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“Recto, ahli politik luar negeri peme! 

- dalam persekutuan itu atau tidak. 
Recto menjatakan keheranannja, bah 

, bebasan kepada presiden Magsaysay: 

Penerbit Eu i: 
enjelenggara: oo 
2tamai NI 
Tiipon     
Harga L 
Rp. 12. 1 
Adv. Ra 0.80     

  ak. Tampak pada Ta 
“ari. Bagdad sedan3 Ijanajut. taliwondo. beramai-ramai ber- 

dtr jang makin meluap2. Sebagaimana di- | 
“Bugdad disebelah. luar sedang mengalami 

n akibat meluapnja sungai Tigris. 

  

   ahasiswa2 putera | 

  

  

- Adjakan 
25 

dalam lingku para see 
tukan Pn 
   

  

    

  

Naaah 
Omisi2 urusan luar P3 
rendah dan senat jang tergabung 
Pun konperensi “ini akan membi- 

tjarakan pula rentjana' untuk mem- 
bentuk organisasi perdjandjian Pas'i- 
fik atau P.A.T.O. (Pacific Treatv 
@rganisation): jang “disarankan oleh 
Amerika Serikat. Seperti telah di 
kabarkan, pembesar2 militer Ameri | 
ka lebih tjondong kepada pemben- 
tukan organisasi semati Hu den. 
markas besarnja di pina. Menu- 
rut rentjana, PATO ini akan meli! 
puti Amerika Serikat, Inggris, 'Pe.| 

rdntjis, Australia, | New Zealand 
Muang Thai dan Pilip'na. beng 
say mengambil keput i 
lah. mengadakan 
Tai Ketepan, deng 

   

usul Amerika pe 
RT. Rapat tsb. akan diadakan di Ba- 
2 mimpin2 kongres dan 

    

  
an, laporan Romulo tsb akan” men 
djadi dasar pembi 'tjaraan dala 
perensi hari Minggu itu. 3 

Pendirian Recto. 
Sementara itu senator - Claro M. 

r'nftah dari Partai Nacionalista, men! 
desak, supaja Pilipina bersikap sa- 

ngat hati-hati dalam mempertimbang 
kan kemungkinan untuk ikut sertai 
dalam sesuayu persekutuan pertaha-!| 
nan di Asia, mengingat akibat2 
tergesa-gesa dalam hal ini. Rec 
menganggap usaha untuk memben- 
tuk Pato serupa dengan Nato pada! 
saay ini sudah terlalu terlambat dan 
oleh karena itu ia menghendaki, su! 
paja semua golongan jang ada di Pi 
lipina d'minta pendapatnja tentang 
soal apakah Pilipina akan ikut sertz 

wa Djepang tdak dimasukkan das| 
lam rantjangan Pato itu, meskipun | 
Diepang senantiasa dihargai seba- 
gai penjangga terhadap komunisme. 
Dalam hubungan ini ia menjatakan 
bahwa ia tidak ingin melihat Pili-| 
pa didjadikan umpan meriam. j 

Persekutuan jang tidak 
mud: 

Menkeakn susunan Pato seperti ig 
diusulkan oleh Amerika Ser kat, 
Recto menjatakan, bahwa Pato ti- 
dak akan merupakan suatu perseku | 
tuan jang mudah, mengit gat bahwa 
ea ntara f ina dan 
Australia” h t'dak begitu baik 
anna abal .politik Australia jg 

8 -bedakan -warna- 
) . kongres lainnja pa 

da umumnja ingin memberikan ke- 

    
   

    

    

untuk menentukan, apakah Pilipina 
akan mmenuhi saran Amerika it 
atau tidak, terutama jang mengenai 

peringatan “bersama terhadap RRT. 
Didalam senat suasana lebih tjon- 
dong Kerah iku, sertanja Pilip na 
dalam Pato, UP).     

   

      

saran2 Amerika itu, Menuruy duga Dulles m Kar rani 

aris adalah 
ko 4 kan usulnja 

: bersama mengen 

  
    

.SA) k Ab tah: 1 rolehnja penjele- | |pada kementerian pertahanan jg | menit, sehari, Seminggu, , setahun 
bugi Wah dero Wuhsaoin 2 aap ama ba Tea KY bersangkutan dgn Korea. Potter atau seumur hidup, jaitu dengan 
ang tingginja 3.0 5 jang ke- | mungkin harus diberikan konsesi po | berkata dalam suratnja ' bahwa | djalan memilih bahan? jang akan di- 

Ka akan dilalui ' dijalan Ai kejea api fl Itik kepada RRT. Tetapi pendirian | langkah sematjam itu menurut "pergunakan. Ditambahkannja bahwa 
antara Lanchow dan Sinkiang di lini tidak disetudjui oleh Amerika. Se apaan adalah Jetgkah jang 'menurut pendapatnja kini sudah ti- 

RRT . Barat-laut. Jang terpan- | Kundjungan Dulles ke London dan "“ehat, tidak sadja utk meng Ti ba waktunja bagi Amerika untuk 
djang diantara 3)terow nga tadi | Paris bermaksud .menjelesaikan dju- tikan perdjoangan di Korea tapi | mengeluarkan sendjata ini dari gu- 
pandjangnja 900 Segala 'ga pertentangan pendirian tsb, demi Utk menindas agresi dimana sar (dang sendjata dan memberikannja 
pekerdjaan ini di ank etika 'kian achirnja  d'katakan oleh kala- dja agresi itu memuntjulkan ke- "kepada Perantjis supaja diperguna- ! 
musim dingin j “ngan politik Perantjis tadi. (Antara). palanja. Inilah sebabnja mengapa ikan di Indotjina. (Antara - UP) | 

membitjarakan 
Djenewa, 

djutnja memberitakan. Menurut du- 
gaan, 
Amerika malam Senen dan berdiam 
di London selama 2 hari. 
Rebo ia akan menudju ke Paris dan 
pada malam Djum'a, jang akan da- 
tang kembali ke Washington. Mak- 
sud Dulles, menurut perkiraan, ada 

'lah merundingkan 'soat memberi per 
a ingatan bersama kepada RRT. 

'ri Inggris tidak ' bersedia 

| Djangan Sam-| 
( Aa On pan Meriam| 

AP Pembentukan PATO 
g Sudah “Terlambat 

Bagaimanakah Sika Pilipina Atas 
ulles 

|. MAG SAYSAY pada malam  Dium'at 
yana dakan suatu rapat tingkat tinggi 

hari Minggu besuk guna menen 
Ikat. mengenai ri 

anggota2 
urusan pertahanan dari madjelis 
dalam Partai Desiann ena, 

Dulles Sibuk 
Terbang KeLondon 
Dan Paris Untuk Ja- 
kinkan Pendiriannja 

pa MENTERI luar negeri Ameri- 
Foster aka 

     

     

RADJA CAMBODIA, Noro 
telah memutuskan untuk menga 

bil keputusan untuk mengadakan 
| menahan serbuan tsb. Keputusan? 
nouk mengadakan pembitjaraan 

F aah di Indo China, Maurice Deje 
Sepans Menderi Hem Navarre 

aa itu Carlos P. Romu 
lo, utusan istimewa presiden Fili 
pina di Washington, dalam. pida 
tonja memperingati peristiwa Ba- 

|taan pada malam Djum'at, mem 
buat perbandingan antara pertem 
puran2 Bataan dan pertempurin2 
memperebutkan Dienbienphu di 
Indo China dewasa ini dan dalam 
hubungan itu menegaskan, bah 
wa Perantjis hanja. dapat menarik 
rakjat Indo.China kepihaknja apb 
bila Perantjis menghormati tjita2 
kemerdekaan mereka. Romulo 
mengemukakan pula, bahwa per 
tempuran2 untuk memperebutkan 
Filipina dalam perang dunia ke-3, 
jang mentjapai klimaksnja dalam 
peristiwa Bataan, dengan djelas 
menundjukkan, bahwa rakjat dari 
2 bangsa jang berbeda - warna 
kulitnja dapat berdjuang bersama | 
sama, asal sadja perdjuangan itu 
dilakukan dibawah pandji2 kemer 
dekaan bersama pula. 

Kominike resmi ig dikeluarkan 
pada hari Kemis mengumumkan 
keputusan2 jang telah diambil itu, 
jani: 

1. Cambodja 
tang 

c akan 
,agressi” Vietminh, 

menen- 

2. Cambodja akan minta: per 
hatian PBB dan semua negara di 
dunia akan kenjataan jang meru 
pakan ,,agressi” dari luar itu, 

3... Mengadakan mobilisasi 
umum untuk keperluan pertaha 
nan sendiri: 

4. Pasukan2 Perantjis jang di 
tempatkan didaerah-daerah jg ter   

  

   

  

     

    

        

    

         
    

  

   

    

    
   

    

  

Sementara in, kabin jang” me- 
ngetahui di London malam  Djum- 
'at katakan, bahwa Dulles akan ti- 
ba di London ' hari Senen untuk 

“masalah konperensi 
demikian A.F.P. selan- 

Dulles akan meninggalkan 

Malam 

Kalangan kementerian luar nege- 
memberi 

| komentar tentang perkundjungan 
Dulles itu, tetapi kalangan diploma- 
tik Inggris berpendapat, berhubung 
| dengan sikap jang ragu2 dari Ing- 
gris atas usul “Amerika itu, maka 
Dulles menganggap perlu untuk 
datang sendiri di London dan Paris 
untuk mejak kan “kepada -pembe- 
sar2 Inggris im Perantjis tentang 
perlunja memberi peringatan kepa- 
da RRT supaja djangan ' mengada- 
kap intervensi Aa Indo. ,China, 

Dua tudjuan. 

  

   

« 

Kulkas politik di Paris dilam 
pada itu malam Djum'at menjata- 
kan, bahwa kundjungan John Fos- 
ter Dulles jang akan datang di Pa-| 
ris mempunjai 2 tudjuan, jakni menf 
djelaskan maksud2 Amerika Seri- 
kat mengenai usulnja ' supaja diada: 
kan aksi. bersama ' di Indo China 
“dan merundingkan 'soat akibatnja 
politik ini dalam konperensi Djene- 
wa jang akan d'mulai tgl. 26 April. 
Seperti telah diberitikan, Perantjis 

seperti djuga Inggris bea | 
“bahwa peringatan bersama itw tida 
lah tepat diumumkan sebelum kon: 
perensi Djenewa. Meriurut kejaki- 
nan Inggris dan Perantjis, hal jang | 

an | besar Amerika Serikat 
FChina, Donald Heath, 

antjam oleh pasukan? Ho Chi 
Minh kemudian “akan ditempat- 

j kan dibawah komando Cambodja.. 

Pada hari Kemis Radja Noro- 
-menerima kundjungan -duta 

di Indo 
jang 'me- 

merlukan datang “di Pnompenh 
ud kuntuk menindjau keadaan. 

Romulo mengutjapkan  pidatonja 
“itu dihadapan beberapa ratus orang 
pemimpin2 dan” pembesar2 pemerin 

tah Amerika Serika, “dan menegas- 
kan, bahwa pendapat jang d'kemu- 
kakannja itu adalah pendapatnja sen 

diri dan bahwa dalam hal ini ia ti- 
dak menganggap “dir nia berbitjara 
atas nama pemerintah Pilipina. 

Pada kesempatan tsb kemudian di 
batjakan surat dari pres'den Mag- 
saysay, jang antara lain menjatakan, 
bahwa dalam peristiwa Bataan ter- 
simpul kekalahan jang tragis dan ke 
menangan jang membanggakan, ja- 
itu kekalahan dilapangan militer 
dan kemenangan 
dan ketabahan. 

Seperti diketahui, dalam perist wa 
Bataan ini pasukan2 Amerika dan 
Pil'pina, meskipun djumlahnja lebih 
ketjil, dapat bertahan untuk -bebera 
pa lama dipulau. Luzon, sehingg 

operasi2 Djepang untuk menguasai | 
Pasifik terhambat karenanja. 

(Antara—UP). 

Garis vRadio 
Aktiefs 

Diandjurkan Pembuatan- 
nja Di Indo China — 
Dapat Dibuat Untuk Se- 
hari Maupun Untuk 

Seumur Hidup 

HARIAN ,New York Times” 
hari Kamis menerima seputjuk 
surat jg. mengandjurkan agar 

Amerika Serikat memberikan se- 
buah ,,garis radio aktif” jg me- 

matikan jg menjilang Indotjina 
kepada Perantjis. - Penulis surat 

“ibu bernama Zenas Potter. Ditulis- 

kannja lebih djauh bahwa usul 
sematjam itu telah. dimadjukan | 

pula oleh senator Albert Gore ke-   

| Tentang Adaa) Serbuan 5 Pa sukan2 
jetminh 

Radja Norodom Sihanouk Akan Mannkon , 
Mobilisasi Umum: 

Minh ke Cambodja kepada PBB. Disam 

dilapangan batin f 

  

i a hari Kemis" 1 
sa n2 Ho Chi: 

mobi te Magna diam- 
ilisasi" umum .s£ usaha 

ini diambil setelah Ba Siha- 
an an komisaris djenderal daa. 
an, dan hepalyan, besar PPM IX 
pada hari Rebo. 

dom Sihanouk, 
dukan serbuan     

   

  

   

  

Semua Polisi 
-. Teng 

     
setingkat kepada | 2 
wai Polisi, dan Bee, ai pengesja 
han telah Sama tangani an 
Perdana Menteri patin tg. 7-4 jl. 
Belum diketahui bilamana forma 

“Si kenaikan setingkat itu dimulai. 
Lebih djauh didapat kabar, bah 
wa formasi jang bersifat serentak | 
itu diduga | hasil suatu tun' 
ba 3 dan a33 sebagai | 

Sg rsatuan Pegawai 

KONPERENSI KARET DI 
SINGAPURA. 

Wakil2 dari 8 negara mingan| 
depan ini akan berkonperensi d 
Singa ura untuk. membitjaraka 

ah2 ii BertaNAN Hanan 

Ikan bahwa kita menjokong 

    

    

    

AHUN KE IX No. 50 YG 
Ola Te Dengan 

  

daa Nehru 
| Untuk Hentikan Per- | 
tjobaan2 Bom-H Di- 

| bagi2kan Di PBB | 

DELEGASI India ai PBB pada 
hari Kemis telah minta kepada 
sekretaris djenderat PBB, Dag 

| Hammarskjold, supaja membagi- 
bagikan copy rentjana Nehru utk. 
mengachiri pertjobaan2 bom hy- 

.| drogen kepada para ta ko- 
“misi perlutjutan Sonia BB, ig 
menurut rentjana bersidang pada 

,phari Djum'at. Utusan India, Ra- 
"Tieswar Dayal, . kan dalam 

suratnja kei Tammarskjild, 
bahwa mes bai delegasi — India 
tidak minta supaja usul2 Nehru 
itu ditjantumkan dalam — 20enda 
komisi tsb., namun deleasinja 
ingin sekali supaja para anggota 
komisi mempela ja. lan- 
djutnja disampaikan pan pe 
merintah Tadi | bahwa. mengingat 

besarnja kegelisahan ig meliputi 
dunia dewasa ini enaan den 
nertjobaan2 bom zat-air di Pasifik 

litu, saran2 Nebru itu rasanja 
ii " pantas mendapat perhatian setju 

kupnja. 

Dalam pada itu Menteri Luar Ne 
geri Mesir Mahmud Fawzi dalam 
suatu statement telah menegaskan 
bahwa ,,rakjat dan pemerimiah Me- 
sir tegas menjokong larangan pema 
kaian sendjata atom”, demikian di 
umumkan oleh Radio Kairo daiam 
siaran pada malam Djum'at. Dalam 
memperbintjangkan “pertjobaan? 
bom2 zat-air- Fawzi mengemukakan 
»hati-nurani kita tak memperboleh- 

rentja- 
na2 negeri jang hanja akan memba- 
wa kehantjuran. Ummat manusia ha 
rus diselamatkan dari nasib, jang 
sangat menakutkan itu”. 

Fawzi berdjandji bahwa Mesir 
akan terus berusaha dalam . PBB: 
mentjapai persetudjuan mengenai Ia   Karet." 

Jang Berwadjib” Di 
ngusahakan Perto! 

Dengan Bia aja | 

.k ktjawan Balam Waah Tr e 

Mereka itu berasal dari € ae 
galkan kampung 
mengalami Baba. tulik, 

   

       
    2 

dan pem 

terdiri orang2 jang tidak mampu, sedang 
jang 

jang berwadjib . kini sedang disiap- 

kan adanja pember'an pekerdjaan 
untuk memperbaiki dan  mempba-: 
ngun djalan jang pandjangnja Ik. 50 
km. disepandjang . daerah. Djerukle- 
gi, - Kubangkangkung, - Kawungan-k: 
ten, Gandrungmangu, Sidaredja dan 

Karangputjung. Untuk pembangu- 
nan djalan tsb diduga akan mene- 
lan beaja sebesar ' 1.000.000,—. 
Dan pembangunan djalan tsb seba- 
gai usaha untuk mendjamin keama- 
nan disekitar daerah tsb dan mem- 
bangun kembali lantjarnja pereda- 
ran perekonomian. 

Sekretaris DPRDS Djawa. Tengah 
jang baru tiba menindjau daerah pe 
ngungsian tsb menerangkan kepada 
,Antara”, bahwa menurut keadaan 
sebagian besar dari mereka itu. per- 
lu ditolong naSibnja.. Selandjutnja 

a | diterangkan, bahwa tidak sedikit da 
iri mereka itu jang minta djaminan 
keamanan untuk dapat segera kem- 
bali kekampung halaman dan la- 
dang serta sawahnja. 
diterangkan, bahwa disamping pem- 
berian pekerdjaan, jang berwadjib 
akan memberi gaduhan2 tanah se- 
mentara untuk sekedar mentjari 
penghidupan dengan djalan tanam 

| menanam. Sementara itu djumlah 
pengungsi jang sebenarnja melebihi 
dari angka tsb, ialah mereka jang 
setjara geruisloos dan segan mendaf 
tarkan. 

  

ia telah menulis “seputjuk surat 
kepada presiden Truman dgn men 
Gesak supaja rentjana diatas dilak 

sanakan, demikian Potter, 

Potter djuga 'menjatakan . bahwa 
tindasan dari suratnja ke ,,New 
“York Times" itu telah dikirimkannja 
pula ke senator Gore jang kini du 
duk “dalam panitia pasukan2 ber: 
-sendjata,- Achirnja Potter menulis | 

dak dapat dilalui seorang machluk- 

18. 000 ' Orang 

Karena Takut Grom 

-bolan bersendjata terutama D.I. Sebagian 

Lebih djauh | 

iBennike dan” 

'kan bahwa garis radio aktif jang ti- | 

pun setjara hidup2 itu dapat dibuat | 
jang dapat berlangsung selama satu | 

yangan sendjata Agni. Gntara-AFB)I 

Mengungsi 
olan 

Djawa T epgah 2 
ongan Pekerdjaai 
Papa kanan 

     

  

PS 

  

2 

Pe Ma dari “anak 
berwadjib .setjara. terus me nerus' tidak 

Untuk menolong mereka itu, oleh P 

  

Busio Akan 
Sokong Arab 
Dim Aa Masalah' 

Jordania-lIsrael - 
DUTA SOVJET di Damascus 

Sergei Nemchin, pada hari Kemis 
telah memberitahukan kepada ac- 
ting menteri luar .negeri Syria, Ab- 
dul . Rahman » #ikap” jang 
akan . diambil : oleh Na ha 
Sovjet Uni dalam sidang 
Keamanan jang akan Tn 
ji aitu apabila dewan Mann mem- 
itjarakan pengaduan Jordan ter: 

hadap Israel. Dalam hubungan ini 
beberapa surat kabar mengabar- 
kan, bahwa delegasi Sovjer. 2 
“Dewan Kemanan mungkin akan 
metiag Mekoman — ihak vetonja apa- 
bila Keputusan" jang -iisongil fidak 
mengun Arab. 
Sementara ifu Mesir. dan negara2 

“Arab lainnja mulai sekarang. akan 
menghadapi setiap agressi oler pi- 
hak Israel dengan kekerasan, dem'- 
kian dikatakan” “oleh' mentcri luar 

“negeri Mesir Mahmoud Fawzi kepa- | 
da ketua komisi gentjatan sendjata 
Palestina, djenderat  Vagn Bennike, 
di Kairo pada hari Kemis. Djende- 
ral Bennike tefah terbang ke Kairo 

atas permintaan .pemerinizh Mesir. 
“Menurut seoran ng djurub:tjara Mesir 

menteri luar negeri 
Fawzi telah "berbitjara selama satu 
djam mengenai Ketegangan antara 
Arab dan Israel achir2 ini, terutama 
mengenai serangan2 jang dituduh te 
lah dilakukan” eh Israel terhadap 
'wilajah Mesir. Menurut berita? jang 
diterima “di Kairo tembak-menem- 
bak telah terdjadi lagi antara patroli2 
Israel “dan Mesir: didaerah dekat 
“Gaza. (Antara-Reuter). ' 

    

Kini PenerbanganBOAC 
Dgn La Dihentikan       

  

-. Jumak, Tidak Jakin Goalnja Usul Mosi Tjikwan C.s. 5 
Mr. DPP. Masjumi Mr.4 

ka) Jusuf Wibisono dalam 

  

    dengan Antara” mengena | usul 
mosi K.H. Tjikwan, jg. tidak mem- 
pertjajai beleid Menteri Perekono- 
mian menerangkan, bahwa tidak 
jakin akan dapat diterimanja usul: 
mosi itu, tapi — kata Mr. Jusuf 
Wibisono — soalnja bukan terletak 
pada siasat ,,meng-goalkan”  mosi 
itu sadja. Menurut Mr, Jusuf Wibi- 
sono, mosi K.H, Tjikwan itu teruta- 
ma dianggap sebagai suara (penda- 
pat) golongan oposisi jang berguna 
untuk pengetahuan rakjat bagaimana   (pandangan golongan ini terhadap 
beleid Menteri Perekonomian jang 
oleh mereka tidak dapat dibenar- | 

kan. Mr. Jusuf Wibisono mengakui, 
bahwa tidak seluruh beleid Menteri 
Perekonom'an harus dinjatakan ,,to-. 
taal afgekeurd”, tetapi banjak pula 
tidak dapat dipertahankan ber'ang- 
sung: terus dalam keadaan 
seperti sekarang ini. 

"injatakan, bahwa susunan ekonomi 
ikita masih banjak jang harus 
“perbaiki dan untuk perbaikan itu 
Mr, Jusuf Wibisono mengharapkan 
diperhatikannja tiga faktor,  jaitu 
ekonomi, keuangan dan,gserburuhan | 
jang dipandang sebagai tiga soal 'jg. 

tak mungkin dipisah2kan satu sama' 
lain dalam usaha memperbaiki su- 
sunan ekonomi kita. 

Sistim Tambahan  Pembajaran 

keruh / 
Selandjutnja 

di-' 

ala, oleh 'Mr. Jusuf Wibisond 
dikritik" sebagai suatu sistim jang 
menutup kemungkinan2 berkemban 

Inja berbagai lapangan kerdja jang 
menurut pendapatnja djusteru harus 
.mendapat perhatian istimewa, Di- 
katakan pula, bahwa dengan sistim 
demikian itu, kesulitan2 jang kita 
hadapi dilapangan keuangan dan 
ekonomi tidak akan sekaligus da- 
“pat ditolong dan defisit anggaran be- 

sistim2 seperti peraturan pembajar- 
tan TPT itu. Atas pertanjaan tinda- 
'kan apa sebaiknja kita lalui untuk 
' mengadakan perbaikan2 keuangan/ | 
ekonomi Mr. Jusuf Wibisono mene-   
rangkan lebih djauh, bahwa jang ter- 

landja tidak dapat ditutup dengan | 

0 jalah mengurangi pengelaar- 
an uang negara, misalnja dengan af- 
Vloeiing dikalangan pegawai2 negeri 
jang d'pandangnja kebanjakan,  de- 
'ngan ketentuan bahwa mereka jang 
akan mengalami afvloeiing itu harus 

| dapat ditampung dilapangan peker- 
'djaan lain. " Tetapi, kata Mr, Jusuf 
Wibisono,  djusteru kesempatan un- 
tuk membuka lapangan bekerdja ba- 
gi mereka jang mesti mengalami af- 
vloeiing itu sekarang tertutup kare- 
na sistim jang tidak/kurang menarik 
penanaman modal jang dapat mem- 
perluas' lapangan bekerdja dinegeri 

  

ID: N 

Din | bahw 
Pa djet TN 

am pene gan d oma 
Kairo dn belas | i aan |    

   

Be Ket akaan, NX t 
kuman kongsi ,,B' ituu Senat pama Com 

tsb. sed ' 
dari London ke Ska 
ngan membawa 14 orang penum 
pang dan 7 orang anak-buah, ne 
sawat “tadi “ialah “milik “kori 
South African ' Airways”, 
dipindjamkan oleh: kongsi ” 

tish Arap oat dina 
tion” dan menurut Tg 
Ianan sudah. psi Tank ap 

j ro pada malam Aan 
Keberangkatan dari Roma sudah | 

    

   

      

     

  

   
   

     

     

Ikan. diri dari setiap 
| kedua -belah fihak. 

.sar kepadi 

njataan 
Muang Thai Sedia Ikut 

»agresi komunis” didaerah Asia, 
sekitar masalah ini, demikian di 
ton. Para duta besar dari kedua 

menemui menteri luar negeri A. 
mereka masing2 dengan 
wartawan U,P: Mukarto 

Ae can mengapa tidak #1 
ak. 

Sementara “itu pondiaba Ameri- 
ka Serikat menundjukkan, bahwa 
alasan mengapa kedua negara “itu 
tidak diminta “untuk ikut serta da- 
lam »pernjataan bersama” terhadap |! 
apa jang mereka sebut ,,agresi — ko- | 
munis” adalah djelas seka.i- Sebab- 
nja ialah karena kedua negara ini 
mempunjai  hubungan2 diplomasi 

dengan RRT dan selalu  menekan- 
kan, bahwa mereka bersikap netral 

dalam perang dingin, Lebih: djauh 
oleh para pendjabar itu ditambah 
kan, bahwa kedua negara ini telah 

ridak mau lagi menerima , bantuan 
ekonomi” dari Amerika karena 
Amerika tidak populer” dinegaru- 
negara mereka. Sementara itu mere- 
ka berpendapat, bahwa mengenai 
Birma ketidak populeran itu dalam 
bulan-bulan ini telah berkurang, ta- 
pi di Indonesia mereka tidak meli 
hat berkurangnja “semangat hari 
Amerika itu. 

Didesak djuga. 

Dalam pada itu pendjabat2 itu 
I mengatakan bahwa mereka akan 
menjambut baik setiap negara di- 
dalam ,,pernjataan anti- komunis” 
atau ,persekutuan' anti-komunis” 
di Asia Teng para, djika mereka 
itu menundjukkan dengan djelas 
bahwa. mereka ingin ikus serta. 
Mereka menambahkan bahwa ikut 
sertanja Indonesia dan Birma de- 
ngan besar sekali akan memper- 
kokoh .,Lngkaran pertahanan” du- 
'hia anti-komunis didaerah itu. Da- 
lam pada itu, demikian pendjabat 
pendjabat tadi, kedua negara itu 
tidak .menundjukkan tanda2 un- 
tuk .menjimpang dari politik me- 

Ireka, jaitu politik jang mengikuti 
I diediak perdana menteri India, 
Jawaharlal Nehru, jg bermaksud 

Yuntuk dengan teguh menghindar- 
ikatan dari 
arena itulah 

maka kundjungan kedua duta be- 
a -ita-mereka- ra- 

malkan sebagai perkundjungan 1g 
sifatnja informator's semata-mata. 

ngatakan bahwa mereka tidak 

bahan apa2 Nan politik kedua ! 
negara itu. 

Sementara itu djurubitjara peme- 
rintah Thai, “djenderal major Karb 

Kunjara, menjatakan pada hari Ke- 
m's, bahwa Muang Thai bersedia 
ikut serta "menanda-tangani suatu 
peringatan bersama terhadap Repu- 
blik Rakjat Tiongkok seperti jang di 
sarankan oleh Amerika Serikat.   

, Inggris menjetudjui 
itu, maka Muang Thai, bila diminta, 

lam Kamis ana 

      

4 

kra. 'Pembesar2   20 menit terlambat karena alat pe-   "kita, antara lain sistinr TPT jang di 
kritiknja seperti tersebut diatas, (An- 
tar»), #   
  

Lembaga Kebudajaan Indonesis 

Akon. Betavisasch Gencotschap 

saKunsten en Paten Ni Na   

nundjuk banjaknja bahan pembakar 
harus dibikin betul. Berita terachir 
jang telah diteritna dari pesawat ta 

D'katakan, bahwa Perantjis dan 
saran Amerika 

akan ikut serta. 
Djuga Pres'den Filipina, Ramon 

Magsaysay mengumumkan di Pili- 
pina pada hari Kemis bahwa Ameri- 
ka Serikat telah mengundang Fili- 
pina untuk menandatangani ,,pcr- 
“ingatan bersama 7 negeri” terhadap 
"RRT, jaitu ,,tjampurtangannja RRT 
dalam peperangan di Indotjina”. 

Magsaysay m'nta kpeada Duta pri 
badinja, Romulo, supaja dia bertanja 
'di Washington tentang maksud dan 
tudjuan usul Amerika Serikat me- 
ngenai Organisasi Perdjandj an Lau- 
tan Teduh atau PATO (Pasific 
'“Treaty Organisation).. Pato tsb, di- 
dasarkan atas modelnja NATO. Se- 
'belumnja menerima pendjelasan dari 
Romulo maka Magsaysay tidak mau 
"memberikan komentar tentang PA- 
“TO tsb. Menurut Washington PATO 
tsb. "akan melibuti USA, Inggris, 
Perantjis, Austraria, Seland a Baru, 

Filipina, Muang Thai dan mungkin 

pula Kambodja, Vietnam dan Laos. 
Akan , tetapi dalam ,,peringatan ber- 
sama” ketiga negeri tsb. belakangan 

'ini tidak “da. Wakil Presiden dan 
Menteri Luar negeri Filipina, Gar- 

'cia, mengatakan pada hari Rebo se- 
bagai pendapat pribadinja, bahwa Fi 
lipina siap sedia turut dalani Pakt 
Keamanan Timur Djauh asal  sadja 
Amerika Serikat jang mengambil 
iinisiatifnja. (Antara-AFP). 

NADJIB TGL. 10 APRIL MEN- 
DJALANKAN FUNKSINJA 

"LAGI. 

Wakil Perdana Menteri Mesir 
Djamal Abdul Nassir menerang- 
kan kepada pers Rabu, bahwa ma 

alkan Kairo 
lah selama 2 

iy diluar 2 Gt 
“ Ia akan kembali Enda tgl, 
Aib tepat” pada hari Pan ga 

jib akan mulai mendja 
Bi funksi2nja lagi, sesudah 
Dab PA waktu pen dirawat 
An 'Beristirahat kareria terlalu Ie- 

a 1 

  

di antri Yati bahwa pada “djam 
18.57 GMT malam Djun'at pesa- 
wat berada: didekap Napels. Pemim- 

psi Fpin korigsi ,,BOAC” Sir M les: Tho- 
Para mengeluarkan instruksi supaja 

semua penerbangan dengan pesawat 
»Comet” dihentikan untuk sementa 

angkatan lau, Italia 
sementara itu menerangkan bahwa 
jusaha mentjari pesawat ,,Comet” jg 
.hilang itu dipusatkan dalam daerah 
jang terletak kira2 60 mil dari Na- 

.pels. Orang menduga bahwa pesa- 
'wat ,Oomet” itu telah djatuh di Te 

INDONESIA DAN BIRMA, 
dak diminta oleh Amerika Serikat 
nja untuk mengadakan ,,aksi bersama” terhadap apa jang disebut 

digdo dan James Barrington hari 

| Djalaluddin, 

Diuga para pendjabat A.S. itu me- | 

dapat mengharapkan adanja pero- : 

  

Pe ed Er ANE : 

  

Bantulah 

DOMPET MER AP1 

   
    

  

dua buah negara di Asia jang ti- 
untuk ikut serta dalam rentjana- 

kini sedang mentjari pendjelasan2 
wartakan oleh U.P, dari Washing- 
negara ifu, jaitu Miukarto Notowi- 
Kamis petang untuk maksud tsb, 

S., John Foster Dulles. Pertemuan 
Dulles fidak berbarengan, Atas pertanjaan 
menjatakan, dengan sendirinja pemerintah- nja berkepentingan thd. maksud2 Amerika Serikat di Asia. 

Bukan Mente- 
| xi Agama 
Jg Memberikan Gelar 

Doctor Pada Sjech 
Djalaluddin 

PB NAHDLATUL ULAMA 
membantah kabar2 jang tersiar, bah 
wa Menteri Agama telah memberi- 
kan gelar Doktor dan bintang kepa 
da Sjech H. Djalaluddin, dari DPP 
Partai Politik Tharikay Islam dalam 
kongres PPTI di Medan achir De- 
sember jang lalu. Dite sgaskannja, 
bahwa Menteri memang hadir da- 
ilam resepsi kongres tersebut, tetapi 
hanja turut menjaksikan, ketika pu 
tusan kongres, jang memberikan ge 
lar Doktor Rohani kepada Sjech H. 
Djalaluddin, jang telah mengarang 
berpuluh2 kitab Tharikat, - dibatja- 
kan dalam resepsi itu. Menteri Aga 
ma tidak memberikan gelar Doktor. 
Djuga bukan Menteri Agama, teta- 
pi kongres jang memutuskan mem- 
berikan bintang kepada  Sjech H, 

sebagai tanda djasa. 
Hanja sadja Menteri Agamalah jg, 

» EDISI »OS, 

  

tuk Tati Temui Dul es 
Mentjari Keterangan2 Mengenai Per-|i 

»Aksi Bersama” 
Dalam Pernjataan Dulles/ 

ie 

Stop Bantu- | 
an Dollar 

Kalau Tak Mau Setu- 
djai Adjakan Dulles — 

Kata Knowland 

KONGRES Aster Serikat 
mungkin tidak mau . mengambil 
keputusan mengenai bantuan Ame 
rika kepada Juar' negeri sebelum 
sekutu2 Amerika menegaskan 'si- 
kapnja atas usul Amerika jang 
menghendaki peringatan dan 'aksi 
bersama: untuk Asia Tenggara ter : 
hadap kaum ',Komunis”, demiki 
an hari Kemis ' dikatakan ole? 
senator William  Knowland, pe- 
mimpin majoritet dalam senat 
dari partai Republik.” Knowland 
jang berbitjara Kepada pers selan 
djutnja katakan bahwa Kongres 
mungkin akan menahan keputu- 
sannja, terutama mengenai bantu 
an untuk negara2 jang telah meng 
hambat pelaksanaan perdjandjian 
masrirakat “ pertahanan ” Eropa 
(EDC). 

Sementara itu senator Kisa Long 
(Demokrat) hari Kemis menerang- 

kan kepada pers, bahwa . Amerika 
harus menghentikan: bantuannja kKe- 
pada pasukan? Uni Perantjis di In- 

do China supaja tidak ,,memantjing” 
“intervensi. RRT setjara besarZan. 

Lain senator demokrat, Thomas 
Burke, menjatakan bahwa presiden 

Eisenhower harus mengadakan si- 
dang Kongres jang istimewa berhu- 
bung dengan keadaan Indo China 

jang menurut pendapatnja adalah 
kritik. (Antara—AFP). 

“... 
  

karena hadir dalam resepsi tsb, dan 
dengan tiba2 diminta serta tidak me 
rasa keberatan, meletakkan “bintang   itu pada Sjech H. Djalaluddin. 

  

  
: 

tahun 1954, diapit oleh beberapa 

dari kota 

tiana, 

KETENANGAN ain 

ta api Hanoi—Haiphong, Seperti 

melalui Hanoi, 

Menurut berita2 terachir dari Dien- 
bienphu, pasukan2 Ho Chi Minh ki- 
ni sedang. membuat “persiapan2 un- 
tuk ..menjerang” bagian “barat dari 
benteng pertahanan tersebut. Seperti 
diketahui, serangan pertama telah 
dilakukan terhadap bagian tenggara 
dari benteng itu, sedangkan serang- 
an jang kedua dipusatkan kepada 
bagian utara. 

Menurut berita2 itu, djenderal Vo 
Nguyen Giap kini rupanja sedang 
menunggu - datangnja  balabantuan 
jang meliputi kira2 20.000 orang pa- 
sukan2 infanteri berikut kesatuan? , 
artillerinja. " 

Ho Chi Minh. 

Dalam pada itu radio Vietnam ' 
Ho Chi Minh pada hari Kemis me- 
ngumumkan bahwa meriam Vietnam 
Ho. Chi Minh jang mengepung ben- 
teng Perantjis Dienbienphu pada 
tanggal 6 April jl. telah ,,menghan- ' 
tjur-leburkan” sebuah pesawat Pe-' 
rantjis jang mendarat dilapangan 
Muongthanh dekat  Dienbienphu. 
Dikatakan dalam siaran itu bahwa 
sepandjang malam tanggal 7 April 
jl. pesawat2 Perantjis terus menerus 
terbang - diatas Muongthanh dan 
berusaha mendjatuhkan lebih banjak 
serdadu lagi, Akan tetapi pesawat? 
Perantjis itu terpaksa harus terbang 
tinggi karena tembakan2 meriam2 
penangkis serangan udara Vietnam 

Ho Chi Minh ,hingga pesawat2 tadi, 
tidak berani mendjatuhkan serdadu2- : 
nja dengan pajung. 

Siaran Radio Vietnam itu 
djutnja . mewartakan bahwa pada 
tanggal 6 April jl. “medan pertem- 
puran Dienbienphu terdapat relatif: 
tenang. Dalam siaran lainnja, Radio! 
Vietminh mengumumkan bahwa pa- 

selan-   Juk Napels, (Antara—AFP), sukan2 gerilja Ho Chi Minh dalam 

  

  
Miss Costanda Papaelia (nomor 4 dari Kiri) 

keluar dalam final pemilihan ketjantikan “ni, jang diadakan pada tang- $ 
gal 19 Maret di Helmieh Falace di Cairo. Miss Papaelia 'ini berasal 

Alexandria dan masih mernpunjai darah “Junani. 

dipilih dari ratusan pengikut perlombaan ketjantikan ini. Menurut ren- 
ia akan ikut dalam. perebutan gelar ,,Ratu Semesta Alam 1954” 

(Miss Universe) jg. akan diadakan di London dlm. Musim panas tahun ini. 6 

jang kini mendapat gelaran 
Miss Egvpt 1954” atau wanita jang tertjantik dari seluruh Mesir untuk 

wanita tertjantik lainnja jang bisa 

“Ta telah   
Djalan Hanoi -Haiphong 
Digunting Vietminh 
Selama 4 Hari”Front: Dienbienphu 

Agak Tenang : 
medan pertempuran Dienbienpht 

utk ke-4 harinja pada hari Kemis. Meskipun demikian nampak tan 
Ga-tanda, bahwa suatu pertempuran besar 
hari2 jg akan datang ini. Sepandjang malam Kemis, pasukan? Ho 
Chi Minh telah menjerang pos pertahanan Phuninh, kira2 6 mil sc 
belah timur laut Haci, dan menjabot djalan besar dan djalan kere 

akan terdjadi dalam 

diketahui, djalan? tsb adalah sa 
ngat penting bagi Perantjis, karena merupakan satu?nja saluran 
bagi perbekalan? jg harus dikirim ke Dienbienphu dari Haiphons 

waktu lima hari terhitung hingg: 
tanggal 27 Maret jl. telah ,,member 
sihkan” lebih dari 100 orang Serda 
du 'Perantjis didalam delta sunga 
Merah. 
Dikatakan bahwa dalam serangan 

jang dilakukan terhadap “Tracchau, 
1001 serdadu Vietminh Bao Dai tc 
lah mati terbunuh atau ditawan. 

Group. pesawat B-26 
Amerika tiba di Indo 
China. 

Seterusnja menurut kalangan jang 
mengetahui di Saigon, suatu kiri: 
mar bantuan militer Amerika Seri 

| kar untuk Indo China pada hari Ra- 
Kemenangan? pasukan? ' bu kemarin telah tiba disuatu tempat 

Ldi Indo China. Dikatakan, bahwa 
kiriman itu terdiri dari 1 group pe- 
sawat2 pemburu/pembom B-26 dan 
telah mendarat disalah satu lapang- 
an terbang di Indo' China: 

(Antara - AFP) 
Buruh dok Australia tidak 
mau memuaf. 

Sementara itu “kaum buruh dok 
Australia dipelabuhan Sydney pada 
hari Kemis telah meninggalkan pe- 
kerdjaan mereka lagi sewaktn harus 
meranat alat2 sendjata kedalam  se- 
buah kapal. pengangkut jang akan « 
bertolak ke Indo China. Pada hari 
Rebo. mereka 'djnga movok dengan 
ciasan, bahwa mereka tidak mai me 
muat alat2 sendjata jang akan di- 
Teen an terhadap ',sua'u negara 
suhabat di Asia" Pemogokan ini di 
lakukan setelah “perselisihan “jang 
berkisar “disekitar sjarat2” penuetan 
diselesaikan. 

Pada hari Kemis ini mereka hanja 
bekerdja' selama 214 djam dan ke- 
mudian ' meninggalkan pekerdjaan 
'mereka dengan alasan, bahwa tjara2 
bekerdja jang harus mereka perguna 
kam adalah tidak sesuai dengan “kes 
biasaan, mereka. (Antara-AFP), 

    

  
  



     

  

      

        

   

    

   

    
   

     
    

   

  

   

   

     
   

    

» 

3 

    

3 

E 

  

Kg 

  

kesalamatan dan kean 
tadi pada 

— wa 

mendaftarkan belum ada 25 orang. 

    

     

  

Karena” Si     
  

... e $ 2 

Se olisah ' 
Pekerdja Harian Je. 

Suatu $ Tempo. Menguatirkan 
Tn 

    

jang an Pa 
yung, 5 bakan, | Pa 

San Centraal mend 
rap ditempat2 nsasi untuk 
tuk memperd 

      
   

    

    
   

    

   
   

  

    

  

Keterangan? tadi ad. mengatakan, PROP. DJATENG TAHUN INI 
| bahwa seringkali ,,orang jang kuat” 

— telah menang dulam mentijari nafkah, 

         

   

  

    

  

  

  

Pernah Ba Madi te 
lah membongkar barang dagangan: | 
nja sendiri, setelah terdjadi tjektiok 
dengan pekerdja jang minta dibajar 
tinggi dan. tidak menghiraukan ren- 

dah dan tingginja kwaliteit — barang 
serta bagaimana perdagangan pada 
achir2 ini. Pernah terdjadi pula se- 
orang madjikan disuruh — membajar 
ongkos pembongkaran jang tinggi 

   

dengan disertai antjaman dls.  Ke- 
itu | DJADI BKK. djadian2 seperti tersebut diatas 

hendak membongkar barang dagang- 
unnja di halaman Setasiun Centraal. 

Berkenaan dengan peristiwa tadi, 
Wartawan kita memperlukan tanja 
kepada Polisi Seksi I jang a.l. me- 
ngatakan, bahwa soal itu sudah men 
dapat perhatiannja. Sesuatu organi- 
sasi umpamanja tidak dapat meng- 
halang-halangi- orang lain mentjari 
nafkah dan tindakan demikian ini 
melanggar hukum. Selandjutnja da- 
pat dikabarkan bahwa dalam hutu- 
ngan itu mungkin beberapa orang 
akan didengar keterangannja. Dite- 
kankan bahwa sesuatu gangguan jg. 
sifatnja mengatjaukan dapat bantu- 
an langsung dengan Seksi Polisi jg. 

bersangkutan. 

TH. INI DIRENTJANAKAN 
300 GEDUNG SEKOLAH RAK 
JAT UTK DJAWA TENGAH. 

Untuk Sekolah Rakjat didaerah 
propinsi Djawa Tengah tahun ini 
direntjanakan pembangunan 300 
gedung Sekolah Rakjat dengan bea 
ja Rp. 40.500.000. Demikian ke 
terangan dari pihak resmi. Selama 
tahun 1952 — 1953 dari beberapa 
rentjana pembangunan baru dapat 
diselesaikan Ik. 160 gedung Seko 
Jah Rakjat. Rentjana 5 tahun jang 
meliputi pembangunan gedung. Se 
kolah Rakjat sebanjak 5.000 buah 
agaknja menemui djalan jang se 
ret, disebabkan situasi keuangan 

negara. da ap) 
Lebih djauh diterima berita, bah 

animo untuk mend'adi guru 
Sekolah Rakjat, (orang2 tamatan 
SMP) agak sepi. dan untuk dae 
rah Djawa Tengah hingga kini jg 

  

     

Seperti dikabarkan, untuk daerah 
Djawa Tengah dibutuhkan tenaga | 
guru Sekolah Rakjat sekurang?nja 
2.000 orang. dan untuk itu diha- 
rapkan pemuda? jang tam:t SMP 
dengan lebih dahulu melalui kur 
sus lisan dan tertulis persamaan 

SGB. f 
Dapat ditambahkan disini. bah 

wa untuk keperluan murid? Seko 
lah Rakiat di Diawa Tensah kini 
telah diterima buku tulis dan bu 
ku unntuk menggambar sebaniak 
4.000.000 buah. 

— Keadaan penjakit menular jg 
tertjatax oleh Djwt. Kesehatan Ko- 
ta selama tgl. 21 s/d 27 Maret jl. 
adalah sbb: Typhus dom nalis 
tambah 4 orang, sembuh 4 orang, 
meninggal 1 orang, sisa achir ming 
gu 45 orang. Paratyphus A djumlah 
tetap 16, sembuh 4 orang dan sisa- 
nja 12 orang, Paratyphus B dari 
djumlah 2 orang telah sembuh se- 
mua. Paratyphus C djumlahnja 'te- 
tap 2 orang. Dysenterie,1 orang te- 
lah sembuh. Diphther'e penjaki, ba 
ru 4 orang (seorang dari Salatiga). 

g menerima barang dagangannja di Seta- 
karena sikap dari pada pekerdja ba 

   

pun dialami oleh pedagang2 - jang | 

Pebruari 1954, beberapa pedagang » Beteng, Kal koping, Gg. Wa- 

menijoba mengadakan orga- 
para pekerdja dengan tudjuan a.l, un- 

pekerdja2 tadi dan bekerdja guna 
ng2 jang dibongkar. Tudjuan demi- 

diterima oleh para'madjikan, lepas dari 
tadi, Tetapi menurut sementara 

at: sebut, djustru-hal tersebut me- 
“dikehendaki mengenai soal upah pem- 

MEMBUTUHKAN BEAJA RP. 
100.000.000. UNTUK PEKER- 

hingga menimbulkan suasana jang | DJAAN2 URGEN. 
5 agak panas diantara kalan, n peker- Diterima berita, bahwa untuk pe-| 
dja sendiri, . disebabk pula kaum | kerdjaan2 urgen jang meliputi pem- 
madjikan hanja K1 barangj bangunan dllnja untuk th. ini Pro- 
dagangannja d gkar serjara| pinsi Djawa Tengah membutuhkan 
baik dengan o: “pantas. | beaja Ik. Rp 100.000.000,—. Dari 

Ibeaja sebesar itu jang terpenting me 
Eputi pembangunan dan perbaikan 

bera, djalan2, djembatan2 dan ob- 
bjek2. pengairan. 

' Seperti diketahui, untuk keperiu- 
an routine th. ini telah direnijana- 

Ikan beaja sebesar Rp 253.695.000, 
jang dipergunakan bagi belandja pe 
gawai sebesar Rp 193.365.160, dan 
belandja barang? Rp 60.329.840. 
TIDAK MAU, BKD DIUBAH 

. Dalam konperensinja jang di- 
iangsungkan baru2 ini di Sema- 
rang, Sarekat Sekerdja Bank Rak 
jat Indonesia telah menolak akan 
diubahnja oleh jang berwadjib 
BADAN KREDIT DESA men- 

| djadi BADAN. KREDIT KOPE- 
|RASI dan - selandjutnja akan di- 
'perdjoangkan perbaikan nasib ba 
gi Djurutulis BKD itu. Untuk per 
baikan dan penetapan status BKD 
itu konperensi telah membentuk 
»Panitya Penetapan Status BKD” 
jang diketuai Slamet Hadiprane- 
to dari Kendal, Kus$upardi dari 
BRI Kudus, Harsono dari Ma- 
diun, Sukartam dari Demak dan 
Hadirono dari Ngawi. Dikabar- 

sa jang tergabung dalam tjabang 
Bank Rakjat Indonesia. 
SUSTERAN DAN GUDANG 
KEMASUKAN PENTJURI. 
Kantor Susteran di Gedangan Se- 

marang pada Selasa malam jbl. te- 
lah kemasukan pentjuri jang oerha- 

sil menggondol sedjumlah uang. 1 
djam medja dan sebuah katjamata 
jang kesemuanja berharga Rp. 356.-. 
Selain itu telah digondol djuga S he- 
lai poswissel jang telan ditanda ta- 

ngani tetapi belum diamoil uangnja 
jang sedjumlah Rp. 899.—. : 

Sementara itu pendjahat telah ma- 
sux d sebuah gudang di djl. Darat 

Smg. dgn. djalan merusak genting kas 
tja pada Selasa malam. Dari dim. gv- 
dang tu pendjahat telah menggon- | 
dol 3,5 kg. klembak (bahan rokok) 
seharga Rp. 1875,— milik KST Smg. 
Pengusutan sedang dilakukan ” oieh 
fihak jang berwadjib. Manan 

Selasa malam jbl:  dalain Sebuah 
rumah di Krakatau III Smg. telah 
terdjadi: pertengkaran, dalam mana 
kedua fihak menggunakan “palang 

pintu rumah. hingga mengakibatkan 
seorang wanita berlumuran darah se 

| bab kena pukulan diatas mata. Me- 
|reka jang bertengkar jaitu O.L.H. 
bersama anaknja disatu fihak “dan 
Tj.K.Tj. d lain fihak. Menurut kete-' 
rangan, isteri Tj.K.Tj. pada waktu 
itu akan memisah pertengkaras tso. 
tetapi kemudian kena pukulan de- 
ngan palang pintu dari anak O.LH. 
Korban kemudian d'angkut “ke 
RSUP. Terdjadinja pertengkaran itu 

menurut keterangan, sebab anaknja 
O.H. dengan seorang kawannja 

dari luar kota akan menginap diru- 
mahnja, tetapi hal ini tdax disetns 
djui oleh Tj.K.Tj. jang djugi tinggal 
dirumah itu. 

HARGA EMAS. 
Djakarta, 8 April: 

24 krt tiap gr. Rp. 38,50 beli. 
22 krt tiap gr. Rp. 37,75 beli. 

Singapore, 8 April: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 146.-— beli dan 
Str. $ 152.— djual. 

London, 8 April: 
Harga emas internasional me-. 
nurut hitungan dollar Amerika   sembyh 2, meninggal 1 dan sisanja 

1 orang. Poliomyelitis anterior acu- 
ta (lumpuh) dari 17 orang tambah 
2 penderita, sembuh 5 orang dan si 
sanja 14 orang penderita. - 

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: 

nggang, Djantung, Urat 
ahwat (IMPOTENTIB y 

ungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 

njakit. seperti: Buah Pi 
Lemah Badan, Lemah Sja 
ini Pil menambah darah, si 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit bad 
tjur, sering marah-marah, kepala pus 

  

kaki tangan dir 
    

   

  

   

  

    

   

  

    

uat laki-laki . 

b buat laki-laki 

ba kanibapa san 

na,     

  

  

Minjak bikin 
Pil Rexona untuk 
Obat kentjang manis | 
Obat sakit-Entjok dan 

    

  

| dan tjotjokan 

    

Linu-linu ..... 

  

   TABIB MAWN Tamblong 
Obat-obat bisa didapat beli disemua 

kodjan 101, Semarang,   

   nghai, 

srowidjajan No. $ s , Jogjakarta, Toko 
karta, Toko 

  

. Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petji 
Djl. Raja 114, Magelang, ' 
'Toko Obat Eng Ho, Tang, Djl. Pesuketan 91, 
Thian Tek Tong, Dji. Karanggetis 217, 1 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

- Djl. Pesuketan 60, Tjirebons Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 

gs Toko Obat 

Semarang. 

jan jang dapat penjakit 

ni hitaman dimuka, Panu, Kukul, 

ambut tanggung tidak luntur 2 Eram 
...K.. sswanuannaneseenatann annyannangeeran ” 

anannssadakananun asean saran arena 

Pars onena Iiiao bekasi senana secawan “3 

Obat kentjing nanah, darah .....oooooooooooooo. Nan Ela aa 

Stores, Bodjong 6B, Semarang: To 
Toko Obat Ngo Hok Tang, 

Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djil. 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, 

.Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 

An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat 

adalah sbb. : i 
Emas Beirut tiap ounce 35.22 
Emas Macao tiap ounce 37.25 
Emas Hongkong tiap 

t ounce 37.36 

SWKKEKEKKE KEREN 

ng sembuhkan segala matjam pe- - 

SEXUEL ZWAKTE) 

an lekas tjape, makanan tidak han- 

ing, entjok, linu-linu, muka putjet, 

n, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

bar iat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

1 Botol Rp: 20-—. : - 

“sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
» 15.— 

25 be 
10.— 

pennoneseeesaneneunaearaaueran en 

djerawat 
Rp. 20.-— & 1 NT 

id 

sae... 

Rpo Si LANE CKACETN “co. o nenen screen tel en Nora 

rambut pandjang dan gemuk » 1O,— 
50.-— 
50.— 
25.— 
25.— 

pansasneannoeees rasakan 

  

   

...... bulanan 

| terima wang. tambah ongkos kirim 104. 

r 40 Tilp. 4941 — Bandung, 
Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

Toko Obat Erig Tay Hoo, Pe- 
Gang Pinggir 1, Se- 

Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Kepatihan no. 105, Peka- 
Solo: Toko Solo, Dil. So- 

Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 

58, Iogjas Toko Obat Tek 

Thay An Tjon, Petjinan 66, 

nan 75, Jogja, Toko Obat Hok An. 

Berlin, Djl. Pesuketan 71 Tjirebon, 
Kei Toko Obat 

O Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

  

kan, adanja 69 Badan Kredit De-- 

ya. Aksi Pemilihan 
ngkat PAPU. 

   
si 

| si 

PU 
| 'Sir-pong deng: 
| politik itu tak TI 

  

gharap, ba 

   
»kepala dingin” 
demokratis. , f 

PAK. Kepruk-keprukan terus. 
Akibatnja, 

  

NJA WAKTU PENDAFTAR- 
AN PEMILIH. 

kitar beaja Pemilihan 
antara lain -diterangkan, 

P.P.. 9/1954 

luaran beaja Pemilihan Umum.   
LALU LINTAS. 

lannja lalu lintas pada umumnja 
dalam kota Semarang nampak 
perobahan2 jang baik, namun fi 
hak jang berwadjib masih belum 
puas engan perobahan2 
hingga tidak lama pula diadakan 
perobahan2 'jang menudju kesem 
purnaan. Menurut keterangan da 

ri. fihaknja Public Relation Po- 
lice kini sedang diusahakan pem- 
bikinan tanda2 jang perlu “ utk. 
laju lintas. Di djalan Depok akan 
diadakan djalan ke satu djurusan, 
jaitu “dari Barat menudju ke Ti- 

  

  DRAMA PALANGPINTU. 55 

| umum. Dibagian P. Djohar 

        

  

mur. Kendaraan2 jang datang da 
-ri. Karangt 1. Timur ,menudju 
-ke Bodjong “dipert 

  

menudju | 
ke Timur “atau terus ke Selatan 
menudju ke Depok. Dari peram- 
patan Duwet/Bodjong sampai di 
udjung djalan sebelah Timur Ho- 
te! du Pavillon, pohon2 jang ber 
ada'dipinggir djalanan akan dite 
bangi, sedang tempat pemberhen 
tian oto2 akan diatur demikian 
rupa, hingga akan membudjur 
seperti pandjangnja djalan  Bo- 
diong. Dengan tindakan demikian 
-diharapkan pula agar betjak2 ti- 
.dak banjak mendapat gangguan 
dari mobi!2 jang hendak berhenti 
Pula dikanan dan kirinja Cebra- 
cross ig sudah ada akan diberi 
tanda lampu merah pada waktu2 
jang ramai (spitsuren), sedans di 
Cebra-cross di depan Pasar Djo- 
har akan diatur demikian rupa, 
agar tanda ini betul dapat diguna 
kan sebagaimana  'mestinja oleh 

jang 
berdekatan dengan tanda ini akan 
ditutup, agar dengan- demikian 

ini. Selainnja itu, 

dah diberikan 

njebrangan. 

dialannja dapat dilebarkan, 
ini pun dikerdjakan. 

BOTWINNIK—SMY LOV 5—5. 

untuk merebut . kedjuaraan 

achir untuk kemenangan Smylov 

sekarang ini mendjadi 5—5. 

“Djuga Masjumi didaerah tersebut | | 
tidak ketinggalan, b'kin Komite Ak-| 

Pemilihan Umum. Disingkat KA- | 

egiatan parir'2| 
E.. 

dan tjara2 jang | "UB 

'Sebab | kalau tidak, begitu, bisaf 
nanti nama PAPU dan KAPU be- 
robah mendjadi PA-LU. dan KA-|: 

RIS JOnB ATA an 

MENJESALKAN DIUNDUR- 

Tg. 9 April oleh Masjumi wi- 
lajah Djawa Tengah dikeluarkan 
pernjataan jang chusus mengenai 
sola2 pendaftaran Pemilih dan se 

mum, jg 
ra. lain. bahwa 

Masjumi wilajah Djawa Tengah 
menjatakan penjesalannja berhu- 
bung belum dilaksanakannja pen- 
daftaran Pemilih jang sesuai dgn 

$ Siang. menentukan 
tg. 1 April 1954 harus selesai). 
Dan menjatakan pula penjesalan 
berhubung sangat seretnja penge- 

Dengan diundurnja penetapan ' 
P.P. 9/54 tersebut segala" persia- 

karenanja dan seretnja pengeluar 
an beaja itu dichawatirkan akan 
menghambat pada perkembangan : 
perkembangan jang sebenarnia te 
lah dinanti2 oleh segenap lapisan 
rakjat. Pernjataan tersebut antara 
lain disampaikan kepada Kemen 
terjan2 Kehakiman dan Dalam 
Negeri. ! : 

MENUDJU KE PERBAIKAN 

Sekalipun pada achir2 ini dja- 

tadi, | 

betjak2 tidak: dapat mengganggu 
orang jang hendak memperguna- 
kan tempat djalan penjebrangan | 

i j pula didekat 
Tugu Muda dari Kalisari akan di 
beri tanda penjebrangan bagi pe- 
ngendara sepeda, tanda mana su- 

dimuka Sekolah 
SMA, djl. Oei Tiong Ham. Dgn 

kalau kendaraannja berdekatan de 
ngan tempat tersebut dapat didja 
lankan pelahan2 utk. memberi ke 
tika terlebih dahulu kepada ken- 
daraan jang berada ditempat pe- 

Dengan demikian, 
maka sedikit demi sedikit djalan- 
nja lalu lintas didalam kota Sema 
rang akan menudiu ke perbaikan. 

Usaha2 perbaikan itu kini ma 
sih didalam persiapan. Djuga di- 
dekat perampatan2 jang UaAne2 

a 

Pertandingan tjatur party ke 10 
dunia 

antara Botwinnik dan Smylov  . ber- 

Dengan demikain, maka kedudukan 

un, Patih Kla- 
"dan  kepala2 
suruhan dan Pe- 

ga, pada hari selasa 
Ju, Menter: Per- 

|wa dalam mendjalankan aksi2nja NA ea 
| nanti, demi kepentingan rakiat jang | : Pan Mean 

| dibelanja,' selalu dipakai pedoman2 2 
Menteri 

. bahwa 

h2. Adapun jg. 
dimana burun2 

annja, dan peru- 

5 di Delanggu tsb. 
randolle voute & 

PRAKTEK MENGE- 
. STENO P.G.S.T. 

awah pengawasan  Djawatan 

P.P. & K. Kota Besar Surakarta ie 
|lah dilangsungkan pada hari Ming- 
gu tgl. 28. “Maret. jbl. digedung 
D.P.R.D:S. -Alun2 Utara udjian 
praktek Mengetk dan Steno jang xe- 

| VI dari Persatuan Guru . Stenogra- 
fie & Typen Surakarta: ja 

Udjian tsb di-ikuti oleh 47 orang 
dan hasilnja sbb: Fan 
.Mengetik tingkat A. 
Mendaftarkan 33, datang 33, lu- 

lus: 1. Lie She Tjang, 2. Parmin, 3. 
Sumarni, 4. Walujo, 5. R. Aj. Bro- 
towinoto, 6. Sihkardi, 7. Tan Swie 
Kan, 8. Supangadi, 9. Oci See Hok, 
10. Sjamsul, Il. Sukamto, 12. Su- 
karti, 13. Djie. Sioe Gie, 14. Sunar- 
to dan 15. Moh. Azis. : 

Mengetik tingkat B. 
Mendaftarkan 6, datang 6, lulus: 

Go Sing Hap. 
Stenografie tingkat A. 
Mendaftarkan 8, datang 8, luius: 

  

pan jang diadakan oleh pihak |1. Sie Soen Liong, 2. Shri Hantho, 
Masjumi mendjadi terbengkelai | 3. Sugijarti, 4. Harjatmo, 5. Djoko 

Sukana, 6. Saptorini dan 7. R. Adij. 
Sumarsikin. 

Panitya Udjian- terdiri dari Sdr2 
Saptowo (Ketua), Margono (Sekr.), 
Wijono, Sleman dan Go Song 
Jauw (Angg.). 

SYMPHONY ORKES DI SOLO. 
Malam. Minggu jang lalu oleh 

I.S.M.S. (Ikatan Seni Musik Sura 
karta) telah diselenggarakan Sym 
iyaa Orkes bertempat digedung 
asonosuko Solo, jang dimainkan 

oleh para siswa dari Sekolah Mu 
sik Indonesia di Jogjakarta. Da- 
lam malam Symphony Orkes ter- 
sebut telah Maan dara musik 
klasik Barat dam lagu2 Indonesia 
modern, Giantaranja terdapat la- 
gu2 jang disertai koor” maupun 
njanjian Solo. Diantara penjanji2 
Solo terdapat antara lain mezzo- 
soprano Tinneke, soprano Aisjah 
gani dan soprano.  Surtisuwarni. 
Disamping Orkes Symphony jang 
dipimpin oleh Nicolai Varfolome 

'Ivef, diperdengarkan pula dua 
buah lagu jang dimainkan oleh 
Orkes. Harmoni . dibawah pimpi- 

rang50 orang, tidak terhitung pa 
ra penjanjinja. 

Atas kesediaan Sekolah Musik 
Indonesia di Jogja. untuk mendja 
diikan Symphony Orkes tersebut 
oleh I.S.M.S. telah disampaikan 
sebuah piala sebagai tanda teri- 

terima oleh Sumarjo Di 
kolah Musik Indonesia tersebut. 

Malam Symphony Orkes terse- 
but dapat dikatakan suatu malam 
iang ,.geslaagd”. - Pemain biola- 
tunggal Sujono - malam itu telah 
menjadjikan permainan biola jg. 
sangat rapi. 

  

RP. 152.000.000.— UNTUK 
PEMBELIAN PADI DI 
DJAWA TENGAH. 

DARI PIHAK jang bersangku- 
tan diterima berita, bahwa untuk 
keperluan pembelian padi dalam 
daerah Propinsi Djawa Tengah 
dibutuhkan modal pembelian se- 
besar Rp. 152.000.000,—. Dan 
modal tsb. telah ditjukupi oleh 
Pemerintah Pusat jang disediakan 
dalam Bank? Rakjat. Seperti di- 
ketahui daerah Djawa Tengah 
mempunjai bagian djatah pembe- 
lian padi untuk th. ini sebanjak 
190.000 ton. Menurut keterangan 
djumlah itu dapat dipenuhi. Dan 

diberikannja tanda2 tadi, maka jpembelian2 telah dimulai pada 
bagi pengendara mobil  kiranja permulaan bulan Pebruari jl. 
lebih mudah mengetahui, supaia Lebih  djauh didapat ketera- 

ngan, bahwa richtprijs Rp. 80,— 
tersebut ada sebagian daerah jg. 
tidak dapat menerima, selandjut- 
nja, untuk daerah Keresidenan 
Semarang Panitya Pembelian ber 
hasil membeli padi Bengawan de 
ngan harga Rp... 80,— sekwintal. 
Tetapi untuk padi jang lebih baik 
an padi bulu tidak mung- 
in. 

DAGELAN MATARAM 
Oleh Persatuan Pegawai 

ASLI. 

istimewa. Pertundjukan itu diadakan 

mulai djam 19.30. -Kartjis 
mulai tgl. 9 April ' digedung   rangtempel 152 Smg. Tilp. 65. 

y 
  

SELESAI DITJETAK : 

ingin beladjar, 

lukisan (diagram), dan muat P 

Tebalnja 116 halaman. 
Buku jang orisinil. 

dilajani. 

9 

Penerbit     bi. 
    

JA 
Karangan ,,Dr. 4” 

Buku peladjaran Tjatur, baik untuk peminat 
maupun bagi jang sudah agak meningkat. 

Ditjetak atas kertas putih halus, 

sSPERTJASI" 
Lempujang wangi 

TUR 

  

jang baru 

dihiasi dengan 75 buah 
eraturan Permainan Tjatur dari 

Perserikatan Tjatur Internasional (F-I.D.E.). 

Harga Rp. 15.— tiap buku, terhitung ongkos pengiriman. 
Pesanan jang tidak/belum disertai uang, tidak/belum dapat 

Pembelian 10— 25 buku sekaligus dapat korting ... 1076. 

26 buku keatas dapat korting ...... Fo. 

Bagi toko2 Buku dapat berlaku peraturan2 jang lazim. 

19 — Jogjakarta. 

Junceang 

“adalah. 

nan J.A. Cihal. Orkes Symphony | 
oz! tersebut dimainkan oleh lebih ku 

makasih dan penghargaan jang di 
Direktur 2Se- 

Polisi 
akan diadakan usaha amal dengan 

| menghidangkan pertundjukan Dage- 
lan Mataram Asli dengan selingan2) 

pada tgl. 16, 17 dan 18 April j.a.d. 
digedung Gris, Bodjong Smg. dan di 

didjual 

Gris 
. atau pada sdr. Suwarno, Kantor Po- 

lisi Prop. Djawa Tengah djl. Ka- 

  

MUNTILAN JANG TIKAR | 
| TERKENAL. t 

Sudomo, Kepala Djawatan Per 
industrian dan Keradjinan dae- 
rah Kedu menjatakan, bahwa di. 
Muntilan dan djuga didaerah se- 
belah Barat dan Selatan Merapi, 
diantara hasil pekerdjaan tangan 
jang Tenggk diekspor ke Singapu- 
ra, ialah Sikar pandan. Pekerdja- 
an tangan itu dilakukan oleh 
1050 orang penduduk sehabis me 
reka bekerdja disawah, tiap2 bu- 
lan hasilnja I.k. 10.000 lembar se 
harga Rp. 75.000. Eksport tikar 
dari Muntilan ke Singapura itu 
sedjak sebelum perang, sajang se 
kali tidak mereka lakukan  sndi- 
ri. karena untuk ini tidak mempu- 
njai modal dan: organisasi. Mere- 
ka hanja ,,membikin” sadia, ke- 
mudian - menjetorkannja kepada 
'»skaum beruang”, tiap2 lembar se 
harga antara Rp..5,— dan Rp. 
10—. 1 | 

BLORA 
PENINDJAUAN PADA DESA 

PERTJOBAAN. 

  

Baru-baru .' ini oleh  Panitya 
Pembentukan Desa Pertjobaan Ka- 
bupaten Blora telah diadakan pe- 

nindjauan pada desa Kamolan Ke- 
tjamatan Kota Blora jang telah di 
tetapkan sebagai Desa Pertjobaan 
bagi Kab. Blora. Pen'ndjauan tsb 
ermaksud untuk mendapatkan over- 

zichp tentang usaha2 modernisasi de 
sa tsb. 

  
| dan I f 

'memilih pak Lurah itu kembali, 

| Sebagai 

  

  

Oposisi 
D:' 

Desa 
Experiment Baru Di- 

E
n
 

  

|| desa Kaleng-Kebumen 
BUKAN sadja di kota2 besar, 

djuga didesa bisa terdjadi oposisi, 

untuk menggulingkan pak Lurah. 

Hal ini terdjadi baru2 ini didesa 
Kaleng, daerah Kebumen. Oposi 

si tsb. dapat diselesaikan setjara 
demokratis, ig tentunja meminta 

biaja pula. Yidak terdapat kabar 

berapa  biaja jang dikeluarkan 

untuk ini. Begini duduknja perka 

|ra: Pak Lurah desa Kaleng tidak 

disenangi oleh sebagian dari pen 

duduk desanja.. Beberapa orang 

| diantaranja menjampaikan nga 

|duan kepada pihak jg berwadjib. 
Pihak ini berpendapat: pemetja- 

han jang demokratis ialah meng 

adakan ,,pemilihan umum”, untuk 

mengakaa rasa keadilan rakjat. 

Pemilihan umum” dilakukan, 

asilnja, 987 dari pemilih 

sedang hanja 15 orang jang me 

milih pihak oposisi, ada sementa 

ra lagi jang ,,blangko”. Ini ada 

lah pemilihan umum?” jg perta 

ma jang dilakukan untuk menge 
' tahui sampai dimana .,populari- 

tet” seorang lurah jang masih 

duduk dalam djabatannja: selain 

itu eksperimen ini dia ggap baik 

djuga sebagai ,latihan." (Antara) 

  

NJONO KEMBALI DI 
DJAKARTA "3 

Hari Kemis telah tiba kembali 
di Djakarta dengan pesawat KLM 
Sekretaris Djenderal Sentral Biro 
Sobsi Njono bersama Hariandja. 
pemimpin biro luar negeri Sobsi. 

diketahui, Njono dan 

Hariandja telah menghadiri kon 

perensi Biro Eksekutif Gabungan 
Serikat2 Buruh Sedunia (WFTU) 

. di Wina. 

  

Kata Menteri 

USAHA PEMERINTAH-tn 
kini masih mendjumpai beberapa 
kasnja dapat diatasi. Demikian a. 
din dalam tjeramahnja mengenai 

| an” didepan wakil2 pengusaha, 
dung DPR Aloon2 Utara Solo Se 

Menteri tidak sependapat de 
berpendapat bahwa UUD no.1$ 

: Prof. Abidin UUD no. 16 tsb. tj 
. pelaksanaannjalah jang terlalu pa 

“ Ketidakpuasan mengenai UUD 
tsb., terutama terletak pada tidak 
adanja duduk wakil2 pihak pengu 
saha dan pihak buruh dalam ba- 
dan2 jang diserahi tugas penjele- 
saian perselisihan perburuhan, se 
Sa Sapa proce- 
Fdure. penjelesaian jang lebih sing- 

“perlu an badan2 : didae- 
2 jang dapat memutuskan  ti- 

ap2 perselisihan, dan tidak seper- 
ti Bs :dalam mana ham- 
pir tiap2 keputusan dari P4 Dae- 
-rah kemudian masih diteruskan 
'kepada P4 Pusat untuk diminta- 
'kan penjelesaian. 

Dua matjam kesulitan itu me- 
nurut Menteri sukar ditjari peme 
'tjahannia. “Jang mengenai . soal 
pertama disebabkan karena tidak 
ladan'a .persatuan diantara SB2, 
"hinsea sukar untuk menentukan 
wakil2 dari SB2 didalam badan2 
penjelesaian itu, sedang  me- 
ngenai soal jang kedua kesukaran 
itu terletak pada sangat sedikit- 
nja tenaga? dari kaum buruh #2. 
dapat mengambil keputusan jang 
tidak melanggar hukum. 

Guna mempertjepat pensganti- 
an UUD tsb oleh menteri diharap 
kan, supaja SB2 memberikan sa- 
ran2nja bagaimana memetiahkan 
kedua kesulitan itu.. 

    
      

Tugas Kementerian Per 
buruhan. 

Dalam  tjeramuhnja “itu Menteri 
Abidin menjatakan, bahwa tugas 
Kementeriannja — terutama adalah: 

memperhatikan nasib kaum buruh 
dalam artian mengusahakan atau be 
rusaha mewudjudkan perbaikan2 da 
lam penghidupan kaum buruh. 

Untuk melaksanakan - tugas. itu 
oleh Kementerian -Perburuhan di- 
tempuh 3 djalan, jalah: 1) mentjip- 
takan perundang2an dan peraturan2 
ig dapat memaksa kepada para pe- 
ngusaha “untuk memperbaiki nasib 
kaum buruh, 2) mengadakap periun- 
dang2an dan peraturan2 perbaikan 
penghidupan kaum buruh jg harus 
diselenggarakan oleh. pemerintah sen 
diri, terlepas dari usaha pihak ma- 
djikan, dan 3) membimbing perge 
rakap buruh agar dapat tumbuh de 
ngan sehat. Hal ini adalah karena 
pemerintah insjaf bahwa buruh me- 
rupakan faktor jg terpenting dalam 
perusahaan. 

Haruskah buruh berpolitik? 
Menurut menteri Abidin, tugas 

gerakan buruh ada dua Taatbin 
jalah: 1) keluar : memperdjuang- 
kan perbaikan nasib bagi para 
anggautanja baik terhadap pengu 
saha partikulir maupun terhadap 
pemerintah, dan 2.) kedalam: 
mengusahakan terwudjudnja keba 
hagiaan dari anggauta2nja, jang 
tidak didapat dari luar, misalnja 
dengan mengadakan pertemuan2, 
kursus2, keolahragaan, kesenian, 
taman batjaan dsb. », 
Suatu persoalan. jang banjak di 

bitjarakan orang jalah, bolehkah 
ka haruskah buruh itu berpoli- 

tik. 1 
Dalam memberi djawaban ter- 

hadap pertanjaan itu, menteri 
menjatakjn, - haruslah , diadakan 
pembatasan terlebih dahulu, po- 
litik apakah jang dimaksud itu. 
Djika jang dimaksud itu "politik 
kemakmuran” jang berarti mem- 
perdjuangkan perbaikan nasib ba- 
gi kaum buruh, maka seharusnja- 
lah buruh berpolitik, karena itu 
memang termasuk tugas dari ti- 
ap2 pergerakan buruh. Tetapi ka- 
lau jang dimaksud itu ”politik 
kenegaraan”, maka risikonja akan 
besar, jalah kemungkinan besar 
akan timbulnja perpetjahan dida- 
jam gerakan buruh. Untuk mer 
djaga persatuan dikalangan kaum: 
buruh, Menteri berpendapat, sehz 
iknja SB2 »diangan ikut berlomba 

Haruskah Buruh Umum- 

nja Berp 
Buruh Penting Djalankan ,, Politik Kemakmuran“ 

Tapi Bukan ,,Politik Kenegaraan” — 

olitik,? 

Perburuhan 

at (Oleh: Wartawan Kita 
tuk merubah UU Darurat no. 16 
kesukaran, jang diharapkan sele- 
I. Menteri Perburuhan Prof. Abi- 
”tugas Kementerian Perburuh- 

SB2 dan instansi2 setempat dige- 
jasa malam jl. 
ngan orang2 atau golongan2 jang 
itu kurang demokratis. Menurut 

ukup demokratis, hanja procedure 
ndjang. 

oleh anggauta2 SB2 itu masing2 
dalam partai2 jang sesuai dengan 
aliran jang mereka kehendaki, te 
tapi djangan didalam Sarekat 
Buruh. Dengan demikian Mente- 
ri jakin, bahwa dapat diwudjud- 
kan parsatuan diantara seluruh 
kaum buruh. Didalam persatuan 
itu mereka dapat memperdjuang- 
kan bersama ,,politik kemakmur- 
an” bagi anggauta2nja, . sedang 
anggauta2 itu masing2 diluar SB 
dapat mempberdjuangkan ,,politik- 
kenegaraan” jang sesuai dengan 
alirannja masing2, didalam partai 
partai, dengan tidak usah memba 
hajakan persatuan buruh. Demi- 
kian a.l. Menteri Perburuhan. 

Situasi Dida- 
erah G.B.N. 

Anggauta2 Gerombolan 
Menjerah Dan Ter- 

tangkap 

DUA ORANG anggauta ge- 
rombolan TII telah datang menje 
rahkan diri pada pasukan kita jg 
sedang. hinderlaag disuatu desa 
daerah GBN. Mereka itu ma- 
sing2 membawa sendjata karabijn 
dengan pelurunja dan seputjuk 
L. E. Seorang-diantaranja berna- 
ma Sudir. Selandjutnja dalam sua 
tu operasi pasukan kita telah me 
nembak mati, setelah tembakan 
peringatan berulang? tidak di-in- 
dahkan, pada seorang komandan 
Bataljon TII bernama Edi Sudar- 
go, bekas anggauta Bn. 426. Da- 
lam pada itu seorang anggauta 
D.I. bernama Sanusi ketika akan 
ditangkap telah mengadakan per- 
lawanan, hingga terpaksa Sanusi 
ditembak mati. 

Kaki tangan D.I. ter- 
tangkap. 

Sementara itu telah diketahui, 
bahwa dalam sebuah bis jang ber 
djalan antara Tegal — Purwoker 
to terdapat beberapa penumpang 
kaki tangan D.I. Dalam pemerik 
saan disuatu tempat, ternjata 2 
orang itu anggauta PHB dari ge- 
rombolan bernama Suhadi dan 
Masni. Mereka membawa 1 me- 
sin tulis, sebuah besek berisi pa- 
kaian dan alat2 tulis. Kedua 
orang tersebut ditahan untuk pe- 
ngusutan lebih landjut dan ba- 
rang-barang disita. Dalam suatu 
penggerebegan — tanpa mendapat 
Sg elo disebuah desa, tentara 
kita telah dapat menangkap 5 
orang anggauta gerombolan. Di- 
desa lainnja telah dapat tertang- 
kap 2 orang bernama Sakum dan 
Tjartam dari Polisi Islam Indone- 
sia. Sementara itu 4 orang jang 
akan melakukan. penggedoran di- 
salah sebuah rumah penduduk ke 
tika dikedjar oleh patroli tentara 
kita telah mengadakan perlawan- 
an. Achirnja 3 orang dapat ter- 
tangkap hidup, dan 1 orang mati 
tertembak. 

Gedor dan bakar rumah. 
Disebuah desa daerah GBN da 

si jang menempati 150 rumah te- 
lah didatangi oleh gerombolan 
bersendjata. Gerombolan itu tlh 
menembak mati seorang anggau- 
ta OPR bernama Nawirodii. Ge- 
rombolan itu 'menggarong harta 
benda rumah penduduk. didesa 
tersebut, kemudian melakukan 
sembakaran hingga beberapa pu- 
uh rumah habis terbakar. Keru- 
gian dari pada itu ditaksir Lk. 
Rp.. 28.560,—. Gerombolan . ke- 
mudian melarikan diri sebelum   dalam politik kenegaraan, Politik 

kenegaraan hendaknja dilakukan   tentara kita datang. Demikian be 
rita dari Perwira Pers T.T, IV. 

Menurut Ilmu 

tahuan terhadap nzs'b 

. perkembangan ae 1 
sumber2 kekuatan dunia sebagai 

tuil. 3 

adalah zaman Zaman sekarang 
|perbalikan didalam sedjarah. Sangat 
pentinglah.kalau kita semuanja msn| 

tjoba mengerti akan akibat2nja: ka- 
rena kalau kita- mengerti akibat2nja, 

kita mungkin dapat menjalurkan na- 

sib ummat manusia berdasarkan il- 

mu pengetahuan. 
Setiap zaman 

gambaran tentang nasibnja, kadang2 

samar2 sadja. Apabila manusia ti- 

dak mempunjai gambaran tadi, ma- 
ka dibuatnjalah gambaran tadi. Ba- 
ru sekarang, manusia dapat melihat 
gambaran dari pada nasib ummatnja 
jang didasarkan atas ilmu pengeta- 

huan. 3 
Orang kebanjakan menggambar- 

kan evolusi sebagai suatu hal jang 
teruy menerus berobah. Ini tidak de- 
mikian. Apakah manusia tahu atau- 
kah tidak, apakah ia suka ataukah 
tidak, ia sudah pasti adalah suatu 
alat untuk kemadjuan evolusioner 
selandjutnja didun'a ini. Evolusi da- 
lam satu aspek bisa dianggap seva- 
gai pelaksanaan jang lebih besar 
atau lebih baik dari pada aemung- 
kinan2 jang lebih banjak. 5 

Kalau kita melihat disekeliling ki- 
ta, maka kita melihat bahwa bagan 
sangat besar daripada ummat ma- 
nusia sekarang tidak menjadari lebih 
dari pada satu bagian sangat ketjil 
sadja dari ' kemungkinan2 mereka. 
Djangan kita lupakan, bahwa lebih 

dari setengah dari ummat manusia 
adalah penderita penjakit ini atau itu 
ataupun kurang makan: dan dilapa- 
ngan kemungkinan? inteleknja, sete- 
ngahnja masih buta huruf. 

Djuga diantara orang2 janz tidak 
butahuruf dan makan tjukup, ma- 
sih berapakah kemungkinan jg: ti- 
dak d'laksanakan? Perkembangan 

berikutnja dari ilmu pengetahuan 
mungkin adalah perkembangan ilmu 
pengetahuan kemungkinan2 manusia, 
termasuk djuga ilmu pembatasan2 
manusia. (Antara). 

Mile 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 11 April 1954: 
Djam .07.10 Tjiptaan Iskaidar: 

07.25. Disco Varia, 08.10 Peladjarar 
Beksan:.09.00 Gema Angkasa: 09.34 
Menghias pagi: 10.00 Dari film De 
wi Murgis. 10.15 Gerongan pag 
LI.i5 Edmundo Ros: 11.30 Lagu: 
Tionghoa 12.00 Lagu2 Malaju, 12.3( 
Pekan. datang, 13.15. Ping Astono d 
iringi SiDharnoto:. 13.40 Hiburar 

    

duan: 17.45 Orkes Hawaiian Teruna 
18.66 Tjahja. Kemala, 18:15 Albe: 

W . Ketelbey, 18.30 Peladjaran Nja 
nj: 19.15 Leribaran Budaja, 20.9" 
Podjok Studi», 26.25 Konsert Ma 
lam, 21.30 Wajang Gedog, 22.1: 
Wajang Gedog (landjutan), 23.54 
Tutup. 3 

Surakarta, !! April 1954: 
ujam 07.15 Kaay dengan teman2- 

"ja, 07.45 Permainan Orgel: 08.36 
Taman Indria, 69.02 Rempah2 Akac 
pagi, 09.15 Rhapsody: 09.30 Puspa- 
ragam: 10 15 Dari lajar put'h, 10.3€ 
Lagu2 Indonesa, 11.00 Irama Pc 

ka: Ili$ Wajang Orang, 13.45 yari 
dan untuk Wanita, 17.05  Rajuan 
Putri: 17.45 Sendja meraju: - 18.15 

Mimbar Kesehatan: 19.15 Permain- 

an piano duo, 19.30 Setengah djam 
hidangan Puspa Remadja, 20.15 S'- 
teran: 20.45 Pendidikan Rochani: 
21.20 Siteran (landjutan), 22.15 Bing 
kisan Malam: 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 11 April 1954: 
Djam. 07.15 Soran pagi, 07.45 

O.H. Suara Astana, 08.15 Missa Su- 
tjis 09.15 The Luton Girls Choir: 
09.30 Lagu2 Indonesia gembira: 
10.00 Dari Ruangan Discotheek ki- 
ta: 10.30 Beberapa Tango jang ter 

kenal: 10.45 Rajuan Siang: 11.15 
Imbauan Frankie Layne, 11.30 Lu- 
druk Surobojo, 13.10 Minggu gem- 
bira, 13.40 Bunga Rampai: 17.00 
Taman Wanita, 17.45 Hendy de- 
ngan gitarnja, 18.00 Concert tingkat 
D.: 19.15 Merdu meraju: 19.40 Ra- 
mai2 Patah Tjingke, 20.05 Intermez- 
z0, 21.30 Krontjong Malam: 22.10 
Sandiwara Radio: 23.00 Tutup. 

TIDAK BENAR OVERSTE 
ABIMANJU AKAN DIANG- 
KAT DJADI PANGLIMA 

T. T. VI. 
Berhubung banjaknja suara2 ma: 

sjarakat Makassar seperti apa jang 
sudah pernah dikabarkan, jaitu jang 
menghendaki supaja Pemerintah Pu: 
sat menetapkan Overste Warouw se- 
bagai Panglima T.T. VII, maka atas 
pertanjaan ,,Antara” Menteri Perta: 
hanap Mr. Iwa Kusumasumantri me 
nerangkan, bahwa sampat sekarang 
soal djabatan Panglima TT. VII itu 
belum dibitjarakan. Menteri Perta- 
hanan membantah adanja kabar: se: 
olah-olah sudah ada niat atau an 
djuran kepada Menteri untuk meng- 
angkat. Overste Abimanju sebaga. 
Panglima T.T. VII. 

  

mempunjai sedikit | 

'M.nggu Siang: H105- Taman Kepan' 

  

, Agama Dunia Baru” 

Akan Timbul Berdasarkan ,, Pandangan 
Pengetahuan” 

Ramalan Profesor Julian Huxley 

PROFESSOR JULIAN HUXLEY dari Inggris, ahli biologi dan 

pengarang jang terkenal, achir2 ini 
ma dunia baru, jang didasarkn atas 

ummat manu 

meramalkan timbulnja suatu aga- 
pandangan menurut ilmu penge- 

Orang sudah . mulai  menindjau 

keseluruhan, baik sumiber2 materi 

maupun manusia, djasmani maupun rohani, estetis maupun intelek- 

  

KES. SOLO — PEKALONGAN 
2 aka 

antara Pertandingan — sepakbola 

'Kes. PERSIS (Solo) dan Kes. Peka- 

longan jang berlangsung pada Djum 

'ap sore jl. di Sriwedari Solo  ber- 

|achir 2—1 untuk kemenangan PER- 
SIS. Sore ini jang bertanding ialah 

Kes. Pekalongan lawan Semarang 

dan Minggu sore Kes. Semarang 

menghadapi kes. Solo. 

TINDJU DI MAGELANG. 

Pertandingan tindju jang diada 
kan pada Senen malam dipasar 
malam Pembangunan Magelang 
dan diselenggarakan oleh organi- 
sasi Penderita Tjatjad Jogja, kesu 
dahannja sebagai berikut: 

Krisman berat 60 kg dari Pur- 

woredjo melawan Tinny berat 58 
kg dari Magelang, main 4 babak, 
berachir dengan nilai 10—7 un- 
tuk Krisman. 2. 

Jusup berat 59 kg dari Mage- 
lang melawan Feighting Youth 
60 kg dari Palembang, main 6 ba 
bak berachir dengan nilai 31—18 
untuk Jusup Magelang. 

Ruslan berat 65 kg dari Kudus 
melawan Click David 69 dari Jog 
ja, main 6 babak, hasilnja 20—20 
(serie). 

Partai utama Kid Berey 86 kg 
dari Semarang melawan Feigh- 
ting Board 68 kg dari Magelang, 
main 8 ronde,  berachir 90—85 
untuk kemenangan Kid Berey Se 
marang. : 

SEKITAR PERTANDINGAN 
PINGPONG UTK. KEDJUA- 

RAAN DUNIA. 

Djepang terus madju. 

Pertandingan pingpong untuk ke- 

djuaraan dunia merebut Swaythling 

Cup dam Corbillon Cup kini telah 

memasuki hari ke 3. Sampai saat 

ini telah dilangsungkan 34 pertan- 

dingan .untuk perebutan Swaythling 

Cup, sedang untuk Corbillon Cup 

27 pertandingan. 
Sampai saat ini Djepang terus 

mentjatat kemenangan2. Dengan ke 

merdhgannja dari Rumania, dapat 

diramalkan bahwa Djepang akan 

dapat memasuki final. Dalam regu 

wanita, Djepang telah mengguling- 

kan Denemarken dan Mesir ma- 

sing2 dengan 3-0. Regu wanita 

Djepang telah lima kali mentjatat 
kemenangan. Hasil2 
'adalah Sebagai berikut: 

Swaythling Cup: " 

Groep A. Amerika — Pakistan 

5—0. Groep C. Swedia — Australia 

S5—2. Groep H. India — Belanja 

53. 
Corbillon Cup. 
Groep A. Amerika — Denmarek 

3—0.” Djepang Mesir 3—0. 

Groep B. Perantj's — Swedia 3—0. 

Groep C. Djerman — India 3—2. 

'REKOR RENANG TIDAK RES 
MI DI MANILA. 

3 rekor renang telah difjipta- 

kan hari Rebo pada hari pertama 
dari latihan2 jang diadakan di 
Manila untuk menjongsong Asian 
Games jang kedua nanti. Ulpiano 
telah petjahkan rekor 40 meter 
gaja bebas dalam waktu 5 merut 
dan 2.4 detik. Rekor lama adalah 
Neo Che Kwok dari Singapura 
dengan waktu 5 menit dan 13.8 
detik. Rekor Asia 100 meter ga- 
ia bebas Nurhatab djuga dipetjah 
kan oleh Bertulfo Cachero dalam 
waktu 1 menit dan 2.4 detik. Ja- 
cinto Cayco telah perbaiki rekor- 
yja sendiri dalam Asian Games 

di New Delhi untuk 200 meter 

zaja punggung dengan memper- 

bendek waktunja 12 sedik, men- 

djadi 2 menit 53.9 detik. Lati- 

han2 ini selesai hari Kemis dan 
hari Minggu jang akan datang 
akan diadakan seleksi jang ter- 

achir oleh Federasi Atletik Ama- 

tir Pilipina bagian renang. 

SEORANG buta telah mening 
gal setjara tiba2 karena merasa 
sangat girang bisa melihat lagi 
setelah di-operasi, demikian dika 
takan hari Rebo oleh -dokter jang 
merawatnja. Marcelle Bianchi, 
umur 81 tahun penduduk . Otta- 
wa, seminggu jang lalu matanja 
jang buta semendjak 2 tahun, 
telah dibedah dan ketika hari 
Selasa kain verband jg membung 
kus matanja dibuka, ia mendjadi 
Sangat kegirangan sambil teriak2: 
Saja bisa melihat, saja bisa me 
lihat?” Tetapi 6 djam kemudian   ia telah meninggal, karena kegi 
rangan, kata dokter. 

    
lam mana terdapat para pengung | 

  

: 1 - 

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 7-4-1954 jang di- 

terima Suara Merdeka”... PE RA Rp. 161.326,24 
Penerimaan baru : ' 
Guru2 Wilajah P.S. Purwokerto IL ... Rp. 243,— 
S.M.P. Kesatrian Piturun, Kutoardjo ', 4345 
S.R. VI Salibputih, Salatiga... Us 
S.E. HL Kedunguring'n, Djatilawang, : 
na Ao KA ng Te pen NO 

S.R. UT Karangtalunlor  Purwodjati,” 

| Djatlawang mainan 5 23 
Kepl. S.R. III Klapasawit, Djatilawang, 
Pe en Ao RAN CA “ 4,45 

S.R. NI Gembjang (Randudongkal) ... ,, 4,69 
P.B.H. dk. Pantjurah Banjubiru, Am- 

DALAMAN 0 Alat eat PA pat Ani Is 4,30 
RM. Sarroso Karangpaadan Solo ... Ia 326,54 

Djumlah: Rp. 161.652,78 
Semarang, 8 -4- 1954.     

  

sia”. Keadaan ilmu pengetahuan 

didunia jang akan datang, lama kelamaan pasti akan menimbulkan 

dunia baru. 

selandjutnja 

Groep B. Rumania — India 5—3. 
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- Vietnam pada waktu2 

“jat terdjadjah untuk 

  

HADJI RACHMAT. Ap kah DARMADI 

Ti Dim
   

  

    

      
    pertanjaan Antara 1 

     
  

  

  

  
  

jang al mendekat kerdja ketua seksi gabungan tersebut Sjamsuddin 

Lae Negeri Pam Bj bat ap Na bk en , en eri aiiam rapat ke ersebut antaranja telah menge an 
ia Fertar Da kesimpulan bahwa RUU pentjabutan persb: do 
Nan MEN 1931 eren 2 Dan kabinet RIS telah pernah Tenan 
bean apa sebab2nja hingga kini belum lagi d'sampaikan pada parlemen . 

Ke Sana KN Hati hal ini Menteri Penerangan menjatakan, bahwa untuk kete- 
. interest " rangan tersebut hingga kini pun belum lagi didapzt keterangan2 

di Vietnam, g selengkapnja. La 
. Dulles nata selandjutnja menam- 
2 Pan kan, bahwa oleh panitya e sudah lama me AN, olen Pp Y pers 

pun pada waktu itu berpendapat, 
untuk menarik bahwa persbreidel  ordonansi tsb. 

sebenarnia sudah dapat dianggap 
tidak berlaku lagi karena soa! itu 
sangat bertentangan dengan azas? 
|negara hukum RIS jang berdaulat. 

“Dalam keterangan seterusnja men- 
teri menjatakan, bahwa persbreidel 

.ordonansi itu segera akan ditindjau 
dengan mewudjudkan penghapusan 

n Ordonansi tsb. dan diganti dengan 
at- | peraturan baru jang nantinja akan 

Dan walaupun 
“4 kepada Insooe ng : 

sampaikan seruan 
»pernjataan bersama" 
.menurut Arudji Kartawinat 
dengan politik bebas ja 
kini tetap kita pert: 
sekuat-kuatnja, perlu 

   

  

saat jang kritis: s. |diatur berdasarkan pasal 33 UUDS 
sia bertambah-tambah-a uk | dimana peraturan itu nantinja akan 
mempertahanka, jang Idiselaraskan dengan sifat? nasional. 
aktif untuk perdamaian. 

Sebab, kata Arudji le 
bukan satu hal jang ti 
andjuran Dulles itu | 
tjepat akan berubah 

Persbreidel. 
. Terhadap tindakan2 pembrangu- 
san terhadap Harian Tindjauan 
baru2 ini oleh menteri diterang- 

: tan, bahwa tindakan tersebut se- 
nan dan paksaan pad 1 a|dikitpun berdasarkan persbreidel Tenggara, termasuk nesia untuk |ordonansi seperti jang dimaksud- masuk dalam pengaruh pertahanan| kan oleh PWI dalam nota protes- Amerika Serikat.” nja, melainkan tindakan tersebut 2 ae EN Isemata2 didasarkan atas pasal 11 . Menurut Arudji, perke ifhoofdstuk IL dari S.O. jang mem- 

  merupakan climax perdjuangan rak- 

kan kolonialisme. Pe AT 
Be Kunlan mereka dipatahkan, oloi “25. meskipun dengan sendjata j - Achirnja Arudji mengatakan, apa-|ling modern. Dan ai Laga" hana bila rakiat terdjadjah seperti dijterbatas pada rakjat Vietnam sadja Vietnam dapat bersatu lahir dan ba-| Arudji sebut pula perdjuangan2? ke: thin, serta demikian bi se yalmerdekaan dilain-lain negeri terdia- untuk mendjadi suatu ydiah. seperti di Tunisia, Afrika, Ma- 

mangataja 
| bangsa merde- 

ka dan berdaulat, maka tak mung- rokko dan lainnja. (Antara). 
  

TJATOK , 
NDONESIA '””,Styl” 

Ialah Watak Nomor 2 — Penggemar 
| Boleh Mewilih Sendiri 

atau »the man in the street” 
an, apakah TJ. HARIANDJA 

   

biasanja suka 
Bana Ta 

1 A anja lah-- CHOLIS. Setjara Ia ngsung, kami sungguh datugai men nja. Lebih suka kami bitja rakan mengenai :,styI” mereka. sebab kuat dan tidak kuat harus dibuktikan dengan ,,match” dus orang, bermain beberapa partai. Kemenangan dalam suatu tour- (Tombongan) belum mendja min akan kekuatannja. Masih ada . ps s jang menjebabk an pemain itu naik atau ' 
mpama soal. menawarkan" ,,remise”. Data 0 i Bana 5 awarkan ,,remise”, sebab pemain 

Pa an ' e ve 4 wan masi ja! ain j Ta. Tn kena Na nja, masih banjak pemain jg 
an 

   

    

  

  

   

   

  

seirgkutan itu mendjadi faktor jang 
terpenting. Memang adalah suatr 
kenjataan, bahwa kadang? sescorang 
pemain mentjapai prestasi jang ting: 
gi karena dorongan mentaal jang se- 
demikian itu. - Praktek menundjuk- 
kan, bahwa sering djuga seorang pe 
main dapat membubung djauh di- 
atas prestasinja jang b'asa hai2 jang 
remeh kelihatannja, kerap kali da- 
lam bentuk suggesti. Sebalikrja ke- 
njataannja ialah, bahwa prestasi2 in - 
turun lagi dengan tjepat. Pada 
umumnja pemain2 

| sematjam .,duel” 
inja harus dipikwr-pikir 

dulu sebelum menawarkan remi- 
se. Disini masih ada terselin pera 

an ana 1 dan : dj ga 

prestige, kalau kita tidak sung- 
guh2 tahu bahwa partai itu akan 
berachir remise.. Dan. disinilah 

   

  

»gaja” seorang pem In 
robah, ini ada sangkut-pautnja de 
ngan watak atau sifat si-pemain 

  

        

   

      

    

  

     

  

   

  

   

  

   
           

   

      
     

    

  
  

Seor. aa Weni jang diletakkan 
MA Aa el an dengan djalan demikian atas tingka- 
berani memuk Pa da te. Itan jang leb'h tinggi itu, tidak da- 
rang akan hasilnja. Tapi partainja | Pat lama mempertahankannja. Top- 
djarang jang bagus (briljan) dja prestasi itu kebanjakan akan ternyate 

lannja tetap seperti bunji detik hanjalah suatu pelepasan” jang 
lontjeng. Seorang strateeg dan pendek umurnja. Bagaimanapun dju- 

ahli siasat, tjaranja seperti loko- |88- jang sudah terang jalah, banwa 
motief, serbu, semangat, .serbu, seorang pemain jang ingin mentja- 

asal tjukip bahan bakarnja. Se- (Pai sukses, tidak dapat mengaba'ikar 

orang avonturier h gemar pa (ketjakapan teknisnja serta kondisi 

da permai buka, Neon ss (badannja. Meskipun demikian, se- 

sief, tapi o rula Imua itu masih belum tjukup oleh 
tief. r |karena masih ada suatu faktor jang 

siasatnja an lain. Faktor jang dimaksudkan in 

menggemb e |tidak dapat diberikan oleh seorang 

dan ban tehn'sleider kepada pemain. Faktor 
nja hanj ini ialah bakat atau feeling” jang 
tidak klop, harus dimiliki oleh seorang pemain 

“Dengan t'ada ..feeling” ini, seorang 
m pemain tidak akan dapat mentjapai 

tingkatan jang tertinggi, meskipun ia 
dapat menjempurnakan teknik dan 
kond'si badannja sampai kepada 
maksimum. Pendeknja, untuk dapat 

i r : | mentjapai tingkatan jang tertinggi se- 

ren lain megnatakan, bahwa keseha- |orang pemain sebenarnja 'memeriu- 

putusnja veer d 
sekedar beberapa tjontot 
saja atau see, 

Ada pertanjaan, . baga 
orang pemain dapat 
ses jang baik. Ada : 
hendaki tehnik jang 

   

"1 Negara 
ITak AdaPemberang 

Sjamsuddin St. Makmur 
Persbreidel Ordonansi 

& | REBO siang digedung : gartemen telah h dilangsungkan rapat kan. 

“dengan atjara membitjarakan disekitar pentja 
ansi dan nota protes PWI ar 

mentaal daripada sipelaku jang ber-| 

Demok 

    

   

  

pusat baru2 Selesai 

persbreidel ordonansi tahun 

beri kekuasaan “pada militer ge- 
zag untuk melakukan pembrangu- 
san itu, sedangkan dalam hal ini 

Menteri Pertahananlah jang men-: 
djadi S.O. houdernja. Oleh kedua 
menteri dalam rapat kerdja terse- 
but selandjutnja djuga dinjatakan, 
bahwa sedjak kabinet RIS hingga 
sekarang tindakan2 pembrangusan 
tersebut belum pernah dilakukan 
sedangkan . terhadap pembrangu- 
san2 jang pernah berlaku selama 
ini kesemuanja tidak dalam ke 
adaan jang normal melainkan da- 
lam keadaan S.O.B. 

Oleh Siamsuddin selandjutnja di- 
terangkan, bhw. dalam mendjawab 
pertanjaan anggauta seksi mengenai 

| diadjukannja RUU untuk pentjabu- 
tan persbreidel ordonansi tsb. men- 
teri mendjelaskan, bahwa hingga ki 

ini belum ada tampak  urgensinia 
untuk memadjukan sekarang djuga 
RUU pentjabutan itu, me'ainkan hal 
itu dapat dibitjarakan nantinja ber- 
samaan dengan pembitjaraan - un- 
dang2 pers dalam parlemen. 

Oleh Menteri Penerangan telah di 
sanggupkan" dalam waktu tiga atau 
empat buan lagi RUU pers sudah 
akan disampaikan dalam parlemen. 

Menteri. kehakiman Diody Gon- 
dokusumo dalam menjatakan penda- 
pat persoonlijknja didepan rapat ker- 
dja tsb. 
bahwa dengan ditjabunja persbreidel 
ordonansi jang bersifat ko'onial itu 
nantinjg, maka Werdasarkan pasa! 

lainnja jang bersifat nasional, dan 
hal ini menurut Menteri Kehakiman 
tidak bertentangan dengan “ UUDS 

ian peraturan jang sedemikian itu 
djuga ber'aku dinegara2 seperti Pe- 
rantjis. Tentang siarat2 atau sifat 
nasional dalam peraturan tsb. menu- 
rut Djody dikatakan, bahwa pem- 
brangusan bary - dapat dilakukan 
apabila ternjata bahwa wartawan 
atau perusahaan jang bersangkutan 
teah berulang-ulang kesalahan dan 
tihukum. ae 

Achirnja Sjamsuddin Sutan Mak- 
nur atas pertanjaan pers- menjata- 
kan pendapatnja persoonlijk, bahwa 
jidalam suatu negara demokratis ti- 

dak ada tindakan2. pembrangusan 
'ang berbentuk apapun, walaupun 
lalam pasa: 33 ada tertiantum be- 
»serapa peraturan mengenai pers, te- 

tapi -hal ini tidak: usah. dilakukan 
melainkan tjukup. dengan menuntut 

siang bersangkutan. dengan - melalur| Pimpinan .seorang .. profesor, ...lang: 
Ui 2 : 13 Ta eng diawasi" oleh pemerintah: Pe- |: KUHP sadja. (Antara). - 

SE en 

Papu - Kapu 
Dibentuk Oleh PNI Yan 
Masjumi Sumatra Selatan 

. DALAM menghadapi pemili- 
han umum jg akan datang, oleh 
beberapa partai beserta organisa- 
si2 jang sealiran dengan partai2 
itu di Palembang telah di- 
bentuk panitya aksi pemilihan 
umum. Bagi propinsi Sumatera 
Selatan oleh PNI telah dibentuk 
sebuah Panitya Aksi. Pemilihan 
Umum dengan singkat Papu. Ke- 
mudian diadakan pula Panitya Pe 
milihan Umum di kabupaten2 ser 
ta tjabang2nja di-marga2. Guna 
keperluan ini, Sabtu jang lalu 2 
orang wakil PNI Sumatera Selat- 
an telah berangkat ke Lahat, utk. 
mengadakan rapat umum dikota 
tersebut disamping membentuk 
panitia aksi dimaksud. 

Selain itu, o.eh partai Masjumipun 
telah dapat pula dibentuk sebuah 
panitia aksi pemilihan umum, jang 
bernama Komite Aksi. Pemilihan 
Umum dengan singkatan Kapu. Un- 
"uk Sumatera Selatan Kapu diketuai 
oeh K. Hadji Mashoer Azhari dari 
Masjumi, sedang  Papu dipimpin 
oleh R. Sutardjo dari PNI. (Antara) 

100 PENDUDUK PUSAN 
— 'TEWAS ATAU LUKA2. 

...100 orang telah tewas atau men- 
dapat luka2, sebagai korban keba 
karan diperkampungan kaum pe 
ngungsi dipinggir kota Pusan, Ko   Lin badan jang sempurna adalah ra (kan tiga hal, jang pajah dipisah: 

hasia dari pada hasil jang ditjita-: sahkan satu dari jang lain, yakni 
tjitakan itu. Aliran jang ketiga Wen .feel.ng”, ketjakapan tehnis dan ke | 
jang berpendirian, bahs 

   
    

   

        

| keadaan Sehiter badan jani3 baik. 

'US HARAPAN" 
osoedjono, Purwodadi) 

Orang: mendjadi putus na- 

rapan, banjak sebabnja. 

Ada jang belum mendapat 

pekerdjaan, ada jang di 

tinggal pergi kekasih dan 

ada pula jang menderita 

batn seperti Radja. Hitam 

disebelah ini. 

Namun untuk pembatja, 

redaksi serukan, mudah2- 

an kata ,.putus” itu tidak 

ada dan dirobah mendjad 

Menunggu harapan”. Ak- 

koor? 

ih: Ra2, Pe2,  Bdb, 

-. Rea Mcl1, Md7, Kd2. 

Kg7, pion a3, b2, d4 

- sa (dl buah). 

Hitam: Rgs, Pf4, Bb7, Bf8, Mg4, Mh2, Kg6. pion b5, cd, e5 (10 buah). | 

Putih djalan dulu: at dua zet. Djawaban ditunggu selambat- 

lambatnja tgl. 26 April 1954 dengan dberi tanda ,.Tjatur” pada sampul 

| surat, ii ea 

i epada/dari Redaksi: — Kami setudju dengan andjuran 

Pa Pn Ca 2 Nan hana samibsi zet ke 4. Zet 

Sdr. Jasin Marlim, Solo: Dja- | putih 5. f4, hitam mendjawabnja 

waban kami No.3 (Mr. . (dengan g2—giP! (bukan “KI 
Oskam) eindspel-studie sudah be- | lalu djika 6. Mgl X baru Rf4 Xx! 

tul jalah: Putih tidak dapat me- dan radja hitam ini terus memu 

nang dan remis! Kami kutib djaykul pion putih e4, ds dan sete 

waban Sdr. variant IT, rusnja. Kalau begini hitam ber 

  

    

ant II, nja. Aa AA ni 
1. Rd2, a4 2. Rc3, a3 3. Rb3, |balik menang. Djadis satuZ-nj 
Rg5 - 4. Mh2, Rg4 5. f4, fax Idjalan untuk remis bagi yaa 

6. e5, giP 7. Mglx, f3 5 dtng jalah 1. f3! dan lalu Rf 2 
9. Mx, h2 10, eTX hiP|— Rh3xX — Rg2x. seperti dja Fe ai 

1), c8P schaak, waban kami jang sudah, HPA 

rea Selatan. Sebab kebakaran tak 
diketahui, tetapi api mendjalar de 
ngan sangat tjepatnja karena per 
kampungan tadi dilalui oleh pipa 
minjak bensin penerbangan.—-Dju 
rubitjara tentara Amerika Serikat 
mengatakan bahwa djumlah orang 
jang tewas ada 20 orang, polisi Ko 
rea Selatan mengatakan 27 orang. 

Muktamar Pe- 
muka” Islam 
Dan Kristen 

msuddim Sutin Mak- | 

antarar'a menerangkan. 

33 UUDS akan diadakan peraturan) 

      

       
Pada tgl. 28 Maret jbl. beribud Rakjat Cairo mengadakan Demonstratie 

| didepan Gedung Dewan Ment. Kep. Mesir untuk menuntut dipertahan- 
ikannja Pemerintah Revolusioner “dan. pentjabutan putusan jang telah 
“diambil Dewan Revolusioner. Nampak disini Rakjat dalam pekarangan 

Gedung Dewan Ment. setelah menerobos rintangan Polisi. 
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' Bapa-AURI — Tjureng Modal 

TANGGAL 9 APRIL didjadikan ,,Hari Angkatan Udara Re 
arti bahwa baru pada 9 April 1946 putera Indonesia mengenal pe 
April 1946, adalah hari dimana P residen Republik Indonesia meng 

| kan pembubaran ,,T.K.R.” Djawatan Pener ot nj 

donesia” (A.U.R.L) sebagai sebuah angkatan jang berdiri sendiri 
Laut, Dekreet itu pula menetapkan S. Suryadarma sebagai Kepala 

Adisntjipto. Se 

ia dia menderita pilek. Ada kalanja dia bersenjum-simpul 
dika. Lebih2. baji Petai itu lahir dan memang dilahirkan 

Begitu. kita proklamasikan. kemerdekaan Negara Indonesia, segera 

| pula pemuda2 Indonesia menduduki lapangan2 terbang. Ada jang ter- 

gabung dalam P,A.0.8. dan matjam2 jang lain lagi. Baru dalam bulan 

September 1945 Letnan Djenderal Urip Sumohardjo (almarhum) me- 

ntanggil 'S. Suryadarma dari B.K.R. Priangan untuk. membangun ,T.K.R. 

Djawatan Penerbangan”. Keadaan pada waktu itu tidaklah terlalu meng- 

  

Matahari Di 

| ber tenaga jang 
rela memperta 

Benar mazs.h ada sumber2 tenaga 

nusia. 

Sedangkan disamping itu ada 
pula sumber2 batu bara dan mi 
njak di Tiongkok dan Siberia jg 
“belum di-eksploitasi. Tetapi mes 
kipun demikian sedjak manusia 
insjaf akan kenjataan bahwa sum 

| ber2 tenaga itu akan habis dipa 
kai pada satu waktu jang pasti, 
ditjarilah daja upaja kedjurusan 
jang lain. 
'Djurusan itu ialah: matahari. 
Hal ini bukan suatu impian jg 

chajal. Dalam waktu limapuluh 
tahun jad. tenaga matahari akan 
merupakan faktor utama dalam 
usaha produksi perusahaan indus 
tri besar. Dipelbagai negeri sudah : 
diadakan penjelidikan2 praktis 
untuk mengumpulkan tenaga ma- 
tahari itu bagi keperluan manusia. 

Salah satu sumbangan jang berhar 
ga telah datang dari suatu “ stasiun 

| tenaga matahari pada suatu tempaf 
jang terasing letaknja, dipegunu- 
ngan Pyreneen, sebelah selatan Pe- 
ranijis. -. 

: Ditempat itu, Mont “Louis, « telah 
berlangsung suatu  perjjobaan jang 

penting dalam perdjoangan ,,menja: 
ring” tenaga matahari. Usaha per- 
tjobaan itu jang dilakukan dibawa 

rantjis. Sudus jang mendjadi titik 
perhatian para ahli Mom Louis itu 
ialah bagaimana menangkap “ panas 
matahari itu. Nampaknja tjara2 jg 
dipergunakan mengikuti djalan  fiki- 
ran Archimedes ahli pengetahuan Ju 
nani termasjur dizaman Purbakaia, 
jang menurut tjerita berhasil mem- 
bakar kapal2 Roma jang mengepung 
kota Karthago dengan bantuan ka- 
tja-katja raksasa jang “memusatkan 
sinar2. matahari itu kepada  kapal2 
kaju Roma tsb. Dizaman ' modern- 
pun ada tertjatat usaha jang serupa 
jang didjalankan oleh "ahli pengeta 
huan Perantjis Lavoisier jang pada 
tahun 1772 mempergunakan suatu 
katja-hakar untuk "membakar sebuah 
batu intan, dan dengan demikian 

membuktikan akan persamaan susu- 
nan kimia jang terdapat padas intan 
dan arang. 

Suhu jang terdapat pada tepi iua- 
ran matahari ialah kira2 6.000 dera 
djat. centigrade. Alat2 di Mont 
Louis dapat menangkap panas sepa- 
ro dari suhu, tsb. Tidak mungkin 
untuk melampaui batas ini karena 
tidak ada bahan2 jang dikenal ma- 
nusia jang dapat menahan suhu jg 
demikian tingginja. Ada terdapat 
dua tjara untuk menangkap tenaga 
matahari itu: Jang pertama ialah 
mempergunakannja setjara langsung 
segera s'nar2 matahari itu mentja- 
pai bumi. Jang kedua jakni tjara ig 
dipakai oleh para 
Louis ialah mengumpulkannja dgn. 
tjara2 optis. Dengan  memperguna- 
kan katja2 parabolis (concave, jak- 
ni katja2 raksasa jang berbentuk wa 
djan) maka tenaga matahari jang 
mentjapai bumi itu d'pusatkan pada 
sematjam kompor, jang bertindak se 
bagai tempat penampung panas. 

Dengan kompor2 matahari itu se 
perti jang d'pergunakan di Mont 
Louis, telah diperoleh suhu2 jang 
dapat disamakan “dengan apa jang 
diperoleh pada kompor2 listrik mo- 
dern pada perusahaan2 industri. Se 
buah balok besi seberat limapuluk 
kilo dapat ditjairkan dalam waktu 
satu djam dengan kompor matahari 
itu. s : : " 

Tjara2 mempergunakan tenaga 
matahari dengan djalan jang de 
mikian memperlihatkan pelbagai 
sudut jang berfaedah. Suhu2 ting 
gi itu diproduksi tanpa keluarnja 
ongkos2 dalam bahan2 pemba   

SEBUAH muktamar pemuka2 
islam dan Keristen Internasional 
akan dilangsungkan di Libanon, 
tanggal 22 — 27 April jang akan 
datang untuk mempersoalkan 
smutu2 kerohanian dan nilai2 
agama jang abadi dalam meng- 

| hadap! falsafak mutlak material's- 
me”, Muktamar jang diselengga- 
takan oleh American Friends of 
the M ddle East (AFME) ini, 
|akan mengundang pemuka2 ka- 

Indonesia, Australia, Mesir, Ca- 
nada, ge Tanu, Djerman, Junani, 
Belanda, India, Iran, Irak, Italia, 
Libanon, Pakistan, Scotlandia, 
Spanjol, Syria, Turki dan Ameri- 
ka Serikat, Menurup AFME, para 
peserta muktamar istimewa ini 
«akan berusaha mentjari dasar2 

kedua kepertjajaan ini untuk be- 
kerdja-sima — menghadapi tanta- 
ngan dan bahaja2 hidup dalam 
abad 20 ini” (Antara),   |kar, sedangkan sifatnja suhu tsb. 

murni, dan bersih. Tidak, terda 
pat ,,onzuiverheden” jang meng 
ganggu mutu barang jang hendak 
dibuat, seperti halnja dengan kom 

r2 industri jang memperguna 
an batu bara, manjak atau lis 

trik. 
Ahli2 Perantjis di Mont Louis 

pertjaja bahwa waktu dekat pro 
ses penangkapan tenaga matahari 
seperti jang didjalankan dipegu 
nungan Pyreneen itu akan mero 
bah susunan industri didaerah2 

langan Islam dan Keristen dari | dimana matahari bersinar setjara 
tetap. 5 

Sudah dipraktekkan di 
—. India, 5) 

Bukan sadja di Perantjis orang 

berusaha mempergunakan tenaga ma 

matahari, 

  

   
   
   
    

ahli di Mont # 

ISinar Matahari Sebagai 
(Pengganti Bahan Bakar 
| Pertjobaan2 ,,/Menjaring Tenaga” 

Mont Louis 

DENGAN PERLAHAN-LA HAN tetapi dengan pasti dunia 
akan kehilangan tjadangan2 minjak, gas dan batu bara, jakni sum- 

penting untuk mana negeri2 besar sedari dulu 
hkan nasib rakjatnja dalam 

Sumber tenaga itu tidak bisa diganti. Sekali bahan2 itu habis di- 
pakai, maka berhenti pula sumbangan jang diberikan kepada ma- 
nusia berabad-abad lamanja. Di: Inggeris misalnja tjadangan batu 
bara itu akar habis dipakai pada200 tahun jang akan datang ini. 

lainnja seperti tjadangan2 mi- 
njak di Amerika dan di Iran jang memperlihatkan gambaran2 jang 
tidak begitu suram dan untuk beberapa ribu tahun jad ini masih 
dapat menjumbangkan tenaganja jang berharga kepada ummat ma 

ga jang sama besarnja seperti se- 
buah kompor listrik jang bertenaga 
400 watt, dan dapat memenuhi ke- 
butuhan satu keluarga jang terdiri 

suatu peperangan. . 

gembirakan. . Tenaga2 renerbangan djumlahnja sangat sedikit dan ke: 

banjakan dari mereka tiadu kesempatan untuk memelihara kerjakapannja 
selama pendudukan Diepang 312 tahun. Keadaan alat2 penerbanganpun 

tidak menggembirakan. Bekas2 pesawat Djepang tidak merupakan benda 

sumber kekuatan diudara. Masih disangsikan: apakah pesawat2 itu lucht- 

waardig. 1 . 

Buku2 jang bisa didiudikan tuntunan pun sangat terbatas. Apa pula 

ditulis dalam aksara ,,Kanzi" (huruf Djepang). 

Namun demikian, ribuan kesulitan2 dapat djuga diatasi. Sehingga 

117 Agustus 1945 bukan hanja dapat menegakkan Sang Merah Putih di- 

atas bumi Indonesia. Melainkan telah membawanja keangkasa ditengan 
lawan jang bergumpal2 diatas bumi Indonesia. 

angan” dan berdirinja ,, Angkatan Udara 

aktu itu par Ka a sama dengan Djenderal Majoor. Sedangkan wakil waktu itu pan j A.U.R.I. berdiri,sama halnja dengan lain2 an akatan, ama Aa 

ja. Pend ( i : ii : ilahi ri kandun ang ibu. As Aa 
nja. Pendek kata sama-halnja dengan baji jang baru Nun - 1 aan Abg sa 

dalam kantjah revolusi. Suatu 

bisa menentukan hantjur atau tegak berdirinja negara bagi bangsa Indonesia. 

! tewas. seketika, 

  
Saja masih dapat mengenangkan 

suatu masa. Djika kupedjamkan ke- 
“dua “belah mata saja,  terbajanglah 
dalam chajal masa jang lalu. Hari- 
nja masih saja ingat benar. Jakni tg. 

an orang jang sedang memperta- 
hankan kemerdekaannja. 

Penerbangan pertama itu Adi- 
sutjipto ditemani oleh  Tarsono 

27 Oktober 1945. Dikala itu saja Rudiito. Kini kedua-duania sudah 

Jagak non aktisf dalam gelanggang t'dak berada ditengah2 kita lagi. 
persurat-kabaran. Kebetulan seka'i 
ada tugas saja ke Jogjakarta. De-: Orang2 asing tertjengang. 
ngan pistol dipinggang, rambut jg. (Revolusi berdjalan terus.. De- 
tidak berbahu ,.Brylcreem”, terhen-, mikian djuga A.U.R.I. terus mem 
tilah ketika aku minum disalah sa-f bangun mengisi kemerdekaan. Pa- 

nambah semangat bagi kebanjak: ' 

tu warung minum dikota 
Diangkasa ' terdengar suara   dari empat orang. Alap itu terdiri 

dari suatu rekflektor jang dapat di. 
-setel dan disesua'kan kepada posisi 

ditengah-ie- sedangkan 
ngah reflektor tsb terpantjang se- 
buah tangkai besi jang terikat kena: 
da suatu tempat masak. Sinar2 ma- 
tahari jang menimpa reflektor itu 
kemudian memusatkan suhunja pa- 
da alat masak tsb. Dikatakan bhw 
telah diperoleh hasil2 Jumajan dzn. 
alat itu. Orang dapat memasak da- 
ging dan sajur dalam waktu bebera 
pa puluh menit. ' : 

Sementara itu di Inggris dan di 
USA telah pula diadakan usaha2 is 
serupa. Di Rusia pertjobaan2 telah 
diadakan di Asia Tengah. Alat2 pe 
manas air jang mempergunakan te. : 

naga matahari telah dipergunakan 
dalam keperluan sehari-hari. 
“Satu kemungkinan besar jang ter 
kandung dalam tenaga matahari ini 
terletak pada apa jang dinamakan . 
Photosynthesis”, jakni suatu proses 
dengan mana setiap tumbuh2an hi- 

au (jang mempergunakan  chioro- | 
hyll) dapat merobah tenaga mata- 

ri mendjadi makanan. Untuk ber- 
un-tahun lamanja orang berusz 

ha meniru proses alam ini dalam la- 
beratorium. Dika mereka berhasil 
Jalam . pertiobaannja — menemukan 
suatu tumbuh2an buatan, maka eko 
nomi dunia. akan mengalami suatu 
perobahan. Sebab pemilihan panenj 
setjara besarZan jang diindustr ati 
sasikan dapat meniadakan terdjadi- 
nja wabah2 kelaparan. Matahari le 
taknja kira2 93.000.000. mijl dari bu 
mi. Dirongga-rongga jang paling da 
lam dari pada matahari itu terpu- 
satlah sumber tenaganja jang maha- 
besar. Disitu menurut taksiran se- 
tiap detik sebagai akibat suatu reak- 
si letusan atom, . empat . djuta ton 
za dirobah mendjadi tenaga. 

Djumlah tenaga jang demikian be 
sarnja itulah — jakni kira2 seper- 
djuta dari tjadangan2 batu bara, gas 

n minjak di bumi — membandjiri 
alam semesta pada setiap detiknja. 
Hanja segelintir dari apa jang di- 
muntahkan matahari itu mentjapai 
bumi. Tetapi. menurut - perhitungan 
tenaga matahari jang mentjapai bu- 
mi pada tiap detik itu sudah tjukup 
untuk disamakan dengan pembaka- 
.ran 50.000 kali sedjumlah batu bara 
Jang setiap tahunnja diproduksikan. 

| Tidak mengherankan djika para 
ahli2 negeri2 besar berdaja upaja 
-untuk menaklukkan tenaga mataha- 
ri kepada kebutuhan manusia. 

BIRMA PROTES TUDUHAN 

' Birma telah mengadjukan protes 
terhadap tuduhan Kuomintang jang 
mengatakan bahwa Birma .telah me 
langgar persetudjuan gentjatan sen- 
djata jang diadakan dengan maksud 
untuk menjingkirkan pasukan geril- 
'a Kuomintang dari wilajah Birma. 
Protes. itu termuat dalam seputjuk 
surat kepada Sek. Djen. PBB jang 
diumumkan hari Selasa dan jang 
diadjukan oleh wakil tetap Birma di 
PBB, James Barrington. Dalam su- 
rat protes itu selandjutnja dikata- 
kan, bahwa tudahan Kuomintang 
tadi adalah tidak berdasar. 

  
  

Kemadjuan A.U.RI. kita. Pada 
gambar sebelah kiri tampak 'sa- 
lah seorang cadet waktu mene- 
rima wing dari K.S.A.U. Suria- 
darma. Disebelahnja berdiri Kc 
mandan P.U. ,,Hussein Sastra- 
negara”,  kaptepy udara Wiria- 

| dinata, Gambar sebelah kaitan: 
Para cadet sesudah .meneruma 
wing telah menjiapkan diri di- 
depan pesawat masing2 untuk. 
mengadakan parade diudara. 

jap 

las: merah-putih. 

lainkan siapa sadja jang 

tar, Dengan muka jang 

terbans dengan tanda 

Z 

Almarhum  Komodor 
S. Adisutjipto salah 

tika menumpang pesawat 

selalu dihormati djasa2nja. 

me'ihat keadaan ini. 
adalah seorang putera 

Adisutjipto, jang sebelum 
mendapat didikan pada 

ngi angkasa dengan pesawat 

tih”, 

Deru mesin dari pesawat jan 
sudah tua meliputi suasana revo-| donesia. Seperti 
lusi. benar2 merupakan pupuk ba- 
gi perdjoangan. Hati terharu tak 
dapat terkendalikan. Betapa djuz 
sederhananja pesawat itu, namun 
dapat mendendangkan hati jang 
sedang sedih, dapat menjehatkar, 
badan jang sedang sakit dan me- atas Jogja dan 

Gudek. 

mengarungi angkasa dengan bersa- 

  

Udara 
seorang 

»bapa” A.U.R.I. jang gugur ke- 
Da- 

kota dari Singapura dan sctiba- 
nja diatas kota Jogja ditembaki 

oleh  pesawat2 udara Belanda. 
Kini orangnja sudah tidak ber- 
ada ditengah2 kita, tetapi tiap2 
orang memperingati hari AURI 

Penerbangnja 

Indonesia, 
perang 

Mi- 
litaire Luchtvaart, akan tetapi scla- 
ma 3!25 tahun ketika pendudukan 
Djepang tidak pernah terbang. Saat 
itu untuk pertama kalinia mengaru- 

. Iju- 
reng” jang diberi tanda ,,Merah Pu- 

Adisutjipto.  D: 

Ipesawat pelatih bersajap dua itu 
Tidak hanja saja seorang diri. Me- 'diauh dikata modefh. Tampaknja 

melihat 

sampai pada mbok Minah pedagang 
emping teki” dipasar Beringhardjo 
menghentikan pekerdiaannja seben- 

berseri2, 

mata jang berlineng karena bangga- 
nja, ditatapnja sinar - matahari jang 
panas terik, untuk melihat pesawat 

.merah-pu- 

tih”- Ja, siapa jang tidak bangga 

tidak begitu kokoh. Para pener- 
“bang R.A.F. jang pernah berkun- 
diung ke Maguwo, kagum 

jang berani mempergunakan pe- 
sawat demikian: .,It needs courage 
to fly suchva thing!”, kata pener- 
bang2 R:A.H. itu. Bahkan ada di- 
antara mereka jang memegan22 
kawat penegangnia. Ada pula di- 
antara mereka jang menjatakan 

(tidak bersedia untuk mengendarai. 

Semarang dibom. 
Aksi militer Belanda jang perta 

ma banjak mengakibatkan keru- 
sakan2 lapangan terbang. Djuga 
beberapa pesawat terbang ada ig 
rusak. Lapangan terbang Busis di 
dekat Malang adalah jang menga 
lami kerusakan terhebat. 

A.U.R.I. tidak tinggal diam. 
Tanggal 29 Djuli 1947 pagi2 be- 
nar dikala ajam djantan berko- 
kok, hawa sedjuk  menggisilkan 
badan, -bergeraklah- pesawat ter- 
bang pembom penjelundup jang 
langsung menudiu ke Semarars. 
Barangkali hasil pemboman itu 
tidak punja arti bagi sesuatu pe- 
perangan. Akan tetapi jang patut 
ditjatat adalah bahwa pengemudi 
nja untuk pertama kalinja melaku 
kan penerbangan serangan. Se- 
lain itu, berita2 tentang pembom- 
an itu merupakan tambahan se- 
mangat bagi putera Indonesia ig 
sedang menghadapi serangan? Be 
janda diseluruh pelosok.  Dikala 
pesawat pembom penjelundup itu 
meninggalkan udara Semarang, se 
gera dikedjar oleh pesawat Re- 
landa. Pengedjarnja 3 pesawat K't- 
tyhawk. Satu diantaranja kemu- 
dian diatuh karena memaksa ter 
bang sebelum  motornja par-s. 

Serentak dengan pemboman Se- 
marang. diuga dilakukan nemba- 

man terhadap Ambarawa dan Sa- 
latiga dengan pesawat Tjureng. 

Hari itu adalah jang menggembi- 

rakan. Tetapi tidak selamanja ke- 
gembiraan dapat meliputi  sepan- 

djang hari. Pada sore. harinja se: 
buah pesawat terbang Dakota India 
VT-CLA jang berangkat dari Singa: 

joura ke Vogja dengan muatan obat: 

#obaton telah ditembaki oleh angka- 
tan udara Belanda- Pesawat  ter- 
bang ini membawa-obat2 jang di: 
sumbangkan oleh Palang Merah 
Malaka kepcda Palang Merah In- 

jang diberitakan 
oleh ,,The Maleyan Times” 29 Dju- 
li 1947, maka antara pemerintah 

Inggeris dan Belanda di ' Singapura 
telah ada persetudjuan mengena 
pengiriman obat-obat tsb. Akan te: 
tapi dikala Dakota itu berada  di- 

roda-rodanja 

  
pun 

da awal Desember 45 di Maguwo 
me- | dimulai pendidikan terbang diba- 

raung-raung. Diatas kota Jogja ke-| wah pimpinan : 
'ihatan sebuah pesawat terbang ig. | Maguwo pada ketika itu didapati | 

50 pesawat ,,Tjureng”, semuanja 
dua. Pesawat ini terkenal. de- | bekas m'lik Angkatan Laut Dje- 

ngan nama ..Tjureng”. Tjirinja dje- | pang buatan tahun 1933. Pesawat | 

| 
| 

akan : 
keberanian penerbang2 Indonesia ' 

| 
| 
| 
| 

i 
i ! 

  

  
  

9 April — Hari Angk. Udara R.I. 
Membawa Indonesia Ke Angkasa Raya — Semarang Per- 

ilnah Merasai Bom Republik — S. Adisutjipto Almarhum 

Pertama 
Oleh: Agus Sujudi — Pembantu Kita 

publik Indonesia” itu bukan ber- 

sawat udara. Melainkan tanggal 9 

umumkan dekreet jang menetap- 

Republik In-. 

ing Angkatan Darat dan. 

ngkatan Udara, jang pada 

Kepala Staf ditetapkan 
Ada suka ada pula duka 

disam 
Staf 

saat jg 

cudah “dikeluarkan, tibasiba mun: 

tjullah 2 pesawat Kittyhawk jang 

menjerang Dakota itu, hingga achir 

nia terbakar dan pesawat 'itu djatuh 

di Wodio dekat kota Jogja. Dianta- 

ra penumpang2nja adalah. Alexan- 

der Noet Constatine, "Ray Hazel- 

hurst (masing-masing pengemudi), 

Adisumarno Wirjokusumo (djuru ra- 

dio), Bhida Ram (tehnisi), lain-lain- 

Yhja adalah: Njonja Constantine, S. 

Adisutjipto, Prof. dr. Abdulrahman 
Saleh dan Zainul Arifin. Semua itu 

terketjuali seorang 

jang tidak tewas seketika jakni sdr. 

Abdulgani dari Barisan Tani Indo- 

nesia Tjomal. i 

Selain itu banjak sudah pesawat 

jang djatuh dan banjak pula pener- 

bang2 jang gugur. Tetapi itu semua 

malah merupakan dorongan bagi 

putera2 Indonesia untuk mengarungi 

Tanda2 kebangsaan pesawat mi 
liter Republik Indonesia jang 

berlaku mulai tanggal 9 Aprit 
1954 seperti tertera. pada gam- 
bar. Segi lima itu berwarna pu- 
lih ditepinja “merah. Gambar 
dari atas kebawah adalah 'me- 
nundjukkap - djika dipandang 
dari atas, kemudian djika pesa- 
wat dipandang dari sisi dan jg. 

terachir “djika ' pesawat dilihat 
dari bawah. 4 

  

angkasa. Sebagaimana kita sekarang 
melihat sedemikian banjaknja pesa 
wat terbang kta dan tenaga2 jang 
setiap waktu sedia melakukan kewa- 
djibannja. 

Memang, semuanja belum menja- 
mai djumlah negara2 jang sudah 
madju. “Tetapi untuk mentjapai' ke- 
madjuan jang sehebat negara lain, 

harus setjara berangsur2. Kota Ro 
ma djuga tidak diberdirikan dalam 
satu hari. Demikian djuga usaha be- 
sar seperti AURI ini, masih meng- 
hendaki kesabarapy dan keuletan. 

Untuk menjesua'kan dengan ke- 

biasaan2 intemasional, maka mus 
lai tanggal 9 April 1954 ini berlaku- 
lah tanda kebangsaan pesawat udara 
militer Republik Indonesia. Tanda 
kebangsaan baru jang mulai berlaku 
itu adalah sbb.: Sebuah segi lima 
putih dengan tepi merah jang tertu- 

kis di: (1) badan pesawat sebelah kiri 
dan kanan, . (2) dibidang-atas sajap 

sebelah k'ri dan kanan: (3) bidang- 
bawah sajap sebelah kanan sadja. 

Selain itu djuga terdapat tanda ' 
bendera Merah Putih ketjif jang ter- 
lukis pada sirip sebagai suatu ,,ian- 
da sir:p” (fin flash).  Huruf-huruf 
»A.U.R.I.” jg. terlukis pada bidang- 
bawah sajap sebelah kiri sadja. 

Demikianlah, sembojan sekali di- 
udara tetap diudara, bukan hanja 
merupakan slogan belaka. Kepulau- 
an Indonesia jang terpisah2 lautan 
makin erat hubungannja jang satu 
dengan jang lain, dengan didjangkau 
oleh angkatan udara disamping angs 
katan lautnja. 

  

    'tahari bagi keperluan h'dup sehari- 

hari. Di India telah mulai  didjual 

kepada umum. sematjam tempat ma 

persamsan jang dapat dipakai oleh | sak matahari jang d buat oleh Labo- ' 141677 
tatorium Ilmu Alam Nasional “di 

New Deihi. Dikatakan bahwa ,,kom 

por, matahari” ini jang merapunja 

bentuk sederhana memberikan tena 

    

Rp. 250.— s 3 » 5 
95614 157018 41884 3500 j Untugkah Tana Sekali Ini? 09 og Mb 20 Me 166930 402959 170253 : 84838 342277 326482 212524 
157893 63764 366376 Mt 150970 130904 47354 359898 101987 19284 61713 140975 mulas 246830 376710 - 24104 , 
136172 45481 316947 94os1 217448 49098 210607 1409221392721 316941258042. 50402 Ta 330960 275342 101890 
25548 289101 172300 129637 152507 101033 182742 325565 | 40346 115640 408227 275339 aa 128602 409824 129769 

375879 137955 320002 “33849 35457 301245 197613 140571195666 23006 330605 253824 Tn 53266 276413 251152 
80949 153331 397095 111873 151334 263952 287302 645061 29506 - 59754 322974 324265 : 285484 41362 51855 

192265 260028 260272 231656 48841 147885 336255 463561314197 151510 305104 78810 Ta 329693 184077 366027 
317586 343874 217353 13693 94282 114569 175977 488331333511 130116 198069 140911 (3 88 341382 76490 56342 
4a037 287143 257036 180088 231579 314223 374572 325986 | 197105 89866 214852 397794| 190801 281094 248255 211512 
106971 30467 153102 351809 293941 85376 294270 1876251 93294 365826 307219 396091/296617 124327 315966 342715 
207921 322954 186513 162414 109146 115879 347944 207421274336 321193 250649 187314)172167 139407 316555 19366 

"309142 345731 219487 80798 130751 354840 94773 132189235046 325674 67988 295401) 43626 224602 158437 15788 
41500 316700 396588 351258 67836 168152 102882 129042/142339 394794 371234 222550/107429 128253 306779 30049 

224383 349002 254357 56897 86569 265936 666881279538 111672 361068 354011266966 322372 64504 273867 
' 366163 399169 261579 105736 284969 138329 299305 366299229811 283733 145222 184985 | 184323 328125. 165538 405342 
198170” 50272 90953 353044 85904 81327 123010 160028 4243708 329932 72120 225277 331522 224089 103539 48294 
204576 77100 151965 isda7i 202342 324491 16953 319222! 107222 48098 21148 76739400193 325937 193930 409478 
23211 238729. 25713, 11020 133676 184067 . 65020 199027 68262 231555 99793 349579 “ika (Bersambung). ea 
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DE : BURKAU 
Pa Rebumel by Maan? of large Inter- 

national ( pany in Semarang 

| 
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| 

3 We Nia an airalra position tor a well-edu- 

| 

   
cated Ra, strong in English. 

153 Please reply under No.1294 to N.V. L 
5 nas 'Reklame Nasional ,Cotey", Dj. 
Pos Utara 23 Djakarta. 

  

  

manja menguntungkan bila membeli dan 
     AmnRoSOL : Paling Hg dan tjepat untuk menolong me-f 

reka jang terganggu kesehat AMIROSOL : aling mudjarab Pa tjepat untuk kembalikan » “(tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
bun jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat | (impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas z marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 

| AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
'an tidak yna sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
wak din lain-lain. Ban ukuran manapun jang Tuan butuhkan — biar bagaimana 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini | "| Ker men DT Ka BE na anna — mintalah Kegaan ban jang paling baik 
KAN Me See SA aa Rp: 25.— 2 ad MAN IN Ka eU ' untuk segala pekerdjaan. Paling baik karena tiap ban “Good- | 

DOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 4 | 3 AK Ge 3 Ea . year mempunjai telapak dan rangka jang istimewa dibentuk , 
AMIRO OLIE Obat untuk orang lelaki 2 : 2 3G AN AAN RN 2 8 untuk memberikan Kuan djumlah kilometer jang terbanjak, 

tambah kuat ....... Rp. 20.— IL sn CAP MG : BA penghematan terbesar dan peker!!jaan jang sebaik-baiknja. TERANG BULAN obat hilangkan kukul 
(djerawat) dan bikin, bersih muka...... Rp. 25.— 

TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 
KEPO 2 inai Rp. 20.— dan Rp. 10.— 

Ongkos kirim 10 

  

  

Terbikin alah h Lg 5 |A 3. AR £ 

Na abi : b A mm. 1 Yr Oi) di 1 mn . In $ t f “g 1 Pa : 5 | P 5 " 2 be 2 Li , 5 3 G3 an Hatsil2 Goodyear dibuat di Argentina, Australia, Bra- 
silia, nada, lumbia, Cuba, Irlandia, 1 i 

"KUSUMOJUD AN 95 — SOLO £ A | 5 Pa | | TN pa : As India, Pn AN ra Mexico, New Zemand, 
z O N D E R Oo p E R "£ I E 5 : 5 4 Br HA | 4 ' . P3 Reryu Prita Selain Pa Pan Pa 

Ke Tanggung bisa 'bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu ar Di | 3 Ga al Sea " yi NE jabang2, Distributir2 dan Dealer? diseluruh. dunia, 
Ke - |gmapotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta“ baik de- 

ngan garansi, boleh datang di Kami punjawumah, ongkos2 boleh 
Es berdamai. ' 

Kn TAGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 
, e KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
E: HOK AN : Petjinan, Magelang 
Bi . ENG TAY HOO Pekodjan 101, Semarang 

ga Toko Obat ENG TJE HOO Dj. Nanking 17, Madiun 
5.5. Toko TJAP KENDI Klaten 

E | Ta ba NAN Tang Du Ban a Saania B5 sn O oba j- Pemotongan atiga : 
Iu UNIVERSAL STORES Bodjong 6B, Semarang : : 1 23 ALI SPORT Di. Pulisi 30, Pontianak DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK 

Toko Obat ENG NJAN HO Petjinan 75 Jogja. t 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 58 ,, 3 
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Sweepstake Perlombaan Prestasi ,Sanatorium Kepolisian Djawa-Tengah” 550 Km| 
Diselenggarakan oleh JAJASAN SANATORIUM KEPOLISIAN 

DJAWA - TENGAH " a 
Pusat pendjual: Kantor Polisi Propinsi Djawa - Tengah £ : Rp. d, 

           
    

Perlombaan Ikatan Motor Semarang IMS jang terkenal sempurna 
Rp 5 5. Dibawah pengawasan Ikatan Motor Indonesia IMI 

- ? 130 Djuara-djuara perlombaan-perlombaan mobil. aa 
  

Karangtempel 152 — 
2 3 Fs   

    

PEMENANG UMUM KESATU Ngga PEMENANG UMUM KEDUA PEMENANG UMUM KETIGA 

              

        

   

      
    
  

  

  

  

     

    

  

    

  

  

  

  

    
      

   
       

    

  

    
  

  

  

  

          
       

    

  

       

  

    
    

  

      

  

         

     

    
    
   

           

  

  

    
1. Satu Ford Zephyr 4 door sedan ............... Rp. 63.000,— 1. Satu Fiat SERBA ANA 2 na ia Sah . 32.000,— 1. Satu sepeda-motor Hoffman 230 cc ......... Rp. 16.009,— 
2. 3 sepeda-motor Victoria 250 ce, ............ 3... 11000,— 2. salon-radio lengkap dengan Pick-Up ... ',, ' 10.000,— | - 2, » Scooter Alpino ... ip EN 8.415.— 

"35 » @sette perak-bakar Jogja untuk | 3, » sepeda-motor Jawa 250 ce 1954 ...... ,,  8.750— | 3 Sena Bataa edan 2 aa $ 
aa 12 orang lengkap ......... 35 9.000,— | 4. , mesintulis portable Princess ............ 3 2.500,— PT Se: an 5 NP Ane antara Hanan 2830, & 

Ao,  sepeda-kumbang D. M. Ko... » 3.950—| S5... arlodji tangan laki2 Eterna-matic 4. » Gramofoon pick-up Garrard ............ m1960, — E 
Setuah # m Japan " ae 1 Ta SET Ta arlodi tangan laki2 Rolex dgn datometer ,, 2.060, — i gold ring ...... 3 1.800, — 555 Radio-batterij Bye 0 ida SE 1.855, — k 

Be Nana GRAND PRIE G5 radio, Feletmaken Lo. MONTHS Mn Tenganan alat pemotret oistlander Bessa.I ...... 9520) — 6. ,, arlodji tangan laki2 Mido-datometer ... ,, 1.650,— : ai $ jang bernilai tinggi BI — Fita FESTIVAL (isu “Kolifaor. Sipits Valor — an ».- 1400,— — 7. y @Gjam-dinding luxe Kienzles............ m5 ES NKAOO,— 7. ». alat pemotret Voigtlander Perkec E ... ,, 1.535, — “ia mendapat. Oa AA Ta pu pe Mena Pap 8. ,, sepeda -wanita Simplex lengkap......... “3 1.350—' 8. ,, komfoor 2 pits Valor -............... 55 1.100,— 8. , Gjam medja Mauthe Wii... » 1.100)— : 
K Prize No... i. dari.f ai” MACKIKO KYO PE Te KEA SS.  arlodji tangan wanita Le Pares ......:.. ,, 625,—' 9. ,, sepeda wanita Diirkopp .................. e 675,— 9. y—perabot makan .ewiss..... daan 133 700,— 2 
Ben Ten F Kan 1 2 PEMER, TOSHIRO MIFUNE Pee 3. Ma Pet SUREN PA ie aaa Mat K nasi 2 Ana 600, — | 10: Radio Bare 2 625,— | 10, ,, sepeda laki2 Dirkepp ......... angan Snp Ta 675,— 5 

MA Nan ea MaBiA MORI. 4 Gerua 25 HADIAH - HADIAH 25 HADIAH - HADIAH 25 HADIAH - HADIAH 5 2 3 sa 2 5 S3 mepasia : Film Critics Ceecla » 
£ 

PT 1 TAN AR Dana Ta : Hadiah-Hadiah dapat ditihat pada Toko LAREES, Bodjong, Semarang. Mobil-mobil pada ,,HIN YOE” dan ,,0UICK”, Bodjong, Se marang. — Pendapatan untuk JAJASAN SANATORIUM KEPO. E 
PP INI MALAM Ap pa Dia : LISIAN DJATENG, JAJASAN 17 AGUSTUS, R. S. TIONG HOA IE WAN, R. S. MARDI WALUJO, KORBAN GUNUNG MERAPI 

Ea , Premiere (u. 7 tah) MI MINdIA TEA | Parria mm : mm mimi an 
" 3 £ - x 2! ja abg 3 

ke: s00-700-9.00” Aa 5: ipad CX B O"PASAR MALAM AMAL 5 53 
-—— INI 8 ! 

1 MALAM N i un At the most 3 brani 2 G0 ELERI 3 cs! : 
dangerows moment . S7. 0 ! ) 

in his life 0 PIN " A7th) nas | 
Penuh sensatie! " Ia ea ga ag -. | Wanita — DILAPANGAN NAK ana ! Mengikat! : : jang Ber- $ 

Hebat! dan | riwajat eipouba tg. 10 April s/d 10 Mei 1954 . 
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