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     pandjang hari Minggu 
katakan tenang,  sete 
dng .! aan berturut-turut o “Chi “Minh: mean 

ngan2-nja. Dikatakan, bahwa me 
kipun pemboman: en akukan 
oleh kesana artileri Ho Chi 
Miah ena aah 
mun taraf kehebatannja ' sudah 
berkurang. Asking Dn | djuru 
bitjara tsb. dike tukakan, bahwa 
kesatuan? angkatan udara Peran 
tjis SNN itu | 
menghudjani sarang? artileri H 
Chi Minh disekisar Dienbier 
dengan berton-ton : 

      

  

   
ea 

 Yjerman Timur dan T 

(Seara itu harian Berlin “ Ba-: 
rai, ,.Telegraf” hari Minggu berita: 
kan bahwa pemerinti jermap Ti 
mur telah menjetudjui untuk mengi 
rimkan kepada pasukan2 Vietminl | 
di Indo China perlengkapan militer 
sehargu 7.5 | 

ranja mobil2 truck dan obat2, akan 
dikirim dalam beberapa bulan jang 

- akan datang. Tetapi harian itu ti- 
dak mau menerangkan sumber beri 
ta Isb, hanja katakan persetudjuan | 

. Hu tertjapai dalam pembitjaraan di 
Berlin Tamur dengan RRT jang me 
wakili Vietnam Ho. Selandjutnja 

. harian tadi memberitakan, “bahwa 
“djuga Tiekoslowakia telah berdjar- 
dji hendak membanty Ho Chi Minh. 

NE (Antara—UP). 

            

   

sal 
6 hari) 

sar    

'Grombolan I. Hadjar 
|. Berniat Menjerah? 

7.500.000 dollar. Menarut | 
harian -tsb, perlengkapan itu, anta | 

. mauan-baik dan usaha kini hanja tertumbuk pada kenjataan 

. sedang mendjalankan operasinja, 

Imortir terhadap sarang? gerombo 

Angenai sasarannja, sehingga” 

  

  

    

  End 
      
      
  

Mohamad s.a.w. 

      
Lebih dari 50.060 kaum Muslimin pada hari Kemis pagi jl. telah mem- 
peringati Hari MPradi Nabi Muhammad saw. dilapangan Ikada di 
Djakarta. Gambar: Kiai. Isa Anshari, ketua Masjumi di Djawa-Barat 

: waktu sedang berpidato. aa 

Kini Sedang Mengadakan »Konperensi” 
Dgn Pengikut2nja Utk MenentukanSikap 
Keamanan Daerah Hulu Sungai Sudah 

Baik Kembali 
"WARTAWAN ,,ANTARA” 
Tg Dengan daerah Hulu Su 
waktu jang lalu merupakan ,,trouble spot” bagi Kalimantan, mela porkan, bahwa keamanan didaerah im kini , djauh lebih 
baik, sehingga pembangunan da pat dilakukan dengan giat. Ke- 

ku- 
rang adanja persediaan uang. Dalam pada itu gempuran2 terhad 
sisa2 gerombolan dilakukan terus. RE es seba itu didapat kabar, 
bahwa gerombolan K.R.J.T. (Kesatuan Rakjat Jang Tertindas), jg 
dipimpin oleh Ibnu Hadjar, kini sedang mengadakan ,,konperen- 
si” digunung, diduga untuk mem bitjarakan dapat terus diadakan 
pengatjauan atau akan menjerah. Dalam soal pemulihan keama- 
nan ini dianggap, bahwa bantuan tentara tidak- diperlukan. Jang 
diperlukan ialah penambahan dju mlah Mobrig. 22 

. Hari Djum'at jang lalu, di ke 
tjamatan Tapin, alat2 negara "jg 

Bandjarmasin jang selama 4 hari 
ngai, jaitu daerah jang beberapa 

diri lebih: dari masa? jang telah la- 
lu. Tetapi menurut perkiraan, ge- 
roimbolan KRJT lebih tjondong utk. 
menjerah, karena “kekuatannja su 
dah hampir habis, alat2 sendjatanja 
sudah banjak jang disita atau dihan 

| jurkan, anggotg2nia. ditangkap. atau. 

telah mengadakan seransan den 

lan. Peluru mortir ini tepat me 

Sg pa j Kurang2-nja I2-orang gerombolan | menjerah, sedangkan keknatan ulat2: 
.- 1| tewas,” antaranja Djumri, kepala | negara makin bertambah. Selandjut- 

1m dat: “kala | gerombolan didaerah Tapin: begi |nja. Bupati Sjarkawi — menerangkan, 
gan mbolan MMC (Merapi | tu djuga sedjumlah sendjata, pelu | djika gerombolan KRJT dengan Ib: 

Merbabu Complex) jang refak |ru dan perbekalan2 lainnja dapat | »x Hadjarnja tidak lekas menjerah Mn Mengua a Ja Pa, jarng J 
mendjadi dua golongan, falah go dibinasakan. maka  selambat2nja  achir tahun 
longan Sujud-Kridosardjono . cs. pa regeholan »berkonpe- | 7954 ini, mereka pasti terpaksa me 

1 unjai daer pul st Kini gerombolan KRJT sedant “3 Aa 
ongar dan mmung | mengadakan ..konperensi” disebuak Ti j 

Merbabu diatas Getasan. Perpe | 2enung di Kandangan, dipimpin sen | Tak aa Danfaan 
tjzpan tsh. disebabkan enta- | diri oleh Ibnu Hadjar dan kabarnji 
ngan idiologie iang sa | dengan | dihadiri oleh seluruh anggota? | Mengenai soal pemulihan keama- 

innja ja Ti2. |KRIT, termasuk jang memegang nan in', kalangan2 jang kompetent 
sendjata. dalam suatu keterangannja menjata    
ngan ini menerangkan kepada ,,An 

In fbolan ini rupanja diadakan 

I- Bupati Sjarkawi, Kepala kan, bahwa untuk tindakan selan- 
djutnja tidak begitu sangat diperlu- 
kan bantuan tentara. Tetapi tenaga 
Mobrig diharapkan agar dapat d 

|tambah, dan sekurang2nja untuk 
Hulu Sungai Selatan sadja harus di 

1 Daerah 
Hulu Sungai Selatan, dalam  hubu- 

tara”, bahwa ,,konperensi?”  gerom- 
unutk 

mereka akan     
   

  

      h politik 

  

     

       

  

    

  

      

  

diri presiden M 
Senen kemaren 

rkan Diri 
batan Nadjib Hari2 
“Sangat Buruk 

AN dari Kairo, bahwa menurut pen 

d ib mungkin diumumkan pada 
hasil dari sidang Dewan Revolusi jang ber 

memutuskan, apakah 
tjukupkan S Kompi, jang ada seka 
rang baru 5 Kompi untuk seluruh 
Kalimantan. Selatan. 

menguatirkan 

Akan 
. 2 2 

Disamp'ng minta tambahan tena- 
ga, kalangan tadi menjarankan pu- 
la, agar tenaga Mobrig jang ada se 
karang. jang didatangkan dari Dja- 
wa Timur djangan dipindah2, kare. 
na pada umumnja mereka dapa, me 
njesuaikan diri dengan aliran2 ma- 
sjarakat, dan jang paling menggem 
birakan, dapat kerdja sama jang 
erat dengan Pamongpradja dan pe- 
muka2 rakjat. Keadaan jang sedemi 

kian diterangkan adalah djauh &er- 
lainan dari tenaga2 jang dulu. Dgn 

di ibu-kota Mesir, pengunduran 
hari 

langsung pada AN dong Tb dinbin oteh “eta Der demik'an djika akan menambah te- 

dana menteri 4 ta sat. jang Yana Sat harinja tetah naga Mobrig, kalangan tersebu, ne 

mengadakan | selama 50 menit dengan Nadjib. Seperti njarankan agar tambahan tenaga hen 

diketahui, kerena ke: 'kesehatannja Nadjib pada hari2 jang 'daknja dari Djawa Timur pula. 

terachir ini tidak boleh meninggalkan tempat tidurnja. “Menurut TE 
dugaan kalangan tsb., « : yan Revolusi itu mungkin akan   

   
   
   

  

   

dilandjutkan pada kari Tn . 

Zi 
n kemaren. 

“IYted Press dari Kairo, suatu sumber 

Resolusi Dje- 
Sementara itu menurut berita Uni 

1 id 1 Pe afi.» Iresmi dari tingkatan tinggi di-ibu pang Kpd PBB: 
nsi Uu en hk LB Bek” |kota Mesir menjatakan pada hari Pp j 3 n Int 2 

“2 Minggu, bahwa major Khalid Moh-| tk engawasan Interna 

    

   
    SeorangjSerdadu PBB 

Tewas: Dan, Seorar 

  

   
     

    

   

  

djauhnja, sehi: Pa dtadi 

insicom tebu Pera DN Momahi 
Radio Peking tere 
Majangni, 3 km sebelah v 
Panmunjom. (Antara-AFP) 

KEMADJUAN2 DLM. 
P 3 M- / 

(RA LANCHOW DAN TIHUA 

.Hsin Hua” pada hari Djum'at 
mewartakan kemadjuan2 jang te 
lah tertjapai dalam pembuatan dja 

lan kereta api, jang api 
2000 mil antara Lanchow dan Ti 
hua (Urumehi) dalam propinsi Sin 
kiang. Menurut ,,Hsin Hua” maka 
sudah selesai pembuatan 3 tro- 
wongan dipegunungan Wuh Siao 
Ling dan bahwa masih harus di 
kerdjakan pembuatan lebih dari 

      

  

2 jiddin, kawan 
“IMohammad Nadjib dalam Dewan 

dari dewan” tsb. Menurut 
ng Titu, Mohjiddi, akan bertolak ke Ita- 

ke Perantjis. Mohjiddin 
“Hah seorang anggota Dewan Revo- 
'Husi jang memperdjuangkan , kemba- 
Iinja Nadjib sebagai 
perdana menteri dalam - bulan Pe- 

'bruari jl. Menurut sumber tadi, pa 
rda hari Minggu Mohjiddin mengun- 
Idjungi wakil perdana menteri kolo- 

Ikulasi di Ka'ro, bahwa 
mungkin telah dipetjat dari Dewan 

PR. Kurata dari 

ikok setelah mengadakan 

sepaham  djendera! sional Atas Tenaga 

Revolusi, telah mengundurkan dri Atoom 
sumber g 

KEMENTERIAN LUAR NEGE- 
RI Djepang memerintahkan kepada 
penindjau tetap  Djepang di PBB, 
Renzo Sawada, pada hari Sabtu jl. 
supaja menjampaikan resolusi parie 
men Djepang ttg. pengawasan inier 
nasional atas tenaga atom, kepada 
Sek. Djen. PBB, D. Hammerskjold. 

Resolusi tadi berseru supaja PBB 
melakukan langkah2 sepatutnja” 
untuk melantjarkan pelaksanaan pe- 
ngawasan- internasional atas tenaga 
latom dan larangan 'alat2 sendjata 
atom serta mentjegah -supaja dja- 
ngan sampai timbul korban2 karena 
perledakan2 pertjobaan atom. 

Resolusi tadi Djum'at jl. telah di 
setudjui oleh Madji's Rendah Dje- 
pang, mula2 jang  mengadjukannja 
ialah kaum Sosialis, tetapi disokong 
oleh kelima partai besar, diantari- 
nja Partai L'beral (partai PM Yo- 
shida) (Antara). 

|lia pada hari Selasa ini untuk .kemu 
dian melandjutkan  perdjalanannja 

adalah sa- 

presiden dan 

'nel Djamal Obdul Nasser. 
| Peristiwa ini membangkitkan spe- 

Mohjiddin 

'Revolusi dan kemudian diper'niah- 
kan untuk meninggalkan Mesir. 

: (Antara—UP). 

DJEPANG TIDAK AKAN MEN- 
| DIRIKAN INDUSTRI KARET 

TIRUAN. ti 
|. Missi karet Diepang jang terdiri 
Cari 7 orang dan dipimpin oleh | 

t ( »Nikka Rubber i 

Company” pada malam Sabtu j4. ' 

“terbang ke Tokyo mrelalui Bang- 
penin- 

| djauan selama 5 minggu di indus- 
tri-industri karet Malaya dan In- 

| donesia. 5 EN 
Dikatakan, bahwa tjara2 meng- an, ini akan merupakan 

hasilkan dan memperdagangkan 

jang dipergunakan oleh kaum 
penghasil karet Malaya dan Indo- 

pesia adalah baik sekali dan bahwa 
"Djepang tidak mempunjai maksud 

  
WAKIL PRESIDEN Amerika Se- 

bom hydrogen itu ada kemungkin- 

mendjawab kritikan2 terhadap poli- 
tik pertahanan baru Amerika, jaitu   100 djembatan. dan terowongan 

terowongan lainnja, 
untuk pada waktu sekarang ini 

dika "antjaman akan melakukan perabala 
£ 

mendirikan industri karet tiruan, 

O rkanKe- Hari Mi'radj Nabi 

  

IA.S. Akan Masukkan Asia 
| Tenggara Dim Daerah 
» Tanggung —Djawabnja" 

  

Akan Lebih Ak 

bahwa menurut penin 
jang dizdakan hari Sabtu antara 

mempersiapkan kongres dan pen 
tuk kemungkinan ikut sertanja 
ngan militer didaerah Asia T' 

wab Amerika didunia”. 

Selandjutnja dapat dipast'kan pu- 
la, bahwa dalam pembitjaraan2 tadi 
dikemukakan ..kesatuan aksi” 

da tanggal 29 Maret jbl. 
diketahu', dalam pidatonja itu Dul 
les terutama memberi peringatan 
terhadap ,antjaman kekuasaan ko- 
munis di Asia Tenggara, perasaan 
mana kini terdapat luas d'kalangan | 
pemerintah di Washington,  demiki: | 

tahui jang dikutip 
AFP. 
Sementara “tu dari Logdon UP 

mewartakan, bahwa menurut . duga- 
an2 jang terdapat dikalangan jang 
mengetahui di ibu kota Inggris kini 
sedang diusahakan langkah2 untuk 
memperluas pakt Anzus untuk nanti 
mel'puti pula Inggris, Perantjis dan 
Nederland. 

Hal ini timbul setelah adanja per- 
njataan Dulles tentang kesatuan 
aksi” tersebut. Dalam hubungan in! 
sebuah sumber pemerintah Inggris 
menjatakan, bahwa jang dimaksud- 

oleh wartawan 

    
. matjam ,,pakt anti komunis” di Asiz | 

: Tenggara jang akan meliputi Pili- Hmengenai 

kan oleh Dulles itu mungkin suatu 

pina, Inggris, Perantjis, 
jang mempunjai wilajah didaerah t: 
di. Perlu dikemukakan, bahwa hing: 
ga sekarang Amerika Serikat be 
lum mengamb I “kepastian,  apakak 
“boleh ikut serta Inggris dalam pakt 
Anzus dengan alasan ini akan mem 
bawa ketentuan diperluasnja pakt ter 
sebut hingga meliputi negara2 iain- 
nja di Asia Tenggara. (Antara). 

8, . 3 

Ekor Keribu- 
, . s 1 

tan2 Di Bogor, 
Ippi Perguruan Tinggi 
Minta Supaja Beberapo 
Pegawai DKA Dipetjat 
PADA HARI Sabtu jang lalu 

ketua IPPI Perguruan Tinggi, 
R. Sugandi Wigena Prawira diser 
tai 15 orang, antaranja peladjar2 
dan orang tua korban peristiwa 
setasiun tg. 25-3, telah mengun- 
djungi kepala polisi kota besar 

6 untuk menjampaikan reso 
jusi jang dibuat oleh IPPI Pergu 
ruan Tinggi, jang pokoknja mem 
protes keras terhadap DKA Pu- 
sat, PBKA/SBKA dan menuntut 
pemetjatan atau pemberhentian 
beberapa pegawai DKA Bogor jg 
telah menganiaja peladjar2, men 
desak “supaja segera diadakan 
sidang pengadilan mengenai peris 
tiwa itu, supaja dilakukan peng 
gantian akibat penganiajaan itu 
(biaja perawatan) dan achirnja 
supaja perlakuan terhadap benum 
pang2 kereta-api dilaksanakan de 
ngan baik. 

Setelah resolusi disampaikan, 
kepala polisi menjanggupkan hen 
dak menjampaikan kepada jang 
berwadjib. Pihak buruh menurut 
keterangan telah menjatakan pe 
njesalannja atas terdjadinja peris 
tiwa tsb., dan bersedia pula meng 
ganti kerugian. 

IPPI tjabang Bogor (dari SMP- 
SMA djadi bukan IPPI Perguru 
2n Tinggi — Red.) beberapa hari 
jg. telah menjampaikan surat pro 
tes pula terhadap DKA ig tem 
busannja diteruskan kepada Djak 
sa Agung, Kementerian PPK, 
Residen Bogor, Walikota Bogor 
dan lain2. Sebagai “diketahui, 
akibat peristiwa rame2 di setasiun 
Bogor itu 2 peladjar luka2, anta- 
ranja seorang diangkut dan dira 
wat dirumah sakit. (Antara). 

SEBULAN LEBIH TERA- 
PUNG2 DILAUT, 

Empatbelas orang Indonesia pen- 
duduk kepulauan Tanimbar 3509: mil 
Timuriaut Darwin telah hidup dari 
kelapa dan air kelapa lebih dari se 
bulan Iamanja, sedangkan perahu   

  

lajarnja jang sederhana “sebesar 30 
kaki dengan tak berda'a ter-apunz2 
di Laut Timor. Badai dilaut jang 
hebat telah melumpuhkan. perahu 
mereka. Demikian. UP" kabarkan da 
ri Darwin. Perahu tersebut diper- 
gunakan da'am perdagangan kela- 
pa antarakepulauan Tanimbar dan 
kepulauan Roma. 

Baru dalam minggu ini mereka da 
pat menghampiri daratan diudjung 
Tenggara pulau Baburu, sebelah Uta 
ra Darwin, dimana penduduk aseli 
membawa mereka ke-missi jang ber 
dekatan. Missi tersebut telah me- 
mindjami kepada mereka sebuah 
kompas sehingga mereka dapat ber 
'ajar ke Darwin. Mereka tiba hari 
Sabtu ditempat tersebut. Demikian 

    rika, laksamara Arthur Radford 
Amerka mengenai Asia Tenggara, ialah satu langkah legi kearah 

jang, 
disebut Dulles dalam pidatonja pa- 

Sebagai fe. 

an keterangan sumber2 jang menge-f F 
i. UPATJARA PELANTIKAN 
#Kolonel Bambang Sugeng 

Nederlanc | 

|kolonel Bambang Sugeng 

  

    
    
   

        

ktip Lagi Dlm Lapangan 
Militer Di Asia-Tenggara 

KORESPONDEN AFP di Washington hari Sabtu mewartakan, 
Indiau2 di ibukota Amer'ka Serikat »,pertemuan” 

tetua gabungan kepala2 staf Ame- 
n pembesar? tinggi pemerintah 

pat umum di Amerika Serikat un 
Amer'ka setjara lebih aktif d'ilapa- 

ara. Dalam s'dang Sabtu itu Rad- | 
ford berundirg selama lebih dua djam dengan pembesar2 tinggi pe- | 
merintah termasuk John Foster Du 
narkan oleh fihak resmi, namun umumnja diakui oleh kalangan2 
di Wash'ngton, bahwa pemerintah Eisenhower telah memutuskan 
untuk memasukkan Asia Tenggara dalam ,,daerah2 tanggung dja- 

Nes dan sekal'pun tidak dibe- 

Fa 

Kemerdekaan Ber. 
arti Tanggung 

Djawab 
“ Presiden Meresmikan 
Kenaikan Pangkat Kepa- 
“Ia Staf Ketiga Ang- 

katan Perang 

seba- 
KSAD dan kenaikan pangkat 

Bala staf ketiga angkatan pe- 
rang telah dilangsungkan hari 
Minggu pagi di Istana Merdeka 
oleh presiden Sukarno dengan di 
hadliri oleh menteri2, anggauta2 
parlemen, korps diplomatik dan 

-atase2 militer asing, korps tinggi 
angkatan darat, laut dan udara 
serta ratusan tamu undangan Ia- 
innja. Sesudah tepat djam 09.30 
barisan musik CPM memperde- 
agarkan lagu Indonesia Raya dan 
@direktir kabinet presiden memba 
tjakan surat putusan pemerintah 

pengangkatan pendja- 
“bat KSAD kolonel Bambang Su- 
gerg sebagai Kepala Staf Angka- 
fan Darat, maka Presiden Sukar- 
no dergan resmi melantik kolonel 
Bambang Sugeng dalam dijabatan 
tersebut. 
' Kemud'an presiden melakukan pe- 
'lantikan kenaikan pangkat kepala 
Staf ketiga angkatan perang,  jaitu 

sebagai 
djendral major, kolonel Subyakto se 
bagai laksamana muda dan komo- 
Jor Suryadarma sebagai laksamana 
muda udara. Sesudah presiden mc- 

enakan tanda2 Ne baru ke- 

da ketiga pendjabat tert nggi .ang- 
Catan Tan TA “dan udaranja itu, 
belian memberikan amanatnja. An- 
tara lain beliau tegaskan, bahwa xe- 
naikan pangkat ketiga kepala siaf 
terserbut berarti kemadjuan selang- 
kah lagi dalam usaha kita untuk 
menjempurnakan angkatan perang 
kita. Kepada mereka diletakkan ha- 
rapan setinggi?2nja dalam usaha pe: 
njempurnaan angkatan perang kita. 

Presiden menekankan, bahwa 'ke- 
naikan pangkat membawa tambah- 
nja kewadjiban2. ”Hendaknja - diin- 
sjafi benar2. bahwa tiap kedudukan 
membawa kewadjiban. Djalankan ke 
wadjiban itu sebaik-baiknja, agar 

mendiadi tjontoh bagi anak buah 
dan bangsa Indonesia seumumnja? 

demikian antara lain kata presiden. 
Achirnja presiden menegaskan, bah- 
wa kemerdekaan berarti tanggung 
ljawab sendiri. “Sedarilah ' benar2 
tanggung djawab itu, sebab  perdjo- 

angan kita belum selesai?” demikian 
harapan presiden kepada ketiga ke- 
pala staf itu. Sesudah itu maka para 
tetamu diberi kesempatan untuk me 

ngutjapkan selamat kepada “ ketiga 
kepala staf tersebut. Upatjara  sing- 
kat ini berlangsung lebih kurang sete 
ngah djam lamanja. (Antara) 

19 GCRANG MAROKKO DIDJA 
TUHI HUKUMAN MATI. 
Mahkamah agung tentara Pe- 

rantjis di Fez dalam -sidangnja 
pada hari Djum'at telah menolak 
appel jg diadjukan oleh 12 orang 
Marokko jang dipersalahkan telah 
ikut serta dalam kegiatan2 pelem : 
paran bom didaerah Fez. Dari 12 
orang terdakwa tsb., 10 orang di 
djatuhi hukuman mati, dan dua 
orang mendapat hukuman pendja 
2 seumur-hidup dengan  kerdja 

rat. 

   

  

TAHUN KE IX No. 46 

Inang ueapaaenanna pa 

  

  

IIkutnja Ru- 
sia Dim Nato 
Menurut Dulles' Ha: 
nja Sebagai Siasat 
Untuk Merusak 

' Persatuan 

MENTERI luar negeri Ameri 
ka Sgrikat, John Foster Dulles, 

menjatakan dalam suatu inter- 

view-radio pada malam Senen, 

bahwa menurut  kejakinannja, 
| Nato hanja akan dapat mentjapai 
succes apabila negara2 Eropa jg 
berkepentingan dapat menjelesai- 
kan pertikaian2-nja diantara mere 

|ka sendiri, dan bekerdja bersama 

dengan lebih erat dilapangan2 po 
litik, ekonomi dan militer. Menu 
|rut pendapat Dulies, salah satu 
kelemahan jang terpenting dari 
Nato ialah tidak berhasilnja ne- 
gara2 anggotanja mengatasi kesu 
iitan2 dalam usaha menjesuaikan 
program2 politiknja satu sama 
lain. Sebagai tjontoh Dulles me 
gemukakan kenjataan, bahwa 
jerman Barat, meskipun mem- 

punjai sumber2 - tenaga manusia 
dan kekajaan alam jang luas, be 
lum djuga diberi kesempatan utk. 
ikut serta dalam system pertaha 
nan kolektif. 

'Atas pertanjaan, Apa jang se 
kiranja dapat diperbuat untuk 
memperkuat Nato,: Dulles men 
djawab, bahwa negara2 Eropa 
harus melandjutkan proses persa 
tuan jang sudah berdjalan seka 
rang ini. Dalam hubungan ini 
Dulles berharap, bahwa setelah 
parlemen2 jang bersangkutan me 
njetudjui perdjandjian E.D.C., se 
mua pemerintah anggotanja hen 
daknja  meratifikasikannja.  De- 
ngan adanja EDC ini maka Nato 
akan mempunjai dasar jang lebih 
kuat untuk mendjamin persatuan 
di Eropa Tengah, demikian Dul- 
les. . 

Dulles achirnja mengangsap ta 
waran Sovjet' untuk ikut serta 
dalam Nato sebagai suatu siasat 
untuk merusak persekutuan tsb. 

(Antara-AFP)   

    

  

  
Bantulah 

DOMPET MERAPI     

PKI Menghendaki Pe- 
EDISI POS. 

  

merintahan Diktator 
(Tapi Bukan Diktator Bordjuis— 

ate Kata DN Aidit 
Politik PKI Tak ,Mendjiplak" Peking 

Atau Moskow 
|... DALAM RANGKAIAN penjelenggaraan tjeramah2 politik 
jang diadakan olek suatu panitya dari para peladjar dan mahasis 
wa, Minggu pagi bertempat dige dung Miss Tjitjih Djalan Kramat 
(Djakarta), sekretaris djenderal Central Comite P. K. I D. N. 23 

Aidit, telah memberikan tjeramah tentang komunisme dan po 
litik PKL. Seperti pernah dikabarkan, tjeramah2 politik sematjam 
tu akan diusahakan tiap2 hari Minggu dan selama ini jang telah 
mendapat giliran jalah Walikota Sudiro, Mr. Jusuf Wibisono dari 
Masjumi dan D.N. Aidit Minggu pagi, sedang giliran PNI dan PSI 
pada hari2 Minggu jg baru lalu terpaksa diundurkan atas permin 
taan partai2 tsb. 

Selama dua djam D.N. Aidit 
menguraikan arti komunisme dan 
petak partainja setjara populer. ' 9 

menjatakan, bahwa makin 
lama makin njata betapa kuatnja 
kekuasaan komunisme jg sangat ! 
ditakuti oleh kaum bordjuis jang ' 
menganggap komunisme itu seba 
gai Suatu ,,momok” untuk - me- 
nakut-nakuti rakjat. 

Aidit menerangkan, bahwa Par 
tai Komunis jang dipelopori oleh 
Karl Marx dan F. Engels itu te- 
lah dilahirkan berdasarkan kebu 
tuhan objectief dari klas proletar 
jang membutuhkan adanja suatu 
Dartai jang dapat membela nasib 
kaum proletar dari - penindasan 
dan penghidupan kaum kanitalis/ 
bordjuis. : 

Oleh karena itu, kata Aidit lebih 
djauh, betapa hebatpun perlawanan 
kaum berdjuis untuk membasmi kc 
munisme d'atas. dunia ini, usaha? 
itu tetap akan mengalami kegagalan 
dan kekalahan, apabila penindasan? 
dan penghisapan2 manusia atas mi: 
nusia belum terhapus. 

D terangkan oleh pembitjara, bah 
wa komunisme akan bubar sendiri 
apabila kaum bordjuis jang meilaki 
kan penindasan dan  penghisapan 
atas manusia (kaum proletar) itu mc 

likwidasi dirinja sendiri, sebab sela 
ma mash ada penindasan2 dan 
penghisapan2 manusia atas manu 
sia, maka selama itu pula kaum prc 

letar membutuhkan adanja suati 
partai sebagai djuru selamat klas 
tersebut. 

  

Dank 

  

35 4000 Orang B 

kenal, 

serdadu Perantjis jang tewas di 

rakat Pertahanan Eropa dimana 
dan seruan2 supaja pemerintahan 

Amalkanlah 
»Ahimsa” 
Seruan Kongres 

Perdamaian 

- 

KONPERENSI Perdamaian Du 
nia Sabtu i.l. telah dibuka di Balai 
Hibiya Tokyo, dan dihadiri oleh 
6 pendeta Buddha dari Lanka, 3 
biksu Kambodja, 2 utusan dari 
Vietnam, 2 biksu Malaya, pemim- 
pn2 Gerakan Perdamaian Die- 
pang, serta utusan2 “dari Amerika 
Serikat, Mexico, Denmark, Ing- 
gris, Australi dan Hongaria. 

Dalam pembukaannja, Dr. Bha- 
ratan Kumarappa, wakil gerakan 
Gandhi Smarak” India,  meng- 
andjurkan supaja ummat manusia 
melaksanakan filsafah India jang 
sudah berabad-abad lamanja, jang 
menghendaki non-violence, ahim- 
sa, (tidak gunakan  kekerasasn) 
untuk mentjapai perdamaian du- 
nia. (Antara).   

  

baru2 ini telah mengadakan suatu   
UP dari Darwin. 

san besar2an” jang dinjatakan men- 

rikat, Richard Nixon Sabtu malam | teri luar negeri John Foster  Dulles 

' menjatakan, bahwa  hanja karena | baru2 ini, akan berarti akan terdja- 

| dinja ”peperangan2 besar dan 

"kekuatan | kannja peperangan2 ketijii” dikemudi 

terbesar untuk perdamaian didunia”, | an hari. Dari markas besar PBB di 

Nixon berbitjara disebuah perdjamu- | 

an resmi di Detroit. Dalam pada itu | 

bu- 

New York sementara itu diwarta- 

kan, bahwa pemerintah2 Amerika, 
Inggris dan Perantjis hari Sabtu te- 
lah minta, supaja setiepat mingkin 
diadakan sidang oleh Komisi Pelu- 
tjutan Sendjata PBB untuk menga- 

  

    

2 

Pe Batan 0 1 Shan ne ema” 

nh aa K ragu na ingus 

Bahan ma dan Lenny 

  

chiri perlombaan sendjata2 bom hy- 
| drogen dengan Rusia. Usul untuk 
mengadakan sidang komisi tersebut 
diadjukan dalam nota2 jang sama 
bunjinja oleh negara besar Barat ter 
sebut. Menurut sumber2 PBB jang 
mengetahui putusan 3-besar Barat 

untuk memberi desakan baru kearah 
tindakan? perlutiutan sendjata oeh 
PBB itu dipengaruhi oleh kechawa- 
tiran2 tentang bom hydrogen jang 
dinjatakan oleh hampir semua nega- 
ra diseluruh dunia. Kalangan resmi 

| Consul Diepang jang baru di Surabaja 

  

“waktu menerima djabatannja 
reseptie. ” Gambar: Consul Shim zu 

dengan njonja sedang merjambut Kol. M. Nazir dari ALRA. 

Nixon:Bom-H KekuatanTerbesar Utk Perdamaian-Dunia? 
li PBB menjatakan harapan mereka, 
hendaknja usul untuk mengadakan 
sidang komisi perlutjutan  sendjata 
itu akan dapat mengurangi kechawa 
tiran2 dan reaksi2 hebat jang terdja 
di akibat ledakan2 pertjobaan bom 
hydrogen tersebut. Menurut: sumber2 

PBB, sidang komisi perlutiutan sen- 
djata itu mungkin akan diadakan 

dalam pertengahan minggu ini. Ko- 
misi terdiri dari sebelas negara ang- 

gauta Dewan Keamanan dan Kana- 
| da, (Antara-AFP), 

    

Kepala Pleven Dipukul 

Rambutnja Ditarik, 
aa Na 

erdemonstrasi Anti'$s3 

Masjarakat Pertahanan Eropa 
6 ORANG TELAH ditangk 2p pada hari Minggu petang sete 

lah terdjadi demonstrasi pada pemakaman serdadu2 jang tak di 
ketika perdana menteri Joseph Laniel, 

nan Rene Pleven, dan menteri negara urusan peperangan Pierre de 
Chevigne, meletakkan karangan bunga guna menghormati serdadu 

lenggarakan oleh Veteran2 peperangan Indo-fjina. Akan 
upatjara itu lalu berobah mendjadi suatu demonstrasi anti Masja 

  
  

menteri pertaha- 

Indo-Tjina. Upatjara diatas dise 
tetapi 

terdapat seruan2 ,,hidup Juin” 
Laniel meletakkan djabatan. 

Sebagai diketahui Marsekal Al 
phonso Juin telah dipetjat dari 
djabatannja sebagai wakil ketua 
Dewan Tertinggi dari pasukan2 
bersendjata Perantjis oleh peme 
rintah setelah ia berpidato”jang 
menjerang Masjarakat  Pertaha- 
nan Eropa. Para demonstran itu 
menerdbos pendjagaan2 polisi ke 
tika para menteri diatas kembali 
kemobil mereka. Sebelum tempat 
itu dapat dibersihkan maka tim 

3 "SKI dewasa ini pembitjara me 

  bultah perkelahian sebentar. 

Para demonstran jang berdjumlan 
k.I. 4.000 orang telah menobros pen 

djagaan polisi jang terdiri dari 8001 
orang ketika Perdana ' Menteri Pe-! 
rantjis Lan'el dan Menteri Pertaha-! 
nan Perantjis Pleven hendak kemba ! 
li dari makam pradjurit jang tak di, 

kenal. Para demonstran jang ber- 
treak2 menjatakan dirinja bekas pe- 

djoang di Indochina 
Menteri Pleven dan memukulnja de 

kat kepalanja sedangkan rambutnja 
Pleven ditarik ketika Menteri Perta 
hanan itu hendak masuk kemobi'l- 
nja. ,,Pleven nampaknja marah akan 
tetapi tidak menderita luka2”, demi 
kianlah berkata djurubitjara kemen 

terian pertahanan setelah upatjara 
dimakam pradjurit jang tak dikenal 

itu selesai. 

Oleh sebagian dari para  demon- 
stran Laniel dihentikan dan para de 
monstran tsb bertereak2 jang meng 

hina Lan'el dan anggauta2 lain dari 
kabinet Perantjis. Sedangkan Perda 

na Menteri Laniel berhasil masuk 

mengerumuni | 

  kemobilnja, - Pleyen dan beberapa 
pembesar2 lainnja mas'h ditahan di 
bawah lengkungan makam tsb seia- 

ma 20 menit oleh para demonstran, : 
Ketjuali pamflet2 para demonsrian 

melempar2 djuga dengan 
arah pembesar2 tsb. Para  demon- 
stran jang menjokong sikapnja Mars- 
kat Juin kemudian bubar ketika pa 
sukan polisi datang memperkuat ba 
r'San polisi jang sudah ada. 

(Antara—UP). 

Manifes Saigon: 
Bersatu Untuk Lawan 

Kominisme 
GOLONGAN2 fang menurut war 

tawan AFP adalah kaum Nasionalis 

Vietnam, Djum'at jl. telah menge- 
luarkan sebuah manifesto di Saigon, 
dalam - mana dinjatakan  supaja 
kaum nasionalis Vietnam  bersatu- 
padu dengan  eratnja untuk  ber- 
djoang sekuat2nja melawan  Komu- 
nismesdalam segala bentuknja, dan 

supaja bekerdja bersama dengan ne 
gara2 demokrasi jang ingin memban 
tu perdioangan rakjat Wietnam me- 
lawan Komunisme.  Manifesto tadi 
menjatakan bahwa mereka akan me 

nentang setiap manoevre atati kom 

promi dengan Komunisme jang me- 

reka anggap merugikan — kebebasan 
dan kemerdekaan nasional itu. 

YAntara), 

batu ke-j 

  

Perdjuangan melawan 
kaum bordjuis. 

Terhadap tuduhan2 pada  partai- 

nja (BKI) “jang sering dikatakan 

orang sebagai “partai a-nasional ka- 
rena sifat perdjuangannja jang inter 

nasional 'itu, D.N.- Aidit menefang 
kan, bahwa memang perdjuangan 

kaum. komunis diseluruh dunia ini 
harus bersifap internasional, karena 
musuh kaum proletar jang mesti di 
lawap itupun bersifat internasional 
Tetapi, walaupun demikian perdjua 

ngan tiap2 orang komunis didunia 
ini pasti pertama-tama bersifat "na- 
sional, jaitu melawan kaum bor- 
djuis dalam  negerinja sendiri. Di 
peringatkan djuga oleh Aidit, bhw 
tiap2 perdjuangan untuk mengha- 
puskan penindasan dan penghisapan 
dari manusia atas manusia “ditiap- 

tiap negeri harus dilakukan sesuai 
dengan keadaan jang objectief dari 
masing2 negeri, sehingga tidak 
mungkin didjalankan politik ,,djt- 

plak” jang hanja “ mendjiplak «Lari 
luar negeri, misalnja dari Moskom 
atau Peking. Disinilah sekali lagi 
terbukti sifat nasional dari perdjua- 
ngan partai Komunis, kata Aidit. 

Kita mesti bajar. 

Selandjutnja, sesudah dengan 
pandjang lebar menguraikan kebu 
rukan2 KMB jg memberi beban 
autang berat pada pundak rakjat 
indonesia, Aidit menjatakan, bah 
wa diantara hutang pemerintah 
Nederlands-Indis almarhum jang 
harus “Gipikul oleh pemerintah 
kita sekarang akibat perdjandjian 
KMB itu adalah hutang Belanda 
kepada Amerika untuk membeli 
sendjata2 jang didjaman revolusi 
lulu dipakai untuk memusuhi per 
djuangan kemerdekaan  rakjat 
Indonesia. Tentang susunan peme 
rintahan jang ditjita-tjitakan oleh 

angkan, bahwa partainja “meng 
hendaki suatu pemerintahan Front 
Persatuan Nasional jg anti-Belan 
Ja untuk melawan imperialisme 
Belanda jang sampai sekarang 
s»raktis masih mendjalankan peng 
hisapan2 “atas rakjat Indonesia 
dengan mendapat kedudukan eko 
30mis jg kuat akibat perdjandjian 
KMB. e 

Dan tentang tuduhan partai2 
lawan PKI jang sering menjerang 
PKI sebagai partai diktator, Aidit 
menerangkan bahwa memang par 
tainja mentjita-tjitakan suatu pe 
merintahan diktator, tapi bukan 
diktator atas rakjat, sebaliknia 
suatu diktator rakjat untuk melz 
wan imperialisme Belanda, untuk 
menindas DI/TII, untuk mengha 
puskan monopoli tanah dari ka- 
um tuan tanah dan dengan sing 
kat, untuk bertindak diktator ter 
hadap tiap2 musuh rakijat. 

(Antara) 

3 Kelas Murid 
NangisBersa ma 
Karena Terlalu Tjinta 

Pada Bu Guru 

SERING kita batja dalam 
ssk., bahwa kewadjibap polisi 
ialah " memelihara, “djangan 

sampai “undang2 dan peratu- 
ran2 negara dilanggar: orang. 
Polisi menangkap ' pentjuri, 
perampok, koruptor, “penipu. 
dsb.nja. Tetapi di Salaman, 

Magelang, -baru2 “ini 'teiah 
terdjadi sesuatu hal, jang me 
nundjukkan, bahwa tenaga 
polisi djuga berguna untuk 
menjelesaikan soal2 lain. Be- 

berapa “hari jang dalu polisi 
dikota distrik Salaman  (Ma- 

lang) itu tergesa-gesa menda- 
tangi sebuah sekolah - Yakjat. 
Tidak — dikabarkan apakah 
alat2 ' negara 'ini bersendjata 
atau ' tidak. Dengan “heran 
alat2 negara ini mendekati 
gedung sekolah 'itu, jang ra- 
mai karena tangis anak2. 

Ketika mereka masuk 'me- 
mang ternjata, semua anak 
duri ketiga kelas sekolah “itu 
sedang menangis, terisak- 

isak suaranja, seolah-olah 
masing2 telah kematian ajah 
atau ibu. Jang paling keras 
menangis ialah anak2 gadis. 
Mata bengkak, “air meleleh 

dari hidung. Jang paling 
mengherankan, seorang guru 
wanita djuga turut. menangis. 
Apakah telah kedatangan pe- 
rampok? Apa jg hilang? Sesu 

dah diselidiki achirnja ternja- 

ta, bahwa koor tangis itu ti- 
dak lain — hanja  “disebahkan, 

karena satu-satunja guru wa- 
nita pada sekolah itu, jang 
sangat ditjintai oleh anak- 
anak, akan “dipindahkan  ke- 
lain tempat. Tangis ' anak- 
anak itupun  menjebahkan 
ibu guru tidak dapat  mena- 
han air-matanja. Bagaimana 
tjaranja tidak dikabarkan, te- 
tapi ternjata, bahwa pegawai? 
polisi ini telah berhasil da- 
lam waktu pendek menenang- 
kan suasana dan menghenti- 
kan tangis,”       

    

.



    

   

     
   

    
   

  

Berkenaan dengan, adanja Pasar 
Malam Amal di Semarang mulai tgl. 
S April, maka hubungan lalulintas 
disekitar Pasar Malam itu antara 
diam 17.00 — 24.00 diatur sbb: 1. 
Djalan Pandanaran — Stadion jang 
menudju ke Pasar Malam han'a di- 
perkenakan untuk kendaraan bermo 
tor sadja. 2. Djalan Stadion Selatan 
melulu hanja untuk masuk kendara- 
an jang tidak bermotor. 3 Dil. Sta- 
dion Utara untuk keluar sega a ma- 
tjam kendaraan. 4. Untuk menudju 

ke Pasar Malam dilarang melalui 
Djl. Be Biauw Tiwan, ke tjuali bagi 
mereka jang akan ke Rumah Sakit 
Tionghoa I Wan. 5. Tempat berhen- 
tiuntuk segala kendaraan disediakan 

|r0 menerangkan,” bahwa pengumu- 
man itu adalah interpretasi jang sa- 
lah dan “pementah 

| memberi pendjelasan lebih djauh. 

|adanja bagian Kepolisian dan untuk 
itu mulai bulan ini diadakan latihan 

'huan Kepolisian, terutama jang der- 

Semarang, misalnja mengatur Orang? 

  

II Pensiunan | 

(|| Pegawai Je | 
Berumur 
55 Th. 

MENURUT KETERANGAN jg! 
kan | Vidapa, ,,Antara”, Kementerian Da-t 

an |lam Negeri sekarang sedang meng- 
ilusahakan supaja soal pensiun — para 
rx | pegawai jang telah berumur 55 ta- 

hun atau leb'h diurungkan. Sebagai 
mana diketahui, pernah diumum- 
kan, bahwa para pegawai jang ber- 
umur 55 tahun harus meminta pen- 
siun atau akan dipensiun djika jidak 
meminta sendiri. Selandjutnja di 
umumkan djuga, bahwa mereka jg 
masih dibutuhkan akan dipekerdja- 
kan sebagai maandgelder. 

Atas pertanjaan ,,Antara”, Wakii 
Perdana Menteri Mr. Wongsonego- 

masih" akan 

(Antara). 
K.B.S, ADAKAN BAGIAN 

KEPOLISIAN. 
Oleh Pemer'ntah Daerah Kota Be 

sar Semarang kini sedang disiapkan 

kader polisi jang pertama sebanjak 
20 orang. Latihan tsb. dipimpin oleh 
pihak Kepol sian Negara 6 bulan Ia 
manja. Peladjaran2 chusus menge- 
nai soal2 pelanggaran? dan pengeta 

hubungan dengan peraturan Peme- 
rintah Daerah setempat. 

bagian Kepolisian 
tsb: sudah lama direntjanakan, tapi 
baru sekarang dapa, mulai “dengan 
latihan, karena belum adanja tena- 

mengu- 
rus kepent'ngan2 sekitar Kota Besar   dimuka Pemandian KBS dan didja aa 

nan jang menudju ke Djl. Be Biauw 
Tjwan. Hendaknja umum memperha 
tikannja. 

KOL. GATOTSUBROTO 
DIDEPAN HAKIM. 
Tapi hanja sebagai saksi. 

Tae 21-4 jang akan datang Ko o- 

Letkol. Suprapto, Majoor Supardi : 
dan mungkin pula Amir Fatah, 

lam Indonesia” jang kini dalam ta 
wanan di Nusakambangan akan 

menghadap pada Pengadi'an Tenta | 
ra di Semarang untuk mendjadi sak 
si dalam perkara Kapten M.M. Ke 
pala Staf ,,V” Brigade ..R” dari 

     
   
   

kan menggabungkan diri dengan ge 
rombolan musuh negara. 

   
nurut keterangan adalah atas psr- 

Daliono dari Soo. : 1 i 
Dalam pemeriksaan jang kedua j 

jang berlangsung di Semarang baru? : 
ini telah menghadap saksi Majoor 
Munawar bekas komandan bataljon 
pemberentak 426. dan 
orang perwira dari bataljon tzinnja, 

   

  

   
   

    
   

     

  

    
   
    

    

     
    

     

   
   
       

    

       

    

    

    
   
       
    

   
    

      

    

    

  

    

  

   
   

   

  

PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA 

  

   @ la ie 
Pit kuat Kebelasa 

Buat rang 'aky aki 
lemah menajaa tuat 

Janggung 1901 mu ajarao 

PER D00S Ro 20 

  

         

  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jarffg kurang tenaga. Badan 
lemah. Lemah sjahwat (impoten- 

— tie, Sexuele Zwakte) (Sexual 
Weakness, Lost Manhood, Ner- 

kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini | 
timbul karena rusaknja - achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 
.Alamatnja : mimpi kurang baik 

diwaktu malam, Keputihan di- 
Men Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng | 
lihatan kurang terang, Kasi dan 
tangan merasa dingin dan semut- | 
semutan, Muka Putjat, - Badan 
tambah hari tambah lemah, dan | 
kurus. Achirnja badan sebagai | 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUA ALLA- 

1 | ( bat i 3 Ar 

dari pada tjampuran baha 
jang-sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu disataranj 'Zafaran. Am 

cuti, d:1I. 

  

    

    

   

  

     
dilarang “Keras 
Ditanggung tak 
diseluruh Du- dikirim kese- 

ada bandingannja 
nie TaenN bisa 
luruh Indonesia. 

   

    

    

      

   

  

  
  

     pr. Telka 
    

  

|nan2 dap lain2nja. Mereka akan di 
lengkapi dengan sendjata api. 

Karesidenan Smg. dalam Pasar Ma- 
nel Gatotsubroto bekas Panglima an Amal akan dibuka Stand dar! 
Divisi Diponegoro, kol. Sarbini. | Jajasan 17 Agustus 

isi. Dipngego nek Atasi oleh Residen Milono. Dalam stand 
jitu didjual a.l. buku 

.K dan Divisi IL Tentara Is. | Zerakan di Semarang”. Setiap pem- 
“ Na Pan beli disediakan nomor berhadiah, js 

| dapat ditjotjokkan pada malam ter- 
: achir dari Pasar Malam itu. 
t 

' pada. Minggu malam jbl. telah diadz 
“kan tjeramah ,,Sekitar pergaulan hi- 

PS aa narcalah. | Sup pemuda di Amerika” oleh sdr. 
Divisi Diponegoro jang dipersalah | Mashud Hardjokusumo jang baru? 

jini mengundjungi Amerika. 
5 in ae . mah diselenggarakan oleh Pemuda Menghadapnja saksi? tersebut me Sosial s“Semarang, 

mintaan pembela terdakwa Mr. Muh. ' perhatian jang: memuaskan dari pa- 5 ST ra peminat, 

NJ. CARPENTIER ALTING PE 

NN Auto-rally untuk kaum 'ta ig 
beberapa. disa | Mma oleh 

BKLL Djakarta telah dimenangkan | 
oleh Nj. Carpentier' Alting dengan 

SEKALI MUDA TETAP MUDA startnummer 2. 

10.000 lot sweepstake untuk menda 
patkan hadiah pertama “sebuah ru- 

| mah baru di Kebajuran | 
lain2- hadiah lagi. Auto-rally wanitg 
itu jang 
mengamb 1 

Serpong, Bogor, Djatinegara Ik. 160 
| KM djauhnja. Stary dimulai dari Gel 
dung Olahraga, sedang finish di Ho 
tel Dharma Nirmala. Pembukaan ha 
dah Sweepstake 

pada tgl. 9-4 jang akan datang: 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

06.40 Aneka Puspa Irama, 
: Musik ringan: 
Edan Elisabeth Batey: 

.vousrIess, Build Blood,  Bone- 
Energy) sang ea enak 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 

dein, 

gi (landjutan): s 
ngan orkes Puspa Kentjana, 

  

2 INTERNASIONAL 
oleh: 

— MR. WIRIONO  PRODJODIKORO : 
Ketua Mahkamah Agung di Indonesia 
#0. HARGA Rp. 22.— 

Luar Semarang — Rp. 24.-— . 

BODIONG 21 — VAN DOKP — semarang, 
: | dak 

berdjualan jang bukan pada tempat- 
nja, memberantas pelanggaran? pe- 
makai tanah2 negara tanpa idzin 
(ontwettige occupatie), pembangu- 

ca
 

SEMARANG SINGKAT. 
— Atas inisiatip pegawai Kantor 

jang diketua' 

sSedjarah Per: 

— Bertempat di Balai Wartawan 

Tjera- 

dan mendapat 

MENANG AUTO — RALLY 
BKLL. : : 

lenggarakan hari | 

Atas startnummer ? itu terdjual 

di-ikuti 
djalan 

oleh 60 peserta 
ke Tangerang, 

akan dilakukan 

RADIO 

  

Semarang, 7 April 1954: 

Djam. 06.10 Gamelan Degung: 

07.10 
07.45 Howard Jones 

12.05 Game- 
lan Studio Jogjakarta: 12.45 Eddie 
Brunner: 13.15 Lagu Minangkabau, 
13.40 Suara B'duan terkenal, 14.15 

The Modernaures: 17.05 Tamap Ku 
suma: 17.40 Orkes Geraldo: 
Ruang Pendidikan: 18.15 
Langgam: 

Musik Mobbrig: 19.15 Dunia Oiah 

Irama 

Raga: 19.30 Hiburan Malam: 20.30 
Langgam dan Krontjong: 21.15 Wa- 

22.20 Wajang Orang jang Orang: 
(landjutan), 24.00 Tutup. 
Surakarta, 7 April 1954: 
Djam 06.03. Suara bersama, 0X.15 

Gerak Badan pagi: 06.45 Indone- 
Sa gembira: 07.15 Orkes Kulintang: 
07.45 Joe Loss dengan Orkesnja: 
12103 — 1245 — 13.45 Kicnengan 
dari Puro, 17.05 Bu Nies dengan ka 
nak2nja, 17.45 Varia Djawa Te- 

rah: 17.55 Ruangan Pemudi, 18.30 
Sendja mendatang, 19.15 Ruangan 

A.P.: 20.30 Lagu2 Tionszhoa mo- 
21.20 Klenengan manasuka, 

22.15 Klenengan manasuka (landju- 

tan), 24.30 Tutup. 
Jogjakarta, 7 April 1954: 
Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.30 

Genderan pagi: 07.10 Genderan pa- 

Tango dans Walsa: 12.30 Merdu 
meraju, 13.10 Njanjan Duet Hin- 
dustani: 13.40 Orkes ringan, 14.00 
Krontjong siang: 17.00 Taman Ke- 
panduan, 17.45 Hidangan waktu mi 
num teh: 18.15 Bolero: 18.30 Pela- 
djaran lagu Djawa, 19.15 Soal Pen- 
didikan: 19.40 Langgam Hawaii, 
20.15 Var'a: Dari dan untuk Pen- 

21.15 Ruangan Djapendi: dengar, 1 : 
21.30 Aneka Stambul: 22.10 Rajuan 

Gurun Sahara: 23.00 Tutup. 

0. 

  544. | 

  

Menurut keterangan Walikota Se- 
| marang, maka 

ga jang melatih. Setamatnja dari la ' 
than tjalon tsb., mereka ditugaskan 
sebagai Polisi jang melulu 

Baru dan) 

  

: an ank : - S . 4 

JAJASAN BURUH BUDI- 
RAHARDJO. 

jl. di Solo telah ter   Pada tgl. 28-3 

|san Buruh Budirahardjo, jang ber, 

|hatan buruh serta keluarganja, dgn. 
Buruh. Oo an MEN 
| Jajasan tsb didukung oleh para 
pentj'nta buruh, baik dari kalangan 

diri, para dermawan dan para so- 
siawan setempat. Jajasan tsb adala! 
suatu pembaharuan dan penjemy 

  

Adapun Susunan 
san tsb terdiri dari: & 

| Ketua I: N. Samirah, Ketua Il: 
Abudsanat (SBN), Penulis I 
djo (pem'nat), Penulis ' II 
marni (Hissbi), Keuangan I: 
hartono (Gabungan Tenun), Keua- 
ngan II: M.A. Sungkar (K.P.A.S. 
dan G.P.T.S.), Keuangan HI: Su- 
warti (peminat), Pembantu2: Has- 

Pengurus, jaja- 

    
       

. Su- 2. 

  

karta), Had'kartono (D.P.D. Pro- 
pinsi Djawa 
hat2: Mr. Suwidji, Dr. Kartono dan 
Abang Usman (semuanja peminat). 

PERLETAKAN BATU PERTA- 
MA GEDUNG S. M.P. 

an ARABITAH 2 
Pada tgl. 18-4 j.a.d. ditanah be- 

kas Makam Belanda di Pasar Kli- 
won Solo akan dilangsungkan upa- 
tjara perletakan batu pertama dari 
Gedung S.M.P. ,,Arabitah”, oleh 
Panitya Pembangunan Sekolah Rak 
jat/SMP  Arabitah jang diketuai 
oleh Juslam Badres. 
Gedung SMP Arabitah tsb akan 

dibangun dengan beaja Rp 350.000 
dan akan merupakan gedung jang 
bert ngkat. : 

  

D.K.A. PERLUAS DINASNJA. 

Sedjak 1 Apri! jang lalu DKA 
memperban'ak pemakaian loko? die 

sel. Hal itu dilakukan ditrajek2 Su 
'abaja—Djakarta, — Surabaja—Tjire- 
5on, Surabaja—Djember,  Jogja-— 
D.ember, dan seluruh KA-tjepat Su 
'abaja—Malang. Selandjutnja kini 
Jjuga ber.aku tarief bestel jang le- 
ih murah, sedang penggantian ba 
ang2 jang hilang dinaikkan 30094. 
Selain itu mulai pertengahan bulan 
ini DKA menerima lagi kiriman ba 

'an dimuka, Provisinja han'a 14. 
Loko2 diesel djuga digunakan un 

tuk pengangkutan barang tjepat 
(ma am) antara Djember—Suraba- 

ja—Djakarta. 

RENA Ba TEMBOK 

3 

wartakan, bahwa 8 orang mening 
gal sebagai akibat robohnja tem 
bok tua bekas bangunan paberik 
didaerah Slawi pada tg. 28-3 .ig 
lalu. Jang berwadjib telah meng- 
ambil tindakan seperlunja. 

bentuk suatu jajasan, bernama jaja 

| maksud akan memperhatikan kese-| di 

djalan all. mengadakan Poliklinik | 

para madjikan, kalangan buruh sen 

S. Dwi 

san Arifin (A.W. Lawejan), Marto-f 
puspito (D.P.D. Kota Besar Sura- 

Tengah), dan Penase-| 

   
   

  

   

  

    

NTENGAH 
(EDATANGAN TAMU DPRD | 

PROP. SULSEL. 

   DP 'D Prop. Sulawesi Selatan (jg 

dengan diantar oleh Soehadi Ha- 
Jikartono anggauta DPD Prop. 
Djateng, Pak Yoedo dari Pusat 
   

| Pembelian Padi Djawa Tengah, 
dalam penindjauannja ke Djawa, 
telah sampai ke kota Kudus. Ta- 

tersebut oleh Kepala Dae- 
dus dan beberapa anggau- 

      
      

  

    
            

naan dari Jajasan Kraamk B | ta DPRDS: An anda, Secreta- 
dirahardjo. Peresm'an dari jajasun | is Residen "Pati tela Sa 
tsb akan dilakukan tgl. 25-4 j.a.d. | dipenda, Pa Hg 

tamu2 terse- 
'but diantarkan ke daerah Desa 
Pertjobaan Besito, jang dalam tin 
djauan tersebut, banja 
dapat dibuat bahan guna para 
tamu2 setelah sampai didaerah- 

Inja nanti. 
Perlu diterangkan, apa jang di 

sebut DESA seperti lazimnja jg. 
terdapat di Djawa dan Madura, 

tan adalah seperti bentuk Swapra 

injak jang tidak terdapat di Sulsel. 
Djam 12.30 rombongan tamu2 

dengan diantar oleh Sercetaris 
Residen Pati, menudju kekabupa- 
ten Pati, guna menindjau kepusat 
pembelian padi disana. 

jang telah ditetapkan untuk me- 
nindjau kedaerah Purwokerto te- 
lah dibatalkan, jang daerah Jogja 
karta sebagai gantinja. - 

| TEMANGGUNG 
    

PERUMAHAN UNTUK 
PENGUNGSI. 

D'peroleh keterangan, bahwa oleh 
fihak Djawatan Sosial kini telah di 
dirikan sedjumlah 80 buah rumah 

mahan itu diberikan kepada 

pengungsi   
-cang2 hantaran (bestel) dengan me-j 
makai rembours dan uang pembaja- j 

8 ORANG MENINGGAL KA- 

— Djum'ah siang tanggal 1 April | 
j lalu, rombongan anggauta2 | 

pin oleh Sdr. Muhammad:| 

adakan ramah tamah sediam las: 
I manja, rombongan 

hal2 jang 

itu buat di daerah Sulawesi Sela- | 

dia, sedang bengkok, dilnja ba-| 3. waktu diadakan  penindjauan 

Didapat keterangan selandjut- | 
nja, bahwa rentjana perdialanan 

didesa Ngablak, Temanggung. Peru 
para 

dari daerah Merapi, dgn." “J28 : 
maksud agar mereka dapat mendja Yurian2 berbagai 
di ,transmigrasi minded” dan kra- TT aan : : 
san bertempat tinggal d'daerah ba- Nan hilangnja matjam2 dokumen 
ru. Tiap rumah mempunjai pekara sumber2 pertambangan di Irian Ba- 

ngan seluas 55 ha, dan para penz- Tat jang menurut kabar beberapa 

Idudukan 

  

Schorsinig 5 
De Neve 

  

   

  

IK Tidak Dilakukan Oleh 
| Menteri Iskak: Persoa- | 

lan Disekitar Drs Le 
Neve Memang,,Ruwet” 

SALAH SFORANG 
Komisi Parlementer jang baru2 

ikan pada Antara, bahwa ,,schor- 
s.ng” jang d.djatuhkan atas diri 
kepala Dinas Gunung Berapi, Drs. 
ide Neve sangat ..mengedjutkan” 
| dan besar kemungkinannja. bahwa 
|sechorsing itu tidak dilakukan oleh 
'Menter, Perekonom'an Mr. Iskag, 
mungkin olkh Direktorat Pertam- 
bangan jang pada yaktu2 terachir 

“jini memang agak tegang” hubu- 
agannja dengan Drs. de Neve. 

Menurut keterangan tersebut 
Drs. de Neve jang menerima pang 
gilan dari Menteri Perekonomian 
untuk datang di Djakarta sampai 
pada waktu tersiarnja kabar ten- 
tang schorsing itu belum djuga 

| bercemu dengan Menteri jang pa- 
da waktu itu masih berada di Su- 
matera (Medan). Dalam -hubu- 
ngan ini anggota parlemen terse- 

| but menambahkan, bahwa - per- 
soalan disekitar diri Drs. de Neve 
'ni memang agak ,,ruwet”, dan pa- 

oleh 
de 

'kedaerah gunung Merapi 
anggota2 parlemen itu, Drs. 

nannja supaja Dinas Gunung Be- 
rapi d'pisahkan dari  Djawatan 
Geologie. 
Ke-inginan (saran) Drs. de Neve 

itu telah disampaikan dalam laporan 
komisi penindjauan parlemen: kepa 
da pemerintah dengan disertai pen 
dapat, bahwa pada waktu ini sebe 

Inarnja - tidak/belum perlu diadakan 
oemisahan seperti apa jang dikehen 
daki oleh Drs. de Neve. Tetapi ke 

jawatan Georogi itu per. 
Iu ditindjau ,sedalam-dalamnja, ter- 
|utama dari sudut politis. Sampai 
sekarang beberapa kepala bagian da 

ri djawatan tersebut masih tetap 
orang2 asing (Belanda), padahal 
objek2 berbagai sumber a'am Indo 
nesia sangat penting dan harus di- 
djaga djangan sampai terdjadi pca- 

rahasia Negara 
seperti apa iang sudah terdjadi de- 

  
huni baru itu selama 6 bulan pens- Waktu jang lalu katanja ,,di-angkui” 

hidupan masih didjam'n oleh Dja- ke Nederland. 
watan Sosial. Biaja pembikinan ru- mi 2 1 1 
mah itu t'dak dapat dikatakan dgn. komisi penindjauan parlemen terse- 
pasti, tetapi menurut taksiran tiap but, Dinas Gunung Berapi dibawah 

rumah berharga Ik. Rp 1000,—. 

PENDJAHAT MATI TER- 
TEMBAK. 

Bringin (Salatiga) .oleh fihak jangl 
berwadjib telah ditangkap dalam k 
adaan mati seorang 
rombolan. Ta itu bernama Sarpar 

salias Gundul anggauta gerombol 

anggauta g&- 

« mendapat 

“.misa'n'a perbaikan anggaran belan- 

Sementara itu menurut pendapat 

pimpinan Drs. de Neve pun periu 
perbaikan2 selajaknia, 

“dia untuk pelaksanaan berbagai ren 
| tjana kerdja dari Dinas tersebut jg. 

Dari fihak resmi diperoleh kete- kini banjak ,.matjet”. (Antara). 
rangan, bahwa dalam suatu gerakany Pen An 
operas" baru2 ini didesa Djlumpang,f 

PENGADILAN AGAMA 
SELAMA 3 BLN. 

| lam Pengadilan Agama di Semarang 
| Djumlah perkara jang masuk da- 

selama Triwulan pertama. th... 1954 
“Berita tertambsst dari Tegal me jang melakukan pembunuhan terha-, ada 50 perkara, sedangkan sisa ta- 

-dap As'sten Wedana Kemusu, Boyo-' hun j.l. ada 12 perkara. Dari djum- 
lali pada tahun j.I. Waktu akan Gi- lah seluruhnja perkara itu, jang tc- 
tangkap, Sarpan melarikan Giri. lah diputuskan oleh Pengadilan ter- 
Tembakan peringatan beberapa kali sebut, ada 52 perkara, dantaranja 
tidak dih'raukan, : 
kan tembakan pada pendjahat itu. 

  

. Dompet Merapi | 
Djumlah derma tgl. 29-53-1954 jang di- 

— 

18.06 

18.30 Hidangan Corps 

12.05 Sedjenak de-l 
12.151   
  

ber Mi tara PI RE OKa laa kangen ce ai aa Rp. 158.122,38: 
Penerimaan baru : , 
S.R. IN Beketel Kati./Kaw. Kajen Pati Rp. 20,— | 
S.R. VI Kedungwringin, Djatilawang , : 
PARA SA MR Ha 9,60 i 

S.R. HI Bandjarparakan Wil. P.S. Dja- | 
tilawang Banjumas .............. Pa 3 9 ,— 

S.R. VI Tinggarwangi, Djat lawang Ba- ! 
TAN INA MA An ag ak NN ses 2 7,80 i 

Kp.Kb. Sidaredjo (Pamotan) ............ 5 4,80 : 
Kepl. S.R. III th. Gerit, Tjlewoh Taju ,, 4,50 t 
SRS Fafalan: Blora La Bea eh i 
S.K. HI Menawan, Gebog (Kudus)... ,, Aa : 
Kepl. S.R. HI th. Blingoh ....... na 2 4,45 
S.R. Ketangaredjo, Godong ....:....... e 4,50 
Kepl. S.R. HI di Lebengdjumuk Gro- 

« bopar 5 Seet BAN AN Mes 4,60 
Kepl. S.R. IIf Parungkamal,  Lumbir, 3 

jattawang Bel kala TIA 5 4, — 
S.R. IH Kemasan Wil. P.S. Wono- 

- Pr Mono EekbI en NI Sa te 4,25 
2 S.R. II Padasong Adipala, Maos ...... 5 4,— | 

Kepl. S.R. III Batekan, Tjomal ...... 33 4,— 
S.R. HI Sidiambu Wil. P.S. Wono- 
Dragon BENERAN NUSA as 4,25 2 

S.R. HII Losari, Temanggung ......... 3 4,— 
Kepl. S.R. If Wlahan Wangon (Dja- x« 
bila SA ban Bu ME s3 4,50 

S.R. III Sidaurip, Binangun,  Kroja 
Tea RE an Bo 2 4,15 

Kepl. S.R, III Djeparawetan Wil. P.S. 
KEeA: Ae Pele pe A AA RA . 4,05 

S.R. HI th. Landji Patebon, Kendal ... ,, 4,— 
SR, TE Potosog BAWEm ANA Mai 7 4,50 
S.R. HI Kamolan Karangdjati, Blora ,, 4,25 
S.R. III/K:P, Klegen (Tjomal) ......... UAN 4,50 

“ S.R, HI Podjok (Tawanghardjo) ...... ,, 4,10 
- S.R. III Modjatengah Kedu, Parakan ,, 4,15 

S.R. INI Danuredjo, Kedu, Parakan... ,, 4,15 
S.R. III Kamal Kedu, Parakan ......... 5 4,80 
Pem. Kp.Kb. Karangasin, “Brati/Gro- 
boga en sela mba At en 3 4,25 

Kepl. S.R. III Putat,  Karangajung, 
Godorp: ME BL YA 5 4,— 

.S.R. HI S'domukti (Bawen) Ambarawa) ,, 4,50 
Kp.Kb. Katonsari, Demak .......... Meat 3 4,50 
Kp-Kbe Medini: Kudus A5 annisa Te 3,— 
Pem. K.P. Sidjaro Wil. P.S. Kaliwungu, 

Kendati MA Pe na 5 3, — 
S.R. HI Margoaju di Margoaju ...... “5 3,40 
S.R. III th. Plumutan, Bringin, Salat'ga ,, 313 
Kepl. S.R. IH Kebutuh Kalibening Ka- 
“rangkobar Ban. Negara ......iii...... 5 3,73 
S.R. Ul Manding Temanggung ..... ,, 3,70 
Kepl. S.R. INI di Gamblok Tulis, Pe- 

Kalongat le Pkn Da anann eka 7 3,50 
S.R. IIE Karangtengah, Moga, Randu- 

dongkak ag ET ANS o bah ata EU 4 3— 
S.R. III th, Kwarasah Djambu, Am- 

BEA wa ah BA LA SEA 3,50 
S.R. HI Redjosari/Grobogan ......... $$ 3,45 
Kepl. S.R. Ladjer, Godong ......... $$ 3,65 
Kp.Kb.. Mangonan, PBrati, Grobogan ,, 3,65 
S.R, III Katekan, Brati, Grobogan . Ns 3,90 
S.R. IN Djetis. Nusawungu, Kroja ... ,, 3,30 
S.R. III Kp.Kb. Ngening Batangan . 3,05 
S.R. III th. Bantjok, Bringin, Salatiga ,, 3,65 

| SR, III th. Tegaldowo (Gunem) ...... 4 3,50 
“SB IH KI. Bandjar (Gundih) ......... yi 3, — 

Buruh Bengkel Fucks & Rens Sema- 
TARIK: 2 Kah ed KMR Kata Laba Pawan Giat aa buana Aa dd 

N.V. Udara, Purwodinatan Tengah 26, 
BEPANG Sa anon ea Ben na »1.000—. ,. 1,362,830 

Djumlah : Rp. 159.485,18 
Semarang, 30 -3 - 1954,     

" 
           

achirnja dilepas- | ada 1 perkara jang naik appel. Ada- 
pun perkara2 jang telah diputuskan 
sebagain besar mengenai pertjeraian. 

anggota 

S i ini melakukan penindjauan ke- 
Ketua DPRD Prop. Sulsel) Fdaerah gunung Merapi menerang- 

Neve pernah menjatakan ke-ingi- 8 
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Penlas mencaci favoutile Tuan juga! 
  

nja Tidak Menurut 
Oleh : 

KALAU DIKALANGAN B 
suku Djawa Tengah chususnja te 
mengundjungi makam kejuarga 
Tionghoa pun ada persamaan ke 
Tsing Bing. Ini djatuh pada 
tuk tahun ini menurut penanggal 
April 1954. Bagi penduduk Sema 

. asing lagi, hal mana terutama se 
Yionghoa itu hampir terdjadi dis 

“ nung Tjandi, sehingga pada hari 
orang Tionghoa menudju ke kub 

Kalau pada hari Tsing Bing tuan 
terpaksa membajar ongkos betja Ie 
bih mahal dari b'asanja, tidak usah 
terkedjut. Karena pada hari itu ham 
pir segenap keluarga Tionghoa da- 
tang berbondong? ke kuburan utk. 
melakukan upatjara ,,njapu besar”, 
Hendak mentjari dasarnja daripada 
perajaan itu, sebenarnja tdak ada 

  
: bahan2 jang bisa didjadikan pega- 
ngan setjara sedjarah. Jang ada ha- 
“nja terdapat dari t dongeng2ap bela- 
,ka, jang mana sama halnja dengan 
lain2 peristiwa jang terdjadi dalam 
iheblapangA dikalangan bangsa Tiong 

oa. , 
Begitulah didalam salah satu hska 

jat sebelum  djaman “Beng”, “di 
Tiongkok terdapat seorang Radja ig 
keradjaannja senantiasa mengalami 
kerusuhan2. Pada suatu ketika Ra- 
dja itu hilang, sehingga menteri2 da 

»ri, keradjaan tsb ribut. Menteri? itu ' 

.mempunjai radja”. 

mengatakan bahwa ,,kita tidak bo- 
leh dalam . satu hari sadja. tidak | 

.  Mentjari Radja. 
Para menteri jang merasa ter-: 

lalu keberatan djika keradjaannja 
tidak mempunjai Radja, segera 

. memohon kepada ,,Koensoe” un- 
tuk mentjari dimana mereka 
punja Radja itu. Begitulah 
dari Koensoe didapat keterangan 
bahwa Radja jang dimaksudkan 
mereka itu ada, tjaranja mentjari 
ialah menudju kearah timur, di- 
bawah sebuah pohon akan didjum 
pai tjalon Radja dimana ia sebe- 
narnja »anak-Allah” (Thian Tjoe). 

Dimana sang Koensoe itu mem- 
beri petundjuk, segera dilakukan 
penjelidikan. Para menteri setjara 
beramai2  menudju ke djurusan 
Timur. Dibawah pohon Siong 
achirnja dapat didjumpat seorang 
pemuda jang tidur dan pakaiannja 
tjompang-tjamping seperti pakai-| 
an pengemis. Dia tidur dengan 
berbantal sepotong kaju. 

Menteri2 jang menemui pemu- 
da tersebut sebenarnja tertjengang 
dan keheran-heranan. Dalam hati- 
n'a sangsi, apakah dapat dibenar- 
kan bahwa pemuda jang berpakai-     an tjompang-tjamping itu tjalon 

»sIsing Bing” Alias ,,Nja 

pu Besar" Kuburan T'hoa 
Asal Mulanja Karena Ada Radja Tiongkok Jang 
Sedih Karena Tidak Mengetahui Kuburan Nenek-' 

| Mojangnja— Upatjara Tradisioneel Tetapi Tanggal- 
Hitungan Tionghoa 

Agus Sujudi. 

ANGSA Indonesia umumnja dan 
rdapat kebiasaan ,,njekar”, jakni 
nja, maka dikalangan 
biasaan. Jakni jang dinamakan 
perhitungan bulan Tionghoa. Un- 
an djatuh pada tanggal 5 bulan 
rang sebenarnja soal ini tidak ' 
kali karena Jetaknja kuburan2 
atu tempat. Jakni dilereng gu- 
raya Tsing Bing berbondong2 

uran. 

Radja. 
Oleh salah seorang Menteri sege 

ra ditjoba untuk membangunkan. 
Jang tidur terkediut dan mengulet, 
badannja mengadap ke langit.  ta- 
ngan serta kakinja terpentang. Per 

buatan jang demikian itu menjebab 
kan para Menteri lebih heran, ka- 

rena bentuk orang tiduran jang de 

mikian itu mirip huruf Tionghoa 
jang artinja Tuhan (Thian).  Men- 

teri2 itu mentjoba membangunkan 
Pemuda tersebut, dan dia mengulet 
lagi sehingga merobah” bentuknis 
jagi dan sekarang merupakan ' hu- | 5 : : : Haa 3 | ruf Tiongh aksudnja Tj oe,| Yadi dikota Semarang, 6 

Be (dalam kalender disebut hari Tsing artinja: Anak. 

Demtkianlah, setelah mengetahui 

itu semua, para Menteri hilang ke 
sangs'da hatinja. Mereka berpikir 
bahwa petundjuk Koensoe itu benar, 

jakni akan mendjumpai Thian Tioe 
(Anak-Allah). Segera Menteri2 itu 
berlutut dan memanggil pemuda ter 
sebut dengan perkataan ,,Banshwee! 

terkedjut lantas bangun dengan sa- 
ngat keheran-heranan. Belum dju- 

ga habis keheran-heranannja maka 
seorang Menteri berkata, bahwa ke 
datangan mereka itu untuk memberi 
tahukan hilangnja Radja dan menu 
rut petundiuk adalah pemuda itu 
sebagai penggantinja. 

Achirnja pemuda itu terus diba- 
wa keistana dan segera dinobatkan 
sebagai Radja. ' 

Radja sedih karena men- 
tjari kubur keluarganja. 

Sedjak mendapat Radja baru, 
peperintahan dapat berdjalan de- 
ngan sangat lantjar, Keamanan 
berangsur2 mendjadi baik. Segala 
tindakan jang dimaksudkan untuk 
perbaikan rakjat dikerdjakan. Se- 
hingga rakjatpun sangat setia ke- 
pada Radja. Apa jang d.katakan 
atau diperintahkan oleh Radja di- 
an'gapnja sebagai undang2 jang 
muthlak, jg harus ditaati dan di 
ujung ung tinggi. 

Sekal pun pemuda itu sudah 
mendjadi Radja dan dapat menen- 
teramkan serta memakmurkan Ne- 
gara, namun masih tampak selalu 

bangsa | 

: dalam kesedihan. Kesedihan 

diadi kesedihan hatinja itu. 
Dalam hal ini dikatakan, 

ikehidupannja sebagai Radja 

' mana” kubur — nenek-mojangnja 

bahwa 
masih 

dirasa djanggal. Karena dia sendiri 
i hingga saat menduduki tachta kera. 

i djaannja itu belum mengetahui: di: 

Sang Koensoe berkata: Perintahkan- 
lah kepada rakjatmu dengan mene- 

itapkan suatu hari jang harus diper 
gunakan oleh rakjat untuk menjam 

| bangi dan menjembadhjangi kuburan 

anggauta keluarga serta orang? tua- 
i nja. Djika pada hari jang sudah di 
: tetapkan itu nanti terdapat kuburan 
: jang tidak disambangi ataupun Ji: 
i sembahjangi, maka itulah kubur 
| orang tua serta nen&k mojang Ra- 
dja. 

Dengan nasehat itu oleh Radja “di 
' pikir2 ada benarnja 
Radja menetapkan 

djuga. Maka 
agar hari tgl. S5 

bulan 3 (dalam bahasa Tionghoa di 
sebut: Shagwee. Tjegouw) semua 

orang harus menjambangi dan me- 
njembahjangi kuburan 
jangnja. 

Mengundjungi kuburan 
itu dinamakan Tsing Bing. 

Berobah hari tanggalnja. 

nenek mo- 

demikian 

Demikianlah, turun temurun hing 
ga sekarang ini bangsa 
masih naluri 

Tionghoa 
memperingati hari 

Tsing Bing. Tetapi seperti jang ter- 
sekalipun 

| Bing diatuh pada hari Senin tany- 
gal 5 April 1954, namun pada hari 
Minggu (tanggal 4 April) orang su 

dah berdujun2 pergi kuburan, mung 
kin. sekali mereka sambil mentiari 
hari liburan. 

Dan sudah sedjak djaman Belan 
da dulu, hari peringatan Tsing Bing 

| Ban-banshwee! Pemuda jang tertidur tidak lagi didasarkan pada tanggal 
5 bulan 3 (Shagwee Tjegouw) da- 
lam hitungan bulan Tionghoa, me- 

lainkan ditentukan dengan kalender 
internasional, jakni djatuh pada tang 
gal 5 bulan April. Seperti jang kita 

sebufkan dimuka, bahwa peneta- 
pan (antier) semula. adalah tanggal 

:dan bulan Tionghoa. 
Tetapi dengan dirobah mendjadi 

5 April itu tentu pada satu ketika 
. bisa djuga Tsing Bing tidak djatuh 
|pada bulan 3 hitungan Tionghoa. 

Dalam hubungan ini rupa-rupanja 
bukan merupakan soal jang perlu di 

perdebatkan. Karena dasarnja  ha- 
njafah, bahwa sekurang2mnia seta- 
hun sekalt kuburan2 itu perlu di- 
sambangi atau disembahjangi. 

Terang, soal itu berbeda dengan 
penetapan hariraja tahun baru Sin- 
Ha midalnja. Hitungannja — tetap 
berpegang pada tanggal bulan In: 
lek. Djadi tidak berdasar pada per 
hitungan hari bylan internasiona'. 

Sehingga Sintjia tahun 1952 misal. 
n'a, djatuh pada tgl. 27 Djanuar' 
1952, lantas Sintjia 1953 djatuh pa 
da 14 Februari 1953 dan Sintjia ta   hun 1954 djatuh pada 3 Februari 
1954, 

| 

jang 
m | diderita itu makin hari semakin 

tampak. Sehingga pada suatu hari 
Sang Koensoe jang selalu mem- 
perhatikan keadaan Radja berta- 
nia, anakah sebenarnia jang men- 

  

BULUTANGKIS 
Pada 

pangan bwu-tangkis 

DI KENDAL. 
tanggal 4 April 1954, di la- 

STP. Kendal, 
telah dilangsungkan pertandingan 
persahabatan bulu tangkis antara 
S.T.P. Kendal dengan Pb. SEDAR 
(Sehat Dasare Angudi Raga) Sema- 
rang. Pertandingan jfng dimulai 
djam 8 pagi dan berachir hampir 
tengah hari iang berdjalan dengan 
seru, telah berachir dengan kedudu- 
kan 6—3 untuk kemenangannja 
Pb. SEDAR. Patut diketahui, bah- 
wa kedatangan para tetamu dengan 
sebuah kendaraan, sumbangan dari 
K.P.P.B. Daerah IN. Semarang. Ko- 
non kabarnja sebentar lagi mereka 
akan merawat ke Djuana untuk mak 
sud jang sama. 

  

MARLON BRANDO DALAM 
PERAWATAN DOKTER AHLI 

PENJAKIT DJIWA. 
  

Studio 20th Century Fox telah 
membatalkan pengaduan tak me- 
nepati kontrak terhadap bintang 
film Marlon Brando, jang ter- 
achir bermain dalam film Julius 
Caesar”. Wakil presiden urusan 
produksi dari studio tersebut, Dar ry| Zanuck, pada ' malam Sabtu 
menerangkan bahwa Brando dan 
Fox bersepakat “untuk bersama? menanggung kerugian jang dise- 
babkan oleh penundaan -pembiki- 
nan film ,,The Egyptian”. Brando 
telah tidak datang ketika produk- 
si film tersebut menurut rentjana hendak dimulai. Studio baru ke- 
mudian mendapat kabar bahwa 
Brando sedang dalam perawatan 
seorang dokter ahli penjakit dj 
wa di New York. Brando kini kembali di, Hollywood untuk menghadliri pemakaman ibunja 
jang telah meninggal pada hari 
Rebo jbl. 

Diuga diumumkan bahwa Mar lon Brando mulai tanggal 7 Djuni jad., akan" bekerdja lagi untuk studio tsb. dalam pembuatan film 
.Desiree”, Dalam film ini Bran- do memainkan peranan sebagai Napoleon dan untuk film ini dju 
ga diadakan kontrak dengan bin- 
tang film Inggeris Jean Simmons. 

CK SEXXXxaxexexxaeenna 

PASAR MAS. 
Semarang: 5 April 1954,   24 karaat: djual Rp. 38,— 

Beli 37,50 
22 karaat: djual » 35,50 

| Beli 99. 3d 
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Vas 

: : Sa TE CIA ak Tata 9 
India djuga telah membuat tanda 
kehormatan untuk film2 dan bin- 

“ Iang2 film jang terbaik.  Dengun 
mentjontoh tanda ,,Osear” dari Hol- 
Iywood, djuga disini tanda kehorma- 

    

   

tan jang menjerupai. b . manu- 
sia itu diberi nama "Clare". Tetapi 
nama ini. mempunjat dasar jang 
sungguh, sebab ini adalah nama da- 
ri seorang wanita India jang perta- | 
ma, Care Mendonca, jang pernah 
mendjadi seorang wartawan. Film 
12. terbaik di India dalam tahun ini 
jaitu: "DO BIGA ZA”, dan pemuin 
film -wanita jg terbaik adalah: 
Meene Kumari sedang pemain film 
laki2 jang terbaik adalah: Dilip Ku- 
mar. 5 

Israel Siapkan 

    

  

     

   

  

   

  

   phi 

- BATU2 BERHARGA 
diudik Birma, menghasilkan 

ir paling baik diseluruh      
jak 

“mil persegi dibukit-bukit 80 mil 
pi seb 
da jang 

  

      

Asia, Eropa dan Amerika maka 
ngan jang bisa 
“kosong isinja. : x 

kirim dari Mogok setiap tahun utk 
“diekspor atau didjual di Rangoon 

' Pertambangan- batu 

mata jang kaja bisa sadja  dituuuh 
melakukan pelanggaran terhadap ke 
tentuan hukum itu, 3 

Diketemukannja “sebutir batu per- 
mata jang baik mutunja, bagi rak- 
Ja, jang patuh kepada hukum nega 
ranja berarti harus melakukan per- 
djalanan jang sangat djauh melalui 
gunung2 ke Mandalay untuk menje 
rahkan batu berharga itu kepada pe 
miliknja jang sah, jaitu radja. Djika 
batu ini dipetjah sebelum  diserah- 
kan, maka perdjalanan itu mungkin 
akan mendatangkan bahaja 

tuduh menjimpan sebagian dari bu- 

   

  

   

  

|Baru2 Ini Mogok-pun Telah Be 
|»Mengeluarkan“ Batu Saphir Jg ' 

Isar Didunia Jg Berharga 100.001 
»Suara Merdeka” 
jang diketemukan didaerah 
banjak batu2 permata re 

batu2 krikil jang mengandung 
dunia. Menurut para ahli masih ba- 

permata robijn jang beli 
an Mogok jang luasnja Ih-sintuh didaerah  pertam ban 

dikerdjakan sekarang boleh dikata suda 

Tapi tidak sedikit kekajaan beru- 
pa robijn, .saphir dan kira2 20 ra- 
gam batu berharga lainnja jang “di 

permata di 
djaman radja2 Birma adalah satu 
mala penjtarian jang sangat berba- 
haja, oleh karena hukum jang beria 

jku dimasa itu menetapkan 
batu berharga dari berat dan harga 
tertentu adalah mendjadi milik ra- 
dja. Sgorang pengusaha tambang ba 
tu permata atau saudagar batu per- 

semua, 

1 Dan 

   

sebelah timur-laut ta d: gian besar daripadanja terletak djauh dari sumber Ir, bt sangat penting bagi pertambangan. Sesudah digali 
ratusan tahun untuk menghasilkan batu2 permata b 
kekajaan bagi radja2 India, dan perhiasan bagi 

5 Pr 1 9 55 

sumber dari : 

Pengusaha2 tambang-itu jang be 
kerdja dengan tenaga sendiri, seba 
gaimana halnja dengan sebagian be 
sar dari pengusaha2 itu, memaka 
tjara jang masih belum berobah se- 
djak berabad-abad jang lalu. 

Mereka membenamkan ' sebuah 

nja 219 kaki sadja. 
orang penambang bisa diturunkan 
untuk — membersihkan dan memilih 
batu2 permata diantara batu2 keri- 
kil. Batu2 kerikil jang mengandung 
robijn lalu diangkat keatas dengan 
kerandjang jang di-ikatkan kepada 
sebuah katrol jang dibuat dari bam 
bu dan dikerdjakan dengan mengi- 
katkan udjung tali jang lain kepada 
benda jang hampir. sama beratn,a 

Sifat ,,spekulasi”. 
' Tambang2 jang lebih besar, 

biasanja dimiliki oleh satu sindi- 
kat jang terdiri dari tiga orang 
anggota, memakai tenaga buruh   

Inda 

bagi pengusaha tambang jang mcm | 
bawanja, oleh karena dia akan “1 1 3 ! : | nampi masih belum berobah se- 

sampai beberapa orang dgn perto 
longan mesin diesel untu meng- 
hisap batu2 kerikil dari air da 
am memisahkannja dari pasir. 
api tjara mentjari batu2 perma- 

ta dengan air, saringan dan me- 

    

shaft (sematjam lift), .kadang2 sam- | 
pai 100 kaki dalamnja tapi lebar ha 

Dengan 'ini se- 

Iha tinggi dibagian ut: 

4 
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| bordna. 
dral kementerian penerangan, 

Dipegunungan Tatras 

sat raksasa untuk sendjata2 atom 

ja Batu'| 

1 dihadiri oleh Menteri Penerangan, Dr. I. Tobing (tengah), be: 
hari jl telah dilakukan timbang terima antara sekretaris-djena 

Ruslan Abdulgani (kiri), jang sekarang 
telah diangkat mendjadi sekretaris-djendral dari Kementerian Luar Ne- 
geri — kepada tuan ' Harjoto jang sebelumnja mendjabat direktur dari PRE.N. (Perusahaan Film Negara) 

Dim Persendjataan Atom 
Russia Tak Ting 

| Dipuntjak Lomnicky Ia 
:Membuat Pusat-Raksasa Utk Sendjata2 Atom 

Chas ,,Suara Merdeka”. 
ANGKATAN PERANG RUSIA 

a Slovakia Tengah, demikian menurut se- 

  

Timbangterima 
Di Kem-Pen 

    

  

      
    

  

    
    
     

     
   
        

    

  

      

  

    

  

   

  

   
   

  

   

  

   
   
   

    

    

    

    

      

gal Diam 

$ sedang membikin suatu pu 
dipegunungan  Tatras jang ma- 

han itulah 

|itu bunjinja sbb.: 

buah berita dari yngan Slovak dalam umumannja menge- nai Pusat Konsentrasi Tenaga Atom Rosa Sang disiarkan di Na York oleh Dr. V. Stefan Krajcovic. Berita ini dibawa oleh se- orang koerier istimewa dari Slovakia, dengan melalui Wina. Berita »Dipuntjak Lo mnicky dipegunungan Tatras, ang katan perang Merah sedang sibuk membikin sebuah pangkalan sen djata atom. Ini didengar dari bhn jang menjaksikan dengan ma fa kepala sendiri pekerdjaan pem bikinan pusat sendjata atom itu, dan dari peradjurit2 dalam tentera Merah. 

»Kelihatannja — angkatan perang 
Sovjet sedang bergiatr  mendjadikan 

  

djak seribu tahun. Iu itu untuk dirinja — suatu per- ! t 5 
an : Pekerdjaan membenam - shaft buatan kedjahatan jang bisa ,,digan ' 

| Slovakia sebagai pusat penjerangan 

djar” dengan hukum bunuh. 

: Dilemparkan atau diselun- 
dupkan.. 

Untuk menghindarkan bentjana 
ini maka banjak pengusaha? tam- 
bang jang betul2 melemparkan ba- 
tu2 berharga jang ' diketemukanuja, 
meskipun mereka jang berani menje 

itu sadja sudah merupakan satu 
sifat 'untung-malang, meskipun 
pengusaha2 tambang sudah dapat 
menentukan dari batu2 jang di 
dapat diatasnja apakah mereka 
akan bisa menemukan batu robijn 
dibawahnja. Tapi semuanja ini ti- 
dak mengandung arti apa? bagi 
harapan para pedagang? ketjil utk 
memperoleh kekajaan besar atau 
tjukup sekedar untuk ' hidupnja. 

terutama untuk menangkis serangan2 

|terima diantara pekerdjaan2 pemia 

dari Barat, dan sebagai  pangkaian 

Barat. Menurur laporan2 jang kami 

1gunan sendjata atom itu termasuk 
pembangunan pasukan meriam 
atom, dan daerah  dipuntjak pesu: 
nungan Tatras dipergunakan pula 
sebagai tempat untuk mentjoba te- 
naga sendjata2 itu. 

»Seluruh penduduk disekehling 
ini telah 

Petani2 RRT Ber- 

perensi 

Oleh: Kingsbury Smith, 

Dilemma Jg Dihadapi 
Eropa Mendjelang Kon- 

Djeneva 
Soal Perang Indo-ChinafDan EDC Di- 
djadikan ,,Troef” Oleh 

| Menghadapi Siasat Dulles 
Dim erantjis 

Chas : ,,Suara Merdeka” 

APAKAH UNTUK MEMBANTU pengabadian komunisme 
di Tiongkok sebagai balasan atas 

rikat dalam Konperensi Geneva 

kasi Masjarakat Pertahanan 

. 

Para pembesar setjara resmi 
mungkin menjangkal adanja hu- 

'bbungan2 sedemikian, tapi setjara 
| perseorangan para diplomat di 
Paris tidak menjembunjikan ke- 
pertjajaannja bahwa perhubung- 

jang mungkin akan 
mendjadi masaalah besar pada Ia 
tar belakang konperensi Geneva 
itu. Perantjis tidak ' mempunjai 
apa2 untuk dapat ditawarkannja 
sebagai ,.sogokan” terhadap Re- 
publik Rakjat Tiongkok supaja 
mengachiri perang Indo China de 
ngan djalan menghentikan bantu- 
an militer kepada pemimpin ko- 
munis. Ho Chi Minh. Oleh sebab 
itulah pihak Perantjis merasa bah 
wa satu2nja harapan untuk me- 
ngusahakan agar pemerintah Pe- 
king bersedia mempertjepat pe- 
njelesaian sengketa sendjata Indo 
China ialah apabila Amerika Se- 

Irikat memberikan konsesi2 kepa- 
da Republik Rakjat Tiongkok, 
misalnya dengan menghapuskan 
embargo ekonomi terhadap RRT. 

Pihak RRT, sepandjang iang di 
| ketahui, sangat terdesak disebab- 
kan blokade ekonomi, jang telah 
sangat menghambat usaha2nja da 
lam memperkuat . perekonomian. 
Sowjet Rusia serta negara2 pengi 
kut Sowjet di Eropah sudah tidak 

tahanan Eropah dipandang oleh diplomat2 sekutu 
kan suatu masaalah sangat sulit jang dihadapi oleh Amerika Se- 

jang akan datang. Kalangan? di- 
plomatik di Paris sama berpendapat, bahwa soal pemberian kon- 
sesi oleh Amerika terhadap Republik Rakjat Tiongkok dan ratifi- 

Eropah akan mempunjai 
erat satu sama lain dalam konperensi Asia 
dibuka pada tanggal 26 April na nti. 

englaksanaan Masjarakat Per- 
sebagai merupa 

hubungan 
di. Geneva jang akan 

Perdjandjian Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah sudah berada dalam 
tangannja. 

Djadi diplomat? Amerika di 
Eropah 'jakin bahwa Perantjis 
basti akan meratifisir Masjarakat 
Pertahanan Eropah diika sudah 
diharapkannja John Foster Dul- 
les dapat memberikan konsesi? 
besar kepada Republik Rakjat 
Tiongkok di Geneva. 

Masaalah jang akan dihadapi 
oleh para diplomat di Geneva, ke 
tjuali djika RRT bersedia me- 
mainkan bola, ialah hubungan 
benglaksanaan perdjandjian Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropah de- 
ngan penjelesaian sengketa Indo 
China. 

Akan tetapi sikap Rusia terha- 
nap hubungan masaalah Eropah- 
Asia jang sedemikian 
sangat remang2. Ahli2 diplomat 
Amerika tentang masaalah Rusia 
merasa kemungkinan sangat tipis. 
bahwa pemerintah Sowjet akan 
bersedia membantu untuk mem: 
pertjepat sesuatu persetudjuan di 
Geneva jang akan bisa mendja- 
nin  diperolehnja persetudjuan 
Perantjis untuk meratifisir per- 
djandjian Masiarakat Pertahanan 
Eropah. : 

dianggap 

  

      
Seorang pekerdia pabrik ig berusia 
42 tahun, dari Bad Homburg Djer- 
man. dapat membuat sebuah biola 
dari korek-api, dalam waktunja jg. 
ter.uang. ' Dengan - menempel2kan 
korek-api jang beribu2 banjaknja ia 
membuat - papan2  ketjil, dengan 

mana ia lalu membuat biola itu. 
Pekerdiaan ind memakan tempo 
364 djam.' Ia jakin bahwa biolanja 
ini dapat. menjamai, mengenai soale 

suaranja dengan biola bikinan straa 

divarius. 

  

Mononutu: 
Pendidikan RRT Dida- 

sarkan Atas Marxisme- 
Leninisme - Stalinisme 
Dan Mao Tse Tungisme 

SEBELUM KEMBALI kepos- 
nja di R.R.T., Duta Besar Indone 
sia di Peking, A. Mononutu, te- 
lah mengadakan tjeramah di Pe- 
gangsaan Timur 56 tentang pen- 
didikan, pengadjarandan kebuda 
jaan di R.R.T. 

A. Mononutu dalam tjeramah- 
nja itu antara lain menerangkan, 
bahwa pendidikan jang mendjadi 

£ . “ sanggup atau tidak bersedia me- 
dujun-Dujua Ke menuhi kekurangan2 ekonomi ne 

“ | gara2 sekutunja di Timur Djauh. Kota 
Mentjari Kerdja Di Kota: 

(Karena insaf bahwa presiden 
Eisenhower mungkin akan menc- 

Maka itu diplomat2 sekutu mera 
sa sangat sulit untuk mempertjajai 
bahwa menteri luarnegeri  Sowjet 
Molotov akan mau membantu un. 

tuk mentjapai perdamaian di Indo 
China djika keadaan itu akan h'sa 

mempertjepat penglaksanaan perdian 

djian Masjarakat Pertahanan Ero- 

pokok dasar daripada pembangu- 
aan diseluruh Negara Republik 
Rakjat Tiongkok didasarkan ke- 
pada ideologi Marxisme, Lenims- 
me, Stalinisme dan Mao Tse- 
tungisme. 

Sekolah-sekolah/perguruan-per- 
guruan tinggi di R.R.T. terutama 

  
Karena Didaerahnja 
Kekurangan Bahan 

Makanan 

hadapi kesulitan besar untuk 
memperoleh persetudjuan Kon- 

gres guna menghapuskan embar- 
go ekonomi terhadap RRT hanja 
sebagai balasan terhadap diandji: 

pah. 

Salah sat masaalah besar jang 
ikan timbul dalam konperensi Ge- 

neva itu ialah apakah Republik Rak 

dikundjungi oleh anak-anak tani 
dan buruh. Peladjar-peladjar/ma- 
hasiswa-mahasiswa — diasramakan 
dan mereka dibebaskan daripada 

« 8 .. « ... “ Aksi Militer? 
5. : 

pangkalan dipindahkan. 6 PERDANA MENTERI Liba- Penduduk telah diandjurkan mening TADJUK RENTJANA Jen 
Sana 2 

galkan rumahnja dari desa2 Velka Min Jih Pao” (,Harian Rakjat | Lomnica, Matliary, Kohutovce dan Peking”) mengatakan, bahwa ban- Den Lan pun anggotu djir kaum tani kekota2 di RRT inas rahasia angkatan perang Ne »dengan membabi-buta tak ada g rah mengawasi dengan teliri semua henti2nja” dari daerah2 jang men ngak an Se mesaalah orang jang keluar masuk daerah Yu. derita kekurangan bahan maka- ta di Indo China. Kalangan? po- . Sebuah hotel modern, jang didi: nan, Harian tadi tulis bahwa sebab litik Perantjis menjatakan setjara rikan ditahun .1934 dengan 120 pengungsian petani2 kekota2 un- terang?an tentang hubungan ini. buah kamar dipergunakan sebagai tuk mendapat pekerdjaan tadi ia- dan setjara perseorangan pembe- 

lundupkannja ke India atau ke Tiong 
kok.. Tumpukan? batu2 krikil dari 
“bekas penggalian didjaman radja2 
Hu mungkin akan memberikan ba- 

Jku2 berharga kepada mereka jang 
| mengusahakan menggalinja buat ke 
dua kalinja. : 
Dalam tahun “delapanpuluhan da- 

ri abad jang lalu, sesudah bagian 
udik Brma dianexir oleh “Inggris 
maka telah dibentuk “sebuah kongsi 

jat Tiongkok, sebagai balasan atas 

bantdan ekonomi Barat, mungkiid 
akan tertarik untuk tidak memper- 
tulikan pertimbangan Sowjet Rusia 
apa jang penting baginja di Eropah. 

Dijika pemerintah Peking berani 
bertindak demikian, maka Dulles 
akan menghadapi masaalah apakah 

Amerika Serikat akan mau mem- 

bantu perkembangan komunisme di 
Tiongkok supaja' dapat mendjamin 

pembajaran uang makan, uang se 
kolah/kuliah dan uang buku. Me 
ngingat akan kebutuhan tenaga- 
tenaga keahlian dalam lapangan 
pembangunan, maka sebagian be- 
sar meladjar/mahasiswa mengiku- 
ti peladjaran/kuliah teknologi. 
Pembangunan dilapangan gedung 
sangat hebatnja. 

Pendidikan, 
kebudajaan di R.R.T, diselengga- 

Peking untuk menghentikan sem- 
berian bantuan kepada Ho Chi 
Minh, maka pihak Perantjis setiz 
ra sangat pintar menghubungkar 
ratifikasi Masjarakat Pertahanan 

  sadja. 

-Tjara ,,Makelaran” 
Didaerah pertambangan itu ter 

dapat ratusan pedagang jang 
mengharapkan akan memperoleh 
keuntungan ketjil dengan djalan 
membeli batu2 permata dari para 
pengusaha tambang dan mendjua! 
nja kembali “kepada pedagang? 
lain. Ada diantara pedagang2 ini 
hanja mempunjai modal sebanjak 

  

  

pengadjaran dan 
  

       

  

            

  

   

  

  

   

    
    
              
  

  

zerah- 2 “perbatasan Li pertambangan. robijn dengan mern- 2 SIS sedia donasi mewakr. markas besar oleh ahli2 atom So lah karena ,, daerah sar2 pemerintah Perantjis berpen | ferlaksananja persatuan  politiknjal rakan oleh: 3 Kementerian, jaitu 
sp “Syria dan Jordan. |punjai markas besar di Ba di dagangkan ni J ti dak Ra wjet jang memimpin pelaksanaan jang menderita kekuranga en maka- ' daa pula, bahwa ios Ba di Eropah. Para. diplomat sekutu ! Kementerian-Kementerian Kebu- 

— Dalam hubungan ini Yati mana "perusahaan. “itu mempunjail t7 mahal-harganja. ar” maa se dibawah Beban Sejnan, pekerdiaan produksi. untuk' tinis untuk”) memperoleh nersetu- djuga, melihat kemungkinan, bahwa ' dajaan. Pengadjaran: Tinggi “dat landjutnja me mn, bai “ter rbesar. Tap |- Mereka menawarkan lagi batu? Ne th ah Ae Ana menjelamatkan -diri dan pekerdja- d'uan parlemen - Perantjis untuk |Rusia. mungkin akan mendjandiikan Pe gadjaran Rendah dan Mene- non telah m nbil lang: kemudian dilikwidit | ini kepada pedagang2 jang lebih F3 rang ter onki Beng tednah Tawa pelena penderitaan lainnja,. meratifisir  Perdjandjian Masjara- | lebih banjak bantuan ekonomi kepa ngah. Kementerian Kebudajaan kah2 diplomatik jang perlu un- | atas kemauar Sen Panai besar- kadang2 jang datang dari bit Sa - diterimanja. (dak didjalankan pada waktu jang kat Pertahanan - Eropah. ketiuali Ida RRT untuk menghalanginja supa. dipimpin oleh seorang Menteri tuk menghadapi in (gam -. Kaea Pe an wak | Rangoon, London atau New York | an ya 2 bei Pan meng | ditetapkan”. 2 telah tertjapai  penjelesaian Jia Mangan, sampai terpikat oleh ken Tn Pena pr utama anj ssi, baik terh y Li- Ini semua usaha 'pertambangan| — di , zaar j 1 / keama Pn 2 . e "hina. sesi2 barat. daripada ideologi Negara. Ben engan pak sertadgo Li | irelenggarakan Oleh adan an | dipasar Mogok atau bazaar je | Oper, tentang “secui Bea aa ena Peti Ga, ya : negara2 tetangga lainnj sindikat2 kefjil. “5 ta, Kathe. dan desa Kyatpyin. Dr. Krajcovic mengemukakan, tidak di btan maka ker- berkuasa lagi meneruskan beban TEE Ae Na IS 5 (Antara). pa SA UN IR Pengusaha2 tambang tidak akar bahwa pegunungan Tatras, jang djaan menanam Pn ai militer, walaupun beban keuang- 3 3 z 
P3 Pekerdjaan turun temurun. | memperlihatkan kepada pedagang? | sama ungginja dengan Pa, akan terbengkalai dan keterliban an sudah lama tak bisa disang- Utjapav Terima Kasih Sekarang telah ada 700 orang pe-| ketjil ini tentang sesuatu batu ber |an Carpathia, merupakan. salah: Tata gupinja dalam peperangan di In- 22 GLETCHER LONGSOR DARI, 

ANDES KEDALAM DANAU. ! 
Sebuah gletchers sungai es, jg. 

pandjangnja 1 mil, Kamis il te. 
lah gugur dari pegunungan Andes 
didaerah Chico, Chili, “dan de- 

  

    
ngan suara bei jatuh 
kedalam danau Vallo, hingga 
menimbulkan gelombang? besar. 
Berapa djumlah korban manusia | 
belum diketahui, tetapi kira2 500 
ekor ternak telah hanjut terbawa 
arus gletcher tadi ataupun mati 
t ir Ikan tentara Chili 

3 keluarga2 jang melakukan pekeraja. 

(izin untuk memulai penggalian pada 

  lah dikerahk tk b telah dikerahkan ketempat ben- 
tjana tadi. “4.5 

   

      

bakar thermo-kimia. 
rata2 22 km. setiap 
kan dapat memperbesar kei 
demikian Sternfeld. —— AN ra 

Selandjutnja ia 
lagi kita dapat tak lam 
atom, jang lebih baik der 
kapal ini nanti akan dapat 
dengan tak use , 
adakan 'penerban, 

  

    

    

          
  

  
   

      

  
   

  

  kang ana 

ngusaha tambang jang didaftarkan 
didaerah itu, semuanja berasal dari 

an itu turun temurun. Setiap pengu 
saha tambang harus lebih dulu mem 
bukt'kan dia seorang keturunan ke | 
luarga pengusaha tambang dan te | 
lah didaftarkan sebelum mendapat 

sesuatu tempat. Surat izin ini jang 
diperoleh dengan mengeluarkan bia 
ja sebanjak 11 shilling sebulan, ha: 
nja berlaku untuk satu tempay .ter- 
tentu sadja, tapi si-pengusaha bisa 

pindah ketempat lain dengan mema 
djukan permintaan baru dengan tia 

harga padanja atau mentjeritakan 
tentang perihalnja. 
Ta Hasignja dirahasiakan. 
Pengusaha2 tambang selalu mera 

hasiakan b'la menemukan sebutir 
batu permata berharga jang baik 
mutunja karena ditempat itu v2 Lan 

'njak bandit dan lain pengatjau jang 
mungkin akan merampok mereka. 

|. Permata2 jang harganja lebih darj 
£ 4110 djarang akan didjumpai di 
“djual d'pasar. Permata2 sedemikian 
akan :dibawa langsung oleh pemilik 
nja atau agennja kepada seorang pe 
dagang besar di Mogok, jang kemu 
dian akan membawanja ke Ranguon 

Carpathian”. 

an Alpen 

Koswmis Atom 
bangan Antar-Planet 

akan kepada anggota2 Aero Club dari 
selata ' bahwa ' perdjalanan 

mungkin dengan tenumpang rocket2- jang memakai bahan peni- 
#jepatan rocket2 modern dewasa ini ialah 

Ik, tetapi ada alasan 

2 Ka 2 tk 1, 

mencrangkan bahwa ,,tak dapat disangsikan 
lama lagi membikin 

pada rocket2 thermo-kimia”. 
terbang ke bulan dan planet2 lainnja 

US berenti dulu di djalan, sehingga dapat di- 
non-stop. Demikian Sternfeld. (Antara). 

da mengeluarkan ongkos. atau keluar negeri. Sebelum dibawa 
— Idari Mogok batu permata itu lebih 
“dahulu diasah oleh seorang penga- 

sah permata setempat, jang ketjaka 
“FIpannja dapat dibandingkan dengan 

'(pengasah2 permata “dikota-kota be- 
'Isar didunia. Tjara jang mereka per 
Ikgunakan masih sangat pr'mitip. 
Ih Sering terdjadi permata2 jang di 

taksir akan berharga sampai ratu- 
san ponsterling akan rusak atau han 
tjur tatkala diasah disebabkan ke- 
'kurangan2 dalam rumusan kimiah- 
nja. Dalam hal ini sipedagang mung 
kin akan menderita kerugian besar. 

Tapi nasib jang menentukan tiba 
bila permata itu telah dikirim ke- 

'#tuar negeri. Kadang2 permata itu 
ditaksir djauh dibawah harga di 
Birma dan kadang2 permata itu 
memberikan keuntungan besar bagi 
sipedagang jang membelinja di Mo- 
gok. Dalam hal jang pertama batu 
itu terpaksa dibawa kembali ke Bir 
ma dimana, anehnja, 
dengan harga lebih tinggi dari jang 
ditawarkan di London atau di New 
York. 

antar-planet akan   untuk mengharap- 
“Ini sampai 4 km. setiap detik, 

kosmis sebuah kapal 
Dengan 

di Rangoon mengabarkan, bahwa 
permata saphir jang terbesar di du- 
nia telah diketemukan ditambang   

  

   210655 293892”. 
70241 175424 : 

Tan Ot 
206197 13" 

    

  

     

    

   
      

      

    
   

dekat Mogok baru2 ini. Sebuah ha 
rian menaksir permata itu mempu- 
njai harga. kira2 100,000 Pondster- 
ling di Amerika Serikat. . 

Ahli2 di Birma mengatakan pes- 
mata itu tidak baik mutunja, dan 

| walaupun mereka tidak mau mem- 
berikan keterangan lebih djauh, me 
|reka tidaklah begitu gembira dgn. 
penemuannja. Dalam bulan ini per- 
kara jang akan menentukan pemi. 
lik permata itu akan mulai diperik 
sa dimuka pengadilan, Rupanja. pc- 
ngusaha jang menemukan permata 
tidak mempunjai sura, izin tambang 
jang sah. £ . : 
“Permata jang paling tinggi harga 

nja jang pernah diketemukan di, Mo 
gok ialah sebutir robijn d.tahun 
1918 dan sebelum diasah sudah di 
tawar sampai setinggi £ 22,500 di 
Ind 'a. 

2 I.. 5 

| SOSIAL DEMOKRAT ITALIA 
' SOKONG E. D. C. 

Dewan pimpinan Partai Sosial 
Demokrat Italia dalam sidangnjc 
pada hari Sebtu telah menerima 
baik suatu mosi, jang antara lain 
meliputi szas untuk menjokong 
E.D.C. Pun masi tsb. 'mengan- 

248738 275221 
402702. 48478 
329221” 158304 
347372 203720 
10619 107204 
76306 61187 

380166 51263 
328026 180369 
111141 403280 
55491 351915 

306329 363282 
342159. 16427 
48203 204347 

171579 406649 
372743 146057 
228452 171100 
345447 300634 
390545 349581 
377009. 221457 
10689 132259 

405682 308930 | 
67666. 342460 

219330 93012 
31360 276633 

343684 86278 
249388 75923 
281079 402183 
306383 301148 

169871 
123353 

- 34847 
4 278423 
5 226982 

24637 
177717 
211744 
156213 
265950 
81319 
40777 
28033 

316807 
342596 
151222 
323312 
318140 
55806 

332549 
309361 
319212 
315531 
151302 
150359 
143664 
383556 
248787 

  

   

341621 
| 221282 

njokong gerakan sosialis untuk     

316540 251013 
71684. 33106 

311730 203348 
13326 171997 

179571 31681 

376257 1 

313581 4 
58813 ): 

313134: 252475 . 
284069 235901 28 
332764“ 239147 2 
181023 375684 1: 
202183 257381. 41337: 
56468 102290 263883 9371 

312687 211346 258500 128466 
326288. 150582 217367 314654 
(10657. 39102 81776 67481 
259172 116035. 351440 179189   (Bersambung), mendirikan Eropa Serikat, 

bisa didjuat 

Beberapa bulan jang lalu harian2| 

satu kuntji. untuk masuk ke Ero-: 
pah — sebagaimana pernah dinja 
takan oleh almarhum djenderal: 
Lattre De Tassigny: ,.pertahanan ' 
Eropah dimulai dari pegunungan 

Pegunungan Tatras merupakan: 
sebuah benteng untuk menjerbu: 
ke Eropah Timur dari pegunung- 

sampai ke Barat. Dari 
puntjak2 pegunungan Tatras mu- 
ut meriam atom dapat sidja me-: 
nguasai tidak sadja sebagian be- 
sar daerah Slovakia, tapi djuga se 
bagian besar daerah: Polandia. 
Hal ini istimewa benar, kata Dr. 
Krajcovic, djika, sebagaimana be 
sar. kemungkinannja, pekerdjaan 
pembikinan sendjata2 atom So-: 
vjet ini meliputi pula sendjata ro- 
ket dan guided missile (peluru jg. 
dikendalikan) dengan djarak- pe- 
nembakan lebih djauh daripada 
meriam2 jang dipergunakan oleh 
Djerman terhadap Inggris dalam 
peperangan jang lampau. 

, 

Djangan Paksa 
Spj Negara2 Lain Ma 

suk Pakt Militer 
KALANGAN2 pemerintah di 

Djakarta mem bahwa 
untuk memperluas pakt  Anzus 
dengan negara2 Asia lainnja, ma- 
ka seharusnja diperhatikan de- 
ngan sungguh2 keinginan2 dari 
negara2 jang bersangkutan apa- 
kah benar2 mereka suka meng- 
gabungkan diri didalam sesuatu 

25 Australia, New Zealand, Uni- 
ted States). Terlepas daripada si- 

ngan pemerintah itu, pemasukan 
sesuatu 

kesan adanja paksaan dari nega- 
ra jang mempunjai kepentingan. 

Berhubung dengan kabar2 me- 
njatakan, bahwa mungkin sekali 
Menteri Luar Negeri Amerika 
akan mendesak dalam sidan 
wan Nato di Paris dan didalam 
konperensi Djenewa jang akan 
datang, supaja pakt Anzus diper 
luas dengan Inggris, Perantiis. 
Filipina, dan mungkin  negara2 
Asia lainnja, diterangkan oleh ka 

sekali ditindjau politik luar negeri 
dari negara2 di Asia itu jang ter 
utama didasarkan pada i 
bebas dan aktip. Dan Indonesia 
hingga sekarang ini masih tetap 
ingin ' mempertahankan politik   

“177 sikap pariai tsb. untuk me | 

|bebasnja jang telah di-anutnja se 
djak semula dalam menghadapi 
kekuasaan politik internasional. 

Demikian keterangan kalangan 
pemerintah di Djakarta. (Antara) 

BOURNE MENGGANTI TEM- 
PLER DI MALAYA. 

| Letnan Djendral G.K. Bourne, 
jang akan mengganti Diendral 
Sir Gerald Templer “sebagai ye- 
mimpin dari operasi2 militer me 
lawan komunisme di Malaya, te- 

  

  lah tiba di Singapura hari Sabtu, 

pakt seperti Anzus itu. YAnzus 

kap negara2 itu terhadap komu-. 
nisme, menurut keterangan kala- 

negara kedalam pakt' 
Anzus, tidak boleh menimbulkan 

'Ibahwa segala delegasi jang akan 

de-' 

langan pemerintah, bahwa perlu: 

politik. 

sosial dikota2 akan terganggu”. 

Instruksi baru kpd. peoca- 
wai2 daerah. NA 

. Berhubung dengan terdjadinja per 
istiwa2 tadi, maka pemerintah me- 
nurut harian tadi telah memerintah 
kan kepada para pegawai, supaia 
mereka mengusahakan supaja peta 
ni2 tsb. tadi mau kembaii kedesa 
masing2 dan melakukan pekerdjaan 
tani. Sebaiknja petani2 pulang kede 
sa dengan biaja sendiri kalau ti- 
dak bisa, dibiajai oleh pemerintah. 

Terhadap. kader2 desa jang ,.me 
rasa gelsah melakukan pekerdjaan 
didesa” diserukan 
»smemperkuat didikan ideologinia, 
supaja mempunjai pandangan jang 
benar terhadap produksi pertanian”. 
Kepada kaum tani, harian tadi 

berseru supaja mereka djangan ber 
harap memperoleh pekerdjaan ter- 
lahu mudah, karena djumlah peker- 
dja jang dibutuhkan dalam projek2 
pembangunan itu ,,tidak bisa terlalu 
besar”, 
Diserukan supaja mereka pulang 

kedesa dan berproduksi untuk me. 
injelamatkan diri. Tjara berproduk- 
si ini harus tersusun. dalam organi 
sasi. (Antara). 

Supaja mereka 

  

HANJA 4 NEGARA JG AKAN, 
ADJUKAN UNDANG2 UTK 
HADIRI KONP. DJENEWA, KA 
TA KALANGAN2 DI. PARIS 

Hanja ada 4 negara jang akan 
mengadjukan undangan2 untuk 
menghadiri kanperensi Djenewa 
.mengenai masalah2 Asia, kata, ka 
langan2 jang berkuasa di Paris 
Djum'at. Pernjataan ini dinjatakan nja sesudah Radio Moskow menje 
but2 tentang ,.Konperensi terha 
dap siaran Radio Moskow jang 
menjebut2 ,,kompetensi istimewa” 
kalangan2 tadi mengemukakan 

| karena 

  
menghadiri konperenssi tadi, akan ' 
sama-deradjat, sebagaimana lazim 
". menurut Hukum Internasio- 
pal. : 

.rangan listrik, radio-tilpon, 

do China djika hendak melandjut 
kan djuga apa jang dipandangnja 
sebagai risiko2 besar dalam Ma- 
sjarakat Pertahanan Eropah. 

Dengan lain perkataan Peran- 
tjis hendak menjatakan, bahwa 
perdjandjian Masjarakat Pertaha- 
nan Eropah tidak akan diratifisir 
djika masaalah Indo China tidak 
diselesaikan lebih dahulu. Ditilik 
dari sudut pandangan Amerika 
ini sama artinja dencsan mema- 
sang kereta dimuka kuda. 

Kalangan diplomatik Amerika 
berpendapat, bahwa politis ada- 
lah tidak mungkin bagi menteri 
luar negeri John Foster Dulles 
untuk mendjandjikan pada konpe 
rensi Geneva untuk menguransi 
embargo ekonomi terhadap RRT 
ketiuali dia bisa, bila telah kem- 
bali di Washington, memberikan 
djaminan kepada Kongres bahwa 

  

DJENDERAL HOYT VANDEN 
BERG, BEKAS KSAU AME 

RIKA SERIKAT ME 
NINGGAL. ' 

Djenderal Hoyt Vandenberg, 
bekas kepala staf angkatan uda- 
ra Ameri| Serikat, pada hari 
Djum'at telah meninggal dunia 

penjakit kanker dirumah 
sakit militer ,,Walter Reed” di 
Washington. Ia meninggal dalam 
usia 54 tahun. 

BUNKER ATOM BIKINAN 
DJERMAN. 

Sebuah firma di Schwalenberg 
telah membuat suatu ,,bunker 
atom jang dapat memberi perlin- 
dungan maksimum kepada suatu 
keluarga terhadap perledakan 
bom2 atom penjinaran radio-ak- 
tif. Bunker tadi, jang ' ongkos 
pembuatannja ialah 1.660 ster- 
ling, diperlengkapi dengan na 

ala 
Geiger, alat mengatur keadaan 
udara, dan sebuah perioskop, 
Bunker ini harus ditempatkan 
dalam sumur jang dalam. 

  

BUREAU STENOGRAFIE IND 
Djl. Djokja No. 2 
Semarang. 

Mengikuti sidang2 Pengadilan. 

Menjusun berita2 jan   
“Jaman praktek. Angkatan kedua 
| Peladjaran dua kali seminggu 4 

PE SN 

  

NB na 

PENGUMUMAN 
UNTUK MEMPERMUDAHKAN SAUDARA2: 
Mengikuti kuliah2 di Perguruan Tj 5 

Membuat risalah rapat? Dinas/Djawatan, 
Membuat risalah rapat? O rganisasi/Partai. a10 

lengkap. 
Menjusun korespondensi biasa, 

BELADJARLAH stenografie jg. diselenggarakan oleh Bureau Ste- 
| nografie Indonesia. Peladjaran diberikan oleh tenaga 

dibuka dalam bulan 
ig berpenga 

Mei 1954. 
1 djam. Uang kursus Rp. 25.— 

sebulan, disertai uang pangkal Rp 10.-— Pendaftaran pada alamat 
tersebut diatas atau kpd.: sdr. R. 
sidangan, Bodjong No. 148, 

/ Tempel no. 12. 
Tiap udjian berlangsung dibawah 

Tb 

SOETANTO d/a 
Peladjaran berlangsung di Djl, Karang 

Kantor Indonesia Bg. Stenografie 

Bg. Umum/Per- 

penilikan Gabungan Kursus 
jang berpusat di Jogjakarta. 

  

Kepada Bapak2, Ibu2, Saudara? Guru dan Peladjar2 S.K.P. 
Negeri Magelang, atas bantuannja baik jang berupa moreel 
maupun materieel, pada waktu wafatnja dan pemakaman 
djenazah ajah kami: 

R. MOHAMAD 
(Pensiun Wedana Kudus) 

Pada tg. 30 Maret 1954 dan dimakamkan di Makam Kelu- 
arga Pajaman. 

Jang berduka tjita : . 
1. Keluarga Soenarjo Pati. 
2. Ni. S. Kardiono Pamekasan. 
3. Keluarga A. E. Aladin 

Bandung. 

      

        

    

  

& : 

Keluarga : 
4. Soegondo Djokia. 
5. Purwoko Djokia 
6. Abubakar Semarang.     

         
          

  

me 

Kursus Radio Semarang 
Menerima lagi peladjar2 untuk 5 

kursus j.a.d. Dimulai bulan Mei 1954. 
Keterangan dan Pendaftaran: 

3 BULU 42 

Djam: 17.00 — 19.00     

  

  

Ingin djadi WARTAWAN? ? Mudah. 
Ikutilah Cursus Wartawan tertulis ,, USA HA” 
d/a Madjallah Duta Bulanan U SAHA 

Kotak Pos 94 Semarang. 
Murah, mudah di-ikuti oleh siswanja. 
Uang pendaftaran Rp 10.— Uang cursus Rp. 20.— 10 bulan 
harus sudah dapat bekerdja. 
Djangan lama-lama. Daftarkan sekarang djuga. 

yg 

    

  

  

1-1P/3-301 

- 

SLOAN'S 
MERINGANKAN 
SAKIT-SAKIT 
ENTJOK 

Panas mudjarab dari Sloan's, menem- 
bus dalam sekali kebawah kulit dan 
mendorong peredaran-darah keba- 
ian2 jang sakit. Dengan begini 

di can's mempertjepat meringankan ' 
sakit2 entjok dan kekakuan urat2. 

Y 

  

    

v | PERHATIKANLAH 
: HI GAMBAR DARI 
TI DR. SLOAN 

  

  
S3 
ANN Aa 

LINE 

      DAPAT DIBEtI 
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Pemakai ! Untuk 

DEALERS: 

DJAKARTA MOTOR — 
Tjikini Djakarta 

N.V. GALOEH — 
Gedung Nidimij Bandung 

.V. DUWET TRADING COY. 
— Semarang 

| “— “ Toko KWEE YAUW TJONG — 
| Surabaja 

RADIO SAMPURNA — Malang 

Persediaan 

  
  

  

| 2... BANDUNG : 

  

  

        
   

      

       
     

  

|. HOFEMANN - MHF 125 — 125ce 

NV. Hnoei 3. 

  

1 

The modern styled 250 cc motor cycle with classical lines for all 

occasions, fitted with flat-twin cylinder engine and shaft BLS 

      

  

    

    

    

     

   

   

  

   

| 

  

  

pada: 

WAKIL PABRIK 

  

yu. GALOEH 

  

  

  
  

  

Gedung Niilmij SEMARANG : Gang Warung 66 “) 1”: 4 
DJAKARTA: EC Pasar Pisang 12 (a70 Ii” SEE PALEMBANG: Bukit Laut : : 
TJIREBON : L'- Dj. Pasuketan 875 --.. MEDAN 3: Djalan Hakka 2E 15: 

TES : 5 

Sea na : ae 0. G RA ND INI:MALAM PENGHABISAN (u: 17 tah) 
CITY CONCERN CINEMAS | -00-z00-5.00 | JAMES WARREN — LYNNE ROBERTS 

Ae 8 i 
  

Is UX 5-7-9- INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 

GEORGE BRENT — CARLETON YOUNG — KAREN SHARPE 

»MEXICAN MANHUNT: 
Dikedjar untuk dibunuh ! Penuh sensatie!- Gempar ! 

GKAND PRIZE WINNER — . 2 3 

BESOK MALAM VENICE FILM-FESTIVAL ! 

  

    
    

      

      

   

    

       

PREMIERE 3 
: PP 

L 5 The Husband Said: 
LUX gaagaru 
5.00 - 7.00-9.00 The Bandit Said - 4 

Uu. 7 tah) “SERAT 

naa Thewite Sad”, 
Sebuah film "| WAS ATTACKEDI” 
Asia (Japan) 

jang mendapat EN 
Prize No. 1 HI md P3 

dari Film festival demoons into 
di Vinetig. MA io 
mann KERDEMY AWARD 

aa Ban En AR es! i 2 LUAR BIASAY —— $-GRAND PRIZE 
Venice film testival. 

  

    

  

     

MEMIKAT — 

     

HEBAT dan 
MENGGEMPAR- 

KAN ! 

3 Na Pa ek gg AN MIFUNE - MASAYUKI MORI 
Distributed by RKO Raffio Pictures » 
#Progytec by HNGO MINOURA 

A Oam ProdbctibA 
Oirectea 0y ARiRA KULOSAWA 

Tne Forest” Us RYUNOSUKE ARI 
   

Based on the novel “In   
ROYAL 

. Besok malam Premiere: 

  

.PORT SINISTER- 
Pulau tersembunji penuh Harta terpendam, penuh kekedjaman. 

GRAND RESOK MALAM PREMIERE 
5.00 - 7.00 - 9.00 DIRK BOGARDE — KAY WALSH — 

ELIZABETH SELLARS - 

HUNTED 
Perempuan itu jang membikin dia mendjadi pembunuh !. 

Penuh sensatie! Gempar! 

INI MALAM PREMIERE (u. 17 tan) 
5.60 - 7.00 - 9:00 

»STOLEN FACE 
Tjerita jang memikat dan Mengharukan. j 

INDRA 
  

INI MALAM PENGHABISAN (a. 17 tah) 

»BBAMAS (The JUNGLE MAN) 
Film Tarzan India luar biasa penuh perkelahian “hebat ! 

' INDRA" 5.00-7.00 - 9.00 
JOHN HALL. —SUZANCABOT 

,On The Isle of Samoa” 
Tropical Paradise ! Menarik dan Merdu ! 

RO 1 
5.00 - 7.00 - 9.00 

Penuh Njanjian2 lagu2. 

INI MALAM PREMIERE 

-SOFIA — Rd. ENDANG 

bulan Purnama" 
Film Indonesia jang menarik. 

(.. 17 tah.) 

  

  

    
Di peternakan ,,Circle M”, -— Tanahnja gojang. 

Blung. j 
— Haha. Djika saja sudah besar, . 

saja akan naikskuda dan memainkan 
tali seperti Tn. Roy Rogers, nona 
Ellen. Ta " 
— Apakah engkau tidak pernah 

mentjeritakan seseorang, ketjuali Ro- 
gers? Apakah itu? 

 I
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THAT'5 NEAR 
THE TELEGKAPH 
LINE-- COME 
NON! 

IF ANOTHER ACCIPENT 
HAS BEFALLEN THE . 

/ BELOVEP TELEGRAPH 
LINE ---CARAMBA! 

  

  
— Debu itu "berasal dekat tijn 

pelaeFAP  Waka kn Marilah. 
— Djika lain ketjelakaan jang 

terdjadi ' di sepandjang lijn tele- 
BPAp Ba Oeapua tjilaka: 

   
     -— Sudra. itu seperti halilintar. 
— Tidak. Saja lihat awan :e- 

BAL nela tetapi itu adalah debu. 
Diseberang sana. 

Roy Rogers 4, 

: Batjalah : 

(u. 17 tah.) 3 

PAUL HENRIED — LIZABETH Scotr! 

    

    

  

   

                  

Gigi mendjadi lebih putih 
dalam Semunggu 

Pe 
“an tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 
(mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 
untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 
suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah 
rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 
melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

matahari, Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 

Ha? "toga 
- 
# | PERINAAOI 

   

    

dalam waktu 7 hari! 

  

   

    

aan 

k Pepsodent sangat hemat! 

Pepsodent tidak mendjadi kering dan....... 
satu cm. sudah rjukup untuk sekali pakai. 

  

        
  

Perlombaan Prestasi 600 Km. 
»SANATORIUM ' KEPOLISI- 

1 AN DJATENG” 
130 Mobil — 18 April. 

  

Para pembeli mungkin dapat 

'SEHELAI UNDIAN 

mendjadi 
SEHELAI CHEOUE—j 

berharga ! | 
Tjobalah ! 

3   
    

: A product of Kaleigh Industries Ltd 

Gap Tangan 

RUDGE 
Ghitains Pest 

Yieye £     

    "Ditambah 50 sen sehelai untuk 
ki Ha net « ga 

“JAJASAN SANATORIUM || KURSUS-KURSUS TERTULIS : 
KEPOLISIAN DJATENG "Djuru Potret, Djuru Sihir, Bahasa 
Karangtempel 152, Semarang. | | Inggeris, Djuru Tik, Gerak Ba- 

| 2 LMS. — PROP. dan, Papan Hitung. Keterangan 

“ tus lengkap Rp 1.— 
akan dikirim pertjuma. Prospek- 

HERMES INSTITUTE 

Mata Merdeka ea Maa an 

Siapa Tidak Ingin ? 1. 

      
    

  

     Sebagai Suami-lsteri hidup bruntung ? 
punjai "perusahaan / perdagangan supaja madju ? 

tidak gelap? : 
NI. TAN 
Purwodinatan B 

     
      

      

   arat 11/46. 

  

    

    
a) Losman's Vipolen: 'Tab!ets. . sh Rp. 12,50 

Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat bersuna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berneniaki 4 'erpenjakit 

:7 Losman's Emmenagogue Tablets. Ro. 12.50 
! Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datane bulan 

Ha tentu, darah kotor menolimpet, nerut berasa sakit kurang 
arah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Peremouan hamil dilarang minum. 

9 Kogga an's Kerana ag sa Tablets, Rp. 12.50 
erguna sekali buat merempuan sakit keputihan (Pektay). 

4) Losman's Syphilis Tablets. P, 8 Rp. 12.50 
: Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 8) Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

D- Losman's Chocolate Laxative Pil, Rp: 3.-— Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 
2)  Losman's Hemorrhoids Pil. Rn. 12,50 

Amat ,mustadiab bagi ambei atau wasir baru dan lama. » Neng Pan n. Tablets, Ro. 12,50 
Antjurkan riak. legakan napas, hilangkan segala batuk. ) Losman's Neuring Pil. t - Ho. 12,50 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. D. Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adiaih buat hilangkan besarmani atav bongsiat. 2 Santa Deafness Pil. ! Ro. 12.50 

at penulung basi orang tuli dan kurang d Y Yosmam's Rheumatic Pil. at PN Aa Tas0 . Untuk sakit tulang entiok dll. sakit rheumatiex. m) Losmam's Antacid Powder. | Rp. 4.— Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur. m an, Aa Blaas Tablet. Rp. 12,50. Ustadjab sembuh sakit Pin indj j kentjing berasa sakit d.11. ni Nee Jera, Binaan 1) T osman's Bloodtonic Tablet, Rn, 12.218 
Maa Vitamin A B. ic Untuk orang sakit baru sem 
uh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdanat di semua “Toko-toko 'Ohat Tionghoa. 

Semarang: TE K SENG TOonG 
  

  | INI MALAM PREMIERE 
ORiION IA Oo tb 
Jeanne Crain — Michael Rennie 

,DANGEROUS CROSSING” 
Honeymoon jang penuh kengerian 
Kegemparan berturut2 dalam sati 

kissah jang dahsjat. 

— Ini malam. d.m.b. 
R 1» Xx 5.- To» Ob (13 th.) 
Rosemary Clooney — Lau. Melehior 

Anna Maria Alberghetti 

'»The Stars Are Singing” 
Paramount! Technicolor, 

2 Biduan pertama kali difilmken. 

INI MALAM PREMIERE 
METROPOLE — 5.- 7.- 9.- (17 th) 
Eleonora Rossi Drago — A. Mazzari 
SENSUALIT A" 

Tjerita wanita sunji jang diperrebut- 
kan oleh semua Telaki2! 

Film jang dapat succes hebat. 

BESOK MALAM PREMIERE 

DJAGALAN — 7-00-9.00 43 th) 
Cecil B. DeMille's preseat : 

“The Story Of Dr. Wassell" 
Cary Cooper (Technicolor) 

  
  

        Sun Go Kong Ta Nao Tian Kung" | 

Type Pertj. ,SEMARANG”, Idzin No. 1628/1I1/Ai/171, 

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

Ma ah “aa 

Radja Dai Semua VIRANOL Obat Kuat jaitu: 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak YBRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (I(MPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan uudak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10095 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

   

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki Woo” Rp. 15.— 
Pil Viramin buat pereripuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25,— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ...........ooo oo oooooo. » 10— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

(ia KEK olah PITA EA Bendo Rp. 20— &,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... » 10.— 
Obat bikin Ban FAME AA enam sai ia saweven reksa wersertata wo dea 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem.......... sa.» 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..... ag — 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan .......o.... »50— 
Manar RANGKAIAN ah Sina hei Ml ae ora ndann aaadn Banda Hu ena Yan sake » 50.— 
Obat sakit Entjok dan Limueling 4... cenbenilakina maneh nan kakaken ». 25.— 
Org entin marah, darah Mono vonn evan Una dana nen seni senenauasnan 25. — 

Obat dikirim sesudah terima wang. tambah ongkos kirim 1075. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp, 4941 — Bandung. 

Ohat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHUA di- 
seruruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Univcrsal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dil. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djil. So- 
srowidjajan No. S, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat: Tek 
An: Tong, 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, Magilang: Toko Obat Berlin, Dji. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho. Tong, 
Djl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 
Semarang. 

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

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

Special Buat Laki2 harga per botol ........o.... SN aapka ... Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 1 2 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 we.coocoocoooooi@y 10-— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 1004 tidak luntur, 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.-—, Rp. 30.— dan 
Rp. 50.— per botolnja, E 
Zalf Face Cream ,/TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 

  

. wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25-—, No. 2 Rp. 10.—. ,SULFAN OIL" Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS" Special buat Batuk T.B.C, harga 
Rp. 25.—, satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA, Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam, Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan 'atay 'keputihan, 
WASIR (Aambsien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). : 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dil. Rp. 30.— 

  

AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) iii...) 30.— 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ....., setia ten tnya Dp 100 Aman 

BETON PAN SAB Ios stel g Ooat. eno penania eeepaN Tessa #no0nnrannnnnanan 9g. SOs—e 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan Wwasier'...,.. ,, 75,— 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut ........ san cennna ta ranangkoanbaka 0 gs 1 Onde 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
Jan anak ketjil, buat minum dan pakai luar, Amat mandjur p. botol 
Rp. 10.—. HAN NAK : 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
POkE &. 5 
Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djemi : 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.s Djakarta Teko Ka NA 
gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan, Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma: 
kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja, ZINDABAD' HOUSE 
Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Dji. Margao Genung, Ambarawa, 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang, Toko PAKISTAN, Teluk Be. 
tung (Lampung), A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Patem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
ditn, B.H, DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: 'S. H. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo, 'KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Gurtur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN, Djil. Raya No. 203 B, 
Sukabumi,  SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik M, ALI 
SPORTS, Djl, Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Dil. Djawa - Pa. 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan) Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh:Flores: Djl. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat),: Bandung. 
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