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meta masalah atom - antara 
Amerika Serikat dan Inggris: jang 
mengandjurkan  adanja ,,tukar- 
menukar sepenuhnja tentang in- 
formasi2 dan idee2 mengenai se- 

nja telah oleh peme 

hingtonTakAkuin 

Senen malam u 

rintah Inggris. Persetudtuan i 
ditanda tangani dalam 1 1943 

tan Leebgpeakg seri Lan Nan : urchi men P iden 
Franklin D. Roosevelt. : 

Persetudjuan itu menentukan bah 
wa negara2 jg iku serta (Amerika 
Serikat, Inggris dan Kanada) tidak 
akan diperbolehkan untuk menggu- 
nakan bom2 atom oleh satu terha- 
dap jg lain, dan bahwa bom2 atom 
itu Udak akan dipergunakan terha- 
dap fihak ketiga dengan tanpa per- 
setudjuap dari masing? peserta. Tu 
kar-menukar sepenuhnja dari infor- 
masi2 tentang projek atom itu me- 
nurut persetudjuan itu akan dilaku- 
kan antara Inggris dan A.S. dengan 
melalui para wakil mereka didalam 
Komisi Politik Atom jg akan didiri 
kan di Washington jg sengadja di 
dirikan untuk maksud tsb. Semen- 
tara itu Gedung Putih (tempat pe- 
mer'ntah) Amerika Serikat Senen 
malam mengumumkan bahwa per- 
setudjuan. atom Ouebec jg ditanda 
tangani oleh Inggris dan Amerika 
Serikat dalam th. 1943 itu sudah ti 
dak berlaku bagi waktu sekarang) 
Sebagai alasan - dinjatakan— bahwa 
persetudjuan jg usianja sudah II ta 

     

sanakan bagi bom Zat air jg djauh| 

| Dal 
Eg 

RAKJAT Vietnam Vo Nguyen Giap telah menganhkan 20.000 

        

  

   

jang sangat seru. Beberapa Ih melakuk 
nen. Pada umumnja diakui bahwa Tentara Rakjat Vietnam telah ber 

jaitu lapangan udara dapat dilumpuhkai npat jang penting, 
udara jang mendarat disana. Sekali pun 

   

in dapat dilak-f 

  

Ma 
a 

Dien Bien Ph 

Nguyen Giap Kerahkan 20.000 Tentaranja Baru || 
Perantjis Gerakkan Semua Kapal Terbangnja Ke Front 

    

Ini 

hu guna mematahkan barisan per 
lam Senen. Benteng sebelah tenggara telah 11 kali bergantian 

Vo Nguyen 

Semua pes. udara pe- 
“0. rang Peranfjis dikerahkan. 

| Komando Tertinggi 
Indochina mengatakan bahwa se- 

"mua pesawat2 udara perang Peran 
Ijis sedapat2nja dikerahkan untuk 
menggempur 20.000 orang baru jg 
dikerahkan oleh Djenderal Vo. Pa- 
sukan baru dari Tentara- Rakjat 
Vietnam tsb datang menjerang Dien 
Bien Phu dari sebelah utara. 2 divi- 
si baru ini akan memperkuat lagi 
pasukan2 “Ho sehingga mendjadi 
40.000 orang guna menggempur ben 
leng Dien Bien Phu jang  diperta- 
hankan oleh 11.000 orang Perantjis 
dan Viemam Bao Dai. Seperti te- 
lah “diberitakan serangan setjara be 
sSar2an terhadap Dien Bien Phu oleh 
pesekand Ho dimulai tanggal31 Ma 
hrer jl. 2 

| Angin2 jang keras Gan awan? 
jang rendah, jaitu tanda2 dari 
datangnja musim jang baru, telah 
dengan sangat besar merintangi 

Jintervensi dengan pesawat udara, 
demikianlah dikatakan oleh  se- 
orang djurubitjara Perantjis. Se 
mentara itu Perdana Menteri Pe 
rantjis Laniel mengadakan sidang 
kabinet jang istimewa guna mem 
bitjarakan keadaan di Dien Bien 
Phu jang sangat meruntjing itu. 
Menteri Negara urusan Indotjina, 

pembitjaraan dengan Laniel. me 
ngenai antjaman baru terhadap 
Dien Bien Phu dan mengenai tu- 
duhan2 Menteri Luarnegeri Ame 
rika Serikat Dulles bahwa RRT 

| telah mengirimkan bantuannja ke 
Vietnam. : : 

Sebelumnja musim hu- 
djan Dien Bien Phu spj. 
sudah djatuh. 

Dengan mengerahkan pasukan? 
nja dari daerah2 jang djauh guna 
menjerbu benteng Dien Bien Phu 
maka mendjadi teranglah bahwa 
jenderal Vo Nguyen Giap meng 

20 Lebak   lebih destruktif, bom mana -pem- 
buatannja pada waktu lama sesudah 
nja. 

Sementara itu sebuah seruan utk. 
melarang bom zat air hari Senen te 
lah dikeluarkan di Djerman Barat 

oleh menteri tak berportepel dari 
negara itu, jaitu Hermann Sechaef- 
fer, dan pemimpin Partai. Liberal, 
Dr. Thomas Dehler. Mereka itu ber! 
bitjara kepada pers. Mereka mendes 
sak agar para wakil dari negara? 
besar mengadakan .persetudjuan gu- 
na melarang bom zat air itu agar 
dunia dapat merasa. bebas dari ba- 
haja penghantjuran setjara masa' 

ia jakin bahwa suatu persetudjuar 
tentang masalah bom zat a'r ini tentu 
dapat merupakan dasar bagi saing 
mengerti setjara umum. PAN 

—. (Anatra—AFP) 

  

Mosi Tak Per-| 
aja 

K. H. Tjikwan cs hari 
mengganti usul mosinja mengenai 

an2 Pemerintah dilapang 
maksudnja tidak menjetudjui ke- 
Ip ran Ma Perekono- 

mian. bagaimana diketahui pa- 
ra penanda tangan usul mosi itu 

Panja ida De Arta Ma melz (tidak berpartai), Drs. Ma- 
jor Polak (PS), Ba bana Alwi 
2 (Masjumi) dan Mohd, Nuh 

« 
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Hurt 
. 

    Gruenther, 

ngutjapkan pidatonja dalam su: hayat Inah Mootenionrea DieN 

  

      

      

     
er. 

Dalam rapat 
di County Hall, 
takan bahwa negeri2 
mempunjai kekuatan 
hindarkan petjahnja 

Barat tjukup 
untuk meng rang dunia      

    

ketiga, tetapi sebaliknja mengan 
djurkan kepada para pengundjung 1 pel 
supaja djangan tertidur, 
sekalipun bahaja petjahnja pepe 
rangan itu nampaknja agak ku- 
rang pada dewasa ini, namun pe 
njelidikan2  djawatan2 

nai keadaan di Timur Djauh, 
Gruenther selandfutnja menjata- 
kan simpatinja dengan pembela2 
Dien Bien Phu dan ketika dia 
menjebut2 . bom  zat-air, maka 
orang2 bertereak2 
dapat dipertahankan terhadap se | 

| wiranegara, 

karena | 

rahasia F 

membuktikan sebaliknja. . Menge | 

»Nato tidak jn 

selisihan Antara 

pasan dan persoalan ja 

fjara flosofis j hingga 

pada Tuhan. 

| Ditengah matjam2 pendapat baru, 
serkembangan tehnik jang memun- 
tjak sebagai hasil dari ilmu penge- 
tahuan modern, orang makin pertja- 

'a kepada ilmu pengetahuan modern 
itu sebagai hasil dari akal (ratio). 
Ini dipeopori antara lain oleh Re- 
a€ Descartes (1596-1650), jg. mem- 

Yuang segala kepertjajaan kepada 
Tuhan dan menggantinja dengan ke- 
sertjajaan kepada dirinja, kepada 
rationja. Inilah dasar segala ilmu 
sengetahuan modern, jang tidak me- 
agenal Tuhan itu dan jang sampai 
kini terus meradjalea, bukan sadja 
dalam hal hasi-hasil berupa uitvin- 
lingen baru, tapi djuga  disekolah2 
ang djuga hanja berdasar akal se- 
nata2 dan tidak pakai dasar Tuhan, 
man. Pada “hal Islam dengan 
dian Mi'rad/nja sebagai batu udjian 
sagi manusia berdasarkan atas iman. 

Iman dan akal. 
Oleh karena itu, demikian Pra- 

timbullah konflik jang 
hebat " dalam djiwa manusia Islam 
antara iman jang harus ditaati me- 

nurut agama dan akal jang tiap sa- 
Cd ot disirami hasil2 ilmu pengetahuan 

Imoderp itu. dari Sekutu di Eropa, sedang me 2 aa Tapi tiap konflik harus berachir 
| dengan perdamaian, djika tidak ma- 
|ka djiwa manusia itu tidak akan ten 
teram. , 

Dikalangan para  tjerdik-pandai 
er | Indonesia jang mengakui dirinja 1s- 

lam — dus harus beriman — ada 
pertjobaan '— untuk mendamaikan 
iman dan akal itu jakni dengan apa 

|jang disebut menjesuaikan imun itu 
| kepada akal, sehingga Isra? dan 
IMEradj itu ditafsirkan sebagai suatu 
»visioen”, djustru karena para tjer- 

I dik-pandai itu berhasrat jang tjernde- 
rung kepada akal itu. Sjafruddin ber 
pendapat, bahwa itu salah, sebab 
|orang jang betul2 mu'min seharus- 
Ynja menjesuaikap akal itulah kepada 
iman. : 

8 Musuh Islam. 
| Sering kita dengar, — katanja, 
bahwa musuh Islam datangnja da- 

“ri luar dan dalam hubungan im ia 
menuduh Aidit PKI dan Kartawi- 
pata sebagai musuh. .Sesungguh- 

a, demikian katanja, mgsuh Jang 
1g besar dan be i 

  

  | bad 

(Antara-AFP) 
rangan bom zat-air jang bersifat 

»Opportunistis” dan tidak menge- 

rbahaja 
kal kita sendiri, 

  

penerbang2 telah 

12 jang memenuhi tempat2 operasi dan ter 
Pa Giap supaja menghentikan tembak menem- 

diperkenankan mendarat. Djuga wartawan2 dan penindjau akan 

Perantjis di 

  melakukan serangan2 

    

umpuhkan. Sedjak 
n, Djendral Navarre 
wat2 udara palang 

tempat2 operasi dan tem 

    

hendaki supaja Dien Bien Phu 
dapat direbut olehnja sebelum 
musim hudjan tiba, jaita kl. 2 
minggu lagi, demikianlah nembe- 
sar2 Perantjis mengatakan. 

Pembom2 Amerika Seri 
kat tiba di Indotiina. 

Seorang pegawai Kementerian 
Pertahanan Amerika Serikat me 
ngatakan pada hari Senen bahwa 
»Sebagian besar, tapi belum se- 
mua” jaitu 25 B-26 pembom 
ringan, 
oleh Amerika Serikat kepada Pe 
-rantjis 2 minggu jang lalu, telah 
tiba di Indotjina: Untuk memper 
kuat pasukan2 Perantjis di” Indo- 
tjina, maka Paul Ely, Kepala Staf 
Angkatan Perang Perantjis di 
Indotjina, telah minta. supaja se 
gera dikirimkan pesawat2 udara 
tsb. Sebagaimana telah diwarta- 

-kan, Ely telah mengundiungi Ame 
rika Serikat dalam bulan Maret 
jg lalu. (Antara-AFP) 

Akibat? Bom-H 
.SEORANG dokter Djepang jg 

kini merawat 23 nelajan Djepang 
. jang telah mendjadi korban leda-   Mare Jacguet telah mengadakan ' 

— Kembalilah 'Pada 
Ouran & Hadits 

Djalav Satu2nja Su 

MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA 
gu dan hari Senin telah berturut-turut menarik 

ini. Ditambahkan oleh Dr. Dehier, hasiswa dan para pemuda Islam Indonesia di 

an bom zat air di Bikini mene-' 
rangkan bahwa unsur2 radioaktif 
telah merusak tulang2, hati dan 
gindjel2 korban itu. Dan pengoba 
tannja sangat berbahaja. Dr. Ma- 
sanori Nakaizumi, ahli radioaktif 
jang ulung di Universitet Tokyo 
dan jang memimpin rombongan 
ahli2 Djepang mengatakan bah- 
wa tjara terbaik jang dikenal un- 
tuk melenjapkan unsur2 radioak- 
tif tsb masih akan merusak pula 
badan2 iang membikin kapur di- 
tubuh. Transfusi darah dan pema | 
kaian "antigons” dapat menolong 
mengurangi akibat2 pemakaian 
obat2 bius jang dipakai untuk 
mengambil bahan? radioaktif da 

organ2 tubuh itu. ri 

  

   na bei ae ah 

paja Kita Memiliki | 
Akal Jang Beriman “ 

Tjeramah Sjaffruddin Utk Mendamaikan Per- 
Iman Dan Akal 

pada malam Ming- 
perhatian para ma- 

Bandung dengan ku- 
1g berkisar dalam hal usaha untuk mentjari 

perdamaian dalam konflik antara iman dan akal jang menurut Sjaf- 
ruddin makin menghebat dalam djiwa manusia muslimin Indonesia 
sekarang. Pembitjara memberi kupasan Isra dan M?radj dengan se- 
jar kini belum pernah dihidangkan kepada 
publik Indonesia. Mr. Sjafruddin mula2 mengemukakan, bahwa dulu 
pun dalam abad2 pertama setelah Hidjrah, Isra dan MPradj itu te- 
lah mendjadi .,probleem” para ulama dan tjerdik pandai, apalagi se- 
karang dalam keadaan masa, jang pada dasarnja tidak pertjaja ke- 

nal ikatan normen objektief. Akal 
inilah jang harus diberantas. Dan 
ini bisa diberantas hanja dengan 
akal lagi, jaitu akal jang pada ha- 
kekatnja mengandung kejakinan, 
mengandung imam. 

Dj.ka kita hendak mejakinkan 
orang lain, maka akal kita jang 
berkejakinan ini harus lebih diper- 
tinggi dan dipertebal. Sjafruddin 
sanga menjesalkan adania kja:2 
jang msin berakal2an, jang 
menggantungkan imannja kepada 
kapstok karena kena budjukan 
pangkat tinggi, gadji besar atau 
Isensi”. Obatnja supaja kita mem-   punjai akal jang beriman falah 
kembali lagi kepada Our'an dan 

| Hadits. 

Isra ! 
Selain dari pada itu dengan akal 

.jang beriman kita bsa merubah 
is.kap. Sebagaimana diketahui, de- 
“mikian Sjafrudd'n, sikap muslimin 
Indonesia adalah negatif dan reak- 
tif, jaitu meniala dan bergerak se- 
perti demonstrasi2an djika merasa 
disinggung atau diedjek. Tapi se- 
sudah semangat itu meluap, maka 

| melempem lagi. : 
Siafrudd'n mengharapkan 'sika 

positif '. dan  constructief, seperti 
, pembuatan sekolah2, - penuntutan 

| Wen Jui ja takan 1 
'|LAmerika Serikat telah membuat: 

jang telah didjandjikan ! 

  

  

   
-JEN MIN JIH PAO” (,Ha- 

rian Rakjat”) Peking tgl. 30 Maret 
IL muat sebuah karangan Tan 

ng mengatakan bahwa | 

sedjumlah besar pangkalan2 mil'- 
ter sara Asia dan Pasifik, 
d'antaranja di Australia, Irian dan 
di Indonesia. Tan mengatakan 
'bahwa pangkalan2 tadi merupa- 
kan antjaman besar terhadap per 
damaian dan keamanan di Timur 

hadap kemerdekaan, kedaulatan 
dan Tsa daerah2 dimana 
terletak pangkalan2 tadi. Sedjak 
permulaan 1954, - pemerintah | 
Amerika Serikat telah mempertje- 
pat pembuatan bangunZan militer 
di Pearl Harbor, pulau Midway, 

lau Guam dan pulau2 lainnja 
Hi Pasifk Tengah. 5: 

Di Pasifik Barat, Amerika Serikat: 
akan tetap memegang pulau Okina-' 

jiwa, sedangkan — Lapangan-terbang 
Clarkfield dan pangkaan armadad 

dan udara di Tandjung Cubi ditelak: 
Subie (pulau Luzon, Filipina) dipers 
uas. Amerika menekan pemerintah 

Magsaysay supaja memberi pangka-| 
'an2 militer lebih banjak lagi. 
Di Asia Tenggara, A.S. berunding 

dengan Pakistan supaja boleh mem- 
buat pangkaan? militer diwilajah- 
aja dan mendesak supaja pemerin- 
tah Muang Thai membuat 13 lapa- 
ngan terbang dan sebuah pangkalan 
angkatan laut baru. 

pelanggaran besar ter-| 

115000 Keluarga Telah Menduduki Tanah2 
| Setjara Tax Sjah Sesudah Adanja 

Perintah Standvast | 

BATAS WAKTU dua bulan 
mana menjelesaikan soal pembagian,tanah perkebunan di Sumatra 
imur tidak dapat dipenuhi dan harus memakan waktu, 

beberapa kesulitan jang dihadapi 
keterangan Ketua Panitya Negara Untuk Pembagian Tanah Perke 
bunan Sumatra Timur Residen Subakti Pusponoto dalam pertja 
kapan dengan Pers di Semarang. 
dan kesulitan tsb. disebabkan karena adanja pendudukan2 baru 
dan penerimaan pembagian tanah 

Seperti diketahui Panitya Nega | 
ra Untuk Pembagian Tanah Per 
kebunan Sumatra Timur tsb. di 
bentuk pada tg. 10-3 jl. dan Su 
bakti Pusponoto 
pada Gubernur Djawa Tengah) 
sebagai Ketuanja. Dan  Panitya 
tsb. diberi tugas untuk menjelesai 
kan pembagian tanah perkebunan 

( daerah Sumatra Timur (jg tadi 
nja mendjadi sengketa jg terkenal 
sekitar  pentraktoran  Tandjung 
Morawa. — Red.), sebagai pe 
laksanaan bagian ketiga dari pro 
gram Kabinet Ali/Wongso jang 
diutjapkan tg. 25-8-53. 

Pembagian meliputi Juas 
tanah 325.000 ha. - 

Diterangkan, bahwa pembagian 
tsb. meliputi tanah 325.000 ha 
kepada onwettige occupanten se 
banjak 64.000 keluarga (menurut 
term Sumatra ,,kelamin”). Dan 
tanah seluas itu terdiri 200.000 
ha perkebunan tanaman keras (se 
perti kelapa sawit) ” dan 125.000   Rantaian pangkalan? militer A.S. 

sekarang terbentang di. Pasifik mu- 
'ai dari Alaska dan kepulauan Aleut, 
melaui Djepang, Korea, Taiwan: 
tan Filipina sampai kelautan India, 
dengan Djepang sebagai pusatnja. 
Pembuatan pangkalan? militer 

o'eh A,S. itu dimulai dalam Perang 
Dunia II, ketika di 

s 

4 

an ini dilandjutkan dan da'am 
Jun? belakangan ini dipergiat. 

(Antara). 

Tak Ada? ang- 
kalan' Asing 
Jg Nana Di In- 

Z. BAHARUDIN, ketua 

  

pertahanan Parlemen, menerang- 
kan, bahwa  diwilajah Indonesia 
tidak ada pangkalan militer Ame- 
rika Serikat atau negara asing Ia 
innja. Entah di Irian. Hal ini dite 
rangkannja atas pertanjaan sam- 
pai dimana benarnja apa jang di 
tulis oleh Tan Wen Jui dalam 
Harian Rakjat Peking tanggal 30 
Maret jang lalu, jang disiarkan 
cleh kantor-berita Hsin Hua, bah: 
wa Amerika Serikat telah mem- 
buat pangkalan2 militer di Indo- 
nesia, Irian, Australia dan djuga 
sedang membuat pangkalan mili- 
ter di Goa, djadjahan Portugal di 
daratan India, selain memperkuat 
pangkalan2nja di Pasifik. 

Ribuan Orang2 
Indonesia 

Kini Bertani Di Pilipi- 
na — Pemerintah Akan 
Tjari Penjelesaian Jg Baik 

MENTERI LUAR Negeri Suna- 
rio atas pertanjaan ,,Antara” ten- 
tang tindakan2 “jg akan diambil 
Oleh pemerintah Filipina terhadap 
orang2 Indonesia jg ada di Filipi- 

na menerangkan, bahwa pemerin- 

tah Irdonesia pada waktu ini se- 
dang berusaha dgn keras supaja 

djangan terdjadi hal? jg tidak di- 
ingini dan memperbaiki hal? jg 
berfaedah bagi kedua p:hak, me- 

ngingat perhubungan jg begitu 

baik antara Indonesia Gan Filipi- 

na sebagai jg ditegaskan dalam 

suatu perdjandjian persahabatan 

antara kedua pihak. Menteri Su- 
narjo katakan, terutama mengenai 

keadaan warga-negara kedua be- 
lah pihak, sebaiknja kita ambil 
sikap jg sabar sesuai dgn per- 

djandjiam persakabatan itu, Peme- 

intah Indonesia pun menghadap 

orang2 Filipina jg datang ke In- 

donesia setjara illegaal, dengan 
kesabaran. 

Menurut Menteri Sunario, — untuk 
mengatasi kesulitan tentang warga- 
negara kedua pihak ini, setidak2nja 
bisa diadakan perdjandjian lalu-lin- 
tas, sehingga soal lalu-lintas antara 
kedua negara jang geografis berde- 

Pasifik dibuat 
'ebih dari 200 pangkalan. Pekerdia- 1 

ta- 

ha perkebunan tembakau jang 
masing2 V3 dan 12 bagian ' dari 
perkebunan jang ada : sebagai 
djumlah jang harus dikembalikan 
pada Pemerintah untuk  djatah 
penjelesaian dan peresmian kepa 
da mereka jg menduduki setjara 
tidak sah tsb. 

L.k, 4 4 5000 keluarga jg 
datang sesudah standvast 
27/8253. 33 

Kesulitan2 seperti diterangkan: di 
atas selain mereka itu memilih pem 

bagian, pun Panitya menghadapi ke 
sulitan2 akibat pendudukan2 baru 
jang terdiri Ik. 4 4 5000 keluarga 
pada tanah2 jang disediakan untuk 
dibagi, jang mereka itu datangnja 
sesudah d'adakan  standvast pada 

#igl. 27-8-1953. Tjara bagaimana un 
tuk mengatasi hak itu residen - Su- 

: | bakti Pusponoto belum dapat mem 
“berikan gambaran jang  semestinja. 

pada mumnja rentjana jang telah 
“ditentukan tsb setjara feeling kemu 
diannja dapa, ditjapai. : 
“ Dari 64.000 keluarga jg mendudu 
ki tamah tsb semuanja terdjadi sedjak 
zaman pendudukan Djepang dan da 
lam masa repolusi. Seperti diketahui 

perkebunan jang terdiri tanaman 
keras dan tembakau tsb luasnja ma 
sing2 600.000 dan 250.000 ha jang 
sedjak beberapa waktu d'kuasai kem 
bali oleh jang berhak sebagai akibat 
KMB. 

seksi P Tetapi, dem'kian Residen Subakti, 

Lebih djauh diterangkan, . bah 
wa perkebunan2 jg berupa ,,hak 
konsessi” tsb. sesudah sebagian- 
nja dikembalikan kepada Peme- 
rintah akan diubah  mendjadi 
hak benda” (zakelijk recht) jg 
lamanja paling tinggi 30 tahun. 
Sedang hak konsessi tsb. mempu 
njai hak waktu sampai 70 tahun. 

Residen Subakti Pusponoto ber 
ada di Semarang sedjak tg. 3-4 
il. untuk menjampaikan laporan 
pekerdjaan Panitya jang telah di 
tjapai dalam tempo 20 hari ke 
pada Pemerintah Pusat. Di Sema 
jrang ia pun mengadakan pertes 
muan dengan Wakil P.M.-I Mr. 
Wongsonegoro. Tg. 7-4 untuk ke 
dua kalinja ia akan mengadakan 
pertemuan dengan Pemerintah di 
Djakarta jang kemudian kembali 
pada posnja di Medan. (Antara) 

  

bila didjalankan tindakan keras ter- 
hadap orang2 Indonesia jang sudah 
lama ada di Filipina sedangkan ker- 

dja-sama diberbagai lapangan masih 
banjak jang harus dilaksanakan se- 
perti umpamanja dilapangan ekono- 
mi, kulturil dan: sebagainja, bukan 
sadja jang berdasarkan ,,goodneigh- 

bour policy” melainkan djuga pada 
'kerdja-sama antara seluruh negara? 
Asia dan Afrika, Demikian Menteri 
Sunario. 6 

“Seperti diketahui, pada. waktu ini 
sedang berada ribuan orang Indone- 
sia di Filipina, kebanjakan dari Su- 
lawesi Utara jang  pekerdjaannja 
bertjotjok tanam disana. Mereka da- 
tang disana sudah sedjak sebelum 
perang dan seakan2 telah mendjadi 
penduduk Filipina. Menurut angga- 
pan orang2 di Filipina, penduduk. 
Indonesia ini merupakan suatu ma- 
salah jang bisa mendesak kehidupan   katan dapat dianggap agak biasa   imu dan agama,. jaitu perbuatan2 

'ang keluar dari iman jang kuat 
(Antara). 

MENTERI LUAR NEGERI, Ame 

nin mengatakan dimuka  Panitya 
Madjlis Rendah Amerika Serikat 
urusan Hubungan dengan Luar Ne- 

Hgeri, bahwa keadaan di Indotjina 
masih tetap sangat berbahaja, jang 
akibatnja bukan hanja terasa bagi 
daerah tadi sadja melainkan  djaga 
bagi keamanan Amerika Serikat 
dan sekutu?2nja didaerah Pasifik. Di- 
kemukakannja, bahwa perdjandjian2 
jang telah diadakan antara  Ame- 
rika Serikat dan Australi, New Zea- 
land serta Filipina itu memandang 
daerah ini (daerah Pasifik) vitat ba- 

gi perdamaian dan keamanan Ame-   

rika Serikat8John Foster Dules Se-fdi Indotjina. Dikatakannja, 

oleh. rakjat kedua. belah pihak. De- 
mikian Menteri Sunario jang achir- 
nja menjatakan penjesalannja, apa- 

Dulles: Perang Indochina 
telah mempergiat ,,agresi komunis” 

bahwa 
skaum: Komunis” bertudf'uan  me- 
nguasai seluruh Asia Tenggara dan 
“Indotjina. ,.Oleh sebab itu”, kata 

Dules, ,,perang Indotjina itu mertu- 
pakan bahaja, bukan sadja bagi ne- 
gara2 bagian Indotjina, tetapi djuga 
negara2 jang bersahabat, - misalnja 
Malaya, Muang Thai, Indonesia, Fi- 
lipina, Australi dan New Zealand”, 

Dikatakannja pu'a, bahwa 
rang pada  markasbesar  Djenderal 
Vo Nguyen  Giap, - panglimabesar 
tentara Vietnam Ho Chi Minh, di- 

daerah Dien Bien Phu,  ditempat-   rika Serikat. 
Dulles mengatakan, bahwa RRT 

kan seorang djenderal RRT  berna- 
ma Djenderal Li Chen You. 

seka-: 

penduduk Filipina asli dan oleh ka- 
renanja akan diambil tindakan2 un- 
tuk mengembalikan mereka ke In- 
donesia, (Antara) 

Djuga 
Dulles mengatakan  seterusnja, 

bahwa dalam pertempuran Dien 
Bien Phu pasukan2 Vietnam Ho se- 
djak tgl. 1 Maret jl. d bantu de 
ngan 500 buah truck, ,jang semwa- 
nja didjalankan oleh anggota2 Ten. 
tara RRT”.  Dikatakannja - bahwa 
djumlah truck jang diterima Viet: 
nam Ho dari RRT semuanja ada 
kira2 1.000 buah, dan semuanja ini 
d'djalankan oleh anggota2 tentara 
RRT. Kemudian dikatakannja bah- 

kis serangan udara berkaliber” 37 
mm, jang dilajani dengan pesawat 
radar, telah dipasang oleh pasuran? 
Vietnam Ho untuk tembak djatuh 
pesawat2 terbang Perantj's. jang   

(Residen D.P. f 

wet 

jang diberikan oleh Pemerintah 

karena 
oleh pihak Panitya. Demikian 

Diterangkan, bahwa kesukaran 

jang setjara memilih. 

  

Biro Kea- 

manan 

Dibentuk Dibawah ter- 
dana Menteri 

»ANTARA” mendapat ketera- 
ngan, bahwa untuk mempergiat 
pekordjann, dalam lapangan pemu- 
ihan-dan pemeliharaan keamanan 

d bawah Perdana Menteri diber- 
tuk Biro Keamanan, dalam pada : 
itu didjelaskan, bahwa ini tidak | 
merobah atau mengurangi tugas 
dan kewadjban alit2 kekuasaan 
Negara jarg ada, sebab Bro Kea- 
manan dimaksudkan hanja sebagai 
alay administratip untuk memban- 
tu Perdana Menteri, Seperti telah 
d kabarkan, untuk menjempurnz- 
kan usaha2 guna mendjamin kea- 
manan, pemerintah telah memben- 
tuk sebuah dewan bernama De- 
wan Keamanan Nasional. Dewan 
tersebut terdiri dari ketua Perda- 
na Menteri dan anggota2nja ke- 
dua wakil Perdana Menteri, Men- 
feri Dalam Negeri, Menteri Per- 
tahanan dan Menteri Kehak'man, 

  
Menurut keterangan selandjutnja, 

bahwa' Dewan Keamanan Nasional 
ini dibentuk dengan susunan jang 
demikian, oleh karena urusan ke- 
amanan banjak sangkut-pautnja de- 
ngan urusan pamongpradja, tentara. 

| polisi dan kedjaksaan: Tugasnia jg | 

terpenting, ialah memberikan pert'm 
'bangan kepada pemerintah tentang 
soal2: keamanan. dan ketertiban 
umum.dan merentjanakan pengerah- 
an alat2 kekuasaan Negara. Dengan 
terbentuknja Dewan Keamanan Na- 
sional, maka hapuslah ,.Rapat Lima 
Menteri” jang tad'nja djuga mengu- 
rus soal2 keamanan. 

Diterangkan, bahwa keb'djaksana- 
an. politik po isionil tetap ada dida-” 
lam tangan Perdana Menteri, sching 
ga pada pokoknja Perdana Menteri- | 
lah jang politis bertanggung djawab 
kepada parlemen tentang urusar ke- 
amanan, dan atas dasar itu pala, 
maka Perdana Menteri jang meme- 
gang pimpinan tertinggi sehari? da- 
lam urusan keamanan. : 

Kebidjaksanaan politik polisionil 
d'daerah propinsi tetap berada  di- 
tangan Gubernur, tapi dimana se- 
suatu daerah dinjatakan dalam ke- 
adaan perang (Staat van Oorlog), 
maka pimpinan dan tanggung dja- 
wab atas keamanar dan ketertiban 
umum berada ditangan pemegang 
kekuasaan militer d daerah, jaitu 
Panglima Territorium. 
Terutama - untuk  mendjalankan 

koordinasi dalam pekerdjaan berba- 
gai instans' dalam lapangar kearna- 
nan, pada tingkatan propinsi diben- 
tuk Koordinasi Keamanan Daerah. 
Dengan terbentuknja Koordinasi Ke 
amanan Daerah itu, Staf K. jang 
ada di tiap2 propinsi dihapuskan dan 
pekerdjaannja dialihkan — kepada 
Koordinasi Keamanan Daerah. (An- 
tara). 

  

Ketakutan 
Amerika 

Eisenhower Lihat ,,Mo- 
mok Komunis“ Di- 

mana-mana 

KINI rakjat Amerika Serikat 
menghadapi beberapa ketakutan, 
demikian dikatakan oleh presiden 
Eisenhower dari Amerika Serikat 
Minggu malam dalam pidatonja 
dimuka pesawat telepisi dan tjo 
rong radio. Ketakutan2 itu menu 
rut Eisenhower ialah: 1. Orang2 
jang berada di Kremtin. 2. Hilang 
nja sahabat2 Amerika dinegara2 
lain dibelakang ,,tirai besi dikta- 
tur kaum komunis.” 3. Usaha 
kaum komunis untuk merembes 
kedalam Amerika Serikat. 4. Ke 
mungkinan depressi di Amerika 
Serikat. - 
Eisenhower mengandjurkan 

agar rakjat Amerika Serikat te- 
nang dalam menghadapi: ketaku 
tan2 diatas, dan supaja diangan 
panik dan gelisah. Mengenai ma 
salah2 atom Eisenhower mengan 
diurkan supaja histeria jg meluas   

wa sedjumlah besar meriam penang: 

  diseluruh dunia sekitar masalah 
ini dihilangkan. (UP) ' 

aini ia AA LA ST 

  

  

Bantulah | 

DOMPET MERAPI    
  

mmm amnan 

z. Morawa | 
  

Tuan boleh pertjaja atau tidak. Tetapi anak ketjil jang baru berusia 
tahun “ni, karena mahirnja dalam soal judo, telah berhasil melemparkan 
seorang dewasa dengan ,,sabetan” judo jang ,,tjespleng”. Pada gambar: 
anak tadi, John Mathney, waktu melemparkan lawannja: Demonstrasi ini 

dilakukan di Lapangan March, California. 

  
EDISI POS. 

    

  

Ketjil2 Tja- 
b€ Rawit 

  
2 &   

RUU Peraturan' Militer 
'Mengenai Perumahan: 
Disetudjui Dengan Suara Bulat Oleh 

Sidang Pleno Parlemen 
R. U. U. JANG MENGESI AHKAN undang2 darurat ten- 

tang memperpandjang waktu berlakurifa peraturan2 militer menge 
nai 
hari Selasa kemaren dengan suara 
teri Pertahanan, Mr. Imam Sudjahri Sekretaris 

perumahan disetudjui oleh sidang Parlemen pleno terbuka 
bulat. Sidang dihadiri oleh Men 

Djenderal Kemen 
terian Sosial sebagai wakil Menteri Sosial, dan 135 anggota. Sebe 
lum R.U.U: itu disetudjui, berbit,ara dua anggota jaitu A. Suma 
di dari fraksi PKI dan K. Werdojo dari Sobsi. A. Sumadi mene- 

da Kementerian PPK, mengingat 
pada gedung2 tsb. berhubung dengan semakin besarnja 
peladjar tiap tahunnja. 

D'akui oleh pembitjara, bahwa pe 
ngembalian itu tidak akan dapat 

dilakukan dengan segera, karena se 
belamnja pun harus disediakan peru 
mahan untuk para peradjurit. Bhw 

kini para peradjurit menempati ge- 
dung2 sekolah'jang besar2, sama se 
kali bukan berarti, bahwa peruma- 
han mereka memuaskan, bahkan se 
baliknja, karena ruangan? dalam ge 
dung jang d'petak2 untuk peruma- 
han peradjurit dengan  keluarganja 
itu masih djauh tidak  mentjukupi 

sjarat2 perumahan, dem-kian pembi 
tjara. la mengandjurkan pemberhen 
tian pengeluaran2 jang boros utk. 
dialihkan kepada usaha pembikinan 

perumahan peradjurit. K. Werdojo 
mengandjurkan perbaikan - peruma- 
han dalam hubungan jang luas, ter- 
utama guna kepentingan buruh se- 

dang dan ketjl jang kini sangay me 
njedihkan perumahannja. Mr. Imam 
Sudjahr: sebagai wakil pemerintah 
mengakui buruknja keadaan peru- 

mahan pada umumnja. Diterangkan, 
bahwa pemerintah telah berusaha 
mentjari daja upaja untuk mengada 
kan perbaikan, maka diantara pt 
hak Kementerian Sosial, Kementeri 
an Pertahanan dan Kotapradja te- 

lah diadakan perundingan2. 

Pendjelasan R.U.U. 
Dalam. pendjelasan Undang2 Da: 

rurat jg telah disjahkan sebagai un- 
dang2 itu antara lain diterangkan 
sebagai berikut: 

Perundang-undangap “ tentang tu- 
gas urusan. perumahan jg terletak 
didalam tangan Menteri Sosial d' 

Seluruh Indonsia adalah agak sulit 
antara “lain berhubung dengan ada: 
nja pelbagai peraturan2 jg berlaku 
regional dan ig telah diadakan oleh 
kekuasaan militer. Untuk menghin- 
darkan tidak berlakunja lagi peratu 
ran2 jg termaksud tadi, sebelumnja 
disahkan — perundang-undangan ten- 

tang urusan perumahan untuk selu- 
ruh Indonesia, maka perlu diadakan 

perobahan jg mengatur waktu berle 
kunja terus peraturan2 militer sesu 
dah keadaan darurat perang di hc- 

puskan. Berhubung dengan keputu 
san Presiden dibulan Djuli 1952 ten 
tang penghapusan keadaan perang 
dan -kendaan darurat, perobahan jg 
dimaksud tadi perlu dengan segera 
diadakan. Undang2 Darurat ini ber 

laku surut sampai dengan tgl. 29 
Met 1953. Antara). 

Bahajakan Indonesia 
lajani adalah anggota2 tentara RRT, 
kata Dulles. Sedjumlah besar pena- 
sehat tehnik telah ditempatkan oleh 
RRT. dalam tentara Vietnan Ho# 
sampai kepada t'ngkatan divisi. Di- 
Sekitar Dienbienphu terdapat djala2 
telepon pada pihak V'etnam. Jang 

mendjalankannja 'ahli2 tehnik Ti- 
onghoa, Ketjuali itu, RRT meniberi 
bantuan materi dan amunisi kepada 
Vietnam Ho, kata Dulles. Diperoleh 
“keterangan bahwa sebelum Dulies 
mengutjapkan pidato tadi, ia mem- 
peroleh keterangan2 mengenai ke-| 
giatan RRT tadi dari djawatan2 ra- 
hasia Amerika Serikat.     Dalam pidatonja - d'muka Panitya 

mendekati Dien Bien Phu. Jang me- Madjlis Rendah A.S, tadi, Menteri 

  

Juar negeri Amerika Serikat Dulles 
mengatakan seterusnja bahwa RRT 
,sudah sangat mendekati perbuatan 
agresi di Indofjina, jang mungkin 
memperlukan dilakukannja pembala- | 
san terhadap Tiongkok”darat”. Dul- | 
les tidak menjebut: negara atau ne- 
gara2 mana jang mungkin akan me- 
njerbu ke RRT tadi, tetapi sebelum 
itu ia mengatakan bahwa ,,antjaman 

Komun's di Asia Tenggara harus 

dilawan dengan kebulatan tekad dan 
djikalau perlu dengan persatuan tin- 
dakan”.: Kata2 Dulles tadi diutjap- 
kannja ketika ia mengatakan bahwa 
RRT ketjuali beri bantuan amunisi 

dan sendjata kepada Vietnam Ho 
Chi Minh, djuga beri bantuan teh- 
nis, (Antara), 

Idan peperangan, e lengkap 

|rangkan, bahwa fraksinja dapat menjetudjui R.U.U. tsb. dengan 
engertian, bahwa dalam diangka waktu jang pend ed se 
olah jg ditempati oleh instansi2 mititer"harus dik 

   

semakin butuhnja peladjar2 ke 
diumlah 

Hari 4 April 
Mengenang Djasa Flo- 

rence Nightingale 

UNTUK menjambut Hari Ke- 
sehatan Sedunia sebagai peringa 
tan seratus tahun pengabdian 
Florence Nightingale dalam du- 
nia perawatan tentara, maka mu- 
lai hari Rebo ini bertempat di 
Pusat Pendidikan Kesehatan Ang 
katan Darat di Tjililitan (Djakar 
ta) oleh Djawatan ' Kesehatan 
A.D. akan diadakan Pekan Kese 
hatan jang dimaksudkan untuk 
propaganda mengandjurkan seba 
njak mungkin peladjar “ Julusan 
SMP melandjutkan peladjarannja 
kedjurusan pendidikan kesehatan 
tentara guna mentjukupi kekura 
ngan tenaga2 vak perawatan ke 
sehatan tentara. Berhubung. dgn 
ita, maka pagi hari Selasa kema 
ren dilakukan upatjara pembuka 
an resmi Pekan Kesehatan itu 
setjara sederhana jang dihadiri 
oleh Menteri Penerangan Dr. F. 
L. Tobing dan Menteri Kesehatan 
Dr. Lie Kiat Teng serta para 
undangan. 

Selandjutnja mulai hari ini di he 
rapkan kundjungan: para  peladja: 
SMP kelas 3 dengan bergiliran sam 
pai djumlah 2.000 orang, dan pada 
para peladjar itu akan diberikan pe 
nerangan2 untuk lebh - mengena! 
arti pendidikan kesehatan dengan 
disertai andjuran supaja para peia- 
djar SMP itu sesudah lulus dari 
SMP suka meneruskan  peladjaran- 
nja kedjurusan pendid kan . keseha- 
tan Angkatan Darat. 

Menurut keterangan jg dimuat da 
lam suatu brosur ketjil jg sengadja 
dikeluarkan untuk meynperlengkap 
penerangan2 selama Pekan Keseha- 
tan mulai hari ini itu, para peladjar 
wanita jg melandjutkan “peladjaran- 
nja kedjurusan pendidikan  keseha- 
tan akan did'dik dalam vak2 tehnis 
sadja, misalnja sebagai perawat, pe 
rawat. gigi, perawat hewan, bidan, 
analis, pembantu inspektur hyg'ene, 

pembantu ahli obat atau  rontgen- 
assistent, tetapi para peladjar' lelaki 
mendapat tambahan pendidikan ke- 
tentaraan dan sesudah lulus “akan 
mendapat pangkat sersan.. Adapun 
peladjar2 wanta akan dimasukkan 
pegawai golongan IVB menurut 
Papi 

. 

Lamanja peladjaran “diantara 2 
sampai 4 tahun dan tempat pendidi 
kan ada diberbagai kota, misalnja 
Djakarta, Tj'mabi, Baridung, Magc- 
lang dan Malang, tergantung dari 
matjam vak jg akan  dipeladjarinja. 

Achirnja dapat dikabarkan, bhw 
para tamu jg pagi hari Selasa keina 
ren mengundjungi upatjara pembu- 
.kaan/Pekan “ Kesehatan “di Tjililitan 
Lita  djuga diberi kesempatan meng- 
adakan penindjauan (rondgang) utk. 
melihat2 tjontoh2 perkemahan tu- 
mah sakit darurat dalam suatu me- 

dengan 
alat2 pemeriksaan kedokteran dan   tempat2 perawatan peradjurit 
menderita luka2, (Antara), 
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    .    ma —   “aga ke 
sedang bersiap-siap meng 
Lja sudah tidak ada 
Batas-batas negar 
tanda gars garis € 

reka, garis garis mana : 
terobos batas-batas tadi | 

aga 
     

   

  

    

  

  

  

aka Am arat dan Timur — jang 
Ilkan tenaga dim. sperang-ding n” ini, agak 
as negara manapun djuga jang diakuimnja. 

hanjal: Naaah batas-batas geografis jang berupa 
ta, ta, tetapi jang bagi kepentingan me- | dalam 

ida ih tidak 1 mempunjai carti sama sekali. Mereka 
nja — melalui dollar atau rubel 1 

atau melalui ,,bantuan2 tehnik”, bantuan? ahli, bantuan beasiswa, melalui 
ideologie ataupun dorongan sesuatu way of life” — pendek kata melalui 
usaha pengaruh, jang benar 1 
sesuatu negara 

    

     

“terlihat, tetapi terasa dan mengikatkan 
ng terpengaruh dengan negara-raksasa jang mempenga- 

- ruh nia. 
Sl 3 ag SERA ap aa Semikian kita melihat adanja pembagian dunja 

ini dalam pekungan2:9 ” (invloedsferen) j jang sudah tidak menga 
kui Hara pen ap Bae peta-dunia jang orthodox. Dengan 

  

tjara pe 
demikian pula . ntjul 
dar: Russia, dan daerah. Tebak 
tara bagian ana ini dari Amerika. 

  

     
    
   

bahwa ia akan menarik As 
kedalam ,.daerah-tan 
Amerika akan lebih aktip 
ini. Ini berarti bahwa / 
daerah2 tersebut. Dengan 

  

Inkungan pengarubnja. Dan ini 
kritiek nanti, bila perang- 

  

daerah pengaruh Eropah-Timur dan Balkan 
u Eropah-Barat serta Pasifik serta semena 

2 setiara erangsterangan Amerika menjatikan, 
, djadi termasuk djuga Indonesia, 

. Pun diterangkan djuga bahwa 

En d aa lapangan militer di Asia Tenggara 
a akan mendesakkan pengaruhnja kepada 

  

n perkataan, setjara terang- -terangan Amerika 
mau memasukkan Asia Tenggara, termasuk Indonesia kita ini, dalam 

akan berarti, bahwa dalam keadaan2 jg. 
in telah berbalik mendjadi panas, Amerika 

tak akan segan segan menggunakan Indones'a ini sebagai pangkalarnja 
untuk melantjarkan serangan2 ja terhadap lawennja. 

.— — —  — Keadaan jang mmikian itu, menempatkan kita dalam ke- 
adaan jang serba sulit. Ibarat kedudukan pelanduk jang terdjepit, sewaktu 
dua ekor gadjah raksasa sedang bertarung. Kalau lena menjerah kepada 
pengaruh gadjah satu-nja, tentu katut digempur oleh gadjah la nnja. Te- 
tap kalau mengikuti (mau : u tidak mau) sadjah lainjas tentu djuga 
akan diterdjang oleh gadjah lawannja. 
— — — — — Nasib jang demikian itu, dengan kans j jang agak ..redelijk”, 
kiranja bisa kita ,ontjati” bila sekarang dan siang-siang kita terlebih dulu 
sudah menggalang kekuatan kita sendiri. Kita harus lebih memperkokoh 
pagar-pagar negara kita dengan djalan lebih memperkuat angkatan ber- 
sendjata kita, memperkokoh perekonomian dan terutama memperbulat 
serta mengeratkan persatuan kita. Karena hanja persatuan itu, jang akan 
menggembleng nasib kita sekalian in', lahir dan bathin, dalam suatu ke 
satuan nasib bangsa, jg: bertekad mempertahankan keutuhan bangsa dan 
negara serta tjita-tjitanja — hanja persatuan itu tadilah jg. sanggup me- 
njelamatkan kita dari nasib pelanduk jang malang itu. 
— — — — — Apa lagi kalau persatuan serta tekad sematjam 'tu tadi, 
kita ko-ordineer dan kita djalankan bersama-sama dengan semua negara? 
serta bangsa? Asia lainnja di Asia Tenggara ini, 
damai dan bertekad "mempertahankan 
tentulah akan lebih kuat lagi kita keluar. ,,Pol'tik bebas” kita serta 
tiek-perdamaian” kita akan lebih effektief dapat d'realiseer, bila jang de- 
mikian itu didjalankan bersama- ga dengan negara? Asia lainnja jang 
sesama tekad dengan kita. 

“ Mungkin dkantata: eynici, akan ada jg. mengatakan bhw. 

jg semuanja djuga bertjinta 

keutuhan negara dan bangsanja, 

.poli- 

tiita-tjita sebagai diatas tadi. hanja impian dan -w'shful-thinking belaka, 
serta p kiran jang naief, dan tidak mungkin di-realiseer dalam pergolakan 
dunia jang sekarang makin meruntjing .itu. Wishful-thinking, imp an, 
na eviteit atau tidak, idee jang demikian tadi sekarang njata dan benar 
benar ditjita-tjitakan serta didukung oleh sahli2 negara Asia jang kena- 

Laurel dari Philipina dll. 
“maan dari Sukarno, Nehru dari Ind'a, U Nu dari Birma sampai Jose P. 

TEA Sa maa Dan agaknja belumlah djuga terlambat untuk melaksana- 
kannja bila ada sekarang, dengan bersamaan sesama bangsa Asia yang 
tinta damai: sjukur bila bersamaan dengan seluruh Ummat Manus'a di- 

dume jang tjinta damai djugaj kita lebih memperhebat menggalang kekua- 
tan h'dup kita serta lebih merapererat persatuan kita sesama bangsa mau 
pun bersama bangsa2 lain. 
—— » — — — Atau alteraatief jainnja: kita harus dan terpaksa menjerah 
epada nasib si pelanduk YES Sani ena nanaan 

  

  

| SEMARANG SINGKAT. 
— Pengurus baru dari Serkat Se- 

kerdja Perbendaharaan dan Kas2 Ne 
: geri Tjb. Semg. jang telah diputus- 

| 

| 

kan dalam rapat tahunan pada hari 
Minggu jl. digedung Sin You She Se 
marang adalah sbb: Ketua dan wa- 
kilnja: Subagijo dan Na Ban 
Penulis I dan II:  Wiboworahardjo 

PASAR MALAM TLH DIBUKA dan S. Buntarman. Bendahara I dan 

Pasar Malam Amal Smg. telah. di 
buka dengap resmi pada S» 
tang j.b.I. -dengan 

den Milono, Walikota: 
KMKB dan lain? para undangan. 
Setelah selesai dengan atjara sam- 
butan2, kemudian para tamu diper- 
silahkan melihat2 keadaan dalam 
Pasar Malam. Pukul rata pertundju- 
kan2 jang diselenggarakan oleh Pa- 
sar Malam itu tjukup dapat mem- 
beri hburan pada para pengun-| 
djung. Stand2 eksposisi dari Djawa- 
tan? Kesehatan, Penerangan, PP & 

K, Pertanian dan Perikanan terdapat 
djuga dim. Pasar Malam itu. Kartjis 
masuk untuk orang dewasa Rp. 1.50 
dan untuk anak2 dibawah umur 10 
tahup Rp. 1—. 

KETJELAKAAN LALULINTAS 
DIURUS POL. LALULINTAS 
Kalau sebelum tgl.et April 1954, 

ketjelakaan2 lalu lintas jang terdjadi 
dalam kota. Semarang diurus oleh 
masing2 Seksi Polisi, maka mula' 
tgl. 1 April j.l., ketjelakaan2 tadi di 
urus langsung oleh Polisi Lalu Lin: 
tas jang meneruskan pula sesuatu 
perkara ke Pengadilan Negeri. Ka- 
rena perobahan2 ini, maka apabla 
terdjadi ketjelakaan2, umum diha- 
rapkan dapat hubungan langsung 
dengan Polisi Lalu Lintas. Demiki- 
an keterangan jang didapat dari Pu 
biic Relation Polisi. 

# 

PERTANDINGAN SEPAK- 
BOLA. 

Pada tgl. 4 April jl. dilapangan 
Kenarilan Smg. diadakan  pertandi- | 
pgan sepakbola antara Kes. TOR II 
— PRADJA HI jang kesudahannja 
2—2 dan TOR I — PRADIA II jg. 
berachir 3—0 untuk TOR.” 

BULUTANGKIS. 
, Pertandingan Bulutangkis antara 
'PB ..Pusaka” Smg. dan PBB di Bo- 
dja jang berlangsung pada tgi. 4 
Aprl berachir 8—1 untuk Pusaka. 

KOMPETISI PELTI. 
Hasil2 . pertandingan .kompet si 

PELTI jang berlangsung tgl. 4 Apri! 
id. sbb: SEAL OT HO LA 
PTP I.— PTE di: PIP TI — 
RAS III 3—2: PT. KBS — PTS III 
ditunda. Atjara pertandingan untuk 
tgl. 11 April T954 tidak ada, karena 
pada tgl. 10 sore dan 11 April pagi 
sudah diadakan pertandingan penda-/ 
huluan di Mugas untuk kedjuaraan 
Terinis Internasional Indonesia. Tin- 
dakan demikian perlu diambil, 
rena djumlah peserta jang aieleba 
1390 orang. 

  

# 

KESATUAN2 RMS? MEN- 
«DAPAT KEMENANGAN? 

| Kalangan ,,R. M. S.” di Den 

  

Haag menerangkan kepada Nieuw | bi 
Rotterdamse Courant, bahwa ke 

Tua satuan2 ,,RMS” pada bulan Ma 
“5 ret telah memberi pukula: n2 jarig 

sa La ana Nasional 
Indonesia di pantai Tenggara 
ku Ceram. Demikian kawat ai 
tira” dari Amsterdam. 

Dua buah desa telah diduduki 
oleh ,,RMS”, sedangkan dipantai 
Selatan orang2 Indonesia telah 
diusir dari desa2 Tanunu dan Eti. 
Demikian kawat dari Ganga 
Amsterdam. | 45 

  

nen. Pe-j 
upatjara peng- | 

pita oleh Njonjah Wali- | 
dan dihadliri oleh Resi- 

“Komandan | 

'Jupah kerdja lembur. Seperti dikabar 

pada permulaan Oktober 1953 ke- 

Ibut dalam taraf jang menentukan. 

Itaraf jang menentukan itu kini su- 

  

| barkan, bahwa mulai tgl. 5 
| pendaftaran/pengudji bagi para pe- 

lialah 20076 

| Minggu dan hari besar dan 
|untuk selebihnja dari 7 djam beker- 

| ketahui korrupt atas uang Djawa- 
tan 

kan pihak resmi tidak mendijelas- 

seorang guru tetapi apakah kese- 
| muanja   

II: Kuswiranto dan Sahitman. Pem- 

bantu Umum: Sudarman. 

MYRADJ DI UNGARAN. 
Bertempat . di Pendopo Kaweda-! 

nan Ungaran pada Sabtu malam jl. 
telah diadakan malam peringatan | 
Isro' dan Mi'rodj Nabi Mochamitad 
s.a.Ww. jang diselenggarakan oleh Pa- 
nitya Hari Besar, Islam. Perhatian 

para pengundjung sangat. besar. Pa- 
ra pembitjara dalam per'ngatan itu 
a.l. Kijahi Amin dari Smg. Pidato2 

1 April jang akan data 

IPlan 5 Tahun 

(dapat dilaksan 

JOGJA 
BEKAS PEDJUANG ISLAM 

' MENGHENDAKI FUSI. 
Berhubung dengan akan diadakan- 

nja konperensi pendahuluan | oleh pel 
bagai organisasi Bekas Pedjuang 

'|islam baik jang bersifat lokal mau 
pun central pada tanggal 10-1I- 12 

ng di Bogor, gu 
na menentukan bentuk persatuan 
dan seluruh tenaga pedjoang Islam 
jang terserak disegenap pe juru ke, 
pulauan Indonesia jang aken dilaku 
kan didalam Kongres Besar dari or- | 
ganisasi-organisasi Bekas Pedjuang 

Islam Indonesia Jogjakarta dalam ra 

patoja pada tanggal 24 Maart 1954 
jang baru lalu . dengan suara bulat | 

memutuskan : 
Sesuai dengan Keputusan Musjawa 

rat Besar Persatuan Bekas Pedjuang, 
Islam Indonesia Jogjakarta jang d- 
adakan pada bulan September tahun 
1953 maka Persatuan Bekas Pedju- 
ang Islam Indonesia Jogjakarta mt 
hendaki fusi dari “seluruh Organisas SY 

Bekas Pedjuang Islam jang. ada di In 
dones'a ini. 

Putusan itu' diambil pikeha Ka 
ingat-betapa pentingnja potensi »zr- 
djuangan Bekas Pedjuang Islam jang 
djustru pada saat achir2 ini sungguh 
dibutuhkan untuk menjempurnakan 
Perdjuangan Islam chususnja. 

   
  

  

   
  

sedang bertjokol dikalangan Umat 
Islam sendiri, Bekas Pedjuang Islam 
akan tetap berpegang teguh pada pen 
sdiriannja jaitu berdjuang untuk me- 
muljakan kalimat Tuhan guna men- 
tiapai negara jang aman dan mak- 
mur serta diridlohi oleh Tuhan pe- 
ngasih dan penjajang. 

2 
  

Djawa Tengah 
. : £ 

Akan Matjet 
Berhubung Sangat Ku- 

rangnja Biaja 
ANGGAUTA DPD Prop. Dja 

wa Tengah Wasit Notojuwono da 
lam pertjakapan singkat dengan 
wartawan kita menerangkan, bah 
wa Rentjana 5 tahun Kemakmu- 
ran Djawa Ten mungkin tidak 

& n, . resipan 
itu akan tetap tinggal terkat 
sadja. Sebabania karena Pemberi. 
tah Pusat belum dapat menjedia- 
kan biaja jang diperlukan untuk 
rentjana itu, dan belum ada ke- 
sanggupan kapan biaja itu akan 
disediakan. Dalam itu bia- 
ja routine perbelandjaan bagi da 
erah2 Otonoom Lean tahun ama 
oleh Pemerintah Pusat dikurangi 
307 dari djumlah jang telah di- 
tetapkan oleh daerah2 Otonoom. 
Dengan demikian maka daerah2 
Otonoom diseluruh Indonesia, 
baik jang bertingkat Propinsi mau 
pun jang bertingkat Kabupaten 
atau Kotabesar, terpaksa harus 
berlaku sehemat2n. untuk penge 
Juaran biaja. routine 
an. # 

' Demikian Wasit Notojuwono jang 
baru2 ini menemui fihak Pemerin- | 
tah Pusat untuk membitjarakan soal 
keuangan guna pelaksanaan Rentja- 
na 5 Tahun Djawa Tengah. Wasit   

sambutan a.l. diberikan oleh Bapak 
Tjamat- Ungaran. 
PENDAFTARAN/PENGUDII- 
AN BAGI PENGEMUDI 

BETJAK / DOKAR 
Pemerintah Daerah KBS menga- 

April '54 

ngemudi betjak/dokar tidak lagi di 
selenggarakan oleh Djawatan Kehe- 
wanan KBS di Kabluk, tetapi dise- 
lenggarakan oleh Pol si Bagian Laiu 
Lintas di Bodjong. Pemberian tanda 
pengemudi (rijbewijs) masih tetap di 
selenggarakan oleh Djawatan Kehewa 
nan di Kabluk. 

SEKITAR UPAH LEMBUR 
TUNTUTAN S. B. P. P. 

Oleh Sarekat Buruh. Pelabuhan 
Pelajaran (SBPP) Semarang dikabar- 

kan, bahwa hari Sabtu j.l. olendja 
telah diter ma surat dari Inastec se- 
tempat jang maksudnja memberita- 
hukan bahwa gabungan perusaraan? 
nasional dipelabuhan itu telah me- 
njetudjui tuntutan SBPP mengenai 

kan, tuntutan SBPP itu diadjukan 

pada pengusaha2 jang ada dipelabu- 
han Semarang tetapi hingga kini be- 
lum mendapat penjelesaian. 
Adapun tuntutan jang telah dise- 

tudjui oleh pihak Inastec tersebut 
upah lembur sedjam 

untuk hari2 biasa: 30076 untuk hari 
400 Fo 

dja. Dalam pada itu diperoleh ka- 
bar, bahwa oleh p hak Semarangsche 

Stoomboot & Prauwenveer telah di- 
minta kepada pemerintah daerah 
kota untuk menjelesaikan masalah 
tuntutan upah kerdja-lembur ' terse- 

Bagaimana hasilnja belum diketahui 
tetapi jang terang, apa jang d'sebut 

dah mendjadi kompetensi P4. - 
MEMUTAR UANG DJAWA- 
TAN SEBESAR v2: DJUTA 

RUPIAH. 
Achirnja kedjeblos dalam 
tahanan. 

Oleh jang berwadjib di Sema- 
rang kini telah ditahan seorang 
letnan I dari Pusat Administrasi 
Militer territorium IV karena di- 

tersebut sebesar Ik. Rp. 
1 500:000,—. 

Bagaimana korrupsi itu dilaku- 

kan- tetapi menurut pendengaran 

Antara” Semarang, uang terse- 
ut ,diputar” untuk melakukan 

perdagangan dan hasilnja masuk 
kantong sendiri. « 

Dalam'hal ini ada 5 atau 4 
orang jang tersangkut diantaranja 

itu ikut ditahan belum 
djuga diketahui pasti. 

Kabar itu selandjutnia mewar- 
takan bahwa soalnja telah diketa- 
hui lama akan tetapi karena J. 

| H'dangan 

sulitah keuangan untuk pelaksanaan | 
rentjana2 didaerah2 itu tidak nanja 
diderita oleh Djawa Tengah sadja, | 
tetapi djuga oleh daerah2 Otonoom 
lainnja diseluruh Indones'a. Dan di 

— (waGeLang 

djadi perampokan 

.innja. 

| PURWOKERTO     

. | dung Nas onal pada hari 

.rempat abad, 
Terlepas dari pergolakan politik is! 

ti 

Rp. 30. 000.— DIGARONG 
BIS. 

“Pada tg. 31- 3 malam didesa Mung 
kid, Sawangan (Magelang) telah ter 

atas diri seorang 
uduk desa Ja 

   

     

   Lurah « 
  

rombolan bersendjata terdiri dari 20: 
orang jang datang serentak pada ma 
sing2 penghuni rumah tsb dengan ke 
kerasan. Diduga garong 
gerombolan MMK jang bersarang 
didaerah 

berhasil 
(Ant). 

ga kini belum 
perampok2 tersebut. 

PERTEMUAN PERPISAHAN” 
Dengan -mengambil tempat di Ge 

Rebo tsi, 

Maret jl: D.K.A. Inspeksi 4 di Pur- 
| wokerto telah mengadakan pertemu- 

an penghormatan dengan para pega 
wsi D.K.A. sebanjak 269 orang jang 
pada 1-4-1954 berhenti dengan pen- 
siun. Atas djasa-djasa para “pegawai 
tsb. dalam pengabdian diri kepada 
dinas Negara selama lebih dari sepe 

diutjapkan kata-kata 
penghormatan dan penghargaan ber 
turut-turut oleh Kepala Administrasi 
tuan Soekardjo, Kepala Lalu Lintas 
tuan Ngalioen, Kepala Traksi tuan 

W.A. Davis dan Kepala Djalan/Ba- 
| ngunan: tuan Nainggolan. Sambutan 

dari f hak pensiunan dilakukan oleh 
sdr. Soemono. Selainnja para pega- 
wai jang bersangkutan, tampak dju- 

(ga Kl. 150 orang NANGA, 

TJILATJAP 
15 ORANG HUKUMAN 
“LOLOSKAN DIRI. 

Kurang lebih 1S orang hukuman 
di Nusakambangan hari Sabtu ma- 
lam jang baru lalu meloloskan diri 

  

|dari kamp Karanganjar, Gladagan 
dan Permisan. Sebagian sudah da- 
pat tertangkap kembali, sedangkan 
lainnja masih ditjari oleh jang ber- 
wadjib. 

  

5IAPA-APA- KEMANA? 
'P.M. ALI TANGGAL 27 APRIL 

KE KOLOMBO 
Utusan Indonesia, J.D. De Fretes, 

jang datang Minggu pagi di Kolom 
bo, menerangkan kepada pers, bah- 

wa Perdana Menteri Indonesia Mr. 
“Ali Sastroamidjojo akan datang tgl 
27 April dibu kota  Sailan, untuk 
menghadiri Konperensi Para Perda- 
na Menteri Asia: 

“ “De Fretes menambahkan, bahwa 
Konperensi Diplomat Indonesia di: 
seluruh Asia, jang diadakan di Dja 
karta baru? ini telah membitjarakan 
Konperensi Para Perdana - Menteri 
Asia dan menegaskan perlunja ker- 
djasama jang lebih rapat antara ne 
geri-negeri Asia. Demikian U.P-: da- 

ri Kolombo. 3 

za 

kemudian.mendjelaskan, bahwa ke-f 
PASAR MAS. 8 1 

. Semarang: 6 April 1954,   alami djuga oleh. Djawatan2 -jang 
masih langsung diurusi oleh Peme- 
rintah Pusat. Sebagaimana pernah 
kita kabarkan, rentjana S Tahun 
Djawa Tengah akan menelan beaja 
kra2 500 djuta rupiah, meliputi 
pembangunan2 dilapangan pertani- 
an, pendidikan, perikanan darat, pe- 
ternakan ...dan pekerdjaan umum. 

«Adapun - pembangunan jang 
terlandjur dilaksanakan sebab meng- j 
ingat pentingnja pekerdjaan itu, ia- ' 
lah perba'kan djalan antara Slawi -— 
Djatibarang dan antara Tjepu — 
Blora. Untuk kedua perbaikan dja- 
lanan itu Pe beaja Ik. 
" 500.000.—. 

  

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 8 April 1954: 
Djam 06.10 Victor Silvester's Jive 

Band: . 06.40 Njanjian Duet, 07.15 

Petikan dari Discotheek: 12.05 Bu- 
nga Rampai Siang: 12.30 Ruang Wa 
nita 13.15 Siteran Siang: 13.40 Si- 
teran Siang (Jandjutang 17.05 Lagu2 
gembira: 17.10 Dongengan kanak2: 
17.40 Hammond Organ: 1815 Per- 
tjakapan A.U.R.I.: 18.30 Orkes Ra- 
dio Jogjakarta, 20.45 Effendi dan 

dengar, 22.20 Santiswaran: 23.30 
Tutup. , 

Surakarta, 8 April 1954: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi: 12.03 Musik 
Salon: 12.45 Wals gembira, 15.00 

Harry 

13.45 Rumba dan Conga, 14.15 Da- 
ri Bali: 17.05 Ruangan Pemuda Pe- 
mudi: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Lagu2 Arab: 18.15 Seni Ka- 
rawitan: 19.30 The Moon Islanders, 
20.30 Sudharnindito dengan teman- 
nja: 21.20 Irama Tango dan Bolero, 
22.15 Sekitar Padang Pasir: 23.00 
Tutup. . : 

Jogjakarta, 8 April 1954: 
Djam 06.10 Musik Menjongsong 

sang Surja: 06.40 Hiburan pagi: 
97.15 Imbauan Norma Sanger, 07.30 
Orkes Joe Loss dan Joe Hajos: 10.00 
Ujon2 dari Puro Paku Alaman, 
12.00 Musik sambil Bekerdja: 12.30 
Krontjong dan Langgam: 13.10 Ra- 
juan2 Merdu, 13.40 Himpunar Ga- 

teelan Prijangan, 14.00 Konsert Si- 
angs 17.00 Gelanggang Podomoro: 
17.40 Paduan Suara Barat, 18.15 
Musik Tenang: 18.30 Taman Hara- 
»an Bangsa: 19.40 Njanjian Seriosa: 
20.15 Piano dalam Irama Ketinur- 
an: 21.30. Motjopat, diseling Gendc-   ternjata tidak dapat mengembali- 

kan uang . tersebut maka lalu di- 
Acai tindakan Beban. Jen 

ran: 22.10 Motjopat diseling Cen- 
deran (landjutan): 23: 30 Tutup. 

tetah : : 

5 Bap ea 4London, 

Hanafi: 21.15 Dari dan untuk Pen-| 

Garenstroom: 

24 karat: djual Rp. 38,— 
beli SEP on 3 SE 

n karat: djual 3 33, 59 
beli -3 34,— 

Djakarta, 5 April: 
Hari ini tidak EA tjatatan ka 
ga emas. Demikian djuga Sura-. 
baja dan Medan tidak ada beri 
ta harga emas. 

Singapore, 5 April: 
Lantakan tiap tael : 

Str. $ 146.— beli, 
Str. $ 152— djual. 

Hongkong, 5 April: 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 244.875. 

5 April : 
Harga emas dipasar internasio: 
nal jg ditjatat di London hari 
ini dalam hitungan dollar Ame 
rika sbb.: ' 
Beirut fiap ounce ...... 35.10. 
Hongkong tiap ounce ... 37.08. 
Bangkok tiap ounce ... 37.67. 
Bombay tiap ounce .... 50.44. 

SKEN KEK KEK KEK KK 

Kalau Lan- 
(jang Mulut 

Achirnja Kena Denda. 

Rp 
djing Hilang 

DIWAKTU jang achir2 ini di- 
masjarakat Indonesia sering ter- 
dengar keluh-kesah orang, dise- 
babkan oleh terlalu banjaknja an 
djing jang berkeliaran. Keluh-ke- 
sah ini telah mendjadi kegelisa- 
han, karena tersiarnja kabar2, 
bahwa dibanjak tempat terdapat 
penjakit andjing-gila, Ditangkap 
— atau hilangnja andjing dengan 
demikian bukanlah mendjadi sua 
fu hal jang luar biasa jang harus 
masuk suratkabar. Tetapi Penga- 
dilan Negeri Padang, beberapa 
bari jang lalu terpaksa bersidang 
untuk memeriksa perkara jang di 
sebabkan oleh hilangnja beberapa 
ekor anak andjing. Bukan hilang- 
nja andjing2 ini jang mendjadi 
ang tetapi akibat jang ditim- 

Ikannja. 

Wanita Belanda bernama F., 
pegawai pada rumah sakit umum 
Megawati” - dihadapkan sebagai 
tertuduh. Karena andjingnjalah 
jang hilang itu, ia telah-mengu- 
tjapkan kata2 jang menurut Ha- 
kim dianggap menghina Indone- 
sia. Indonesia pentjuri” demiki- 

anlah dikatakannja, menurut tiga 
orang pegawai rumah sakit itu 
jang menjaksikannja. Putusan Ha 
kim: Rp. 150,— denda atau 15   hari masuk pendiara. F. meneri- 
ma putusan ini, (Antara) 

3 harga Ik. Rp. 30.1 
000,— telah “dapat digondol oleh gef $ 

tsb adalah | 

itu. Pihak jang berwadjib | 
sudah diberitahukan tetapi jang hingk 

membekuk, : 

150— Gara2 An- 

FUnya 
"la timbuinja panik dan hysteri kare 

  

Tekad Indonesia 
Akan Memperdjoangkan Kemerdekaan 
Tiap Bangsa Jang Kini Masih Didjadjah 
Mr. Sudjarwo Bentangkan Kedudukan Nana 

Netral Dan Politik Indonesia Didalom PBB 

Perserikatan Bangsa2, Mr. Sudjar wo Lengan, jang menda- 
pat undangan sebagai tamu kehor matan 1 da penutupan 4 th An- 
nual United Nations Conference jang diselenggarakan oleh Uni- 
versitet California achir minggu jang lalu, telah mengadakan pida 
to didepan para peladjar dari 8 negara bagian barat Amerika Se- 
rikat dan dari Alaska, Hawai dan Mexico, tentang kedudukan ne- 
gara netral dan politik Indonesia didalam PBB.  Diterangkannja 

  

KETUA PERWAKILAN TETAP Republik Indonusa pada 

  
demonstrasi - mogok makan di Balai Wartawan, 

persamaan hak dengan kaum pria Mesir, telah digotong keluar, lelah-le- 
mus karena badan tak dapat lagi menahan kelaparan. Wanita jang digo- 

tong ini adalah nj. Amani Farid. 

Gambar agak sedikit terlambat. Tetapi kiranja ada gunanja djuga untuk 

diketahui oleh para pembatja. Ialah gambar waktu seorang wanita Mesir 
Jang berbareng serta dibawah pimpinan Nj. Doria Shafik mengadakan 

Kairo, karena menuntut 

  

min 
Tapi Attlee Menamakan 

chill akan berhenti setelah. Ratu 

henti setelah Ratu kembali. 

"Sementara itu Perdana Menteri 
Inggeris Sir Winston Churchill Se- 
nin berpidato mengenai pertjobaar? 
Bom Zat Air Amerika Serikat, da-! 
am Madilis Rendah Inggeris jang 
penuh-sesak...Dikatakannja. bahwa ! 

ipertjobaan?2 dengan Bom:H jang te- | 
lah dan akan dilakukan oleh Ame- | 
rika Serikat dilautan Pasifik itu 
bih memperbesar kemungkinan? Be 
gi “perdamaian “dunia, daripada ke- ' 
mungkinan2 bagi perang dunia”. | 

Ditegaskannja, bahwa Inggeris- tidak ! 
akan minta supaja Amerika meng- 

hentikan pertjobaan2nja tadi. ,.Lebih 
baik bom-H ditjoba di autan Pasi- 
fik, daripada di Siberia” (oleh Sovjet 

Seterusnja “Churchill mentje- 

na adanja-psttjobaan? tadi, —,,apa- 
lagi karena hasil2 fisika jang se- 
sungguhnja “semuan'a menguniung- 

kaa bagi Dunia Bebas”. 
Perlombaan bikin Bom-H. 
antara A.S. & Sovjet. 

Churchilt menerangkan, bahwa 
djuga sebelum Amer. ka Serikat 
meledakkan Bom-H.-nja ketika 
tgl. 1 Maret j.L, Sovjet Uni ,,ter- 
belakang djika dibandingkan de 
ngan Amerika. Tetapi Soviet sa 
ngat lebih dekat dibelakang Ame- 
"ka Serikat dalam perkembangan 
Bom-H. daripada dilapangan bom 
atom. 

Hal ini bukannja berarti, kata 
Churchcill, bahwa bom-H itu 
terutama menguntungkan Soviet. 
Menurut dugaan Churchill, Ame- 
rika Ser'kat sekarang sedang 
membuat Bom-H. setjara besasr2- 
an. 

Sebelum konperensi 
hewa. 

Menjambung pidato P.M. Ing- 
gris Churchill dalam Madjlis Ren- 
dah Senin. seterusnja dinjatakan- 
nja sebagai djawaban terhadap Re- 
solusi Partai Buruh Inggris supaja 
P.M. Inggris, Presiden Amerika 
Serikat dan P.M. Sovjet Uni me- 

Djie- 

  
| 

Pe IN TI 

ma Lap Waria hi dengan akan « . 
adanja Konperensi Dienewa itu, 
sangat tidak pada  tempatnjalah Dom et Merapi : 
apabila dilangsungkan  perundi- 
ngan jang dikehendaki Partai Bu- 
ruh tadi. Kita harus lihat dulu apa Djumlah derma tgl. 30-3-1954 jang diterima 
jang terdjadi dalam konperensi PA NO Eeg LA tea Kapan Kun Lompat DASAR Rp. 159.485,13 
Dienewa, kata Churchill. Seperti Penerimaan baru : 
diketahui, Konperensi jang akan S.R. VI Tinggardjojo Wil. P.S. Djatilawang, 
d mulai pada tgl. 26 April .i.a.d. Ba Ba IE ARA Rp. 26,60 
ini akan membitjarakan soal2 Ti- Angg. P.P.P.K. Kalurh. Ngiebak, Tawang- 
mur Djauh. RAN gu Ka ANYAr SOLO AA bahan ob Koh a. 16,— 

: 3 , S.R. VI laki2 Parakan II Kab. Temanggung ,, 15,65 | 

Sesudah Churchill mengachiri pi- Peg. Ktr. Pen. Sek. Ungaran ». 14,25 : 
datonja, pemimpin oposisi  Astlee Soetjipto Hotel Podjok, Tjepu ».10,— 
menjatakan kesangsiann/a terhadap S.R. IV th. Wotan, Putjakwangi, Djakenan, 
pernjataan Churchil, bahwa adania On aa en ea Ne 330 
Bom Zat Airitu malahan akan men-' Sek” KpKb)' Plelen, Weleri Sa deteditasr rs ai DG 
djauhkan agresi. Kepl. S.R. If Peningkoban Guna (Adji- 

Sekali petjah perang didalam za-/ PAN O PWI edan ekuin DP Haha Jebakan Dekan ama w CA 
man modern ini — ialah perang S.R. III Salamredjo Kedu, Parakan ......... be Ga 

mutlak, sebagai djalan penghabisan. : Sanaaktd Lodan, JI asent, Lama sah 

maka. kehidupan suatu bangsa  di- Kest. Kaum Pensiunan (X.K.-P.) Tjab. Batang ,,  3,— 
pertaruhkan, dan orang akan mem-. Pem. Kp.Kb. Teguhan, Grobogan, Purwo- 
pergunakan setiap matjam sendjata”. ea an SR An PA Si 

Attlee tak bisa mengirakan, bah- Kepl. S.R. IIT Bakalan Tvis Batang ...... 5 Kino 
wa seorang pemimpin negara jang Sek. Kp.Kb. Dalingan Tawanghardjo, Pur- 
demokratis itu mau mengobarkan: MORE MarobO gan Mn Aa Wana esa atas gd — 
perang tadi. ,,Tapi kita harus S.R. NI Geblok, Kaloran Temanggung ... ... 5,— 
selalu ingat akan perbedaan antara S.R. III Nglangitan, Tundjungan, Blora ... .... 2.70 

negara2 Demokrasi dan  negara2 Kp.Kb.  Redjosari Djambu Ambarawa ... 250 
Otoriter. Bahajania ialah, bahwa ha- Sok th, Tambakromo, Kajen, Pati... 3 ”..2,20 
rang siapa jang memberi pukulan S.R. III th. Djlumpang, Bringin, Salatiga ., 2,15 

pertama dengan alat sendjatas itu, Sek. Kp.Kb. Kertomuljo Wil. P.S. Kaliwu- 
dialah jang sangat beruntung”. nana MEN 1,50 

Att'ee Ke gembira menjambut | Para Peg. Kuakab/Kuakatj. Kota Besar 
usaha?" 3 Besar Barat untuk meng- | SENK: UBOUjOTp 1103 Mie akta hua OS ama 22 92 

aktifkan panitya perlutiutan sendia- e 

ta PBB: tapi ia menjangsikan apa- Djumlah : Rp. 159,706,70 
kah pelarangan beberapa  matjam 

sendjata jang tertentu itu akan be: Semarang, 31 -3- 1954. 
sar faedahnja, Ts ai 

Aa Patria LN 
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keliling negara2 Commonwealth. Churchill akan digantikan 
Anthony Eden, demikian dikatakan oleh Joseph Mallalieu, anggota 
parlemen tersebut. Eden akan memangku djabatan perdana menteri 
itu beberapa bulan sebelumnia diadakan pemilihan umum jang di- 
rentjanakan akan diadakan dalam bulan Oktober. Semua itu bukan- 
lah spekulasi, tetapi benar2 telah diputuskan, demikian ditegaskan 
oleh Mallalieu. Keputusan ini memang bisa dirobah, tetapi duduknja 
soal dewasa ini adalah begitu, jakin Churchill diputuskan akan ber- 

: lankan usaha 

rundingkan soal2 sekitar Bom-H, ' 

(AT 

I(Churchill Akan Digan- 

tikan Oleh Eden? 
Menurut Churchill Bom-H Mendja- 

Perdamaian 
Perang Dengan Bom - H 

Berarti Perang Mutlak 
SEORANG anggota parlemen dari partai Buruh hari Senin ka- 

takan bahwa dalam pertemuan terachir para pemimpin partai kon- 
servatif, telah diputuskan bahwa perdana menteri Winston Chur- 

Inggeris kembali dari perdjalanan 
oleh 

Bahaja- makin lama makin - ber- 
tumpuk2: terus terdjadi terdjadi .in- 

siden2 jang bisa petjahkan perang. 
Satu?nta djalan untuk meredakan 
ini ialah: Konperensi antara pemim- 
pin2 A.S.-Sovjet-Inggris. 

Gerakan Ke- sa 
“bersihan 

HARI KESEHATAN Sedunia 
pada tanggal 7/4 hari ini, 
oleh ,,Panitia Perentjana Peringa- 
tan Hari Kesehatan Sedunia”, ig. 
terdiri dari berbagai Kementerian 
dan organisasi, selain diperingati 
seperti tahun2 jang sudah, akan 
pula didjadikan ,,Hari Gerakan 
Kebersihan” jang telah direntja- 
nakan sbb: 1. Membersihkan ru- 
mah dan halaman masing2, de- 
ngan djalan: a. membuat tempat 
sampah, dan b. menfjutji dan 
merdjemur perabot rumah (kasur 
dan alat2 tidur dsbnja): 2. Mem- 
hersihkan tempat2 umum oleh 
nara penduduk dengan gotong-ro 

jong: 

3. Membersihkan kantor2 oleh 
para pegawai, 

“4. Murid2 sekolah akan mendja- 
kebersihan terhadap 

objek2 jang tertentu (ditentukan 
oleh Palang Merah Pemuda dan 
Djawatan Kesehatan 
Kota dan instansi Pendidikan): 

5. Demonstrasi PPPK (Panitya Pe 

rentjana Peringatan Hari Kesehatan 
Sedunia) oleh tjabang2 PMI. 

Semua instansi pemerintah dan or 
ganisasi2, seperti Ikatan Dokter In- 
donesia, Ikatan Bidan Indonesia, 
Persatuan Djuru Kesehatan Indone- 
sia, PMI, SCVT, Balatentara Kese- 
lamatan,  Mohammadijah, Zending 
dan Missie, akan memberi bantuan 
dalam Gerakan Kebersihan dan La 
tihan Kesehatan ini. (Antara). 

Kabupaten/| 

memperdjuangkan kemerdekaan 

rr General Assembly, Indonesia 
jang dimadjukan oleh A.S. dan 

Mr. Sudjarwo berpendapat ban 
wa sebagian besar dari perseng 
ketaan didunia disebabkan oleh 
karena pihak jang bertentangan 
saling salah mengerti karena ku 
rangnja penerangan dari kedua 
belah pihak, sehingga kedua be 
lah pihak jang saling bertentang 
an itu saling tjuriga mentjurigai. 
Begitu pula halnja dengan perten 
tangan Blok Barat dan Blok Ti 
mur jang mengakibatkan apa jang 
dinamakan ,,perang dingin”. Da 
lam hubungan ini Mr. Sudjarwo 
menerangkan, bahwa setiap usa 
ha untuk mengurangi ketegangan 
dalam perang dingin ini diangan 
lah hendaknja dikesampingkan 
begitu sadja. Kita harus menga 
kui kenjataan, bahwa pihak jang 
satu tidak akan membiarkan, dji 
ka pihak lawannja berusaha me 
lebarkan daerah pengaruh mere 
ka. Kita harus bekerdja dengan 
kenjataan, dan tidak dengan pi 
kiran jang salah. ' Dalam hubu 
ngan inilah harus ditindjau poli 
tik jang didjalankan oleh” nega 
ra2 Asia dan Arab, dimana ter 
masuk djuga Indonesia, jang ti 
dak menggabungkan diri kepada 
salah satu dari kedua Blok Be 
sar didunia, karena “” kejakinan, 

perbesar pertentangan jang telah, 
dan akan membahajakan usaha 
perdamaian. 

Negara2 “jang netral ini dapat 

mendjalankan peranan penting da- 
lam PBB, jaitu peranan sebagai per 
antara atau sebagai djembatan-per- 
sahabatan antara kedua Blok Besar 
jang saling bertentangan. Bagaima- 
na pentingnja peranan jang di dja- 

lankan oleh salah satu negara jang 
netral dapa, dilihat dalam peristiwa 
perletakan sendjata dalam perang 
Korea. Bukankah India — salah sa 
tu negara netral — jang dapat di 
terima oleh kedua belah pihak seba 
gai perantara dalam melaksanakan 

soal perletakan sendjata ini2 Disini 
dapat dinjatakan sudut praktis dari 
adanja negara2 netral dalam. perten 
tangan dunia pada waktu ini. | 

  
Politik netral dari negara2 Asia 

jang baru bangun ini harus pula 
dilihat dari sudut politik dan dari 
sudut psychologie. Negara2 Asia 
dam Afrika, jang telah mendjadi 
negara2 jang merdeka sesudah 
perang dunia kedua, dalam sedia 
rahnja sama2 mengalami pendja: 
djahan dari negara2 Barat. Oleh 
sebab itu negara2 jg baru merde 
ka “ini masih tjuriga terhadap 
politik dari dunia Barat, karena 
polittk jang mereka djalankan 
masih memperingatkan  negara2 
jang baru tadi kepada djaman pen 
djiadjahan diwaktu jang lampau, 
terutama selama masih ada dae- 
rah2 Asia dan Afrika ig berada 
dibawah pendjadjahan. Dalam hal 
ini mereka tidak dapat berdamai 
dengan dunia Barat. Mengenai 
komunisme negara2 ini tidak 
mempuniai pengalaman ig pahit 
seperti dibajang2?-kan oleh dunia 
Barat. Pengalaman mereka dgn 
kaum komunis adalah sebaliknja. 
Didjaman kolenial kaum nasiona 
lis dan kaum komunis di negara2 
Asia itu berdiuang berdamvingan 
untuk kemerdekaan melawan ne 
gara? pendjadjah. 

Sesudah kemerdekaan. 

Memang sesudah , kemerdeka- 
an tertjapai njata Kelihatan per 
tentangan2 antarg kaum komu 
nis dan nasionalis dinegara2 jang 
baru merdeka tadi, akan tetapi 
dalam soal pendjadjahan mereka 
bersatu kembali dalam  mengha 
dapi negara Barat jang masih 
mendjalankan politik pendjadjah   

isi dan peperangan kemerdekaan 

jan. Dapatlah dimengerti, bahwa 
Indonesia jang baru merdeka se 
sudah mengalami zaman revolu 

  

  

sesuajan dengan Piagam PRB. Mengenai 
dikemukakannja, bahwa sedari rapat tahunan ke-6 | 

Persengketaan dunia. |, 

bahwa hal ini hanja akan mem f 

  
  

      
  

a.l, bahwa dalam soal pendjadjahah, Indonesia bertekad untuk 
setiap bangsa BN 

  

telah menjokong 
27 kali resolusi jang Ahad iukan 

oleh Sovjet Unie, dalam soal2 politik dan keamanan. - 

  

SEPAKBOLA SEGITIGA. 

Mulai tgl. 2 s/d 4 April jbl. di 
aloon2 Purworedjo telah. dilangsung 
kan pertandingan sepakbola segi- 
tiga antara PSIM (Jogja), Persipa 
(Pati) dan PSP (Purworedjo). Per- 
tandingan tsb adalah sebagai pertjo- 
baan masuknja PSP Purworedjo ke 

dalam PSSI, dengan disaksikan oleh 
Komisariat PSSI Djateng. 

' Hasil pertandingan sbb: tgl. 2-4 

PSP (Pwr.) — Persipa (Pati) 4—3 
untuk PSP. tgl. 3-4 PSIM (Jogja) 
— Persipa (Pati) 9—2 untuk PSIM. 
tgl. 4-4 PSIM (Jogja) — PSP (Pwr.) 
0—0 (sama). 

Pendapatan kartjis selama 3 hari 
Rp 6.762,75. Perlu didjelaskan bhw 
anggota PSP (Purworedjo) terdiri 

dari 16 perkumpulan sepakbola ber 
sepatu dan kini perkembangan  se- 

pakbola semakin meluas. Bantuan 
Pemerintah Daerah setempat besar 
sekali a.l. pemberian pembebasan 
padjak keramaian dan sewa tanah 

selama diadakan pertandingan tadi. 

WALI-KOTA PEKALONGAN 
DIPENSIUN. 

Dari fihak resmi di Semarang dt 
dapat kabar, bahwa 'achir buian 
Mei 1954 Wali Kota Pekalongan R. 
Soempeno akan dipensiun. Siapa 
mendjadi penggantinja beliau nanti 
belum didapat kabar. 

  

selama 4 tahun, memutuskan un 
tuk tidak memihak kepada salah 
satu Blok, terutama sesudah ke 
dua Blok Besar didunia berada 
dalam keadaan perang dingin. 
Politik ini tidak disebabkan oleh 
karena bentji kepada dunia Ba 
rat akan tetapi karena kejakin 
an adanja kepentingan bersama 
dengan dunia Barat. Sebaliknja 
tidak ada pula alasan untuk ber 
musuhan dengan negara2 komu 
nis, karena Indonesia berkehen 
dak untuk hidup damai dengan 
semua negara didunia. 

Segera sesudah kemerdekaan 
Indonesia diakui, pemerintah Indo 
1esia telah menjatakan akan men 
djalankan politik berpandangan 
luas kepada dunia luar, salah sa 
tu hal jang tak mungkin didja 
lankan diwaktu perdjuangan me 
lawan Nederland. Pada — waktu 
itu Indonesia berdjamdji, perasa 
an dendam, sekalipun terhadap 
Nederland, akan dihilangkan. 

Berapa kali Indonesia me- 
njetem bersama Soviet 
dan A. S. 

Politik Indonesia dalam PBB ber 
dasarkan atas azas tsb. diatas. Pan- 
dangan Indonesia terhadap soal pe- 
rang dingin tidak didasarkan kepa- 

da persekutuan  dengap salah satu 
Blok, akan tetapi atas kupasan ter- 
hadap mutu dari setiap peristiwa jg 

bersangkutan, dan disesuaikan de- 
ngan Piagam PBB. Akibatnja ialah, 
bahwa delegasi Indonesia pada PBB 
menjatakan  persetudjuannja terha- 

dap resolusi2 jang diadjukan oleh 
kedua Blok, tergantung kepada pan 
dangan terhadap setiap resolusi itu. 

Dalam waktu sedari rapay stahu- 
nan ke-enam hingga kedelapan dari 
General Assembly, Indonesia telah 
menjokong 34 kali resolusi jang di 
madjukan oleh A.S. dan 27 kali re- 
solusi jang dimadjukan oleh Sovjet 
Unie, dalam soal2 politik dan ke- 
amanan. Jang mengenai soal2 pe- 
rang dingin sadja, Indonesia telah 
21 kali menjatakan suara 'jang sa- 
ma dengan A.S., dan 12 kali dgn. 
Sovjet. Unie. 

Harus dinjatakan disini, bahwa 
kebalikannja jang terdjadi dalam 
hal2 jang mengenai soal pendja 
djahan. Dalam rapat. tahunnan 
jang kedelapan dari General As 
sembly Indonesia 7 kali menge 
luarkan suara jang sama dengan 
Sovjet Unie, dimana 5 kali dian 
taranja mengenai soal pendjadjah 
an dan soal perbedaan djenis 
bangsa, seperti soal Maroko dan 
Tunis dan soal politik-pemisahan 
di Afrika-Selatan. Pada — waktu 
itu harus dinjatakan disini, bah 
wa Sovjet Unie-lah jang menjo 
kong resolusi jang - dimadjukan 
oleh negara2 Asia-Afrika, dan bu 
kanlah sebaliknja. 

Negara2 Asia dan Afrika jang 
baru merdeka berkehendak un 
tuk mendapat perlakuan jang se 
deradjat dengan negeri2 lain, dan 
hal inilah jang.-harus diperhati 
kan oleh dunia Barat. Kadang2 
sikap isi menimbulkan kesan se 
perti. mereka tidak bersesuaian 
volitiknja dengan politik jang di 
kehendaki oleh dunia Barat. te 
tapi jang njata sekarang adalah 
bahwa negara2 ini telah merdeka 
dan meniatakan diri sebasai se 
deradjat dengan negeri2 lain: dan 
iang njata nula adalah, bahwa 
Indonesia dalam mengeluarkan 
suara dalam PBB adalah lebih 
banjak pro dari pada kontra du 
nia Barat. 

Dalam soal pendjadjahan Indo 
nesia bertekad untuk memperdju 
angkan kemerdekaan setiap bang 
sa jang didjadjah, bersesuaian 
dengan Na PBB, (Antara) 
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Setelah hampir 9 tal 
pang men is 

Jima diketemukan 

perlengkapan2 lebi 

   
   

     
    

      

topi badja serta sendjata 
otomatis jang  dikete 
goa tadi. ? 2 
  

gris, Cheddi Jagan, hari Sabtu teiah 
ditangkap dengan alasan bahwa 
lah melanggar perintah pembatasz 
bergerak baginja, demikian didapat 
berita Sabtu malam. Sebagai telah 
diwartakan, Jagan oleh  Gupernur 
Inggris, St Alfred Savage, dilar    

   
   - ba diruangan resepsi, 

»... DALAM RESEPSI 1 
Tentara” digedung 
Nae dolara pidato sambutannja 

seorang i 
s2 dan negara. 

£ Diika Persis bisa memenuhi 
E3 

antera lain kata sambutan Presi- 
den Sukarno. : 

Dalam resepsi konperensi itu 
hadlir pula KSAD Djenderal Ma- 
“or Bambang Sugeng dengan iste- 
5 Kolonel Kawilarang, Gubsrnur 

e| Diawa Barat Sanusi Hardjadinata '   dan utusan? tjabang2 Persit selu 
,ruh Indonesia. 

“Setelah rombongan Presiden ti- 
maka Ni. 

Soekatwo atas nama panitia kon- 

ISLEPI JO 
"Haruslah Sebagai —Kekasi 
| Sahabat” Bagi Suaminja 

Pidato Presiden Dalam 'Reseps 
ai Di Bandung 

WINDU berdfrinja ,,Persaudarsan Isteri 

aruslah bersifat ,,moedertje, lan 
kemukakan oleh Dr. Mery Stophes. Presid 

1 pendapat almarhum Adolf Hitler jang menjatakan 
ban seorang isteri terdiri atas 4 hal, jaitu Kirche, Kiic 
und Kinder (artinia: bersembahjang digere memas: 

pur, bersolek dan memelihara anzk Red.). Seorang 
dapat mana ibu, djantung hati dan sahabat uam ni 

jang sungguh2 meng abdi dan memenuhi tugas 

- tentara 

ida waktu perdjandjian Renville 
tanda-tangani. 
mudian berkembang didalam lapa- 
ngan sosial jang lebih luas 
tumbuhnja disiplin jang lebih kuat 

“kepada usaha 

sert 

tawan' perensi membuka resepsi tersbut: 
sebush dengan pidato singkat 
ngah- nguraikan riwajat berdirinja Per- 

kan dalam saudaraan Isteri Tentara 
"he 3 April 1946-di Purwokerto. 

Kemudian Nj. Nasution berpidato, 
menerangkan riwajat 

Guiana Ing 

iang me: 

pada tg 

a “usaha? 
Persit jang ttik beratnja ditudjukan 

menolong keluarga 
jang ditinggalkan suaminja 

ketika TNI hidjrah kepedalaman pa- 

Usaha 
di- 

tersebut ke- 

  

utk. meninggalkan kota Georgeto 

Untungk:      

    
  

   

      

   

     
         

        

     

uan Sekali Ini? 
Rp M5 57372 25648 354928 168170 

3 Se NE 1332652. 278958 107314: 164774 
207890 172225. 148392 62448 | 206403 382408 184314 188396 
253941 84121 173338 390554/210359 77305 99023 80231 
49317 156670 372611 281631317550 86445 272546 158755 

242017 124549 262234 104284/296125 295055 21769 169794 
180249 361348...» 20879 162178 315691 297886 
211031 254940 2984 Pep oaa 111070 302164 27327 217276 
216000 114937 318766 257765 | 305069 95678 328472 64368 
22433 119518 12098 2455754 389566 377980 138922 367366 

227678 92340 262478 153459 | 385047 194648 325320 218304 
44493 156254 13267 255617/271988 158481 175406 251486 88583 Maa 14299188 190908 367624 140819 

& pat 3 A 3315311 64935 306374. 226074 
2 247774 200131 203634 247342 

81772 1 4770 2216959 252721 34253 321121 62767 224218 320195 1216959 252721 34253 321121 
247786 235163 306820 776 217351 132687 72471 216744 
161164 23667 136721 281018/.73958 190748 71165 142605 
103235 258694 332964 - 987751109272 241886 75444 276317 
71335 199650 261609 303791) 38530 121927 104407 219391 

168527 383962 371560 171960) 173220 348343 S4617 170080 
276707 337302 310307 337292 |29241U 42060 306970 120480 
312815 164769 195622 | 60954 167671 176547 123885 
308642 115045 - 17387 70393295404 386476 378225 299693 
273246 205527 261192 17244) 46245 270296 108808 110282 
1145068: 107521 370977 178306 “81968 282780. 89585 298394 
95284 277246233446 23951 126490” 263596 145331 276061 

' 297025 - 337856 128906 953061 65976 409969 208156 180030: 
202614 339053 203540 100777 90008 159050 173780 70389 
76653 149515 145036 223881) 36262 279964 115406 179636 
362204 180360 38821 173782/226022 89424 193844 80208 
43062 165821 205475 788231365007 53494 56971 205697 

131050 97855 260506 349014) 52341 149960 279136 120019 
262892 144397 260555 409997163810 270263 305018 87561 
342050 300075. 74292 84281/218070 70520 205286 146960 

3 “31325538 242833 - 232911 215596 
Rp. 500—- -  - |204633- 81503 45322 183805 

81351 80253 105296 158401336323 375613 408712 86606 
125842 330236 -.72905 180736 1269329 273072 30950 204084 
192329 215136 105878 97995) 60754 349353 255910 187398 
366674 119464 243803 1li6iO| 96015 190151 344852 369405 
194021. 37680 364081 276486 281859 347789 231973 121184 
114286 282464 50191 159933349584 190557 152401 144479 
52168 305357 233223 197685235839 47374 358064 78235 

199737 158277 185276 227304229088 350007 14680 353455 
236656 183019 390460 285887317637 170197 114718 15172 
406488 359525 122248 70634/188462 103982 248883 74572 
45346 357398 204609 372736|/ 344158 359426 204195 
94286 114162 261780 233478/287325 116952. 16583 321887 

354819 303132 64562 2397361 39652 400200 346524 10731 
264604 89528 268434 27223 116658 194056 53712 255012 
349466 100027 29 SI (Bersambung). 
Ta TA TA KALA LL LI 

al 

“ 

boleh djuga tidak. Djika bimbang, 
ini bukan hanja sedang musimnja orang 

  

       

   
    

  

   

golongan jang ..butahuruf” 
sobat2nja bahwa dia p'nt 
istilah sehari2 terkenal 
Banjumas disebut ,,ndip 
menundjukkan seolah? dirinj 
pnter dansa. Sekalipun 
Memang, tuan! Kak 

Nah, soal dansa! Terus 
Sedjak saja mendjadi anggauta ,.J 
nama mendjadi ,,Indonesia Muda” 
.buaja” dansa. Begitu bes 1 
dalam hati ketjil saja 
sebenarnja. Althans kal 
pada waktu saja senang 
memiliki sex-appeal " 5 

ang ini se Tetapi sekar 
mulai seperti djeruk purut. Dibe 
ditumbuhi rambut. Rada2 bot 
djuga rada2 gemeter. Pende 
Saja sudah tinggalkan 

- Kalau orang2 Rar 
mengatakan kedjudju 
Lain halnja dengan k 
jang termasuk. sudah tua, 
Rupa2nja dia baru sadja 
pergi dansa. Ini terang, « 
Ada kalanja mengatakan 
pergi dansas oem 

Tjoba tt ati 
dengan maksud2 ent 

Selain itu dari pandangan saja 
lihat ,.gejat-gejot” diatas dansvioer 
lebih muda umurnja, kok tic 
njebut” kata pribahasa' Djawa. 

3 & 

    

    
   

   

      

    
   
   
    

        

      
   

  

   
    

   

      

   

   

   

   
   
   

   
   

  

tara orang jang menganggap dansa 
an saja, dia sebenarnja termasuk 

“dansa. Tetapi atjapkali tjerta pada 
“Tjerita bohong atau jang didalam 
'mat ,umuk” dan didalam dialect 

ata2 hanja untuk kebanggaan. Untuk" 
tidak ketinggalan .,djaman”. Tandanja 

“Gekali lagi) dia butahuruf dalam hal dansa. 
(osong suaranja lebih keras. 

S terang sadja saja ini dulu senang dansa. 
Jaya” sampai pergerakan itu ganti 
saja termasuk Orang jang d'sebut 

ja nafsu saja untuk berdansa, sampai di- 
4 menjimpang dari maksud dansa jang 

| 'tu dimaksud sebagai .,seni”. Sebab, 
lalu memilih partner jang aju. Jang 

serapa bagian kepala saja sudah tidak 
Perut saja gendut. Berdiri terlalu lama 
| sudah tua. Pun sudah beranak-isteri. 

“tidak sembunji2, antara lain selalu 
isterinja, atau isterinja dibawa serta. 

2 kita. Ada beberapa kawan saja 
sudah gendut. Anaknja sudah lima. 

   

dengan. 

      

  

Pu, kasih Dan    s5. 

  

Ra 

    

   

  

   

  

    

  

lung hari Senin Presiden Su- | 
a.l. meniz “bahwa isteri se- | 
geliefde dan aad” seperti. 

ak dapat m je- 

api suami 

diantara anggauta2 Persit, bertam- 
tugas itu, maka itu berarti sua- bah mendalamnja “pengertian tun- || 

tu sumbangan jang besar bagi ne- tang kebersihan, pendirian kursus? 
| gara dan masiarakat. Demikianlah PBH, meluasnja pekerdjaan : 

nitaan, pendrian 27 S - 
man Kanak2, Seko Rakjat, per 
pustakaan, rumah2 yatim-piatu,  :u- 
.mah2 invaliden dan usaha2 laianis 
jang berfaedah 
tara seumumnja. 7 

Selandjutnja o-eh Nj. Nasution d' 
kemukakan, bahwa keadaan asrania 

| tentara sangat menjed hkan, sehirs-. 
| ga dapat meroscikan moreel dan ke- 
sehatan tenara kita.” Karena kesu 
karan2 jang hanja dapat dirasukan 
oleh isteri2 tentara amat banjaknja. 
sedangkan djaminan2 sosial dari ten 
tara sendiri tdak mentjukupi, maks 
dikerahkanlah icnaga Persit seketar 

  

an anggauta2nja. 

Sesudah ' mengemukakan, 
pensiun dan uang duka tentara dja- 
uh lebih rendah dari pada pegawai? 
sipil jang gugur dalam mendjzian- 
kan kewadjibannja, maka Nj. Nasu- 
tion mengharapkan kepada "Presiden 

tentara kita jang pada umumnja de 
wasa ini amat menjedihkan. 

Sambutan Bu Karno. 
Sehabis istirahat Nj: Fatmawati 

Sukarno sebagai pelindung Persit 
berpidato antara lain, bahwa ,.keta- 
bahan hati jang diliputi kesabaran 
diwaktu ditinggalkan suami  karenz 
tugas dimedan bakti, sungguh meng- 
gembirakan. Dibalik itu tampak pu- 
ja titik2 terang jang memperlihat- 
kan semangat persaudaraan jang su- 
bur dikalangan Persit”, demikian Bu 
Karno. Selandjutnja Bu Karno me- 
ngandjurkan agar supaja Persit be. | 
kerdia-sama dengan organisasi wa- 
nita lainnnja dan anggauta masjara- 
kat umumnja, supaja Persit terhin- 
tar dari bahaja terasing dari rak/at. 
'ang terpenting dalam usaha Persit 
— demikian Bu Karno —- jalah 
nembentuk persatuan jang timbul 
karena rasa kasih-sajang untuk da- 
sat mengangkat dan. memperbaiki 
tingkat hidup djutaan wan'ta djela- 
a diseluruh pendjuru tanah air. 
Persit dapat bertindak sebagai pen 
lorong jang diiringi bukti, bahwa 
Persit benar2 bertindak dengan Der- 
suatan. Dan hendaknja dalam me- 
»gedjar tjita2 sosialnfa Persit bu- 
sanlah semata2 radjin menghadiri 
dinner” dan ,,lunch” sadja. Lagi 

yula, 'antai dansa dan ' mode-show 
idaklah termasuk “dalam daftar nsa- 

“Ia perdjoangan Persit. Bw Karno 
selandjutnja mengemukakan. bah- 

.wa dalam lapangan pendidikan bagi 
Persit masih terbuka lapangan jang 
sangat luas dan meskipun andaikata 
semua anak tentara telah mendapat 
sekolah2 jang dikehendakinja,  na- 
mun tanggungan isteri tentara ma- 
sih tetap lebih berat dari pada is- 
teri2 lainnfa. Demikian antara lain 
pidato Bu Yarno. 

|. Sambutan Presiden. 
Sebagai pembitjara. terachir tam- 

pil Presiden Sukarno, jang antara- 
nja menjatakan tidak setudiu dengan 
filsafah almarhum Adolf Hitler ten- 
tang kewadiiban seorang isteri. Me- 
nurut Adolf Hitler, maka kewadii- 
ban seorang isteri ada 4 matjam, 
ialah Kirche, Kiiche,- Kleider und 
Kinder  (Geredja, Dapur, Pakaian 
dan Anak). & : 

Menurut Presiden, seorang wani- 
ta mempunjai tugas jang lebih pen- 
ting dari pada, jang dikemukakan 
oleh Hitler itu, apalagi isteri seorang 
tentara seperti anggauta2 " Persit. 
Presiden menjatakan lebih setudju 
lengan pendapat Dr. Mery Stophes 
ang menjatakan, bahwa seorang is- 
teri harus bisa - mendjadi moedertje 
Ibu), geliefde (djantung-hati) den 
kameraad (kawan) bagi sang suami. 
'tulah sifat-sifat seorang isteri jang 
sedjati! Demikian Presiden “Sukar- 
no. Isteri jang demikianlah jang da- 
pat mengabdi dan memenuhi tugas 
Bangig dan negara dan djika ang- 
sauta2 Persit dapat bersikap demi- 
kian, maka itu akan merupakan sua- 
tu sumbangan jang besar bagi nega- 
ra dan masjarakat. K 

  
Ikut pikirkan nasib negara 

Selandjutnja Presiden mengandjur- 
kan djanganlah hendaknja mendjadi 
suatu ,,damesbeweging”- dan bahwa 
tidak tjukup kalau usaha2 Persit ha- 
nja ditudjukan kepada usaha2 sosi- 
al, akan tetapi harus ikut mem'kir- 
kan nasib negara, ikut memikirkan 

“konstitusi apa jg. harus kita bentuk 
nanti. Mengenai pemberian pimpi- 
nan ia mengandjurkan, bahwa dja- 
nganlah hendaknja memberi sadja 
kepada isteri peradjurit, melainkan 
mereka itu harus diadjak bersama- 
sama didalam segala usaha, agar su- 
paja Perst bisa mendjadi gerakan 
dari semua untuk semua. Demikian 
Presiden Sukarno. menutup pidato- 
nja. Resepsi diachiri dengan pertun- 
djukan tar'2an oleh perkumpulan 
kesenian Mardi Bekso Iromo. Rom- 
bongan Presiden jang berangkat pa- 
da djam 8 pagi dari Djakarta, tiba      

   , orang jang sudah tua itu kalau saja 
“dengan wanita: apa lagi jang djauh 

idak pantas. Sepet ,,dipandangan mata”. .,Ora 
| Semata2 tampak d'a hanja menuruti 

nafsu birahinja beleka. Biasanja, sehabis dansa dia lekas2 pergi ke ka- 
mar mandi mentjutji muka, . 
atau gintju. 

Nah, ,buaja dansa jang 
membangun rasa birahi. Dia p 

dansa2 bisa d'djamin pada lain 
pang lagi. Me nan 

Saja tidak anti dansa. Djuga 
pernah merasakan bagaimana 
sadja, pakai kire-kire dong! 

   
Ts 

  

  

    

  

   
   

  

  

akut kalau2 d'mukanja melekat bedak 

terlambat” ini benar2 hanja berdansa untuk 
endjusta terhadap keluargania. Sesudah 

tu akan berbuat jang lebih menjim- 

tidak terlalu pro. Sebab saia sendiri 
nja mendjadi ,,buaja dansa”. Tjuma 

Uu umur sudah landjut, stop!! Serah- 
kan perkara dansa kepada jang mash muda-muda sadja! Tetapi kalau 
100 pCt. njonto orang Barat, mau ngotot dan terus kerandiingan dansa, 
djangan sembunji2 dengan nioniah. Adjak ikut serta. 
marah. kalau nanti diatas dansvloer lantas tukar wanita untgf part- 
HER. bosan Gentan 

Tetapi djangan 

Ng Ki Bloko Suto. 
EA EA IA TT 

kembali di ibu kota sorenja  djam 
17.00 liwat dengan pesawat terbang 

(Antara). 

HARIAN SINGAPURA 

Standard” mewartakan 

Sabtu bahwa Djepang dalam tahun 

ini akan membeli lebih banjak karet 

dari Malaya daripada tahun jl. Ha- 
rian tsb mendjelaskan bahwa ketera 

Nk 

lah berangkat kembali ke Djepang 
dalam minggu jl. Menurut  Hokxari 
dalam tahun jl. Djepang telah meng   import karet Malaya sebanjak 48.000 

Kn 
Windon Persit | 

bagi keluarga 1ten-| 

untuk dapat meringankan pendeta 

bahwa | 

akan: perbaikan keadaan asrama? | 

pada hari 

ngan ini didapat dari K. Hokaris pe | 
mM mpin misi karet Diepang jang te 

  

  

” Dr. SARVOPALLI RADHA 
fat India jang terkenal pada masa 
dilapangan 

pertama dari Republik India. Bia 

| djunginja 

nalah Radhakrishn 

| Setelah ia lulus sebagai Sardja 
na dalam Filsafat, Radhakrishnan 
untuk beberapa waktu mendjadi 
pembantu guru-besar Filsafat pa 
da Presidency College di Madras, 
dan ditahun 1916 ia diangkat 
mendjadi guru-besar dalam Ilmu 
Filsafat. Dua tahun kemudian ia 
pergi ke Mysore: sebagai guru-be 
sar dalam Ilmu Filsafat pada Per 
|guruan Tinggi disana. Dari My- 
sore Radhakrishnan pindah ke 
Calcutta University, dimana “ia 
diangkat mendiadi guru-besar Uni 
versitet ,,George V” dalam ilmu 
Filsafat, satu djabatan jang di 
pegangnja dari tahun 1921 sam 
pai 1931. Pada tahun itu diberi 
gelar ,,Sir” oleh Pemerintah Ing- 
geris. dan sampai India merdeka, 
ia terkenal sebagai Sir Sarvopalli, 
Setelah India merdeka, seperti di 
lakukan oleh banjak orang India. 
gelar pemberian Inggris itu di- 
buangkannja, - dan. dinamakan 

Dr... Radhakrishnan sadja. , 3 
Radhakrishnan adalah seorang 

anggota Panitia Internasional utk. 
Kerdjasama Intelektueel dari Li- 
ga Bangsa-bangsa (Volkenbond). 
Ditahun 1929 ia diundang untuk 
mengadakan pidato, Hibbert Lec- 
tures, di Oxford, pada masa wak- 
tu itu satu kehormatan istimewa 
jang diberikan kepada seorang 

cahli filsafat India. Dua tahun ks- 
| mudian ia meninggalkan Kalkuta 
-untuk mendjadi Wakil-Kanselir 
dari Universitet Andhra. Dan di- 
tahun 1936 ia mendjadi seorang 
India , pertama jang dipilih seba- 

. gai guru-besar pada Oxford Uni- 
versity di Inggeris, ketika Radha- 

ikrishnan diangkat mendjadi gu- 
ru-besar kullijah Spaulding dalam 
ilmu Agama dan Ethika. 

Selandjutnja Radhakrishnan 
mendapat kehormatan lasi seba 
gai orang India pertama jang di- 
pilih mendjadi Anggota dari Aka 
demi Inggeris dibulan Juli 1939. 
Pidato-pidatonja pada masa itu 
telah menjebabkan ia mendapat 
gelaran .,Duta Besar Intellektueel 
dari India”. : i 

| Tetapi selama tahun2 belakangan 
perhatiannja mulai besar terhadap 
pertjaturan politik dinegerinja. Dgn. 
lahirnja India sebagai negara mer 
deka, Radhakrishnan mewakili In- 
dia dalam Unesco sedjak organisasi 
itu terbentuk. — Ditahun 1948 ia di 
pilih mendjadi Ketua Dewan" Exe- 
kutif Unesco. 

Radhakrishnap dibulan Djuli 1949 
sekonjong-konjong — mendjadi diplo- 
mat, dan mendjadi duta besar India 
di Moskow. Sebelum  diterimanja 
djabatan ' ini Radhakrishnan menja- 
takan bahwa ia mau  menerimanja 
dengan sjarat, bahwa ia dibolehkan 
meninggalkan Moskow bilamana sa 
dja dikehendakinja, hingga ia dapat 
melandjutkan memberikan  kuliah- 
kuliahnja di Oxford. 

Radhakrishnan terkenal seba 
gai Diplomat Keliling, sebab ia 

. tetap berkeliling antara Moskow, 
London, Oxford, Paris dan India. 

Sewaktu ja mendjadi Duta Be 
sar di Moskow, dan ,,Perang 
Dingin” sedang memuntjak, Ra- 
dhakrishnan dapat mengrdakan 
pertemuan dengan Stalin, dan de 
ngan ,fcrus-terang nemperkata- 
kan masalah2 je dihadapi dunia”. 
Pada umumnja ia sangat populer 
di Moskow, dan diterima 
Stalin baik ketika baru datang 
sebagai Duta-Besar, maupun keti 
ka akan pergi lagi ketanah airnja. 
Ini adalah satu kehormatan luar 
biasa didalam kalangan Duta-duta 
Besar di Moskow pada waktu itu, 

Radhakrishnar meletakkan djaba- 
tannja sebagai Duta Besar untuk 

  
  

oleh 

  
Pasukan2 Amerika jang ditempatkan di Djerman-Barat, sekarang djuga 

| diperlengkapi derigan pembom2 tanpa pengemudi dari type ,,Matador”. 
Pada gambar: sebuah dari ,,Matador” tadi, waktu akan dikirim dari Bal 

T —Timore (Smerika) ke Djerman. 1 

Kenalkan: Dr. Sarvo- 
palli Radhakrishnan 

Dari Seorang Ahli Filsafah Mendjadi 
: Wakil Presiden India . 

KRISHNAN, sebrang ahli filsa- 
ini, 

akademi dengan men djadi 
negara untuk berbakti kepada negerinja 

Rep Sar vopalli lahir ditengah satu keluar 
jang miskin tg. 5S September 1888. Sekolah jang mula2 dikun 

ialah Sekolah Kristen Amerika jang terdapat didesanja. : Lepas dari sana ia pergi ke Madras Christian College, dan disa- | 
an menerima deradjat baccalaureat. i 

sedikit banjak mirip 
Carthy. Dan diatas 
Partai R ik (G 
gambar 

Sesuatu gambar karikatur ada ka- 
Janja' terlalu membesarkan kenjata- 
an jang jang sebenarnja, tapi kar'- 
katur jang dikutip oleh surat kabar 
jang ternama seperti ,,New York 
Times” itu mempunjai arti jang chu 
SUS. Eu 

Ia menggambarkan kebingungan 
Amerika sekarang: terutama dikala- 
ngan Partai Republik, jang terom- 
bang-ambing antara aliran Mc Car- 
thy dan aliran Partai Republik ,,jang 
sebenarnja” jang dwakili oleh Ei- 
senhower -s. 

| Untuk memberikan sedikit gam- 
Ibaran tentang akar2 dari Mc Car- 
|thyisme dan sebab2 jang menjebab- 
ikan kuatnja pengaruh ' Mc Carthy, 

| Dalam harian ,,New York Times” 

| mana tergambar se-ekor gadjah (lambang partai Republik) dengan dua kepala. $ 
ada kepala dari Presiden Eisenhower, dan lainnja mirip dengan kepala Mc.- 
djah tsb. jang dalam dunia politik Amerika Serikat merupakan simbool dari 
— Grand Old Party) duduk Uncle 

oleh bidan, daripada diluar kota. 

  
ton dan karet Indonesia sebanjak 42. | 

ret dari Malaya adalah memuaskan 
dan djika mutu karet Malaya seka- 
rang dapat dipertahankan maka pa 

  

telah menukar pekerdjaannja 
seorang diplomat dan ahli 

sebagai Wakil-Presiden 

dibawah ini akan kami muat rirg- 
kasan dari tulisan? jang kita ambil 
dari madjallah mingguan Inggeris 
The Observer” dan madjallah bu- 
lanan dari golongan sosialis - di 
Amerika Serikat ,,Monthly Review”. 

Beberapa waktu jang lalu Attor- 
ney General (kaicu di Indonesia 
pangkat tsb sama “dengan Djaksa 
Agung) Herbert Brownell telah me 
nuduh bekas Presiden Trunian, bah 
wa bekas presiden Truman ketika 
ia memegang pemerintahan telah 
mengangkat Harry Dexter “White 
dalam kedudukan penting di kemen 
terian luar negeri, walaupun menu- 

    
mendjadi tjalon Congres untuk: wan 
k'I-Presiden dibulan April 1952. Ta ! 
adalah satu-satunja tjalon, dan dipij 
'ih dengan suara bulat. : 

Setelah mendjadi Wakil-Presiden, ' 
Radhakrishnan mengelilingi dunia | 
sebagai Langlang Buana, dan pada 

achir 1952 ia melantjong diseluruh" 
Eropa. Dikundjunginja Kairo, Ro- 
ma, Djenewa, Bern, Berlin dan 
  

Bonn dan bertemu dengan  djago- 
djago intellek disemua kota ini. 

Bulan Mei dan Djuni 1953 Rad- 
hakrishnan mengundjungi Amerika 
Serikat dan Kanada sebagai tamu 
dari dua negeri besar di Amerika 
Utara itu. Ia ternjata tamu jang sa 
ngat populer di Washngton dan 
Ottawa. 3 

Radhakrishnan mandjadi tuap ru- 
mah bagi Richard Nixon, sewaktu 
Wakil-Presiden Amerka Serikat ini 
mengundjungi India di bulan Descm 
ber tahun jang lalu. 

Hari Kesehatan Sedunia : 
  

80 Djuta Rakjat Butuh 
150 Ribu Orang Bidan 
Djumlah Bidan Seb anjak Itu Baru Bisa 

| Ditjapai Dalam Tempo.600. Tahun 
— PANITIA HARI KESEHATAN SEDUNIA, dalam siarannja 

ihari Rebo ini, setelah menjatakan, bahwa usaha pemeliharaan ke- 
sehatan rakjat harus dimulai dengan pengawasan benih jang kelak 
akan mendjadi manusia, dan setelah menguraikan peranan bidan 
dalam usaha ini, menerangkan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan 
80.000.000 djiwa dengan rata2 3.000.000 kelahiran tiap tahunnja, 
di Indonesia dibutuhkan I.k. 150.000 orang bidan, jaitu djika tiap 
bidan setahun menolong kira2 200 persalinan. Setelah menjatakan, 
bahwa tiap tahun jang lulus dalam udjian bidan (idjazah C) adalah 
Lk. 150 orang, dikatakan, bahwa menurut perhitungan sepintas lalu 
baru dalam waktu 600 tahun Indonesia akan dapat mentjapai djum- 
lah 150.000 itu, dan itupun kalau selama 600 tahun tidak ada bidan 
jang mati. Tidak didjelaskan berapa djumlah bidan di Indonesia 
diwaktu ini. 

Guna memperketjil djumlah ke 
kurangan akan tenaga bidan beri 
djazah C tadi, dikatakannja, bah 
wa sebagai pertjobaan, Pemerin 
tah mulai menjelenggarakan pen 
didikan penolong bersalin jang 
memakan waktu djauh lebih ku 
rang daripada pendidikan bidan 
beridjazah C. Penolong bersalin 
ini nanti, setelah selesai pendidi 
kannja, akan dipekerdjakan di 
daerah2 jg sangat membutuhkan 
tenaga penolong persalinan dan 
mereka akan bekerdia selalu di 
bawah pengawasan bidan Peme- 
rintah didaerah itu tadi. Dengan 
usaha tsb. Pemerintah berharap, 
agar lambat laun pertolongan per 
salinan dapat diselenggarakan de 
ngan tjara jang methodis dan 
mengachiri adanja dukun2 jang 
tidak berpendidikan sama sekali. 

|. Kewadjiban bidan. 
Kewadjiban bidan ialah melak 

sanakan pertolongan persalinan 
setjara methodis. Boleh dikata- 
kan, bahwa di Indonesia persali- 
nan dikota2 lebih banjak ditolong 

Didesa2 para dukun masih tetap 
melakukan pekerdjaan mereka de 
ngan leluasa... meskipun mereka 
sudah mulai bekerdia dibawah 
pengawasan bidan. Sudah selaiak 
nja pertolongan persalinan dilak 
sanakan oleh bidan, karena bidan 
telah mendapat pendidikan seda 
lam-dalamnia chusus untuk peker 
djaan itu. Dimana bidan mengha 
dapi keadaan luar biasa dalam 
persalinan jang tidak dapat dise 
lesaikan sendiri, maka ia akan 
segera minta bantuan dari dokter. 

Usaha pemeliharaan kesehatan 
rakjat harus dimulai dengan penga 
wasan benih jang kelak akan men- 
djadi manusia. Oleh karena pertum 
buhan benih dan perkembangannja 
didalam badan manusia adalah ier:' 
masuk dalam soal kebidanan, maka 
tepat sekali, bahwa pengawasan ter 
hadap kesehatannja dilakukan oleh 
b'dan. Bidan harus berusaha mem- 
berikan bimbingan kepada si-ibu 

  

Sebelum bin. September tahun jl. 
000 ton, sedangkan dalam tahun ini | Djepang telah menemui sedikt rin- | kan, 
Djepang akan mengimport dari ke-| tangan dalam mengadakan perdaga | ret tiruan ja'ni untuk hasil2 industri 
dua negara tsb. kira2 100.000 ton ka| ngan karet dengan Malaya disebab | karet 
ret dalam perbandingan kira2 sama| kan oleh penjortiran dan pengepakan | 
seperti dalam tahun jl. Selandjutnja | jang djelek dan djuga kiriman2 ka- 
ia mengatakan bahwa tjara menjortir | ret jang telah diterima berbeda dari 
dan mengepak dim. pengiriman ka- | tiontoh2 pada waktu pemesanan. Te 

  

tapi perhubungan Djepang sekarang | 
dengan Malaya sangat baik dan Dje 
pang barharap dapat melandjutkan 

saran karet alam terdjamin bagi Ma perdagangan ini dalam djumlah 1g 
laya, 

  

lebh besar, demikian Hokari, bje- 

  

.anak (foetus) 

untuk mengetahui: a. umurnja per- 

dan harus mengawasi agar bakal 
anak jang dikandung oleh si-ibu itu 
dapat tumbuh sesehat-sehatnja dar 
sebagai semestinja. Guna melaksana 
kan pengawasan itu, pertama diada 
kan pemeriksaan badan dengan sek 
sama dan diusahakan akan terpel'- 
haranja kesehatan badan ini. Ke- 
dua, diperiksa apakah bentuk pang- 
gul sesuai dengan ukuran2 jang nor 
mal, dis. Kemudian keadaan bakal 

diperiksa dari luar 

hamilan: b. adakah kelainan pada 
perhamilan, umpama adakah bakal 
anak lebih dari satu? c. apakah le- 
tak bakal anak baik? Apabila tidak 
baik (melintang), ini segera dibetul- 
kan, d. apakah bakal anak itu hidup 
dan bergerak? 

Pemeriksaan badan. 
Dengan memeriksa badan dan 

perhamilan si-ibu, bidan biasanja 
dapat mengetahui atau mengira- 
ira, bagaimana kelahiran akan 
berdjalan kelak. Dimana dikira 
akan terdjadi « kelainan2, bidan 
dapat berusaha dan berdjaga-dja 
ga minta bantuan dokter, agar 
dapat diberikan pertolongan jang 
sebaik-baiknja. 

Setelah persalinan liwat, bidan 
wadjib mengawasi kesehatan si- 
ibu diwaktu nifas, agar waktu 
nifas ini berlaku dengan selamat. 
isamping itu ia harus mengawa 

si kesehatan si-baji sampai pusat 
nja sembuh sama sekali dan agar 
tidak timbul infeksi, jang dapat 
mengakibatkan peniakit tetanus. 

Setelah waktu nifas berachir, 
bidan harus mengawasi kesehatan 
si-ibu dan terutama harus membe 
rikan perhatiannja kepada air 
susu ibu. Tjukup banjak dan tju 
kup kentalkah air susu jang me 
rupakan makanan baji jg teruta 
ma itu? 

Pada anak oleh bidan diperhati 
kan tumbuhnja badan dengan dja 
lan mengukur pandjang dan me 
nimbang berat badan si-baji, me 
ngawasi perkembangan | tulang2- 

Djepang Akan Beli Lebih Banjak Karet Kita 
Hokari selandjutnja menerang 

menggunakan sangat sedikit ka 
pang, 

dan kimia jg. istimewa. Ren- 
tjana mendirikan paberik karet: tiru- 
an di Djepang kini dipertangguhkan 
pelaksanaannja, — Achirnja “ Hokari 
menegaskan bahwa baik di Malaya 
maupun di Indonesia misinja telah 
menemui penerimaan baik dan ses 
gala keterangan jang telah- diminta 
telah diberikan dengan lantjar. (An- 
tara — Reuter), 

4 

diri 

rut Brownell, Truman pada waktu 
itu betul2 mengetahui bahwa Dex- 
ter White adalah mata? komunis. 
: Oleh kebanjakan orang perkara 
Dexter White jang menggemparkan 
itu diartikan sebagai siasat politik 
belaka dari pemimpin? Partai Repu 
blik Amerika Serikat untuk menu- 
tupi kekalahan2 jang dideritanja da 
lam pemilihan2 baru2 ini dan utk. 
mendjad kan momok Komunisme 
sebagai pokok jang penting - dalam 
pemilihan untuk kongres jang akan 
datang. 

Sebetulnja ada aspek lain dalam 
soal Dexter White ini jang orang 
kurang " memperhat kannja. Perkara 
mata2 Dexter White itu menggam- 
barkan perdjuangan mati?an di da 
lam Partai Republik di Amerika Sc 
r'kat dan perdjuangah itu selandjut- 
nja menggambarkan pertentangan jg 
hebat dalam kalangan berkuasa di 
Amerika Serikat. 

Dalam musim panas tahun jang 
lalu orang mendapatkan kesan, bah 
wa pemer'ntah Eisenhower pada 

  

tiap hari surat2 kabar di mg 
tor dari Wisconsin (Amerika Serikat) 

gama Katholik ini demikian litjin dalam mempergunakan kesempa 
berbagai kalangan di Amerika Serikat terhadap komunisme, sehing 

(ialah partai jg sekarang pegang pimpinan Pemerintah, dida 
kini ia dianggap salah satu tulang punggung jang penting. 

beberapa bari jang lalu ada dimuat sebuah gambar karikatur dj 

  waktu menetapkan suatu pendirian, 
bahwa satu2nja djalan jang bak 
untuk mengurangi pengaruh Mc 
Carthy ialah mengadakan usaha jg 
djauh melebihi usaha Mc Cartny 

dalam memburu-buru komunisme. di 
Amerika Serikat. Sebagai akibat pen 
dirian diatas itu ialah, bahwa sema 
kin g'at pemerintah Eisenhower un 
tuk melebihi Mc Carthy dalam usa 
hanja dalam soal komunisme, sema 

kin sengit pula pertentangan antara 
kedua golongan (ialah golongan Re 
publik sendiri dan golongan Mc 

Carthy jang sebenarnja djuga anggo 
ta Partai Republik) itu dalam Par- 
tai Republik. 

Bagaimana hasil usaha jang di 
djalankan oleh Eisenhower itu, olen 
penulis komentar dari ,,New York 

Times” jang ternama James Reston 
tgl. 21 Maret jang baru lalu in te 
pat dikatakan, bahwa dengan usa- 
hanja itu pemerintah Eisenhower, 
memang berhasil untuk merebut 
amunisi dari tangan Mc Carthy un 

tuk sementara waktu, tapi usaha 
tsb tidak dapat mengalahkan Mc 
Carthy untuk selamanja”. 

Mc Carthy menurut ,.Montniy 

Review” telah mengetahui betui2, 
bahwa di Amerika Serikat djumiah 
komunis tidak besar dan pengaruh- 
nja tidak seberapa. 

Pada dasarnja usaha untuk mem- 
buru2 orang2 komunis itu hanja se 
mata-mata taktik politiknja untuk 
mentjapai kekuasaan bagi dirinja 
sendiri. Seperti djuga tampak pada 
H tler dulu, Mc Carthy tidak me- 
ngetahui batas2 dalam mengediar 
ambisinja. Jang mendjadi tjita2 Mc 
Carthy ialah untuk memegang pe- 
merintahan sendiri dan dengan de- 

mikian mendesak Eisenhower, Brow- 
nell dan Dulles. 

Kaum indusrtialis tak ada jang 
ragu2 mengenai dasar2 sosio-ekono- 

mis dari pemerintahan  Eisenhower 
sekarang ini. Dua golongan - dapat 
dikemukakan jang satu dan lainnja 
mempunjai hupungan jang erat seka 
li. Disatu pihak jaitu  perusahaan2 
raksasa jang. mempunjai kekuasaan 
jang besar sekali di Amerika Seri- 
kat, diantaranja terdapat: Standard 

Oil, Chase National Bank, General 
Motors, M.A. Hanna & Co, First 
National Bank of Boston dis. 

Dipihak lain ialah jang biasa di 

sebut jagstocracy of wealth” (20i0- 
ngan ningrat-kekajaan) di A.S., ja- 
itu keluarga2 jang sangat kaja jang 

diseluruh negeri maupun didaerah2 
menduduki tingkat tinggi sekali da- 
kim hubungan sosial dan jang se- 
mendjak dulu kala berkuasa di da: 
lam Partai Republik. 

Dalam golongan jang terachir itu 

termasuk nama2 seperti . Rockejel- 
ler, Aldrich, Du Pont, Lodge dil. 

Jang merupakan soal sulit ialah 
mengenai dasar? sosio-ekonomis da 
ri Mc Carthy atau setjara luasnja 
Mc Carthyisme. Tadinja orang ku- 
rang. mengerti, mengapa seorang se 

nator biasa dari Wincossin jang di 
pilihnja didalam senat karena basa 
melalui bantuan dari golongan jang 
membantu Chiang Kai Shek dan 
pengusaha2- gula dan ' kekuasaan? 
daerah achirnja dapat mendapatkan 

kekuasaan jang dem'kian besainja 
dalam Partai Republik. 

Menurut 'analisa2 jang bertang-   gung djawab, maka golongan pen- 
ting jang membantu dan merupakan 
sumber kekuatan Mc Carthy ada- 
lah: 

Pertama, golongan jang kini biasa 
disebut . sebagai ,.Nouveauriches 
Americanus”, jaitu orang2 Amerika 
Serikat jang semendjak Perang Du- 
nia jang baru lalu dan tahun2 selan 
djutnja selama ,,perang dingin” men 

djadi kaja mendadak. Golongan 
orang2-kaja-baru ini terutama terda 

  

nja (emburi2 dan gigi), perkem 
bangan pantja-indera ' (aktivitet 
melihat, mendengar, menggerak- 
kan anggota badannja) dan djuga 
Keperluan, sehari-hari (buang air 
sesar dan ketjil). Untuk - mereka 
jang sakit dimintakannja kepada 
dokter pertolongan dan pengoba 
tan jang diperlukannja. Selain 
dari pada pemeriksaan badan, di 
adakan djuga pemeriksaan keada 
an pasien dan keluarganja' diru- 
mah. Bagaimana kebersihannja, 
apakah makanan jang digunakan 
tjukup mengandung bahin2 jang 
erlu untuk kesehatannja, apakah 

kano disekeliling rumah — tjukup 
bersih dan segar, apakah air mi 
num dan air mandi tjukuv baik 
nja dll. lagi. Penting pula diperik 
sa tjara mereka memelihara anak, 
anak baji dirumah, setelah anak2 
baji ini terlepas dari tangan bi- 
dan, Dalam segala hal tsb. diatas 
bidan. memberi petundjuk2 dan 
nasihat2 dimana  dianggapnja   perlu, 

| 

| 

...Mac Carthyisme Di Amerika. 
“ (Apakah Sifatnja Hendak ,, Menolong Amerika” Ataukah 
Hanja" Demagogie (Untuk Memperkuat Kedudukan Diri 
Sendiri ? —Mendapat Banjak Sokongan Dari Golongan 
Ber-uang - Industrialis2 Dan Oring2 ,,Kaja - Barus 

SUDAH SEMENDJAK BEBERAPA waktu lamanja ini 
Serikat tiap kali penuh memuat berita2 dan soal2 sekitar sena 
Me.Carthy, Senator jars bera 
tan dari adanja kechawatiran di 

“didalam Partai Republik sen 
Aunin peralan djuga Eisenhow er), 

Amerika 

Kepala jang satu 

2 
na ( op Sam dengan garuk2 kepalanja. Diatas 

b. tertulis ,,Uncle Sam's Dillemma” (atau kerepotan piki ran Amerika). n 

pat di Texas, pusat pertambangan 
miniak, dan golongan ini memberi- 
kan bantuan keuangan dan bantuan 
politk kepada senator Mc Carthy. 

Mengenai ,,nouveauriches . Ameri- 
canus” itu dapat dikatakan, bahwa 
selama Perang Dunia jang baru la- 
lu dan selandjutnja tahun2 selama 
berkobar ,,perang ding” antara 
blok Amerika Serikat dan Soviet 
Rusia banjak sekali timbul orang2 
jang kaja mendadak itu. : 

Terutama dalam 13 tahun jang 
terachir ini merupakan tahun2 jang 
membawa banjak keuntungan bagi 

kaum uang di Amerika Serikat. 
Orang2  milioner radja minjak di 
Texas dalam pandangan orang ba- 
njak mendjadi seperti para pelakon 
dalam tjerita Seribu Satu . Malam 
karena kekajaannja. Hal itu antara 
lain disebabkan, karena semakin pe 
satnja perusahaan2 minjak dan dju- 
ga dengan adanja politik padjak da 
ri pemerintahan terhadap perusaha- 
an2 minjak itu. 

Sifar jang karakteristiek dari go- 
longan  nouveauriches itu ialah si- 
fat2 jang hampir menjerupai sifat 
golongan  fasis: - reaksioner dan 
agressief. Dengan sendirinja  kala- 
ngan orang2 kaja-baru itu dalam 
masa perang dunia jang baru lalu 
ini membantu politik jang reaksio- 
ner dan agressief pula. Dan dalam 
hal itu mereka mendapat djalan da 
lam sikap dan politik jang didjalan 
kan oleh Mc Carthy. 

Golongan  orang2-kaja-baru “tu 
atau jang djuga disebut ,,parvenue 
capitalist” berdjuang keras untuk 
mendapatkan kedudukan jang lebih 
baik dan mendapatkan kedudukan 
jang menguntungkan jang hye 
kini hanja dipegang oleh golongan2 
kaja dan ,,aristocracy of wealth” jg 

membantu pemerintahan Eisenhower 
itu. , 

Kedua, disamping golongan-kaja- 
mendadak itu Mc Carthy mendapat- 
kan pula bantuar dari golongan di 
dalam partai Republik jang selama 
senator Taft masih hidup memberi- 
kan bantuan kepada senator tsb. Da 
lam golongan ini terdapat antara 
lain Colonel Mc Cormick radja su- 
rat kabar ,,Chicago 'Tribune” dan 
radja surat kabar lainnja William 
Randolph Hearst Jr. Golongan da- 
lam Partai Republik ini mempunjai 

kejakinan pula, bahwa tjara2 dan 
taktik jang didjalankan -oleh Mc 
Carthy itu adalah tjara jang sebaik 
nja untuk dapat mentjapai kemena- 
ngan dalam pemil'hhan2 menghada- 

pi Partai Democrat. 1 

Ketiga, dalam. kalangan agama 
Katholiek di Amerika Serikat terda 
pat pula golongan2 jang memberi- 
kan bantuan kepada Mc Carthy. Se 
bagai diketahui, Mc Carthy adalah 
beragama Katholiek. Sampai dima- 
na besarnja golongan dalam agama 
Katholiek jang membantu Mc Car- 
thy. sukar dapat dikatakan, tapi me 
nurut ,,The Observer” jang warta- 
wannja melakukan penjelidikan di 
A.S., terutama digolongan Jesuiten 
dari agama  Katholiek terdapat 
orang2 itu. Walaupun “dalam hai 
ini perlu ditambahkan, bahwa ma- 
djallah ,Commonwealth” jang di 
pimpin oleh seorang Jesuit, merupa 
kan satu madjallah Katholiek jang 
menentang tjara2 Mc Carthy. 

Ke-empat, golongan kaum intel: 
lektuil diantarafja termasuk puia 
penulis James Burnham.  Kebanja- 
kan dari golongan ini adalah bekas 
kaum komunis jang kini mempu- 
njai kejakinan, bahwa peperangan 
antara Amerika Serikat disatu pihak 
dan Sovjet Rus'a dilain pihak pada 
achirnja tidak dapat dihindarkan 
lagi. 

Pengaruh pada golongan2 
jang kurang puas. 

Oleh .,The Observer” gitambah- 
kan, bahwa tjara2 jang dilakukan 
oleh Mc Carthy itu menarik pula 
golongan banjak jang disebut ,,know 
nothings”, (jang tidak tahu apa2) go 
longan2 jang merupakan sumber 
baik untuk demagogi. Dengan demi 
kian dapat  d'katakan, bahwa Mc 
Carthy merupakan suatu tenaga jg 
mempunjai pengaruh untuk  berba- 
gai golongan jang tidak puas. 

Menurut madjallah ,,Monthly Re- 
view”, kelemahan dari Partai Demo 
crat dalam soal ini ialah, bahwa 
mereka ini djuga diwaktu jang lalu 
telah membesar2kan tjerita tentang 
bahaja komunis demikian rupa, se- 
hingga kini bagi kebanjakan orang, 
itu mendjadi pertjaja bahwa Mc 
Carthylah jang dapat memberikan 
pertolongan. Golongan Partai De- 
mocrat diwaktu jang lalu telah me- 
njebarkan tjerita2 jang berkelebih- 
lebihan mengenai komunisme. 

Bisa lebih berbahaja lagi. 
Keadaannja tentu akan mendjadi 

lebih bahaja lagi, kalau seandainja 
Mc Carthy dengan setjara demago- 
sis dapat menggunakan' kesempatan 
dari kegagalan2 jang dialami oleh 
pemerintahan Eisenhower sekarang 
ini, jang dimaksudkan ialah, sean- 
dainja Mc Carthy dengan  setjara 
demagogis menimbulkan harapan2 
jang tidak2 dalam lapangan rentjana 
sosial, misalnja dengan perbaikan 
rentjana dalam “pertanian. 

Tapi hingga kini ternjata, bahwa 
Mc Carthy diam sadja dalam soal? 
jang mengenai  kesedjahteraan dan 
kehidupan kaum tani di Amerika 

Serikat. Menurut ,Monthly Res 
view”, sebab jang utama dalam soal 
ialah, karena parvenue  millioners 
dan golongan ekstreem kanan dan 
golongan jang fanatik anti komunis 
di agama Katholiek, sanga, kolot 
pikirannja dan tidak mau tahu me- 
ngenai  perubahan2 dalam politik 
sosial. 

Sebagai diketahui diatas, Mc Car- 
thy merupakan daja penarik “ dari 
berhagai2 golongan, walaupun solo 
ngan satu dap golongan lainnia ti- 
dak bekerdja sama. Hania daja pe- 
narik dari Mc. Carly jang seperti   besi sembrani jang menjatukan me- 
rekg itu semua, 

- 
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"MENGGAMBAR MISTAR. 
di S.M.A. (Pedoman) 

(dengan 43 lukisan Rp. 3.-— ong- 

7 |ongkos kirim bebas. 
“ YAlamatkan kepada: 

| BORKRI — PAN. 
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. RADIUM o1L. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 

  

— Dalam :1 Djam Muda Kembali 
3lack Hair Oil) 

Spesial bikin item rambut dan bikin hbut. 
dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 

jatel. tidak: djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang “ata 10076 Garagai tidak luntur harga 1 Botol 

HORMON . Cosan: Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Na harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Sp 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Pan, boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

esial buat hilangkan item2 

PENWAR AN AT Singapore. 

World Fani Nota “Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: 
Paya Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 
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LUAR BIASA! 

  

Sebuah film Japan/f 
jang bernilai tinggi 

INI MALAM PREMIERE 

$ ACADEMY 

(u. 17 tah) 
GRAND PRIZE WINNER — 

VENICE FILM-FESTIVAL ! 
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(Best Foreign Film) 
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DIRK BOGARDE — KAY WALSH — 
| ELIZABETH SELLARS - 

Perempuan itu jang membikin dia mendjadi : tt 

Penuh sensatie ! 

1 : ' ! 

Da TAGAR FILM FESTIVAL 
Prize No. 1 dari la 8 (Worid's Best Film) 

Tim k i introducing the beauti “BEST FOREIGN FILM 

MANA MADHIKO KYO aa 
aa TOSHIRO MIFUNE i s2es7 rorfren rum 

: MASAYUKI MORI or Tue year” 

aa P3 Kan Yo aa 
5 aga 2 MESUKAT! HEBAT ! dan MENGGEMPARKAN ! 

GRAND NiMALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
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i N D R A 5.007.009.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
Pa Rome diwaktu dzaman dahulu ! 
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kos kirim Rp 0,50. Pesan 10 buku | 

|sero (aandeelbewijzen). 

BARU TERIMA LAGI: 

en SCOOTER jang 
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”"HEI N KEL” SCOOTER TOURIST 
1590 CC. 7,2 P. K. , : 

- Buatan pabrik "HEINKEL”, Djerman, jang termasjhur. | 
| Persediaan hanja beberapa buah sadja. 2 

Service Dealer : 

Super Radio Company N.V. 
TJABANG SEMARANG : DJL. S$ DUWET) 5 

PANGGILAN 
RAPAT UMUM LUAR BIASA para pemegang sero La V. AUE - 
& Co”, berkedudukan di Semarang, akan diadakan pada hari Kemis, 
tg. 22 'April 1954 djam 9 pagi dikantor Notaris Tan A Sioe di Se- 
marang, Djalan Purwodinatan Tengah 8. 23 
Air at 

PEMBUBARAN N. V. 
Para pemegang sero jang ingin menggunakan haknja suara (stem-, 
recht) dalam rapat itu,  diperingatkan untuk membawa surat2nja 
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Radja Dari Semua ' 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
jakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
mah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 

ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan uaak nan- 

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 
100960 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
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Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ......ocooWo coco oooooooo. Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 2.25 — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki .....ooco.oo.co—.oooooo » 10.— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, -Kukul, djerawat 

dah kekolntih ...i Waie aan eka enan tua ta Rp. 20— & ,, 10— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 Ka Naba aa » 10.— 
at bikih hilang rambut A5 ian anak akun a rehasna » 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.—: Zalf Ex26Em oo oncerneperses On na san ana snanan na 0 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ....oooooooo 2» 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ..................... » 50— 
Obat kenang manis Gia an Ke PA seba daa » 50— 

Obat sakit Entjok dan Linu-linu » 255 

  

Bennahacendengennan aan anenebaoannnadanaa ana 25.— Otat kentjing nanah, darah 
Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1025. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
sezuruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, : 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. Se- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja: 
kartay Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Peyinan 66, 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat rIok An,   

'Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 

| Hoo, Djl. Keplekan kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong. 

| pada waktu bersantap, ketawa, 

| dengan Dentofix seolah-olah Tuan 

Djl.. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 

Ojl. Pesuketan 60, PN Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, i 

. Sebotol Rp. 10-— dan Rp. 15.—   Selokan 

GIGI PALSU 
TENGAN, Dentofix. ta'dapat. bergo- 
aa bergeser atau pn terlepas. 

karena itu pakailah Dento- 
fix, supaja hilangiah rasa chawa 
tir Tuan akan gigi: palsu Tuan 

wahing atau  berbitjara, sebab |   
Rp. 20.—. ZALF Rp. 3.— SINI- 

PENA PAN kembali gigi Tuan jang 
aseli. 
Lagi pula Dentofix menghilang- 
kan bau-mulut busuk serta meng 
hindarkan. terlukanja elak-elakan. 
Dentofix dalam kaleng jang prak- 
tis. selalu tersedia pada semua 
apotik dan rumah obat. 
Importir: - 

N. V. Multipharma 
Menteng 23 — Djakarta. 

1 LOT Rp. Ana 19 Rp. I—, 
4. Rp. Se Trekkl. Porto VRIJ. 

“kentjing darah, nanah ? 
Rp. 20— URUNOL PILL tang- 
gung tulung. ' SAKIT PRAMP. 
SYPHILIS?? CERENOL PILL. 
Tanggung bisa bikin baik luka2, 
bengkak di kemaluan, gatal, bisul 

RO PILL,  MAAG 'PILL 4. 
Rp. 20.—— 'BUAH DADA LEM- 
BEK? BUSTERIN -PILL:- bisa 
bikin seger, kentjeng, montok 
Rp. 20— BUSTERIN EXTRA 
STERK Rp. 75— Sakit gula, 
nier, eiwit??? SUIRINE Pill 
Tanggung lekas bikin baik Rp. 
20.— VITANOL: badan lembek, 
dingin Rp. 20— EXTRA KE- 
RAS Rp. 60— RENA Dateng 
bulan tidak beres Rp. 58.— PUI- 
SJESRIN - PILL: ' Obat. koekoel 
1 stel Rp. 25.— Porto Rp. 3.— 
Prijscourant gratis. 
THIO GIOK GIEM 

Gg. Tengah 22 - Semarang. 

  

  

  
  

     

    

   

Satu2-nja alamat jang “terbaik di $ 
massa ini untuk atur pesenan 
aneka matjem « 

CHROOMN IKKEL STAALBUIS 

Pm 
jang bernilai klas satu. “ 

Kundjungllah showroom kita. 

Poots Product 

     
   Pasar Besar W. 29/31 5 

Telf. S. 4084—961 
TAMA TA. 

    

  

na Bertau Dengan Hurmat! 
Mulai nanti tg. 16 APRIL 1954, Toko Djamu Tjap DJAGO 

| di Aloon? KUDUS, dengan resmi berada dibawah Pimpinan 

kami sendiri. Harap Saudara2, Lengganan2, dan Toko2 — 
dapat langsung berhubungan dengan kami sendiri. 

Hurmat kami, 

A/n. NJOO HWAT BIE. 

NJOO DJIEM WAN, Kudus. |   
  

  

Djangan Susah Hati! 
Obat untuk penjakit gatal2 EX CEEM basah atau kering jg lama 
atau baru 10096 dapat disembuhkan oleh: ,,OBAT KENJATAAN” 
Rp. 5.— porto Rp. 1,50. 

Toko HO KIM YOE - Semarang. 
(Purwodinatan 1/22). 

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 
    | - PHARMA" 

Obat ini bermanfaat juar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 

Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghatal 
mendjadi Kurang d.l.I. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 
POTENSOL mb laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 

Sebotol Rp. 25.— 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Ta 25.— 
DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka. (TJAN- 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 10.— 

NO HAIR CREAM untuk hilangkar 
Rp. 10.— 
Perom HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

rambut. Sebotol 

HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Dialan Riau/ Ternate — BANDUNG 

(DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
- AGEN-A GEN: 

: Toko Obat Eng Tay Ho Pakaian 101, Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek   Selamat, “Tiirehon. 
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ORION- 
Jeanne Crain - M 

Kegemparan 

TNI aa DM, Bg. 

penuh Usa” II 
turut2 (dalam satu 

kissah jang dahsjat. 

  

            

   
   

    

  

Eh Pb MALAM DMB 

D)IMETROPOLE 5 7- 9.- (17 th) 
IHEleonora Rossi Dtago — A. Mazzari 

SENSUALITA" 
jerit wanita sunji jang diperrebut- 

kan oleh semua lelaki2! 

  

MEANWHILE, KOY HAS HEAKP THE 
EXPLOSION AND KETURNEP TO ME 
LANDSLIDE... 

TRIGGER, THAT 
LANPSLIDE SIIRE TORE UP This 
Nb LINE--HMM! WHATS 

cu) BE oF GOOp 
CHEER, MI55 

SME MIN HAS KAP ENED ELLEN! MAYBE 
TO PELAY WORK ON THE ENSRYTHING / 
TELEGKAPH LINE AGAIN, I- / 1s ALL, 
DON'T KNOW WHAT Ek po! NA, RIGHT! 

  

   

  

  

  
  

    

   

  

     

  

   THIS WIRE RUNS BACK HERE 
TOWARE THESE ROCKS, AND TIM 
OARE - NOT PART OF THE LINE! 

LOOK! THAT LANDSLIDE N BUT 1 SEE 
HAS TORN UPA WHOLE 
SECTION OF THE LINE! 

SOMETHING --N 
ELSE---THE 

PALOMINO HORSE 
OE MY GREAT 
FRIEND ROY / 

ROGERS! /9 

    
         

      

    

  

Kana TI: 
HUNDREDS HAVE ALREADY SAVED! NOW IS YOUR 
LAST CHANCE TO BUY AT SUCH TERRIFIC SA- 

YINGS THAT YOU CANT AFFORD NOT TO BUuv. 

COME IN. SEE YOUR SELF, POSITIVELY FOR LAST 

FEW DAYS ONLY. 

For Women: 
Mat crepef Prints" 29, 00 

  

  

  

Value 26.50 . BE aa ae 

Bemberg Prints 19 N 
Value 22,50jito 27.50. . » 

Organdie  Stoffels 16 ge 
Yalua 2030 “Ae en 3 

Full Voile Stoffels 138 an 
Value 20.00. .110e/m.. 3 

TAMEN S0A5 Kon na Plain Sean Rp. 15.50 mtr 

BERES 20 aa plain ........ Rp. 2125 mtr 
SHANTUNG LINEN ... 1156/m ......... Rp. 15.50 mtr 

SEVEN HEAVEN ...... 1S C/N lah Rp. 19.50 mtr 

MEDAN Dena 2 Mr Rp. 25.50 mtr 

ORGANDEE ...... England made ......... Rp. 9.50 mtr 

TOBRALCO ......... new prints ........ Rp. 16.50 mir 

NORBAR PRINTED “opo cetanantan Rp. 11.00 mtr 

LUXORA linen Lo... plat Mana Rp. 15.50 mtr 

ORGANDIE ...... spotted ........ Rp. 18.00 mtr 
SEE VER KAS Na Rp. 54.00 mtr 

NYLON. DIRECTOIRES ................... Rp. 26.50 each 

CENEERIU RENA Rp. 32.50 each 

PATIE-COATS ............... Nylon iis. Rp. 59.50 each 

NYLON BLOUSES ...... Re Rp. 80.— each 

LASTINA, bustehouders ........JJJ........ Rp. 19.50 each 

LADY-FORM bustehouders .................. Rp. 9.50 each 

BOMSEOOATS oa aa Rp. 33.— each 

BLOUSES ......... Amerika made ......... Rp. 33.— each 

Handkerchiefs . . . 2 

For Wen: 
Tropical-AIl Wool . . 82.50 su 

BAMBOO SHIRKSKIN Rp. 635.— mtr 

IMITASIE WOOL ............ Ban Aa Rp. 42.50 mtr 

IMIEKASIE “nii ninananan Bandung ......... Rp. 19— mtr 

BABY SEIRKSEIN Mono ee AA Rp. 22.50 mtr 

KASEMVERG BENEN Mn EL tata Rp. 12.50 mtr 

Ge REK an All eolers ......... Rp. 10.59 mir 

MIE RERE Le EA Rp. 6.50 mtr 

POPLINE PIJAMA “oo. Rp. 5.50 mtr 

TRUVAL SHIRTS ....... All sizes ......... Rp. 87.50 each 

PAKA ST KE Aa SLR Rp. 46.— each 

KONTAN. SEKS en ki Rp. 29.50 each 

PIJAMASS Li... ready made ......... Rp. 39.50 stel 

BA ONE an PA An Han Kan Rp. 132.50 each 

WOOLEN. JACKETES ......iiop acar iengotana Rp. 115.— each 

TOWELS kun na pastel colors ......!.. Rp. 13,50 each 

Ramn-Gokte 0. Rp. 112,50 se 
  

Hundreds of Other Items too, Numerous to Mention One 

By One. Come in! Take Advantage of this big opportuni- 

Check your needs Shop early for best selection...... 

    

  

    
  

  

  

Ini nah d. mb. R EX 
Rosemary Clooney — 1 

Anna Maria Al | 

»The Sta 
Abon   Film jang dapat succes' hebat. 
  

      

| DJAGALAN     
INI MALAM PREMIERE 

7.00 “9.00 (43 th.) 

Cecil B., DeMille's present, 

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

— -Chin, djika ada sesuatu jang 
telah terdjadi, sehingga menghalang- 
halangi lagi pekerdjaan lijn telegrap, 
saja tidak mengerti apa jang akan 
saja kerdjakan. « 

——. Djangap kuatir, 
'Mungkin semuanja baik. 

nona Ellen.   Serial itu Na belah de- 
ngar ledakan dan kembali ke 
tanah longsor. 
— Trigger. Itu tanah long- 

sor sungguh merusak lijn te- 
legrap. Hm. Apakah itu? 

— Kawat ini mendjurus kem 
bali kemuka bukit padas: 
sungguh2 bukan bagian liin te- 
legrap. 

Kovba: 

— Lihatlah. 
ini rusak semua bagian lijn telegrap. 

Itu sair longsor me 

Lang - Tetapi saja melihat lain lagi .. 

Kuda kawan karib saja, Roy   
Roy Rogers 5 

    

“1 

Type Pertj. SEMARANG”. 

Tanggal: 6 dan 7 April 

Cecil Parker 

1954 
Film J. ARTHUR RANK 

ul Believe In You 

Sebuah film drama utk. orarg? dewasa 

'1 

Idzin No. 1628/111/Ai/171, 

| i i 
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