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(Ketidak Puasan Disebabkan Karena 
   

|Kini Masib Banjak Petani Jg Dituntut |pada konperensi Asia-Afrika 
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tsb., jang diselenggarakan PKI   datang, mendapat kundjunshn 

150.000 orang. Dalam 

mendjadi tjelaka.” , 

  

Peraturan 

Jang Enak : 

  

sun. lapo- 
-. tetapi ba- 

akan di 

    

    

ialah karena katanja kabinet  seka- 
tanah di Suma- 3 : 5 rang, berdasarkan  kenjataan jang | 

dengan seba'k2nja, $ MENURUT pengumuman Pre dapat dilihat adalah lebih progres- | 
luas, sehingga ka. siden Magsaysay di Pilipina, mu | sip daripada kabinet2 jang lalu. 

E z aksanaannja | (21 11 April 1954 para pegawai Dalam hubungan ini Njoto sebut- 
dan | pekerdia2 harus memulai 
pekerdjaannja satu djam lebih 
pagi dari waktu2 biasanja. Demi 

jIsian pula kembalinja dari peker 
djaan, satu djam lebih pagi dari 
biasanja. $ 

Peraturan ini berlaku sampai 
pada 1 Djuli jad. dengan maksud 
agar pegawai2 dan pekerdia2 se 
lama. melakukan pekerdjaannja 
dan selama beristirahat dapat 
lebih banjak menikmati sinar 
matahari. (UP) . 

  

. etua Pani 
'anah itu me- 

      soalan tanah tsb jang sama2 disetu- 
djui oleh kedua pihak jang bersang 
kutan. Dinjatakamnja, pula, anda'- 
kata ada salah satu pihak Yang ti 
dak dapat menjetudjui keterangan 
pemerintah itu, sudah pasti, Pani- 
tya Negara Urusan Tanah-Perkebu- 
nan di Sumatera. Timur tidak akan 
terbentuk. (Antara). 

   
      

rselisih jaitu antara tani 
disatu pihak dan Avros dilain pihak 
ada terdapa: titik na utk me 

j i 1 Titik pertemu 

   
n aikan tanah 
an itu dikatakan oleh Singgih ber- 

gkal kpd. keterangan pemerintah 
mengenai tjara 'menjelesaikan per- 

“Dunia Akan Hantjur 

  
  

| dalam pidatonja pada rapat umum PKI 
Minggu pagi ditanah-lapang Djalan 

laan dari kampagne dalam hubungan 
ig 

umumkan oleh Provincie Comite 

Dan Buruh Jg Ditangkap— Keterangan 

0. Njoto, Sekdjen Il CCPKI 
»MESKIPUN P. K. I. menjokang kabinet Ali Sastroam aj 

jo, tetapi tidak berarti PKI telah merasa 
sekarang. Demikian Njoto, Sekretaris 

puas dengan Pemerin 

   
Djenderal II CC P.K.I. 
di Medan jg berlangsung 

Bali (Medan). Rapat umum 
di Sumatra Utara sebag 

emilihan      hee 

'joto, jang berbitjara 14 

walaupun KMB belum dibatalkan, 

kan sebagai kenjataan2 selama kabi 
net Ali tindakan2 tegas jang diam- 
bil oleh Pemerintah: ,,MMB diusir” 

,pembasmian - terror DI, TH dan 
terror Pusa Daud  Beureuh cs”, 
.penggulungan komplotan Belanda”, 
»kemauap jang ditundjukkan Peme- 

|rinfah untuk menghapuskan KMB”, 
»Sikap tegas Pemerintah. mengenai 
Irian Barat”, ,,pembukaan kedutaan 
di Peking. dan Moskow” dan jang 
terachir menurut  Njoto, seruan 
P.M. Ali Sastroamidjojo supaja 
Amerika menghentikan  pertjobaan 
bom Hydrogen”. Kepada P.M. Ali 
Sastroamidjojo, Njoto  menjerukan 
agar ,,bersama2 rakjat melawan im- 
perialisme Belanda”. 

: : Belum puas. 
Seterusnja Njoto katakan, wa 

laupun PKI menjokong Pemerin 
tah sekarang, tetapi ditegaskan, 
bahwa partaija masih belum da 
pat menjatakan kepuasannja ter 
hadap Pemerintah. Diantara ala- 
san ketidak puasan jg ia kemuka 
kan ialah ,,karena kini masih 
banjak petani2 j dituntut dan 
buruh2 jang ditangkap”. ,,Selama 
dalam kabinet Ali Sastroamidjojo 
tidak ada atau belum ada orang2 

— #Jawaharlal Nehru mengenai 

. tersiar di Kairo hari Selasa, dimuat 

a Le . Journal d'Egypte”. . Menurut jang dij t 
PKI, rapat 'itu dihadiri oleh Lk. | 

rapat umum itu. : itja djam lamanja menuntut pembatalan KMB, jang sepandjang kata | nja djustru ,,karena akibat KMB itulah 2 rakjat Indonesia 

Dalam pidatonja lebih djauh Njo| 
to katakan, sebab2nja PKI kini mel 

| njokong kabinet Ali Sastroamidjojo 

|andjurkan politik ,,kekuatan keti- 
| ga” bagi Asia. Harian tadi menga- 

  

20. Andaikata Sampai Petjah Perang "Tak 
: Ada Bangsa 

» WARTAWAN ,,ANTARA” 
ada di India sebagai 
nulis dari Bombay 
Nj Laksmi Pandit, 
ngan kita di New Delhi pada 

    

      

     
   

-. 

Untuk kedua kalinja kita berdja- 
-batan tangan dengan Nj. Laksmi 

Pandit. dalam resepsi jg diadakan 
oleh Sekretaris Djenderal Kemente- 
rian Luar Negeri India untuk me- 
njambut. kundjungan wartawan2 In 

NA Delhi. Resepsi itu 
mendapat perhatian jg besar dari 
kepala2 perwakilan asing jg ada di 
New Delhi, terutama dari negara2 
Asia. Pada resepsi itu untuk perta- 
ma kalinja kita mendengar dari Nj. 
Laksmi Pandit, bahwa atas unda- 
ngan Presiden S p ia akan me- 
ngundjungi Indonesia untuk seming 
gu lamanja. Hanj .temponja belum 
ditentukan. T. | waktu kebe- 

    

   

   
        

   

      

   

    

   

    

   

        

   

    

   

    

   

Delhi, jg semua 
pada kita, ma- 
untuk meng- 
agak tenang 

Pandit. Seperti 
nnja, Nj. Laks 
akaian sari. Ig 

ialah rambutnja 
ndjukkan usia- 

, tetapi roman 
kulit jg halus. 

kita berdjum 
Pandit dalam 

jg diadakan 
a Parlemen 

n, jg pernah 
'a. Karena sa 
ig diundang, 

dengan 
BB itu 

      

ndja 
rika 

  

telah mendjadi hu 
Atas pertanjaan, apak pandangan 
nja mengenai keadaan internasional 
seperti jg diutarakannja kepada pers 
pada bulan Desember tahun jl. se- 
sampaikan ia di New Delhi dari 
New York masih berlaku sek: 
jaitu bahwa ketegangan 
nal telah berkurang, di 
bahwa  pandangannja - 

  

   

  

   

    

   
Djandji 

Menurut Nj. Laks 
ketika itu keadaan intern 
memang tampak n 
terutama setelah Pr 

Didunia Jang Bebas Darif | 2220 sepenuh 
P Kehantjuran Eh 

.. Ledakan Bom-H Menakutkan Seluruh Dunia 

anggota Press Goodwill Mission Indonesia me 
sbb.: Tiga kali kita telah 

andit, Presiden Sidang Umum PBB selama kundju 

lalu. Pertama kali waktu kita 
dia, Pandit Nehru. Ketika itu Nj. 

1 kundjungannia ke Ceylon. 
1 pertjakapan kita dengan Pandit Nehru dan pada dja 

n2 jang diberikan oleh Pan dit 
: dan damai jang kita madju kan 
idatonia dimuka Parlemen mengenai in. salah tsb. 

'andit, 

jang 1007co mati-matian atau de 
tenaga berusaha 

untuk membela nasib buruh dan 
| tani supaja bebas daripada tun- 
futan2 dan ang ”, demi 
kian Nj ' Njoto lebih djauh, selama 
ita PKI masih belum dapat me 
njatakan kepuasannja.” 5 
“ Ia tambahkan pula ,,demi ke- 
pentingan rakjat kabinet seka- 

|rang ini mesti kita reparasi”. Tja 
ra mereparasinja, menurut Njoto, 
ialah memasukkan wakil2 kelas 
buruh-tani didalam Pemerinta- 
han”. Dalam hubungen ini ia 
katakan: ,,Djustru Pemerintah Ali 

ISastroamidjojo disokong oleh ka 
um komunis, djustru karena itu 
hendaklah ada orang2-nja dida- 
lam Pemerintahan.” Djuga  dida 
lam rapat umum itu telah berbi 
tjara wakil Partai Komunis Aus 
tralia L. Aarons, jang mengemu 
kakan, bahwa Partai Komunis 
Australia menjokong tuntutan In 
donesia mengenai Irian Barat agar 
terlepas dari tiengkeraman impe- 
rialisme Belanda. (Antara) 

Lelaki Jang 
Djelita 

Djedjaka Jang Merebut 
Gelar ,,Ratu Aju Musim 

Semi” Di Riviera 

Soekrisno jang kini sedang, ber 

berdjumpa dengan 

Uu jang terachir dibulan Ma 
mengundjungi Perdana Men 

Laksmi Pandit baru sadja : 
Waktu itu ja mendengar 

Nehru mengenai masalah pe- 
kepadanja berkenaan dengan 

ngenai pengawasan internasional: 
atas atom. Tetapi sesudah terdja 
di ledakan pertjobaan bom Hydro | 
gen di Pasifik, maka keadaan in- 
ternasional berubah. Ledakan 
bom Hydrogen itu telah menim 
bulkan perasaan takut dan ketje 
masan dihati rakjat2 diseluruh 
dunia, terutama didaerah Pasifik 
ini. Sebab, akbat ledakan bom 
Hydrogen itu ternjata adalah di 
luar pengawasan manusia, sehing 
ga apabila petfah perang dunia 
jang baru, maka tidaklah ada ne 
geri atau bangsa jang akan terlu 
but dari bahaja kebinasaan dan 
kehantjuran. 

Nj. Laksmi Pandit tidak sepen 
dapat dengan P.M. Inggris, Win- 
ston Churchill, jang dalam mem 
bela ledakan pertjobaan bom Hy 
drogen oleh A.S. di Pasifik, me 
ngatakan, bahwa waktu  Sovjet 

nie mengadakan pertjobaan jg 
serupa itu di Siberia, tidak ada 
orang jg memadjukan keberatan 
apa-apa. Soalnja dan keadaannja 
berlainan. Sovjet Unie mengada 
kan pertjobaan itu dinegerinja sen 
diri didalam batas daerahnja. Te 
tapi A.S. mengadakan pertjobaan 
itu di Pasifik. Adalah pantas, 
bahwa bangsa2 jang berdiam di 
sekitar Lautan Pasifik menjata- 
kan pendapatnja. Nj. Laksmi Pan 
dit sepenuhnja menjetudjui dan 
menjokong tjita2 kakaknja, Pan 
dit Nehru, untuk mentjiptakan 
daerah jang damai di Asia. Usaha 
kearah itu sekurang?-nja akan: 
dapat mendjauhkan atau melam 
batkan meletusnja perang dan da 
lam pada itu ichtiar2 untuk meng 
hindarkan bahaja perang masih . 
terus dapat dilakukan. Ia sendiri 
dengan tjemas mengikuti perlom 
baan persendjataan didunia ini jg ! 

BEAUTY contest dipantai 
Riviera. Italia: untuk pilih 
»Miss Musim Semi”. Rupa- 
wan2 pada mengadu ketjanti- 

kan memang tak kurang ru- 
pawan di Italia, kita semua- 
nja sudah tahu. Para penon- 
ton laki2 pada bernapas pan- 
djang. Penonton2 wanita ba- 
njak jang melihat dengan ra- 
sa iri-hati. Achirnja jang di-, 
njatakan sebagai. ,,Miss Mu- 
sim Semi” ialah seorang ga- 
dis tjantik molek. Jury jang 
menentukannja.  Hadlirin so- 
rak-sorai dengan gaja Italiana 
jang terkenal. / 

Tapi. apa jang terdjadi ke- 
mudian? Terdengar suara me- 
lalui mikrofoon ialah “suara 
»gadis” jang terpilih sebagai 
ratu ketjantikan tadi: ,,Para 
hadliriy jang terhormat, dja- 
ngan salah pilih dong! Saja 
ini bukan gadis bukan wanita, 
melainkan laki2, 

  
kesudahannja tidak lain hanja 5 ja Nan 

: 2 djantan ",betul2”.  Jury dan akan membawa bentjana dan ke : hadirin melapagna.. TEMA 
binasaan bagi kemanusidan dan , 
peradaban. Seperti diketahui, se'| »Miss” tadi seorang peladjar . 

: Ri 2 “1 laki2 bernama Fauste,  ber- belum mendjabat Presiden Umum | , 
PBB. Nj. Laksmi Pandit adalah (| umur 31 Tang. Ia TAN 
Duta Besar India di Washington ||: dengan kawan2nja. Ia me, 
dan sebelum itu Duta Besar India ' Nan: 
di Moskow. (Antara)     

-kistan, Lanka, Birma dan I 

#Nehru dimasa j.l. menurut 
Idian” (Antara-Reuter) 

Iniampaikan protes dengan kawat ke 

#lajan2 Djepang itu. 
IT protesnja itu Sobsi mendesak supaja 

1 6om2 atom, zat-air dan alat2 pem-| 
| bunuh setjara masal lainnja. Dinjata 

"Idi Lautan Teduh itu telah menimbul 
| kan kegelisahan 

Itjamatan Pringsurat, 

| djelaskan tentang lahirnja Partai Ko 

  

(hadi Titan 
Ke Djakarta     

  

   

  

   

  “IlUtk Mengikuti Konp. 
| Asia-Afrika Nanti 
| PRESIDEN MESIR, Djenderal 
Mohammad Nadjib, merentjana- 
kan akan mewakili sendiri Mesir 

di 
|Djakarta j.a.d. dan pada keserh- 

   patan ini“mengadakan pemb:tjara- 
(an dengan Perdana Menteri lud'a 

'mungkinan kerdja-sisma Mesir- 
India dalam menghadapi masalah 
bantuan mlter Amerika Serikat 
kepada Pakistan. 

Demikian menurut berita jang 

dalam harian berbahasa Perantjis 
Menurut 

berita itu. Nadjib dan Nehru niat 

akan merundingkan dengan — tjara 

  

bagaimana mengatasi kerenggangan 

jang ditimbulkan oleh Pakistan se- 
bagai akibat persekutuannja dengan 
Turki dap diteriman/a bantuan mili- 
ter Amerika Serikat itu. Demikian 
AFP kutip dan siarkan berita tsb. 
dari Kairo. (Antara). 

Kupasan 
.. Guardian”. 

Sementara itu Harian Inggris 
, Manchester Guardian” Selasa tu- 
Ls dalam induk karangannja, bah- 
wa perdana menteri India Jawa- 
harlal Nehru sekarang mengandjur 

» Manchester 

takan bahwa Nehru telah membe- 
rikan interview jang ,,aneh” kepa 
da harian Lanka ..Ceylon Daily 
News”, mengenai konperensi An- 
tar-Perdana Menteri India, Pa-   
nesia jang akan dadakan di Co- 
lombo pada achir bulan ini. 

atannja seimbang”. 
Menurut harian tadi, Nehru 'me- 

ngatakan: apabila terdapat perbeda- 

2n2 jang berar dalam kekuatan ke- 
tua blok dunia jang bertentangan 
atu sama lain, maka negara? ketiil 

tak bisa berbuat banjak untuk mem- 
pengaruhi soal ini. 

Tapi. kalau kekuatan kedua blok 
tadi seimbang, maka ada kemungki- 
aan bagi .,Asia” untuk mempergu- 

nakan pengaruhnja. d 
Ini mungkin masuk 'akal, kata 

.Gurdian”, tetapi apakah ini poli- 
tik kekuatan ketiga jang hanja be: 

berapa bulan jang lalu menurut 
Nehru bukanlah poltik jang hendak 
nja dilakukan oleh India? 
Dimasa j.L, kata harian Inggris 

tadi, Nehru mengatakan bahwa ke- 
kuatan India terletak "pada kenjata- 
an, bahwa India tidak menggabuug- 
kan diri kepada salah satu diantara 
2 Blok besar didunia, oleh sebab 
tu maka India bisa mengemukakan 
sertimbangan- jang chusus  didasar- 
kan atas budi mengenai soal2 du-| 
nia, dan pendapat India ini akan 
ditaati oleh dunia. Demikian kata 

,Guar- 

IpjuGa s.o.m.s. PROTES PER- H2h selesai sidang kabinet tadi ma 
TJOBAAN BOM ZAT AIR. 
Djuga Sentral Biro Sobsi atas: na: 

ma 212 djam anggotanja telah me- 

.pada Presiden Amerika Serikat Bisep' 
hower atas peristiwa 

Dalam" kawat 

dihentikan pertjobaan2 — peledakan 

kan, bahwa pertjobaan bom zat-air 

rakjat — Indonesia| 
dan pula, bahwa peristiwa 'itu tidak! 
kan membantu usaha2 kearah per- 
damaiap melainkan sebaliknja. 

RAPAT UMUM P.K.I. 
Atas usaha daripada Seksi Comi- 

te PKI Temanggung, pada tg!. 4 
April jbl. bertempat “di Pingit, ke- 

telah dlang- 
sungkan rapat jang dikundjungi oleh' 
Ik. 1200 orang. Dalam rapat itu di 

munis Indonesa serta perkemba- 
ngannja, dan hasil Konggres Nasio- 
nal jl. jang dititik-beratkan pada si-   kap PKI terhadap pemil han umum 
ja.d.   
      

   

       

  

    

Akan 
Menghantjurka 

  

    

  

  

     
    

  

  

  

  

  

    

  

erasi Umum Besar'an| , 
Dilantjarkan Pemeriatah Utk 

n Gerombolan 
Pembiajaannja Akan Mendapat Prioritet Pertama 

— Keterangan Wk. PM. Wongsonegoro 

PEMERINTAH SANGAT menjesalkan dan menjajangkan atas 

kt) 

terdjadinja peristiwa di Sulawesi Selatan, dimana sedjumlah ummat 
Krisien telah di-Islamkan dan diperlakukan setjara kedjam oleh 
p-hak gerombolan. Kesulitan2 pemerintah dalam mengambil tindak- 
an dalam peristiwa tersebut ialah, bahwa peristiwa itu terdjadi di- 
daerah dimana gerombolan bersendjata masih meradjalela. Satu2- 
nja dialan untuk mengatasi serta mentjegah. terulangnja peristiwa 
tersebut jalah dengan mengadakan operasi umum setjara besarzZan 
untuk menghantjurkan seguia kekuatan2 gerombolan bersendjata, 

| merintah untuk menanjakan kebe 
peristiwa pengis- | 

jan itu, akan tetapi memang telah 

"diharapkan masalah keamanan da- 

Kalau kedua blok keku- |: 

ega 1. ruk: Kepala Ibom zat-a'r didaerah Pasifik baru2 
Tini jang telah membawa korban 'ne- 

Demikian Wakil Perdana Men- |: 
teri I Mr. Wongsonegoro membe- 
rikan keterangan kepada pers Se 
lasa siang. ' Dapat dikabarkan, 
bahwa hari itu selama kurang le- 
bih satu djam ketua Dewan Ge- 
redja Dr. Leimena menemui pe- 

naran tentang p pengi 
laman di Sulawesi Selatan itu. 

Wongsonegoro selandjutnja. me | 
nerangkan, bahwa operasi umum 
jangsakan didjalankan itu tidak 
anja berhubung dengan - telah 

terdjadinja peristiwa pengislam- 

sedjak semula mendjadi rentjana 
pemerintah. Dan walaupun opera 
si itu nanti telah didjalankan, de- 
mikian Wongsonegoro — tambuh- 
kan, pemerintah masih terus mem 
buka kesempatan bagi. gerombol- 
an-gerombolan untuk menjerah- 
kan diri dengan djaminan perla- 
kuan berperikemanusiaan melalui 
saluran hukum. Mengenai pembe 
ajaannja diterangkan, bahwa ka 
binet telah memutuskan membe- 
rikan prioritet kepada segala pem 
beajaan pelaksanaan keamanan. 
Untuk pelaksanaan keamanan di 
Sulawesi Selatan telah disediakan 
300 djuta rupiah jang sewaktu- 
waktu dapat dipergunakan. 

Wakil Perdana Menteri I Wong- 
sonegoro achirnja menegaskan, bah- 
wa sesuai dengan - program utama 

dari kabinet Ali-Wongso,  pemerin- 

tah tidak akan segan2 mengambil 
tindakan terhadap segala perbuatan 
perkosaan terhadap dasar2 hukum 
negara R.I. dan pembea'aan untuk 
itu tersedia setjara istimewa. Tinda- 
kan? keamanan dewasa ini dianggap 
sangat urgent, lebih2 dalam meng: 
hadapi pemilihan umum jad. dan 

pat diselesaikan sebelum pemilihan 

umum berlangsung. Demikian Wong- 
sonegoro. 

, 0... Sidang Kabinet. 
Sementara dalam sidangnia pa 

da hari Selasa tgl. 6 April 1954 
jang berachir pada djam 02.00. 
ewan Menteri telah membitja- 

rakan beberapa soal routine. An- 
tara lain kabinet telah menerima 
baik Rantjangan Peraturan Pe- 
merintah tentang penempatan da 
lam  djabatan pemberhentian, 
pemberhentian sementara serta 
pernjataan non aktif dari diabatan 
dalam dinas ketentaraan,  Ran- 
tjangan - Peraturan Pemerintah 
tentang penanggungan padjak pe 
ralihan dan padjak upah basi pega 
wai negeri oleh negara dan Ran- 
tjangan Peraturan Pemerintah 
tentang hak kekuasaan untuk 
memberi kenaikan gadji jang ter 
tentu. Dilapangan "personalia De- 
wan Menteri antara Jain menjetu- 
djui pengangkatan Dede Mohsin 
Usman Sjah sebagai Residen di- 
perbantukan pada Gubernur Ma- 
luku, pergantian periodik anggo- 
ta-anggota Dewan Pengawas Bank 
Tabungan Pos Margono Diojoha- 
dikusumo dan M. de Vries Fol- 
tvnski dengan Gondosuwirjo dan 
Drs. Anthonie Willem Dek. Achir 
nja kabinet” memutuskan mengu- 
tus Wakil Perdana Menteri II utk 
menindjau keadaan  dipropinsi 
Sunda Ketjil, terutama di Bima 
(pulau Sumbawa). Demikian pe- 
ngumuman Dewan Menteri sete- 

lam. (Antara). 

Bapak Ga- 

Karena Gadisnja Min 
ta Kawin Dengan 

Gadis Pula 

SEORANG gadis umur 21 ta 
hun di propinsi Mabinibohol (Pi- 
lipina) hari Selasa menjatakan bahwa ia hendak kawin dengan 
seorang gadis lainnja. Orang tua 
nja menggaruk2 kepalanja jang 
tidak gatal, tetapi kemudian me 
minta pertolongan pembesar. supa 
ja memutuskannja. Menurut kete 
rangan orang tua itu, pukerinj 
itu jang bernama Isabel, stelah 
berumur 20 tahun suka sekali 
berpakaian laki2. Achirnja pem 
besar jang diminta tolong itu 
memutuskan supsja Isabel dipe- 
riksa dulu oleh dokter untuk di 
tentukan apakah ia berhak meni 
Kah tangan seorang gadis dan 

kannja dengan seorang djedja 
ka. (UP) 

  

lan April ini, supaja komisi jang 
terdiri dari 12 negara anggota itu 
setjepat mungkin mengadakan - si- 
dang guna membitjarakan masalah 
bom hydrogen. 

KETIGA negara Besar Barat pada 

hari Selasa mulai merentjanakan si- 

asat untuk menghadapi sidang .Ko- 

misi Perlutjutan Sendjata PBB jang 

menurut rentjana akan dimulai pada 
hari Djum'at jad. ini guna membi- 

tjarakan tfara2 bagaimana  menga- 
chiri perlombaan sendjata bom hy- 
drogen antara Timur dan Barat. Se- 

Kewadjiban pertama dari komisi 
nanti ialah untuk bertindak berda- 
sarkan usul2 dari Madjelis Umum 
PBB jang telah diterima pada tang- 

bagai dikabarkan pada hari Sabtu|gal 28 Nopember jl, jaitu supya 
II pemerintah2 Amerika Serikat./ dibentuk sebuah sub-panitya terdiri 
Perantjis dan Inggris dalam nota? jg |dari ,,negara2 jang terutama ber- 
sama bunjinja telah minta  kepada|sangkutan” — guna mengusahakan 
Dr. Tingfu Thiang, wakil Tiongkok |pembitjaraan2 jang bersifat tidak 
Nasionalis jang mendjadi ketua Ko-|resmi untuk mentjari djalan meng-        'misi Perlutjutan Sendjata untuk bu-lachiri perlambaan persendjataan du- 

| Lembaga 

   

  
Lamban annisa 

Kb an aa ha 
Va Bare me : 
ee kattan s8 Wear 
ne be 

Untuk Mengachiri Perlombaan Sendjata 
nia dewasa ini. Sub-komite jang di- 
usulkan ini banjak kemungkinannya 
akan terdiri dari Amerika Serikat, 
Sovjet Uni, Inggris, Perantjis,  Ca- 
nada, dan mungkin djuga  Brazilia 
sebagai negara ,,netral”, Badan tsb. 
menurut rentjana akan mengadakan 
pertemuan2 rahasia dipelbagai ibu- 
kota dunia. Menurut saran2 dari 
Madjelis Umum PBB, badan ini ha- 
rus sudah selesai dengan pekerdja- 
annja djika nanti diadakan perdeba- 

an penuh. mengenai masalah perlu- 
tjutan send/ata oleh Madjelis Umum 
dap Dewan Keamanan, selambat2- 

nja pada tanggal 1”September jad. 
Dalam sidang Komisi Perluijutan   

   

   

     

  

kd 
ed an nyata 

  

Sendjata pada hari  Djum'at jad, 
ini, wakil Sovjet Uni, Andrei Vishin. 

8 s 
“Biro Irian 
Sjarat Utk Merebut Irian 

| Setjepat Mungkin — 
Kata Belanda 

BARU UNTUK pertama kali 

nja terdengar reaksi dari Neder 
land mengenai dibentuknja ,,Biro 
Irian” oleh Pemerintah Indone- 
sia. Dalam berita jang disiarkan 
.dinegeri Belanda, Menteri Luar 
Negeri Belanda dalam djawaban 
nja atas pertanjaan tertulis ang- 

gauta Tweede Kamer Yan Rijc- 
keryorsel a.l. diterangkan bahwa 
menurut pendapatnja tentang pem 
bentukan Biro Irian itu adalah 
usaha bagi Indonesia untuk ine 
rebut kembali Irian Barat dalam 
waktu sesingkat mungkin. Mente 
ri E.N. Belanda itu tidak menge 
tahui alat2 apa jang.akan diper 
gunakan oleh pemerintah Indone 
Sia untuk mentjapai tudjuan tsb. 

Dikatakan selandjutnja bahwa Be- 
landa tidak akan terhalang dalam 
usahanja oleh Biro Irian itu dalam 
smeleksangkan kewadjibannja utk. 

penduduk Irian Barat. 

Selatan”, Menteri tsb mengatakan 
bahwa pemerintah Nederland t dak 
menerima nota protes: dari pemerin 
tah Indonesia bertalian dengan ada 
nja maksud memperingati ulang ta- 
hun ke-4 ,,R.M.S.” d negeri Belan- 
da. Pemerintah Indonesia hanja me 
njatakan kechawatirannja berhubung 
dengan adanja gerakan R.M.S. di 
Nederland. (R.H.). 

Ho Akan Adjak 

Damai Lagi ? 

KALANGAN politik Vietnam 
di Saigon hari Selasa berpendapat 
bahwa ada kemungkinan Ho Chi 
Minh akan memperbarui tawaran 
nja supaja Perantjis dan  Viet- 
minh setfara langsung ' mengada 
bkan perundingan utk. mentjapai 
perdamaian di Indo China seba 
gai akibat pernjataan menteri luar 
negeri Amerika, John Foster Dul 
les, hari Senen jang mengandung 
antjaman untuk meng-internasio- 
nalisasi-kan perang Indo China. 
Menurut kalangan tadi, Ho Chi 
Minh menginsjafi bahaja2 djika 
perang Indo China itu di-interna 
sionalisasikan, (Antara-AFP) 

Kerugian 

Djepang Butuh Pasar 

Mengenai soal ,,Republik Malukus 

  

Mengabdi 
emanusiaan 

  

  
Sementara orang ada jang berpendapat, bahwa wanita memang lebih 
tepat bekerdja digelanggang kesehatan. Pada hari Kesehatan ini kita 
dupat lebih banjak menghargai tenaga2 mereka jang dengan otak jang 
segar, bekerdja dengan sepenun tenaga dan kesungguhan (toewijding) 
untuk mengabdikan diri dalam gelanggang kesehatan. Keteltian bekerdja, 
baik dari djarinja jang lentik-lentik dalam mengerdjakan: sesuatu, atau 
ketadjaman matanja memandang, merupakan soal jang tidak dapat “di- 
abaikan. Mereka selalu berusaha, agar siapapun jang dirawg, gapat 

menjehatkan orang jang sakit, melainkan sudah diusahakan agar. mien- 
djaga agar orang tidak dihinggapi penjakit. Pada gambar menundjukkan 

dua wanita jang sedang bekeraja di Rumah Sakit Umum Semarang. 
(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

. EDISI POS. 

  

pulih kesehatannja. Bahkan pada waktu ini bukan hanja didalam lapang $     

Nadjib Contra Nasser 
Kedudukan Nadjib Sebagai Presiden Jg 
Merangkap Djuga- Sebagai Pemimpin 

Oposisi ? 

'Karena Belum Bajar 

Kerdjasama Djepang Dgn Indonesia 
Tak Bisa Lantjar 

Exportnja 
APA SEBAB DJEPANG mengharapkan kerdja-sama dengan 

negara? Asia Tenggara, termasuk 
olen Kementerian Luar Negeri Djepang, Dikatakan, bahwa hingga 
kini segala usaha untuk memadjukan kerdja-sama ekonomi dengan 
negaraZ Asia Tenggara itu, ketjuali dengan India dan Taiwan, tidak 

kerdja kembali seperti biasanja, 
Seperti diketahui, 
ngantarkan Radja Su' 

LL, sesudah konperensi bersama 

sama sekali bertentangan dengan 

Sementara itu panitya ahli hu 
kum jang bertugas menjusun ren 
ijana undang? dasar baru beker 
dja giat, dan hasil2-nja jg sudah 
diumumkan oleh Saleh Salim sen 
diri ialah: Revolusi terus berdja 
lan, para anggota partai2 politik 
jang lama dilarang melakukan 
kegiatan2 politik. 

Karena sementara ini tak ada 
partai2 baru, maka dgn demikian 
setjara resmi dilarang segala ke 
giatan politik. 

Djuga pers telah diberi peringa 
tan, “pemerintah mengumumkan 

  
2 Perang 

Di Asia Teuggara Utk 

Indonesia, baru2 ini didjelaskan 

Djenderal Na djib djatuh pingsan 
: dari Saudi . 

Kairo, karena amat lelah sesudah s 
tegangan. Tetapi mungkin bukan demikian pendapat Dewan Revo 
lusi Mesir, kata koresponden AFP Jacgues Marcuse, Hari Senen 

begitu madju. Penghalang jang terbesar dalam usaha ini dengan In- 
donesia, Pilipina, Birma dan Vietnam, menurut: pendjelasasn itu ada- 
lah berhubung dengan belum ada nja perhubungan antara-negara jg 
resm., sebab soal ganti kerugian perang belam diselesaikan. Selain 
dari itu kekurangan modal, tehnik dan pengalaman, serta tidak ada 
atau kurang sempurnanja undang2 

Dikatakan, bahwa dilapangan 
perindustrian dan pertambangan 
produksi Djepang ditahun 1953 
sudah 524 lebih tinggi dari se- 
belum perang, tetapi perdagangan- 
aja'dengan luar negeri djauh lebih 
rendah dari sebelum perang. Im- 

roh import sebelum perang, ' dan 
exportnia termasuk belandja ten- 
tara Amer.ka) hanja 36X. Ex- 

fjura dan Tiongkok. jang 
berdjumlah 4076 dari seluruh ex- 
»ort Djepang, kini hanja 104. 
Export benang sutera, kain kapas 
dan lain2 barang tekstsil, jang se- 
belum perang merupakan 524 
dari seluruh export Djepang, kiri 
sangat berkurang, antara lain se- 
bab Amerika sudah menemukan 
bahan nylon (seblum itu ban'ak'   sky diduga akan hadlir, walaupun, 

ia dapat dipastikan akan menuntut 
supaja RRT' diberi tempat dalam ko- 
misi. untuk menggantikan wakil-wa- 
kil Tiongkok Nasionalis jang tidak 
diakuin/a. Selandjutnja terdapat du- 
gaan pula, bahwa Vishinsky akan 
mengulangi tuntutan2 Sovjet Supa- 
ja segera diadakan pelarangan mut: 
tak mengenai pemakaian sendjata2 
atom dan hydrogen, serta supaja di- 
adakan pengurangan djumlah pasuk- 
an-pasukan bersendjata dengan  se- 
pertiga didalam waktu satu tahun. 

(Antara-UP) 

menggunakan bahan sutera Dje- 
pang), dan beberapa negara Asia 
sudah membangun industri , pe- 
mntalannja. Sebab. itu pasaran 
d'negara2. Asia Tenggara penting 
bagi Djepang sebagai ganti pasa- 
ran Asia Timur jang telah hilanp. 

Sesuai dengan industrialisasi di 
Asia Tenggara, seharusnja perekono 

mian dan perdagangan Djepang di 

pindahkan ke industri berat dan in- 
dustri kimia. Dan untuk ini diang- 

gapnja perlu sekali ada kerdja-sama 

dinegara2 tersebut, merupakan suatu penghalang djuga. Demikian 
d.kabarkan oleh wartawan ,,Antara” dari Tokyo. 

portnja ditahun 1953 hanja sepa- 

portnja ke Korea, Taiwan, Man-' 
dulu 

mengenai penanamain modal asing 

pembukaan “sumber. kekajaan tam- 
bang, eksploitasi tenaga listrik, pem- 
bangunan industri dll., Djepang ti- 

dak hanja dapat memperoleh kesem- 
patan untuk menambah export ba- 
rang2 modal, tetapi djuga akan men 

dapat pasaran jang stabil untuk ba: 
rang2 tersebut dikemudian har.i 

PRESIDEN MERANGKAP Perdana Menteri Mesir Djendral - 
Muhammad Nadjib sudah sembuh kembali dan ia sudah bisa be 

kata para dokter jg merawatnja. 
ketika ia me 

La 

i ke 
   

rabia kelapan 
an lamanja m 

Dewan Revolusi dan Kabinet se 
lama 2 hari, menteri pembimbing nasional Mesir Major Saleh Sa- 
im membentangkan garis2 besar politik dalam never eri Mesir, ,,jg 

pendirian Nadjibe” rah 

nama 3 orang wartawan jang di 
dakwa telah menerima dana-dana 
rahasia ketika zaman keradjaan: 
seminggu jang lalu sensur mulai 
berlaku lagi. 

. Pjuga pengadilan2 revolusi, jg 
menurut maksud Nadjib akan di 
hapus, sekarang sudah giat kem 

1s 
Djuga mahasiswa2 Mesir, jang 

"menurut wartawan AFP ,.sulit di 
atur” itu, diantjam dengan tin 
dakan kemas. Saleh Salins mengu 
mumkan bahwa pembesar2 Uni- 
versitet mulai sekarang boleh 
mendatangkan alat2 "pemerintah 
untuk. melakukan pengawasan 
atas para mahasiswa. 

Nadjib kontra Nassir. 
Dengan demikian maka Nadjib, 

mau atau tidak mau, setidak2aju 
mendjadi pemimpin  achlak golo- 
ngan oposisi. Dialah jang mendjan- 
djikan hak2 demokrt&i kepada: rak- 
jar Mesir. Para pemimpin politik 
ahli2 hukum dan kaum fjerdik- 
pandai lain2nja memandang  Nadjib 
sebagai pendekar “mereka.  Sebalik- 
nja let. kol. Djamal Abdul Nassis 
dengan Dewan Revolusinja (Ketua 
Nadjib, wakil ketua Djamal Abd. 
Nassir) memihak kepada kaum bu. 
ruh dan petani. Dengan: demikian 
maka pertentangan “antara Nadjih 
dan Nassir ini dimata »kalangan2 
jang memperhatikan” mendjadi ,,p: 
perangan kelas”, 

Ketika Nadjib kembali dari ru- 
mah sakit keistana  Abdin (istang 
resmi presiden Mesir) Sabtu pa 
menghadapi kenjataan bahwa kekua 
saannja sudah sangat dikurangi. 

Kekuasaan & hak2 Pre- 
siden sangat dikurangi. 

Keputusan2 panitya perentjana 
Undang2 Dasar jg diketuai oleh 
Aly Maher itu berarti, bahwa 
Nadjib bukan sadja hanja akan 

bisa memegang satu djabatan 
sadja, jaitu sebagai Presiden Re 
publik, tapi gerak-geriknja seba   Neratja dagang. 

Djuga sebelum perang perdagangan 
luar negeri Djepang sudah menun- | 

djukkan kelebihan import dari dae- 
rah dollar, dan sebaliknja kelebihan 
export kedaerah bukan-dollar. Ten- 
dens tsb. sehabis perang bertambah 
besar. Ini menimbulkan - kesulitan. 
Dan untuk memet,ahkan persoalan 
itu djuga penting sekali adanja ker- 
dja-sama ekonomi dengan. negara? 
Asia Tenggara, sebab djika Djepang 
dapat kerdja-sama ekonomi dengan 

menjediakan modal dan tehnik un- 
tuk negara2 tsb. dan turut serta da- 
lam usaha produksi bahan2 jang di- 
butuhkan Djepang untuk industri 
nja, D,epang akan memperoleh ba- 

han2 jang diperlukannja itu dengan 

stabil, sehingga Djepang dapat me- 
mindahkan sumber (negara2  leve- 
ransir) dari daerah dollar kedaerah 
bukan-dollar, Dengan demikian per- 
soalan “tidak-keseimbangan neratja 
perdagangan ini dapat dipetjahkan, 
Selain itu bahan2 tsb. dapat lebih 
murah, sebab  djarak pengangkutan   dengan negara2 Asia Tenggara. Dji-! 

ka Djepang dapat turut serta dalam   lebih dekat, sehingga barang? buatan 
Djepang dapat turun lagi harganja, 

" bisa diadili 

gal perseoranganpun akan diba- 
tasi, Kekebalannja sebagai Kepa 
la Negara dihapus: seperti warga 
negara Mesir lain2-nja, ia akan 

l oleh Pengadilan Re 
volusi, kalau dituduh melakukan 
pengchianatan atau memperkosa 
undang2 dasar. Dengan demikian 
lenjaplah setiap kemungkinan bah 
wa Nadjib akan mendjadi presi 
den jang kekuasaan dan hak2-Mja 
seperti presiden Amerika Serikat. 
Penjokong2 Nadjib dalam Dewan 
Revolusi sedang dikeluarkan gatu 
per satu, Salah seorang jg paling 
setia kepadanja, ialah: Major Kha 
lid Muhyiddin, telah diberi tugas 
jang tidak djelas, resminja bertu 
gas beli ini dan itu di Perantjis. 
Kapten Ryad Fahmy telah dikem 
balikan kebarisannja. 

Sementara itu, Djenderal Muh. 
Nadjib tetap seperti biasanja, 
Dengan muka tersenjum ia mene 
rima anggota2 kabinet. Orang me 
ngenal Nadjib sebagai orang jang 
berkeras pendirian, kalau ia tidak 
lagi memimpin Revolusi, maka ia 
dengan tjara jang baik mendjadi 
pemimpin oposisi. (Antara-AFP) 
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|. ke sesuatu tempat jang tertentu. Se- 

Ta 
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: j 
| An, 

— milik Hadji A. seharga ta 

  

     
Ka 

u jang lampau misalnja be- 
ras TC hanja tertjatat palirg ting 

» kuatirkan kalau2 padi jang dibutuh- 

ndjian, chusus an- 
1 antara Indonesia 

pindahan orang2 Indonesa ke 
aerah2 bagian Indonesia dan Pi- 
tur sebaiknja dan dapat dikura- 
likehendaki.. : CL AKA 

ong seluruhnja saran Su- 
di, dalam keadaan sekarang 

politiek ,,tetangga baik” antara 
g dikemukakan oleh Sunarjo 

sebenar-benagnja. 
an besar dari Pilipina itu 

ng lebih dari 00 djumlahnja, jang di- 
gusan pulau2 ini terbentang dari 

  

   

      

   

    

                

   

        

     
   

   

1 membudjur dan tersebar kearah 
ja paling ,selatan send ri hampir2 

nesia jang letaknja disebelah 
he, Talaud Sangir d.L-l. letaknja 
agian selatap dari gugusan ke- 

        2 235 | abad terdjadi : diantara penduduk pulau2 
Visayas bagian i pulau2 Indonesa jang berdekatan 
sering terdjadi aties” (p dahan). Ini disebabkan oleh ..seizoen- 
bouw” atau pun ,,roofbouw” jang menghendaki penduduk berpindah-p n- 
dah dari pulau kesatu ke pul nja, sesuai dengan kondisi pertanian 
yna, disebabkan Karena pergantian iklim maupun pergantian keadaan 
tanah. , 2 
— — —— — — Penduduk jang bertindak demikian tadi, menurut faham 
mereka adalah bertindak menarut kebiasaan belaka. Mereka anggap tin- 
dakannja perpindahan tadi sebagai suatu hal jang natuurlijk. Seolah-olah 
berpindah ketempat tetangga (nonggo — bhs. Djawa). Tidak terp kir oleh 
mereka, bahwa perpindahan mereka tadi sebenarnja adalah perlanggaran 
territorium “asing jang membutuhkan visa dan ,entry-permit” dan lain? 
peraturan tjiptaan hukum internasional abad 20 ini. 
— — — — — Dan hingga sampai sekarang ini, perpindahan tadi masih 
sadja berlangsung. Dalam segaia kesunjian, tenteram dan damai. Ini ter- 

“bukti dengan banjaknja ,,settlements” Indonesia di bagan selatan Pili- 
pina: dan sebaliknja djuga terbukti dengan adanja banjak petilasan? 
orang2 Pilipina di Minahassa. 
— — — — — Apakak migraties jg. setjara damai dan setjara ,.natuur- 

lijk” tadi ep an ditivp-tiup, dibesar besarkan dan d'djadikan 
suatu pang perselisihan polit'ek antara Indonesia dan Pilipina, jang 
hingga kini, sjukur, perhubungannja selalu baik itu ? K ranja tidak akan 
ada kesalahan langkah jang lebih besar dari pada ini. Maka 'tu, kita 
anggap lebih bidjaksanalah saran «jang dikemukakan oleh Sunarjo itu. 

-Soal perpindahakan orang2 Indonesia ke kepulauan Pilipina hendaknja 
ditjarikan penjelesaian sesuai dengan adat-kebiasaan jang berlaku dalam 
perpindahan tadi. Djanganlah soal2 hukum internasional jang pelik2 dan 
sulit2 dea toh tidak akan dimengerti oleh mereka jang bersangkutan, di- 
aduk-adukkan dalam soal ini. Baiklah soal perpindahan tadi berdjalan 
menurut kebiasaan dan ,.gewone gang yan zaken” seperti jang kedapatan 
sekarang. Pemerintah Indonesia dan Pilipina hendaknja hanja tjuma ber- 
sepakat dalam beberapa aturan2 jang gampang, jang tjoraknja hanja me- 
ngatur dan mengawisi perpindahan? tadi : agar perpindahan penduduk 
tadi dapat dimasukkan dalam butas2 kontrole jang lajak. 

| berumur 55 tahun jang 

"| Akan Dikenakan Pe 

Menurut SSKDN Paling banjak 
Dari Djumlah Pegawai Se: 

' BERITA MENGENAI akan 

menterian Dhlam Negeri, m 
| ngetahui di Semarang dikat: 

hanja ada sementara orang 
sebut. Tetapi berapa dji 

    

kan dan mengangkat 

meliputi golongan IV (komis) 

rintah mengenai pensiunan tadi a. 
menjebut pula, bahwa 

siun. Bilamana tenaga mereka ma- 

kat kembali sebagai pegawai bula- 

tetapkan disamp ng menerima uang 
pensiun. Ini bukan berarti, 
pengluaran uang Pemerintah 
bertambah. Rentjana 

tundjangan dari Pemerintah. Di te- 
kankan selandjutnja oleh kalangan 
tadi, bahwa “peraturan Pemerintah 
mengenai pensiun tadi berguna pu- 
la bagi pegawai jg malas jg sudah 

peraturan tsb, maka pegawai jg ber 
sangkutan ini mendjadi -terpaksa 
mesti mengadjukkan surat permono 
nan dipensiun. Tetap! disamping in. 
|akan timbul pula kesulitan terhadap 
| pegawai jg tenaganja sukar -menda- 
pat ganti (onmisbaar) sekalipun da- 

lam peraturan tadi pegawai itu da- 

gawa bulanan. Apakah mereka su- 
ka diangkat mendjadi pekerdja bula 
nan, ini masih mendjadi suatu, per- 
tanjaan, demikian keterangan? jg 
didapat wartawan kita. 

4 —. SSKDN setudju. 
Lebih djauh dari ketua SSKD 

N tjab. Semarang dinjatakan, bah 
wa rentjana Pemerintah menge 
nai soal pensiun atas pegawai 

pat disetudjui, karena tindakan 
demikian ini  tjotjok keputusan 
konggres SSKDN jang diadakan 
di Solo dan Madiun. Hanja dite- 
kankan supaja  pelaksanaannja 
djangan sampai merugikan fihak 
jang bersangkutan, umpama pem 

  

  

ISTERI SEDJATI. 

Bung Karno bilang: 
orang isteri sedjati 

.Sjarat 

Gupkan Ke Djawa Barat!| Akkooor banget. 
Be Sa og Me 
| Dari sementara kalangan peda 
gang di Semarang wartawan kita 
mendapat keterangan, bahwa har- 
za beras hari ini mendadak naik 
ik. 15 sen per kg. Kalau dalam 

ikankah ada 
| bersembojan: 

lelaki 

ter segala2nja! 

gi Rp. 1,26, ternjata hari ini har | Tapi sedjalan dengan ini, 
“ga tadi tertjatat Rp. 1,42”. Banjak | Sit-pong — djuga 
, senapan 2 Antre aa Djawa 

- Barat jang datang di Semarang 
untuk minta idzin kepada fihak 

nggantheng bagus | jang berwadjib guna pengiriman 
: as ke maan "Tetapi Gsm Dan lebih dari itu harus pula bisa 

ini, djustru pedagang2 tadi | Siadi............ bankier alias sumber 
menunggu keluarnja idzin beras, | yang jang boleh dikeduk terus- 

I rapa pedagang lainnja mentjo | terusan!!!!!............... 

ba untuk menjelundupkan beras | F3 
dari Djawa Tengah ke Djawa 
Barat. Kota2 jang. dapat dipergu 
nakan untuk maksud fmi disebut » 

  

dan Djawa Barat. 13 
Tindakan demikian ini dapat merg 

akibatkan naiknja beras jang dise- 
babkan pula pedagang sal'ng bere- 
but membeli beras guna dikirimkan | 

MAJOOR MUNAWAR PIN- 
DAH TEMPAT ? 

Diperoleh kabar, jang berwa- 
| djib telah minta kepada Majoor 
Munawar, ex Kommandan bata- 
lion pembrontak 426 jang bebe- 
rapa bulan jl. ditahan dipendja- 
ra Tjipinang Djakarta, berhu- 
“bung dengan dirinja dibutuhkan 
|untuk menghadap sebagai saksi 
atas perkara beberapa orang per- 

| wira jang kini sedang diperiksa 
oleh Pengadilan Militer di Sema- 
rang dan Pekalongan untuk me- 
milih sana tempat jang Sang 

1 ANA Ken ani nja selama pemeriksaan itu. Atas 
hasil2 panen padi misalnja didaerah2 Bermihiaan ai kabarnja, Majoor 
Purwodadi, Pati maupun Blora ti- | Munawar telah memilih Pati un- 

.dak seperti diharap?kan. Harga-be-| tuk tempatnja selama ditahan. 
ras jang baik itu membuka kesem-| Kabar tsb. tidak mendjelaskan 
patan pula kepada kaum tani untuk apakah alasan permintaan itu di- 
mendjual berasnja kepada pedagang. |sandarkan atas adanja perongko- 
Apakah keadaan jang demikian ini|san ,,uang saksi” ataukah so'al 
diketahui oleh fihak jang berwadjib,! Jain. tetapi jang pasti, selain men- 
ini belum djelas. Ta djadi saksi atas peristiwa ni al 

: 4 ln. fjoor Munawar sebagaimana .dika- 
SEMARANG SINGKAT. Hkarkan. djuga akan dihadapkan 

. — Oleh sedjumlah pengusaha garam se bagai terdakwa berhubung peris 
jang tergabulg dalam Persatuan tiwa pembrontakan Batalidn 426 
Pengusaha Garam Rakjat Kabupa- jtu. 
ten Rembang telah berhasil dikum- 
puikan garam sebanjak 7 ton &ntuk 

landjutnja kalangan tadi - mengata- 
kan, bahwa didaerah2 jang kini se- 
dang menghadhpi panen padi pun 
mengalami perdagangan beras jang 
ramai, hingga sedirinja harga beras 
ditempat tadi mendjadi nak pula. 
Berhubung dengan “kegiatan para 
pedagang untuk membeli beras, tin- 
dakan ini membawa pula ak'bat. Di 

kan Pemerintah tidak dapat masuk 
sebagaimana diharapkan. sedangkan   

  

Sebagaimana ,.Antara” kabar- 
. kemudian dengan perantaraan jang kan karena berpangkat Majoor 

berwadjib setempat diperuntukkan itu, maka pemeriksaan terhadap 
korban Merapi. 0. terdakwa  Majoor Munawar ini 
Selain garam djuga disertai uang akan berlangsung di Djakarta te- 

sekedarnia. (00 tapi umum mefiduga, berhubung 

— Tidak lama pula B.T.H., pindahnja tempat tahanan di Pati 
tinggal di Srondol Wi sad kan itu maka kemungkinan pemeriksa 
dihadapkan didepan Pengadilan an akan berlangsung di Sema- 
Negeri di Semarang karena ditu rang. (Antara). 
duh pada tanggal 15 Maretjt./ “ 
memberi air susu pada lengganan ' DISERAHKAN KEPADA 
jang mengandung kotoran.” PROP. DJATENG. 
. — Dua orang jang tingg 
Djerukbafig baru2 ini ditangkap 
oleh fihak jang berwadjib karena 
dituduh melakukan pentjurian 
yang, : Ho an Ig 

    

      
. Diperoleh keterangan, bahwa se- 

bagian dari tugas Djawatan Pendidi 
kan Masjarakat Kementeran PP & 

5 K akan d'serahkan pada Pemerintaf: 
53 20 Daerah Prop. Djawa'Tengah. : 

PENDJAHAT Di DEMPET. njerahan tugag itu akan dilakukar 

12 Orang pendjahat -bersendjata | setjara resmi pada tgl. 1 Djuli j.a.d. 
tadjiam pada Minggu malam j.l. se-| Penjerahan tsb. adalah menurut ke- 
tjara berturut2 telah mem 

   
  

se- 

bagi suaminja 
harus sebagai Ibu, Kekasih dan Sa- 

Malah Sir-pong 
bisa menambahkan: ,,Harus p'nter 
masak, pinter ngladeni, pinter bikin 
.gelung k€t€” sak-roda betjak (bu: 

baik hati jang 
biar kendilnja miring. 

jasal gelungan isterinja tetap Itjin), 
pinter tunggu omah, pokoknja pin- 

den-aju 
emoh ketinggalan, 

| djuga punja saran: ,.Sjarat suami se- 
diati bagi isterinja harus sebaga' Ba- 
pak, Kawan karib, Djantung Hati, 

kaja P. Ramlee. 

Pe- 

asu 3 putusan konperensi gabungan antara | 
rumah penduduk desa Pugi, Ketja- Djawatan Pendidikan — Masjarakat 

matan Dempet, Demak. Mereka itu | dengan wakil2 Gubernur Kepala 

Daerah seluruh Indonesia pada Dl. telah berhasil menggondol berma-" 
tjam2 barang dan perhiasan milik 
mBok Hadii M. seharga Rp. ” 

  

dan milik D Rp. 30.—. Dengan ha 
sil itu pendjahat kemudian melari-   kan dri, Penganiajaan tidak ditaku- 
kan, Oi aa tuna 

Pebruari j.l., dan sesuai dengan PP 
65 th. 1951. Keterangan selandjut- 
nja menjatakan, bahwa tugas jang 

akan dioper olemn Pemerintah Dae- 
rah Djateng jaitu mengenai penjeleng 

garaan KPU B dan C, dan perpus: 

takaan, 

berian pensiun terlambat dan lain 
sebagainja. Sebagai tjontoh dike 
mukakan ada sementara pegawai 
jang sudah dipensiun, tetapi pe 
gawai tadi baru menerima pensi 
un dalam tempo 6 bulan kemudi 
an. Soal pensiun pada umumnja 
dapat diterima oleh masing2 p 
gawai, tetapi jang dikuatirkan 1 
nja pelaksanaannja seperti kedja 
dian jang tersebut diatas. Selain 
itu dalam soal. formasi pega- 

  

   

      

  

    

        

   

bebaskan diri dari kliek-sisteem. 
Dalam hubungan ini SSKDN se 

ngan dasar ,,the right man on 
the right place”: Atas pertanja- 
an, berapakah djumlah pegawai 
jang sudah pensiun rijip, dikata- 
kan paling tinggi 104. 

PUTUS ASA ? . 
Mendjelang matahari terbenam 

pada Minggu petang j.., secrang 
wanita telah mentjeburkan diri ke 

Semarang.  Perist wa 'itu diketahui 
oleh 2 orang lelaki jang sedang me- 
nikmati keindahan pemandangan di 
pelabuhan tsb. Kedua orang itu se- 
gera terdjun keair untuk member 
pertolongan. Wanita dapat tertolong 

dalam keadaan sudah pingsan. Kor- 
ban selandjunja diangkut Ke RSUP. 
Menurut keterangan. wanita itu ber- 
nama S.M. tinggal di Barutikung 
Smg. Sebab2 ia ingin membunuh 

| diri kedalam laut bersama “dengan 
tenggelamnja matahari itu, belum Hi 
ketahui. : 

KEMENTERIAN DALAM NE- 
GERI AKAN BERTINDAK. 

Kepada DPD propinsi Diawate- 

rian Dalam Negeri setjara lisan un- 
tuk segera memberi laporan teracnir, 
mengenai sebab musababnja DPD 

belum bisa terbentuk. Demikian “An 
ara” Semarang mendapat keterangan 
lari pihak jang biasdnja mengeta- 
yui. - : 
Sebagaimana — dikabarkan,” pada 

»/3-1953 DPD Kabupaten tsb. te- 
'ah dimosi "tidak pertjaja” oleh pa- 
a anggauta DPR sehingga dengan 
lemikian sudah hampir: setahun pe- 
nerintahan daerah otonomi itu be- 
cerdja tiada DPD. . 

akan kalau DPD ini iidak segera 
erbentuk maka Kementerian Da am 
Negeri itu akan bertindak - sesuai 
tengan bunji U.U. 22/1948 pasal 

jg. harus mendjalankan pekerdjaan 
tu. Red. Ant.) atau membubarkan 
Dewan itu sama sekali sesuai de- 
1gan Rentjana Pengganti UU. tsb. 
'ang belum dis/ahkan oleh Parlemen 
tu. 

DISEKITAR PEMBERIAN 
PENSIUN PEGAWAI PTT. 
Dalam: perundingan antara seri- 

kat2 buruh dalam D'awatan PTT. 
Menteri Perhubungan dan Pimpinan 
Djawatan PTT hari Senin menge- 
yai pelaksanaan pemberian pensiun 
sepada pegawai2 PIT telah diper- 
oleh keputusan sbb.: — 

“ Pegawai? jang dibutuhkan meru- 
sakam tetap sebagai pegawai orga- 
uiek. Jang beum mepuniai pensiun 
maximum, setelah diadakan penin- 
'jauan terhadap pegawai itu dapat 
Jiberi kesempatan untuk mentsapai 
maximum persiun itu, Jang kebe- 
tularr dalam istirahat sakit menu- 
ut peraturan jang berlaku ditung: 
ru sampai habis istirahat sakitnja. 
Pemberian pensiun dikerdjakan se- 
jara teratur dan bergelombang: ba- 
as waktu jang ada da'am surat eda- 
an Perdana Menteri bulan Diuni 

abarnja kini s 

Sadja pend anus ian dja jang akan terkena peraturar 

1 umlahnja tak diketahui djelas dan ditung- 

gu perkembangannja lebih landjut. Dalam hubungan 
takan: terhasi apa yan Pad ng nian 

n terbagi dalam Satang Li PA 

sampai pad 
Kajau pegawai 

| sampai pada golonga
n VB (umpamanja Tjamat 

| ga administrasi IV C seperti komi ya 

HI Menteri Polisi Muda III B, dj 
| H C), sedangkan Bupati kompeten utk. golongan n 1 

    
Seperti diketahui circulaire Peme-| 

mereka jgj. 
akan dihentikan mendapat hak pen-| 

sih d'butuhkan, mereka akan diang | 

Dan dengan menerima - gadjih ig di 

bahwa 
akan) 

pengluaran | S 
uang Pemerintah tetap seperti sedia | 
kala kalau Dana Pensiun menerimaf 

pensiun-rijp, karena dengan adanja | 

pat diangkat kembali mendjadi pe-| 

jang sudah sberumur 55 tahun da. 

wai hendaknja Pemerintah mem | 

tudiu diadakan -mutasi-amum-de-.- 

Ne PA Han NN 
dalam Taut diudjung pier pelabuhan | dari Semarang 

igah telah diminta oleh Kemente- 

kabupaten Kudus hingga sekarang | 

Keterangan tsb. selandjutnja menga | 

”5 (menundjuk badan2 pemerintah 

ya 

Pegawai? Kantor Gubernur Jang 

  

H i ja 10pCt. | 
1 uhnja 2 

  

    sementara kalangan jang me- 
i Kant 5 “Gubernuran     

   

     

    

      

    
   

i|ret pada pembikinan dan perbai- |. 

8 

  

Djalanan 
P3 @ 
IDari Karet 

If Akan Ditjoba Pembua- | 
| tannja Antara Ujakarta 

— Kebajoran Dan “ji- 
mahi — Tjiandjur 3 

PANITIA Penjelidik Pemakai- 
e- |an Karet Pada Djalan, jang diben 

tuk oleh Menteri Pekerdjaan 
Umum dan Tenaga dan terdiri 
dari wakil2 Kementerian Peker- 
djaan Umum dan Tenaga, Kemen 
terian Pertanian, Djawatan Dja- 
lan2 dan Djembatan, Fonds Ka- 
ret Pusat, Djawatan Perindustri- | 
an dan Iniro, telah menjusun ren 
tjana pelaksanaan pemakaian ka- 

kan djalan2. Pelaksanaan akan 
dimulai pada pertengahan tahun   

KAKEK EKKKNI 

  

       

    

   

      
Eli. 37,2 

AN ng ME 
jakarta, 6 April: : 

' 24 kara AG Rp. 38.50 4 karat 3.8 

  

Singa pore, 6 April: 

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

Hongkus , H April: - 
ntakan tiap fael : 

London, 6 April: : 
Harga emas dipasar internasio- 

pal jang ditjatat di London ha 
ri ini dalam hitungan dollar 
Amerika sbb. : 
Beirut tiap ounce ...... 35.13 
Hongkong tiap ounce ... aa 

..Bombay fiap ounce ...... 
ba SA : 

Lantakan tiap tael : | 

1954 ini dengan bantuan Djawa- 
tan Djalan2 dan Djembatan serta 
dinas2 Pekerdjaan Umum setem- 
pat dan disesuaikan dengan ren- 
tjana perbaikan Djawatan Dja- 
lan2 dan Djembatan. 

Sebagai langkah pertama, 
dang2 pertjobaan ini-akan dibuat 
pada djalan2:  Tjimahi—Padala- 
rang, Padalarang—Tjiandjur, dan 
Djakarta—Kebajoran. Sesudah 
ini akan menjusul djalan2 di Su 
matra-Utara dan lain2 daerah di 
Indonesia.  Rentjana pertiobaan 
ini diduga akan membutuhkan 
biaja Rp 5.— djuta. - 

Bahan karet (latex, mealorub) 
akan dipergunakan sebagai bahan 
tjampuran untuk  pembikinan/ 
perbaikan djalan2 dengan kon- 
struksi: asphalt, beton, opentapijt, 
oppervlakte dan emwisie behan- 
deling.. Tudjuan dari pertiobaan 
ini ialah: untuk mendapatkan dia 
waban atas pertanjaan: ,,Apakah 
dengan penggunaan karet dalam 
konstruksi djalan, tehnis dapat di 
tjapai kesempurnaannja dan eko 
nomis ada manfaat dan keuntu- 
ngannia”? Demikian diterangkan 
oleh Panitia Penjelidik Pemakai 
an Karet pada Djalan2 (P3.K.D.) 

! 

i (Antara) 

  

TUGAS jang terpenting dar 
memperbaiki nasib kaum buruh 

nga
n 

tah. Dalam arti mempertinggi d 

Pekan Olahraga 1 Mei 
Pemerintah Akan Memberikan Bantuan 
Guna Pekan2 Olahraga Antar Serekat2 

Buruh Dan Serekat2 Sekerdja 
i perdjoangan SB/SS, ialah untuk 
dan mempertinggi deradjat mereka 

itu, dimata masjarakat. Hal itu sedjalan dengan pendirian Pemerin- 
eradjat kehidupan kaum buruh itu 

termasuk selain perbaikan materieel pula kebudajaan/kesenian dan 
- keolahragaan. Soal inipun sudah nampak tertjantum didalam -ben- | 

' tuk organisasi dan program kebanjakan SB/SS. Karena dengan dja 
lan kebudajaan/kesenian dan keolahragaan akan dapat ditjiptakan 

  

PERTANDINGAN PENDAHU- 
SEDAN. PELTI, 

'akan ikut serta dim. pertandingan? 
kedjuaraan tennis Indonesia, jang 
|akan diadakan pada hari2 Paskah 
“nanti, maka oleh fihak Peiti d putus 
kan, bahwa pertandingan2 pendanu- 
luan (“oorwedstrijden) bagi peserta? 

akan dilangsungkan 
pada hari Sabtu tanggal 10 April 
nanti. Para peserta diharap sudah 
berada di baan STC djalan Mugas 
pada hari tersebut djam 15.00 sore. 
Pertandingan ini akan  dilandjutkan 
pada hari Minggunja pagi dan sore 
sampai selesai, 5 

Seterusnja guna menggembirakan 
para penonton, telah dised'akan dju 
ga hadiah2 berharga, antarnja 2 bu- 
ah radio, jang akan dilotre menuru: 

bagi kartjis terusan pun diberi no- 
mor 4 matjam, hingga dapat ikut 
merebut kesempatan. Djuga bagi 
penonton wanita jang berpakaian pa 
ling menarik akan disediakan ha- 
diah. : 

ATJARA KOMPETISI PSKS 
Atjara kompetisi PSKS dalam bu- 

lan April ini sbb.: Untuk kelas A 
tidak ada kompetis'. Atjara kelas B 
ialah: 

Tgl. 7 Maclaine — Polisi UB, Si- 
dodadi, tgl. 12 K.P.M. — C.K.C. II. 
Seteranj tgl. 14 Polisv HA — K.H,S.. 
Sportlaan, tgl. 14 Locomotief — 
Maclaine, Sidodadi, tgl. 21 B.P.M. 
NN aa K.H.S., Sportlaan: tgl. 21 
Maclaine — C.K.C. Il, Sidodadi: 
tgl. 26 Locomotief — B.P.M. II, 
Seteran, tgl. 28 K.B.S. II — K.H.S., 

Isi HB, Sidodadi. e 
Semua pertandingan dimulai pada 

djam 16.45 tepat, 

PERTANDINGAN SEPAK- 
BOLA. 

Pertandingan2 sepakbola jang 
hasilnja disumbangkan untuk 
Asiade dan Merapi jang berlang- 
sung pada hari Sabtu jl. di Dja- 

Antara Maesa/BBSA lawan UMS 
| /CHUNGHUA jang diadakan ha 

ri Minggu sore berachir 
untuk jang tersebut duluan. 

Pertandingan segi tiga untuk 
Merapi jang dilangsungkan di Su- 
rabaja pada tgl. 3 April Angk. Da 
rat dan TNH berachir 4— 0 un- 
tuk Angk. Darat 
BOTWINNIK — SMYLOV 5—4 

Partai ke 9 dari pertandingan 
tjatur untuk merebut kedjuaraan 
dunia antara Botwinnik dan Smv- 
lov telah dimenangkan Smylov. 
Dengan demikian  kedudukannja 
angka mendjadi 5 — 4 untuk 
Botwinnik. 

daa   
PEMBETULAN. 

Dalam penerbitan kami jang Ia 

Berhubung banjaknja pengikut2 jg: 

nomor kartjis masuk harian. Sedang 

Sportlaan, tgl. 28 C.K.C. IL —- Po- 

karta antara Kes. Komb. Maesa/ | 
BBSA dan Persidja kelas 1 3— 1. | 

suasana jang akan menambah djiwa persatuan, pun untuk keseha- 
- tan djasmani besar pula gunanja. 

  

es n kesanggu 

inja sebagai telah dinjatakan dida 
:lam PMP No. 48/1952 tanggal 
28 Nopember '52 No. 10493/52. 

Hari 1 Mei adalah hari peri 
ngatan bagi kaum buruh, sedunia 
djuga bagi kaum buruh di Indo 
nesia hal ini sudah merupakan 
kenjataan, meskipun berbeda tjo 
rak dan ragamnja dalam tjara 
memperingatinja. Akan tetapi 
satu hal jang njata, jalah adanja 
suasana gembira-ria pada hari itu. 
Berhubung dengan itu, dimana 
kaum buruh Indonesia memper:- 
ngati dan merajakan hari 1 Mei, 
Pemerintah (Kementerian Perbu 
ruhan) bersedia memberikan ban 
tuan sumbangan sekedarnja. teris 
timewa dalam lapangan olahraga 
dikalangan SB atau SS untuk me 
nambah semaraknja perajaan itu. 
Sumbangan itu ditudjukan antara 
lain kearah pendidikan dilapangan 
usaha2 kesehatan djasmani. 

Mengingat akan maksud diatas, 
'kepada SB/SS diandjurkan agar 
ditempat masing2 mengadakan 
pertandingan2 olahraga, jaitu: 
sepakbola dan bulutangkis jang 

pada umumnja dewasa ini sudah 
anjak dilakukan didalam SB/ 

SS.- Pertandingan2 termaksud se 
baik2-nja diselenggarakan sedemi 
kian, sehingga achirnja akan da 
pat terpilihnja djuara Indonesia 
dikalangan SB/SS. Kepada - SB/ 

pemenang dim. pertandingan? 
itu Pemerintah dalam hal ini Ke 
menterian Perburuhan akan mem. 

Pelaksanaan selandjutnja diserah 
kan kepada Kantor2  Penjuluh 

'bantunja. 

. Inilah sumbangan jang dapat 
diberikan oleh Kementerian Per 

raknja suasana gembira ria dalam 
memperingati dan merajakan hari 
1 Mei jg akan datang, dan kami 

mendapat sambutan jang baik 
dari fihak2 jang bersangkutan di 
seluruh. Indonesia. 

Susunan Panitya 1 Mei 
1954 akan diatur setjara 
luas. : 

Sementara itu pertemuan di 
Djakarta antara vaksentral2, SB2 
non-vaksentral dan organisasi? 
massa lainnja, pada tgl. 4 April 
1954, jang dihadliri oleh KBKI, 
Sobri, Hissbi dan Sobsi, SB2- 
nonvaksentral SBBT, Sb. Kemen 
terian Penerangan, S.B. Kemente 

-Tian. Perhubungan serta SBGSN, 
Front Persatuan Tani, - Pemuda 
.Rakjat, PRRI, Perbepbsi dan 
'Lekra jang diselenggarakan oleh 
Sekretariat Panitya 1 Mei 1953 
a.l. telah mengambil kesimpulan? 

jsebagai berikut: Menjerukan ke 
i pada semua vaksentral2, SB2-non 
PN dan organisasi2 massa 
lainnja untuk bersama-sama me 
rajakan hari 1 Mei 1954 dalam 

  

bi- | 

kepada penduduk jang menderita 

“Ikan Wajang Orang dengan memper 

Ka Ape Aa 

   

SORE ta 

  

REKAN SUBEKTI MENGUN- 
— DURKAN DIRI DARI 

"SDWIWARNA” : 
Pimpinan Redaksi harian ,,Dw - 

warna” di Solo, rekan Subekti terhi 
tung mulai tgl. 5 April jl. telah me- 
ngundurkan diri dari harian ,.Dwi- 
warna”. 

Sebab pengunduran diri :tu#ada- 
lah berhubung: dengan soal2 kese- 
hatan. : 

: HONGEROEDEEM DI 
.. SRAGEN? 

Kepada Kantor Karesidenan Su 
rakarta telah dilaporkan tentang 
adanja hongeroedeem dibeberapa 
daerah didalam wilajah Kabupa 
ten Sragen, a.l. daerah2 Gesi, 
Sukodono, Tangen dsb. Menurut 
laporan tsb. penjakit  hongeroe- 
deem itu telah menghinggapi I.k. 
300 orang penduduk. 

Pihak jang berwadjib kini telah 
mengadakan tindakan2  seperlu- 
nia, untuk memberi pertolongan 

dan usaha2 telah didjalankan agar 
penjakit tsb. tidak makin meluas.   Kabarnja, banjak diantara pen 
duduk jg terkena hongeroedeem 
itu bukanlah karena miskinnja, 
tetapi karena mereka tidak mau 
makan padi serta djagyng ig ada | 
padanja, tetapi lebih suka menu 
karkan padi serta djagungnja itu 
dengan gaplek. 

PEMBAHARUAN DEKOR WA 
JANG ORANG SRIWEDARI. 
Malam Minggu jl. oleh Pemerin- 

tah Kota Besar Surakarta telah di 
Takukan peresmian pemakaian: De- 
kor Baru dari gedung Wajang Orang 
Sr'wedari, dengan mengundang pa- 
ra pembesar dari daerah2 jang ber- 
dekatan dengan Kota Besar Sura- 
karta. : 

Pembikinan dekor tsb diserahkan 
kepada Puspoutomo, seorang ahli 
pembikin dekor di Solo, dengan 
beaja sebesar-Rp 30.000. Pada upa- 
tjara tsb disadjikan pula pertundju- 

gunakan tehnik baru. 

SALATISA 
Pa 1 WINDHU 

Pada hari Saptu sore bertempat 
di balai-pradjurit telah dilangsung 
«an peringatan 1 Windhu Persit 
tjabang Salatiga, dengan disaksi- 
san oieh banjak tamu undangan. 
Nj. Pranoto selaku ketua keordina 

  

  
tor Persit dalam pidatonja antara 
lain menerangkan. bahwa hasil2 
jang ditjapar dalam waktu jang 
iampau telah dapat dibukanja 2/ 
sekolah taman kanak2, 4 sekolah 
cak'at, 1 sekolah rumah tangga, 1 

jasrama gadis, 1 gedung asuhan ja 
| tim piatu, 1 asrama penderita tja 

6 censultatiebureau untuk tjad, 
hamil, 1 rumah Persit, 1 to oran” 

Iko bersit dan 1 warung Persit. 
Dalam kongres ke-F nama Persatu 
an Isteri Tentara diganti dengan 
Persaudaraan Isteri. Tentara, dise 

nja. Susunan organisasi sekarang 
dibagi sebagai berikut: Pimpinan 
Umum Perwakilan Pusat, Perwa 
kilan Daerah, Tjabang.. Ranting 
dan Anak Ranting. 

Setelah pidato sambutan diutjap 
kan oleh komandan R.I. 14/S.T. 
14 dan wali-kota, kemudian diada 
kan ramah tamah sambil diperli- 
hatkan pertundiukan njanjian dan 
boksen anak-anak dari para ang- 
gauta Persit. 

Perlu djuga diterangkan, bahwa 
disamping pertemuan diadakan pa 
meran hats'l pekerdjaan tangan 
anggauta? Persit. . 

Mr. WONGSONEGORO DI   
berikan piala2 dan/atau hadiah2. 

Perburuhan dengan Kantor2 Pem | 

-buruhan, guna menambah sema 

jakin, bahwa andjuran ini akan: 

lu mengenai tjeramah Mr. Sjaf- suasana persatuan jang se-akrab2 
ruddin Prawiranegara, terdapat , nja: Susunan Panitya I Mei 1954 
kalimat : ,,Sering kita dengar, ka | jang akan datang akan diatur se 

Jari Pengurus Besar SB Postel, 

lihapuskan. Selandjutnja  Djawatan nja dari luar dan dalam hubung- 
PTT diberi kompetensi penuh untik an ini IA menuduh Aidit P.K.I. 
nelaksanakan pemberian pensiun dan...... 2. Perkataan ,,IA menu- 
ni sebaik2nja. Demikian keterangan duh” dalam kalimat tersebut mes- 

tinja ,ORANG MENUDUH”,   tanja, bahwa musuh Islam datang j tjara seluas-luasnja, dimana se- 
mua organisasi jg mendukungnja 
duduk sebagai anggotanja: Pani- 
tya 1 Mei 1953 pada pertemuan 
tg. 6 April 1954, akan segera di 
bubarkan. (Antara) 

» s 

aa 

SALATIGA. 
Pada hari Saptu (3 April) sore Wa 

kil P.M. I Mr. Wongsonegoro telah 
tiba di Salat'ga dan malamnja be- 
liau menghadliri rapat Dewan Pim- 
pinan Daerah P.I.R. jang dilang- 
sungkan di Pasanggrahan Balai. Ko- 
ta Salatiga. Rapat tsb terutama 

membitjarakan soal pemilihan 
umum. Ke-esokan harinja rombo- 
ngan meneruskan perdjalanannja ke 
Solo, kemudian kembali pula ke Sa 
latiga dan hari Senen pagi Mr. 
Wongsonegoro bertolak ke Djakarta. 

BYVoyre 
SIARAN R.R-I. TRITUNGGAL 

  

  

Semarang, 9 April 1954: 
'Djam 06.10 Tango: 06.45 Suara 

Suprapti, 07.15 Suara Istana, 07.45 
Lagu2 Melaju: 13.15 Piano Tunggal: 
13.40 Instrumentalia: 14.00 H'buran 
Siang, 17.05 Taman Peladjar: 17.45 
Orkes Gesek: 18.00 Langgam dan 
Krontjong: "18.15 Langgam dan 
Krontjong (landjutan): 19.30 Hida- 
ngan Piringan Suksma: 20.30 Kese- 
hatan — Rakjat: 21.15  Klenengan 
Njamleng: 22.20 Klenengan Njam- 

leng (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 9 April 1954: 
Djam 06.03 Suara Omme Kol- 

soum: 06.40 Krontjong Aseli, 07.15 

Kiriman dari Malaya: 
lando dengan Orkesnja: 12.03 Ma- 
laya gembira: 13.45 Penghantar Ma- 
kan Siang: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Malachrino dengan orkesnja: 18.05 
Mimbar Pembangunan: 18.15 Lagu2 
Indonesia: 18.30 Kiriman dari Ma- 
kassarj 19.30 Kak Taktiek dengan 
pilihan Pendengar: 20.30 Hidangan 
Aneka warna: 21.20 Ketoprak Ma- 
taram, 22.15 Ketoprak Mataram 
(landjutan): 23.30 “Tutup. f 

Jogjakarta, 9 Aprli 1954: 

“Sidney Torch dengan  Orkesnja: 
12.05 Intermezzo: 13.10 - Hidangan 
Orkes Studio Djakarta: 13.40 Pel- 
bagai Irama Amerika Selatan: 14.00 
Dwi “Suara: 17.00 Tjlempungan: | 
17.30. Tilempungan (landj.): 18.30 
Peladjaran Njanji: 19.40 Intermez- | 
z0: 19.45 Pantjaran Sastra: 20.15 
Instrumentalia Ringan: 21.15 Obro- 
lan pak Besut: 21.30 Buah Tjiptaan 
Brahms, 22,10 Gema Malam: 23.00   #utup, Lo US 

“Sukikan dengan tjorak dan sifat-/ 

07.45 Ma-|   
Djam 06.10 Pembatjaan: 06.30 

Beberapa penjanji Arab: 06.45, 
Mars tjiptaan Elgar: 07.15 Swing 
diangkasa: 07.30 Irama Trio: 07.45 

ANEKA DIAUA TENGAH 
DJOKJA 
4 KORUPTOR DIHUKUM 
Empat orang jang tersangkut 

dalam pendjuaian mobil prioriteit 
oleh pengadilan negeri telah di- 
d'atuhi hukuman masing2 dengan 
Rp. 3000 atau pendjara tiga bu- 
lan Rp. 2000 atau pendjara dua 
bulan, Rp. 2000-atau pendjara dua 
bulan, dan Rp, 2500 atau dua bu- 
lan pendiara. Terdakwa pertama 
itu bernama KRT. Tirtodiningrat 
Kepala Djawatan Perindustrian 
dan Perdagangan Daerah Jogja. 
Dua buah mobil jang didjual itu 
oleh pengadilan disita. 

KONPERENSI INSPEKTUR 
PENDIDIKAN DJASMANI 
Mulai hari Senin hingga lima 

hari lamanja di Jogja dilangsung 
kan konperensi Inspektur? Pendi- 
dikan Djasmani seluruh Indonesia. 
Sebelum konperensi berlangsung 
diadakan resepsi digedung Negara 
jang dihadiri pula Kepala Djawa- 
tan Pengad'aran Sugardo dan wa 
kil dari Menteri PPK. 

PEMBANGUNAN LALULIN- 
TAS DI JOGJA 

Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga telah menjetudjui rentja- 
na pembuatan djalan parallel Ma 
lioboro. sebagai usaha memelihara 
keamanan lalulintas didalam kota 
Jogjakarta jang makin lama ma- 
kin terasa sempitnja djalan Malio 
boro sekarang. Untuk pembuatan 
dj#lan parallel Malioboro ini di- 
sanggupkan oleh Menteri beaja se 
ban'ak Rp. 1.800.000,—. 

Selandjutnja dapat diterangkan. 
bahwa pembangunan lalulintas di 
dalam"kota Jogjakarta kini sedang 
giat dikerdjakan oleh pihak kepo 
Isian ber-sama2 pemerintah kota- 
pradja, dengan maksud . mengu- 

  

.rangi ketjelakaan2 akibat sangat 
padatnja djalan Malioboro - jang 
merupakan djalan raja dalam kota 
Jogja. 

MAGELANG 
RAPAT UMUM PARTAI RAK- 

JAT INDONESIA 
Partai Rakjat Indonesia tetap 

menjokong sepenuhnja  pemerin- 
tahan Ali-Wongso sekarang, kare 
na dalam tindakannja lebih tegas 
dan menguntungkan rakjat”. De 
mikian antara lain keterangan 
Bung Tomo ketua umum Partai 
Rakjat Indonesia dalam 

  

jat Indonesia di Magelang Ahad 
pagi jang lalu. 

Dengan tjara populer Bung To 
mo. mengupas kepintjangan2 ke 
adaan masjarakat jang menimpa 
kehidupan rakjat desa, kurang erat 
n'a hubungan antara pemimpin de 
ngan rakjat dan ditegaskan, bahwa 
keadaan demikian adalah akibat 
dari persetudjuan KBM. Selandjut 
nja dia mendjelaskan tudjuan Par 
tai Rakjat Indonesia antara lain 
'alah untuk memakmurkan rakjat 
dan menjelamatkan negara. 

MENJELIDIKI HAMA POHON 
KELAPA 

Dengan diantarkan oleh Marko 
no dari Djawatan Pertanian Rak- 
jat daerah Kedu, maka Sdr. Simin 
seorang ahli dari Balai Penjelid'k- 
an Hama pada Tumbuh2an di Bo 
gor sedjak pada tanggal 29 sam- 
pai 2 April telah mengadakan pe 
njelidikan hama2 pohon kelapa di 
Magelang. Purworedjo dan kabu 
paten Kebumen. Didaerah Kedu 
menurut  tjatatan terachir ada 
5.929.160 pohon kelapa dan tidak 
sedikit. jang terserang hama arto 
na. perasa lepida, penjakit Hadari 
Irawa dan ,,brontispa”. 

BLORA 
PERINGATAN WINDON SMP 

NEGERI BLORA. 
Dengan bertempat di ruang seko- 

lah dan mendapat kundjungan dari 
Lk. 400 orang terdiri dari para 
orang tua murid dan guru2, pada 
tgl. 1 April jl. SMP Negeri 
telah mengadakan peringatan genap 
1 Windu berdirinja sekolahan tsb. 

Peringatan tsb dihadliri oleh Sdr. 
S. Brodjonegoro dari Jogjakarta jz 
berkenan memberikan  tjeramahnja 
mengenai ,,Pantjasila dalam Pendi- 
dikan” dan ,,Undang2 Pokok Penga 
djaran”.. 

Untuk meriahkan peringatan tsb 
dipertundjukkan djuga  pertundjuk- 
kan njanj'an anak2, 
RAPAT PANITIA PENGAIRAN 

Panitya Pengairan Kabupaten Blo 
ra jang diketuai oleh Bupati dalam 
rapatnja pada tgl. 29 Maret jl. dgn. 
bertempat di Kantor Kabupaten Bio 
ra telah memutuskan untuk menga- 
dakan beberapa rentjana pembangu- 
nan. Al. telah menetapkan 13 
object pembangunan pengairan dgn. 
djumlah beaja Rp 158.500.—. 

  

resepsi ' 
maupun rapat umum Partai Rak-' 

Blor3 : 
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— SI GRUNDEL — 
UR hapa tumonj “anak2 

djuga tidak mau ketinggalan 
djaman. Mendjelang lebaran . 
kok minta dibelikan ..mertjon 

» Re. 
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Cerombalan Di- 

“ daerah G.B.N. 
D.I. Tetap Mengganas 

SUATU gerombolan D.I. bersen- 
djata lengkap dengan dipimpin oleh 

seorang jang menamakan dirinja Ka 
sanwidjojo, 1 
ngumpulkan O.P.R, dan Rakjat dan 
diberi perhatian dengan antjaman 

akan membunuh dan membakar ru- 
mah2, djika O.P.R. dan Rakjat tsb- 
tidak tunduk dan tidak suka mem- 
bantu Tentara Islam Indonesia. 

Untung bagi gerombolan tadi se- 
bab sebelumnja Tentara kita jang 

diberi tahu oleh penduduk sampai 
didesa tsb., gerombolan telah me- 
ninggalkan desa itu dan menghilang 

ke hutan2. 

Pengawal pegawai desa 
diserang grombolan. 

Beberapa orang pegawai desa de- 
ngan dikawal oleh” Tentara dan 
O.P.R. pada waktu akan mengada- 
kan rapat didesa Telaga gekonjong2 
diserang oleh gerombolan D.I. de- 
ngan tembakan bren, sehingga vuur- 
contact terdjadi kl. 1 djam lama- 

nja. Karena pasukan kita tersebut 
kalah besar kekuatannja lagi pula 
dalam kita membalas tembakan jg. 
deras dari musuh, kita selalu mem- 
perhatikan djangan sampai - rakjat 
mendjadi korban dari peluru2 kita, 
maka setelah bantuan dari pasukan 
kita datang, gerombolan terburu2 
melarikan diri. Akibat dari vuar- 
contact tadi difihak kita scorang 
anggauta gugur, seorang luka berat 
dan 2 orang rakjat luka2. Korban 
difihak musuh belum dapat diketa- 
hui dengan pasti, tetapi menurut pe 

| njelidikan fihak gerombolan pun 
menderita beberapa orang mati dan 
luka2 terbukti ditempat2  pengatjau 
mengadakan serangan terdapat  da- 

rah2 disana-sini, pun berita dari 
penduduk setempat, mengatakan 

“bahwa gerombolan mengangkat be- 
berapa orang anggautanja. 

Gedor dan bakar. 

  
Gerombolan jang datang didesa 

Muntjang belum diketahui. berapa 
Orang -.kekuatannja, berhasil memba- 
kar rumah2 penduduk dan mengge- 
dor harta bendanja sehingga menu- 
rut taksiran berdjumlah Rp. 6986,25. 
Djumlah rumah jang dibakar didesa 
tsb. 8 rumah. Tindakan kedjam da- 
ri gerombolan D.I. tsb. akan lebih 
menghebat djika pada waktu jang 
sudah djam 21.00 tidak ada 1 pan- 
ser dan 1 carrier kebetulan meng- 

.adakan weg beveiliging, jang setelah 
i diberi tahu oleh penduduk segera 
mengadakan pengedjaran. Setelah 
musuh mendapat. tembakan - dari 

panser, segera mereka melarikan di- 

Gerombolan D.I. ,lainnja bersen- 
djata baru2 ini dapat masuk disuatu 

desa dan setelah merampok di ru- 
mahnja Pak Bau (pegawai desa) ke- 
mudian ia bersama S orang pendu- 
duk dibawa. Sampai didesa Songon 
S orang tadi dianiaja lebih dulu lalu 

, dilepaskan, tetapi pak Bau masih te- 
rus dibawa. Sementara 'itu Tentara 
kita jang diberi tahu, segera meng- 

adakan pengedjaran tetapi gerombo- 
Ilan sudah ta? kelihatan lagi. Nasib 
. malang bagi pak Bau, karena ia di- 
dapat sudah mendjadi majat dengan 
masih dalam ikatan tangannja dan 

i terdapat luka2 bekas tembakan dan 
penganiajaan. 

Bantuan obat2-an dari 
Tentara. 

Beberapa orang anggauta Djawa- 
tan Kesehatan Tentara dengan di- 
kawal,” telah memberi penjuntikan 
obat2an kepada beberapa orang jg. 
sakit dari desa Si Gedang dan Pe- 
des. Tidak djauh dari tempat itu 
ada 4 orang gerombolan jang meng- 
adakan pengawasan, tetapi berkat 
ketangkasan O.P.R. maka 4 orang 
tadi dapat diketahui dan diadakan 
pengedjaran, dan berhasil menem- 
bak mati salah satu dari 4 gerombo- 
lan tsb. Demikian berita dari Per- 
wira Pers T.T. IV. 

  
  

didesa Bontarsari me- - 

je 
aa 
D
N
 

ba
ti
n 

Pan
 
n
a
n
 
bg
 

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 31-3-1554 jg. diterima 

#Suara Merdeka ah abhi MA nan an tang . Rp. 159.706.70 
Penerimaan baru : : 
Peg. Mahkamah Islam Tinggi R.I. di Su- 
Kabar ee an en Rp. 52,87 

Sekolah Tehnik Pertama, Batang ......... Maan 
S.R. VI Purwodjati, Djat'lawang, Banjumas 25- 2020 
S.R. HI Sidamulih, Kawalo P.S. Djatila- 

WANt wa Can Or ba Meng enIn 43 8,— S.R. VI th. Klumpit Gebog, Kudus ...... AT Nu 
Guru S.R. III Gerduren/Purwodjati, Dja- 

tilawang/ Biasa nba en ana GEA 1 7,60 
S.R. III Pakuntjen, Djatilawang, Purwo- 

Kertas Min An AAN RA BA 3 6,05 
S.R. V Tloga Tenggeles, Kudus ......... 2 Ta 
S.R. IT Donoredio Kaligesing Purworedjo ., 5,60 
Kepl. S.R. INI Plosoredjo, Tawanghardjo Sx 4,25 P.G.R.I. Tjabang Djepara No. 61 d/a . 

Dj. Kartini 49, Diepara Moh . Te0— 
D.PI.A.D. 643/D. Co. Gbn./IV Slawi ... 2 5100577 
S.R. VI No. 3 di Purwodadi (Grobogan) 20. Kpl. SR, VI No. 3 Pemalang L..i.i. Pe mg TI ah 
Ischak Harsokoesoemo, Kwidjan 1, Peka- 

TOT SAAT Man na en 3 Kue Je “Lon $ 
Keluarga S.T.N.I. Karangtempel 93, Se-” 

MMA AAN Sa La nan el) »1190,50 543,34 Te Ha en 
Djumlah : Rp. 160.250,04 

na Semarang, 5 - 4 - 1954. 
Fatajat N.U, d/a S.R. Islam, Pungkuran Semarang, 

(60 pt. pakaian berimatjam-matjam, sudah terpakai).     
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& D. Pardjaman, dengan mempergunakan : : donesia”, akan menjelenggarakan  perhubu- “3 :— Fakan. Baru (Sumatra Tengah) — Singapuro 4 e. Dengan demikian D. Pardjaman adalah A 1a jang pertama bekerdja pada kongsi tersebut. | 1 Pardjaman, jang berusia tiga puluh tahun dan baru-baru ini TG k ngan Angkatan Udara Republik Indonesia, 3 telah men it pendidikannja di Allahabad (India). Dia memperoleh as brevet-terbangnja dalam tahun 1950 dan pula mempunjai senior com- 2 Bneita, He sea ..mercial licence. : h 
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ngusaha2 Nasional 
Umumnja Membawa Kemadjuan Pesat 

       

   

    hac 1 R.T. 
IKemungkinan Akao Digunakan Pasu- 

kan2 Chiang Kai Shek 
Tjampur Tangan RRT Di Indo China Berarti 

ea Perang Umum 

AMERIKA SERIKAT telah minta supaja Inggris, Australis 
dan New Zealand sebelum tg. 26 April j.a.d. mengeluarkan sebuaa 
pernjataan bersama, utk memperingatkan RRT bahwa setiap per- 
tjampuran tangan dalam perang Indotjina itu mungkin bisa mel »- 
tus mendjadi peperangan umum. Demikian kata sumber? resi 
Peratjis di Paris Senin jg  seterusnja menerangkan bahwa usul 

FALS. tadi kini sedang dipeladjari oleh pemerintah Perantjis dan 
bahwa tukar-menukar pendapat sedang dilangsungkan antara ke- 

h : 2 5 Desakan Radford, 
“ Diperoleh keterangan bahwa usu Menurut kalangan itu, ketua ga- 

kat, mengenai 

MENURUT BAGIAN peng 
Djawatan Perindustrian Djawate 
Inspeksi tsb. terdapat 18 sawrusah 
dit dari Jajasan Kredit Daerah. 

"man itu senapan Page Memo 
“ tunggakan Rp. 659.51. mia 

- nakan benar2 oleh pihak pemindj 
antaranja jang mendapat kemadj 
lebih kurang rata2 2596 itu. 2376 
madju dan tidak mundur, 

Seperti - diketahui, sebelum JKD 
tsb telah ada ,Jajasan Kredit” jg 
dibentuk sebagai pengganti .,Credit 
Industri Ketjil” tetapi jg belakangan 
ini lalu mendjadi JKD itu. JK di 
berikan pada beberapa puluh peru- 
sahaan nasional sedjak pertengahan 
tahun 1951 hingga achir 1952 se- 
djumlah Rp 500.000,—, ketjuali dae 
rah istimewa Jogjakarta. Achir 1953 
terdapat “sisa Rp 215.076,48. Da- 
lam djumlah ini termasuk tungga- 
kan sebesar Rp 65.988,53 atau Ik. 
139c dari semua pindjaman J.K. jg 
membajar Tunas dalam 1953 ada 14 
pem'ndjam -dan dengan demikian 
pada permulaan tahun 1954 ini ma 
sih tertjatat 12 pemindjam JK. Dari 
adanja pindjaman tsb menundjuk- 

“kan bahwa ada 467p perusahaan jg 
mendapat kemadjuan dengan kenai- 
kan modal lebih kurang rata? 4176, 
387p tetap dalam ,keadaan statis, se 
dangkan 169olainnja -karenas bebe: 
rapa hal malahan mendjadi mundur 
bahkan ada djuga jg sudah gulung 
tikar sama sekali. “ Tha 

    
Kredit ini dikeluarkan sedak 1950 

sampai pada pertengahan 1951 Jan 
pada achir 1953 masih mempunjai 
tunggakan sebesar Rp 385.314,97 
atau Ik. 2196 dari semua p'ndjaman 
CIK. dalam seluruh daerah Inspek- 
si ketjuali daerah istimewa Jogja. 
Tunggakan tsb-kebanjakan terdapat 
pada pemindjam2 jg ada didaerah 
Surakarta. Selama 1953 terdapat 
61 pemindjam2 jg sudah membajar 
lunas sehingga kini masih ada 60 

Penjelidikan dari bagian Penga- 
wasan tsb menundjukkan bahwa 
2896 dari pada pemindjam2 tsb ber 
ada dalam keadaan madju. 4570 te- 
tap dan lainnja sudah ..mat ” atau 
dalam keadaan ..kritiek”. 

Fa " 

  

InstitatBudha 
Internasional 
. Akan Dibangun Di 

#7 Birma 

| PERDANA menteri Birma, 
“0 Nu, hari Sabtu meletakkan 

. Internasional guna mempeladjari 
Budisme setjara lebih mendalam, 
jang akan merupakan sebagian 
dari suatu Universitet Budha se 
dunia. Dana2 bagi institut ini di 
berikan oleh ,,Ford Foundation” 
dng dalam memorandumnja ke 

pemerintah Birma menjata 
engharapannja agar institut 

una bagi Asia Teng 
merupakan pusat 
etahuan Barat aa 

g berkepentingan de 
xe dan didalam fiisa 

lajaan2 Timur. 

Institut itu dibangunkan dide- kat tempat Synode (Sidang) kaum 
Budha jang ke-6. Synode ini akan 

trlangsung selama 2 tahur. Dji- 
ka Synode ini selesai maka ge- dung2-nja akan diberika 
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& Universitet diatas. (Antara) 
, 2 wa. 7. -. 

  

  
DIDESA Sambiroto, Ketjama- 

Pratjimantoro (Surakarta), 
pat seorang laki2 bernama : 
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   Senayan Kepala aa 
a, orang tsb. mempunjai ke'sti- 
ewaan, ialah selalu teland?:ng 

bulat (tidak berpakaian) selama 
1 hingg Seng Kana 
emana djuga. Ia berambut 

ng dapat membatja dan 
menulis, radjin menggarap sawah 

In tegal, dapat djuga menukang 

Ia tidak beristeri dan ikut ka- 
kakuja jang bernama : Pak Wa- 
puri, y & 4 

Hen kim elsa 7 - # 

  

  
  

  

| Sovjet, 

IL atu pertama bagi suatu Institut | 

—.. Di Djawa Tengah : 
Hanja Sedikit Sadja Jg Terpaksa Guleng Tikar 

awasan Perkreditan dari Inspeksi 
ngah, pada achir 1953 didaerah 
aan nasional jang mendapat kre- 
Pembajaran kembali atas pindja- 
pada achir tahun tsb. hanja ada 
pindjaman tsb. nampak dipergu- 
am dan ini terbukti ada 7746 di- 
uan dengan kenaikan modal jang 
lainnja keadaannja 

1 

Nato Selama 
3 Tahun 

Belum Tjukup Kuct 
, Utk Menangkis Se- 

rangan Rusia 
DALAM pidatonja melalui tjo 

rong radio B.B.C. untuk menjam 
but hari ulang tahun Nato jang 
ke-5 pada malam Senen, panglima 
tertinggi pasukan2 Nato, djende- 
ral Alfred Gruenther, menjata- 
kan, bahwa kekuatan: pasukan2 
Pakt Atlantik Utara sedikit-dikit 
nja telah berlipat tiga sedjak 
djenderal Eisenhower diangkat se 
bagai panglima tertinggi Nato ig 
pertama 3 tahun jang lalu. Dika 
takan, bahwa kalau 3 tahun jang 
lalu Nato hanja mempunjai tiga 
buah pangkalan udara, sekarang. 
organisasi tsb. telah memiliki | 
tidak kurang dari 120 buah pang 
'kalan udara, sedangkan front per ' 
tahanannja telah meliputi 4.000 | 
mil daerah2 perbatasan Eropa. 

Dalam pada itu Gruenther- mem 
peringatkan, bahwa Nato belum 
mempunjai tjukup kekuatan untuk 
menangkis - segala serangan 

sehingga 

siran Gruenther, pasukan2 Soviet 
jang ada di Eropa belum. tjukup 
untuk dapat menguasai Eropa. Utk. 

itu Sovjet masih harus  mendatang- 
kan pasukan? nasionalnja dari So- 
vjet Uni sendiri, demikian Gruen- 
ther. Pada kesempatan itu sekretaris 
djenderah Nato, Lord Ismay, mem- 
batjakan pesan dari presiden Eisen- 
hower, jang pada pokoknja meng- 
anggap kerdja-sama diantara nega- 
ra2 .,merdeka” sebagai tjara jang 

paling baik untuk melindungi ke- 
merdekaan terhadap sesuatu antja- 
man. (Antara—AFP). 

PUSAT KOPERASI PEGAWAI 
DI KAB. BONDOWOSO. 

Dari pihak Pusat Koperasi Pc 
gawai didapat keterangan, bahwa 
selama berdirinja setahun, walau 
menghadapi soal2 jang menjulit- 
kan, telah bisa didapat keuntung 
an sebanjak Rp. 1.610,38. 

- 

biasa tidak 

tadi sedang dipeladjari pula di Lon 
don, Canberra, Wellington dar 

| Washington. Seperti diketahui, pad: 
|tgl. 26 April j.a.d. akan dimula 
Konperensi Djenewa, untuk membi- 

tjarakan masalah2 Korea dan Indo- 
tjina. Australi dan New Zeeland,te- 

ini bersama2 Amerika Serikat ter- 

hanan ANZUS. 

Penyumuman Inggris ten 
tang usul” ,,Aksi Bersa 

ma” A.S. 

Dari Londen diwartakan, bahwa 
kementerian luar negeri Inggris Se 
nin telah mengumumkan, bahwa Ing- 
gris sedang mengadakan ,.pertuka- 
ran fikiran” dengan Amerika Seri- 

seruan menteri luar 
negeri A.S. John Foster Dulles su- 

paja dilakukan ,,Aksi Bersama” ne- 
gara2 Barat, kalau terdjadi agresi 
di Timur Djauh. Tetapi djurubitjara 
kem. luar negeri Inggris tak hendak 
memberikan komentar terhadap be- 
rita2 mengenai kemungkinan akan 
dikelaarkannja  pernjataan bersama 
untuk memperingatkan RRT. Djuru- 
bitjara tadi hanja mengatakan bah- 
wa - pembitjaraan langsung sedang 
dilakukan antara London dan 
Washington, mengenai pidato Dul- 
les ketika tgl. 29 Maret jl, dalam 
mana ia mengusulkan supaja diada- 
kan ,,Aksi Bersama” ,,untuk meme- 
lihara perdamaian di Asia”. Semen- 
tara itu diwartakan dari Paris, bah- 
wa Perantjis pertama kalinia men- 
dengar tentang Rentjana Dulles tsb. 
diatas tadi sesudah dutabesarnja un- 
tuk Amerika Serikat, Henri Bonnet, 
hari Sabtu jl. mengundjungi John 
Forster Dulles. 

Siapa tetangga Indotjina 
jg akan diminta? 

Kalangan resmi Perantjis di Paris 
seterusnja mengatakan bahwa nega- 
ra2 tetangga Indotjina munkin akan 
diminta Amerika Serikat pula supa- 
ja ikut menandatangani pernjataan 
bersama jang memperingatkan RRT 
itu. Pembesar2 kementerian luar ne- 
geri Perantjis sementara itu menga- 
takan, bahwa keterangan? jang di- 
,njatakan Dulles hari Senin 'j.l. ten- 
tang ,,bantuan “besar2an “dari RRT 
kepada Vietminh” di Indotjina, ada- 

lah ,,sama sekali benar” Tapi, ka- 
ta mereka, Dulles hanja mengumum- 
kan sebagian sadja dari kebenaran.   

  

Tak lama sesudah pemerintah Pe- 
rantjis menerima naskah pernjataan 
Dulles dimuka Panitya Madjlis Ren- 

pihak (dah A.S. urusan hubungan dengan 
karenanja mash 

perlu diperkuat terus. Menurut taf-' 
luar negeri tadi, menteri negara Pe- 
rantjis urusan Indotjina, Marc Jac- 
guet, dengan tergopoh2 minta bitja- 
ra perdana menteri Laniel. 

Perantjis, Australia, New 
Zealand dan Thai mung- 
kin setudju. 

“ Pembesar2 diplomatik di Wash- 
ington menjatakan pada hari Selasa, 
bahwa Inggris, Perantjis, Australia, 
New Zeeland, Muang Thai dan Fi- 
lipina kini sedang mempeladjari usul 
Amerika Serikat untuk membuat 
suatu ,,peringatan bersama”. terha- 
dap Republik Rakjat Tiongkok -su- 
paja djangan mengadakan interven- 
si di Indotjina. . $ 

Menurut |kalangan tersebut, da- 
lam beberapa hari jang terachir ini 
menteri luar negeri Amerika Serikat, 
John Foster Dulles, telah mengada- 
kan pembitjaraan2 mengenai soal 
tersebut dengan para dutabesar dari 
negara2 itu. Kabarnja usul tersebut 
mendapat perhatian besar. 

mm PL LA LL LI LL TE LK 
- 

Tg Sepele: Sadjal! 
BIDAN DIKEDJAR PERSALINAN. 

"TANGGAL 7 APRIL adalah ,,Hari Kesehatan Dunia”. Soal keseha- 

lah diminta, karena kedua negara 

gabung dalam  persetudjuan perta-| 

tan memang lebih besar nilainja daripada harta-benda. Tetapi diantara 
sekian banjak soal jang bersangkut paut dengan kesehatan, adalah urusan 
anak2. Ini sendirinja mempunjai perhubungan dengan ibu dan persalinan. 

Bersalin, biasanja dengan bantuan bidan. Nah, saja sendiri ingat 

bidan hanja pada tiap waktu isteri saja 2, bersalin. Karena saja 

erlukan pertolongan. Lantas ingat jang menolong. 

Di Inooneat ini @hemilah penduduknja 80.000.000. Rata2 tap tahun- 

nja ditjatat 3.000.000 kelahiran. Djika tiap2 bidan dalam setahun itu me- 

nolong 200 persaliaan, berarti di Indonesia ini memerlukan 150.000 bidan. 

Padahal, tiap2 tahun peladjar jang lulus udjian bidan (idjazah C) kurang- 

lebh 150 orang. Djadi untuk mentjapai kebutuhan 150.000 bidan itu kita 

masih memerlukan waktu ratusan tahun. : : : 

Nah, bidan njata2 dibutuikan dan djumlah jang ada sekarang in 

kurang. Pemerintah semestinja selain memperpendek waktu peladjarar 

b'dan idjazah C. djuga mentjoba memberi kemungkinan2 kepada man- 

tri2 djururawat jang sudah bertahun2 bekerdja untuk dididik mendjad: 

ia ini njatanja kebanyakan orang masih mempergunakan du- 

kun2 baji. Selain dalam beberapa hal jang menjandarkan ,,tjara gampang 

# nja” djuga ada sebab lain. Misalnja karena sedikitnja b dan disesuati 
: 15 saia menghargai ja u baji jg. diberi kota. Itulah sebabnja, saja menghargai adanja usaha dukun2 

sendi ditdan bagaimana tjara mereka mendjaga kebersihan dlm. menolong 

' orang bersalin. Atau agar dukun2 itu mempunjai kontak dengan par: 

bidan, sehingga djika pada sesuatu Waktu ada persalinan jang ,.ruwet” s 

c idak segan2 minta pertolongan bidan. 

Se ea Niomjah ! Njonjah jang pada suatu waktu sangat membutuh 

il bi idak bi 1 ar kita. masik memanggil bidan tidak bisa menemukan 2 Itu semua karena 

Lek ur agasi bidan. Ja, kurangnja.mas'h banjak sekali. 

Untuk menutup kekurangan itu, Pemerintah harus berani mengambi 

dialan : Memperpendek waktu pendidikan bidan idjazah C., dan mem 
beri kesempatan kepada mantri2 untuk diberi pendid kan bidan. 

| Buat tenaganja jang ingin bekerdja sebagai b'dan, saja rasa sekarang 

ini banjak sekali. Tidak seperti dulu. Entah, apakah ini disebabkan kesa: 

daran menolong sesama, ataukah melihat bidan jang sudah praktek itu 

betul2 banjak mendapat penghasilan, bukan maksud saja untuk mengu. 

jasea ed 

“ Sonlkia jang paling "sep€le” sekarang ini adalah : kekurangan bidan 
Kekurangan itu tidak tjukup hanja diperdebatkan dengan angka2, tetapi 

harus dipnuhi kebutuhannp— Karena djumlah bidan selalu dikedjar2 

persalinan. ! 
Ki Bloko Suto. 

SEE LEE ee ee gehirnja mudah terkumpul uang Rp. Panitia    

kan pertclongan bidan. Baga mana tjemasnja hati djika suruhan oran: | 

bungan kepala2 staf angkatan pe- 
rang ' Amerika Serikat, laksamana 
Arthur Radford, pada achir mingeu 
iang lalu telah mendesakkan kepada 

| Dulles perlunja diambil 

litik ,,aksi bersama" terhadap Indo- 
China, mengingat buruknja keadzar 

| militer disana. Dikatakan, baliwe 
pemerintah Amerika Serikat dalan 

| hubungan ini menaruh arti jang be- 

nja Muang Thai dan Filipina dida- 
lam ,,aksi bersama” itu. 

Pulles telah adakan pem 
bitjanaan2. 

|. Menurut kalangan tersebut, bila 
dalam hal ini kehendak Amerika Se- 
.rikat jang berkuasa, maka ,,peringa- 
tan bersama” itu akar berisi kata2 
jang keras. Dikatakan, bahwa dian- 
fara negara2 tadi, jang menurut du- 

gaan akan menjetudjui usul Ameri- 
ka Serikat itu . adalah Perantjis, 
Australia, New Zealand dan Muang 
Thai, sedangkan sikap Inggris dan 
Filipina sampai saat ini belum te 
rang. Sementara itu seorang djuru- 
bitjara state department dalam  ke- 
terangannja pada hari Selasa mem- 
bentangkan, bahwa Dulles telah me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengen du- 
fabesar2 Inggris, Perantjis, Austra- 
li New Zealand, Muang Thai dan 
Filipina. Djurubitjara tersebut dalam 
pada itu tidak mau memberitahukar 
soal2 jang mendjadi pokok pembi- 
fjaraan. 

Tindakan? jg dipertim- 

bangkan. 

Sumber? resmi di London se 
mentara itr menjatakan, bahwa 

perpjataan bersama mengenai In 
do China jg diusulkan oleh Dulles 

itu mungkin sekali dikeluarkan pe 

Peringatan 
8. 

Bagi RRT 
Supaja Tak Bantu Indo 
China — Reaksi London 

Thd Pidato Dulles 

MARC JACOUET, menteri ne 
gara Perantjis untuk hubungan2 
dengan negara2 bagian Indotjina, 
hari Senen petang mengadakan 
pertemuan dengan perdana men 
teri Joseph Laniel segera setelah 
ja mendengar pernjataan2 mente 
ri luar negeri Amerika Serikat. 
John Foster Duilles, bahwa RRT 
memberikan bantuan2 kepads 
Tentara Rakjat Vietnam dan me 
nempatkan seorang penasehat 
bagi djenderal Vo Nguyen Giap. 

Sementara itu di London, pernja- 

faan2. Dulles tentang adanja ban- 
tuan2 dari RRT kepada Tentara 
Rakjat Vietnam itu telah menimbul 
kan ,,agak keheranan” dalam kala- 
ngan2 politik disana. Mereka itu da 
lam pada itu beranggapan bahwe 
pentingnja pernjataan Dulles itu ter 
letak dalam konsekwensi2nja. Kala- 
ngan2 jg dekat dengan kementerian 
luar negeri Inggris beranggapan bah 
wa pernjataan2 Dulles itu tidak ber 

-arti bahwa Amerika Serikat akar 
mengadakan intervensi dalam pepe: 
rangan Indochina, jaitu terutama 
-karena berita2 ig terachir dari Dien 
|Bien Phu mengatakan bahwa pasu- 
kan2 Uni Perantijis tidak sadja terus 
melawan akan tetapi kini djuga men 
tjapai kemadjuan2 dengan tenaga 
mereka sendiri. 

Kalangan2 diatas beranggapan 
bahwa maksud Dulles mendeluar 
kan pernjataan diatas pada wak- 
tu2 sekarang ini ialah terutama 
supaja dianggap sebagai peringa 
tan jang keras terhadap RRT 
supaja djangan mengadakan inter 
vensi dalam peperangan Indotjina 
seandainja Tentara Rakjat Viet- 
nam tidak berhasil merebut Dien 
Bien Phu. 

Mereka menambahkan bahwa 
|RRT hendaknja sekarang menger 
ti bahwa setiap usaha untuk mem 
bantu Ho Chi Minh setjara lebih 
effektif lagi akan menghadapi 
aksi bersama dari Amerika Seri 
kat dan sekutu2-nja. Achirnja 
oleh kalangan2 jang berkuasa di 
katakan bahwa pemerintah Ing- 
gris akan meminta informasi2 ke 
pada Paris dan Washington me 
ngenai. keterangan2 Dulles itu 
dan dalam pada itu kemlu Inggris 
akan berusaha untuk mentjotjok 
kan keterangan2 itu dengan kete 
yangan2 jg diperoleh dari dinas2 
informasi Inggris sendiri. 

(Antara-AFP) 

langkah? | 
jang segera untuk melaksanakan po- 

sar kepada kemungkinan ikut serta- $ 

  

  
Menteri Kesehatan 
Tretyakov (atas) 
njai tugas utama mendjaga keseha- 

tan mendiang Stalin, kini oleh se- 
bab2 jang tidak diterangkan, telah 
dibebaskan dari djabatannja oleh par 

lemen. Sovjet. Ia chabarnja digant | 

Russia. Andrei 
jang dulu mempu- 

oleh. nj. Dr. Maria D. Kovriginja 
(bawah). Dr. Tretyakov adalah salah 
seorang dokter jang menandatanga- 

ni laporan postmortem . (kematian) 

mendiang Stalin. 

    

tang hari Selasa djuga. 
Dalam hubungan ini dikatakan, 

bahwa permusjawaratan2 telah di 

adakan diantara negara? jg ber 
sangkutan sedjak menteri luar ne 
reri Dulles mengutjapkan pidato 

aja mengenai ,,aksi bersama” ter 
Yadap antjaman komunis di Asia 

Tenggara pada tx. 29 Maret jl. 

Tentang ,,aksi bersama” kala 
ngan? di Washington menjatakan, 
bahwa disamping ,,peringatan ber 

sama” terhadap RRT ini, telah pu 
la dipertimbangkan kemungkinan 

kemungkinan sbb.: 

1. Suatr pakt pertahanan regio 
nal jg akan meliputi daerah Pas' 
Cik dam mungkin djuga negara? 
Asia lainnja: 

2. Biokkade tarhadap RRT: 
3. Kemungkinan memperguna 

kan pasukan? Kuomintang jg di 
pimpin oieh Chiang Kai Shek. 

Ai Tag D | (Antara-UP). 

Untungkah Tu 
Rp. 500.— 

53   362123 
159480 
285870 
24539 

104738 
140456 
48808 
130042 
333654 
19962 

161476 
341200 
246037 

5583 
176854 
13333 

404975 
225566 
110718 
246024 
149884 
359243 
302241 
302138 
279558 
252811 
189137 
346434 
308914. 
356497 
71755 

263166 

381782 201263 
80637. 374504 
164414 317291 
236066 399451 
85617 237638 

255495 322611 
322529 - 86040 
343192 56945 
57312 402558 

262600 274296 
174958 35856 
82982 128388 

379968 399921 
70201 140252 

298325 265355 
15323. 104469 

199686 356545 
259430 28571 
187892 198268 
319456 282281 
36772. 253647 

156156 - 57928 
140608 290177 
366990 93634 
52191 160913 
123904 405409 
212558. 263766 
264722 15957 
256022 404047 
255974 . 163985 
94556 319476 
74452 " 44096 

130389 
392514 
106267 
279873 
297286 
14881 

197460 
283894 
392779 
366916- 
272992 
112469 
19505 

402071 
383284 
44864 

164261 
205806 
59325 

357368 
181934 
48459 

147094 
86094 

309537 | 
395687 
373087 
371455 
261718 
309461 
175018 
22921   

: 52009 
153398 
305290 
75906 

198950 
48979 

270702 
142420 
248457 
295887 
234937 
372150 
262828 
11922 

234970 
394703 
28413 

367890 
127915 
54938 

226304 
378699 
260693 
46173 

235048 
403830 
408890 
31750 

308111 237985 
332024 282204 
215664 14300 
131699 407155 
400362 128548 
118580 105637 
241496 10158 
370279 177895 
305306 151438 
153777 25210 
393359 286997 
10510 203356 

316965 42774 
297761 260486 
84682 332614 

179936 48344 
183021 306233 
350963 27129 
219442 252514 
375292 301328 
260119 277572 
406144 88852 
158009 58077 
297876 271278 
303156 384305 
245410 333989 
287370 293008 
210614 146684 

148013 
52757 

'.92072 
283378 
62273 
49734 

263794 
237998 
17446 

395977 
116273 
38079 
47787 

291218 
220903 
397847 
106990 
308506 
240274. 
121706 
112295 
302643 
96215 
44554 

325560 
387362 
39594? 
74539     58505 

Inja, tetapi 

. Imengundjungi 

(Bukan Karena Ke- 
) : . 

| tenannja 
Tapi Karena Tak Mau 
Bantu Grombolan — Ov. 
Warrouw Tentang Pem: 
bunuban Thd Orang? 

Kristen 
BILA DIKATAKAN bahwa di 

(pedalaman Sulawesi Selatan ada 
penganiajaan dan pembunuhan ter 
hadap sementara orang? Kristen, 
hal itu memang ada. Tetapi tinda 
kan? demikian dilakukan oleh ge 
|rombolan dan bukan setjara dior 
ganisir, Demikian keterangar 

(pd. Panglima TT VII Letnan Kolo 

nel Warouw. Diterangkan selar 

djutnja, bahwa penganiajaan dai 

pembunuhan ataupun perkosaar 

terhadap orang2 Kristen itu bu 
kan chusus karena ke-Kristenar 

: karena mereka tidak 
mau memberikan bantuan? kepa 
da gerombolan. 

Dalar hubungan ini .ditegaskan 
djuga, “bahwa penganiajaan dan 
pembunuhan? sedemikian djuga ber- 
laku atas orang2 bukan Kristen dan 

djuga terhadap orang2 Islam, jang 
djuga karena tidak mau memberi- 
kan bantuan. Oleh Warouw dike- 

mukakan djuga, bahwa kedjadian? 
jang demikian itu telah didjelaskar 
djuga kepada Mr. Tambunan ketika 

Sulawesi beberap: 
bulan jang lalu. Mendjawab perta 
njaan apakah untuk ruginja apabil: 
-soal ini disampaikan untuk diper 
soalkan oleh PBB sebagaimana mak 

sud jang dikandung oleh sementar: 
ummat Kristen, ' Warouw menjata 
kan, bahwa tindakan demikian ha 

|nja akan mendatangkan akibat? jg 
buruk dalam negeri. Karena dengar 
itu pula pertentangan agama akar 
timbul dengan hebatnja, dan dalan 
pertentangan itu orang dapat mena- 

rik kesan se-akan2 orang2 Indone- 
sia penganut agama Kristen memanc 

dikendalikan oleh pengaruh? asing 

| Demikian a.l. Letnan Kolonel Wa 
rouw. (PR) 

  

MURDJANI DITERIMA DGN. 
MERIAH Di KALIMANTAN. 
Sesudah beristirahat sakit 7 bu 

lan lamanja di Malang dan Blitar, 
hari Sabtu Gubernur Murdjani 
tiba kembali di Bandjarmasin, di 
lapangan terbang disambut de- 
ngan meriah sekali oleh Wakil 
Gubernur Kumala Pontas, Resi- 
den2 Kalimantan Selatan, Barat 
dan Timur, Walikota, Panglima 
Tentara, Kepala Polisi dan lain2 
instansi, demikianpun oleh wakil2 
partai dan organisasi, pemuka? 
Islam dan Kristen. Upatjara pe- 
njambutan dilakukan pula di Gu- 
bernuran.  Tampaknja Gubernur 
Murdjani belum sembuh betul da 
ri sakitnia. Sebelah tangan dan 
kakinja masih kaku, djalannja 
selum kembali seperti biasa. Wa- 
kil Gubernur Sutan Kumala Pon- 
tas dalam pidato sambutannja an 
tara lain berdo'a, agar tenaga Dr. 
Murdjani bukan sadja kembali, 
tetapi bertambah dari dulu2, ka- 
rena . Kalimantan '” memerlukan 
pimpinannja. 

  
Da aa 

1? aa Sekali In 

239738 75609 
209487 14122 
48284 112535 

375847 243784 
99424 179910 

139008 35949 
134365 210187 
87337. 178517 

407438 248006 
67455 305471 
116374 242825 
195703 128762 
285036 34615 
240675 285879 
IOLSS2 23399 
110125 90102 
329346 183092 
55111 268713 
11193 400314 

337468 300237 
326167 95867 
118882 60628 
45420 330705 

371980 35551 
229828 12022 
ht3200. 117235 
388206 302585 
30635 81171 

216156 179152 
59918 158689 

357709 393667 
30997 133266 

226346 132943 
70969 240763 

351586 212776 
258647 : 166009 
323409 233399 
71025 18617 

354672 32331 
407791 293146 
112906 53839 
150710 110450 
318052 360468 
371920 370639 
400247 180308 
109217 226278 
73749 183108 
198549 331231 
18414 252115 

141872 364655 
P69503. “3911 
67895 283040 

159031 171224 
353528 160619 
194183 129342 
230623 378984 
363037 109431 
344310 1660938 
348716. 105705 
375217 154262 

123283 
59969 

312696 
257439 
112402 
115230 
167136 
374617 
30693 

343100 
408796 
43191 

384409 
331062 
337873 
301640 
336795 
272920 
287004 
54124 

169873 
245364 
295268 
378299 
241053 
273369 
173939 
131556 
339464 
163405 
155773 
224711 
62988 
41859 

230149 
64303 

223774 
392889 
180638 
344192 
214075 
49871 

361647 
183753 
58869 

353441 
239685 
213439 
71041 

209550 
307674 
295977 
108769 
69339 

352568 
229931 
351023 
100477 
208760 
105375 

109741 
68839 
27486 

327092 
96618 
43135 

332884 
228661 
384717 
38441 

195617 
165180 
45444 

136476 
170705 
132104 
114293 
143490 
347832 
295256 
119416 
55656 

347582 
397884 
43984 

239882 
335668 
358152 
22912 

328682 
96371 

249646 
15321 

137336 
326157 
220988 
315347 
382421 
354952 
323790 
117536 
330732 
153766 
277953 
342148 
249726 
112820 
65017 

235131 
371990 
230930 
108913 
274356 
58582 

128471 
103397 
177732 
129911 
280321 
357932 

(Bersambung). 

  

  

  

Kris ( Pelantikan 
3 Kep. Staf 

  Di istana-Merdeka pada tanggai 4 April 1954, Presiden Sukarno telah 
memasang tanda2 pangkat kenaikan kepada Djenderal-Major Bambang 
Sugeng, Laksamana-Muda Subiakto dan Laksamana-Muda Udara 

Suryadarma. 

Ikan Listerik 
Belut Adjaib Jg Mempunjai Kekuatan 

Listerik Sampai 600 Volt 

HIBURAN ISTIMEWA ian£ telah didatangkan dari Singapu- 
ra buat Djakarta dan lain2 kota di Indonesia adalah: Sheum's 
Circus. Komidi-binatang jang terachir dipertundjukkan di Indone- 
sia adalah 15 tahun jang lalu, sedangkan kl. setahun jang lalu film 
Rusia ,,On the Circus Arena” begitu menarik perhatian mulai 
diedarkan pula dinegeri kita. Salah satu binatang jang turut serta 
dalam rombongan Sheum's Circus itu adalah sematjam ,,Ikan Lis 
trik” jang buat orang2 Indonesia masih merupakan binatang-adja- 
ib. Boleh djadi tidak banjak diantara kita jang mengetahuinja. 

Tubuh kita mengandung suatu 
sumber aliran listrik sebesar kl 
1/10 Volt Tekanan listrik ini d. 
timbulkan oleh dua zat kimia ditu 
buh kita, jakni sodium dan  potas 
sium. Orgaan2 tubuh jang tersang: 
kut dalam proces listrik ini teruta- 
ma ialah uray saraf, tulangsumsun 
belakang, dan otak. Sudah terang 
bahwa aliran listrik jang ketjil iti. 
dibutuhkan untuk melandjutkan ke 
san2 jang ditangkap  pantjaindera2 
ke pusar urat saraf, ke' otak dan ke 
tulang sumsum. Karena aliran lis- 
trik itu hanja  ketjil sadja maka 
orang lain, bahkan kita sendiri: ti- 
dak merasakan akibatnja. 

Welut raksasa. 
TETAPI beberapa djenis ikan, 

"welut raksasa” jang hidup da- 
lam sungai2 di Amerika Selatan, 
dapat menimbulkan tekanan lis- 
trik jang beratus-ratus volt besar 
nja. Ini dipergunakan mereka se- 
bagai sendjata untuk membunuh 
mangsanja atau untuk memerangi 
lawannja.— Tekanan: listrik itu 
demikian kuatnja sehingga s8&x 
kor ”welut raksasa” jang tertang- 
kap di aguarium2 besar dikota- 
kota Eropa dapat menjalakan de- 
ngan aliran listrik jang ditimbul- 
kannja itu beberapa buah lampu? 
listrik. Sudah tentu ”welut” itu 
mendapat tontonan 
banjak. 

Nampakaja. hal ini suatu kedja 
dian luar biasa. Akan tetapi da- 
lam hakekatnja sudah lumrah ka 
lau sebuah urat jang bergerak me 
nimbulkan aliran listrik. Ditubuh 
manusiapun dapat ditimbulkan 
aliran listrik. Jang menarik pada 
”welut” itu ialah kenjataan bah- 
wa besarnja tekanan jang ditim- 
bulkan itu 500 hingga 600 Volt, 
Djadi tjukup untuk memberi pu- 
kulan kuat pada setiap lawan jg. 
mendekatinja. 

Marilah kita melihat "ikan lis- 
trik” itu dari djarak jang lebih 
dekat.. Pandjangnja kira2 dua me 
ter. Ikan listrik itu merupakan 
sebuah welut raksasa jg. mempu 
njai kulit jang litjin seperti belu- 
dru. 5/6 Dari tubuhnja itu terdi- 
ri dari ekor melulu. Ekornja itu 
merupakan — suatu pemusatan 
urat-2 jang kuat dimana terdapat 
"sentral listriknja”. Sentral ini 
terdiri dari tiga bagian. Jang per- 
tama dinamakan Organ Sachs, jg 
hanja menimbulkan aliran2 lis- 
"tik ketjil. Ikan listrik itu teruta- 
ma bergerak diair jg. penuh Tum 
pur, djadi penglihatannja djelek 
sekali, tetapi dgn. mengirimkan 
gelombang2 listrik itu dapat ia 
mentjari djalannja. Organ itu bisa 
disamakan dgn sebuah pesawat ra 
dar. Dr. Cari Sachs (namanja ter- 
pantjang pada organ ini) sangat 
memperhatikan - ikan listrik itu. 
Pada bagian terachir dari abad jg 
lalu dia pergi ke sungai Orinoco 
di Amerika Selatan untuk mempe' 
ladjari ikan itu dalam lingkung- 
annja jang asli. Sajang sekali dr. 
Sachs itu meninggal sebelum da- 
pat menjelesaikan pekerdjaan pe- 
njelidikannja. 

Dengan organnja jang kedua 
— Organ Hunter — dapat ditim- 
bulkannja tekanan2 listrik luma- 
jan. Dengan tjara jang demikian 
dia dapat mengedjutkan lawan2- 
nja dan melumpuhkan daja perla 
wanan' ikan2 ketjil jg mendjadi 
mangsanja. 

Djika ikan listrik itu diserang 
dan berada dalam keadaan baha- 
ja, maka ia dapat menimbulkan 
aliran listrik dari kekuatan jang: 
lebih besar, hingga 500 A 600 
Volt. Organ Besar ini terdiri dari 
5 a 6.000 batterij listrik ketjil jg 
masing2 menimbulkan tekanan 
listrik sebesar 0.1 Volt, dari dje- 
nis jang serupa jang ditimbulkan   ada gerakan urat dalam tubuh 
inatang2 lain atau manusia. 
Seperti telah dikatakan tekanan 

listrik itu ditimbulkan oleh ada- 

  

Sembojan sedikit2 mendjadi bu 
kit kini akan dipraktekkan oleh 

Kongres Wanita Indonesia. Kepa 

da segenap kaum ibu di Indonesia 
diserukan, untuk berramai2 me- 
njokong usaha pendirian 2G 
dung Persatuan Wanita” jang 
akan didirikan   ibu menjumbang setalen, maka 

di Jogja dengan ' 

3 djuta itu. Mari ramai2 menjokong ! 
— Kepulauan Maluku kini sudah si- 
ap untuk menerima 3 djuta transmi- 
granten. Rentjana penerimaan trans- 
migranten ini telah selesai d'susun. 
dan antaranja akan ditundjuk pulau? 
Ceram, Buru dan Halmahera untuk 

. tempat penampungan. — Partai2 Na 
sionalis Afrika Utara telah menan- 

biaja Rp. 3 djuta. Bila tiap kaum da tangani suatu persetudjuan 'pem- 
bentukan organisasi baru dinamakan 

Pembebasan 

Arab” jang akan mempunjai tjabang 
tjabangnja diluar maupun dalam Afri 
ka Utara. Organisasi ini akan mem 
perdjoangkan kemerdekaan Aldjeria, 
Maroko dan Tunis'a. — Suasana po 
litik di Maroko ternjata masih tetap 
panas. Polisi Casablanca selama 14 
hari ini telah menangkapi 10 orang, 
semuanja anggauta dari Partai Ke- 
merdekaan Demokrasi. Mereka anta 
ranja dituduh melakukan pembunuh- 

Maghreb an dis, — Untuk mentjegah berulang 

    

nja bentjana2 bandjir, pemerintah Ita 
Ya telah menjusun rentjana untuk 
menguasai sungai2” terutama jang 
mengalir di Italia Utara. ' Rentjana 
ini akan memakan biaja 150 djuta 
dollar dap akan selesai dalam waktu 
10 tahun. — Pada hari Senin pute 
ri mahkota Martha, permaisuri pute 
ra mahkota Olah dari Norwegia, te 
lah meninggal dunia dalam usia 53 
tahun setelah menderita sakit: keras 

sedjak tanggal 12 Maret jbi, 

jang paling: 

nja persesuaian antara pengaruh 
zat2 kimia ditubuh dan terdjadi- 
nja gerakan sebuah urat. 

Sementara itu ,,welut raksasa” 
disungai2 Amerika Selatan tidak 
merupakan satu2nja ikan listrik. 
Diperairan asin dilautpun terdapat 
ikan2 listrik. Tetapi tekanan. jang 
ditimbulkannja tidak begitu besar 
antara 50 dan 150 Volt. Boleh 
djadi hal ini, dipakainja untuk 
mempertahankan dirinja. Selain 
itu masih ada ikan2 listrik jang 
terdapat disungai2 di Afrika. 
.Sentralenja” lebih lemah lagi, & 
bab tekanan jang ditimbulkannja 
herobah-robah diantara 40 dan 
80 Volt. : 

Telah lama diketahui. 
Adanja aliran listr'k ditubuh bina 

tang dan manusia telah Jama men- 
djadi perhatian para ahli2 pengeta- 
huan. Pada -achir abad ke-18 -Luigi 
Calvani menjelidiki dalam Iabora- 
toriumnja gerakan? urat dalam se- 

ekor kodok mati. Setelah mengada 
kan pertjobaan2. lama, ia mengam- 
bil “kesimpulan bahwa  gerakan2 
urat itu dapat disamakan dengan 
listrik. 

Pada tahun 1772 orang ahli Ing- 
gris Welsh mengadakan suatu de- 
monstrasi dengan se-ekor ,,ikan lis- 
trik” dimana dibuktikannja bahwa 
pukulan2 jang ditimbulkan ikan itu 
adalah identk dengan penglepasan 
muatan listrik... Dan sedjak perte- 
ngahan abad jang lalu, para 'ahli2. , 
physiologi dan. neurologi dengan 
seksama - -mempeladjari  kenjataan 

tersebut. Tg 
Sudah tentu d'abad-abad jang Jam 

pau, dimasa orang belum mengeta- 
hui akan listrik sudah diketahui 
akan sifat2 aneh dari ikan2. itu. 

Pada kira2” 300 tahun sebelum 
Masehi, maka seorang ahli Junani, 
sudah mengetahui bahwa ikan2 je 3 

dibitjarakan tadi menimbulkan pu 
kulan2”listrik. Ikan2 itu djuga dipa- 
kai untuk menjembuhkan pelbagai 
matjam penjakit. Dokter pribadi da 
ri. Kaisar Claudius, Seribonius Lar- 
gus, meletakkan sebuah ikan listrik 
pada kepala pasiennja jang menderi 

ta kepala sakit. Dokter itupun me- 
nerangkan bahwa kawan2 sedjawat- 
nja memperoleh hasil2 dengan tja- 
ra2 pengobatan jang demikian, se- 
bab salah seorang budjang dari Ju- 
lius Caesar dikatakan sembuh dari 
suatu penjakit pada kakinja setelah 
diobati dengan ikan listrik itu. Dju- 
ga Aelianus mengenal akan  penga- 
ruh jang menjensbuhkan ikan? itu, 
Ia menuangkan air jang berasal da- 
ri bekas kediaman ikan listrik vitu, 
pada kaki dan tangan pasien2hja. 
Boleh  djadi hal ini dilakukannja 
untuk mengusir sakit entjoke Sebab 
untuk maksud“ inipun ikan listrik 
itu dipergunakan suku Indian di 
Amerika. Dengan tjara2 bagaimana 
pukulan2 listrik itu ditimbulkannja, 2 
orang belum mengetahuinja. Ketika 
itu aliran listrik digambarkan seba 
gai suatu kekuatan adjaib, jang da 
pa, menimbulkan rasa beku dan 
gemetar pada anggauta2 tubuh?” 
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Liga Arab Me- 
rasa Rugi 

Karena Amerika Bantu 
Israel i 

SIDANG dari Dewan Liga Arab 
telah memutuskan pada hari Senen 
guna mengirimkan delegasi ke pe- 
merintah Amerika Serikat « untuk 
membitjarakap soal bantuan Ameri 
ka Serikat kepada Israel ig sangat 
merugikan negeri2 Arab. Selandjut- 
nja sidang tsb telah memutuskan 
membentuk: panitya ahli2 jg terdiri 
dari Mesir, Syria, Libanon dan Jar- 
dania. Panitya tsb akan mempeladja 
ri sebuah rentjana untuk  memper- 
kembangkan dan memakmurkan dae 
rah Sungai  Jordania. Sumber2 jg 
mengetahui mengatakan bahwa Liga 
itu akan mengumumkan sebuah per 
njataan pada hari Selasa jg akan 

memuat sikap politik negeri2 Arab 
mengenai agresi Israel ditapal ba- 
tas negeri2 Arab itu. Komite poli- 
tik Liga tsb mulai bersidang puda 
hari Selasa. (Antara—AFP). 

PERWAKILAN2 DJEPANG DI 
MANILLA DAN DIAKARTA 

AKAN BERSTATUS 
KEDUTAAN. : 

Surat kabar Djepang ,,Asahi” hari 
Selasa meramalkan, bahwa perwaki 
lan Djepang di Manila dan Djakarta 
akan diangkat dalam status keduta- 
an dalam tahun ini. Kedjadian itu ti 
dak mungkin dihindari djika Kemen 
terian Luar Negeri mendjalankan pe 
robahan setjara besar2an didalam 
pos2 diplomatik dalam musim panas 
ini. Demikian UP kabdtkan dari Ta 
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Pekan 

Te Ya   
tjat La S00 Penny atat 1: “orang. — Berapa 
achirnja jang lulus tidak di- 
'pasti karena hingga kini ma 
beberapa daerah jang belum 

| @n pada kantor 
i tersebut. Dikabarkan selan- 
“sebab2nja tjalon - pengikut 

| untuk tahun ini hampir 2 ka 

Na 

egeri masih tetap seperti ta- 
jl. jalah 52 buah diseluruh Dja- 
engah. Dalam pada itu menurut 

' Inspeksi Sekolah Guru B. da 
hun peladjaran 1953/1954 ini 

“Djawa Tengah telah tertja 
r id dari tingkat 

c klas IV) jang 
ni mp nssedang untuk 
kedua (klas IV). ada 2.697 

ari ,,luar” djuga sudah ter- 
295 orang. 

'ahan jl. djumlah tjalon untuk ting 
“IL itu hanja 1.337. diantaranja 

:300 orang ternjata lulus. 
Mereka jang lulus ini hampir se- 
anja berikatan dinas dan telah di 

“tempatkan aa 'asalnja semula, 

Ezzard Oharles telah menanda-ta-| 
ngani kontrak untuk pertandingan 

araan tindju kelas berat dalam 
'15 babak di Stadion Yankee pada 

al 17 Djuni jang akan datan2. 
|. ada'ah pertandingan jang per- 

-kalinja bagi- Marciano, sesudah, 
rubuhkan Roland Lastarza da 

am babak Il pada tanggal 24 Sep! 
ember tahun jang lalu. Charles te- 

kul ko. Bob Sateyfield dari' 
0 sebagai pengalamannja jang 

achir pada tanggal 13 Djahuari 
g dalu. Charles bekas djuara du 

ia kelas berat telah pernah diru- 
j “Oh Jersey Joe Walcott, 

babak ke-7 di Pittsburg tang 

Pada tanggal 2, 
1 telah diseleng 
an sepakbola segi 

piala peringatai 
ersit Pati ar 

. (ORION 

(METROPOLE 
| Eleonora Rossi Drago — A. Mazzari 

  
Fi. San gat Hemat Dalam Exploitasi 
“ag Pemakaian Bensin 1:15 . 2. 

Motor Heinkel Dengan Pendingin Air (Waterkoeling) 
Station Wagon Untuk 8 Orang 
Wakil Satu-Satunja : 3 Ng 

Handel 

DJANAKA 
Djalan Nusantara 37 - Djakarta- Tel. Gbr. 1383 
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ILM.S. KE MAGELANG DAN: 
JOGJA. 

Tgl. 11 April j.a.d. 
IMS-Spemo, - Kumbang dan Mobi! 
setjara resmi ' akan mengundjungi 
Ikatan Motor Kedu (IMK) dan Ika- 
tan Motor Jogja (IMJ), 35 Anggauta 
IMS-Kumbang akan berangkat pada 
tgl. 10 April djam 13.30 dari SMA- 
B. Negeri djl. Oei Tiong Ham terus 
langsung ke Jogja. 50 Anggauta? 
IMS-Spemo dan beberapa IMS-Mo- 

'bil berangkat tgl. 11 April djam 6 
pagi dari SMA-B pula. Kemudian 
IMK akan mengikuti rombongan 
IMS ke Jogja. Selandjutnja 
Sport Sepedamotor Solo dan Persa- 
tuan Sport Kumbang Solo  djuga 
akan datang ke Jogja pada tgl. tsb. 
Kemudian segenap rombongan jang 
berkumpul di Jogja itu akan meng- 
adakan pawai keliling kota. ' Sebe- 
lum pawai, rombongan akan men- 
djadi tetamu Kraton Jogja. 

rombongan 

20 KELUARGA DARI SEGA- 

KELUAR DJAWA. 
Tg: 7/4 20 keluarga 'jg terdiri Ik. 

60 orang dari Tjilattap dipindahkan: 
ike'uar “Djawa - (Sumatera) sebagai 

transmigrasi. Mereka itu adalah se- 

bagian penduduk didaerah Segara 
Anakan jg terlantar penghidupannja, 
karena daerah tersebut sebagian be 
sar mendjadi tandus (mengjadi dara- 

tan). Seperti diketahui sebagai biasa 
mereka hidup dlm pentjaharian ikan 

sebagai Nelajan. 

M.S. RAHAT 
ak TABIB. p 

- Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 

beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe 
ajakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara: 

    

5—7 sore. 

INI MALAM D.M.B. 
551 Ts OAT AAN 

Jeanne Crain — Michael Rennie 

 SDANGEROUS CROSSING” 
Honeymoon jang penuh kengerian ! 
Kegemparan berturut2 dalam satu 

. kissah jang dahsjat. 

in- Akan datang: ' 

Ilona Massey — George Brent 

| SINTERNATIONAL LADY“ 

REX Ini malam d.m.b. 
5. 7-9, (13th) 

Rosemary Clooney — Lau. Melchior 
Anna Maria Alberghetti 

»The Stars Are Singing” 
Paramount” Technicolor. 

| 2 Biduan pertama kali difilmkan. 

kaan datang: 
. |Joan Crawford -- Sidney Greenstreet 

—.»SELAMINGO ROAD” 

INI MALAM D.M.B. 
Sa 5 AP MU 

SENSUALITA" 
'Tjerita wanita sunji jang diperrebut- 
| kan oleh semua Jelaki2!- 
Film jang dapat succes hebat. 

INI MALAM PREMIERE 
DIAGALAN 7-00 -9.00 (13 th.) 
John Payne — Rhonda Fleming 

'Drama dan avontuur jang tidak ada   
Serikat | 

RA ANAKAN DIPINDAHKAN | 

9—12 pagi 

“SCROSSWINDS" | 

(Technicolor) 
:   bandingannja ! 

—, Dengan ini kami menghatur kan banjak terima kasih kepada 
n . 3 K2 Des Aa MA 

Tabib M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG 

ng mengobati sakit WASIR 1 YEAR 
IR kami sampai sembuh dan rontok 

nja dalam tempo 12 hari dengan djalan obati ZONDER 
Hormat kami, 

“go Makan SUGARWO 
Dil. N   

N. V. Perseroan Dagang P 

IMPORTERS — EXPORTERS COMMISSION AGENT. MM 

GUM BENJAMIN FACTORY & 
RUBBER MILL 

|| Alamat tetap sedjak 1 MAART 1954 

Tjabang Semarang : 
PURWODINATAN TII/14 Tel. 1301 : 

Cable address: ' PEDETA SEMARANG : 
BANK - ESCOMPTO BANK N.V. SEMG. 

Head Office 4 SIBOLGA DJL. PERNIAGAAN 38. Tel. 52 F8 

Branches : MEDAN DJL. PERDANA 42 Tel. 2250 

DJAKARTA : DJL. TIANG BENDERA 69 Tel, 840/Kota PM 

SURABAJA : DJL. GAMBIR 6 Tel, Utara 3623. 

Kapital:   | 100, Warga Negara Asli 

  

  

Berhubung dengan KEPINDAHAN dari DJAGALAN 56 ke 

BODJONG 108 A — SEMARANG 
maka mulai hari ini tg. 7 sampai dengan 10 APRIL 1954 

TOKO KAMI DITUTUP : 
Untuk sementara waktu, segala urusan harap - diteruskan 
langsung ke Alamat Baru : BODJONG 108 A - SEMARANG 
Harap jang berkepentingan suka ambil perhatian. 

: Hormat kami, 

TJENG LIEM & CO.   Semarang — Telf. 161 

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
Tel 
5.00 - 7.00 - 9.00 VENICE FILM-FESTIVAL ! 

BERBARENG 

ROYAL 
5.30 - 7.30 - 9.30 

Pen Sama Bin 

  

(u. 17 tah)| 

And ang. ..added to Rs other honers.. 
SPECIAL 2-2. H ACADEMY 

LUAR nasa: | W AWARD 
Sa bi 

Sebuah film Japanjl : 
jang bernilai tinggi |“ 

dan mendapat 

Prize No. 1 dari 

Film Festival di f 

Vinetis? — 

2 Na 

GRAND PRIZE 
WINNER VENICE 

FiLM FESTIVAL 
(World's Best Film) | 8 

Introducing the beautiful j MBEST FOREIGN FILM 
MACHIKO KY9 op Or mmevean" 
TOSHIRO MIFUNE 
MASAYUKI MORI 

& —fereignlonguage 
# 2 $ 8 Film Critia Circle 

MEMIKAT! HEBAT ! dan MENGGEMPARKAN ! 
“INI MALAM D.M.B. ——” (u LP tah) 

DIRK BOGARDE — KAY WALSH — 
ELIZABETH SELLARS 

HUNTED” aa ea | 
Perempuan itu jang membikin dia mendjadi pembunuh! 

Penuh sensatie! ' Gempar dan mengharukan ! 

siy 
"BEST FOREIGN FILM 
OF THE YEAR!” 

GRAND 
5.00 - 7.00 -9.00 

  

Akan datang: GFORGE MONTGOMERY -- WANDA HENDRIX 

»RIDE THE PINKHORSE” 
When danger wears the mask of gay Fiesta! ' Gempar ! 

IN DR A5007.009.00 INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah) 
Rome diwaktu dzaman dahulu ! 

pertjintaan ! — Penghidupan dan kesenangan ! 
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ST WICKED WOMAN , 
3 NA eefolelolel del eclaabieaa 

Penuh sensatis ! Penuh kekedjaman ! Menggemparkan ! 

Akandatang:  RAMELAN-— MIMIATY — S. PONIMAN dim.: 
»MA CH LU K RAK SASA” Film Indonesia baru 

Hebat — Gempar ! 

Re IK Y Ini Malam (17 th) — JOHN HALL - SUZAN CABOT 

:00-200-50 ON THE ISLE OF SAMOA” 

  

tentu !.. 

east 
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Menerangkan betul2 bahwa kami 
bernama Sulami, Kratonan 
Kulon G. II No, 3, Solo. Telah 
SEMBUH dari 'Penjakit kami 
EXCEEM kering dikaki dan ta- 
ngan, atas pengobatan Tn. Djoco 
Tabib Occultist di Dji. Grogolan 
21/SM Solo. f 

Kemudian atas . pertolongan 
Tuan Djoco tersebut kami mem 
bilang diperbanjak terima kasih. 

Surat2 harap disertai prangko Solo,:18 Maret 1954. 
Rp 3,— buat balasan. -Praktijk - 
djam 8—10 dan 17—18. Saptu 
sore, Minggu dan Hari Besar 
tutup. 

Hormat kami, 

SULAMI. 

  

  

pekarang saja tida Pp AA. !   

3 Terima Kasih 

    Tropical Paradise ! . Penuh Njanjian2 lagu2. ' Menarik dan Merdu ! 

  

COME! NOW. XV IF.HE CAN DO 
THAT SENOK | THAT, HE'S A 
ROY IS HERE, | MIRACLE MAN! 

"HEWILL FIX pan 
HN everyningy / Lama 

— Tn. Roy. Saja telah mendapat- — Marilah. Sekarang 
kan kudamu, tetapi dimana engkau? Tuan Roy berada disini, 
— Diseberang sini. li akan membetulkan semua- 

belakang batu padas. nja. - 
— Djika dia dapat mem- 
betulkan itu, dia adalah 
orang jang adjaib. 

| Fwexcone, amicol ) PurAsep To SORRY I CAN'T SAY THE SAME! THAT 
DYNAMITE DETONATOR CCLULP HAVE 
CAUSED THE LANPSLIDE THAT RUINED 
A WHOLE SECTION OF. NY TELEGRAPH 
LINE! GET YOUR KANDS UP 

e. 

THIS IS MISS 
ELLEN MORAN! 
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— Selamat datang, kawan. g 

Ini adalah nona Ellen Maran, 
,— Saja. girang, berdjumpa 

engkau. 

— Maaf, saja tidak dapat menjam 
but perkataan itu. Itu dynamit me- 
nimbulkan tanah longsor jang meru- 
sak bagian besar lijn telegrap saja. 

u Angkat tangan!! 
£ T 5 Ta   

2 

aa Wa Tn Ta Sa LT 0 TA Ta Ta TA (LK 
  

STANDAARDDOOS. De Complere 
Pin-Up Home Permanent 

AANVULLINGSDOOS. Bevat 3lles 
voor een complete permanent 

behalve de krulpenneg. 

|. PIN-UP JUNIOR Ideaal om een deel 
van bet haar te permanenten. 1, 

YP 51.128   
CS HOME PERMANENT 

EEN VINOLIA PRODUCT 

MIDDENSTAND IMPORTEURS! 

Indent pada: 

: GALOEH N.V. Handel Mjj. 
SEMARANG: Gang Warung 66 BANDUNG: Gedung Nillmy 

DJAKARTA: Pasar Pisang 12 PALEMBANG: Bukit Laut 

TJIREBON: Dj. Pasuketan 37 MEDAN: Dj. Hakka 2E     

Kursus Radio Semarang : 
Menerima lagi peladjar2 untuk kursus j.a.d. Dimulai bulan 

Mei 1954. Keterangan dan Pendaftaran: 

BULU 42 
Djam: 17.00 — 19.00 

    
Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu:. VIRANOL 

Maki seperi! Buah Pibegang, Djan Dra Bara DR njakit. seperti: Bu : Taat 
Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IM SEXUEL 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik, Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10046 berhasil. Harga I Botol Rp. 20-—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki Rp. 15. — 
Pil Viramin buat pererapuan jang dapat penjakit keputihan ...... ,, 25,— 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ......,.. 6 £ 10. — 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan kekolotan Rp. 20— & ,, 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram 
Obat bikin hilang rambut ..........cococoo. PPU NP NA 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem ............ PA Aa s 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ...... NN entar . 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan . 
Opa teKON AN MAIN "AAL senin ega an aa Megan Se kak akan na enge ska 
Obat sakit. Entjok dan Linu-linu ............., an benni and Dn Sea et Oia” 
Obai kentjing nanah, darah ASN Nan Pen DN ana 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1025. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di. 
sesuruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : j 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Dil. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An. 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 9i, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong. 
Uyl, Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 
Semarang. 

10, 
10.— 
10.— 
10.— 
10.— 
30.— 
50.— 

  

  

Film J. ARTHUR RANK 

ul Believe In You" 
Cecil Parker 

Sebuah film drama utk. orarg2 dewasa 

   


