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| peluru dan 1 houd 
| “da Meme a21, Ba | “Ga penggeropjokan tg. 26/3 di| 
“Fatemukan 19 putjuk karabin! 

— 1Salah.satu sebab. jang mendj 
“di diketahumja adanja penjimpa/ 

2. Mustofa itu, ialah bahwa padat 
| usaat tjamat dan lurah .mengada' 
“kan inspeksi routine Keliling di! 

| desa itu, dihalaman Hadji Mus 
“. Itofa telah diketemukan beberapa: 

“'huls peluru jang kosong. nb 

£ Sendjata2 jang diketemukan pa 
— da penggeropjokan jang kedua! 

'kalinja itu ada jang 

| jang dibawah pohon2. 

| Keterangan jang didapat .,,An' 

3 P--— in, bahwa orang jang tersang- 

in 
Pe 
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mi Djawa-Timu Z ng cal 

Bahwa Ia Ketua Ranting 
Atau Anggota M jumi 
        
.. Pada hari penggeroniokan ang 

Belanda, 10 karabin Djepang dan! 
i-karabin Lee Enfield, kemudi: 

karabijn mitraljur dan 2! 

nan pal 1 The n, Tekidan: 
to dan beberapa peluru. | 
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nan 'sendjata2 dirumah  Hadjij 

Ha
si
an
 

diketemu, 
ikan diloteng, ada jang ditanam! 

tanah, bahkan ada diantaranja 

N. V, ,,Suara Merdeka”, 
En Melani 

. Purwodinatan 

  

'Ptimur Dien Bien Phu, pasukan2 ma 

'|diatas Dien Bien Phu menggempur 
'Ipasukan2 

an 

"|Bien Phu, kolonel Christian de Cas- 

“"Imarkasbesar 
| masih dapat menguasai keadaan”. 

'Ikolonel de Castries menjatakan bah 
'|wa gelombang? pertama 
'IHo Chi Minh dapat merebut .,bebe 

Idi pertempuran? 

| zgempur pasukan? Ho Chi Minh se' 

  

4 
tara No. 11 A. 

Ramah 1798, Sms”. 
pe ISI ) F Smg. 

f 1 ih 8 UK erat). 

za eljeran 60 sen p. lembar. 

ai 

pasukan h 
dari pegunungan2 g ui 

. Nagan enteng tersebut. Pertempuran2 jang sengit 

Phu tehadap Dien Bien- 
pada djam 6 pet 4 ug seru 

0 

pada hari 

dalam dari djaring pertahsgan       

Djurubitjara Komando 
di Hanoi mengatakan bahwa sete- 
lah diterima kawat-radio jang perta 
ma dari komandan Perantjis di Dien 
|Bien Phu, seluruh angkatan udara 
Perantjs di Indo China seketika di 
siapkan. Balabantuan pasukan? sii 
mewa tentara pajung Perantjis dan 
Vietnam djuga segera disiapkan di 
delta sungai Merah, 180 mil sebelah 

na menurut keterangan pembesar? 
militer. Perantjis ,,dengan tidak rza- 
gu2” akan didjatuhkan untuk mem 
bantu pertahanan benteng jang ter- 
pentj:l itu. 

Pesawat2 Perantjis jang terbang 

Ho Chi. Minh dengan 
bom2 napalm dan bom2 peledak is 
timewa. Pada djam 7 pagi hari Rec 

komandan Perantjis di Dicn 

tries, mengrim kawat-radio kepada 
Perantjis, bahwa ia 

Beberapa kedudukan di 
rebut, 

Dalam laporannja jang pertama, 

pasukan2 

rapa kedudukan tertentu”, tetapi 
beberapa d'antara “kedudukan “ini 
dapat direbut kembali setelah terdja 

sengit berdjam2 
lamanja, dalam mana pasukan? Pe 
rantjis mengerahkan” tank2 dan 
alat2 penjembur api. Menurut dju- 
rubitjara Perantjis majat2 serdadu? 
Ho Chi Minh kabarnja telah .ber- 
tumpuk2 dalam djumlah2 jang ms 
ngedjutkan” diparit2 dan daerah2 se 
kitar pertahanan2 Perantjis jang dif 
kelilingi oleh kawat2 berduri. 
-Di. Paris, pemerintah. Perantjis pa 

Ga hari Rebo dengan resmi membe 
narkan bahwa pasukan2 Ho Chi 
Minh telah melakukan ,,penjerbuan' 
umum” terhadap benteng Dien Bien 
Phu, sedjak djam 16.00 waktu dij 
tempat pada hari Selasa. Dalam pe 
ngumuman itu dikatakan bahwa pa 
da saat ini pertempuran? masih me 
rupakan serang-menjerang dan re- 
but-merebut kedudukan? dibenieng, 
tsb. Pembesar? Perantjis mengata- 

  

   

    

kan bahwa karena tjuatja jang baik: 
pesawat2 Perantjis sedjak hari Se- 
lasa dengan tiada  hentinja meng- 

tjara besar2an dengan bom2 dan   
tara” menjatakan, bahwa Mus-. 
ofa itu adalah ketua ranting Mat 

I, tetapi A. W. Sujoso, ke: 
“Masjumi Djama Timur me 
gkal kabar itu dan menjata, 

  

   

'kut dalam -sendjata gelap itu bu 
kkanlah ketua ranting  Masjumi: 

bukan pula anggota Masju 
ag mana jang benar tidak: 

rhak sementara ini jang se 
a memberikan penegasan. Pi | 

ik resmi behim — memberikan 
erangan. (Antara) 

      

      

     
napalm. Moral serdadu? - Perantjis 
jang mempertahankan Dien Bien! 
Phu dikatakan ,,sangat. baik”. j 

Arti penjerbuan Dien) 
Bien Phu. | ! 

Di Hanoi, Gjurubitjara Peran 
tj's memaknakan penjerbuan. pa| 
sukan2 Ho. Chi Minh. terhadap: 
Dien Bien Phu ini sebagai ..dja 
waban djenderal Yo Nguyen Giap' 
terhadap pernjataan Dulles baru2' 
ini bahwa Indo China harus di' 
pertahankan oleh Barat.” Mengi: 
ngat serunja pertempuran2 jang! 

  

    

| 0... “Pemiliha 

TARIS DJENDRAL 

    

     

   

  
    

   

  

    
   

    
      

     

        

      

KI Larang Anggotanja Me- 
atjau Rapat Lain Partai 
Keterangan Aidit Tentang Kampanje 

2 3 D. £ : Fe : sk 
i suatu insiden ketjil dalam rapat partainja di Ma 

ag peta njaan pers mengenai a 
han um um menerangkan, bahwa tiap-tiap 
mung kin dilakukan dengan sonder me 

ngu pas” politik sesuatu partai 
demikian itu harus dilakukan atas 

anja untuk mentjutji-maki sadja. 

Menurut Aidit kampahje 'pemili: dikota Malang ketika PKI menga- 

| 
t 

n Umum 

C.C. PKI, D. N. Aidit, jang 

beberapa 

lain, 

  

Eee ertimbangkan 
atuan Untuk Indo-China 

DA DU2 Ho Chi Minh pada hari Rebo menggempu 
esar-besaran jang. danat menentukan ak 

u jang telah 

sukan2 dari djenderal 

# pangkatnja 
| dienderal. Dikatakan selandjutnja ' 
| bahwa pemerintah Perantjis mung 
Ikin sekali akan mengumumkhn 
Ikenaikan pangkat De Castries pa 
Ida hari Rebo itu djuga. 

  

   
   

  

   

   

    

Seru—Sebuah Pos Perantjis 12 Kali Sh 

'Tangan— Inggeris P 
« 

3 

benteng Peran- 
jalannja peperangan lama di kan itu menurut 

ri Selasa setelah pihak Ho Chi u selama dua djam. Berita2 lan | 
Chi Minh jang menurut taksiran mempunjai an “Ng 

ng mengevung Dien Bien Phu dan dari pari 

pertama dari medan 

pasukan2  Perantjis. Benteng    
in oleh kira2 12.000 orang anggota pasukan2 Legiun Asing, tenta- 

etnam — Perantjis. . £ 

Perantjis “berkobar 'sedjak sat 'Setada “Hi (Pembentukan Pers eku- 

tuan Pertahanan Pasifik 
Mungkin Akan Didesakkan Oleh Ame- 
rika? —Sbg Salah Satu Djalan Utk ,,Ke- 
satuao Aksi” Jg Dimaksudkan Dulles 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Gjenderal Vo Nguyen Giap kali 
ini memang sedang berusaha se 
kuat2-nja untuk merebut benteng 
tersebut. : 

Djatuhnja Dien Bien Phu akan 
berarti kemenangan moril dan di 
plomafik bagi pasukan2 Ho Chi 
Minh, lebih daripada kemenangan 
siasat dalam arti militer jang se 
benarnja. 

Pas.2 Ho rebut 3 pos 
dari pertahanan Dien 
Bien Phu. : 

pai di Paris pada malam Kemis, me 
wartakan bahwa pasukan2 Ho Ch 
Minh dalam melakukan - serangan 
umum terhadap Dien Bien Phu pa 
da hari Rebo sampai 2 kali berusa 
ha merebut pos Huguette, pos de- 
pan Perantjis jang terletak sebelah 
Barat..Lau, Dien B'en Phu, tetapi 

pihak Perantjis berhasil mengelak 
kan serangan? .pasukan2 Ho-tadi. 

. Walaupun demikian “keadaan te- 
tap genting bagi pertahanan Peran 
tjis di Dien Bien Phu, demikian be 
rita2 tadi. 

Seperti telah diwartakan pasi- 
kan2 Ho mulai meluntjurkan sera- 
ngannja umum jang ke-2 terhadap 
Dien Bien Phu pada hari Selasa pe 
tang jbl., jani 16 hari sesudah sc- 
rangannja umum, jang pertama. Per 
tempuran sengit berkobar sepan- 
djang malam Rebo. Sebuah pos Pe 
rantjis berpindah tangan sampai 12 
kali. Tjuatja baik memungkinkan 
pesawat2 Perantjs menghudjani pa 

Giap dengan ribuan gallon napaim. 

tjis disebelah Timur. j 
“Menurut pengumuman Komando, 

Militer Peranfjis di Saigon pasukan2 
darat Uni Perantjis dengan bantuan! 

tank2 pada malam Rebo telah meng' 
adakan serangan pembalasan sam- 
pai 6 kali tetapi pada hari Rebo pa 
gi pihak Ho tetap dapat menduduki' 
3 buah pos Perantjis dari pertana- 
nan Dien Bien Phu sebelah Timur. 
Komandan pertahanan Dien Bien 
Phu, kolonel “Christian de Castries' 
pada hari Rebo pagi mengambil ke' 
putusan untuk mengadakan  sera- 
ngan pembalasan dari pertahanan: 
Dien Bien Phu sebelah Selatan. Pa' 
da hari Rebo siang - pasukan? Uni 
Perantjis berkay bantuan kesatuan2' 
lapis badja dan pesawat2 terbang! 
berhasil merebut. kembali beberapa: 

'Ikedudukan. Pertempuran seru tetap! 
berkobar pada malam Kemis. Me-' 
nurut perkiraan sementara dari pi- 
hak Perantjis 1000 orang serdadu' 
pihak Ho telah tewas “dalam per-: 
tempuran2 didalam daerah pertaha-' 
nan Dien Bien Phu, sedangkan 500! 
Orang serdadu pihak Ho lainnja tel 
was di kawat2 berduri, jang me-| 

Be 

Berita2 dari Indo China, jang sam | 

Vo Nguyen ye ja 

Serangan2 pihak Ho terutama ditu ” 
|djukan terhadap pertahanan Peran- |    

UM — 
Ba anna anna 

ANGGAUTA | 

   

    

   

  

  

   

  

$     Arabia 
liau disambut oleh Presiden Nadji 

AMERIKA SERIKAT KINI 

sifik sebagai salah satu “diala 

terhadap 1 akin “me eka 
Tenggara, demikian menurut wa 
hari Rebo. Sumber2 j menge 

tjara bagaimana RRT dan Rusia 
Danuan mereka kepada pasukan2 
terus 
ton dianggap sebagai 
tingkat Hi oleh neg 

suatu tanda 

Eisenhower: 
Ikutsertanja Pasukan2 
A. S. Dalam ,Kesatuan 
Aksi" Di Asia Dalam 

Azasnja Tidak Di-Ingini 

PRESIDEN Amerika Serikat, 
Dwight EiSenhower, 

g i n na 
sib daerah itu dan bahwa aksi se 
matjam itulah jang dapat memung 
kinkan perlawanan terhadap me 
juasnja komunisme. 

Atas pertanjaan mengenai ke 
mungkinan ikut sertanja pasu- 
kan2 Amerika didalam ,,kesatu 
an aksi” itu, Eisenhower mendja 
wab, bahwa dalam azasnja hal 
itu tidak diingini. Akan tetapi 
semua itu akan tergantung kepa 
da taraf bahaja jang ' mungkin 
ditimbulkan oleh keadaan dewa 
sa ini bagi Amerika Serikat. De 
mikian Eisenhower, 

Selandjutnja ia menambahkan, 
bahwa baginja tidak mungkin un 
tuk mengatakan dengan  djelas 
apa sekiranja jang akan diverbu 
at oleh Amerika Serikat pada su 
atu ketika jang tertentu. (Antara)   lingkari daerah pertahanan ' Peran-! 

tjis tsb. 
De Castries akan dinaik 
kan pangkatnja. 

Harian sore.,.Paris Presse” se 
mentara itu mewartakan bahwa 
menteri pertahanan Perantjis te- 
lah mengusulkan supaja kolonel | 
De Castries, komandan  pertaha- 
nan Dien Bien Phu, dinaikkan 

mendjadi  brigadir- 

Didapat kabar bahwa dalam 
Isuatu konperensi pers baru2 ini 
presiden A.S. Eisenhower telah 
menjatakan bahwa sudah sepan 
tasnja bahwa De Castries dinaik 

Ikan pangkatnja. 

Inggris bersedia memper   han umum jang demikian itu perlu,gdakan rapat umum dikota tsb di 
agar supaja rakjat jang mendengar |mana disebut-sebut djuga nama se- 
idato2 berbagai pemimpin partai |orang pemimpin Masjumi, Hassan 

kelak, apat mer di n dgn.| Aidit, jang katanja menolong djiwa 
kenjataan, mana jang benar dan ma| Aidit, dengan singkat D.N. Aidit 
na jang salah, kemu atas dasar | menerangkan, bahwa ia tidak kenal 

elakukan piliharnja jang te-| Hassan Aidit itu dan ketika orang 
SA AN TSS tsb naik mimbar untuk  berbitjara, 
a leh Aidit, bah | rombongan D.N. Aidit telah mening 

rasa | galkan podium rapat umum.    

        

      

  

   

— pemilihan 
dapat dilaksana- 
n lalu mendjadi 

   

Ikan perbuatai 
tjau rapat2 lain partz 
djalan2 kekerasan. 
Mengenai berita2 tentang insiden 

tan2 menga- 
ii lawan dengan   

Ditambahkan djuga, bahwa orang- 
orang. jang mengatjau rapat umum 

pki di Malang itu bukan berteriak- 
teriak ketika ia menjebut-njebut na 

nilma Dr. Sukiman dari Masjumi, ta- 
pi sudah sedjak permulaan rapat di 
buka sudah dimulai usaha2 -menga 
tjaukan djalannja rapat PKI tsb. 
Demikian D.N. Aidit. (Antara). 

ti ngkan bantuan un ' 
tuk Indo Tjina. 

Dari London kemudian diwarta' 
'kan bahwa djuru bitjara kemen 
terian luar negeri Inggris pada: 
hari Rebo menjatakan djika. Pe 
rantjis mengadjukan kepada Ing 
gris permintaan supaja mengirim 
bantuan ke Indo-Tjina seperti jg 
kini diberikan oleh A-.S. " maka 
permintaan itu akan dipertimbang 
kan oleh Inggris. Menurut kala- 
ngan jang dapat mengetahui di 
London hingga kini Perantjis tak 

Pakt Keamanan 
@ 'Timur-Barat: 
Hendak Diusulkan Lagi 

Oleh Sovjet Russia | 

DALAM tadjuk rentjana hari' 
an ,,Pravda” pada hari Rebo telah: 
terdapat tanda2 bahwa Soviet Uni 
hendak lagi mengusulkan rentja | 
na pakt keamanan antara Timur 
dan Barat. Pravda selandiutnja | 
mengatakan. bahwa usul Soviet 

ra kolektif di Eropa didasarkan 
atas hal-hal jang masuk akal, jg 
telah diakui, oleh Menteri Luar- 
negeri Perantiis. Usul tsb. tetap 
masih dalam agenda dan vatut di 
perhatikan dan dipeladjari. 

(Antara) 

Pemberontakan Ka- 
ren Akan Berachir? 

SEORANG OPSIR Birma hari 
Selasa meramalkan: hampir ber 
achirnja pembrontakan Karen -di 
daerah Tenaserin, Birma Tengga 
ra. Dalam pertjakapan dengan 
A.F.P., letnan kolonel Tun Sin, 
komandan pasukan infanteri ke-5,   mengadjukan permintaan sedemi 

kian kepada Inggris. Orang men 
.duga bahwa dalam sidang kabinet 
Churchill pada hari Rebo pagi 
diuga dibitjarakan keadaan Dien 
Bien Phu. (Antara) 

katakan bahwa pasukan2nia kini 
menduduki tempat2 penting di 
-sekitar Khweshan, suatu daerah 
beras, dari mana kaum pembron 
tak Karer memperoleh bahan 

| makanan. (Antara) 

Indonesia Bagaikan »Pajung Bagi 
MENURUT KALANGAN2 jang 

patut dipertjaja di Washington hari 
Selasa, menteri luar negeri Amerika 
Serikat John Foster Dulles mungkin 
akan mendesak dalam sidang De- 

Iwan NATO di Paris dan dalam Kon 
Iperensi Djenewa j.a.d., supaja pakt 
ANZUS, jang hingga kini meliputi 
Australi, New Zealand dan Ameri- 
ka Serikat, diperluas hingga melipu- 
ti djuga Inggris, Perantjis, Filipina, 
dan mungkin djuga negara2 Asia 
lainnja. Kalangan tadi mengemuka- 

kan, bahwa Inggris sudah Jama ber- 
usaha supaja bolekr ikut dalam pakt 
militer tadi, tetapi selalu ditolak ka- 
rena Filipina tidak djadi anggauta, 

Pakt jang dipertimbangkan supaja 
diperluas, dan akan meliputi Filipi- 

ina djuga, sebagai negara Asia jang 
terutama, kata kalangan tadi. 
Kalangan2 tse. tadi memperoleh 

keterangan bahwa Australi mungkin 
sekali akan menjokong idee perlua- 
San ANZUS tadi. Dikatakan bahwa 
pemerintah Amerika Serikat insjaf 

bahwa Australi sangat memperhati- 
kan perang di Indotjina, dalam asti 
bahwa perkembangan2 di Incotjina 
itu ,, mungkin sekali akan mempu- 

njai akibat2 di Indonesia”. f 
Indonesia dianggap sebagai pa- 

jung jang melindungi Australi terha- 
dap agresi di Asia, kata kalangan 
tadi. 
Menurut dugaan kalangan tadi, 

kalau Australi menjokong kuat idee 
tadi, maka dengan sendirinja New 
Zealand akan menjokong djuga dan 

  

Lembaga 
Km Ba 

  

Koma Lem kadang 
@h seb Lo sains sa 8.3 

mungkinan untuk membentuk se buah 
Her agktornna gai “api jalan untuk mengambil ,,kesatuan aksi” 

lia antiaman komunis 
3 rtawan UP di Washington 

tahui di Washington mengatakan 
'bahwa pemerintah Amerika sung guh2 merasa gelisah karena tjara 

guna mendjamin keamanan setja ' 

  

1 gambar radiografis mengenai kedatangan radja Saud dari Saudi 
di Cairo, dimana belian mendjadi tamu dari pemerintah Mesir, 

b (kanan). Dibelakang kelihatan Ko- 
"Janel — Nasser. 

sedang mempertimbangkan ke- 
persekutuan pertahanan Pa 

Asia 
pada 

terhadap 

achir2 ini telah memperbanjak 
Ho Chi Minh. Djika bantuan ini 

bertambah, maka hal itu Oleh para ahli siasat di Washing 
pasti tentang adanja putusan 

a42 komunis untuk merebut seluruh Asia 
Tenggara, termasuk djuga Indo China.” Demikian sumber2 tsb. 

Pembesar2 pemerintah di Wasi- 
ington mengatakan bahwa -mengi- 

ngat keadaan2 dewasa ini mereka 
sedang mempertimbangkan 

pa kemungkinan langkah2, - terma- 

gai usaha untuk membentuk front 
anti-komunis jang lebih 
Timur Djauh. 

Sebagai diwartakan, menteri liuar 
negeri Amerika John Foster Dulles 

takan bahwa Amerika kini berpen- 
dirian tegas untuk  menghalang-ha- 

'hlangi meluasnja komunisme di Asia 

apapun Tenggara ,,dengan  djalan 

djuga” Kesatuan aksi itu harus “ci 
ambil, sekalipun didalamnja dapat 
terlibar risiko2 jang besar, demikian 
kata Dulles. 
“Sengftor Paul Douglas dari partai 
Demokrat dalam  pidatonja di mu- 
ka. Senat menjatakan bahwa peme- 
rinfah Amerika harus sekarang dji- 
ga mempersiapkan  rentjana untuk 
menghadapi kemungkinan. djatuhnja 
Indo €hina.. Menurut Douglas anta 
ra negara2 Serikat harus ada perse 
tudjuan mengenai »Iugas2 militer” 
dan ,,persediaan pasukan2”, agar su 
paja putusan2 tidak akan terhambat 
hingga ,,krisis telah menghantam”. 

Amerika akan ambil 
inisiatip? 

Sumber2 jang mengetahui di 
Washington lebih landjut menga 
takan bahwa pidato jang tegas 
dari Dulles pada hari Senen j.l. 
itu dimaksudkan untuk memberi 
tahu kepada rakjat Amerika ten 
tang kenjataan2 jang pahit jang: 
mungkin harus dihadapi oleh ne 
geri Amerika dan oleh  negara2 
sekutunja, andaikata antjaman ko 
munis di Asia Tenggara sekarang 
ini tidak dihentikan. Hingga seka 
rang tindakan2 untuk memperta-' 
hankan ,,Asia merdeka” untuk: 
sebagian besar telah diserahken 
kepada negara2 Asia sendiri, teta 
pi menurut sumber2 tsb. kini ter 
dapat perasaan jang bertambah 
kuat bahwa Amerika mungkin 
harus mengambil peranan pimbi 
nan untuk meniberi kekuatan dan 
petundjuk kearah usaha itu. 

Pemimpin partai Republik dalam 
Senat, Senator William  Knowland: 
baru2 ini mengatakan bahwa seka- 
rang waktunja telah matang bagi nc 
gara2 merdeka di daerah Pasifik 
untuk berdjuang “bersama-sama di 
bawah ,.pakt keamanan  kollektit” 
jang mentjontohkan organisasi At- 
lant'k Utara (NATO) di Eropa. Pem 
besar2 Amerika mengemukakan bah 

bebera- | 

suk ,,Pak, Pertahanan Pasifik, seba 

kokoh dif 

pada Senen malam jl. telah menja- 

ngan maksud, agar azas 

adanja keberatan lagi dipihak 
amanan Eropa jang diadjukan 
bahwa Sovjet Uni dalam pad 

takan, bahwa nota Sovjet iang 

keamanan E 
dari Paris dalam pada itu menj: 

So vje 

1 d pada itu bersedia untuk bers 
kutan mempeladjari soal ikut sertanja Sovje 

ri luar negeri Perantjis, Georges Bidault, d 
keamanan Soviet untuk Eropa itu dapat di 
kan, bahwa pemerintah Peraatjis telah 
lepon oleh. duta besarnja di Moskow. (Antara). 
Sa ts 

    
  

   
  

  

      

2 

rentjana keamanan 
besar2 Tiga Be 

takan, 

s t Uni dalam Pakt 
baru ini mungkin 

diberitahu tentan 

  

BP hp 
OF Et Baru2 ini oleh orang2 wanita 

nja selama Seoul diduduki oleh 
telah mengadakan demonstrasi 1 
di ibukota Korea Selatan dengan n 

kembali anak2 d 

politik fundamenti untuk 

hari Selasa. Menurut koresponde 

memua: bagian jang penting ini. 

«Dalam pidatonja itu Du'lles me- 
a k bahw dengan keadaan ngatakan, bahwa ,,dengan 
keadaan sekarang ini, dikuasainja 
Asia Tenggara oleh sistim - politik 

Rusia dan sekutunja RRT dengan 

Jjalan apapun sadja akan berarti 
antjaman jang besar terhadap selu- 
ruh masjarakat dunia jang merdeka. 
Amerika Serikat berpendapat, bah- 
wa kemungkinan itu harus tidak bo- 

leh diterima dengan passif, tetapi 
harus dihadapi dengan tindakan. 
Yindakan ini dapat meliputi risiko? 
jang besar, tetapi risiko2 ini akan 
lebih ketjil djika dibandingkan  de- 

ngan apa jang akan dihadapi oleh 

kita dalam beberapa tahun lagi, 
apabila kita sekarang tidak berani 
bersikap tegas”. Demikian pernjata- 
an Du.les jang dimaksudkan tadi. 

Menurut koresponden N. Y. Ti-     wa pakt regional baru jang dimak- 
:sudkan itu dapat didirikan berdasar 
' perdjandjian2 pertahanan jang sera 
rang ada antara Amerika Serikat 

| dan Philipina, dan antara Amerixa 
Serikat, Australia dan New Zealand 
(ANZUS). Nama negara2 jang akan 
mengambil bagian dalam pak jan2 
leb'h Juas itu tidak pernah ditentu- 
kan, tetapi diduga bahwa  Ingeris 
dan Perantjis, bersama2 dengan Phi 
lipina dan ketiga negara bagian In 
do China akan diadjak, serta nega- 
ra mana sadja jang .menundjukkan 
perhatian terhadap pakt regional jg 
direntjanakan 'itu. : 
Kalangan2 resmi di Washington 

mengatakan bahwa putusan menge- 
nai soal ini dan mengenai kemung 
kinan langkah2 lainnja akan tergan 
tung pada peperangan di Indo Chi- 
na dan pada has'l2 dari Konperensi 
Djenewa jang akan datang dengan 
Sovjet Rusia dan RRT. (Antara). 

He 

Australia“ 
diduga ' bahwa sikap Australi 
akan mempengaruhi Inggris, 

Inggris mungkin akan menjetudjui 
idee perluasan ANZUS, karena ing: 
grs selalu ingin masuk ANZUS, 
Idee ini mungkin akan disambut de- 
ngan gembira pula oleh Perantjis, 

ini   karena ,,tanda solidaritet ini mung- 
kin akan memperketjil ambisi2 Ko- 
munis di Indotj'na - dan  negeri2 
lainnja di Asia Tenggara”. Demiki- 
anlah menurut kalangan jang patut 
dipertjaja di Washington hari Selasa, 

mes”, Dulles dengan sengadja tidak 
mendjelaskan apa jang dimaksudkan 
dengan ,.kesatuan tindakan” itu gu- 
3a mentjegah penguasaan — Asia 
Tenggara oleh blok komunis. Akan 
zetapi jang diketahui ialah, bahwa 
menurut pikiran Du:les, didalam be- 
serapa kedjadian tindakan bersama 

tu dapat dilakukan oleh beberapa 
negara jang mempunjai kepenting- 
in-kepentingan chusus dibagian du- 

nia tsb., misalnja Amerika Serikat, 

  
1 Selatan, jang kehilangan keluarga- 

    

pan kedutaan2 Amerika dan Inggris 

A.S. Akan Tolak Gentja- 
tan Sendjata' I-China? 
Dulles Umumkan .,Putusan Pokok Po- 
'hiik Amerika” Untuk Meventang 

»Perebutan Asia Tenggara Oleh 
Blok Sovjets 

PEMERINTAH EISENHOWER telah mengambil keputusan 
menghalang-halangi direbutnja Asia 

Tenggara oleh pihak komunis, sekalipun anda'kata untuk ini Ame- 
rika Ser.kat harus mengambil kesatuan (ndakan dengan Peranti:s 
dan negara2 lainnja defn'kian menurut James Reston, korespon- 
den diplomatik harian ,.New York Times” dalam tulisannja' pada 

berdasarkan ,,sumber jang sangat mengetahuinja” bahwa keputu- 
san fadi ialah arti dari bagian penting dalam pidato menteri Juar 
negeri Amerika John Foster Dulles jang diutjapkan pada malam 
Selasa. D'katakanniz. bahwa pemerintah2 Inggris dan Perantfjis 
lebih dulu telah d-beritahukan bahwa pidato Dulles 

  Perantjis,” Inggris, dan terutama Ti- 
ongkok Nasionalis. 

Amerika dan Indo-China. 
Dalam bagian pidatonja jang me- 

ngenai Indo China, Dulles seakan- 

akan berbitjara kepada Perantiis, 
ketika ia mengatakan bahwa ,,djika 
nanti dalam ' Konperensi - Djenewa 
tidak didapat perdamaian jg. aman 
(di Indo China), Amerika Serikat 

akan bersedia untuk mengambil tin- 
dakan bersama (dengan Perantiis) 
dan negara-negara lainnja untuk me- 
ngalahkan kaum ,,agresor”. Dulles | 
dalam pada itu memperingatkan ke-' 

pada pihak Komunis bahwa tidak | 
perduli beberapa banjak pertempu- 
ran2 setempat mereka menang di 

Indo China, ini tidak akan” mengun- 

tungkan mereka, karena Amerika 
tidak bersedia untuk — membiarkan 
direbutnja daerah-daerah tadi. 

Pendahuluan  putusan2 
penting ? 

Wartawan AEP di Washington 
dalam pada itu mewartakan bah- 
wa kesan umum jang didapay di- 
ibukota Amerika Serikat. menge- 
nai p'dato Dulles itu-jalah bahwa 

  

4 

Korea ukan2 Utara ditahun 1950, 

rembawa sembojan2: 
an suami kita”. 

»Kita minta 

n tersebut, kini dapat dinjatakan 

tu akan 

Sosialis Asia Akan 
Sidang Di Bandung 

BIRO Konperensi Sosialis Asia 
akan mengadakan sidangnja di 
Bandung dari tgl. 27 April sam 
pai 30 April jg akan datang, de 
mikian  memurut pengumuman 
markas-besarnja di Rangoon. Di 
antara hal-hal jang akan dibitja 
rakan ialah sekitar penjelenggara 
an charter PBB mengenai perda 
maian dan perkembangan dalam 
daerah2 jang masih dibawah ke 
kuasaan kolonial. 

Komite koordinator dari Biro an- 
ti-kolonial termasuk wakil2 Burma, 
India, Indonesia, Libanon, ' Israel, 
Nigeria, Kenya dan Malaya djuga 

direntjanakan akan  bersidang di 
Bandung tgl. 25 April .jang akan 
datang. Didapat kabar, bahwa sete 

lah sidangnja di Bandung nanti, 
Konperensi Sosialis Asia akan me- 
ng'rimkan delegasi untuk mengada- 

kan  kundjungan2 ke Indo China 
dan Malaya. 

Demikian AFP dari Rangoon. 
(Antara). 

pemerintah Amerika sekarang de- 
ngan fozmil telah menentang ke: 
mungkinan diadakannja gentjztan 
sendjata di Indo China karena ini 
akan memungkinkan negara2 blok 
Komunis memperluas pengaruhnja 
di Asia Tenggara. 
Sumber2 “diplomatik di- Washing- 

ton berpendapat bahwa  bukannja 
hal jang tidak mungkin, bahwa Dul- 
les dengan pernjataannja itu sedang 
mempersiapkan pendapat umum di 
Amerika untuk tindakan2 penting 
mengenai Indo China jang tidak la- 
ma lagi akan diambil oleh Pentagon 
(kementeran pertahanan Amer'ka), 

Beberapa kalangan di Washington 
dalam pada itu segera membanding- 
kan pernjataan Dulles dengan Dok 

trin Monroe”, jaitu ketika presiden 
Amerika James Monroe pada tahun 
1823 . memberi peringatan kepada 
Rusia Tsaar dan negara2 Eropa lain 
nja, bahwa Amerika Serikat . akan 

mepganggap setiap usaha dari pihsi 
mereka untuk memperluas s:siim 

Sovjet Minta Ikut Da- 
lam Pakt Atlantik? 

k -2 Pa) , T Rentjana Keamanan Sovjet Untuk Eropah : 
MENTERI LUAR NEGERI Soviet Uni, Vyache 

ma kundjungan duta2 besar Amerika Serikat, Ing 
Joxe dari Perantjis, Sir William Hayter d 

. sing2 diterima sendiri-sendiri oleh 
. kan nota2 jang serupa mengenai 
jang disampaikan kepada duta- 
A.F.P. mengabarkan, bahwa dalam not 
lam Pakt Atlantik agar keamanan Erop 
didalam nota itu disusulkan kemung 

slav M. Molotov, pada hari Rabu jl. meneri- 
gris dan Perantjis. Duta2 

ari Inggris dan Charles Bohlen dari Amerika Serikat, ma- 
Molotov. Pada kesempatan tersebut Molotov telah menjampai- 

Sovjet untuk Eropa. 
sar Barat di Moskow pada hari Rabu itu, lebih djauh 

aZnja tersebut Sovjet Uni menjarankan untuk ikut serta da- 
a dapat terdjamin. Menurut berita A.KP, dari Moskow itu, 

kinan ikut sertanja Sovjet Uni didalam persekutuan Atlantik de- 
ropa dapat terlaksana dengan sebaik-baiknja. 
bahwa nota tersebut mengandung “ketentuan 

t terhadap ikut sertanja Amerika Serikat didalam rentianan ke 
oleh delegasi Sovjet dalam konperensi Berlin baru2 ini. Dikatakan, 

ama-sama dengan vemerintah2 jang bersang- 
Atlantik. Sumber lain di Paris menja- 

berisi djawaban Sovjet Uni atas pertanjaan mente 
alam konperensi Berlin 'baru2 ini, jaitu apakah Pentjana 
sesuaikan dengan Pakt Atlantik. Sementara itu dikabar- 

g adanja nota ini dengan perantaraan fe- 

£ 

  mereka ketiap, bagian dari bagian 
dunia Barat sebagai antjaman ter- 
hadap perdamaian dan  keamanani 
Amerika. (Antara), 

  

   

    

        
tersebut, jaitu .Luois 

            
     

    

   
   Tentang -nota2 Soviet 

  

   

    
    

   

  

      
   

     

  

Berita A.E.P. 
tentang tidak 
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Ralatisilthan 

Arab Masuk 

Darussalam 
Israel Lakukan Pemusa- 
tan2 Sepandjang Batas 

Syria Dan Libanon 

   

  

   

     

   

  

   
   

     
    

    

     

    

    
     

     

    

    

     

  

   

   

   

MENURUT BERITA United 
Press dari Darussalam, bertruk- 
truk pasukan2 Legiun Arab jang 
bersendjata lengkap padahari Ra 
bu j.L memasuki kota Darussa 
lam sektor Arab dan segera meng 
ambil kedudukan2 disepandjang 
garis perletakan sendjata - jang 
mendjadi batas antara sektor Isra 
el dan sektor Ara. Sementara 
itu menteri pertahanan - Syria, 
Ma'ruf al Dawalibi, menuduh, 
bahwa pasukan? Israel kini se 
dang mengadakan. pemusatan2 
didaerah-daerah perbatasan Syria 
dan Libanon. Dikatakan, bahwa 
pasukan2 Israel menggali parit2, 
memasang pagar2 kawat berduri 
dan meletakkan randjau2 disepan 

» 

djang perbatasan Syria, 

Kegelisahan di Darus- 
salam. : : 

Para diplomat asing di Darus ' 
salam mengabarkan, bahwa pen 
Juduk kota tsb. mendjadi gelisah ' 
dengan  datangnja balabantuan 
Arab tsb., setelah Komisi perle 
takan sendjata gabungan dalam 
sidangnja pada hari Selasa mena 
rik kesimpulan, bahwa Israel-lah 
jang bertanggung djawab atas 
serangan. terhadap .desa -Nahalin, 
jang telah mengakibatkan tewas 
nja 9 orang Arab itu. 

Pihak Israel telah memboikot 
sidang komisi tsb. dan sewaktu 
Yordania “bersedia-sedia hendak ' 
mengadjukan protes kepada De- 
wan Keamanan PBB mengenai 
serangan tsb., pihak Israel kabar 
nja- mempersiapkan pula memo- 
randumnja sendiri jang akan min 
ta supaja jang disebutnja sera- 
ngan2 Arab terhadap Kissalon 
dan ,,Scorpions Pass” djuga di 
adjukan kepada Dewan Keama 
nan. 

Intervensi Dewan Keama- 
nan. 

Menurut pendapat para penin 
djau di Darussalam, intervensi De 
wan Keamanan dalam hal ini ru 
panja zkan mendjadi suatu keha 
yusan. : 

Dikatakan, bahwa kontak an 
tara Jordan dan Israel melalui 
komisi perletakan sendjata gabu 
ngan tersebut telah terputus sama 
sekali sedjak Israel 'memboikot 
sidang “komisi tersebut, karena 
komisi tidak dapat membuktikap 
kesalahan Jordan dalam  peristi 
wa penjerangan bis di Beershebe 
baru2 ini. . 

Liga Arab bersidang &: 
5 Kairo. 

Sidang. biasa Liga Arab. jang 
ke-21 pada malam Kemis dibuka 
di | Kairo dibawah pimpinan 
Sheikh Youshef Yashin dari Saudi 
Arabia. Menurut rentjana semu- 
la, sidang- ini mestinja diadakan 
di Bagdad, akan tetapi kemudian 
dipindah ke Kairo berkenaan dgn 
adanja bandjir di Irag. Sidang ini 
terutama akan memoersoalkan jg 
disebut -agressi Israel terhadap 
Jordan dan sikap Irag terhadap 
»ersekutuan Turki-Pakistan. 

, (Antara! 

  

: 2 . | 

Pintar-Irit” 
Wanita indonesia . 

Pandai Menghias Ru- 
mah Dengan Ongkos ' 

Serendah?2-nja 

NJONJA2 DARI - Kedu- 
taan Indonesia di New Delhi 
telah memperoleh hadiah ig 
terbaik dalam satu. perlom- 
baan ' memperaboti rumah 
dengan. ongkos murah untuk 
para penggemar, jang dilang- 
sungkan. pada Pameran In- 
ternasional ' untuk Peruma- 
han Murah jang kini diada- 
kan di New Delhi. DemiRian 
dikabarkan oleh Kantor Pe- 
nerangan India di Djakarta. 
Perlombaan ini  diorgdnisir 
oleh panitya njonja2 dari at 
bungan Kementerian Peket- 
djaan Umum, Perumahan 
dan Persediaan India. Tiap 
penjerta . diminta mempera- 
boti rumahnja sebagus mung- 
kin dengan ongkos Rp 1.200. 
Diantara penjerta ' termasuk 
njonja2 dari Kedutaan Indo- 
nesia di New Delhi, Perkum- 
pulan Wanita Amerika dan 
Lady Irwin College di New 
Delhi. 

      
    
  

   



      

          
      
    

  

   

  

   

    lakukan kam e-nja. Sudah me 
Oleh masjarakai , bahwa dalam kamp 

    

  

  
  kian itu-pun sudah lumrah. Bahkan 

tjarkan terhadap lawan-poli 
“ kedjam daripada apa        

      

     
   

  

     

    

  

    

    

    

    

  

  
— —— — Tetapi adalah | 

  

  

kali terbukti, bahwa bila f   

    ikan adanja pengerojokan2, 

  

lam vers itu. 

Djuga penj 

sie-nja. 

bagi tiap partai Ha 

didirikan oleh rakjat atas fordamen 

keamanan jang mungkin 

   

aa — —— Mendjelang siminan Tenayan partai2 sekarang sibuk me- 

    

ang Ta ini aa lazim. 

PS petai 
jang dilakukannja. Ka Pa mereka djangan melanggar pagar2 jg 

( .emosie dan sentimen tadi. 
djalan dem'kian pastilah segala kampanje bisa dilakukan dalam batas2 ' 

ks janganlah dilupakan Takwa maksud pemilihan umum 
itu djustru untuk Lauren kestabielan polit' ek! Maka itu djanganlah 

kebiasaan jang dapat diterima 

  

lawannja, ter- 

partai lawan. 
  

“am pemimpin2 

Ara? lain sePangan2 jang-dilan- 
itik biasanja malahan lebih tadjam dan lebih 

jang kita “saksikan di Indonesia ini dalam kampa- 
nie2 pemilihan jang sekarang scdang dilakukan oleh partai2 itu. 

berapa faktor pentir 
    ing di Indonesia jang” 

Naa diperhitungkan oleh ap pemimpin partai jang sedang mendjalan- | 
— kan Kumpanje. Jaitu soal: sentument dan' emotie rakjat. Sudah berkat - 

iran sudah tidak sanggup lagi menerima se- 
suatu, rasa kesabaran sendirinja mendjadi hilang: dan rakjat selandjutnja 
terus menggunakan perasaan ' serta emosie-nja sebagai Abwehr, sebagai 
pertahanan untuk membalas si-penjerang. Kenjataan in'lah jang menjebab » 

erbuan2 kantor-redaksi surat kabar dil. 
tindakan2 jang tidak kerana jawab jang sering2 dichabarkan da- 

jerbuan sdr. 
pa pemuda da rakjat di Malang jang dichabarkan oleh pers baru2 ini, 
adalah bersumber atas sentiment dan emosie tadi. 5 
jang dilantjarkan oleh Aidit terhadap lawan2-politiknja adalah sudah-se- 
demikian tadjamnja, hingga tidak bisa. ,,termakan” lagi oleh fikiran peng- 
anut2 faham-politik jang terserang. Tan meletuslah sentimen serta emo- 

Aidit, sek- -djen P.K.I. oleh-bebera- 

Mungkin serangan? 

aa aa Aa pemilihan 

Dengan 

# malahah sudah didabutsi en “penadjaman2 pertentangan politik jang 
akan merugikan negara dan rakjat itu. 

  

   

        

    

   

                    

     
   
    
     

    

    

  

DOMPET MERAPI TER- 
TAHAN. 

Karena sangat kekurangan hala- 

man, maka pengumuman ,,Dompet 
“ Merapi” kali ini kami tanan dan 

akan dimuat selandjutnja pada hari2 
- jang mendatang. Harap fihak2 jang 

bersangkuatn maklum adanya. 

SEMARANG SINGKAT. 
— Semarang Solex Club telah 

mempertingati hari ulang tahun 'g. 
ke-I pada Senen malam j.b.l. vcr- 
tempat di R.M. Lido, Bodjong Smg., 
jang dihadliri oleh segenap anggau- 
'tanja dan para undangan. Riwajat 
singkat dari SSC 
Oleh Ketua sdr. Suntoro, . kemudian 
sambutang diberikan oleh wakil da- 

“ri PPSS dan dari IMS. Peringatan 
ulang tahun itu dimeriahkan dengan 

? hidangan suatu orkes, dengan bi 
- 'duannja a.l. S. Darsih. Adapun su- 

sunan pengurus SSC jang baru ada- 
lah sbb.: Ketua dan Wakilnja: R. 
Suntoro dan Tan Hong Niu. Penulis 
I dan Il: 'Wagiman dar Lis Kwie 
Hwa. Bendahara: Oei Tioz Giam. 
Pembantu2: Sutopo dan Suagkeno. 

- Prof. Chow Pechou lagi merasakan 
masakan ledzat dari R.M. Kadipolo 

: pada hari Selasa malam jl. 
(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

PELUKIS CHOU PECHOU 
MENGADAKAN PAMERAN 

DI SEMARANG 
Pada tgl. 2 s/d 4 April 1954, | 

dengan bertempat diruang atas 
. Hotel du Pavillon Semarang, ka- 

|. mi akan mengadakan pameran: 
seni lukis jang An Ik. “0 agen: 

| bar2 dari pelbaga 
| alam jang dapat | Ft sapa 2 

gai tempat di Indonesia, Na 1 
“ antaranja terdapat pula lukisan 
png di Tiongkok, demi | 

| kian al. Prof, Chow Pechou da- 
lam pertjakapan singkat dengan. 
wartawan kita ketika beliau pada 
Selasa malam berada di R. M. 
»Kadipolo” Semarang. Selandjut- | 

onja atas pertanjaan dinjatakan 
bahwa pameran2 tadi sudah dia- 
dakan di Djakarta, Bandung, Su- 
rabaja dan Jogjakarta. Di “Togja 
pameran tadi Jane diadakan pa- 
da tanggal 20 s/d 26 Maret jbi. 
dengan mendapat bantuan be- 
sar dari La “ementerian P.P. 
& K., ment pa hatsil jang ter- 
baik dari eta pameran jang | 

telah diuraikan | ' Ta : 
| merintah di Djawa Tengah diadakan 

|adakan pertemuan 

Nompo dan 

  per diadakan” Di Jogja beliau 
rtemu pula dengan seniman2 

Indonesia jang menaroh hati- 

   
an. Pameran tersebut an 
melulu untuk : mika 
Tn kesenian. 1 lulusan “ah 
“dari Tenan of Tn Amoy Univer 
sity, Sin Hua gta China Insti 
tute of fine Arts di Hangchow 
dan kelahiran . di kota kota Pingho, | 

. Fukien th. 1904. Ta 

PEMBEGALAN 

Dari fihak resmi diperolen ketera- 
ngan, bahwa baru? ini di dil. Ber- | 
gasketjil, Bandungan, telah terdjadi | 
pembegalan atas dirinja seorang ber 
nama Sudardjo jang ketika itu pu- 
lang dari Semarang menudju ke de- 
sanja. Pembegal terdiri dari 2 orang 
dan bersendjata abir. Denga 
tiaman akan membunuh, pem! 

aman Kapan Ye 1 

2 
N
a
b
a
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Tabib jang paling nal 
' Indonesia dan dapat ajak "D 

an. Ma untuk Wasir (/ el 

becien), ASTHMA, KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain Pe- 
njakit. 'ZONDER OPERATIE. 

Djam Fan ai 9—12   
  

liang 

Aa abAn 1 WINDU 
PERSIT TJB. SEMARANG. 
Menjambung berita mengenai 

4 ppesneksap | windu PERSIT tjab. 
marang, lebih djauh atjarania 

| dapat dituturkan sbb. : Tgl. 2/4 
154 djam 10 pagi babyshow di 
Balai Pradjurit dengan diadakan 
pula pameran keradjinan tangan 
idan masakan: dj. 18.00 Kinder- 
.modeshow di Balai Pradjurit. Tgl. 
3 April djam 7 pagi berziarah ke 
Taman Pahlawan: djam 16.00 ra 
pat angg. dan undangan digedung 
Suka Sari dengan diadakan pula 
pembagian hadiah2 dan hiburan 
oleh kanak2 sekolah PEP 
dan: musik dari Djakad. 

PERKEBUNAN KAPOK DAN 
KARET DI KELING DIBELI 

PEMERINTAH. : 

Diterima berita, bahwa oleh Pe- 

persiapan pembelian sebuah perke- 
bunan kapok dan karet di Keling jg 
luasnja 70 ha, dengan harga Ik. Rp.| 
350.000,—, jang terdiri 30 ha tana- 
man karet dan 40 ha kapok. Tiap? 
tahunnja menghasilkan 36 ton sheet 
dan 3.000 zak kapok. 
Perkebunan tsb milik” Sei Chien 

Hien seorang warga negara Indone 
sia, jang. dimasa repolusi bahan2 ha 

siinja mendjadi alat untuk menem- 
bus blokkade. Belanda. 

TAMU DARI SULAWESI 
SELATAN. 

Rebo pagi j.., 4 orang anggauta 

DPD dan DPRDS Kabupaten Pare- 
Pare, Sulawesi Selatan, telah: meng- 

dengan Guber- 
nur Budiono dan segenap anggauvta 
DPD Prop. Djawa Tengah. Kemu- 
dian keempat orang tamu itu mcng- 
adakan penindjauan pada objek2 
pembangunan dalam kota Seinarang. 
Pada hari Kemis menindjau kedae- 
rah Pati. 

nanti menindjau ke Rowo Pening, 
kemudian menudju ke Jogja. Para 
tamu itu jalah: Moh. Amin,.La Pat- 
dong Daeng Bangung, B. Daeng 

Moh. Said, masing2 

Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, 
dan jang tersebut belakangan ang- 
gauta DPD Kabupaten Pare-Pare. 

SIDANG PLENO DPRDS 
KAB. SEMARANG. 

SIDANG pleno DPRDS Kabupa- 
ten Semarang jang berlangsung pa- 

da tgl. 30 Maret jbl. d'hadliri 24 
angg. telah mengambil keputusan : 

memberhentikan 
DPRDS Kabupaten Smg. 
lah pindah kelain daerah karena 
djabatannja. Ketiga anggauta itu ja- 
lah Karsimin Brotosardjono, Hadji 
Nasir dan Kusmen. Adapun usul 

anggauta DPD sdr. Achmadi Djaja, 
agar anggauta Suwarno (ketua) dju- 
ga harus berhenti karena tidak ber- 
kedudukan di tempat jang lama, te- 

Llah ditolak oleh sidang dengan pe- 
mungutan suara, 22 tidak setudju.la 
wan | suara setudju usul -itu, - dan 
IL suara tidak sjah. : 
Beberapa anggauta dalam menge- 

mukakan pendapatnja atas usul tcr- 
sebut d'atas, didasarkan atas pcr- 
aturan2 jang telah ada. Pada umum 
nja berpendapat, bahwa sekalipun 
anggauta Suwarno bekerdja dikota 
Semarang berdasarkan atas surat tgl. 
24 Mrt. '54 dari Pem. Daerah Kota 
Salatiga, tetapi anggauta itu mas'h 

mempunjai kemampuan untuk mem 
perhat'kan soal2 masjarakat jang 
berhubungan dengan kewadjibannja 
sebagai anggauta DPRDS Kab. Sing. 
Dan ternjata pula, bahwa anggauta 
Suwarno dengan keluarganja masih 
mendjadi penduduk daerah Salatiga. 

Pengangkatan sekretaris. 
Kemudian setelah melalui bebera- 

pa pemandangan umum jang agak 
hangat suasananja, sidang achirnja 
mengamb'l keputusan  menjetudjui 
usul DPD jaitu: pengangkatan R-W. 

 Widargo Djatikusumo untuk men- 
djadi Sekretaris kelas I DPD/DPR 

DS Kabupaten Semarang. Keputu- 
san tsb. diambil dengan pemungu: 

tan suara jang berhasil 19 setudju, 
4 tidak setudju dan 1 blangko. Per- 
bedaan pendapat atas usul itu, ter- 

letak pada soal menetapkan ting- 

katan dalam sesuatw golongan per- 
aturan gadjih atas Sekretaris terse- 

but. Pihak DPD dalam'kata pendje- 
lasannja menjatakan a.l. bahwa 

iklan2 jang telah dipasang 

surat2 kabar tentang lowongan dja- 

batan itu, sedikit sekali mendapat 

perhatian. Dan umumnja para pela- 

mar .tidak dapat memenuhi sjarat2 
telah ditentukan... Kemudian 

DPD mengadjukan tjalon jang telah 

mendapat persetudjuan dari f hak2 

jang bersangkutan, jaitu R.W. Wi- 

dargo Djatikusumo, Penata “Usaha 

Pemerintah Daerah Kabupaten Se- 

marang. Selama DPD/DPRDS Kab. 

Smg. belum mendapatkan Sekretaris, 

djabatan itu untuk semciutara dipe- 

gang oleh sdr. Jusuf Hadi, Sekreta- 

tis Pemerintah Daerah Kabupaten 

Semarang. 
Lain keputusan jang telah diambil 

dalam sidang pada hari itu  jaiah 

pembentukan seksi2 dalam DPRDS. 

jang penjusunan anggautanja Gise- 

rahkan kepada DPD dalam waktu 

2 minggu, 

mpanje2 tadi untuk menarik sebanjak 
mbngn pengikut2, maka partai2 jang bersangkutan dalam propaganda-. 

# jangi” kesalahan? partai 1 

dinegara2 lain jang demi. . 

I JOGJA 
DJOKJA MELOPORI PENDIRI | 
AN MADJELIS PERNIAGAAN | 
DAN PERUSAHAAN (KAMER | 

Dan "pada hari Djum'atj. 

  

  

  

YAN KOOPHANDEL EN 
INDUSTRIE). 

Hari Sabtus 27-3 jl., 
kan perskonperensi. dengan- Ketua 
Umum dan Sekretaris Industeri 
D.E.I. Pusat, 
Ir. Omar Tosin. Oleh S. Tedjasuk- 
mana dtuturkan maksud  kundju- 
ngannja jalah untuk mengadakan pe 
rubahan2. dalam organisasi D.E.I 
— Konsulaat Jogjakarta, — dan di 

djadikan Madjelis Perniagaan dan 
Perusahaan 
del en Industrie). Perubahan ini di 
lakukan dari Jogjakarta, karena me 
ngingat bahwa di Jogjakarta” pada 
bulan Desember 1949 untuk perta- 
ma kalinja D.E.LP. dilahirkan. Ma 
ka setelah berd'ri S tahun, penjem- 
purnaan tsb akan diadakan dari Jog 

jakarta. 
Untuk maksud itu utusan? DEIP 

telah menjampaikan konsepsi kom- 
plee, kepada Djawatan Kemakmu- 
ran dan Kepala Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Sri Sultan) untuk mem- 
peladjari konsepsi2 itu. 

Selandjutnja dituturkan djuga ter- 
bentuknja ,,Badan Pembangunan 
Perindusterian @ndonesia” dimana 
duduk di Dewan Komissaris: Ir. 
Djuanda, — I. Tedjasukmana dan 

Ir. Laoh, — di Dewan Pimpinan: 
S. Tedjasukmana, - — Ir. S. Dipo- 
kusumo dap Mr. 
negara dan sebagai Direksi: Ir. To- 
bing dan Ir. Omar Tosin. Tudjuan 

| dari badan tsb, untuk memberi ban 

tuan2 tehn's, ekonomis dan juridis 
kepada orang2 atau badan2 jang 
hendak mendirikan, memelihara 
atau memperbesar  perusahaannja. 

| Dinjatakan apabila permulaan dari 
reorganisasi dari D.E.I. dilakukan 
dari Jogjakarta, karena ia ada satu 
daerah jang mempunjai iklim -jang 
bak utk. pertumbuhan usaha2 kera- 
djnan dan perindustrian, sedang 
Kepala Daerah, Sri Sultan sendiri 
pun actief dalam hal ini. 

UDJIAN Kang GHABISAN 

Djawatan Aa mengu-   

dalam | ,,Penggantian 

paham perlu kiranja diberi pendje- 

dari fihak DKA jang untuk ini dita-   

mumkan, bahwa kelas tingkatan ter 
tinggi dari Sekolah Technologi Me- 
nengah Atas di Jogjakarta akan me 
ngadakan udjian penghabisan, untuk 
tahun 1953/1954. Mengingat bahan2 
peladjaran akan selesai dalam bulan 
April jad. sedang dalam bulan Mei 
1954 terdapat liburan Puasa, udjian 
penghabisan S.T.M.A. tersebut. akan 
diselenggarakan sbb.: 
Ma tertufs tanggal 21 Djuni 

d 26, Djuni 1954. 5 
SN lisan: dimulai tariggal 5 

3 orang anggauta Djuli. 
jang te-| Berhubung keadaan tempat terba- 

tas, untuk sementara murid2 baru un 
tuk kelas I jang dapat diterima pa 
da S.T.M.A. di Jogjakarta itu, hanja 
sebanjak 40 orang. 

x 

Mn DALAM 
4 DJAM. "- 
Maa dalam kota 

tjata- 
Beberapa 

Semarang baru2 ini menurut 
tan laporan polisi adalah sbb: 

Telah disita uang rupiah dari 
emas jang ternjata palsu dari tangan 
seorang bernama L.G.Y. Uang itu 
semula akan digadaikan pada salah 
satu Rumah Gadai SIB di Sema- 

rap, 
Seorang bernama R. tinggal di 

Kampersari telah memukul dengan 
barang tadjam pada Hadji A. di Se- 
teran hingga mendapat luka2 pada 
pipinja. R. kini telah melarikan diri, 
dan sebab2nja belum diketahui. 
Sebuah sepeda jang berada dimu- 

ka sebuah toko di Djurnatan dgn. , 
terkuntji telah hilang disambar alap- ' 
alap sepeda. Sepeda itu merk Loco-! 
mot'ef no. 110918 seharga Rp 500, 

telah diada- 

S. Tedjasukmana dan 

(Kamer van Koophan- 

Kosasih Poerwa- | 

|tup pintu” bagi w 

Hari Mingu jbl., Jajasan Pers satuan Sekolah Mode di Semarang meng- 
adakan peringatan berdirinja 2 tahun di R.M. Lido Semarang dimuna 

.antarapja hadlir pula Bu Milono. Pada gambar tsb. tampak para anggauta 
dan UE jang aan, aa mengadakan perina nan tsb. 

  

(soto 
  

“ia 
s . "KURSUS IBU2 GURU” 

 Disel akan ole! 
bersekolah pada 

ae Be dengan Hari Karti- 
ni, pada tanggal 21 April jad. 
oleh Jajasan - Bersekolah pada 
Ibu tjabang Surakarta akan dibu- 
ka "Kursus Ibu2 Guru”, bertem- 
pat di Djl. Kebalen no. 22 Solo. 

Kursus tsb akan diikuti oleh 
Ik. 20 orang Ibu2, jang mempu- 
njai minat besar terh ap pendidi 
kan anak2 dari umur 4 sampai $ 
tahun, jang karena keadaan, tidak 
dapat mengikuti pendidikan dise- 
kolah2. 

Dalam Kursus tsb. para Ibu 
jang mengikuti kursus tsb. akan 
diberi latihan dan bimbingan se- 
perlunja, agar. sehabis mengikuti 
kursus tsb. dapat nantinja  me- 
njumbangkan tenaganja sebagai 
Guru bagu anak2 tsb. 

Adapun jang akan- memimpin 
Kursus tsb. jalah Nj. Moeljadi, jg 
baru sa 28 selesai mengikuti Kur 
sus untuk para kader jang diada- 
kan oleh “Jajasan Bersekolah pa 
25 Ibu” di Bandung selama 1 bu 
an. 
KOPERASI BATIK SOLO. 
Diperoleh keterangan, bahwa 

koper batik ,,Batari” di Solo 
sedang mempertimbangkan dapat 
tidaknja koperasi tersebut mene- 
rima anggota2 warganegara Indo- 
nesia ,,bukan asli”. Anggota ,,Ba- 
tari” ada kira2 900 orang. 

Berhubung dengan sikap ,.tu- 
anegara In- 

donesia bukan asli itu, maka di 
Solo telah dibentuk beberapa ko- 
perasi batik lain jang dalam per- 
kembangannja sekarang mendja- 
di ,,K. Pas” (Koperasi Pembatik- 
an Arab Surakarta) dan ,.Koba- 
tis” (Koperasi Batik Tionghoa 
Surakarta) jang Jen ma- 
sing2 kira2 136 Or2Rg. 

TJILATJAP 
PELBAGAI PEMBANGUNAN. 

Pelbagai pembangunan dalam 
wilajah “Kabupaten Tjilatjap jang 
pada dewasa ini sedang lantjar di 
kerdjakan antara lain ialah: 

a. Pembangunan kembali se- 
tasiun2 DKA jg rusak (hantjur) 
akibat keganasan grombolan dgn 

  

435.— Biaja sebesar itu djuga 
untuk membangun kembali seta- 
siun2  Tjiawitali, Gandrungma- 
ngun, Kawunganten, Lebeng dan 
Kesugihan. 

b. Pembangunan kembali ru- 

wang, Kroja. dan Adipala jg han 
tjur dalam clash ke-I dam ke-Il. 
Untuk rumah2 gadai Kroja dan 
Djatilawang disediakan biaia se 
besar Rp 400.000, sedang untuk 
2 sendiri sebesar Rp. 360. 

KEBUMEN 
GERAKAN KOOPERASI. 
Gerakan Kooperasi sebagai sa 

lah satu “djalan untuk menudju 
pembangunan ekonomi, nampak 
pesat kemadjuannja. Kebanjakan 
kooperasi itu bersifat kredit dan 
lumbung kooperasi. 

Sementara itu, kooperasi Pega- 
wai jang kini telah terdaftar dan 
berdjalan lantjar, antara lain koo 
perasi Pegawai Djapen Kabupa- 
ten Kebumen jang bernama A.R. 

    U. M. (Angesti Rahaju Urip Ma- 
Natan, Kooperasi tersebut ada 
lah bagian daripada S.B. Kempen 
tjabang Kebumen jang diatur ter 
sendiri dan didirikan sedjak 1-1 

!1953. Dalam rapat tahunan 1953, 
kooperasi tersebut telah mempu- 

milik Mob. Jasa, tinggal di Mlaten njai kekajaan Rp. 22.166,15 Ke- 
Trenggulun. 

Tiga orang masing2 bernama K, 
S. dan S. telah ditahan oleh jang 
berwadjib, karena telah menganiaja 
berat pada seorang lelaki bernama 
Annies jang kini dirawat di RSUP 
karena luka2nja. Penganiajaan ter- 
djadi di Kebonlaut Semarang. 

Seputjuk pistol otomatis F.N. jg 
belum diketahui siapa  pemilihnja, 
telah diketemukan dalam selokan di 
Djl. Pontjol oleh seorang pekerdja 
dari Kotapradja, ketika ia member- 

sihkan selokan itu. 
RALAT 

Mengenai kalimat tentang berita 
Kerugian Bestelgoed 

DKA Naik” untuk mentjegah salah 

lasan selandjutnja demikian: - Peng- 
gantian kerugian bestelgoed itu ada- 
lah untuk kiriman barang2 jang di- 
selenggarakan oleh DKA mulai tgl. 
1 April 1954. Lebih djauh kata2 jg. 
mengatakan .,bahwa uang persekot 
atas pengiriman dengan djalaz rem- 
bours dan seterusnja”, harus diba- 
tja bahwa uang persekot atas 
peng'rimen barang dapat diterima 

sn... 

rik provisie 14 dengan min'mum 
(sedikitnja) Rp. 2.-—,  Selandjutnja | 
peraturan darurat tersebut dalam 
buku sjarat2 angkutan th. 1948, pa- 
sal no. 6 mulai tgl. 1 April dihapus- 
kan. Dengan ini berarti bahwa tang- 
gung djawab diambiinja seluruhnja 
oleh D.K.A. Dengan demikian, ke-   salahan2 tadi dibetulkan, 

| untungan bersih th. '53 ada Rp. 
3382,65. Sebagian dari pada ke- 
untungan ini dipergunakan untuk 
kepentingan sosial, antara lain 
bantuan korban Merapi. Sedang 
keuntungan jang harus dibagikan 
kepada anggauta, oleh jang ber- 
hak dimasukkan kembali sebagai 
uang simpanan. 

PURWOREDJO 
PERSATUAN PEMILIH 

TIONGHOA.  - 
Di Purworedjo telah berdiri 

Persatuan Pemilih Tionghoa jang 
anggauta2nja terdiri dari orang2 
warga negara Indonesia turunan 
Dn Organisasi tersebut jg. 
bersifat sementara bertudjuan da 
lam menghadapi pemilihan umum 
jang akan datang, untuk membe- | 
ri pendjelasan2 ' kepada masjara- 
kat warga negara Indonesia turu 
nan Tionghoa tentang hak dan ke 
wadjiban golongan warga negara 
tersebut dalam pemilihan umum. 
HUDJAN ES DI PURWO- 

REDJO. 
Pada hari “Selasa baru-baru 

ini dalam kota Purworedjio te- 
lah djatuh hudjan es selama le- 
bih kurang 1 djam. Sebelum tu- 
run hudjan es tersebut kabarnja 
kedengaran suara gemuruh seper 
ti djatuhnja bom, sekali pada ma- 
lam harinja dan dua kali pada 
siang harinja, untuk kemudian Ik 

I-Ketahuilah 

memakan biaja sebesar Rp 2.032.. 

mah2 gadai masing2 di Diatila- 

dikala itu. 

Sebagaimana lazim bagi tiap? per- 
djuangan jang bersifat demokratis 
dan bertudjuan menegakkan Ke'adi- 

Han untuk membangun suatu bangsa 
|sebagai ha:nja perdjuangan — Nabi 
Muhammad s.a.w. menjerukan 
adjakannja pada sedjarah permula- 
annja, maka orang2 jang terlebih 
dahulu mengikuti djedjak beliau se- 

bagian besar terdiri dari orang2 
golongan ,,klas bawahan” sedang 

manusia2 golongan ,,klas-tjabang 
manusia-manusia golongan .klas- 
tjabang atasan” 
tutup hatinja untuk menerima adjak- 
an dan seruan Islam bahkan menen- 

zaman ke-zaman erat sekali hubu- 
ngannja dengan manusia2 jg. umum- 
nja disebut ,,golongan rakjat djela- 
ta” jang sangat patuh dan kuat me- 
megang teguh keiakinan Islamnja 

lopor2 perdjuangan jang konsekwen 

la keinsjafan dan kesedarannja. Ada-! 
pun orang2 golongan ,,tjabang ata- 
san” kebanjakan euggan mengikuti 

djedjak rakjatnja dnegan edjekan jg. 
telah disebutkan dalam  Al-Our'an: 
S. Al-Bagarah 13. 

(Apabila mereka diandjuri ber- 
iman'ah kamu sebagaimana orang2 
lain. telah beriman, maka djawab- 
nja: apakah kami harus beriman se- 
perti.halnja orang? jang tolol itu? 

sebenarnja-ah mereka 
itu jang bodoh tetapi mereka tidak 
tahu diri). 

suk Agama Islam karena dilihatnja 
bahwa pengandjurnja (Nabi Muham 
mad) itu hanja manusia belaka se- 

perti kita ini, sebagaimana jang di- 
njatakan dalam Al-Our' an S. Isra 
94-95: jua 

(Tiada lain jang mengurungkan 
mereka itu masuk Islam walaupun 
telah datang petundjuk2 kepadanja 
jalah tjemoohnja: Masakan ALLAH 
mengutus manusia biasa sadja men- 
djadi Utusan. Katakanlah, seandai- 
nja.jang tinggal dibumi ini malaikat 
sebagai penduduknja nistjaja Aku 
turunkan dari langit malaikat men- 
djadi Utusan!) 

Menjimpulkan 2 kepen- 
tingan. 

Peristiwa Isra” dan Mrradj ba- 
gi manusia jang sangat terbatas 
ilmu pengetahuannja ini adalah 
menjimpulkan dua kepentingan. 
Pertama: pertjaja kepada AL- 
LAH SWT dengan segala sifat2 

  

  

(siaran RR. TRITUNGGAL 
Semarang, 3 April 1954: 

Djam 06.10 Luciano Tajoli: 06. 45 
Indonesia populer: 07.15 Suara Mo- 

mo dan Moh. Jatim, 07.30 Orkes 
Jack. Simpson: 12.05 — 13.15 — 
1340 Gending2 Beksan: 17.05 Ta- 
man Kusuma: 17.45 Suara bersama: 
18.00 Obrolan pak Patrol: 18.15 Bu 

luh Per ndu: 18.45 Orkes. Henri Re- 
ne: 19.15 Siaran Penerangan: 19.30 
Irama Seni Klasik: 20.43 Aneka 
Sabtu malam: 21.15 Ketoprak Mata- 
ram, 22.20 Ketoprak Mataram (lan- 
djutan): 24.00. Tutup. 

Surakarta, 3 April 1954: 
Djam 06.03 Rajuan pagi: 06.15 

Ruangan Gerak badan: 06.45 Psi- 
mainan Orgel: 07.15 Rumtani, Adi 
dil: 07.45 Dari Amerika Latin: 
12.03. Sekuntum Melati: 12.45 Kon- 
sert siang: 13.45 Rajuan siang, 17.05 

Rajuan bersama: 17.45 Varia  Dja- 
wa. Tengah, 

tang, 18.20 Mimbar Pembangunan, 
18.30 Kiriman - dari Pulau Kelapa: 
19.15 Contact dengan Pendengar: 
19.30 Pengasah f'kiran, 20.30 La- 
gu? Tionghoa Aseli: 21.20 Kleneng-| 

Ian dan Gambjongan: 22.15 Klenengi 
an Gambjongan “landjutan): 23.30 
Tutup. 
Jogjakarta, 3 April 1954: 
Djam 06.10 Njanjian Itali dan 

Spanjol: 06.30 Sekitar Perekonomi- 
an kita: 06.35 Barisan Penjanji Se- 
menandjung Malaya, 07.15 Victor 
Silvester dalam Irama, 07.45 Kam- 
sidi dengan Orkesnja, 12.05 — 13.00 
—13.40 Gadon Seton: 17.00 Musik 
sore hari: 17.45 Hidangan rombong- 
an tak bernama: 18.15 Rajuan Mer- 
dus 18.30 Lamba'an Hawaii: 19.15 
Bingkisan “malam Minggu: 19.40 
Rintisan Sastra: 20.15 Beksar Mata- 
raman: 21.15 Malam “ Manasuka 
A.P.: 22.10 Malam Manasuka A.P. 
(landjutan): 23.00 Tutup. 5 
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KARENA LAMPU PELITA. 
Telah terdjadi kebakaran pada 

sebagian dari sebuah rumah di 
Kp. Petelan Kulon Semarang pa 
da Saptu malam jbl. kira2 djam 
22.00 Untungnja api dapat sege- 
ra dipadamkan oleh para tetang- 

Iga dan lain2 penduduk kampung 
itu, sebelum api dapat mendjalar 
lebih luas lagi. Sebab2nja karena 
lampu pelita jang diletakkan de- 
kat dinding gedek, apinja mendji 
lat dinding itu. Kerugian ditaksir 
sedikitnja Rp. 100 

KHONG KAUW 'Hwer 
Afjara pertemuan dari Khong 

lan April 1954 bertempat di Gang 
Lombok 60 dari djam 16.30 sampai 
diam 18.30 sbb.: 

Tgl. 4 Tjeramah: Soal Tjhing 
Bing” oleh sdr. Lie Ping Lien: 

Tgl. 11 Soal tanja-djawab, dipim- 
pin oleh sdr. Lie Ping Lien. 

Tgl. 18 Tjeramah: 
pang” oleh sdr. Lie Ping An, tgl. 18 
Tjeramah: ,Kuntju serba kepenak” 
oleh sdr. Kwee Ik Hoo. 

  

pada djam 15.30 siang turun hu- 
djan es kira2 sebesar krikil. Keru 
sakan akibat hudjan es tersebut 
tidak terdapat dan menurut kete- 
rangan baru pertama kali itu Pur   woredjo mengalami hudjan es 
sematjam itu, “ 

sehingga mereka itu merupakan pe- 

: j | 
Lagi pula mereka itu enggan ma: ' mendatangkan tjara2 hidup jang sa- 

Hikmah 

    

Oleh: Saifuddin Zuhri 

D'ZAMAN MAKKAH JG. ACHIR jaitu 10 tahun setelah Nabi Muhammad s. a.w. menjerukan 
Islam kepada ummat manus'a, maka tentangan dari kal 
lang2-ngi tersiarnja Agama Islam 'bertambah hebat lagi. 
kan bahwa dir'nja telah di Isra'-kan diwaktu 
ngat pendek sekali. Golongan penentang Islam sem 
imannja baru setengah2 lalu berbal'k meninggalkan agama Islam. Akan tetapi bagi para Pedjuang- 
Islam jg. dadanja penuh berisi Iman dan Hidaiah, 
dan tekadnja, sehingga peristiwa itu benar2 merupakan kristal'sasi 

malam dari Makkah 

' KebesaranNja, dan kedua : mem- 

sebagian besar ter-j 

tangnja dengan keras sekali. Sedja-| 
rah perdjalanan agama Islam dari 

rtjajai kebenaran seseorang 
Batan Allah jg.mempunjai mu' 
djizat, jang mana logika otak ma 
nusia tidak dapat menemukannja. 

Bagi masjarakat jang telah ba- 
njak dipengaruhi Kahidupan dan 
Alam Kebendaan seperti seka- 
rang, maka kebenaran Isra” dan 
Mi'radj ini benar2 mendjadi ukur 
an tinggi dan rendahnja moral 
dan peradaban ummat manusia. 

Kemadjuan Dunia sekarang, se 
djak diperolehnja chasiat uap, 
Se atom, dan segala matjam 

kemadjuan ilmu kimia dan tech- | 
nik, maka perhatian orang telah 
banjak tertudju kearah kemadju- 
an alam kebendaan sehingga fal- 

'djadi 1007c materialistis keben- 
daan. 

Kehidupan jang bersifat kebenda- 
an mendatangkan rasa individu jang   

membela ideologienja dengan sega- 

17.55 Sendja Menda-| 

Kauw Hwee untuk umum dalam buk 

«Serba gam-| 

Idjak 6 abad j.t.l. 

mementingkan diri sendiri, sehingga 
oleh karena mendatangkan perbeda- 
an jang sangat pintjang antara sego- 
longan manus'a dengan lainnja, wa- 

laupun masih hidup disatu zaman 
dan disatu negeri. Perbedaan itu de- 
mikian menjoloknja, meliputi baha- 
sa, pakaian, makanan, ketjakapan, 
susila, achlak, tjara2 hidup, d.LI. 
s.b.nja. ')Bandingkanlah kehidupan 
dan penghidupan bangsa-bangsa di 
dunia ini antara penduduk desa de- 
.ngan penduduk kota? besar, baik di 
Eropa, Amerika, maupun dinegeri 
kita sekalipun! 

Kemadjuan alam kebendaan ini 

-ngat pintjang, tidak mustahil apa- 
bila kemadjuan ilmu pisah dan tech- 
nik ini tidak “dapat dirasakan man- 
faatnja ketjuali oleh satu dua go'o- 
ngan manusia jang tertentu sadja, 
sedang ummat. manusia jang 9546 
masih tetap didalam tjara2 hidup 
jang sangat ketinggalan djauh. 

Mustinja ni'mat kemadjuan xeoen 
| daan itu dapat mendatangkan kesc- 
djahteraan bersama. Tetap: dengan 
sangat sedih masjarakat menantikan 
hutan2 jang belum terbuka, indusiri2 
jang belum dibangun, tambang? jg. 
masih belum digali sedang jang te- 
lah d'gali belum mendjadi milik ki- 

ta, sekolah2 jang belum mentjukupi, 
kesehatan rakjat jang masih menge- 
tjewakan, d.LI.s.b.nja. 

Demoralisasi 
krisis achlak, 

dan 

Ummat manusia jg. silau 
memandang kemadjuan keben- 
daan sad ja, maka moral. dan 
rochaninja tenggelam dan ha- 
njut. Muntjullah apa jg. dina- 
makan ,'demoralisasi” dan 
»krisis achlak” dgn. segala ma- 
tjam pemandangan? jg. berupa: 
pesta2, hidup mewah, keroja- 
lan, meradjalelanja nafsu sjah- 
wat, pertundjukan?2 ketjanti- 
kan, gadis? jg. bukan pera- 
wan lagi, kegontjangan rumah 
tangga, pelaftjuran, anak2 jg. 
latir dgn. tak ber-bapa, peng- 
gelapan2 wang, lisensi gelap, 
distribusi kabur, korupsi jg. 
sudah mendjadi kebiasaan, kri- 
sis gezag, dan entan apa lagi 
namanja . ... 

Harta benda ig. ratusan dju- 
ta rupiah dihambur?2 kan utk. 
matjam? kerojalan, sedangkan 
rakjat menanti dgn. sabar akan 
datangnja kemakmuran, maka 
timbullah segala matjam aneka 
kepertjajaan dan tachajul utk. 
mentjari ,,ketenangan” batin. 
Akibatnja moral bertambah ka- 
tjau dan rusak. 

Dua unsur dalam manusia. 

Manusia adalah mach'uk jang ter 
diri dari dua unsur kekuatan, rocha 
ai dan djasmani, jarg kedua2-nja 
meminta pemeliharaan jg seimbang. 
Djikalau hanja salah satunja sadja, 
akan binasalah sifat kemanus'aan- 
nja. 

Kehidupan rochani adalah hasil 
pengalaman ribuan tahun jang telah 
dibentuk . dan disalurkan melalui 

Agama jang ditaburkan oleh Para 
Nabi dan Rasul. Sebaliknja kemadju 
an kebendaan adalah tjiptaan . manu 
sia jang baru SATU abad umurnja. 
Djikalau kemadjuan kebendaan ini 
tidak  di-imbangi oleh kemadjuan 
rochani dan agama, maka pasti bina 
salah achirnja. 

Sifat kemadjuan kehidupan keben 
daan akan mendatangkan kemadjuan 
iImu pisah dan technik dan mesin2 
jg. sangat mengagumkan. Akan teta 
pi mesin2 jang terdiri dari ' benda2 
mati dan pekak-tuli itu achirnja 
akan menggojangkan hati ummat ma 
nusia untuk ragu2 terhadap Tuhan 
dan Agama. 

(Tidak heran djikalau di-abad ini 
banjak sekali sembojan2 dan slogan2 
jg-njaring dan sedap kedengarannja, 
'tetapi kosong dan bahkan dalam 
'prakteknja berupa kebalikannja. 
“— Untuk kemerdekaan dan kema 
djuan kaum wanita — (Dalam prak 
teknja: merusak ketenteraman rumah 
tangga orang lain!) 

—' Untuk perdamaian jang kekal 
diantara bangsa — (Dalam praktek 
uja: menaburkan ben'h2 permusu- 
han!) 

— Untuk persatuan nasional jang 
bulat — (Dalam prakteknja: men- 
tjari dan memupuk bibit2 pertenta- 
ngan!). 

— Untuk perikemanusiaan dan ke 
jadilan — (Dalam prakteknja: penin 
dasan dan sewenang-wenang!) 

Islam ,rabuk patriotisme”. 

Alhamdulillah bangsa Indonesia 
masih mempunjai- Agama Islam seba 
gai pusaka nenek mojang kita  se- 

jang kini masih 
meresap mendjadi kebudajaan bangsa 
kita, Ia merupakan RABUK PA- 
TRIOTISME bangsa kite, walaupun 

sapi snja, telah banjak dipadamkan 
sebagian oleh Kolo'Malisme. 
Agama Islam merupakan sendi Pa 

friotismedndonesia jang sanges kuat.   Pahlawan2 dan pedjuang2 Nasional 

Ir radj Dan Isro” 
Islam Merupakan »Rabuk Patriotisme” 

angan2 jg. selama ini terus menerus mengha: 
setelah Nabi Muhammad s.a.w, mengundang 

angkin keras tentangannja, sedang golongan jg. 

maka peristiwa Isra 

safah dan tudjuan hidupnja men- ! 

  

ke Jeruzalem dim waktu jg. sa- 

itu menzhan kejakinan 
bagi tubuh Partai Ummat Islam 

kita sedjak Sultan. Agung, Dipone- 
goro, Imam Bondjol, dizaman lam- 
peu, serta pedjuang2 dizaman  seka 
rang sediak Semaun,  T'jokroamino- 
to, Misbach, Darsono, Douwes. Dek- 
ker, Sukarno/Hatta, Djendral Sudir 
man, semua ini ditimbulkan oleh 
rabuk dan “api Islam. Ja, bahkan 
Muso/Alimin sendiripun dahulu di 
besarkan sampai mendjadi ,,orang” 
dalam naungan Pandji2 Islam -... 

Bangsa kita masih mempunja' 
kekajaan nasional jalah Agam? 
Islam jg telah berdjasa dalam 3e 
djarah membentuk Kemerdekaan 
Bangsa Indonesia. Pengaruh2 Is 

| lam dgn segala bekas2nja jg kin' 
masih merata didalam kebudaj: 

an bangsa kita, menimbulkan la 

hirnja susila dan budi pekerti jg 
sangat luhur. 

Ahli fikir Junani Socrates per 

nah berkata: ,,Diri itu laksana 
Negara”. Artinja tubuh manusia, 

kekajaannja, keperluannja, kehi 
dupannja, semuanja itu laksani 
negara. 

Sesuatu Negara djikalau import 
nja lebih besar dari pada export 

nja, maka negara itu pasti me 
ngalami kebangkrutan, Nilai 
wangnja akan djatuh, sebab per 

belandjaannja lebih besar. dari 
pada kekajaan alamnja. 

Pengaruh djiwa Islam dalan 
dada bangsa kita jg melahirkar 

susila dan peradaban, achlak sei 
ta keluhuran djiwa, itu semuanj: 

adalah laksana KEKAJAAN tw 

buh bangsa kita jg harus di 
EXPORT keluar negeri, dan dar. 

padanja kita dapat meng-IMPORT 

dari negeri luar apa2 jg berup: 

kemadjuan technik, radio, ilmi 

pengetahuan d.L.Ls.b.-nja jg bel 

guna bagi tubuh (negara) kita. 

Harus diingat, bahwa apa2 ji 
kita import dari luar negeri her 

daklah djangan jg merugikan ki 

ta. Pilihlah apa2 jg bermanfa'at. 

Sembojan jg berbunji: ,, Agam: 

adalah ratjun dan obat tidur”. 

,Agama adalah. penghalang ki 

madjuan” d.LLs.b.-nja, sembojar 

sembojan sematjam itu adala! 

BARANG IMPORT jg menjesai 
kan kita! Mungkin agama itu re 

tjun dan obat tidur dan pengh: 

lang kemadjuan. Tetapi jg sudah 

terang, adalah bukan Agama Is- 

lam!!! 

Isra' & Miradj Nabi Muhan 

mad s.a.w, . mendatangkan petur 

ijuk bagi kita utk: 

a. Mempertjajai sesuatu js 

Ghaib (termasuk sorga & noraka) 

sebagai koreksi dan sanctie perdja 

lanan ummat manusia selama h. 

dupnja. 
Demikianlah, riwajat Isro', d' 

mana Nabi Muhammad s.a.w. d 

ijalankan oleh. ALLAH. diwakti 

malam dari kota Makkah ke Jeru 

zalem (Palestina) dlm waktu js 
singkat, kemudian mengalami: 

Miradj jaitu diangkatnja Nabi 

Muhammad naik ke-setinggi2 Ie 

ngit jg tak terkiraan djarak ting 
ginja sampai ke Mustawa, menda 

pat reaksi jg bukan main dari 

golongan penentang Islam, baik 

dizaman itu maupun dizaman se 
sudahnja, dan sampai kini pula. 

Akan besarnja reaksi, bahkan ti 

dak sedikit orang2 jg dikala itu 

sudah setengah2 pertjaja kepada 

Islam, achirnja berbalik mendjadi 

kafir kembali, jaitu setelah men 

dengar pengakuan Nabi Muham 

mad s.a.w. bahwa “dirinja telah 

mendjalankan Isra', mendjadi tan 

da, bahwa Isro' dan Mi'radj Nabi 

Muhammad saw. benar2 dilaku 

kan diwaktu djaga (bukan tidur) 

dan dilakukan oleh badan djasma 

ninja (bukan rochnja sadja). Se 

bab djikalau Isro' dan Mi'radj itu 

dilakukan hanja dengan im- 
pian-atau rochnja sadja, 
tentu tidak perlu orang ribut2 

memberikan reaksi jg bukan main 

hebatnja sehingga karena ,,gara2” 

Isro” ini banjak orang berbalik 

mendjadi kafir lagi. 
Tetapi bagi pandangan Ummat 

Islam, sesuatu jg tidak bisa ma 

suk di'akal seperti Isra' Mi'radj 

ini, adalah dipandang sebagai sua 
tu tjabang kepertjajaan kepada 

para Utusan ALLAH, bahwa me 

reka itu mempunjai apa jg dina 

makan mu'djizat, sehing 
ga dgn kepertjajaan ini, bertam 

bah kuatlah iman mentjekam di 
dada Kaum Muslimin, dgn segala 
kepatuhan mendjalankan perintah 

Sembahjang 5 kali sehari, sebagai 

              

   
   

    

   

  

   

  

   
   

        

   
   
   

      

   

    

   

    

   

  

   

    

   

    

   
   

        

   

  

   
   

  

    
   
   

          

   
   

  

   
   
   
   
   

  

   

   
   
   
   

  

   

  

   

  

   

    

   

    

   
   
   

    

   

    

   

    

   

   

          

  

Sumatera 
Mungkin Penghasil 
Batu - Bara Terpen- 
ting Di Asia - Teng- 
gara, Kata Ahli2 

Djerman 

PULAU SUMATERA mempu- 
njai tjadangan2 besar deposit ba- 
tubara jang belum diusahakan. 
dan ada kemungkinan bahwa di- 
masa j.a.d. pulau ini akan men- 
djadi penghasil batubara jang ter- 
penting di Asia Tenggara. Demi- 
kianlah kata 2 orang ahli Djer- 
man jang atas undangan pemerin- 
tah Indonesia mempeladjari tam- 
bang batubara ..Bukit Asam” di 
Sumatera Selatan, kepada kores- 
ponden ,,Singapore Standard” di 
Djakarta. 
Menurut perkiraan kedua anli ta- 

di, produksi batubara Sumatera jg. 
sekarang dalam 1 tahun sebesar ki- 

ra-kira 700.000 ton itu, dapat di- 
lipatgandakan mendjadi 2 kali sebe- 
sar itu, dan mungkin bisa mendjadi 
2 djuta ton tiap2 tahun, hal ini ter- 
gantung daripada modernisasi tari- 
bang2nja. Tetapi, berhubung dengan 
merosotnja keadaan: ekonomi Inda- 
nesia setjara menjedihkan itu, peme- 
rintah pusat terpaksa — walaupun 
dengan segan? — mengurangi ang- 

garan belandja untuk pusat pertam- 
bangan batubara Sumatera Selatan 
ini. Pengurangan perbelandjaan ini 
boleh dikatakan telah mentjekik usa 
ha2 untuk memulihkan penghasilan 
batubara di Bukit Asam kepada ting 
kat sebelum perang (825.000 ton se- 
tahun)”, 'kata suratkabar tadi sete- 

rusnja. (Antara). 

  

ORANG KUAT” LAWAN 
BANTENG. 

Atas usaha Perbasi (Persatuan 
Basketball Seluruh Indonesia) pa- 
da tanggal 10 dan 11 April jang 
akan datang bertempat dilapang- 
an stadion Ikada, Djakarta akan 
diselenggarakan pertundjukan 
Orang kuat” lawan se-ekor ban- 
teng dengan maksud untuk me- 
ngumpulkan fonds Asiade dan 
tonds Merapi. 

Dalam pertundjukan amal itu, 
Orang kuat” Wong Bong Foo 
dari rombongan Hongkong Stage 
Troop akan  mempertundjukkan 
kekuatannja dalam suatu. ,,perke- 
iahian” (adu kekuatan) melawan 
se-ekor banteng (atau lembu), me 
nahan djalannja dua buah mobil 
disebelah kanan-kirinja, - menggi- 
laskan badannja dibawah truck se 
berat 32 ton, ,,menahan” 35 
orang jang berdiri diatas sebilah 
papan diatas perutnja, dan lain2- 
nja pertundjukan akrobatik.- 

Mengenai pertundjukan terse- 
but dalam konferensi pers dires- 
toran Kemajoran ketua Perbasi, 
Tony Wen, menerangkan bahwa 
untuk pertundjukan tersebut har- 
ga kartjis masuk ditetapkan Rp. 
25.— tribune dan Rp. 10.— tem- 
pat berdiri serta separoh harga 
untuk tempat berdiri bagi anggo- 
ta2 tentera dan polisi dalam pa- 
kaian uniform serta anak2 diba- 
wah umur. 

Menurut - keterangan. - dalam 
konferensi pers itu dikatakan, ba 
hwa ,,orang kuat” Wong Bong 
Foo pada tahun 1939 jang lalu 
pernah mendj3goi dunia angkat 
-besi dan judo di Djepang ketika 
ia masih mendjadi mahasiswa di ' 
Djepang itu dan pertundjukan2 
melawan banteng seperti jang 
akan dipertundjukkan di Ibukota 
pada tanggal 10—iI1 April jang 
akan datang itu sudah pernah di- 
pertundjukkan di Manila dan Sai 
gon. 

Perlu ditambahkan djuga, bah- 
wa untuk pertundjukan amal di 
Djakarta jang akan datang itu 
Wong Bong Foo tidak menih - 
rapkan honorarium apa2. Djelas- 
nja ia mempertundjukkan kekua- 
tannja dengan tjuma2 untuk usa- 
ha amal. j 

  

ALY KHAN DAN GENE. 

Aly Khan pada 'achir pekan ber- 
ada di Mexico bersama-sama dgn. 
bintang fiim Gene Tierney beserta 
ibunja, demikian . diumumkan oleh 
Twentieth Century Fox Film Coy” 
hari Senen. Dikatakan, bahwa Aly 
Khan pada hari Sabtu telah tiba di 
Mexico dengan menumpang pesa- 
wat terbang dari Paris lewat Mon- 
treal. Dilapangan terbang Holly-: 
wood ia disambut oleh Miss Tier- 
ney dan ibunja, jang tiba di Cali- 
fornia. sehari sebelumnja.. 

Studio belum mengetahui apakah   suatu kesimpulan dari pada di 

Isro' Mi'radj-kannja Nabi Muham 
mad s.a.w, 

antara pangeran Aly dan Gene 
Tierney dikandung niat untuk. me- 

! nikah. - 

   

    

2 

  

  Rumah-sakit "Budi Kamulian” di Djakarta sekarang mempunjai sebuah 
ruangan untuk kuliah. Tambahan ruangan ini telah dibuka dengan resmi 
pada hari Saptu j.l. jang al. dikundjungi oleh Wali-Kota Sudiro (dibela 
kang tempat tidur). Jang kelihatan tidak bergerak pada gambar tsb. wak- 
tu upatjara tadi adalah sebuah boneka, 

“pasien,” 

    

   
   

    

jang pura2 mendjadi seorang   
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Di Balai Pradjurit di Medan baru2 ini telah diadakan malam kesenian 
Doa untuk anggauta2 angkatan perang dari territorium 1. Diantaranja telah | 

$ dipertandjukkan tari2an Sumatra. at " 
3 aa Ng « j Pen |    
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Dalam 
$ 

Djerman—Barat 
3 MADJALLAH ,,Times” menulis bahwa Parlemen Federal 
- Djerman Barat di Bonn pada beberapa waktu jl. telah memper- 
“ debatkan sebuah rentjana undang 2 jang akan menetapkan hak Tas 

| nita dan laki2 dalam perkawinan. Jang terpenting dalam undang2 
| tersebut ialah bahwasanja tidak dinjatakan setjara limitatief ten- 

tang persamaan 

Undang? Perkawinan Di 

£ 

  

ak itu, tetapi hanja samar samar dinjatakan da- 
lam undang2 itu, dan apabila diteliti lebih mendalam akan dike- 

.- temukan kalimat2 jang mengartikan bahwa kekuasaar terachir | 
aj “ag menentukan » Sg tiap2 Bgn rumah keluarga ada- ' 

—. lah sang suami dan bukan sang istsi. 

Undang2 tsb. direntjanakan 
'oleh Menteri Kebakimont Di: Neuf 
'mayer dan bukan sebagaimana 

—. diharapkan orang dari Menteri 
- Jrusan Keluarga Dr. Wurmeling. 

“ Dr. Neumayer menerangkan 
“bahwa kedudukan seorang laki2 
“sebagai kepala keluarga haruslah ( ' LAPORAN LENGKAP dari. 
'ditentukan dalam undang2, untuk Panitia Ad Hoc jang d'bentuk tel. 
imemudahkan pada tiap2 hakim 15-12-1953 dibitjarakan oleh ka- 

| agar mempunjai pegangan terien binet dalam sidangnja Selisa ma- 
| itu dalam menghadapi peristiwa2 Jam jang dimulai djam 18.00 dan 
jang ada sangkut pautnja dengan (berachr djam 01.30, Setelah ga- 

eluarga. nga 1, S2 besar rantjangan Anggcran 
| Ia mengemukakan sebuah ala- Beland: 9 AE) 

— san jang diangsapnia kuat dengan mngg Tina seba sapa agar 
| mengatakan, bahwa didalam hu- kabinet, maka rantjangan itu akan | 

ungan kekeluargaan sering | ter disampaikan selekas2nia oleh pe- 
iadi bahwa sang isteri hanjalah rerintah kepada D.P.R 

mengambil keputusan terhadap : sa p ga 5 
a sesuatu jang datangnia dari Sebagai diketahui, dalam sidang- 

fihak suami. Dr. Dehler bekas Ma pada tgl. 15 Desember 1953 De- 
Menteri Kehakiman menjatakan Wan Menteri telah membentuk suatu 
elandjutnja bahwa ini adalah Panitia Ad Hoc, jang terdiri dari 
uatu “alasan mengapa seorano Perdana Menteri sebagai ketua dan 

uang k dapat memperoleh Menteri Keuangan, Menteri Sosial, 
“hak2 istimewanja, apabila hak itu Menteri Pertahanan dan Menteri 

Harjoto Sek-Djen | 
Penerangan 

    

    

    
    

    

  

    

  

     

   

       
   

"tidak dikehendaki oleh isterinja. Pekerdjan Umum dan Tenaga se- 
-Ia dan Dr. Dehler mungkin ha- bagai anggota2 dan jang bertugas 
' njalah berkata berdasarkan penga menindjau . rantjangan2 Anggaran 

“lamannja sendiri dan berpendavat | Belandja 1954 jang disusun oleh 
masing? kementerian serta mema 
djukan pertimbangan2nja kepada ka 
binet. 

“ bahwa .,hak menentukan dari 
|seofans suami” biasanja hanja 

Irikat sekarang sedang mengadakan 

   

  

        
Kaum Sosial Demokra, djuga me 

nentang terhadap rentjana undang? 

tsb, — bahwa dengan tu 
n ak2 “patriarchaal dan 

bukan hak sama antara laki2 dan 
se “wanita. 1 

Dari kalangan Kristen Demokrat 
djuga ada jang tidak setudju, bah- 
kan bertentangan dengan pendavnat 

? partainja sendri. Nj. Elizabeth 
: Schwarzhaupt (Kristen Demokrat) 
“berpendapat bahwasanja tidak ada 
alasan berdasarkan - keagamaan jg 
menjatakan bahwasanja pada orang 
laki2 harus diberikan hak?nja jang 

     

     

   

        

   

Selain daripada itu Dewan Mente- 
ri mendengar dan  membitjarakan 
has1l pekerdjaan Panitia Perantjang 
Peraturan tentang Penanaman Mo- 
dal Asing, jang diketuai oleh Mr. 
Sutiksno Slamet. Dalam pada itu ka- 

kan peraturan mengenai penanaman 
modal asing di Indonesia itu seba- 
gai undang2. Panitia tersebut diatas 
diberi tugas merantjangkan undang? 

tentang penanaman modal asing '“iu 
dan memadjukannja” kepada  kabi- 
net. 

Achirnja kabinet menjetudjui usul   
binet memutuskan untuk mengeluar/p Wasan ..kemungkinan pendjualan. 
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SELAMA PEKAN 

ikan tanda2 kemadjuan ' Harg 

pai diatas 55 sen dollar 
jang berarti bahwa -p: tera 
meninggalkan titik-mati, jaitu.k ra2 
53 sen sedjak pertengahan Pebruari 

  

| Kwaliteit rendah. 
Jang menarik perhatian bukan k 

endiri, 

  

   

  

naikan harga Sheet 1 
S 2 Ta NO 

  

S3 

        
nd Ia aik. Perbai 

bali tingkat harga karet kw 
dahan ini malahan lebh pesat dja- 

|lannja daripada kwaliteit | pertama 
Gedjala waktu terachir ini menun- 
“djukkan adanja perhat'an lebih besar 

  

    
  

   
      

pada karet kwaliteit : an. Me- | 
nurut beberapa peni: ada ke- 
mungkinan bahwa pendjualan karet 
rakjat akan berlangsung lebit 

Itjars Sebaliknja dari pada 
nancieele Dagblad” 
adanja kelebihan Sheet I di 

lan- 

    

  

    

pembelian2 part€ besar karet kwali- 
ter. rendahan di Indonesia “dan di 

| Muang Thai. Keperluan dagang Pem 
belian ini bersifat lain daripada be 
berapa waktu jang lampau. Djika 
pembelian dahulu diperuntukkan per 
sediaan sfrategis, jang sekarang ada 
lah melulu 'guna maksud2 perdaga- 
ngan. Sifat ini akap dapat mendja | 
dikan pasaran 'lebih tergerak, .kare 
na pengaruh egalisasi dari stockp:- 
ling sudah dihilangkan. Menurut pa 
ra penindjau  selandjutnja, pada 
umumnja kini terdapat suatu pero- 
bahan sikap dari 'industri-pengolah- 
karet terhadap karet kwalitet renda 
han, sehingga sekarang tampak le- 
bih banjak kesediaan untuk membe 
li karet tersebut. Kesimpulan para in 
siders adalah dapat  diharapkannja' 
perhatian jang- lebih besar dari fi- 
hak . industri untuk persediaan 
(militer. dan sipil), karena sudah 
lama .fihak ini tidak “mengadu- 
ikan pembelian jang berarti, sehing- 
ga persediaan2 mungkin telah berku 
rang. Djuga kalangan dagang mera 
malkan suatu kenaikan permintaan 
akan karet, djuga utk. jg. rendahan. 

Perkembangan harga dalam 
beberapa hari terachir ini dapat 
dianggap suatu penundjuk akan 
pokok kebenaran ramalan orang2 
jang tahu itu. Tetapi kenaikan 

  

Baru Untuk Ka- | valitet R 
Pemakaian Teh Di | BS leh » Pembantu : Ekonomi Kita) 

3 Wa Lagi 3 ” 

2 hun jl. telah mengeksport 42-djuta 

  

     

   
   n|sia sebagai nomor tiga 

Ea 
| Amer'ka, Ceylon merasa dirugikan 

baikan kem   

. memberitakan | 
gapu- | 
bisa Hak Wanita!Dan Lelaki (54x eror wat! 

' Menurut sumber ini, Amerika Sele f 

e daha n 
Dunia Bertambah 

| Pound, diikut' oleh India dengan 
kksport 38-djuta Pound dan Indone 

sebanjak L1- 
djuta Pound. 1 

(Antara pasaran teh di Colombo 
'dan London sudah lama terdapat 
'persengketaan mengenai eksport ke 

berdjuta dollar setahunnja, karena 
'Inggeris meneruskan mendjual teh 
'Ceylon ke Amerika. Sekarang terda 
pat restriksi untuk eksport teh kwa 
lite tinggi ke Inggers. 

    

  

bertambah meningkat akan teh Cey 
lon dari f hak Inggeris mungkin ti- 

.|dak hanja disebabkan karena keingi | 
nan untuk melakukan perdagangan- 
'penerusan, tetapi mungkin pula peng 
|hapusan distribusi teh di Inggeris. 
Tidak sadja di Inggeris, tetapi diba 

gegara kini tampak suatu ke- 
pemakaian teh.    

  

00.0. PENJERGAPAN. » 
“Pekan jang lalu beberapa 

“penduduk Lengkong, kawe 
|danaan Djampang Kulon, Suka- 
bumi atas menjunan Baper telah 
| menjergap 2 orang anggota ge- 
rombolan Tjitarum. Seorang dian 
taranja na bowl Mamak 
| mati, sedang seorang lagi dapa 
Mabitilak an Miri Da mereka di- 
rampas seputjuk senapan dorlok | 
beserta 40 butir pelurunja. (Pia). 

| B3 . 

“ £ 2 BA 13 6 Palar 
Indonesia Tak Akan Ton- 
djolkan Diri Sbg. Peran- 

tara Soal Kashmir 
INDONESIA TIDAK bermak- 

sud untuk menondjolkan diri 
(-pushing herself forward”) seba- 
gai pengantara antara India dan 
Pakistan mengenai masalah Kash- 
m'r, kata dutabesar Indones'a un- 
tuk India. L.N. Palar, hari Selasa 
kenada pers di New Delhi. Palar 
Selasa jl. tiba kembali di New 
Delh'. sesudah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan pemerintah In- 
Tonesia bersama wak'12 diplomasi 
R.L la'nrja. Dikatakannja bahwa 
Indonesia hanja san, mendja- 
di pengantara, apabila diminta 
oleh India dan Pakistan. 

Atas permintaan pers supaja 1a 

      

    

  tingkat harga itu sudah kerapkali 
kita alami dimasa jang ' lampau, 
sehingga gedjala sekarang ini ha 
nja dapat didjadikan alasan bagi 
Optimisme baru jang ,,pantas”. 
Faktor pengaruh jang tidak mu- 
dah diselami adalah perkemba- 
ngan keadaan politik di dunia. 
Ketjuali faktor2 ekonomis, karet 
sebagai bahan strategis sangat tje 
pat beraksi terhadap faktor2 po 
itik. Ketegangan2 jang meliputi 
beberapa negara dewasa ini ikut 
pula mendjadi sebab jang hanja : 
memperkuat harga karet. 

£ Teh: 
Berita2 dari - Amerika Serikat 

menjatakan bahwa pemakaian 
teh disana telah meningkat bebe- 
rapa prosen. Ini dapat berarti per 

dan bersamaan . dengan - itu "ke: 
mungkinan perbaikan harga. Ke- 
naikan konsumsi jang selain dido 
rong oleh ..harga kopi jang ber- 
tambah mahal, banjak dipenga- 
ruhi oleh propaganda jang baru2 
ini didjalankan setjara intensif. 
Selama tahun 1953 jang lalu eks- 

| Hingga kini tidak ada sesuatu 

  

istimewa. Leb'h pedas lagi pernja- untuk mengangkat Harjoto sebagai POrt dari Indonesia telah naik di- 

  

   
   
    

    

   

  

Sekretaris Djenderal Kementerian taan Nj. Luders dari Partai Demo- 
Penerangan. (Antara). krat Merdeka. ia berpendapat bhw 

partai2 pemerintah akan kehilangan 
#djumlah suara dalam pem'lihan2 
/dari golongan? pemilih wanita pa- 
da pemilihan umum jang akan ber- 
'Jangsung dalam bulan September 
nanti, apabila pemb'tjara2 parle- 

7menter dari kalangan partai2 Peme 
irintah mengeluarkan pendapat? jg 

- f menentang adanja hak sama antara 
oi wanita dan laki2. Ia tak melihat 

/ suatu alasan, mengapa ibu2 dan ba 

LAGI SEBUAH B. 365 DJATUH 
Sebuah pesawat pembom B-36 

dari angkatan udara Amerika Se 
rikat pada Senen petang telah dia 
tuh sewaktu hendak mendarat di 
pangkalan udara Fairchcild. Pihak 
angkatan udara Amerika menjata 
kan. bahwa korban2nja belum da 
pat ditentukan. 

  

bandingkan dengan 1952, jaitu f 
mentjapai Rp. 24.— djuta dini- 
laikan dalam rupiah. Amerika 
Serikat merupakan pemakai terbe 
sar dari teh-daun Indonesia, sete- 
lah itu tertjatat Nederland seba- 
gai pembeli nomor dua. Para pe- 
makai terbesar dari teh bubuk 
adalah daerah Timur-Tengah, se- 
dangkan Mesir merupakan pem- 
beli terbesar dari Indonesia. 

Ceylon jang merupakan leveran- 
cier terbesar ke Amerika Serikat ta- 

  pak2 diharuskan berada dalam sua 
| tu posisi mendjadi ..korban” untuk 
» selama lamanja. Kini sedang diusa 

4 hakan demikian Times untuk meng 
1 achiri undang2 perkawinan jang tra- 

i Djerman' Barat 'akan te- 
jana undang? tsb 

it: bahwa 

              

    

  

   

  

   
    

    

   

   

          

   

          

   
   
    
   
   

        

   

  

   

      

   

  

      

  

    

      

       
    
      

     

          

    

  

Dimana Jg bersangkutan 

ganegaraan 

tu negara hukum jang demokratis 
an hak2 azasi manusia, sehingga   

Baperki tidak melarang para ang 

gotanja untuk mendjadi anggota par 

tai2 politk, melainkan mengandjur 

kan para anggotanja menganut Sa- 

lah satu faham politik jang diang- 

gapnja sesua' dengan pendiriannja. 

pertjepat proses peralihan, sehingga 

dalam waktu singkat setiap tinda- 

bedaan berdasarkan perbedaan kes 

turunan (ras-diser minatie) dapat Gi 

rasakan oleh masjarakat Indonesia 

dihukum sebagai : 1 

Baperki mengusahakan supaja ala- 

san mengumpulkan bahan stat stik 

untuk mengetahui besarnja djumlah 

modal jang dimiliki oleh wargane- 

gara Indonesia jang dinamakan ter 

masuk dalam golongan sasli” tdak 

didjadikan alasan untuk mengada- 

kan tindakan2 jang menganak-emas 

kan satu golongan dengan menga- 

nak:tirikan golongan lain berdasar- 

   Ca- 
batu 

atanja 
sudah Nagan 

HORaI Sai Ela CA £ & 
ng ON aa an keturunan. 

bangun da radia2 £ 
', Mesir. angan para 

erbuka $e- 
ua ini dike- 

Kewarganegaraan 

| Mengena' masalah  kewarganega- 

raan, Siauw Giok Tihan menerang:- 

kan, bahwa organ'sasinja Menen: 

tang adanja kewarganegaraan 1 

temukan barang2 Pa   aguna basi p angs 

    

4 Jrengenai kec dimasa kap. Djikalau sekiranja perundingan 

Nkbsamuan Ba ' antara RI, dan RRT gagal anenge- 

Kalau Masih “Ruwet 
Soal Kewarganegaraan 
BAPERKI Akan Menentukan - Kewarganegaraan 

Keturunan Tionghoa 70 »/, Jang Memilih Kewar- 

SIAUW GIOK TJHAN, ketua ,,Badan Permusjawaratan Ke- 

warganegaraan Indonesia” (Baperki), pada hari Selasa pagi di Dja 
karta dalam suatu konferensi pers telah memberikan pendielasan 

mengenai organisasinja itu. Dalam statementnja antara lain dite- 

rangkan, bahwa Baperki bukan saingan dari badan2 dan partai2 

jang telah ada di Indonesia, melainkan satu badan jang dapat meng 

himpun kesatuan kehendak dan usaha segenap warganegara Indo- 

nesia mendjadi warganegara-bew ust, jang mengenal, mengerti dan 

sadar akan kewadjiban2 dan hak 2nja sebagai warganegara dari sa- 

tjinta jang besar terhadap tanah airnja Indonesia. 

Baperki berharap akan dapat mem | 

kan jang bersifa, mengadakan per-' 

sebagai satu tindakan pelanggaran 

hukum, jang harus menjebabkan 

tuntutan depan pengadilan untuk 

satu kedjahaian. ' 

Berada — Dari Golongan 

Indonesia ? 

dan jang mendjamin pelaksana- 
dapat dipupuk loyaliteit, rasa 

nai masalah ,,dubbele nationaliteit” 
itu, maka Baperki akan mengambil 
sikap “jang sesuai dengan ,,,conven- 

| 7ie international”, jaitu menerima 
kewarganegaraan dimana jang ber- 
.sangkutan berada. 

Menuru, Siauw  djumlah “pendu- 
| duk Tionghoa di Indonesia jang me 
' nolak kewarganegaraan — Indonesia, 
menuruy tjatatan kementerian keha 
'kiman-ada 15.862 orang. Djumlah 
'penduduk Tionghoa  seluruhnja di 
taksir ada kl. 2 djuta dan jang men 
idiadi warganegara — Indonesia ada 
'kira2 antara 65 dan 707. 

Pemilihan zmum. 
pula, bahwa Ba- Diterangkannja 

perki akan turut aktif dalam pemili , 
han umum. Baperki memperdjoang 
kan adanja undang2 jang mendja- 

memberikan komentar — mengenai 
konperensi antar - perdana - mente- 
ri Asia Tenggara di Co'ombo, Pa- 
lar mengatakan, bahwa berita2 se- 
akan2 konperensi ini akan berusa- 
ha membentuk suatu ,.Blok Asia 
Tenggara” ,adalah tiada beralasan 
karena soal ini mungkin tidak akan 
dikemukakan. 

pertjobaan untuk mempersiapkan se-| 
buah agenda bagi konperensi tadi,| 
dan hal ini tidak akan  di'akukan 
pula, sampai para perdana menierj 
bersidang. Maka, setiap saran me- 
ngenai apa jang akan dirundingkan 
dalam konperensi ini, tak lain ha- 
njalah spekulasi jang tiada bera'asan 
sadja”, kata Palar. (Antara). 

Siapa Bapak- 

PP IN 

  

  

Tetap 

  

Petani2 Sumatera-Utara Tak” Mau 
Tinggalkan Tanaboja 

TEMPO 7 HARI JANG d-berikan oleh pemerintah dzerah, 
agar petani2 jang menduduki tanah2 konsessi perkebunan Suma- 
tra-Utara sesudah tanggal 27 Agustus 1953, sudah harus pindah 
ke-tanah2 jang ditundjukkan oleh pemerintah, sudah  berachir. 
Tetapi instruksi Gubernur Sumatefa Utara itu tidak menemui cf- 
feknja, demikian residen Muda Siregar residen jang diperbantukan 
kepada Gubernur Sumatera Utara untuk urusan tanah. Hingga se- 
karang belum ada petani2 jang mau dip'ndahkan berdasarkan in- 
struksi Guberrur Sumatera Utara tersebut, jang seperti diberiti- 

Emoh : Dipindah ' 

Dalam pada itu permintaan jang | 

motor. Kedua type ini diperlengkapi 

  

  
Pada malam. sesudah persetudjuan . penanda tanganan mengenai stat:s 
dari G.LA. antara pemerintah Indonesia dan delegasi K.L.M. telah &i- 
adakan. suatu reseptie di Hotel des Indes di Djakarta. Pada gambar: Com- 
modore Udara Suryadarma memberikan utjapan selamat kepada 
delegasi Indonesia Prof. Supomo, njonja Supomo dan ketua delegasi 

: K.L.M. Van der Ploeg. 

Russia Tak Mau Keting- 
galan Dalam Produksi 
Pembom? Atoom 

'Type2 Baru Tupolev Dan Lliyushin 
Dalam Prioritet Produksi 

Chas: ,,Suara Merdeka” 

RUSIA BERUSAHA KERAS untuk mengedjar dunia Barat 
dalam pembikinan pesawat pem-bom model baru dan tampak2nja 
mendapat kemadjuan pesat, demikian menuru keterangan dari 
sumber para ahli di London. Tapi sumber2 ini sepakat, bahwa 
Sovjet Uni jang sedang sibuk membikin pesawat penggempur da- 
lam djumlah besar2an untuk angkatan pertahanan udarania, ma- 
sih djauh tertinggal dari Barat dalam produksi pesawat pembom. Sa- 
lah satu kenjataan jang timbul dari hasil penjelidikan atas laporan2 
jang diterima di London dari belakang Tirai Besi ialah angkatan 

udara Sovjet hendak mewudjudkan sebuah angkatan pesawat fter- 
bang pembom jang bisa terbang untuk djarak djzuh meskipun 
untuk ini ia harus mengorbankan ketjepatan. 

Hal ini memberikan pendielasan taknja, seperti Alaska, tapi pem- 
atas dua tvpe pesawat pembom Sov-i boman terhadap kota? besar Ame- 
jet jang sekarang sedang “dibikinnja' rika mungkin tidak akan bisa di- 
— jaitu pesawat Tupolev-200 jang, lakukannja. 
diperlengkapi dengan enam motor! Akan tetapi pesawat Tupolev-209 
dan type Liyushin-38 dengan empat dan Lliyushin-38 jang baru itu mung- 

kin dapat memperlihatkan aksi le- 
bih baik, tapi sampai sekarang be- dengan mesin  turbo-prop dimana sa 1 
lum ada bukti2 jang menundjukkan, unit-unit tenaga mesin - gas-turbine HIU 

dipergunakan untuk. menggerakkan, bahwa Rusia teah mempunjai pesa 
kipas biasa. | wat2 pengangkut bom 'atom jang 

Keuntungan dari  turbo-prop Ka nah menempuh djarak lebih da- 

lah motor ini bisa didjalankan de-!ti 4.000 atau 4.500 mil dari pang- 

ngan ongkos rendah, dan disamping kalannia. Dan sampai kedua model 
itu bisa menempuh djarak djauh bi pesawat terbang Rus jang baru itu 
la dibandingkan dengan pesawat jer dapat dibikinnja dalam djumlah e- 
biasa jang hampir sama kekuatan- bih besar maka tidaklah musgxin 

nja. Tapi dalam hal ketjepatan pe-j baginfa untuk melakukan serangan 
sawat turbo-prop ini djauh  keting-' dari benua kebenua. 
gaian. |. Meskipun bukti2 jang diperoleh 

Pesawat Tupolev-200 itu me- banja sedikit mengenai aspek serta 
nurut dugaan mempunjai ketjepa kemadjuan2 dalam penjelidikan jang 

tan maximum kira2 460 mil satu @lakukan oleh pihak angkatan uda- 
djam. Dalam praktek ketjepatan "2 Sovjet, namun pada umumnja di- 
ini tidak akan lebih dari 400 mil akui, bahwa angkatan udara Sovjet 

. dimasa habis perang telah menarik 

ketua | 

kan dikeluarkan pada tanggal 19 

Dalam hubungan ini Muda Sire- 
gar njatakan bahwa sebagian besar 
dari petani2 itu menjatakan tidak 

, mau pindah”, sedangkan jang seba- 
gian ketjil menjatakan bersed'a pin- 
dah djika telah habis panen “ jang 
akan datang. 
Menurut Kantor  Penjelenggara 

Pembagian Tanah Sumatera Timur 
djumlah tani2 jang menduduki ta- 
nah2 perkebunar sesudah tanggal 27 
Agustus tahun 1953 berdjumlah L.k. 
4000 orang. 'Tanah2 jang diduduk: 
setjara tidak sjah tersebut terutama 
tanah2 konsessi perkebunan temba- 
kau di Deli-Serdang dan Langkat. 
Kata Muda Siregar, menurut peng- 
akuan kaum tani jang menduduki ta 
nah2 itu sendiri kepada asisten? we 
dana jang  mendjalankan instruksi 
Gubernur Sumatera Utara, banjak di 
antara kaum tani jang menduduki 
tanah2 tersebut tergabung dalam or- 
ganisasi2 tani, sementara ada pula 
sebag'an-dari mereka jang tidak ter- 
gabung dalam organisasi bahkan Ji- 
antaranja ada pula jang mendjadi 
buruh tani. (Antara).   
EDEN HARAPKAN PANITIA 
PERLUTJUTAN SENDJATA 4 
NEGARA ADAKAN PER- 

TEMUAN. 
Menteri luar negeri Inggeris, 

Anthony Eden, hari Senin mene 
rangkan dalam 'madjelisi rendah | 
bahwa ia mengharapkan panitia 
perlutjutan sendjata 4 negara be   'sar jang telah disetudjui dalam 
konperensi Berlin, tak lama lagi, 
akan mengadakan pertemuan dan' 
membentuk sebuah panitia ket'l. | 
Ditegaskannja, bahwa  Inggeris, 
Amerika, Perantjis dan Sovjet Uni! 
akan diwakili dalam panitia kz- 
tjil tadi. , 

SEORANG SERDADU SOVJET 
MINTA ASIL DI WIENNA. 
Seorang serdadu Sovjet jang te 

lah menjeberang kesektor Ameri- 
ka telah minta asil kepada pembe 
sar2 disana, demikian djawatan 
penerangan Amerika di Wieana 
mengumumkan hari Senin. Hak 
untuk mendapatkan asil sebagai 
pelarian politik telah diberikan 
padanja. Serdadu itu bernama   Louri Hodocol dan berumu:z 20 
tahun dan berasal dari Romanov- | 
ski jang terletak dekat Wienna d: 
daerah Sartov. Ia sedjak th. 1952 
masuk dinas Tentara Merah. 

Maret jang baru lalu. 

Dagang “Segitiga 
Indon-Djepang- 

Italia ? 

AFP MENGABARKAN dari 
Paris. bahwa pemerintah - Italia 
telah mengusulkan terselenggara- 

nja »perdagangan segi-tiga” anta- 

ra Italia, Djepang dan Indones 
sia, menurut sumber2 resmi di 
Paris. Menurut sumber2 tersebut : 
D epang sendiri pada prinsipnja 
telah menjetudjuinja, dan mene- 
rangkan bahwa usul Italia terse- 
but bersama dengan ,,dagang se- 
g-tiga” jang baru2 ini diserahkan 
oleh pemerintah Djerman Barat 
kepada Djepang dan Indonesia. 
Dalam garis besarnja, usul Italia 
itu menundjukkan keinginan Ita- 
Ia untuk dapat mempergunakan 
kelebihan exportnja ke . Djepang 
memperoleh import bahan2 men- 
tah dari Indonesia jang berhutang 
kl. 60 diuta dollar kepada Dje- 
pang dalam perdagangan. Italia 
ingin meng'mport karet dan ko- 
pra jang sangat dibutuhkan itu 
dari Indones'a. 

Menurut sumber2 tsb., usul ,,per- 
dagangan segi-tiga” itu  mengemu- 
kakan tiga tjara penjelenggarakan 
sbb.: 1. Indonesia mengexport karet 
dan kopra ke Italia, sedang Dje- 
pang mengexport textiel ke Indone- 
sia, 2. keebihan-export Italia ke 

Djepang dan kelebihan importnja 

dari Indonesia diimbangkan dengan 
kelebihan balans Dj/epang terhadap 
Indonesia sebesar: 60 djuta dollar 

itu: 3. Djepang membeli karet dan 
kopra dengan kelebihan balansnja 
itu dari Indonesia dan mengirimkan 
barang2 itu ke Italia dengan demi- 

kian menghapuskan kelebihan im- 
portnja dari Italia. 

Sumber2 tsb. menduga, bahwa 

tjara jang pertama itulah jang paling 

menarik, karena dengan demikian 
Indonesia dapat memperoleh komi- 
si dari perdagangan segi-tiga itu. 

Demikian AFP dari Paris. (Anta- 
ra). 5 

ML TT TTL TA LL MA 2 AA LA AI, 

  

sedjam. Ketjepatan ini sedikit2nja , 
150 mil dibawah ketjepatan pesa- 
wat2 bom yet Inggris atau 
Amerika dari model jaling achir. 
Karena itu Tupolev memerlukan 
sendjata pertahanan lebih. banjak 
daripada jang dipunjai oleh pesa- , 
wat2 bom jet Barat jang le- 

gian daripadanja bisa sadja mem- 
pertahankan diri hanja dengan se   . 

nja? 
Sebuah Pertanjaan Jang 
Memosingkan Jang Ber- 
wadjib Di Pekalongan 
.Di Pemalang (Pekalongan), jg 

berwadjib kini sedang mengha- 
dapi peristiwa sulit dimana -sc- 
orang ,,Bapak” minta dibuktikan 
dengan djelas tentang umur se- 
orang baji ketika masih dalam 
kandungan ibunja. 

Dalam minggu ke-3 jl. seorang 
gadis ditempat tsb. telah mela- 
hirkan seorang anak tetapi jang 
kemudian oleh pihak neneknja di- 
lempar mati dalam selokan. 
Dalam pengusutan selandjutnja 

seorang lelaki jang disangka mendja 
di ,,Bapak” dari baji tsb telah di 
tahan dan mengaku bersedia men- 
djadi bapak kalau pihak jang ber- 
wadjib dapat menundjukkan bukti2 
nja tentang umur baji jang sudah 
dilahirkan itu. : 

Diakuinja, dalam bulan Pebruari 
jl ia pernah membikin hubungan 
rahasia dengan gadis tsb dan andai 
kata ini bisa menurunkan bibit ma 
ka bibit itu akan berudjud -pada 
awal Desember nanti dan tidak da- 

lam bulan Maret sebagaimana telah 
terdjadi. 
Karena ini maka dianggap bahwa 

napan2 mesin jang dipasang di- 
ekornja.. : an 

Peraturan? security (keamanan) | 
masih menjelubungi ketjepatan : 
pesawat2 pembom jet raksasa Ing 
gris jang paling baru, jaitu dari 
type ,,The Valliant”, type ,,Vul- 
can” jang berbentuk sajap tiga 
segi, dan type .,Victor”. Tapi ma 
sing2 dari ketiga type ini dige- 
rakkan oleh empat motor jet jang 
bermutu baik dan memang djauh 
lebih tjepat terbangnja dari pesa- 
wat2 pembom Sovjet paling baru. 

Enam bulan jang lampau, me- 
nurut taksiran. Sovjet mempunjai 
paling banjak hanja beberapa 
sguadron pesawat model Tupolev- 
200 dan Liyu-shin-38. Tapi pada 
waktu ini, menurut pendapat para 
ahli, Soviet telah mempunjai kira2 
100 buah pesawat dari kedua mo- 
del ini, dan produksi akan diver- 
giat dimasa depan. 

Tapi teras angkatan pesawat 
'pembom Sovjet masih tetap suatu 
angkatan dari 500 buah pesawat 
pembom jang di,erakkan oleh me- 
piston biasa jang bentuknja seba- 
gian besar merupakan persamaan 
dari model pesawat2 Amerika. 
Menurut ukuran Barat type ini 
sudah dianggap usang. 

ialah antara 2,500 sampai 3,000   sebelum ia, terlebih dulu tentu su- 
dah ada seorang jang mendjadi ba- 
pak anak tsb. psi 
Dalam pada itu dikabarkan, 

anak tsb. jang kini berada dalam 
.perlindungan” jang berwadjib me- 

anak tsb. jang mendjadi bapaknja 
ketjuali lelaki diatas. (Antara). 

  min hilangnja perbuatan  diskrimi- 
nasi berdasarkan asal keturunan. 
Baperki mengusahakan, supaja dia- 
m'nan kursi untuk golongan keijil 

didalam  U.U.D?' sementara itu ti- 
dak mendjadi barang rebutan anta 
ra partai2 politik 
oleh suara tambahan, karena djami 
nan perwak'lan itu dimaksudkan se 
bagai bukti dari sikap demokratis 
R.I. untuk mendengarkan suara dan 
keinginan mereka jang dianggap 
mendjad golongan minoriteit. 

Demikian antara lain keterangan 
Siauw Giok Tjhan dalam konperen 
si pers itu, 

untuk memper- ' 

mil, jang mana berarti djika se- 
kiranja petjah- peperangan antara 

' Barat-Timur pesawat2 itu hania 

terhadap sasaran2. jang, terletak 
dibenua Amerika Utara. Sedjum- 

ngakui tidak ada seorang lelaki iain lah ketiil dari pesawat ini mung- | 
kin akan dapat mentjuri terbang 

' ketempat-tempat jang terasing le- 

  

'Ju'tse Bundesbahn” telah mentjoba dengan suatu tjara baru untuk mom 
buat pendjagaan automatis bagi djalan2. Djika kereta api jang akam te- 

yat masih ada dalam djarak kira2 satu kilometer djauhnja, suatu tjahaja 
merah akan menjala dan pendiagaan djalan kereta-api (afsluitboom) akan 
diturunkan. Pendjagaan dijalan kereta api ini hanja akan menutup s2te 
ngah dari djalanan sadja, sehingga dapat ditjegah kemungkinan kendarc- 
-an2 NP diantara palang2 pendjagaan. Tetapi disciplin lalu-lintas 

bagi pemakai djalan2 tjara jang begini ini berguna sekali. 

  

: keuntungan 

Djarak terbangnja paling tingsi : 

sebesar-besarnja — dari 
tehnik2 jang diperoleh dari daerali 
Djerman Timur jang diduduki oleh 
Rusia dan dari penjerahan ah i? me- 
sin gas-turbine Djerman kebelakang 
Tirai Besi. 
Sebagaimana pula Sovjet- sangat 

bih Ea Merbingmia. jang seba "Yepat bisa menarik keuntungan dari 
kemadjuan Inggris dalam pembiki- 
nan motor gas-turbine jang telah 
dipakainja untuk menggerakkan pe- 
sawat Mig-15 jg ternama itu, demi- 
kian pula pihak Rusia tidak lupa 
mengedjar Barat dalam pembikinan 
pesawat2 pembomnja. 

Tapi sekali ini 
mentjontoh kemadjuan?2 jang diper- 
oleh di Amerika Serikat. 

Pesawat Tupolev-200 sangat mirip 
bentuknja dengan pesawat pembom 
Amerika model Convair B-38, dan 
seperti pesawat itu pula 'mempunja'! 
sajap jang lengkung kebelakang. Ta- 
pi enam motor turbo-jet jang meng- 

gerakkan pesawat itu tidak dapat 
menggerakkan lebih tjepat dari pe- 
'sawat terbang buatan Amerika, jang 
digerakkan oleh enam motor p'ston 
dan empat motor jet. Tapi sangat 
mungkin, bahwa udjud dalam perm- 
bikinan pesawat Tupolev itu isiah 
untuk memungkinkannja kelak  di- 
gerakkan semata-mata olen motor- 

|jet bila diperlukan. 
"Pesawat Liyushin sangat mirip 
bentuknja dengan pesawat  Boeing- 
B-52 Amerika. Tapi empat motor 
prop-jet jang menggerakkannja me- 
njebabkannja  djauh — ketinggalan 
oleh B-52 jang digerakkan oleh em 

. pat motor-jet. 
| Boleh djadi Rus'a pada waktu ini 
-mempunjai prototype pesawai2 pem- 
“bom jang digerakan ' oleh motor: 

Rusia berusaha 

"jet semata-mata dan mempunujai ke- 
| tjepatan jang hampir mendexati pe- 
sawat buatan Barat. 

Tapi sampai sekarang beiwm ada 
"bukti2 jang menundjukkan bahwa 

jibu dapat melakukan serangan2 ketiil' Rusa telah mempunjai pesawat mo 
del ini dalam djumlah jang bisa di 

ypakai untuk aksi penjerangan. 
Bukti2 jang umum didapat ialah. 

bahwa Rusia jang mempunja1 lebih 
kurang 20.00 pesawat terbang dari 
segala model — termasuk. pesawat 
transport, masih banjak menumpah- 
kan usahanja dalam usaha2 untuk 
pertahanan. Dan usaha kedjurusan 
ini semakin digiatkannja setelah ang 
katan udara sekutu semakin bertam- 
bah kuat. Produksi pesawat peng- 
gempur Sowjet berdjumlah k'ra2 
11.000 buah setahun, tapi ia mem- 
punjai kewadjiban pula untuk  me- 
njediakan pesawat2 terbang bagi ne- 
geri2' pengikutnja, seperti RRT. 

Pemb'kinan pesawat pembom men 
duduki tempat dibawah pesawat 

| penggempur di Rusia dan mungkin 
masih akan lama masanja djumlah 
pesawat pembom Sovjet bisa ber- 

wat penggempurnja. 

KURSUS EMPLOYE 
PELABUHAN. 

Pada tanggal 2 April jad. di 
Yandjong Priuk akan dibuka kur 
sus untuk employe2 pelabuhan 
jang diselenggarakan oleh pengua 
sa pelabuhan Tandjung Priuk. 
Maksud kursus itu adalah untuk 
mendidik kader2 staf employe ba 
gi pegawai2 pemerintah dan mas 
apai2, jang lamanja 1 tahun. 

Pembukaan pada hari Dium'at 
jad. itu adalah jang kedua kali, 
sementara jang pertama telah se- 
lesai bulan Nopember tahun jang 
lalu jang dimulai dalam bulan 
April djuga dan jang telah mem- 
beri hasil2 jang baik,   
dampingan dengan kekuatan pesa- |   

To Seret? Sadja!! 
GONTJENGAN. 

TUAN tentu sering meiihat. Diantara sekian banjak orang jang me- 
ngendarai, sepeda d'sepandjang djalan ada jang ,.contifngan”: Lain dae- 
rah berbeda pulastjara meniebutnja. Ada jang ..gontjengan”. Ada ..bon- 
tjengan” dan mungkin masih ada lagi. Semuania maksudnja sama. Jakni 
jang satu mengendarai jang lais sebagai penumpangnja. 

Ada satu hal jang saja tertarik. Jakni melihat orang ,,gontjengan” te- 
tapi bukan perempuan jang menggontjeng. Melainkan - perempuannja 
menggendjot sedangkan lelakinja jang mendjadi ,.penumpangnja”. 

Barangkali ada orang jang menganggap saja ini kolot. Sehingga soal 
demikian ini menarik perhatian saja. Tetapi biarlah ! Tjuma sadja, saja 
rasa diantara pembatja ada jang sependapat dengan saja, bahwa -tjara 
gontjengan dengan fihak perempuannja jang mandi-keringat itu sebenar- 
nja dianggal sekali. 

Orang jang menganggap dirinja ,modern” barangkali mentjela saja. 
Tetapi, saja sendiri jang mempunjai anak perempuan jang lazimnja d'se- 

but ,.perawan” hati saja tidak bisa membenarkan dika dia jang mem- 
bontjengkan seorang pemuda kawannja.. Rasanja lebih ,,galan?” djika pi- 
hak lelaki jang menggontjengkan. 

Dalam hal ini saja memang tidak sampai hati untuk mentjoba mem- 
peringatkan anak2 perempuan jang suka menggontjengkan pemuda. Pa- 
ling banter anak perawan saja sendiri jang saja peringatkan. s 

Tjoba tuan,-apakah tuan djuga sependapat dengan saja ? Jakni bah- 
wa perempuan menggaentjengkan lelaki itu kurang tepat. “Kurang kena. 
Kalau tuan seperdapat dan kebetulan tuan seperti saja mempunjai anak 

perawan, boleh kiranja saja mengharap perhatian tuan terhadap soal ini? 

Memang tuan, ketika soal ini saja tjeritakan maka komentar isteri 
saja begini: Eeee, wolak-walik'ng djaman, saja dulu ketika tunangan kok 
malah pantat sampai semuten karena terus menerus nggontjeng. Seka- 
rang kok malah dunia terbalik ! : 

Saja ulangi lagi : Kalau tuan sependapat dengan saja, selain akan 
men'seringatkan anak perawan djangan menggontjengkan, djuga andai- 

kata saia ini kembali mendjadi muda remadja, pendeknja tidak akan mau 
kalau digontjengkan. Tidak perduli mandi keringat dan kaki sampai Ie- 
mes, leb'h baik: saja jang nggendjot dari pada djadi penumpang 

Ki Bloko Suto. 
TT TS TA AA TA TA TA LA AL AA LL LL LA UK 

  

Bank Negara Indonesia 
Semarang 

dengan ini mengumumkan bahwa berhubung dengan ikut 
sertanja sebagai 

ANGGAUTA DALAM PERSETUDJUAN CLEARING 
terhitung mulai 1 April 1954, maka semua  pembajaran2 
atas beban Bank Negara Indonesia Semarang jang. berupa 
chegue, girobiljet dsb., mulai tanggal tersebut dapat disalur 
kan melalui Bank2 anggauta clearing lainnja. 

BANK NEGARA INDONESIA       

    

  

MASIH SEDIA 5 
Almanak Tjakrawati Tahun 1954 

Perlu DIMILIKI tiap Warga Negara, muat:  Penanggalan Leng- 
kap, Hari Pasaran, Tanggal Mast€hi, Djawa, Hari Raya, Ukuran 
dan Timbangan, Pengetahuan? Umum, Primbon2 Lengkap, hing 
ga 66 matjam, Gerhana Bulan dan Matahari, Sedjarah Kebu- 
dajaan mulai orang Indonesia masih pertjaja kepada Animisme 
selandjutnja, Asal mula bangsa" Indonesia: Dr. Prijohutomo Tja- 
krawarti atau laku djantera djaman, mulai tahun 1954, 1955, 
1956 selandjutnja termuat dalam Almanak ini. Bergambar. 1 Buku 
dengan lampiran Almanak dinding tahun 1954. 

Harga Rp. 9-— ongkos kirim bebas. : 

KIDUNGAN Jan DARMOGANDUL isi pralambanging ngslmu 
kang sedjati sarta pamudjining kawula Gusti, kawuwuhan tjarita 
DARMOGANDUL bedahe Me kang salugune Rp 12.50 
DARMOGANDUL HI tamat Rp. 7.50. (Bantahanipun Sabdapalon 
Najagenggeng Prabu Brawidjaja). 
DEWARUTJI (Bima Sutii) tembung rutji — wairatjana — ha- 
nget gumebyar, ingskono lakon Dewarutji kapethik saka Pustaka 
radja: pantja-kurawa. 1 Buku tamat Rp. 5— 
GATOLOTIJO, tjarita wiwi? saka Gatolotjo maguru ngglmu apa- 
deng anggong bantah karo guru santri telu, tumeka bantah karo 
Dewi Predjiwati bab rahsaning ngelmu Sarengat lan Hakekat, 

1 Buku Rp. 8.50 
ADJISANGGAMA (Bab dumadin@ manusa utama) ngemot rolas 
bab patraping sanggama kang wus dimupakati dening para wali 
dalah djamu2-ne 100 resep, kawuwuhan Adji Kemat lan Adji Ka- 
mumah, dalah (djamu2 lan mantram2. 1 Buku ......... Rp. 5.— 

TOKO BUKU .SADUBUDI? 
—- IWWopuran 58 — Solo. 

s“ 
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LECTRIC — HOOVER — BROWN 

TIGA phase. SATU dan DUA as. 

'RESSOR An Penta Ta ae Tn 

MOTOR LISTRIK dan BENZINE, ke- | 
duco dan pompa ban mobil. LENG- 

AP atau TERSENDIRI dengan slang import, pistol 

“buat bikin YSLILIN dan YS BATU. fabr. YORK Mo- 
| lengkap dengan segala onderdil. or 3 PK. 

   
   
        

    

     

      

      

    

   
    
  
   
   

          

  

    
  

      

    
        

   

: Iistrik 1/6 dan 1.1 PK, dan twee takt 
' | cem. 3 

pn D : n 11 Seteran 87 
$ : DA DI, . Semarang 
Er UR Singosaren 40 

5 Ma MAN 
3 | “Akbar Mudikdio 

| 3 APRIL 1954 | 
| Ban | 

| Menikah pada tgl. 27 Maret 1954 | 
. SOERIPTO HARY WIBOWO KARIOSOEMARTO | 
1g PAR dengan. Pn Po Rr. ISTINAH H. DACHLAN | : t | Atas kedatangan dan sumbangan Bapak/Ibu dan Sdr.2 be- | - rupa tenaga, moreel maupun materieel, kami mengutjap ba- | 

5 |. njak terima k: Pa : | 
P3 Pe HE Hormat kami, 

E “3 | na tanjan dengan keluar 33 & dag sei 5 SM MA GMKAN Tu 

iB — YURUT BERDUK ATJITA 
Lg |A | meninggalnja salah seorang anggauta keluarga S.M.A. £ | Ae Megan Semarang "an Mn 
Ba Sdr. B.V. Sigarlakie 
        pada tanggal 30 Maret 1954, pukul 8.45 

SEGENAP KELUARGA 
S. M.A. B. NEGERI 

SEMARANG. 

  

      

  

   

  
  

        

CITY CONCERN CINEMAS 
A3 UX 500700900 INI MALAM DM, (as 13 tah) JUA T.. IWO -IN-ONE-SCREEN SHOW ! : 

| Face to Face 
Dubbelprogramma luar biasa ! Penuh sensatie — Gempar ! 

"Akandatrane: —— DIAGA HARI MAINNJA! 
GEORGE ERPNT — CARLETON YOUNG in 

SMEXICAN MANHUNTs 
Murder was.the Koadticck between him and the border! : PPA Teu ! an ! 
  

INI MALAM : EA From The PP Depiths..: 

DA SEETHING'ISLAND OF FIRE. 
(u. 17 tah.) Es en 

    Volcanic science-ficfion - 
thrills, as a mysterious 
island laden with pirate 
gold rises from the seal 

  

        

   

    

    

Pulau penuhharta! | 
Penuh kekedjaman! 

  

  

    

  

            
    
  

Hebat dan 

Menggemparkan ! 

ana ARIES em Ba $ Dia : 

— 2 aa 5 5 

: Safsikanlah Naa “3 i 3 

PSo 0 roma se YES MARREN » LINE ROBERTS 
| Bahasa Mama naa 

Aa jang makan ps AN n. ih ag Es 

: orang ! " "3 e Head 

ROYAL IKI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
5.00 -7.00-9.00  KASMA BOOTY — D: HARRIS — JAFFAR WIRYO 
BERBARENG —- — BACHTIAR EFFENDI — dim.: 
sa aa be Ha s " ROKY, PISAU BERACHUN 5.30-7.30-9.30 yet & . 
An” sn -——— Copy baru " 

Shaw Bros Malaya film dengan tjerita jang memikat dan gempar ! | , Penuh actie! Njanjian2 merdu — perkelahian hebat dan menawan hati ! 

    

  

   
    

       

   

   

  

   IRA mi mAtAM premIERE (u. 13 tah) 
9.00 BABURAO — KRISHNA KUMARI dim.: 

(MAS (The JUNGLE MAN) 
Ta Im luar biasa ! Penuh dengan perkelahian seru ! 
Ti 2. | Penuh keagaiban ! Gempar ! 2 
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Tgl. 1 s/d 6 April 1954 U-P. dan SRIKATON Solo 
(4 bersama-sama memutar film : 

“KE IIDI SORENG luar biasa 
5 ACROBAT Istimewa 
dari Tiongkok dalam tatawarna jang indah. 
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| o0- 9.15 ERDAYIE 

    

      

            

  

   

  

   
   

     

     

    

  

  

        
  

HADIAH 1 ! ! - Rn i RENA YAI AYA INA NIK FPS Se 23 1 Na : Sampe M4 April 1954. 4 Tn 
“13 Ford Zephyr, Fiat Stationwagon, Hofmann 250 cc. : (dl Ng 2 Victoria 250 ce, Salon Radio & Pick-up, Scooter ,,Alpinos, Un pd | 3 Casette perak, Speda motor sJawa” 250 cc, Speda kumbang| |. K9 4 $ 

'nFoxinette” dan barang-barang lain jang berharga. 5 aa 
D Untuk pembeli Lontjeng atau horloge, dapat 1 Lembar extral & C Sweepstake Jajasan Kepolisian Je 8) : £ S bo... Djawa-Tengah. : JUWELIER-HORLOGER pal , | C Re : . 

"NN “2 | 43 
1 ti x : 

? MER A K s G F N TI : $ 4 
N.B. Harga melawan tida dinaikkan. Kranggan 25, Semarang £ NA Im TN 3 N 

» TE , 
: 5 : : : tak £ 5 jaan d 5 4 Un x N : 

: ar eE 4g 
2 BLN WEE 

8 
1 BERISTIRAHATy , : 
BERTAMA SJA 9 y @na 2 : | 1 TL » 

, : 9 “ m k ) Mari berdendang, berlagu, 
An mt aga 01. - In 0 SP Bernjanji sambil menari! 5 

5 
PA 5 Pa Ng Ka . Cina diung ilah 5. KA 1 F3 £ Mari beriang dikalbu, 3 

2 £ (ri 71 Pa : , Hiasi kembang dihati! Aa 

: : H Oo T E L | 92) it ” 5 Apakah guna menangis lara, 
Tn & $$ : f kalau memegang sendjata sakti? A 

Ts yaa, 2 : : Bukankah njata sang Colibrita, Pu a : 5 RX €.re RE STAURANT &$ SA Daja asmara sandjungan putri? 3 

: ' O EP S) 
r 1“ £ e 4 & 

ON TAWANGMANGU & Sayo 5 
KG sabun wangi penawan hati. p 

: : | N / e 233 Rumah Makan , Be : Set 
| YEL YAI PLB : 

S 2 t d 4 5 « 5 — bai NG 
eren 

Pena t Solo | tina 1x01 s1 Pn : Lodjiwetan ( NE DIBEKA 1 HARI | OAT KUAT 
: 21 2 Pa bulan er ana| ISTIMEWA ( : Baba" ) Radio-Sampurna "BC PHARMA" 

Ma   Gg. Pinggir 140 — Tsel. 892 
: €emarang 

    

    

1 GRATIS HADIAH 

  

Gratis Hadiah Coupon 
HADIAH ke 1 Auto Skoda 1200, berharga Rp. 57.000.— 3, » 2 Fiat 500 C Stationwagon'” Rp. 32.500-— Gan lain-lain hadiah jang berharga. 
Untuk mendapatkan kesem patan tsb. silahkan datang belan- @ja di Toko kami sedikitnja seharga Rp. 25.— dapat 

UNIVERSAL STORES. 
Sports Specialists 
BODJONG 6B — SEMARANG 

(Sebrang Hotel Du Pavillon) 
  

    
   

    

COUPON tsb. dengan tjuma2. : 

  

      

INI 

MALAM 

Premiere 

Rex Fa 
445 

(47th) T co 
Sebuah 

|.» James Hiltong 

MEWA!!! 

| Mengisahkan seorang jang telah hi- |' " C3 

lang ingatannja ? Apakah ia harus aa SPENGER CEnE 5 - 
berbuat dgn. kedjadian2 terlampau? Teacr-TEkner 

     
   

   

    
   

LMAN 
film GARSON 

“ex beradom | 
TERISTI- | Hamesi ai 

  

| BESOK MALAM PREMIERE ! 
METROPOLE — 5-7- 9- 43 th) 

  
    

  

  

»Sun Go Kong Ta Nao Tian 

BESOK MALAM PREMIERE ! Adventure dilaut jang terhebat ! 
DJAGALAN 5. TO (3 th) 

Sebuah film keluaran Japan jang 

Istimewa dgn. bahasa Kuo Yu: GUEBEC" (Technicolor) 

JorNSoN GEN 
  

Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (13 tb.) 
(John Barrymore Jr.--Corinne Calvet 

  

Ini malam pengab.: 7.00 9.00 

  

Film Tiongkok bahasa Amoy and his Orchestra 

' »SIAT MEY SHEH CHIUN” | ,NO LEAVE, NO LOVE" 

O R ION Ini malam d.m.b. 
4.45 7.00 9.15 (17 th) 

Van Johnson — Pat Kirkwood (13th) |  Xavier Cugat/GuyLombardo     

    

luarga2 SMA/SMP Gane 
Bapak Insp. IPU. Djaten 
KPU. Semarang dilnja ja 
.memberi sumbangan2 baik berupa harta, benda, fikiran mau- 

enghantarkan djenazah sampai tempat pe- 
gota, berhubung meninggalnja anak kami 

. SUNARNI HARIJATUN 
'pada tgl. 28/29 Maret 1954 di Purusara. Semoga Tuhan jg. : Maha Esa berkenan membalas- akan budi dan keichlasan 
Saudara-saudara sekalijan. 

pun tenaga dan m 
makaman di Ber 

Turut Berd ukatjita 
Atas meninggalnja kawan sekelas : 

Sdr. B. V. SIGARLAKIE ada tanggal 30 Maret 1954, pukul 8.45. Sepenja arwahnja diterima oleh Jang Maha Esa. 
SEGENAP KAWAN SEKELAS Til B : 

S.M.A. B 

Pernjataan Terima Kasih 
Dihaturkan kepada para 
'zaal GA 'jg telah m 

KELUARGA S, HADIMARTOJO 

erawat pada waktu sakit, famili2, handai- taulan, ' keluarga RT/RWA complex Mangga/Blimbing, ke- 
ca, SMP Masehi I, SMA. B. Negeri, 
g, kawan2 sekerdja di IPU. Djateng/ 

        

   
- B. Negeri Semarang 

   Dokter dan Djururawat?2 Purusara 
   

     
        
     
      
   

ng telah menjatakan belasungkawa, 
      

             

  

       
     

  

Semarang, 29 Maret 1954 
“Jang berduka tjita    

     

  

Gg. Mangga VI/65, Semarang 

    

  

      

   
   

   

  

   

          

  

  

      

   

  

     
   

   

  

   
    

   

    

   

    
    

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berd bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-s 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semanga 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal" 
mendjadi Kurang d.LI. j f 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari padz 
lain. Sebotol Rp. 20.—. “5 POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). Sebotol Rp. 25.— 5 mg 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak: 

tjotjok. Sebotol Rp. 20.— : PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotoi 
Rp. 25.— 5 £ DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN: TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 10.— 
Fo HAIR CREAM untuk hilangkar rambut. Sebotol 

Rp. 10.— 
From HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Sebotal Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 152 ONGKOS KIRIM 

D. €. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BA N D UNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
: Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang 1 Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN" Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81,1 Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho" Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apptheek Selamat, Tiirebon. 
  

  

Radja Dari $ | Obat Kuat jatuu /VIRANOL 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

  

kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han: tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikira (zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang “ djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 10076 berhasil. Harga I Botol Rp. 20, 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur.   
  

      
    

  

Bia 

Jd Ju Resnonse 
TOR SUNMONS AN 

MH  FKOM His 
4 LITTLE FRIEND 

CHILI, ROV 
1 5 EN RONTE 
Po an 
CiCLE M 
LRANGH ar... 
kaka 

KANGE, 
TRIEGER! 

  

» Circle MP Trigger. 
| 
/   

    

7 KCORONG TO TE ERANPS ON 5 HOSE STEERS, WEIRE ON IE) 
CIRCLE M 

Untuk memenuhi undangan dari kawannja jang ketjil Chili, Roy se- V 
dang dalam perdjalanan ke tempat perternakan ,,Circle M”. ku 4Trigger) 

— Menurut tjap jang ada pada lembu2 itu kita berada di peternakan 

    

— Minumlah tjukup, anak- 
Hah Kita ma- 

sih harus pergi lagi. - 

        
     

   
     

  
:— Diam  sadja, '@owboy. 

Djanganlah bergerak! 

s 

KP OpNT MEN 0 AraETLE Yon. 201, 

    

    
YOU AN' YOUR PALOMIHO MAKE     

  PS 
— Saja tidak maksudkan untuk 

mengedjutkan engkau, anak! Tetapi 
engkau dan kudamu akan saja bikin 
gambar jang bagus.      
  

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ........i.i.oooooooo.. Rp. 15.—5 Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 53 ya & Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki s......i..o..ooooooooo.. » 10— Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat &: dari KOKO AN en an on HN Rp. 20— &,, 10. Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 PAN Lina aa de ROA Obat bikin BEA KELANA edan on an ena ea Ken » 10.- Minjak Gatal Rp, 5.—j Zalf EX2CEM Leena ». 10— Minjak bikin rambut pandjang dan PRA Pen kesan 3. 10O.— Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan .......... A0. Obat kentjang manis ee en 50. Obat sakit Entjok dam Linuslinu su Pan Otat kentjing nanah, darah acer rasi n0nneson nenen ME 25 ym Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim” 1096. TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp, 4941 — Bandun Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGMUA di-, seruruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 

' Universal Stores, Bodiong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe-' kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko H appy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djt. Kepatihan no. 105, Peka- ' longan, Zindabad House, Nonongan No, 77, Solo, Toko Solo, Djl. So-i srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl, Malioboro 93, Jogja- karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogjas Toko Obat Tek An Fong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 71, Tjirebon' Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Oba: Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoe' .H00, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Ton “Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8" Seraarang. 

  | ea don man ala   KN an na Maa Wi en Raj!


