurut Lodge, kalau per 

lu Amerika akan menggunakan dju 
ga hak vetonja untuk mentjegah 
RRT mendjadi anggota PBB. 

(Antara—AFP). 

& 

: Andjuran Ham- 
marskjoeld 

Djangan Hentikan Kon- 
perensi Djeneva Mes- 
kipun Andaikata Gagal 

SEKRETARIS djenderal PBB, 
Dag Hammarskjoeld hari Kemis 
mengatakan bahwa meskipun se 
andainja Konperensi  Djenewa 
nanti gagal, prinsip berunding hen 
daknja  djangan ditinggalkan. 
Hammarskjoeld memberikan an- 
djuran diatas dalam suatu djamu 
an makan dari ,,Pilgrim's Socie- 

?. di London. ikatakannja 
lebih djauh bahwa dalam Piagam 
PBB telah ditentukan bahwa ke- 
Gua dunia, Barat dan blok Sovjet 
harus bertemu setjara teratur “di 
belakang medja konperensi. 

Mengenai konperensi Dienewa 
itu ia mengatakan bahwa meski 
pun mungkin konperensi itu sa- 
ngat sulit, perundingan2 djangan 
dihentikan untuk segera menjusun 
persetudjuan perdamaian bagi 
Korea, ' 

Mengenai Piagam PBB, .Ham- 
marskjoeld mengatakan hendak- 
nja Piagam itu hendaknja ..lebih 
dianggap sebagai suatu pernjata- 
an prinsip2 dan tudjuan2 dari 
pada suatu konstitusi jg berlaku 
bagi seluruh dunia.” 

Dikatakannja lebih djauh bah 
wa PBB bukanlah suatu negara 
super atau pemerintahan dunia 
atau barang lain sematjam itu. 
Piagam PBB adalah suatu  kom- 
promi, kata Hammarskjoeld, dan 
salah satu dari ketentuannia jang 
paling utama ialah bahwa negara2 
jang mempunjai  bermatjam-ma- 
tiam sistim politik ' berkumpul 
dan “ menjelesaikan  pertikaian2 
dunia dengan djalan damai. 

(Antara-AFP) 

Amerika sampaikan lapo- 
ran Komando PBB. 

Sementara itu Amerika Serikay pa 
da hari Kemis telah menjampaikan 
kepada PBB laporan terachir dari 
komando PBB urusan repatriasi ia- 
wanan2 perang Korea dengan tjata- 
tan, bahwa kira2 22.000 orang ta- 
wanan pihak Utara tidak mau d'ipu 

PARA DIPLOMAT  Djepang di 
negara-negara Asia dalam konperen 
sinja selama 3 hari di Bangkok te- 
lah memutuskan, bahwa  Djepang 
harus mengambil langkah2 untuk 
menurunkan harga2. barang2 jang 
diexportnja. Keputusan ini diambil 
berdasarkan laporan kepada konpe- 
rensi jang antara lain menjatakan, 
bahwa sulitnja barang2 Djepang di 

ini disebabkan oleh karena Djepang 
harus mengimport beras dan bahan2 

| makanan lainnja jang tinggi harga- 
  

| Lembaga 

4 Kon. Bet      

Nah 

san Kunsten en 

  

  

nik setelah mengalanu penjerangan 

    

Marakesh. Seperti dikabarkan, belum 

Arafa telah dilempar granat oleh seorang jang tak dikenal, jang untung 
tak mengenai sasarannja. Tjalon pembunuh sultan ini kemudian telah di 

tembak. mati ditempat itu djuga. , 

      

         

        
    
   

Gambar Sultan Maroko, Sidi Moulay ben Arafa, dipotret beberapa m:e- 
atas dirinja di. mesdjid Berima di 
lama berselang, sultan Mouley- ben 

  

Masjarakat Diminta 
Djaksa: 

disekitar soal tsb., ketjuali hanja 

ngetahui persoalan sesungguhnja, 

Apdbila  ternjata benar terdjadi 
pendjualan lisensi2 jang sesunggulh- 
nja termasuk perbuatan jang di la: 
rang, maka terhadapnja sudah pasti 

akan diambil tindakan2 tegas beru 
pa tindakan  polisionil, baik terha- 
dap- pendjual “maupun  pembeli2nja, 
sebab hal jang demikian itu sudah 
pasti mempunjai akibap dap pengu- 
ruh terhadap “harga. barang2 jang 
berarti pula: merugikan bagi masjax 
rakat. Dalam “hal ini Djaksa Tinggi 

Sunarjo. mengharapkan “ perhatian 
serta meminta: bantuan dari pihak 
masjarakay sendiri guna melaporkan 

segala “sesuatu- jang “diketahuinja df 
Sekitar hal2 dan perbuatan2  terta i 
rang jang dilakukan oleh siapa sa 
dja, misalnja dalam soat' djual-heli 
Fsensi2 dan sebagainja. Sea 

    

   . Mengenai kemungkinan terdj: 
dinja pelanggaran2 dilapang har 
ga barang2 mendjelang tibanja 
hari Lebaran jang akan datang. 
misalnja dinaikkan harga barang? 
oleh para pedagang oleh Djaksa 
Tinggi diterangkan, bahwa penga 
wasan terhadap peredaran harga 
barang2 terus dilakukan setiara 
tertentu. Terhadap orang2 dan 
atau pedagang2 jang sengadja me 
ngambil kesempatan menaikkan 
harga barang?-nja dengan tiada 
semestinja, misalnja  mendjelang 
hari2 Lebaran jang akan datang, 
sudah pasti tidak akan ditinggal- 
diamkan, tetapi akan diambil tin 
dakan2 semestinja. 

Untuk mentiegah kemungkinan 
terdjadinjia pelanggaran2 — harga 
jang demikian itu, Djaksa Tinggi 
Sunarjo memperingatkan agar 
para pedagang diangan mendia- 
lankan #perbuatan2 jang bersifat 
melanggar peraturan itu, supaja 
terhadapnia djangan sampai perlu 
didjalankan tindakan2 jang akan 
menjusahkan mereka sendiri. 

: (Antara) 

WAKIL2 DARI TEHERAN SE- 
MUANJA PRO-SHAH SEKI- 

TAR HASIL2 PEMILI- 
HAN DI IRAN. 

Menurut pengumuman resmi 
jang dikeluarkan di Teheran pa- 
da malam Diumat, hasil2 ter- 
achir dari pemilihan2 di Iran me- 
nundjukkan, bahwa 12 orang ig. 
terpilih didaerah-daerah pemilih- 
an Teheran semuanja adalah dari 
golongan2 jang pro-Shah. 

Seorang diantaranja jang men- 
dpat suara ' terbanjak, . jaitu 
86.000, adalah Haeri Zadeh, se- 
orang penentang hekas perdana 
menteri Mohammad Mossadeg. 

  

langkan. Laporan jang meliputi se- 
mua segi pekerdjaan repatriasi tawa 
nan2 perang Korea itu d'sampaikan 
kepada PBB dengan permintaan su- 
paja diedarkan kepada para anggo- 
ta. Laporan komisi netral urusan 

repatriasi mengenai has'I2 pekerdja 
annja di Korea diduga akan di- 
umumkan oleh PBB dalam - waktu 
jang dekat. Seperti diketahui, dalam 

laporan komisi netral ini terdapat 
beberapa petundjuk, bahwa ada se- 
djumlah tawanan2 perang Tionghoa: 
dan Korea Utara 'jang tidak menda 
pat kesempatan “untuk menerima 
pendjelasan2. "Menurut kalangan jg 

tertentu di PBB, inisiatif ” Amerika 
Serikat untuk menjampaikan lapo- 
ran komando PBB di Korea itu 
mungkin dimaksudkan untuk meng- 
imbangi laporan komisi netral tadi.       

(Antara—UP). 

nja pula. Konperensi jang dipimpin' 
oleh duta besar Djepang di Muang 
Thai, Ichira Ohta, ini telah berachir 
pada hari Rebo jl. dan . dihadliri 
oleh duta-besar2 Djepang di Austra 
lia, Taipeh, Pakistan, Indonesia dan 
Ceylon, konsul2 Djepang di Ra- 
ngoon, Singapura, Hongkong, Cal- 
cutta dan Bombay dan direktur djen 
deral kementerian luar negeri Dje- 

djual dinegara-negara “Asia ialah' pang. Duta besar Djepang di Thai, 
oleh karena harganja tinggi dan, Ichiro Ohta, menerangkan, bahwa 
:tingginja barang2 export Djepang konperensi menganggap — masalah 

perdagangan sebagai salah satu ma- 
salah jang terpenting dan dalam hu 
bungan ini telah memutuskan untuk 

          
: sia 

Kebudayaan Indone 
aesaseh Genootschep 

Wetanach eng 

) Tindakan -Tegas Thd 
Pendjual2 Lisensi 

Bantuannja-Seruan 
Tinggi 

DJAKSA TINGGI Sunarjo berkenaan dengan senrakin ramai 
nja suara2 disekitar terdjadinja disana-sini pendjualan lisensi2 oleh 
segolongan tertentu, atas pertanja an menerangkan kepada, ..Anta- 
ra”, bahwa sampai saat ini ia belum menerima laporan2 Konkrit 

baru mendengar suara2 diluaran 
sadja. Walaupun demikian, Djaksa Tinggi Sunarjo menurut kete 
rangannja lebih djauh, menaruh ' perhatian penuh terhadap soal ini 
dan segera akan memerintahkan melakukan pengusutan guna me 

Demonstrasi 
Anti PBB 

KIRA-KIRA 1009 orang pen 
duduk Rebo malam mengadakan 
demonstrasi di tengah2 kota Tel 
Aviv jg mentjela djenderal Vagn 
Bennike, ketua rombongan penin 
djau Palestina dari PBB. Semula 
demonstrasi itu memprotes ada 
nja wakil Djerman Barat di Israel, 
jaitu anggauta Madjelis Rendah 
Djerman Barat Dr. Franz Bohm. 
Lalu para demonstran djuga me 
nentang Yagn Bennike berkenaan 
dengan terdjadinja peristiwa pem 
bukaan Pati : lah dapat merusakkan 35 buah 

8 “di padan Hii ser. Ipesawat2 Perantjis.-Jang-27- buah, 

Bennike dan rombongannja ditu 
duh tejah mengatur insiden2 per 
batasan antara Israel dan nevsara2 
Arab. Demikian menurut seorang 
pembitjara dalam demonstrasi 
itu, Seorang pembitjara lain, jaitu 
wakil komunis dalam Parlemen 
Israel, Meyer Wilner, menuduh ! 
Amerika Serikat telah melakukan 
tekanan2 kepada Israel untuk 
mengadakan hubungan2 diplema- 
tik dengan Bonn. 

Dalam pada itu suatu sumber 
resmi di Tel Aviv Rebo malam 
mengatakan bahwa Israel kini ber 
maksud untuk memadjukan per 
istiwa, dimana 11 orang pendu 
duk Israel dibunuh oleh “orang2 
Arab dipadang pasir Negev baru2 
ini, kepada Dewan Keamanan 
PBB. Diplomat2 Israel di London, 
Washington dan Paris telah men 
dapat instruksi untuk mengatakan 
kepada pemerintah2 itu bagaima | 
na gentingnja situasi dan penting 
nja peristiwa Negev itu. 

Dalam pada itu perdana men 
teri Israel Moshe Sharet  djuga 
telah mengundang ketua rombo 
ngan penindjau PBB di Palestina, 
djenderal Vagn Bennike, untuk 
mengadakan pembitjaraan jang 
penting. (Antara-AFP) 

  

2 Matjam 
Pegawai 

Ada Jg Tjuma Duduk? 
Sadja— Ada Jg Kebanja- 

kan Pekerdjaan 

WIWOHO, ketua panitia forma 
si dari DPRD Jogjakarta mene 
rangkan kepada Antara, bahwa 
panitia tsb. tidak mungkin menje 
lesaikan pekerdjaan jang dipikul 
kan oleh DPRD untuk menindjau 
dan menjusun formasi dalam ka 
langan pegawai pemerintahan dae 
rah Jogjakarta dalam batas waktu 
jang telah ditentukan, ialah tiga 
bulan. Batas waktu itu kini ham 
pir habis, tetapi ternjata pekerdja 
an panitia tsb. belum mentjapai 
hasil jang diharapkan. Hal ini, 
menurut Wiwoho, disebabkan ke 
sulitan2 jang dihadapi oleh pani 
tia mengenai 'pergeseran2 jang 
perlu diadakan dikalangan pega 
wai, jang pada umumnja mereka 
itu segan atan keberatan umtuk 
Mn dari  kedudukannja 
sekarang kepada tempat kedudu 
kan lain. , 

Menurut Wiwoho pergeseran 
tempat kedudukan dikalangan pe 
gawai itu dimaksudkan agar supa 

Djepang Harus Turankan Ilarga2 Baran 
menasehatkan kepada pemerintah su” 
paja berusaha menurunkan 
barang2 export Djepang. 

Sementara itu wakil 
menteri luar negeri Amerika 

kan, bahwa djika Amerika Serikat 
tidak mengurangi rintangan? 
ditudjukan terhadap pemasukan ba 
rang2 dari luar, maka   

  
harga2 /rapkan akan 

, Djepang ti-i bekas duta besar Amerika 
dak akan mampu membajar pemba- di Djepang. (Antara—AFP). 

Bantulah 

DOMPET MERAPI     

Dienbienphu 
Penghentian Tembak Merem bak Utk 

Menolong Serdadu2 Jane Luka? 
BAIK FIHAK PERANTIJIS dan Vietnam (Ho) hari Kemis 

kemaren dulu dengan spontaan 
sementara dalam pertempxran2 

mengadakan  gentjatan 1 sendjata 
sekitar Dien Bien Phu, ketika 

pesawat2 palang merah Perantjis mengangkuti serdadu2 ig luka2 
ketempat jang aman. Seorang dju ru-bitjara militer mengatakan bah 
wa pesawat2 terbang ambulans dengan regu2 paling merah dida 
ratkan diperbentengan2 'jg telah mengalami penembakan2 dengan 
maksud untuk mengeluarkan jg 
Perantjis terhadap kedudukan2 
Phu dihentikan. Sebaliknja fihak Vietminh 
kan tembakan2 mereka. 

Gentjatan sendjata hari Kemis 
itu ialah gentjatan jang — kedua 
dalam peperangan selama 5 hari, 
meskipun untuk itu tidak ' diada 
kan tindakan2 resmi sebelumnja. 
Beda dengan gentjatan sendjata 
pada hari Minggu jl. Pada waktu 
itu fihak Vietminh, sebelumnja 
mengadjukan permintaan kepada 
Perantjis untuk menghentikan tem 
bak-menembak supaja dapat me 
ngangkuti majat2 dan jg luka2. 

Mengenai djalannja pertendpu 
ran2 lebih  landjut dan  adanja 
serangan2 baru dari fihak Viet- 
minh, komando tinggi Perantjis 
hari Kemis tidak mau memberi 
kan ramalan2?-nja. ' 

Korban2 pada kedua be- 
lah f hak. 

Sementara itu. komando Vietnam 

(Ho) mengenai djalannja pertempu- 
ran2 ini telah mengeluarkan sebuah 

komunike jang disiarkan oleh radio 
Peking. 

Komunike itu mengatakan bahwa 
dalam 15 hari jang pertama dari bu 
lan Maret Vietnam telah merusak- 

kan pesawat  Perantjis jang ke-106 
27 buah di Dien Bien Phu: 78 buah 
dalam serangan2 ' terhadap  Catbi 

dan Gialam pada tgl. 4 dan 6& Mu- 
ret dan jang lainnja dalam  seru- 
ngan2 lain pada tgl. 9 Maret. 

Mengenai “korban2  Peranijis di 
Dien Bien Phu,  komunike itu me- 
ngatakan ada 1300 orang. 

Sebaliknja kalangan2 militer Pe 
rantjis mengatakan bahwa menurut 
perkiraan2 mereka korban2 fihak 
'ietnam di Dien Bien Phu sampai 
berdjumlah 12.000 orang. 

Lebih djauh Reuter mewarta 
kan tentang siaran radio Vietnam 
(Ho) jang mengatakan bahwa sam 
pai tgl. 17 Maret, di Dien Bien 
Phu pasukan? rakjat Vietminh te 

seperti diterangkan diatas, sampai 
pada tgi. 15 Maret j.l., sedangkan 
pada tgl. 16 dan '17 Maret 8 
buah. 

Menurut siaran radio Vietminh 
diatas, pada tgl. 17 Maret il. pe 
sawat Perantjis didatangkan dari 
Hanoi untuk menghudjani bom2 
kepada pasukan2 Vietminh dise 
kitar Dien Bien Phu. Dalam per 
tempuran2 ini pasukan2  rakjat 
Vietminh berhasil merusakkan 5 
buah nesawat, jang terdiri dari 2 
buah pembom? ringan B-26, 2 
buah pesawat pengangkut Dakota 
dan 1 buah pembom pemburu 
Bearcat. Sementara itu artileri 
Vietminh terus-menerus menem- 
baki lapangan terbang Perantjis 
di Dien Bien Phu dan berhasil 
merusakkan 1 buah pesawat pe- 
ngintai Morane. 

Pada tgl. 16 Maret 2 buah 
pesawat Perantjis dirusakkan. 

Lebih djauh diwartakan pula 
oleh siaran radio itu bahwa di 
Dien Bien Phu 2 kompi pasukan2 
Uni Perantjis telah menjerah. 

Djenderal Reynold ke 
Washington. 

Sementara itu dari Saigon oleh 
Reuter diwartakan bahwa diende 
ral Wilbur C. Reynolds, kepala 
misi “bantuan. Amerika “di Indotji 
na, hari Djum'at kemaren mening 
galkan  Indotjina menudju ke 
Washington. 

Maksudnja katanja ialah untuk 
membitjarakan bagaimana Ameri 
ka dapat menambah bantuan2 
ekonominja kepada Indotjina di 
dalam rangka FOA. Bertalian de 
ngan ini Harold Stassen, kepala 
FOA telah mendjandjikan bahwa 
Indotiina akan menerima bantu 
an ekonomi sebanjak 25  djuta 
dollar. (Antara-Reuter) 

  

ja para pegawai itu masing2 mem 
punjai pekerdjaan jang tertentu. 
Hingga sekarang banjak diantara 
pegawai2 itu jang tidak mempu 
njai tugas tertentu sehingga. mere 
ka ,,hanja duduk2” dikantor. Se 
baliknja banjak pula diantara pe 
gawai jang membanting tulang 
karena terlalu banjaknja pekerdja 
an jg dipikulkan kepada mereka. 

Kini oleh panitia formasi itu 
sedang ditindjau susunan pemerin 
tahan daerah Jogjakarta seluruh 
nja untuk mengetahui bagian2 
mana jang masih kurang pegawai 
dan bagian2 mana jang kelebihan 
pegawai. 

Seperti diketahui, panitia forma 
si itu dibentuk oleh DPRD Jogja 
karta 3 bulan jang lalu dengan 
maksud mengambil langkah2' ke 
arah menjehatkan susunan peme 
rintahan daerah Jogjakarta. 

g Exportnja 
ngunan pertahanannja, jang di ha- 

dipergunakar” untuk 
menentang komunisme. — Achirnja 
Murphy menjatakan, bahwa djika 

pembantu | Djepang tidak dapat mendjual lebih 
1 Seri- (banjak barang2?nja ke Amerika Seri 

kat, Robert Murphy, menjatakan pa! kat dan Asia Tenggara, maka desa 
da malam Djum'at, bahwa Ameri-! kan2 untuk mengadakan 
ka Serikat harus menurunkan bea ngan dengan 
tjukainja untuk membeli lebih ba- | lebih kuat. Murphy mengutip kete. 
njak barang2 dari Djepang. Dikata- rangan tsb 

perdaga- 
RRT akan mendjadi 

dari pidatonja jang akan 
diutjapkan — dimuka — perhimpunan 

jang | Djepang/Amerika, 
Seperti diketahui, Murphy adaiah 

Serikat 

luka. Dalam waktu ini serangan2 
Vietnam (Ho) disekitar Dien Bien 

djuga Jalu menghenti- 

Pembesar2 USA 

Akan Dibunuh 
Antjaman 'Orang2 

Puerto Rico 
PADA malam Kemis dan Ke- 

mis pagi kira-kira 200 orang ang 
gota polisi New York dikerahkan 
untuk mengadakan pendjagaan 
istimewa atas 4 orang pembesar 
Amerika jang terkemuka setelah 
ada antjaman2, bahwa mereka 
mungkin akan diserang oleh 
orang2 Puerto Rico. Empat orang 
pembesar. jang dilindungi oleh 
pendjagaan istimewa ini adalah 
gubernur New York, Thomas De 
wey, wakil Amerika Serikat di 
PBB, Henry Cabot Lodge, wali 
kota Robert Wagner dan anggota 
madjelis rendah dari  Massachu- 
setts (Demokrat), John Kennedy. 

Peringatan tentang kemungki- 
nan adanja pertjobaan utk. mem 
bunuh 4 orang pembesar tersebut 
berasal dari F.B.I. di Washington. 

(Antara-AFP) 

PERTJOBAAN MENTJULIK 
SEORANG BELANDA. 

Kepada pers Major - Mocntar, ko 
mandan Basisko Makassar menerang 
kan kemarin, bahwa tanggal 16 Ma 
ret malam kira2 djam 20.00 sebuak 
isep jang ditumpangi 5 orang pakai 
an seragam dengan ban merah dile- 
ngannja telah tjoba mentjulik seorang 
Belanda pegawai listr'k Ogem dikota 
Makassar, dengan mengatakan bah 
wa ia dipanggil oleh KMK. Pentju 

likan itu telah gagal ketika Belange 
tersebut men'Ipun pihak KMK untuk 
menanjakan kebenaran “adanja perin 

tah supaja ia turut serta kekantor 
KMK malam itu djuga, dimana tali 
tilpunnja segera diputuskan oleh ta- 
mu jang tidak d kenal itu dan memu 
kulnja dengan gagang pistol, tapi pis 

bul kegegeran Tetangga Belanda jg 
bersangkutan segera men'ipun dari 
rumahnja kepada KMK. Waktu se 

pasukan tentara datang gerombolan 

telah menghilang dengan jeepnja. Pe 
ngusutan sedang dilakukan terus. 

tol itu-kemudian-meletus-hingga-tim/   

« EDISI POS. 

Cease Fire Spontaan
 Di: 

  

Djie-Isntes 
Kongres PKI Setudiui 
Penghentian "Keang- 
gautaan Tan Ling Djie 

  

. KONGRES Nasional PKI hari 
Kemis antara lain membitjarakan 
putusan jang diambil Central Co 
mite didalam : sidang “ plenonja 
dalam bulan Oktober tahun jl., 
jaitu jang memperhentikan Tan 

ing Djie dari keanggotaannja di 
dalam Central Comite kar@na ke 
salahan2 jang dilakukannja. - Pu 
tusan Central Comite ini disam 
paikan kepada “kongres oleh 'Se- 
kretaris Djenderal. D.. N. Aidit, 
jang memberikan sebuah referat 
tentang ,,Tan Ling : Djie-isme”. 
Sesudah diadakan: diskusi, putu- 
san Central Comite-atas diri-Tan 
Ling Djie-itu disetudjui dan di 
perkuat oleh kongres. 

P.K.I. akan tuntut ,,Pe 
doman Rakjat.” 

Seterusnja dalam keterangan jg 
diberikannja kepada pers Sek.- 
djen. PKI D. N,. Aidit mene 
rangkan, bahwa PKI akan menun 
tut ,,Pedoman Rakjat”- Makassar 
dan akan minta perhatian Djaksa 
Agung terhadap pengaduan jang 
dikatakannja palsu 'dari Sekdjen 
Masjumi Tautigurrahman. 

Marta Pedoman. Rakjat” Ma 
kassar — menurut Aidit —, telah 
memuat apa jang dinamakan ,,in- 
struksi PKI” jang... dikeluarkan 
oleh Politbiro CC PKI. Perhatian 
Djaksa Agung terhadap pengadu 
an jang . dikatakan e palsy - dari 
Sekdjen Masjumisakan .. diminta 
oleh PKI berhubing, dengan Sek- 
djen Masjumi tsb: sebagai. jang 
dikabarkan oleh ,,Abadi” tanggal 
18-3. telah menemui :. Djaksa 
Agung untuk minta perhatiannja 
atas apa jang dinamakan ,,instruk 
si rahasia” tsb. 

Demikian. menurut keterangan 
D.N. Aidit kepada pers, jang se 
landjutnja menerangkan . bahwa 
jang akan bertindak. atas nama 
PKI dalam penuntutan ini ialah 
Ni: Mudigdo. anggota: parlemen 
fraksi PKI. (Antara) 

»INDIANISASI”  PERUSAHA- 
AN2 ASING DI INDIA. 

Pemerintah India telah minta 
kepada semua kongsi asing di In- 
dia supaja memberi daftar ten- 
tang orang? India jang dikerdja- 
kan diperusahaan2 mereka, demi 
kian diperoleh kabar di New De- 
Ihi pada hari ' Kemis. Permintaan 
ini ialah sesua dengan politik: pe- 
merintah untuk ..meng-Indianisa- 
si” semua perusahaan asing dine- 
geri tersebut. 

  

di Peraritjis mengenai ratifikasi 

Dalam 'konperensi persnya di 
Washington hari Kamis, presiden 
Eisenhower mendapat pertanjaan 
apakah kiranja ia dapat memberi 
kan pendjelasan tentang maksud2 
Ho Chi Minh dalam usahanja se- 
kuat tenaga untuk merebut Dien 
Bien Phu dari tangan Perantjis. 

Presiden Eisenhower tidak ber 
sedia ' memberikan  pendjelasan 
tsb. tapi dalam pada itu ia berang 
gapan bahwa dalam peperangan 
di Indotjina itu telah terdjadi 
hal2 jang aneh, dan bahwa disana 
tampaknja telah terdjadi peroba- 
han jang tak dapat didjelaskan da 
lam rentjana2 Ho ketika pasu- 
kan2-nja semula memukul ke Se- 
jatan dan ke 4 
landjutnja membalik ke 
Bien Phu. 5 

Kekuatiran2 Washington, 
djka Perantjis kalah. 

Lebih djauh oleh wartawan Rcu- 

ter diatas dinjatakan bahwa kemena 

ngan Ho Chi Minh akan mempunjat 

akibat2 jang dramatis” terhadap 

pendapat umum di Amerika Serikut. 

Dan ini akan "memperkuat kritik2 

mereka terhadap Perantjis, tidak sa 

dia mengenai tjara Perantjis melaku 

kan peperangan. di Indotjina pada 

umumnja, tapi terutama dalam kepu 

tusan Perantjis untuk mempertahan 

kan daerah kantong Dien Bien 

Phu. Dalam hubungan ini dinjata- 

kan oleh Scott adanja berita2 jang 

belum dapat dibenarkan bahwa kepu 

tusan Perantjis itu bertentangan de- 

ngan nasehat pengandjur2 militer bit 

kan Perantjis. Dalam pada itu di 

Washington terdapat ketakutan jang 

lebih besar mengenai akibat kekalah 

an di Dien Bien Phu terhadap per 

dapat umum di Perantjis. Di Washing : 

ton ada anggapan bahwa banjak ka 

langan2 atasan Perantjis jang her- 

anggapan bahwa mereka telah sisi 

kat” dalafn peperangan ini dan me 

kesempatan untuk mentjari  djalan 

keluar hampir2 
sadja. 

Djika Perantjis kalah, maka kedu 

dukan orang2 ini akan lebih kuat. 
Dan apa jang ditakutkan ialah bah   wa glalam usaha jang berat untuk 
mentjapai kemenangan diplomatik di 
Dienewa, Perantjis akan terpaksa me 
nunda penanda? tanganannja thd. psr 
setudjuan Masjarakat Fropa sebagai 
akibat tekanan2 Soviet , dengan mem 

pergunakan pengaruhnja melalui pe   mimpin2 Vietminh supaja Perantjis 
menjetudjui perdamaian dengan dj) 
lan berunding”, " 

Barat-daja, lalu se-: 
Dien , 

reka hendak mempergunakan setiap | 

! t 
tan sendjata. 

Akibat2 Jg ,,Dramatis” 
Kemungkinan2 Bila Perantjis Sampai 

Kalah Di Indo China 
WARTAWAN REUTER, Paul Scott, mewartakan, bahwa ha- 

sii2 peperangan di Dien Bien Phu di Washington dianggap meng- 
chawatirkan baik dalam lapangan militer maupun politik. 
sadja ahli2 militer, akan tetapi djuga 
gi dari pemerintahan Eisenhower mengchawatirkan pengaruh2 da- 
ri pada kemenangan Ho Chi Minh terhadap konperensi mengenai 
masalah2 Timur Djauh di Djenewa jad., terhadap perdebatan2 

EDC dan terhadap situasi 
djoangan antara Timur dan Barat pada umumnja. 

Tidak 
angan2 politik terting- 

per- 

Bahaja lain jang lebih dikuatirkan 
lagi di Washington ialah bahwa kc- 
kalahan2 lebih landjut dari Perantjis 
di Indo China akan mengakibatkan 
bahwa Perantjis akan mendesak ke 
pada AS untuk memberikan konsesi? 
nja kepada fihak komunis dengan 
maksud untuk memperbesar kemung 
kinan guna menjetudjui suatu genfja 

Dalam hubungan ini disebut-sebut 
oleh Scott tentang masalah pengaki- 

jan terhadap RRT jang. bagi Peran- 
| tj's akan memudahkan terhentinja ps 

| 

    

t ' 

| 
i 

dengan harga apa « 

  

perangan, akan tetapi susah bagi As 
untuk menjetudjui. Berkenaan dengan 
ini dikuatirkan “akan terdjadinja per 
petjahan anti Perantjis dan AS. (Ar: 
tara — Reuter). 

Ka 

  

katua Dapat 
Bintang 

Karena Menolong Dji 
wa Seorahg Gadis 

SE-EKOR burung  kakatua 
didesa ' Lentini, “pulau Sisilia 
(Italia) telah menjelamatkan 
djiwa seorang anak gadis ber- 
umur 2 tahun, dan Sang Ka- 
katua karena perbuatan ke- 
pahlawanannja “ini akan di- 
beri Medali Keberanian. Be- 
gini: kepahlawanannja: Sang 
Kakatua ' duduk  didjendela. 
Anak ketjil tadi bermain2 di 
djalan depan rumah. Datang 
sebuah" truck» anak “dalam 
bahaja. Kakatua “ melihatnja. 
Ia selundup-sambar dari atas 
djendela turun kedalam tem- 
pat supir. Supir ketakutan. 
Truck disetop dengan menda- 
dak.” Anak selamat. Demigt- 
anlah usaha” binatang jang 
menurut manusia tidak punja 
fikiran itu, jang katanja iju- 
ma bisa menonton sadja ka- 
lau ada ketjilakaan! Sang ka- 
katua lalu terbang kembali 
mentjlok “didjendela. — Pendu- 
duk desa jang melihat upa jg 
terdjadi, berkerumup “di ba- 
wah balkon rumah tadi latu 
berpekiky ,Hiduup: Hiduup!” 
kepada burung jang  berkun- 
tjung itu. Dewan kota setu- 
dju kalau Sang Kakatua Pah- 
Jawan dianugerahi “ dengun 
medali Keberanian.   
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ya peserta dan -menneguins 

- peruntukkan guna menjokong  Kor- 

Pada hari Kemis jang lalu o kira2 djam 19.45, diatas kota Solo dari sebelah Tenggara me . duntjurlah suatu benda | diangkasa ha aan, ai      
   

     

  

" Ilagi, disamping pertand 
» jakan bikin pertandingan psi. 

-PEI 
| Belakangan ini di Semarang ini se 

»Benda Adjaib” , iring diadakan Pertandingan2 bridge: 
'hasilnja untuk amal, untuk korban 
Merapi Jang ikut kebanjakan orang2 
(kulit putih atau bangsanja pembe- 
Isar2, maklum bridge mash belum be | 
gitu popiler dikalangan rakjat. 
| Fihak divisi Diponegoro orisinil 

dingan bridge 
Ini 

permainan asalnja permainan Tiong 
hoa, berasal dari kata2 Pek artnja 
kartu dan Hie jang artinja main. Ini 

“aoi | Permainan memang sudah merata di 

    
marang melihat adanja bend. 
jang bersinar tadi diangkasa. 

CONCOURS  D'ELEGANCE 
MOBIL, BATIK MODESHOW 

ISTIMEWA. | 
Menurut iklan2 jang telah d'muat 

dalam harian ini, para pembatja me- 
ngetahui bahwa Concours d'Elegan- 
ce Mobil dan Batikmodeshow “akan | 
diadakin. pada hari Minggu j.a.d. 
Pameran @'elegance wanita dan mo-| 
bil2 jang terbagus serta Pameran 
Mode Batik diselenggarakan oleh| 
Ikatan Isteri Dokter Indonesia Tja-! 

  

kalangan rakjat Indones'a. Jang Sir- 
takutkan, djangan2 nanti habis 

ada concours pei, lalu muntjul con- 
    
cours mah-young alias matjiok, terus 

— #menular ada concours domino, dadu 
kodok-ulo dan tambah  concours 
gadjah gemblek. : ! 

| Uah, uah, uah, tanggung 'barabe. 
Kalau toh nanti sampai ada con- 
|cours domino ini,  Sir-pong bakal | 
mendjagoi sadja pak Muljadidjojo- 
.martono, WHAT 2222272....., 

Ae GARASI. 
- Belakangan para anggauta DPD 
Prop nsi pada dibikinkan rumah? ge 
dong manggrorig2 dipinggir embong. 
Lengkap dengan garasinja,  supaja 
mobil dinas DPD-nja bisa d'hemat, 
diberi tempat berlindung. Anehnya, 
ada seorang anggauta DPD jang 
meskipun sudah kebagaian rumah ba 
ru lengkap garasi, mobifnja siare-so 

   

bang Semarang, dan Persatuan Isteri | "malam terus menerus dibiarkan sa 
Fa 4 Sri p Pegawai Polisi Semarang. Perhatian | Sia d tengah halaman, 

para wanita Semarang terhadap Con 
cours d'Elegance ternjata besar se-| 
kali. Selain berpakaian setjara barat, 
mereka pula akan mempertundjuk- 
kan keindahan pakaian2 Asia. Con- 
cours d'Elegance diadakan di Sta- 
dion pada hari Minggu pagi mulai 
djam 8 tepat, dibawah pimpinan 
Ikatan Motor Semarang (IMS). Kar- 
tjis2 tribune besar dan ketjil berlaku 
djuga untuk Batik Modeshow, jang 
diadakan  malamnja hari tersebut, 
mulai djam 7.30, dan jang akan di 
iringi orkes jang terkenal, jalah 
Blue Birds. Batik Modeshow igi di 
adakan di Gedung Sukasari, Kalisari, 
Selain tribune diadakan pula Staan- 
plaatsen (Tempat berdiri). Kartjis2- 
nja didapat melulu pada loket. Azar 
segala sesuatu dapat berdjalan de- 
ngan lantjar, para penonton diminta 
agar sudah menempati hoofdtribunc 
(besar) selambatgnja pada djam 7.45, 
agar tidak gi masuknja mo- 
bil2 para peserta, jang harus bzr- 
kumpul selambat2nja pada Gjam 
7.30 di halaman SMA-B Negeri,| 
djl. Oei Tiong Ham. Para ordon- 
nans IMS-SPEMO harus siap sedia 
dimuka stadion pada djam 7.30 Pa- 

Gratis mengatur rambutnja pada: 

Tak perduli 
ada hudjan angin taufan, biar mobil 
disamber geledik pun anggap sepi 
sadja. Toh itu ,,mobil d'inas?!?” 

Sebabnja garasinja perlu diguna- 
kan untuk memberi kursus....... “me 
ngetik !!! Sirpong hat kedjadian 
ini tjuma mengelus-elus dada. (Dada 
nja sendiri), 
Kalau Sir-pong boleh usul, tjuma 

mengandjurkan, hendaknja 'tu ang- 
gauta DPD dipindah sadja djadi ang 
gauta seksi ekonomi. Sebab terang 
dia pintar menghemat: dan tjari 

  

PEMBUNUH KAPTEN SUBA- 
GYO NAIK APEL. 

Sebagaimana pernah kita kabar- 
kan, pada tgl. 15 Maret jl Pengadilan 
Negeri Semarang telah mendjatuh- 
kan hukuman pendjara seumur hidup 
atas terkadwa Abdullah dan 12 ta- 
hun pendjara dipotong waktu taha- 

dapat nan pada terdakwa Suadi, karena ke 
dua2nja dipersalahkan — melakukan Kapsalon Roselle, djl. Mataram. — | pembunuhan terhadap diri Kapten Su Chalajak ramai hendaknja besdu-| bagyo pada tgl 6 Djuni 1950. Dalam 

jun2 menjaksikan pameran? 'ni jang regu 'sitoirnja Djaksa Mr. Imam Bar belum pernah diadakan di Sema-fdjo pada tgl. & Maret 
rang, sedangkan pendapatannja di-! 

ban Gunung Merapi! 
- 

. PENGURUS KELUARGA Djojoputranto memintakan hukuman|: SMA A/C NEGERI. 

Susunan pengurus Keluarga SMAI 
Negeri bag. A/CSmg.. dalam 
peladjaran 195471955 “adalah sbb: 
Ketua dan Wakilnja: Husny Suncar: 
dan Pudjono. - Sekretaris Umum 1 

dan II: Suroso dan Pratomo. Ke-f 
uangan bag. Ar Muljatinings h dang 
Achmadi. Keuangan bag. C: Muria. | 
dan Djambiati. Olahraga: Suhais0 
dan Suprapto. Kesenian: “Sudicno 
dan Juliati. Keputrian: Murtiningsih 

   

  

memintakan 
hukuman pendjara'” terhadap dakwa 
Abdullah 13 tahun, dan terhadap 

Idakwa Suadi 3 tahun 8 bulan, sedang| 
kan Pembela kedua terdakwa itu Mr. 

seringan?nja dan seadil2nja. PA 
Lebih landjut dari fihak “jang sa 

ngat- boleh dipertiaja, didapat" ketera 
agan bahwa Djaksa Mr. Imai Er 
djo telah minta revisie terhadap kepu 
tusan Hakim sebagaimana 
diatas. Sedangkan kedua terdakwa 
tsb djuga telah naik: apel. 

  

     

| MUTASI PAMONGPRADJA. | 
. Terhitung mulai bulan ini, Wedana 
Mranggen Semarang R. Sukojo Pro- 

liang dibatjakan oleh Djaksa Ma nia djuga mendjadi tiontoh kemadju 

tersebut f 

  

  dan Endang Tuty Utari. Penasehat: |djosupadmo dipindahkan ke Amba- 
Budiman Paningkas dan Agus Sudo- rawa R. Danuwinoto d pindahkan ke 
no. Disamping itu pada tiap2 tjaoang “Kajen Pati. Wedono Kutoardjo (Ke- 
keclahragaan dan tjabang kesenian res. Kedu) R. Mardjono dipindahkan 
dibentuk pengurus tersend ri. Yim- ke Mranggen. R. Wahono Tjamat ke 
bang terima antara pengurus 'jama las I Purwodadi Grobogan diangkat 
dengan pengurus baru telah dilaku- sebagai Wedana districk Adjibarang 
kan pada permulaan minggu j.I. Banjumas. R.M. Ng. Pudjopranoto 

f 1 ps 'Tjamat kelas I diperbantukan pada 
BEGAL DI DJ. KENANGA. Wali Kota Surakarta diangkat men 
Seorang bernama THB pada Yjadi Wedana Ungaran Semarang. 

Selasa malam djam 21.00 ketika PERKARA PEMALSUAN SUu- 
naik betjak melalui Djl. Kenanga '— RAT-SURAT DAN PENG- 
Semg. telah dihentikan oleh 3 GELAPAN. 
orang jang belum dikenal. Ketiga ' DENGAN MENDAPAT per- 
orang itu mebawa sendjata pisau, hatian besar pada hari Selasa tg. 
dan dengan antjaman akan mem- 16 Maret jl. Pengadilan Negeri 
bunuh, mereka berhasil meram- Gi Jogjakarta dibawah pimpinan 
pas uang dan barang milik THB. hakim Hadipurnomo telah me- 
Adapun jang dirampas jaitu uang meriksa perkara pemalsuan dari 
tunai Rp. 150.-—, 1 djam tangan Surat2 dan penggelapan dimana 
Omega, sebuah  vulpen Parker telah diadjukan sebagai terdak- 
dan sebuaif Djas Hudjan. Mere- wa ke I Raden Mas S. Pegawai 
ka kemudian melarikan diri. Me tinggi dari Kementerian Keuarg- 
nurut keterangan, ketiga orang an di Djakarta dan terdakwa ke 
tersebut semula naik betjak dan H Raden P. bertempat tinegal di 
selalu engan betjak jang dinai Kp. Ngadisurjan Jogjakarta. Ter- 
ki oleh TER Sa dakwa pertama telah dituduh bah 

Daun . wa i2 sudah memantiing (uitlok- 
I. M. S. ANGGAUTA I. M.I. ken) Sekretaris dan Wakil Sekr. 
Dikabarkan, bahwa sediak bl. Panitya Pusat Republik Indonesia 

Djanuari jl. Ikatan Motor Sema- untuk pembagian kendaraan bor- 
rang (IMS) telah masuk mendja- motor (P.P.R.L) untuk melaku- 
di anggauta Ikatan Motor Indo- kan .pemalsuan surat2  (valsch- 
nesia (IMI). Sebagaimana diketa- fheid ia geschriften) dan telah me 
hui, IMS terdiri daribupiaa Mo | lakukan penggelapan uang se- 
bil, Sepeda motor, Sepeda kum- |djumlah Rp. 30.000.— untuk ke 
bang. Menurut keterangan. djum |rugian Pemerintah R. IL dan da- 

     

   

    

  

    

  
  

  

  

  

    

£ 

  

    

DUN TERWIRA DARI BN-423 Na ae DU 
Pa : LU DAPAT MEMBATJA 

'ATAU BELUM. 
.I, ! 

Sidang Pengadilan Tentara di 

riksa perkaranja Letn. 1 S., Ko kan masjarakat dalam wilajah kabu 
mandain Kompi Ni Bn.423, dan e mi 
Kapt. Moh. M. Kepala Staf V,ha pemberantasan buta huruf, oleh 
Brigade ,,R” jang berkedudukan speksi Pendidikan Masjarakat dan 

di Pati. Kedua orang perwira itu Pamongpradja setempat telah dikelu | 

    
   

ngahan th. 1950 telah berhubung mja sebagai berikut: | 
an Benoa Nanah 5 DT |... Untuk tahun 1954 tiap Kepala) 
dan mempersiapkan gerakan untjik Desa dan Pamong Desa lainnja wa- 
melawan Pemerintah R.I. jang djib turut serta memadjukan rakiat | 
sjah. Dalam pemeriksaan Penga ya dengan memimpin atau menje-| 
dilan tsb. keaua terdakwa itu ti | lenggarakan pemberantasan buta hu- 
dak membenarkan semua tuduhan ' ruf. 2. Isteri2 Pamong Desa sepatut 

  

jor Adi Martoatmodjo. Terdakwa an wanita didesanja. 3. Bila orang 
ke I Letn. I S. ketika sedang ber meminta surat keterangan, memulih | 
tanja djawab dengan Hakim Over (kan pekarangan/tanah, baiklah Ke- 
ste Mr. Gunawan, dengan menda pala Desa mengetahui agar supaja ti 
dak menderita sakit, hingga pe-| dak menggunakan tjap diempol teta 

Ia tef..£ SA ai ilaku ' pemudi jang akan kawin, perlu dita 
Pata "eh Ola In Pan penis njakan dulu, apakah mereka dapat 

lah mendengar keterangannya dak: membarja atau tidak. Dengan djalan 
wa NI Kapt. Muh. M., sidang Pe ini bukannja berarti mempersukar 

ngadilan lalu mendengarkan kete | "Akiat, tetapi mengisi Kenakan me 
rangannja taksi H.A. Balja Umar | "“dju kearah Kragan aa Oa F3 
(anggauta DPD Prop. Djawa Te-! Tidak diterangi TA 
ngah). Karena waktun'a telah le' seruan-bersama itu djuga dadakan 
Kar Nan har sidang Kah di Sesuatu ketentuan, diika ternjata bah 

utup, dan akan d jandiutkan oleh yet pemudipemndi jae akan kasir Pengadilan Tentara di Semarang "4: 
pada tol. 31 Maret 1954. Danat "Wis. 
ditambahkan, bahwa . perhatian: “cowprp' 1 
umum. atas sidang pemeriksaan itu Aa aa 
sangat besar, terutama dari kalang “YOU AERAH 
an tentara. Kedua terdakwa tadi aa Ne ea Ea 
d bela oleh Mr. Moch. Dalijono: 
diri Surakarta. 

RAN ARA MATA PILAR TAN tai NUR 

8 BUAH MADJALLAH 
DE SPIEGEL DIBESLAH. 

Karena memuat tulisan2 
jang menghina negara R.I. 

Oleh jang berwadjib baru2 ini te 

jah yabang dan bagian Tabligh di 
dalam sidang perwakilan Muham 

Imad iah daerah Surakarta baru2 
'ini di Sragen, pada tgl. 10- dan 

sungkan Konperensi Akbar Mubal 
lah dibeslah 8 buah buku madjalah Ne 1 ea Pa 
.De Spiegel” jang kedapatan di 'kan' h Na 1 Net Id jang 00 ut 1 
tor Administratur Perkebunan Suka-! 1 Pa ap San R: aa ia 
mangli Selatan - Kendal. Madjalah NN de Neh an Ranting2 
tsb penerbitan dari negeri Belanda Muhamma Na HN ai Ie 5 

|th. 1953 dari nomor 31 s/d 38 jang Atjara le panteng atam SAP 
berturut2 memuat  tulisan2 jang | "Sasi tsb NA aa P “na 
oleh pihak “berwadjib “ “dianggap | 29Vies hal hertah gn, #erulama aga 
menghina negara — Republik Indone- 18m beramal menghadapi bulan 
sia setjara terang-terangan. Tulisan| Roemadhon. Pn 
tsb berkepala ,,Ik was bij de gerilla's! Selain itu djuga untuk. melaksa 
op Ambon”. Tidak didapat: ketera-| nzkan oleh2 konperensi2 dan 2 
ngan apakah tulisan" tsb “dibubuhi than Muballigh seluruh Indonesia 

nama terang atau tidak. (Antzra). | jang “diadakan di Jogja pada tang 
KRIMINALITEIT DALAM gal 29-Maret sampai tgl. 1 April 

24 DIAM. : : Jjad. - : 
Beberapa kedjadian dikota Sema-|. Dalam konperensi tsb akan dibe 

rang selama tgl. 17 Maret menurur|rikan pula fatwa2 dari Pusat Pim 
laporan polisi adalah sbb:: pinan Muhammadijah A.R. Sutan 
— SEORANG tahanan polisi ber- Mansjur, Hadji Madjid dan Mulja 

nama Suminah jang sedang d'rawat Gi, Djojomartono. 
di RSUP ruangan 10, pada malam 

  
hari telah melarikan diri. Wanita 
tsb. tersangkut dalam perkara pen- SIDANG DPRDS KABUPATEN 
yjurian. t 3 
— BARANG? perhiasan milk aj. — DPRDS Kabupaten Semg. pada tgl. 

Sudjono dan nj. Suharti dari Kendal 20 Maret a neng 5 
telah ditipu oleh Sanijem tinggai di dang “pleno, dimulai djam 10 pagi 
Semarang, dan kini telah melar kan p Pen 

iri. Perhiasan itu: seharga "masing2 -ten Semg. Atjaranja sbb: Pengesahan 
fHO— dan Rp: 3450. Pe- notulen sidang jl: Pengangkatan se- 

  

  
    'nipuan terdjadi dipasar Djohar. kretaris DPR/DPD: Pembentukan 

: PPL AH Hana daan ber- seksi2 DPRDS: Peraturan Daerah 
nama Rebo bin Salamun karena te- tentang tjara pemilihan anggauta lah memukuli dengan kaju pada se- DPD: Perobahan peraturan daerah 
|orang penangkap andjing bernara tentang padjak tontanan (olahraga): 
Ambjah di Mugas Timur. Amojah  Perobahan peraturan | daerah ten- 
mendapat luka? dikepalanja dan di. tang pemungutan padjak kendaraan 
rawat di RSUP. : tidak bermotor, dll. “ 
— SEBUAH sepeda jang Kengal 

di halaman Mesdjd Besar dengan! 
terkuntji telah hilang disambar pen-| e 2 
djahat. Sepeda itu milik Toha ting-j | Dalam hari? belakangan ini harga 
gal “di Bulu-stalan dan “seharga beras etjeran mendjadi naik misa! 
Rp. 500.—. 2 i beras giling nomor 1, 2 dan 3 jang 

—. TELAH ditahan seorang ber- dalam minggu pertama bulan ini ma 
nama S. Murkatab tnggal di Buga- Sing2 harganja Rp. 2,60, Rp. 2.40 
ngan Sigebug, karena telah mengge- dan Rp. 2,30 dalam minggu kedua 
lapkan dan menipu uang sedjumlah telah mentjapai harga masing? Rp. 
Rp. 3500.— milik Corps. Invafiden 2,80, Rp. 2,60 dan Rp. 2,40. Dan be 
di Sompok Semarang. : ras tuton kwalitet sematjam jang ta 
— SEDJUMLAH 11 dan 9 orang, dinja masing2 Rp. 2,50,” Rp. 2,30 

telah ditahan karena mereka telahidan Rp. 2,10 mendjadi Rp. 2,70, 
mentjuri longsongan peluru di Kali-j Rp. 2,50 dan Rp. 2,20. Kenaikan2 
banteng mlik fihak Ketentarasn. tsb diduga karena adanja nafsu mem 
BANGUNAN MELANGGAR | beli jang diduga dari luar daerah Pro 

HARGA BERAS NAIK. 

    

| Andjing G 

  

   

Pati 1gl. 17 Maret jl. telah meme! Untuk lebih memadjukan pendidi- d 

| paten Wonogiri, terutama dalam usa |. 

didakwa antara? lain pada .perte 2 Seruan-bersama jang isi : 

meriksaan atas dirinja ditunda pa ' Pi tandatangan. 4. Kepada pemuda- |: 

Untuk melaksanakan putusan |. 
Konperensi bersama Muhammadi | 

ii Apn! jad. di Solo akan dilang | 

dan bertempat di Pendopo Kabupa- |'ba 

ama ta 

Achirnja Mati 

Sigi angmusid” Wu - bukan - berita, 
dj ng? Itu berita Ljang istimewa”, 

rat Lasimin, Semarang, mendjadi 

berhasil menerkam setekor tikis 

lepaskan. dim dari gigitan tikus. 

mengalir disependjang Kampung 
kan diri dari si-tikus. 

“Selokan Kampung Darat 
DALAM SEBUAH buku. peladjaran journalistiek, diantaranja 

ada. dalil pembuatan. berita jang. berbunji sbb.: »Andijing meny- 

buatan berua. Dan ternjata, bahwa dalil tadi bukan tjuma dal 
kosong sadja. Benar2 bixa terdjadi, Maka berdasar dalil ini pun 
berita dibawah mi kita rasa pantas djuga' dikemukakan pada pa 
barja sekalian. Hari Pjun''ai pagi kemaren banjak penduduk Kp. Da- 

benar2 istimewa. Gara2 se ekor andjing dan tikus. Menurut ke.e- 
rangan, pagi kemaren Lndung pak Nasir, penduduk kampung tadi, 

(as “biasa, andjing menggigit tikus). Si. andjing kemudian siap 
hendak makan tkus jang sudah setengah mati itu. Tetapi, dengan 

tekegisangke-sangka, si-tjkus jang sudah thele2 itu lalu berontak 
dan ganti menggigit andjing itu pada lidahnja. Si andjing tentu 
sadia kesakitan, dan sambil meraung2 berguling-guling ingin me- 

mati hidup bersama-sama. Demikian achirnja andjing jang ke- 
sakitan ini, setelah dikedjar-kedjar oleh penduduk kampung jang 

ingin menolongnja, lalu nekat menerdjunkan diri dalam parit jang 

kedua binatang ini “mati tenggelam bersama-sama. 

   
... 2 

igit Tikus 

Bersama Dalam 

tetapi ,,Manusia menggigif an- 

“Demikian salah satu dalit peri- 

gempar, karena adanja hal jang 

dalam kamar rumah pak Nusir. 

Tapi rupanja tikus bersembojan,   Darat untuk mentjoba melepas- 
Tapi si-tikus tetap bertahan dan achirnja | 

| 

  

(Interview Chas 

dikata bahwa usaha2 dari para 

perdagangan. - 

Pabrik Gula | 
Di Jogja | 

| Beaja 80.000.020 

Dari kalangan Pemerintah dae 
rah Jogjakarta didapat ketera- : 
ngan, bahwa rentjana pendirian | 
sebuah pabrik gula di Jogiakarta | 
telah disetudjui oleh Kementerian , 
Perekonomian. Menurut taksiran | 

ndirian pabrik gula tsb. akan | 
memakan beaja Ik. Rp 80.000.000 
Gan menurut keterangan itu pi- 
hak Pemerintah Pusat akan mem 

rikan bantuannja. Berapa ban 

  

tuan jang akan diberikan oleh 
akan mengadakan si- Pe nerir rerintah Pusat belum Dana di 

'tahui, tetapi jang terang 
   

      
   

1 Kemis menga 
2 lagi dengan 

: Pusat mengenai 
Toaiana pendirian pabrik gula 

Pendirian pabrik gula tsb akan me 
rupakan salah satu langkah jang ter 
penting bagi Badan Perentjana Per- 
industrian didaerah Jogjakarta dan 
akan merupakan satu?nja pabrik gu 
ladi Jogjakarta setelah pabrik2 gu 
la didaerah Jogjakarta rail k bangsa 
asiag sedjak petjah perang dunia ke 
dua tidak bekerdja lagi. Pabrik2 gu, 
la di Jogjakarta jang dulu berdjum- 
lah 13 buah kini telah hantjur sa- 
ma sekali, akibat peperangan jang 
telah Talu.. Seperti pernah aitu ka- 
barkan, usaha Sutzer, jaitu saiah se 
orang pemilik pabrik gula di Gon- 
danglipuro, kini telah mengalami 
kegagalannja. Bagaimana persiapan? 
selandjutnja mengenai pendirian pa- 

brik gula jang diusahakan oleh Ba- 
dan Perentjana Perindustrian itu 
hingga kini belum dapat diketahui. 
Manage kU Ba BMA Manage   ROOILUN - DIBONGKAR pinsi, sedang peraturan membawa ke 

Sebuah warung jang terletak di-'luar beras tsb mas'h berlaku. Menu 
udjung djalan Petudungan, Gg. Ping'rut keterangan pihak Djawatan Per' 
gir hari ini telah dibongkar oleh fi- | ekonomian Umum, kenaikan tsb ti-i 
hak jang berwadjib disebabkan ba-/dak akan lebih dari itu d'sebabkan 
ngunan tadi melanggar rooiliin. Ba-| adanja panen jang dewasa ini telah 
igunan ini atas nama K. Ronggo. | dimulai dibeberapa daerah. 3 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Szsmarang, 21 Maret 1954: 
Djam 07.10 Buah Tjiptaan Hardi: 

07.30 Disco Varia: 08.15 Peladjaran 
Beksan: 09.00 Gema Angkasa: 09.30 
Suara Cantine: 10.30 H-dangan Tu- 
nas Melati: 11.00 Orkes Xavier Cu-! 
gat: 11.15 Lagu? Sunda: 11.3& Sua- x 

SEBANJAK Lk. 60 buah 
tidak lama lagi akan mengala 

    
lah anggauta IMS seluruhnja su- ag hal ini Kementerian Keuang- ra Peladjar, “12.00 Irama ringan: bruari 1954. 5 
peer TMT Pelat PN uidbkwa ke-dua Raden P., kini/12.30 Pekan Datang: "13.15 Irama j Ba Pan Ban Naa aa NN Natan Maba pegawai Insp. | Krontjong: 13.40 Hidangan O.H. Be Beta jang ad eta an di Djakarta, «.. ata Ti Tonfubana telah dituduh | Penghibur Hati: 17.05 Taman Ke-j S5 MIO ee ba, Hun 
PEKAN RADJABIJAH OLEH (melakukan pemalsuan Surat2. Dan | panduan, 17.45 Sam Saimun & Ni-i 2D Pn wo Bri PI. Pan 

NADLAEUL ULAMA. — Isebagai saksi telah didengar ketera-f na: 18.00 Tjahja Na Aan wosari — Gladag) Mulai tg. 15 Radjab s/d 30 Ra-Jngannja 6 orang a.i. Ir. H. dulu ang-|sik Kulntang, 18. c Na Gani 3, Djl: Purbajan djab atau tg 20-3 s/d 4-4 oleh Nah-|gauta P.P.R.., Ir. Hjn. dulu ketua sn 19.15 Meng ang Sa Pn 3 &. DL Mesen 
diatul "Ulama diadakan Pekan Ra-|P.P.R.I. tinggal d' Djakarta, Si. dari | Pogjok On an Pat la sua- 
djabijah (peringatan. ula 'Radjab) Panitya Penetanan Harga dil.nja pu- 2 tungga TAN age “ Na 5, Djl. Kidul Beteng ditiap2 tjabangnja diseluruh Indone |'a. Pemeriksaan tsb. jang dimulai naa PA Mataram (landjutan) 6. Djl. Lor Beteng sia. Peringatan dalam Pekan Radja-|dari djam 9.30 diachiri pada diamk?3-00 La ep Ha 7. Djl. Wetan. Beteng bijah tsb berupa mome -|2.30 siang dengan Djaksa 'akan| Surakarta, 21” Maret 1954: Ka ak 8. Djl. Bumi @4 Baron — tul-Idjtima” (dengan membatjakan regu'sitoirnja pada ha- Med Man DOK Un Mes ban Nan Gede i 
Te Ni ri Dium'at tgl. 19 Maret dan mung- wangi 09.15 Burung Kutilang: 09.45 I -. 9. Djl. Bumi (Gendengan — 

   kin pada hari Selasa 23 Maret ha- 
kim akan sudah dapat mengumum-    

    
  je : 

dilnja, raj drasah2, pesantr 

   

  

  

  

Musik Ballet: 10.00 Klenengan !eng- Manahan) - 
umum dil.nja jang mempunjai sifat | kan keputusannia. kap: 12.00 Ora ena dng Irama Ss Bi Den dea menggemarkan kumandang peristi-| Dalam pemeriksaan jang dilaku- | Ser osaj C3 Deh Kaban 13: Bok Kibangan 
wa2 penting dalam Islam, mendatang | kam pada tgl. 16 Maret itu berputar| 13.45 Dari Wanita untu SIROs Th ang GA trostana 
kan atau membawa ketenangan bagi |pada mobil merk Chevrolet dengan| 17.05 Rajuan sore: 17.45 Ruangan | 1& Dil. Lawean Tenwati 
umat Islam dan mengobarkan Sikap» nommer sementara AB-504 tanpa| Pemuda Pemudi: 18.15 IAI 15. Di. Nhatulibsen Fangah! 
simpati N.U. kepada masjarakat. Per|nummerbewijs jang lalu diganti de-|an Umum: 18.30 Njanjian Sati: | Djl. Mangkubumen ingatan tsb oleh N.U. dilar g untuk Ingan nomer AB-42. Kendaraan tsb. / 19.15 Tanggung seahara, Aa Aa 1 Dil. Duksinopuro digunakan dengan maksud? politik.!jang ada pada terdakwa S. dalam | gung gembira TO 2 Ras, 12: DA. Piepan 
Demikian pengumuman pihak N.U. kedudukannja LN ine Ei Tas Ttal Hn 2 Os Dn F9, DjiKauman Si : AN Aan AP "geri ta sudah didjualnja - 2 nA x ti » : Pen 2 PA uerlne Tabaktaa Thotnas ai Jogjakarta, 21 Maret 1954: 20. Djl. Bromantakan 

  

     
   
    

   

  Tumenggungan 
LAMPU PE | Bandung (kini pembeli tsb. sudah | Djam 07.15 Orkes Studio Djakar- 3 Br Pratiopuro 
KETJAMATA, H meninggal) dengan harga Rp. 30. ta: 0780 Lagu2 Tapand Uli, 08.15 23. Djl. Ngarsopuro ME »1000.— dan uang tsb. telah di pereu- | Rajuan pagi, 08.45 Serba-serbi Ming : 24, Djl Parwapuro 
Oleh Gubernur Djawa ah ba 1 ikan untuk kepentingan sendiri. gu pagi: 09.00 Kebaktian pagi 10.00 25. Dil. Keprabon Tengah ru2 ini telah dibeli sedjumlah 43 lam Dan pendjualan itu jang dilakukan Konsert Minggu pagi: 10.15 Ujon2 5.   

. pu petromax jang akan diserahkan dengan perantaraannja Mas W. dari 
kepada ketjamatan2 didaerah Merapi sebuah toko di Jogiakarta djuga te- 
jang dewasa ini sangat membutuh- lah dilakukan pemalsuan surat? h ng 
'kannja Tan man ane | ga membikin keadaan mendjadi ru- 
dan lainnja lagi, bilagterdjadi peletu Iwet, Begitupun dalam peper'ksnan 
san Merapi. Selain dari lampu2 tsb,| tsb. segala sesuatu tidak bisa berdja- 
akan segera diusahakan pula pembejlan dengan lantjar, tetapi achirnja 
Jian alat2 lainnja jang sangat dibu| dapat d'sudahi djuga dengan akan 
tuhkan untuk melantjarkan gjalan-|dilandjutkan seperti kita tulis diba- 
nja pengungsian didactah Mtrapi itu. "gian atas. : 

  

Keprabon Wetan 
Kartisono 
Tegalhardjo 
Lorengan 

Hadiluhung: 13.10 Minggu. gembira: | 26. Dil. 
13.15 Hendy dengan Gitarnja: 13.40 | 27. Dil. 
Hiburan Minggu siang: 17.00 Giban 9 Dil. 
ding kanak2: 17.45 Rajuan Hawaii: j| 29. Djl. 
18.15 Organ tunggal: 19.15 Ping As | 
tono berlagu: 19.30 Dari Reporter | 
kita, 19.40 Panggung Radio Jogja: '   05 P: Radio Jogja (lan: plex Penumping diberi nama2 Buah2an, dan djalan2 di Kompiex 
Nana an Banenson Nada Lodjiwetan diberi nama bahan2 tambang, | 
22.15 Ketjapi Seruling: 23.00 Tutup. . « s Pa 

Nama Djalan Baru | 
Di Kota Solo 

jang kurang sesuai lagi dengan keadaan djaman akan digant' na- 
ma-nama baru jang sesuai dengan kemadjuan djaman. Perubahan? 
nama itu kini telah muiai didjalankan, selaras dengan keputusan 
DPRDS Kota Besar Surakarta jang mulai berlaku tanggal 1 Pe-f 

Selain itu djalan2 di Komplex Bandjarsari d beri nama2 pu- 
lau2, djalan2 di Kempiex Gremet diberi nama2 Gunung2, djalan? 
di Komplek Purwotomo diberi nama2 Burung2, djalan2 di Kom- 

HARGA EMAS. : 
Semarang, 19-3 (Antara) 
24 karat: djual ... Rp. 390.— 

Ben eka Ae 
22 karat: djual ...... 39 36.-— 

She . » 34,50 
PMN Meiga 

  

djalan2 besar dan ketjil d kota Solo 
mi perubahan nama. Nama? djalan 

m
n
 

diketahui antaranja adalah sbb.: 
Djl. Ov. Soediarto 

Djl. Ov. Slamet Rijadi | 

Djl. Djen. Soedirman 
Djl. Djen. Maj.  Oerip Socmo- ! 
hardjo 

Djl. Maj. Soenarjo 
Djl. Maj. Koesmanto 

Dil. Kapten Moeljadi 
Djl. Dr. Wahidin 

ARA 
Dji. Dr. Moewardi 

Djl. 
Djl. 
Djl. 
Djl. 

Dr. Radjiman 
Sidomuljo 
Sidomukti 
Modang 

Djl. Sidoluhur 
Djl. Dr. Tjipto Mangunkusumo 
Djl. Josodipuro 

Djl. Ronggowarsito 
Dil. Honggowongso 

Dil. H., Misbach 

Pp erlu Banjak Propaga n- 
dakan Barang? Indon. 
Supaja Bisa Lebih Terkenal Di Luar 

Negeri—Kata Tan Tjien Lien 
Wartawan Kita) 

PEMERINTAH SERING m engandjurkan supaja para impor- 
tir/exportir nasional terutama dapat membikin . Gevisen  sebanjak 
mungkin dengan djalan mengexport barang hasil bumi. Tetapi ka- 
lau disamping andjuran ini Pemerintah sendiri tidak berusaha un- 
tuk memadjukan barang dagangannja didunia internasional dapat 

exportir tadi jang belum pengala- 
man, tidak akan membawa artis banjak, demikian al. Tan Tjien 
Lien, ketua Shang Hui Semarang dalam pertjakapan chusus de- 
ngan wartawan ,,Suara Merdeka”. Beberapa bulan jang lampau ja 
pernah menindjau di Eropai Barat untuk melihat perkembangan 

Lebih landjut dikatakan, bah- 
wa dalam mengadjukan barang 
dagangan, sampai kini Pemerin- 
tah kelihatan belum bertindak 
setjara intensief guna membantu 
kaum pedagang untuk dapat me 
rebut pasar didunia internasional. 
Perwakilan2 kita diluar negeri 
belum dapat mengluarkan suatu 
penerangan jang chusus menge- 
nai barang hasil bumi kita jang 
dapat menghasilkan devisen, mi- 
salnja kapok, karet, kopi dls. Se 
mendjak pendjadjahan  dilenjap- 
kan dari bumi Indonesia, selama 
ini dunia Barat masih ragu-ragu 
untuk melakukan perdagangan de 
ngan Indonesia atau kalau trans- 
actie ada, djumlahnja belum be 
gitu besar. Pula karena hubungan 
jang sesungguhnja belum dapat 
diperlihatkan oleh pedagang nasio 
nal kita. Beberapa pedagang Indo 
nesia sudah dapat mengirim mon 
ster dis., tetapi offerte tetap tidak 
banjak terdjadi, disebabkan kare 
na seringkali hubungan tadi be- 
Tam dapat dilakukan setjara sung 

ditengah2 djalan. Sesuatu kedjadi 
an jang bagaimanapun didunia 
perdagangan, di Eropa dengan 
segera dapat diketahui umum ig 
berkepentingan. Penjiaran berita 
dagang jang demikian tadi keliha 
tan sangat madju, hingga dapat 
"dikata, sesuatu kedjadian jarig da 
pat merugikan tali perdagangan 
segera diberitahukan kepada pe 
dagang2 setjara luas, hingga da 
pat meniebabkan ,,nafsu” berda 
gang tadi kurang. 

Perlu banjak advertensi 
Dikemukakan lebih djauh,' tjara2 

nja barang2 bikinan Eropah dapat 
menarik perhatian penduduk Indone 
sia dengan tjontoh2 seperti misalnja 

pendjualan plaat gramafoon jang su 
dah sekean tahun pasarnja mati atau 
semendjak keluarnja pesawat radio. 
Tapi kini mendadak pasaran piri- 
ngan2 hitam djadi ramai lagi. Tjara2 

gangan tadi patut mendapat perhati 
an sepenuhaja. Kalau Pemerintah ki 

ini bukan sadja merupakan suatu sti 
mulans bagi para exportir nasional, 
tetapi jang terpenting  jalah untuk 
mentjegah ,,lenjapnja” barang2 kita 
dari pasar dunia. Dunia dagang kini 
banjak terdapat taktiek jg penuh dgn 
soal2 jang berbelit-belit. ' Malahan 
ada tanda2 usaha untuk mematikan 
barang2 keluaran Indonesia jang da 

| hulu kala menduduki pasar dunia, se 
perti kapok, kopi, dis. Achirnja dite- 
kankan, bahwa populariteit perlu di 
adjukan, agar demikian makin mena 
rik kaum pedagang didunia internasio 
nal. Dalam hubungan ini Tan Tjien 

| Lien mengemukakan adanja iklan2 
untuk mengadjukan barang dagangan 
pada umumnja jang sangat diperhati 
kan dalam dunia perdagangan. 

Intan Barito 
Tahun 1953 Seharga 

“1 Djuta 
BUPATI G. UBOS, Kepala 

Daerah Kabupaten Barito dalam 
suatu keterangannja kepada ,,An- 
tara” menjatakan, paka “intan 
jang didapat penduduk didaerah- 
nja selama tahun 1953 jang lalu 
berdjumlah kira2 500 karat jang 
setiap karatnja rata2 berharga 
Rp. 2:000.-... 

Dengan demikian, dari “intan 
sadja Barito pada tahun jang le- 
wat sudah mendatangkan hasil 
Rp. 1.060.000, demikian Bupati 
Ubos, jang selandjutnja menam- 
bahkan bahwa penghasilan intan 
tahun 1954 ini, dikirakan — Tebih 
banjak dari tahun2 jang Jalu ka-   Djl. Hajam Wuruk 

Djl. Gadjah Mada 
Djl. Kartini 
Djl. Diponegoro 5 | 
Dil. Tengku Umar 
Djl. Achmad Dahlan 
Djl. Imam Bondjol 
Dil. Hasanudin 
Djl. Munginsidi 
Djl. Gadjah Soeranto     

Hrena sedjak permulaan tahun ini 
hingga kini banjaknja intan jang 
didapat menurut perkiraan sudah 
berdjumlah lebih dari 200 karat. 
Mengenai penghasilan jang lain2- 

nja diterangkan ialah emas, jang di 
dapat d'pinggir kali Barito, tetapi, 
penghasilannja tidak sebesar intan. 

Dapat ditambahkan, bahwa pen- 
tjari intan di Barito, kebanjakannya | 
berasal dari daerah Martapura, ibu 
kota Kabupaten  Bandjar, jang da- 
tang kesana chusus untuk mentjari 
intan. Pembeli-pembeli intan di Mar 
tapura dan Barito terdiri dari peda 
gang2 Indonesia dan Tionghoa. 

9 — (Antara). 

    

  
“Hui danHe Li Ie Chui Twee jang 

guh2, malahan seringkali terputus , 

& 
@ 

Kalau Tuan Menang Un- 
Idian Rp. 5000.- Keatas 

Harus Bajar Padjak 20”/,, RUU Tentang 
Undian Disampaikan Pada Parlemen 

PEMERINTAH TELAH menjampaikan kepada Parlemen 
. dua RUU, jaitu tentang penetapan undang2 darurat No. 5/1954 
mengenai tambahan pembajaran atas transfer keluar negeri dan 
tentang undian. Sebagaimana dik etahui, undang2 darurat no. 5/ 
1954 jang telah kita siarkan, pada pokoknja menentukan,. bahwa 
pengiriman uang keluar neseri jang merupakan pembajaran djasa2 
(invisibles) dipungut tambanan peembajaran besarnja 662419 dari 
djumlah jang dikirimkan. 

RUU tentang undian pokok2nja ' 
adalah sebagai berikut: 

Untuk mengadakan “undian terle- 
bih dulu harus didapatakn idjin ke-' 

oleh ! 
Negara atau undian2 jang dilakukan | 
oleh perkumpulan sebagai badan hu-! 
kum atau oleh perkumpuikan jang 
sudah berdiri paling sedikit satu ta- 
hun, didalam lingkungan jang terva-| 
tas pada para anggautanja untuk ke- 
perluan sosial, sedang djumlah har- 
ga nominal dari undian tidak boleh 
lebih dari Rp. 3.000.—. 

Idjin untuk mengadakan und'an 

hanja dapat diberikan untuk keper- 
luan sosial jang bersifat umum. Di- 
dalam surat permohonan idjin itu 
harus diterangkan: maksud menga- 
dakan undian, tjara penjelenggara- 
annja, siapa penjelenggaranja, djum- 
lah, matjam dan harga hadiah2nya, 

harga surat undian atau bagian dari 
surat undian dan batas waktu pe- 
njelenggaraan undian tersebut. 

Idjin mengadakan undian dgn 
djumlah  harga-nominal undian 
setingginja Rp. 10.000 diberikan 
oleh Kepala Daerah Propinsi atau 
Kepala Daerah lainnja jang keku- 
asaannja sederadjat, sedang idjin 
untuk mengadakan undian sehar- 
ga nominal undian jang lebih da 
ri Rp. 10.000 diberikan oleh Men 
teri Sosial. 

Untuk mendjual, menawarkan 
dan membagi2kan kepada umum 
surat2 undian jang diselenggara- 
kan diluar negeri, terlebih dulu 
harus diminta idjin dari Menteri 
Sosial. 
Pemenang undian jang diselengga- 

rakan atas idjin Menteri Sosial atau 
Kepala Daerah atas hadiah jang se- 
harga Rp. 5.000-— kebawah dikena- 
kan padjak undian 1096 dari harga 
hadiah itu, sedang atas hadiah jang 
lebih dari Rp. 5.000— dikenakan 
padjak 2090, jang harus dibajarkan 
kepada penjelenggara undian  sebe- 
lum ia menerima hadiah. 

Terhadap pelanggaran peraturan? 
ini diadakan antjaman hukuman ku- 
rungan maksimum 1 tahun atau den- 
da maksimum Rp. 10.000.—. 

Dalam peraturan peralihan  dise- 
butkan, bahwa peraturan2 ini tidak 
berlaku bagi undian2 jang “ telah 
mendapat idjih menurut Ordonnantie 
tersebut dalam Stbl. 1923 no. 351 
dan  Maklumat Menteri Sosial R.I. 
tahun 1946 no. I8 jang kedua2nja 
ditjabut kembali . dengan keluarnia 
undang2 ini. (Antara). 

PERTANDINGAN BULU- 
TANGKIS. 

Pertandingan persahabatan 
tangkis 

tjuali -undian2 jang dilakukan 

  

Bulu- 
antara Lung Hua Siao Yu 

berlangsung pada tgl. 13 Maret di 
lapangan Plampitah 39 berachir 
4—3 untuk kemenangan He Li. 

  

   

Union—TCS: 3 —4 
UNTUK memperingati berdiri 

nja sewindu, Perkumpulan Ta 
Chung Sze Semarang telah me- 
njelenggarakan pertandingan segi 
tiga antara kesebelasan2 Union, 
Tsing Nien Hui Solo dan TCS 
Semarang. Pertandingan pertama 
kali jang dilangsungkan ' pada 
Djuma'at sore dilapangan Stadion 
Semarang antara Kes. Union Se- 
marang dan Ta Chung Sze ber- 
achir 3—1 untuk kemenangan 
Union Semarang. Kedudukan pa- 
da waktu istirahat 1—1. 

HANJA 12 NEGARA AKAN 
TURUT DALAM ASIAN 

GAMES MANILA. 

“Menurut berita AFP dari Ma- 
nila, Komite Penjelenggara Asi- 
an Games ke-II telah mengumum 
'kan kemarin, bahwa 12 dari 20 
negara anggota Federasi Asian 
Gatnes, sudah pasti akan turut 
serta dalam pertemuan jang akan 
diadakan pada tg. 1-9 Mei jang 
akan datang di Manila. Kedua- 
belas negara peserta itu ialah: 
Burma, Sailan, Hongkong, India, 
Indonesia, Djepang, Korea Sela- 
tan, Pakistan, Pilipina, Singapu- 
ra, Muang Thai, dan Vietnam. 

Pernjataan resmi untuk turut 
serta masih ditunggu dari Bor- 
neo Utara dan Tiongkok Nasio- 
nalis, jang masih akan mendjadi 
anggota kembali dari berbagai 
federasi olahraga internasional, 
untuk memungkinkan pengiriman 
rombongan ke Manila itu. Nepal 
tidak akan mengirimkan regu2 
beserta, tapi akan mengutus wa- 
kil2nja kepertemuan? dari Fede- 
rasi Asian Games jang diadakan 
di Manila nanti. 

RAPAT ANGG. LP.K.D.N. 
Oleh Ikatan Peladjar Kursus Da- 

gang Negeri Semarang pada hari 
Sabtu, tgl. 20 Maret 1954 akan di- 
adakan r@pat anggauta, bertempat 
digedung SMEP Negeri, Mlaten 9, 
dimulai djam 4.30 sore. Antara lain 
jang akan dibitjarakan ialah meng- 
adakan reorganisasi dan pelaksanaan 
konggres fusi. Para bekas peladjar 
kursus Dagang Pertengahan Negeri 
Semarang diharapkan kedatangannja. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Sik Ilang 

Wotgandul 16, “dan Numa Bo: 
Song 57a dibuka hingga djam 

  

nja memperkembangkan lagi perda-! 

ta dapat mengusahakan itu, sekali- 
pun tidak setiara langsung, tindakan 

      

“Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 17-3-1954 jang di- 

terima Se Pekan Sen PN MN Rp. 144.552.70 Penerimaan baru : 
N.V. Semarangsche Administrat'e Mij- 

concern Semarang ................. Rp: 2.500,— 2 Kel. Staf Asrama Perintis €.T.N: 
PEN Kudus pn AT S3 2G ka P.PP.G.A. P.G.A. Daeran Solo ...... SN ROA Pengurus P.P.B. Tjabang Tegal ...... Ne ne Guru2 dan Keluarga Sek. S.M.P. 
Tjahaja Magelang ...........i.... GP Keluarga S.G.B. Wiradesa Pekalongan ,, 86,82 Pen. Sek. Tengaran di Suruh Salatiga ,, SG SPERSITa Ranting Sukahardjo Solo 5 Sa Peg. Mahkamah Islam Tinggi di Su- 
Kekar Ma LN Ra ea aa 52,65 Keluarga P.W.T.N. Sidokare 294, Solo ». sg. S.R. VI Gandeng Wil. P.S. Sumpiuh 2 Kel. SR VI Kedungredio, Sidaredjo 24, — . S.R. VI Tambaksari Kedungredjo, Si- 5 PARE (an Sa ena 5 PO S.R. VI No. 2 Salaman Magelang ... 5s S0 S.R. VI Kelet Katj. Keling, Bandjar- 
ME Pera EN Sena Uu 5 2125 Garu2 S.R. Pesajangan I, Purwokerto 2 Ra Kepl. S.R. VI No. 2 Salaman Mage- 
Pa aa AN Sa 3 15,— Kepl. S.R. VI No. 2 Sajaman Mage- 
Pan ne Pn na pk 3 17,50 Persatuan Guru Katholik Tjab. Am- 
barawa, Ambarawa ......i.i.i. 15,— Guru S.R. III di Ampelgading, Blado, 
SNN Mn Men 3 12,50 S.R. III th. Bulu, Petarukan, Pema- 
PA NA Ae i 12, 

S.R. VI Sumberedjo Katj. Salatiga ... ,, 12,80 
K.P.K.B. Guntur Bener, Loano Pur- 
MANA Menuai Un BA en Pa ana 1 12,50 

S.R. HI Kedungloteng, Bener, Loano 
ee ne 12,50 

Kepl. SR. IV Djragan, Tembarak, 
EAN UNO MN MOR m ne aa “5 12,50 

S.R. HI Kediri Wil. P.S. Purwokerto 
APU WOokeO Sa Mn EA 3 IN 

K.P.K.B. Bodjong Wil. I S.R.Bumi- 
aa Lepai TA AA h 11,50 

Guru/Murid S.R. III Sumber, Dje- 
Kuto, Kudus (IA Kun Aa ag LN 2 12,50 

S.R. IV Udjung2 No. 22 Salatiga... ,, 12,70 
Kepl. S.R. III Ngasinan, Xener, Loa- 

YO BArworedjo Ma mani Ma 5 120: 1 Pen. Sek. Bandjarhardjo Kab. Brebes k 12,50 
Kepl. Sek.  Penungkulan, Gebang 

A0an1o: Purworedior 2 Men AA 3 12:25 
S.R. VI th. No. 12 Pemalang ......... 5 12150 
Pen. Sek. Bandjarhardjo Kab. Brebes, ,, 12,50 
Kepl. S.R. VI No. I Bringin, Salatiga ,, H,— 
S.R. II Glempangpasir Adipolo, 
PENA 3 BN Ann bg 11,50 

S.R. III Djali Bener, Loano ......... 3 N,— 
Kepl. S.R. III Podjok kulon, Djuwana ,, 10,80 
Kp.Kb. Sarangan, Ngadiredjo ......... £ Telah 
Tjiptautama Pedagang Sebamenggalan 

PUrWoredro Kedu aa Pt 5 1 Opa 
SR. IT Ketjapi Djepata seri e LO 
Kepl. S.R. IL Tjiwalen Dajeuhluhur 

TATO AR Ne eta Kata un $$ TO -aa 
Bendahari Jajasan S.G.B.  Djateng 

atas nama S.G.B.2 Negeri dap Par- 
tikelr bersubsidi di Djawa Tengah ,, 1.906,25 

Para Anggauta S.S.K.D.N, Tjab. Kota 
BESar SERA TAN enek metan Cb PE TUDL KRS 

Angkatan Darat Terr. TV/Div. Dipo- 
Me oro “DPD. BK Be uan 200130, — 9 641992 

“ 

Djumlah : Rp. 151.008,62 
Semarang, 18 - 3-1954,     
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—. SURATMAN, seorang 
duduk dikampung No 

leh dikat t dikata orang jang benar: 
istimewa. Ndntapak buta, 

mengabdikan aa bagi 
rakat Sapa : 

| mentjari nafkahnja 
orang dalang, | 
kront d ng irontjong dan h 512 lah dipilih mendjadi 
dan operasi OPR dikampung- 
nja. Untuk djabatan ini 
mendapat upah Rp 

ikut giat dalam pasu 
ja menggempur Bela 

    

   

    

        
Tenggara 

  

DARI Kualak r 
djung Melayu) diperoleh | a 
ngan, bahwa dalam pertengahan 
bulan 2g te disana akan di 
langsung! pon peran peruuka2 
Islam seluruh Asia Tenggara. Un 
dangan2 untuk gan magi kon 
perensi tsb. sudah y n ke 

| negara2 jang bersangkutan. 

Atjara apa jang akan dibitjara 
kan dalam konperepsi tsb. tidak 
disebut2 dalam berita itu. Jang 
terang, undangan jintuk pemim- 

(Kemlajan — Solo) bo- 
2||Yahun Lagi 

   
     

  

    

    
      

         

  

   

      

        

   

3 sja 

A3 

u- || satupun dari 15.200 

perensi 
Alim Ulama Asia|: 

“perasaan sedih. 

An | um buruh djuga telah mendesak    
    

   
INasib Warun 

     

      

      
    
      
    

ai ak 

bat 
rut 
kumpulan itu kira-kira 200 cafe 

  

| tinggal dalam masa 73 tahun lagi. 
Geral Perkumpulan Pengusaha2 
   

  

4 (atas kemunduran bar2 itu kepada 
| dalam rumah2 tangga Perantj's 

memperkenalkan kebiasaan 
merabeli sebotol wijn dan 
diminum dengan ditjampur 

telah 
untuk dian 

  

SA larganja hanja seperdua dari 
i an anenna oleh pengusaha? bar 
ntuk 1S centiliter minuman dgn 
jalan ini,” kata M. Calippe dgn 

   

    

Canteen2 jang dibuka buat ka 

| pengusaha2 bar didaerah2 indus- 
'tri, dengan mendjual minuman 
menurut harga jang tak mungkin 
Neng na oleh pengusaha2 
cafe. - 

. Akan tetapi pihak pemerintah, 
jang telah dikuasai oleh 18 buah 
kabinet semendjak habis perang, 
merupakan ,,musuh” pengusaha2 
cafe paling besar. Padjak jang di 
kenakan pemerintah atas alat2, 
mulai dari glas dalam lemari sam 

|. PETIES, canteen pada pa brik2 dan pemerintah setjara Tam 
laun mematikan penghidupan caf€ di Perantjis, demikian menu 
Perkumpulan Pengusaha2 Bar kota Paris, Menurut taksiran per 
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Tokoh2 Baru Dari Dunia Tjatur Indo- 
nesia Muntjul Dlm Gelanggang Tjatur 

Sa Djawaban Probl. No. 3 
“ G.C.A. Oskam) jalah : 43 

| 22 4. Rxh3, 
Pb2 
8. Ma7, Pf4 4- 9. Rg2, Rh4 10. 
Mf2 -h dan remise. 

$ 

fterima dari: PURWOREDJO: R. 
.Ristanto, 

f# DAL: R. Ridwan, TIOMAL: Sa- 

pin2 ummat Islan di Indonesia 
sampai hari ini felum diperoleh 
djawaban. / f 

Kabar selan#jutnja ” mengata- 
kan, bahwa undangan? jang diki 
rimkan kepada ulama2 di Indo 
nesia, tidak terbatas pada ulama 
jang memimpin partai politik ig 
berdasar Islam, melainkan ditu- 

pai kepada terras dimana - para 
langganan menikmati minuman- 
nja setiap pagi, telah dinaikkan 
sampai puluhan kali lipat semen 
djak Perantjis dibebaskan kemba 
li dari pendudukan Djerman. Se 
mentara harga minuman cocktail 
pada' waktu ini sudah kira-kira 
40 kali lipat dari harga ditahun 
1939, maka seorang pekerdia Pe 

C rantjis akan merasa sjukur djika 
jang terkemuka. (U.M.) dapat menerima nafkah 20 kali 

ega an pb lipat dari masa sebelum perang.   
/TJATUR 
NDONESIA 

  

    
Hariandja 
Djatuh 

Di Jogjakarta 
DIBAWAH AUSPICIEN Persatuan Tjatur Mataram, Ikatan 

Perwira Republik Indonesia Garnizoen Jogjakarta jang diketuai 
oleh Majoor Sudharmo pada hari Minggu tgl. 14 Maret '54 telah 
mengadakan pertandingan peci, bridge dan gong-tjatur untuk fonds 
Merapi. Perhaiian besar dan tempat jang dipakainja di gedurig Ne- 
gara memang luas dan tenang. Jang mendaftarkan untuk tjatur sa- 
dja 81 orang, dari Surabaja, Djember, Semarang, Solo, Kebumen, 
Jogja dan lain-lain tempat. Kebanjakan dari ketentaraan dan ke- 
polisian. Tokoh2 baru dalam ketentaraan pun mulai kelihatan, a.l. 
Kapt. A. Kahar dari Djember jang dengan beruntung dapat meng- 

gulingkan djago terkenal dari Semarang L. Hariandja, sehingga 
Hariandja tidak dapat keluar dalam finale. Memang gong-tjatur 

hidangan istimewa, dimana kekuatan dan kemahiran sadia tidak 

(roti itu”, demikian diterangkan oleh 

afedeFranee 
TAN AW g2 Kopi Perantjis Sangat 

NPemerentah Jang Tinggi Mengantjam| . 

IlKebidupan Cafe2 'Perantjis — Dlm “5j 
Cafe2 Akan: 

) Perantjis? 
Oleh: Jacgues Girauds: Chas ,,Suara Merdeka”. 

Lenjap Di 

jang terpaksa menu! 

M. Paui Calippe, sekretaris-djen 
Bar Paris meletakkan kesalahan 
peti es — hampir tidak dikenal | 

sebelum Perang Dunia II — jang | 
asing kepada keluarga Perantjis 

membawanja pulang untuk kemu 
cs. 

tak didatangi langganan lagi atau 
|terpaksa tutup pintu karena rugi. 

5070 tambahan harga 
minuman. : 

man cocktail paling terkenal d'du- 
nia menaksir, bahwa pemerintah te 

lah menambah kira2 5095 atas har- 
ga tiap2 hotol minumannja sebelum 
sampai kelemari bar. Padjak atas 

-ningkat dua kali Ipat dari angka 
tahun 1952 dengan udjud untuk 
memperoleh tambahan uang masuk. 
negara sebanjak kira2 70.000,000 
frane setahun. 1 ne 

.Diakui,, banjak dari kami jang 
melewati sampai sepertiga dari ier- 
ras jang di-izinkan untuk kami per 
gunakan”, demikian diterangkan 
oleh seorang pengusaha wanta dari 
sebuah cafe dipusat kota Paris ke- 
pada wartawan tuan ini. ,,Tapi, apa 
kah pemerintah betul2 bermaksud 
untuk menutup terras itu?” 

Paris terkenal keseluruh dunia 
atas keindahan dan kebaikan dja- 
lan2 rajanja.- Apakah pemerintah 
berniat hendak mentjontoh kekera- 
san peraturan London atau xota? 
lain jg. tak gembira sedikit djuga?” 
Kebanjakan dari korban2 kemun- 

duran perusahaan? cafe itu terda- 
pat dikalangan mereka jang membu 
ka  perusahaannja  dilereng-lereng 

ketj'l. Tidak sedikit dari perusaha- 
an2 ini telah berobah mendjadi pe- 
rusahaan2 pentjutji pakaian dan to- 
ko2 tekstil semendjak habis perang: 

Disamping kemunduran pada ca- 
fe2 ketjil maka cafe2 serta bar? jg 
terletak didjalan2 raja serta pu- 

sat2 kota Paris terus madju. 
Sebuah cafe jang terletak di sebe 

rang rumah pendjara pusat Paris 

djuga tidak akan bisa rugi — keba 
njakan dari langganan2nja ialah wa 
nita2 jang dengan . air mata berle- 

nang datang untuk membeii wijn 

atau roti untuk dibawanja  kepadi: 
suami atau kekasihnja jang tertahar 
dirumah pendjara itu. 

Tapi pembesar2 rumah pendjara 
itu mendesak agar daging dan sus 
dipotong sampai tipis sekali, untuk 
menghindarkan penjelundupan pisat 
atau- pisau fjukur dalam  potongar 

seorang pelajan cafe itu. 
»Tamu2 dari luar negeri masin 

terus duduk di terras cafe2 sambi' 
melihat-lihat orang “lewat. Tapi 

ne 

Lita nutup perusaha | 
setiap tahun dan menjatakan bahwa djika Maan ita 

rus berlangsung menurut djumiah sekarang, maka tak ada 
buah cafe jg ada di Perantjis waktu ini akan 

Akibatnja ialah perusahaan? cafe | 

Pengusaha? dari: salah satu minu- 

6,550 terras cafe di Paris telah me- | 

  

t 

Upatjara- pemberian penghargaan ini 

" Rebutan 

Gibraktar pada tgl. 11 Mei jang 
suatu kesulitan diplomatik baru 
aaj gupstan hak atas benteng batu 
tahun dipegang oleh Inggris itu. 
telah sama menumpahkan tenaga 
mengenai tuntutan Inggris dan 

Inggris dan Spanjol — Don Pedro 
kantor berita ,,AFE” 
Pagi Spanjol ,,Hoja del Lunas”, 
Times” jang djuga tidak kurang 

Kedua wartawan ini mempu- 
njai pendapat jang sama, bahwa 
Inggris mendapat hak milik atas 
Gibraltar ditahun 1704. Pun pen 
dapat keduanja tidak banjak ber 
beda mengenai tjara bagaimana 
nggris merebut benteng itu. Tapi 
lalam hal belakangan ini warta 
van Gomez memberikan ketera 
agan pandjang lebar, sementara 
wartawan ,,Times” mengakui bah 
wa tjara Inggris merebut Gibral 
tar mungkin tidak merupakan 
'satu alasan kuat untuk Inggris 
memegang pulau itu sampai 250 
tahun : 

Dibawah ini adalan ringkasan 
tulisan Gomez Aparicio sebagai 
mana dimuat dalam ,,Hoja del 
Lunas.” 
Pada awal abad ke-18 Spanjol 

diantjam oleh perang saudara di 
mana Prins Philip dari Bourbon 
dan Prins Charles dari Austria 
bertengkar mengenai siapa jang) 
akan menggantikan Charles Ii. 
jang meninggal dunia. dgn tiada 
meninggalkan ahli waris: tuntu- 
tan Philip dari Bourbon menda 
pat sokongan dari Perantjis: se- 
mentara tuntutan Charles dari 
Austria disokong ' bersama-sama 
sleh Austria, Inggris, | Negara2 
Rendah. Savoy dan Portugal. 

s   orang akan mudah sadja untuk me 
milih siapa diantara orang? banjak   boleh terlalu diandelkan. Boleh didjangka, tapi sulit untuk diduga. 

Bagaimanapun djuga, pertandingan rangkaian ini antara pei, bridge 
dan gong-tjatur untuk fonds Merapi berhasil baik. Dan kami ha- | 
rapkan sadja, kalau boleh, djangan, djangan sampai Merapi meletus. 
Hasil gong-tjatur sebagai berikut : 

. 

Pemenang Rombongdu: Ba Mergangsan. 
1. Team Pertjas (Semarang) Pemenang perseorangan: 
a Pertjam 1 (Jogia) 1. Widodo (Jogja) 
Sa Pertjam IL (Jogja) | 2. Cholis (Semarang) 
A5 Asrofi 23 IL 3. Abdulkadir (Semarang) 
Sa A.U.R.I. 4. Azis (Jogja) 
Gs Eks 5... Darmadi (Semarang) 
Aa NI Bat. 438 6. Dr. Soewito (Jogja) 

TJINTA ANAK? 
Hitam : Dr. Tarrasch. 

— Tahun 1903. Dr. Tar- 
7 rasch menggondol nadiah 

Tati pertama dir Monte Carlo. 
5 Dalam menghadapi lawan 

nja Marshall seperti terli- 

    

ui 

   

   

    

GR hat pada selling di 

S3 & sebelah ini pikiran Dr. 
2 BA Tarrasch - sedang ruwet. 
7, Katanja, menangnja itu 

Ui berkat 'ia mendengarkan 

    
teriakan seorang anak ke- 

tjil jang baru berumur sa- 
tu tahun dan sedang di- 

U 0 pangku oleh ibunja dide- 
YG YG, kat Dr. Tarrasch. Teriak 

17 Y Ya anak itu sambil melambai- 
kan tangannja kearah pa- 
pan tjatur: ,,a, a, aaa!” 
Pikiran Dr. Tarrasch men   DY | 

djadi terang karenanja dan segera ia djalankan bentengnja kearah garis « 

dan menanglah ia achirnja. Memang anak itu membawa untung dan ia 

pun pentjinta anak. Sungguh, tjinta anak adalah tjinta aseli. Begin iat 

landjutnja: 34. Bh4, h5 35. f3, Rf8 36. Bd4, Bcl 37. Rf2, Bai. 

Inilah masuk Dr. Tarrasch. 38. Rg3, Rg7, 39. Rh4, Rg6 40. g4, hg4x 

Ini tidak baik bagi putih karena pionnja mendjadi sendirian. 

“Rh6 42. Bc4, e5 43. Rg3, f5 44. Rf2, Rg6 45. Rg3, Ba3 46. Rf: 

“fa 47. h4, Rh5 48. Bc7, Ba2-- 49. Rel, Rh4x “50. Bf7x, Rg3 51 

Bfs, Rf3x 52. Besx, Ba4x 53. Bf5, Bal#- 54. Rd2, Ba5 55. Rd3 

a6 dan putih menjerah. 

(Mr. Surat2 kepada/dari Redaksi: Sdr. 

Ukie Carlina, Semarang: 
Sebelumnja terima kasih atas pel 

f- Putih tidak dapat menang dan : : 

REMISE seperti berikut: hatian sdr. Memang sedjak no. 4 

“ 3L, a4 2. Rf2, a3 3. Rg3, | jan 'seterusnja, tiap probleem, pur 
alPuteri- 5. Rxg2, 

4 6: Mf2, Rg5 7. Rg3, Pci 
tai-stelling, kombinasi dll. kami be 

H etiket” dan analisa seperti jang 
sudah2 ,,Djandji Mati”  (Soetopoj 
dan ,,Djauh di. mata” oleh — The 

Hong Oe. Ini specifiek ruang tjatwi 
Jari ,,Suara Merdeka”. Kami beri 
etike, bukan asal beri sadja, tapi & 
sesuaikan dengan inti-sari dari pro 

5leem itu. Dengan demikian, djerih: 
tidak sia-sia, ia 

Perhatian, jang ' mendjawab 
f2—f4 atau Mgi—h2 dan me- 
ngatakan putih menang adalah ti 
dak benar malah sebaliknia ada 
kemungkinan putih mendjadi ka- 
lah. Umip: 1. Mh2?, ad! 2. Rd2, Ppajah pentjiptanja 

a3 3. Re2, a2 4: Rb2, Res! 5. hikan selalu ingat bertahun-tahun 

fa-h-, efAX 6. e5, f3 7. edox, f2 ikan probleemnja — jang sudah si 

8. disalPp 9. RalX, f2 Jabadikan” oleh Suara Merdeku”. 

Pp ba Pada harian  madjalah uar-negeri 

. 1 Inalah “ada ,,schaak-films", partai 

Jang betul mendjawabnja kami ichaak jang dikisahkan seperti di 

masjarakat. Tjatur bukan terdiri da 
"1 benda2 kaju jang mati, selain ber 

isi siasat, seni, peladjaran dll. djuga 
Naba romantiek dan tjinta.  Djadi 
sesuatu jang dapat hidup terus, “uda 

tjatur” dan ,,masjarakatnja”.  Me- 

sifat dan- styl seorang peng: 

Sri Hariadini, KEN- 

heru, SEMARANG: Oen Khkik 
Kiong. Setelah diundi, hadiah ka- 
mi sambaikan lewat pos kepada 
Sdr. Saheru di Tjomal. Banjak 
djawaban jang salah sekali ini 
pembatja. Pn 

  gemar tjatur, baiklah tunggu tuli 

Asan2 j.ad. Sekianlah, sdr. Carlina! 

  

jang tidak biasa minum di cafe. Me 

reka ini memilih medja jang paling 
dekat kedjalan, dimana mereka sec- 
gera akan mendjadi mangsa pemin- 
ta2 rokok, pendjual tikar permada- 
ni dari Algier, pendjual2 kembang, 
ahli nudjum, pendjual2 gambar tja- 
bul dan andjing. 

Pun para pelajan cafe-masin me- 
melihara tradisinja. 

Setiap musim panas mereka akan 
mengadakan lomba lari dari Bastille 
ke Madela'ne, dengan menating se- 

botol minuman cecktail dap dua 
glas cocktail diatas baki. Rekor wak 
tu dalam perlombaan ini dengan 
menempuh djarak hamp'r tiga mil 
.melalui djalan raja jang sangat ra- 
mai ialah 17 menit. 

LAGI ROMBONGAN TRANS- 
MIGRAN DARI DJAWA TIBA 

Di PADANG. 
Dengan kapal ,,Van der Liin”, 

jang tiba pagi hari Selasa di Teluk 
bajur turut serta 78 keluarga tran 
3migran jang berasal dari Djawa. 
jang djumlah seluruhnja melruti 
252 orang. Rombongan tersebut 
sementara ditempatkan digedung 
STM. jang baru selesai didirikan 
di Padang dan pada hari Kemis 
rombongan ini akan diberangkat   

41. Bed 

kan ke Kapar (Pasaman). 
TIMBANG TERIMA KOMAN- 
DO MOBRIG KALIMANTAN. 
Selasa malam jang lalu, bertempat 

diruangan Kantor Kepolisian Propin 
si,, dengan disaksikan oleh Kepala 
Polisi Propinsi Kal'mamtan, dan un 
langan lainnja telah berlangsung upa 
tjara timbang-terima Komando Mo- 
5r'g Propinsi Kalimantan, dari Ko- 
misaris Kelas I Abas, kepada Komis 
rs Kelas II, Kadran. Dapat ditam 
bahkan, bahwa sesudah meletakkan 
ljabatan sebagai Komandan Mobrig 
Kalimantan, maka Komisaris Abas 
Jipekerdjakan pada Kepolisian biasa 

    

    

Gambar bintang2 fila Marilyn ,,Niagara” Monroe dan. Alan ,,Shane” 

Ladd, jang mendapat pengakuan dari ,.Photoplay Magazine” 

bintang2 film jang paling popiler di Amerika Serikat dalam tahun 1953. 

di Beverly Hilis Hotel di Hollvwood: Pada upatjara ini: Marilyn Monrce 

untuk pertama kal! muntjul lagi dihadapan publik setelah ia menikun 

2 dengan Joe diMaggio baru-baru ini. 

| Pantaskah Inggeris Memiliki Batu- 
Karang Tadi Sampai 250 Tahun? 

Oleh: Peter Knox: Chas ,,Suara Merdeka”, 

RENTJANA PERKUNDJUNGAN Ratu Inggris 

antara Inggris dan Spanjol 55 

nja untuk menjelidiki asal 
Spanjol atas benteng itu. Dibawah 

ini adalah kesimpulan dari dalil2 jang dikemukakan untuk mem- 

pertahankan tuntutan masing2 pi hak oleh dua orang wartawan 

dan ketua sidang pengarang harian Senin 
sera seorang wartawan 

tidak begitu kuat untuk membela 
| haknja 

  Pada tgl. 1 Agustus, 1704, ham- 
pir 250-tahun jang lalu, sebuah ang 
katan laut gabungan Inggris dan Be 
landa muntjul diluar simenandjung 
Gibraltar -dan memaksa “gubernur 
pulau itu, Don Diego' de Sal'nas, 
untuk mematuhi perintah dan supa- 
ja mengakui Archduke- Charles, pre 
tender Austria, sebagai Radja S»a- 
njol. Angkatan laut gabungan 'iu 

adalah dibawah pimpinan Prins 
George of Hesse Darmstadt, sc- 
orang “Spanjol-guasi, jang antara 
lain pernah mendjadi radja-muda 
Catalon'a, satu kenjataan jang men 
djadi sifat asli padanja....... 

Menurut pandangan Gomez Apa- 
ricio, gubernur Diego de Salinas 
menolak untuk menjerahkan Gibral- 
tar kepada Charles, oleh karena dia 
sebagai gubernur telah mengangkat 
sumpah setia kepada penuntut jang 
lain, jaitu Philip. Prins George of 
Darmstadt  memberinja beberapa 
waktu untuk merobah sikapnja sebe 
lum memerintahkan anak buahnya 
untuk menembaki benteng itu. Kira2 
150 orang-serdadu dan petani turut 
menangkis serangan itu disamping 

gubernurnja, tapi mereka  haija 
mempunjai meriam2 jang telah tua 
untuk mempertahankan diri, dan 
oleh sebab itu dalam beberapa wak 
tu sadja Gibraltar djatuh ketangan 
si-penjerang. 
Gomez Aparicio kemudian menu- 

lis tentang ,,dari atas dinding jang 
telah hantjur  Prins of Darmsiadt 
memerintahkan supaja bendera Aus- 
tria dikibarkan dan dengan penuh 

upatjara  memproklamirkan Pring 
Charles sebagai Radja.” 

Tapi tindakan mereka itu ada 
lah dengan tiada persetudjuan 
komandan Inggris laksamana Sir 
George Rooke. Menurut tjerita 
pihak Spanjol, Rooke ,,jg dengan 
tiba2 menolak mendjalankan pe 
rintah jarg diberikan keradanja 
oleh pangiima tingginja, tani seba 
liknja mendjalankan dgn tiada   sada Kantor Kepolisian Propinsi Ka 

limantan. 

sebagui 

diadakan pada tanggal 9 Maret jl. 

Gibraltar 

kebenteng 
akan datang telah menimbulkan 

karang jang telah sedjak 2 
Para ahli sedjarah dan wartawan 

usul 

Gomez Aparicio, direktur dari 

harian 
terkenainja. 

merintahkan supaja bendera Aus | 
tria diturunkan kembali dan di 
ganti dengan bendera Inggris, dan 
dalam pada itu memproklamirkan 
Gibraltar sebagai milik Ratu 
Anne.” : 

Kupasan ,, Times”. 
Kupasan harian ,,Times” me- 

ngenai masalah ini tidak begitu 
pandjang, tapi pada pokoknja 
tidak berbeda dengan tulisan Go- 
mez Aparicio. Wartawan ,,Times” 
antara lain mengatakan, bahwa 
Rooke ,,sangat insjaf akan nilai 
potensi Gibraltar bagi kekuatar. 
angkatan laut Inggris sebaga: 
kuntji ke Lautan Tengah.” 

“Pihak Inggris, sebagaimana di 
kemukakan oleh wartawan Times. 
insjaf bahwa tjara begini adalah 

untuk tetap memegang 
benteng itu, lalu mendasarkan hak 
nja atas Perdjandjian Utrecht pa 
da tgl. 13 Djuli 1713, perdjandji 
an mana : hiri persengketa 
an antara prins itu atas perselisi 
han mengenai siapa jang menaiki 
tachta..Spanjol. n Inggris, 
Charles, kalah dalam tuntutanpja. 
tapi menurut wartawan Times se 
pandjang perdjandjian ini . Radja 
Philip, radja jang baru ,,mengha 
Dpuskan buat selama-lamanja sega 
la tuntutannja atas Gibraltar dgn 

    

   

  

| wartawan. Gelarnja 

   cenal 

40 tahun ja 
de jang terach 
anaknja 

miliki. : 

Dia sekarang mendjadi seorang 
doktor dalam 

ilmu hukum. Lulus dari Universi- 

teiy Sorbonne di Paris. Rumahaja 

| sangat Mentereng didalam“ kota 
Kairo. Djuga suaminja seorang ahli 

hukum, Bekerdja d suatu perguruan 

di Kairo. 
Dikala dia masih duduk dibang- 

ku sekolah rakjat, ibunja men nggal 

dunia. Kemudian ajahnja mengam 

bil keputusan untuk menjekolahkan 

Doria Shafik di Alexandria, jakni 
sekolah menengah jang chusus utk. 

wanita. Peladjaran disekolahan sa- 
ngat menarik hatinja. Sehingga dis 
djauh dari pergaulan dengan ka- 
wan2nja, lebih banjak membatja du 
ku2 peladjaran. 

Dikala itu, dia berkenalan dun 
seorang wan ta Mesir, namanja H o- 
da Charoui. Nama wanita in! 
memang djarang terlihat. Tetapi se 
benarnja wanita inilah jang membe 
ri inspirasi kepada Doria. Dia ada- 
lah seorang wan'ta jang pertama? 

melemparkan kudung. Betapa ke 

beraniannja menentang kebiasaan js 
berlaku dikala itu, rasanja tiap? 

pembatja dapat membajangkan. 
Hoda Charoui jang memberi an- 

'djuran kepada Dora Shafik, agar 
melandjutkan peladjarannja hingga 
perguruan tinggi. 

Saja bukan korban ke- 
beranian. 

Doria Shafik mulai memikirkan 
kemungkinan beladjar ke Paris. 
Dipertimbangkan — baik-buruknja 

| meninggalkan tanah-airnja untuk 
melandjutkan peladjarannja. Ke- 

| tika mendengar kehendaknja itu, 

nentknja Doria Shafik dengan 
mentjebirkan bibirnja  menanja: 
Sans. ?? Seakan-akan nenek 

uja membajangkan kota Paris jg 
istimewa itu, lebih2 bagi seorang 

gadis. "TN 1 
Berkata pula neneknja: ..Godis 

semuda engkau jang berani hidup 
| dikota Paris, ia hanja akan mer 

djadi korban dari keberaniannja!” 
Apa lagi jang mesti diperbuat 

»leh Doria Shafik. Diambilnja ke 
sutusan terachir. Dia pergi ke 
Paris. Memasuki Universitet Sor- 
bonne. 5 3 

Dikala mendjadi mahasiswa, Gi: 
melihat seorang pemuda bangsanje 

jang bersama2 mendjadi mahasiswa 

Tidak banjak waktu jang dibuang2. 

Achirnja saling mentiinta. T sa ha- 
ri sesudah dia melakukan perkawi- 

'nannja di Par's, ajahnja jang tingga' 
di Kairo menerima kawat, jang 

» S 

an: Doria Shafik 
Lulusan Universitet Sorbonne —Proefschrift-nja Drua Matjam 
—Seorang Doktor Dim Ilmu Hukum—Biar Umur 40 Th 

Masih Tetap Tjantik—Tiga Hari Sesudah Kawin Baru 
Memberi Tahu Ajahnja—Slogannja : Menuntut. 

Dan Memikul Tanggung Djawab 
(Oleh: A. Sujudi: Pembantu Ist. Kita). 

'MADAME DORIA SHAFIK seorang wanita Mesir jang beberapa hari jl mogok makan, Dia 
melaparkan diri sebagai langkah tuntutannja agar wanita2 Mesir diberi hak2 dalam lapangan poli- « 
tik. Memang. Doria Shafik bukan tokoh jang baru muntjul. Sudah lama 
djak Farouk masih menduduki tachta keradjaan Kairo. Ia dilahirkan di Tanta (Mesir) kira2 pada 

lalu. Tetapi dia tetap tjantik. Badannja langsing. Rambutnja dipotong mengikuti mo- 
ir dan pakaiannja selalu up to date. Itu tandanja dia wanita teta 

semuanja perempuan. Dan sekali lagi bisa dilihat ,,besus”- nja Doria 
umumnja seorang- wanita jang sudah melahirkan seorang angk bad annja Tantas gemuk, tida 
an halnja dengan. Doria Shatik. Dua orang sudah dia melahirkan. anak. Kelangsingannja 

perdjoangannja. Semen- 

wanita. Dua orang 
hafik. Meski pada 

k demiki- 

« 

demikian. Bukankah kaum lelaki 
di Mesir djuga masih banjak jang 
kurang pendidikan. Kenapa lelaki 
diberi hak memilih?” 

Rupanja, perdjoangannja  di- 
djaman Farouk jang tidak mem 
beri hasil itu, nasibnja akan sama 
dengan perdjoangan Doria sesu 
dah Nadjib berkuasa. Itulah se- 
bahnia. maka Doria Shafik pada 

| achir2 ini mempergunakan sendja 
tanja jang ampuh, jakni mogok 
makan untuk menuntut hak-hak 
wanita dalam gelanggang politik. 

Menuntut dan memikul 
Tanggung-djawab. 

DORIA SHAFIK tahu bahwa tun 
tutannja akan tidak ada hasilnja dji 
ka dia hanja menuntut. Oleh kare- 
nanja, gerakan ,,Bint el Nil” telah 
berusaha untuk mengadakan gerakan 
pemberantasan buta huruf. Sudah ba 
njak hasilnja. Dengan demikian dia 
berpendapat, bahwa tuntutan jang 
diadjukan itu d'imbangi djuga dgn 
perasaan akan kewadjiban memixul 

    
— Doria Shafik — 

saan Farouk masih hebat. Tetapi 
gerakan itu makin diperhebat se 
sudah Nadjib berkuasa. Bahkan 
didjaman Farouk, Dokria Shatik 

tetap dit ” 

  
maksudnja memberitahukan bahwa 

pada 3 hari jl. dia (Dor'a) telah xa 
win dengan pemuda bernama Nur 
Ragai. 
Apa boleh buat. Ajahnja tidak bi   sjarat2 seperti dibawah ini: . 

Radja Katholik dengar ini buat 
peribadinja serta peribadi semua 
ahliwarisnja,  menjerahkan - kepuda 
mahkota Inggris hak milik penuh 
atas kota dan puri Gibraltar bersa- 
ma-sama dengan benteng2 jang ada 
disitu. Dan dia memberikan . hak 
milik tsb dengan segala apa jang' 
tersangkut didalamnja, dengan tia-' 
da mengandung keketjualian apapun. 

Times memandang ini sebagai   

lan Seville 

|hak Inggris mendjawab:   ragu2 suatu rentjana jang telah di 
atur dengan rapi di London, me 

»dokumen penjerahan jang sjah dan! 
adil” tapi Gomez Aparicio. meng-! 
ambil pandangan lain sama sekali. 

Dikatakannja, bahwa mereka jg 
mengutip perdjandjian itu dengan 
fiada hati2 tidak akan bisa mengu- 
dji kebenaran dokumen itu dengan 
seksama. 1 i 

Katanja lagi: 
Dalam perdjandjian itu penie . 

rahan Gibraltar tidak dapat. di ' 
sangkal. dilakukan dengan hak 
penuh dan buat selama-lamanja, 
dengan tiada ketjualian atau gu 
gatan”, tapi bukan dari kedaula 
tannja: hanja mengenai hak atas 
kota dan benteng Gibraltar, ber 
sama-sama dengan pintu gerbang 
serta pos2 pertahanannja, dan ini 
sama sekali tidak mempuniai ju- 
risdiksi atas territorialnja”. Begitu: 
pula dalam Perdjandjian Utrecht, 
atau dalam perdjandjian2 Yang di 
ikat kemudian seperti Perdjandji 

(9 Nopember 1729) 
dan Perdjandjian Versailles (3 
September 1783) tidak ada ' ter 
tjantum perihal pemindahan juris 
diksi territorial ini. 

Begitulah duduk perkaranja. 
Pihak Spaniol mengatakan kena 
da Inggris, bahwa ,,kamu tidak 
ada hak untuk mendjalankan ju- 
risdikisi atas Gibraltar.” Tapi pi- 

.Djadi 
mau apa djika Perdftandjian 
Utrecht mengatakan, bahwa kami 
bisa berbuat apa jang kami sukai 

sa mentjegah lagi. Asam d'gunung, 
garam dilaut, achirnja bertemu dju- 

ga. 
Lulusnja 

versiteit tsb adalah sesudah bersua- 
mi. Proefschriftnja dua. Masinz2 
berkepala: ,,Seni ntuk Seni didja- 
man Mesir kuno” dan ,,Wan'ta ser- 
ta hukum agama di Mesir”. Dia | 
menggondol gelar doktor dalam il- 
mu hukum. Kembali ke Mesir. Te-: 
tapi sekembalinja ditanah air, dia | 
tidak diterima  mendjadi salah se- | 
orang guru pada perguruan tinggi ' 
di Mesir. Karena dianggap kurang 
sewadjarnja ada mahaguru wanita 
di Mesir. Dari sana dia mentjoba 
mendjadi inspekstrise kementerian 
Pendidikan di Kairo, tetapi tidak 
lama kemudian dia menerdjunkar 
diri dalam gelanggang djurnalistik. 

Pembatja barangkali ingin meng 
tahui koran apa jang dipimpin olel 
Madame Doria Shafik itu. Dapat d 
sebut, bahwa dia memimpin madja 
lah ,,La Femme Nowvelle” ata 
,Wanita Baru” (bahasa Perantjis 
mulai terbit Desember 1945). Ma: 
djallah ',,Bint el Nil”.  Madjaliah 
,.Katkout”. 
Dalam pada dia mengerdjakar 

madjallah2 itu, semuanja dikerdja: 
kan sendiri. Artinja, si suami ve: 
kerdja dilapangannja sendiri. Bu: 
kan lantas mendjadi redaksi di bela 
kang lajar isterinja. 
Dalam hubungan ini perlu tjata- 

tan, bahwa bagi Mesir sudah men. 

djadi kebiasaan, seorang wanita js 
kawin tidak usah menukar nama: 
nja dengan nama suaminja. Demi 
kian pula Doria Shafik, nama jan 
diperoleh dari ajah-ibunja sedjai 
dia dilahirkan, terus dipakai sam 
pai sekarang. 

Memimpin ,,Bint el Nil” 
Doria Shafik memimpin gera 

kan ,,Bint el Ni?” terutama ditu 
djukan untuk mentjapai hak-hak 
jang sama antara wanita dengan 
lak?. Tahun 1948 gerakan itu di     atas tempat itu.” berdirikan, jang dikala itu kekua 

  

Seruan kementerian agama, 
agar orang waspada terhadap mus 
limat2 para tengkulak hadji, ter- 
ajata memang beralasan. Seorang 
tjalon hadji, bernama Misbah da- 
ri Bandung, hari Selasa telah me- 
laporkan kepada polisi D',karta, 
bahwa ia kena tipu uangnja seba- 
ajak Rp. 20.000 oleh seorang ber 
nama RKS. Penipu ini telah me- 
njanggupkan kepada Misbah, 
akan menguruskan soal ticket 
dan kepergiannja djemaah hadji, 

— Hari Djumaat ini ditunsgu ke- 
datangannja di Surabaja prof. No 
tonegoro dari Jogja “beserta 10 
orang mahasiswa universitet Ga- 
djah Mada. Mereka akan menje- 
lidiki keadaan tanah dibekas ibu- 
kota keradjaan Modjopahit dide- 
sa Trowulan (selatan Modjokerto) 

  

2
 

5
 

untuk mentjari keterangan2 ten- 
tang makam Gadjah Mada, mang 
kubumi jang tersohor dari kera- 
djaan Modjopahit. — Kota Bau- 
dung, jang terkenal indah dengan 

'gelarannja ,.Paris dari Djawa”, 
| ternjata benar2 menarik perhati- 
Lan orang, untuk dapat menetap di 
sana. Meskipun sudah dinjatakan 

isebagai kota tertutup, selama ta- 
|hun jl penduduknja bertambah 
71.632 djiwa. Kini penduduk Ban 

| dung ada 694.067 djiwa. Menu- 
|rut keterangan DPD Bandung, 
(belakangan djumlah orang jang 
| masuk kekota Bandung setiara il- 
|Jegaal dari luar kota makin ber- 
tambah. — Tambang intan di 
Laung, kabupaten Barito (Kali- 
mantan Selatan) kini ditutip un- 
tuk sementara. Menurut perkira- 
an, memang tambang tadi telah 

  

| banjak menarik perhatian pendu- 
duk disekitarnja, jang lalu mene- 
lantarkan persawahan mereka 
agar dapat mendulang intan. Se- 
djak dibukanja hingga saat penu- 
tupan itu, hasil tambang Laung 
sudah djutaan rupiah. -— Dalam 
pertjakapan dengan Pia hari Re- 
bo, ketua Persatuan Warganega- 
ra Indonesia Turunan Tionghoa 
(Perwitt) di Surabaja, sdr.' The 
Pek Siong menerangkan, bahwa 
Perwitt seperti halnja PDTI akan 
dibubarkan dan digabungkan da- 
lam  Baperki. — Terusan Suez 
jang merupakan sumber sengketa 
Inggris-Mesir, hari malam Rebo 
mentjatat lagi insiden2 sampai 

3 kali. Menurut pengumuman ke 

dutaan Inggris, katanja mula2 5S 

orang anggauta RAF Inggris di- 
ui 

  

& 

tembaki, kemudian polisi Inggris 
jang mau menolongnja, djuga 

mendapat serangan tembakan. 

Kemudian lagi seorang serdadu 
Inggris jang berkendaraan sepeda 
disembaki, Dalam insiden2 ini 
ada djuga seorang preman Mesir 
jang menderita luka parah. Sete: 
rusnja mobil major Howie telah 
diserobot oleh 3 orang Mesir di 
Port Said. — Menurut tjaratan 
statistik, pandjang umur orang Ia 
ki2 di India kini rata2 32, 45 ta- 
hun sedang kaum wanitanja lebih 
Ka lagi, ialah rata2- 31,66 ta- 
un. Tapi umur jang sekian tadi 

sebenarnja sudah suatu perbaik- 
an, bila dibanding dengan keada- 
an India ditahun 1931. Waktu itu 
orang laki2 rata2 umur 26,91   

Doria Shafik dari Uni- 

memimpin demonstrasi dan ber 
akibat luka2. 

Didalam perdjoangannja itu 
Doria Shafik selalu mengatakan, 
bahwa Islam tidak menentang 
emansipasi bagi kaum wanita. 
Dan sedemikian pintarnja Doria 
Shafik, tiap2 dia mengemukakan 
pendapatnja, selalu mengutip 
orang2 terkemuka laki2 jg me- 
nafsiri Al Our'an, jg tafsirannja 
itu menguntungkan wanita. 

Pernah pada satu ketika Djen 
dral Nadjib mengatakan kepada 
wartawan2, bahwa wanita2 Mesir 
belum diberi kesempatan dlm p:- 
milihan umum, karena masih be- 
lum banjak ig berpend dikan. Men 
dengar “ini, Doria Shafik segera 
menjatakan, kenapa ada alasan 

' tanggung djawab. 
Selain suka mengadjar sendiri, Do 

ria Shafik atjapkali masuk keluar de 
sa membagikan pakaian? kepada 
orang jang lulus beladjar membatja   dan menulis. Perbuatannja jang de- 
mikian itu menjebabkan dia sangat 

: populer dikalangan rakjat. 

| Dengan demikian, sangat mungkin 

| 

tiap2 aksinja akan diikuti oleh peng- 
ikut2nja jang setia. 

idalam perdjoangannja menuntut 
'hak2 jang sama bagi wanita, Doria 
Shafik sering mengeluarkan lelutjon 

nja. Dia mempunjai dua orang anak, 
semuanja perempuan. Itulah sebgo- 
nja, djika omong?, dia sering menga 
takan: Saja ini seorang feminis, dan 

karena itu anak2 saja hanja perem- 

puan sadja 

  

  

Pada tanggal 19 Maret ini di Fusar Minggu dekat Djakarta telah dibuka 

suatu pameran jang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian. Bebe- 

rapa bangunan kini telah mengachiri penjelesaiannja. “Gambar: Sebuah 

   

      

   

    

  

  
bangunan jang besar, ialah bangunan jang sudah lengkap dari pada Dja- 

watan Pertanian Rakjat. 

  

ZUBAIDAH, seorang wanita 

berumur 20 tahun tinggal di Ipoh 

Melayu) pada beberapa hari jl. 

ni dia pergi dari rumahnja menu 
dju ke polikliniek bersama dua 
anaknja dan beberapa orang lagi. 
Setibanja ditengah djalan, seekor 
lembu djantan jg sedang makan 
rumput mendadak sontak telah 
menjeruduk Zubaidah. Untung 
seorang anaknja jang di-em»o (di 
emban — Djw.) bisa ditolong 
oleh kawannja. Tetapi Zubaidah 
jang mentjoba lari terus dikedjar 
dan achirnja dia mendapat luka2 
berat, jang kemudian dirawat di 
rumah sakit. 

Adapun jang mendjadi sebab- 
aja, karena Zubaidah memakai 
sarung jang berwarna merah. (Se 
perti jang terdjadi “di Spanjol, 

atjur, misalnja, 

beri” gerilja: lalu di ,, 

lagi. 

Marto tukang tik dan sebagainja. 

juga dipikirkan ?   dan wanita 26,56 tahun. 

  

Tjoba tuan pikir, apakah soal ini bukan soal 

gunakan kain merah agar banteng 

itu marah2. — Re d.) 
Kk 

SEORANG WANITA jang se 
dang malang nasibnja bernama 
Sgn. bertinggal tempat di Djalan 
Dr. Muwardi Surakarta pada tgl. 
16 Maret jl. menguangkan surat 
tukar (poswesel) di Kantorpos 
Besar, sekembalinja wanita itu 
pergi berbelandja kepekan. Dipe- 

an dia didiumpai oleh seorang 
jang belum dikenal dengan, mak 
sud hendak menukar uang retjeh. 
Terlepas rasa tjuriga wanita itu 
memenuhi permintaan orang, jg 
baginja masih asing itu. Apakah 
jang terdjadi? Setiba Sgn. diru- 
mah bermaksud hendak melunasi 
pindjaman dengan uang jang di 
tukarkan itu, ia amat terperandjat 
karena sedjumlah uang jang di 
bungkus dengan saputangan itu 
bux.n lagi berudjud uang, tetapi 
telah berubah berupa kertas k o- 
ran. Untuk mengatasi perbuatan 
jang terlepas rasa perikemanusia 
an itu hendaklah orang selalu 
berhati-hati dan wadjib waspada 
terhadap perangai orang jg benar 

dalam aduan banteng djuga diperhenar belum dikenali. 

5 TTL LS LL SL IL LS LS LL EL AL AL RAR AI 

Tg Sepiele? Sadjal! - 
KEHABISAN INISIATIEF ? 

MASJARAKAT kita ini sering2 sampai merasa 
tief. Lihat sadja, kalau satu tempat membikin tugu, Jain harinja menju- 
yul panitya2 tugu. Kalau situ tempat merobah nama2 djalan, lain? tem- 
pat tidak mau ketinggalan dalam hal merobah nama djalan. Tidak per- 
duli bagaimana tjaranja mengganti nama itu. Saja katakan demikian, se- 
bab toh panitya jang mengganti nama itu tidak bisa mendjamin bahwa 
Ijalan jang diberi nama mentereng kelak tidak akan mendjadi sarang pe- 

kehabisan initia- 

Sebenarnja, kalau orang mau menghormati pahlawan, sebenarnja ti- 
dak usah terbatas hanja dengan membikin tugu atau memberi nama dja- 
lan sadja. Uaag jang tersedia toh bisa untuk membikin sekolahan (seper- 
ti jang sudah diusahakan divisi Siliwangi jang sebagai penghargaan atas 
djasa penduduk desa Bualidua di Subang jang membantu Siliwangi waktu 

sebuah gedung sekolah S.M.P. jang modern): atau 
mendirikan rumah.ss#tit, tempat pemeliharaan .kanak2 das masih banjak 

Tjara seperti jang dilakukan sekarang, jakni hanja menjonto, sebe- 
narnja menundjukkan kalau kita ini malas ber-in'tiatief. Lihat sadja, be- 
tapa djumlah uang jang sudah dipergunakan untuk membikin tugu di- 
daerah tuan ? Padahal tiap2 tahun peladjaran masih banjak anak2 jang 
tidak bisa saendapat tempat disekolahan, 

Soal kehabisan init atief seperti diatas ituy saja lantas ingat seorang 
senulis bangsa asing jang mengatakan bahwa bangsa Indones'a keba- 
sjakan manusia tetapi kekurangan ,,bahasa”. Sampai satu kantor ada se- 

engah losm nama Marto. Ada Muarto kommis, ada Marto sopir, ada 

Ki Bloko Suto. 
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| rupakan himpunan dari DPRD2 

“oleh suatu Importir Nasio- 

25 
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Sidang DPRD Jogjaka 

ri Seleasa j.l. telah "menerima 1 
baik adjakan dari DPRDS Dja-j 
wa-Barat untuk mengadakan kon 
perensi antar-DPRD pre 
luruh Indonesia. 
karta menjetr 
rensi tersebut den 

.bahwa konperensi 
“bitjarakan soal2 ke 
sama, terutama 1m en 
otonomi daerah dalam ip 
maannjas "ON 

   
   

  

    

    

Ts 

    

  

Dalam ' pemandangan timum - mandangan  Jimum 

    

jang diadakan 'urtuk | menentu: 
Ran 'sikap mengenai konperensi 
tersebut. leh “para anggota dike- 
mukakan, hendagfaja konperensi 
jang akan diadakan itu tidak ' 
mengandung maksud jang akan 
mengakibatkan - menguranginja 
»gezag” pemerintah pusat, mela- | 
inkan hanja merupakan. suatu | 
usaha bersama untuk memetjah- | 
kan kesulitan2 “jang dihadapi 
oleh daerah2. Para anggota me- 

  

  

  

wa-Barat untuk selandjutnja mem 
nolak maksud dari DPRDS Dia- | 

    

   

4. 
# 

Pabrik Anggur dan Obat Tjap 
sL ON TJ ENG? 
Anggur Branak 

"Penting sekali, untuk para ibu jang habis bersalin 
Uatuk membersihkan darah 

  

A ngg ur Wanita 

. bagi para. wanita jg 

       

      
     

       

  

   
    

     

   

memberi tenaga baru dan | datang bulan tidax kas, muka ber. kandungan Ot he kiai Djika selalu meminum anggur 

D'dir 1/ha: | tertentu, sering kepu: tjahja, buah da- sehat ada- : Kuat Kolesom badan sehat, 0 mawbaakah TPP dna bai tihan muka putjat, da- da naik dan sP93 melahirkan . : : 
nja dengan Anggur Branak pat Ping makin meMbikin awet nja dan me- 2 tenaga kuat, bekerdja giat, 

Tjap Lontjeng. 1 Lb | Anggur W goken anaa muda pula ada Si Tn anjakit pua sukar mendekat. PE an | | bikih badanlanysiag, PE ana mudzhkan penjakit p 

  

bkan 

Untuk “mendjaga kewarasan para wanita, maka djangan 
lupa minumlah selalu Anggur Wanita Tjap Lontjeng, kerna 

sa ranakan ring- 

. BOLEH DAPAT BELI PADA : 

   
   

lerk Ta AN N En» 

Anggur Antay 

  

     
      
   

    
   

  

   

  

       

    

        

Para ibu jang sedang hamil, perlu dikasih minum 
Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak di dalam 

Djalan Pinangsia II No. 30. Telp. 913 Kota "N 

DJAKARTA-KOTA 
| Anggur Kuat Kolesom 
| Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum. 
| Selainnja segala rupa penjakit dapat dihindarkan. 
| 

      

       
      

    

  

  

  

  bentuk sebuah badan jang me- 

seluruh Indonesia. 
Untuk memipersiapkan usul2 

jang akan dibawa dalam konpe- 
rensi itu, DPRD Jogjakarta telah | 
membentuk sebuah panitia jang 
terdiri dari ketua2 fraksi dan pa- 
nitia" otonomi, sedang utusan da- 
ri Jogia akan terdiri dari dua 
orang anggota DPRD dan se- 
orang anggota DPD. 

SALATISA 

UPATJARA KENAIKAN 
PANGKAT. 

Pada tgt 17 Maret di lapangan Kri 
dangga, Salatiga telah diadakan upa 
tjara kenaikan pangkat, ja'ni- 14 ser 
san. major mendjadi pembantu let- 
nan, 27 sersan mendjadi sersan ma- 
jors 40 korpral mendjadi sersan, 37 

  

  

     

    

    

  

. Most Miles 4 

for your money 55 4 
   

  

  pradjurit kl. I mendjadi korpral: 428 
pradjurit kl. JI. mendjadi pradjurit   
  

  kl. I. Dalam upatjara itu Panglima | —— 
Divisie IV, Let-Kol. Moch Bachroen, 

rkenan member'kan amanatnja. 

  

Ditjari ”— 
nal untuk dipekerdjakan 
dengan segera: 
1 (satu) tenaga Pembukuan 

. (Boekhouder) 
dengan idjazah A. 
Surat2 dialamatkan kepada 

harian ini advertensi 
no. 5/1568   

    

Sepandjang Malioboro" 
Tiap hari main djam 9.30 pagi |: 

Tanggal 18 — 25 
Maret 1954 

M R.A. Tietien 
| PUTERI 

SOLO” 

  

Telah Lahir Dengan Selamat 
Pada hari Minggu Paing tanggal 14 Maret '54 djam: 8 pagi. 
Anak kami jang kelima. | 

ROEMI MARTAMI 
Kepada : | 

IL Dokter R. SOEWON DO Kepala RST. IV Tjab. Smg. 
H. Nj. S..Boien, Bidan RST. IV Tjab. Smg. : 

HI. Nn. Soemirah, Bidan RST. IV Tjab. Smg. 
Sumarnie IV. Nn. Sri Mangestoe Wk. Bidan RST. IV Tjab. Smg. 

ag Kami menghaturkan diperbanjak terima kasih atas Peperik- : Bang Nan —-saan dan perawatannja. 
- ochtar 5 # Kami. S. Soemardi Sekluarga : 

Dj. Merbabu no. 5 Tjandi-baru 
SEMARAN Go 3 

dalam film Persarie   1 SAS ARSA 
   

   
       

    
  

  

Ini dia 

IMPOTIN TABLETT 
? Bisa. tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 

kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 
menolong. 
Tetapi .IMPOTIN TABLETT” 
balikan tenaga2 dan 'urat2 sjara 
kuat dan sehat hingga men djadi 

| seperti biasa. 

kan ini. obat. 2 
»IMPOTIN TABLETT” ter bikin 

. 

N. B.: Agen2 lihat 
ju atap aapapi: |: KUS   

       

Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- 

Tabib AMIRODIN 

  

  

  

  

badan. 

rupa penjakit seperti, tak napsu makan, zenuw- 

Iheumatiek, dan-lain-lainnja. —“ 

kepala pusing, darah kurang, dan lain-lain. 

muanja penghadiir. 

Harga per Botol Besar 

Ketjil Sa 29 22 

Pusat Pendjual : 

Agen Djawa Timur: 

N. V. Handel   

ANGGUR OBAT KUAT KOLESOM No. 1,FIE MIN" 
(UNTUK ORANG LELAKI, PEREMPUAN TUA dan MUDA) 

Hendaklah Tuan”, Njonja”, Pemuda, Pemudi, tinggal tetap muda? 
Minumlah, selalu Anggur KOLESOM »FIE MIN” No. 1 membikin kuat, sehat dan tjahaja tetap muda!!! 

: Anggur KOLESOM  ,FIE MIN” telah dibuat dari akar'an tumbuh'an sari anggur jang masih segar dan KOLE- 
SOM terpilih kelas satu, serta obat'an pendapatan paling baru, jang dapat melipat gandakan kekuatan dan kesehatan 

Anggur. KOLES OM ,,FIE MIN” jang sudah terkenal di seluruh Indonesia sadjak sebelum perang dunia ke II jang 
lalu, telah banjak sekali terima surat pudjian dari segala pendjuru di Indonesia. | 

ISTIMEWA untuk lelaki jang sudah tua baik pun muda jang napsu birahinja kura ng kuat terutama bagi orang mu- 
da jang belon menikah djika merasa meme jania lemah kerna sering plesiran dengan perempuan, hingga menimbulkan 

emah, muka putjat, badan kurus, sering2 kentjing pinggang pegal, sakit 
nier, mata berkunang-kunang, kuping berbunji, badan selalu tjapai, sering mengeluarkan air manik, kurang darah, sakit 

UNTUK PEREMPUAN 3 orang perempuan jang badannja selalu kurang segar, badan lemah, tak suka makan, da- 
tang bulan tidak tentu, lama tida dapat hamil, peranakan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit 

Ini anggur harum baunja dan enak rasanja, selain boleh di buat sumbangan, lebih pantes di buat 
pemberian slamet di waktu harian kawin bila digunakan dalam pesta, tentu menggembirakan se- 

Bisa dapat beli dimana Toko-Obat, Warung-warung dan P & D seluruh Indonesia. 

Toko Obat ,FIE MIN YOK FONGs 
Gang Warung No. 10 — Telp. 2183 SEMARANG (Indonesia) 

Maatschappij 
2 Songojudan no. 1 SURABAJA. 

RE ag Kiai ai 5 
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    1     sering 

Rp. 12.50 
Rp. “4.50 

sTJIE MIN« 
- 

  

  

0. Sekarang 
Untuk mereka jang menghendaki KORAN ,,SUARA MER- 
DEKA” graties mulai tg. 23 Maret 1954 sampai achir bu- 
lan ini dapat mulai sekarang mendaftarkan kepada : 

Tata Usaha ,,Suara Merdeka” — Purwodinatan Utara 11 A, 
Tilp. 2087 Semarang atau kepada Agen2 ,,Suara Merdeka”. 
Sjaratnja : menjatakan mendjadi lengganan ,,Suara Merdeka”   

  

mulai bulan April 1954.   
  
  

     
ang akan sanggup mengem- NN : Hadi Na - Si ARAWA ae... aa 

tenaga Tuan muda Kembai | Ip) Menggu 21 Maret Naa ga at | Goncours d'Elegance |! DJA 

as Stadion : mulai djam 8 pagi 

    UMOJUDAN 95A .— SOLO   
  

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 

  

  

Lux 
5.00 - 7.00 - 9.00 

in Ansco-c 
.... Film hiburan untuk Tua dan Mu: 

INI MALAM PENGHABISAN 

PAMELA BROWN — CAROL MARSH — 
FELIX AYLMER — in 

,KLICE IN WONDERLAND” 

KASARI, Djalan Kalisari. 
“10070 untuk 

KORBAN MERAPI 
Kartjis tribune besar dan ke- 
tjil berlaku pula untuk Batik 
Pan Tn 

olor. ia Senen DATA P 
| | 2 21 Toko Larees, Bodjong 21b. la — dengan teks Indonesia. Juwelier Tio, Bodjong 58. 

Diadakan di GEDUNG SU- 
(au. segala 'umur) 
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& “| Nama Agen-Agen Harian ,SUARA-MERDEK As 
Sdr. SIAUW THIAM HOE ... Toko , AWET” Djl. Lodojong 32. 

   

SS INBIAN MAMAO 2 Ai d/a. Kantor Djapen Ketjamatan. 
» ABDOELDJALIL ......... DJEKULO. . 
ni NGEPMAN pe anna .. Kauman Tengah 4. 
» LAUW TJIEN GWAN ... Dji. Raja-729. 
»  OEIL TIANG SIOE .......... Dj. Rumah Sakit. 
» S5. SOEMASTO «........... d/a. Djapen Ketjamatan: 
SNP UEA 5 Ta d/a. Soedarno Mantri Pulisi 

Wonosari. 
» TOKO ,MATARAM” ... 7 
» R. S5. RADYJO .............. Kenekan PB 1/186. 
» YJENG TIK KE... Gladak Pengutahan-1. 
» DIJIE SIAUW LIEM ...... Gg. Ketjil-169. 
» Toko Djamu TJAP DJAGO Djl. Klenteng-184. 
» SAEBANI Djl. Renvi!le-17. 

» ISKANDAR MASROERI Dil. Raja-120. 
» M. ROMDON ........ en Pekaoman. 
». WIRJOSOETEDJO ..,...... Djl. Raja-120. 
» . KWIK KOK HIEH .. Djl. Raja-58. 
» LIE HWIE YAUW ........ Djl. Raja-137.A. 
» SOEWANDI Timur Bui-26, 

Pat Djuritan-34. 
" Dil. Raja-31. 

   
Tian 0 anna ya aun aa 

    

   

  

  

   

  

   

    

  

    

  

  
        

SIN MATA DINI: 17) | ENI MALAM (10 in f0 Same Moe Sin bag G4 AM » 'GOK SWAN TIONG 0. Mangkang Kulon 65. GRAND 5.00-7.00-9:00 JIN DRA 5.00-7.00-9.00 i A kaNasi 7. BER AA NN ma Mn » LIE PEK HAN... Pasar Lama-34, : 1 Nj. Roestamadji, Kalisari, 7. » g 3 
KERANA 2 LAU LO DN LA MEN 2 nga AAL ae i. And Karanctensah 25. ATI Ken ea ke e kanu ne aae uan Cekenka ” M. ABDOELKADIR Swan Toko »ANA . Pe PN Gn aa Kp ah age 7 ETJANGAAN ..... Na » HARDJOSOEDARM9 ... @/a. Kantor Kewedanan. ROYAL 5.30- 7.30 - 9.30 l. 28 Meruoi 42 EKALONGAN » LAUW THIAM BIE ...... Djl. Grogolan-5. 

Nj. Sanjoto, Kr. Tempel 196. URWOKERTO ........ » K. SOEROREDIO .......... Dil. Karang Andjing-9. - Te En Lir Yodotu ada URWODADI (Grobogan) -» ISMOENIARNO .... Na Hardjowinangun-5. , AN Selang Mama URWOREDJO ....... » TOKO ,,KARTOSENTONO” Djl. Pandekluwih-1. s Pem bastian Hidlah: telbita Ban URWOREDJO 0 » OEMAR HASAN ....... Dil. Plaosan. a Uk MEN Ow PAMERAN sdn naa Oa KO KIOE HAK 2. Dji. Plabuhan-11. 2 3 (Para peserta harus 'siap sedia MPa an en aa aeb Oa » TOKO ”LAUW” ..... .. Pasar Pon. “ 
5 djam 7.30, selambat?nja di OI S0 Mn Bon San » Nj. HANDIMAN .. Dji. Panti-110. 

2 8 SMA-B Negeri / RAGEN nan Saka Sena 45 HARSO Pe eh ON ab 
S w 2 2 Ong H ALATIG “3 Re SOEROTO- Uh Dil. Tuntang-47. 9 & @ Dj. Oei Tiong Ham) , : 5 a53 g : E E L A wW A 23 R. SOEPARDI Koo una eguaanea E & n » Para Peserta dan manneguins AJ TAN KHING HONG, Dil. Raiz-2 
8 2 5 dapat mengatar Tam DiuiA. Gr EMANGGUNG » YANG CHANG LIN C.. Pe ana 2 1 8 & tis pada Kapsalon Roselle, Dj. Ae naa 1 He Sana D: 5 8 3 5 Mataram E G AA Ga kh Pan MI NA AK 7” REX CAFE PA Ma Mae isa ha ba x pi Pegandjaran-19, 

2 5 EA | PEN bang bana Sta RO ena Ga ru ae Dae ea TA ag - 5 Pa San ai NA RAN ea hn » NGADENAN ......i..i.. Pudak Pajung Mriteran (Muka- | E al 8 #-dion pada djam Ti " : PN) & » & ta - Ts. 5 2 sll, 8 SP ET Ka Na MEA BRI pak ATA Ka » YIIOOK TJENG THOAN Djl. Raja-212. 1 £ 2 MT 2 ap EROSAREL AA Neta » M: SOEKADIS ...... Natan Peg: Rumah Gadai Negeri, 2 8 ? ONOSOBO sena» SOEKIRMAN ......... sita Tukang Blangkon Aloon2-2. 
8 8 ee Da NG Aa 3g : Yg 

2 2 A FELLER WALKEP N Tue ROBE Was ALL BuLeep | P' over TieRe-—— N Tua MEANS KETS COST HIMSELE IN Trus BUNGI OF Ye 1 RIGHT PAST HERE OUT LIKE HE WAS CARRYIN! INTO THE CROWD! / "NEPTUNE!s CHILDREN", ALL WEARING THE SAME KIND : - WEAKIN' A KOBE! NEY , OF ROBES! 

: &  Sereenpisr dy BORDEN CHASE -A COROMANG 
Maguclian: Iukirduted Wu BKO Radin Pintures “na 

Ini Malani Premiere U7tn) (TEE RATN 0 lan 

ReXy 5.00 -7.00 -9.00 | 
Joan Bennett - Adolphe Menjou, 

Victor Mature : 

»HOUSE KEEPER'S 
Be. DAUGHTER" . : Ai PI ia. : | 
win ANN, ROBINSON » DOUGLAS SPENCER WK Kotjak! Lutjiw! Genit ! -— Gunakanlah fikiranmu, Wiilie. #—  Djobahnjya menendjol ba DISANG. ne Mn . menjelundup ke dalam rombongan anak2. Ta Ym Beat dg Apakah “Kn Kn 20. dallar ada kemuka, seperi dia memba- —- Dia bermaksud menghilang di dalam rombongan anak2 Neptune, Pan TOBS and 
  

  

  

  

  

Bantulah : ki 
.. DOMPET MERAPI 

  

2 

    
hubungannja dengan Sgsnt, peram- 
pok. Bank itu.     

   

    

   
  

  

    

wa uang didulamnja. 
— Kemana dia pergi? 

— Ada orang telah berdjalan me- 
lalui sini memakai djobah. Dia men- 
djatuhkap uang ini. 
dia adalah Sguint, 

Saja mengerti 

    

  

jang semuanja memakai satu warna djobah. 

Roy Rogers 47 

  

| INI HARI PREMIERE (17th) 
RE X EXTRA : Pasi dj. 10.00)   
Silvana Mangano - Amedeo Nazzari 

  

apah Tenaga Kurang. 

    f 
UNTUK WANITA8: LAKI2 

AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL: Paling mudjarab dan tjepat untuk 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelf#ki jang sudah tua atau- 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, Jekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga gbisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 

  

AROSG EK: barta Ke ga MAAN Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 

tambah kuat ....... Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul . 

(djerawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ......... Rp. 20-— dan Rp. 19.— 
Ongkos kirim 1076 

, Terbikin oleh 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

1 OA KOK “OPERA TtE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADIA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT Di. Pulisi 30, Pontianak 
Toko Obat ENG NJAN HO  Petjinan 75 Jogja, 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 58 ,,” 

Pekodjan 191, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Sernarang 

  

ah 

    

  

    

    

   

  

Sore 5.00 7.00 9.90 | 

“THE WOLF OF SILA" (17 th) 
Satu film melodrama tentang sentirj 
men dan rasa dendam jang meresap! $£ 
dim. darah dari penduduk Calabria! Il $ 
Tentang pembalasannja seorang wa-f 
nita jang berbalik djadi menjintai 

musuhnja ! | 
Sebuah film Italia jang bermutu sa-! 

ngat: tinggi djangan diliwati ! 

Ini malam d.m.b. ORION Jai 0.2 (17 th) 
Jeffrey Hunter — Michael Rennie || 

,SAILOR OF THE KING" | 
DJAGALAN INI MALAM PREMIERE 5-70. (Segala umury! 
Film R.R.T./Rusia LAM Trsing Win Te ka 
Paling baru : »Irama Pemuda na ARA 1 

Sebuah film Documentary pada 'pertundjukan kesenian rakjat ke-fil 
di German, ikut serta pemuda-pemudi dan mahasiswa? dari 25 negeri, jang masing2 berpakaian nasional jang beraneka-warna dengan musik 

adala Ma Hn kebangsaannja, Sk Beat iba ab nb 

    
LOLA 

" 'TECHNICOLOR 

  

  

  
Type Perti. SEMARANG”,  idzin No. 1492/11/A/172. 
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