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Uni tahun 1936 

Nan Pemilihan panitya surat2 keper 

Penerbit: 
Pp nk ara: 

Alamat 3 
Tilpon 3 

Harga Lengganan | 
Rn Tar Ta 
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nesia memb: uduhan 
katakan, tuduhan “itu 

   

“Sebab sampai sekarai 
Pemilihan belum pernah menga 
dakan pesanan kertas , aa Ll 

dimaksud oleh Mr. lusur Wib: 
SOnO. 1 : Ps 

. Panigya Pemilihan tidak mung 
kin pilih salah satu importir ker 
tas dan tidak tahu menahu sama 
sekali apa jang dimaksudkan oleh 
Mr. Jusuf. S. Hadikusumo 
takan,. bahwa tuduhan Mr 
bukan hanja dapat memb 
nama baik dari Pan 
han, tetapi dapat bera 
ngeruhkan 

       

    

    

   

    

     

  

RAPAT BIRO SOSIALIS ASI 
TAK DJADI DI BANDUP 
BERPINDAH KE RANGD: 

Sekretaris-Djender:z si Sosilis Aa 
ahwa rapat Biro jan 

kan akan diadakan di Ba 
naga tanggal 27—30 

tjul pada 
terachir ini. Ra 
dipindah ke Ra 
   

ng Panitya | 

  

   

      
      

perundingan2 antara Djepa 
an per 

Tokyo. Dia memperingatkan, 
atas 10 orang itu tidak dapat 

lah 400 djuta dollar 

  

Djepang Tolak 
Usul Indonesia 
Mengenai Pesanan 19 

Kapal2 Ketjil 
DJEPANG telah memutuskan 

menolak usul Indonesia agar se 
i|djumlah 19 kapal ketjil seharga 

ga | $ 15 djuta (dollar Amerika) jang 
dibikin di Diepang buat Indone 
sia dianggap sebagai bagian dari 

ili- pembajaran kerugian perarg, De 
ne | mikian 

ihan | dari Tokio. 
»Kyodo” mengabarkan 

Sebagaimana diketahui gabu- 
(ngan industri perkapalan Djepang 
pada bulan Maret telah memaraf 
kontrak dengan Indonesia menge 
nai buatan 19 kapal ketjil 

G |tsb. Djika fihak di Djakarta tetap 
pada usulnja jakni menghendaki 
besanan kanal itu dihitang seba 
gai pengganti dari kerugian pe- 
rang, maka tipis sekali hasil pelak 
sanaan order tsb. (Ant.) 

STAPHANOPOULOS KE PA- 
RIS DAN DJENEWA. 

Menteri Juar negeri Junani, 
Stephanopoulos, hari Selasa be- 
rangkat ke Paris untuk masngun- 
diungi sidang menteri2 L.N. NA 
TO pada hari Djum'at jad. Sesu- 

n | dah ini ia akan terus pergi ke Dje 
sewa untuk mengundjungi Kon-   perensi Djenewa. 

  

P.S.I. Perotes Keras 

P.S. : kera: PSI. menjebak bahkan tida 
Bandung dari 

perensi mana 
ent tsb tidak    

   
     

Dari. Sitara Ih 
jet Tertinggi 

SOVJET TERTINGGI Soviet 

    

Uni jang dipilih ketika tanggal 14 

nja jang pertama Nan a hari Se 

ku z2 Dasar Soviet 

aa SA Dera “tar, 
Ui, sovjet tertinggi Sovjet Uni 

terdiri Petrus beda, ialah de 
wan uni dan dewan  golongan2 
bangsa. Kantorberita Sovjet Tass . 

. ewan uni dengan suara bulat 

    

  

etudjui pokok2 tsb. 
i untu uk atjara sidang 

tjajaan dewar uni. 
. 2. Pemilihan panitya2 tetap de- 
Wan an 

3. Penjetudjuan dekrit2 presidium 
Sovjes tertinggi Sovjet Uni. « 

4. Pemilihan presidium Sovjet tei 
tinggi Sovjer Uni. 

5. Pembentukan “dewan menteri 
(5 kabinet) Sovjet Uni. 

6. Penjokongan anggaran belandja 
sg Sovjet Uni “untuk tahun 
1954, 2 : ' 

Dewan uni telah pilih panitya2 s 
rat keperfjajaan, panitya — urusan 
usul2 
landja dan panitya urusan Juar ne. ' 
geri. Sesuai dengan prosedure tetap, 
laporan tentang anggaran belandja | 
negara Sovjet Uni untuk 1954 dibi- 
tjarakan dalam sidang bersama de- 
wan uni dan dewan golongan2 bang 
sa Sovjet Uni: sesudah itu laporar 

dewan. Kemudian kedua | madjli 
adakan sidang bersama lagi untuk 
pilih presidium Sovjet tertinggi So- 
viet Uni dan untuk membentuk de. 

menteri baru. (Antara). 
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latihan Airo Club Avi 
Bandung “dilangsungkan Min pasi dilapangan, “udara 
Sastranegara oleh L. Mu 
da Surjadarma.  Djur pener- 
bang jang lulus TI orang, dianta- | 
ranja terdapat 2 wanita, sedang | 
beberapa oran ja masih ha | g lainnja m 
rus melandjutkan latihan2. 

Dua wanita itu ialah Njonja 
Wiweko dan Nona Dini. 

TRUCK MASUK WARUNG, 
7 ORANG LUKA2. 

Dari  Tjiandjur dikabarkan, 
bahwa kemarin pagi sebuah truck 
tentera telah mendapat ketjelaka- 
an pada tikungan Dea Sindang- 
laja kedesa Tjibadak (distrik Pa- ! 
tjet). Truck itu menubruk sebuah 
warung dan Page ian ka ? 
orang mendapat luka2 sedemiki- 
an rupa, sehingga perlu dirawat 
dalam rumah sakit. 

  

    

DALAM STATEMENTNJA pada hari Rebo Dewan Partai 
mempr as sikan pemerintah Indonesia jang menurut 

tidak langsungnja konperensi Sosialis se-Asia 
ipril sampai 1 Mei 1954, sehingga kon 

sung kan di Rangoon. 
an apa jang telah mendjadi sebab konkrit 

tja kon perensi 
ng mendjadi sebab ialah karena peme 
rima masuk di Indonesia wakil2 Sosia 

“ ke Colombo. 

Mengapa Wk. Sosialis Israel Tidak 
Boleh Ke Indonesia Sedang 
. Komiaform Boleh 

sedangkan Presiden Ramon Ma 
anggota Senat untuk menjetudjui tawaran D 

dalam djasa dan barang2 mo 

«pan kepada Vietnam. 
Wakil2 

  

     
rang Tawaran Kepada Negara2 Lainnja 3 

Akan Ikut Direndahkan Djuga.... 
| SEORANG  DJURUBITJA RA 

Djepang hari Rebo menjatakan 

  

penjesalannja atas berita2, bahwa. 
epang dan Philipina mengenai ganti kerugi | 

rang mengalami kesulitan? “ketika orang 1 
setudjuan terachir hampir selesai. Demikian 

mengira, bahwa per 
AFP r 

   

   

    

bahwa delegasi Djepang jg terdiri 
di harapkan untuk menunggu lama', 
g saysay mendesak kepada sebagian. 

»Djepang tidak dapat dan tidak 
akan berbuat sesuatu, akan tetapi 

“hanja menunggu dalam waktu jg 
pantas akan adanja djalan keluar 
'dari djalan buntu sekarang ini”, de- 
imikian keterangan djurubitjara tsb. 
Akan tetapi dalam pada itu djurubi 
'tjara tsb mengharapkan mudah2ar. 
pemerintah Philipina bersedia me- | 
nanda-tangani rentjana persetudjuan 
dasar pada kira2 tgl. 24 April dan 
kemudian berusaha mendapat perse- 
tudjuan Senat Philipina. : 

| Dalam pada itu Duta Djepang-ai 
Indonesia jg melakukan “ perundi 

ingan dengan pemerintah Indonesia 

pada hari Rebo kemaren: direntjana 
kan datang di Tokyo dengan mem- 
bawa tuntutan ganti kerugian pe- 

rang dari pemerintah Indonesia. Dij 
duga bahwa -rintangap didalam pe- 
rundingan dengan Philipina ini akan 
memaksa pemerintah Djepang un- 
tuk menindjau kembali 
mendekati tuntutan2 jg sama dari 
negara2 Asia Tenggara  lainnja se- 
perti Indonesia, Birma dan Viet- 

nam. Pemerintah  Djepang merasa 

Kementerian Luar Negeri . 

kabarkan dari | 

usahanja | 

  

ANGGAUTA '$S. P. 

    
   

    

     

  

Ss. 

    

    
TAHUN KE IX No. 58. 

  

Dalam gambar ini kelihatan Tan 
London, dimana mereka baru sadja 

Foster Dulles dan A nthony Edep'di 

sebagian besar membitjaraka, mengenai perang di Indo-China. 

      

  

mengadakan perundingan, dan jang 

  

Peringatan Hari Kartini itu jang 
dan Walikota Djakarta Raya Su 
Indonesia Raya dan kemudian be 

raikan sedjarah kebangunan wani 

.   Ibahwa ,,berhasilnja” — pembitjaraan2 
“di Manila jg diduga merupakan pe- 
rundingan jg tersulit akan ' membe- 
narkan bahwa perundingan2 jg lain 
akan lebih mudah terlaksananja. 

(Setelah menundjukkan maksudnja 
jg djudjur untuk membajar ganti ke 
rugian perang di Manila,  Djepang” 
diduga dapat memaksa negara? lain 
menunggu. Djepang pernah membe 
ritahukan, bahwa djumlah seluruh 

inja jg akan diberikan kepada Phiii 
pina adalah 400 djuta dollar. Dje 
pang sebetulnja akan ' menawarkan 
kepada Indonesia separonja, kepada 
Birma seperempatnja dan seperdela- 

| Kementerian Luar Negeri 
.pang telah merentjanakan. untuk 

: Mo n d ar- M a nd ir ? “ membajar kembali pindjaman2 mili 

Didalam state - 

itu di Bandung tetapi di 

»Pedoman” dalam -pada itu 
mendapat keterangan jang dito 

Jak visanja untuk mengundjungi 
Indonesia “ialah delegasi2 “dari 
Vietnam, Yugosiavia dan Peran- 

His. 
Dalam statement PSI tsb ha 

aja dikatakan pihak Pemerintah 
telah mengemukakan pelbagai 
alasan formalistis untuk meno- 
lak kedatangan anggauta konpe 
rensi Sosialis Asia  seedangWan 
menurut PSI tjukup diketahui 
wakil Kominform beberapa kali 
mondar-mandir mengundjungi In- 
donesia, malahan wakil2  Komu | 
nis Australia Aerons beberapa ka 
li membantu rapat2 agitasi PKI 
dan kini djuga ada di Indonesia 
suatu delegasi Djerman Timur 
jang negerinja belum lagi mem 
punjai hubungan resmi dengan 
Indonesia. Demikian PSI menurut 

Mendjaga hubungan baik 
dgn. negara2 Arab. 

Selandjutnja didapas  keterangar. 
bahwa bekas wakil P.M. Prawotc 
Mangkusasmito dari Masjumi merz 
sa heran mengapa pemerintah tidal 
memberikan visa kepada para pese: 
ta itu. : 
Dalam hubungan ini sepandjang 

keterangan jg kita peroleh menjata: 
kan, bahwa penolakan pemerintat 
terhadap delegasi dari Israel itu d' 

dasarkan atas pertimbangan untu! 
mendjaga perhubungan jg baik dgn 
negara2 Arab. Dalam soal ini djus 
tru adanja misi goodwill Indonesi: 

PP mp gita anggaran be ke negara2 Arab jg baru sadja kew 

! bali ke Indonesia, dibawah .pimpi- 
nan Harsono Tjokroaminoto. 

Djustru dengan 'itu dikewatirkan. 
bahwa adanja utusan dari Israel 'itt 
akan menjinggung perasaan bangsa2 
Arab, hal mana dapat merusak hu-/ 
bungan baik jg ada antara Indone-: 

tadi akan dibitjarakan oleh masing? Fsia dan negara2 Arab tsb, 

bahwa sekarang ini persoalan anta- 
ra Israel dengan negara2 Arab se- 
dang hangay kembali. (Antara). 

“ICHOU EN LAI PIMPIN DELE 
'GASI RRT KE DJENEWA. 
Radio Peking malam Selasa 

rim sebuah delegasi ig terdiri dari. 
4 orang ke konperensi Dienewa, 

u jang akan dimulai tgl. 26 April 
ad. Delegasi ini.akan diketuai 

oleh perdana menteri merangkap 
menteri luar negeri RRT, . Chou 

En Lai. Anggota2-nja ialah tiga 
orang wakil menteri luar negeri 
RRT Chang Weng Pien, Wang 
Chia Hsia dan Li Kenurg. 

SALAH BEN YOUSSEF 
DI INDIA. 

Pemimpin Tunisia Salah Ben 
Youssef jang baru2 ini mengun- 
djungi Indonesia, kini ada. di 
New Delhi. Minggu jang lalu ia 
telah mengadakan pembitiaraan 
dengan Perdana “Menteri Nehru 
dan pemimpin2 India lainnja. De 
mikian diwartakan oleh Perwaki- 
lan Tunisia di Djakarta. Salah 
Ben Youssef dalam minggu in 
akan berangkat dari New Delhi 

adakan pembitjaraan dgn negara2 

lebihz- 

menjiarkan bahwa RRT akan ki- 115 menghadzp 16 Apri adalah 

ini 

(ter Djepang di Siam, import Italia gerakan? diluar negeri seperti um. 
sebelum perang, pindjaman?2 kepada 
Perantjis dan Inggris dan pindjaman 
listrik kepada Amerika Serikat jg se 
muanja berdjumlah. 200 djuta dol- 
lar. j . ! 

Djumlah seluruhnja dari ganti ke 
'rugian dan pembajaran kembali pinj 
#djaman perang kira2 sebesar 1 mii- 
jard dollar, dan dapat - dibajar da: 

.lam waktu antara 5 sampai 20 ta- 
hun. Djepang pun berdjandji kepa- 
da Amerika untuk membajar kem- 
bali sebagian dari bantuan sesudah 
perang jg diterimanja dari Amerika 
Serikat sedjumlah  2.500.000.000.— 
dollar. , 

“ Tawaran2 sementara untuk pem- 

bajaran kembali itu berdjumlah 700. 
000.000,— dollar dalam waktu 35 
tahun. Demikian berita AFP dari 
Tokyo. (Antara). 

Untuk Hilangkan 
Ketakutan 1Ihd. 
Bahaja? Atoom 

LEWIS STRAUSS, ketua Pani 
tia Tenaga Atom Amerika Seri- 
kat, hari Senen malam mengata 
kan bahwa suatu usul untuk meng 
adakan konverensi antara para 
sardjana atom sedunia dalam ta 
hun ini, kini sedang dipeladjari. 
Strauss berbitjara dimuka ,,De- 

| wan masalah2 dunia.” 

  

Eisenhower telah meminta kepa 
da salah satu dari perhimpunan2 
sardjana2 Amerika untuk menje 
lenggarakan konperensi sematjam 
itu dengan tudjuan untuk mem 
pertjepat hilangnja ketakutan2 pe 
merintah2 dan rakjat2 terhadap 
bahaja2 atom. Dalam pada itu 
kini belum ditetapkan tanggal se 
fjara pasti bagi komperensi itu. 
Dapat ditambahkan bahwa fiki- 
ran tentang hal ini timbul sesu 
dah Konperensi Berlin, setelah di 

sahabat. Demikian Strauss. 
(Antara) 

KONGRES N.U. DI SURABAJA. 
Kongres Nahdlatul Ulama, me 

purut kabar jang kita peroleh, 
akan diadakan dalam bulan Djuli 
tahun ini di Surabaja. Berhubung 
Gengan ifu, maka pada malam tg. 

srafu rapat telah dibentuk Pani- 

Dje- kan .,aksi massaa?”. Untuk mendje- 

la mengatakan bahwa presiden | 

Pertemuan kaum wanita itu men- 
tjapai puntjak kesungguhan tapi jz. 
tidak menghilangkan sifat kemeriati- 
an, tatkala Presiden Sukarno disam- 
ping menjatakan  kegembiraannja 
memperingatkan pula bahwa ,.axsi 
massaal” jang akan diadakan ole 
perkumpulan? wanita untuk mem- 
berantas buta huruf dan penerangat 
tentang kesehatan, harus dirobah si- 
fatnja dan didjadikan ,,massa aksi” 
sehingga massa sendirilah jang bei- 
gerak. 

Presiden ip perbeda- 
an ..aksi massaal” dan ,,massa aksi” 
dan mengatakan, bahwa jang lebih 
tepat adalah ,,massa aksi” dan bu- 

laskan, bahwa ,,massa aksi” lebih 
tepat, Presiden mengambil tjonte 

pamanja di Djerman sewaktu Hitler 
berkuasa dan revolusi Perantjis. Ge- 
rakan di Djerman dan di Perantjis 
itu bukan ,,massa aksi”, oleh karena 
massa hanja dipergunakan oleh ka- 
um burdjuis untuk mendapat hak2 
dari kaum feodaal. 

Presiden  mengandjurkan, harus 
ada ,,massa aksi” untuk massa dan 

agar- dari wanita jang berkedudukan 
tinggi suka memberi dan menggerak- 
kan massa dalam kantjahnja sesuatu 
ichtiar sehingga achirnja massa sen- 
diri jang bergerak. 

Sebagai penutup pidato sambutan- 
nja, Presiden menjinggung soal ke- 
adaan politik dewasa ini jang penuh 
pertentangan dan meminta kepada 
kaum wanita supaja turut memban- 
tu mendjernihkan suasana, agar 
udara pemilihan umum dewasa ini 
mendjadi harum semerbak oleh ici- 
liar dari kaum. wanita, jang oleh 
Presiden disebut sebagai  bungu2 
bangsa. 

' Pertemuap diachiri dengan menja- 
njikan Lagu Kartini,  menjerahkan 
Bunga Kartini dan memperkenaikan 
wakil2 dari organisasi wanita kepa:! 
da Presiden Sukarno. Patut diketa- 
hui, bahwa Ibu Sukarno twak meng 
hadliri pertemuan tersebut oleh ka- 
rena kesehatannja terganggu. 

NEHRU MENGHAMBAT PE- 
NJELESAIAN MASALAH 

KASHMIR? 

Perdana menteri Pakistan, Mo 
hammad Ali, hari Senen menuduh 
bahwa Nehru-ah jang bersalah 
dan ig menghambat penjelesaian 
masalah sengketa Kashmir jang 
sudah bertahun2 itu, karena Neh 
ru menentang pemberian bantuan 
militer A.S. kepada Pakistan. 

Pendirian. diatas dikemukakan 
nja dalam sidang Parlemen. 

AA : (Antara) 

A. S8. . BERMAKSUD UNTUK 
MEMBUNUH  PERANTIIS: 
KATA RADIO PEKING. 

Radio Peking jang terus-mene 
rus menjerang politik Amerika 
Serikat jang bertalian dengan Kon 
perensi Djenewa jad. dalam wak 
tu jang achir2 ini, hari Rebo, 
mengatakan bahwa A.S. bermak 
sud untuk ,,membupuh”  Peran- 
fjis. Dikatakannja bahwa  A.S. 
bermaksud untuk memaksa Peran 

  
  (ia Kongres Partai Nahdlatul Ula- 

ma ang ke 20, jang” dip'mpin 
oleh Muh. Nur A.G.N. 

DARI KEMAJORAN pada hari 
Rebo pagi telah berangkat delapan 
anggauta . delegasi produsen dan pe 
dagang karet Indonesia jg akan tu- 
rut dalam konperensi antara wakil? 

.fibak produsen, pedagang dan kon- 
'sumen (paberik) karet alam dari 8 
fihak jakni Rubber Traders Associa- 
tion, Rubber Manufactures Associa 
tion Amerika Serikat, wakil2 Mala- 
ya, Indonesia, Thailand, Sailand 
dan penindjau2 dari United King 
dom dan Nederland. Konperensi ma 
na berlangsung di Singapura. 

  
Konperensi seperti ini baru perta 

ma kali ini diadakan, hal mana me 
inandakan sedemikian tadjamnja sai-   

r 

1 5 

  fjis terus ,,menumpahkan darah” 
untuk kepentingan A.S. dengan | 
diteruskannja peperangan di Indo 
tjina. (Antara) F 

ngan jg dihadapi karet alam dari p2 
da karet sintetis. Dari kalangan de- 

legasi Indonesia dikemukakan peng 
harapan mudah-mudahan konperen. 
si ini dapat mendjadi langkah perta 
ma kearah perbaikan posisi karet 
alam dihari depan. 

Pokok. persoalan dalam konperen- 
Si — demikian kalangan tsb — ia- 
lah pihak pedagang karet alam meng 
inginkan agar produsen dan export: 

teur di Asia Tenggara jg kurang me 
ngindahkan standard tentang mutu 
dan pembungkusan ditetapkan | oleh 
Rubber Manufacturers Association 
dan lekas diambil tindakan. 

Rupa2nja soal ini bagi pihak Si- 
ngapura menimbulkan keluh kesah 

  
  

Ka ar aa LA PX Le mob meme iaaaNA 

- ii ka mdonaa 

nk rn ha ae ac baka 
# 

ntar Oon 

Mean ce Maba an 

nmr 
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Wanita Spj. 
nihkan Suasana Politik! 
Wedjangan Presiden Pada Hari Kartini | 

KAUM WANITA DJAKARTA dari berbagai golongan ma- 
sjarakat Selasa malam telah berkumpul di Istana Negara dalam 
suatu pertemuan untuk memperingati Hari Kartini tg. 

nj. Kartowijono dan nj. Maria Ulfah Santoso sebagai wakil Kong- 
res Wanita Indonesia serta Walikota Sudiro pada pokoknja mengu- 

diadakan dan rentjana gerakan jang akan diadakan dikemudian hari. 

duga | kk. seberapa - Me AN 

kini telah menundjukkan gedjala 

Ikut Djer- 

21 April 54. 
dihadliri oleh Presiden Sukarno 

diro dibuka dengan menjanjikan 
r-turut2 berbitjara nj. Tambunan, 

ta Indonesia dan usaha2 jang tlh 

Nelajan Kor- 
ban Bom-H 

Djumlah Sel2 Dim Sung- 
sum Telah Berkurang: 
Diduga Akan Meninggal 

SALAH SATU dari 23 orang 
nelajan Djepang korban ledakan: 
atom di Bikini hari Selasa dinja 
takan dalam keadaan sangat pa- 
jah, dan salah seorang dari dok- 
ter2 jang merawatnja mengchawa: 
tirkan bahwa ia mungkin akan 
meninggal dalam 10 hari ini. 
Korban tsb. ini, jang semula di 

tak se pa  keadaannja, 

ig membahajakan ditulang2-nja jg 
mengandung sungsum. 

Djumlah sel2 dalam sungsum | 
nja telah berkurang mendjadi 
8000.- Para dokter menerangkan 
bahwa djumlah ini sudah dekat 
pada keadaan jang menewaskan, 
karena 6000 adalah batas antara 
mati dan hidup. Menurut. para 
dokter itu sebab mengapa keada 
an korban itu mendjadi begitu 
dielek ialah karena sinar2 gamma 
dari debu radioaktif telah menem 
bus sampai kesungsum dalam 
waktu dua minggu ketika kapal 
jang ditumpanginja berlajar dari 
dekat Bikini ke Djepang. (Antara) 

Bahasa Res- 

mi Pakistan: 
Utk 20 Th Tetap Bahasa 
Inggris: Kemudian Bhs. (besar djuga tidak dimiliki 

Benggali Dan Urdu 

LIGA MUSLIMIN, partai jang 
mempunjai suara terbanjak mut- 
lak dalam Madjelis Konstituante | 
Pakistan, dalam rapat partai pa | 
da hari Selasa malam memutus 
kan di Karachi, bahwa hahasa 
Inggris akan tetap merupakan 
bahasa resmi dalam waktu 20 

  

  

sn nanang 

Dan 

Tetap 

Lan 

wan dkk. jg tidak menjetudjui kebi 
djaksanaan ' Menteri Perekonomian 
ditudjukan kepada tindakan Menteri 
Perekonomian jg tidak tegas, tidak 
menurut suatu 

dan disediakan dulu, sedang 
Kementerian Perekonomian belu 
pernah dikemukakan suatu perumu- 
san mengenai perobahan 

nasional, jg berakibat kaburnja tu- 
djuan usaha, demikian Menteri Per- 
ekonomian membuka keterangannja. 

Oleh Menteri dikemukakan bhw 
sekalipun - dasar2, sifat dan tjorak 
tertentu daripada struktur ekonom: 

telah mengetahui 

dengan struktur 
tersebut. 

ekonomi nasional 

Dikemukakannja beberapa tjo- 
rak dari ekonomi pendjadjahan, 
jang pokoknja ialah bahwa peme 
rintah kolonial mempertahankan 
sifat ,,eenzijdig agrarisch” daripa 
da perekonomian negara, sehing 
ga industri sangat kurang dan 
sebagian besar kebutuhan rakjat 
dan negara harus didatangkan 
dari Juar negeri, sampaipun be- 
ras. Karena sifat tsb., perekono 
mian negara sangat tidak stabil, 
terombang-ambingkan oleh harga 
harga barang ekspor diluar nege 
ri. Selandjutnja segala usaha pen 
ting  didjalankan “oleh bangsa 
asing, terutama Belanda, sedang 
tingkatan hidup rakjat rendah 
sekali. Dibawah pemerintah pen 
djadjahan segala sesuatu kebidjak 
sanaan ekonomi selalu  memen- 
tingkan serta menguntungkan ne 
geri pendjadjah itu. Akibat ialah 
bahwa dengan segala kekajaan 
sumber2 alamnja sekalipun, rak 
jat Indonesia termasuk bangsa jg 

| terendah. pendapatan “nasionalnjz 
per capita. 

Ekonomi kolonial harus 
berachir. 

Dengan terbentuknja pemerin- 
tahan nasional, maka ekonomi 
kolonial itu harus berachir. Me 
ngingat struktur ig kita warisi, 
Gemikian Menteri Perekonomian, 
maka segala usaha pemerintah di 
fudjukan kearah perobahan struk 
tur ekonomi kolonial mendjadi 
struktur ekonomi nasional. Sisa2 
kolonial jang masih harus dile 
njapkan misalnja: 

2. Sebagian besar dari perda 
gangan, sampai mengenai perda 
gangan ketjilpun, masih sebagian 
besar dalam tangan asing. b. 
Perhubungan, urat nadi guna ke 
hidupan bangsa, itupun masih 
dalam tangan perusahaan2 asing, 
terutama mengenai hubungan dari 
pulau ke pulau. c. Pengolahan 
pertambangan kita masih djuga 
dalam tangan asing sebagian be- 
sar. d. Pabrik2 jang penting dan 

oleh 
bangsa kita. 

Perusahaan2 batik nasio- 
nal dalam GKBI. 

Mengenai soal distribusi cambrics 
Menteri mengatakan, bahwa distri- 
businja disalurkan melalui GKBI 

Idimana tergabung sebagian besar pe 
rusahaan2 batik nasional.  Pemerin 
tah menganggap cambric 42” — 44"   tahun. Dan masa waktu 

ini, Pakistan akan mempunjai 2 
bahasa resmi, jaitu Dania a Urdu 

Bahasa Bengali itu diperguna 
kan oleh 42 orang duta dari 76 
djuta rakjat Pakistan, sedangkan 
bahasa Urdu diakui sebagai baha 
sa semua orang Muslimin di Pa 
kistan, meskipun asal bahasa itu 
dari India, jaitu dari Uttar Pra- 
desh. Keputusan itu masih harus 
disetudjui oleh ' Madjelis  Konsti- 
tuante dan nanti akan dapat di 
siahkan oleh UUD ig kini sedang 

#dirundingkan. (Antara) 

PENDJAGAAN KEAMANAN : 
Di DJENEWA 

60 Orang detektif dan 200 ang 
gota polisi kini sedang mengada 
kan persiapan untuk melindungi 
bara diplomat jang berkumpul di 
Djenewa untuk  merundingkan 
masalah2 Korea dan  Indotjina. 
Disamping itu para anggota tenta 
ra Swiss akan mendjaga kesela 
matannja para pemimpin dele- 
pasi2 jang tinggal dalam villa2. 

sedangkan fihak Sailan pun mendja 
lankan tjara2nja jg berbeda dari pa 
da jg dikehendaki oleh standard 
R.MLA. itu, 
Dalam pada itu sheets bikinin Pa 

lembang djuga mendapat kritik, di 
katakan sering kali sheets Palem: | 
bang masih basah hingga mendjadi 
rusak dalam pengangkutan. 

Kalangan tsb menjesalkan, kare- 
na hingga delegasi itu berangka, be 
lum diperoleh kepastian apakah re- 
milling akan mengirimkan wakil se 
hingga dalam soal jg penting itu 
akan dapat dipetjahkan, Selandjut- 
nja kalangan tsb mengemukakan pi 
hak pemakai (ig dimaksud R.M.A,) 

(samenstel- mementingkan susunan 

sebagai bahan dasar perindustrian 
batik ig pemakaiannja sanga, terba 
tas pada bedrijfsgroep tsb. Sampar 
kepada pembentukan JPBP import 
dan perdagangan daripada cambrics 

adalah bebas sehingga para produ 
cen batik banjak sekali tergantung 

kepada pedagang2 dan seringkali di 
rugikan karena manupulasi dari pa: 
da pedagang2 tsb. Monopoli politik 
dari pemerintah terutama sekali di 
tudjukan kepada  voorziening cam- 
brics bagi para produsen sehingge 
dapat continue dan harga distribusi 
dapat diatur sebaik2nja. Hasil dari 
pada politik tsb adalah bahwa: 

a) karena import berada dalam 
satu tangan, maka posisi  terha 
dan produsen cambrics diluar ne 
geri (Djepang, Belanda dan India) 
sekitar harga, kwaliteit dan leve- 
ring dapat diperbaiki dan diper- 
kuat dan djumlah merk dapat di 

batasi. : 

b) dengan memakai bedrijfs- 
groep (G.K.B.I. beserta primaire 
cooperatienja) sebagai alat distri- 
busi, maka supply cambrics kepa 

Bagaimana Menghadapi Konkurensi Karet Sintetis? 
ling), bukannja rupa luar daripad: 
karet alam. Padahal hingga seka 
rang untuk menetapkan mutu ka 
ret alam masih diambil sebagai pa 
tokan rupa luar, 

Untuk menghadapi saingan karet 
sintetis jg dilever dengan sifat2 js 
dikehendaki oleh pemakai produsen 
kareg alam harus berusaha untuk 
meninggalkan tjara2 lama. Ini diper 
lukan tindakan2 drastis dari semua 
pihak partikelir dan Pemerintah se- 
suai dengan urgensi untuk memper 
tahankan karey alam terhadap pro- 

dukt sintetis itu. Demikian kala- 
ngan delegasi karet Indonesia mene 
rangkan kepada ,,Antara”, 
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Melalui GK 
Supply Cambrics Bisa Continue 

arga Bisa Geniveleerd — Larangan) 
Tekstiel Dengan Batikmotieven 

Berlaku 
Beberapa Tjuplikan Keterangan Menteri ' 

Perekonomian 

DALAM SIDANG PARLEMEN pleno terbuka pada Selasa 
siang, pemandangan umum mengenai usul mosi K. H. Tiikwan 
4 jumi) dkk. jang maksudnja tidak mempertjajai kebidjaksana 

Menteri Perekonomian didahului oleh keterangan Menteri Per 
ekonomian Mr. Iskag Tjokrohadisarjo. 

| pada pokoknja membantah pendapat para 
pemerintah tidak mempunjai rentjana jang tegas tentang usaha 
merobah struktur ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional, 

Keterangan Menteri itu 
pengusul mosi bahwa 

“Inti-sari daripada mosi K.H. Tjik- Nda para produsen batik dapat di 
atur setjara continue dan harga 
nja pun dapat ,,geniveleerd” se 
tjara berangsur-angsur dgn tudju 
an Stabilisasi harga untuk eind- 

rentjana jg teratur producten jg berarti keuntungan 
olen | bagi konsumen. 

c) para pedagang cambries jg 
struktur j biasa import bahan itu dari Juar 

ekonomi kolonial mendjadi struktur | negeri masih diberi kesempatan 
untuk bekerdja sebagai handling- 
agent dari J.P.B.P. setjara ber- 
ganti2 sehingga merekapun 'sedi- 
kit-dikitnja dapat mengenjam se 
kedar komisi untuk djasanja. 

Larangan pemasukan tekstil jg ber 
nasional sukar ditegaskan sedjelas2- sjorak batikmotieven hingga kini te 
nja, akan tetapi sebenarnja siapapun rap berlaku untuk memperlindungi 

apa jg dimaksud perusahaan2 tekstil didalam negeri. 

Dalam penglaksanaan peraturan 
ini dialami kesulitap berhubung dgn 

pedagang dengan 
pemasukan sebagian - dari  matjam 
tekstil ini. Tindakan2 seperlunja te. 
lah diambil untuk mentjegah  teru- 
langnja hal demikian “dan “untuk 
mengatasi kesulitan diputuskan bah- 
wa semua . stock dan  djumlah2 

dalam perdjalanan diambil over. da- 
ri importir oleh JPBP. 

Pendjualan akan didjalankan den. 
teratur oleh JPBP dalam hal ini d 
bantu oleh GKBI dengan  maksua 

harga2 kain batik tidak digontjang- 
kan. 

EDISI POS. 
   

  

lEkonomi Kolonial Harus Beriichir 
  

Vietnam Emoh 
Djadi Korea II 

GUPERNUR Vietnam Utara 
Nguyen Huu Thy Selasa j.I. mem 
berikan komentar terhadap kes 
mungkinan bahwa Amerika Seri 
kat akan bertjampur tangan dim. 
peperangan di Indotjina. Dalam 
tanjadjawab dengan AFP tadi, 
Nguyen Huu Thy menpersngkan 
bahwa Vietnam tidak ingin men 
djadi Korea ke-2. 

Menurut sangkaannja, Amerika 
Sertkat tidak akan ambil keputu 
san untuk bertjampur tangan, apa 
bila pasukan2 RRT tidak melaku 
kan “intervensi setjara besar2-an. 

Mengenai konperensi Djenewa, 
dinjatakannja bahwa ia tidak ter 
lalu optimistis mengenai kemung 
kinan2-nja untuk mentjapai hasi!” 
baik. Kemungkinan tipis pula un 
tuk . mengadakan perundingan 
langsung dengan pihak Vietminh, 
kata Nguyen Huu Thy. (Antara) 

Kata Nixon: 
A. S. Dapat 'Setudjui 
.Perdamaian Jang Ter- 
hormat” Di Indo-China 

WAKIL PRESIDEN Amerika, 
Richard Nixon, malam Selasa ka 
takan bahwa - Amerika Serikat 
akan menjetudjui suatu ,,perda- 
maian jg terhormat,” tetapi akan 
menentang sikap jang berarti me 
njerah di Indotjina. Dalam suatu 
djaman berkenaan dengan - hari 
ulang University of Cincinnati, 
selandjutnja dikatakan bhw. men 
teri luar negeri John Foster Dul- 
les pergi ke Djenewa untuk meng 
usahakan suatu ,,penjelesa'an jp» 
damai dan terhormat” di Indotji- 
na, akan tetapi Dulles: akan me 
nolak dengan keras setiap penje 
lesaian iano berarti menjerah di 
Indotjina, demikian Nixon. 

(Antara) 

  
  

Amerika AkaniTen tang 
Tiap Usaha :Sovjetf! 

Utk Djadikan Konperensi Djeneva Kon- 
erensi 5-Besar—D) 

A.S. Tidak Terlibat” Dalam Pengakuan # 
Diplomasi Thd 

Im Konp. Djeneva 

RRT— Beberapa 
Pernjataan2 Dulles 

MENTERI LUAR NEGERI 
Dulles malam Rebo mengatakan, 

Amerika -Serikat John Foster 
bahwa dalam konperensi Djene 

wa j.a.d. Amerika Serikat akan menentang setiap pertjobaan dari 
Sovjet Uni, untuk merobah yerun dingan mengenai Asia mendjadi 
suatu konperensi 5-Besar. alam pernjataannja kepada pers di 
Washington tadi, Dulles menjata kan lagi bahwa dalam konperensi 
Djenewa itu tidak terlibat pengakuan diplomasi Amerika 
terhadap RRT. Diterangkannja 
perdamaian dipulihkan di Indotjina, tetapi ,,dengan sjarat2 
terhormat, jang sesuai dengan ke merdekaan Vietnam, 
Kambodja.” 

3 

Embargo Pukulan 
Hebat Bagi 
Hongkong 

HONGKONG menerima puku 
lan hebat sebagai akibat dari em- | 
bargo Amerika terhadap RRT, 
demikian dinjatakan oleh F. P. 
Franklin, direktur dari ,,China 
Morning Post” jang terbit di 
Hengkong, di Singapura, Ia ber 
bitjara dalam pembukaan pabrik2 
tjabang di Singapura dari organi- 
sasi2 industri Hongkong pada hari 
Selasa. 

Franklin berkata Amerika Serikat 
hendaknja dapat lebih mementing- 
kan masalah2 jg dihadapi oleh ape 
jg disebutnja ,,demokrasi2 jg ada” 
— hal mana Singapura dan Hong- 
kong merupakan dua buah ,.tjontoh 
ig gemilang” — dari pada terlalu 
takut untuk mengirimkan sendjata? 
termasuk bom2 atom dan za air. 
Selandjutnja ditambahkannja bagai- 
mana sedikit orang Amerika jg: me 
nginsjafi betapa pentingnja keduz 
buah koloni itu sebagai apa jg di sc 
butnja .,tjontoh demokrasi dan ke- 
merdekaan”, 

Seterusnja Fa menjatakan bahw: 
dipulihkannja perdagangan dengar 
Tiongkok setjara tidak terbatas akar 
mendapat sambutan jg baik sekal 
dari masjarakat pengusaha Hong: 
kong. (Antara). 

»KAPTEN” T.LI. MATI 
KENA TEMBAK. 

...Pada tg. 15 April djam 18.00 
TNI Bn. 313 Cie III telah ter 
libat dalam pertempuran dengan 
eromboian T.I.I, “di kamnung 
ngklek desa Sindanglaka ketja. 

matan Karangtengah kawedanan 
Tjiandjur selama 30 menit. Keru 
gian gerombolan 3 ora mati 
diantaranj: storang ,,Kanten” 
TI. Be Gp Baen 1 Pala 
1 Pisto 1 a an 
dokumen2 dapat dirampas. 

53 RUMAH BAN 1 LANGGAR 
TERBAKAR HABIS, 

Dikampung Tjipangaur desa Arg. 
pura kewedanan Djasinga kabupater 
Bogor tanggal 16 djam 03.00 malai 
telah terdjadi kebakaran besar jang 
mengakibatkan 53 rumah dan 1 lang 
gar musna, Kerug'an kurang lebih 
Rp. 122.700 dan 241 djiwa tidak 
mempunjai tempat tinggal. Pada tg! 
17 April Jajasan Kes. Sosial telah 
menjampaikan beberapa puluh po- 
tong pakaian, sedang Djawatan So- 
sial telah membagi-bagikan Rp. 30,— 
untuk tiap orang. Sebab2 kebakaran 
kini sedang diselidiki, 

rikat 
bahwa A.S. akan berusaha supaja 

jang 
Laos dan 

Mengenai Korea, Dulles berkat: 

bahwa A.S. datang dikonperensi Dj: 
newa dengar tekad bulat untuk ber 
usaha dengan iktikad “baik supaja di 
bentuk negara Korea jg bersatu dan 

(merdeka. Kalau Korea bisa di pei 
'satukan dan dimerdekakan melalu 
|djalan damai, maka akan lebih mv 
|dahlah memulihkan “perdamaian c 
Indochina. : 

Dulles menerangkan bahwa ,,ad 
bukti2” jg menundjukkan bahwa Sc 
vjet Uni mungkin “akan - mentjob 
merobah konperensi Djenewa mei 
djadi suatu hal jg berkjinan dari p 
da apa jg telah disetudjui dalam ko 
perensi 4 Besar di Berlin. Konp: 
rensi Djenewa bukan Konperensi ' 
Besar, dan bukan pula  dimaksu: 
kan untuk mempeladjari soal2 int 
nasional pada umumnja, kata Du 
les. 

Dulles bentangkan poli: 
tik A.S. kepada 19 negar: 

Sebelum mengeluarkan statemen: 
kepada pers tadi, Dulles mengadi: 
kan pertemuan dengan wakil2 dip! 
masi 19 negara, ialah negara2 jg d 
lu ikut berperang pada pihak Ser 
kat di Korea dan negara2 jg mend: 
pat undangan Dulles  supaja .turu 
merundingkan pembentukan perse 
tudjuan anti-Komunis di Asia Ten 
gara & Pasifik Barat. 

Djalannja pembitjaraan sangar d 
rahasiakan, tetapi menyrut dugaar, 
Dulles telah membentangkan garis? 
besar politik Amerika Serikat terh: 
dap Korea dan Indochina, .dengai 
kata2 jg sangat djelas, terang2an 
hampir kasar”, 

.Jang mendjadi dasar dari per 
patran Dulles dalam pertemuan 
tadi, kabarnja ialah niat Amerika 

Serikat supaia Indotjina djangan 
sampai djatuh ketangan Komunis, 
an . Ape Amerika Seri 
kat, kalau Indotjina djatuh, maka terbukalah Dit erbang Asia 
Tenggara bagi ,,kaum Komunis” 
dan achirnfa terbuka pula Die 
Hari bagi mereka. Kalau ini ter djadi, Amerika Serikat sendiri ter 
antjam setjara langsung. (Antara) 

KONGRES WARTAWAN SE- 
DUNIA DI BORDEAUX. 

Waki2 dari kira2 20 negeri akan 
hadir dalam Kongres Wartawan Se 
dunia, jang akan diadakan di. Bor- 
deaux dari tanggal 25 April sam- 
pai 1 Mei jd, Ketiuali wakil? ter 
sebut tadi, akan hadir pula utusan2 
dari sedjumlah organisasi internasio- 
nal. Diantara negeri2 jang akan di- 
wakili dalam Kongres 1954 dari 
“Internasional Federation of Jour- 
nalists” (Gabungan Wartawan Inter 
nasional) tadi, terdapat Amerika Se 
rikat, India Denmark, Swedia dan 
Norwegia,   
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N. v 4 Perseroan Dagang 

'APANULI 
IMPORTERS —— EXPORTERS COMMISSION AGENT. 

GUM BENJAMIN FACTORY & 

Alamat tetap sedjak 1 MAART 1954 
— Yjabang Semarang: 

— PURWODINATAN 1II/14 Tel. 1301 

| Cable address: PEDETA SEMARANG 
3: 200 BANK - ESCOMPTO BANK N.V. SEMG. 

Head Otfice 2 SIBOLGA DJL. PERNIAGAAN 38 Tel. 52 

Mrandkesi 2 £ MEDAN DJL. PERDANA 42 Tel. 2250 

' DIJAKARTA : DJL. TIANG BENDERA G9 Tel. 840/Kota 
SURABAJA : DJL. GAMBIR 6 Tel. Utara 3623. 

Png Kapital: | 

3 100”/, Warga Negara Asli 
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ALAMAT UNTUK: 5 

Beladjar mengemudikan ken- 
daraan BERMOTOR 

sampai mendapat Rijbewijs A. B. C. C terbatas dan D. 

— jalah:  PONTJOL 70 — TELP. 704 - SEMARANG. 
Para Peladjar wanita dibawah pimpinan Instruktrice 
(Pelatih wanita ) 

  

  

  

Alamat untuk obat-obatan dari pendapatan jang paling baru: 

BIMA APOTHEKEN N.V. 
'3 SETERAN 42 — Tel. 204 — SEMARANG 

' Apotheker: Drs. Kho Han Y ao.     
SPEDA BERMOTOR 
»sMOBYLETTES De Luxe 

MODEL 1954 

“ AKAN SIGRA DATANG LAGI 5 

# MULAI SEKARANG TRIMA PESENAN TERBATES 

# DJANGAN SAMPAI KETINGGALAN. 

SIAPA TJEPET TENTU DAPEI! 

DEALER : 

3G »DE EXPRESSE” 
GG. PINGGIR 82, TILP. 1480 -484 SEMARANG. 
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Nafsu Besar Tenaga Kurang!” 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehosa) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe: 

rut Kembung, Kepala Pusing2. Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta . 
ngan dingin, Semut-semutan. pikiran tidak tetap dan takut2, Djantunt 

berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 

OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL”. : 

    

Special Buat Laki? harga per botol .......co.cooo Rp. 20.— 

sOVUM TAZOL" Special buat Perempuan harga per botol '. ., 25,—. 

Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ........oooco.co.o » ar 

"BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur 
Garansi Harga Rp. 5—, Rp 10-—, Rp. 15—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dar, 

Rp. 50.— per botolnja. R3 
Zalf Face Cream ,TIAHAIA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera: 

wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 

Rp. 25.—, No. 2 Rp: 10—. ,,SULFAN OIL" Obat Gatel, Kudis Koreng: 

dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS" Special buat Batuk T.B.C. harga: 

Rp. 25.5. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR Specia ' 

Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mato 

Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15-—. Obat-Obat dikirim di 

seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 109o. Untuk 

mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 

(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gin 

djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan 

WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 

dengan £ i (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 

(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). i 

AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

AKSATAPJL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ aa 

AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan... ii 100.” 

". “setengah dos L.....o........ Ma MO Kasat 2 Setan Abas Am s — 

SALPWASIER, Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... 15 — 

NOHAIR. Obat hilangkan rambut ...... 3 ae an kak. jai as Mpg 

HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 

dan arak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur Pp. botos 

ts p. 10—, 7 i 

YORLD FAMOUS Prof. TABIB 'FACHRUDIN No. 14 Sawah 
— Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN: 

H.M.H., Dji: Tepekong No. 3, Medan, 127 Seranggoon Road SINGA- 

PORE 8. 
Ag €n25 Fatehudin, Toko Punjab, Dil. Pasar 45, Djember, ,.PUNJAB 

STORES" P, Besi 2 Sa TTG $177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 

gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 

BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma 

kassar, Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja, ZINDABAD HOUSE, 

Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Dji. Margao Genung, Ambarawa: 

  

M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semurang: Toko PAKISTAN,. Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 

bang), Pe an Mesin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta MOHAMED 

Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma AMIN & CO., Samarinda: Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 
divns Bl. DAWOOD BILAY, Den An 

AZIZ, Kaprabon Wetan” 23, Solo: ' KHAIRUDDIN & SONS, ya 

tan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B. 

Sukabumi: SINGH STORE, Gang. C. No. 21-23, Tandjong Ta 

Toko P. Bata Djalan Pasar Wetan F 16. Tasik: M. an 

SPORTS, Dji. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Dil. Diawa- Pa- 

  

       

   
  

  

dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas. Tarakan: Toko PAKIS: 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMED BAX, Endeh-Flores, Dji. Pa- 
sar” Baru No. 238 (Keb. Suklat), Bandung. 

sa nm & ai sa ar TT meta 

INA 
keeps you tit 

o 

AA te tuh       

minggu sebelum Lebaran. 

-ibulan j.a.d., 

Serikat Buruh Kereta Api Djawa 

    

Residen Semarang Milono menjambut resepsi pembukaan  konperensi 
Tengah digedung GRIS. Semarang. 

Dalam pidato itu Residen Mileno antara lain mengandjurkan agar buruh 
berusaha mengumpulkan modal. ' Seorang Rp- I,— sadja sudah. akan 

5 erkumpul djumlah djutaan. $ 

  

    
HARI KARTINI. : 

Panitia Hari Kartini 1954 K.B. 
S. mengabarkan, Rebo kemarin 
bertempat di GRIS, djam 19.00 
akan diadakan peringatan Hari 
Ulang lahirnja Ibu Kartini, se-- 
dangkan sebelum rapat peringa- 
tan itu, terlebih dahulu pada, 
djam 16.00 diselenggarakan pa- 
meran/pendjualan hasil pekerdja- 
an tangan organisasi2 wanita jg. 
merupakan perlombaan. Tgl. 25 
April berziarah ke makam Ibu 
Kartini, maka 

Kemaren umumnja para pegawai 
wanita dalam Kantor2, Guru2 dan, 
murid2 wanita jang biasanja menge- 
nakan pakaian gaun, telah tampak 
memakai kain dan kebaja.  Diban- 
dingkan dengan suasana pada hari 
Kartini tahun j.., peringatan pada 
hari ini tidak begitu kelihatan kesi- 
bukannja. Sebab tahun jang lalu ti- 
hak Panitya telah mengadakan Pe j 
kan Hari Kartini dengan pelbagai 

hari sekitar tgl. 21 April. : 

tini pada.tahun ini, adalah pada tem 
patnja. Sebab dengan demikian tidak 
akan mengeluarkan beaja2 jang sa- 
ngat besar djumlahnja. 

SUNTIKAN ANDJING 
Suntikap untuk andjing pada gi. 

22 April bertempat di: Kantor Ketja 
matan Semarang Selatan di Tjandi 

Karangpanas, Kantor Polisi seksi I 
Djl. Purwodinatan, Kantor Ketjama 
tan Semarang Barat di Bulu dan di 
Rumah Pemotongan Hewan di Ka- 

si seksi III Kalisari, Kantor Polsi 
seksi I Djl.: Purwodinatan, - Kantor 
Wedana Kota di Bala'kota dan di 
Pemotongan Hewan di Kabluk. | 

IMI AKAN MEROBAH STRUK ' 
| TUUR, SUPAJA INDONESIA | 

| MEMPUNJAI PERSATUAN , 
KOMPAK. 

dari IMI (Ikatan Motor Indonesia) | 
pusat antara lain menegaskan, ban- 
wa oleh.IMI kini sedang disiapkan 
suatu rentjana "untuk merobah struk | 
tuur “IMI untuk mewudjudkan ada- 
nja Persatuan Olahraga Bermotor jg 
kompak dari seluruh Indonesia. Dan 
untuk ita Djawa Tengah tidak lama 
lagi akan membentuk Dewan Dae- 
rah. Selain di Djawa sebagian dac-/ 
rah Sumatera djuga telah terbentuk 
tjabang? IMI. Tudjuaw jang tertentu 

:talah memadjukan dan memperting 
gi mutu motor-sport, toersten dan 
lalu-lintas. 1 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
IMI bertjita2 untuk mengadakan Na 
sionale dan internasionale ralley. Se 
mentara tu diterangkan, bahwa IMI 
Persatuan Motor Internasional, se- 

hingga tiap anggauta IMI dapat 
mempergunakan rijbewijsnja diluar 
neger. 

TUNTUTAN PERBEKALAN 
LEBARAN. 

Oleh pimpinan tjb. SBRI II Se 
marang kepada pelbagai perusa- 
haan2 rokok di Semarang jang 
terbagai dalam 3 golongan (be- 
sar, sedang, ketjil) telah diadju- 
kan tuntutan mengenai perbeka- 
lan lebaran th. 1954 jang tingka- 
tannja tergolong pula dalam 3 ba 
gian, baik mengenai buruh hari- 
an, borongan, batil dan bulanan, 
sedangkan padjaknja dipikul oleh 
pengusaha dan perbekalan tadi 
supaia dapat diterimakan pada 
buruh2 jang bersangkutan se- 

  
KAWAT TILPON HILANG. 

Kawat tilpon jang dipasang sepan- 
djang djalan kereta api di Kaliban- 
teng Smg. (dekat kuburan tentara 

Belanda), baru2 ini telah hilang 
dan belum diketahui siapa jang men 
tjurinja., Kawat itu  pandjangnja 
2.300 m. dan beratnja Ik. 140 ks. 
Fihak DKA jang memiliki kawat itu 
menderita kerugian sebesar Rp. 2. 
0000.—. Pengusutas sedang dilaku- 
kan oleh fihak jang berwadjib. 

| : 
SOKONGAN COMITE OLYM- 

(0 PIADE INDONESIA. 

| Dari: Djurubajar K.M.K.B. Sema- 
rang, sdr. Sersan Soemitro jang di- 

tugaskan untuk mengumpulkan 
uang gunassokongan kepada Comite 
Olympiade Indonesia kita mendapat 
“keterangan bahwa sampai tgl. 20 
''April 1954 telah dapat dikumpulkan 
uang sebesar Rp. 3629,50 dari se- 
Turuh Instansi Militer dalam wilajah 
|Garnizoen Semarang. Uang tadi 
Yakan diteruskan ke Comite Olympia- 
"de Indonesia. 

Berhubung dengan akan diadakan- 
.nja pertandingan2 di Manila pada 

maka seluruh lapisan 
' masjarakat Indonesia ingin menam- 
“pilkan Indonesia sebagai salah sai 
.Tegara muda diatas dunia ini  de- 
| ngan mengharapkan pula prestasi2 
jang gilang-gemilang kepada regu2 
Indonesia. i 

| Di Solo -chabarnja 

-jang Orang, 

    

  

PERDJOANGAN KERIS. 
.ada Gerakan 

Perdjoangan Keris Anti Imperialis- 
me Kapitalisme Komplotan Belanda | 
Indonesia”. Supaja djangan menggeh- 
menggeh kalau batja nama tadi, ma-| 
ka lalu disingkat: P.K.A.LK.K.B.I: 
dan ini bisa disingkat lagi dan diba- 
Aja Peka daa tndan Setan 
Nama Pengurus Besar-nja tidak 

tjukup Pengurus Besar gitu sadja. 
Tapi menurut maklumat-nja nama 
Pengurus Besarnja ialah: Atoom H 
Pengurus Besar Pekaikkbi. 

Sir-pong  tjuma . bisa .andjurkan: 
Selamat berdjoang, sdr. Pekaikkbisi 
— Pekaikkbist!” 

  

TOKO MOBIL. KEBOBOLAN. 

ran, bahwa 'baru2 ini disalah satu 

Bodjong Smg. telah kemasukan pen- 
djahat pada waktu malam, dengan 
djalan memandjat.  Pendjahat telah 
berhasil menggondol sebuah peti be- 
si seharga Rp. 400— jang berisi 
uang tunai sedjumlah Rp. 2643,65. 
Pengusutan lebih landjut sedang di- 
lakukan. 

SBAU KALIBANTENG TU-: 
RUT PERBAIKAN NASIB 

ANGGOTA2NJA. 4 
Serekat Buruh Angkutan Udara 

Udara setempat, kantor Pusat Pener 
bangan Sipil, Kementerian Perhubu 
ngan dil. menuntut agar potongan 
gadji pekerdja harian jang sakit dan 
ham'! dari Djawatan Penerbangan 
tsb. untuk selandjutnja ditiadakan 
dan jang sudah ketlandjur dipotong 
itu uangnja dibajarkan kembali, ka 

SBAU Semarang beranggauta 70: 
orang diantaranja9096 terhitung ps 
kerdja harian lelaki dan wanita. 

Selandjutnja resolusi tsb. minta 

agar pekerdja harian itu jang sifat 
pekerdjannnja continue segera diang 

kat dengan mendapat hak2nja men- 
djadi pegawai negeri, diberinja ke- 
naikan upah, pakaian dinas dsbnja. 
SBAU diketuai Budi Siswoko sela 

ku sekretaris umum. 

PERINGATAN LUSTRUM KE 
1 CHUNG CHIN HUI 

Senen malam 'j.l. bertempat  di- 
gedung Sukasari Kalisari oleh per- 
kumpulan C.C.H. Semarang telah 
diadakan malam peringatan  lus- 
trum ke-I jang dihadliri oleh para 
Bruder2, Suster2, Pastur dan hadlir 
pula Mgr. Sugijopranoto serta para 

undangan lainnja. Pertemuan dimu- 
lai djam 19.00. Setelah upatjara di 
buka oleh ketua, jang kemudian 
menguraikan sekedar riwajat dari 
C.C.H. itu, kemudian dilangsungkan 
"pemberian hadiah sebagai tanda dja- 
sa kepada seorang Pastur . berupa 
satu sepeda kumbang dan satu djam 
tembok kepada Dr. Su Chian Tee 
sebagai penasehat dari perkumpulan 
C.C.H, sedjak bulan Desember th. 
1948. Kemudian diadakan sambu- 
tan2 jang pada. pokoknja- menghen- 

daki kerdja sama sebagai sesama 
bangsa jang bekerdja dibawah. Salib. 
Pada djam 10.00 pertemuan jang sa 
ngat meriah itu. diachiri. : 

2YNITo 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 23 April 1954: 

    
Djam 06.10 Irama Rumba: 06.40 

Hanafi dan Che' Edah: 07.10 Serba: 
neka lagu2 barat: 07.45 Stambul Yi, 
13.15 Andy Mulja dan Sudjono: 
13.40 Instrumentalia: 14.00 Hidang- 
an O.K.: Teratai 17.05 Taman Pe- 
ladjar, 17.40 Piano populer: 18.00 
Dikala Sondja: 18.30 Dikala Sendja 
(landjutan), 19.30 Lagu2 Tionghoa: 
20.30 Kesehatan Rakjat: 21.15 Hi- 
burap Malam, 22.20 Penghantar Ke- 

(peraduan: 23.60 Tutup. 

Surakarta, 23 April 1954: 

Djam 05:03 Lagu2 Arab: 06.45 

deon:, 07.45 Wals dan tango: 12:03 
Nien 'Herjati dan Jitno: 13.40 Seke- 

nak2,- 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Rajuan Putri: 18.30. Hid. Sua- 
ra Kentjana: 19.30 Kak Tatiek de- 
ngan Pilihan Pendengar, 20.30 Wa- 

21.20 Wajang Orang: 
22.15 Wajang Orang (landjutan), 
24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 23 April 1954: 
Djam 06.30 » Rajuan  Ketimuran 

gembira: 07.15 Ork. New May Fair, 
07.30 Hidangan pagi: 12.05 Charles 
William: 13.10 Ratna dan Bing Sla- 
met: 13.40 Riang ringan, 14.00 Sua-   PASAR MALAM DIUN- 

DURKAN. k 
“Dari ketua panitya Pasar Malam 

Sdr. G. Soekandar didapat ketera- 

| ngan, bahwa Pasar Malam Besar di 
Pekalongan jang sedianja akan di 
buka pada tgl. 17 April s/d 16 Mei 
1954 diundurkan sampai tgl. 24 
April s/d tgl. 23 Mei 1954, 

  

ra Siang: 17.00 Taman Kepanduan, 
17.45 Lagu2 Ting Hua: 18.00 Ra- 
juan Hindustani: 18.30 Peladjaran 
Njanji: 19.40 Rajuan Cello, 20.15 
Santiswaran: 21.15 Obrolan pak Be- 

sut: 21.30 Santiswaran (landjutan): 
22.10 Krontjong Manasuka: 23.00 

Tutup, 

WN 

Lagu2 Maraya, 07.15 Orkes Accor:| “ 

dar Penawan lelah: 17.05 Dunia ka-j 

  

| Sport ae 
PERTANDINGAN KES. NA- 

SIONAL DI SOLO. 

bahwa atjara pertandingan — Kes. 
Nasional Indonesia di Solo. sbb. : 
Tgl. 22 April: Kes. Nasional — 
Kes. Komb. Semarang/Jogia jang 

dimulai djam 18.30 dan djam 
19.30 Kes. PSSI — PERSIS. Per 
   

Stadion SRIWEDARI. 1 
VOLLEYBALL DI KENDAL. 

| 'Serombongan  peladjar 

di Kendal, jang berkesudahan sbb: 

ISMP HI regu A — Mensicosa rezul 
pat O OPSMP HI regu B.— 
Mensicosa regu B 2 — 1. SMP HI 
regu A- — Angg. Polisi Kdl. 2 — 0. 
SMP IH regu B — Angg. CPM 2 —, 
1. SMP Il puteri — Mensicosa pa- 

Fteir 2 — 0. Bola kransijang : "SMP: 

#IH.— Mensicosa 0 — 0. 
“ ROMBONGAN KE ASIAN 
“GAMES MINTA DIRI. 
“Dengan dipimpin oleh Paku Alam 

Senen sore rombongan jang hendak 
berangkat ke Asian Games ke II di 

  

IManila telah meminta diri pada Prc 
siden, Dalam upatjara permintaan di 

“Pri itu'djuga hadir menteri Penerangan 
'Dr. F.L. Tobing beserta pembesar2 
#a'nnja. Presiden setelah mendjamu 
rombongan, djuga menjampaikan tan 
"da tangannja pada masing2 peserta, 
isekedar untuk “kenang-kenangan. 
| Sebelum permintaan diri pada Pre 
siden, rombongan terlebih dahulu su 
Wah mangadakan ziarah ke Tugu Pro 
klamasi Kemerdekaan di Pegangsa- 

an Timur 56. Paku Alan atas nama 
rombongan menjampaikan pidatonja 
jang bermaksud agar rombongannja 
tetap mengingat pahlawan2 jang te 
lah gugur dalam mempertahankan 

tanah air. LN MN In 
KOMBINASI DJOKJA DITJO- 

BA OLEH PEMAIN2 VIOS 
DJAKARTA. f 

Dilapangan Kridosono Djokjakar- 
ta baru2 ini telah berlangsung per- 
tandingan antara kes: Vios dari Dja 

'karta dengan melawan Kobinas: 
Djokja. Pemain2 Kombinasi Djokja 
ternjata masih muda2 dan dinjatakan 
sebagai ,.kader” PSIM jang kelak 
akan menggantikan pema'in2 PSIM 

  

  
atjara jang dilangsungkan selama 5| Fihak Kepolisian menerima lapo-, jang sekarang. 

Dalam pertandingan tersebut Kom 
Kesederhanaan peringatan Hari Kar- ruangan Toko Mobil Ouick di dijl. binasi Djokja telah berhasil menggu 

lingkan Vios dengan 6 — 2. 
PERTANDINGAN SEPAK 

BOLA. 
Oleh Jajasan Korban Benjjana 

Alam daerah Mranggen pada hari 
Minggu j.l. diselenggarakan pertan- 
dingan sepakbola jang pendapatan- 
nja 10090 untuk Jajasan Tersebut de- 
ngan kesudahannja sbb.: Ps. Pan- 
.du II — Ps. POM II 1—2, Ps. Pan- 
du I — Ps. POM I 62. 

Selandjutnja dilapangan 
Kenarisari Semarang - dari 

Tjandra 
tel. 17 

bluk. Tgl. 23 April: di Kantor Poli-' Semarang dalam.resolusinja jang di s/d 19 April diadakan pula pertan- 
cadjukan kemaren kepada Sjahbandar dingan sepakbola segi tiga antara 

Ps. Tjandra, Ps. Perpeta dan Tor jg. 
hasilnja sbb.: Tjan 1 — Perpeta 1 
1—0: Tjandra II — Perpeta II 2—6: 
Tor I — Perpeta 1 2—0: Tor H — 
Perpeta II 2—0: Tjandra I — Tor I 
3—2: Tjandra 1” — Tor IL 1—6. 
Selandjutnja pertandingan antara Ps. 
'Tjandra I, IL Jawan Ps. PBI I, Il 

.| Dalam keterangannja kepada .,An rena peraturan itu dianggap sudah t'f(gugangan) jang berlangsung hari 
| jtara”, Utomo Pimpinap bagian Sport dak sesuai dengan keadaan sekarang? Minggu sore “ berkesudahan. :. 4—4, 

dan 2—1 untuk Tjandra. 

“Dari fihak PSIS didapat kabar, | 

tandingan2 tadi dilangsungkan di | 

SMP li 

Semarang baru2 ini telah mengada- | 
kan beberapa pertandingan Volley, | 

“besar hati Kartini, andaikata R.A. 
"Kartini. masih hidup ditengah2 

boleh dirumuskan mendjadi ke 

.me-kah? Ja 

| kewanitaan: masih 

pula keuntungannja. 

|djuan wanita diluar negeri? Kita 

JI meretakkan kehidupan   
.gala hal antara wanita 

      

. Renungan Pada Hari Kartini 
  

' 

Sebagai 
Oleh : Agus Sujudi 

Wanita Dahaga Kpd Kebahagiaan 
Isteri Dan Ibu 

RAGU DAN BIMBANG rasa hati hendak menulis masalah wanita. Betapa tidak demikian. 
Saja seorang lelaki. Menulis soal2 wanita. Mendengar niat ipipun kawan2 saja wanita sudah men 
tertawakan. Tetapi isi hati jang sebenarnja tidak perlu membedakan antara wanita dan lelaki. 
Boleh sadja lain djenis jang mem bitjarakan. Djuga kaum lelaki sebenarnja memerlukan kritik ka 
um wanita. Lebih mendorong kehendak 'ini adalah: professor Havelock Ellis djuga pernah mem- 
'bahas soal kewanitaan. Bahkan mengatakan bahwa kebaniakan orang lelaki menganggap wanita 
itu sebagai ,,blasteran” Dewi dengan kebodohan. Diartikan: Dipudja2 sebagai dewi, tetapi 
dianggap bodoh dalam kebanjakan soal. Ada lain tjontoh lagi. Nabi Muhammad Saw.  djuga 
pernah membahas soal2 kewani taan. Sebagai “patokannja Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: ,, Wa 
nita itu tiang Negara. Manakala wanita itu baik, akan baik pula 
lagi, boleh djuga kiranja saja ber tjermin pada Bung Karno. Beliau 
dalam bukunja ,,Sarinah”. - 

Nah, 21 April hari peringatan 
R.A. Kartini. Disana-sini peraja 
an dan “peringatan. Alangkah 

kita, dapat menjaksikan kemadju 
an kaumnja. Kemadjuan wanita, 

merdekaan wanita. Tetapi kemer 
dekaan jang bagaimana? Feminis- 

: i jang hendak menja 
si dan wanita dim        

   

  

maratakan 
segala hal?-..... $ 

' Memang! Bagi Indonesia soal 
Pe Me aLAN 

Fetapi terbelakangnja soal ini ada 
Na kesana Bukankah 
dengan demikian wanita2 Indone 
sia dapat bertjermin pada kema 

dapat memilih: Jang baik dan jg 
buruk. Jang “baik kita tjonto, jg 
buruk kita Jepaskan. 

Henriette .Roland ' Holst se- 
orang pemimpin kaliber besar 
pernah mengatakan: feminisme 
atau neo-feminisme tidak sang- 
gup menutup retak (scheur) jang 

dan 
djiwa kaum wanita, sedjak wa 
nita terpaksa mentjari nafkah se 
bagai .buruh di  perusahaan2. 
Scheur antara wanita sebagai ibu 
daripada anak2 dan isteri dari 
suami, dan wanita sebagai peker- 
dja atau buruh didalam masjara 
kat. 

Watak dan sifat wanita. 
Seorang bidjaksana mengatakan, 

hahwa betapapun “ keras hati lelaki 
akan pudar djuga achirnja djika dia 
mendengar: Suara Tuhan, atau sua- 

ra anak ketjil, atau suara wanita. 

Barangkali tiap2 orang lelaki lekas 
mengakui kebenaran bahwa hatinja 
sering lumer karena mendengar sua 
ra wanita. Dan ada lagi. Jakni: sen- 
djata wanita. jg ampuh adalah suara 
dan air mata. 
'Semuanja ini menundjukkan keha 

lusan perasaan wanita. 
Sesuai dengan kehalusan ' perasa- 

an dan djiwanja itulah ig sering me 
rupakan ,,scheur” antara wanita se- 

bagai ibu, isteri dan buruh.  Djiwa 
wanita sanga, dahaga kepada k e - 
bahagiaan sebagai ibu dan iste- 
ri. Tetapi peri kehidupan sebagai bu 
ruh tidak memberi waktu jg tjukup 
kepadanja untuk bertindak jg sem- 
purna sebagai ibu dap: isteri. 

Di Eropa terdapat ekses dari 
pada feminisme, sehingga merupa 

'lelaki: Akibat daripadanja ialah, 
feminisme jang semula mempu- 
ijai maksud baik, berakibat me 
ajimpang “djalan terlalu  djauh. 
Jakni lantas menghendaki persa 
maan tingkah-laku, tjara hidup, 
bentuk pakaian dan masih banjak 
lagi. Sehingga kodratnja sebagai 
wanita diperkosa, disama-ratakan 
dengan kodrat lelaki. Perkosaan 
merobah kodrat jang demikian 
itu, bukanlah suatu kemustahilan 
djika kemudian berakibat kerusa 
kan. Djauh daripada maksud fe- 
minisme jang mula2 sebenarnja 
baik. 

Demikian keadaan ' di' Eropa. 
Djadi sesuai dengan kalimat di- 
muka, bahwa terbelakangnja wa 
nita Indonesia dalam mentjapai 
persamaan ada harganja. Berhar 
ga dengan bertjermin pada apa jg 
terdjadi di Eropa. Tidak semua 
kita tjontoh- begitu rupa. 
mempeladjari sedjarah utk. men 
djadi bidjaksana terlebih dulu. 
Saja ingat kata Ki Hadjar Dewan 

lah tergesa2 meniru tjara modern 
atau tjara Eropa, djangan pula 
terikat oleh rasa konservatif, 
tetapi tjotjokkanlah semua barang 
dengan kodratnja.” 

Lebih banjak pemudi 
daripada pemuda jang 
membunuh diri. 

Tidaklah dapat kemadjuan wanita 
itu tanpa dihela dari kaum lelaki. 
Memang benar, ada wanita jg ver- 
anggapan bahwa djika mereka hen- 
dak. memperbaiki kaumnja, djangan 
mengandalkan bantuan dari lelaki 

semata2, Tetapi bagi kaum lelaki, 
soal «ini djangan lantas diartikan 
berhak. untuk ,,membiarkan”. Mem 
bina sesuatu masjarakat, tidak. da- 

pat hanja - dikerdjakan oleh satu 
kaum. 

Dalam surat Jasin ajat 36 terda- 
'pat firman Tuhan jg artinja: Maha 
Mulialah Dia, jg mendjadikan sega- 
la sesuatu berpasang2an. Sedang- 
kan dalam surat Az-Zarijat aja, 49 
disebutkan: Dari. tiap2 barang kita 
membuat berpasang2an, agar kamu 
selalu ' ingat. : 

Djelaslah!: Tidak hanja manusia 
ada lelaki .perempuan. Melainkan 
hewanpun ada betina dan djantan. 
Bunga pun ada dua matjam djenis.   kan feminis jang keliwat batas. 

Jakni hendak mentjiptakan keada 
an. jang samarata, dalam .se- 

dengan 

  

Ara 
SOLO 
TRAGEDIE PERTJINTAAN 
DITEPI BENGAWAN SOLO. 

Bengawan Solo dengan arus- 
nja jang tenang itu, beberapa hari 
jl. telah mendjadi saksi dari suatu 
tragedie-pertjintaan jang menge- 
rikan. Sepasang merpati, kedua- 
nja peladjar dari S.M.P. di Solo, 
telah  menjerahkan penjelesaian 
masaalah-tjintanja kepada -arus 
Bengawan jang tenang itu, jang 
stak akan membuka tabir rahasia 
kedua merpati itu. 

. Menurut kabar jang diperoleh 
Wartawan Suara Merdeka, kedua 
pemuda peladjar itu, sedjak hari: 
Senin jl. telah meninggalkan ru- 
.mahnja dan 'sedjak itu tidak kem- 
ibali, Orang tuanja mentjari kese- 
gala sudut, tetapi achirnja kedua 
pemuda itu diketemukan telah 
mendjadi majat, terdampar dite- 

pi Bengawan Solo, dekat Putat se 
belah timur kota Solo. Kedua ma 

jjat itu diketemukan dengan ta- 
Ingannaa diikat satu sama lain de- 
ingan sepotong .kain, dan tidak 
'memperlihatkan.- tanda2 bekas pe 
nganiajaan. Keadaan majat itu 
menundjukkan, bahwa majat itu 
:telah beberapa hari berada dalam 
jair. Kini peristiwa tsb. masih da- 
ilam pemeriksaan jang berwadjib. 
Besar sekali kemungkinan, bahwa 
kedua pemuda. itu telah meng- 

|achiri Nana dengan mentjebur 
ikan diri di Bengawan Solo kare- 
ina soal? pertjintaan. Tetapi ba- 
gaimana duduk perkara jang se- 
sungguhnja, masih belum dida- 
pat keterangan lebih landjut. | 

Kedua pemuda itu adalah: St. 
seorang pemudi berumur 17 ta- 
hun, anak dari H. dikampung 
Brondongan jang duduk - pada 
Klas III di SMP II, sedang pe- 
mudanja bernama Sb. djuga ber- 

Jumur 17 tahun, anak dari Dj. da- 
ki kampung Sidokare jang baru 
Ti di klas I pada SMP. III di 
olo: 

  
i 
|   

  

HARGA EMAS. 
Semarang 21 April '54 

24 karat: djual Rp. 39,25 
Ap ag BELU NAN 
22 karat: djual. “36 — 

beli Tn Ian 

Djakarta, 20 April: 
24 karat djual: ... Rp. 38,75 
22 karat djual: ... Rp. 38,— 

Surabaja, 20 April: 
24 karat nom.: ... Rp. 38.50 

Hongkong, 20 April : 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 246.625. 

London, 20 April: 
Harga emas internasional jang 
ditjatat di London hari ini dim 
hitungar dollar Amerika . 
Beirut, tiap ounce ...,., 35.18. 
Macao, tiap ounce Mt   

3 
JOGJA 
GREDJA BONOHARDJO TE- 

LAH DIKERDJAKAN. 

Gredja Bonohardjo didekat 
Wates jang sudah lama  ditjita- 
tjitakan sekarang ini telah dapat 
dikerdjakan. Beaja untuk mendi- 
rikan gredja itu-didapat dari ban 

  

lam maupun luar negeri. 
Walaupun gredja telah dapat 

di kerdjakannja tapi pastur Tjip- 
toprawoto di Jogja jg. diserahi uru- 
san gredja tsb. masih mengharap- 
kan bantuan guna melengkapi gre 
dja tsb. 

pan 
PENIPUAN LITJIN. 

Didaerah Djepara telah ditangkap 
seorang.laki2 bernama S. jang meng 
aku dirinja sebagai anggauta (penga 
nut) aliran Herutjokro. Ia ditangkap 

'karena telah mengadakan penipuan. 
Djadi penahanan tsb tidak berdasar 
kan atas alirannja, tetapi berdasarkan 
penipuan. Tiap2 orang jang ingin 
mendjadi anggauta aliran tsb. diha- 

ruskan membajar uang Rp. 5,— dan 

pula Rp. 50,— guna keperluan slama 
tan. 

KUDUS 
D.P.D. KUDUS TERBENTUK. 

Dalam: sidang DPRD Kabupa- 
ten Kudus pada tgl. 16 April ma 

  

D.P.D. Kabupaten Kudus jang 
baru, terdiri dari 5 orang. De- 
agan demikian maka DPD Kudus 
jang vacuum selama setahun Je- 
bih (sedjak-tgl. 9/3-1953), telah 
terisi. Anggauta2 DPD jang baru 
jaitu: H. Moh. Saleh (Fraksi Is- 
lamJ, H. Razjad Ridho (Fraksi 
Islam), Sunadi (Fraksi Nasio- 
nal), S. Sidharto.. (Fraksi Nasio- 
nal) dan Arti Yoewono (PRI). Si 
dang pada . waktu itu dihadliri 
oleh 19 anggauta 
22 anggautanja, dan atjara jang 
dibitjarakan - chusus 
pembentukan DPD. 

itu pada tgl. 15/4. petang hari, 
atas undangan Ketua DPRD Ku- 
dus telah diadakan pertemuan ra 
mah tamah diantara para anggau 
ta DPRD bertempat di Pesang- 
grahan Tjolo, Kudus. Kemudian 
pertemuan ramah tamah dirobah 
mendjadi sidang pleno DPRD, 
atas persetudjuan para anggauta 
jang hadlir sedjumlah 13 anggau 
ta. Sidang membitjarakan soal 
Peraturan — Pemilihan/Pembentu- 
kan DPD Kab. Kudus, dan dilan 
djutkan pada tgl. 16/4 siang. Ke 
mudian pada malam  harinja si- 
dang bertempat di Pendapa Kabu   

  

paten Kudus, dan berhasil meng- 
ambil keputusan sebagaimana ter 

Bangkok, tiap ounce ,.. 37,99, sebut diatas, 

tuan para ummat Katolik dari da” 

lam jl, telah berhasil membentuk : 

dari sebanjak | 

mengenai | 

Sebelumnja sidang tersebut, ja 

| Alam, 'ada s'ang dan malamnja. Di 

maksudrnja 'agar semua ingat, Da- 
lam arti, tanpa pasangZan itu tidak 
lah sempurna. - 

Demikian pula halnja dengan ma 
' nusia, Lelaki tidak dapat hidup nor 
maal dan subur djika tidak dengan 
wanita. Demikian “pula " sebaliknja. 
Seorang idealis wanita bangsa Ero- 

Ipa bernama' Olive Schreiner dalam 

i bukunja .Drie dromen in de Woes- 
tin” melambangkan . bahwa lelaki 
"dan wanita sebagai dua' machluk jg 

! serikat pada satu dengan jg lain, ig 
|satu tidak dapat “mendahului — 
i meski selangkah — daripada jg lain. 
|Ikatan 'jg satu dengan jg lain seper 

ti ikatan tali gaib, tali jg hidup. De 
ngan demikian, salahlah pendapat 

“orang bahwa sesuatu kultur tidak 
akan djatuh djika wanitanja dihina- 
kan. 

Bitjara soal ini, ada tjontoh jg 
tampaknja. masih ,,mentah”. Tetapi 
skementahan” itu nanti akan bisa 
dibenarkan. Pada permulaan  diada- 
kan kultur baru di Sovje, Rusia, di 
sana terdapat apa jg lazim disebut 
teori ' segelas " air” dari madame 

Kollontai. Diartikap bahwa tali sek- 
se antara lelaki dan wanita  diang- 
gap sebagai keperluan tubuh. Padau- 
hal tali sekse adalah kebutuhan djas 
mani dan rohani. Teori segelas 

lair” itu adalah dimisalkan djika tu 
buh dahaga, maka minumlah dia 
»segelas air”. Sesudah hilang daha- 
ga, sudahlah! Jah, teori segelas 

air” itupun achirnja terhenti. Kare 
ina njata, bahwa kodrat alam meng 
hendaki, tidak mau teori segelas air. 

Ia menghendaki ,jinta” jg lebih me 
muaskap daripada tjita. Bahkan 
Lenin. sendiri menghantam teori ,,se 
gelas air” itu. 

Soal tali sekse, hampir semua fi- 
losoof berkata betapa pentingnja 
soal itu. Filosoof Schopenhauer ber 
kata: Sjahwat adalah pendjelmaan 
ig paling keras daripada 
akan hidup. Dan” keinsjafan kemau- 
an akan hidup itu memusat pada 
fil membuat keturunan. 

Semuanja itu benar. Dan bisa di 
buktikan bahwa baik lelaki atau 
pun wanita tidak akan normal, dji- 
ka tidak ada tali sekse ini. ) 

Tjontoh ini sudah saja katakan: 
mentah. Tetapi tjoba sekarang kita 
lihat, bahwa pada permulaan abad 
ke-20 di Eropa (di Indonesia tidak 
terdapat statistieknja) lebih banyak 
wanita2 muda jg membunuh diri da 
ri pada lelakinja. Di Djerman di tja 
tat angka2 pemuda dan pemudi an- 
tata umur 15—20 tahun jg membu 
nuh diri sbb: Lelaki 5,3 pCt. Wa- 
nita 10,7 pCt. Di Denemarken lela 

Dompet 
Penerimaan baru: 

  
u 
|   

Kita | 

tara jang mengatakan: ,,Djangan | 

negaranja.” Dan untuk pedoman 
djuga membahas  soal2 wanita 

ki 4,6 pCt. Wan'tanja 8,3 pCt. Di 
Swiss lelaki 3,3 pCt. Wanitanja 6,7 
pCt. Di Perantjis 3,5 pCt. (lelaki) 
dan wanitanja 8,2 pCt. 
Kenapa? Dem'kian tuan tanja. Se 

bagian besar adalah akibat sekse jz 
terhalang. Tjinta tak sampai. Keha- 
milan gelap. Dan masih banjak lazgi. 
Dan ini, sebab-sebab jg terutama 

adalah disebabkan masjarakat kita 
jg menjukarkan sekali struggle' for 
life (pentjarian penghidupan) bagi ke 
banjakan kaum bawahan, Sehingga 
banjak pemuda takut kawin karena 
kekurangan nafkah. & 

| Itulah sebabnja pada satu waktu 
ketika Bung Karno ditanja ,,Bagai- 

manakah rupanja masjarakat jg sau 
dara tjita2kan?” Maka Bung Karao 
mendjawab: ,,Didalam masjarakat 
jg saja tjita2kan ialah, tiap2 orang 
lelaki bisa mendapat isteri. Tiap2 
wanita bisa mendapat suami”. 

| Memang, tampaknja djawaban jg 
aneh. Tetapi didalam masjarakat jg 

'struggle for life tidak seberat seka 
rang ini, akan sendirinja soal pros- 
titue tidak akan mendiadi kanker 
dalam masjarakat. 

Kembali sekarang dilihat seal 
perbedaan antara lelaki dan wa 
nita. Ketjwali perbedaan tubuh, 
djuga ada perbedaan psychic. Se 
orang ahli ilmu djiwa Prof. Hey- 
mans jang sangat mendalam mem 
peladjari djiwa wanita berpenda 
pat, bahwa wanita itu,” untuk 
terlaksananja tudjuan kodrat 
alam, adalah melebihi lelaki di 
lapangan ,,emotionaliteit” (perasa 
an terharu), activiteit dan chari- 
teit (kedermawaan). Wanita lebih 
mudah tergojang djiwanja dari 
pada lelaki. Dia lebih lekas ma- 
rah, tetapi djuga lebih tjepat tim 
bul rasa tjintanja. Lebih lekas 
mempertjajai, lebih lekas meng- 
idealisirkan orang “lain, lebih 
menggemari kanak2 dan perhia- 
san. Selandjutnja prof. Heymans 
menjangkal pendapat orang jang 
mengatakan bahwa wanita kkrta 
"djaman otaknja dan akalnja kalah 
dengan lelaki. 

Menjelenggarakan 
18 praktis. 

jang 

Njata. Kaum lelaki harus mem   

kemauan | 

Djumlah derma tg. 17-4-54 jg. diterima 

Bendahari Perwari Tjabang d/a, Nj. Soemardjo 
GO PA attah "PEMALANG an an 3 Sia 
Guru2 dat Pendjaga S.R. Wil.P.S. Grobogan, on 
PUrwovaui “OrobogA Sk nenen an Bp, 411,25 
Tjabang Achmadijah Purwokerto, Purwokerto Rp. 65,25 
Sersan  Misran dengan 27 angg./ Pengerdja ni 
Gudang Perlengkapan dan P.P.S.P. / CIAD./ 

TAN Ae ali AMBON ta Mn Nan SO aa 
Keluarga Djawatan Pelabuhan, Djl. Pasisir : 
Be an ne na PA Mp 20 “Rp428,50 

beri kesempatan kepada wanita 
didalam masjarakat. Wanita Indo 
nesiapun tidak akan mentjonto 
begitu sdja apa jang terdjadi di 
Barat. Taraf perdjoangan wanita 
sekarang ini: lebih2 djika pemba 
tja melihat: wanita lapisan bawah, 
akan terlihat betapa beratnja be 
ban mereka. 

Mereka sudah dapat memiliki 
hak2. Djika dalam industri2 te- 
naga2 lelaki jg didjadikan buruh, 
maka wanitanjapun sekarang su- 
dah banjak jang mendapat nafkah 
dari industri2 itu. Tetapi lihatlah. 
Sepandjang hari mereka bekerdja. 
Setibanja dirumah, dia harus me 
nunaikan kewadjiban sebagai istri 
dan ibu. Membersihkan. rumah, 
mengurusi anak2, mentjutji pakai 
an anak2 dan entah barangkali 
dikala malam dingin barangkali 
dia dapat meletakkan badannja di 
balai2. 

Melihat keadaan demikian, sering 
timbul pertanjaan: Apakah feminis- 
me bukan malah merupakan fitnah 
bagi wanita? Apakah manusia Udak 
lebih kedjam daripada burung, di 
kala anak-burung belum berbulu su 
dah dipisahkan dari induknja? 

Sebenarnja ada  pekerdjaan ig 
praktis. Sekedar untuk menghilang- 

kan apa jg dinamakan scheur di mu 
ka tadi. Jakni, masjarakat ikut me- 
ringankan beban  somah (rumah 
tangga). Gerakan2- wanita dapat mz 
mulai memperbanjak  pendirian2. Se 
hingga baji2 dari wanita2- ig beker- 
dia itu dapat “ dititipkan pada 
BOT Pe htp en 

Badan2 penitipan anak2, akan me 
ngurangi ketadjaman batas2 antara 
somah dan pekerdjaan. Malahan an 
tara somah dan pekerdjaan akan da 
pa, saling isi mengisi. 

   

  

Djika semuanja ini sudah ten 
teram, apa jang terlukis dimuka, 
misalnja soal ketakutan orang 
akan kawin dan lain2-nja akan 
lenjap. Dan akan begitu leluasa 
lagi spembaktian wanita kepada 
masjarakat, sesuai dengan keingi- 
nan hak2 jang sama bagi wanita, 

Bagaimana jang sudah ditjapai 
oleh njonjah Johnson di. Amerika 
misalnya, bukan mustahil akan 
dapat ditjapai djuga oleh Aminah 

di Indonesia. Kedua2-nja sama 
djenisnja. Barangakli bedanja ha 
nja soal makan. Njonjah Johnson 
makan buah2 dari kaleng, Ami- 
nah memetik pepaja dari kebun. 

Achirnja, jika saja sebagai 
orang lelaki melihat perdjoangan 
wanita Indonesia, hanja satu hai 
jang sebenarnja harus tjepat2 di 
kerdjakan. Jakni menghapuskan 
scheur, jang merupakan ketadja 
man antara pekerdjaan dan so- 
mah. Sebab, soal inilah satu di 
antara soal2 jang ' menghambat 
kemadjuan wanita itu sendiri.   
Merapi 
"Suara Merdeka. Rp.165.710.59 

  

Djumlah: Rp. 166.139,09 
Semarang, 20-4-1954.—   
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Sikap Menga- 
lahTerhadap 

Kominisme 
Akan Ditentang Keras 

Oleh Amerika 
MENTERI LUAR NEGERI 

  

Demonstrasi Anti In- 
donesia Di Den Haag 
Akan Diselenggarakan Oleh ,,R.M.S.” 

bai Pendjabat Tinggi Belanda Ikut 
Tjampur: Membantu 

  

Dapatkah Machluk Bi-g 

Chimpansee, Adalah Binatang Jg Paling! 

Tjerdik—Ada Rasa ,,Solidariteit” Dika- 

langan Bioatang — Fikiran Atau Instinct? 

  

  

    

      
   
   

      

   

   

    

MENURUT W.G. FI 
menundjukkan akan ada 

Mergrag Bete 0. ih dahulu, tetapi | : 
ilmijah bahwa binatang2 | 

  

se pendjaga 
»keanehan” disesuatu hutan. 
dang mentjoba memberi 
mendapat luka2. Mereka 
luka itu, tetapi 

Kemudian pendj 
lah jang menolong gangsa 
dapatkan luka2 itu dan menjampai 
kan hal ichwalnja pada D'rekturnje 
di Washington, Malang baginja bal 
wa laporannja tidak in. n 

    

  

   

   

itu berfi K 
eri ka menemui 

  

rtanggung  djawabkan . setjara 
r. dengan kesadaran, Baru Tatu 

a untuk menjeret. ka 

  

. mendapatkan makan ber- 

bermusuhan antara mereka ber- 
dua, dan kemudian mendjadi sa- 
'habat karib jang benar2. Ketika 

mrzgi BBON maka beberapa, tjontoh Sa an Kena ane ANN 
ti Kanan suatu hal jang difikirkan le- 

jatu hal dikatakan . 
melihat sepasang gangsa jang se-. 

ma, telah menghilangkan sikap | kepada Perdana Menteri Belanda 

SEBAGIAN DARI ORANG2 

dinegeri Belanda terkenal sebagai 

arakan itu akan diadakan didalam 

Pada achir pawai ini akan dia- 
dakan demonstrasi didepan kabi- 
net Perdana Menteri Belanda, ser 
ta akan diserahkan seputjuk surat 

itu, dan bendera Belanda serta 

bendera2 Maluku akan direbah- 

maksud akan” mengadakan satu demonstrasi tanggal 24 April di 
Den Hasg. Sebenarnja bukan: suatu hal jang luar biasa. Tetapi 

'ang aneh ialah Dr. N:kijuluw, wak'1 dari apa jang dinamakan Bi- 
ro ,,Republ.k Maluku Selatan” itu, telah meminta bantuan dari 

Carel Br'els untuk mengorganis'r demonstrasi itu. Carei Briels ini 

bagai pertundjukan untuk chalajak ramai. Dikandung maksud arak- 

akan disertai oleh perempuan dan kanak-kanak. 

Amerika Serikat John Foster Dul- 

les pada hari Selasa mengadakan 

pembitjaraan2 dengan pemimpin2 

Kongres dan dengan wakil2 dari 

10 negara sekutu Amerika de- 

ngan maksud untuk menegaskan 

bahwa Amerika Serikat akan me- 
lawan tap sikap mengalah terha- 

dap RRT atau mengenal Indo 

China didalam Konperensi Djene- 
wa jang akan datang. 

Pertemuan2 di Washington itu 
dadakan ditengah2 suasana per- 
tentangan hebat jang timbul se- 
djzk ada saran2 bahwa pasukan2 
Amerika mungkin dapat dikirim 

Ambon dinegeri Belanda ber- 

sutradara (regisseur) dari pel- 

kota Den Haag, jang terutama 

  

| Pemanggal 
Kepala 

Melarikan Seorang 
Anak Tionghoa   tempuran tadi, 

rik bagi direktur2nja. kutjing dikeluarkan dari kuru- kan ditangga kabinet. : an | 4 Menurut wartawan UP,  tudjuan 

menanjakan apakah ia ngan, maka tikus itu tak mau ma Ninisua hendak “mengadakan |” SEORANG ANAK Tionghoa Ia- pertama dari siasat Dulles untuk 

sendiri kedjadian itu. Agaknja Dir 
tur itu sudah menerima laporan2 se 
matjam itu sedjak bertahun tahun I: 
manja, oleh karenanja terhadap lapc 
ran2 jang serupa ia bersikap hati2. 

  

    

  

» |kan sendirian. Ia kelihatan sedih, 
Itetapi setelah berhari2 kutjing tak 
| kembali lagi, barulah ia mau ma- 

| kan k . Ketika jang lain ma 
ka  meninggallah tikus itu, dan 
kutjing selama 7 hari 7 malam te   demonstrasi itu memang tentunja 

timbul dari "Nikijuluw, tetapi jg 
mengandjurkan — supaja  Carel 
Briels djuga ikut mengorganisir 

adalah jajasan ,,Door de eeuwen 
trouw”, satu organisasi jang pa- 

ki2 berumur $ tahun beberapa ma- 
lam jl. telah dilarikan oleh 3 orang 
jg tidak dikenal di Part Nenas Sian- 

tan dipinggir kota Pontianak. 

ra setelah hal ini diketahui, 7 orang 
bersendjatakan ' tombak: dan parang 

waktu j.a.d. ini ialah nutuk mem- 
bentuk sebuah front kesatuan antara 

i0 negara Serikat Barat guna meng- 
hadapi agresi lebih landjut di Indo 
China, hingga dengan demikian da- 

     

  

   

» : daa 2 gia . 
2 4 . : Pe aan 3 jilk i tia euntung- 

5 Sasa Pe on en 
bagian besar nan nenen aan "Tapi hn o. pat. mengetjilkan arti tiap keun | 

Perasaan senasib memang ada pa| Yus menerus mengeong, suatu tan ling .kanan, jang sebagi? 5 sj melasukar peneeUaran,  LapI SNINa3 van . psyeholopis' janpy mungkin dilas 

da binatang2. Antara binatang sedje da kesedihan untuknja. 
anggotanja adalah pemuka2 dari Iga kini anak tadi belum didapat. pat oleh pihak. Komunis dalam pers 

  
nis mereka merupakan kelu Romantik dan : intellegen- 

“$   dunia djadjahan dahulu. Orang menduga, bahwa jg melari- tempuran2 untuk merebut Dienbien- 

kalangan binatang2 jang menjusu hal| sia binatang. : Awan raksasa jang “ mengepul- mertjendawap ini jang tampak pada tg. PANGAN, Se ranah Setan kan anak Tr tonghoa padi adalah »P€ phu jang sekarang sedang berdjalan 

tersebut tampak njata. Satu sama la| , Betapa | eratnja perasaan sena- . 2 1... H1 Maret pagi dikepulauan Eniwetek, Pasifik, merupakan suatu pertanja: "alay Pa keterangan njonia. Ca- menggal kepala Ae ber Haa NI “itih 

in binatang2 tampak tiba hati .apa sib jang djuga merupakan roman- Pertanjaan ' Dan an jang sungguh sungguh kepada seluruh ummat manusia, apakah ia| rey niat” en Sea penasi- selang dagempi Jan Ok pendudak Dalam pertemuannja “ dengan pc- 

bila kawennja mendapatkan mala- |tik dikalangan binatang2 dapat | : “Pakan” didjadikan salat pembunuh bagi sipentjiptanja, Manusia itu, sendiri, Ma age 5 Pontianak. Pun penjadapan karet Je rrinipin2 Kongres Dulles diduga 

petaka: Pernah didjalankan pertjoba 
an dengan tikus dan kutjing, jang | 
masih  muda2. Binatang2. itu. dima- 
sukkan dalam satu kurungan. Seba- 
gaimana dimaklumi kedua binatang 
tersebut merupakan seteru jang tu- 
run menurun. Nana Tara 

  

Rondonuwu: 
Hubungan Unie Tidak 
Meresap Kepada Rakjat 

    

|reka masing2 sed 

diketahui dari peristiwa2 j Na peristiwa2 jang be 
Pasangan kakatua merupakan 

penefgan jang enggan “dipisah- 
an. Ikan merasa senasib dengan 

temannja waktu ketjil2 dikala me 
sedang beladjar be 

(renang. Semut2 bersifat supra na 
tionalistis, mereka menjampaikan 
salam kepada sebangsanja apabi- 
la bertemu, tetapi mendjadi beri- 
ngas apabila bs pasan Wengan 
semut dari bangsa jang lain, 
Semuanja itu hanjalah  berdasar- 

kap (perasaan belaka, djuga seperti 
halnja dengan gangsa tadi. Menurui 

Peringatan atau apakah ia disuruh mengabdi kepada kepentingan. Manusia dalam 
lusaha2 damai. 

  

  Perang Indo-China Timbulkan Ke- 
makmuran Pulasan Bagi Perantfjis 
Import Eksport Di Indo-China Tampaknja Madju— Tetapi 
Djalan2 Raja Penuh Lobang2: Djembatan2 Pada Rusak: 

hat dalam perkara ini akan tampil 
Mr. G. J. de Lint, djaksa di Den 
Haag. Pedjabat tinggi. pengadilan 
ini menerangkan kepada wakil ha 
rian ,,Het Parool”, bahwa nasi- 
hatnja memang diminta orang da 
lam perkara ini. Tetapi ditambah- 
kannja, bahwa ia memberikan ad 
vies Ban dalam djabatan resmi 
nja, melainkan sebagai ahli soal2 
juridis. 

Mr. de Lint rupanja diwaktu 
senggangnja mendjadi penasihat 
juridis dari jajasan ,,Door de eeu- 
wen trouw”, jang terus-menerus 
mengorganisir aksi2 anti-Indone- 

biasanja dilakukan diwaktu subuh, 
kini hanja dilakukan pagi hari sam 

bil dikawal oleh keluarga penjadap2 
itu jg bersendjatakan parang. 

(Antara). 

memberi djaminan bahwa Amerika 
tidak akan menjetudjui sikap menga- 

lali terhadap RRT, demikian untuk 
meniadakan kekuwatiran2 kalangan2 

DJEND. NADJIB TETAP DJA- 
DI PRESIDEN MESIR & KE- 
TUA DEWAN REVOLUSI? 
Sebuah sumber tak resmi me. 

ngatakan di Kairo hari Senen, 
bahwa Djenderal Muhammad Na 
djib akan tetap mendjadi Presi- 
den Republik Mesir dan ketua 
Dewan. Revolusi: dikatakan sete 

mungkin dapat menudju kearah sua- 
tu ,penjelesaian mengalah” di Indo 
China dan diterimanja RRT daiam 
PBB. (Antara). 

ERNINGPRADJA MENING- 
GALKAN FRAKSI SOBSI. 
Sekretariat Parlemen dalam si- 

dang Parlemen pleno terbuka Se- 
lasa mengumumkan, bahwa atas 

  

A YARIPADA 'HUBU- Dr. T.C. i Erosi 1 1 - 1 : ur— Milk 17 1 .Isia dinegeri Belanda. Tetapi ter- | susnja bahwa ja hanja melepaskyu permintaannja sendiri anggauta 
: ge Un aan na aa per yeorak yan sep Irigasi Dan Pengairan Hantjur Milik Peran tjis Di Indo njata bertentangan keterangan nd aibin cehagat perdana Ahem Erningpradja mengundur- 

$ itu sebenarnja djauh lebih besar (Peristiwa gangsa diatas tadi sebagai China Berdjumlah 300 Milliard Francs PN et nBAh | menteri, sada: Jan diri dad Pe 
daripada perdjandjian2 persahaba- (berikut: Benar bahwa gangsa2 seoa J keterangan Mr. de an Tgn Ar 0000000000 dak memasuki sesuatu fraksi. 

, Saka negara en Bap Nan : Pa BEBERAPA WAKTU JANG lalu sebelum terdjadi pertempuran untuk perebutan benteng ai ttak Ponlak” berurusan" den 

: an sekarang me tgl Kana tidak ada. satu alasan Naat Dien-Bien-Phu, seorang wartawan dari madjallah ,,La Vie Francaise” jang terbit di Paris sesudah soal rentjana demonstrasi ini, dan 

f Ba takan bahwa bibatang Hai Jd” mengadakan kundjungan ke Indo-China menulis tentang persoalan 2 jang dihadapi orang di Indo- perkara itu adalah urusan orang2 

| Hear os Pa Ba enalong kaanatang itu bermaksud China. Kalau dilihat datang dan berangkataja pesawat udara dan djumlah barang serta penum- | Ambon sendir 2 juga disangkal 
baga'man : Lian Derdasa kan Semen Bak dat 23 pang pesawat udara dilapangan Tan Som Nhut di Saigon, maka keadaan tahun 1954 djauh lebih | orang, bahwa niat hendak memin 

Dr a diharapkan. Den Pa iirdasan yani ti maka xe faik dari tahun2 sebelum perang. Import kenegeri tersebut djauh lebih daripada import tahun2 se- |ta bantuan' Carel Briels itu berasal 

Ne Ka Para oleh ki Mentan Aan Pai Berak a3 aa adalah se belum perang. Tapi itu hanja keadaan lahir sadja. Kenjataannja menjedihkan, djembatan2 rusak, dari jajasan. 5 

Na an Bean" Aobil. Gomob mekos bpk “Dika | “OPT pemakia “ketik: djakaa2" disk Jek helinikay depiking partawan La Vie Kemen ng agar Me ea 
na pernjataan Menter wig Masengi kera adalah terma| Saja meninggalkan Paris jang se-|franc Perantjis — 3 sen yupiah trang dan Ninh Hoa. viesnja diminta sebagai penasihat 

uar Negeri Sunario jang mene- | ehim Ba aa per dik, makin hari semakin tjemas karenal Kita — red). Dalam pada itu ni- Sesudah dilakukan pengerusakan2 dari .,Door de eeuwen trouw”. 

rangkan kepada »Antara”, bahwa kaya 2 An ta PN Ta J8- adanja kegagalan? di Indo-Chinallai eksport dari Indo-China men- itu, maka pada waktu ini berapakah Tetapi bagaimana djuga, tetap sa 

selama masalah Uni dan Iran Natan serak dak al tersebut ter dan -menudju ke Saigon, demikian tu! djadi semakin merosot. P besarnja milik  Perantjis di Indo-ftu kenjataan bhw seorang pedja- 

Barat belum beres, selama itu pula berkati kali Bi aa ai . pertjobaan Jis wartawan tsb. Kalau di Perantrs ” Djika neratja perdagangan se- China? Menurut dugaan? jang hati2, bat tinggi kehakiman dinegeri Be 

hubungan antara bangsa2 Indone- pengin 3 Pa an Gp! tiap hari orang mendjadi lebih ,.over. belum perang menundjukkan ke- nilai milik Perantjis di Indo China landa tampil sebagai penasibat un 

sa-Belanda tetap terpengaruh pergunakan - Pn a dan mem gevoelig” karena adanja berita? jc| aktifan, maka kini neratja tsb.- itu ditaksir ada antara 250 dan 300: tuk mengadakan demonstrasi, jg. 

, olehnja. , Aaja penga ta Un #dak menggembirakan dari Indo Chi) Menundjukkan kepassifan. “ imilliard franc Perantjis. bersifat keras anti-Indonesia, dan 

» 3 24 : ai nda 2 7 ru jang Se na, maka orang di Saigon sini pera Sebelum perang. dunia, jaitu'daj. Milik itu terdiri. atas : karena itu memberikan bantuan 

: aa Otto Rondonuwu, Uni- ane gi LN saannja- mendjadi tumpul.“ Apalagi lam tahun. 1938 besarnja eksportj' | Kkebun2:karet jang fidalama ta- kepada kantor dari jang dinama- 

verban ai Ha 
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Indonesia-Nederland itu 
pada hakekatnja sudah tidak dapat 
dipertahankan, karena hubungan itu | 

Bukannja hanja kera t 4 i 
sih banjak binatang lain aa ha 
sarkan njelidikan ' mempu- 

   

tidak meresap: dalam hati rakjat kel njai ketjerdasan jang baik. Dapat j 
dua bangsa, - Indonesia-Nederland. 

: 5 dj 
Tentang masih adanja rasa tjuriga Te 

daripada rak'at Indonesia terhadap Neder- 
land oleh Otto Rondonuwu diang- 
gap sebagai suatu ha: jang mudah 
dimengerti, mengingat pendjadjahan 
atas Indonesia jang telah beriang- 
sung 315 abad itu tidak Mudah di- 
lenjapkan (dilupakan) begitu sadja, 
lebih2 karena sampai sekarang se- 
bagian wilajah Repubiik Indonesia, 
jaitu Irian Barat masih tetap jidja 
djah oleh pihak 5 i 2 hn aa i Tea , & . 2 -besi AB : 3 2 : 

an Na an Naa pantjing :Taratang (tahun. 1953,:. mendiadi 8367. “djata | Wendjadi 213.000 ton. Hanin eks Ea ea Gan pan bahwa Ba djagalah sebelum bahaja datang....ulaslah 

Selama pihak Belanda masih men| pat dipertanggung jaka BER 5 aa Kaki : Ba Pn PN baga di Hagiang dan paberik2 se- Ba Paha : pada waklunja dan dengan baik memakai fjat FAR 

didoki Iran Darsi ian ae an : 2 Menurut,tjatatan resmi: 1 pias |S 1 1 anun Sebelum Ii en di ir i NN : : 7 

wilajah Repubiik Indonesia” mekah on “nah 5. Mer 5 10 Srane Perantis, dan 1 | perang, tapi dalam pada itu har- root di Nam Dinh serta beberapa Amerika diperintahkan menudiu Ia Rec AuLT'5 PABERIK 2TJAT, TINTA DAN KALENEI 
tidak mungkin dikatakan, bahwa 5 ga2 karet kini Turan. perusahaan2 industri dan  perdaga- ! Na SP 5 t si. 

kedaulatan Indofiesia telah diserah- 
kan kembali kepada bangsa Indone- 
sia. Demikian Otto Rondonuwu jg. 
menganggap penjerahan kedaulatan! 
tanpa Irian Barat sebagai 
han kedaulatan Indonesia jang tidak 
'engkap. 

PERAHU ,,BULAN PURNA- 
MA” DIRAMPOK. 

Perahu ,,Bulan Purnama” jang 

penjera-| 

dinjatakan bahwa ketjerdasan an di Indo China ini day semakin ba- 
ing ada lebih apain kutjing. 

2 lebih tjerdas lagi 
andjing. Babi2 hutan 

tak dapat diketjilkan arti ketjer- 
dasannja, mereka adalah lebih 
tjerdas dibandingkan sampi. | 
. Kesimpulan dalam semua itu 
ialah bahwa binatang2 itu bukan 
nja berfikir, tetapi bertindak ber- 
dasarkan perasaan (Instinctma- 
tig). Tjeritera2 sekitar seekor 
ikan jang menolong kakaknja 

tapi beruang le 

  

. MAJOR R. J. ISAAC, seo 
gris di Malaya, menerangkan bah   

ditengah laut antara Sulawesi 
dan Kalimantan Tenggara. 8 

Siapa jang mendjalankan pe- 
rambokan dilaut itu kini sedang 
diselidiki.” | 

hatian lebih besar atas propagan 
rilja dan penjusunan persediaa 

Sebaliknja, kata Isaac, pemimpin? 
militer gerilja berpendirian bahwa 
kemenangan akan tertjapai dengan ' « 

TI LL LL LA PL LL Ba aa an al om al 

  

 KAKU, KARENA TIDAK 

2 Sadja!! 

MEMBIASAKAN DIRI. 

SEPERTI pada tahun2 jang lalu. Djuga pada 21 April saja meli- 
hat hampir semua wanita jang biasanja pergi ke pekerdjaan memakai ga- 

ng ber 'agak aman dan keadaan2 sekaranz 

Taktik Gerilj 
Siasat Kaum Militer Dikalangan Gerilja 
Akan Dimenangkan Dari Pada Pertim- 
bangan2 Kaum Politisi-nja: Kata Isaacs 

dikota ini, jang dari luar tampak 

djauh berbeda dari sebelum' perang. 
Dengan adanja tentara ekspedisi 

njaknja. bala bantuan, barang2- dari 
Amerika Serikat, maka import di In 
do-Ch'na mendjadi djauh “lebih be- 
sar. ditimbang dengan keadaan sebe 
lum perang. - A3 : " 

Djika dalam tahun 1953 nilai im 
port. di Indo China seharga 195 dju 
ta piaster, maka dalam tahun 1948 
nilai tsb mendjadi 2360 djuta,- dalam 
tahun 1950 mendjadi 4430 dan da- 
lam tahun 1952 mendjadi 9932, se- 

dang: selanta-10: bulan pertama dari 

a Malaya 

rang opsir staf dinas rahasia Ing 
wa menurut dokumen2 pasukan2' 

berseru supaja ditjurahkan per 
da, pengerahan anggota2 baru 
n2 bahan makanan. 

djalan peperangan dan mereka sa- 
ngat tidak setudju kalau serdadu2 
mereka jg sudah dilatih baik2 itu 
didjadikan pekerdja2 dalam usaha 
memperbesar produksi makanan. 

Isaac mengatakan seterusnja, bhw 
ketika keadaan darurat d'njatakan 
di Malaya dalam tahun 1948, kaum 
Komunis bermaksud merebut selu- 
ruh Malaya dan menegakkan pang- 
kalan2 jg kukuh, memperluas dae- 
rah2 jg mereka rebut, sampai selu- 
ruh Malaya mereka kuasai. Politik 

adalah 14996. dari seluruh im- 
port, maka dalam tahun 1953 ini 
besarnja. eksport karang dari 
2076 daripada import. “3 

Kemunduran dari eksport ini 
terutama disebabkan karena ke- 
rusakan2 

Dalam tahun 1938 Indo-China 
mengeksport beras  sedjumlah 
1.064.000 .ton, sedang dalam ta- 

itu hanja 245.000 ton. Dalam ta- 
hun2 itu eksport - djagung turun 
dari 556.000 ton mendjadi 29.000 
ton, demikian pula eksport batu- 
bara turun dari 1.578.000 ton 

Dengan demikian tampak dje- 
las, bahwa peperangan jang seka- 
rang sedang berkobar itu menim- 
bulkan ,,kesedjahteraan: pulasan”. 
Pemasukan keuangan Indo-China 
adalah melulu dari padjak im- 
port. Djika peperangan sekarang 

dini dengan mendadak berhenti, 
maka hal itu akan mengakibatkan 
kesukaran2 keuangan jang tidak 
dapat diduga2 besarnja. 

Kerusakan2 jang ditimbulkan pe- 
rang sekarang ini besar sekali. Hanya' 

sawah-sawah rusak. Didaerah Tong 
kin, petani-petani kini terpaksa me 
ngerdjakan sawahnja setjara primi- 
tif. Karena adanja mobilisasi tenagaz 
didaerah jang tidak ada peperangan, 
maka timbul kekurangar tenaga pe 
kerdja. Banjak sawah2 jang tidak di 
kerdjakan. Pa 

Didaerah2 jang dipegang oleh Visit, 
minh timbul kesukaran bahan maka 
nan. Djalan2 semendjak 8 tahun jl. 
ini tidak ada jang diperbaiki dan dj 
lan2 tsb. semakin lama semakin me 
njerupai hutan belantara. Hubungan 
elektris, tilpun dan tilgram hampir 
809 tidak. dapat digunakan- Han, 

sebagai akibat pepera- 
(ngan sekarang. j 

hun 1952 besarnja eksport beras | 

hun 1950 dapat mengeksport. 53.000 
ton dan dalam tahun 1953 mentjapai 
55.000: ton, sama “dengan .djumlah. 

djumlah-karet itu Perantjis mengim 
port 6796 dan Amerika Ser'kat 2976. 

2. Tambang? batu bara di Hongay- 
Champa dengan lapisan anthraciet d' 
tambang terbuka jang luasnja hing 
ga 40 kilometer, tembaga dan ba- 

han2 pelikan lainnja. 

eksport karet sebelum. perang. Dari |: 

kan ..Republik Maluku Selatan”. 
Demikian koresponden ,,Antara” 

dinegeri Belanda. 

Knowland: 
Kirim Sadja Pasukan2 
Chiang Dan Korea Sit. 

Ke Indo China   Produksnja turun dari djumlah 2. 
300.000 ton dim. th. 1938 mendjadi 
180.000 dim. th. 1943. Dalam.tahun 
1953 naik lagi mendjadi 960.000 ton. 

ngan lainnja merupakan pokok dari 
milik Perantjis di Indo China. 

4. Ketjuali diatas itu perlu ditam- 
bahkan milik Perantjis jang ada di 
kota2 besar di Indo China. 
“Apa jang dimiliki oleh Perantjis 

:di Indo China itu semuanja nilianja 
kurang lebih sama dengan ongkos 
peperangan di. Indo China ini dalam 
satu tahun. 

PEMERINTAH LIBANON TAK 

'sbantuan” ekonomi Amerika Se- 
-cikat jang ditawarkan dalam ben 
tuk barang2 kelebihan karena pe 
merintah itu beranggapan bahwa 
“bantuan” sematjam itu akan 
:merusakkan perekonomian nasio- 
mak kibanon UT 

/PESO MEXICO DIDEVALUA- 
SI: 12,50 PESO — $ 1 A.S. 
Dana. Moneter Internasional 

(TIME) hari Minggu jl. mengu- 
mumkan, bahwa badan tadi telah 

-mendevaluasi uang peso Mexico 
Keenpan kira2 3070.   3 hubungan kereta-api jang masih df 

  

'menjetudjui usul Mexico untuk. 

an demikian maka na 

SENATOR WILLIAM KNOW- 
(LAND, pemimpin fraksi partai 
i Republik dalim sena Amerika, 
malam Selasa katakan di Michi- 

Knowiand jang mengutjapkan 
pernjataan itu dalam suatu dja- 

       je, dari mana-mana bahaja mengan- 
ijam tetapi dengan pendjagaan jang 
bai $ ketapaah bahaya dapat Selikkan 

      muan selandjutnja menerangkan. 
bahwa djalan terbaik untuk meng : 
hentikan ,,agressi kaum Komu- 
1s” di Timur Dauh adalah 
membentuk suatu ,,sistim keama- 
aan kolektif Pasifik”. Djika ke- 
adaan di Indo China djadi makin 
buruk, demikian Knowland, ma- 
ka tidaklah perlu pasukan2 Ame- 
rika dikirm kesana, karena ada 
bangsa2 Asia non-Komunis jang 

sar di Asia, demikian Knowland. 

Negara jg. tidak memban- 
tu, djangan dibantu. 

Knowland memperingatkan Ame- 
rika supaja djangan membikin kesa- 
lahan lagi seperti telah terdjadi di 
Korea. Di Korea Amerika telah me: 
lakukan kesalahan dengan menolak 

tawaran Taiwan jang  menjatakan 
bersedia mengirim 35.000 orang ser- 
dadu ke Korea oleh karena bebera- 
pa anggota PBB tidak mau membi- 
Ikin RRT. djadi kurang senang, de- 
mikian Knowland. Seterusnja dikata- 
Ikan, bahwa harus dibentuk suatu 

  

Pasar Malam Amal 

Semarang 1951 
Attractie tambahan : : 

Tgl. 22 April '54: Permainan BARONGSAY dan SILAT 
Oleh : HOO HAP HWEE KWAN. 

berangkat dari Makasar menudju | Serilja jang telah disita, antara pemimpi - pi sae AA Boi aa ee an ra 1 ' Ba «3 : 
: lak andi ci “Diibes Malay : . pin2 militer dan sipil geril | dibagian tenggara dari Indo-Chine | MAU TERIMA BANTUAN” | tapat dipergunakan untuk itu. Tgl. 24 April '54: Perlombaan PAKERDJAAN KERA- : 

“-. Kena Sa Sein Ya militer na Bagan ti opo si, dan kemudian para pemim |sadja, jaitu diantara Nhatrang dar. EKONOMI AMERIKA. Korea Selatan dengan 600.000 P DJINAN TANGAN dibawah pimpi- : 

Ting harganja hampir Rp. 100. ' Malaya untuk ,,memperbesar kesctudjuan dari Partai Komunis | Oui-Nhon, segenap djembatan2 ru | Harian ,,Telegraaf” mewarta- serdadu dan - Taiwan dengan nan : Ibu MILONO. : 

000.—, tel an 2. Mane 2. 5 Pa 5 bakar tjabang san Ba ae Mn sak. Didaerah Tongkin djalan2 pe ikan bahwa ” pemerintah Libanon 300.900 orang serdadu (adalah Tjatat hari mainnja « . TINDJU BESAR dan KRONTJONG F 

rombolan pe gate kakak ajaa ngan para pemimpin militer dan pimpinan gerilja tidak setudju de Jnuh lobang. Irigasi dan pengairai | telah menolak — untuk menerima | tentara non-Komunis paling be- CONCOURS WANITA. 1   PANITYA. 

3 EN 

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

"& PHARMA" 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 

Kelemahan? Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde-   

ke Indo Ch'na, apab'la p'hak Pe-: 
rantfs meninggalkan daerah per- 

Kongres bahwa Konperensi Djenewa . 

  

  
  

  

usahakan, jaitu dari Pnom Penh ke-" i | de 1: Ipakt Pasifi nurut tjontoh NATO. : : 5 | 

Un (jurk), memakai kebaja dan kain batik. Sudah tentu untuk memper- ini gagal. Tahun 1950 beralih taktik, berlian Thailand, dari Saigon ke Beruat Tarra at S1 K5. - bea aki int Bina, maka an Ta Fine an Hu ba gbai 2 Mk Ma 

lengkap batik dan kebaja, dipakai djuga sandal atau kelom geulis, ada dju dibentuk resimen2 jg masing2 terdi-' Loc Ninh dan dari Saigon ke Nha- 8,65 peso. F Paus Dhodk mabnperdsakan soal mutan, as Pa ra en Na Oa 3 arah, Denga! | 

ga bersepatu jang disebut ,,sepitu scooter” (kaja apa sih modelnja? 'ri dari 100 sampai 200: orang, ig dil i Maka BEA aan idi setjara realistis. ' Amerika. harus Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Pengha | 

corr). Disamping itu, rambutnja pun mengalami perobahan. Ada jang sokong oleh penduduk golongan. ag Bon abal Werlebih “dulu Tnegara) . mendjadi, Kurang Uh | 
bersanggul ,,K.M.B.”, ada sanggul ,,cobra”, ada sanggul martabak”, 
sanggul ,,Tjijoda” dan masih banjak lagi. Bahkan, mulai hari ini saja xe- 
nal sambungan rambut bukan untu 
lainkan untuk sambungan agar sepasang ,,kutjir” (twee viechten) kelina ini kedesa2 baru. 
tan pandjang. 

Terus terang sadja, saja sering ,.pangling”. 

Kk membikin sanggul djadi montok me 

Tampaknja mereka keli 

hatan tambah umur. Paling sediki: 2 a 3 tahun. Djadi malah kelihatan : 
dewasa, dan tambah aju. Memang, saja lebih suka melihat keindahan. : 
Sehingga djika jang saja lihat 'tu aju, sendirinja dalam hati saja mem 
beri nilai kepada mereka. Seperti aku melihat bunga anjelier. 

Akan tetapi, ada satu hal jang rupa2nja akan mendjadi-.sebab-mu- 
sabab”. Umumnja mereka2 ini kel hatan kaku. Berdjalan tidak lintjah. Sa 
putangannja seringkali mengusap2 keringat. Kepanasan dan kaku. Ke' 

adaan demikian ini menjebabkan hasil pekerdjaannja tidak sebanjak pa: 
da hari2 biasanja. : 

Ini mendjadi salah satu tanda, bahwa dalam melakukan pekerdjaan, 
memang sebaik2nja memakai pakaian jang praktis. Sehingga dalam sega 

la hal bisa lintjah, trengginas. Tidak kesrimpet2 w'ron kain batiknja. 

Sebaliknja, djustru 'gadis2 kita itu terlalu djarang memakai kain ba 

tik. mungkin ada jang kanja tiap2 tanggal 21 April, menjebabkan kaku. 

“Sikap kaku  semestinja harus dihilangkan, saja rasa tjaranja hanja de 

ngan djalan membiasakan berkain batik. Misalnja diwaktu . libur 

atau dirumah, bisa dibiasakan berxain batik. 1 
Barangkali saja akan dianggap kuno, djika saja akan berterang2an 

mengatakan bahwa gadis2 kita kelihatan lebih aju berkain batik. Bu: 

kankah sajang djika keadaan aju itu lantas kelihatan kaku, padahal hanja 

karena tidak membiasakan diri berkain batik ? t 

Diangan dikira, bahwa soal berpakaian dianggap soal gampang! Ke 
lihatannja soal gampang, ketjil, se-p&l&, tetapi dari pakaian itulah bia 

sanja diukur keindahan, keagungan, pribadi dan tingkah laku sipemakai. 

Ki Bloko Suto. 

Pagga 3 ME ET TE TE Te TA 3 TA? Ta SEA NA MUA Aa 

   

     

   

Maklumlah, badannja selalu terganggu. Bf 

Tionghoa jg bertempat 
pinggir2 rimba. Pemerintah - Inggris 
memindahkan golongan penduduk 

“Oleh “sebab itu maka -pasukan2 
gerilja membentuk regu2. otonom, 

jg bertugas menghantjurkan  perxe- 
bunan2 karet, tambang2 timah dan 
membunuh sedjumlah besar pendu- 
duk sipil. Ini gagal pula, ,,pendu: 
duk membentji mereka”. . 

Partai ambil keputusan untuk me 
musatkan diri djauh didalam rimba, 
dimana mereka membuka  ladang2 

“ supaja biga tjukupi kebutuhan sen- 
|diri. Pendapat umum” mentafsir- 
'kan langkah2 ini sebagai kelema- 
ihan: mereka mulai beri keterangan2 

Ikepada polisi dan mereka tak mau: 
|tagi beri makanan kepada  gerilja. 
Pekerdja2 di rimba tadi ternjata iak 

“bisa memenuhi kebutuhan sendiri. 
| Berdasarkan latar belakang ini, pa- 
'ta pemimpin militer dan sipil da- 
lam sentral komite partai ambil ke 
putusan, djalan mana jg akan me- 
reka tempuh. Achirnja pemimpin? 
mililer menang dalam perdebatan 

tinggal di 

  

Para wartawan dan ahli2 bangsa Inggris kelihatan dalam gambar ini 
sedang memeriksa kantong2 jang ' berisi surat, jang diketemukan sesu 
dah terdjadinja ketjelakaan pesawai-terbang Comet dari South African 
Airways, jang sebagaimana pernah dikabarkan sesudah berangkat dari   Kemana pa menurut  ketera- 

ngan opsir Inggris tadi, (Antara). 

Roma djutuh di Laut-Tengah. 

mana bersedia membantu untuk ke- 
amanan bersama itu. Negara2 jang 

tidak mau membantunja, tidak mcm 
punjai hak memperoleh bantuan bila 

.Imereka mengalami kesulitan2, demi- 
kian Knowland mengachiri pidatonja 
itu. (Antara). 

SOVJET UNI INGIN BELI 
PERLENGKAPAN MESIN 
PERTANIAN & PERTAM- 
BANGAN DARI AMERI- 

KA SERIKAT, 

,Amtorg Trading  Corpora- 
tion?, jalah organisasi perdagang- 
an Sovjet Uni di Amerika Serikat 
jang sudah lama non-aktif ita, te 
lah minta kepada sedjumlah pe- 
rusahaan Amerika Serikat supaja 
menjampaikan offertes bagi pen- 
djualan alat2 mesin, perlengka- 
pan2 pertambangan dan pertani- 
an kepada Sovjet Uni. Demikian- 
lah menurut keterangan jang di- 
peroleh Senin ini di Washington. 
Diperoleh keterangan bahwa se: 
bagian besar dari barang2 tsb ta- 
di termasuk daftar barang2 stra- 
tegis, jang exportnja ke Soviet 

Uni dilarang. 
  

Sea Bikini OM ON ARA MERDEKA 

Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. , 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

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

Sebotol Rp. 25.— : 5 

SIKALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk | (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

| Rp. 25.— : 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan Jaki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 190.— : : i 
NO HAIR CREAM untuk hilangkar Sebotol 

Rp. 19.— 9 £ 4 Dwer id 
TOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

| Sebotol Rp. 10.-— dan Rp, 15.— 
HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-AGEN3: . 

rambut. 
, 

Semarang: Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: - Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 ' RV Obat “ ,KARUHUN"” 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat. Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan - Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tiirebon, 

“ 1 4 
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SEKALI MUDA 
Pakailah Obat 

Buat rang vaki laki 
(eman menajaar tuat 

langgung 1008 muajarao 

2 PER D00S R5 20   

  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang kurang tenaga. Badan 
lemah. Lemah sjahwat (impoten- 
tie, Sexuele Zwakte) (Sexual 
Weakness, Lost Manhood, Ner- 
vousness, Build Blood,” Bone- 
Eoetg3). "A5 6 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 
(moreel) diwaktu mudanja. 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, ' Keputihan di-. 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaji dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
semutan, Muka Putjat, Badan 
(ra hari tambah lemah, dan 

urus. Achirnja badan sebagai 
bubuk makan ka'u. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan | $ 
jang sangat istimewa Chasjatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran. - Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.Ll. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Orang hamil ' dila 
minum obat i 

    
ini ! Ditanggung 

ada bandingannia" diseluruh Du- 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 
luruh Indonesia. 

. 1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

Toko Obat ,,Singapore” dan To- 
ko Obat 1 1” Pasar Djo- 

Pro
ta”

 | 
har Semarang. 5 

  

MERAPI 
  

FKEEKE KEKE KEEKERKEKKKE RE 

Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

  

Memeriksa wanita hamil | 
Menolong wanita bersalin dan | 
Praktek umum. 2 2 
Djam bitjara : k 

| djam 430— 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 
    

  

"M.S. RAHAT 
| Tabib jang paling terkenal di In- !| 

donesia dan dapat banjak pudji- 

  

an. Specialis untuk Yaa E 
beien) ASTHMA 
IMPOTENTIE dan Jlain2 Pe 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

ena 
    

anggal : 20 April s/d. 23 April "54 
fembak menembak — Kedjar mengedjar 

9 ng jang sangat tinggi 

2 UC THE ASSASSIN) 

| RICHARD TODD 
| Sebuah film detectief dengan kota Venice sebagai 

T ekst Indonesia 

  

   

KBERKKKI 

    

diatas 

Rank yo! PEM BUNUH" 

dng. 
EVA BARTOK 

     

    

   

Besok Malam Premiere 
5- T- 9. (43 th) 

THE STORY OF A. 
MAN OF pas     Hg 
  

win MILLY VITALE -PAL STEWART - pb: na JOEY WALIH- 24 OSCAR KARL WES 
ORT - Based on £ Best-Sellng Senap 

Directed by EDWARD Dana   Kirk Douglas mempertundjukkan 
kepandaiannja jang luar biasa. 
Perkelahian, peledakan!! 

Ini Malam Penghabisan 
ORION 5.-159.- 47 th) 

THE PRISONER OF ZENDA" 
Stewart Granger — Deborah Kerr 

REX Ini malam d.m.b. Metropole 
5.-7.-9.-  Berbareng 5.15 7.15 9.15 

(17 th.) 
SN aan 

| Extra Matinee: Saben pagi 

  

djam 10.00 di ,REX” 

20 Century Fox an 

JANE 

RUSSELL 

ngan banjak lagu jang merdu. Di- 
seling dengan lelutjon jang sehat!!! 

ae Ini malam premiere | Djagalan (5x (13. th) 
BRANDED" 

  

F PASSIONSI || 

  

  

Film musik jang besar diiringi de- |   Alan Ladd ya Mona Freeman,   (Technicolor) 
  

  

— sLahap benar anak? “tu 
| makan sendwiches! 

Dibuatnja tentu dengan 
Bius Band, bukan?” 

   
   

    

   
   
   

»:Memakat apalagi ka- 
lau bukan Blue Band 

tjap Bunga Mas 

tahari!” 

       
   

  

  

   Lihatlah! 
Tjiumlah! 
Tjitjiplah ! 

   
BB.53 «6 -115-6, 

  

   
Dimana sadja, baik dalam pesta kanak? 

maupun tiap hari dalam pertjakapan di- 
rumah, Blue Band selalu mendjadi buah 

bibir Ibu rumah tangga. Baginja dan me- 

| nurut kehendak merekalah, Blue Band 

mentjapai warna, keharu- 

man dan rasa jang tentu 

disukai djuga oleh Njo- 

nja! Tjoba 52Gjaseauue 

Terdapat dalam kaleng 

dari 1/4-1/2- 1-2 kg. 

UE: 

  

    

   

      

   

  

     
    

  

  
Djam bitjara: —9—12 pagi 

AN el 2 |         

kada Dari Semua VIRANOL Obat Kuat jaitu: 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIB SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
19004 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

  

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .........i...o.cooo.o. oo Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25, — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ......ooooooooooooo 2 MO 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

PN EK ONE An Lan beban ir Uban LANe AN Sean Nana Rp. 20— & , 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... » 10.— 
Obat bikin hilang rambut .............. Saga an aga kan ca ngga Lane ro) nana 

- Minjak Gatal Rp. 5—5 Zalf EXZeem ....oco.oooooco”cco”ooooo.o..oo. » 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......oooooooo m 1O.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ........ocoo.. bal DOK 
Obat kentjang manis ...... BE Na ena ar Pas angka aa HAN Na » 50.— 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu si 25 
PAN KEBUN MAN AN ENIN IG naek osn see kes baya nana nantan se nguegpa naya 3 OA 

Obat dikirim sesudah terima wang. tambah ongkos kirim 104. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Ofat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di 
teluruh Indonesia. : 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 
maraug, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy - 
'Aloon-aloon 15, Kudusj Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So 
srowidjajan No. 5. Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja 
'karia, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tel 
An Fong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66: 
Togia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Dji. Pesuketan 77, Tjirebon 
Tcko Obat Eng Ho Yong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obama 
Thian Tek Tong, Dji, Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoer 
Roo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong 
Uji. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang. 

Roy Rogers 16 
    

  bi Ga 

  

BANJAK TERIMA KASIH. 

  

Kami mengutjap diperbanjak 
terima kasih “atas pengobatan 
Tuan Djoco Occultist di. Djl.: 
Grogolan 21/SM Solo, terhadap 
istri kami sakit: sering berdebar2, 
susah tidur, kaki dingin, mudah 
terkedjut dan masuk angin, jang 
sekarang boleh dikata SEHAT 
WAL'AFIAT seperti semula, jg 
berkat kemandjuran obat Tuan. 
Kemudian harap mendjadikan 

Pe dan trims kasih penuh 
kami sampaikan pula lagi. 

Hormat kami :      
KARTOSUWIRJO 

Ke. Yg Meneredjo, Baturetno, 
KAS me la Wonogiri. 
Surat2 harap disertai prangco 

j Bg 3, pa Ka, Ta 
Pr: IKA K Lam La 0 an 

Saptu sore, Minggu dan Hari : 
Besar tutup, /   
  

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171, 
. 

   
  

I DON'T KNOW, ELLEN, BUT IT!S DO-YOU THINK THESE MAKE- 
“SHIET POLES WILL WORK TO WORTH TRYING! MAYBE YOU CAN - 
KEPAIR THIS BROKEN SECTION / STILL REACH BORDER CITY 
OF THE LINE, ROY2 £4 PHEAD OF KINCAID AND LAND” jk 

ia Y NTEAT GOVERNMENT CONTKACT! M 

    
—- Apakah engkau jakin, bhw tjagak2 ini dapat menolong mem- 

perbaiki " bagian2 liin jang rusak, Roy? 
— Saja tidak mengerti, Ellen. Tetapi ini adalah berharga untuk 

ditjoba. Mungkin ' engkau dapat djuga mentjapai kota Border Ci- 

t», mendahului Kincaid dap mendapat kontrak pemerintah. 

"IL WITE PERMANENT INSTALLATIONS! 

MEA aE, CA Hk KASEN CI NEAR, 
BLINKER KINCBIP'5 RI LESRAPH CIMB, 
BREIKS HIS TETHER WHEN THE LAP FAILS. 
TO RETURN s.. 

ONCE THE LINE I5 COMPLETE ANp you 
GET YOUR FIRST MESSAGE THROUGH, 
YOU CAN BY-PASS THIS LANDSLIDE 
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— Pada suatu ketika lijn 
ini selesai, engkau untuk per- 

Chili jang 
perkema- 

Sementara itu, kuda 
disembunjikan d'dekat 

tama kali E dapat hubungan han telegrap Bunker Kincaid, me- 
melalui lijn itu dan - dapat mutuskan tali ikatannja, waktu 
memakainja — melalui — tanah anak tsb. tidak kembali............ 
longsor ini dengan- alat 'insta- 
lasi tetap. 

s 

  

  

EA AE TT Hi TEgakAS SA NO?! SIAGA GT Ban 

  

       

     

    

Innalillahi Wa Inna Nlaihi Rodjiun 
Telah meninggal dunia dengan tentram 

M. DJOJOSOEKARTO 
Rambutan Baru Gg. I 

Pada hari Selasa tg. 20 April 1954 djam 04.30 
Kami sekeluarga mengutjapkan banjak terima kasih kepada : 
Bapak2, Ibu2, sekalian Saudara, Keluarga R. T. Rambutan Ff 
Baru dan P.G.R.I., jang telah menjumbangkan : pikiran, te- #8 
naga dan harta, serta telah mengantarkan dikebumikannja $ 

keluarga kami tersebut. N 

' Kami jang Berduka tfjita : 

Nj. M. DJOJOSOEKARTO 
Kel. R. ROCHANI REKSODIDJOJO 

Kel, R. BALES BRATASOEDIRDJA 
R. KARGONO — Surabaja 
R.A RTINI 

Kel. R. SOEMARSONO ST. SOE- 
MARMO. 

ig 

| 1 
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"PENGUMUMAN 
Memberi tahu dengan hormat kepada Para Langganan, 

bahwa mulai tanggal 20 APRIL 1954 kita telah mengangkat: 

N. V. INGTRACO 
Bodjong 27, Semarang. Telf. 1400 

sebagai: 
bi Sole distributor (Wakil tunggal) 
untuk mendjualkan antero produksi datjin kuningan dari 
pabrik-pabrik kita. . 

Supaja Para Langganan berurusan dengan langsung 

pada N. V. INGTRACO. 
Hormat kita, 

Persatuan Pabrik Datiin Semarang : 

terdiri dari : 

Fa. TONG HENG JIT HOO Fa. TAN HWAY AN 
Fa. KIEM HWA SWIE Fa. KONG SIANG : 
Xa. TOXEDO Fa. ASIA TRADING CO 

  

  

     

          

  

  

e DIBUKA YADA TANGGAL 1 APRIL 1954. PONDOK ,,GIRI-KEMBANG” 
Tawangmangu — muka kilo 42 (Soo) 

Letak: dekat waterval ,,Grodjogan Sewu” dan sportpark. 
Pemandengan: indah dan permai. 
Kamar: besar dan bersih, untuk keluarga dan perseorangan. 
Tarip: ringan, untuk harian dan bulanan. 
Tersedia: autogarage. Memudjikan dengan hormat, 

/ Pengurus: TEDJO. 
  

  

ANGGUR K OLESUM tjap S1. Roda djaman 
berputar terus banjak anggur kuat didjual 
orang, akan tetapi hanja ANGGUR KOLE- 
SUM tjap 51 merupakan suatu pendapatan 
terbesar dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 
LESUM tjap S1 sangat mustadjab untuk me- 
mulihkan kelemahan2 kaum laki2. Anggur ini 
dapat memberi tenaga baru, menguatkan gin- 

| djal, menambah semangat “dan menjegarkan 
tubuh bagi orang jang kaki tangannja linu dan 
tak bertenaga bermiika putjat kurus kering 
kurang darah dan sebagainja. ANGGUR 
KOLESUM tjap 51 dengan pasti akan me- 
ngembalikan kesehatannja kepadanja. Telah ba- 
njak dokter2 dimana2 memperkenalkan ANG- 
GUR KOLESUM tjap 51 kepada para pasien- 
nja dengan hasil-hasil jg gilang-gemilang mem- 
buktikan dengan djelas bahwa anggur ini Jain 
daripada jang lain. 

Agen Semarang : 

Toko Hway An Tong 
Gang Warung 3 

Pusat Pendjual TOKO OBAT SIN BAN SAN 
Dji. Songojudan 14 - Telp. 2028 u. - Surabaja. 
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CITY CONCERN CINEMAS 
  

  
INI. MALAM 

D.M.B. 

(UG: 17: th 

LUX 
5.00 - 7.00 - 9.00 

  

Raw ! Rugged ! 

Relentless ! 
aan nan, 

No Man would 
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“believe him ! 

SUSPENSE & SAN HASIT. MocRea cita 
: SEE NAN MARIUS CORING - ROLAKU CUYER THRILLER ! Ba Sa Aa ea Sa 

  

#enoeonooeosnn0nn0n2necevonuvesoonoeno0020sosne2 
" 

Awas! Pekerdjaan dari Mata-Mata Musuh! ' Hebat dan Gempar ! 
Na INI MALAM PR RE Tea 

GRAND " 
EMIERE DO / ah 

500 -7.00 - 9.00 SECRET DR 

   

    

        

    

ROME ana 
IL team 

O'CLOCK gasan, 1g) 
ae Y DE SANTIS 

   

  

   

    

   
Realistic Italian 

film based on an 
actual accident LaCia angg MAF matkowg ara pangan Gama or Pokaid » PABLG STOPPA « Gitna wanzs 

Thrilling ! 

INDRA INI MALAM D.M-B. (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 ROD. CAMERON — CATHY DOWNS — 

,SHORT GR Ass Blistering saga 
#fethe TALL. 

Penuh sensatie ! — Hebat — Gempar ! 

P. RAMLEE -— ROSENANI — NENG YATIMAH 
dalam film Malaya jang berharga untuk dilihat ! 

KESAJANGAN-MU untuk : st B U 29 
PENGHARGAAN-MU untuk : 
PENGORBANAN-MU untuk : 

Saben orang tidak usah mermpunjai saudara — Isteri — ataupun kawan ! 
Tetapi saben machluk jang hidup didunia pasti mempunjai seorang IBU ' 

Na KAA sah NM AN ar (u. 13 tah 
5.00 7.00 9.00 R, MOCHTAR - ELLYA -R, ENDANG - HIRAWATL 

»MUSAFIR KELAN As 
Penuh njanjian2 dan tarian2 merdu dan menarik! 

ROXY Ini Malam " PRASKA-GULNAR - dim. film India 
5.00 - 7.00 - 9.00 . Fremiere dengan tjerita Arabian Nights jang 

(u. segala umur) teristimewa : 

PUTRINJA ALLAUDIN KI BETI Kena 
Mempunjai Jampu wasiat Alladin berarti kekuasaan jang tak terbatas ! 

Penuh aksi!  Tatian2! Heran! Adjaib ! 

Fascinating ! Penuh sensatie! ' Menggemparkan ! 

Akan datang : 

  

 


