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“Adlai Stevenson 
emilihan umum di Ame- 
jang lalu telah diadjukan 

       

ika. Serikat 

    

tai Demokrat, kemarin siang pukul 
5.00 telah tiba di Djakarta dengan 
awat K.L.M. 

“Djakarta ia disambut oleh wa- 
2 dari Kementerian Luar Negeri 

sumo Utojo, dan kepala direksi Ame: 
rika Didi Djajadiningrat, charge d'af- 
faires Amerika Serikat di Djakarta 
Hohonthal dan anggauta2 staf kedu- 
taan Amerika Serikat serta bekas 
Duta Besar Amerika Serikat di India 
Chester Bowles jang kini sedang ada 
di Djakarta. 

Kepada pers jang lengkap 
hadlir dilapangan terbang ia 
memberikan djawaban2 serba tje- 
pat dan pendek. Djawaban2 jang 
diberikannja paling banjak em- 
pat atau lima perkataan. Apa 
keperluannja datang di Indone- 
sia, didjawab: Untuk pendidikan 
diri sendiri (For selfeducation). 
Beberapa hari: Empat hari. Ba- 
gaimana -pendapatnja tentang 
hubungan Amerika Serikat de- 
ngan negara2 di Asia Tenggara? 
Didjawab: Baik dan akan men- 
djadi lebih baik. Bagaimana pen- 
Gapatnja tentang perdamaian di 
Korea? Didjawab: Saja berdoa 
(I pray). Bagaimana pendapat- 
nja tentang politik luar negeri 
Amerika Serikat, apakah masin 
tetap akan dilakukan bipartisan- 
policy? . Didjawab: Saja harap 
akan baik Tapi saja sekarang 
tidak ikut dalam pemerint: 
Dalam perdjalanannja itu' 

venson diikuti oleh Barry Bing- 
ham, penerbit dari  Louisville 
(Kentucky) Courier Journal, Wil- 
ham .Atwood, wartawan . dari 
Look Magazine, William Blair Jr 
pembantu Stevenson dan Walter 
Johnson, professor. dalam sedja- 
rah Amerika pada “perguruan 
tinggi Chicago. Selama di Indo- 
nesia Stevenson akan mengun- 
djungi Jogjakarta. Ia akan me- 
ninggalkan Indonesia - menudju 
Singapura tgl. 13 jang akan da- 
tang dan menurut keterangannja 

( mengundjungi India, Pakis- 
dan negeri2 lainnja dalam 

djalanannja pulang ke Ame-, 
rika Serikat melalui Eropah. 
Djum'at siang ini ia akan didja- 
mu makan siang oleh Menteri 
Luar Negeri Mukarto dan malam 
harinja Hohenthal “akan aa 
dakan resepsi untuknja. (Anta- 
ra). ' 

Djuga Di Indo Chi- 
na Penukaran 

Tawanan - 

       

SEORANG DJURUBITJARA da 
ri kementerian luar negeri Peran- 
tjis di Paris Rebo malam  membe- 
narkan, bahwa ada kemungkinan di 
Indo Tjina akan diadakan djuga per 
tukaran tawanan2 perang sesuai de 
ngan tjontoh di Korea. " Sementara 
itu djurubitjara tsb. tidak hendak 
mengakui, bahwa akan diadakan 
pembitjaraan2 untuk maksud -pertu- 

kandidat presiden oleh Par- | 

sonata, 

  
  

     
     SMG., 

    

telah diadakan upatjara sembahjang 
hum Stalin. Gambar perdana mente 
kuil. 2 

an atakan 

sekwen: Ket 

DALAM KONPERENSI pers 
buk agraria jang di 

pun jang akan terdjadi, 
sanakan. 

Seperti diketahui, di Sumatera 
Timur. terdapat daerah konsesi 
untuk tanaman tembakau dan 
perkebunan lama (overjarige ge- 
wassen). Selama - pendudukan 
Djepang dan masa revolusi -ta- 
nah2 tsb. dipergunakan oleh rak- 
jat dengan tidak teratur sehing- 
ga tanah2 itu sama sekali tidak 
dapat dipergunakan oleh sipeme- 
gang konsesi. Pemerintah ber- 

karena dipakai dengan tidak ter- 

karenanja harus ditjarikan pe 
njelesaiannja. Dengan persetu 
djuan pemegang konsesi, maka 

  

diperlukan oleh pemegang kon- 
sesi untuk. meneruskan perusa- 
haannja dah berapa luas tanah 
jang akan diberikan kepada pen- 
duduk. Ditetapkan, “bahwa dari 
tanah konsesi tembakau-430 ribu 

|ha dan dari tanah untuk porke- 
bunan Iama Ik. 13 dari djundah 
tsb.-diatas, akan diberikan :kepa- 
da penduduk. Menurut Menteri 
Rum, tanah jang seluas 'ini su- 
dah tjukup untuk memberi peng- 
hidupan jang lajak kepada peta- 
ni2 apalagi karena tanah di Su- 
matera Timur itu rata2 sangat 
subur untuk bertjotjok tanam. 

Masalah pemindahan penduduk. 
Akibat dari pada penetapan 

pemberian tanah kepada petani 
ini, maka timbullah masalah pe- 
mindahan penduduk, . jaitu dari: 
daerah2 konsesi kedaerah2 jang 
ditentukan oleh pemerintah. 
Djumlah penduduk jang harus 

dipindahkan ada 70.000 kelamin 
dan bagi tiap kelamin disediakan 

1.ha sawah “dan 2 ha ladang. 

Pembagian tanah dilakukan de-     karan tawanan2 perang itu. Dalam 
pada 'itu diterangkannja, bahwa per 
tukaran demikian itu dapat lebih 
mudah dilaksanakan di Indo Tjina 
daripada di Korea karena di Indo 
Tjina tidak terdapat djalan buntu 
difront, sebagaimana halnja di Ko- 
rea (UP). ? 

ngan djalan undian, jang sudah 

diundi ada 22:000 - kelamin dan 

5.000 kelamin jang sudah dipin- 
dahkan. Biaja. untuk pemindahan 
penduduk -. dari tanah konsesi 

tembakau menurut rentjana ber- 

djumlah 6 djuta rupiah. Dalam 

rentjana pemerintah tanah2 jang 

  

Utk Selesaikan 14-Okt. 
2 Djalan Bisa Ditempuh: Setjara Damai 

Atau Melalui Djaksa Agung: 
"atas Ta 

SAMPAI 

mbunan: 

PADA hari Kemis Xedjaksaan Agung telah me 
manggil delapan orang anggota parlemen untuk didengar ketera- 
ngannja berhubung dengan peristiwa 17 Oktober. Berkenaan dgn. 
peristiwa ini kedjaksaan agung telah mulai mendengar keterangan2 
anggota2 parlemen tadi sedjak m'nggu terachir bulan Maret. Be- 
berapa waktu 
Nasution, engar 
Wakil “parlemen, mr. 

Tambunan, atas pertanjaan me- 
nerangkan, bahwa ia baru2 ini 
telah mendapat panggilan djaksa 
agung untuk didengar keterangan 
nja. Kepadanja telah diminta su- 
paja memberikan keterangan ten- 
tang peristiwa2 disekitar 17 Ok-! 
tober. Es 

Diterangkan oleh mr. 'Tambu- 
nan selandjutnja, bahwa oleh se- 
kretaris parlemen telah ditanja ke 
padanja apakah ia 
tannja sebagai wakil ketua parle 
men merasa “ 'atany bahwa 
enam orang anggota parlemen 
akan idengar  keterangannja 
oleh djaksa “agung. “Din Irabun 
olehnja, bahwa ia sudah tentu 
tidak berkebeatan,' tetapi djika 
mungkin adalah baik, apabila pe 
meriksaan itu tidak dilakukan pa 
da waktu parlemen bersidang. . 

Pada hari Selasa dan Rebo 
enam orang anggota parlemen 
jang pada tanggal 17 Oktober te 
lah ”dilindungi” polisi militer, te 
lah dipanggil dan didengar ketera 
ngannja masing2. Mereka itu ada 
lah dr. Sukiman, wakil ketua Ma 
sjumi,  Sjamsuddin St. Makmur, 

Hari tai 

     

      

  

Halaman 

Jang, Ina bekas kepala staf angkatan darat, 
r keterangannja oleh djaksa agung. 

Hah diperfakukan. 
|parlemen Z. 

koionel 

Bebassa Daeng Laio (PRN),. mr. 
'Muh. Yamin, A.B.M. Jusuf (Par 

tai - Buruh) dan mr. Kasman Si- 
ngodimedjo. H 

' Menurut mr. Kasman kepada 
'nja telah ditanjakan siapa telah 
memberikan perintah untuk me 
lindunginja dan bagaimana ia te 

Djuga anggota 
Baharuddin telah 

tetap! tidak 

Mr. Tambunan menerangkan, ba- 

hwa dalam usahanja untuk menje- 
lesaikan peristiwa 17 Oktober ini 
pemerintah telah mengambil dua 

djalan: pertama, pemerintah menje- 
rahkan penjelesaian peristiwa itu ke 

Ipada orang2 jg bersangkutan | itu 

sendiri supaja dipetjahkan dengan 

'djalan damai. Pengangkatan pd. ke 

'pala staf angkatan darat, “kolonel 

Bambang Sugeng, ig menggantikan 

kolonel Nasution, menurut  penda- 

pat mr. Tambunan harus ditindjan 

'dari sudut ini. Kedua,  penjelesaian 
oleh kedjaksaan agung. 

' Dengan  menundjukkan. kepada 

pemberhentian. mr. Ali  Budiardjo 

sebagai sekretaris djenderal  kemen- 

terian pertahanan, mr. Tambunan 

menerangkan, bahwa ia tjondong 
pada anggapan, bahwa tindakan ad- 

ministratif dari pemerintah 'terha- 
dap mr. Ali Budiardjo, adalah se- 

suai dengan “penjelesaian oleh djak- 

sa agung. Ia menjatakan ingin me- 

ngetahui alasan2 apa jg akan dima 

|djukan oleh pemerintah untuk mem 
berhentikannja dari  djabatannja. 

| Hingga kini 'alasan2 itu belum dike 
|tahui, demikian mr. Tambunan. 

mendapat panggilan, 
ditan didengar keterangannja. 

dalam djaba | 

  

    

(Pia). 

  

pendapat, bahwa tanah2 itu oleh | 

atur tidak menguntungkan dan | 

| 

  

ditetapkan berapa luas tanah jg | 

  

Oleh satu sekte agama Budha, Higasi Hoon di Djepang: baru? ini. 
chusus untuk memperingati aimar 

ri Rusia ini digantungkan didalam 

Politik AgrariaPemeren- 
tah Di Sumatera 
Akan Didjalankan Terus 

Utara 
Dengan Kon- 

erangan Rum 

jang diadakan Kemis siang Menter. 
Dalam Negeri Mr, Moh. Rum memberikan djuga keterangan tentang po- 

lankan pemer.ntah 
sud supaja orang hendaknja dapat melihat peristiwa jang terdjadi di Tan- 
djung Morawa itu terlepas dari pad 
rangka politik agraria pemerintah itu,dianggap sudah sempurna 

rentjana tsb. dengan konsekwen akan terus dilak- 

di Sumatera Utara dengan mak- 

dim 
dan apa- 

a rentjana pemindahan penduduk 

ditetapkan untuk  dikerdjakan 
loleh petani2 “itu, adalah tanah2 
|jang terletak dipinggir sungai 
idan jang subur untuk ditanami. 
'Pemerintah sedapat mungkin 
| memberikan bantuannja. dalam 
! soal pemindahan a.l. dengan dja- 
(lan menjediakan alat2 pengang- 
| kutan pemberian uang sedjum- 
(lah Rp. 300,— pada setiap kela- 
min, d.LL-nja. Setelah tahun 
| dan apabila kelak terbukti,. bah- 
wa mereka itu tjakap hidup ber- 
tani maka kepada mereka itu di- 
berikan ,,hak milik” atas tanah2 
jang dikerdjakan itu. 

  

Pemindahan mengalami kesuli- 
tan. 

Menteri Rum menerangkan se- 
landjutnja, bahwa dalam prak 
teknja pemindahan penduduk ini 
mengalami berbagai kesukaran, 
karena ternjata bahwa tanah2 jg 
baru itu adakalanja kurang su 
bur dari pada tanah jang dimiliki 
semula,” tapi adakalanja - djuga 
lebih subur. Sering djuga terdja- 
Gi, tanah2 itu sudah lebih dahulu 
oleh lain orang jang tidak ber- 
hak. Disamping itu memang ad: 
djuga propaganda untuk meng- 
halang-halangi supaja pendudul 
Ijangan mau pindah, a.l. dengar 
keterangan bahwa tanah jang 
mereka tinggalkan akan di- 
serahkan kepada kapital asing, 
Dan bagaimanapun  djuga, kata 
Menteri Rum sekali lagi, bahwa 
pemerintah akan terus melaksa- 
nakan rentjananja dan ini djugs 
sesuai dengan tuntutan 3 organi- 
sasi tani disana. (Antara). 

Kerugian Ame- 

rika Di Korea 
Sudah Berdjumlah 

132.967 Orang 

KEMENTERIAN pertahanan 
Amerika mengumumkan, bahwa 
djumlah kerugian serdadu2 Ame 
rika di Korea hingga pekan jang 
lalu ada 1039 lebih banjak dari 
pada angka jang ditjatat dalam 
minggu sebelumnja. Tambahan 
djamlah kerugian dalam pekan 
jang baru lalu itu adalah jang 
paling besar dalam bulan2 jang 
terachir. 
Djumlah kerugian serdadu2 Ame- 

rika sedjak petjah perang Korea ki- 
pi telah meningkat hingga sebanjak 
132.967 orang, jakni jg tewas, luka- 
luka, ditawan dan hilang. Fihak 
angkatan laut Amerika sadja telah 
kehilangan 554 orang dalam bebera 
pa hari terachir ini, sedangkan sa- 
tuan2 tentara hanja kehilangan 446 
serdadu.  Jg luka-luka  kebanjakan 
terdjadi disekitar “bukit2 strategis di 
mana telah terdjadi pertempuran2 
sengit. (AFP). 

BUKAN ORANG2 AMERIKA. 
,Orang kuat?” Muang Thai 

no. 1, Kepala Polisi Djendral 
Pao Who, sebelum berangkat ke 
Singapura hari Kamis untuk me- 
ngadakan pembitjaraan2 disana 
katakan bak 3 orang kulit 

temukan putih jang baru2 ini d.ke 
mati dalam sebuah pertempuran 
antara tentara Burma dan pasu- 
kan2 KMT, bukanlah orang 
Amerika seperti telah dikabar- 
kan, tetapi adalah ahli2 bangsa 
Djerman pelarian dari pasukan 
Legian Asing Perantjis di Indo 
Tjaa. 3 

Pao selandjutrja terangkan 
bahwa ketiga orang tersebut lari 
ke Muang Thai dari Indo Tjina 
pada - tahun 1951 dan bekerdja 
dipabrik2 di Bangkok sebelum: 
mereka menjelundup Burma 
dengan harapan akan bisa kemba 
Ii ke Dierman. (Antara). 

DI VANCOUVER, Kanada pada 
hari Rebo telah timbul djurang 
dalam antara kl. 45.000 orang pen- 
duduk Tionghoa, mengenai niat 
Chiang Kai Shek "ntuk kembali ke: 
daratan Tiongkok. 

jang   baru di- 
para pengikut 

. Sebuah organisasi jang 
bentuk, jang mentjari 

  

Ronde 
| Diterima Dgn 82 Su: 
jera Fraksi Pemerg 

  
PIR, PRN, PKI, Partai 
sifraksi Masjumi, 
dang fraksi PSI abstain. DL 
doruwu, maka usul mosi 

        

  

     

  sudarmo (Masjumi) jang 
nuwu €s terutama mengei   

   

         x 
Sebelum pemungutan suara 

kukan terlebih dulu Wakil P.M. Pra 
woto menerangkan, bahwa pemerin ' 
tah tjondong kepada usul mosi 
gih cs, sebab soal pembukaan 
wakilan adalah soal kebidjaksan: 
Pemerintah dengan harus mengin 
pula akan persiapan2?nja.  Ke'jond 
ngan isu karena usul mosi Sugih ti 
dak memberi .batas waktu. 

Stemmotivering jg. diberikan olel 
Sidik, "sebagai wakil fraksi PNT, 1 
ngapa fraksinja' menjetudjui sepenul 
nja usul mosi Ot'o Rondonuwu, 
lah karena PNI berpegangan kepa 
da politik bebas dan aktif. Selama 
Pemerintah masih hanja  berhul 
ngan dengan satu-pihak sadja, dian 
ra dua pihak jang sedang bentre 
maka politiknja bukanlah politik be 
bas, demikian Sidik, dan djustru ur 
tuk menjokong Pemerintah dalam 
melakukan politik bebas dan akitif, 
maka fraksinja menjetudjui usul mo 
si Rondonuwu cs itu, jang oleh 
PNI dipandang sebagai salah  sa'u 
factor guna mentjapai perimbangan 
dalam politik internasional antara 
dua blok jang sedang berbentrok 
tsb. Pun menurut Sidik pembukaan 
perwakilan di Moskow akan mem 

'pengaruhi lapang usaha jang me 
ngun'tungkan bagi Indonesia. T 

Subadio sebagai wakil fraksi PSI 
menerangkan, bahwa meskipun me: 
njetudjui materi dari usul mosi Ron 
donuwu, namun kalau dengan dite- 
rimanja usul mosi itu akan menje- 
babkan krisis kabinet, tidak dapat 
mempertanggung djawabkan. 

Tambunan (Parkindo) menjokong 
usul Rondonuwu cs. Diterangkannja, 
bahwa pada mulanja partainja 
dapat. mempertanggung djawabk: 
apabila penerimaan usul mosi Roi- 

           

tuhnja kabinet, karena masih ba- 
njaknja soal2 penting jang di 
nja, jani pemilihan umum, 
ran belandja, penjelesaian peristiwa 
17 Oktober dil. Karena sekarang 

             

menentukan sikapnja sendiri2, 
ka" Parkindo menj ur 
Kondonuwu cs. 

(Demokrat) tidak dapat menjeiudjui 
usul Rondonuwu karena berpenda- 
pat seperti Pemerintah, bahwa soal 
pembukaan perwakilan adalah soal 
kebidjaksanaan Pemerintah, sedang 
Abulhajat (Progresip) dapat menje- 
tudjui atas alasan politik bebas. 

Djalannja sidang. 
Sebelum diadakan stemmotivering 

dan pemungutan suara, terlebih du- 
tu para, penanda tangan diberi ke- 
sempatan membalas pemandangan 

dari para umum babak pertama 
anggauta. Kesempatan ini diambil 

Katholik, Pa 

     

| nerangan Propinsi 

donuwu es. akan mengakibatkan dja. 

| dapan rakjat Surian itu dipertundjuk 
| kanlah film Si 

      

ternjata “partai? “pemerintah telah) 

Kasimo (Katolik) dan S. Engel| 

  Naa NP Ban gaan 

  

nuwu Goal 
ra Pro Dan 43 Kon- 
ah Petjah Suaranja 

Onuwu cs jang minta dibukanja 
tahun ini djuga, d.setudjui oleh 

semalam dengan suara 82 lawan 
nksi2 PNI, Parkindo, Partai Buruh, 

Progresip dan PSII: kontra frak- 
raudra, N, U. dan Demokrat, se 
diterimanja baik usul mosi Ron- 

(   

wakilan Indonesia di Sovjet. td ak dipungut suara. 
  

Oleh Penonton Dikira 
Kambing......... 

SEEKOR HARIMAU hesar 
telah ikut menonton film Si 
Pintjang”, ketika film itu diper- 
tundjukkan oleh Bagian Pertun- 
djukan Film dari Djawatan Pe- 

Djawa Barat 
dihadapan rakjat desa Surjian pa 
da malam Rabu j. 

Desa Surjan itu letaknja di- 
pinggir hutan belukar, lebih dari 
12 Km djauhnja dari djalan jg. 
bisa dilalui kendaraan, dan ter- 
masuk daerah ketjamatan Tjisa- 
lak, kabupaten Subang. 

Rakjat desa itu sekarang sudah 
b'sa tidur njenjak lagi, karena ba 
ru dibebaskan dari gangguan2 
gerombolan bersendjata. Tapi 
bekas2 gangguan itu masih tam- 
pak: muka penduduk desa itu 
masih agak bengkak2 karena ma- 
kan tidak teratur berhubung dgn 
gangguan keamanan itu walaupun 
bahan makanan banjak. 

Oleh karena itu, maka tentera jg. 
bertugas disitu menganggap - perlu 
rakjat mendapat hiburan dan me 
ngundang Bagian Pertundjukan Film 
dari Djawatan Penerangan Propinsi 

IDjawa Barat. 
Dengan dikawal oleh tentera. ma 

ka rombongan Bagian Pertundjukan 
Film dengan susah pajah berhasil 
djuga mentjapai desa Surian jang ter 

s pentjil itu. 
Maka pada malam Rabu itu diha 

  Pin'jang.” Ketika pe 

    
1 ipan 1 film 

menarik perhatian, maka binatang 
itu mula2 tidak dihiraukan orang, 
bahkan ada jang menjangka seekor 
kambing jg. lari dari kandangnja.... 

Tidak lama kemudian binatang itu 
terus berdjalan kemuka para penon 
ton dan tibalah dibawah lajar bios 
kop. Maka barulah tampak dengan 
djelas, karena sorotan lampu projek 
si, bahwa binatang itu bukan kam 
bing melainkan “seekor harimau ig. 
besar. F 

Para penonton terkedjut, tapi tia 
da seorang jang berani bergerak. 

Harimau jang sekarang mendjadi 
pusat perhatian para penonton tam   oleh Otto Rondonuwu, Mr. Yamin 

dan S. Djojoprajitno, jang dalam 
memperkuat alasan2nja banjak ditu- 
djukan kepada Mr. Jusuf Wibisono. 
Sesudah mereka berbitjara, - Mr. 

Jusuf ganti membalas keritik2 Ya- 
min jang agak pedas, disusul oleh 
Bachmid (NU) ' jang mempertahan- 
kan pendirian tidak  menjetudjui 
usul mosi tsb., Rasuna Said (tidak 
berfraksi) . menjetudjui, Sahetapy 
Engel (Demokrat) menunggu sikap 
Pemerintah, Ir. Sakirman (PKI) mc- 
njetudjui, K. H. Siradjuddin Abbas 
(Perti) menjetudjui. 

Sehabis para pembitjara tsb. Soe- 
gih. (Parindra) memberi pendjelasan 
singkat terhadap usul mosinja. Ke- 
mudian Wakil P.M. Prawoto menja- 
takan pendapat Pemerintah dan se- 
telah itu dilakukan pemungutan sua- 
Ha na 

  

BANTUAN DARI NEDER- 
LAND UNTUK KORBAN2 

BENTJANA ALAM. 
Panitia Penjokong Korban Ben- 

"jana Alam di Amsterdam, hari 
Djum'at ini akan menjerahkan uang 
sebanjak 2.300 gulden kepada Ku- 
asa-Usaha Indonesia  dinegeri Be- 
landa, Mr. Susanto Tirtoprodjo, un- 
tuk diteruskan kepada daerah2 In- 
donesia jang dilanggar  bentiana 
alam. Demikian ,,Antara” dari Am- 
sterdam. 

APOSTOLIS VICARIS 
RUTENG KEMBAII. 

Monseigneur W. Bakkum, SVD, 
apostolis vicaris Ruteng di Flores, 
jang sedjak bulan Djuli 1952 ber- 
ada di Nederland, dalam bulan Dju 
ni akan kembali kedaerah missinja. 

Sebelum kembali ke Indonesia ia 
akan berkundjung ke Dublin dan 
ke Chicago. , 

TJERAMAH MENGENAI 
KANKER. 

Rombongan dok'er2 dari WHO, 
jang kini sedang mengundjungi In- 
donesia pada hari Rebo telah mulai 
melakukan kewadjibannja. 

Dr. V.R. Khanolker dari India 
telah mengadakan tjeramah menge- 
nai kanker. Pada malam harinja di- 

  paknja tenang sadja dan melirik ke 
kanan dan kekiri. 

Sementara itu film terus 
diputar. 

TG Merk benua mona 
— jg. oleh para penonton tera 

sanja seperti berdjarm-djam — lama 
nja harimau ada dibawah lajar bios 
kop itu, dan baru kemudian ia me 
ninggalkan tempat itu, seolah-olah 
rada tterdjadi sesuatu apa, dengan ' 
tenangnja seperti waktu ia datang. 

sadja 

  

Panitya 
o-Negara 

“Untuk Selidiki Perang 
Kuman 

Panitia politik Sidang Umum 
PBB Rebo malam telah meneri- 
ma baik sebuah resolusi untuk 
membentuk sebuah. panitia Jima 
negara jang akan mengadakan 
penjelidikan2 setempat atas tu- 
duhan2 Rusia bahwa Amerika 
Serikat mendjalankan perang ku 
man di Korea. 3 

Resolusi diadjukan oleh 16 wakil 
negara jakni: Amerika Serikat, Ing- 
gris, Perantjis, Australia, Belgia, 
Kanada, Columbia, Ethiopia, Juna- 
ni, 'Luxemburg, Nederland, New 
Zealand, Pilipina, Muang Thai, Tur: 
ki dan Afrika Selatan. Wakil Ame- | 
rika Serikat Ernest Gross ' menen- 
tang supaja Rusia menerima baik 
resolusi, sambil menegaskan. bahwa 
ia jakin kalau prosedure ini akan 
membuktikan kebohongan besar. Pe 
mungutan suara berhasil dengan 52 
suara lawan 5 (blok Sovjet), sedang 
Indonesia, India dan Birma me 
njatakan suara blangko. : 

mens Api , 
CHAIRUL SALEH DI 

NEDERLAND. 
Cha!rul Saleh jang  sedjak 

tahun jang lalu berada di Swiss 
kini tinggal  dinegeri Belanda 
untuk melandjutkan peladjarannja 
dalam ilmu hukum di Leiden, 
Diduga ia akan mengambil udji- 
an doktoral disana dalam tahun   adakan pertundjukkan pilem2 ilmu 

pengetahuan.     
nja diantara seluruh penduduk Tiong 
hoa, menggantungkan sebuah lam- 
bang pro Chiang Kai Shek dipusat 
tempat kediaman orang2 Tionghoa 
di Vancouver, : 

Sebuah rombongan lain jang ba- 
ru-baru ini dibentuk, jang menama 
kan organisasi mereka anti totaliter 
mulai mengadakan kampanje baik 

  ini. Demikian kawat Antssa dari 
Amsterdam. 

Perpetjahan Dikalangan Penduduk 
terhadap Mao Tse Tung maupun 
terhadap Chiang Kai Shek. Sebuah 
organisasi Tionghoa disana jang be- 
sar pengaruhnja berfihak pada ge- 
longan anti Chiang Kai Shek. 

Pengurus 
hoa itu 
ngan2 

kaum metselaar Tiong- 
menerangkan, bahwa golo- 
jang pro Chiang Kai Shek 

  

    

Lembega Kebudajaar Indonesia 
"Kon. Bataviaaseh Genootsehap 
Yan KunstanemWetenschengan" 

   

     

  

  

   

Parindra),  Sundjoto (Parindra) | 
Mochram (Parindra) Ibrahim Sedar (tidak berpartai) dan H.ndro- 

ang laannja dengan usul mosi Rondo- 
dik tumnja, jaitu tidak menentukan 

batas waktu tetapi ,,selekas mungkin” meminta pembukaan per- 

Harimadikeet at 
hat Bioskoop | 

  

               
Didjawabnja ,.ja”, 
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edisi 
DENGAN BERI a
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TA? TEkACHik     

  

  

Ashouan 

- ku Bishara tadi. 

  
'Nadjib dengan gembira mengajunkan sebilah pedang, jang dihadiahkan 

| kepadanja oleh suku Bishara, waktu Nadjib mengadakan kundjungan di 
baru-baru ini. Disekeliling Nadjib tampak beberapa opsir Me- 

sir jang mengikuti perdjalanan Nadjib, beserta beberapa orang dari su 

  

Sekali K 

tikan Pera 

bali Negara 

MENURUT 
Amerika jang hari Kamis tiba 

offensif perdamaian Sovjet kini 

hentikan perang dingin. Sikap 
berselang ini meradjalela 

radio, seringkali 
an-karangan jang intinja: ingin 

Mereka terangkan bahwa di Mos: 
kow mereka diperbolehkan bepergi- 
an sesuka-hati dan mereka diperla- 
kukan setjara ramah-tamah. 

John H. Bidle, pemimpin redaksi 
»Daily News” jang terbit di Hu 
tngdon (Pennsylvania), tulis bahwa 
setiap orang ingin damai, en toch 
didunia pada waktu ini tidak ada 
perdamaian. Menurut pendapatnja. 
»bukan rakjat Amerika sadja jang 

-tjinta damai”. , 

1i- 

      
bongan wartawan tadi mendjumpai 
atu tjorak jang sama seperti antara 

ganusia dimana2. jaitu: ingin 
. IEsbersahabat Di Bres--Litovsis, 
terletak pada perbatasan Sovjet-- 
Polandia, mereka turun dari kereta- 
api. Ratusan orang berkerumun, 
tersenjum “simpul, ketjuali beberapa 
serdadu. dan polisi jang agak tjuri- 
ga”. Mereka katakan bahwa mereka 
adalah ,,Amerikinski”, datang dari 
New York. Kata seorang perempu- 
Be 2 ANaah ena New York”, 
sambil menarik nafas pandjang. Sz- 
orang anak sekolah berumur 14 ta- 
hun bertanja apakah ..Life in Ame- 
rican iss goot, da?” Seorang kakek2 
tanja, apakah dunia akan damai. 

rakjat Amerika 
ingin damai”. Dikota perbatasan ini 
mereka diperbolehkan memotret. 

  

      

        

    

    

Bekerdja sangat keras utk 
membangun kembali. 

Kata Bidle seterusnja, kehidupan 
di Amerika Serikat adalah baik dji 
ka dibandingkan dengan di Sovie 
tIni. diika kita mengingas hal2 ma 
terieel. 

Di Moskow mereka kundjungi se 
buah pabrik tjoklat. Buruh pabrik 
tadi bajar 546 dari upahnja untuk 
sewa rumah (ruangan), tetapi harga 
pakaiannia sanga! tinggi. 

Pengantar mereka ditanja berapa 
harga sebuah ,,overjas” di Soviet. 
Djawabnja kira-kira 1.000 rubei” 
($250). Kata Bidle di Amerika har 
ga overjas hanja $ 100 atau 410 ru 
bel. Kata pengantar mereka ,,Ame 
rika tidak pernah mengalami akibat2 
perang (kehantjuran kota2 dil), se 
dangkan Sovjet (Rusia) sudah me 
ngalami 2 perang dunia dan revolu 
Si. 

Bidle mengakui kebenaran ketera 
ngan tadi. Soal perumahan di Sov 
jet Uni memang sangat suli. Menu 
rut statistik2, sebagai akibar dari Pe 
rang Dunia II, 1710 buah kota dan 
70.906 buah desa telah rata dengan 
tanah. Kota2 seperti Kharkov 
“Stalingrad, jang riasing? berpendu 
duk 1 djuta, telah hantjur atau ru 
sak gedung2nja dan rumali2nia. Di 
mana2 masih terasa akibat? perarg 
duna. 

Ini adalah satu satu sebab, nenga 
pa setiap orang di Sovjet Uni harus 
bekerdja keras. Dan mereka me 
mang bekerdja keras sekali. 

  
  

WK.-PRESIDEN BERANGKAT 
i KE SUMATERA 

Dengan menumpang pesawat tcr- 
bang kira2 djam 08.00 Kemis pagi 
rombongan- Wakil Presiden Hatta 
telah ' berangkat dari Kemajoran 
menudju ke Pakanbaru.  Dilapa- 
ngan terbang Wakil Presiden dian- 
tarkan oleh P.M. Wilopo, beberapa 
anggota kabinet lainnja, serta lain? 
pendjabat. 

Seperti. sudah dikabarkan, Wakil 
Presiden: akan menindjau pembangu- 
nan diberbagai lapangan didaerah2 
Piau dan Sumatera Tengah dan 
akan kembali kes Djakarta pada 
tgl. 27 April jang akan datang 

. Tionghoa 
mengirim surat2 kaleng kepada go- 
longan jang anti Chiang, — dalarn 
mana mereka mengantiam akan 
membakar harian ,,Times”, jang 

| menerbitkan surat kabar bah 
Tionghoa untuk penduduk Tionghoa 
di Vancouver. 
Surat kabar tersebut baru2 ini 

memuat sebuah karangan, jang me- 

    

- « 

| Rakjat Russ 

Sovjet Russia Sungguh 

lamanja mengundjungi Moskow. diibukota 

Dikatakannja bahwa dimafta2 rom 

dan! 

  

er 

Di ng 3 am 

Rakjat Kerdja Keras Untuk Membangun Kem: 
Jg Menderita Akibat Perang 

KETERANGAN 10 orang wartawan harian2 
kembali di Berlin, sesudah 8 hari 

Soviet ' Uni tanda2 
demikian kuatnja, hingga menim 

bulkan kesan2 bahwa Sovjet Uni mungkin sungguh2 ingin meng- 
anti-4Amerika, jama jang belum 

dengan kuatnja di Sovjet Uni, sekarang 
dengan tjepatnja berkurang, walaupun masih ada, namun sifat- 
nja tidak sekeras dahulu. Diposter2, dalam suratkabar2, siaran 

dimuat atau disiarkan sembojan2 atau karang- 
damai, ,,myr”, kata orang Rusia. 

Djam bekerdja 489 djam 
dalam seminggu. 

Menurut undang2, djam kerdja 
dalam 1 minggu adalah 48 djam 
dan ini berlaku bagi setiap tja- 
bang industri, berlaku bagi bu- 
ruh laki2 maupun perempuan. 

Bagaimanapun djuga, kata sa- 
jah seorang pada pabrik tjoklat 
tadi, pemerintah Sovjet sudah 
mentjapai satu hal jang bagus se 
kali dengan dapat menjediakan 
pakaian bagi setiap orang. Diza- 
iman jang lampau, kaum. fani 
hanja pakai pakaian2 jang sudah 
kanjah2 sadja. 

Demikianlah kesan2 John HH. 
Bidie. (Antara). 

Sepandjang 

Pertempuran2 sengit telah 
mil disebelah Selatan Hanoi. 

. .. 

Perdjandjian 
- s3 . Hak" Manusia 

Amerika Emoh Tanda- 
tangani: Dunia Belum 

Masak Katanja 
DELEGASI INDIA, njonja Ka 

maladeyi Chattopadhyay, hari 
Rebo menerangkan dalam panitia 
Hak2 Manusia PBB, bahwa kepu 
tusan Amerika Serikat jg tidak 
mau meratifikasi  perdjandjian 
tentang Hak2 Manusia akan 
mempersukar usaha panitia tsb. 

Dikatakan oleh njonja itu, bah 
wa bangsa2 semendjak beberapa 
tahan mengharapkan  perdjandji 
an itu jang mendjamin hak-hak 
manusia. Djika suatu negara jg 
memainkan peranan besar dalam 
evolusi demokrasi menjatakan 

i perdian 

  
tidak akan meratifikasi 

|djian itu, hal jang sedemikian itu 
(menimbulkan  kesangsian dianta 
|ra bangsa2 tadi, demikian njonja 
Kamaladevi Chattopadhyay. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
sekalipun presiden  Eisenhower 
Imenjatakan sangat. memperhati 
Ikan usaha panitia tsb., namun ke 
'putusan Amerika itu tidak akan 
membawa kebaikan. 

| Berhubung dengan kritik 
"delegasi Amerika dalam panitia 
Hak2 Manusia, njonja Oswald 

HLord, menerangkan bahwa peme 
| rintabnja. tetap menghargai hak2 
| manusia, tetapi berpendapat du- 
pia kini masih belum masak bagi 
adanja  perdjandjian mengenai 
soal tsb. (Antara) 

itu, 

  

  

BEKERDJA KERAS. 
Buruh pabrik2 pengerdja logam 

: (metallurgi) di RRT dengan hasil ba 
bik telah memenuhi dan lebih daripa 
da memenuhi rentjana2 produksi jg 
ditetapkan oleh pemerintah. 1 

Kancouver 
njatakan tidak setudju dengan mak:- 
sud pemerintah Chiang Kai Shek di 
Taiwan untuk kembali ke daratan 
Tiongkok. 
Perhimpunan Tionghoa itu mem- 

pringalgan. bahwa segala aksi jang 
dilakukan terhadap golongan anti 
Chiang,  hanja akan berkesudahan 
turut tjampurnja polisi, (UP-Aneta), 

Drama Se- 
dih Di Kan- 
tor Papak 
PADA HARI Sabtu tanggal 4 

April jang baru laiu dikantor 
Papak (kantor . Gubernur) Sema- 
rang telah terdjadi suatu. peristi- 
wa jang menjedihkan. Seorang 
Belanda bernama A. umur 38 
tahun tempat tinggal di Pendrik- 
an, telah melontjat dari djendela 
pada tingkat 2 depan kamar no. 
24, dan akibat tuka2nja telah me- 
ninggal dunia - dalam rawatan 
rumah sakit. 3 

Menurut keterangan dari ' fihak 
jang 'bersangkutan, A. pada ha 
ri Sabtu itu telah“ datang “di 
kantor Papak untuk menemui isteri- 
nja, jang mendjadi pegawai dikantor 
tadi. Perlu diketahui, bahwa antara 
suami isteri tersebut sebelum peris- 
tiwa tadi telah terdjadi pertjektiokan 
mulut jang agak hebat, dan sedjak 
tanggal 1 April j.l. nj- A. telah per- 
gi meninggalkan rumah suaminja. 
Kemudian pada hari Sabtu pagi tadi 
sekira djam 12.30 A. datang di- 
tempat pekerdjaan isterinja" untuk 
minta ia kembali. Dalam pada itu 
telah terdjadi pertjektjokan mulut 
lagi dan achirnja A. lalu menudju 
ke djendela- ditingkat dua dan me- 
lontjat kebawah. Dapat diterangkan, 
bahwa tinggi djendela tadi ada ku- 
rang lebih- 10 meter. Waktu djatuh 
kebawah, mula2 ia masih dapat ber- 
djalan sempoiongan sampai dipintu 
samping kantor Papak dekat kantor 

I PTT, kemudian lalu djatuh pingsan 
|dan seterusnja segera diangkut ke 
Purusara. Tetapi akibat luka2nja, 
achirnja pada hari Senen tanggal 6 
April djam 6.30 'pagi A. “telah 
menghembuskan nafasnja jg. peng- 
habisan. 

Sabre-Jet La ng- 

gar Wilajah 

Tiongkok 

Radio Peking dalam siarannja Re 
bo malam "mengatakan, bhw 4 buah 
pesawat  Sabrejet “Amerika Serikat 
telah melanggar  territorium udara 
atas Liao Tung di Timur Laut dan 
Shih Tu Tsun  dipropinsi Feng 
Cheng. Peristiwa ini terdjadi . pada 
hari Selasa sebelumnja. “ Pesawat? 
dari angkatan udara RRT dan me 
riam2 -anfi- serangan “udara 
melakukan pengedjaran dan 
sil menembak djatuh sebuah Sabra 
jet. . Penerbang Amerika itu dikenal 
sebagai “kapten Edward jang kini di 
pem ME jo     

i 

Pemusatan Pasukan2 Vietmiah 
Batas Laos 

Tanda2 Akan Penjerbuan Setjara Besar2-an 
Ke Delia Sungai Merah 

RENTETAN POS2 Perantjis sepandjang batas Hanoi Scla- 
tan telah memukul mundur serangan 
sukan2 Ho Chi Minh, jang menurut 

pertjobaan jang kuat oleh pa- 
komando Perantjis mungkin merupakan pendahuluan dari suatu serangan besar untuk menjer- 

bu deita sungai Merah jang penting. 
terdjadi disekeliling Phuly, 40 

Pasukan2 Perantjis telah men 
derita kerugian, demikian dikata 
kan oleh djurubitjara ' komando. 
Perantjis. 

Selandjutnja diterangkan, 3 re 
simen Ho Chi Minh jang berge 
rak didalam delta tadi jg berada 
ditangan pasukan2 Perantjis, dju 
ga telah memperhebat serangan2- 
nja terhadap 'pos2  pendjagaan 
Perantjis dan telah memblokkir 
sedjumlah djalan perbekalan dgn 
randjau2. 

Pemusatkan pasukan Ho 
Chi Minh sepandjang ba- 
tas Laos. “ 

Adlai Stevenson hari: Rebo mene- 
rangkan di Singapura, - bahwa pe- 
rang Indo China adalah suatu pepe 
rangan jg luar biasa dan kemena- 
ngan terachir bergantung kepada be 
rapa besar ada ketetapan hati pasu- 
kan2 Peranijis dan Viettam Bao 
Dai untuk memperoleh kemenangan 
itu. , 

Stevenson ' mengutjapkan ketera- 
ngan itu dalam pertjakapan dengar 
wartawan U.P. 

Atas  pertanjaan, apakah benar 
terdapat pemusatan besar pasukan? 
Ho Chi Minh di sepandjang 'batas 
Laos, Stevenson mendjawab. »Tidak 
beruntung, berita2 tentang pemusa 
tan itu memang benar”. 

Stevenson jg telah menindjau me 
dan pertempuran Indo China sela- 
ma 8 -hari, segera “akan menudju 
Djakarta. (Antara). 

Harapan Nguyen Van 
Tam. 

Nguyen Van Tam, perdana 
menteri Vietnam Bao Dai, hari 
Rebo menerangkan, bahwa seka 
lipun ada berita2 tentang pero 
bahan politik Sovjet Uni, tetapi 
Ho Chi Minh meneruskan perang 
saudara. 

Dalam pertjakapan dgn pers 
setelah kembali dari Hanoi, Ngu 
yen Van Tam selandjutnja kata 
kan, bahwa bila perletakan sen 
djata di Korea dirundingkan da 
lam kedjudjuran, maka delegasi 
PBB harus berusaha  mentjegah 
RRT menggunakan pasukan2-nja 
jang akan bebas di Korea, untuk 
melakukan agressi baru di Viet 
nam dan Asia Tenggara. 

Nguyen Van Tam berharap, ke 
sangsiannja itu tak berdasar, Te 
tapi ia akan tetap tidak jakin   tentang terdjadinja perobahan po 
litik skaum Komunis” bila tiada 
bukti2 jang tegas. (Antara) 

segera 
berha 
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5 Merdeka” had 
:Star Me TIDAK Ne Hari 
ini terbit 6 Lo wtigi men PP 

maklum. 
. BUNUH DIRI 

Pada tg. 4 April jbl. ditengah pa- 

jitnja R. Sumarjo oleh angg. OPR 
dari desa Karangdowo jang meng- 
gantung diri. Dengan segera kedja- 
dian ini lalu dilaporkan pada fihak 
jang berwadjib jang kemudian kor- 
ban tadi diangkut ke rumah sakit | 
untuk diperiksa lebih djauh. Menu- 
rut keterangan, Sumarjo sudah ber- 
laku nekad itu disebabkan karena 
putus asa dalam mentjari sumber 
penganan dengan djalan berdagang 
dan belakangan ini mendapat keru- 
gian2. 

Djangan Putus Bra | 
Mengundjungilah kepada 

A. Wahid. 

| 

| | 
| ASTROLOOG 
| 

  

  

Njang sudah sepuluh tahun ber- 
praktek di Indonesia. Hal hisa 
MENERANGKAN soal Penghi- 

: Pertjintaan, Perkawinan, 
dsb. 

RP, II 

| dapan, 
| Kesehatan 
| CONSULT 
| GRAND HOTEL #ampitan 

Sore, djam 5— 7 

T 10 APRIL ' 

— REBUTAN 
Seprang” 

dipuk li oleh 3 
nja, karena...... £ 
tjelana. 
Dengar ke Ojadian 

tidak heran lagi. 
erdjadi pembun 
Hakka “Tjuma 
lazimnja tjelan 
lana jang bia: sen 
rendan! 

| TUJELANA 

» Koje hari Sabtu 

  

    
itu buat Sir-pong 

    

saban akibat rebutan 

Na 

Sir-pong. 

  

PEMBEGALAN DLM KOTA 
Seorang bern: 

djalan di Gg. 
April j.l. djam 
oleh 2 orang 
dan merampas pakaiannja jang 
pakai S. seharga Rp. 85,—. 
Seorang Tionghoa T.B.S. 

Tireman waktu 
da didjalan Pandan 
dung R.R.I. 
lalu djam 21.00 
seorang jang tak 
revolver. Orang 
nja T.B.S. jang ber 
dan kemudian me 
rusan timur. 

PENTJURI 
TERTAN 

Atas kegiatan 
da hari Rebo mal 
tangkap 2 orang 
djalankan rolnja 
terlokal jang etak di 
long. Waktu akan 
tjuri mentjoba 
ga pihak polisi terp: 
tembakan peringat 

“Warung pada tg. 
5.00 telah 

aran dekat g 
hari Rebo 

KAWAT 
GKAP. 

am telah   | 
' 

| Pagi, djam 9-12 

    

Achirnja pentjur 
djuga. 

  

Teta p 
muda 

  

  Panen 

BEAUTY POWDER Pasti 
antik 

FOR CLEANSING, VANISHING & SOFT 
Rasanja dingin sebagai ijs 

  

Obat tjutji kulit untuk perbaiki dan bikin bertjahaj ja paras muka, 
PRAMPUAN dan LELAKI 

  

KOKOLOTAN dan VLEK hitam, 
lit akan terlepas (luntur), kemudian kulit itu 
bali sebagaimana sediakala. 
Rupa2 djerawat “jg. timbul diparas muka, karena 
hawa-busuk atau debu kotoran disepandjang 
membawa rupa2 bacil (kutu2 halus) segera dapa 
AWAN KULIT dan timbullah: Brintisan, Hara 
habis2-nja, dalam tempo 1 minggu akan kasih 

m didalam ku- 
BERSIH kem- 

adanja terben 

a dihinggapi oleh 
an-raya jang 
penjakit SARI- 
Hua jang ta? 
ktinja, bahwa 

djerawat2 itu akan terbasmi sampai diakar2-nja. 
Pada kaum Prampuan atau Lelaki 
sorot: KASAR, HITAM, KOTOR d 
sedikit hari akan mendjadi BERSIH 

jg mempunjai kulit muka ber 
dan selalu BERMINJAK dalam 

dan “-LITJIN, penglihatan 
sangat menjenangkan dalam pergaulan umum. 
BOLEH BIKIN PERTJOBAAN 1 
KAN! 
Toko DE ZON: Djakarta, Bogor, Bandung 
baja: Toko Aurora dan Chem. €C. 
Tjay Ho: Magelang: R.O. Hok A 
Djokja: Apotheek Sanitas: Medan: 
Chem. Sentrum dan Makassar R.O. 

1 ds. berikut aturannja-pakai Rp. 1 

PASTI 1007c MEMUAS- 

ang Sura- 
LM.S., “ata R. O. Eng 
n: Solo: RO Eng Thian Ho, 

Moon Apotheek: Padang: 
Oei. : 

0.— tambah Pn Rp. 1,50. 
Kirim poswesel Rp. 20.— akan terima 2 doos fra 

Pusat-pendjual: 

- Fa. aa & ZONEN", Dj. Kalifahapo Bandung. 

  

  

DITJARI Dengan Se Ka melatar 

KASSIER, PELAJAN dan PROJECTEUR (jang 
atau jang 'ada bakat (aanleg teknik 
kerdja di bioskop Smg. 

h Tenaga: 

berpengalaman 

, djuga akan diterima) untuk 

Surat lamaran pada s. k. ini No. 471637. : 3 f . 

meenpnganaa 

Ampir semua RADIO MONTEURS 

  

Titan PARA RADIO MONTEURS 
di seluruh Djawa Tengah sudah 

mendjadi kita punja lengganan jang tetap, kerna : 
1. 

memuaskan. 
2. Harga-harga menurut paktu 
3 

Blandjatah mulai sekarang d 

Radio Sampurna 

  

Radio-onderdelen persediaan kami serba len gkap, Perlajanan 

ur importeurs. 
Untuk djuwal lagi diberi korting bagus! 

i Toko jang paling murah 
GANG PINGGIR 140 
TELF. 892 — SEMARANG 
BUKA : SIANG. 

Minggu dari Hari besar tutup. Erkende Service dealer: 

Baru Trima: BATTERY RADIO EVEREADY 
Lampu2 radio: EL 3 - AK2 - AF7 - EBC3 - AZ1 - EK 
Philips Be Sraea TO 3 ID” Ia 

resN.S.F.-G.E.C. 
4 Rp. 140,—. 

2 - ECH3 dil. 

Philips-Er 

sm eh kaku iii. 
MEMANEN A Kep 

  

K. M. 
Ditunggu di Semarang 

Ma dan Belawan Deli. 

AGEN: 

  
  

      TILP, 372.   

(PELAJARAN NASIONAL INDONESIA) 
»KA LIMANTAN” 

:TANGGAL 20 APR 
Menerima MUATAN utk: Tjirebon, Tg. Priok, 

eterangan lebih landjut pada : 

3 Perusahaan , PISOIK” 
PA PURWODINATAN UTARA Ii 

: 7 SEMA RANG. : 

1953. 
An nena 

No. 4   
  

  nenas Bab 

laa Mada Th tetap Gagah Perka 
selalu minum Arak Hai Ka 

TANOBALA” 

    

Pusat pendjual: Kong Dji 1n Tong pra 
IP 

sa, karena 

u Pien 
jang sudah terkenal untuk Tuan 
dapat mengekalkan ketjintaan 
swami-stri, a memberi 100 

pct. kepuasan pada kedua pihak 

105 Telp. 1885 
ARANG 

  

“DA TAN G 8 
TIDA BOHONG, 'sungguh bisa sembuh Long 
Semangat untuk Laki2 bisa kuat kembali, 
Manis, Asma, Rhematik, Lumpuh, 
druk, semua ini Istimewa. Tiap .Djamu kirim 

. LAUW DIN. 3, Djl. Kemuning 26 

   

mena 

AH A CG Ta 1 1 

B.C., ' Djamu 
dan Na a2: Kentjing 

Beri2, Bloed- 
71,50 

Tulungagung. 

Syphilis, Sekalo 

Wa 

Ingailah Si »Kembar Tiga” 
    

  

  

        
perang  Kores 2 

Orang tawanan lain 
.. rebutan sepotong 

Disini pun sering 

g diperebutkan itu 

paka 

ama S. waktu ber- 

dibega 
jang belum dikenal 

dari Kp. 
berkendaraan sepe- 

jang 
telah dibegal oleh 
dikenal bersendjata 
ni merebut sepeda- 

harga Rp. 300,— 
larikan diri kedju- 

polisi seksi III pa- 
dapat d 

jang sedang men- 
mentjuri kawat in- 

Karangba- 
ditangkap, pen- 

melarikan diri hing- 
aksa melepaskan 

an beberapa kali. 
i dapat dibekuk 

, 

Iri 
Adapun putusan2 Kongres 

hanpusan Pemuda 
ang Indonesia (P.P.T.T.L) 3 dju- 

Solo 
"3. nta- 

dalam hubungan antara P 
World Federation of Young Theo- 
sofist perlu diadakan 
madjallah2 dsb. 

Adyar, India, 
gadakan 
mpinannja diserahkan kepada 

gadakan penjelidikan 
jarah hidup dari para 
angsa Indonesia jg kenamaan dan 

mempeladjari 
engadakan 
ari ranting jg berdekatan, 5. 

perbaiki 
jurkan adanja 

muda 
mbali sekolah2, dengan memb 

tu mendjadi guru, 8. ment 
n buku2 Theosofie ked 

asa Indonesia, 9. 
roep Mystieke Star dira 

mungkin diadakan, 
muda Theosofie dalam 

djurkan 
iranting2, dan 12. 

Kabar terlambat 
wa orang bernama S. bekas 

nggota Kepolisian dari 
an jang sekarang mendjadi pe 

biasa didesa 

jang sengit dan seru jang a 

Baru2 
lan 
atan2 penerangan keresiden 

rdjaan sehari2 oleh kepala 
an penerangan propinsi 

telah diadakan tjer 

ropah dan Amerika, 

Konperensi 
rtandingan2 badminton 

PUTUSAN KONGRES PE 
HIMPUNAN THEOS OSOFIE 

Dalam  Kongresnja 
tgl. 6-4 jl. di Solo, 

1. menetapkan menaik akan jaja- 
gedung2 jg mengurus 

aa 2 mengandjurk an ke 
a tiap2 Loge supaja mengadakan 

Theosofische 
bentuk panitya jg memban 
ali Sekolah2 
rdjemahkan buku? 

dalam bahasa Indonesia, dan 
Kongres tahun 1954 ditet 

Dienstorde, 3. 

,Ardjuna”, 4. : 
Theosofie 

tapkan 

andung. 
Hadlir dalam Kongres tsb. 
22 Loge diseluruh Indonesia. 

Theosofie 

Ko Pa Ma ana Kongresnja 
da tgl. 3 s/d tgl. 6-4 i 

sbb: 

1. untuk meluaskan dan mem 

oleh Pengurus Besar “den 
Belanda 

correspondentie-club, 

g Pendawa Poerwokerto, 
entang 
ahli pi 

buah tangannja, 

isi madjallah, 6. 
sembojan 

Theosofie, 7. 

meng 

erdjen 
alam 

nting2 
10. sumpah 

ahasa 
supaja diterdjemahkan 
bahasa Indonesia, 11. meng 

pembentukan 
turut memb 

pekerdjaan Perhimpunan 
ang Binatang. 

EMAK 
ENGGOLAN 

TERTANGKAP. 

  

el (gjeporo) pada hari Sabtu 
April jl. ketika dengan seor 2 

pe rgi eponakannja perempuan 
e Wedung, ditengah djalan 

a Bonga-Mutih (Wedun 
18 telah berpapasan 

ecorang bernama R. ialah 
g sudah lama ditjari o! 
Feni dan terkenal seba 

beukolan pendjahat. 

Ketika R. mengetahui 
nja djawab sebentar, maka den. 

2 sabar lagi R. mentja but 
a dan ditusukkan kepada S., 
aa terdjadilah  pertengkar: 

an belah fihak mende 
2 hebat. Dengan bant 

E ana O.P.R. setempat R 
a diserahkan kepada jang hei 
Nan Korban :segera 

eata 

e rumah sakit Demak. 

EBUMEN 
  

KONP. DJAWATA 
PENERANGAN 

ini di Kebumen 
gsungkan suatu 

N2 

telah 
konperensi 

an 
Selain membitjarakan soal2 

Djawa 
, Sutarjo, 

mengenai kundjungannja 
sebagai 

a rombongan penari Bali. 
tsb. diachiri 

a djuru penerang. 

pada tgl. 3 
Perhimpu- 

n Theosofie 'Tjabang Indonesia 
TT.) antara lain telah mengam | 

ti putusan2 sbb: 

mem | 
ngun kem 

men- 

Per- 

Tja- 

per- 
I dan 

pertukara 

jg telah dikerdja- 
gan 

dil. 2. me- 

Ran 
3. me-| 

.Streek-bijeenkomst 
mem 

an-' 
bagi Pe- 

membangun 
an- 
nah 
ba- 

mengadakan 

Ing 
keda- 

an- 
kepanduan 

an- 
Penja- 

PENDJAHAT 

menuturka 

Kaliman- 

Dongos- TG 

2 San 
leh 1 ng 

S. dan 

arit-' 

achirnja 
tu- 

dikirim | ,: 

dia- 
Ke- 
pe- 

djawa 
Te- 

ang- 

deng: 
diantara 

DJAWATAN 
MENG: 

Dari. kala 
Ta didapat 
dengan kemun 
Merapi, ma 
watan en 
telah diadakan 

milik 

pa- |ti obat-obatan 
Juan "PPP 

selekasnja 
ga dokter da 

3. diatur oleh k 
3 Kesehatan di 
"jang Iga 

0 da gia terdiri d 

ke/ 

ngan, maka 
ditempat2 
djururawat, 
dan tenaga 

liwat djalan 
Jogja terputus, 
tan Kali 
hanjut, maka 
demikian, 

n| Mungkit dan 
kan Konsent 
nurut pengala 
“ig perlu d 
tenaga2 man ig 

ngadjukan ke. 
dari beberapa 
Umum Kebu 

a| Temanggung, 

se- 
kir 

lang, 
dokter dengan 
djururawat. 

mah sakit 

ig 
Pe 

P.M.I. Suraka 
beserta 10 
pembantu. 

SALATIGA 
  

NAS 

Baru2 ini 
atas undangan 

DI telah diadakan 
partai politiek, 

ht dan2 Kn ag 
kan berdirin 
tuk mana Eka 
asan. Oleh rr 
orang jani 
(Parkindo): 

an- ba “Didja 

1 Sate 4 
dak berpartai 
beri tugas 

dirinja Jajasan 
Salatiga. 

gai 

se 

aran 

selenggarakan 
akan datang. 

KURSUS 

.. 

kilat Na 
rang jang ke V 
li dihadliri ole 5 
ruh kabupaten 
kepala2 djawata 

di wali-kota dan 

a- 

ke 
u (no. 1): sdr.   josuparto tjarik 

an 
Kursus jang 

besuk tg. 13 Apr 

sudah disedia kan seba 
1 lengkap buat keper 

terdjadi peletu tusan M 

bung dan mun Ba 

murid2 

Apabila berhub 
besar 

tang ata 
didalam 

kesehatan tsb su 
sanggupan 

mah Sakit Umu 
masing2 

akan dikirimkan 
dokter dan rom 
wat dan murid2 
speksi Djawatan 
vinsi Djawa Te 
rimkan 2 orang 

rta "1 
ang sebagai 

JAJASAN 

dibalai-kota 

untuk mendirikan 
rapat 

2 Gedudg 

sdr.2 ds. Probow 
Sugijono (P.K. 

a (GPII) jaj 
.-.memben 

Pari 9 

Gedung Nasional 

Rapat “pemben 
besok 

Pada tg. 4 Ap 
tim Boondan-Ke 
telah diadakan u 

dj aa 

diutjapkan pidato 

ari dewan guru, 
kan kepada kursi 
lah mengikuti kurs 
argaan istimewa 

lurah Penawangan 

ketjamatan Susuk 

tan Tengaran (no. 

KESEHA TAN 
ADAKAN PER- 
SIAPAN 

gan jang 
ba eterangan, 

meletusnja 

Dja- | | 
Kedu, |» 
Kini 

12 .pe 

Sah 
a kini aah 
Ka dae 

an persi an 
anjak 

mengeta- 

Sewaktu-waktu 

Pn 

Pn 
Jai 
Kedu. 
Hn 
Ban Tal 

an Kn 
Ona 

akan 

Pena tena- 
wat2 jan 

Be. 

Magelang 

Merapi, maka 

MN 
Aung 

ter 2 Pa ba 

janakar 2 
Pa ikan 
djururawat 

dari anggauta P.M.I 
ungan latu lintas 

misalnja djemba 

Muntilan 
Salam akan 
si post, dim 

man kodjadia ian jang 

u Pabelan 
keadaan 

djuga 
didjad 

mana me 

iadakan setjukupnja 
Kepala 

Rumah 
men, Purworedjo 

m dikota 
seorang 

beberapa 
Kesanggupan 

luar daerah Ked 
urusara 

u, jalah dari 

bongan 

Kes 
ngah akan 

tenaga 

GEDUNG 
IONAL 

panitya 
Gedu 

dengan 
organisasi2 dan 
untuk merundin 

Nasional 
dibentuk 
t telah dipilih 

1.) 
jg diberi 

tuk suai 
orang wakil2 : 

“. 
-
 

Salatiga 
persiapan panitia 

ng Nasionalj, derice vakila ngan dengan wa 
'derne Boekha 

T dam, tuan v 

sebuah ja- 

tu n 6 orang lagi jg 
ig selandjutnja 

la ' 
dah ada jang me 

bantuan 
Sakit 

, 

Wonosobo dan Ru 
Mage- 
tenaga 
tenaga 

Ru 
Semarang 

1 orang tenaga 
djurura- 

djururawat. In- 
ehatan Pro 

mengi- 
dokter, 

orang dokter 
tenaga 

            

aon 

aksanakan ber 

tukan 

-KILAT PAMONG 
PRADJA. 

ril jl. di 
djawan di Salatig 

dahan a resmi 1 Hanana 

rumah 

A3 ka Papa en Sema 
I. Upatjara i ni ketjua 
Pamo ng-Pradja selu 

tempat. 
Glen 

salah 
kemu 
sten su 

us te 

Sukir, tjarik 
an (no. 2): Sdr. 
Noboredjo 

SL 

ta ae akan dimulai 
Di yad: 

di 

ini akan di 
tg. 9 April j 

dia ksikan ate h 
Setelah 

wk. bupat 
corang wak 
dian diterima 
rat tanda te 
rsebut. Peng- 

pada sdr. Susanto, 
ketjamatan Kle- 

Badran 
Wir 

ketjama 

i, 
ik 

1 negeri itu pe 

Projektil 
oleh 
dapat dike 
tjari sen air pesawat2 terba ang 
menjerangn 
sang sebua 
F-99 sea 
dengan buah motor raket 
jektil ini dapa 

matis: Ini adalah gam 
angkatan udara Amerika 

mudikan. Namanja 

. Untuk maksud ini 
Ta electronis. Bomar 
pesawat terbang penem 

dan 

erikat 
boeing 

t mentjapai aib 

                                  

bar resmi pertama, jang diumumkan 
engenai sebuah projektil jang 

Bomarc, dan pesawat ini dapat men 
suh, mengedjarnja dan kemudian 
guna an muka projektil ini di pa- 
jang dj terkenal dengah nama 

Kn r tanpa penerbangnja) didjalankan 
ebuah motor pembantu. Kabarnja pro 

2000 Kilometer dalam sedjam. 
  

Da 

Geschriften 

sa Indon 

thasa Belanda 

hasiswa din 
(gitu sukar 
ngumpulan 
sa Indonesia 

Bung Hat 
land beanaAn 
hasiswa,   
|diperluka n 

d N 

lebih mudah 

Pada wak 
berusaha 

“karena doku 
sedangkan ka 
dalam pelba 

kabar, sukar 
antara lain 
dudukan D 

| Selain dari 
rangan2nja 

Selainnja 

tjetak buku 

nerbitkan 
ngan2 Bung 
tidak Haag 

Menging 
Bung Hatta 
maksudkan 

» Verspreide 
bahasa Bela 

Panitia Pengu 

| gono Ta 

Pengump 
ri Moha 

BERH 

dari fihak 

ri namanja 
P.I. Aneta 
atas usaha panitia tersebut. 
Bung Hatta 

nesia, maupun dalam 
| oleh panitia sedjak beberapa lama. 

Ba 

"Hatta semas 

“dikerajaken 
karangan? dalam baha- 

  

ngan2 Bung H 
donesia. Teta 
pulan ini tidak 

ri ker 

karan2 pula k 
sempatan utk 
donesia ini. Tetapi 
an panitia berh 

lam beberapa” 

UBUNG DENGAN 
? di Nederland, jang 
»Panitia Pengumpu 

pemurak kl. 1. setahun jang lalu, ja 

mendapat 

itu baik mengenai 

karangan2 dalam ba 
ang dibuat oleh Bung 

& masih mendjadi ma 
eri Bel sia, tidak be- 

seperti pe- 

disini. 
Untuk . ngu mpulkan karangan2 

jang ditu 
ti ma 

ulisnja di Neder 
sih mendjadi ma- 

tsb telah berhubu- 
kil kepala ,,De mo- 

ndel Indonesia” di Am 
van Boeschoten, jarig 

emberikan bantuannja un 
mengumpulkan karangan? Bung 

Hatta itu. Setelah seluruh bahan2 
terkumpul, 

panitia diputu 
an buku ,,Verspreide G 

5 ederland, 

maka oleh 
untuk mentjetak | di 

Geschriften” itu 
mengingat Ba di- 

'buku tsb akan 
diselenggarakan dari pa 

skan 

da di an 
ini panitia tsb sedari 
mengumpulkan kab 

atta dalam bahasa In 
pi pekerdjaan pengum- 

mudah dilaksanakan, 
tidak lengkap, 

an2 itu jang Tn 
ap Plh dan surat 
untuk ditjari, karena' 

berhubung dengan pen- 

Na i 

jepa ng, masa revolusi dsb 
nan itu banjak pa ka 

sudah ,,Hilan ! 
ae dalam Nah 

NG djuga untuk me 
akan dialami kesu- 

arena tidak tjukup ke. 
tjetak-mentjetak di In- 

walaupun demiki 
arap akan dapat mc- 
pengumpulan kara 

Hatta itu dalam waktu 
lama Ia gi. 
Pagar, nja - karangan2| 
u, maka buku jang di 
Naa diterbitkan da- 
djilid. Mungkin sekali 

Geschriften” jang dalam 
nda itu akan diterdjemah | h 

kan dalam sg Indonesia. 
Karangan? 

Bung Hatta Nan Pn uai oleh A. 
nonutu, sekaran 
sedang wakil 

ang menteri pener angan 
ketuanja adalah M 

Pang mann, 

ulam 

mengumpulkan karangan2 
keterangan, 

Karangan2 
mad Hatta 

»Verspreide bitkannja buku 
at Bung Hatta, 

Karangan2 Bung Hatta” jang 
jang bertudjuan seperti fernjata da- 

- .. Hatta dimasa lampau, 
a penerbitan itu adalah 

n  pengumpalan karangan2 

diterbit 
mem 

  

karangan2 jang ditulis dalam baha- 
bahasa Belanda, telah dilakukan 

NOMI 
EMAS SINGAPURA. 

dari Singapura 
bahwa pasar gelap perdagangan 
emas di ra telah merasai 

t turunnja harga emas dgn. 
lar Amerika lebih per tahil. 

Menurut kalangan2 pasar gelap 
tsb., turunnja harga ita disebab- 

teng adanja sjarat2 jang 
tidak t Keep diperdagangan, tu- 
runnja 
a dan 

di Ker 

RON Omi 

PASAR 

  

harga karet jang luar bia- 
ya akan terdjadinja 

HARGA EMAS. 
Tgl. April (Ant.-UP-Comtel). 
Djakarta: Harga pendjual emas 

No. . 41—, No. 2 Rp. 39,50. 
Surabaja: Harga pembeli 

. 38, 
Singapura: Emas lantakan per 

acl- pemb. Str. $ 155,50/pendjual 
tg. $ 164,50. 
Hongkong: Emas 

tael HK $ 265.25. 
Bangkok: Emas lantakan per baht 

weight ticals. 

PASAR HASIL BUMI SMG. 
Pasar hasil bumi Semarang jang 

tertjatat La Dunlop & Kolff pada 
pril sbb.: Kapok C nom. 
s5 Rob. Ond. WIB pendju- 
Kedele pmi Malang pendju- 

prompt: pmi Djember ke- 
162,50 panen lama, gendjah 

195 panen lama bersih: 
pendjual 150, Gaplek pembeti 

250 D juli/Aug. dan kedjadian ex 
Lan 52.30 April/Mei: Djagung pu- 

pendjual 80: Katjang glondong 
terpilih pendjual 235 . panen lama 
Oveip: Osee tidak terpilih pendjual 
280: see terpilih pendjual 3054 
Osee t aan setjara kasar Ta 
290: Katjang merah pendjual 130: 
hidjau joelik pendjual 170 n.o. La- 
sem/Pu ksadi: hidjau toatjeh pen- 
djual 0.0. Mranggen/Demak: 
Beras etek TC Tjeree pendjual 
135 prompt: Karung HC Green pen 

"djual 4,75. 

lantakan per 

1025: 
al 950: 

157, 50 
djadian 

Pa 

  

sajan 

idapatkan satu buah couveuse 

buah 
kipun 

ter   

  

ba tahui nj. 

tan, 

berat badan dibawah sjarat 
ntukan 

n baji tadi selalu berada 
temperatur jang dibutuhkan. Ber 
ung ditempat Zuster Dellenman 

diri 
1 

n un 

mperaturnja, 
akibat hal jang menjedihkan tadi.| K-S:U.P. SM 

marin siang djam 16.00 sore, 
baji telah menutup mata untuk 

a-lamanja, 
rwadjib (dalam hal ini 
ehatan) 

raw 

ntjukupi 
nakan sebagai Kraam-klin 

agi untuk merawat anak2 
bar 

KEMBAR 3 SEMARANG. 
Jang seorang telah 
gal dunia. 

Kemarin siang sekira djam 16. 
baji jang tertua dari kembar 

era keluarga Samiun di Ngaglik, 
ae 

relahir 
hari 

empat 
2 

iimu kesef Sit. 
Rapat jang sanga 

h meninggal dunia. Seba 
Samiun telah 

n kei iga anaknja tadi pada 
mi pagi kemarin dulu die 

ster Delleman di Djl. Jogja 
mang kalau menurut i: 

semustinja ketiga baji 
mpunjai ukuran pandjang 

jang 
itu, 

baji), untuk mendjaga agar 

g, untuk ketiga baji tadi 

hingga achirnja lalu 

dan 3, 
g tertua karena tak kebagian 

hanja ditempa'kan dalara 
tempat tidur baji biasa. 
semula terlihat, bahwa baji 

ua ini adalah jang terkuat 
nnja diantara adik2nja, tapi 

anja dengan tak adanja 
maka badannja tak terdja 

hingga achirnia 

Kiranja perlu fihak 

ikut memikirkan 
atan lebih landjut dari: ked 

baii tadi. Seterusnja 

Delleman memang agak 
sjarat2nja untuk di 

baji ke 
2 jang tentunja membu 

p dan istiniewa, 

mening | pada tanggal 3 
Ketjam 

00, 
tiga 

jang 
dan 

seharusnja ditempat 
n dalam couveuse (tempat pema 

dalam 

sen 
tak ada couveuse tadi terpak 

pindjamkan dari lain tempat. Tapi 
hanja 

dipergu 
uk tempat baji jang nom 

berdjedjal2 sedikit. ' Ba 
tem 

Mes i 

COuveuU 

ber 

sela 

ig. 
djawatan | olahraga antara 
soal pe 

ua 

memang 
erlu diketahui, bahwa tempat Z 

kuran 
per 

ick, ap 

tuhka 
watan dengan alat2 jang serb 

09.00 di 
latan telah 
Tunggal, 

erdiri dari 
Seksi IV dan 
Pradja dan 

na 

daerah S.S., 
Serta 

dihadliri Lk. 
di 

erat persatuan 

ba 

hu 
Pada tanggal 

sa118.00 G.R.T. 

sa- 
na 
or 

ji 

untuk menjusun 

mudian setelah 

se mengadakan Ba 

jg. 
ba 
ru 
se 
ga 

pasar Djatin 
njaan sdr. Hild 
telah berhasil 
Mei 1953 dan 
muljo: 

si sU 

dia 

hatan Ind. Tjab 
Kesehatan 

us pun hasilnja 
g| Bulu Tangkis: 

Double Putra 
a | 3-0, 

m Ping Pong: 
n| Putri 3—1 aa 
al Bola Kerand 

K.I.: Sepak   

  

RAPAT PANTJA TUNGGAL 
djam 

dakan 

B.O.D.M, Serhar. 

Seksi 
mong 

regu dan kepala 
Djawatan 

apen Ketj. 

Rapat dimaks 
serta ker 

tara satu dan lain 

REFORMO 
DJATIN 

pi pengurusan jan 

Pengurus dibitja 

at. Dalam pada 
lai pertemuan tsb 

diketuai 

Tiab. 
bertempat di RSU 

Single Putra 

April 1953 
atan Semarang 

dipe 
ang 
MKSS., 

lopori 

desa, 
Kelompo 

t mem 
orang 

nja. 

SI G.R.T. 
GALEH. 
April 195 

rapat, jang 
urus2 G.R.T. 
a. Rapat 
dan mem 

g telah ad 
selesai 
rakan 

lai Per 
itu 

a, 

pula “ unt 

galeh. (Bekas kep 

Panitya 
sdr. 

G. ea R.S.U.P, 

RAKARTA 
Pada tg. 5 dan 
dakan bebera 

6 April jbl. 
pa 
Pers. 

Smg. 
Djuru 
mela 

P Sem 

Single Putra 

PDKI tjb. Smg. 
ang: 21 

uaskan in 

Rapat Pantja 

Selatan. Rapat 
. Kepolisian 
III, Pamong 

Kepala2 
PR. 

Agama Smg. 
mg. Sit. 

z 

ud untuk memper- 
dja-sama an- 

3 djam 
Djatingaleh telah ber- 

hasil mengadakan 
hadliri oleh peng 
orang2 terkemuk 

dan 
dimaksud 
perlengka- 

penjusunan 
uk 

temuan Rak- 
diputuskan Ba- 

bertempat dimu- 
u- 

rink). Pada itu pula 
menjusun 1 

wan S.B 
RSUP Surakarta. 

arang. Ada- 

Hadi- 

telah 
pertandingan2 

-—0, Mixed Double 

10—-3, 

utk. P.D. 

Si» 

i 

(kusta) na 
umur 35 

1 MEnha 
lepra di Plan 

dibebaskan 
bangan kar 
man. Tetapi 
ter Kabupa 

bali kekampun 
dirawat ha 

(menderita 1 
tersebut den 
ke R.S. Pem 
Semarang, j 
perdjalanan 

Nomer per 
Perintis 

medja kami 
ting sekali 
Bromfiets 

'Dalam 
pertama 

adakan pad 

Pendidikan 
seiama 3 
kemadjuan 

diplosok2 

dia sama 
dan massa 
lam memper 
dikalangan m 
ini berachir     

  

PEN DERITA 

Seorang 

ini 
(Semarang) ter 
melarikan diri. 
desa Boom lama 

LEPRA MBLA- 
RIKAN DIRI. 

enderita penjakit lepra 
Djuli bin Saridjan' 

epasan dari R.P. Nusa 
kambangan waktu dalam perdjalanan 

at perawatan penjakit 
ungan Semarang baru 
ja di stasiun hasan 
njata telah turun dan 

ta adalah asal dari 
(Semarang) jg telah 

Ang pen ndjara Nusakam 

bahwa 'orang t 

bitkan oleh Jk 
tor di Jogjakar 

untuk 
dima 

kemukakan se 

PENMAS 

conperensinja 

angg. Penmas 

n rentjana th. 

na habisnja waktu huku 
Saahan pemeriksaa an dok 

Tjilatjap dinjatakan, 
Ta ebut sebelum kem 
g halamannja, supaja 

Uu di rumah sakit pem 
berantasan tapak pra, karena penjakitnja 
jang Le ajakan pada umum. 

pra ra) Selandjutnja orang 
n dikawal diantarkan 

i: todra di Pelantungan 
jang ternjata  ditengah2 

lah melarikan diri. 
IS MOTOR 

ken nalan “dari madjallai, | H 
tor” jang telah diter- 

atan Sepeda Bermo- 
ta telah sampai di- 

Ternjata isinja ada pen 
para penggemar 

na teknik telah di- 
tjara djelas. 
SEMG. TIMUR 
ADJUu. 

triwulan 
ini jang di 

April 1953, di 

tahun 
& 8 

pendopo Ket Hata Semg. Timur, 
Man jarakat 

bulan ini telah mendapat 
206 

PBH. Adapu 
ialah. mengac 

(PENMAS) 

dalam lapangan 
1953 

tiveerd kursus? PB 
menstabiliseerd para 

serta mengadakan ker 
& erat dengan instansi 
AN setempat da- 
inggi muty pendidikan 
asjarakat. ' Konperensi 
engan memuaskan. 

  

ini 

. HASIL TRITUNGGAL. 
D Ps An Maa jang dilaku- 

kan oleh Tritunggal belum lama 
Kelas. telah dapat ditangkap 
seoran ng, sg bernama B., jang 
aa at ,,kepala staf” dan wk. 

Ikomandan P.K.R. grombolan Wa 
ujo/ Na ken. Dalam penangkap- 
n itu B. mengadakan perlawanan 
dengan sebuah pistol Colt, tapi 
eh dapat dibikin tunduk 
djuga. Dia mengaku telah sering 
mendjalankan perampokan, pem- 
bunuhan. dan jang memimpin se 
rangan pada pos Mobrig di Ka- 
rangdjati pada beberapa bulan 
jang 
Sa 

kan, 
23 bb 

2 

jutnja dapat ditambah: | 
wa dapat ditangkap dju 
Sela 4 orang kawannja, 

djuga anggauta dari grombolan 
ersebu Naa Mereka mengaku 
sering ikut serta dalam beberapa 
perkara pembunuhan dan peram 
-3 okan. 

HASIL 
PI 

Pada 
pasukan 

ERANGAN DI 

. 9-4-1953- sebuah Korasi 
Na Raiders kita diba 

Ta pimpinan Kapten Pudjadi te 
lah berhatsil menjerang kedudukan 
gerombolan pengatjau didekat desa 

e'ir 7 km barat-laut — Adjibarang 
Purwoker Ta 
Pertempuran berlangsung dari dj. 

0.30 —— “5 00. 
Hasil kita: 
8 orang pengatiau mati serta da 

pat kita na 1 bren 1 reserve 
loop bren, 1 s'en, 1 karabijn: serta 
onderdeel2 dari  pelempar granat 

. rdeel2 karabijn. 
Adapun kerugian kita: 
1 orang gugur dan 2orang luka2. 

DIPINDAH, 
Mulai tg. 9 April 1953, Kepala 

nspeksi aga Sumardjono di 
Semarang telah menudju ks tempat- 
aa bar ud Surabaja. Sebagai ganti- 

a ialah R, Sukirno, Kepala Inspek-     2 ebua adan n di Malang. 

  

Ida Jg Me 
Dan Ana 

UPATJARA /T 
dung hari Rebo 
oleh utusan KSA 
Kolonel : 

                

    

lebih djauh, 

“untuk me- 
General 
selama 

Pusaka: 

berang ke. 
nuntut peladjaran , 
Staff College di : 
kira2 setahun. Pic 
tan Kolonel bas di 
lakukan upatjara ini di- 
utjapkan Sa akan " djam de- 

in pe- 
ngertian tentang perang serta pe- 
ngaruhnja pada kegiatan? keten- 
taraan”. Pada ena pidato- 
pen gangkatannja itu, ditegaskan, 

   

masih muda itu belum 
fi akan pentingnja. 
rang untuk  masjara 
sehingga suka timbul pertanjaan: 
apakah faedahnja dan maksudnja 
peladjaran tentangoperang? Me- 
nurut Kolonel Djatikusumo, itu 
gag maka seba agian masjara- 

kat kita tidak merasa"adanja sua- 
tu keharusan untuk" Hunian 
ri masalah perang. 

Sedjak th. 
hidup aa 

Dengan pandjang 
Djatikusumo membentangkan -penda 

patnja tentang s sekitar masalah pe- 
rang dengan mengemu ukakan kedjadi 
an2 peperangan diperbagai negeri, 
antara lain jang terdjadi sedjak per 
mulaan abad kedua:puluh ini. Menu 
rut Kolonel Djatikusumo, adalah sua 
tu pendapat jang salah djika dikata 
kan bahwa perang itu suatu keada- 
an jang djarang terdjadi. Tentang ini 
didjelaskan, bahwa sedjak permula- 
an abad kedua puluh.ini sadja sudah 
terdjadi.2 kali perang,dunia dan di- 
samping itu masih ada lagi 17 kali 

perang ketjil, tidak » terhitung per- 
sengketaan2 bersendjata dan perdjo 
angan2 kemerdekaan jang umumnja 
tidak diberi nama perang seperti per 
tempuran2 diperbatasan Junani- — 
Yugoslavia,: Rusia — Iran, Burma 

— Tiongkok di Korea, di Vietnam. 
Dikatakan, bahwa” -sedjak tahun 

1933 dengan terus-mignerus manusia 
hidup dalam suasana perang atau 
didalam perang sendiri. Selandjutnja 
Kolonel Djatikusumo menerangkan, 
bahwa orang mempeladjari soal pe- 
rang itu dengan berbagai maksud. 
Ada segerombolan orang jang meng 
anggap perang itu sebagai suatu ke 
djahatan, dan karenanja mereka hen 
dak membuat peraturan? untuk meng 
hukum pihak jang memulai perang: 
gerombolan lain memandang perang 
sebagai suatu penjakit jang harus di 
berantas, gerombolan lainnja lagi 
mengatakan bahwa-perang adalah su 
atu akibat dari struktur masjarakat 
internasional dan karena itu mereka 
menghendaki perobahan2 struktur 
masjarakat itu. Golongan jang ter- 
aCchir ini, menurut Kolonel Djatiku 
sumo bermaksud meniadakan pe- 
rang, paling sedikit m engurangi ke- 
mungkinan perang Aa mengurangi 
kerapnja perang. 

menginsja 
ymasal pe- 

arakat modern, 

  

3 manusia 
2 perang. 

lebar Kolone' 

. .... Apakah perang? 
Kolonel Djatikusumo. djuga me- 

ngupas soal: apakah perang? Diam- 
bilnja tjontoh2 sedjak berlakunja 
peperangan dengan tia ra2 jang be- 
lum sempurna sampai, kepada tjara? 
perang ,.modern” dimana dikatakan 
bahwa selain sendjatd" dipergunakan 
pula tjara2 lain berupa pidato2 
umum, alat2 film, radio, surat2 ka- 
bar dil. Tentang matjamnja perang 
oleh Kolonel Djatikisumo antara 
lain disebutkan adanja' perang sau- 
dara, perang imperiatis, perang in- 
ternasional dll. dan. disamping itu 
djuga ada pembe roritakan2, 

Pada achirnja dikemukakan pen- 
dapat bahwa »perang adalah suatu 
keadaan legal ja ng gemungkinkan 
dua atau lebih da gerombo- 
lan manusia jang adjat untuk 
mendjalankan pe etaan-bersen- 
djata didalam merigedjar tudjuannja 

masing2”. 2 

Bukan ,,polifonele actie”. 
Pada bagian terahir dari pida- 

to-pengangkatannja"'itu Kolonel 
ang meng @mitkakan dju- 
ga perang antara Tonbionta esia dan 
Belanda. Tjontoh "ini menurut 
pembitjara adalah timena- 
rik. Pihak Belanda"'berdasarkan 
atas tuduhan dan maksud politik 
menamakan persengketaan itu 
spolitionele actie” "Karena meng- 
anggap peristiwa itu 'sebagai ,,co- 
lonial revolt”, atau pemberontak- 
an penduduk daerah 'kolo olonial ter 
hadap kekuasaan jan# legal. Da- 
lam keadaan ini, kata Kolonel 
Djatikusumo pihak ketiga akan 
|mengakui hak2 jang lama. Dika 
takan Ke Ban ahwa adalah 
sangat mengherankan, masih ada- 
nja pemimpin2 rakjat jang setja- 
ra resmi suka menggunakan ka- 
ta2 ,,politionele actie” dan ,,pem- 
berontakan melawan, pendja adjah”, 
seakan2 legaliteit dari persengke- 
taan-sendjata itu tidak ada. His- 
toris terang salah, kata pembitja- 
ra, sebab adanja Negara Repu- 
blik Indonesia telah Ba an 
kan pada tanggal »47 Agustus 
1945 dengan mempergunakan se 
gala sjarat legal maupun tehnis 
jang diperlukan untuk proklama- 
Si itu, salah satu sjarat tehnis ada 
lah TNI. 
Menurut Kolonel Dja tikusumo se- 

landjutnja, selama masa perdjoangan 
jang lampau kedudukan dari tentara 
kita menurut Ka Wargaa adalah 
djelas. TNI adalah atat dari Negara 
Republik Indonesia jang merdeka 
dan berdaulat. Pendirian Djendera! 
Sudirman jang Hen k tuntutan Be 

| 

TJERAMAH DR. HALIM 
Didapat kabar, bahwa Halim 

dari K.O.I. sebentar: malam djam 

19.00 akan mengadakan tjsramah 
mengenai Olympiade Helsinki di   Balai Wartawan, ag ng 116, Sc- 

marang. 

jang di | 

bahwa masjarakat In Ta donesia jang | 

Apakah Perang 
Yanggap Kedjahatan—Penjakit 
Struktur Dastot Tjeramah 

Kolonel Djatikusumo . 
TIMBANG terima komandan SSKAD di Ban- 

i kemaren dulu telah disaksikan 
Overste Suprapto, Inspektur -8 sen 
aamang beberapa anggauta Missie Mili- 

aa ntah daerah dil. Setelah Kolonel Djati- 
| Mo koginta 

e Suprapto mengutjapkan kata sambutan- 
(DD jang menja takan penghargaan 

usaha membangun 
Dante Mokoginta dalam kata ',,perpisahan- 
.menjatakan penghargaan 
La 2 mewudjudkan SSKAD dan sete- 

el Dj atikusumo sebagai komandan ba- 

"Antara" 

Itu? 

antara lain2 
Infanteri Letnan 

menanda-tangani surat2 

atas djasa2 
dan  memelopori 

atas bantuan dari 

" 
  

  

SI GRUDEL 
—.t...di Bandung sudah di 

bentuk ,,Panitya Penindjau 

Morit”: bagi saja lebih pen- 

ting kapan adanja ' ,,Panitya 

Penindjau Harga-harga Ba- 
rang” 

      
  

»sMahasiswa- 
Pekerdjas 

Lk 80pct. Dari Mahasis- 
wa Indonesia Harus Ker- 
dja Utk Bantu Beajai 

“ Peladjarannja 

DALAM SEBUAH statement- 
nja jang chusus ditudjukan untuk 
kepentingan para peladjar berke 
naan dengan kesukaran2 dalam 
memenuhi kebutuhan2 hidup 
maupun sekolahnja, C.B. SOBSI 
menjatakan telah serta memper- 
djuangkan perbaikan nasib para 
peladjar Itu dengan melalui salu 
yan2 jang dapat ditempuhnja a.l. 
djuga melalui Panitia Gadji Pega 
wai. 
Diterangkan dalam statement 

tsb., bahwa kini banjak peladjar2 
dan mahasiswa2 jang tidak bisa 
meneruskan beladjar, atau meski 
pun bisa, tefapi disamping bela 
djar terpaksa mesti bekerdja. Dari 
mahasiswa2 di Indonesia jang 
djumlahnja hanja sedikit, jaitu 
hanja lebih kurang 9009 orang, 
terdapat 8076 dari padanja jang 
terpaksa bekerdja untuk menerus 
kan peladjarannja. 

Kepada Panitia Gadji Pegawai, 
SOBSI a.l. telah memperdjuang- 
kan perbaikan kedudukan kepe 
gawaian bagi mahasiswa jg telah 
lulus dari persiapan lengkap jang 
kini, sebagai pegawai negeri, 
tidak mendapat penghargaan sa 
ma sekali, jaitu, seperti didjaman 
kolonial Belanda, hanja dihargai 
sebagai tamatan dari Sekolah 
Menengah Atas dan termasuk g0 
longan IV. SOBSI telah memper 
djuangkan supaja mereka  dima 
sukkan dalam golongan V, pula 
supaja mereka paling sedikit men 
dapat 8070 lebih dari ketentuan 
gadji jang berlaku sekarang. 

Achirnja ditegaskan dalam sta 
tement tsb. pentingnja persatuan 
antara peladjar/mahasiswa dan 
kaum buruh dalam perdjuangan 
untuk membela hak-haknja. 

  

Krisis Menimpa 

Indonesia 
»Waarheid”  Andjurkan 

Hubungan Dagang Indo- 
' nesia Dan Negara2 

Sosialis 

»Krisis menimpa Indonesia”, de- 
mikian kata harian ,,de Waarheid” 
dalam induk kkarangannja, dan me- 
njebutkan, bahwa “menurut  ketera- 
ngan Menteri Luar Negeri Belan- 

da. Mr. Luns, kepada wartawan 
di Amsterdam,  negara2 

lain mau mempertadjam — keadaan 
krisis di Indonesia dengan  tudjuan 
hendak memperbesar kekuasaan me- 
reka. 

Harian tersebut mendesak supa- 
ja Persetudjuan K.M.B. dihapuskan, 

| dan- diadakan perhubungan ekono-: 
mi antara Belanda dan Indonesia 
diatas dasar persamaan. — Achirnja 
»de Waarheid” menjatakan, bahwa 
besar kemungkinan " bagi Indonesia 

untuk memperluas perhubungan da- 
gangnja dengan “ Republik Rakiat 

Tiongkok dan negeri2 sosialistis la- 
innja. Demikian , Antara” dari Am- 

sterdam. 

  

landa untuk melebur TNI kedalam 
tentara federal jaMg”dikemukakan di 
dalam sidang Dewan Siasat Militer, 
menurut Kolonel Djatikusumo ada- 
lah selajaknja, bukan karena  senti- 
men belaka seperti jg. sering dikata- 
kan prinsipieel. Selandjutnja diterang 
kan sbb: « 

Karena kita berpendirian bahwa 
persengketaan-bersendjata itu adalah 
perang, maka sudah tentu dimedan 
pertempuran kita sekalian harus 
mengindahkan aturan? perang. Pem 
berontakan tidak terikat oleh daerah 
penduduk, tetapi kekuasaan atas dae 
rah dan penduduk jang tertentu ada 
lah sjarat mutlak bagi. hidupnja ne- 
gara. Berhubung dengan itu maka 
rentjana pertama untuk memperta- 
hankan daerah Jogjakarta dengan 
mati2an ditinggalkan dan diganti de 
ngan Strategi ..hidjrah” dan ,wchr- 
kreise” sistim. Dengan strategi 
tjapai kenjataan bahwa Repub 

   

  

  

    
   

in 
donesia tetap berkuasa atas dacrah2 
nja minus djalan2 besar sehingga «   maksud Belanda untuk mengadakan 
blitz” tidak tertjapai. (Antara). 
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djiumlah 7 djuta kroon atau 

dengan satu djuta dollar. 

Apakah Malenkov Akan Mene-|x 
mui Banja 

Nasib Malenkov Sebagaimana Te 
-.. Bintang Kelahirannja: 

Perhubungan Dengan Mao Tse Tung Akan 
Baik: Perhubungan Dgn Amerika Akan 

gan Dan Oposis 
Wakil Ketua Astrologie Research 

Pertentan 
— Oleh: Charles A. Jayne: 

Bintang Dandankas: sudah 
megang kekuasaan sebagai 

        

akan begitu | 
Jayne 

ja tersebut. 

Maa MR NN. 

corn ' kebal lagi realistis, 
liac. Sifai Na aa serta k 
emendjak bintang Saturn, jaitu 

dan adalah nomor dua sesudah 

  

Oleh karena bintang2 Jupiter danMex s sedikit 

tapi pada 
ran2 luas 

  

hak Komunis mengumumkan ten 
tang Enrnatian Stalin, maka Mars, 
jaitu bintang erang, sedang ber 
ada hampir dihari sekatah ba 
rat dari Moskow. Oleh karena 
bagian tempat ini menguasai per 
hubungan antara suatu negara 
dengan negara2 lain, maka “hal: 
ini menundjukkan segala2-nja ke 
yan masa damai bagi Rusia 
izaman depan sesudah kekuasa 

an atas negeri itu berpindah 
tangan dip Stalin kepada Malen 
kov. , 
Pengaruh2 bintang lainnja pa 

da waktu itu menundjukkan, bah 
wa pemimpin baru Rusia itu 
akan menghadapi kesulitan serta 
persengketaan besar, satu peristi 
wa jang tidak akan membawa ke 
baikan atas pemerintahannia. Mi 
salnja, Uranus, jaitu bintang pero 
bahan serta persengketaan dan 
repolusi, adalah berhadapan letak 
nja dengan tempat kelahirannja 
waktu dia mengambil over kekua 
saan atas Sovjet. Ini berarti, bah 
wa dia tidak sedikit akan meng 
hadapi oposisi, dan akan banjak 
pula menghadapi keketjewaan. 

Kalau dibandingkan peta kelahi- 
rannja dengan peta kelahiraa Mao 
Tse Tung dari Republik Rakjat Ti- 
ongkok,. ig djuga lahir dibawah bin 

  

Jomo Kenyatta 
Didjatuhi Hukuman 10 
Tahun: Ia Akan Apel 
JOMO KENYATTA be - 

sama dengan lima kawan terdak 
wa lainnja pada hari Rebo telah 
idjatuhi hukuman kerdja paksa 
Pn 3 ng 7 tahun karena 

i telah inpi kegia- tan2 Mau Mau, Ketjvali itu mc 
reka masing2 mendapat tamba- 

  

han hukuman pendjara selama 
3 tahun karena mendjadi anggo 
ta organisasi Mau Mam. 

Putusan tsb. dikeluarkan oleh 
hakim Ransley Thacker jg telah 
menamakan Kenyatta sebagai 
»penfjipta utama” dari kampanje 
May Mau. Hakim Thacker telah 
memerlukan waktu hampir 8 
djam untuk membatjakan pertim 
bangan2 dan ukuran2 hukuman 
atas mana keputusan telah dida 
sarkan. 

Selesainja pembatjaan putusan ha 
kim, Kenyatta menjatakan bahwal 
ia beserta kawan?nja tidak hendak 
tunduk pada pendapat2 hakim dan 
mengumumkan, bahwa mereka akan 
mengadjukan permintaan apel, bila 
perlu sampai kepada instansi jg ter 
tinggi. Hakim kemudian menerang- 
kan, bahwa mereka jg telah didjatu- 
hi hukuman mendapat waktu 14 ha 
ri untuk mengadjukan permintaan 
apel dan bahwa tidak seorangpun 
diantara mereka akan diharuskan 
mulai mendjalankan hukuman, sebe 
lum putusan hakim tadi telah diper 
“kuat oleh mahkamah tinggi. 

— (Reuter). 

. Russia Buka 
2 @ . Pintunja Lagi 

Utk Perdjalanan Tourisme 
MENURUT berita2 hari Rebo 

pemerintah Rusia kini dgn sung 
guh2 sedang mempertimbangkan 
pembukaan watas2-nja bagi ka- 
um pelanfjong luar negeri. Ini 
adalah untuk pertama kalinja ter 
djadi sedjak berachirnja perang 
dunia kedua. 

Oleh biro tourisme di Sovjet 
Uni telah disampaikan  seputjuk 
surat kepada wakil2-nja di Den- 
mark pada hari Rebo dalam ma 
na diberitahukan, bahwa masalah 
pembukaan kembali lalu-lintas 
tourisme ke Sovjet Uni kini se 

  

dang dipeladjari dengan sungguh | 
sungguh di Moskow. 

Wakil2 biro tourisme Sovjet Uni 
di Denmark sampai dua kali telah 
menanjakan kepada biro tsb., 'apa-| 
kah ig terachir ini bersedia memba- 
talkan djasa2 mereka berhubung de 

taan, bahwa tidak 'ada 
as pelantjong dengan Rusia. 

askan pula, bahwa mereka ki 
bermaksud hendak membakar sa 

persediaan kartjis2 “ transport 

      
    

dia : pon 
@si? sig tidak terpakai dan meliputi 

sama 

perdana menteri SOvjet jang baru. Pun sudah kelihatan tanda-tanda bahwa masa depannja 
jemerlang. Demikian menurut pendapat Charles A. 

ahlulnudjum (astroloog) jang: ternama, 
1 bahwa segala sesuatu. telahi"ditentukan dari san dibawah ini dia memberikan pendjelasan 

MULAI memegang 
kesulitan. Dia 

1902 dan oleh karena itu dia termasuk mendjadi'ipenghuni 

Jane ma 

horoscopenja tidak sedikit djuga kelihatan ta 
serta ketj an luar biasa sebagai petiiimpin. 

  

k Kesulitan? 
Star 

rijantum Dim 

Tetap | 
Penuh |: 

3g 

«3 

  

  

  

3 
2 LA. mulai pudar waktu dia mulai me- 

tidak 

jang 

Andrei 2 
IrD, wakil Inggeris di PBB: . 

ins 

Y. L Ta 5 SR 

keku. | di Rusia de- 
dilahirkan pads'tgl. 8 Djanuari, 

Capri- 

Vishinsky sedang bertjakap-tjakap dengan Sir Glad 
merundingkan dengan tjar 

sungguh usul pihak RRT untuk mengembalikan semua t 
jang Juka2 dan sakit serta memulangkan tawanan re Ha 
Ditengah-tengah Semyon' Tsarapkin,seorang anggauta delegasi Sovjet. 

  

  . “pe 
dengan tjara suk 

  mendjadi tandii?“ ke-10 dari Zo- 
pan ,sikapnja ('telah ditegaskan 

bintang jang menguasai tandanja, 
Strategie Blok Barat: 

matahari sewakfii' dia dilahirkan. “ge 

Untuk Had 
Kilat F Dani 

tang CapricoritW seperti - Malenkov 
(Mao dilahirkan sehari sesudah Ia- 
Iri besar Natak!rakun 1893), maka 
jakan 'di dapati hahwa kedua pemim 
pin ini akan» haik perhubunganrja 
antara satu.semanlain. 

|. Tapi sebaliknja:, bila“ bandingan 
peta kelahiran .Malenkov dengan pe 

ta kelahiran presiden — Eisenhower 
dari Amerika Serikat. dan peta kela 
hiran negara Amerika Serikat sendi 
ri pada tgl. 4 Djuli, 1776, maka 
akan dilihat bahwa: perhubungan an 
tara -horoscope., keduanja ini akan 
penuh dengan, pertentangan dan 
oposisi. Sikap Malenkov tidak akan 
bertambah baik terhadap Amerika 
Serikat daripada sikap jg diperlihat- 
kan oleh Stalin,.. 

Dalam tulisan. saja berkepala 
Masa depan tuan” dan ,,Rama- 
lan2 “saja terhadap kedjadian 
dunia ditahun “t953” saja kata- 
kan dalam musim rontok tahun 

besar kemungkinan 

4 

PENGARUH SENDJATA2 

marsekal Viscount Montgomery, 
dan direktur latihan pasukan2 N 

Turut hadirnja pula djenderal 
Curtis Lemay — kepala koman-| 
do angkatan udara strategis Ame 
rika — membuktikan coordinasi 

Pata iang lebih rapat antara pasukan2 akan terdjadi perobahan2 besar | 902 : ap : 
dalam tempo dari perdjalanan per 220 San agan Air Com 

b: 2 dukia d djua- |“ ' 5 pepbangan bebas io Ahli2 menamakan Strategic ngan dalam ,,power politics” pa 2 : , OA saat kita ” memusuhi “taliun Air Command itu sebagai ,,Ame- 
su 5 rica's. Sunday. Punch” (Yenaga 1953,” 3 : 

Perobahan ihi telah mulai ter | Pukulan Amerika jang terhebat). 
djadi pada saat meninggalnja | Ahli2 itu “menganggap bahwa 
Stalin, Dalam keterangan saja me | Strategic Air Command Amerika ngenai horoscape musim dingin | itulah nanti jang akan dapat me- bagi Moskow dan Rusia dalam |9gimbangi pasukan2 Sovjet bila 

Bni petjah peperangan. karangan itu djuga, saja telah | PS : 
katakan ba Baba ban itu | Sienderal Ridgway mengumum- g kan baru2 ini, bahwa pasukan2 akan timbul... -ib,,index dari per | ££ SU 2 mkn oposisi ' jang . NATO sedang dilatih tjara pepe- 
sangkutan dengam kekuasaan atas | rangan Megan atom. Beberapa Satu perintah" aa Ke sean Peta (chart) Uitituk Moskow pa aa Nan 
da awal musim “bunga menguasai 
nasib Rusia sampai pada awal 
musim bunga berikutnja dalam 
tahun 1954. Mengenai hal ini. 
saja mengatakan ',,pihak Komunis 
akan terus menghadapi beberapa 
masalah sulit jang mempunjai hu 
bungan dengani:kekuasaan atas 
negeri itu.” is 

Gerhana2 jahg' bersangkutan 
dengan peta2. Malenkov, Sovjet 
Rusia serta Amerika Serikat akan 
menundjukkan perdjuangan sam- 
pai pada awal'tahun 1955. 

Sementara miisim panas tahun 
1953 djuga satu masa genting, 
maka musim panas tahun 1954 
akan lebih2 panas lagi. Untuk 
menghadapi gerhana matahari jg 
penuh dihadapan matahari Capri 
corn dari Sovj€et-Uni — djadi ter 
balik bagi Rusia — akan terdjadi 
pada tgl. 30 Djuni 1954. 

Hal ini akan membawa per- 
djuangan pada,.puntjaknja oleh 
karena dang peta gerhana: 
di Amerika Serikat, melintasi Ca 
nada dan Atlantik Utara dan ber 
achir di Rusiais 

Mosadi egh Contra Istana 
Benarkati Sjah Akan Membawa Ber- 
djuta-Djuta Dollar Waktu Ia Akan 

“Meninggalkan Iran? 

    lah tahu  tjara mempergunakan 
dan. efek “sendjata2 atom. Se- 
orang penindjau mengemukakan, 
'bahwa dalam “latihan2 itu “akan 
ternjata nanti beberapa kelema- 
han jang terdapat pada system 
pertahanan Eropah. Barat. 'Dan 
perbaikan dari kesalahan ini: 
mungkin akan memberi akibat 
kalah menangnja blok Barat da- 
lam peperangan. 

      
Kekuatan penjerangan 
Rusia. 

Adalah tidak akan mudah untuk 
menghempang, apa lagi untuk me- 
njetop,. serbuan pasukan2 berlapis 
badja Sovjet jg dibantu oleh pesa- 
wat2 jet model paling achir. Masa- 
alah. ini dihadapi oleh perantjang2 
militer NATO dengan memakai tak 
tik mempergunakan sendjata2 baru 
dan menambah tenaga tembakan 
untuk dapat menghadapi pasukan? 
Sovjet jg djauh lebih besar djumlah 
aja. Menurut taksiran para ahli pa- 

njiapkan di Eropah Timur 33 divisi 
jg mempunjai kira2 7074 tenaga pe     

  5 

  

— 

MENTERE:/URUSAN istana Sjah Iran, Hussein Ala, hari Re 
bo menuduh bahwa. perdana menteri Mossadeg telah mengutja 
kan pelbagai ,pernjataan jang pintjang” didalam pidato radkoma 
pada hari Senin-jang lalu ketika Mossadeg menjerukan kepada 
Sjah supaja ,mengepalai negara tapi djangan pemerintahannja” 
(to reign — mot to. rule). Hussein Ala tidak setjara langsung me- 
njebut tuntutan perdana menteri Mossadeg supaja Sjah djangan 
memegang perawan aktif akan tetapi menundjuk pada pasal2 lain 
didalam pidato. -Mossadeg. 

uga 
Hussein Ala, menerangkan, bahwa 

Sjah bukan dasi ,dirinja sendiri me- 
mutuskan untuk, meninggalkan nege 

ri Iran Neta Pebruari jang la- 

chilaf ketika ia menerangkan, bab: 
wa Sjah telah menuntut sedjumlah 
50 djuta dollar sebelum bertolak ke 

luar negeri. 
Jg benar ialah, bahwa Sjah telah 

memberikan suatu chegue sebesar 
1.600.000 rial atau senilai dengan 
17.800 pond sterling untuk ditukar 

lu, tetapi utusap2 Front Nasionallah 
jang telah mefjarankan kepadanya, 
bahwa adalah sebaiknja djika ia un 
tuk sementara melawat keluar nege 

'ri. Seperti diketahui keputusan Sjah 
Iran untuk berangkat keluar negeri 

|itu dan perobahdh pendirian Sjah be 
berapa djam seSudahnja telah disu- 
sul dengan gelombang demonstrasi2 
dan 'kerusuhan2 dikota Teheran anta 
Ira pengikut2' Sjai dan pengikut? 

Hussein Ala menjangkal, - bahwa 
anggota2 senat jg telah ditundjuk 
oleh Sjah tidak lain hanja  beropo- 
sisi sadja melawan pemerintah. Sjah 
selalu mengadjukan kepada mereka 
supaja menjokong Mossadeg, demi- 
kian Hussein Ala, dan adalah atas 
petundjuk dari Sjah bahwa anggo- 
ta2 senat bersangkutan telah menjo 
kong mosi kepertjajaan kepada per- 
dana menteri Mossadeg dalam ta- 
hun jg lampau, demikian - menteri 

    

seterusnja menjata- 
bahwa sesungguhnjalah Sjah se 

Mossadeg 
|untuk mengachiri pertikaian antara 
istana dan pemerintah. Antara lain 
Sjah telah bermufakat untuk mengi 
rim keluar negeri, kerabatnja jang pa 

kan, 
nantiasa telah menjokong   

Sendjata2 Atom Akan Dip 
Langsung Dlm Perang 

va pemimpin2 militer NATO te- | 

da waktu ini pihak Sovjet telah me 

Dinjatakan, bahwa Mossadeg telah - 

dengan mata uang dollar. Kemudian | 

pama Mean wae eranaa 

ergunakan 

  

   

Eropah Barat telah diselidiki oleh pemimpin2 militer, NATO da- 
lam suatu sidang tertutup baru2 ini. Komperensi itu jang berlang 
sung empat hari lamanja diketuai oleh. djenderal Mathew B. Rid- 
gway, panglima tertinggi pasukan2 NATO. 
konperensi itu jalah bagaimana tjara menahan 
kan2 berlapis badja Sovjet sekiranja mereka memulai peperai 
terbuka. Apa jang dapat dikatakan sebagai kumpulan dari 
militer jang paling terkemuka, dalam konperensi itu hadir pula 

Jang mendjadi atjara 
serangan  pasu- 

an 
i2 

  

wakil panglima tertinggi NATO 
ATO. 

rang. Pasukan2" ini dibantu pula 
oleh lebih kurang 5,000 tank, dian- 
taranja 600 buah tank berat djenis 
Joseph Stalin”. 
Dan “bila terdjadi penjerangan ki- 

lat pihak Sovjet terhadap - Eropah 
Barat, maka serdadu2 Sovjet jg me 
njerang itu akan dibantu oleh 5.009 
buah pesawat terbang, kebanjakan 
pesawat jet untuk menghadapinja 
pertahanan udara. Barat masih dja- 
uh daripada mentjukupi 'menurut pe 
mimpin2 angkatan - udara NATO. 
“Handicap paling besar “dihadapi 
Oleh pemimpin2 militer. sekutu bila 
terdjadi peperangan ialah “kekura- 

Markas besar Wigan kedudukan? pertahanan jg ne- 
tral dibagian sebelah timur sungai: 
Rhijn. Mereka tidak mempunjai tem 
pat jg tjukup luas disebelah timur 
sungai Rhijn itu 

angkatan udara taktik. 

Kekuatan 
- Masaalah Iain jg j 

   

san mendjalankan politik, untuk ber 
usaha mempertahankan boleh dika- 
ta setiap jar tanah. 3 

Sudah djelas bahwa masaalah ke- 
lemahan sajap sebelah utara NATO 
(Norwegia dan emarken) akan 
diselidiki dengan seksama selama 

rus dipertahankan semata-mata utk. 
mendjaga supaja kapal2 selam Sov- 
jet tidak bisa mengadakan operasi 
di Laut Baltik sekiranja peperangan 
petjah. 

" Disajap selatan NATO, para pe- 
-rantjang militer sekutu akan menda 
pat kesempatan paling besar untuk 
memberikan antjaman terhadap se- 
tiap penjerbuan Sovjet dengan me- 
ngadakan serangan balasan, hal m3 
na akan memaksa Sovjet menjebar 
kan tenteranja untuk mentjari per- 
lindungan, 

Dengan mengenjampingkan sendja 
ta2 atau taktik2 baru, masaalah' pa- 
ling besar dihadapi oleh para peran 
tjang militer sekutu ialah untuk me 
njusun rantjangannja “begitu rupa, 
|sehingga sanggup memperlambat 
Jatau menahan sama sekali. penjer- 
buan pihak Jawannja dengan sen- 
djata2 jg ada pada mereka waktu 
ini. Menurut pandangan  djenderai 
Ridgway pasukan2nja sanggup mem 
perlambat serangan kilat musuhnja. 
api pertanjaan jg terpenting ialah: 
buat berapa lama? 

4 

  

'KETJELAKAAN KERETA Api 
DI LONDON, 

' Diduga 25 orang telah tewas dan 
30 orang luka2 ketika 3 kereta api 
jang djalan dibawah 'tanah (terowo- 
ngan) di London Timur telah ber- 
tubrukan Rebo petang. Kefjelakaan 
itu terdjadi antara setasiun2 Strat- 
ford dan Mile End. 

    
  ling dekat, jakmi, saudara perempu- £ 

annja putri Ashraf dan ibunja. Hussein Ala. (Reuter). 

£ 

  

(dan telah menerima 

(Rene Ma 
|Offensif Perdam 

| PERDANA ME 

| ari Sovjet Uni tidak 
(Igontjangkan dasar 

api Serbuan|: 

Dunia NI | 

£ setjara umum dan 
wah pengawasan ''bta 

    

untuk keperluan| 
|mmaneuvre pasukan berlapis badja-f' 
nja serta untuk keperluan pasukan 

10 
njulitkan ri fi 

|tegi pertahanan Barat ialah keharu- 

| melakukan latihan itu. Sajap ini ha-| tj 

  

   

Ikaran 
| Korea-Utara 

Tawanan 

untuk mengembalikan 
baik tawari 

wanan seharinja. Dalam randin 

wanan perang j 
aa djumlah 600 itu 
jang dikatakan 

adalah kira2 
oleh pihak Korea   

  

yer 

aian Rus- 
sia Tak Merobah Persetu- 
djuan Amerika-Perantjis 

Sepat 

NTERI Peran 
tjis Rene Mayer Rebo malam me 
inerangkan di Le Havre, bahwa 
'»0ffensif” perdamaian” terachir 
2 i akan meng 

persetudjuan 
ang telah tertjapai antara Peran 

s dan Amerika Serikat menge 
ai renfjana bersama untuk pemu 
han dan pertahanan perdamaian 

dunia. : 
Rene Mayer sedang memberikan. 

'komentarnja — berkenaan dengan 
»peristiwa2 tertentu didunia komu- 

is” dalam suatu konperensi pers 
'diatas kapal ,,Il de France” sekem- 
'balinja dari Amerika Serikat. Dinja 
'takannja, bahwa perdamaian 'hanja 
dapat didjamin sebaik2nja djika ang 
katan2 bersendjata 'jg. sek 
tidak seimbang telah dikurangi dgn. 
djalan pengurangan persendjataan 

« dilakukan diba- 
upun dengan 

djalan memperkembangkan - kekua- 
tan militer dan ekonomi dari nega- 
ra2 merdeka. (AFP—Pia). 

hi 

   

  

Ketj elakaan Ekspe- 
disi Di Tanab . 

Hidjau 
SEORANG ANGGOTA 'bangsa 

Denmark dari rombongan ekspedisi 
Inggris jg sudah sembilan bulan me 
gadakan penjelidikan di Tanah Hi- 
1. (Groenland) pada tgl. 2 April 
"lalu tewas ketika-ia djatuh keda- 

lam djurang jg dalamnja ada 750 
meter. 

“Espedisi Inggris tsb. sedang me- 
ngadakan penjelidikan tentang teori 
bahwa Tanah Hidjau bukanlah sua- 
tu benua ketjil, melainkan terdiri da 
ri sekumpulan. besar “pulau? jg di 
padukan oleh sematjam ,,atap” es yg 
tebal sekali. Selain itu ekspedisi se- 

Li mengumpulkan bahan2 ketera 
mengenai keadaan2' didaerah 
Utara untuk diteruskan kepa 

“pelbagai instansi angkatan ber- 
sendjata di Inggris. (Reuter). : 

    

t 

Kapal perang Sovjet Uni ,,Sverd 
lov” akan mewakili Sovjet Uni pa- 
ida parade angkatan laut dalam upa 

ara penobatan di Spithead dekat 
Portsmouth tg 15 Djuni jad, demiki 
an diumumkan oleh angkatan laut 
Inggeris malam Kemis. 

Kapal perang tsb dipimpin oleh 
kapten Rudanov. f 

  

Bandung Menghe- 
mat Aliran Listrik 

Berhubung dengan satu dan lain 
hal jg bertalian dengan pembangki- 
tan tenaga listrik, maka panitya 
pembagian tenaga listerik untuk: 
Bandung dan sekitarnja telah me-' 
ngumumkan bahwa “para “pemakai 
aliran ' listerik' didaerah" ini harus: 
membatasi pemakaian aliran listerik 
diwaktu malam antara pkl. 7 sam- 
Bar O1. : : 

Kepada penduduk kota Bandung 
dan disekitarnja diandjurkan supajc 
mengikuti 'andjuran diatas “ untuk 
menghindarkan terputusnja aliran lis 
terik pada waktu jg ditetapkan di 
atas dimasa jg akan datang. 

Insiden Mau “Mau: sedjak menghe- 
batnja lagi insiden Mau-Mau, maka 
banjak orang mentjari perlindungan 
didaerah-daerah jang dikuasai oleh 
polisi. Gambar jang diterima dari 
Nairobi itu menundjukkan serombo- 

ditempat 

  
ngan orang2 pelarian, jang 
kan disebuah kamp Polisi. 

1100 tawanan jang sakit dan luka 

arang mil 

    

iki HN BRG g z ME. 5 Oka AKA UE PR ae ah 3 Cara usu | Hari Ini Persetudjuan Penu. 
Tawanan Ditandatangani 

Tawarkan Pengembalian 100 
Seharinja - i 

KOREA UTARA HARI Kemis kemaren telah menawarkan 
seharinja 

.PBB guna mengembalikan 500 
gan di Panmunjom hari Rebo, pi 

hak Korea Utara telah menawarkan untuk mengembalikan 600 
sakit dan luka2, Patut didjelaskan disini, bah 

570 dari 12.000 tawanan perang 
Utara berada ditangannja. 

Tawaran PBB jang hendak me 
ngembalikan 1800 tawanan pe 
rang adalah kira-kira 446 dari 
132.000 tawanan perang jg ber 
ada ditangannja. 

Pihak PBB ' mengharapkan 
djumlah jang lebih besar dari 
pada 600 berdasarkan pendapat, 
bahwa. Korea Utara kekurangan 
dokter dan obat2-an hingga ,,se 
harusnja” djumlah tawanan jang 
sakit lebih banjak dari 600 orang. 

Tetapi wartawan Wilfred. Bur- 
chett telah memberitakan kepada 
'hariannja ,,'Humanite” di Paris, 
bahwa djumlah jang rendah itu 
jang hendak dikembalikan oleh 
Korea Utara adalah mendjadi 
bukti, bahwa tawanan perang di 
Korea Utara memperoleh perlaku 
an baik. 

, Persetudjuan ' mungkin 
ditanda-tangani. 

Setelah “pertemuan ' hari Kemis, 
laksamana John Daniel menerang- 
kan, bahwa mungkin sekali persetu 
djuan tukar-menukar tawanan pe- 
rang jg sakit dan luka2, akan di 
tanda-tangani hari. Djum'at ini 
Pihak “Korea: "Utara ihari Kemis 

menjatakan, kini sudah siap sedia 
untuk menanda-tangani suatu perse- 
tudjuan. . 

' John: Daniet- selandjutnja '-mene- 
rangkan, bahwa sedapat2nja' ia 'akan 
berusaha supaja persetudjuan itu di 
tanda-tangani hari Djum'at dan 
mungkin sekali usaha ini akan ber- 
"hasil, “demikian Daniel. 
|- Dengan demikian telah terang. 
PBB akar menerima baik" tawaran 
Korea Utara untuk mengembalikan 
100 tawanan perang jg sakit sehari- 
nja. (Antara). 

Latihan Militer 
Mesir 

Untuk Nadjib Dan Para 
Menteri2-nja 

  

PERDANA MENTERI Mesir 
djendral Mohammad Nadjib dan 
kebanjakan dari para menteri 
lainnja hari Sabtu akan mema 
suki latihan militer atas kehendak 
masing2, demikian dikabarkan 
oleh harian Al Akram. 

Mereka akan mendapat latihan 
di pusat latihan militer universi- 
tet Kairo, jani di Giza, tentang 
latihan2 djasmani dan tentang pe 
makaian sendjata2 infanteri, me 
nembakkan peluru dan dalam 
emakaian granat serta alat-alat 

| Iainnja. : 
Mereka akan mendapat Jatihan 

dari kolonel Tawik Abdut €ha- 
lik, seorang opsir komandan pu 
sat latihan universitet tsb. jang 
dipimpin oleh djendral major 
Amal El Din Hussein, anggota 
dewan militer Mesir. 

"Al Ahram selandjutnja menga 
takan bahwa kini sedang dirun- 
dingkan pakaian seragam apa jg 
akan dipakai oleh para menteri 
ini, selama mereka berlatih. Sete 
lah selesai latihan mereka akan 
mendapat “surat tanda ketjaka- 
pan sebagai pradjurit. dalam me 
ingabdi Ibu Pertiwi”. 
Sedjak beberapa pekan tera- 

chir ini, diseluruh Mesir telah di- 
bentuk kamp2 ' latihan, dimana 
orang setjara sukarela mendapat 
didikan tentang “disiplin tentara 
dan menggunakan sendjata.  De- 
ngan “djalan ini Mesir sedang 
membehtuk suatu "tentara suka 
rela” dalam “ti kata  sesungguh 
nja. Untuk latihan sebulan ini ka 
um sukarela dapat memilih wak- 
tu sesukanja... 

Pembentukan ”tentara sukare- 
la”-ini merupakan sebagian dari 
"perdjoangan nasional” untuk 
mentjapai kemerdekaan  »enuh. 
Salah satu pokok jang dikemuka 
kan oleh djendral Nadjib dalam 
pidatonja baru2 ini ialah bahwa 

(bila Inggris tidak segera menarik 
mundur pasukan2nja dari Teru- 
san dengan tiada disertai sjarat, 
maka Mesir siap berdjoang un- 
tuk memaksa mereka keluar. 

  

landia, Tiiro Ensio, jang mendiadi   
ebuah kapal pengangkut barang 

ut diteluk Benggala. 

ward kapal Tommy Ronnan, jang 

  

(Dalam :pert 

sering disebut berhubung dengan 

'terserah kepada Pertjasi Pusat di 

Bila ini berhasil, maka Semarang 
akan diwakili oleh 1. Darmadi (djua 
ra Semg) dan 2. Cholis (djuara II 
Djateng). 

CHOLIS, orangnja ketfjil sadja dan 
umurnja belum ada 30 th. Rumah- 

nja di Djombang-Semarang Timur, 
tapi sukar ditjari kalau tidak ada jg. 
memberi tahu, maklum masuk kam 
pung dan djalannja turun-naik. Be- 
kas djuara Jogja ia, anak Kauman 
tulen, dan baru beberapa tahun ini 
menetap di Semarang. Waktu per- 
kenalan kami sungguh lutju. Sedang 
ramainja teman2 berkumpul, masuk 
lah seorang” berpengawakan - ketjil 
memakai sarong“dan djas agak ko- 
tor sambil. membawa bungkusan ke- 
tjil disisiria. Saking asjiknja sampai 
hampr ta” memperhatikan kalau 
ada tamu... Seorang teman malah 
mengatakan ada pendjual obat da- 
tang. Tidak tahunja jang datang itu 
'Cholis sendiri dan bungkusan jang 
dibawanja itu jalah alat tjatur dan 
teman jang mengatakan pendjuai 

Setelah terapung-apung dilaut selama 34 hari, seorang warga negara Fin-| 

tjis dan berada dalam perdjalanan ke Indo-Tiina telah ditolang oleh 

Gambar: Menundjukkan Ensio dikapal Alendi Hill bersama-sama ste- 

Indonesia di Solo. pada tanggal 24 Mei jad. Karena itu pula kami 
perlu memperkenalkannja dengan maksud jang baik. Seperti dike- 
tahui, djuara Djateng Hadji Maksum (Solo) akan turut serta dan 
sudah selajaknja kalau Cholis jang nilainja sama, di-usulkan oleh 
'Pertjasi Semarang agar dapat pula diterima. Dapat atau tidaknja 

  
anggota legiun asing tentara Peran- 

Inggris. Ensio telah melompat kela 

merawatnja dalam perdjalanan ke | 
ngapura.   

Dunia Ijatur : : 

Kenalkan: Cholis—Djuara 
ke HH Tjatur Djawa Tengah 

  

dingan. kedjuaraan Diawa-Tepgah 1951/ 1952 
/CHOLIS djatuh :pada nomer dua, tapi dengan .nilai jang sama 
(102) bersama 'djuara HADJI MAKSUM. Achir2 ini nama Cholis 

  

akan adanja pe 

Jogja. 

obat itu dipukul rubuh dalam per- 

tandingan tjatur: setjara' perkenaian!i 

Memang tjaranja Cholis berpakaian 
sudah dibawah ukuran sederhana: 

djadi ja tidak karuan. Hidupnja pe: 

nuh derita dan tinggalnja di Semg, 

untuk pertama kali pun di kamp 

Kaligawe. Soal pakaian agaknja ti- 

dak terlalu dipusingkan, jang dJike:: 
djar schaak sadja, terutama kalair 

mendjebak permaisuri sungguh, 

ulung. Achirnja ia dapat permaisuri 
sungguh2. Baru sadja kawin dia! 
Dan sekarang tjaranja berdandan 
agak netjis sedikit. Boleh ia berteris 
ma kasih kepada isterinja! Dalang 
permainan, seolah-olah hidupnja pe: 
nuh getar, selalu dalam spanning 
Ia selalu ,,krandjingan” menurut iss 
tlah Bung Karno. Tjepat memikir: 
nja, dalam memutus partai mana jg 
kalah atau menang, dapat ia dengag   segera memberi analyse jang patut 
diterima oleh kedua pihak. Nahy 
itulah “Cholis, pemain jang penuh 
harapan. 

  

nelin 

Tjara mentjatat partai (babis) se- 
bagai landjutan peladjaran jl): Kbi 
— 63 artinja kuda di bl djalan ke 
c3 (singkatnja: Kc3): Bal x di artinja 

Peladjaran Utk Golongan ,.Begin- 
gen” 

Banteng di al memukul di di (sing- 
katnja: Bdlx): e2 — e4 artinja bi- 
dak di e2 djalan ke e4 (singkatnja 
e4). 

  

Probleem 1 

(Untuk Mereka Jg Telah Landjut 
Pengetahuannja : Gevorderden) 
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Saling Memberi 

Kemis menganggap statement 
tjutan sendjata dalam sidang 

lam panitia perlutjutan 
latom. Walaupun demikian, 
"vjet dihari kemudian dalam 
tergantung pada perkembangan2 
|jad, 

“Delegasi Sovjet,: Andrei Vishin 
sky, dalam Sidang Umum PBB 
paginja, ketika sedang memperde 
batkan tentang perlutjutan sendja 
ta, katakan, bahwa ,,saluran per 
sahabatan harus digali dari ke- 
dua belah pihak” dan bahwa satu 
pihak hendaknja djangan hanja 
melakukan ,,politik wait and see”, 

  

  
  

| J S ah oa 
SETELAH DIKETAHUI tentang 

, ig lalu me- 
anggotaan kehormatan dari panitya 
tersebut. 

Pada pagi hari Rebo pengurus 'pa 
nitya sudah dapat ' menjampaikan 
check sebesar F. 10.000.— kepada 
duta Iran ditempat kediamannja di 
Wassenaar sebagai hasil pertama 
usahanja. 

Ketua panitya, Nurali  Surotjitro, 
dalam pidato singkat menjatakan, 

'gempa bumi jg ininggu jg lu 
'nimpa distrik Tahud di Iran Timur, 
'maka' di Nederland telah  diputus- 
Ikan untuk memientuk Fonds Ben- 
tjana Islam, jig djaga akan berusa- 
ha utk mengumpulkan sumbangan? 
untuk korban bandjir di Indonesia. 

Duta Iran di'Den Haag dan kua-   sa usaha Indonesia menerima ke-| bahwa bantuan dapat diberikan ke- 

pada para korban gempa bumi ber-| Iran 
kat kerdjasama dari gedjumlah ba- 
njak orang2 Indonesia jg tinggal di 
Nederland, tetapi djuga dari orang2 
bukan Islam dan dari perusahaan2 
Belanda dan Indonesia, jg dengan 
demikian telah menundjukkan kere- 
laannja untuk meringankan beban 
para korban. 

la kemudian minta kepada duta 

sudi menjampaikan 
sumbangan ' itu kepada  perkurhpu- 
lan di Iran jg mempunjai  tudjuan 
sama seperti Palang Merah. 

supaja 

Duta Iran menjatakan sangat ter- 
haru atas pernjataan dukatjita ma- 
sjarakat Islam dan lain2nja di Ne- 
derland. Dikatakan olehnja, bahwa 
karena sumbangan ini terutama dju 
ga hubungan2 persaudaraan antara 

onds Bentjana Islam Di Nederland 
Indonesia dan Iran akan 
lebih erat lagi. 

mendjadi 

Pada siang hari Djum'at panitya 
akan menjampaikan sebuah check 
sebesar F. 10.000-— kepada kuasa 
usaha Indonesia, mr. Susanto Tirto- 
prodjo, supaja disampaikan kepada 
para korban bentjana bandjir di In- 
donesia. (ANP), 

  

Saluran Persahabatan Harus 
' Digali Dari Kedua Pihak 

Konsesi Perlu Untuk Mendapatkan 
Rentjana Perlutjutan Sendjatas Kata Vishinsky 
PARA ANGGOTA DARI “beberapa 

Vishinsky mengenai 
a paginja mungkin 

niat pemerintah Sovjet Uni untuk mengemukakan 
sendjata terutama mengenai persendjataan 

mereka berpendapat, bahwa move So- 
panitia perlutjutan sendjata ita akan 

delegasi Barat malam 
resolusi perlu- 

suatu tanda akan 
usul2 baru da- 

Situasi dalam beberapa minggu 

Dikatakannja, bahwa di bulan 
jang lalu orang telah menjaksi- 
kan banjak perbuatan2, jg telah 
diminta oleh Barat sebagai bukti 
akan maksud damai dari Sovjet 
Uni. ,,Dan kini apakah perbua- 
tan2 tuan ?”, tanja Vishinsky ke 
pada para delegasi Barat. 

Kemudian Vishinsky katakan, 
bahwa hendaknja kepada  pani- 
tia perlutjutan sendjata dikemuka 
kan suatu resolusi jang dapat di 
setudjui dengan suara bulat dan 
bahwa saling memberi konsesi 
adalah perlu untuk mendapatkan 
rentjana perlutjutan sendjata, 

Resolusi Tjeko ditolak. 
Lebih landjut “dikabarkan, bhw 

Sidang "Umum PBB malam Kemis 
menolak resolusi  Tjeko, jg 'menu- 
duh Amerika telah " mengorganisir 
dan 'membiajai  kegiatan2 - sabotase 
di negeri2 Demokrasi  Rakjat dan 
Sovjet Uni. 

Resolusi tsb. ditolak dengan 40 
Suara Anti, 5 pro dan 14 blanko, se 

    

Putih djalan dan 

| mat 2 zet. 

Putih: Rb5, : Pa7, 

Bf5, Mc3. 

Hitam: Rd6, M48, 

Kf8 dan 5   
bidak b6, f6." i 

l 
Djawaban ditunggu paling a. 

lambat tgl. 18-4-53, 

b. Semua abonng dan pemi- 
nat2 ,,Suara Merdeka”. (umum) 
boleh turut menebak. « 

Cc. Sebulan. sekali akan diberi 
hadiah kepada mereka jang men 
tjapai nilai tertinggi (ladder-wed- 
strijd). j 

d. 'Tudjuan: sebagai pendo- 
rong untuk mutu jg tinggi dan 
mempertebal dalam usaha mem 
bentuk watak mengenai kombi- 
nasi. (

3
 

da ing Pena 

4 AL Aa Et : 
BERITA DUNIA: TJATUR. 

Pa st anta 
madj ot 1 

Dalam turnamen tjepatidi Ero 
pa, jang baru2 ini k. pertama 
kali diadakan - di Sa La 
telah turut 16 Peang in dari 
berbagai negara, diantaranja 
ga puteri Perantjis: ' Madame 
Chaude de Silans. Pada tiap: iap 
partai, masing2 pemain ' menda 
pat waktu berpikir 10 menit. Pe 
menang jalah:  Rossolimo 
dari Perantjis dgn angka 1314. 

    

   

    

PEKAN FILM TJEKOSLOWA, 
KIA AKAN DIADAKAN 

DI RRT. 
»Pekan Film Tjekoslowakia” akan 

diadakan di 20 kota besar seluruh 
Tiongkok "mulai tg. 15 hingga 24 
April j.a.d. hsi p 

Pekan tsb diselenggarakan oldh ke 
menterian kebudajaan RRT untuk 
mempererat persahabatan dan' meng 
adakan  tukar-menukar ' kebrtdajaan 
diantara RRT dan Tjekoslowakis. 

Film2' jang akan “dipertund ukkan 
itu diaftaranja, Steel Town, Kapka,   telah diperdebatkan kurang dari sa-     tu djam. (Antara), 

  

test dan lain2nja. , 

aan 
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Kasehatan 

Karena selalu 

  

Jang ta' a e telah terbukti. Mendjadikan KUAT, 

  

| PREMPUAN 

lgu Kaeam LELAKI 

»GELAS 

dan tjape2 dan badan kurus. 

“ WANITA : 

  

Dapat menjembuhkan: Dateng bulan tidak tjotjok, perut sakit ta? bisa : : : ga lama tidak bisa duduk perut, 

UNTUK HAMIL : 
rx 

  

en 

UNTUK BERANAK: 
Perhatikan: (Prempuan hamil dilarang minum anggur branak) , 
Dapat menjembuhkan penjakit2 hingga membikin kuat kembali. Sesudah branak perut sakit, ba- 
njak mengeluarkan darah, muka putjat badan lemah, kurang tid ur ta' napsu makan kaki tangan di 
ngin linu dan pegal masuk angin, panas dingin aos sering ingin mi num 
dan kurang air tetek, tumbuh kurang kuat, sakit perut lantaran 

Harga sebotol besar Rp. 12.50, 
Bisa dapat beli di Toko Obat2, Warung2 Toko2 

Djohar diseluruh Ind onesia!! 

Pusat pendjual : 
ENG THIAN HO, Solo- ENG TAY HO, Djocja -..HOK AN”, Magelang 

Tua Mendjadi Muda? 
minum Anggur Kolesom 

Tjap GELAS | 
g lagi di seluruh INDONESIA kemandjurannja d 

SEHAT dan Tjahaja selalu t 
obat-obatan akar2 dari 2S 

"3 ANGGUR ini 

Dapat menjembuhkan segala pen jakit2: tambah darah dan air manik, kurang 
2 kat? pada wanita, pinggang pegal Rheumatic, d 

sering2 tjape gringgingen, tambah darah kurang tidur 

Dapat menjembuhkan: Hamil dalam kandungan 2 sampai 3 bulan sering2 
kaki tangan dingin kurang darah muka putjat sering? kaget, ta? bisa tidur, tempa 

, kuat, sering mengeluarkan darah putih, badan linu dan pinggang pegal. 

    

  

   

Lebih berharga dari pada Harta! 
  

No. 1 Istimewa 

    

tetap MUDA!!! 
Tiongkok dan Kole 

ada empat matjem : - 

kekuatan jang 

am No. Tjg. terpilih. 

| HAMIL Goiny 

| BERANAK 

tenaga tak bisa ,,de- 
alam impian mengeluarkan air manik, badan linu 

hamil, peranakan dingin hing 
badan ku- 

'tumpah2, badan lemah 
t anak kurang 

kepala pusing 
beranak muda. 

Rp. 7.50 
sej 

berkunang 

Sebotol ketjil 
besar maupun dan di Pasar2 

      

. 

  
Toko Obat ENG TAY HO dan Perusahan Anggur Kolesom No. 1 

# 

wa SEMARA 

—. Tjap .Gelas Mas 

PEKODJAN NO. 4101. 2 TELF. NO. 1881. 
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— CITY CONCERN CINEMAS 
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Adolphe 

» THE 

        

    

  

  

Ini Malam d.m.b. (a.17 th.) 
Menjou — Arthur Franz — Gerald Mohr— 
Marie Windsor — Frank Faylen 

dilepaskan dari pendjara. Saksikanlah akibatnja ! 
Terus mengedjar Wanita2 berambut hitam untuk dibunuh. 
Belon pernah dipertundjukan film seram sematjam ini! 

GRAND 
59. 

Ini Malam d. m. b. (u. 13 th) 
Rd. Ismail — T. Savity — Tofany 

Ayde Moward — Cassim Abbas. 

.TERIMALAH LAGUKU 
Film Indonesia baru — Bintang2 Radio dan Bintarg2 film bersatu dalam 

sebuah tjerita—penuh berisi Lagu2 Meraju! — Merawan hati, 

INDRA 
445-6645-8445 

berbareng 

ROYAL 
5.15-715-9.15 

Ini Malam d. m.b: (u. 17 th.) 
James Stewart — Arthur. Kennedy 

Julia Adams 

« »,BEND OF TEE 
RIVER” 

Color by Technicolor! 

    

The Greatness—The Glory—The Fury of the North— West Frontier! 
Penuh Sensatie jang Menggemperkan ! 

Ini Malam Premiere (u. 17 th) 

5 Signe Hasso—Dorothy Hart 

OUTSIDE THE WALL” 
bekerdja lagi dengan masjarakat ! Heibat — Gempar! 

  

Richard Basehart— Marilyn Maxwell 

    

N S SNIPER? anto” 
Seorang hukuman jang mempunjain penjakit fikiran belon sembuh sudah 

i .. toa guy who grewupin prison! 
Seorang setelah mengalami meringkuk dlm, pendjara dibebaskan untuk   

DEWAN PEMERINTAH DAERAH 
KOTA BESAR PEKALONGAN : s1 

SEGER : 
Pemborongan Umum 

I. Kota Besar Pekalongan memanggil pemborong untuk 
membikin pintu penahan air laut di Kali Putjung Peka- 
longan. 

11. Gambar rentjana, daftar perintjian pekerdjaan serta surat 
perdjandjian dapat dibeli di Djawatan Pekerdjaan Umum 
Kota Besar Pekalongan 4 Rp. 30,— 

III. Penawaran supaja dimasukkan dalam sampul tertutup 
tjap segel lak dan ditrimakan sendiri selambat-lambatnja 
hari REBO tg. 29 April 1953 djam 12.00 siang kepada 
Sekretariaat Dewan Pemerintah Daerah Kota Besar 
Pekalongan. 

IV. Pada sampul sebelah kiri atas harus ditulis dengan dje- 

Pekalongan, 4 April 1953. 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA 
BESAR PEKALONGAN. 

etua, 
R. SOEMPENO 

    

  

(Suatu tuntunan jang 
4 

Diterdjemahkan 
oleh 

Harga Rp. 18.-- Luar   
4 

TIehtisar Methode2. Terbaik "“— 
Beladjar se Tentang 

“Samuel SMITH dan Arthur W. LITTLEFIELD 
kedal 

praktis bagi peladjar2) 
oleh 

am Bahasa Indonesia 

ROESLI y 
Kota Rp. 20.50 7 

VAN DORP Bodjong 21 

Semarang 

  

  

NV. Pustaka & P 
Djl. Tanah 

: Telp. 
| Peringatan hari kebangunan N 

Isebabnja maka 20 Mei dihitung 

Itahuinja: 

#lIsinja: Kebangunan Nasional 
| diperingati, upatjara peringatan 
|dan tudjuannja, dokumen kesatu 
120 Mei 1952, inti pidato Presi 
'peringatan 20 Mei dizaman pen 

||kat, hari kebangunan mendjadi 
il maj pemuda2 kita di" Nederland, 
Den Haag, zaman disekitar tahun 
ichtisar sedjarah pendidikan pengadjaran di Indonesia, kenang2an 

'I pengalaman Kusumo Utojo, dise 
gulatan rakjat ketjil dalam memb 

|ltahun bangsa Indonesia bahgkit, 
'Idra oleh Wurjaningrat, sedikit te 

singkat Dr. Wahidin, H. O. S. Tjokroami- 
noto, Dr... Radjiman, Dr. Soetomo, Thamrin, Dr. Tjipto, Dr. Do- 

||wes Dekker, als ik Nederlander-was, bangunnja Taman-Siswa dll. 

oleh Alimin, sedjarah2 

Pesanan dengan wang lebih dulu 

enerbit 
Abang 

5064 Gbr. 
asional 20 Mei sudah dekat. 

Apakah sebabnja maka hari itu 

DARI KEBANGUNAN 
3 PROKLAMASI KEMER 

'|Oleh: KI HADJAR DEWANTA 
j |lan2 seperti Kusumo Utojo, Wurjaningrat dan Alimin. 

20 Mei 1908, hari 20 Mei periu 2 

Barat No. 
DJAKARTA 

harus diperingati, dan apakah 
sebagai hari kebangunan Nasional 

Ikita? Untuk mendjawabnja ini tiap putera Indonesia harus menge AN 

NASIONAL SAMPAI 
DEKAAN . . RP. 12.- | 

RA, dengan dibantu oleh pento- 

  

20 Mei 1948 di Jogja, maksud 
an “Nasional, pidato Presiden 
den 20 Mei 1948 — di Jogja, 
dudukan, ichtisar sedjarah sing- 
hari kesatuan, pernjataan bersa- 
tentang Indonesisch persbiro di 
1908, persiapan ' kemerdekaan, 

3 IA 

kitar berdirinja Budi Utomo, per 
ela nasib hidupnja, empat puluh 
dari Budi Utomo sampai Parin- 

ntang partai Komunis Indonesia     ditambah porto 106. 
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Harummu semerbak 

2 CO 

Menggema wangi 

ba' harum kasturi 
sumbangsih dewi 

— dialain mimpi. 

Pn 

to s 
penaka bunga / | 

suntingan dewata ,' 
dari Sjorga. Se 2 

"3 2 

   

. sabumuwangi:penawan .hati! 

LIBRITA 
TOILET SOAP 

    

  

  

sebut dibawah ini. 

Aman — 
Amando.M. 
Armijn Pane 
Awem 
Gazali 
Harahap. E. St. 

Idem 
Harun Lubis 

Idem 
Idem 

Husain Munaf 
Idem 

. Karim Halim 
| Karwapi. E. 
: Idem 
Madong Lubis 

Idem 
Idem 
Idem 

Maharadja, Habib. St. 
Motik B.R. 
Muchtar 7. 

Idem 
lungan. A.M. 
“Idem 

Pornis. H.D. van. : 
| Rangkuti. A.D. 
Rusdijono 

Idem 5 
' Sabaruddin Ahmad 
ra Idem ' 
Simorangkir. B. 

5 Idem 

ni 

   

P
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las ,,Penawaran Pemborongan” Kali Putjung Pekalongan : 

    

  

Surat Pudjian 
Kami menghaturkan banjak 
tolongan Tuan 

Tabib: M. S. RAHAT Seteran 109 — Semarang 
“Jang mengobati penjakit kami WASIR (Aambeien) sampai sem: 
buh: diobati dalam tempo 15 hari ZONDER OPERATIE. 

Hormat Kami 
Muhammad Rcem 

Tegalwareng Gg. III/38, Semarang 

terima kasih atas per-   
  

2 

Suparno 
Sutan Muh. Zain 
Takdir Alisjahbana 

2. Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

. Idem 
Teeuw. Prof. Dr. A. 
Usman Effendi 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

: Idem 
Zainuddin. S. 

Idem 
SURAT - MENJURAT : 
Abdoel Moeis 
Djojopoetranto. R.S.T. 
Si Uma 

Idem : 
KAMUS. untuk sekolah dan 
Adi Negoro : 
Adinda AM. 
Badhy S. 
Chadidjah Arief 
Dul Arnowo 
Gazali. St. Maharadja 
Haksan Wirasutisna 
Harahap. E. St. 
Hasan Nata Permana. Rd. 
Hasan Noel Arifin 
Sardja. Drs. 
Poerwadarminta. W.J.S. 

Idem 
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— Keindahan bahasa kita 
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Pesanan2 luar kota harus tambah porto 1546 

Buku-buku peladjaran bahasa Indonesia untuk sekolah dan umum : 
Lima ratus pepatah 

Tangga bahasa Indonesia I 
Djiwa bahasa : 

1lmu saraf Indonesia 
Keterangan bahasa 

Idem 
Idem 

Kupasan pepatah Indonesia 
Tatabahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia praktis 
Kitab Jatahan bahasa "3 

Bahan sastera Indonesia ................ 
Keindahan bahasa Indonesia 
Paramasastera sederhana 
Paramasastera landjut 

Ilmu saraf Indonesia 
Pelihah Dabasa OR MEA MAA al Sa: 
Peladjaran baru bahasa Indonesia 'T. 

Idem 1. 

Taman bahasa Indonesia 
Bahasa Indonesia umum 
Bahasa persatuan kita 

  

Pengantar sastera Indonesia 
Seluk-beluk bahasa Indonesia 
Kesusasteraan Indonesia 1 

Idem u 
Bahasa Indonesia 
Djalan bahasa Indonesia 
Tatabahasa baru bahasa Indonesia TI. 

Idem Tel 
Puisi lama 
Pur baru 
ANE Lana Sh an aan di yaa 

Idem II (tjetakan baru) 
Idem Tepak 
Idem IV 

             ..... soororcarasuruan 

Pedoman bahasa Indonesia I 
Idem IT 
“Idem 
Idem IV 
Idem V 

Peladjaran sastera Indonesia 
Pel. bah. Ind. dari hal KTA-DJADIAN 
Sasterawan-sasterawan Indonesia T. 
200 Tanja-djawab tentang 'sastera Ind. 
Pohon bahasa djilid 1 ....i...... 

Idem 

Buku surat menjurat 
Rahasianja menulis surat-surat resmi 
Tjontoh surat-menjurat 
Kumpulan rekes2 dan surat2 permohonan 
umum : 
Kamus pengetahuan umum........ 
Himpunan kamus politik 
Kamus 
Kamus 
Kamus 
Kamus 
Beeana MEA TO GA nana, Ga 
Kamus Indonesia besar 
Kamus istilah Ekonomi 
Kamus besar bahasa Indonesia . 
Kanus JAMI (en La Kn 
Logat ketjil bahasa Indonesia ............ 
Kamus umum bahasa Indonesia 

(sedikitnja Rp. 

JI POLRI Sean 
stenografi' Indonesia 
Marhaen 

1.50). 
memuaskan. 

..owm.. Tae Undiso wewanaa 

Kaaa Usa anne be caksasan 

    

Tatabahasa Indonesia dengan latihannja beserta schema 

        

Pokok dan tokoh dalam kesusasteraan Indonesia b 

Ane na 

Inginkah Tuan Ketinggalan ? 
| Tidak Bukan ? 

Maka dari itu ikutilah pertumbuhan bahasa Indonesia dengan djalan membeli buku-buku ter- 

5.20 
4.50 
T.-— 
6.95 

11.— 
5.— 
9.— 
3.50 

3.50 

(Ioi 

Tan 
Tn 

20.— 
15.— 
Ska 
6.50 

10.— 
12.— 
9.-— 
7.50 
10.— 

3— 
25, — 
18.25 
31.45 
Ea 

10.60 
40. — 

“mandangan jg. dahsjat digambarkan 

                                                        

Baru-Terima ! 

| ARLODJI UNTUK LELAKI : | 

TITUS, 
1g SANDOXZ, 
TE SANDIX, 
STEEL OEBRA al. 

GARANSI 10 TAHUN SERVICE 
MEMUASKAN 

SILAHKAN DATANG DI: 

TAKO ARLODJ! & VULPEN 

xx 

TG 
KRANGGAN BARAT 186 SEMARANG 

  

Obat Kuat Laki2 

Sexanol 
Tanggung sembuhkan segala ma- 
fjam KELEMAHAN  LAKI2, 
mengisi center2 SIJAWAT jang 
telah kosong dan menambah te- 
naga. 

SEBOTOL Rp. 20,— 
APHRODIN 
Obat Plesir Istimewa 
SEBOTOL Rp. 10,— 

Ongkos kirim 1099. Dapat beli 
disemua rumah obat. 
»DC PHARMA” Dj. Ternate 12 

BANDUNG. 
Agen2: 
R. OBAT ,,KARUHUN” Djocja 
dan Pekalongan Toko Obat 
ENG TAY HOO Pekodjan 101 
Semarang Toko Obat . ,,HOK 
AN” Djl. Raya 114 Magelang. 

  

      

- Monaati0 »— memamaN 

Ini Malam Premiere 
Metropole 5.-7.-9.- (13 th.) 
Spencer Tracy — Mickey Rooney 

CAPTAIN COURAGEGUS" 
Avontuur dilautan jg. hebat. 

MATINEE : Minggu pagi dj. 10.— 
Minggu malam djam 7.00 —9.00 
  

Besok Malam Premiere 

ORION — 5.—7.-—0— (17th) 
Maureen O'Hara — Peter Lawford 

»KANGAROO !” 
Dibelakang pertengkaran mereka, ter: 
sembunji keradjaan jg. megah dan 
ketjintaan seorang wanita. Suatu pe- 

di Australia dlm TECHNICOLOR. 
MATINEE : Minggu pagi dj. 10.— 
Minggu malam djara 7.00—9.00 

Ini Malam Pengh. 5.-7.-9.- 

si HE UNKNOWN MAN 

Ini Malam d. m.b. 

REX 5.00-7.00-9.00 413 th.) 
Van Johnson—Juns Alison 

.Too Young To Kiss 

  

| Roy -Rogers 65 : 
  

    

D NE 

RAPIPS/ » 

       

     

1 

Toloong. Saja akan mati 
djika djembatan perahu ini 
bang-ambingkan oleh “air jg deras ja, tetapi 
alirnja,” tereak Karp. 

pat menolong engkau, 
“| kembalikan 

toolnja kedalam air, kemud 
gers melemparkan 
lalu ditariknja kepinggir).   

KLM ONLY SANING 
YOU, KARP, TO 

BANK YOU ROBBED! 
K THROW YOUR GUN 

— LN IN THE WATER/ 

— Satu-satunja djalan jg saja da- 
Karp, jalah 

emas tsb. ke Bank, di 
» mana engkau dahulu merampoknja. 

Lemparkan pistoolmu kedalam su- 
ngai. (Setelah Karp membuang pis- 

      

YOU DION'T FIGURE Lp HAVE ArA- H1 
TWO GUNS, DID YOU, k 
KOGERS2 ILL FINISH 
YOU NOW FOR Gcoop! ag 

AA 

   

    
Sementara itu 

tembakan dan tepat 
nai bahu Karp. Tor. Tor. 
— Aduh, tanganku. 

Rogers telah berhatsil me- 
njelamatkan- Karp “dari baha- 

-kelelap, 
diom- 

bukannja ia berte- 
rima kasih kepada Rogers, 
malahan menantang. 

— Engkau salah memper- 
hitungkan Roy. Saja mempu 

njai 2 pistool, mengerti. Sa- 

ja akan menamatkan. riwajat- 
mu untuk  selama-lamanja. 

ian Ro- 
tali kepadanja, 

           
   

NY ARM/ 

        

COPR. 1982, K 

terdengar 
menge- 

I STUMBLEpP Y HIS ARMWS BLEEDING 
AN! TH' GUN |BAD/ LET'5 GET HIM 

ENT Orr, TO TOWN... .HE'& GOT 
ROY! NEVER TO CONFESS HE 
COULPA Hit FRAMED CRYSTALS 

IM IF I Aimsp' FATHER,/ 

                  

WORLD RIOHTS RESERVER, 

   

— Saja kesandung dan pistoolku 
menembak sendiri. Dika saja dengan 
sengadja membidiknja, tidak akan 
dapat mengenai dia, kata Willie 
sambil menggaruk2 kepala. 
— Tanganja berdarah, Willie. Ma 
kita bawa kekota. Dia harus me- 

ngaju bahwa dia jang sebetulnia 
merampok di Bank dan. jang men- 
djerumuskan ajahnja Crystal dalam 
pendjara. 

Untuk pedagang dan Toko-Buku dapat potongan 
Keterangan lebih landjut pada : 

d/h Thay San Kon 
Kwitang 13, Kotakp 

" 

Toko-Buku , GUNUNG AGUNG” 
Telp. 4678. Gbr. 

  

(dan harga INGIN FOTO NTEPAT ht aan 
Kundjungilah Studio kami : Pasfoto Tkp. 221507 di MG: Rp3 Beta 
6 X.9 Rp. 10-— afdrak, vergroot, d.LI. 7 

2 Hari: Kelar 
Tentu Memuaskan! 

OTO STubio! 

(Pagi 9—1 
(Sore 4—8 

t 
Buka : 

      

(AL Tas Blerd, 10 
DALE ROBERTSON 

April 1053 
— JOANNEE “DKU 

«et 

» RETURN OF THE 
Phone. 48 TEXAN” 

t 

$ 0 L 0 Suatu Western Drama 

     

  produksi 20 th. Century FOX       

    

  . 
Druk. VII No. 584/INIJA/718. 

    

3, te 

1 MATINEE : Minggu pari dj. 10.— 
Minggu malam djam 17.00—9.00 

“Djagalan 7.-0.— (171h) 
Shik Hwe—Liu Loan 

»PEK HUA CHI FANG" 

  

sie, 
os. 135. 
Djakarta.   

Besuk pagi, hari Libur p 

Diwaktu (Tuan-Tuan dan Njonja-Njonja bertamasia di 
dalam kota, singgalah sebentar di Toko kami, di situ se- 
ngadja disediakan barang2 perhiasan Mas, Intan dan Ber- 
liang pembikinan radjin, netjis dan sembabat untuk dipa- 
kai oleh Kaum bangsawan dan Tjerdik-pandai, 

Djuga baru terima: Polshorloges rupa-rupa merk dgn. 
harga sepantasnja. : 

£ 

MAS 

    

Telp. 336 
KR. SEMARANG AN WETAN 

         



  

  

Penerbit : 

Penjelenggara: 
Alamat : 

Tilpon : 

Harga Lengganan ag 
ai 

    

2 M3 

H RADIA BAUD 
1 tachtanja? Apakah dia ak 

yareft Rose dari Inggris? Inil 
sj di buah bibir di Kro 

: djawaban ,,tidak” 
am hal ,,sukma” menggsd 
dengan alasan bahwa prin 
pernah bertemu muka”. 

Akan tetapi banjak dari rakjat 
Belgia jang berpendapat, bahwa 
»perkawinan dengan wanita jang 
tepat” akan sangat meringankan 
beban jang dipikul oleh radjanja 
jang baru berusia 23 tahun itu. 

       

    

Mar 

      

— Baudonin — 

Radja2 Belgia stelah dapat menja 
tukan keradjaannja jang terbagi 
kedalam dua. golongan jang sa- 
ling bermusuhan, sebagian ada- 
lah disebabkan mereka memilih 
teman hidupnja wanita2 jang di- 
tjintai pula oleh rakjatnja. 

Semuanja,  ketjuali ajahanda 
radja Baudouin, jaitu bekas radja | 
Leopoid III. Isteri Leopold jang 
pertama, Ratu Astrid, adalah sa- 
lah seorang ratu jang tertjantik 
dan jang paling disajangi dalam 
sedjarah  Eropah. Kematiannja 
ditahun 1935 disebabkan ketjela- 
kaan mobil telah membawa ke- 
dukaan atas seluruh keradjaan 
Belgia. Tapi dalam bulan Septem 
ber, 194i, Leopold kawin buat 
kedua kalinja dengan seorang 

              

3. “3 

Merdeka”. 

          

odinatan Utara No. 11 A. 
i 1228, Rumah 1798 Smg. 

nistrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
uka) Rp. 10-— didalam kota. 

Rp. W.— luar kota (ditambah 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. kol. Ha 

     

Rp. 0,30 untuk meterai). 
ro 60 sen per lembar.    

OUIN dari Belgia akan turun pu- 
an mau kawin dengan  prinses 
ah dua pertanjaan jang sudah ba- 
pah, tapi banjak ahli2 politik jg. 
atas pertanjaan pertama, dan ah- 
ngkan kepalanja atas pertanjaan 
ses Margaret dan radja Baudouin 

but, tapi sedikit banjaknja utjap- 
an itu ada mengandung . kebena- 
ran. Rakjat Belgia adalah tjampu 
ran dari pengikut2 Katholik jg. 

.|conservatief. dan golongan anti- 
geredja. dan berbahasa Perantjis 
jang. hidup didaerah Walons. Ke- 
dua golongan ini telah melempar- 
kan keritiknja terhadap radja me- 
reka. 

Tapi pribadi radja selama ini da 
pat .menjatukan kedua golongan. jg 
saling bertentangan ini. Malah ada 

winan jang tepat dan lahirnja se- 
orang putera mahkota akan dapat 
memelihara persatuan antara kedua 
golongan. ini. Sampai sekarang sudah 
ada 8 puteri2 radja — semua tjantik 
— jang disebut2 sebagai akan men 
djadi ratu Baudouin. 

- Nama2 jang sering disebut2 dalam 
'hatian2 Belgia, diantaranja ialah na 
ma prinses Margaret dari Inggris, 
prinses Margarita dari- Aosta, Maria- 
Pia dari Savoy, prinses Elizabeth 
dan Marie-Adelaide dari Luxemburg 
prinses Brigitta dari Sweden dan prin 
ses Isabella dari Perantjis. 

Pada waktu ini nama jang paling 
|banjak mendapat perhatian jalah na 
ma prinses Margaret dari Inggris. Pu 
teri radja Inggris ini sangat tjantik, 
lagi pula usianja djuga sudah pantas 
untuk kawin, jatiu 23” tahun. Kedua 

    wanita biasa, Liliane Baels. 
Ada dikalangan rakjat Belgia 

jang mempunjat pandangan pada 
waktu ini, bahwa sebagian besar 
dari kesulitan2 jang menimpa 
Baudouin semendjak dia menaiki 
tachta keradjaan Belgia dalam 
bulan Djuli, 1951, adalah dise- 
babkan perkawinan ajahandanja 
dengan wanita jang masih. tjantik 
dalam usia 38 tahun itu, jang se- 
karang sudah bergelar prinses Li- 
lane De Rethv: . - 

Keritik umum terhadap diri 
radja Baudouin telah sampai di- 
puntjaknja dalam bulan jang lalu, 
pada waktu rakjat Belgia menjak 
sikan dua buah gambar jang sa- 
ngat berbeda dalam harian? pagi 
di Belgia. Salah satu dari gambar 
itu menundjukkan penduduk js. 
tinggal dipantai - Belgia sedang 
berdiri disamping rumah mereka 
jang telah rusak disebabkan ban- 
djir jang meluap dari Laut Utara. 
Gambar jang kedua menundjuk- 
kan radja Baudouin berdjalan 
berkepit tangan dengan ibu tiri- 
nja di Riviera Perantjis., 

Suara keritik ini masih belum 
lenjap seluruhnja ketika radja 
Baudouin terbang kembali terge- 
sa-gesa kenegerinja 
menderita bentjana jr itu, 
Para doktornja mengatakan, bah- 
wa Baudouin dalam keadaan sa- 
kit dan menjuruhnja kembali ke 
Perantjis 
nja lebih panas. Keritik2 dari go- 
longan sosialis menuduhnja, bah- 
wa dia lebih banjak mMementing- 
kan kegembiraan ,.De Rethy” da 
ripada nasib rakjatnja jang di- 
timpa malapetaka itu. 

Walaupun badannja masih le- 
mah, Baudouin tidak mengatjuh- 
kan nasehat doktornja dan me- 
ngundjungi tempat2 jang meng- 
alami bahaja bandjir itu. Rupa- 
nja hal ini ''menjebabkan keseha- 
tannja semakin mundur, sehing- 
ga dia terbang kembali ke Rivie- 
ra. Berita2 tentang keadaan kese- 
hatan jang semakin buruk dari 
radja itu disiarkan dalam semua 
surat kabar, sehingga dapat me- 
ngurangi keritik2 pedas tadi. 
“Tapi tuduhan2 terhadap diri- 

nja timbul kembali ketika la- 
wan2nja mengemukakan, bahwa. 
Baudouin.menanda tangani ren- 
tjana undang2 untuk menjokong 
korban bandjir ketika dia sedang 
berfoja-foja dipantai | Laut Te- 
ngah. 1 Yng 
“Dan tjelakanja, keritik2 sete- 

rusnja adalah disebabkan oleh 
Baudouin sendiri. Seorang Warta- 
wan Belgia mengutip utjapannja 
jang menjatakan: ,,Maksud orang 
sebenarnja adalah untuk menje- 
rang persatuan Belgia dengan dja 
lan melakukan serangan2 terha- 
dap keluarga radja”. 

               

Pers Belgia segera menuduh ra 
ja Baudouin melanggar fasal2 

un Undang2 | Dasar, dimana 
takan, bahwa semula ketera: 

n2 radja dimuka umum harus 
h dahulu mendapat persetu- 
in dari seorang menteri. Di- 

tengah tuntutan  supaja 
turun dari tachtanja Bau- 

in kembali ke Brussel. 

  

jang sedang | 

Selatan dimana hawa- | 

  

— Margaret Rose — 

orang membilangkan» bahwa perka | 

  

  

     

SMG., DJUMAT 1 0 APR 
aan 

  

  

jang mengawas-awasi 

Mendidik 

BEBERAPA HARI 

satu ,,pesta kanak2” ja 
guh istimewa, demikian 
tawan madjallah 

sampai 16 tahun, 
sekali 

menggembirakan anak2, 
dak disuguhkan setrup a 
mun serta kuwih2, tet 
merupakan djamuan isti 

bir, sigaret dan 

kan lagi, ternjata bahwa 

Tuan rumah dari 
nak2” ini ialah seorang 
didik” muda bernama 
Copping. Robert 
ini berumur 33 tahun.   

bangsawan ini akan bertemu buat | 
pertama kalinja dalam bulan April 
ini, waktu mana puteri Margaret | 
akan mewakili Ratu Elizabeth pada 
upatjara perkawinan prinses Josep 
ne Charlotte dengan prins Jean dari 
Luxemburg. : 5 

Tapi semua harapan? dari ,,match- | 
makers” itu akan sia2 belaka apabi- 
la ada kebenaran dalam utjapan ra 
dja Baudouin jang dikutip tahun jang 
lalu, dimana dinjatakannja: 

»Buat apa saja kawin? Saja tahu 
benar bahwa Belgia tidak akan men 
djadi keradjaan lagi sesudah- saja 
pergi”. 

   

ping 

la dari sebuah 
djalankan tjara pendidi 
mewa di Horsley Hal 

Musim saldju difront Kore 

5 jang 
saja telah 'mengundjungi 

ng 
tu 

Sunday 
rial”. Pesta tadi benar2 istimewa, 
karena meskipun pengundjung2- 
nja terdiri dari kanak2 umur 

sifatn 
tidak ke-kanak-kanakan. 

Dalam pesta ini tak diadakan per 
mainan2 seperti lazimnja 

ja 

tau 
api 

ahli 

di 

lalu 
salah 
sung- 
war 

Picto- 

4 
sama 

untuk 
ga “ti 
es li 

jang 
1 mewa ba 

gi para tetamu ketjil tadi iala hu. 
ber- 

djudi. Dan jang lebih mengedjut- 
para 

tamu ketjil tadi agaknja djuga 
dah biasa ,,bermain-main” sema- 
tjam itu. Dengan enaknja 
ka bermain poker, menegu 
gelas-gelas bir, dan mengutjap 
kata2 kasar, menjanji lagu2 

| urakan” jang setengah 

te- 

su 

mere- 

ber- 
kan 

jang 

ka- 
i pen 
obert 

Copping dewasa 
hun 

jang lalu ia mendjadi guru kepa- 
sekolah jang 

kan 
men- 

isti- 
dekat 

London. Tapi sekolahan ini achir 
perintah nja mesti ditutup 

dari pengadilan 
tadi, karena fihak hakim 
dapat, bahwa Copping 

atas 

dididiknja itu. Sedjak 

negeri ditempat 
berpen- 

tidak 
Ipat mendidik kanak2 serta mala- 
ihan merugikan achlak kanak2 jg. 

itu 
lalu bekerdja sebag 

djual buku dan djuga sebaga 
sitek. Tapi meskipun 
jang belakangan ini dapat me 

ai 

kerdja 

da- 

Cop- 
pen- 

ar- 
an 
m- 

kanak2 jg harus “saja “didik” 

5 

Dan Minum Bir 

ping merasa belum puas akan tja 
ra hidupnja, karena ia berkejaki-. 
nan, bahwa ia sebenarnja 'mem- 
punjai ,,tugas luhur” untuk men- 
didik kanak2. Oleh sebab itu kini 
Copping telah membuka lebar? 
pintu rumahnja di Swiss Cottage 
(Londen). bagi tiap kanak2, ter- 
utama kanak2 lelaki, jang banjak 
bergelandangan didjalan2. Ka- 
nak2 jang tak mempunjai tempat 
linggai pasti dan sudah setengah 
rusak achlaknja. 

Bir-cigaret dan kertu, 

Tentang kanak2 asuhannja ini 

dja kanak2 ini bukan kanak2 jg ha- 
lus sifatnja: mereka kadang? djuga | 

apa boleh buat. Itu. risiko pekerdia- 

barang2 saja, daripada Ken ' 

Waktu -ditanja, mengapa kepada ka 
nak2 asuhannja, termasuk anak tiri 
nja sendiri Russel (umur 6 tahun) 
dan Rupert (umur 4 tahun) di beri- 
kan minuman bir, djamuan cigaret 
dan kartu2 berdjudi, Copping -men- 
dijawab: Memang, bir cigaret' mau- 
pun kartu tidak baik untuk kanak2, 
tetapi sebaliknja pun tak banjak me 
nimbulkan kedjahatan bagi mereka. 
Adapun sebab kanak2 ketjil itu dju 
ga suka bir sama cigaret, tak lain 
ialah karena mereka mengira bhw 
dengan minum bir serta cigaret imi 
mereka lalu dapat  berlagak djadi 
orang dewasa.” ' 

Atas pertanjaan, mengapa Cop- 
ping pun memperbolehkan ' kanak2 
asuhannja bermain2 dengan sena-     pan Lee Enfield, repolper serta 
lain2 sendjata api, Copping  mene- 

|rangkan sbb: ,,Bila anak2 bermain? 
dengan sendjata api, mereka pun 
akan menganggap barang2 berbaha- 

  

SALAH SATU DARI 

ui Daerah Rao. 
| Salah satu dari kawedanannja jg 
Kaja ialah Rao, jang seperti namanja 
daerah ini masih seperti rawa. sadja. 
'Rawa2 disini akan dikeringkan dan 
akan didjadikan sawah jang luasnja 
antara 20.000 ha. Sedangkan pengai 
rannja sudah tersedia oleh alam jang 
baik sekali. 
Daerah Rao ini luasnja SAMA DE 

NGAN DAERAH ISTIMEWA JOG 
JAKARTA. . 

Penduduknja mempunjai empang2 
ikan sefuas 5000 ha. Oleh karena da 
'erah ini berbatasan dengan daerah 
Sumatera Utara (Mandailing) maka 
bahasa dan keseniannja djuga berma 
tjam dua, jakni bahasa Mandailing 
dan bahasa Minangkabau, kesenian 
Mandailing dan Minang. Malahan 
jg kuat adalah jang bertjorak Man- 
dailing. . : : 
'Tanahnja masih terlalu luas. 

Penghasilan rakjat. 
“ Disamping perikanan laut jang se 
'bulan2nja menghatsilkan 30 ton, rak 
jat Pasaman ini mempunjai tanaman 
karet sebanjak tudjuh djuta pohon. 
Hatsilnja sebulan 100. ton. 

Seterusnja mereka mempunjai tana 
man kopi sebanjak dua djuta batang 
jakni sebagian besar ditanam dalam 
'tahun 1952 ini, itulah di, Pasaman 
| Barat. , 

Kint rakjat diandjurkan memper- 
| giat tanaman tjengkeh jang semula 
|hanja sedikit. Pohon tjengkeh jang 
sudah ditanam ada 30.000 batang 

| dan menurut rentjana'akan ditanam 
100.000 batang. Rakjat dapat mem   Betul tidaknja radja itu per- 

nah mengeluarkan. utjapan terse- 
. 

  

beli bibit pohon tjengkeh ini dari 
Pertanian dng harga Rp. 1.— satu   

“ja dan akan didjadikan tempat transmigrasi | kal 
Pasaman jang ibukota kabupatennja bernama Lubuk Sikaping. 

"sini kita telah mendjumpai Bupati S.L. Dt. Sibongsoe 1 
| sudah melihat2 daerah2nja, diantaranja di RAO dan Bondjol 

Gjuga Lubuk Sikaping sendiri. Kabupaten ini luas tanahn 
kurang dari 870.000 ha dengan hanja- mempunjai pendud 

| 000 orang.  Djadi masih kurang sekali takja 
penghidupannja dari pertanian, perkebunan dan mentjari ikan 
laut atau mempelihara ikan tawar. 

: batang. Kira2 dalam waktu 5S tahun 
sudah dapat memetik hatsilnja 
dang kini hatsil tjengkeh disini 

banjak kabupaten di Sumatra 
adalah 

» 

5 ton sebulannja. 

ja 
uk 

ka- 
aten 

Di- 
an djuga 

dan 
tidak 

70. 
'penduduknja. Rakjat disini 

di- 

se- 
baru 

Kebun kelapa sawit. 
Disinipun terdapat kebun 

sawit seluas 4800 ha, jang 

merintah. Jang mempunjai 

sanggiip membiajai lagi 

kelapa 
belum di 

usahakan kembali. Maksudnja Pe 
rintah supaja perusahaan ini i 
kan lagi sebagai perusahaan tjampu 

ran dari pengusaha semula 

d 

d 

h 

i 

a 
kebun 

ialah Cultuurbank Pn 
iala 

Industri Negara. Biaja untuk 

me- 
hidup 

n Pe 
ini 

ig 
Bank 

rehabi 

litasi ini ditaksir antara 38 djuta rp. 
Apabila Cultuurbank berkeras 
la tidak suka menuruti seperti kehe 

kan me 
banjak 

dak Pemerintah, maka ini a 
gikan Negara dan rakjat dan 
jang sunggup  mengusahak 
Konsessi ini semestinja ber 
nam sampai 15.000 ha. 

an 

bah me 

kepa- 
n- 

ru 

€rus. 

na 

Rentjana Pemerintah. 

Daerah Pasaman ini oleh Pem erin 

tah akan didjadikan GUDANG BE- 
RAS jang memang tepat se 
tuk ini disediakan 50.000 

kali. Un- 

tanah 
persawahan, diantaranja di Rao tsb 
diatas. Didaerah Sukamenanti masih 
ada 10.000 ha lagi, sedang 
Baru, 

wah. Jakni didaerah Sungai 
Untuk keperluan ini dirent 

dalam tahun 1953 ini menda 
1000 kel. dari Djawa, dian 
akar datang bulan Djuli 
tember 250 keluarga. Untuk 
Kabupaten kini sudah  terse 
tractor untuk persawahan. 

dimana sudah ada 50 
ga dari Djawa tersedia 30.00 

di 

0 
ke 

jana 
tangkan 
taran 

  

Desa 

luar- 
ha sa 
mas. 
kan 

ia 
Sep- 

seluruh 

dia 12   

Pasaman Tepat Buat Transmigrasi 
(Oleh: Wartawan Keliling Kita) 

Industri lain2 : 
Rakjat djuga menghatsilkan tali 

idjuk jang terkenal dan banjak dibe 
li oleh perkapalan. Disamping idjuk 
jang bahannja melimpah2 terdapat 
dihutan2, maka kini rakjat sudah 
mengusahakan 3 tempat pembikinan | 
genteng dan mempunjai dua buah 
penggergadjian. Rumah2 rakjat ba- 
njak dibikin dan madju sekali. Oleh 
karena daerah ini tidak pernah didu 
duki kembali oleh Belanda maka ke 
rusakan2 djuga tidak seberapa ba- 
njak. 

Kegiatan beladjar bagus sekali. Ki 
ni djumlah murid ada 15.000 anak, 
diantaranja beladjar pada SMP, SGB 
dan STP jang sudah ada dikabupa- 
ten ini (Lubuksikaping). 

Rentjana T. P. Djawa 
Tengah. 

Berada disini kami berdjumpa de 
ngan dua pemuda Bekas Tentara Pe 
ladjar dari Solo jang diutus menin- 
djau daerah2 di Sumatera jang seki- 
ranja tjotjok dan bagus untuk perta 
nian, perkebunan atau peternakan. 

Dua pemuda tadi sudah datang da 
ri daerah Sumatra Selatan, kini ber 
ada di Sumatra Tengah dan akan te 
rus ke Medan. . £ 
Mereka djuga kita beri tahu bah 

wa tempat2 jang bagus untuk peter 
nakan pertanian maupun perkebunan 
buah-buahan ialah di Atjeh, Karo 
dan di Pasaman ini. Apabila benar 
mereka suka keberdja dan Pemerin 

pernah Copping berkata: ,,Tentu sal 

mentjuri barang2 milik saja. T etapr|: 

an saja. “Saja lebih suka kenilanann 

a. Sebuah pemandangan dari pos pendjagaan. pasukan2 PBB didekat Bunker Hill, 
gerak-gerik pihak Utara jang sedang bersiap-siap untuk menerdjang kearah selatan. 

Systeem Pendidikant opping 
Kanak2 Nakal Dgn Kartuy— Repolper 

' 

beri nafkah tjukup baginja, Cop-ia tsb. hanja sebagai alat2: permat- 
nan belaka. Menurut: faham saja 
ini ada lebih baik daripada bila me 

reka mempeladjari “memainkan sen- 
djata tsb. sebagai “alat pembunuh, 
seperti halnja jg diadjarkan pada 
.kanak2 dalam perhimpunan2 mili- 
ter Pun tak mengapa kanak2 se- 
ring membawa ,,sendjata” berupa 
pentung, potongan2: besi dan lain se 
bagainja. Pembawaan - sendjata ini 
menimbulkan rasa bangga bagi ka- 
nak2 tsb. Tapi -hanja sedikit sadja 
kanak2 jg - mau mempergunakan 
Ta sebagai sendjata atau utk. 
naksud2 jg djahat.  Djadi pokok- 

nja, hanja untuk main ,gagah-gaga- 
han? sadja, demikian kata Copping. 

pn 

Na Hidangan enak. 
lurid2 Copping ini dalam pes 

nja selalu mendapat makanan 
enak2, tak ketinggalan lauk 
“ajam goreng dan sebagai- 
mereka djuga d 

2 

s 

           

   

  

pesta tadi pun (disediakan 

  

4 em 
pa se- 
buah gramophoon dengan piri- 
ngan2 hitam lagu? jang terkenal 
dan terbaru. Setelah kenjang ma 
Ikan2 dalam pesta ini, mereka 
biasanja lalu main djudi dengan 
taruhan uang saku mereka. Se- 
mentara itu selagi mereka enak2 
main djudi sambil mengobrol ser 
ta berlagak sebagai orang? dewa- 
sa, suara2 mereka -ditangkap dan 
diabadikan dalam piringan hitam 
dengan - mempergunakan sebuah 
alat ,,wire-recorder” (di-tape). 

Eksperimen berbahaja. 
Selandjutnja pertjakapan2 mereka 

itu akan didjadikan bahan untuk 
mempeladjari djiwa mereka. Bia: 
sanja”, demikian ' Copping,” anak2 
ig dilahirkan dari keluarga2 “besar 
(banjak djumlah keluarganja): serta 
bertempat tinggal 
sempit padat  penduduknja, selalu 
membutuhkan tempat — penghiburan 
dimana mereka dapat merasa berdi- 
ri sendiri, zonder selalu dapat pe- 
rintah - dari kiri “kanannja. Kalau 
orang2 lebih banjak -bersenang-se- 
nang dan mengurangi maksud2 apa 
ig mereka anggap ,,untuk memper- 
baiki achlak? itu, tentu keadaan ma 
sjarakat djauh lebih ' menggembira- 
kan daripada sekarang. Biarkanlah 
anak2 -bersenangsenang”, kata Cop- 
ping. 

Tjara sisteem pendidikan Copping 
int benar2 merupakan suatu pertjo- 
baan jg berbahaja. Entah apa djadi 
nja nanti. Benarkah ia akan berha- 
sil dalam usahanja, sedjarah akan 
memberi bukti, 

  

PERINGATAN HARI KARTI- 
NI 21 APRIL. 

Menurut keterangan jang dida- 
pat dari Kongres Wanita Indone- 
isa, hari Kartini pada tg. 21 
April 1953 akan dirajakan diselu 
ruh Indonesia. Untuk merajakan 
hari tsb., Kongres Wanita Indo- 
nesia telah mengeluarkan seruan 
untuk membentuk panitia2  se- 
tempat dan mengandjurkan Supa- 
ja hari Kartini didjadikan - hari 
pendidikan bagi kaum wanita de 
ngan djalan antara lain memberi 
penerangan tentang perdjuangan 
wanita dan kedudukan wanita di 
masa jang akan datang dalam hu- 
bungannja dengan soal pendidi- 
kan. 

MOLOTOV MINUM TOAST 
BAGI  KESUBURAN PERSA- 
HABATAN SOVJET-FINLAN- 

DIA. 
Untuk. memperingati — hari 

ulang tahun ke-5 daripada pe-   tah dapat memberikan bantuan se- 
penuhnja, pasti didalam waktu 5 ta 
hun sadja anak2 itu. sudah dapat 
ikut memakmurkan daerah baru itu, 
Dengan bupati2 jang pernah ber 

bitjara dengan kami, diantaranja de 
ngan Bupati Pasaman, Bupati Karo, 
Bupati Tapanuli Selatan dan residen 
koordinator di Atjeh, selalu kami 
mendapat pesanan dan supaja dian 
djurkan kesukaan pemindahan tena 
ga dari Djawa ke Sumatera ini. 

Tenaga2 pertanian,  pertukangan, 
guru2, pendek orang jang suka be- 
kerdja, disini sangat ditunggu2 dan 
merupakan hari depan jang bagus 
sekali. 

nandatanganan perdjandjian per- 
sahabatan  Sovjet Uni-Finlandia, 
maka  digedung  kedutaanbesar 
Finlandia di Moskow hari Senin 
telah diadakan perdjamuan, jang 
a.l. dihadiri oleh menteri luar ne- 
geri Sovjet Molotov dan menteri 
perdagangan ' Mikoyan. Molotov 
mengusulkan minum toast untuk 
kelandjutan usia persahabatan an 
tara kedua negara tadi, Mikoyan 
mengatakan al., walaupun Sovjet 
dan Filandia mempunjai tata pe- 
merintahan dan perekonomian jg 
berlainan, namun mereka berha- 
sil hidup berdampingan  setjara 
damai dan bekerdja bersama. 

  

     

Lambaga Kebudaja 
«Kon, Bataviasse 

van Kuhsten on Wal 
( 

  

ar ladonesia 

-erootscbap 

enscheopan” 
  

  

dikampung2 jg A18 lampau. 

   

  

TAHUN KE VIII No. 48 

kan 

“ 

dianggapnja suatu malam jang 

bammad s.a.w. itu, memang b 

0 Arti Israa dan MPraadj 
Menurut Gamus Islam, Israa ar- 

tinja perdjalanan pada waktu mu 
dan Mi'raadj 'artinja naik dari ba- 
wah ke atas. Djelasnja: Jalah. per- 
djalanan pribadi Nabi Muhammad 
s.a.w. pada suatu malam dari ..mas- 
djidil. Haram” dikota Mekkah ke 
.Imasdjidil Agsha” dikota Paiestina. 
Selandjutnja dari »,masdjidil Agsha” 
— jang dikenal pula dengan ,,Baita! 
Magdis” — itu, pribadi Nabi naik 
ke alam atas, alam jang biasa dise- 
but alam .,malakut” dan alam ,,la- 
hut”, dihantarkan oleh malaikat Dji- 
bril, selesai perdjalanan itu — pu- 
lang pergi — dalam waktu kurang 
dari setengah malam. 

    

Mengapa Pribadi Nabi 
di-Israa dan di-MPraadi 
kan ? 

Pertanjaan ini mudah terdjawab 
apabila orang meneliti riwajat per- 
djalanan Nabi s.a.w. pada masa itu, 
meneliti dengan .disertai fikiran ser- 
ta penuh perhatian. Pribadi. Nabi 
s.x.w, di Israa dan Miraadjkan oleh 
ALLAH S.w.T. pada waktu sesudah 
k.L, 10 tahun lamanja beliau mela- 
tih dirinja dalam masjarakat ramai 
mendirikan sendi-sendi agama 
benar. Perdjuangan jang: ditempuh- 
nja dalam lingkungan masjarakat 
bangsanja dewasa itu, bukanlah sua- 
tu pekerdjaan jang ringan dan mu- 
dah, tetapi suatu pekerdjaan- jar 
berat serta sulit, jang menghenda 
kekuatan lahir dan batin, memi 
keteguhan djiwa jang sempurna. P: 
da masa sesudah k...10 tahun 
manja beliau menjampaikan “wahju 
TUHAN Jang Maha Tinggi dite- 
ugah-tengah masjarakat bangsa 
Arab, dengan menghadapi kerusa- 

    
RODNEY BRODIE baru sadja me 

rajakan umurnja genap 18 bulan da 
lam kurungan katja-pertjobaan (test- 
tube) dimana dia hidup semendjak 
dilahirkan sebagai anak “kembar Si 
am jang bertaut pada bagian kepala 
nja. Doktor2 bedah 'jang memberi- 
kan Rodney pipa darah baru jang 
sarigat penting pada waktu dia dipi 
Sahkan dengan operasi pada kepala 
jang bertaut itu sekarang sudah men 
dapat kejakinan bahwa pertjobaan 
mereka akan memberi hasil oleh ka 
rena anak kembar jang masih hidup 
itu sudah diluar bahaja” dan men 
dapat harapan akan bisa hidup se 
bagai manusia biasa. 
Adik-kembarnja Rodney, Roger 

meninggal sesudah djatuh pingsan 

  

SEBENTAR HARI lagi mendjelanglah hari t 
Islam di Indonesia umumnja pada setiap tahunnj: 

atas pribadi Nabi Muhammad s.a.w. jalah 
benar dan tidaknja anggapan itu, 

jang sampai kepada kita, dan dikuatkan 
tertjantum diatas itu, dan beberapa ajat 

         

  

Lembaran Kedua 

            

  

(Oleh: H. Munawar Chalil) 

bersedjarah, 1 
peristiwa ,,ISRAA” 

enar dan 

lainnja. 

  

»Maha ' Sutii —.- TUHAN 
— ig telah mendjalankan se 
orang - hambaNja. (Nabt Mt- 
hammad) pada suatu malars, 
dari masdjidil « harain ke 
masdjidil-agsha, ig telah ' Ka- 
mi beri kebaikan pada sekeli 
lingnja, agar Kami memper- 
lihatkan  kepadanja beberape 
tanda — kekuasaan — Ka- 
mi. Sesunggul Dia (AL- 
LAH) itu Mendengar lagi 
Mengetahui.” (O.S. Al Isra 
ajat 1). 

   

  

   

      

    
kan budi dan perangi mereka jang 
telah lama terkurung didalam alam 
kebiadaban dan kebodohan, belian 
mendapat perlawanan terus mene- 
rus, s dan malam ti ada 
berhentinja, perlawanan dari mere- 
ka jang sengadja tidak menjetudjui 
dan merintangi da'wah-seruan jang 
disampaikan. 

    

Kemudian pada masa perlawanan 
musuh sampai ketingkat jang seting- 
gi-tingginja dan sampai pula me- 
muntjaknja, sehingga beliau dengan 
keluarganja dan segehap para peng- 
ikut diboikot dan dikurung dalam 
suatu kampung hampir 3 tahun Ia- 
manja, pihak musuh melarang orang 
membawa bahan makanan dan mi- 
numan ke kampung itu: oleh beliau 
serta keluarga dan segenap penc- 
ikutnja jang djumlahnja belum ada 
100 orang, tetaplah semua itu diha- 
dapi dan ditempuhnja dengan se- 
genap kekuatan imarinja, dan keie- 
guhan djiwanja. Pada hal para 
pengikut- beliau ketika itu terdiri 

    

   

  

  

Ur TTANN 

Nasib Kembar Brodie 
Setelah Roger Meninggal: Hari Ke- 

mudian Rodney ,,Masih Sulit” 

merangkak “dengan perutnja dan 
belum memperlihatkan ' kemauan 
untuk berdjalan. Pun para doktor 
tidak begitu“ suka pula Rodney 
terlampau banjak bergerak kare- 
na mereka chawatir otaknja jang 
tidak .tjukup mendapat  perlindu- 
ngan itu akan mengalami kerusa- 
kan. 

Tapi dia sering2 melambai-lam 
baikan tangannja sambil berte- 
riak ,.mama”, ,,dada” dan ,,hi”. 

Rodney beratnja 19 pon dan 
setiap hari berat badannja sema- 
kin naik. Dia rupanja sangat su- 
ka dipudji2, “dan seperti seorang 
anak muda, tersenjum besar2 bi- 
la djuru-rawatnja berbitjara ma-   untuk waktu jang sangat lama seha 

bis mengalami operasi jang bersedja 
rah itu pada tgl 17 Desember tahun 

Akan tetapi Rodney masih akan 
menghadapi masa jang sulit, dan 
masa 18 bulan jang akan datang ini 
mungkin akan menimbulkan lagi ke 
adaan krisis bagi keselamatan nja- 
wanja. 

Dia akan dibiarkan beristirahat 
dan tumbuh mendjadi kuat selama 
dua atau tiga bulan ini, sebelum me 
ngalami operasi selandjutnja. Opera 
Si ini ialah untuk menempelkan ku 

'lit keras untuk menutupi otak diba 
lik kulit jang baru sadja tertutup se 
luruhnja. 

Para, ahli sedang mempertimbang 
kan apakah tidak lebih baik mem- 
pergunakan plastik, logam atau tu- 
lang untuk penutup itu, tapi tampak 
nja mereka lebih suka memilih tu- 
lang. Rantjangan ahli2 itu ialah mem 
buat sebuah model tengkorak kepa 
la, kemudian memasukkannja diba 
wah kulit dengan harapan, bahwa tu 
lang biasa akan tumbuh “ didalam 
tengkorak tiruan itu sampai Rodney 
mendapat tutup kepala jang perma 
nent. 

Para doktor jang merawat Rod 
ney pada rumah sakit penjelidi- 
kan dari Balai Perguruan Tinggi 
Minois mengetahui, bahwa tidak 
ada sesuatu rumusan jang akan 
memberi hasil jang bisa didjamin 
untuk mengatasi keadaan Rod- 
ney, oleh karena setiap langkah 
jang diambil merupakan satu lam 
baran sedjarah baru dalam Iapa- 
ngan ilmu kedoktoran. 

Rodney, anak dari tuan dan 
hjonja Royt Brodie dari Moline, 
HI. semakin mendjadi insaf akan 
keadaan2 jang dihadapinja dari 
hari kehari. 

Kesehatannja tidak begitu baik 
untuk ' mengizinkannja — banjak 
bergerak. Dia bisa duduk dan 

  

»GRANT” TAMBAHAN AME- 
RIKA KEPADA JUGOSLAVIA. 

Diumumkan di Washington ha 
ri Senin, bahwa Amerika Serikat 
telah menambah pemberian bu- 
tangnja kepada Jugoslawia dgn. 
$ 11.000.000, guna melunakkan 
kesulitan2 di Jugoslawia sebagai 
akibat dari kekurangan turun hu- 
djan. Seperti diketahui, ketika Ja 
nuari j.l. Jugoslawia telah terima 
grant sebesar $ 20.000.000 dari 

nis kepadanja. 

Para ahli jakin, "bahwa otaknja 
tidak mendapat gangguan apa2 
dan mengharapkan, bahwa da- 
lam tempoh satu setengah tahun 
ini dia sudah boleh pulang keru- 
mah orang tuanja. 

para 

  
FilsafahIsraa Dan Mi 'raadj 
Meneguhkan Iman Dim Pertjobaan — Melenjap- 
5 | Segala Penderitaan La 

  

g. 27 bulan Radjab, suatu hari jang oleh ummat 
a diperingati dan dirajakan, karena malam itu . 

suatu malam terdjadinja suatu peristiwa jang 
dan "MPRAADJ” beliau. Tentang tidaklah akan kami rentang-pandjangkan disini, karena akan me menuhi halaman jang tidak sedikit. Hanja terdjadinja peristiwa ISRAA dan MPRAADJ Nabi Mu- 

sungguh pernah terdjadi, 
pula oleh satu ajat dari Our'an, jang artinja sebagai jang - 

besar 

  

bersandar atas beberapa riwajat 

dari orang2 golongan kaum lemah 
dan rendahan, dan orang2 jang me- 
musuhi beliau ketjuali besar djum- 
lahnja, djuga terdiri dari golongan 
para pembesar negeri, para bangsa- 
wan dan hartawan kuffar' Ourarsi 
dan segenap penduduk Mekkah. 

Sehabis menerima pemboikotan 
hampir 3 tahun, karena golongan 

pemboikot  rupa2nja tidak 
mungkin. melandjutkan tindakannja 
jang kedjam itu, dengan tiba2 -ter- 
djadilah. peristiwa jang: sangat: me- 
njedihkan ,atas pribadi beliau, jalah 
wafatnja dua orang tulang-punggung 
perdjuangannja, Abu Thalib dan 
st. Chatidjah. Dengan wafatnja dua 
orang tulang punggung beliau jang 
utama itu, alangkah sedih dan” su- 
sah hati pribadi Nabi 's.a.w. ketika 
itu, kiranja - tak mungkin fikiran 
orang dapat melukiskannja dan tak 
mungkin pula pena menuliskannja. 

Untuk menghindari perlawanan 
dan fitnah musuh jang tampak ke- 
lihatan bertambah memuntjak, pri- 

bersama seorang bekas budak bz- 
liaan jang telah dimerdekakan oleh 
st. Chadidjah, dengan mengandung 
pengharapan: semoga disana men: 
dapat sambutan dan bantuan se- 
mentara. dari penduduknja..  Tiba2 
pengharapan jang sebaik itu, setiba- 
nja di “Thaif disambut dengan -pu- 
kulan dan jemparan batu dari se- 
mua penduduknja, sehingga odiau 
menderita luka parah dan bengkak? 
dikakinja. 

Alhasil, dewasa itu pribadi Nabi 
sa.w. sudah sangat memuntjak pen- 
deritaannja, kiranja tidak akan “ada 
seorangpun jang akan dapar meno- 
long dan menjelamatkan dirinja da- 
ri segala matjam bahaja jang diper- 
buat oleh para musuhnja. — Hanja 
TUHAN sendirilah jang akan me- 
nolong dan melepaskan dari segala 
mala petaka jang menimpa dirinja. 
Demikianlah, maka beliau menjerah 
kan diri kepadaNja djua! ““$ 

Berselang beberapa “hari' dari per- 
istiwa2 jang amat menjedihkan - itu, 
udjian jang sehebat -dan' sedahsjat 
tadi, jang “disini tak mungkin “dite- 
rangkan satu-persatunja,“ maka de- 

nja, pribadi Nabi s.a.w. di Israa dan 
di Miraadj-kan oleh ALLAH S.w.T. 
jang telah mengangkat beliau seba- 
gai Nabi dan PesuruhNja: “ 

Hikmat dan filsafatnja. 
Pada suatu malam, waktu umi 

nja para hamba ALLAH. sedang ti- 
dur dengan pulasnja, berangkatlah 
pribadi. Nabi s.a.w. dengan “berken- 
daraan Burag jg dituntun oleh Dii- 
bril, dari kota Mekkah melalui las- 
tan pasir jg luas, bagaikan kilat tje 
patnja kendaraan itu menudju ke 
Utara. Dan tidak beberapa saat ke 
mudian, sampailah - beliau “ dimas- 
djid Baital Magdis, dan disana be- 
liau bertemu muka dengan para Na 
bi Pesuruh ALLAH jg terdahulu, jg 
telah lama meninggalkan alam jig 
fana. Dalam perdjalanan kilat itu, 
kepada: beliau ' diperlihatkan oleh 
Djibril, berbagai-bagai keadaan dan 
tempat2 jg bersedjarah, jg belum 
pernah: beliau melihat sebelumnja.   
(Disambung Dihal. 2 Lembaran 2) 

1Anak LahirMati 
Dari Sudut Ekonomis Berarti Kerugian 

800 Dollar 
DALAM BEBERAPA daerah 

4 

jang telah madju perckonomi- annja, telah dihitung bahwa kematian anak jang baru lahir bila di ' tindjau dari sudut ekonomis berarti suatu kerugian uang sebanjak 800 dollar. Kematian seorang pemuda berumur 18 tahun ditaksir sama dengan kehilangan uang 20.000 dolar dan kematian seorang jang berumur diatas 18 tahun disamakan dengan kehilangan har- ta sebesar 34.000 dolar, demikian dinjatakan dalam "pengumuman dari perwakilan WHO (organisasi kesehatan sedunia) di Djakarta. 

Lebih djauh diberikan pula 
angka2 jang menggambarkan ke- 
rugian setiap tahun akibat penja- 
kit tertentu di enam negara ber- 
dasarkan  penjelidikan seksama 
oleh para ahli ekonomi dan sta- 
tistik, ialah sbb.: 

Ecuador akibat mati-muda 20 
djuta dolar, Mesir akibat Bilhaz- ' 
ziasis 60 djuta dolar, Swedia aki- 
bat penjakit2 umum 200 djuta 
dolar, India akibat malaria 240 
djuta dolar: Pilipina akibat penja 
kit paru2 dan malaria 600 djuta 
dolar: Amerika Serikat akibat 
mati muda, penderitaan  tjatjat 
sepenuhnja dan sebagiannja 
38.000 djuta dollar. 

Lebih baik mentjegah da- 
ripada memberantas. 

Harga” dari sesuatu penjakit sa- 
ngat turun apabila pengobatan diser 
tai oleh pentjegahan besar-besaran. 
Yunani, jang adalah salah satu dari 
pemakai2 terbesar di dunia dari ki 
nine dan biasanja tiap2 tahun menge 
luarkan $ 1.300.000 untuk memper 
oleh bahan obat ini, sekarang hanja 
mempunjai pengeluaran uang banjak 
nja $ 300.000 tiap2 tahun untuk D 
D.T., pentjegah penjakit malaria, Ha 
silnja: Dua djuta orang jang mende 
rita penjakit malaria dalam tahun 
1942 turun sampai 50.000 dalam ta 
hun 1950. . 

Setjara ekonomis ini berarti, bahwa 
20 sampai 30 djuta hari2 kerdja ti: 

   
   

    

  

  Amerika, untuk dapat mengatasi 
akibat2 musim kerang dalam ta-   hun2 jl. 

  

ap2 tahun tertolong, atau lebih dari 
100 ribu pekerdja. 

tempat melakukan pengawasan 
terhadap  penjakit malaria, bila- 
ngan anak2 jang tiada datang 
mengundjungi sekolah, turun das 
ri 4076, dalam tahun 1946. sam- 
pai 396 dalam tahun 1949. Pe- 
ngobatan tjara besar-besaran ter- 
hadap penjakit mempunjai aki- 
bat2 sebaliknja terhadap ekono- 
mi. Hal ini tentu menimbulkan 
sesuatu bahan penjelidikan buat 
ahli2 ilmu masjarakat. 

Disini diberikan tjontoh seder- 
hana, jang memperlihatkan bagai 
mana serangan besar-besaran ter 
hadap penjakit membawakan ha- 
sil jang tepat sebagai “Hasil dari 
tindakan pemerintah Haiti mela- 
wan bermatjam-matjam penjakit, 
maka 100.000. orang sanggup 
kembali bekerdja. Hasil ini telah 
menambah penghasilan dengan 
$ 5.000.000 tiap2 tahun. 

Di India, manfaat pengawasan 
terhadap malaria dilakukan dex 
ngan tegas didaerah Terai dari 
Uttar Pradesh, dimana Organises 
si Kesehatan Dunia dan Unicef 
membantu pemerintah dalam 
memperlindungi rakjat dari penja 
kit malaria sedjumlah ' 200.000 
orang jang hidup dalam 1750 mil 
persegi, hanja dua tahun sesudah 
dimulai penjebaran D.D.T. telah terhindar dari penjakit itu dan 
kolonisasi baru telah menambah 
bilangan rakjat dengan 604. 

Akibat dari perkembangan ini   Di Pilipina,  didaerah-daerah ialah bertambahnja penghasilan. 

badi Nabi s.a.w. lalu pergi ke Thaif . 

ngan tidak “disangka-sarigka sebelum - 
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Industri 
Achir : 1953 

N: V. ,PERUSAHAAN MU- 
TIARA Indonesia” (Indonesian 
Pearl Co. Ltd.) jang berstatus 
10076 nasional dan berpusat di' 
Djakarta telah mulai memper- 
siapkan. usahanja didaerah mutia 
ra disekitar pulau Buton (Sulawe 
i Selatan) semendjak permulaan 
tahun 1952 dan kini sudah sete- 
ngahnja selesai. Perusahaan tsb. 
mengharap dapat membuka kem 
bali industri mutiaranja da 
achir 1953 ini. . Demikian kete- | 
rangan resmi dari fihak Djawat- 
an Pusat Perikanan Laut. 

Sementara itu menurut korres- 
Onden.. ”Antara”- di Makasar 

dan harga, Ros 22.960. 
diten Na naa mutiara 
di Palabusa, 27 km dari ibukota 
pulau Buton. Diberitakan lebih 
landjut bahwa kini sedang ditung 
gu kedatangan 7 buah kapal jan 
telah dipesan di Djepang untu 
perlengkapan industri mutiara Bu: 
ton itu. : 

Keterangan dari Djawatan Pu 
sat Perikanan Laut disini menja 
takan, bahwa rumah2 dan tanah 
pemeliharaan mutiara di Palabu- 
sa telah dibeli oleh' "Perusahaan 
Mutiara Indonesia” dari pemerin 
tah daerah. Persiapan selandjut 
nja berupa perbaikan kade2 se- 
pandjang pantai dan lain2 ba- 
ngunan setempat sedang berdja- 
lan dan telah memakan biaja I.k. 
Rp. 400.000,—. Dengan keda- 
tangan 6 buah kapal penjelam 
(diverboats) dan sebuah kapal 
pengangkut dari 125 ton serta 
alat2 perlengkapan industri. mu- 
tiara lainnja dari Djepang dalam 
tahun ini, maka rehabilitasi indus 
tri pemeliharaan mutiara atas da 
sar usaha nasi sepenuhnja, 
kelak akan mendjadi kenjataan: 
Demikian kalangan resmi tadi: 

Tawaran ,,Imperial- Peari 
Syndicate”. 

Seterusnja diterangkan bahwa pa- 
da 2 tahun jang lalu, sementara be- 
lum ada ketetapan tentang  bagai- 
mana pedoman selandjutnja untuk 
mengeksploitir kekajaan dasar laut 
Indonesia (termasuk djuga penang- 

      

  

  

| 000,—. Tetapi 

      

Akan Dihidupkan Lagis 
100 Pct. Nasional -— 

kapan ' ikan, industri pengawetan 
ikan dsb.), pemerintah telah meneri 
ma dan mempertimbangkan  tawar- 
an dari sebuah perusahaan mutiara 
Amerika bernama Imperial Pearl 
Syndicate” untuk melandjutkan in- 
dustri mutiara didaerah Buton. Dae- 
rah ini sebelum perang selama 26 
tahun telah disewakan kepada per- 
|usahaan mutiara Djepang berrama 
»Buton Pearl Co. Ltd? sampai 
1940. 

Maksud dari ,Imperial Pearl Syn- 
dicate” tadi, 
bali industri mutiara di Buton un 
tuk djangka waktu penjewaan tanah 
10 tahtin dengan djandji, bahwa se- 
sudahnja seluruh perusahaan -akan 
dapat: dioper oleh: pemerintah Indo: 
nesia untuk dilandjutkan. Pula di- 
djandjikan' bahwa: setiap tahun' akan 
diserahkan 5096 dari seluruh keun- 
tungannja kepada swapradja Buton, 
jang dihit ada seb ' Inomi daerah diperairan sekitar Su- 
MN Ta ea ma Ihawesi dan Mituku, mertipakar usa. | sementara itu dengan 
muntjulnja 'inisiatip dari fihak bang- 
sa Indonesia sendiri — Awir Sonda 
dari Makasar — maka tawaran im 
perial Pearl Syndicate” tidak diper- 
timbangkan lebih landjut. Demikian 
keterangan fihak Perikanan Laut. 

Tenaga Djepang sebagai 
pelatih. 

Menurut keterangan resmi itu 
lebih djauh, mengenai status dan 

- rentjana-kerdja Perusahaan Mu- 
tiara Indonesia itu dari semula 
diusahakan atas dasar kerdja-sa- 
ma antara perusahaan N.V. tsb 
dengan Djawatan Perikanan Laut 
dipusat maupun didaerah. 

Rentjana kerdja untuk djang- | 

|Harian ,SUARA 
lokan (kulit) mutiara serta meng- | 

ke Amerika | 
dan Perantjis, pula membangun | 
paberik kantjing parelmoer dike | 

Untuk keperluan pe || 
ajelaman dan memelihara mutia- | 
ra, jang maksudnja untuk mengi- | 

'ka jang belum ditentukan, meli- 
puti, ketjuali usaha membuka in- 
dustri menjelam dan memelihara 

eksportnja chusus 

mudian hari. 

njeksi tiram mutiara 
tumbuh bidji mutiara, 
kan 125 pekerdja terdiri dari bu 
ruh penjelam, 
laboratorium 

sehingga 

dan anak buah ka 
pal. Untuk memenuhi kebutuhar | 
akan tenaga tehnik waktu indus- 

  

Israa Filsafah 
" (Sambungan hal. 

Sehabis sembahjang di” Baital 
Magdis, dengan segera beliau lalu 
diadjak berangkat oleh. Djibril naik 
ke alam sebelah atas, jg biasa dika 
takan ,langit”. Dari langit perta- 
ma, kedua dan seterusnja sampai 
ketudjuh," kemudian sampai pula 
ke. alam ' ,,malakut”, sampai ke 
'Arasj dan Kursy: dan sampai di sa 
nalah beliau menerima ,,wahju?” 
Firman ALLAH jg berisi perintah 
supaja beliau dan segenap para pe- 
ngikutnja mengerdjakan sembah- 
jang lima waktu pada setiap hari 
dan malamnja: 

Dalam perdjalanan jang setje- 
pat itu, pribadi Nabi s.a.w. mem 
persaksikan sendiri kekesaran 
dan kekuasaan ALLAH dengan 
mata bashirahnja, dengan mata 
nuraninja, dan terlihatlah olehnja 
kekajaan ALLAH jang sesung- 
guhnja, jang tidak akan dapat 
dikatakan dengan lidah dan tidak 
akan mungkin digambarkan de- 
ngan pantjaindera dan perasaan. 
Dan oleh beliau dilihat pula, bab 
wa alam dunia itu seperti sebu- 
tir bidji sawi jang terletak dite- 
ngah2 padang pasir. Dengan de- 
mikian, mengertilah beliau ketika 
itu, bahwa Boh se-isinja itu ka 
lau dibanding dengan kekajaan 
dan kebesaran ALLAH jang ada 
dialam atas, itu bukan apa-apa. 

Berhubung dengan itu, sekali- 
un pada sebelum berangkat 
sraa dan Mi'raadj, beliau tengah 
menderita sengsara dan dalam 
keadaan jang amat pedih dan se 
dih: tetapi sekembalinja dari 
Israa dan Miraadj. beliau ' me- 
njampaikan djuga segala berita 
jang baru didjalani dan dialami- 
nja kepada segenap penduduk di 

| kota Mekkah, baik jang telah 
mendjadi pengikutnja ataupun 
orang2 jang memusuhinja. Dan 
dalam pada itu, beliau tetap dju 
ga menjampaikan seruannja ke- 
pada segenap bangsa Arab, de- 
ngan penuh keberanian dan ke- 
'ichlasan, tidak ada rasa takut kua | 
tir kalau dimusuhi dengan lebih 
kedjam dan ganas lagi oieh 
orang2 jang memusuhinja. 
Dalam hati nurani Nabi s.a.w. $ 

| Indonesia. Pada hal sehabis 

Dan Mi'raadj 
1 Lembaran 2) 

Peringatan. 
Berhubung “dengan "uraian jg se- 

singkat ini, maka kaum ' Muslimin 
ig hendak memperingati peristiwa 
,Israa” dan ,,MPraadf” Nabi s.a.w., 
tidaklah  selajaknja dengan ' tjara2 
dan perilaku jg tidak sesuai dengan 
peristiwa jg sedang diperingati. Mit- 
salnja dengan riang gembira, dengam 
ramai-ramai, dengan arak-arakan, 
dengan makan2 -besar dan  sebagai- 
nja, sebagaimana jg biasa terdjadi 
dalam masjarakat ummat Islam di 

mem- 
peringatinja, segala kesan2 dan inti- 
sari Israa dan MPraadj Nabi s.aw. 
tidak begitu: diperingati. dengan arti 
kata jg sebenarnja, jalah ,,sembah- 
jang lima waktu” dan segala hikmat 
ig terkandung didalamnja. 

Satu ' keketjewaan dan. kesalahan 
besar bagi setiap orang Islam jg 
biasa memperingati peristiwa Israa 
dan, MPradj Nabi pada setiap ta- 
hunnja, ialah ada jg sembahjang ti 
dak beres, ilmunja ibadatnja serba 
kurang, pengetahuan  keduniaannja 
serba dangkal, rumah jatim, rumah 
miskin dan rumah  sakitnja tidak 
berdiri, padahal semuanja' itu ke- 
wadjiban besar bagi ummat Islam 

ig sembahjang lima waktu. 
»,Maka tjelakalah bagi orang2 jg 

sembahjang, jg mereka itu lengah 
dari — tudjuan — sembahjangnja: 
mereka hanja meria (pameran sa- 
dja) dan tidak suka memberi bantu 
at kepada jg sengsara.” (Al Madun 
ajat 4 — 7): 
Mudah-mudahan 

dar dari kelengahan 
nja! 

ummat Islam se 
dan kelalaien- 

»DIADAJAT” 
.sSDjadajat”, sebuah kapal jang dua 

Sabtu tg. 4 April de| baling2nja, hari 
ngan resmi telah diserahkan kepada 
Kuasa-Usaha Indonesia dinegeri Be 
landa, Mr. Susanto Tirtoprodjo. Del: 

Amsterdam. | mikian ,,Antara” dari 
Kapal ini dibikin oleh Verschure & 
Co di Amsterdam, dan telah dilun- 
tjurkan bulan Oktober 

tannja 12 knots, dan di Indonesia 
akan dipakai oleh Djawatan Pelaja- 
ran. Kapal ini memberi tempat un- 
tuk 12 penumpang kelas satu, 16 pe 
numpang kelas II, 16 penumpang ke 

penuh kejakinan, bahwa sebesar- Has 1Ir dan 120 peunmpang geladak. 
besar dan sekuat-kuat miinusia, 
tidak akan mungkin dapat menga 
lahkan kebesaran dan kekuasaan 
ALLAH. Bahkan apa jang dika- 
takan kaja, kuat dan jang dipan 
dang kuasa dan menang oleh ma- 
nusia itu, belum ada nilai harga- 
nja sedikitpun pada sisi ALLAH: 
dan djika ALLAH mentjabut 
atau menghantjurkan kekuasaan 
dan, kemenangan mereka, itupun 
dalam tempo sebentar sadja, te- 
lah habis musnah!. 

Dalam kenjataan, sehabis Israa 
dan Mi'raadj, da'wah dan seruan 
Nabi s.a.w. mendapatkan kema- 
djuan jang luar biasa, meskipun 
orang jang melawan dan merin- 
tanginja bertambah besar djuga, 
tetapi achirnja kemenangan da'- 
wahnja dapatlah tertjapai dengan 
gilang gemilang. 

Uraian jang tersebut itu dapat 
diambil  kesimpulannja: bahwa 
pribadi Nabi s.a.w. di Israa dan 
di Mi'radjkan itu mengandung 
hikmat melenjapkan segala ma- 
gam penderitaan dan kesusahan 
jang telah lama ditanggung dan 
.ditempuhnja: dan yatuk menguat 
kan hati nurani serta membadja- 
kan ruhani beliau dalam mengha 
dapi segala matjam rintangan pa 
ra musuh jang dihadapinja. De- 
ngan demikian, dapatlah beliau 
menjiarkan da'wah-seruannja, se- 
hingga tertjapailah kemenangan 
jang gilang gemilang dan berki- 
barlah bendera ke'adilan dimuka 
bumi ini, 

  

  

Tanggal 8 April ini kapal ,,Djada 
jat” tersebut bertolak ke Indonesia, 
bersama kapal ,,Mengkara” dan ,,Bi 
duk”, jang keduanja dibuat di Rot- 
terdam. j 
Enam minggu lagi kapal2 itu akan 
sampai di Djakarta. 

TJATU HAPUS, HARGA2 
NAIK 20070? : 

Menurut kaum imigran Jahudi 
jang hari Selasa telah tiba Ta 
labuhan Israel Haifa- dari Polan- 
dia, setelah di Polandia sistim tja 
tu (distribusi) dihapus, maka har 

ga barang2 keperluan sehari-hari 
meningkat dengan 20070 sedang- 
kan upah hanja dinaikkan kira2 
2070, hingga buruh — dalam hal 

beli barang keperluan sehari — 
mengalami, kesulitan2. 

Djumlah kaum imigran 
tiba di Haifa | ar 
Mereka sudah 4 tahun j.I. minta 
idzin keluar dari Polandia. 

RADJA HUSSEIN DARI JOR- 
DANIA AKAN DINOBATKAN 

TANGGAL 2 MEI JAD. 
Radja Hussein dari Jordania 

pada hari Senen singgah di Roma 
dalam perdjalananija ke Amman 
dari London. Penobatannja sela- 
ku radja Jordania akan dilang- 
sungkan di Amman pada tanggal 
2 Mei jang akan datang. Semen- 
tara itu djurubitjara radja muda 
tersebut menjangkal kebenaran 
berita2 jang mengatakan, bahwa 
Radja Hussein setelah penobatan 
nja akan menikah dengan puteri 
Dina Abdel Hamid dari Mesir, 

jang 

utiara | 

ialah membuka kem-| 

diperlu- | 

penjuntik,. pegawai | 

DISERAHKAN.. 

1952 oleh IK 
'Njonja Susanto. , Maksimum ketjepa 

ini ada 22 orang. 

Hn 

   

memberi latihan kepada  tjalon 
  

  58 orang ahli' Dj 
bekerdja dalam ikatan" 

ahli Djepang jang akan 
Anam kontrak. 

(pula untuk mengirim tjalon2 ber 

haan2 mutiara dinegeri tsb. 

sat Perikanan Laut. 

““ 

daerah. 

|bahwa rentjana industri mutiara di 

(dustri mutiara bagi kepentingan eko 

ahli mutiara, akan “didatangkan TM 

Sementara ini dikandung maksud | | 

diploma S.M.A.-B ke Djepang | 
untuk mendapat latihan Dinar ya I 

Deli 

|mikian keterangan Djawatan Pu- |$ 

» Mendjawab pertanjaan, 'dikatakan 1 

Indonesia Timur sama sekali tidak | 
ada hubungan dengan masalah pem | 
bajaran ganti kerugian perang. Di! 
terangkan lebih landjut, bahwa in-|   
ha jang sangat penting, baik sebagai 
usaha industri bermodal maupun se 
'bagai industri rakjat. Planning per- 
'industrian dilapangan ini untuk 
imasa selandjutnja dalam prinsip 
lakan mempertahankan dan memper- 
'luas pemeliharaan mutiara oleh pen 
|duduk seperti di Dobo dan Timor, 
'disamping mendirikan projek2 indus 
'tri mutiara. Patut diketahui, demi- 
'kian diterangkan oleh fihak Dja- 
"watan Perikanan Laut, bahwa plan- 
'ning jang dari semula mendapat per- 
setudjuan sepenuhnja dari pemerin- 
'tah daerah Sulawesi dan Sunda Ke- 
tjil. 

5 

Industri mutiara pen- Ai i 3 NE 

ting bagi ekonomi 2 
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- bisa bikin: hitam 
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. Mulai 

BINTA IPA 1 
R, KALAU LUNTUR BOLEH DITUKAR: Har 
—, 3 gram Rp: 15-—. BAG 
arga sama Ongk. kirim vrij. Masih tjari Agen2 

ju 
anita jg sakit keputihan 

ro' Oli: Bat Telak Buat Ma 
Amiro' Salep: it Aambeien 

ratiibut, bikin rambut' gemuk dan pandfang 
sedikit pesan" Rp: 25:— Ongkos kirim Vrij. 

# dari itu tambah' Rp' 2,50. 
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JSAMIRO POMADE" 
rambut, Kalbu' pake selamanja: 
sutih. Kalau putih, kembali' Ha 

  : di djual Bulan: Dianuari' 1953. 
Nee Ri Sep 

ZONDER OPERATIE 
bisa bikin baik. Sakit Aambeien: (wasir) orang laki 

shahwat dan lain-lain. Kalau minta baik 
aratisi, boleh datang di' kami' punja' rumah, ongkos2 

DIOGA ADK OPAT-OBAT: 2 | 
LN Se da 

ito Net N 

lemah' Rp: 100:- Rp: 50.- Rp.25.- 
KN BA (an 2 

Rp. 100:- Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 50.- Rp. 25.- 
Rp. 20.- Rp::10.- 

Rp. 50.- 
Rp: 10- 

mplit: 

5O0:— untuk, siapa sadja jang bisa bikin lebih baik dari : 
NG AMPAT. mtangcungc 

“|.Kuat Tjap Portret Njonja Meneer 

  
  

Pekan 
Y 

Bisa didapat pada 

AMBARAWA 
BARENG (KUDUS) Te 
BANDJARNEGARA 
BATANG - 
BLORA: 
BODJA 
BOJOLALI 
BONDOWOSO 
BREBES 

BUJARAN (DEMAK) 
DJOKJA 
DIOKJA 
JAPARA 
KEBUMEN 
KEDUNGDJATI 
KENDAL . 
KENDAL 
KLATEN 
KUDUS 
KUDUS 
KUTOARDIO 
MAGELANG 
MUNTILAN 
PARAKAN 
PATI 
PEKALONGAN 
PURWOKERTO 
PURWODADI (GROBOGAN) 
PURWOREDJO 
PURWOREDJO 
REMBANG 
SOLO 
SOLO 

' SRAGEN 
'TELAWA 
"SALATIGA 

' TEMANGGUNG 
TJEPU 
TJIREBON 
UNGARAN 

' WELERI 
. WIROSARI 
WONOSOBO 

Sdr. 

TOKO 

23 

Sdr. 

” 

Agen? dibaw 

3 / . EN 

TOKO ..KARTC 
EMAR 

  

SIAUW THIAM HOE 

ABDOELDJALIL 
NUMAN 
LAUW TJIEN GWAN 
OEI TIANG SIOE 
SOEROKO 
SUKARDIO 

TOKO .SOPONJONO" - 
SUKADI 

TOKO ,,MATARAM” & 
R. S. RADIJO 
TIENG TIK KIE 
OEI TIANG HIEN 
SAEBANI 
HARDJOPRAJITNO 
ISKANDAR MASRURI 
M. ROMDON 
WIRJOSUTEDJO 
KWIK KOK HIEN 
LIE HWIE 
SUWANDI 
TAN KING SIEN “1 
KOO: YONG TIWAN 

  

YANG CHANG LIN 
OEI KHING SWIE 

TOKO AREFAN 

  

  

Kursus Boekhouding A- ,, Tertulis" 
Dapat dipeladjari oleh se- 
tiap orang diseluruh In- 
donesia kursus tsb. tjara 
tersurat.Sukses dan Tju- 
kup Terkenal. Mintalah 
keterangan disertai perang 
ko 50 sen pada: 
Gursus Dagang,,Dua Saudara" 

| Dj: Djaparis 337—341A Medan     
| “LIEM 

Seteran (Doewet) 37 
Semarang 

     

  

  

1 Lot Rp 18—, 12 Rp. 11.—, 
4 Rp.7.- Trekkl. & Porto VWrij. 
VITANOE tangg. dapat kasih 
laki2 tenaga baru Rp. 20.— EX- 
TRA KERAS Rp. 60.— RIGAS- 
TA: untuk laki2 tahan Jama 
(Nikmat) Rp. 20.- SORGA. ISTRI 
PILL. Rp. 20-— Buah dada 
lembek? ? BUSTERIN. dapat bi- 
kin kentjang, segar dan montok 
Rp. 20.- EXTRA KERAS Rp75. 
CRISTANOL bikin kurus, Ha 
kan perut besar Rp 20.- BLO 
DRUK tinggi, kepala pusing 7? 
SANATORIN tangg. dapat lekas 
bikin baik Rp. 20.— VOCANOL 
batuk kering, darah, sesak, 
T.B.C., tangg. lekas tulung Rp-20. 
SCHOONHKIDSPOEDER Rp10 
ZALF ,Rp. 10.— Porto Rp 3.— 
TE gratis. 

| Gang Tengah 22 - Semarang. 
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Toko ,,AWET” 
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Djl. Raja (Muka standplat Bus) 
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Djl. Renville 17 
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Muka P.T.T. 
Djl. Raja 212 
Peg. Rumah Gadai Negeri 
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6. 

Te 

8. 

9. 

19. 

» 

723 

Pada hari KEMIS, tanggal 

Bodjong 

Masing2 
Kantor Inspeksi 

ag 

Bagian Pendjualan 

Daerah-hutan 

KEBONHARDJO, 
RANDUBLATUNG. 
PURWODADI. 

SEMARANG. 

TJEPU. 
BLORA. 
MANTINGAN: 
KENDAL. 

PATI. 
INSPEKSI Ii, 

al 16 APRIL 1953 
LELANG BESAR untuk umum. 

h matjam At ertukangan dan Kaju- 
penimbunan2 s ai berikut: k 5 

. Getas, Majahan, Samb 

  
akan diadakan 

Lelang dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: 

GEDUNG G.R.LS. 
No. 116 Oa 

Jang dilelangkan iala 
bakar jang terletak di 

Semarang 

 Penimbunan 
Djatirogo, Ngandang, dan Sale. Keneaina gen Doplang: 
Wirosari. 

Brumbung, Tanggung, Kedung- 
djati I, HI, Ngombak, dan Ge- 
dangan. 
Batokan, dan Tjabak. 
Kunduran. : 
Medang, Mantingan, dan Landoh. 
Gambilangu, Kalibodri, Subah, 
dan Batang. 
Pati, Taju, dan Djepara. 
HW. 13 dan Djalan-Deli (Semg). Daftar kapling dapat diperoleh di: 

5, 55. 

Besar 21 
Inspeksi 2 

Hatsil Hutan. 

kantor Daerah Hutan 

” 

29 

. 

jang bersangkutan, 
Djawatan Kehutanan Bag. ke-1, di Bandung. 

»  ke-IV di Surabaia. 
di Djakarta: 

». ke-III Semarang. 

  

  

    
    

Negeri di: 

| . |. 

Garam-Medja 
Penambah Kelezatan ! 
Hidangan Makan « 

Mulai sekarang dapat dibeli di: Gudang2 Pendjualan Garam 
1. SEMARANG-PELABUHAN 
2. PASAR-DJOHAR (SMG), 

| 

  

en 

Druk, VII No. 584/1N1/ A/718. 

  

   

Alhti 

SPECIALIST: 

dern dan 
han tahun. Tarip ringan.   Hari Minggu dan 

edjo, dan ' 

  
OEI TIK HONG 

Sebandaran 20 — Semarang 

Segala pekerdjaan gigi dengan menggunakan perkakas 
satu-satunja alamat jang terkenal dengan pra 

Djam praktijk: Pagi djam 8 sampai 11 sore djam 4 sampai 6. 
ari Raja boleh berdamai. 

  mam. mann Naa 

2 3 ” . 

Siap Sedia 
MN ee aki badan sehat' gembira dan selalu 
dalam keaddan siap sedia— siap 
sedia menghadepi datangnja se- 
gala gangguan kesehatan — de- 
ngan tiap kali minum: 

ik & 

Djamu Kuat 
0... (Seri No. 19) 
'Djamu ini benar2 dipudji oleh 
para Langganan, kerna Djamu 

Semarang: selalu dapat memberi. 
kan kegembiraan hidup. 

| A1 bungkus Rp. 0,50 

       

.t TN PA 

| NA ad 
| NA Tia 
! akan Ve 

Toko Pedansaran' 90: Telp: 900, Smg. 
Agen: Depok 36b3 Dj: Mataram 414, 
1G9T, 942, 210, 682. Kemahgempal 52 
Petekan: 35, Darat! 33, Pontjol 88, 
'Dj: Demak 12. Labuan 14) Gg. Tjilik 

19. Kranggan Tm 23, Pasar Dargo. 

AA sa ea £ 

  

  

TABIB 
Seteran' 109 — Semarang. 

| Specialist untuk WASIR (Am- | 

IMPOTENTIE dan lainz2 Pe- 
njakit. | 

Dj. bitjara 9—12 Pagi 
5—7 Sore 

  

   

KE KUATAN 

| KEMADJUAN 

    

Yako Obat TAY AN HOO Yusah Lage Coded S 

— osarantaxors kun 

Distributors : 

Dunlop N. V. 
Djuga dapat beli diantero 

Toko2 di INDONESIA 

  

  

    

  

ga barang sedikit dilidah. 

  

  

  

    
  

Gigi 

An mo- 
tijk pulu- :   

unja' sekudjur | 

  

  

Harmsen Verwey 

aan Maap anna 

SAKTI, GAIB dan ADJAIB!!! 
Sudah Terbit! 3 

buku: Surja Gesang 
Matjam2. Ilmu Batin, Gaib, Sakti 
dan Adjaib, jg. tinggi nilainja dan 
sesuai benar dengan dzaman ini ! 
Binja al: “ Rasianja Kekuatan 
Batin: “ Ilmu Tjiptas “ Pusat Te- 
naga Gaib, “ Rasianja Awet 
Muda dan Memperkuat Pengaruh 
Batin " Rasianja Tenaga Kekua 
tan Gaib: “ Tjipta dan Ilham: 
# Tenaga Kekuatan Magnetism: 
# Makanan 'jg. Memperbesar Te 

4 naga Kekuatan Magnetism, “ Pe- 
doman Achlak: “ Rasianja Berpe 

ngaruh, Ditjinta, Dihormati dan 
Dihargai oleh chalajak ramai, “ Ilham dan Ramalan, “ Ramalan 
Tiongkok, mulai 1122 tahun sebelum Kristus sehingga kelak tahun 
Masehi 3500 !: Ramalan2 - Djojobojo, Ron arsito dan Djoko- 
lodangs “ Bangunnja Bangsa2 Kulit Berwarnay “ Perang Du- 
nia III dan seterusnja, “ Daftar Hari2 jg. terbaik utk. PERDJO- 
DOAN, # Sjech Tekawardi: “ Pepali Kijai Ageng Solo: " DOA2 
dan RAFALAN, dgn diberi penerangan Sjarat, Laku dan Selama- 
tannja, a.l.: Doa Selamat: Rafal 8 Wali, Doa Ilmu Gaib: Rafal 
Gelap Sewu: Doa Mengembalikan Tenung: Sapu Angin, Mandi kal 
kausar, Penawar upas2an: Kedanjangan: Penglerebany Doa utk. 
menarik sympathys Setan Kober, Pengasilany Doa Rasa, Guna2:, 

-Senggara Matjan, Gelap Sajutas Rafal dan Esmu Djati, Perhitu- 
ngan Watu Gunung dan banjak sekali pengetahuan2 sematjam itu, 
“ Pengaruhnja Butung. Perkutut pada Manusia, Tanah airnja Bu- 
rung Perkutut, Obat2 Burung Perkutut: “ Pengaruhnja Binatang 
Kutjing pada Manusia, “ Firasatnja Orang Perempuan. Dan masih 
banjak lain2-nja pula. Siapa h- membatja Sapta Pudjangga, 
harus membatja Surja Gesang djuga ! Sebuah buku ig. ADA HAR- 
GA, ADA RUPA DAN ISI!!! 

1 buku tebal ............. TA Aa La 
Luar kota tambah ongkos kirim 1076. 
BADAN PENERBIT: 

KWA GIOK DJIN 
Djl. Kramat 2/4, — KUDUS 
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ANGGUR SOM DIIONG POW 
SIN TJIOE, BUAT ORANG 
LELAK 
ANGGUR HOE 
DJIONG . TJIOE, 
PRAMPUAN. 

ANGGUR POW THAY buat 
orang prampuan HAMIL. 

ANGGUR BRANAK. 
ANGGUR RHEUMATIEK. 

Masing2 TJAP ,,RUMAH” 
Ai tiap botol besar Rp. 12,50 

botol ketfjil Rp. 6,50 

                                         

GOO. SOM 
buat orang 

ARAK 
KUDA botol besar 
botcl ketjil Rp. 6,56. 
ANGGUR KOLESOM tjap Ku- 
da botol besar 4 Rp. 15.— botol 
ketjil Rp. 7,50. 

Rumah Obat 

.NGO HOK TONG" 

“Gang Pinggir No. 1 Telp. 1658 

Semarang. 

i 

OBAT KOLESOM tiap 
1 Rp: 12,50 

   
  

  

  

  

MINJAK OBAT BAN LENG 

Dapat diminum untuk menjembuh- pa ma "3 

#— kan: batuk baru atau lama, sakit 

      
"tenggorokan, sakit perut dil. 

agi bisul2, kudis2, gatal2, digigit 
binatang berbisa, kena api, dapat le- 

hilang dengan digosokkannja. 
Apabila merasa lelah atau salah 
urat, dari sport atau djatuh dapatlah 
Ban Leng digosokkan (dipidjet) dan 
iminum, semua itu penjakit lekas 

sembuh Karna: Ban Leng telah da- 
pat banjak sekali surat pudjian dari 
Tuan2 jg. terkenal: jg. sudah disem- 

hkan oleh Ban Leng ini, dari 'ma- 
2 penjakit. Kalau Tuan suka 

a surat2 pudjian tsb. kami bisa 
117 sama Tuan. 
n Leng dapat dibelih pada semua 

toko2 Obat DIl.: kalau tiada: boleh 
im Rp. 6,50 Kami nanti kirim 
botol sama Tuan dengan tertjatat. 

Obat TJEH SHE TONG. Dikeluarkan oleh Rumah 

Djl. Bawean no. 22 Tilpon 2207 S Surabaja. 

  

tjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami menghaturkan 
diperbanjak terima kasih atas per 
tolongan Tn. DIOCO TABIE 
OCCULTIES di Djl. Grogolan 
21/SM SOLO jang telah ME- 
NJEMBUHKAN dari DJAUH 
pada anak kami. bernama Sri 
Muljani di PENGOK A/20 JOG- 
JA, dari penjakitnja: 1 
dada semengkring, uluhati sakit, 
kaki dingin, pusing, dan tidak 
dapat ,,KAIN KOTOR” 3 bulan. 

Hormat kami, 

RESODIWIRIO 
Ngubrusan 2/8 — Soto. 

PERHATIAN! 
Harap surat2 disertai Pos 
wesel atau prangko Rp 2.50     guna balasan. 

max ELANG 
Hari Selasa 14-4-53 djam 9 pagi di 
rangasem 11 inb. dari 

Tn. N. DIEPHUIS 
(Empl. ANTEM) 

ada 2 Piano dengan bagus (onderh.), Lemari2, 
tempat tidur2, servies, frame |- band M. Fiets- 
gercedschap dll. Hari meliat djam 4-6 sore 

C0 EK. Yan LOO 

Pe AAA '   

Ka- 

      

Ba ana Pa PO BN BSE EN daa IU ap 2 Date 

    

   

     


