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"Kalau Miljuner 

Ber-.Ulang Pahun' 
  

Rangoon : Milionir Aw Boon How dari ,,Tiger-Balsem” jang terkenal, 
telah merajakan hari ulang tahunnja jang ke 71. Untuk memperingati pera- 
jaan wu telah dibagi-bagikan obat .tiger-balsem” kepada 10.000 orang 
tua. Gambar » Aw Boon How (kanan, memakai topi) bertjakap-tjakap 
Tentang djaman lampau dengan menteri keuangan Birma (kedua dari kiri) 

dan menteri sosial Birma (udjung kiri). 

Partai Kongres Adu Ke- 
kuatan Den Komunis, 

Pemilihan Di Travancore-Cochin 
Penting Artinja Bagi India 

PARTAI KONGRES INDIA, ialah partai pemerintah, hari 
Senen kemaren menghadapi tan angan dari pihak Komunis di 
India jang terkuat hingga kini, jaitu apabila lebih dari 4 djuta 
“penduduk negara bagian India Travancore-Cochin mengadakan 
pemilihan ig terpenting di India, semendjak negara ini merdeka. 
Arti pemilihan di Travancore-Cochin ini bukannja terletak pada 
Juasnja pemilihan tadi — hanja untuk memilih madijelis perwaki 
lan negara bagian sadja — melajukan karena ini adalah pertama 
kalinja bahwa Partai Komunis dan psrtai2 kiri lainnja bersekutu 
dengan eratnja, dalam usaha unuk menggulingkan kekuasaan 
Kongres. Demikianlah tulis wariawan ,,Reuter” Jan Fawcett dari 
New Delhi. : 

Persekutuan Komunis- 
Sosialis. 

PM Nehru meramalkan — bahwa 
Partai Kongres akan memperoleh 
kemgnangan besar dalam pemiiih- 
an di Travancore-Cochin ini. 

Tetapi, antjaman bagi Kongres 
dalam pemilihan ini djustru lebih 
kuat, karena antara Partai Komu- 

mis dan Partai Sosialis ada ,,pakt 
pemilihan” jang agak kendor dan 
tidak tegas. . Kedua ypartai ini “telah 

“bersepakat — untuk “menjampingkan 

Hudjan Es 
« 2 

Di Merapi 
Kemaren Banjak Ter- 

lihat Guguran2 Gloed- 
wolken 

(Oleh: Wartawan Kita) 

daan puntjak' Merapi sepandjang 

hari itu 'Gjzrang kelihatan, meski 

pun udara tidak terlalu buruk. 
Umumnia dari semua pos nam- 

pak berkemul kabut, pada djem 

65 pagi .dan djam 07 dari pos 
Selo .tertjatat .guguran Merapi 

dari lava 1954, guguran besar ada 
8 kali, ketjil ada 72 kali, semua 
nja menudju ke djurang kali Apu, 
selain itu sering2 nampak gioed- 
woik. Djuga pada djam 6 pagi 
dari pos Babadan nampak gugu- 
ran2 berapi besar,' tetapi seismo- 
graaf hanja menundjukkan ge- 
ftaran2 micro. . 

Tema2dalam — pemilihan 

satu “tudjuan, jaitu 

Kongres: 
“Kaler mereka berhasil, 
mendjadi soal bagaimana — mereka 

dapat bersatupadu untuk memben- 

“Yuk pemerintah jang stabil. 

ini, dengan 

menggulingkaa 

masih 

Memperdjoangkan 117 
- kursi. 

Partai? “jang memperdjoangkan 
117 kursi dalam madjelis perwa 
Kilan Travancore-Cochin ini ialah: 
Partai Kongres, Fronf Persatuan 
Sajap Kiri (Komunis, Komunis 
Revolusioner dan Sosialis Kerala) 
dan Partai Sosialis Praja. 
Y Partar Kongres berusaha mere 
but 116 kursi, Front Persatuan 

135, Sosialis Praja 37: ketjuali itu 
ada 47 independent. 
» Golongan Kiri berharap Supa 
ja Front Persatuan bersama2 ,So- 
sialis Praja, dan mungkin dengan 
bantuan beberapa independent, 
dapat memperoleh majoritet, sua 
ra terbanjak. Persekutuan Sosia- 
lis. Praja dengan Kaum "Komunis 
ini  diperganakan oleh Partai 
Kongres sebagai pokok penting 
dalam kampanjenja. 

Keramaian dipasar pe- 
milihan. 

Pembitjara2 dari Partai Kon- 
gres selama bulan j.l. ini berkam 
panje, bahwa persekutuan tidak 
tegas antara Komunis dan Sosia 
lis ..jang dimasa jg lampau tidak 
terlalu kirf itu”"xy tidak akan 
mungkin dapat bersetudju untuk 
menjusun litik bersama. Kata 
Nehru, ,,Kalau saudara2 memilih 
Partai Kongres, saudara2 memi- 
lih untuk persatuan India”, ketika 
ia “berbitjara dalam  kampanje 
pemilihan. 

Tantangan dari, Kongres ini se 
tera dibalas oleh oposisi. Kaum 
omunis mendasarkan — pidato2 

kampanje mereka atas soal2 seki 
tar pemetjahan masalah pengang 
guran, pengurangan padjak2, ta- 
nah dan mendjandjikan pendidi- 
kan jang lebih meluas dikalangan 

Sementara itu pada djam 7.53 
dari Selo dan Ngepos nampak 
gloedwolk jang menudju ke Kali 
Apu: guguran gloedwolk ini me 
nurut ukuran ada sepandiang 1 
km. Dalam saat itu seismograaf 
di .Babadan mentjatat getaran se 
lebar 1 mm. selama 2 menit. Pada 
djam 8.02 hingga djam 8.52 dari 

Selo nampak gloedwolk. Kedjadi 

an penting lainnja jang pantas di 

fjatat kemaren ialah turunnja hu 

djan 8s selama 10 menit disekitar 

Babadan "pada djam 16.00 Hu- 

djan &s ini kemudian disusul dju 
ga 'hudjan &s jang lebat selama 

3 menit disekitar Krindjing. Bu- 
tiran2 es jang djatuh ada sebesar 
katjang “tanah. Seterusnja pada 

djam “16.42—#6.44 dari pos Ba 

badan terlihat guguran gloedwolk 

sepandjang 1 km, tapi sementara 

itu seismograaf selalu tenang. 

RUU Kewar- 

ganegaraan 
Ditarik ' Kem- 

bali 
rakjat. 5 

Sosialis Praja pada garis2 besar £ : 

td “Gi .. & : DARI KALANGAN panitya 

nja sama dengan isi kampanie permusjawaratan parlemen dida- 
Komunis, tetapi dalam -pada itu 

(partai ini menitik beratkan pernja 
“faan bahwa jang terutama harus 
— dilakukan 

pat keterangan, bahwa pemerin- 

tah telah mentjabut kembali R. 

U.U. tentang kewarganegaraan, ialah : : 
Pan Onores Marina mama. |ebingga KAUU, tersekat Uduk 

kai sudah lembek, korup dan djadi dibitjarakan dalam paric- 
? : men. Sebagaimana dikabarkan, 

tidak menepati djandji2-nia.” 
(Antara-Reuter) 

TU-200 . 
“Bomber Baru Rusia. 

R.U.U. tersebut telah disampai- 

kan oleh pemerintah kepada par- 

lemen dan menurut rentjana ti- 

dak lama lagi R.U.U. itu akan 

dapat musa dibitjarakan dalam 

bahagian2 parlemen. 

Tentang pentiabutan RUU ke- 

warganegaraan oleh pemerintah itu 

telah diumumkan dalam rapat  pa- 
| 'GAMBAR?2 dari pesawai2 pem- 

hitya "permusiawaratan parlemen jg. bom Soviet jang terbaru dan jang 

| sangat dirahasiakan telah — dimuat | dilangsungkan pada hari Djum'at 

pada hari Minggu dalam minggu- | malam. 

“2 an US Magazine Aviation”, jang Ko 

mmeterdiri dari pesawat2 djet bermo- Kalangan panitya — permusjawara 

tor 10 (TU:200) dan 4. 
Menurut madijalah itu, 
itu “berasal dari sumber rahasia 
"Wiibelakang Tirai Besi”. TU-200 
Un menjerupai B-46, sedang pesa- 

tan parlemen itu menduga, bahwa 

bentiabutan RUU tentang kewarga 

negaraan itu disebabkan oleh kare- 

na terdapatnja banjak reaksi dari 

masjarakat golongan peranakan jang 

wat diet lainnja (1T428) — mempu: menghendaki supaja RUU itu ditin- 

njai “bentuk jang sama dengan hdjau kembali, sehingga dapat mei- 

B-52. Selahdjutnja diwartakan bah- | djamin  tumbuhnja masjarakat jang 

wa TU4200 mempunjai ketjepatan henaKratis sebagai  perwudjudan 

145 km sedijam, sedangkan 1-1428 'manifes politik pemerintah.  Repu- 

. mempunjai ketjepatan maksimum | bilik Indonesia tertanggal 1 Nopem 

170 km sedjam, (AFP) ber 1945, 

gambar2   
     

Pengumuman 
Emas Indonesia 
Menarik Perhatian "Kalangan Dagang 
Eropa Barat — Hubungan 

.kan mengenai 

HARI SENEN Kemaren kea- Y 

      

     

Uni Dgn Masalah 

ran Indonesia, dan achirnja 
perdana menteri Ali 
perekonom an negara dan 
diberikan keterangan jang “lebih 
naman modal asing. 

Demikian dikabarkan oleh ko- 
respondent Pl-Aneta di Eropah. 

Dari pertjakapan dengan bebe 
rapa tokoh jang terkemuka - dari 
kalangan  pengusaha2 Belanda 
dan pemerintah Belanda, berke- 
naan dengan ketiga hal tersebut 
diatas, koresponden Pl-Aneta tlh 
mendapatkan dasar tindjauannja. 

Pembatalan KMB ? 
Pertama-tama ada beberapa 

keterangan jang telah diberikan 
kepadanja didalam pertjakapan2 
itu: sebagaimana diketahui, men- 
teri Ong Eng Die di Eropah Ba- 
rat telah mengadakan penjelidi- 

akibat2 jang bisa 
timbul karena sesuatu pembatal- 
an persetudjuan2 K.M.B. Pokok 
dari persetudjuan2 dilapangan 
perekonomian dari KMB itu ialah 
ikatan bagi Indonesia melalui Ne 
derland (jakni apa jang disebut 
dengan A. rekening pada Neder- 
landse Bank) dengan Unie Pem- 
bajaran Eropah. Ini memungkin- 
kan Indonesia untuk menarik ke- 
untungan dalam pembiajaan lalu- 
lintas perdagangan dengan negara 
hegara jang tergabung pada unie 
tersebut, jakni dari fasiliteit2 pe- 
nukaran jang diadakan oleh unie 
tersebut kepada anggauta2nja. 
Karena hubungannja dengan Ne 
derland, Indonesia mendjadi ..ge- 
associeerdlid” daripada Unie Pem 
bajaran Eropah. Hal ini merupa 
kan keuntungan, baik bagi Indo- 
nesia maupun bagi Belanda, hal 
mana telah ternjata didalam prak 
tek perdagangan selama tahun2 
jang terachir. 
Pembatalan -persetudjuan2 — KMB 

dengan' demikian akan  menimbul- 
kan pertanjaan, apakah hubungan 
dengan 'unie  pembajaran tersebut 
dapat “dipertahankan. 

Menteri Ong di Bonn telah - me- 
ngusulkan kepada para - pembesar 
Djerman Barat untuk sesudah pem- 
batalan KMB, memimpin keanggo- 

taan "associate” itu melalui Djer- 
man Barat. Dari kenjataan, bahwa 
menteri Ong tih mengadjukan usul 
ini, ternjata bahwa Indonesia me- 
mang ingin melepaskan persetudju- 
an KMB., akan tetapi tidak meie- 
paskan hubungannja dengan  Unie 
Pembajaran Eropah. Djadi pemerir 
tah Indonesia tetap melihat adanja 

keuntungan. 
Keberatan2 tehnis. 

Pertanjaan lain ialah, apakah pe- 
merintah di Bonn akan menerima 
baik usul Indonesia. Pertama-tama 
dapat dikemukakannja  keberatan2 

teknis. 
Bagi pemerintah Djerman Barat 

adalah sukar untuk dengan  djalan 
demikian memperbesar kelebihan2- 

Jam lalulintas pembajaran dengan ne 
gara2 anggauta unie tsb. Akan tetapi 
disamping itu dapat .ditambahkan, 
bahwa para ahli perdagangan Djer- 
map Barat menganggap pasaran In- 
donesia djauh dari interessant, teru- 
tama karena situasi dalam negeri. 
Ini telah didjelaskan oleh pengusa- 
ha2 Djerman, dan selain itu djelas 
pula tampak didalam vakpers  da- 
gang di Djerman Barat. 

Demikian salah satu madjallah 
baru2 ini menulis: ,,Djerman Ba 
rat akan bersikap benar, untuk 
berhati-hati sedapat-dapatnja  di- 
dalam lalulintas perdagangan de 
ngan Indonesia. Tentu eksport 
modal kenegara tersebut tidak 
baik dan terlalu 'riskant. Kita 
sangat kekurangan modal eksport 
dan karena itu harus sangat ber- 
hati-hati dengan djumlah sedikit 
jang ada. Kami hanja dapat me- 
mikirkan untuk mengeksport mo- 
dal kenegeri-negeri jang memberi 
kan djaminan jang sebesar-besar- 
nja didalam hal politik dan eko- 

nomi. 
Di Asia ada “beberapa negeri 

dimana terdapat  djaminan2 itu, 
sebagai misalnja Pakistan. Akan 
tetapi untuk sementara di Indone 
sia belum ada  djaminan2 itu”, 
demikian  ,,Deutsche  Handels-   blaetter”. 

Keberatan politik. 
Achirnja dapat djuga ada kebe- 

ratan2 politik di .Bonn. Hal ini 

dapat ditundjukkan  seba'k-baik- 
nja dgn mengemukakan apa jang 
telah terdjadi ketika pemerintah 

Indonesia mentjoba memperoleh 

suatu miss m liter di  Djerman 
Barat sebagai pengganti missie mi!- 
Iter Belanda. 

Berkenzan dergan perm'ntaan 

in, pemerintah Djerman Barat te- 

lah berhubungan dgn nemer'ntah 
| Belanda di Den Haag. Pemerintah 
| Belanda hania mendjawab dengan 
keterangan jare ..feitelijk”, jakni 

bahwa misi militer Belanda telah 
| tersanekut didalam kesuksran2 po- 
Ytik. Plak ini telah mendiadi ala- 

san utk Bonn utk menolak p.er- 
mntaan misi 

Revanja fidaklah mustahil, hah 
ya Bonn akan mengambil sikap 
jang sama didalam hal perminta- 
an menteri Ong itu, .. 

Tidak ada perbedaan. | 
Den Haag, demikian dalam 

pada itu ditegaskan, tidak akan 
mengandjurkan kepada Dierman 
untuk djangan menerima permin- 

, taan itu, Keputusan akan diserah | 

  

"'SMG., SELASA 16 PEBR. 1954. 

  

Ditindjau 
TIGA HAL BELAKANGAN ini telah menimbulkan kesan jg 

dalam didalam kalangan2 perdagangan 
dan kini mendjadi pusat perhatian kalangan2 tersebut. 
tama Ialah kundjungan menteri keuangan Indonesia, dr. | 

D.e, ke Nederland dan Eropah Barat, kemudian pengumuman pi- 

hak Indonesia mengenai keadaan persediaan emas : 
keterangan2 jang telah d berikan oleh 

lengkap mengenai sjarat2 pena- 

'Den Haag, jakni atas tahun 1953. 

:djutkan tindjauan, 2 
kepada angka2 tersebut. (Pia). 

'Lahirnja Indonesia “Ini 
Hakekatnja Dlm Kuagkungan Ekonomi 

nja jang memang sudah besar dida- |. 
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: 30:Orang Be- 
landa Ditahan 
Komisaris T nggi Be- 
landa Sampaikan 

“.. Protes | 

ATAS NAMA pemerintah Ne- 
derland Komisaris Tinggi Belan- 
da hari Senen kemaren -menjam 

Indongia kepada pemerintah 

Pembatalan 
Pembajaran Eropa 

Indonesia terhadap  perkemba- 
ngan keadaan dalam hubungannja 
dengan penahanan I.k. 30 orang 
Belanda dalam bulan2 jl. Protes 
itu disampaikan, sebab sampai 
sekarang atas permintaan2 ketera 
ngan Mengenai penangkapan2 
itu, jang telah disampaikan oleh 
Kom as Tinggi Belanda kepada 

dan pengusaha Belanda, 
Jang per- 
Ong Eng 

pereda- 

Sastroam djojo -baru2 ini mengenai keadaan | Kementerian Luar Negeri, tidak 
pernjataan, bahwa tdak lama lagi akan | ada dfawaban jang memuaskan. 

Demikiau diumunikan oleh Ko- 

: : misariat Tinggi Belanda hari Se- 
kannja kepada Bonn. Bagi Neder' nen kemaren. 

land katanja tidaklah banjak per- : 

bedaan, apakah keanggautaan In- 
4 

1 ( 1 Dalam nota mengenai hal terse 

donesia pada Unie embajaran but jang“ hari Senin " kemaren di- 
Eropah 'itu berdjalan melalui Am sampaikan kepada Kem. Luar Ne- 

Pena ana Bonn, asal dilan-| geri dikemukakan, “bahwa Komisa- 

jutkan sagja. |. 1 | riat Tinggi Belanda sedjak tg. 29 

Meskipun demikian tidak di-| Desember tahun jl. sampai tudjuh 

sangkal, bahwa keadaan seperti: kali menjampaikan permintaan se- 

sekurang lebih disukai. perti itu setjara tertulis — kepada 
Dalam pada itu di Amsterdam | kem. EC. Negeri, “dan  bahwa' 

ban Bonn terhadap permintaan | 4anat didwaban jang” menundjuk- 

Indonesia. Jang lebih: penting de- ka ada 3 egtinan Da 
wasa ini ialah suatu aspek lain da | rintah 'jang dulu jang berisi kete- 

ri keadaan moneter dan keuang- | rangan?e mengenai penahanan?” tsb 
an Indonesia, jakni djalannja hu-fcetjara umum dan pendek sadja. 

bungan perdagangan antara Indo Dalam nota itu selandjutnja. di- 
nesia dan Belanda. : “3 kemukakan protes, 

Mengenai hal ini: Pp 

belum lagi diketahui, apa djawa- | atas danaban itu hanja “men- 

bahwa . Komi 
belakangan : sariat “Tinggi Belanda sampai se- 

Pa an £ a 
an Pane open Snakag Jana AI karang, tidak : diberi . kesempatan 
ari K T l menurut kebiasaan — internasional 

jang sudah diterima sebagai adat, 
untuk .memberi bantuan — konsuler 
kepada "orang2 Belanda jang telah 
ditangkap itu, dan bahwa — taha- 
'man2 tersebut belum diberi ke- 
sempatan. untuk: menjatakan kehen- 
dak mereka dalam soal pemberian 
bantuan ahli hukum. ' Atas per- 
mintaar tertulis Komisariat -Tinggi 
Belanda untuk “dapat mengundju- 
ngi tahanan? itu, hingga kini ha- 
nja didapat: kabar, bahwa soal tsb. 
telah disampaikan kepada instansi? 
Indonesia jang bersangkutan untuk 
diperhatikat. 

Demifian pengumuman 

akan dilan- 
berdasarkan 

Pada hari Senin 

KAISAR HAILIE SELASSIE, 
KE JUGOSLAVIA. 

Menurut kantor berita Tanjug da 
ri Jugoslavia kaisar Abbesinia, Hai 
lie Selassie, telah menerima baik un 
dangan presiden Tito untuk meng 
undjungi Jugoslavia. 

Pada -hari Dium'at kaisar Halie| 
Selassie telah dianugerahi bintang 
kehormatan jang tinggi di Addis 
Abeba oleh utusan istimewa Tito, 

djenderal Dapcevic. | 

  
itu. 

(Antara). 

Kenjataan Tak Bi sa 
Diobah Dgn Sembojan? 

  

    

  

Merdeka.Tapi 

Model Asing 
PSi Bikin Rapat Serentak-Sjahrir Dan Sumitro 

“Ikut Bitjara 

. DISALAH SATU dari rapat2 umum jang hari Minggu kema- 
rin diadakan dilima tempat dgn serentak oleh PSI di Djakarta, Su- 
.tan Sjhahrr dalam pidatonja jang sangat singkat setjara umum me- 
ngupas perdjuangan sosial sme dengan menjatakan,. bahwa sedjak 
dulu perdjuangan sosial sme timbul karena rasa tidak adil dan tidak 
|puas, PSI tahu bahwa dengan perasaan adanja tidak-keadilan sadja 
'keadaan itu tidak akan dapat diubah, perubahan itu hanja dapat di 
Tg dengan melakukan perdjuangan, atas dasar kepertjajaan ke- 
pada kekuatan sendri, oleh semua golongan jang merasa puas dgn 

'keadaan jang tidak berisi keadila u-itu. Dalam pidatonja ini Sjahrir 
sama sekali tidak menjinggung pe rsoalan2 'jg kini aktuil dimasjara- 

'kat kita. 
bertanggung djawab. Kini keadaan 
digambarkannja sangat suram: har- 
ga barang meningkat terus, belan- 
dja negara terus bertambah, persedi 
aan “emas makin “berkurang, bahaja 
inflasi telah dirasakan. Djika ini di 
abaikan, maka bahajanja, “Indonesia 
jang pada lahirnja diakui sebagai ne 
gara jang merdeka dan berdaulat, pa 
da hakekatnja akan tetap hidup da- 
lam kungkungan kekuasaap ekono- 
mi bangsa asing, dikuasai oleh mo- 
dal raksasa bangsa Barat jang ber- 
tjokol- dan. menguasai tambang2 mi 
njak, bank2, perdagangan dan pe 
ngangkutan dan distribusi. 

(Kenjataan2 ini tidak dapat di- 

Pidato Sjahrir ini didahului oleh 
pidato lain? pemimpin PSI jg men- 
djelaskan azas dan - tudjuan partai 
tsb., dan mengemukakan pendirian 
PSI dilapangan politik dan ekono- 
mi, terutama mengenai ekonomi. Sa 
lah seorang  pembitjara, jaitu 
'Abdul — Murad, mengupas kebu- 
tukan-keburukan “jang - timbul se- 
bagai akibat KMB, kurang bidjak- 
sananja pihak2 jang memegang pe- 
merintahan “ dalam menggunakan 
uang negara sehingga kini timbul ba- 
haja inflasi, dan menamakan berba- 

gai persoalan jang kini sering dika- 
barkan oleh ssk mengenai sehari-ha- 
ri, misalnia persoalan PP 35, -per- ubah.atau diatasi dengan sembo- 
soalan kepegawaian, korupsi dan jan-sembojan: ekonomi" nasio- 
Hlain2, adalah persoalan2 tetek-be- nal!”, |,lumpuhkan imperialisme!” 
ngek jang ketjil2 sadja, jang sekali- 

pun harus diperhatikan, tidak boleh 
menjebabkan dilupakannja hal jang 

pokok, jaitu ekonomi, kesed/ahteraan 
rakjat, jang harus mendjadi isi dari 
kemerdekaan politik Indonesia jang 
telah kita tjapai. | ri-hari tang sering dikabarkan oleh 

Rapat2 umum PSI itu serentak di- surat2 kabar pada umumnja adas 
adakan di Kramat (dimana “Sjahrir Jah mengenai soal tetek-bengek, 
dan Abdul Murat berbitjara). di Ke- jang sekalipun djuga d'lajani oleh 

bajoran( dimana Dr. Sumitro dan, PSI, tetapi tidak dihadapinja seba- 

Diuir Mohamad berbitjara), di Ta-| gai soal jang utama. Jang diang- 

nah Abang, Sawah Besar dan Tan-  gapnja sebagai pokok ialah meng- 

djung Priok. himpun segala tenaga dimasjara- 
Abdul Murad. kat untuk mentjapai masjarakat jg 

Setelah menguraikan bahwa se-, aman dan. njaman. T 
sudah mengaadjurkan diterimanja | Dalam rapat umum jang diada- 
Linggardjati PSI menolak Renvil-/ kan digedung bioskop ,.Tiahaja” 
le. perdjandjian Bangka dan,K MB, | Kebajoran Lama, dan dikundju- 
maka Abdul Murad menjatakan, | ngi oleh kurang lebih 1.000 orang 
bahwa karena salah perhitungan Dr. Sumitro dalam pidatonja me 
dan pandangan jang ch laf. pihak2, nerangkan. bahwa kehidupan po- 
ig menerima perdjandjian2 terse-| litik pada-nyasa sekarang ini tidak 
but telah memberikan pula rupa2 sesuai dengan 'kenjataan jang di- 

konsesi jang sesungguhnia mengi- | rasakan oleh yakjat dan telah,me- 
kat negara dan Masjarakat kita| niimpang dari pokok2 jang mesti- 
didalam lapangan ekoriomi, untuk | nja mendjadi pegangan kaum 
kepentingan phak2 luar negeri, 
asal sadja  tertjapai kemerdekaan 
politik - dengan : selekas-lekasnja. 
Dalam perdjandjian KMB pihak 
Indonesia mener ma berbagai -sja- 
rat. ekonomi 'jang sangat membe- 
ratkan, sehingga sangat sulit un- 
tuk memulai kehidupan bagi ne- nan terhadap Inggeris agar mau 

gara dan bangsa Innones a. mengalah lagi dalam masalah Te- 

“ Pembitjara menamakan kenaikan 'rusan: Suez, demikian hari Minggu 

harga2 bahan mentah seperti karet dikatakan oleh pembesar2 Amerika 

timah, kopra dan lain2 pada tahun jang berpendapat bahwa politik 

Jenjapkan imperialisme!”, dan se- 
bagainja sadja, melainkan dengan 

jat. Demik an pembitjara 

Amerika Serikat akan — menolak 
tiap2 tuntutan Mesir supaja peme- 
rintah Amerika mengadakan  teka-     1951 sebagai keuntungan,  disebab- non-kooperasi dengan dunia Barat 

kan Oleh adanja perang Korea, dan (jang baru2 ini dimaklumkan oleh 

pengguntingan uang oleh.. Menteri pemerintah “Mesir adalah  bertudju- 

Sjafruddin . sebagai.. tindakan — janglan supaja. Mesir memperoleh so- 

agak dapat meredakan.. suasana di- Ikongan Amerika dalam menjelesai- 

dalam. keuangan, kepegawatun dan | kan sengketanja dengan 

perburuhan, dalam pada itu mentje itu. Politik non kooperasi Mesir 

la "nafsu pemborosan dan lupa da- itu menurut Wartawan U.P. oleh 
ratan? jang ada pada kalangan ig Washington dianggap sebagai peng- 

  
sg 

embaga Kebudajaan Indone 

api Kiounreh Kenconehap 

A anKunsten en Wetenschanpan   

Perantjis, Rene Pleven, pada hari 

beritakan. 

Pleven memudji sikapnja radja 
Sisavang “« Vong dari Laos jang 
idak mau meninggalkan istana- 
yja di Luang Prabang. Dikatakan, 
sahwa Laos adalah suatu keradja 
in ketjil dengan seorang radja 
yesar. 

Pudjian- tadi diutjapkan Pleven 
setelah mengadakan — pertemuan 
lengan Sisavang Vong.  Pleven 
nalam “Senen tiba di Hanor dari 
Luang Prabang. Menurut dugaan 
a akan membitjarakan soal meng 
umbil inisiatif di Vietnam Utara 
dengan djenderal Rene Cogny. 

Selandjutnja diduga ia akan 
membitjarakan. djuga soal2 per 
tahanan Luang Prabang dan Dien 
bienphu serta pemberian perbeka 
lannja melalui udara. 

Serangan gerilja Vietminh. 
Radio Vietminh dalam pada itu 

hari Minggu beritakan bahwa 
pasukan2 gerilja dari. djenderal 
Vo Nguyen Giap telah melaku- 
kan serangan2 baik terhadav pos2 
vertahanan Perantjis di Vietnam 
Utara dan “Selatan, “ demikian 
berita dari Hongkong. 

Menurut siaran. radio tadi. pa 
Ja tgl 28 dan 29 Djanuari jang 
lalu pasukan2 gerilja telah mela 
kukan serangan terhadap 16 pos 
sertahanan Perantjis di provinsi 
Mythe pada delta sungai Mekong 
jang terletak di Vietnam Selatan. 

Pasukan2 gerila 'Jainnia di 
Vietnam Utara telah melakukan 
seranyan terhadan batalion? Pe 
rantjis ig mobil di provinsi Nam- 
linh. Seranvan2 ini dilakukan pa 
la tgl. 7 Pebrnari jg lalu. 

Konp. 5 negara dapat me 
njelesaikan perang  Indo- 
China. 

Sementara mingguan Sovjet ,,New 

Times” hari Minggu menjatakan ra- 
sa ketjewa dengan sikap Perantjis 

dalam konperensi di Berlin menge- 

  

rakjat jang menurut pembitjara 
semakin lama semakin dalam ke 
aidupan jang Sulit. Guna perbai- 
xan nasib rakjat itu, menurut 
Sumitro, kekuatan rakjat “harus 
disusun guna mengubah susunan 
masjarakat jang sekarang ini. Se 
harusnja hal ini mendjadi pega- 
ngan kaum politisi, terutama jg 
sedang memegang kekuasaan, dan 
menurut Sumitro hendaknja ter- 
bajang pada gerak-gerik mereka. 
Tetapi keadaan 'adalah sebaliknja, 
kaum politisi bertjakar-tjakaran, 
tuduh-menuduh, menghamburkan 
keuangan negara, melakukan po- 
litik kepegawaian jang buruk, ser 
ta menimbulkan dendam pada 20 
longan2 lain dan bertindak se- 
olah2 segala sesuatu sudah beres, 
demikian Sumitro. 

Kuntji perbaikan nasib rakjat, me 

nurut pembitjara tergantung pada 
perimbangan factor-factor ekonomis. 
Berbitjara .ttg. perkembangan . eko- 
nomi dan keuangan negara, Sumitro 
berpendapat, bahwa keadaannja kini 

semakin turun, keuangan negara me 
ngalir, peredaran uang didalam nege 

ri tiada dengan. perimbangan pereda 
ran barang dan kalau terus-menerus 
demikian, menurut Sumitro,  rakjat 
lah jang akan semakin sengsara. 

Oleh karena itu menurut "pendapat 
nja, sekarang djuga segala kalangan 
harus mendjadi insaf dim hal ini dan 
harus ' menghadapi... kemungkinan? 
tsb, sebab hanja dgn. usaha kita se 
mua kemerosotan dapat dielakkan. 
Dalam hubungan ini, Sumitro men 

dijelaskan pula, bahwa adalah men 
djadi hak azasi rakjat untuk menge 
tahui apa jang dilakukan oleh sesua 
tu pemerintah dilapang keuangan ne 
gara, karena pemerintah adalah sebe 
narnja hanja alat demokrasi dan tji 
ta-tjita untuk memperbaiki nasib rak 
jat itu hanja dapat tertjapai atas ke   menggerakkan semua tenaga rak- 

“De 1 jang 
ach'rnja menjatakan, bahwa per-' 
tentangan2 dan pertjektjokan2.ha- 

  

Inggeris   
Ihat tanda2, 

kuatan rakjat sendiri, Achirnja Sumi 
tro mengingatkan, bahwa ada bebe 
rapa golongan jang menghalang-hala 
ngi terlaksananja tjita-tjita itu dgn. 
memakai sebagai kedok sembojan2 
anti imperialis” ataupun ,sekonomi 
nasional”. 

Sehabis Dr. Sumitro berbitjara 
Djuir Mohamad jang menerang- 
kan, bahwa hakekatnja sedjak In- 
donesia mendapat kemerdekaannja 
sampai sekarang nasb rakjat ti- 
dak mendjadi lebih baik. maka 
menurut pembitjara kemerdekaan 
iang ditjapai. barulah mengenai 
»bentuknia — sadja, belum ber: 

isi” Hal 'ini diterangkan oleh 
Diur sebagai akibat daripada ti- 
dak tahunja para pemimvin 
tiara2 memperbaiki nasb rakjat, 
meskipun kabinet silih berganti. 
Sebagai tjontoh ia kemukakan 

bahwa telah tertjpta ,.Pantia Si 
la”, tetapi orangpun tidak 
bagaimana tjara mentiapai suatu 
susunan mesiarakat jang sesuai 

politisi, jaitu memperbaiki nasib dengan Pantiasila itu. (Antara) 

Amerika Chawatirkan Pemerintah Churehill Djatuh 
laksanaan politik netral jang telah 
diputuskan oleh Dewan — Lembaga 
Arab dalam bulan Djanuari jang 
lalu. Politik netral ini” dianggap 
bertudjuan menghalang2i “pemben- 
tukan suatu organisasi — pertahanan 
Timur Tengah. 
Dalam Minggu jang lalu 

sidang Dewan. Revolusioner Mesir 
dengan para duta besar Mesir di 
Washington, London, Moskou, New 
Delhi dan Karachi, telah. diumum- 
kan bahwa Mesir kini sedang meng- 

adakan perundingan dengan Soviet 
Uni bagi kepentingan rentjana2 be- 
sar dari Mesir. Disamping itu ter 

bahwa Mesir tidak 

setelah 

  
akan 

tahu   

   

  

Bantulah 

DOMPET MERAPI 
  

Serangan Terhadap Luang Pra- :” 

bang Diurungkan? 
Konperensi 5 Negara Dapat Menjele- 

saikan Perang Indo China 
PARA PENINDJAU militer Minggu petang berpendapat b: 

wa divisi Vietminh ke-308 tampa knja Tetak nee food hg aa 
ngan terhadap Luang Prabang. Seminggu jang lalu divisi tersebut 
telah menghentikan gerakan madjunja dan berdiam di daerah se 
keliling tepi sungai Nambac jang terletak lebih kurang 40 mil di 
sebelah Utara Luang “Prabang. Sementara ita menteri pertahanan 

sera- 

Minggu menerangkan kpd. para 
wartawan di Luang Prabars bahwa kota ini akan dipertahankan 
djika diseyang oleh pasukanz Viet minh, demikian U.P. selandjutnja 

ndi soal mengadakan  konperensi S 
mregara dengan RRT ikut serta. Di- 
katakan, bahwa konperensi 5 nega- 

ra itu dapat menjelesaikan perang 

di Indo China. Tetapi delegasi  Pe- 
rantjis di konperensi Berlin tidak 

memperlihatkan ' keinginan untuk 
menggunakan kesempatan itu. Kini 

telah djelas, bahwa kalangan Pe- 
rantjis jang menghendaki  berlang- 
sung terusnja perang Indo China 

telah berusaha dengan keras untuk 
mentjegah diecdakannja perundingan 
jang bertudjuan “mengachiri perang 
di Indo. China, demikian ,,Nen 

Times”. (Antara-AFP). 

Suatu rentjana undang2 tentang 
pembentukan. sebuah Akademi Ang 

katan Laut Pilipina telah. dimadju- 
kan kepada kongres, jang menghen 
daki pengeluaran sedjumlah I,5 dju 

ta dollar. 
Menurut sumber2 jang lajak diper 

tjaja Akademi tersebut akan ditem 
patkan dibenteng Corrigidor. 

  

  

us 

| panik Ke- 
. yaugan 
Karena Kabar2 Djas 
tuhnja Uang Piaster 

Di Indo China 
SUATU PANIK salam lapang 

n keuangan hari Mingzu te'ah 

nengantjam seluruh “Lido China 

-ebagai - akibat suatu pengumy 

nan hari Sabtu jang manjutukan 

sahwa bank telah mengheatikan 

mua transfer uang. Hal ini to 

lah menimbukan d sas desus jan 

mai bahwa pemerintah Peran 

iis bermaksud menradakan deva, 

uasi janv kedua atas uang pius 

er dari Indo China. 4 

Desas-desus itu dibantah ke 

ras oleh pembesar2 keuangan 
Perantjis dan Vietnam. Dikata- 

tan, bahwa tindakan demikian 

sama sekali tidak dipertimbang- 

kan dan menerangkan kahwa he- 

rita bank2 telah menghentikan 

transfer adalah desas-desus  be- 

laka 
10 Bulan jg. Irlu uang piaster 

telah didevaluasikan pemerintah 

Perantjis setjara unilateral. Har- 

ta piaster waktu itu telah di- 

turunkan dari 17 hingga 10 
franc. 

Menurut desas-desus jang kini 
tersiar harga piaster itu  hen- 

dak di'urunkan lagi mendjadi 7 

franc. — (Antara-UP). 

  

Amerika Terlibat Dim 

Perang Indo China : 
Peking Tuduh Amerika Djalankan 

Politik Adu Domba 
BERHUBUNG DENGAN & ri 

ra anggota panitia perhubungan luar negeri 

Di Asia 
a2 jang mengatakin, bahwa pa- 

dari senat Amerixa 

sangat chawatir dengan kemunykinan Amerika Serikat stertibat” 

dalam perang di Indo Chira, La. ian ,,New York Times” hari Ming 

gu tulis, bahwa sekalipun Amsi'ika tidak mempertimbangkan pengi- 

riman pasukan? ke Indo China, nam'in Ame ika sesenarna ,,ter- 

'ibat” dalam perang Indo China dan pemerintah Amerika kini se- 

dan: mempeladjari tjara? jang bertudjuan supaja Amogia lehih 

sterlibat” dalam perang itu. 

Karena itu kata harian terse- 

but, suatu soal besar bazi Ame- 

rika kini bukan tjara hagaima- 

ra supaji Amerika ticak. terli- 

bat”, akan tetapi tjara baga'na- 

na sebaiknja dapat  mengguna- 

tan kekuatan dan kepandarannja 

urtuk kepentingan muasilan Tu- 

nia merdeka ini, demiwian ,.New 

York Times”, 

Sementara itu 11 

Peking”, barian resmi pemerin- 

tah RRT, katakan bahwa Ameri- 

Tatan ak af 

  

Mj. Achmadi 
Di Inggris 

Dapat Visa Untuk Me- 
netap Disana Selama 

6 Bulan 
MENURUT Antara” dari 

London didapat kabar, bahwa be 
kas Maj. Achmadi jang tidak di 
perbolehkan lebih lama tinggal di 
Nederland, -kini ada di London 
dengan visa Inggris untuk tinggal 
paling lama 6 bulan. Sebelum me 

ninggalkan Nederland ia bermak 
sud akan menjingkir ke Djerman, 
tetapi tidak dapat visa. Izin ting 

gal untuk sementara waktu di 

Inggris itu baru diberikan sesudah 
ia berdjandji, bahwa dari Inggris 
la akan langsung ke Indonesia. 
Sebab Achmadi beladjar di Erop2 

dengan tugas Pemerintah, maka 
penjingkiran ke London ini satu2 
nja djalan sambil menunggu perin 
tah2 lebih landjut dari Indonesia. 

Sebagai diketahui, sediak — bulan 

Djanuari 1952, Achmadi  beladjar 

pada Universiteit Amsterdam da- 

lam ilmu sosiologi dengan  bia-sis- 

wa Kementerian PP dan K dan da- 

pat pula tugas untuk memperhati- 
kan kehidupan Mahasiswa  Indone- 
sia di Nederland terutama dilapang- 
an sosial, misalnja perumahan dil. 

Dalam mendjalankan  tugasnja ini 
tentu sadja Achmadi banjak berhu- 
bungan dengan “Mahasiswa2  Indo- 
nesia di Nederland jang  djumlah- 

nja tidak sedikit (Ik. 1500: orang). 
Mahasiswa2 ini sebagai orang2 In- 
donesia baik individuil maupun ko- 
lektif sering mamikirkan soai2 ig 
bersangkutan “dengan Indonesia dan 

kadang2 menjatakan pula sikap 
mereka. Mungkin karena aktiviteit 
Achmadi inilah, maka ia tidak di- 
perbolehkan tinggal lebih lama di 

Nederland. Ia diberi waktu sampai 
8 Djanuari jl. daa tiap pertanjakan 
dari fihak Achmadi apa  alasan2 
jang digunakan untuk — menjingkir- 
kan dia, tidak dapat djiawaban te- 
gas, Achmadi meninggalkan Neder- 
land sebelum batas waktu jang di- 
berikan kepadanja habis. 

  

ka setjara terang?an telah “meng: 

adakan intervensi “dalam perang 

Kemerdekaan rakjat Vietrum ter 

hadap Perslitjis, “demikian har 

Ning.u diwartakan. oleh kantos. 
berita.,.Hsin Hua”. 5: 

Amerika Serikatsxini berusaha 

membentuk suatu Dlbx jang #gres 

sif denran Djepanz, Phijipina, Ke 

rea Selatan dan Tuiwan. 

Kaum imperialis Amerika ma- 

sih belum melepaskan politi: 

:gressinja, demikian seterusrj 

likatakan oleh harian tadi, dan 

»nasir?2 jang mengkendnki pepe- 

anron Ci Amerira telah meng- 

ragalkan diadakannja suatu K6n- 

nerensi politik tentang Kores. 

Sehingga K'ni, 3 minggu sudah- 
'ah lampau dan Amerika, masih sa 

Ija belum mendjawab usul BRT 

lan Korea Utara jang dikemuhka- 

kan pada tanggal 26 Djamuad ir 

'alu dan jang menjarankan supais 

nerundingan pendahuluan di Par. 

munjom diadakan lagi. 5 

,sBangsa Asia hantam ban 

sa Asia”, 
Selandjutnja ditulis oleh haria” 

Pekinc tadi, bahwa Amerjka m- 

djalankan politik Bangsa Asi: 
antam bangsa Asia”. Tetapi era 
Ha persekutuan antara RBT da" 
Sovjet Uni dan kemadjuan RR 

'alam membangun perekonomia 

1ja pastilah akan menggagaik?- 

nolitik kaum imperialis Amerit 

'ang bertudjiuan  memperbudak 

bangsa Asia itu. Rakjat RRT bw 
sedia bahu-membahu “dengan « 
mua bangsa Asia dalam oerdjos 

ngan terhadap kaum imperislis 
lemikian ,(Harian Rakjat Pekrag' 

Rakjat RRT tok mun: 
kin dasingkan 

Di bagian lainnja harian tadi 
meniatakan, bahwa Amerika be". 
usaha djuga untuk: mementjil- 
kan rakjat RRT dengan djala: 
menentang haknja jang sah dit 
soal2 internasional. : 

Hal itu sebenarnja tak munt- 
Xin, karena menurut piagam 
PBB, Tiongkok mempunjaf hak 
untuk ikut serta dalam masa- 
a'2 internasional. 
Menurut “harian tadi, politik 

Amerika itu “adalah berlawanan 
dergan K:hendak bangsa? Asia. 

Seluruh dunia mengetahui, 
sahwa RRT dan Sovjet Uni men- 
djalankan “politik perdamaian 
lan terus-menerus berdjoang un- 
tuk mendjamin perdamaian, de- 

mikian .achirnja “dikatakan oleh 
harian tali menurut siaran radio 

Peking jang -hari Minggu -teraa- 

ngar di Hongkong. (Ant.-Reuter). 
4 

  

mau mengadakan — kerdjasama de- 
ngan Amerika Serikat djika tidak 
menjokong Mesir dalam — perundi- 
ngan' dengan Inggeris tentang ma- 
Galah Terusan Suez dan memberi- 
kan djuga ” bantuan militer — dan 
ekonomi kepada Mesir, Selandjutnja 
Washington mengetahui, bhw Mesir 
telah. berus#ha  supaja negara? 
Arab mengambil tindakan — untuk 
melaksanakan politik non  koopera- 
si atau netral itu. Suatu tanda 

bahwa usaha Mesir Mu telah mem- 
peroleh djuga hasil adalah “penola- 
kan Saudi Arabia minggu jang lalu 
terhadap bantuan militer Amerika. 
Sebabnja Amerika kini tidak ber- 

  

sedia mengadakan lagi, tekanan ter- 
hadap Inggeris dalam masalah Tes 
rusan Suez adalah sederhana sadja, 
jakni pembesar2 Amerika “ berpen- 
dapat bahwa djika Inggeris menga- 
lah lagi dalam masalah itu, maka 

hal itu akan mengakibatkan, tergus 
lingnja "pemerintah — Winston Chur- 
chill. ! 

Sementara itu mengenai soal ban- 
tuan militer dan ekonomi Amerika 
kepada Mesir, pendirian  pemerin- 

tah Amerika “tetap tidak berobah, 
jakni bahwa Amerika hanja dapat 
memberikan bantuan tersebut sete- 
lah masalah” Terusan Suez » dapat 
diselesaikan. (Antara-UP),            
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| WINDON P.W.I. DIATENG 

“usia PWI, 
Kepatihan Djol 

ng 

gan pemoangu ! 
direntjanakan '   

Persatuan Wartawan Indonesia ' 
Kring Semarang, Djokja dan Solo 
pada Sabtu malam jbl. telah me- 
ingadakan resepsi bersama berke- 
naan dengan peringatan sew 

bertempat di bangsal ' 
ja. Hadlir datam 

SI itu para pembesar dari 
kja dan sementara para terkc 

muka dari Semarang, Ketua Pa- 
nitya sdr. Soendoro dalam resep- 
S1 itu menguraikan sekitar per- 

bangan pers dan organisasi 
: wartawan, dan sambutan2 diberi- 

oleh wakil? dari PWI kring 
Djokja dan Solo. Ke- 

$ Pegan Fa Fl. 1 ing diba- 
jakan oleh seorang utusan 

Pn Pan San 
a segi tiga jang dilangsungkan 
ad 3 Sabtu sore di Stadion Kri- 
on jokja sbb. : PWI Djokja 

olo O—0: Semarang — Djok 
—1 (tendangan 12 paas penal 
Semarang — Solo. Re) 

demikian  Djokja 
juara, dan Semarang 

  
—A. 1 

2 

ja no. 1, 
an badminton: | 

enganggap bahwa agama itul 
pendjelmaan dari kebidjaksa- 
Tuhan. . Demikian a.l. ketera- 
sdr. Ramuwisit, Ketua Per- 

an Theosofie Tjb. Indonesia| 
g. dalam pertemuan dengan pers 

jum'at sore jbl. Perkumpulan 
. i I —.1. Mengadakan: 

persaudaraan pada ummat ma- 
Pa dunia, dengan tidak| 

lang perbedaan warna kulit, 

Sabke dil: 2. Mempeladjari 
2 agamas dan - memban- 

juga peladjaran filsa- 
ngetahuan dil.: 3. Meng- | 

: 1 rada hukum 
. bersifat gaib didalam dunia 
am 

ifat gai 
.djiwa. Ramuwisit me- 

an lebih landjut, bahwa ka- 

Ikatnja tjalon Partai Buruh dalam 

an2 teori theosofie 
an untuk mene- 

| dari teori2 itu 

| 

875 oleh Nj. H. 
dan Kolonel H.S. Ol- 

' York, kemudian pindah | 
ia) dan disini diresmi- 

atnja- pada th: 1879. 
. an itu di Indo- 

P Semar pada 
kini Djak: mendja- | 

aa 
1g 

  
Sea se uda, serta 

Biauw Tjwan Se- 
1 

Rebo ra Aga k: 

» dak berarti, bahwa 

'a 

H. Muslich mengatakan, 
hw: “bila usaha tersebutpun Ir 
2 belum berhasil, maka Ma- 

akan rapat sekali lagi untuk me- 
1 sikap jang tegas, “da- 

onsul N.U. akan menga | 

ba Biajawab pertanjaan, Jan & 

ini tidak diterangkan apa kU 
jang dimaksudkan sikap tegas 

" fo & 

PERUNDINGAN BURUH DAN 

, .. PUTUS: 
Hari Minggu VWHI (Vereeni 

a| ging van Werkgevers in de Haven 
bedrijven in Indonesia) telah mem 

-| ber.tahukan kepada PB SBKPM 
Yj bahwa VWHI setudju untuk mr 

ngadakan kenaikan upah 1044 
jpruto .dengan minimum Rp. 25.— 
Dalam djawaban PB SBKPM ke 

“pada VWHI dikemukakan. bahwa 
perundingan diantara PB SBKPM 
dgn Direksi KPM belum putus 
dan selain 'tu mulai tanggal 14 
Pebruari sidang Dewan Pimpinan 
pleno KBSI sedang hangat mem- 
bitjarakan soal aksi mogok SB 
KPM. Demikian d'dapat ketera- 
ngan dari pihak PB SBKPM. 

Seperti diketahui, dalam perse 
lisihan perburuhan ini Menteri 
“Perburuhan telah mengandjurkan 
diberikannja kenaikan upah 10?2x 
bruto kepada buruh jang ditolak 
oleh SBKPM. 

Oleh PB SBKPM sampai kema 
rin telah diterma perntataan so- 
lida'r dari 10 serikap buruh dan 
selain itu telah-diter.ma pula sum-. 
bangan? materieel. 
USAHA2 UTK. MENOLONG 

KORBAN MERAPI. 
'Menjambung perhberitaan P.P. 

K.G.M. Kota Besar Semarang 
il, tentang usaha Panitya terse- 
but dalam rapatnja baru-baru 
ini diruang sidang Kota Besar Se 
marang telah diambil keputusan 
sebagai berikut : : 

1. Lis-derma berupa uang di- 
tarik dari peredaran s/d tgl. 28- 
Pebr. 1954 dan penjetoran kepada 
Panitya ditutup pada tanggal 10- 
-3-1954. 

Adapun penderma seterusnia 
dipersilahkan menjetorkan uang- 
nja kepada S:k.2 Harian ,.Suara- 
Merdeka”, ,,Kuang-Po” dlsb. jg 
dalam hal ini djuga dudux da- 

.lam Panitia. 
2. Menjetudju: usaha Sam Ban 

Hien jg akan mengadakan arak- 
arakan dengan Liong dsb. keli 
ling kota sambil mengadakan pe 
narikan Amal dengan memakai 
bus (tjelengan) pada tanggal 16 
Pebr. 1954. 2 

3. Bila tidak ada“perobahan 
' waktu, maka akan mengadakan: 

Ha en penempelan “plak:plaatjes.. 
ada tiap? kendaraan bermotor 

Ia kmulai tg. 26 s/d 27-Pebr. 1954 
"Liang akan diurus oleh ,,Suara 

Merdeka” jang telah siap-dengan 
peralatannja bersama2- dengan 
kepolisian Lalu-Lintas,  Kepan- 
duan. Murid2 Sekolah landjutan 
dkota ini. : 

4. Mengadakan pekan pes 
ngumpulan pakaian besuk. pada 
tgl. 5-6-7 Maret 1954 dgn ban- 
tuan anak tsb. sub 3 dibawah 
k do Consulat Wanita. 

| Ktpada umum jang ingin me- 
njokong gerakan tsb., supaja me- 
njediakan barang itu dirumahnja 
masing2 dan ini tidak berarti 
bahwa pendermaan pakaian pa- 
da Panitya ditunda sampai tgl. 
tersebut. : 

Panitya tetap membuka pintu- 
nia untuk segala matiam soko- 
ngan apapun djuga. 
D.P. PARTAI BURUH SESAL- 
KAN SUSUNAN PANITYA 
“ PEMILIHAN UMUM 

DJAWA TENGAH. | 
Berhubung dengan tidak diang 

Panitya Pemilihan Umum di Dia. 
wa Tengah seperti jang diadju- 
kan oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah, maka Sekertaris Djenderal 

ji! Partai Buruh Asrarudin telah me 
ngirim surat kepada Menteri2 
Kehakiman dan Dalam Negeri di 
mana ditanjakan, apakah itu ti- 

Menteri Ke- 
hakiman sekarang telah menga- 
baikan instruksi rekannja jang la- 
lu dan c 
serupa itu tidak merugikan gezag 
Gubernur. 

Untuk kepentingan pemerin- Propinsi Djawa Tengah pada permu 
ketenteraman didae- laan bulan Maret jang akan datang tahan dan 1 

rah2, maka D.P. Partai 
mendesak “kepada “Panitya 
Hoc 
tanggung 
pemilihan | 
net, supaja 

kembali nggaL 
ta2 Panitya Pemilihan, teristime- 
wa di Djawa Tengah. 

Buruh 
Ad 

djawab atas lantjarnia 

segera  menindjau 

Pekodjan 19 dan B. Gork ! 
djong 135 dibuka hingga djam 
20.00. s3 

Bitaing Dos” 4. 

SANA Maka 

' dengan 
lasan2, tetapi tidak dihira 
Terus mereka menudu 
ada solidaritet »Pe edomai 

dengan Pasaribu. 

ka dei 

ngadakan kekerasan baik bersifat 
pemukulan "maupun pengrusakan 
pada kantor itu, polisi kira-kira 6 

nja datang membubarkannja. 

pemuka geredja dan pemuda Kris 
ten telah berkumpul di geredja 
djalan Paros Makassar untuk me 
njelesaikan soal itu bersama Pa- 
saribu. Tetapi Pasaribu tidak mun 
tjul' (mungkin takut. — Red). 
Wakil pemerintah propinsi djuga 

jang hadir, bahwa pemerintah te- 
lah mengadakan usaha sebelum 

kan. Sampai menulis berita ini, 
belum diketahui dimana Pasaribu 
bersembunji. (Antara) 

ooLUt 
DR HENRY KESSLER 

MENINDJAU: 
Dr. Henry Kessler jang te 

datang di Indonesia atas undan 
an Pemerintah pada t 1 5- 

Solo d'mana ia akan tinggal sela | 
ma.10 hari. an 

Dr. Henry Kessler adalah. se- 
orang ahli dalam masaalah reha 
bilitasi penderita tjatjad dari Ame. 
rika dan mendjabat sebagai pena 
sehat pada PBB dalam lapangan 
“tsb: l 
Selama di So!o Dr. Kessler akan 
menindjau Rehablitasi Centrum 

Tjatjad dan akan resmberikan tie : 
ramah2 tentang masaalah rehabili |   

| d'ukan 

tasi d Solo. Jogja Ge Pang 
jang disertai pula dengan pertun|. 
iukan. Flm sekitar masalah tsb.| Tjersinah2 tsb Akan difudjukan ke 
pada para dokter, para pekerdia |. 
sosial, para pengusaha dan buruh 
dan kepada pihak Angkatan Pe 
rang. Pt : 4 

Sesudah nenirdjauannja d' Indo. 
nesia, Dr. Kessler akan memberi! 
kan nasehat2n'a kepada Pemerin 
tah mengenai masaalah rehab'lita 
si penderita tjatjad. . . 

Tebak 
PEMBANGUNAN MESDJIID. 
Baru2 ini telah diadakan “perletak 

an batu pertama untuk membangun 
Mesdjid Djam?' Pematang jang kinij 
akan diperluas lagi. Pekerdjaan pem! 
bangunan mesdjid itu menurut ren- 
tjana akan menelan biaja Rp. 165. 
000.—, dan sementara itu telah dite-   

: Perluasan Mesdjid Pemalang pengu- 

i 
apakah kebidjaksanaan | 

Pemilihan Umum jans ber- ta DPD dan Kepala2 Daerah selu- 

umum kepada Kabi- 200 orang. 
' 

pengangkatan2 anggau- ting jalah mengadakan urentasi ter 
» 22/1948. Untuk itu diadakan djuga 

'APOTHEEK 
PETANG HARI. sJuridis praeadpisir” -jang. terdiri da 

| Hari ini Apotheek Rathkamp iri "4 orang juridis”. Atjara2 jg lain 
Gorkom, Bo- ehusus mengenai pembitjaraan rou- 

—na pekerdjaan th. 1954. 

rima sumbangan dari. Kementerian 
Agama liwat pengurus Kas Mesdjid 
sedjumlah . Rp. -25.000.-—. Panitya | 

rusnja terdiri dari: H. Sja'roni, Moh. 
Sofro Safii, A. Ch. Fatchy, - Husin 
Susanto, M.' Dradjat dan dibantu 
oleh beberapa orang. Bupati Perna. 
lang R.S. Tirtosudirdjo duduk seba 
gai penasehat. Umum jang ingin 
memberi bantuan terhadap pembangu 
nan mesdjid itu dapat berhubungan 
dgn. pengurus Kas Mesdjid Pema- 
lang. 5 3 

  

KONP. D.P.D.2 KEPALA2 
DAERAH SELURUH 

DJATENG. 

Atas initiatip dari ' Ketua DPD 

“akan diadakan konperensi di Sema- 
rang jang akan dihadiri voleh anggau 

ruh Djawa Tengah jang terdiri Ik 

Diantara pembitjaraan jang. terpen 

hadap rentjana pengganti U.U. No. 

tine jang berhubungan dengan rentja | 

».   
      | 
  

Pe aon, 

: e 3 tp YA 

Belum lagi mereka sampai me 

orang bersama komandan seksi- ( 

Sementara itu Djum'at malam tg 

hadir dan mendjelaskan kepada lah untuk daerah  Magel 

lali Rp. 115-000.- 0 
ummat Kristen mengambil, tinda pembelian 

Aneka DINWA TENGI 
| BANDUR PERTA 

: sebagai akibat angin kentjang ba 
jl pada hari Rebo jl. telah tiba di' ru2 ini jang terdjadi didaerah ke- 

dan. Jajatan Pemeliharan 'Anak2 " bentjana alam tersebut 

4 barkan,: bahwa berdasarkan 

ainja, jang kini telah dipergunakan untuk 
Pa Gea, Tang. MA t Aka sakit maupun jan 

“ termasuk dalam zone-berbahaja. 
api masih terus bertambah, maka untuk Mongb Aan egala kemungki- 
Djawa- Tengah, dibawah pimpinan gubernur gah. ih me “ 

NN ubangan dengan usaha menolong para korban bentjana | 
da usaha2 itu dapat dituturkan sbb: : | 

rban baik 
hala marnja diangg 

dan tindakan? ja 
di Php rsia pan2 

ele- 

: “ e 3 t 

jumlah' pengung- 
amin oleh Dja- 
6. @ 8, ia- 

telah)  berku- 
ng, jang 

orang 

- ia- 

| laeral £ Rp. 
215.000.- dan untuk daerah" Bojo- 

“untuk 
1: Rp. 
tis” para 

persediaan 
80.000.-.” Untuk  djamin 
pengungsi itu tiap harinj: 

sebanjak ' kan uang 

Ps 

. 

AMA DI- 
: DAERAH PATI. 
Sebanjak 58 rumah rovoh, 50 

rusak dan banjak pohon tumbang 

tjamatan Winong sebelah selatan 
Pati. 3 

Hudjan deras jang djuga tu- 
run selama minggu itu menjebab- 
kan 1.000 ha tanamanpadi dan” 
palawidja  lainnja telah m air. 
Kerugian ditaksir sampai Rp. 
371:000.—. - Demikian diterima 
kabar dari Patk-. 3 Git. 

Patut — ditambahkan, . “bahwa 

'tuan jang mengalir dari masjarakat | 

iijang disampaikan ha 5 $ 
pengungsi dan para “korban seba-pannja untuk menjumbangkan te- 

“naga guna menolorg para korban. 

gungsi” “jang | danja, maka jang masih 

.hri tengkulak2 jang akan 

“para tengkulak, untuk mentjari ke- 
-buntungan se-besar2nja dari penderi- 

an 

jang timbu 
da 

n telah dirasakan, baik jang 

jang “dir 

lauk-pauk 
sebulannja di- 

sebanjak  R 

(5,5 ton) dan “untuk 
Rp. 8.500.-. Djadi 
butuhkan uang 
600.000.-, Na 

Disamping djaminan dari  Dja-| 
watan Sosial itu, Banjak pula ban- 

kepada para 

gai suatu hiburan istimewa. 

. nan. 
'Djawatan Kehewanan sangat me- 

ndaruh perhatian terhadap - hewan 
besar maupun kerjil dari pendu- 
duk, jang kini djuga harus diung- 
sikan ber-sama2 penduduk.  Berhu- 
bung banjak para pengungsi jang 
sudah kehilangan semua harta ben- 

sempat 
mengungsikan - hewannja,  banjak 
pula jang ingin  mendjualnja. Un- 
(tuk menghindarkan mereka itu da- 

dengan harga jang se-murah2nja, 
maka oleh. Djawatan - Kehewunan 
disediakan "uang untuk membeli he- 
wan2 jang terpaksa didjual itu de- 
ngan harga umum. Dengan demiki- 
an maka para korban bentjana Me- 
rapi itu. dapat dihindarkan dari 
korban kedua ialah muslihat dari 

taan orang lain. Disamping itu te- 
lah direnzjanakan “pula kemungki- 
nan2 pengungsian hewan2 itu keda- | 
erah lain, djika bentjana jang lebih | 
besar akan menimpa. & 

Usaha Djaw. Pegadaian. 
Dalam usahanja untuk sedapat 

mungkin memperketiil penderita 
an penduduk - didaerah-bentjana, 
oleh Inspeksi ebi age merk» sai 
Tengah a.l. telah dike can 2 
mafjam instruksi kepada Pegadai 
an2 Negeri disekitar gunung Me 
rapi, supaja: a) barang2 milik 
penduduk daerah-bentjana Mera- 
pi jang kini mestinja sudah lewat 
waktunja, djangan sampai dile- 
lang dulu, dan b) Pegadaian2 | 
Negeri membuka kesempatan un 
tuk menerima barang2 perhiasan 
para pengungsi sebagai barang 
titipan dengan aturan2 jg sangat 
ringan, jg terutama dimaksudkan 
untuk membantu para pengungsi 
menjimpan barang2 itu agar dja 
ngan sampai hilang atau tertjuri 
selama mereka mengungsi itu. 
Untuk barang2 titipan itu akan 
diadakan pelajanan tersendiri, de   kta Te 

pertama . terdjadi “dalam ' musim 
ini dan seperti diketahui selama 
tahun jang lalu bentjana sedemi- 
ikian pernah dialami beberapa ka he 

batkarr kerugian r 
piah. 3 Pe al 3 
Ini-disebabkan karena rusaknja 

dam Wilalung. Dan untuk! mem- 
perbaiki dam itu harus ada' biajai 

li-didaerah Pati itu jang mengaki- 

sekurang-kurangnja Rp. 10: djuta. : 

KUDUS.) 
5 PE ab 

SEKITAR PLAKAAT2 DJAW. 
PENERANGAN AGAMA. 
Bagian Penerangan Kantor Uru- 

san Agama kabupaten Kudus menga 
Kete- 

rangan  djurubitjara Kementerian 
Agama menjatakan bahwa plakaat 
jang berisi sembojan2 jang berdjiwa 
Kenegaraan dan Ketuhanan dari 

Djawatan Penerangan Agama itu 
adalan sewadjarnja sesuai dengan 
UUD. pasal 43 ajat 1 jang berbunji 
''Negara — berdasaran — Ketuhanan 
Jang Maha Esa”, dan 
dengan tugas Kementerian , Agama 
"menegakkan sila Ketuhanan Jang 
Maha Esa”. Tidak disebutkannja da- 
sar2 jang lain itu tidak berarti mak 
sud memungkirinja.dan tidak mung- 
kin orang akan salah pahan karena- 
inja, demikian keterangan KUA jang 
mengutip pengumuman  Djurubi 
pasha JAN 5 3 

Seperti dikabarkan plakaat ji 
berbunji "Satu Bangsa, Satu Bahasa, 
Satu Negara, Negara Republik | 
nesia' jang “berdasar Ketuhanan Jan 
Maha Esa” didaerah. kabupater I 
mak (Semarang) ditjegah. “penje 
rannja karena oleh Djawatan Pene- 
rangan Kabupaten setempatj dipan- 
dang kurang sempurna ' «dan 
dianggap malah dapat menimbulkan 
hal2 jang tidak semestinja. 

Rp. 1 DJUTA LEBIH UNTUK 
SENTRAL PANDAI BESI. 
Baru-baru ini. oleh Djawatan Per- 

ekonomian dan Perindusterian Dja- 

ik 

wa Tengah di Semarang telah dite- | 
rima. 1 stel mesin: jang segera di- 
tempatkan di Bareng, S km timur 
Kudus . (Pati) guna Sentral : Pandai 

“Besi. Sentral ini didirikan dengan 
maksud "untuk, memberi bimbingan 
kearah perbaikan, baik tehnis mau- 
pun kwalitet produksi “ perusahaan- 
nja, kepada pandai besi jang ada 
diderah tersebut. Untuk penjeleng- 
garaan sentral ini disediakan biaja 
Rp. 1.207.670,—: . 

Di Bareng menurut tjatatan, terda 
pat Ik. 50 perusahaan pandai besi 
jang rata2 setiap harinja membutuh 
kan 114 ton besi rosokan dan sebu- 
lannja masing2 dapat menghasilkan 
rata2 sampai 3.000 buah alat2 ru- 
mah-tangga, pertanian, pertukangan 
seperti pisau, gunting, badjak, pa- 

tiul, tatah, boor dan sebagainja. 
Sebagian dari produksi itu banjak 
dikirim ketempat2 di Djawa Tengah 
dan pula ke Djawa Timur bahkan 
ada pula jang dikirim keluar Dja- 
wa. 

Selain didaerah Pati sentral pan- 
dai besi serupa itu akan segera, di- 
dirikan djuga didaerah. Sukaradja, 
Banjumas, dengan biaja Ik. Rp. 
2.282.700, Djuga sentral ini ke- 
lak akan memberi bimbingan pada 
pengusaha2 kuningan dan logam 
lainnja jang produksinja kini masih 
kurang banjak dan perlu disempur-! e 

| nakan. Didaerah Sukaradja, menu- 22 karat: djual 
rut tjatatan terachir, terdapat Ik. 
40 perusahaan kuningan dan logam 
lainnja. (Ant) 

Psru-. 

sesuai pula 

- Saimun dan Ratna. 07.15 Dari Ma- 

“ngan dari Puro. 17.05 Bu Nies de- 

'« Wa Tengah. 17.55 Rajuan 

TAP: 20.30” Lagu? 

ngan sistim gadai-istimewa. 
. Usaha Djaw. Kesehatan. 

' Sediak terdjadinja bentjana Me 
rapi, Djaw. Kesehatan telah mem 

rikan bantuannja kepada para 
korban, dan untuk menghadapi 

| 
  

t 

SIARAN RRI. TRITUNGGAL 

Semar 17 Pebruari 54. 
Djam 06.10 Instrumentalia. 06.45 

Musik Kulintang.. 07.15 Wals Aba- 
di. 07.45 Dimin dan Suhada. 12.05 
Bunga Rampai. 12.45 Gene Krupa. 
13.15 Lagu2 Malaju. 13.45 Con- 
sert untuk Biola dan orkes. 14.06 
Hidangar orkes Suara — Remadja. 

17.05 Taman Kusuma. 17.45 Suara 
Ratna dan Bing Slamet. 18.15 La- 
gu2 Mars. 18.30 Glenn Miller. 

19.15 Dunia olah raga. 19.30 Men- 
djelang Malam. 20.30 Rajuan Bin- 
tang Radio. 21.15 Klenengah Ma- 
nasuka. 22.15 Klenengan Manasu- 
ka (landjutan). 24.00 Tutup. 

Surakarta 17 Pebruari '54. 
Djam 06.03 Lagu? gembira. 06.15 

Ruangan Gerak "badan. 06.45 Sam 

'luku dan Tapanuli. 07.45 Hidangan 
-Donald. 12.03-12.45 -13.45 Klene- 

ngan kanak2nja. 17.45 Varia Dja- 
Putri. 

18.20 Ruang “Pengetahuan. 18.3 
Irama meraju-raju. 19.15 Ruangan 

Tionghoa mo- 
dern, 21.15 Klenengan Manasuka. 
22.15 Klonengan  Manasuka (lan- 
djutan). 24.00 Tutup. 

x3 

' Jogjakarta 17. Pebruari '54. 
Djam 06.10” Saronan pagi. 06.30 

| #ilempungan. 07.15  Tjlempungan 
(landjutan). 12.05  Petika piano. 

112.15 Buah tjiptaan Joseph Haidn. 
13.10 Suara lama d.a. Abdullah 

:dan Sri Mulat. 13.40 Pelbagai pa- 
duan Suara. 14.00 Sambil makan 
Corduwener. 17.00 Mari  bergem- 
bira. 17.45 Pendidikan  Agama' 
Islam. 18.00 Peladjaran lagu Dja- 
wa. 18.30 Gending2 Djawa. 18.45 
“Rajuan Sendja, 19.15 Ruangan 
Kesehatan. 19.40 O.R.J, Suwandi. 
20.15 Aneka warna. 21.15 Kle- 
nengan Manasuka. 22.15 ' Klene- 
agan Manasuka (landjutan). 24.00 
sFutups , 5 

  

PEMUDA RAKJAT PAHLA- 
| WAN ,SLAMET RIJADP”, 

Susunan pengurus dari Pemuda 
Rakjat jang terbentuk di Kp. Tegal- 
wareng baru2 ini dengan nama De- 
wan Pimpinan Ranting Pemuda Rak 
jat Pahlawan ,,Slamet Rijadi” sbb.: 
Sekertaris umum sdr. Sudjono, sekr. 
org. PS Sunarjo, kesedjahteraan pe 

.muda sdr.  Mungsis kebudajaan/ 
olahraga sdr. Fadlhi, perbendahara: 
an sdr, Hadisutjipto. 

Po centbrsatena at MKP 

HARGA MAS DI SEMARANG 
Semarang: 15 Februari 1954, 

24 karat: djual Rp. 39,25 
beli » 38,75 

“36,50 

Dil utuhkan 

ya Untu 

. na perlu mengerahkan 
An. dokter dan djururawat serta obat 

Usaha Djawatan Kehewa- | 

membelit 

#liknja mereka 

Merapi 
Ka . 

njimpan 

Y 

pada tgl. 18 Djanuari 1954 jl, terujata telah || 
m wilajah Djawa Tengah, untuk ikut serta mem- 

Di-mana2 telah timbul Panitia Penolong Korban Mg 
ikerdjakan oleh badan2, organisasi2, partai2, par 

dan lain? jeng Maning mengalir ke panitia 
uang, alai2 perhubung- 
sebanjak mungkin me- 

kini -harus 
Dan ' berhu- 

upa 

1 jawa ah, telah meng- | 

1 

kemungkinan2 lebih landjut telah 
diadakan persiapan2 untuk dima 

tenaga2 

obatan. Djuga apabila perlu akan 
dikerahkan tenaga dokter2 parti- 
kulir, dan dari mereka itu dengan 
(sukarela telah dinjatakan kesedia 

Selain itu semua rumah2 sakit 
disekitar gunung Merapi kini te- 
lah disiapkan untuk — kalau 
perlu — menerima para korban 
Merapi. Djuga rumah2 sakit ten 
tara dapat menerima para korban 
dalam batas2 kemungkinan. 

Untuk mendjaga timbulnja epi- 
-demie dikalangan para pengungsi 

| telah diadakan tindakan2 preven- 
tif dengan penjuntikan terhadap 
berbagai matjam penjakit. 

Fi Usaha Inspeksi Lalu- 
Iintas. ' 

Inspeksi Lalu-lintas Djawa-Te- 
ngah jang mengurusi seksi pe- 
ngangkutan dari Panitia Korban 
Merapi Djawa Tengah jg diketuai 
oleh gubernur Budiono, telah 
menerima kesanggupan2 bantuan 
dari pengusaha2 bus dan pengusa 
ha pengangkutan partikulir beru 
pa bus2 dan truck untuk pengang 
kutan, djika Merapi sewaktu? 
meletus. Djumlah kendaraan jang 
disanggupkan dan sewaktu2 dapat 
dimobilisir ada sebanjak 88 buah 
truck dan 23 buah bus diantara 
nja 3 buah. dari Damri. Dalam 
pada itu telah diferima kesanggu 
pan pula dari SBKB untuk me- 
njediakan tenaga2 supir dengan 
tiada upah istimewa. - 

Djawatan Transmigrasi. 
Djawatan Transmigrasi akan 

memberikan prioritet jg pertama 
kepada para penduduk sekitar 
Merapi, jang ingin ditransmigrasi, 
tetapi dalam pada itu masih be- 
lum mempunjai rentjana menge- 
nai kemungkinan transmigrasi: 
penduduk sekitar Merapi kedae- 
rah lain, karena — katanja — 
belum mendapat instruksi dari 
Pusat Djawatan Transmigrasi. 
.. Inspeksi Kehutanan Djawa-Te 
ngah telah menjediakan bantuan 
kaju di Kopeng tjukup untuk 
membikin 80 buah: perumahan 
bagi para pengungsi, dan berpen 
dapat sebaiknja untuk selandjut 
nja daerah puntjuk gunung Mera 
iDi dengan straal 5 km dari pun- 
tiak supaja terus dikosongkan 
dan didjadikan hutan, karena utk. 
beberapa tahun toch tidak dapat: 
diusahakan lagi. oleh penduduk. 

r 

| Didaerah sekitar gunung Mera 
pi jang termasuk daerah Tritung- 
gal, keamanan berada ditangan 
pihak tentara dan polisi serta 
pamongpradja. 

kini tertimpa bahaja Merapi di 
djalankan dengan seksama, dim. 

nja dari rakjat (OPR). 
Demikian beberapa gambaran 

|dari kegiatan2 berbagai instansi 
dalam usaha membantu para kor 

stansi kepada Wakil Presiden 
Mohd. Hatta dalam kundiungan l 
nja ke Bojolali Rebo jg lalu. 

Kompetisi PSIS 
Kes. SSS—Ta Chung Sze 

2—2 

SEMENDJAK beberapa ming- 
gu jang achir ini, penduduk diko- 
ta Semarang tidak dapat menjak- 

n pertandingan sepakbola 
kompetisi PSIS kelas I, karena 
terganggu hudjan atau terhalang 
lainnja. Demikian menjebabkan 
pertandingan sepakbola jang ber- 
langsung pada hari Sabtu sore 
ibl. dilapangan Stadion antara 
sesak -  rner Ta Chung Sze 
mendapat perhatian . jang agak 
besar, djikalau dibandingkan Na 
ngan pertandingan2 jang lampau. 
Pertandingan tadi 'berachir de 
-ngan seri 2—2, sedangkan pada 
wakiu beristirahat angka menun- 
djuk 1—0 untuk Ta Cina Sze. 

Dalam pertandingan tersebut 
pada umumnja dapat dikata, bah 
wa fihak SSS lebi banjak mela- 
kukan serangan2 dari pada TCS, 
terutama dalam babak pertama. 
Tetapi kans2 jang didapat oleh 
SSS nistjaja tidak dapat diguna- 
kan sebagaimana mestinja, malah 
fihaknja TCS achirnja dapat me- 
robah scoringboard 1—0, karena 
djasanja. Tie Pian. Dalam babak 
kedua, kembali Tie Pian berha- 
sil bikin keeper Abdulhadi tang- 
kap angin 2—0 untuk TCS. Da- 
pat kekalahan ini, ternjata sema- 
ngat dari pada pemain SSS tidak 
kundjung padam, - bahkan seba- 

semakin bernafsu 
untuk dapat menebus kekalahan. 
Terdorong oleh itu, maka achir- 
nja Kristiono dapat mengetjilkan 
kekalahan mendjadi 2—1 dengan 
suatu tendangan jang tjukup bi- 

|kin Han Siong pungut bola dari 
dalam djala. Mendapat hati ini, 
makin giat serangan2 SSS, tetapi 
kebanjakan kandas - digaris te- 
ngah maupun belakang TCS jan: 
main penuh spirit. Lama sekali 
bola ditendang mondar-mandir 
ke sana-sini, hingga untuk bebe- 
rapa lama kelihatannja kekuatan 
dari kedua belah fihak  berim- 
bang.. Achirnja dekat bubar, ka: | 
nan luar SSS Soesilo dapat mem- | 
bikin angka mendjadi seri, hing- 
ga ketika wasit memberi tanda 
erhenti, angka tetap 2—2. 
Dalam pertandingan tersebut, 

rupa2nja fihaknja SSS kini in- 
sjaf, bahwa tenaga muda jang di-     beli (133 ma 

, o adjukan tidak ketjewa. Dengan 
pasangan  keeper: Abdulhadi, 
backstel: Tedjo, Marjono, halfs: 

Pendjagaan2. || 

amo saha2 utk. men" 
Idjamin keamanan penduduk jang 

mana diterima bantuan sepenuh | 

ban bentjana Merapi, seperti te- |, 
lah dilaporkan oleh masing2 in- | 

3. 7 13 1 

Dompet Merapi | 
Djumlah derma tgl, 12-32-1954, seret Rp. 62.210,63... 1 
Penerimaan baru : Ka 1 3 1 
S.M.P, dan S.G.A. "BRUDE Pi : : 9 

woredjo (Kedu) ....... Ki 
Guru2 dan Murid2 S:R. VI Bai 

Grabag Kutoardjo ........ La 
S.M.P. Kristen Blora 1» 
Murid2 S.R.VI. No. S. Bumiaju ..... 
Pegawai dan Pekerdjanja Sinder P.U.K. 

Brebes di Bumiaju 8 
187 Murid dari SR III Benda Bumiaju 
158 Murid dan 2 Guru S.R. III Kali- 

erang Bumiaju 
Kepala S.R. Kwarakan Wil. P.S. Te- 
manggung I di Temanggung 

Pemimpin Kp. Kb.  Watukodok Pos 
Temanggung 

Murid2 S.R, VI. Pulokulon Pos Wiro- 
sari 

Sekolah Kp. Kb. Bogoran Batang Pe- 
kalongan 

Murid2 dan Guru2 £.R. III. 
turi Bumiaju 

S.R. VI. No. $ Sugihwaras Katj.: 
muljo Karanganjar Kebumen 

Murid2 dan Guru2 S.R. VI No. 2 Kun- 
duran Pos Ngawen 

Murid2 dan Guru2 S.R. VI Tamanre- 
redjo Tundjungan Blora 

Guru2 dan Murid? S.R. VI Loano I. 
Purworedjo 

Murid2 S.R. 3. Bentjoredjo Ast. Banju- 
urip, Kab: Purworedjo (Kedu) 

Murid2 S.R. VI Tjepagan Warungasem 
asem Batang Pekalongan 

Sekolah K.P. Kb. Kebonjan Wil. P.S. 
Batang ea Man tan 

Segenap Anggauta S.B.K.A. Tjab. Seta- 
siun Pati/Djuwana/Taju 

Murid2 S.R.VI "KRATON” (Jajasan 
Pius) Kraton Barat 54. Tegal 

Murid? dan Guru2 S.R. Susukan Te- 
ngaran Salatiga 

Guru2/Murid2 S:R. Kristen Djl. Nge- 
pelan Wonosobo 

Keluarga S.R. VI Patihan I Kudus ... 
Keluarga S.M.P. Negeri di Demak 
S.R. VL Puter: Djerar Purwodadi 
Kedu 

S.M.P. Keristen Dil. Onderan Banju- 
mas 

S.G.B. II dan UI. Tjirebon 
Murid2 S.R. VI.  Karangwader Katj. 

Penawangan Kab. Grobogan 
S.R.Vf Kebumen dan Kr. Wuni, Pring- 
surat Pos Setjang 

Kepala S.R. III th. Sukaredjo Katj. Pa 
tebon Kendal 

Murid2 S.R. III. Taju, S.R. III Kadi- 
langu, S.R. IH. Wedari dan S.R: VI. 
Djetakan Pos Kendal 

Sekolah Rakjat Karet, Sumpiuh 
Kepala S.R. VI Djebed No. 3 Katj.: 
Taman Kab: Pemalang 

SR. VI Karanganjar Kat: 
banten Kaw: Pangkah Tegal 

K.PK.B. Penusupan Wil. P.S. Pangkah 
S.R. Kring Paduraksa Pemalang ...... 
Murid2 S.R. VI. th. Bodjong Pos Ba- 

lapulang (Tegal) 
Murid2 dan Guru2 S.R. IV di Batur 

Katj.: Getasan Salatiga 
Murid2 dan Guru? S.R. INI Ngrawan 

Katj. Getasan Salatiga : 
Murid2 S.R. VI Djakeman Pos Djuwa- 

na (Pati) : 
Murid2 S.R, VI Bamiredjo Katj. Mar 

goredjo Pati 
Sdr. Djawoel- Gg. Kenanga 169 Ba- 

dran Solo 
Sdr. .Moerniati — Purwatama 28 Su- 

rakarta 
Siti Poerwani d/a R. Nganten Wignjo- 

sastro — Notodiuyingratan Solo ... 
Sdr.. Bambang.:',Iri, Baskara — Kidul 

Beteng G/8, Solorias...... pie atie 
Sdr... Toeti Dwi  Islani d/a:. Asrama 

aaBn. 444, Kletjo: SOLO: wara .eraririwane 1 
Sdr. Djaka Santosa,d/a R, Soekarno 
— Purwatama Kgta Besar Surakar- 

KE anne Dae Ta Pe ak aman — 
Sdr. Rr. Sosilawati — Kp. Purwata- 

ma Kota Besar Surakarta 
Murid2 KPKB Penambuhan 

redjo Pati 

Murid2 S-R. VI No. 2 Bumiaju, Bre- 
““bes 
435. Murid dan 5. Guru dari S.R. VI 

No. 4 Bumiaju 
Jajasan Paheman — Radyapustaka — 

Djl. Slamet Riadi 235 Solo 
S.R. III. th. Depok Batang 
KPKB Sambong Batang 
Murid2 S.R. VI th. Kandeman 

“Batang 
. Sdr. Kamadi Guru 

Djrakah Semarang 
100. Murid dari K.P. Kb. Petir/Su- 
kareija Me Maak 
Murid2 S.R. VI No. 4 Bandjarnega- 

ra Hee nugan LN 
Sdr. R. Bambang Moersito d/a Nj. Siti 

Aminah — Purwatama Purwosari So- 
lo : 

S.R. 3 th. Tjapar/Podasari Katj.: Dja- 
tinegara (Tegal) Sa 

Sdr. Soetarso Pemimpin K.P. Sumar 
Kaliwungu 
Murid2 dan Guru2 S.R. VI th. Tlo- 
goaju, distrik Kajen (Pati) 2 

Perserikatan Bekas Pegawai Negeri In- 
donesia (P.B.P.N.L) “jabang Pati 

Murid2 dan Gura2 S.R. VI. th. No. 10 
di Tambakharidjo (Pati) 

Murid2 S.R. TIL th. Tawanghardjo We- 
daridjaksa Djuwana 

S.R. 3 th. Kedungwungu Katj. Djatine- 
gara Distr. Pangkah (Tegal) 

Pa' Ronggo Totoseetjitro — Kp. Pe- 
dalangan Gg. Wahas 17 Semarang ... 

Guru2 dan Murid2 S.R. VI Karang- 
RAKET | SELMAKANG (gak anoe Ke on ketan Beni Tan 

Pegawai N.V.H.My Lie Djoey Tiat 
Merk Bheng Kie Pekodjan 45 Sema- 
'rang 

Para. Peladjar klas I.B2 S.M.E.A. Ne- 
geri — Djl. Bodjong 155 Smg. ...... 

S.R. VI Simongan 1I' Semarang 
Murid2 dan Guru2 S.R. VI. Purwo- 

gondo I Semarang 
Murid2 S.M.E.A. Negeri klas L.BI Dji. 

Bodjong 155, Semarang 
S.R. St. Antonius — Djl. Mataram 908 

Semarang 
S.R. St. Cor. Jesu — Djl. Mataram 908 

Semarang ..... banner aa Katun ia 
S.R. ,St.Clora” — Gedangan 18 Smg.: 
S.R. ,,St. Teresia” — Gedangan 8 Smg 
Keluarga P.P. dan K. Propinsi Djawa 

Tengah: an ea bomb seken 
Sekolah Latihan S.G.A. Negeri Som- 

pok II Semarang: $ 
Murid2 S.R. ,,Taman Pendidikan Islam” 

— Djil. Demak. Semarang una 

2 

Dukuh- 

Pos 

S.R. HI Ngalian 

  
  

Djumlah: 1 
“ Semarang, 13 -2- 1954. 

Dewan Pimpinan Basis Sarekat Buruh jaraz 
stel pakaian laki2, 24 pt. kebaja dan 20 pt, pakaian kana 
muanja masih baru). . " CN   
  

Mardjito, Kahono, 
wards: Soesilo, Djono, Pambudi, 
Kristiono, Jusron, SSS menun- 
djukkan sedikit kemadjuan. Te- 
tapi sajang SSS seringkali pun 
gagal dalam udjian memadjukan 
pasangan jang terdiri dari kaum k 
muda itu. Kalau musuhnja kuat, | dari: . 
nistjaja para pemainnja pun un- | Siong ' Soeprapto, Kong. 
djuk spirit bagus tapi,demikian| Lie, half  Kee Sien, Beng Gwee, 
pun .sebaliknja. Padahal semesti- | Tiong Hie, forwards: Ing Liang, 
nja, terhadap siapapun SSS punl Kian An, Tie Pian, Kino Lok, 
harus menundjukkan bukti, bah- Ing Hok, 2 Nae 

“ 

Kusnin, for- ywa Kes. SSS tidak lemah dari: 
lain2 kelas atau sedikit sama de- 
ngan Kes. Ta Chung Sze Jang ki 
ni terus memperkuat dirinja un- 
tuk merebut djuara PSIS, Dalam 
ertandingan ini fihak TCS pun 

: asahepadjang terkuat 
ceper Han  



   

  

  

   
—.. membitjarakan 
at Soal2 dunia 

Ta" 

   

      

   

  

  

|. dibeslah oleh pemerintah Mesir. Pa 
|. da hari Djum'at seorang wakil dari 

    

   

  

  

         
   Ta Sa 3 te 
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meng, 
y 

- Barat, jang tentunja 
$ ol Rusia. Y “ 

Inilah dasar2 

    

    

  

   
   

     

se 

2 3 

akan membitjarakan soal Djer- 

mengundan 
tah Tiongkok R 

yana. dengan anak di Asia. 
entu ini menarik Inggeris. Ke- 

mudian disarankan supaja mem- 
— bitjarakan - pula soal Vietminh. 
Tg 3 mana tentu baik bagi Peran- 

jis. Tetapi pihak Barat menolak 
« sama sekali usul Rusia itu. Kon- 

| perensi ini semata-mata . akan 
soal  Djerman. 

tidak akan ditjatat 
sign m agenda pembitjaraan. 

ementara itu Rusia bersedia 

Perbuatan? 2 

  

   

    

      

   

  

    tkan Kedjahatan2 

   
     

  

lalu Meri 
2 

bahwa telah diperoleh suatu hasil orang toh dapat ngan. M engingat sulitnja soal2 jang Bea ipa kan 
Tetapi jang teraangialah suasana 

| Dalam teori 
memperkuat kedudu kannja, 
dakan perundingan. Moskow 

nan NATO. Tetapi ini tentu tidak bisa 

jarakan soal Austria dan 
1 . Pihak Baratpun 

sersedia merundingkan soal Asia 

Pa Mr emparkan. 
jadi baik. Dulu sudah 

a sekali. Pihak Barat telah 
si jang baik untuk menga 

mibatalkan organisasi pertaha 

ing dari Barat membit 
man Timur dan 

jadi silatu negara merde 
adakan perdjan: 

tidak mengganggu 
12 jang telah ditutup 
n Djerman Timur mau- 

Djerman : Barat. Tetapi hal in 
erarti persatuan militer dengan pi: 

akan dito- 

. : 1g sak Hanja 
.konsesi2 sensasionil dari salah satu 
pihak dapat membawa suatu 

| djuga suasana su- 

| baik dari pada dil 
sebelumnja. Molotov 

sudah tidak sekeras dulu. 
h sekarang jang sudah ber 

bah : Rusia bersikap seolah-olah 
konperensi dimulai atas undang- 

— an mereka. Dalam hakekatnja hal 
| ini tidak benar. Konperensi itu 

man. Rus'a segera mengusulkan su 
pula pemerin- 

P h kol T. Orang lalu 
“dapat pula membitjarakan perda 

   

     

3 Oleh : Dr. M. yan Biankenstein — Chusus Untuk, »Suara 1 erdeka) : 
MENULIS ni lah berachir minggu pertama dari kor 

saja terangkan, 

sebagai konsesi 

paskan rentjananja 
la mengusulkan: 

dingan ini 
persoalan2 dunia. 
mendjawab bahwa 
ikena. Lima negara 

luruh dunia. 
Terhadap alasan 

pun tidak bisa 

bahwa -rentjananja 
-sadja. Dalam suatu 
hasia,  misalnja 
pembitjaraan2 itu. 
ra orang 
han2 

dapat 

pembitjaraan baru lagi. 

tjerdik. Ia mengemukakan 
resolusi jan 
setudjui ole 

reka pada tahun ini djuga   
' 

xueel. Menurut undang2 1 Djuni 
orang2 dewasa diperbolehkan di Swedia. Tetapi ini dilarang djika 

i antara orang2 dibawah umur 21 tahun, atau djika satu 
ak masih dibawah umur 21 tahun. Undang2 

“ka shomo” laki2 maup uri- wanita. Didalam khal2 jang di- 
polisi hanja-tjampur tangan djika perbuatan ,,homo” 

lain, 1 

mercsadakan suatu 
. sendjata. 

Molotof menghendaki bahwa reso 
ilusi itu malam itu djuga  dibitjara- 
kan. Jakni manoevre untuk "menga 

“Giat Berantas 
Jz. Mesum 

'indakan2? Untuk Melindungi Anak2 
Muda Dari Anasir2 Homosexueel 

. POLISI SWEDIA dan peker dja2 dilapangan sosial giat sekali 
usahanja untuk melindungi anak 2 muda dari anasir2 homose- 

1944 homosexualiteit antara 

ini berlaku baik 

umpamanja pemerasan 
i goeang pembesar po lisi menerangkan, bahwa maksud 
1944 antara" 

  

   

    
    

    

pemeras. - 

si di-ibu kota Swedia dan 
prdja2 dilapangan sosial telah 
gembangkan suatu sistem ker 
sama jang luas sangat ne 

melindungi anak? muda dari ban- 
dot2 ,,homo”. Patroli? dengan 

asa djangan sam 

1 erang 
 Youk Mahal 
“ Sudah Laku 42.000 

Dollar 

“milik bekas radja Farouk 
telah dimulai pada hari 

'at di Cairo, hasil pertama 
- Giperoleh ada sedjumlah 

»06 dollar, jaitu hasil pendjua 
perangko2 jang telah dikum 

pai didja dikan 

DALAM pelelangan atas ba- | 

kan hidup mereka setjara di 
Diika tidak ada orang lain jang 
ingin   Ikan oleh bekas. radja na 

. Pelelangan itu n berdjalan 
i 3 hari sebelum sa 
is berharga Lk. 1.680. 
habis terdjual. 

Sementara itu dikabarkan, bah 

2 miliknja bahwa ia akan 
tut mereka berdasarkan hu 
Akan tetapi sekalipun ada 

tjaman tsb., pada hari Djuny'at 
1 banjak sekali penggemar? 

O dari berbagai negara 
menawar perangko? .milik 

arouk. Pemerintah Mesir telah 
memberi idzin kepada para pem 
beli untuk mengirimkan barang? 

. jang telah ena koe Bagan 
. dgn tanpa dipungut bea keluar. 

0... Nasib penagih hutang. 
“Di Monte Carlo bekas radja Fa- 

rouk sementara itu - menun- 
an seorang pena hutang un 

1 tretta doa paah Mesir, ka- 
“rena ia berpendapat semua hutang- 

nja dapat dibajar-d | hasil pen 
| djualan barang? miliknja jang "telah | 
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firma Berlini di Florence telah da- 
T arot ae bekas radja. : 

menundukkan Tebaat need 
ing sebesar 5.000 dollar guna 4 

bajaran Diitaian? Sang” Penis ibeti 

aja | Bea aan 

    

   

    

         

perwakilan | 
Asia, Australia : 
dimulai pada tanggal 7 Maret jg. 
akan datang. 

oleh 25 orang. 
4 Indonesia 

pada tanggal 5 Maret.   
PMS 

n adalah bahwa orang2 ,,homo” jang su- 
sumber penghasilan : bagi 

giat meronda diwaktu malam dan 
menjediakan tempat bertidur ke 
pada anak2 muda jang tidak mem 
punjai tembat t'nggal. Polisi bia 
sa dan polisi be-radio dengan giat ! 
mendjaga djangan sampai :anak2 | 

tersesat”. kedaerah2 kota ' muda 
'ang ponuh dencan. pelatjur2 biasa 
dan pelatjur2. ..homo”. 

Seorang pekerdja sosial terke- 

: ah—Moloto 
. Lagi Seperti Dulu 

dengan Molotov. 
” Ke-ulungan Molotov. 

MOlotov nampaknja tidak mle 
jang semula. 

1 an suatu konperensi 
Lima Besar dengan ikutnja Tiong 
Kok pada bulan Mei jad. Perun-. 

akan membitjarakan 
Tetapi Dulles 
hal ini tidak 
besar itu ti- 

dak dapat merundingkan nasib se 

ini Moskow 
. mengemukakan 

apa2. Tetapi hal ini tidak berarti 
lantas dibuang 
rundingan ra- 

dimulai 
1 Buat sementa 

tidak memperoleh ba- 

. Tetapi permainan politik belum 
djuga selesai. Molotov tampil de- 
ngan manoeuyre baru jang-sung- 
guh merupakan suatu ,,zet” jang 

suatu 
sebelumnja telah di 

€ pihak2 Jain jang ber 
sidang. Dalam resolusi itu peme- 
rintah2 jang bersangkutan dengan 
serentak menerangkan bahwa me 

a akan 
perlutjutan 

    

  

   

  

dari kon 

kedua pihak mempunjsi 
AN Ba angan 

berkali-kali menuntut 

  

wa menurut pendapatnja 

karang orang mengetahui 

usul Molotof itu dapat 
gai dorongan untuk 
usaha  panitya 

ri-tjari alasan su 

gembira dan lunak. 

ngan negeri jang ditjap sebagai pe- 
njerang di Korea. Molotof menjang 
kal bahwa Tiongkok mendjadi pe- 
njerang. Tetapi alasan? jang di pa- 
kainja sangat lemah. Oleh karena 
itu debat mengenai. soal itu tidak ta 
djam dan Molotofpun tidak ngotot. 

Perantjis - mengemukakan akan 
usaha “Tiongkok jang memberi ban- 

sedia mengatasi 

Tiongkok diadjak bersidang. Terha- 
dap usul2 Molotof ini pihak Barat 
mengemukakan bahwa suatu konpe- 
rensi dengan Tiongkok telah di te- 
tapkan jakni konperensi politik utk. 
merundingkan status Korea.   
“djukkan kepada bahaja 

Sikap Molotof mengenai Djerman 
adalah sebagai berikut: Ia menun- 

Djerman. 
Itu sebab ia berusaha ' membudjuk 
Perantjis.- Bersatu menghadapi Djer   man dan perdamaian di Vietminh: 
Kemungkinan untuk mentjapai per- 
satuan Rusia. Perantjis nampaknja 
telah disambut dengan baiknja pada | 
beberapa golongan di Perantjis. Te- 
tapi Bidaulk tidak sympathinja ter 
hadap maksud itu. Sebaliknja ia ab 
ngan keras mengemukakan persatu- 
an Eropa Barat. 

Molotov robah haluan. 
Molotof kemudian ' merobah ha- 

luan. Ia membela hak2 demokrasi 
| Djerman. .Pengawasan terhadap pe- 
'milihan adalah suatu tanda tidak 

muka menerangkan bahwa anak2 Pertjaja akan demokrat2 Djerman, 
muda, sesudah Sekian lam 
sama2 dengan orang homo, tidak 
lagi mempu 3 
Mereka biasanja banjak menda- 

at uang dan mendjadi ketagihan 
ol. Tetapi djika jang meliha 

ra mereka itu sudah bosen .terha 
dan mereka, anak2 muda itu ti- 

tahu lagi bagaimana Ne 
ntu, 

      

. memelihara” mereka, 
anak? muda itu mendjadi pendja- 
hat. Itulah salah satu sebab, me 
ngapa kita berusaha keras melin 
dungi anak2 perempuan dan la- 
ki2 dari kaum :,homo”, demikian 

Farouk telah memberi peringa , keterangan pekerdja sosial tad'. 
n kepada tjalon2 pembeli dari | Seorang jang berbuat ,,homo” 

adap anak2 dibawah umur 15 terh: 
tahun bisa dihukum sampai 4 ta 
hun pendjara dengan kerdja pak| 
sa. Djika korban2 mereka itu ber 
umur antara 15 dan 21 tahun, hu 
kuman maximum adalah dua ta 
hun pendjara dengan kerdja pak 
sa. Max mum berlaku djuga bagi 
mereka jang berbuat ,,homo” ter 
hadap orang2 jang tidak - sadar 
dan orang2 jang tidak beres pikir 
nja. 

KONPERENSI KEPALA2 PER- 
WAKILAN INDONESIA 

SE-ASIA. 

Konperensi daripada kepala2 
Indonesia dinegara2 

dan Mesir akan 

ini akan “diikuti 
Para diplomat2 

itu akan mulai datang 

Konperensi 

Konperensi ini akan berlang- 
a| sung satu minggu lamanja, demi- 

kian keterangan 1 
PI. Aneta dari fihak kementerian 

jang diperoleh 

Ir negeri. / 

lama h'dup. Sermikian katanja.. Benar 
g k | Barat meminta 

unjai keinginan kerdja. |'74- Tetapi Djerman. Barat memang 

! Sementara 

  

Djerman 
akan - pengawasan 

bukan hidup dalam suasana demo- 
rasi, menurut Molotof. Demokrasi 

hanja terdapat di Djerman Timur. 
-itu Bidault membela 

Djerman. Ia membela hak2 Djer- 
man untuk menentukan  nasibnja 
sendiri setelah diadakan perdjandji- 
an perdamaian. Djadi mereka bebas 
memilih kepada pihak mana mere- 
ka hendak  menjandarkan  dirinja. 
Demikianlah,. Rusia dan Perantjis 

berdjalan bersesuaian, penuh rasa 
kasih akan kemerdekaan  Djerman. 
Tetapi dengan 'maksud2 jang berla- 
wanan. Bukankah konperensi ini 
penuh humor... 

Suasana meriah 
Nampaknja tidak hanja humor jg 

menguasai - djalannja persidangan, 
melainkan djuga rasa meriah. Orang 
pada makan2  perdjamuan2 resmi. 
Molotovlah jang kelihatan. paling si 
buk. Pihak Rusia royal, djuga terha 
dap para wartawan. Mereka meng- 
hidangkap wodka dan kayiaar. Te- 
tapi disamping itu merekapun meng 

hargai makanan2 barat. Ketika Mo- 
lotov baru2 ini diundang makan di 
tempatnja Eden, ia meminta dan 
memperoleh" makanan  chusus Ing- 
gris, biefstuk dan kue. 

Kelihatanlah bahwa persidang- 
an ini Ma dalam suasana 
sportif. Molotof' telah mendjadi 
manusia lain, karena dia tidak 
lagi bertindak dibawah instruksi2 
Stalin. Pada konperensi2 jang Jalu 
dia tampil sebagai seorang musuh, 
tapi sekarang sebagai lawan jang 
kuat. Hal jang belakangan inilah- 
jang dapat dihargai, jang pertama 
tidak. Oleh karena itu komperensi 
ini mentjerminkan berkurangnja 
tekanan dunia, meskipun belum 
diperoleh suatu hasil apa2. Bagai- 
manapun djuga akibat2 jang ber- merokok membawa risiko memper 
faedah akan semakin lama terasa. oleh kanker paru2. (Antara-UP) 

or 

| 
ini telah berkonperensi dengan Mente, 

| Stevens (tengah) dan Panglima. Amer 1g 

     Miknbajjan. — 3 
'Ehkan perhatian jang penghabi 1    Ng 

Tentu tuntutan Molotof itu tidak di 
kabulkan. Dalam keadaan2 jang de' 
mikian Bidaultlah jarig berbitjara. 
Nampaknja dia jang paling tjerdik 
dan iapun menimbulkan kesan. jang 
paling dalam pada p'hak Rusia, ka- 
rena Perantjis dipandangnja ' anasir 

|jang paling lemah diantara tiga ke- 
kuasaan Barat itu. Eden dan Dul-, 
les tidak berbitjara banjak. Bidault: IK 
mengusulkan supaja mengemukakanj 
usul Molotof itu dihadapan mania 
perlutjutan sendjata. PBB. Molotof | 
menangkis dengan mengatakan bah- 

panivya 
itu tidak mempunjai - semangat Ii- 
dup jang tjukup. Hal mana tidak bi 
sa disangkal-pihak Barat. Tetapi se! 

bahw : 
ipakai Thu rika Serikat untuk Hina ga pa bantuan 
menggiatkan kalangan jang mengetahui di Wa S2! 3 ON 5 

jang Kena aan ka, Semca Turki dan pakan kini sedang (diadakan pe- 
itu. Demikianlah Molotof tidak ber remang agen menggalang pu ja Suatu persetudjuan militer, 
hasil dengan usul itu, tapi di sam-j e@konomi dan kebudajaan antara 2 . LA ping ii Bah dipudji, Dan achirnja | tanganan persetudjuan ini menurWt kalangan tersebut hanja ting- 
semua kemungkinan2 untuk mentja- | gal : 
Fr dah habis. Tapi Mo 
otof nampaknja tidak mendjadi le- i « 4 
bih djengkel, Sebaliknja ia kelihatan tah Amerika Serikat telah memus 

Sebelum saja memulai membitjara IU 2g | 1 ! 
kan perselisihan pertama mengenai kistan ini. Dengan bertindak kemi- 
soal Djerman, akan saja tjeritakan Kian, pemerintah Amerika 
beberapa detail2. Pokok Barat tidak menurut kalangan itu 
mendapat kesusahan ' dalam usaha 2 
menolak Tiongkok dari persidangan MA U 
seperti jang diusulkan Rusia. Ame- "pertahanan  anti-komunis 

rika dan Inggris menerangkan, biiw dunia tersebut: 
mereka tidak bersedia berunding del” 2. Untuk: membuktikan 

tuan kepada Vietminh. Molotof ber | 

kesulitan ini djika, 

| Amerika kepada 
(kipun disangkal 

Ompong Lagi 

|. Martin Burger dan Dr. 
| ward Sobel - telah memberita- 

      

  

  

  

  

     

   

  

    

    

     
             

   
    

     

    

onperensi Militer di Manilla. Presiden Ramon Magsaysay (kanan) baru2 
Pertahanan Amerika, Robert Fest 

ika untuk Timur Djauh, Djenderal | 
John Hut (kiri). "R3 

    

  

  

  

     bi 

  

# 

al soal waktu sadja. 

Menurut kalangan tadi, pemerin- 

'tuskan untuk menggantungkan ban- 
'tuan militer-nja kepada — Pakistan 
itu kepada persetudjuan Turki/Pa- 

Serikat 
mempunjai 

tudjuan, jaitu: 
1. Untuk. memperkuat - system 

dibagian 

kepada 
pemerintah India, bahwa dengan 
memperkuat kedudukan militer Pa- 
kistan dalam rangka suatu perse- 
tudjuan antara negeri ini dan Tur- 
ki, Amerika Serika t bermaksud 
untuk mendirikan benteng pertaha- 
nan jang kuat guna menghadapi 
komunisme, dan tidak semata-ma- 
ta untuk memberikan — keuntungan 
kepada Pakistan atas kerugian pi- 
hak India. at 

Disamping itu, bantuan militer 
la Pakistan ini, mes- 

oleh ahli2 kearaw 

Tidak Bisa 
DIDAPATKANNJA  sema- 

-Ijam. obat... jang mungkin - bisa 

“seperti sediakala, “hari” “Sabtu 
telah diberitakan dalam  perte- 
muan- para ahli kimia di New 
SP orks 2G R00 9 Ra 

Ed- 

kan pendapatan itu dalam per- 
temuan perhimpunan para ahli 
kimia” Amerika. Dikatakan 
oleh mereka, bahwa djika pen- 
dapatannja ternjata benar, ma-” 
ka gigi jang rusak akan men- 
djadi baik lagi. Mereka menda 
patkan obat itu setelah  beker- 

“dia 13 bulan dengan mengguna 
kan collagen, suatu protein jg. 
terdapat dalam tulang dan ku- 
lit dan pula jang dinamakan 
chondroitin. Gabungan ini me- 
nurut mereka, bekerdja seper- 
ti tulang jang tumbuh. UP)   

rangan kepada pers, ia terus-me- 

paru2 harus “dianggap telah berbuk-   
  

  

Rokok & 
Kanker 

Anak Muda Djangan Ba- 
njak Merokok 

PANITIA Kesehatan pemerin- 
tah Inggeris hari Djium'at berita- 
kan bahwa harus dianggap telah | 
berbukti antara merokok dan 
kanker paru2. ada hubungarinja. | 
Menteri kesehatan Inggeris, Mac- |, 

Tambah Laris leod, menerangkan dalam parle- 
men dan dalam konperensi pers 
istimewa bahwa para dokter ma-- 
sih belum mengetahui dengan 
persis apa adanja hubungan itu. 
Macleod mengumumkan hal itu 
dengan persetudjuan kabinet Ing- 
geris dan selama memberi 'kete- 

nerus menghisap sigaret. 

Panitia tentang kanker dan ra- 
diotherapi telah memberitakan ke- 
simpulan2 sebagai berikut: j 

1. Antara merokok. dan kanker 

ti ada hubungannja. 
2. Sekalipun terdapat dugaan ke- 

ras,. bahwa hubungan itu adalah 

cuasal, pamun telah dapat dibukti- 
kan hubungan itu tidaklah sederha 
na. 

3. Walaupun tak dapat ditentukan 
banjaknja merokok jang mempunjai 
pengaruh menimbulkan kanker  pa- 
ru2, namun pemuda-pemudi perlu 
diperingatkan bahwa terlalu banjak 

  

—.. MAKSUD “pemerintah untuk dan menghendaki dari kita semua 
mentjapai 

nja 

  

     
    

   

       
          

      
     
     

    
ai dalam tahun i Ijuga, bi- 

“Ia djalannja iklim normal,” sehing- ' 
ga upnja tanaman padi 

ipat mempunjai effek 

       

nja. Demikian k pat didjalankan usaha2.  psycholo- 
0 rensi Inspektur 1 Pertani- gis dan sosial-ekonomis dan dibang- 
.an Rakjat seluruh a jang 'kitkan pula autoactiviteit  masjara-| 

1 pada tgl. Pe ng di kat tani dengan pelbagai  djalan. 
Minggu jang dihadiri djuga Dengan tindakan2 tersebut — dapat 

Menteri Pertanian. : 
dal tsb adalah sangat urgent 

  

»selfsupporting” beras usaha dengan segenap 
dan bahan makanan penting lain- alat? jang 

Siseluruh Indonesia "akan dapat mentjapai maksud tersebut. 

tidak tanian akan diadakan 
baikan jang 
mendorong tindakan2 tersebut da-    

   

diharapkan tambahan 'Pproduksi di- 
bandingkan dengan tahun 1953 se- 

tenaga dan 
ada pada kita untuk 

Untuk ini didalam lapangan per- 
usaha2 per- 

penting dan | untuk 

  

“Taban Ini Indonesia Tjukup Beras 
perti berikut: 
Untuk propinsi Sumatera Utara 

28.000 ton beras dengan biaja Rp. 
950:000,-, untuk propinsi Sumatera 
Tengah 24.000 ton beras 
biaja Rp. 870.000,-, untuk propin- 
si Sumatera Selatan 6.900 ton be- 
ras dengan 
untuk propinsi Djawa Barat 189.000 
ton beras dgn biaja Rp. 2.000.000.-, | 
untuk 

dengan 

biasa Rp. 1.000.000,-, 

propinsi  Djawa Tengah | 

propinsi 

ngan biaja Rp, 1.050.000.-, 
propinsi Sunda Ketjil 
beras dengan biaja Rp. 1.750.000,-, 
untuk propinsi. Maluku tidak , ada, 
untuk propinsi Sulawesi 17.000 ton: 
beras dengan biaja Rp. 1.000.000,-, 
untuk propinsi Kalimantan 
ton 

1.080.000,-. 

jang dibutuhkan 

untuk 

25.400 ton 

Turki - Pakist. 

(Pada Persetudjuan,, 
“4 Pakistan 

DALAM HUBUNGAN dengan keputusan pemerintah Ame- 

“4 Kalangan? 
X 

Iebnus- 
tuskan, 

'(lmentara waktu, perundingan2-nja 
dengan Washington mengenai soal 
bantuan. militer Amerika kepada 
negeri tsb. : “ 
" Sikap Saudi Arabia jg 
ini menurut para ahli itu disebab 
kan oleh kekuwatirannja, kalau? 

| memperbaiki gigi rusak hingga" 

F. 

regional Asia 
. kapai penerbangan Pan-American 

si hotel jang lebih leluasa, 
pula memberi attraksi tambahan,   18.000 

beras dengan biaja Rp. 

Penambahan hasil diseluruh In- | 

ketjuali 

simpulan itu, (Antara) 
sita 

pupuk Udara Internasional), PAA 
ada Rp. 11.620.000,-. Demikian ke- rap memberi service baru itu mu- 

lai bulan April j.ad, (Antara) 

Ta f “ 

  

militer kepada Pakistan, 
Shington . mengabarkan, bahwa 

edua negeri tersebut. Penanda- 

3 
. 

nan dalam menghadapi 
tralisma jang 
oleh India di Asia. Politik 

pada- urgumnya 
tungkan RR EA , 

a dan Karachi “ini 

mudian 'hari. 
. Presiden Turki, Celat Bayar, jg | 

kini sedang mengadakan kundju | 
ngan resmi di Amerika, sewaktu 
berada di Washington pada achir | 
bulan Djanuari jl. telah mengemu 
kakan perlunja engapan (gap) jg 
kini masih terdapat didalam sys- 
aa “pertahanan Timur Tengah 
-Isiw 

5 Banjak faktor jg harus 
yi diperhatikan. 
“Para ahli Amerika dalam pada 

itu. berpendapat, bahwa pemben 
tukan system pertahanan regional 
sematjam 
projek djangka pandjang. Mereka 
mengingatkan kepada 
faktor2 jang harus. diperhatikan, 

itu akan merupakan 

banjaknja 

seperti jang terbukti dengan ke 
      

  

   

r 

x «Aziz, untuk memu- 
setidak-tidaknja utk. se- 

nikian 

litik mengadakan kerdja-sama 
ngan Amerika Serikat chusus- 

aja dan negara2' Barat umumnja 
akan dipandang tidak baik oleh 
pemerintah Mesir, jang selama ini 
lebih suka mendjalankan politik 
»wait and see” selama pertikaian 
Inggris-Mesir mengenai daerah 
Terusan Suez belum. dapat disele 
saikan. ' 

Perundingan dgn Saudi 
Arabia. 

Kalangan politik di Washington 
dalam pada itu berpendapat, bah 
wa perundingan2 dengan Saudi 
Arabia ini tidak lama lagi akan. 
dapat dimulai lagi. Terhadap Pa- 
kistan sendiri, bantuan militer 
Amerika itu dimaksudkan untuk 
membantu negeri tsb. dalam usa- 
hanja melandjutkan Iagi pemben 
tukan 2 divisi pasukan2-nja, is 

- tahun jang lalu terpaksa didemo- 
' bilisir”karena kekurangan verleng 

kapan2. Demikian kalangan tsb. 
23 (Antara-AFP) 
  
  

'Supaja Bali 

Usaha2 Untuk Menarik 
“Pelantjong2 “Amerika 

TERTARIK oleh kabar bahwa 
Indonesia akan memudahkan atu 
ran-aturan mengenai visa buat 
pelantjong2 luar negeri, H.F. Mil 
ley dan Stan Gluck, dua pedjabat 

Tenggara dari mas- 

Sam telah mengadakan tin- 
jauan ke Bali. Ditanja waktu me 

reka Sabtu malam tiba di Kema 
joran dari Den Pasar, mereka 
menjatakan kepertjajaan bahwa 
keindahan Bali dan akomodasi 
hotel jang baik disana sanggup 
"menarik lebih banjak pelantjong2 
“Amerika, er : 

Hanja-menurut mereka-tinggal ke 
sikaran bahwa berhubungan, de: 
ngan dinas penerbangan jang ada. 
pelantjong2 jang.di Singapura gant' 
|dari PAA ke GIA tidak dapat ter- 
bang terus ke Bali, melainkan ha 

rus menginap satu malam di Dja- 
karta, hal mana san menjusahkar 
lagi soal hotel di Djakarta jang 
telah penuh sesak itu. 
Kedua orang PAA itu .menerim: 

baik saran jang diadjukan, agar 
dari Singapura pelantjong2 itu ter- 
bang ke Jogja atau lain tempat di 
Djawa jang selain punja akomoda- 

dapat 

Dari fihak PAA. sendiri akan 
ditjoba mengusahakan tarif tourist 
jang murah kepada pelantjong2 jg 
memakai maskapai. itu, 
H. F. Milley dan Stan Gluck jang 
selandjutnja menerangkan, 

72.000 ton beras dengan biaja Rp. donesia ada 363.800 ton beras dan tergantung dari 
1.475.000,-, untuk Daerah Istime- 32.100 ton djagung. Biaja tambahan' T.A. 
wa Jogjakarta 4.000 ton dengan bi 
aja Rp. 200.000,-, untuk 
Djaww Timur 11.500 ton beras des 

demikian 

persetudjuan LA.- 
(Organisasi Pengangkutan 

berha- 

.untuk menjiapkan mereka dalam tu 

an| 
ikin 1 Benteng 

Bantuan Militer Amerika Tergantung 
Pertahanan Turki- 

Mengenai perundangan perka- 
Wwinan dikatakannja, 
'buah rentjana telah diadjukan ke 
pada kementerian 4 
tetapi panitia jang diserahi penju 
sunannja kini masi 
kan suatu tambahan. Dalam me- 
njusun rentjana tersebut, telah di 

|pakai sebagai patokan bahwa un- 
dang2 perkawinan itu harus berla 
ku bagi semua agama di Indone- 

Berlawanan dengan Kongres Wa 
hita Indonesia  (Kowani) - dahulu, 

-iang merupakan badan  menghu- 
bungkan. (overkoepelend  lichaam) 

politik ne- 
diandjur-andjurkan 

f India 
jang demikian ini oleh Washington 

dianggap” "mengun- 

bagi organisasi2 
maka Kongres Wanita jang sekarang 
hanja merupakan sebuah 
dari organisasi2 wanita. Badan ini 
hanja bertindak sebagai kontak ba 
gi organisasi2, memberikan nasehat, 
akan tetapi tidak mengeluarkan ke- 
»utusan2 jang mengikat. Keputusan? 
terserah kepada pengurus perkumpu 
la masing2. Untuk mentjegah keke- 
'iruan, nama "Kongres Wanita In- 
donesia” sekarang tidak lagi dising- 
kat mendjadi Kowani. 

— Langkah pertama. 
' di Wasiingion me- 

: usanggap persetudjuananiara An 
kar: sebagai 
langkah pertama kearah penjusu 
nan suatu .persetudjuan pertaha- 
nan regional jang meliputi Saudi 
Arabia, Irag dan mungkin djuga 
Iran, dimana India akan diberi 
kebebasan untuk: ikut serta dike | 

| udjuan Gera kan 
“Terutama Untuk Memberikan Pendidikan 

     

       
   

2     

  

    

  

Kesa 
an daran Bagi''Kaum Wanita NA 

na Tx ' Keterangan Mr. Maria Ulfah Santoso ae Io NU 
Nut TE al Laga “" 'GERAKAN2 WANITA di Indonesia pada umumnja jalah pertama-tama  ditudjukan untuk memberikan pendidikan soal kepada wanita Indonesia, menjadarkan mereka terh nja serta terhadap kedudukan jang harus dimilikinja dalam masjafakat, dan kedua untuk berdjoang 

melawan diskriminasi terhadap kaum wanita, demikian diterangkan oleh mr. Maria Ulfah Santos 
se ertari : dalam pertjakapan dengan kita. Hampir semua or « ganisasi2 wanita telah membuka sekolah dan kursus2 dimana diadakan pendidikan2 kader  wanit: gas sosial jang harus dipenuhi nja baik dalam masjarakat 

sansonp m enjadari 

s0, sekertaris 1 dari Kongres Wanita Indonesia, 

pun dalam weihimpunan. Wanita pertama-tama harus 
bisa menuntut hak2nia. Penanam an pengertian untuk 

kan pendidikan sosial, demikian diterangkannja. 

bahwa se- | sebuah sekertariat jang terd 

  

agama, akan | ni: 

mengerdja- | Santoso. 

Sekertaris MI: njonia Samsuddin. 
Bendahari njonja Walandouw. 

sia dengan tiada membedakan | ta di Indonesia Kini tergabung 
golongan2. Disamping itu masih | ik. 30 organisasi dengan tja- 
ada peraturan untuk tiap agama bang2 setempat dipelbagai kota tersendiri. di Indonesia, dan' lebih dari 20 

AN 

Konggers Wanita Indone- 
perhimpunan2 wanita lokal. 

sia. : 

Kabar Kota 

  

wanita Indonesia, 

federasi 

  

Belum Ada 

Adanja Serdadu2P RRT 
Dan Rusia Di Indo China 

PASUKAN2 Uni Perantjis tju 
kup “kuat untuk menghalaukan 
serangan2 
Luang Prabang, demikian komisa 
ris djenderal Perantjis 
fjina Maurice Dejean dalam ke 
terangannja kepada pers di Bang 
kok. 
ruh kepertjajaan bahwa pasukan2 
Vietminh tidak akan dapat men 
tjapai ibu-kota pemerintahan Lacs 
ataupun Vientiane dan mereka 
tentu akan dapat didesak mundur 
dari Luang Prabang. 
pendjagaan dari kota Luang Pra 
bang akan mengharapkan bantu 
an2 dari udara jang berasal dari 
pangkalan di 
Bien Phu dan lain2. 

adja Saudi Arabia, Su'ud | 

Berbitjara tentang bantuan fihak 
RRT kepada fihak Vietminh, De- 
ican menerangkan, bahwa meskipun 
belum terdapat bukti2 tentang ada- 
via serdadu2 RRT/Rusia jang turut 
bertempur di Indo China, tanda2 Ia 
in tlh. ada bhw. RRT mengirimkan 

tenaga2 penasehat dan bantuan? sen 
djata kefihak Vietminh. Alat2 sen- 
djata jang telah dapat 
oleh pasukan2 Perantjis dari fihak 
Vietminh termasuk diantaranja se- 
napan mesin dari 75 dan 108 mili- 
meter, 
iang semuanja adalah bantuan Ru 
sia. Dejean menerangkan, bhw. sen 
djata2 jang telah dapat 
lainnja berasal dari 
koslovkia, Tiongkok dan diantaranja 
terdapat pula beberapa jang berasal 
dari Amerika jang diduga 
hasil rampasan fihak RRT dari ta- 

ngan serdadu2 Tiongkok Nasiona- 

Dejean menjatakan, bahwa mes- 
kipun pasukan2 Vietminh diperleng 
gapi dengan 
itu, namun soal kwaliteit 
masih kurang. (UP) 

3.000 SERDADU PASUKAN 

Menurut 
Sin 
pasukan pajung Sovjet Uni telah 
ditempatkan di Tiongkok Timur- 
laut dan diperlengkap dengan pe 
sawat2 terbang pengangkut. Di- 
abarkan bahwa 
ung tadi didatangkan dari Odes- 
sa di Chanchun achir2 ini. Hari- 
an tadi mengaku memperoleh ke- 
fterangan2 dari Tiongkok darat. 

dapat dituturkan sbb.: 
K3 

Bukti Kira-kira dalam- bulan Djanu- 
ari, seorang isteri nama S. telah 
beladjar naik sepeda 
»Solex” didjalan perapatan Penga 
pon/ Gedangan. Sepulangnja dari 
peladjaran tadi, S. menjatakan sa 
ma ibu-mentuanja, bahwa ia me- 
rasa telah ,digondeli” oleh 
mbah perempuannja” jg sudah 
meninggal dunia hendak diadjak 
ke Laut. Perbuatan tadi dilaku- 
kan demikian rupa, hingga mes- 
kipun S. sudah sampai dirumah- 
nja, toh masih tetap merasakan 
digondeli. Dalam keadaan jang 
demikian tadi, ..S. lalu menangis 
“dihadapannja mentuanja, mena- 
ngis serta berteriak-teriak. Hal 
demikian 
orang2 didalam rumah tangga 
dan kemudian didajakan untuk 
menghilangkan ,,gangguan2” tsb., 
tetapi bagaimanapun -djuga, daja 
upaja tadi tidak membawa hasil 
sebagaimana diharapkan. ? 

Vietminh terhadap 

di Indo- 

Dikatakan, bahwa ia mena 

Pasukan2 

Vientiane, Dien 

Sebelum terdjadi gangguan ta- 
di, memang keluarga S. tinggal di 
Pengapon, tetapi pada tgl. 31 Dja 
nuari jbl., baru keluarga S. pin- 
dah bertempat tinggal di Pete- 
rongan Timur. Sedjak terdjadinja 
gangguan kepada diri S., fihak 
tuan rumah berusaha sekuat tena 
ga untuk menghilangkan ganggu- 
an-gangguan tadi dengan menda- 
tangkan ,,Pak Dukun dari Djari- 
ngan”. Menurut keterangan jang 
diberikan oleh 
takan, bahwa S. telah kemasukan 
sukma dari pada mbahnja jang 
sudah meninggal dan dikubur di 
Wirodesa, Pekalongan.. Perbuata- 
an tersebut dilakukan, karena 
tempat kuburnja tidak dirawat. 
Atas petundjuk tersebut, dengan 
segera 2 keluarga lainnja disuruh 
membersihkan tempat keburan- 
nja si mBah tadi. Tetapi sekali- 
pun demikian, tindakan. tersebut 
tidak membawa hasil suatu ana2. 

Mendialar. 
Kalau S. kumat, (kurang sehat 

ingatannja), seisi rumah tangga 
membantu sekuat tenaga 
mentjegah terdjadinia hal? jang 
tak di-inginkan.” Seringkali S. 
menjatakan ,.dimasuki ' seorang 
tentara jang meninggalkan keka- 
sihnja” dan djatuh tjinta kepada 
S. jang rupanja mirip kekasihnja 
tentara: tadi . Lain kali menjata- 
kan diinasuki roch "lain orang la- 
gi, hingga betul2 meminta pendja 
gaan jang istimewa. Lambat laun 
pendjagaan jang diberikan tadi 
merupakan suatu pengaruh jang 
berbahaja, hingga 'achirnja 5 
orang Jainnja jang serumah pun 
mendapat gangguan? 'pikirannja. 

Mulai ngamuk... 
Dengan makin tambahnja orang 

orang didalam rumah jang ,,ke- 

dirampas 

mortier2 serta truck2 berat 

dirampas 
buatan Che- 

adalah 

sematjam 

mereka 
sendjata2 

PAJUNG SOVJET DI 
CHANGCHUN? 

harian Hongkong 
Tao” Sabtu 3.000 serdadu 

pasukan2 pa-     
  

— Austria Gemar Lelutjon — 

supaja membantu melindungi -binatang2 didalam alam, serta men 
djaga kebagusan alam. Supaja kotoran djangan dibuang sembarang 
an @dalah satu gambar burungradjawali jg dengan perasan 

melihat kepada sebuah kaleng kosong jang dibuang sembarangan 
dikaki gunung. Dua ekor burung geredja jang derperandjat terbang 
pergi, menggambarkan -andjuran..supaja djangahlah burung2 digang 
gu, 
da digambarkan 

tap djalan diatas djalan2 jang sudah dibuat, agar djangan menca- 
getkan binatang2. Se-ekor ikan sedang berpidato supaja air didja- 

ga djangan sampai kotor. Se-ekor lebah sambil melindungi bunga2 
berkata: ,,Djangan dipetik, ini nasibku”!Seekor 

dang menangis dan mengangkat tjakarnja jang berdarah. Gambar 
ini mengandjtirkan orang2 djangan membuang botol? petjah setjara 
sembarangan. Gambar2 jang “indah: dat menarik itu akan meng 

| ganti pemberian2 tahu seperti: ,,Dilarang Mi dan dilarang itu jg. 
tidak disukai oler umum. Tjara baru ini, selainnja kelihatan indah, 
agaknja lebih membawa hasil. 

AN 

  
bahwa,   

Pengumuman2 Jang Humorisiis Lebih 
Tjepat Dimengerti . 

AUSTRIA BERPENDAPAT bahwa pemberitahuan2 setjara 
Humor (lutju) lebih membawa hasil daripada perintah2 resmi ke- 
pada umum untuk mendjaga tata-tertib. Baru2 'ini di. Wina Lem- 
baga Pelindung Alam membuka suatu pameran. Ia memperguna- 
kan gambaran2 jang dengan lutju meminta tolong kepada umum 

sebal 

Seekar rusa 
umum  supaja 

diwaktu 
sedang 

mereka bersarang: 
meminta kepada 

terutama mu 

tes 

.i 

serigala ketjil se- 

melaksanakan hak memilih bagi wanita ser- ita hak atas suatu perundangan tentang perkawinan, maka dari itu diutamakan dalam memberi- 

Susunan pengurusnja terdiri atas 

atas 2 : SAN na 3 Orang dan seorang bendahari, jak 

Sekertaris I: njojna Maria Ulfah 

Sekertaris II: njonja Kartowijono. 

Kedalam federasi ini tergabung 
hampir semua perhimpunan wani 

Gara? ,,Roh Putri Solo”? 
6 Orang Di Peterongan Timur Men- 

dadak Sakit Ingatan 1 
PENDUDUK DISEKITAR Peterongan Timur (Semarang) pa 

da hari Sabtu pagi mendjadi gem par, berhubung dengan adanja ka 
bar-kabar jang mengatakan? bahwa satu keluarga terdiri dari 6 
orang setjara mendadak dihingga pi 
pikiran, hingga pada hari itu djuga mereka dengan segera lalu di- 
angkut di Rumah Sakit Djiwa di Tawang Semarang, untuk men- 
dapat perawatan lebih djauh. Suara2 kesah-kesuh diluaran pun 
mengatakan tentang adanja gang guan2 ,,wong aju” dari Splo, ,,se 
tan halus”, dan sebagainja pula. Tapi menurut keterangan? jang 
dapat dikumpulkan oleh wartawan kita, duduknja perkara tadi 

kumbang j ta lalu datang dan mendjaga set 

karena djumlah orang jang ,,di- | J g 5 

orang2 jang tergar 
tadi. 

dalam rurah?tersebtit. Kedjadian 
seperti ditfititkan 'diatas tadi ber 
Tangsung Ik. 4 hari,ja 

menjebabkan sibuknja 'belumnja kedjadi 

pikiran“jang sudah terganggu 'itu. 
Tetapi semua daja upaja dari 6 
orang jang terganggu tadi sebe- 
gitu lama masih dapat dipertahai 
kan untuk 
ganggu diri nj. M. Tapi achirnj 
bada hari Sabtu pagi 6.orang tadi: 
berhasil menganiaja nj. M, hing- 
ga suaminja S. 
bantuannia fihak Polisi Seksi H- 
Dengan didjaga 3 orang, achirnj: 
6 orang tersebut lalu diangkut di 
Rumah sakit Djiwa di Tawang. 

Pak Dukun dika-s 

landjutnja menjatakan, bahwa j 
sering? disebut oleh 6 orang t 
jalah nama2 orang jang dike 
dan tidak, jalah: Nj. S. (korban, 
pertama) dimasuki oleh mBah Dj 
jo: seorang penderita lainnja 
nita-S. merasa dimasuki oleh Pa 
dan Bu Sukir dan Mien: pende- 
rita nj. H. S.. kemasukan mBah 
Tjitroadmodjojo suami-isteri, pen 
derita 
Imam ( 
dan penderita pemuda R. (or 

untuk | 
Moh.  Dirdjo dan Kamandoko. 
Demikianlah tjeritera jang dida- 
pat.   
seorang ditangkap karena mentju ri. Ketika diperiksa ja menerang 
kan bahwa 1 
sedang mengumpulkan uang utk, membeli kembali bininja jang di djual oleh pamannja ketika ja 
sedang bepergian. Djamlah j diperlukan 
lidak bisa dikumpulkannja dgn 
djalan biasa, 

bang Kalkuta turunlah dari pesa- 
wat terbang Seorang wanita de- ngan djantar oleh seorang laki2 
mustinja 5 : 
berpakaian burdah hitam jang menutupi seluruhnja dari kepala sampai kaki. Hanja dua mata s4- 

kekanan dan kekiri, 
ee san 
ne tidak mempunjai tjuriga a 
dan membiarkuarif : it rata 
seorang pegawai jang agak tjcr 
dik berpikir A 
dialannja begitu!?” Wanita ik 
.tahannja 
dahuja. Protes keras 
song suami, 
Terniata wanita itu bukan wani.       

  

ta, dan padanj 
z sedjumlah 12.080 

dak diselundupkan 

   

    

   ip kewadjiban2 

  

   
   
    
   

   

   

          

   
    

        kewadjibannja, sebelum      

          

   
      

    

  

         

    

  

Panitia Peringatan 
pat Abad Kesatuan Pergerakan 
Wanita Indonesia jang diketuai 
oleh njonja S. Mangunsarkoro da 
lam waktu singkat . akan: menge- 
luarkan sebuah buku peringatan, 
berkenaan dengan peringatan 25 
tahun berdirinja gerakan  kaim 
wanita di Indonesia dalam tahun 
1953. Buku itu akan diberi.nama 
.Buku Peringatan” Pergerakan 
Wanita” dan akan mengisiahkan 
dan memberi pendjelasan2 ten- 
tang perkembangan  perhimpu- 
nan2 wanita selama 25 tahun. ! 

(Pia) 

Seperem- 

   
   
     
   
   

    

   
  

   

    

    

  

   
   

      

   

    

   

      

   
   

   

  

   

    

      

    

   
   

    

    

    

   
   

   
      

   

         
     

  

»penjakit kurang waras 

    

    

   
. 

tularan sakit”, maka achirnja sua 
minja S. jang bekerdja di Djakar 

    
   
   

    
bisanja terhadap hal2 jang terdja 
di di itu rumah tangga. Pun ibu- 
nja sendiri S. jang tinggal di Te- 
gal didatangkan. Tetapi sekalipun 
pehdjagaan diatur demikian rupa, 

   

   

    

    

   
   
   
   

serang penjakit pikiran” tadi ber : 
tambah, achirnjataymah di Pete- "0 
rongan Timur pun dikuasai oleh « 

“Misalnja kal 
tamu ini biasanja'a 

  

              

   

    

        

& lalu. Se- 
akin hebat, 

  

   

   

    

   

   
   

        

    

    
    

       tidak sampai meng    
      

  

    
   

  

         

   

terpaksa minta 

    
     

    

  

   

  

    

    

Setan2 jang memasuki 
dirinja si korban2. 

Sementara itu, keterangan 's 
    

   
    
     

  

   

  

   
   

  

   

  

       

   
     
   

          

    

    

   

  

       kemasukan: pemuda S. 
(ajah send Sumpeno 

  

   
   
   

       

    

jang menumpang) kemasukan R 

        

  

   

  

   

    

      

  

   

   

   

   

   

       
    

    

   

    

    
   

  

    

  

     

  

   

   

  

     

  

      

     

    

neh 

DI RAWALPINDI (Pakistan) 

ia mentjuri karena 

“ya 

500 rupee dan 

BELUM lama dilapangan t 

suaminja. Wanita 

   
, Pegawai? dou 

Masa ija w 

dan disurah buka 
$ tentu dari 

tetapi tiuma2 sndja. 

terdapat emas 
rupee jang her 
masuk, Pan 

 



   

  

    

   

        

     

    

   

   
    
        

    

   

   
   

  

   

        

bunting N Ta 
dan 

Agen 

1 

ng pakai 
Sea 

HORMON   

2g Sawah 

kain2 - 

2. ANGGUR KOLESOM 

baji dalam k 

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

' Buah Dada Keras dan Kentjang, 
“MOONLIGHT Cream. Spesial bua 

as. 

"7. Ini malam penghabisan 
X : en nona in th.) 
“$ 500—700—900 

UNT THE HOURS” 
“Teresa Wright -— Mac. Donald Carey. 

- hatan tua 

mangat, 

1 

   

  

- Iaki dan 
muda. 

ci bengkak dil. 
, 

   
    

dalam 

TONG”, Semarang. 

rah, muka 

UR OBAT KOLESOM. 
- Kuat terbikin dari 
Obat2 Tionghoa jang 

putjet, air muka keli- 
dan lesu tidak berse- 

kaki tangan dingin, bua 
Cg Paha tulang linu, ke- 

'pala suka pusing, bernapas pen- 
“dek, urat sjaraf lemah, sumangat 

i2 kurang. Paras perempx 
:tua dll. Penjakit kelemaha». M 
pum ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 

perempuan, tua atau 

perlu bagi prempuan 
kepala suka pusing, 

en Sakit lemah dalam waktu 
ni sampa! tjukup agar badan ibu tinggal sehat 

dungan war 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 

| sesudah bersalin, agar tinggalnja dara 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatiek 
| dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

- kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
» ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur Obat melulu untuk sembuhkan 

| segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 

IK 6 botol SEMBUH sama sekali. 
5 Terdapat di TOKO? OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
'abrik Anggur ,REN AY & CO Surabaja. 

1 »TEK SING 1 

as. 
Perlu diminum perempuan 

badan mendjadi ber- 

“ “NANAH AL 

  

? (Black Hair Oil) 

“Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
harga Rp. 50.— p. Doos. 

al kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
| boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Te 

IL. Obat Luar sanggup 

   

MEDIC AL. HA bh 
Bisa dapat beli pada : 

Famous Tabib Facbrudin 
rah Djakarta Phone 3804 Gambir. 
beli pada Agent di Surabaja: 

— Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

Besar | 

lam perbubungan SEXUEEL: “antara 
Wabla harga Rp. 20.— Per 

o aah 

  
Pen nm SINI 
ncern Cinemas Iliil 

| Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin | 3 : pu rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 

”1009c Garansi tidak luntur harga 1 Botol ' : 

t hilangkan item2 

mengasih kesena- 

botol (Persediaan 

Singapore. rt 

B. PAR Toko   

  

  La 

. : : 
3 | Yvorne DeCarlo — Rock Hudson. 

— Ini malam penghabisan 

5.00—7.00—9.00 
(au. 17 th.) 

  aa 

     
915 

   
    

    
   

      

   
    

    

   

sk 

  

  

£ 

(u.13 th) 

Ini malam penghabisan 

LAPAR” 
—.M. Arief. 

— Premiere. 
(u. 17 th.) 

5.00—7.00—9.00 

INDRA 
4.456 458.45 

ACHODA HARIMAU 
iti — Djoni Sundawa — M. Sondakh — Nazar Dollar.- 

ENLANCIERS" 
  

Premiere. (u. 17 

|. GRAND 
5 ae “x .5.00—7.00—9.00 

l 3 Hariss sapaan D. Idris. 

Tb) 

ROYAL 
5,30—7.30—9.30... 

— Neng Yatimah — A'R. Tompel- 

.  Utiapan terima 

    
   
    

    

LAH BISA MENERIMA MU- 

  

  

par
 

4 Meski sewaktu ini djauh lebih sempurna, ' 
Kk. Manan Yan an erima kasih ke 

Tamblong 40 Bandung 
    
   
   

    

    

  

.mendesakku 
Tabib Wahid Mawn, Tamt 

' penjakit lemah Badan, kepala pusing, sal 
derita penjakit itu telah lama. Saja ber 
beli obat lain, tetapi tidak- berhatsil. 
Obat Tuan penjakit saja hilang. M 
Pil Viranol dapat dirasakan dan saj: 
tadjab sekali. 2 TEGAU p BN 

Sekian, terima kasih saja utjapkan kembali. 
. 

  

“ 

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

     
Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga - 

Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang,  Djantung 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa” dingin, Sem 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan . Penghafal 
mendjadi Kurang d.LI. n ' 
|Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 3 Ann 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, 
Sebotol Rp. 25.-— 

SIXALIN untuk wanita j 
ijotjok. “Sebotol Rp. 20.— 

ang merasa sakit Bulan     
   

TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Rp. 10.— . 5 Ka 3 5 

NO HAIR CRE untuk hilangkan rambut. “Sebotol 
Rp. 10.— : TT 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 1576 ONGKOS I 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — B-A N D UN G 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

2 AGEN-AGEN: : 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101: Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongany 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 

hitam (TJELOP), 

“ 

(keterangan lebih djelas dalam doos). 

D) tidak . 

emut-se- ' 

2
 

5 Ka untuk (HAMIL) dapat turunan 4 k) Sebotol 

Pp. 2 Te . Pena a 

"DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka  (TJAN- 

  

   

  

3 

Radio ,ZENITH” (USA) ha 

Koffermodel type L- 507. 3 
... Dapat dipakai dengan LISTRIK 

(0. atau BATTERU. 
| HARGA EZ. Rp. 191 Sak” 

Batterijnja sedia, harga Rp. 160.— per buah.  . 

Super Radio Company N. V. 
TJB. SEMARANG : SETERAN (DUWET ) 5. 

MBaru Terima: 2. 
Gg 

  

» 

c) 

d) 

2) # 

2) 

h) 

D- 

k) 

D 

m) 

|) 

))   

  

Losman's Vigosen Tab'ets. “—. Rp. 12,50 

   

  

      

  

        

        

    
   

  

      

   
    
    

    

    

   

        

    
   
   
      

$ 

Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas, 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 
Losmam's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 
Losman's Leucorrhoca Tablets. | Rp. 12.50 - 
Berguna sekali buat perempuan sakit “keputihan (Pektay). 
Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12, 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 1 
Losman's Santal Cystol. j Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 
Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3— 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. , 
Losman's Hemorrhoids Pil. | Rp. 12,50 
Amat mustadjab bagi ambei- atau wasir baru dan lama. 
Losman's Calosion Tablets. “4 Rp. 12,50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 
Losman's Neuring Pil. 2 Ro. 12.50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
Losman's Anti Pollution Tablet. Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
Losmar's Rhenmatic Pil. i . Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entiok d.l.I. sakit rheumatiex. 
Losman's Antacid Powder. r Rp. 4.— 
Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 
Losmans Nier & Blaas Tablet. 
Mustadjab sembuh sakit Pin 
kentjing berasa sakit d.f1. 
Losmats Bloodtonic. Tablet. 
Meng 

Rp. 12,30 

Rn. 12,50 

. buh, badan lemah muka putiat, makan tidak enak. 
Terdapat di semua Toko-toko Ohat Tionghoa. 

ggang, gegindjel, lemah, djalanan 

dung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 

    

  

  

Perhatian !  Perhatia 

RIP-MURID BARU LAGI. 

Sekolah Mengemudi Mobil 

Tjabang ,,Tjitarum” | 

“Dj. Sultan Agungan No, 19 

h f Magelan g. 5 

B
a
s
a
m
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BARU TERIMA: 
Merk2 Radio jang 

f TERKENAL. Ingat berguna kepada 

WAERO Ea aa 23 2 
“ Garuda W 64 : 1 
“Garuda W 66 ' 
2 Ae Bt 2 
“ Metropole 
“Saba W 100 
# Nora Norctte 
"GE. 
£ Grundig 

RECORD CHANGER. 
2 Garrard R.C. 80 
? Garrard R.C. 75 
FA: Ga 

RAVIO 
ELECTRON 
Seteran 30 — Telf. 734 
SEMARAN G.     

  

      
: Roy Rogers 19 

GOLES Kidneying 

  

Tablets — GOLES Sistering Tablets 
Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat penting kepada manusia! 

Otang jang berbadan sehat dan kuat serta mempunjai tjukup tenaga itulah orang jang bisa hidup 
senang santosa, dan djuga jang boleh mentjapai segala tjita-nja. Ingatlah pepatah : ,,Mens sana 'in 
Icorpore sano”. Artinja: Djiwa jang sehat itu ada didalam tubuh sehat. Jaitu djika ingin memper- 

n lupakan GOLES KIDN EYING TABLETS untuk lelaki, 
TABIETS, buah fikiran tabib2 jang terkenal dalam kala- 

jngan perobatan, buat hilangkan penjakit2 serta menjehatkan dan menguatkan tubuh. oleh chasiat- 
nja jang adjaib, obat2 Kuat ini telah terkenal dan tersebar seluruh dunia sebagai obat jang sa- 

semua tua dan muda dari segenap deradjat dalem masjarakat. 

oleh djiwa jang sehat dan kuat, djanga 
dan-untuk wanita GOLES SISTE RIN 

Bisa dapat beli : Toko Obat Selu ruh Indonesia. 

    

  | Batjalah : ak 

5 : ' 1 AGEN : Fie Min Yok Fong pa . Warung 10 Semaran 
Suara Merdeka Hway An Tong — Gg. arang 3 a » : 

Eng Tay Ho — Pekodjan 101 , Me ab lk Ngo- Hok Tong — Gg. Pinggir 1 » 

Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheck 8 Sema P3 : : , 

Selamat Tjirebon. 5 na Pi "an “TEK S. EN 6 ai ON 6 Paui 

: Se ana 3 
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22 Suatu ketika dimalam lengang 19 Gt 

39 Ku duduk. melamun ditaman bunga x E 
S Tiba dinda datang membajang 9 tr HH 

5 Duduk disampingku menghibur beta & 1 

9 Ya Dari tubuhmu wangi berkumandang 

Y Laksana harumnja Sang Colibrita » 
5 Serasa ku sedang dikajangan 3. 

d Dilingkungi bidadari tjantik djelita. 

$ 1 
3 : 
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»4 ( 2 
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Tn sabun wangi penawan hati! 22 
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Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRI AN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. T anda-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 tidaketetap dan takut2, Djantung 

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

  

OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL,”, 7 ce 

Special Buat Laki2 harga per botol ......ocoocoo oo Rp. 20.— S5 

»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol jo 25.— SA 
Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ........ooooo » 10.— 2 

»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak “luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp: 10.5, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dan 

Rp. 50.— per botoinja. 

Zalf Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- : 

wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki? atau Perempuan Harga 3 

Rp. 25.—, No. 2 Rp. 10.—. ,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng £ $ 

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

Rp. 25.—. satu botol dan Batuk ' Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Special 

Ubat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti: Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim . di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 

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

(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 Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, limu dil. Rp. 30.— 

  

  

AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ - — 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ........c... » 100.-— 

setengah dOS .....o.cocooooWooorooo.r PA ai Dena Maman On Peak » 50.— 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... » S— 
NOHAIR. Obat bilangkan rambut ...........oo.oo oo .oo.o.. 2». 10.— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
mg anak ketjil, buat minum dan pakai luar, Amat mandjur p. botol 

p. 10.—. 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE 83. 

Agen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,.PUNYAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4t77 Gbr., Djakarta: Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang, Toko 2SIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 
kassar: Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo: Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawas' . 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung), A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan-Mesin Tek, Dji. Setasion, Purwakarta: 'MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma- 
din: 'B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H. HAMDUL- 

AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: KHAIRUDDIN & SONS, . Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi: 'SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko - PAKISTAN, Djalan Pasar Wetan 'F 16, Tasik:  M. ALI 
SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianak, Toko PADANG, Djl. Djawa-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. 
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". MADAME 
TA MOONMIST, NRIBICULOLS! HAPPENED TO WILLIE 

( (want TO TALK TO THE TWO NTHEY ARE TWO | hk, O'pooLev! 
« 5 MEN WHO WERE IN TOWN WITH | OE MY MOST . 

— HAN You tie pAY THE BANK was / TRUSTED 4) 
23 xx KOBBED! 5 FOLLOWERS! 

         

     
    

  

  
5 IN Moonmist, saja ingin ber- tab 

“bitjara dengan dua orang jang dulu 
ada dikota “bersama-sama — engkau 
waktu Rank dirampok. & 

terdjadi dengan Willie 
Dooley” fikir Roy. 

      

    
.Saja heran apakah jang 

Oo 

'GOSH, L WISH ROY WAS HERE! THAT PAIR 15 UP TO S0METHING, 

WAS TALKING TO MAPAME MOONMIST ! 

Sementara itu : 
— Kurangadjar, saja harap Roy ada disini. Apakah dua orang 

pergi untuk sesuatu, atau mereka tidak suka mendengarkan Roy 3 
tu berbitjara dengan Nj. Moonmist. 

|. Itulah mentertawakan. Mereka i » 

.Iadalah dua dari pengikut2 saja jang » £ 

paling dapat dipertjaja. . 
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OR THEY WOULDN'T HAVE BEEN EAVESDROPPING WHILE ROY 

itu 

vak 

  

Bantulah DOMPET MERAPI 

THE M-G-M WORLD-WIDE FILM FESTIVAL! 
Programma Na bk 5 : 

pertama: ads GREAT FECKMICOLOR bapa OF THE 

Tgl. "17/2254 (Ra 1 N 

bu) " E) 
ORION " GENE 3. 

100 6330 3 A Tracy-TiErNeY AA 

en KN antSOK EN METROPOLE NN 
10.-30.-5, “115-915 

REX sore 2.30 
(Tiap2 

  

film melulu main £ hari! Kartu Bebas tak berlakm 

TINGGAL INI DAN.BESOK MALAM SADIA!!! "1 

PEX 4.30-6.45-9. (17 #n POR PON 557-095 (17 tb) 
Gregory Peck — Jennifer Jones Ml Alan Ladd — Brando De Wilde 
Joseph Cotten  (Technicolor) Van Heflin (Tcehnicolor) 

IP George Steven's 

  

METROPOLE 5—7.-—9.-— (7th. 
Stewart 

»THE BLUE CARDENIA” (Pembunuhan jang kedjam diiringi suatu ' 

(Akan, dafang, di. BEN... sum. Je 2 bi bat mita RA Reba MEI bkk ka. tk BMN 

Type Pertj. ,SEMARANG”.  Idzin No. 1492/11/4/172. 

dn David O'Selznick's 1199 

LDUEL IN THE SUN“ | "3 ,SHANE” 
DNOJAGALAN —— 7-—9-— (17 th) 

Granger -—« WendellCorey Li Li Hua — Yeun Cheun 

. THE. WILD NORTH" (Color) 1S1A0 FENG. S LAN” 

Anne Baxter — Ricfiard, Conte -. Ann Sothern in 
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