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MENURUT berita jg »Antara”, Djawatam akan mengadakan di rah ketjamatan 
letak dibasta s 
paten Pandeglang, 
diketemukan sebuah. 
tang bersurat inskripsi d 
Purnawarman. | 
bahwa rombongai 

3 

bahala, jang 

rat itu, kira-kira akan pada tgl. 22 April. 

Tbg. Rusjan, jg 
Mundjul itu day membu 
tentang inskripsi pd. batu itu me rangkan, bahwa batu tsb “adalah se besar lumbung. Inskr'psi itu terdiri atas dua baris tulisan da 1 Pallawa, Huruf2nja ' adal 
1 decimeter. Ketika 
perlihatkan gambar inskripsi itu ke 

     

  

adalah 

pada Kepala Djawatan Purbasalaly cad Dr. Sukmono:. make Meouk Hn sed na bersedia mengadakan pem 
itu antara lain telah dapat menge- 
nal perkataan jg mirip kepada ,.Pur nawarman”. Batu besar jg memuat 
tu''san itu letaknja “dipinggir “kali 
Tjidangiang, kira-kira 11 km. dari 
ketjamatan Mundjul. Orang mula? 
mendjumpai tulisan pada batu itu: setjara kebetulan, waktu sedang me 
mantjng ikan, Kata Rusjan, djika 
benar batu bersuray itu berasal dari zaman Purnawarman, maka kita dgn demikian mempunjai 6 batu bersu- rat dari zaman itu, Sebaga'mana di ketahui batu2 bersurat dari zaman Purnawarman. lainnja didjumpai: 3 
buah didaerah Trampea (didaerah aliran Tjisedane) Ik. 13 km. sebelah bara, dari Bogor, I buah'di Djambu 
1g letaknja Ik. 27 km. sebelah barat 
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“| Akan Diperhitun 
au KARENA MENGINSAFI, | wai negeri pada masa ini 

hidup sehari-hari, 

  

bulan guna membajar 
j oleh karena itu Pemerintah 

menangrung sebagian .ataw selu 
Jar ti 

  

IPenghapusan 
: Unie 
Akan Dibitjarakan Per- 

«| .tengahan Bulan Djuni 
|, MENTERI Luar Negeri Luns 
hari Rebo telah menjampaikan 
djawaban atas nota Indonesia ke 

da Kuasa Usaha Indonesia Mr. : nto Tirtoprodjo, cmana di 
njatakan, bahwa pemerintah - Be 

  
Ditjaraan mengenai usut untuk 
Nan puskan ipin dan soal2 
jamnnja jang berhubungan dengan 
perdjandjian KMB dalam Dante. 
ngahan bulan Djuni, akan tetapi tidak bersedia untuk menjangkut kan soal Irian Barat dalam perun 
Gingan tsb. “Pemerintah Belanda selandjutnja setudiu atas usul 
untuk mengadakan perundingan 
antara delegasi2 dimana dimasuk 
kan djaga Menteri2. Demikian 
kawat ,,Antara” dari Amsterdam. 

  

Kementerian Luar Negeri Kemis 
sang mengumumkan, bahwa pemerin 
tah Republik Indonesia telah meniz 
tudiui pengangkatan Oswaldo Tri 

| gueiro Albuguergue Mello sebagai 
Duta besar luar biasa jang berkuasa   dari Bogor dap 1 lagi di Tugu jg terletak d sebuah tenggara Tandjung 

Priok. (Antara). $ 5 

penuh Brazillia untuk Repubik In- 
'donesia. Demikian berita jang disam 
pakan kepada ,,Antara”. 

Kini Akan Ditjoba Bom 

Supaja. Paus 
Tr TA hata 

  

Inggris 
Melarang Sendjata? Aiom 

Nuschke 
Laksmi Pandit Adjak Wanita Sedunia Menen- 

28 tang' Pemakaian Bom-H 2 | ANTHENY NUTTING 

tiara perang memakai sendjata ku 

pertjobaan perang 
njataan ini adakan pe 

Emrys Huges. 2 
ma terh 

Nutting menerangkan bahwa 
Inggris telah -memberi -djaminan 
kepada Cuba bahwa pertjobaan 
itu tak akan dapat mempunjai pe ngaruh di Cuba . bagaimanapun 
keadaan tjuatja dan bahwa peme 
rintah Cuba tak perlu mengada 
kan tindakan2 keamanan meng 
hadapi pertjobaan tsb. ' Menurut 
Nutting pemerintah Cuba telah 

    

      

    

  

meminta supaja diberikan sesuatu 
keterangan tentang pertjobaan itu 
guna dapat mengadakan tindakan? 
keamanan. Dalam sidang tadi 
Sydney Silverman, seorang anggo 
ta Partai Buruh seperti Emrys 
Huges, dalam pada itu mengemu 
kakan bahwa diantara negara? ic 
hingga. kini tidak turut menanda 
tangani Konvensi Djenewa, jang 

,Srikandj 
. Modern“ 
Melawan Singa Untuk 
Selamatkan Suaminja | 

  

NJONJA Ruth Els, isteri 
seorang petani, Selasa jl. ber 
hasil — menjelamatkan . diwa 
suami dan 2 orang  anaknja. 
dari mulut se-ekor singa be- 
tina. Njonja . Els, berhasil ' 
menahan” singa tadi hanja 
dengan tangan belaka, tanpa 
sendjata apapun. Demikian” 
duduk  perkaranja: 
Els, isterinja dan 2 anaknja 
sedang pergi kepadang semak '$ 
belukar dan rumput, untuk 
melihat bangkai 2 ekor singa | 
jang ditembak mati George 
sehari sebelumnja. Ketika me- 4 

   

George 1 

reka sedang asjik melihat2 
bangkai singa,  sekonjong2 
terdengar raungan Singa, da- 

tang menjambar  se-ekor si- 
nga betina, dipukulnja Geor- 
ge hingga! ia djatuh, luka2. 
Njonja Els tanpa gentar men- 
tjoba menghela singa betina 
tadi dari  suaminja (Suami, 
Ruth). Singa berbalik 
fannja, — dihadapinja 
Dalam keadaan puti 
teri George pukul kepala 
nga, lalu. dipegangnja  erat2 
kedua telinga singa. Dengan 
demikian suaminja bisa me- 

loloskan diri dari tjengkera- 
|... man singa. Ketika . George 

  

    

  

  
  

'. berdiri, — dilihatnja —isterinja 
| berpandangan muka, dengan ' 

singa. George lepaskan tem- 
bakan. kepada singa, jang se- 

| mentara itu sudah pukul ping- .. 
| san isterinja. Singa mati. Ge- 

orge dan isterinja — diangkut 
ke rumah sakit: keadaan mes 

reka tak membahajakan dji- 
wa. (Antara—AFP).     

    

kakan oleh 

    

   

| akan membawa dunia 
.'tjana. (Antara—AFP). 

e 

Ja tentanglah 

|. Sementara 

    
    

NG, sek retaris umum negara urusan luar 
“12 Par jemen Inggeris pada hari Kemis: 

ggeris tak dapat mengabaikan ke- 
sor achirnja akan menggunakan | pegawai negeri t 

. man Siswa, tetapipun pegawai neze man. Nutting memberikan per- 
san pemerintah Inggeris untuk 
kuman didekat kepulauan Baha- 

anggota parlemen 

melarang perang kuman ialah 
JA.S. sehingga djika A.S. menga 
dakan perang kuman tak akan 
dapat dianggap sebagai suatu 
pelanggaran dari undang? inter- 
nasional mengenai hal tsb. 

Supaja Paus perguna- 
kan pengaruhnja. 

Sementara itu wakil perdana men 
teri Djerman Timur, Otto Nuschke. 
telah berseru kepada Paus Pius ke- 
XH dan kepada ketua Dewan Gere- 
dja Sedunia, Uskup Chichester, Ge- 

orge Bell, supaja mempergunakar 
pengaruh moral mereka untuk meng 

usahakan dilarangnja sendjata2 
atom, termasuk bom zat a'r. Hariar 
.Neue Zeit” mengabarkan pada hz 
ri Kemis, bahwa dalam kawatnja ke 
pada Paus, Nuschke, jg djuga men- 

djabat ketua Partai” Kristen Demo- 
krat Djerman Timur, berseru supa- 

kanja perundingan2 d'antara neg: 

ra2 besar untuk membatasi pema- 
kaian tenaga atom hanja kepada tv 
djuan2 jg bersifat damai sadja dar 
untuk melarang sama sekali pema- 

kaian tenaga atom itu sebagai sen- 
djata. Pun Nuschke minta pula su 
paja Paus mengusahakan segera di 
hentikannja pertjobaan2 bom-H. Ke 

    pada Bell, Nuschke antara lain me- 
ulis, bahwa dalam masa dimana 

dunia harus mengambil keputusan? 
@#ipenting seperti sekarang ini, semua 
|| tenaga kemanusiaan dan semua 

lorang jg beradab harus ikut serta 
alam perdjuangan bersama meluas 

Iwan politik kekerasan, jg mungk'ir 
| kearah beri: 

Kaum wanita sedunia, 
pemakaian 

Bom-H. : Ta 
itu Njonja Vijaye 

Presiden Madjlis Lakshmi Pandit, 
| Umum PBB, hari Kemis berseru ke 
Ipada kaum wanita diseluruh dunie 
agar supaja. mereka menentang pe- 
makaian .Bom-H (Bom. Zat Air). 

|| Dalam pidatonja dimuka salah satu 
tadi. I-   organisasi wanita di Bombay 

Njonja Vojaya Lakshmi Pandit se- 
terusnja mengatakan bahwa selama. 

beberapa tahun jg.lalu ini, dunia 
terus-menerus berputar kearah pep? 
rangan: dan antjaman perang in: 

mendjadi lebih njata lagi dengan 
adanja Bom-H. Dari beberapa sar- 

diana jg bersangkutan dengan per- 
kembangan Bom-H, Njonja Vijayz 

, Lakshmi '” memperoleh keterangan 
libahwa mereka ada sebab2 untuk t: 
'kut kepada akibat2 dari bom-H dari 
(sekarang mereka merasa berdosa 
Seterusnja Njonja Vijaya  Lakshm' 
mengumumkan, bahwa dalam beoe- 

rapa minggu belakangan ini ia teiah 
| menerima beratus-ratus putjuk surat 
|dari kaum wanita diberbagai-baga' 
bagian dunia, ig semuanja menjata- 
Ikan kechawatiran mereka terhadap 
'peledakan2 Bom-H dan setudju apa 
bila perlombaan Bom-H itu segeia 
-dihentikan. (Antara— AFP). 

, berhu bung dengan naiknja harga kep 
, menderita 1 

Akal Jermtkrkup. waguk. memenuhi. kekndu din maki 
(dalam kehidupan para pegawai termaksud. Suatu hal 

beban para pegawai negeri ialah: potongan 

xuhnja. padjak 
para pegawai negeri itu. : 

  

    

   

   

    pCt Atau Kurang Dari Itu 
—Masa Kerdja Pegawai Partikelir 

gkan Utk Pensi n 
bahwa pada umumnja a pega   

   

  

    

kesukaran, karena gadjipja ti |. 

h ata Nabati Kain . 
ser 2 ini -A hendak 

jang harus diba | 

Dengan dem'kian para pegawai ig 
hingga kini membajar padiak, upah 
atau - peralihan jg djumlahnja 54 | 

sih, tidak perlu dipotong lagi gadji- 
nja untuk pembajaran padjak. Mere 
ka jg padjaknja lebih dari 59e dari 
pendapatannja bersih, hanja di po- 
tong selisih antara padjaknja jg ha 
rusia bajar dan 5940 dari pendapa- 
tannja bersih itu. Bantuan jg diberi 
kan oleh Pemerintah ini semata-ma 
ta diberikan kepada para pegawai 
jg masih bekerdja-aktip, karena ba- 
gi mereka itu, jg terikat oleh waktu 
bekerdja dan djabatannja, kesempa- 

tan untuk berusaha menambah peng 
hasilannnja 
boleh dibilang tidak ada. Pegawai 
Negeri jg menerma penghasilanuja 

dak perlu menerima bantuan Peme 
rintah berupa penanggungan sebag - 
an atau seluruhnja padjak pendapa- 
tan itu. 

Baik kiranja ditegaskan disini, 
bahwa tndakan ini sekali2 bukan: 
lah suatu peraturan tentang menaik 
kan gadji para pegawai negeri, me- 
lainkan penanggungan padjak mere 
ka oleh negara. 
Demikian antara lain 

man Kementer'an 
sampaikan kepada 
Kemis kemaren dulu. 

pengumu- 
Keuangan jg di 

Antara” hari 

Soal hadiah lebaran. 
Seterusnja hal jg dipandang ur- 

gent oleh Seksi Perburuhan 
men ialah soal hadiah Lebaran. Ber 
hubung dengan itu, dalam rapat sek 
si hari ini diputuskan supaja soal 

tsb dibitjarakan dengan pemerintah 
dalam rapap kerdja sebelum Parie- 
men memulai recesnja dibulan Mei. 
Soal lain jg dib'tjarakan oleh Seksi 
Perburuhan hari ini menurut ke:e- 
yangan Emon “ialah pembitjaraan 

| dengan delegasi Taman Siswa jg. di- 
kKetuai Ki Darminto. Delegasi tsb 
menghendaki supaja bagi pegawai? 
negeri bekas guru Taman Siswa di 

perhitungkan djuga waktu bekerdja 
ui Taman Siswa untuk penilaian 
pensiun mereka, sebab jg sekarang 
terlaksana baru. di perhitungkan utk. 
penilaian gadji. Seksi  menjetudjui   

ja Paus mengusahakan segera di bu 

prinsip tsb, bahkan tidak sadja utk. 
bekas pegawai Ya- 

iri bekas pegawai badan2 partikulr 
,pada umumnja. Soal ini akan didia 
Wikan atjara dalam rapat kerdja de- 
ngan wakil “pemerintah, demikian 

!: Emon Bratawidjaja. (Antara). 

Petrov Di 
Tjulik ? 

Oleh Pembesar2 An 
tralia— Tuduhan Duta 

—. Rusia 

tuk. Australia, Nikolai Generalov, 
menjatakan kepada Wartawan 
hari Rebo bahwa berita2 Austra- 
Ya jang mengatakan bahwa Pe- 
trov, Sekretaris ke-3 pada Kedu- 
taan Sovjet “di Austrafa, telah 
minta perlindungan (asylum) pol'- 
tik kepada pemerintzh Australia, 
adalah ,,bohong belaka” (nonsen- 
se). Njonja Petrov jang diinterviu 
di Kedutaan Sovjet mengatakan 
bahwa menurut pendapztnja, sua- 
m'nja, jaitu Petrov, telah ditjulik. 

Duta Besar Generalov sendiri me 
ngatakan bahwa .,orang2 jang se 
hat fikirannja seharusnja dengan 
tjepat harus tahu bahwa berita? jg. 
menjatakan Petrov mengchianati ta- 

nah airnja adalah tidak punja dasar 
sama sekali. Berita2 tsb. adalah bo 
hong (nonsense). .,Sa'a berpendapat 
bahwa Petrov ditjulik oleh  pembe 
sar2 Austraia untuk maksud2  po- 
litik,/ djika tidak demikian — halnja 

| maka pembesar2 Australia akan 
memperkenankan kepada pembesar: 
pembesar Kedutaan Sovjet segera 
menginterviu Petrov”, kata  Gene- 
ralov. ,,Kami bahagia dalam perka 
winan”, kata njonja Petrov, " ,,saja 
kira Petrov ditjulik waktu dia me- 
ngundjungi Sydney”. Sementara itu 
sensasi Petrov me'uas di Australia 
dan pemerintah Australia memberi 
kan isjarat bahwa tiampurtangan se- 
terusnja dapat mengganggu keama- 
nan dalam negeri Australia. 

Pem. Australia ambil tin: 
dakan. 

Sementara itu pembesar2 ke- 
amanan dan urusan paspor Asus- 
tralia telah diperintahkan supaja 
mentjegah setiap orang mening- 
kan Australia jang namanja dise- 
but2. dalam dokumen2 jang dise- 
rahkan oleh. Vladimir Petrov, be- 

   
      

  

'SMG., SAPTU 17 APRIL 1954. 
MENNa Manar EmemcmnNnPegmamnanN 

atau kurang dari pendapatannja berf 

diluar djam  bekerdja, 

dalam mata uang asing, dianggap tif 

Parle- 

'DUTA BESAR Sovjet Uni un- 
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Djotosan dalam sidang parlemen Djepang di Tokio. Gambar jang mirip 
kedjadian di gambar hidup ai terdjadi belum. lama berselang dalam 
sidang - parlemen Djepang, waktu membitjarakan soal Undang2 Penga- 

dijaran. Klimax perdebatan. jang sengit berobah mendjadi adu kepelan, 
waktu fihak Sosialis mentjobe membatasi pembitjaraan guna mentjegah 
makin besarnja pengaruh komunis dikalangan Persatuan Guru Djepang. 

  

 Dulles Me 

Belanda Tak M 

les, hari Kemis telah tiba kembali 

rasa Puas 
Dgn Hasil Perdjalanannja Ke Eropa — 

- 

ungkin Berdiri 
—. Diluar Pakt Asia Tenggara 
MENTERI LUAR neseri Amerika Serikat, John Foster Dul- 

di New York dari Paris. Menge 
nai perdjalanannja ke Eropa dan perundingan2-nja dengan Lon- 
don dan Paris ia menjatakan ,,pu 
rundingan2 di London dan Paris 

tsb. telah dinyatakan dalam per 
pada hari Selasa di London dan 

Selandjutnja Dulles. mengata- 
kan bahwa pada waktu ia hendak 
meninggalkan Londan,. pemerin-: 
tah Muang Thai telah menjatakan: 
persetudjuannja terhadap rentj 
nja (rentjana Dulles). 

Dalan” hubungan ini Dulles 
lebih djauh. mengatakan ' bahwa 
dari persatuan “diatas jang kini 
sedang mengambil bentuk jg de- 
finitif akan mendjadi kuatlah apa 
jang disebutnja ,,dunia bebas”, 
hal mana menurut kejakinannja 
akan mentjegah ..tjita2 kaum ko 
munis untuk menguasai sebagian 
lagi dari dunia.” Ditambahkannja 
bahwa Konperensi Djenewa jad. 
akan merupakan test bagi hal di 
atas. 

5 Soal Irian. 

Sementara itu Negeri Belanda 
kini telah bertanja kepada Ameri 
ka Serikat untuk memberikan de- 
tail2 bagi rentjana Dulles untuk 
membentuk pakt pertahanan bagi 
Asia Tenggara, demikian sumber? 
Manna di Den Haag hari Ke 
mis. Meskipun sekarang belum 
ada tanda2 jang positif 'bahwa 
Belanda berusaha untuk mengga 
bungkan diri kedalam pakt sema 
tjam itu, namun sumber2 tadi 
menekankan kenjataan bahwa ke 
kuasaan Belanda atas Irian Barat 
adalah suatu hal jang mengakibat 
kan bahwa Belanda besar sekali, 
kepentingannja di Asia Tenggara. 

Harian ,,De Telegraaf” hari 
Kemis dalam sebuah berita dari 
New York mengatakan bahwa 
Washington sangat heran menga 
pa tidak ada sesuatu. reaksi dari 
Belanda terhadap seruan Ameri 
ka Serikat. Dalam hubungan ini 
harian ini menambahkan - bahwa 
meskipun Den Haag masih diam, 
namun posisi jang strategis dari 
Irian Barat itu, tentu besar penga 
Tuhnja bagi pakt Asia Tenggara 
dalam lapangan militer, politik 
dan ekonomi, dan karenanja tidak 
mungkin bahwa negeri Belanda 
berdiri diluar pakt tadi. Dalam 
pada itu para penindjau di Den 

ar
 

  

|kas sekretaris kedutaan Soviet di 
Canberra, jang seperti  diberita- 
kan telah meminta perlindungan 
politik dan permintaan ini dika- 

| bulkan oleh pemerintah Australia, 
demikian hari Selasa diumumkan 
di Canberra. Dalam pada jitu ke- 
dutaan  Sovjet” mengumumkan, 
bahwa kedutaan ini telah “minta 
keterangan. dari pemerintah Aus- 
tralia mengenai Petrov, tetapi se- 
bagai djawaban pemerintah Aus- 
tralia telah  menjerahkan suatu 
laporan tentang keputusan - Pe- 
trov untuk meminta perlindung- 
an politik. 

' Selandjutnja. kedutaan tersebut 
mengadjukan permintaan supaja 
diperoelepikan mengirim seorang 
pembesar untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan Petrov, teta   

  

   

Begitu pula | 
presiden. Magsaysay telah menje 
tudjui rentjana. itu dalam prinsip. | 

as” sekali. Ia berkata bahwa pe 
telah memperkuat saling mengerti 

| jang merupakan dasar bagi persatuan Barat guna apa jang disebut 
nja ,,mempertahankan perdamaian dan kemerdekaan” 
Tenggara dan daerah Pasifik. Ditambahkan oleh Dulles bahwa hal 

di Asia 

njataan2 bersama jg dikeluarkan 
pada hari Rebo di Paris. 

Haag menundjukkan bahwa ada 
lah sulit bagi Belanda, mengingat 
adanja hasrat untuk tetap dalam 
Ihubungan baik dengan Indonesia 
jang netral. 
x Pilih Indonesia atau Ne 

derland sbg. pasangan. 
alam pada itu surat. kabar 

- da--,,Nieuw.... Rotterdamse 
Courant” dalam membitjarakan 
soal pembentukan pertahanan ber 
sama- di Asia Tenggara bertanja, 
apakah Nederland ikut dalam per 
djandjian tsb. karena Irian Barat. 
Harian tsb. menundjukkan, bah- 
wa ikut sertanja Indonesia dan 
Nederland bersama dalam  per- 
djandjian tsb. termasuk hal2 jg 
tidak mungkin, sekalipun  djika 
Indonesia bersedia melepaskan po 
litik netralnja untuk keuntungan2 
keamanan bersama jang bersifat 
regional. Djika Indonesia tidak 
seperti jang diharapkan ternjata 
bersedia ikut serta dalam perse 
kutuan tsb., maka para pengambil 
inisiatif akan harus memilih an 
tara Indonesia atau Nederland se 
bagai pasangan. Demikian ,.Anta 
ra” kabarkan dari Amstezdam, 

  

A.S. tetap mempertahan- 
kan kekuatan pasukan2nja 
di Eropa. 

Sementara itu menteri pertahanan 
Djerman Barat, Theodor Blank, me 

ngumumkan pada hari Kemis bhw 
AS. dalam beberapa hari lagi akan 
mengeluarkan suatu djaminan for- 

mil tak akan menarik mundur pasu 
kan2nja dari Eropa tetapi akan te- 
tap mempertahankan kekuatannja se 
karang. - Kepada: para. wartawar 
Blank mengumumkan ' bahwa A.S. 
akan memberikan ' djandji tsb seba 
gai suatu diaminan pemerintah tak 
akap menarik kembali dari Eropa 
divisi2 A.S. selama keadaan meng- 
hendaki adanja divisi2 tsb . disana. 
Ia selandjutnja mengatakan — belum 
lagi mengetahui detail2 dari djami 
nan A.S. itu, terutama apakah di te 
tapkan suatu djangka waktu dalam 
mand ALS. mengikat “diri untuk 
mempertahankan kekuatan pasukan2 
nja di Eropa, dan djuga 'ia tak da 
pat mendjelaskan apakah pernjata- 
an A.S, itu ndnti akan berupa' djau- 
dji kepada masing2 pihak ataw akan 

berupa suatu persetudjuan ' multila- 
teral dengan "negara2 anggota Pakt 
Tentara Eropa seperti telah. diada 

kan oleh Inggris baru2 ini, Djandji 
A.S. ini, jg sudah lama - ditunggu2, 
akan memberi djawaban kepada se- 
ruan Perantjis supaja diadakan kon 

sesi2 jg mejakinkan  Perantjis utk. 
meratifikasi  perdjandjian.  Masjara: 

kat Pertahanan Eropa. (Antara-UP). 

GAMBAR TJABUL DI 
KALISAT, 

Baru2 ini didaerah Kalisat te- 
lah terdiadi pendjualan gambar2 
tjabul dari wanita2 jang telan- 
djang bulat. Gambar2  tjabul itu 
terdiri dari foto2 wanita desa 
iang diambil oleh salah seorang 
fotograaf di Kalisat sendiri. Atas 
kegiatan jang berwadjib, jang te-   pi permintaan ini telah ditolak 

oleh pembesar2 Australia. (AFP) 
lah membikin foto itu kini sudah 
Ritangkap. 

kah Anggauta? Tentara 

Ada Maksua Mengadakan Pe- 
mindahan2 Panglima TT 

— Keterangan Menteri Pertahanan 
» BERHUBUNG DENGAN tersiarnja berita2 tentang akan ada. 

| Tidak 
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nja mutzsi2 dalam kalangan TT. 

njatakan djuga, bahwa hal itu 

mengadakan pem'ndahan2 
Panglima T.T. manzpun, 
ma oleh pemerintah. 

Konp. Sosialis 
Tg . 

Se-Asia 
Akan Diadakan Di 

Bandung 
BIRO Konperensi Sosialis Asia 

menurut rentiana akan mengada 
kan sidangnja di Bandung mulai 
tgi. 27 sampai 30 April 1954. 
Kabarnja diantara soat2 penting 

|jang akan dibitjarakan ialah Pia 
gam PBB, Perundingan Perdamai 
an di Timur, perkembangan2 ter 
achir didalam negeri2 djadjahan 
dan konperensi Perdana2 Mente 
Ti Asia Tenggara di Colombo. 

| Dalam pada itu tidak bisa didapat 
nama2 delegasi jang ikut serta, 
akan tetapi kabarnja akan hadir 
antaranja Acharya J. Kripalani 
dan Dr. Rammanohar Lohia, ma 
sing2 ketua dan sekertaris djen 
deral Praja Sosialis Party dari 
India, Prof. Kamal Djumblatt ke 
tua Partai Sosialis Progressif 
Libanon. . " 
Diantara organisasi2 persaudaraan 

dan tamu2 undangan dapat ditjatat 
Perantjis dan Mr. Saul Rose dari 
Partai Buruh Inggris jg mewakili 
Sosialis Internasional, Mr. Popovic 
dan Mr. Bulajic jg mewakili Liga 
Komunis Yugoslavia dan Dr. Pham 
Van-Ngoi, sekertaris djenderal Par- 
tai Sosialis Vietnam. 

Panitya Koordinasi dari Biro An- 
ti-Kolon'al jg terdiri “atas U Kjaw 
Nyein (Birma), Dr. Rammanohar 
Lohia (India), Prof. Kamal Djumb- 
latt (Libanon), R. Barkatt (Israz!), 
Dr. T. Manu (Indonesia), Dr. Azik'- 
wi (Nigeria), Joseph Murumbi (Ke- 

nya), Peter Williams (Malaya), W'- 

“ono sekertaris) “menurut creritjana 
akan bersidang pada tgl. 25 dan 26 
April 1954 di Bandung. 

Ini adalah sidang pertama dari Pa 
nitya Koordinasi sedjak pembentu- 
kannja Biro Anti-Kolonial dan se- 
lan membitjarakan organisasi Biro 
Anti-Kolonial dan soal2 lainnja, 
pun djuga akan membitiarakan: or- 

ganisasi dari pada Hari Kemerdexa- 
an Rakjat2 Terdjadjah diseluruh 
dunia. - 
Dalam penjeenggaraan Hari Ke- 

merdekaan Rakjat2 Terdjadjah So- 
sialis Internasional dan anggota2- 
nja akan. membantu. Diharapkan, 
bahwa Panitya Koordinasi akan me 

atau pergesaran2 dalam kalangan 
Djuga usul2 tentang itu tidak ada diter- 

SEpH telah perbaiki dengan 

  

  

Bantulah. 

DOMPET MERAPI     

VII dan akan diangkatnja Letpan | Kolonel Ab manju mendjadi Panglima T.T, VII, ber:ta2 mana me- 
mungkin akan 

| Juan dari mutasi besar2an jang akan diadakan 
Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri member'kan ketera- ngan pada ,,Antara”, bahwa berita2 tersebut sebagian sama 
tdak benar dan sebagian lagi memerlukan pendjelasan. Terutama .d'tegaskan, bahwa hingga kini tidak 

merupakan pendaku- 
diseluruh territorium, 

sekali 

ada maksud pemerintah untuk 
para 

Selandjutnja Menteri menerang 
kan, bahwa pengangkatan Over- 
ste Kretarto sebagai Kepala Staf 
T.T. VII ialah untuk mengganti 
Major Magenda, sedang mutasi 
lain2 perwira dalam T.T, VII ter 
sebut adalah menurut putusan 
KSAD, jang lebih duiu telah di 
bitjarakan dan disetudjui oleh 
Menteri. Pertahanan. Seterusnja 
Menteri membantah berita ten- 
tang akan terdjadinja mutasi be- 
sar2an di T.T. 1 sebagai jang di 
sarkan oleh pers di Medan. Pe- 
merintah tidak mengadakan ren 
tjana mutasi “setjara besar?an, 
baik di T.T. I. maupun T.T. la- 
innja. Apabila dibeberapa T.T. 
nanti terdjadi mutasi, maka hal 
itu hanja merupakan mutasi rou- 
tine sadja, berhubung dengan ada 
nja lowongan2. Menteri terang- 
kan djuga, bahwa baru? ini telah 
diterima permintaan dari Kepala 
Staf T.T, I untuk mendjadi mili- 
fer-atase berhubung dengan kese 
hatannia. Apabila permintaan itu 
dikabulkan, pasti lowongan jang 
timbul karenanja harus diisi dan 
dengan sendirinja- akan terdjadi 
mutasi beberapa orang perwira. 

Nasib seluruh angg. A. P. 
akan mendapat perbaikan. 

Soal jang dianggap urgent seka- 
rang ini oleh Menteri ialah menge- 
nadi seluruh “anggota Angkatan . Pe- 
rang. Untuk itu telah dimadjukan 

usul-usul mengenai kenaikan2 pang- 
kat, terutama dikalangan bawuhan. 

Disamping itu kini sudah siap. pu- 
ja direntjanakan perbaikan Peratu- 
ran Gadji. Militer (PGMp dan ren- 

Ijana. itu sekarang sedang dipersiap- 

kan "untuk dimadjukan kepada ka- 
binet. Nasib para pegawai negeri 

aitia 

nja PGP baru, jang telah lama di- 

dijalankan. Akan tetapi mengenai 
nasib anggota2 Angkatan “ Perang 
hingga kini belum ada perbaikan, 

Pada. pokoknja Menteri berpenda- 
pat, teristimewa bagi anggota Ang- 
katan Perang harus ada perbaikan 
nasib, teristimewa bagi mereka jang 

berpangkat rendah (bawahan), agar 
supaja ada keadilan. Dengan begi- 
Iu rasa keadilan akan meliputi se- 
luruh Angkatan Perang dan dengan 

sendirinja tentu akan lebih melan- 

tjarkan dialannja pemulihan keama- 
nan, Demikian Menteri Pertahanan 

mengachiri keterangannja. (Antara)   njelesaikan sebuah manifest dari Ha 
ri Kemerdekaan Rakjat? Terdjadjah 
itu dan soal2 lainnja. 
Dem'kian berita jg disampaikan 

kepada ,,Antara”. 

4 Anak buah anggauta dan pe- 
numpang jang satu2nja telah mening 
gal pada tgl. 13 April ketika pesa- 
wat udara Skymaster djatuh dekat 
pelabuhan udara Hanoi. Pesawat tsb 
sedang meluntjur dari pelabuhannja, 
Sebabnja ketjilakaan itu t'dak diketa 
aa Demikian sumber jang mengeta 

ui. 

»Ijatut” Hak 
Pergi Hadji ? 

Keruwetan Dalam Soal 
Ouotum Hadji Di 

Bandung 
BERHUBUNG dengan tersiar- 

nja berita2 jang menjebutkan bah 
wa terdapat keruwetan dalam 
soal guotum hadji diwilajah kabu- 
Pa Bandung, hari Rebo DPR 

S kabupaten Bandung mengada 
kan sidang istimewa untuk mem- 
bitjarakan soal tersebut. Kabarnja 
soal ini pun sudah ada jang ber- 
ada ditangan polisi dan penjelidi 
kan dilakukan terus. Menurut be 
rita2 itu diwilajah kabupaten Ban 
dung kini terdapat beberapa orang 
jang telah mendapat ,,hak istime- 
.wa” untuk naik hadji dengan dja 
|lan membeli ,,hak” itu dengan 
uang kontan Rp. 1.000.— atau 

mom 

  
. 1.500, 

Semula pihak panitia urusan. guo- 
tum hadji merasa tidak sepatutnja 
soal itu d'bitjarakan dalam sidang 
DPRDS dan ketuanja sendiri sang: 
gup melajani publik, akan tetapi yi 
hak DPRDS tetap mendesak dan 
memutuskan  supaja soal ,,keruwe- 
tan” ini dibitjarakan dalam sidang 
chusus. 
Dalam pada itu dikabarkan, bah: 

wa salah seorang anggota panitia jg. 
tersangkut dalam keruwetan itu su- 
dah diberhent'kan. (Antara). 

  

DALAM RAPAT kerdja hari Ke 

seno memberikan keterangan atas 
pertanjaan2 seksi mengenai  peng- 
angkutan djemaah hadji tahun ini 
oleh Kementerian Agama. 

Ketua Seksi Perhubungan  Asra- 
ruddin sehabis rapat menerangkan 
kepada pers, bahwa hal jg demikian 
itu disesalkan oleh seksinja, karena 
menurut pendapat seksi, urusan pe- 

  ngangkutan adalah mendjadi tang- 
mis Menteri Perhubungan Prof, Roof gung djawab Menteri Perhubungan. 

Dikatakan, bahwa seksi dapat me 
ngerti tentang kesulitan2 jg dialami 

ditahun2 jg lalu tentang pengangku- 
itan djemaah bhadji, tetapi soal tsb 
tidaklah pada tempatnja didjad'kan 
jalasan guna melanggar kompetensi 

'Menteri lainnja. Oleh karena itu 
Iseksi mengandjurkan kepada peme 
rintah supaja soal ini dipetjahkan le 
bih landjut oleh kabinet, perlunja su 

Ym d 
t 3.4 

kemnba 3a Kekudajaan Indonesia F 
Kon. Beta saseh Kensoncehap |, 

sanKuhtone 1 Velanschsopon" Wembnmeka-nane ebeg bkn - 

paja djangan terulang lagi. Adapun 
hal2 jg sudah terdjadi dipandang 
oleh seksi sebagai hal jg sudah ter- 
landjur, dem'kian .Asraruddin. 

Selandjutnja — ia . mengandjurkan 
hendaknja pemerintah benar2 beru- 
saha untuk dapat tertjiptanja satu 
.kern-vloot” jg disamping mengang 
kut barang2 perdagangan pun da- 
pat mengangkut djemaah hadji, se- 
bab djika pengangkutan djemaah ha 

Akan Jiusahakan Adanja .,Kern- Vloot“ Hadji 
dji dilaksanakan oleh pemerintah 
tentu akan Jebih murah. Se-tidak2- 
nja menurut Asraruddin pemerintal 
harus memberikan bantuannja kepa 

da pelajaran2 nasional guna mela- 
kukan pengangkutan djemaah hadiji, 
tetapi satu hal jg utama menurut 
Asraruddin harus tidak dilupakan, 
jaitu ,,bahwa pengangkutan djema- 
ah hadji djangan didasarkan teruta 
ma untuk mentjari keuntungan”. 

(Antara).lam perbatasan jg sekarang ada, 
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Kongres Pe- 
muda 

'Akan Diadakan Untuk 
| Seluruh Indonesia 
KETUA M.P.P, Front: Pemu- 

da Indonesia Pusat, Soetoio Ar- 
cundhata menerangkan pada pers 
bahwa dewasa ini, Front Pemuda 
Indonesia sedang  mengaktiveer 
kembali Front Pemuda Indonesia 
didaerah, sebagai persiapan - ke- 
arah terselenggaranja - Kongres 
Pemuda Indonesia. Dalam hubu 
ngan. ini ditegaskan, bahwa mak 
sud Front Pemuda Indonesia se 
bagai pengambil inisiatif ' menje- 
lenggarakan Kongres Pemuda In 
donesia, adalah bukan Kongres 
dari Front Pemuda Indonesia sen 
diri, tetapi adalah. Kongres Pemu 
da Seluruh Indonesia, dimana se 
mua organisasi Pemuda, baik ig 
tergabung dalam Front . Pemuda 
Indonesia ataupun jang . bukan, 
mendjadi peserta Kongres. 

Pernjataan bersama. jg telah di 
tanda-tangani oleh Front Pemuda 
Indonesia dan Front Pemuda Islam 
Indonesia pada saatnja diselenggara 
kan Peringatan Hari 28 Oktober ta 

hun jg lalu (memperbaharui: tekad 
dan sumpah pemuda . untuk meng- 
galang persatuan) perlu  diwudjud- 
kan sebagai kenjataan  baliwasanja 
pemuda Indones'a menghendaki ada 

nja persatuan, sebagai pelaksanaan 
Keinginan pemuda dalam menjeleng 
garakan masalah kesedjahteraan pe 
muda pada umumnja sebagai sum- 
bangan pemuda Indonesia kepada 
perdjuangan nasional. Oleh xarena 
itu persiapan pelaksanaan idee kung 

res ini, perlu mendjadi pembitjara- 
an antara organisasi pemuda, dari 
pemimpin2 pemuda sampai ke-pe- 
muda2 seluruhnja. Demikian. antara 
lain Soetojo  Arcundhata jg belum 
dapat menjatakan dengan pasti bila 
kongres itu akan diadakan. 

Patut diterangkan, bahwa Front 
Pemuda Indonesia didirikan sebagai 
has! dari kongres pemuda Indone- 
sia jg dilangsungkan dalam tahun 
1951 di Surabaja. Anggota2nja ter- 
diri dari 13 organisasi pemuda. 

(Antara). 

TN 

Pesan Presiden 
BERTEMPAT di. Trainingcen- 

tre Djakarta daripada para peser- 
ta Asian Games pada hari Djum- 
at siang Presiden Sukarno telah 
menjampaikan pesanan2 kepada 
para peserta 
Antara lain dikatakan bahwa ke- 
berangkatan para peserta olahra- 
ga ke Manilla itu akan merupa- 
kan wakil dari bangsa Indonesia, 
jakni suatu bangsa jang sudah 
merdeka. Dikatakan oleh Presi- 
den bahwa kewadjiban jang uta- 
ma dalam pertandingan olahraga 
ita ialah mentjapai prestasi jang 
sebaik-baiknja. Keberangkatanmu 
ke Manila sebagai peserta pertan 
dingan olahraga, oleh segenap rak 
jat Indonesia ditjantumkan peng- 
harapan kepadamu. Demikian 
Presiden. $ 
WN 

£         

  

wan AFP Vincent Lateve hari 
dari Rawalpindi, Pakistan Utara, 
kistan, Gilbert Laithwate, hari 
dalam suatu missi rahasia jang 

Memang ada rundingan 
Pakistan-Afghanistan. 

Seorang djurubitjara kemente- 
rian luar: negeri Pakistan mem- 
bantah adanja sesuatu pakt anta 
ra Pakistan dan Afghanistan: ma 
lahan ia membantah pula kabar2 
jang mengatakan bahwa kedua ne 
gara tsb. sedang mempertimbang 
kan untuk bersama-sama mengu 
rus pertahanan dan hubungan de 
ngan luar negeri. Tetapi djurubi- 
tjara tadi mengakui adanja perun 
dingan jang -— kalau tidak dika 
takan ,.rahasia”, setidak2-nja -ber 
sifat ,,sangat diskreet” — dimak 
sudkan untuk ,,memperbaiki hu- 
bungan” antara Afghanistan dan 
Pakistan. Menurut dugaan, - ada 
kemungkinan bahwa perundingan 
ini akan berhasil: dikemukakan 
bahwa Januari j.l. telah tiba duta 
baru Afghanistan untuk Pakistan, 
ialah Sardar Mohammad  Attik 
Khan Raffik, seorang anggota ke 
luarga radja Afghanistan. 

Ingin tarik” Afghanistan 
kedalam Pakt “Timur- 
Tengah. 

Kemungkinan bahwa Afghanis 
tan akan ikut serta dalam suatu 
sistim pertahanan Timur Tengah, 

"jang berpangkalan pada  Pakt 
Turki-Pakistan, masih terlalu ber 

lalu besar, jaitu bahwa langkah 
Afghanistan, negara jang berba 
tasan dengan Sovigt Uni, untuk 
mengikatkan diri kepada pakt 
tadi akan menimbulkan kemara- 

yhan Sovjet Uni. 

Lagi soal ,,Pakhtoonistan” 
Diperoleh keterangan - bahwa 

dalam perundingan Pakistan-Af- 
ghanistan sekarang ini soaf jang 
palin   
batasan antara Afghanistan dan 
Pakistan jang didiami oleh suku2 
Pakhtoo, jg disebut djuga suku? 
Pathan. Pakistan tak akan mene 
rima baik sesuatu perobahan da 

  sifat Jamunan belaka, kata warta /' 
wan AFP Lateve. Risikonja ter : 

sulit ialah soal .,Pakhtoo- : 
nstan”, ialah masalah daerah per: 

Afghanistan »Hot Spot 
Baru Di Asia Tengah? 
BERITA2 PERS jang mengatakan seakan-akan ada 

rantjangan untuk membentuk Federasi antara Pakistan dan Afgha 
nistan, mungkin akan mendjadi suatu alasan bagi kesulitan? besar 
di Asia Tengah, karena Sovjet Uni sangat : 
tjampur-tangan negara2 Barat didaerah ini, 
kalangan2 jang dapat mengetahui nja di 

Rebo. 

sebuah 

mentjurigai — adanja 
Demikianlah dugaan 

Karachi, menurut warta- 
Seperti telah diwartakan 

komisaris agung Inggris ,di Pa- 
Kemis berangkat ke Afghanistan 
tak terduga2. 

tetapi mungkin sanggup menga- 
kui identitet kebangsaan dalam: 
arti ethnologi daripada suku? 
tadi, dan mengakui pula kepen 
tingan2 bersama dari suku2 Pa- 
than jang tinggal di Afghanistar 
dan di Pakistan. Demikianlah mc 
nurut sumber jang patut diper- 
tjaja. 
“Aspek politik daripada perun- 

dingan Afghanistan-Pakistan ini 
mungkin telah mendjadi sebab 
daripada kabar2 seakan-akan: ke- 
dua negara ini hendak memben 
tuk sebuah ,,federasi”. : 

Satu soal lainnja ialah soal per 
hubungan Afghanistan dgn duni: 
luar, jaitu melalui Pakistan. Sela 
ma 6 tahun jJkini hubuggan an 
tara kedua negara ini semakin 
kurang lantjar. (Antara-AFP) 

Manusia Gigit 
Buaja'" Tee 

Tapi Kemudian Diba- 
wa Polisi 

BARU2 ini. Jolt“ Chola f 
orang Afrika dari Ndo'a, 
Rodhesia Utara telah meng- 
gigit buaja pada hidungnja, 
demikian ia tjeriterakan see: 
lah keluar dari pergulatan. Ja 
menjelam ditelaga Ndola ka- 
rena dikedjar oleh Polisi dgn. 
tuduhan bahwa ia mendjalan- 
kan perampokan. Polisi dan 
beberapa orang lainnja me- 
nunggu pada waktu ia berke- 
lahi dengan buaja, dan me- 
njaksikannja ketika ia tamu 
pak lelah dan meninggalkan 
pergulatan ' dengan naik kes 
daratan. Setelah naik - di du- 
ratan ia disambut oleh polisi 
jang hanja mau mendengar- 
kan keterangannja sedikit sa-   dja, kemudian “ligelandang 
untuk diusut lebih landjut 
perkaranja,   
  

u 

  

Asian Games tsb.” 
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.DPR Kota: 

mahan JKP Dibentuk — 

'Penghuni2 Dibebaskan: 

— Dari Penitjilan 

& 

djak 

14/4 telah dilangsungkan sidang pleno 
narang jang dimulii djam 11 siang dan 
ta. Sidang melandjutkan pembitjaraan me- 
mgunan KBS jang diusulkan oleh ang- 
idang pada siang hari itu masih melan- 

an umum mengenai aftjara tersebut di- 
m harjnja jang dihadiiri oleh 20 ang- 

mbil keputusan untuk membentuk sebuah 
tugasutk. mempeladjari Iel 

ngunan KBS, dan merentjanakan pe- 
— lebih dalam 

(ig. tertjantum dalam peraturan JKP 

Ke aa Una 

(5 

     aran2 dari para anggauta. Panitya diberi 
1 harus sudah melaporkan hasil2 pekerdjaan- 
dan panitya terdiri dar' anggauta2 Sukamsi, 

, Aluwi, Tan Hong Hie dan Surjadi. 

  

    

     

          

   
   
   
   

rankan, agar biaja : istras 
djumlah 2,246 dari n 
nan rumah JKP jang dipikul 

s penghuni rumah itu, dik 
hanja 1296 sadia. Untul 
ngan itu pengurus Jaji 
Ju setjara  Direksischap 
tapi tjukup dikerdjakan oleh pega- 
wai2 dari Kotapradja. Dan kalau 
JKP itu memang merupakan usaha | 
sosia| Pemerintah tentang peruma- 
han kepada rakjat, maka sebaiknja 
tidak dipungut rente voorschot. Anz- 
.gauta Aluwi menganggap tidak per- 
lu adanja Jajasan itu, sebab Kota. 
pradia Semarang telah: mempunjai 
woningsbedrijf jang peraturan?nia, 
menurut anggauta tsb., sudah baik. 
Anggauta Surjadi menjetudjui saran 
anggauta Sukamsi, dan menambah 
sewa rumah jang dibajar oleh peng- 
huni rumah2 JKP itu tidak didasar- 
kan prosentase dari biaja pembiki- 
nan rumah, tetapi supaja ditetapkan 
oleh huurcommisie. Ka'au penghu- 
ni rumah telah meninggal dan tidak 
ada keluarganja jang meneruskan 
penitjilan harga rumah, padaha' ru- 
mah belum terbajar penuh, sebaix- 
nja Pemerintah mengembalikan uang 
tjitjilan jang telah terbajar. Lain? 
anggauta .umumnja berpendapat. 
bahwa peraturan? dalam JKP ter- 
masuk perdrandjian sewa-be'i. sx- 
ngat terlalu berat dirasakan olek 
rakjat dan perlu diadakan peroba- 
han2. Dan menganggap adanja JKF 
di Semarang itu merupakan suatu 
fait acompli dari Pemerintah Pusar | 
(Djwt. Perumahan Rakjat Pusat) ke- 
pada DPRDS KBS jang harus ikut 
mengesahkan peraturan?nja. Achir- 
nja disetudjui dibentuk sebuah Pa- 
nitya sebagaimana tsb. diatas. 

- Pendjelzsan D.P.D. 
» Anggauta DPD Pudjoatmoko da- 
lam pendjelasannja a.l. menerang- 
kan, bahwa berdirinja JKP- tidak 

bertentangan dengan adania wo- 
n ngsbedrijf jang telah ada di Sing. 
Karena Pemerintah Pusat tidak akan 
memberikan subsidi keuangan untuk 
perumahan rakjat dr Semarang apa- 
bilas tidak dibentuk JKP, maka oleb 
DPD dengan sepengetahuan Ketua 
DPD telah didirikan JKP dengan 
pengesahan akte notaris ttgl. 18 Sep 
tember 1953. Adapun peraturannja 
ada beberapa fatsal jang telah di- 
robah dan disesuaikan dengan ke- 
adaan di. Semarang. Misalnja ten- 
tang uang voorschot tidak dipungut 
207o dari beaja pemb kinan sebagai 
mana ditetapkan oleh Pusat, tetip' 
telah dikurangi dan hanja dipungut 
1296. Djuga waktu penitiilan jang: 
diusulkan- oleh penghuni rumah? 
JKP di Halmahera Smg. supaja di. 
tunda selama 5 bulan, t2lah dapa' 
diterima oleh DPD. Mengenai ert 
werp dari rumah2 telah ditetapkar 
oleh Pusat, tetapi pelaksanaannja & 
daerah2 dikerdjakan, oleh. para aht' 
tehnik. Demikian a.l. pendjelasan 
dari DPD. 5 

Pemberantasan pelatjuran. 
Sesudah 'atjara Jajasan Kas 

Pembangunan itu selesai dibitjara 
kan, kemudian sidang melandjut- 
kan atjara usul dari anggauta Tjip 
to cs. tentang pemberantasan pela 
tjuran. Dalam kata pendielasan- 
nja, pengusul menjatakan a.l. 
bahwa djumlah pelatjuran di Se- 
marang fhenurut taksiran Ik. ada 
5.000 orang. Diusulkan, agar Pe 
merintah Daerah KBS memnunjai 
plan jang tertentu untuk mengura 

.ngi adanja pelatjuran, dengar 
mendirikan asrama penampungan. 
dalam mana mereka itu dididik 
seperlunja. Dalam pada itu Peme 
rintah Daerah harus dapat mem | 
berikan biaja2 jang iperlukannia 
dan diurus oleh badan jang terser 
diri. Pemandangan umum menge 

pai atjara itu dilangsungkan pada 
Kemis siang ini. 

| Cable address: 

| Head Office : 

Branches : s 

' DJAKARTA : 

SURABAJA : DIL. GAMBIR   
    

   

    

RADIO. 

“4 | ' Seorang kerabat Sir-pong jang ra-| 
djin perhatikan situasi “nternasional 
jang makin genting meruntjing, ma- 
kin menakutkan terutama dengan 
|adanja debu? radio-aktief jang ber- 
terbangan sampa' ketemu di Cal- 
|Cutta apa, sambil ketakutan tanja 
sama Sir-pong: ,,Pong, gimana nih? 
Siapa tahu djangan2 nanti awan ra- 
dio-aktief bekasnja Bom-H itu djuga 
sudah sampai berterbangan kemari. 
Hajoooo Pong, kan tjelaka?” 

Sir-pong tjuma djawab: Entahlah. 
Sir-pong sendiri djuga tidak tahu. 

. Sebab tidak punja alat2 untuk me- 
ngukur itu awan jang bisa bikin 
sakit bengkak2, gindjel petjah dan 
kulit gatal2. Karena tidak tahu, dia: 
dinja ja kurang takut sama apa itu | 
jang disebut awan radio-aktief. 

Jang kadang? Sir-pong takuti, ia- 
lah kalau menerima rekening radio. 
Dan jang Sir-pong gemar serta se- 
'alu sanggup menerima (althans da- 
agan seizin den-aju Sir-pong .hoo), 
'alah eh 

  

  
  

Tidak Terbik 
Utk menjambut hari besar Pas- 

kah ke II jg djatuh pd. hari Senen 
'gl. 19 April 1954, maka harian 
SUARA MERDEKA tidak ter- 
bit. Harap: para pembatja dan 
pemasang iklan mengetahui dan 
maklum adanja. 2 pa 

“ 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Bima, Dil. 

Seteran dan Rathkamp Pekodjan 1$ 
dibuka hingga djam 20.00. - 

DKA MEMBUKA AKADEMI. 
Pimpinan - Djawatan Kereta Api 

kini sudah selesai mengadakan pcr- 
sapan2nja untuk membuka sebuah 
'kademi DKA di Bandung ig akan 
dimulai pada tgl. 1 September ig 

akan datang. Ta 
Pada akademi itu akan dididk 30 

orang pemuda Indonesia jg berpe- 
agetahuan luas untuk mengikuti pen 

  

GERI BERKUNDJUNG KE 
: 2... BOJOLALI. "3 
f 

Gerwani Bojolali telah d'adakan ra 
| pat umum untuk memperkenalkan ta 

| mu2 wanita dari Juar negeri. Tamu2 
| itu ialah Rie Lips Odinot, utusan Ge 
rakan Wanita. di Nederland, Alisor 
'Dickie dari Gerakan Wanita di Aus 
'tralia dan 3- orang utusan dari Ge- 
|rakan Wanita Sovjet Uni. 5 

Kepada Ik. 4000 hadirin, R'e 
Lieps Odinot  menjampaikan salam 

kan kekagumannja melihat kemadiu 
an Gerakan Wanta Indonesia. Se- 
landjutnja dinjatakan bahwa segolo 
ngan rakjat Nederland jang djaga 

'mentjintai perdamaian menghendaki 
persahabatan dengan bangsa Indone 

sia. 

Oleh Alison Dickie dinjatakan, 
bahwa ia merasa kagum melihat se 
mangat Gerakan Wanita Indonesia 
Wanita Australia djuga menghendax' 

sia. Oleh karena itu akan menjokong 
sepenuhnja perdjoangan Indonesia. 

Oleh utusan dari Sovjet Rusia di 
sampa kan djuga salam Wanita Ru 
|sia kepada hadlirin. Setelah mengu- 
raikan kemadjuan jang ditjapai oleh 
wanita di neger'nja, dperingatkannja 
agar produksi Indonesia jang sangat 
besar ini djangan sampai dimiliki 
oleh bangsa asing. 

HAPUSKAN PEGADAIAN 
PARTIKULIR. 

Setelah mempeladjari seluas-luas- 
nja tentang masaalah Pegadaian Par 
tikulir didaerah Surakarta, Dewan 
Pimpnan PNI Tjabang Surakarta 
telah memutuskan: 

1. Tidak membenarkan adanja pe 
gada'an partikulir dalam daerah Su 
rakarta, 2. Menuntut kepada jang 
berwadjib untuk menutup semua pe 

gadaian partikulir dalam daerah Su- 
rakarta, 3. Mendesak kepada Peme 
rintah Pusat untuk : 

a) membatalkan putusan DPRDS 
Kota Besar Surakarta jang menge- 
nai pegadaian partikulr, b) memper 
banjak pegadaian negeri di Surakar 
ta, dan c) memberi pertolongan ke 
pada rakjat untuk mendir kan Cre- 
diet Bank Cooperasi jang sehat di- 
kampung?/desa2. 
Adapun pertimbangan? jang dipa- 

kai sebagai dasar dari keputusan itu 
adaiah : 

1. ekonomi negara didasarkan atas 
kepentingan rakjat pada umumnja 
2. pegadaian partikulir berdasar atas 
ekonomi perseorangan, 3. pegadaian 
(partikulir — tidak mempunjai sifat? 
pendidikan, dan 4. dengan adanja 
pegadaian part kulir didaerah Sura: 
karta, Surakarta masih memperliaat 
kan sifat? keistimewaannja, padahal 
"Pemerintah Swapradja di Surakarta 
telah tdak ada. 2 

PAN. 
SUB SEKSI COMITE PKI 

  

. 

Oleh Seksi Com'te PKT di Pati te 
lah di perkenalkan -berdirinia Suh- 
“Seksi Comite PKI Ketjamatan Wi- 
nong dengan mengadakan tjeramah. 
Tjeramah jang berlangsung pada tgl. 
Il April dengan mengambl tempat 

“di desa Koprak itu telah mendapat 
sambutan dan perhafian besar dari 
kaum tani didesa?2: djuga tampak ha 
dir wak I2 dari instansi2 Pemerintsh 
sipil dan militer. 
“Berbitjara dalam rapat tsb wakil   did kan kader pimpinan DKA setia 

'a akademi tentang ilmu kereta api 
'Sspoorwegwetenschap)., tentang laiu- 
“intas (verkeerswetenschap) pengarg 

kutan dan pernjagaan. Pendidikan 
akan memakan waktu 3 tahun dan 
selama 'tu para pesertanja akan 
mendapat tundjangan setiap bulan 
Rp 375— dan mendapat dengan 
juma2 keperluan2 perumahan di ha 
laman gedung akademi itu. Sebe- 
lum itu pelamar2 jg lulus dari udji- 
an (test) tertulis, san dan praktek 

Yakan diberi pendidikan praktek sela 
ma 3 bulan distasiun dan selama 
itu akan dberi uang saku sebesar 
Rp 10,— sehari. 

Sjarat2 jg diminta dari pelamar2 
alah tamatan SMA Negeri atau se 
kolah jg sederadjar dengan itu dan 
sanggup menanda-tangan' 
Ijian ikatan 
fidepan notaris. 
Dapat dikabarkan, bahwa usaha 

membuka akademi in! dimaksudkan 
antara Jain untuk mendapatkan tc-   

IN. v. Perseroan Dagang 

IMPORTERS — EXPORTERS COMMISSION AGENT. 

GUM BENJAMIN FACTORY & 
0. RUBBER MILL 

Alamat tetap sedjak 1 MAART 1954 ge 

Tjabang Semarang: 
| PURWODINATAN 11/14 Tel. 1301 

PEDETA SEMARANG 
BANK - ESCOMPTO BANK N.V. SEMG. 

SIBOLGA DJL. 

MEDAN DIL. PERDANA 42 Tel. 2250 

DJL. TIANG BENDERA 69 Tel. 840/Kota 

:: SAR Kapital : - 

| 1005 Warga Negara A 

naga2 ,ahli” jg seperti telah dikete 
hui selama ini dirasakan perlunja 
oleh DKA. : 

  

   

    
     

    

NULI 

PERNIAGAAN 38 Tel. 52 

6 Tel, Utara 3623. 

sii 

perdjan-' 
dinas selama 5 tahun 

Secom PKI Pati sdr. Had tentang 
hasil2 Kongres Nasional PKI ke V 
mengenai soal Djialan ke Demokrasi 
Rakjat, Program PKI dan soal Pemi 
lihan Umum. 

TN 

PABERIK PAKU JG PERTA 
. MA DI DJAWA-TENGAH 
“Pada tgl. 1S April 1954, di djl. 
Purwodinatan Barat IV/2 Semarang 
diresmikan sebuah paberik paku “ig 
pertama kali di Djawa Tengah dun 
mendjadi milik NV Khay Seng. Me 
nurut keterangan, sedjak 6 bulan ig 
lampau NV tadi mempuniai  tjita? 
untuk mendir kan paberik paku jg 
hasilnja dapat dipergunakan untuk 
pembangunan negara. Paberik tadi 
didirikan dengan kap'taal Rp 750. 
000,—. Berkat  bantuannja fihak 
Perindustrian Djawa Tengah, achir- 
nja hari tsb baru dapat d'dirikan de 
ngan resmi. Perlengkapannja berupa 

    

dan bentuknja modern otomatis, se 
dangkan bahan2 berupa kawat di 
datangkan dari Belg'a. Kapasitetnja 

|setiap hari dapat mengerdjakan 2000 
kg. paku. 

Upatjara peresmian tadi dihadliri 
oleh pelbagai pembesar di Semarang 
dan para undangan. 

    
ROSIA U. 

an en — IREORGANISASI DALAM BA- 
.TAMU2 WANITA LUAR NE-| 

Pada tanggal 9 April jl. bertempat | 
dilapangan Kridangga Bojolali oleh | ja 

dari Wanita Nederland dan menjata | 

persahabatan dengan rakjat Indone) 

  

— LAI PLANOLOGIE ? 
he Kemar Mang 

     
| Sung mendjadi gu- 

itu b sar tetap Un 

Mada. 
- Ir. Hadinoto menerangkan kepa 
da pers, bahwa kemungkinan be- 
sar sekali akan diadakan reorga- 
nisasi didalam Balai Planologie, 
isedang Balai tersebut tetap ber- 
lada di Jogjakarta sebelum kesuli- 
-tan perumahan di Djakarta dapat 
diatasi. 5 5 
| Mengenai rentjana perluasan 
kota . Jogjakarta — dikatakannja, 
bahwa perluasan itu akan dise- 
suaikan dengan banjaknja pendu- 
iduk dan menurut rentjana kota 
Jogja akan diperluas hingga sam 
pai djurusan ketjamatan Gam- 
Ding Ik..8 km sebelah Barat dari 
'kota Jogja 6 
suai dengan rentjana pembangu- 
nan perindustrian didaerah Jogja- 
'karta. 
“Seperti pernah -dikabarkan me 
nurut rentjana 5 tahun dari Dja- 
iwatan Kereta Api, setasiun Tugu 
akan dipindahkan ke Patukan 
(daerah Gamping tsb.) sesuai de- 
ngan rentjana perluasan kota Jog 
ja. 

- Kapan perluasan kota tersebut 
mulai dilaksanakan belum lagi di 
:dapat kepastian. (Antara) 

SALATISA 
“. PATJUAN KUDA. 
Oleh perkumpulan ,,Irama Kuda” 

|di Salatiga pada tgl, 17, 18 dan 19 
| April jad. di Lapangan Ngebul akar 
diadakan patjuan kuda jang perta- 
ma kali dalam tahun ini. Banjaknia 

pengikut ada lebih besar dari patju 
an kuda-dalam bulan Oktober 1953: 
Kini telah tertjatat lebih dari SO ku 
da jang terkenal dari beberapa teini- 

kepunjaan Kolonel Kawilarang dari 

gai penggemar” sport kuda. Berkat 
bantuan dari Djawatan Kehewanan 
Propinsi Djawa-Tengah, instansi? mi 
liter dan civiel setempat, segala se- 

|suatu berdjalan dengan lantjar, se- 

Paska jang akan datang nistjaja me 
rupakan ,extra-attracte” tida saha 

dja bagi para penggemar sport kuda. 
akan tetapi djuga bagi para pengun 
djung lainnja ke kota dingin itu. 

Selandjutnja dalam bulan Mei jad. 
oleh Irama Kuda akan dbuka se- 
buah ,,rijschool” untuk mereka jang 
berminat besar dalam lapangan sport 

da Pengurus Irama Kuda, Djalan 
Solo 198 Salatiga, tilpun 138. 

PURWOREDJO 
LATIHAN B.T.C. SELESAI, 
Latihan “B.T.C. (Battle 

ning. Centrum) Sapta Marga T.T. 
TV -babak ke-llIl jang diikuti oleh 
780 anggauta tentara Bataljon 
438 selama 8 minggu telah ditu- 
tup oleh Overste Moh. Bahrun 
Panglima Divisi Diponegoro (Dja 
wa Tengah) pada tanggal 'i2 
April pagi2 dialun-alun Purwore- 
djo. Hadir dalam upatjara terse- 
but Overste Sarbinh Komandan 
Resimen 13 Jogja, Major Sudar- 
jatmo Kepala Staf Resimen 12, 
Bupati Purworedjo, Major Sukar 

    
.mesin2  didatangkar dari Djerman 

jadi Direktur. Sekolah Kader In- 
fanteri Djawa Tengah dan para 
undangan lainnja. Overste Moh. 
Bahrun dalam pidatonja antara 
lain menjatakan, supaja hasil Ia- 
tihan itu dikerdjakan dalam prak 
tek untuk kepentingan nusa dan 
bangsa. Dapat ditambahkan, bah- 
wa Bataljon 438 tidak lama lagi 
akan menunaikan tugasnja didae 

2. rah gerakan Banteng. 

  

| PEMBUNUH ' TERTANGKAP. 
Lima orang penduduk desa Tju- 

kil, Tengaran (Salatiga) telah di 
tangkap oleh p'hak jg berwadjib ka 
rena dituduh tersangkut dalam pcr 

i kara pembunuhan atas dirinja Dju- 
remi alias Kasidin pada achir bulan 
Maret jl. Kel ma orang itu jalah S. 
bin N, A. alias M, A.U. alias S, L. 

“alias S. dan S. alias K. Korban ig 
dibunuh itu djuga penduduk  desaf 
tsb diatas, dan d'ketemukan teiah 
mendjadi majat dengan ada tanda 
“bekas. penganiajaan. 

| KEBAKTIAN BERSAMA. 
. Panitya Hari Pemuda Kristen me- 

ngabarkan, bahwa nanti pada hari 
Senen tgl. 19 April 1954 (Hari Pas- 
kah ke 2) akan d selenggarakan Ke 
baktian Bersama dengan segenap pe 
muda Kristen dari segala Mahzdab 
/Geredja bertempat dihalaman Sck. 
Menengah Masehi di Pontjol, di mu 
lai djam 8 pagi. 

    
di Toko kami sedikitnja seharga 

| MEMPERKENALKAN PADA PESERTA PE Lg” 7 
: : . ... Gratis Hadiah Coupon 
HADIAH ke 1 Auto SKODA 1200, berharga Rp. 57.000.— 

3 » 2 FIAT 500 C Stationwagon 
dan lain-lain hadiah jang berharga. 
Untuk mendapatkan kesempatan tsb. silahkan datang belandja 

Rp. 32.500.— 

Rp. 25-— dapat 
1 GRATIS HADIAH .COUPON tsb. dengan tjuma-tjuma, 

UNIVERSAL STORES 
Sports Specialists 

. BODJONG 6 B — SEMARANG 
£ , (Sebrang Hotel Du Pavillon) 

  

: Kundjungilah ! dag | Saksikanlah ! 

  

Di Lapangan 

Pengikut-pengikut       

PATJUAN KUDA 

  

Ngebul Salatiga 
TG. 17 — 18 — 19 APRIL 1954, Mulai djam 9.00 

dari seluruh Djawa. 

Lebih heibat dan gempar dari jang sudah. 

IKaartjis masuk : Tribune Rp. 10,— 

Pengurus : ,,IRAMA KUDA” 

Berdiri Rp. 1,— 

  

  

telah tiba di | 
ogjakarta Ir. -Hadinoto Kepala | 

Balai Planologie jang baru seba- | 
gai. ea Ir. Purbodiningrat | 

ang telah 
iversitet Gadjah | 

sekarang. Hal ini se- | 

pat, sedang akan ikut serta 4 kuda! 

Bandung dan dr. Salih dari Tulung 

agung, kedua-duanja terkenal seba- 

hingga patjuan kud# itu dalam har? k 

kuda. Keterangan dapat diminta paf 

Trai- 

09.30 - Ketoprak Sr. widjaja: 

'kan datang: 

  

Rp. 120 

Djuta 
Akan Dikeluarkan Pe- 
merintah Tahun Inij 
Utk Beli Obat2 & Alat2 

' Kedokteran 

  

UNTUK TAHUN 1954 ini pe 
merintah menjediakan Rp. 120. 
djuta untuk pembelian obat2 dan 
alat2 kedokteran. Sebagaimana di 
ketahui untuk pembelian obat? 
dan 'alat2 kedokteran dalam ta- 

  

Beureueh Cs. Makin 
Djauh Dari Rakjat 

IKerdjasama Alat2 Kekuasaan Negara 
Dgo Rakjat Berdjalan Baik — Pemerin: 

tah Tak Segan Melakukan Pember- 
sihan Dikalangan Sendiri 

Keterangan Pemerintah Didepan Parlemen 
DALAM KETERANGAN pemerintah Rebo malam tentang la- | poran Panitia Parlementer Penindjau Atjeh dalam sidang parlemen 

pleno terbuka jang diutjapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroami-   hun 1951 telah dikeluarkan Rp. 
144 djuta, dalam tahun 1952 Rp 
120 djuta dan dalam tahun 1953 
Rp. 114 djuta. Dalam suatu kete- 
rangan Kepala Perlengkapan 
Pharmasi, Dr. M. A. Hanafiah | 
menjatakan, bahwa dengan uang 
jang disediakan untuk tahun 1954 
ini kita tidak dapat mengadakan 
persediaan buat djangka waktu 2 
a 3 tahun sebagaimana dikehen- 
daki orang. 

Menurut  perhitungannja, djixa 
Indonesia hendak memenuhi semua 
permintaan untuk kebutuhan seta: 
hun, maka akan diperlukan uang 
Rp. 250 diuta. Dalam anggaran be- 
landja Kementerian Kesehatan se- 
karang telah ditetapkan, bahwa 
uang untuk membeli obat2 'itu ada- 
lah sebesar Rp. 60 djuta (djadi jg. 
Rp. 60 djuta lagi ada!ah untuk alat2 
kedokteran). Permintaan tambahan 
untuk membeli obat sebesar Rp. 55 
djuta belum dikabulkan oleh peme- 
rintah. Oleh karena itu maka Dja- 
watan Perlengkapan Pharmasi akan 
terpaksa membatasi segala sesuatu 
dan menjesuaikan keinginannja ke- 
pada keadaan keuangan. (Antara) 

djojo, ditegaskan, bahwa setelah bangsa Indonesia dalam revolusi na- | sional mentjapzi kemerdekaannja jang merealisasi tjita2 kesatuan | negara, kesatuan bangsa dan kesatuan bahasa dengan pengorbanan beribu djiwa dan berdjuta rupiah, kini bangkitlah Daud Beureuh cs. untuk mengangkat sendjata dan memberontak, jakni memberontak 
untuk mendirikan suatu negara di dalam Negara Republik Indonesia, untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia dan untuk 
“menjendiri dari bangsa Indonesia. 

“Tudjuan Daud Beureuih cs jang ' 
|contra-revo!usioner itu diberantas | 
oleh pemerintah dengan 'alat2 ke- 
|kuasaan negara, dibantu oleh rakjat 
Indonesia seluruhnja, termasuk »u- 
la rakjat Atjeh jang tetap setia ke- 
pada Republik Indonesia dan tetap 
merasa dirinja putera bangsa Indo- 
nesia, demikian Perdana Menteri 
A1 dalam keterangannja itu. Sidang 
dihadiri 140 anggota, dan selain 
Perdana Menteri Ali hadir pula Wa- 
kil Perdana Menteri II Zainul Ari- 
fin, Menteri2 Kehakiman, Dalam 
Negeri, Pertahanan, Agama, Pene- 
rangan, Perburuhan, Sosial, PPK 
dan Perekonomian. Djawaban  ps- 

.merjntah itu pandjangnja 15 hala- 
| man, “disertai pula lampiran? ten- 
tang pratelan mutasi pegawai di 
Sumatera Utara sedjak pemberonta- 

'kan Daud Beureueh dan pratelan 
| tentang keadaan serta usaha? dila- 
pang pendidikan didaerah Atjeh. 

  
  

Kini Dirundingkan 
Indo China Anta 

KOMUNIKE RESMI 

China dan Asia Tenggara. 

Bye 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 18 April 1954: 

    
Djam 07.10 Ouick-step: 07.25 Dis- 

co varia: 09.15 Orkes Sydney Torch: 
12.00 

12.30 Pe- 
13.15 Hammond Or- 

gan: 13.40 Hidangan O.H. Semenan 
djung, 17.05 Taman. Kepanduan: 
17.45 Suara bersama: 18.15 Piano 
tunggall: 18.30 Peladjaran njanji: 
19.15 Lembaran Budaja: 19.30 Dua 
buah suitey 20.05 Podjok Studio: 
20.15 Lagu2 gembira: 20.30 Repor- 
tage Pertandingan Tennis Indonesia: 
21.30 Krontjong Asel : 22.15 Sandi- 
wara Radio: 23.00 Tutup. 

Radio Orkes: Surakarta: 

Surakarta, 18 April 1954: 
Djam 07.15 Trio Darmono: 09.00 

Rempah2 Akad pagi: 09.15 Hiasan 
pagi: 10.00 Andre Kostelanetz: 10.15 
(Rajuan Pemudi, 11.00 Merdu Mera- 
ju: 11.30 Konsert siang: 11.45 Kle- 
engan Minggon: 13.40 Dari dan 
untuk Wanta: 17.05 Dendang oer- 
sama, 17.45 Sendja meraju, 18.30 
Njanjian Sutji: 19.15 Hidangan ka- 
wan2 R.O.S.: 20.05 Timbangan Bu- 
ku, 20.15 Wajang Kulit semalam 
suntuk: 21.20 Wajang Kulit: 22.15 
Wajang Kulit (landjutan): 05.00 Tu- 
tup. 

Jogjakarta, 18 April 1954: 
Djam 07.15 Gamelan Degung, 

08.15 Imbauan pagi: 08.45 Serba- 
serbi M'nggu pagi: 09.00 Kebaktian 
Minggu pagi: 10.00 Rajuan Pudjaan: 
10.15  Ujon2. Hadiluhung:. 13.16 
Minggu gembira: 13.40 Pusparagzm 
siang, 17.00 Gending kanak2: 17.40: 
Hidangan diwaktu petang: 18.10 Ge 
ma sendja: 19.15 Sebuah sonata: 
19.40 Panggung Rad o Jogja: 20.05 
Panggung Radio Jogja (landjutan): 
21.30 Klenjitan, 22.10 Suara Malain: 
23.30 Tutup. 

  

PERANGKO MERAPI. 
P.T.T. meminta kita mengabar- 

kan, bahwa pada bulan ini dikeiuar 
kan prangko-amal jg diberi nama 
»Prangko Merapi” dan didjual dgn. 
harga tambahan. Prangko2 amal ini 
dapat dibeli oleh umum mulai tgl. 
15 April 1954 dan berlaku untuk 

sampai ada pemberitahuan lebih Ian 
djut tentang penarikannja kembaii, 

PERKAWINAN SETJARA LI. IL. 
H. TETAP TIDAK SAH. ' 

Berhubung adanja berita jang di- 
muat dalam surat2 kabar, jaitu atas 
pernjataan Ketua Panitya Pemilihan 
Umum Djateng Mr. Gunawan jang 
menjatakan bahwa perkawinan ILIL.H. 
itu sah, maka oleh Djawatan Urusan 
Agama telah dikeluarkan surat eda- 
ran jang menjatakan, bahwa perka- 
winan LI.H., K.W.N., Agama Pan- 
tja-Sila dan lain2 lagi, jang 'katanja 
disebut ,,agama” itu tidak sah dan 
melanggar Undang-Undang. 
Alasan tidak sah itu didasarkan pada 

kenjataan bahwa penganut apa jang 
disebut ,,Agama” itu pada umumnja 
mengutjapkan dua kalimah Sjahadut, 
berchitan dan mendjalankap upatja- 
ra2 ke Islaman jang menurut Hu   kum Islam sudah tjukup untuk meng 
anggap orang2 itu beragama Islan 
dan termasuk didalam lingkungan 
kaum Muslimin jang nikah, talak 
dan rudju'nja telah ditetapkan da: 
lam Undang-Undang no. 22/1946. 

Demikian keterangan dari Kantor 
Urusan Agama Propinsi Djawa Te- 
ngah di Semarang, : 

Wa sgp sai 

Pertahanan Kolektif 
“Dalam Rangka P.B.B. 

Amerika 

jang dikeluarkan bersama2 oleh Menteri .Luarnegeri Amerika Serikat, Dulles. dan Menteri 
tjs, Bidault, pada hari Rebo membenarkan bahwa wakil2 Prantjis .dan Amerika Serikat telah mempeladjari soal2 di 

:As'a Tenggara. Ke-2 negeri kita ini, demikian isi komunike tsb sete- rusnja, telah mulai membiasakan diri mengadakan perundingan me- 
ngenai soal2 jang besar jang dihadzpi 

:sar kebiasaan ini maka kita bertukar fik'ran tentang masaalah Indo- 

: Djenewa agresi, ketjuali di Vietnam. 

| Course 

memenuhi segala pembajaran portol 

Pelaksanaannja Di 
ra Perantjis Dan 

Luarnegeri Pran- 

Indo China dan 

oleh ke-2 negeri kita. Atas da- 

Kemerdekaan 3 negeri bagian, ja- 
itu Vietnam, Kambodja dan Laos, 
dalam rangka Uni Perantjis, kini 
dalam keadaan bahaja dalam pepe- 
rangan di Indotjina. Kami sajang- 
kan bahwa mendjelang Konferensi 

. terutama di Dien Bien Phu, terdjadi 
djuga di Laos dan Kambodja jang 
mengganggu keamanan -t'dak sadja 

: di Asia Tenggara melainkan djuga 
di Lautan Teduh Barat. 

- Pertahanan kolektif. 
- Kami akan mempeladjari kemung- 

kinan2, demikian selandsutnja  ko- 
munike tsb., tertjapainja pertahanan 
ko'ektif jang bermaksud untuk me- 
njelamatkan kemerdekaan, perdar- 
maian- dan keamanan diseluruh wi- 
lajah ini dengan mengadakan ker- 
djasama jang erat dengan semua 
negeri jang. bersangkutan. ” Pertaha 
nan kolektif tsb. adalah dalam 
rangka Piagam PBB. Kami  te'ah 
mengakui, demikian komunike tsb.. 
bahwa maksud terutama dim. Kon- 
ferensi Djenewa ialah memulihkan 
perdamaian di Indotjina, jaitu  da- 
lam hubungan kemerdekaan bagi 
rakiat2 dan negara2. Kami jakin, 
bahwa tertjapainja maksud tsb. ter- 
ganiung kepada solidaritet kita. de- 
kianlah komunike itu. (Antara-AFP) 

Poisoneliz:   AIA 

MAJOR K. RACHMAN MASJ- 
| HUR TIBA DARI AMERIKA. 

Hari Selasa djam 13.50 dengan pe 
sawat KLM tiba kembali dari Ame 
rika Major K. Rachman Masjhur jg 
beberapa waktu jg lalu telah mengi 
kuti pendid'kan pada kursus landju 
tan Perwira Infanteri selama 9 bu- 
lan disana. 

2 PERWIRA ANGK. LAUT 
KEMBALI DARI LUAR 

NEGERI. 
Menurut pengumuman  Djawatan 

Penerangan Staf Angkatan Laut, pa 
da hari Sabtu jg lalu telah tiba kem 
bali di Indonesia dari Amerika Se- 
rikat dua orang perwira Angkatan 
Laut, jalah Major Martadinata dan 
Major Djelani. 
Kedua perwira tsb tadinja menda 

pat tugas beladjar di General Line 
(Amerika Serikat) selaina 

kurang lebih delapan bulan. 

INDONESIA MENOLAK BAN- 
TUAN MILITER. 

Indonesia hanja akan memper- 
oleh bantuan tehnik mereka ka- 
rena di masa jang lampau Indo- 
nesia menolak untuk menanda-ta- 
ngani perdjandjian jang diperlu- 
kam untuk memperoleh bantuan 
militer atau ekonomi Amerika. 
Menurut perintjiannja, Indonesia 
akan memperoleh bantuan 4 dju- 
ta dollar. 

PELANTIKAN DPT. PERBEPB 
SI SEMARANG-TENGAH. 
Hari Minggu jl., bertempat di ge 

dung SMA Kanisius, Brumbungan 
Semarang dilangsungkan rapat pc: 
lantikah DPR PERBEPBSI ranting 
Smg. Tengah mendjadi DPT PER- 
BEPBSI tjb. Semarang Tengah jg di 
pimpin sdr. Soegeng sbg. ketua pa- 
ntya rapat. Setelah sdr2 Abdulrach 
man dan Padmosoebroto - memberi 
sendjelasan2 seperlunja mengenai 

| PERBEPBSI, kemudian dibentuk su 
Sunan pengurus jg hasilnja sbb.: 
Ketua I, II sdr. Abdulrachman, Ha- 

disutipto dengan dibantu beberapa 
    orang lagi, 

  

Penundjukan pedjabat2 
tanpa prioriteit. 

Sebagai sambutan atas laporan 
Panitia Parlementer, diterangkan olek 
pemerintah, bahwa dalam mengisi 
lowongan2 jang timbul “ karena pe- 
trjahnja pemberontakan pemerintah 
mengambil djalan jang paling tjepat 
dan bermanfaat, tidak terlalu ment- 
beratkan. pada sjarat2 administrasi, 
perlunja supaja kepentingan penudi- 
han keamanan dan pembangunar 
kembali pemerintahan setempat. da- 
pat terurus lebih rjepat. Kini semua 
diabatan tjamat keatas  teiah terisi, 
hanja 'lowongan imam mukim dan 
keutji' masih 209p jang belum terisi, 
karena — sukar mendapatkan orang 
jang berani mengisi lowongan  di- 
tempat2 terpentjil. Penunajukan pe- 
djabar2 pamongpradja di Atjeh  sa- 
ma sekali tidak didasarkan atas pem 
berian prioriteit. Disamping itu pe 
merintah mengakui lentang masih 
banjaknja kekurangan kelengkapan 
alat2 jang diperlukan untuk para 
pegawai pemerintah, tetapi pemerin- 
tah telah berusaha memperbaiki ke- 
kurangan2 tersebut. 

Mr ag 
Bantuan pamongpradja 

Tentang pamongpradja sebagai 
tenaga jang penting dalam bantuan 
nja kepada tentara dan mobrig da- 
lam mendjalankan operasi, diterang- 
kan oleh pemerintah, bahwa bantu- 
an pamongpradja itu tidak  sadja 
berupa materieel sadja, seperti mi- 
salnja mentjarikan tempat bermalam 
dan beristirahat bagi - pasukan2, 
membantu bahan? makanan, menje- 
diakan “tenaga rakjat untuk me- 
ngangkut alat2 operasi d.LL., tetapi- 
pun pamongpradja menjumbangkar 
pengetahuan mereka tentang keada- 
an daerah itu. 

Tentang kerdja sama dgn 
rakjat. - 

Didjelaskan oleh pemerintah, 
oleh pemimpin2 a'at2 kekuasaan 
negara menginsjafi betapa penting: 
nja kerdja-sama dengan rakjat da- 
lam usaha pemulihan keamanan. 
tetapi karena tentara dan mobrig 
dak senantiasa akan sempat men- 
djalankan kerdja-sama dengan rak- 
jat itu setjara langsung, maka ker- 
Ija-sama jang ditawarkan oleh or- 
ganisasi2. rakjat itu hendaknja  di- 
sa urkan melalui pamongpradja se- 
tempat. 

Andjuran komisi kepada pemerin- 
tah supaja djangan. sampai ada per- 
buatan2. jang melukai hati rak'at 
dan utjapan2 jang dapat memper- 
dalam kerenggangan “antara golo- 
ngan2 jang bertengkar, didjawak 
oleh pemerintah, bahwa : andjuran 
itu memperkuat pendirian pemerin- 
tah dalam usahanja menjelesaikan 
peristiwa Daud Beureueh es. Bahkan 
tudjuan pemerintah lebih djauh da- 
ripada andiuran tsb., sebab peme- 
rintah tidak sadja berusaha memu- 
lihkan kembali persatuan rakjat 
Atieh. tetapi pun berusaha sekeras- 
kerasnja untuk menghapuskan per- 
'petjahan jang hendak dipaksakan 
oleh Daud Beureueh cs antara Dae- 
rah Atjeh dan rakjatnja dan Nega- 
ra Republik Indonesia dan bangsa 
Indonesia. 

Tidak perlu S.O.B. 
Melihat hasil jang tertjapai dencan 

bantuan militer itu, pemerintah ber- 
pendapat tidak perlu daerah Atjeh 
dinjatakan dalam keadaan perang 
(staat van oorlog) atau dalam ke 
adaan darurat perang  (staat van 
beleg). Sesuai dengan rentjana, ma- 
ka bantuan militer pada dewasa ini 
sudah tidak diperlukan lagi didaerah 
kabupaten Atjeh Barat, Atjeh Ti 
mur, Atjeh Selatan dan Atjeh Te- 
ngah. 

Terbukti rakja, Atjeh taat 
kepada Pemerintah, 

Menurut laporan Komisi Parle- 
men itupun teranglah, bahwa rakjat 
terbanjak tidak membantu kaum 
pemberontak. Suatu bukti lagi, bhw 
rakjat didaerah Atjeh pada umum- 
nia taat kepada pemerintah Repu- 
blik Indonesia, diwudjudkan dengan 
datangnja beribu-ribu penduduk tan- 
pa dipaksa pada rapat2 umum di- 
tempat2 jang telah aman atau sete- 
ngah aman didaerah Atjeh jang di- 
kundjungi oleh Gubernur Sumatera 
Utara: didalam  rapat2 umum itu 
Gubernur Mr. Amin memberi pene- 
rangan2 setjukupnja dan berhasil 
mengadakan hubungan langsung de- 
ngan rakjat setempat. 

Kalau kita memahami kegiatan pa- 
ra pemberontak dan pengatjau di 
Atjeh pada waktu belakangan ini, 
maka tampaklah 3 matjam tindakan 
jang mereka lakukan: a. Mentjulik 
dan membunuh para kepala mukim 
dan keutji untuk melumpuhkan pe- 
merintahan dan melenjapkan pega- 
wai2 negeri jang langsung ' menge- 
nal keadaan rakjat didesa? setiap 
hari. b. Mentjulik dan membunuh 
penduduk untuk menanam rasa ta- 
kut kepada mereka: tindakan itu di- 
tambah dengan pembakaran dan pe- 
tampokan rumah2 penduduk, sedang 
hasil perampokan dipergunakan un- 
tuk menambah supply. 

  

SEPAKBOLA DI STADION 
Pada achir minggu dilapangan Sta 

dion Semarang akap dilangsungkan 
pertandingan sepakbola oleh kesebe 
lasan2 D.PLA.D. Semarang, Suraba 
ja dan Garnizoen Smarang dengan 
atjara sbb.: tgl. 17-4: D.PLA.D. Se- 
marang — D.PI.A.D. Surabaja, tgl 
18-4: Garnizoer, Semg. — D.PLA.D. 

| KES. NASIONAL INDONESIA, 
MAIN DI SOLO. 

Pada tgl. 22 April 1954, Kes. Na 
sional Indonesia jang akan menu- 

|dju ke Manila akan mengadakan 
| pertandingan latihan terachir di Sola 
diwaktu malam dengan melawan 
Kes. Djawa Tengah. 

| KOL. DR. AZIS SALEH TG, 15 
| APRIL BERANGKAT KE 

MANILA. 
Kolonel Dr. Azis Saleh, Ketua Ko 

misi Tehnik KOI dan Representaticf 
dari PASI, pada tgl. 15-4 akan be- 
rangkat ke Manila guna menjampaj 
kan kepada Organizing Committee 
dari Federasi Asian Games ke-II daf 
tar2 peserta dari masing2 toporgani 
sasi untuk serta dalam perlombaan? 
Ji Manila nanti. 

an, bahwa para peserta betul2 pe- 
main amatir. Penutupan pemasukkan 
Jaftar2 tersebut ditetapkan g. 17-4 
iang akan datang. 
Sebagaimana diketahui, dalam Asi 

an Games ke-II jang akan diadakan 
dari tgl. 1 — 9/5 jang akan datang 
di Manila itu, Indonesia akan turut 

serta dalam 6 djenis perlombaap ia 
lah: Sepakbola, Berenang-Polo-Air. 
Basketball, Atletik, Menembak dan 
Angkat Besi. 

PILIPINA AKAN TETAPKAN 
168 ATLIT DALAM ASIAN 

GAMES. 
Sedjumlah 168 orang atlit akan 

mewakili Pilipina dalam Asian Ga- 
mes jang akan datang, demikian Fe 
derasi Atletik Pilipina (PAAF) Se- 
nin malam. Selandjutnja dinjatakan 
dalam pengumuman itu bahwa “96 
Orang atlit telah selesai diseleksi. Ku 
rang lebih 70 orang peserta Jainnja 
masih akan diseleksi dalam minggu 
ini. Dari djumlah jang besar itu 
akan termasuk 12 orang pemain ba: 
ketball, 31 perenang untuk berbagai 
golongan, 14 untuk polo air, 7 orang 
untuk tindju dan-6 untuk gulat, se- 
dangkan untuk sepakbola tidak iebik 
dari 18 orang. Djuga akan ikut am 
bil bagian regu angkat besi jang tes 
diri dari 7 orang, setelah diadakar 
seleksi Sabtu jang lalu, demikian 
AFP beritakan dari Manila. 

  

Daud Beureueh cs. semakin 
djauh dari rakjat. 

Kalau Daud Beureueh dengan ka- 
wan2nja setjara demikian hendak 
mendirikan negara baru dalam Ne- 
gara Republik Indonesia jang kata- 
aja berdasarkan kehendak rakjat, 
maka jakinlah kita bahwa tudjuan 
mereka itu kian hari kian bertambah 
djauh terpelanting daripada tudjuan 
jang benar. 

Bagi pemerintah sudah tak ada 
lagi lain pendapat selain dari kesim- 
pulan, bahwa gerombolan Daud Beu- 
reueh sekarang hanja mengatjau sa- 
dja untuk memuaskan “hawa nafsu 
perseorangan belaka. ' 

Persediaan Rp. 20 Djuta 
sudah dipergunakan. 

Persediaan uang permulaan Rp. 20 
djuta untuk itu dalam bulan Djanu- 
ari jang lalu telah berada ditangan 
Gubernur Sumatera Utara dan telah 
digunakan untuk membantu rakjat 
dalam usahanja membangun atau 
memperbaiki irigasi sawah, rumah? 
sekolah, djalan2 negeri, diembatan? 
kampung, mesdjid dan lain2 sebagai- 
nja. 

Pembersihan dalam kalangan 
pemerintah sendiri. 

Dalam rangkaian tindakan peme- 
rintah ini perlu diterangkan pula, 
bahwa pemerintah tidak sadja sang- 
sup mendjalankan  tindakan2 jang 
keras tetapi dimana perlu djuga 
mendjalankan pembersihan didalam 
kalangan sendiri. Seperti: ternjata 

| dalam daftar mutasi2 pamongpradja, 
ada sedjumlah pendjabat2 pamong- 
pradja jang dipetjat dari djabatan- : 
nja oleh karena mereka mendjalani 

mereka sebagai ' pegawai negeri. 
Tindakan2 jang demikian itu telah 
diambil pula terhadap pegawai? 
dari lain2 djawatan, dan diuga ter- 
hadap para anggota Angkatan Pe- 
rang jang bersalah. 

Pemerintah tolak usul pem 
bentukan pamitia penjelidik 

Pada umumnja dapat dinjatakan, 
bahwa rakjat di Atjeh bersimpati 
terhadap tentara dan mobrig, hal 

' mana terbukti dari sambutan? dan” 
.diamuan2 jang diberikan spontan 
joleh rakjat kepada mereka diberba- 
gai-bagai tempat jang telah diaman- 
kan dari terror gerombolan. 

Pemerintah menolak usul anggo- 
ta Moh. Nur El Ibrahimy supaja di- 
bentuk sebuah komisi jang terdiri 
dari pegawai2 pemerintah dan ang- 
gota2 parlemen untuk  menielidiki 
sampai dimana ' Juasnja tindakan? 
sewenang-wenang jang merugikan 
rakjat, jang telah dilakukan oleh ke- 
kuasaan negara jang melakukan ope- 
rasi di Atjeh itu, karena penerimaan 
usul itu akan berarti pengakuan 
bahwa oleh alat-alat kekuasaan ne- 
gara dengan sengadja didjalankan 
tindakan2 sewenang-wenang jani 
merugikan rakjat, sedangkan peme- 
rintah menjangkal tuduhan? jang di- 
tudjukan pada alat2 kekuasaan ne- 
gara itu (Antara). 

anne ———— aan mg Sayan : maap LL eruan 

M.S. RAHAT 
Seteran 109, Sema rang, 
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16 s/d 22 April TUTUP 
(Tidak terima tamu) 

  

Dom pet 
Djumlah derma tgl, 14-4-1954 

terima ,,Suara Merdeka” 
Penerimaan baru : 

232, Solo 

  
Hotel Dana Solo, Djl, Siamet Rijadi 

Djumlah : 
Semarang, 15 -4 - 1954 

Merapi 
jang di- 
Ce ajaa tune ea Naa Kan UOnaN Up . Rp. 164.006,59 

Hara Rp. 100— 
sn Ann SERBA 13938 

Rp. 164.145,94     

  

Daftar2 tersebut memuat pernjata . 

  

kan perbuatan jang menjalahi tugas! 
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24 djam untuk memperkuat per 

290.000 Dj 

Banjak Jang Mentjeburkan Diri Dalam 
Alam Pelatjuran Dls. “ 2 

(Oleh: Philip Kim — 

KORBAN2 PERANG Korea jang sangat menjedihkan keada- 
annja, jaitu 290,000 djanda, menghadapi masa depan jang penuh 

ise Korea Selatan bergema pukulan mar- sengsara dan gelap. Diseluruh 
til pada projek2 pemba 
mendjadi djanda dis 

    2 

  

kian SA UAS 

  

djiwa penduduk pereman. 

Djasa Pengan- 
tar Pos “ag 

Akan Ikut Bantu Mem- 
brantas T8C 

ba GAK ANEH, te 5 sajam 
poran mimpin ipin Mar spa 

bantu d — projek pemberanita: 
san TBC di Bandung ternjata, 
bahwa upas pos bisa memberi 
bantuan jang besar dalam usaha | 
pemberantasan TBC. Dokter” dan 
pegawai2 kesehatan, jang sudah 
ber-tahun2 mendapat latihan se- 
bagai persiapan melakukan peker | 
djaannja itu, ternjata dalam satu 
hal tidak pernah mendapat per 
siapan guna menghadapi satu soal 
jang penting djuga, jaitu menemu 
kan rumah2 orang2 sakit TBC ig 
memerlukan perawatan dirumah. | 

Tidak diterangkan dalam laporar 
itu, tetapi tjukup diketahui, bahwe 
orang2 sakit TBC terutama terda- 
pat didalam djalan? ketjil jg ber- 
belit2, sulit ditempuh, dan dalam 
rumah2 jg banjak tidak bernomor. 
Didjelaskan dalam laporan tsb, se- 
kalipun PTT tidak mempunjai pe- 
tundjuk2 lengkap mengenai djalan2 
ini, tiap2 upas pos mempunjal xc- 
tjakapah dalam  mentjari rumah? 
itu,” ketjakapan jg tidak  dipunjai 
oleh dokter atau pegawai kesehatan. 
Kepala PTT telah setudju untuk 
memperbantukan upas pos daiam 
usaha ini, jaitu jg diberi tugas ikut 
serta mendjadi petundjuk-djalan ba- 
gi pegawai? kesehatan. (Antara). 

  

peperangan bergelandangan dalam Ja- 
par dengan tidak seorang djuga jang memperdulikannja. Kebanja- 
kan dari mereka kehilangan suami pada waktu penjerbuan pihak 
Utara dan sebagai akibat pemboman2 pihak sekutu. Menurut tak- 
Siran ada 14,000 kaum ibu jang kehilangan suami dimedan pertem- 
puran. Semuanja adalah korban langsung dari peperangan jang telah 
mengambil 62,964 diiwa peradjurit Korea Selatan serta 950,000 

Ibadan2 amal tidak tjukup mempu- 

“Ikan kalau pertolongan tidak di beri 

|antuk mentjarikan suami 

| Korea telah menimbulkan kele- 

Sengsara 

Pembantu ,,Suara Merdeka”) 

tapi ribuan kaum ibu jang telah 

Lg 

Pemerintah Korea Selatan serta! 

Jajai fonds "untuk — menolong para 
djanda itu. Tapi para' pembesar ke- 
menterian urusan sosial mengata- 

Ikan dengan tjepar maka banjak di 
antara korban2 perang itu akan 
menghadapi kelaparan. Di-ibu kota 
Seoul sadja ada kira2 4,800 djanaa 

|ig menghadapi antjamap kelaparen. 
Djurubitjara2 kantor urusan wanita 
(pada kementerian sosial menjata- 
'kan, bahwa banjak dari djanda2 pe 
rang itu mentjari 
djalan pelatjuran, perdagangan ge- 
|lap, penjelundupan serta perdaga- 
ngan obat2 terlarang. Dikatakannja 
lagi, bahwa kantor tsb hanja mem- 
punjai 600,000 Hwan (— £ I .200) 
untuk keperluan pemeliharaan djan- 
da2 perang, dan disamping itu ka- 
nja ada dua buah asrania untuk 
(kaum djanda jg. diusahakan oleh pe 
merintah, masing2 bisa menempat- 
kan 430 orang djanda. Para djania 

jitu ditempatkan disana setjara ber- 
| giliran. 1 
.Keadaan para djanda itu, kata 

djurubitjara2 itu seterusnja, djuga 
memberi akibat kepada kira-kira 
510.000 orang anak, jang digen 
dong dibelakangnja atau duduk 
bersila disampingnja. Baru ini ke 
menterian sosial melakukan kam 
panje untuk mengumpulkan der 
ma guna menolong mereka. Pe 
merintah mengharapkan akan da 
bat mengumpulkan kira2 48.800 
Hwan (£ 976,000), tapi kam- 
pang itu rupanja berachir dengan 
egagalan. Penduduk Korea Sela 

tan pada umumnja pada menderi 
ta kelaparan dan kehantjuran se 
bagai akibat peperangan dan ka 
rena itu tidak mempunjai apa-apa 
jg dapat diberikannja guna mem 
bantu saudara2 setanah-airnja jg 
sedang dalam kemelaratan. Ke- 
menterian sosial berusaha pula 

baru 
bagi djanda2 itu. Tapi. perang 

bihan wanita, sehingga sangat   NJ. S., isteri Waker Kehutanan 
Soekolilo, Kajen Pati tlh hamil Ik. 
7 bl. dan habis mengadakan se- 
lamatan mitoni. Pemeriksaan Bi- 
dan nj. Sosep mengatakan pula 
adanja kandungan tadi, hal mana 
pun dirasakan oleh nj. S. Baru2 
ini ternjata perut njonja S. tadi | dja. “ 
mendjadi kempes dan tidak terasa 
lagi adanfja kandangan. Ketera- |- 
ngan Selandjutnja mengatakan, 
sesudah terdjadi demikian, kemu 
dian njonja S. datang bulan lagi 
jang mana tidak sampai terdjadi 
pada waktu ia mengandung. Ba- 
dannja kini langsing dan keadaan 
nja sehat. Peristiwa hilangnia baji 
itu dinjatakan, bahwa sebelum 
kandungan hilang, pada malam 
harinja nj. S. bermimpi perutnja 
digaruk-garuk oleh se'ekor kera. 

36 ORANG penderita peniakit 
kusta pada hari Selasa mulai me 
ngadakan "mogok makan selama 

mintaan kepada P.M. Inggris Sir 
Winston Churchill supaja dibatal 

"mendapat perlindungan 'atau pe- 

tipis harapan mereka akan dapat 
memperoleh djodoh. 

Kementerian urusan sosial me 
naksir ada kira-kira 1,440 orang 
djanda serta- anak2-nja jg telah 

kerdjaan atas usaha2 misi2 gere 

Bantuan 10.000 dollar 

tahun jang akan datang ini badan 
itu akan mengeluarkan 'sebanjak 
10.000 dollar untuk - keperluan 

nafkah dengan | 

anda Koreal| 
» 

se-sempurnanja 

Memang - margarine jang kaja 
vitamin dan lezat ini akan 
menambah sedapnja masakan 

Njonja, :     
menikmati 

  

  

| Korea-United States 'Founda-|. 
tion mengumumkan, bahwa dim   kesedjahteraan para djanda. Ba 
dan itu mengharapkan akan da 
»at membuka pabrik tenun besar 
dan suatu asrama pemeliharaan 
dianda dan anak2-nja. Baru ini 
markas besar polisi mengatakan. 
bahwa penderitaan para djanda 
perang adalah sebab jg terutama 
akan bertambahnja pelatjuran, | 
perdasangan gelap serta kedjaha | 
tan dikalangan anak2. Pihak poli 
si mengatakan. bahwa penielidi- 
kan iane dilakukan “baru 'ini me 
nund'ukkan, bahwa dari kira-kira 

kan putusan memindah mereka | 300.000 rerempuan latiur, sadis? 
ke suatu perkampungan baru bagi 
penderita2 penjakit tsb. Pemerin 
tah Cyprus telah mengambil ke 
putusan untuk memindah vende 
rita2 penjakit kusta tadi dari per 

nisht club,dan ..kisang”-di Korea 
Selatan. hampir 150.000 orang 
merunakan djanda perang. 

Pemerintah Korea Selatan seka 
rang sedang memberi makan ke   kampungan mereka, jang terletak 

dekat Nicosia, ke perkampungan ' 
haru iang terletak dekat Larnaca ' 
25 mil dari Nicosia. 

pada kira-kira. 3.600.000 orans 
penonnosi jang tak dapat mentiari 
nafkahn'a sendiri, dan- 100.000 
orang anak jatim piatu. 

        
T2—uupaauk 

PENGUMU 
  

  

Dengan djalan ini diberitahukan, bahwa menurut putusan rapat | 
umum para pemegang sero dari perseroan terbatas ,,N.V. Handel | 
Maatschappij Teng Thay” berkedudukan di Semarang, jang notu- 

| lennja ditetapkan dalam akte tg. 12 April 1954 no. 34 dibuat di- 
. hadapan Tan A Sioe, notaris di Semarang, N.V. tersebut mulai 

tg. 12 April 1954 telah dibubarkan (ontbonden). . 

Sebagai likwidatur telah diangkat tuan Mr. Tan Tjing Hak, adpo- 
kat di Semarang (Taman Purwodinatan 3b) dan seorang lain. 
Mereka jang mempunjai pindjaman (schulden) atau penagihan 
(vorderingen) kepada ,,N.V, Handel Maatschappij Teng Thay” da- 
lam likwidasi tersebut, diminta supaja membajar hutangnja atau 
mengadjukan penagihannja kepada tuan Mr. Tan Tjing Hak terse- 
but dalam 3 bulan terhitung mulai tg. pengumuman ini. 

Direktur ,,N, V. Handel Maatschappij Teng Thay” 
, 3 dalam likwidasi. 

    

- 

“Atraksi tambahan tgl. 15/4—1954 
21 

- 

—     MEP Untan 

  

     

  

   
    

KMP Sa Lia malam Djum at. PSB 
25 Permainan: BARONGSAY dan SI- 

LAT oleh HOO HAP HWEE KWANE 
(anak BANIIYA 
“MENONTON SAMBIL BERAMA 

    

  

   —Yanggal: 13 s/d 16 April 
DALE ROBERTSON — ROBERT WAGNFR — | 

: RORY CALHOUN : 

   
     
      dim. 

| »The Silver Whi Pp: Sebuah film Wild West jang penuh dgn. | 
|. tembak menembak | 

meat . 0 
# 

         

    
      

  

     
     

      

  

   

  

DIDJUAL : 
TANAH MILIK, Verp. nr. 3757 ada rumahnja dua jang 
persewaannja masing-masing Rp. 91.— dan Rp. 45.50 tiap 

bulannja, terletak di Pendrikan 42/44 Semarang. — Untuk 
keterangan lebih landjut diharap berhubungan dan m elulu 

tertulis dengan 

Tn. J. G. G. MENGES 
d/a Geo Wehry & Co., N. V. Semarang. 

  

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10056 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

- Rp. 25.— 5 

HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 

RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 

Manufactured by : 

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
Bisa dapat beli pada : 

World Famous Tabib Fachrudin 
14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Tabib Mawn, Tamblong 40, Tilp. 4941 Bandung. 
Universal Stores, Bodjong 613 Semarang. 
Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207.   
    

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
gakit seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 

ni Pu menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan uuak pan- 
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, 
ijantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10046 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—, 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 10X, 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

"Ybat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 
luruh Indonesia. 

AGEN - AGEN : : 
Jniversal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, P 
codjan 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- 
ongan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solos Toko Solo, Djl. So- 
irowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 

P 

An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
logia, 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 91, Tjirebon, Toko Obat 
Chian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
tou, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong. 
(yl. Pesuketan 60, Tiirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
semarang. s   

3 
h 
£ 
Ke Ru 

u wah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ........occococooooo. Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 25, — 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ........oooococoooroooWo. 2» 10.— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dar Kekolotan (bear as Daan AA II Rp: 20— &,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... melo 
Ibtt Dikin BERSIH OT Nita an NO NN AAN SAS Pan ea » 10.— 
Minjak Gatal. Rp. S5, Lalt EX26em Sebeinil sen anh emas enak ananan ». 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......ooococooo.oo oo » 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ........o.i.. no 
Obat kentjang manis .............. Ka Nan Pkn MANA Aa On Can aNe PA ep an » 50.— 
Obat sakit Entgok dan: Lina Ao Menko Lan aib anna » 25.— 
Jiat kentjtag. gamtah,. datah one U an gevenaan ida naa ata ara Saba 25.— 

cartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek : 

- 

    
MARGARINE 

. Palmboom mengandung banjak vitamin A dam 
D. Belilah hari ini djuga Palmboom dalam kaleng 
besar dan. pakailah Palmboom untuk hidangan 

dan masakan?-dapur — keluarga Njonja akan 
kemanfaatannja 

Lebih hemat bila memakai 
jang sedap dan seperti krim Ini sebab 
mengandung lebih banjak bahan? jang 
menambah kesehatan dan semangat, 

- 

Margarine jang dipakai isteri? bidjaksana. 

  

  

    
   

S7 

  

    PENGENDARA MOBIL: 

Hendaknja « djangan sekali-kali 
melupakan kenjataan ini 

  
    

  

  

  
raan   
mere 

dan kesedapannja, ' 

Palmboom 

A3 

  

  

"deni 

  

Praktek umum dan untuk anak2. 
Djam bitjara 5—6. 
Hari Raya, Saptu, Minggu tutup. 

  

ACHMAD 
ARIS 

Kalisari 10 — tilp. 2092.     
ME
MB
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Sekolah pi maker 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — SEMARANG 

Berdiri sedjak tahun 1940. 
Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktik Umum. 
Systeem : Frans - Amerikaans. 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- 
hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 
ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan. 

    

.
 

     
  

Kn Diseluruh dunia lebih 
| banjak orang berkenda- 

memakai 

Pena dari pada lain 

Sekarang tidaklah masuk 
diakal Tuan bahwa ban jang 

sangat memberikan kepuasan 

: “ kepada kebanjakan orang 

adalah ban jang Tuan harus 

   

  

   
    
   

          

ban 

     

  

| Untuk Semarang: 

'9 TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 3 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR” 
AUTOMOBIEL. 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia.   5 an 

  

MEMBERSIHKAN 
DAN MELINDUNGI 
'PENA-TUAN 
SELAGI.DITULISKAN    
    Parker Yuink 

SATU2NJA TINTA JANG MEMAKAI 

solv.x 

  

Kebanjakan kerusakan2 pena 
disebabkan oleh tinta murah. 
Hindarkanlah karatan, ter- 
sumbatnja, rusaknja bagian 
karet — pakailah Ouink jang 
memakai Solv-X. 
Ovink membersihkan dan me- 

7 lindungi, mendjaga agar tuli- 
Nat san:Tuan lantjar dan teratur, 

. Terdapat dalam warna2 jang 
Perwakilan Paberik: Bei tetap dan jang lepas glitjutji. . 

LAWSIM ZECHA & Co. N.V, ' 

  

   
a) Losman's Vigosen Tablets. 

terutama memberi tenaga 

cd Losmar's Leucorrhoea Tablets, 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d). Losmar's Syphilis Tablets. 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. e) Losman's Santal Cystol. 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitiin ). 8 Losman's Chocolate Laxat! ve pir, 1:1 Pe Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 

8) Losman's Hemorrhoids Pil. 
Amat mustadiab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

h) Losman's Calosion Tablets, 
Antjurkan riak. legakan napas, 

DD. Losman's Neuring Pil. « 
: Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
"D Losman's Anti Pollution Tablets, » 

Obat adiaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
k) Losman's Deafness Pil. 

Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 
D). Losman's Rheumatic Pil. 

Untuk sakit tulang entiok d.LI. sakit rheumatiek. » 
m) Losman's Antacid Powder. 

Buat sakit Ulu Hati. kelehihan asem, makanan tidak hantjur. 
in) Losmans Nier & Blaas Tablet, 

Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.. 

0 Tasman'e Bloodtonic Tablet, 
Mengandung Vitamin A B. CG. Untuk orang sakit baru sem: 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Toko-toko Obat Tionghoa, 

SENG 
me antaateunonama 

Terdanat di. semua 

Semarang: TEK 

  

| baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan 

bh Losman's Emmenagogue Tablets. 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan tidak tentu, darah kotor men gumpet, perut berasa sakit kurano | darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal Awas Perempuan hamil dilhrang minum. 

hilangkan segala batuk. 

  
1 

15 Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas 

lemah dan berpenjakit 
Rp. 12,50 

Rp. 12.50 

Rp. 12,50 "ag 

Rp. 12,50 

Rp. 3— 

Ro». 12,50 

Rp. 12,50 

Ro. 12,50 

Rp. 12,50 

Rv. 12,50 

Ro». 12,50 

Rp. 4.— 

Rn». 12,50 

Rn. 12.50 

TONG   
  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

obat istimewa, 
Sebotol Rp. 25.-— | 
SIKALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

cjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
4 PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Pp. 25— 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
(EKAN dan BERTJAHAJA) 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol # 

Rp. 10.— 
No HAIR CREAM untuk hilangkar 

Rp. 10.— 
PA rom HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Sebotol Rp. 10— dan Rp. 15.— 

Eng Ho Tong Pasuketan, 
Selamat, Tjirebon, 

Nusantara 9 (atas) Djakarta 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa “dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
mendjadi Kurang d.L.l. 

Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—, 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

(keterangan lebih djelas dalam doos). 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: 
Djokja dan Pekalongan, 
Toko Obat Eng 'Tay Ho 

Agar tertjapai hatsil baik de- 
ngan segala matjam pena, pa 

| 'kailah Parker Ouink. 

aa 7918-1 

S2 NO) 

  

"IG PHARMA" 

tenaga Laki-Laki, 

Sebotol Rp. 15.— 

rambut. Sebotol 

HARUS TAMBAH 1595 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BANDUNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA AGEN-A GEN: 

101, Magelang : 
R. Obat ,,KARUHUN” 

Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

- 

” 

  

  
 



    

  

PEP. 3 L-2- 105 “ia 

Gigi mendjadi lebih putih 
| : Bh / 

   

                

     

    

     

   

Memeriksa wanita h 
Menolong wanita | 
Praktek umum. 

Rumah: djam 7 

   

  

      

     

   

     

  

Bagaimanakah tjaranja? Itu tidak sukar, kalau 

mulai sekarang djuga memakai Pepsodent 

untuk menggosok gigi. Karena hanjalah 

Pepsodent jang mengandung Irium, jaitu 

suatu bahan mudjarab jang dapat mentjegah TN 

rusaknja gigi. Akan terbukti bahwa semua selaput jang 

melekat pada gigi akan hilang lenjap seperti embun kena sinar 

— matahari. Sesungguhnja, gigi akan tampak lebih putih 
dalam waktu 7 hari! 

YA 

' - » 
Ma 

  

Gehna 

: 

0033 

Ul 
Mengapakah Pepsodent begitu hemat? 

2 Pepsodent tidak mendjadi kering dan .... 

" sermam..sudab.rjukup unyuk sekali pakai. 
  

  

  

Njai beberapa sifat2 istimewa, a 
taranja sama sekali tidak berba- 
haja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4.50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
selurub Indonesia. Semua Agen2 

  

    

      
        

    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
        

        
        
       

  

Lagu-lagu jang terkenal. 

Oh, — Yaya Condios. 
Changing Partners C. O. D. : 
Green Eyes — Somebody's Crying 

Utiapan trima kas 
Atas meninggalnja 

R. A. Hardjomidjojo 

ih 
| Baru terima lagi: PIRINGAN HITAM | 

!         
  

  reel dan materieel dan karangan bunga, djuga mengantar- 

kan djenazahnja sampai di Rembang. Tidak lupa utjapan 

terima kasih pula kepada Dr. R. Soenarjo Said dan Dr. Lie 

  

  
  

  

harga sama. 
Honey Moon — Gambler's Ouitar | 

@ 8 £ z, 2. : , 

. Mentjari Agen" haru seluruh 5 5 : h pada tanggal 13 April 1954 djam 22.15 didalam usia 74 tahun: Dn And Tn remi an | 

Indonesia. : N.V. Manson, Ban Hong'Liong Co Ltd., Malaya Import Co. Kepada sdr2/handai-taulan di Semarang, Rembang, Pati, Dan masih banjak lagu-lagu lain, buktikanlah t | 

2 z Blora dan Purworedjo, dll jg telah memberikan bantuan mo- »P ARADISE'" Record Stores | 

  

55, PONTJOL, SEMARANG 

  

      
  

        

  

CITY CONCERN CINEMAS ("—— " 
     

   

an nngibea 1 | | ai 5 2 Giok Lien jang memberikan pengobatan selama R. A. Har- Ll " : 2. : 

INDR A INI MALAM D.M.B. ROY AL Loopvlakinrichting J0 paling modern jade eta, an tadi dibalas oleh Tuhan Jang Dapat Beli Tailor Sie Hwa 
  

5.00 - 7.00 - 9.00 (u. 17 tah.) BERBARENG 5.30 -7.30 - 9.30 

ISLAND of VIOLENCE 
—where the Mediterranean | Heri 

HYSOLES LOOPVLAK 
untuk Ban? Truck ukuran: 
700—20, 750—20 dan 825—20. 

DJAS HUDJAN matjam2 ukuran Dji. Mataram 463. 

Djuga sedia dari Imitasi wol 

TAILOR ,TJOAN” 

Maha Esa hendaknja. — 

Semarang, 15 April 1954. 
Jang berduka tjita: 

4 

Alamat jang tjotjok untuk Tuan2 

        
Kirimkanlah ban2 truck Tuan | 1. M. Hardjomidjojo. — Semarang , punja pakean. 

ran red with terror! j jg. sudah habis loopvlaknja akan 2. Kel. R. Hardjodimuljo ' — Semarang | Beteng 69-—- Semarang: 
  

  tetapi Canvasnja masih baik ke- 3. Kel. R. Kusnodiprodjo — Djakarta 

pada kami untuk mendapat 4. Kel. S. Sastrodiprodjo, Bupati Purworedjo RA 3 

      

    
    

    

I. ANGGUR OBAT KOLESOM. 

: 
| 5. Kel. Mr. Nasuko . — Djakarta — Ini Anggur Kuat terbikin dari 

3 Na PN ne | HYSOLES LOO PVLAK | 6. Kel. Mr. Soekartono — Djakarta Z2 Ten ensaN bat2 “Tionghoa jang 

RETURN af te | BARU | 7. Kel. Soekohardjo . — Padang berfaedah dan mahal, antaranja 

: ts f | 8. Kel. R. Mudjadi — Semarang KN an pan “Lila aangat 
     

    

Ini berarti sesuatu penghematan dari 6576. 

HN : VIC AN BAGIAN | LEE TE Da 

HN YOE SERVUENAN, Aramna| (Gtrengthening & 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 

shatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 

CORSICAN 
BROTHERS 

hard GREENE - Paua RAYMOND 

            Kidney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah  stroomverdelernja. — Ibarat 
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    1 : RS ana Sea 2 pinggang sakit, tulang linu, ke- 

Gilang-gumilang ! Penuh Sensatie! - Hebat!” Gempar! gr 3 cg maap ae Mam 1 atrngpan pala suka pusing, bernapas pen- 

Ne CA wa F KI G 3S rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- Sen aan 
1 ? aa .. T 5 si “3 Ba 1 

D.M ss (u-1 2 mi "3 us'a friendly kiss? yUR | 1 : : Na rupa-rupa penjakit Kan —an tua dil. Penjakit kelemahan Ht 

en Mr en ot 3 3 | s3 Naas 71 baek D Bum ini Anggur dalam sedikit 

Pyaar nova | ea ska it pipagang? suka Dee ma- |. KENA ANA Sem ah ata tan Kei 
L U Xx ag Pra) | 23 kan? kurang fenthhatan Saki ber- AN IRR sa sg hatan faedahnja. Baik untuk le- 

an : Se our friends. VI RGIN IA $ setubuh? kurang harmonisch dalam na dan perempuan, tua atau 

s00-200-9.00 : : | yumah tangssl kurang darah Adu | ) ANGGUR KOLESON P0 THAYT Bit perlu pagi peenpuan 
5 Gankeoek mebuuka mbk “siaraf. ma jang duduk perut, dan jang berbadan lemab, kepala suka pusing, 

D | | ta lamur, kuping berbunji duka pu- sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 

AKIBATNJA OMES tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- bunting. Perlu na pay ban tiukup agar badan ibu tinggal sehat 

jiuma | Ntah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- Gen: beji dalam: kandungan Dasa aa 53 
Data rang 1 fsiatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNBY PILLS jang da- | 3: ANGGUR KOLESOM SENG HWA. 5 Perlu diminum perempuan 
jang mendjadikan - | - Ipat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING sesudah: bersalin, -agar' tinggalaja: darah: dalam badan mendjadi: ber- 
Pertjintaan 19 | $& KIDNEY PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu gih, dan.ganti' darah baru. jang sehat, En angka mand jadi seger, pie 
jang memikat AC, kesehatan : nambah air susu- ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 

3 , 2 : rempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
dan berbahaja ! (0g Agen Semarang: Toko HWAY AN TONG Gg. Warung 3 an Miudikan. 

KOTIAK! LUTJU! HB Pusat Pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat: Rheumatick 
aa DE “3 , : Djl. Songojudan 14. Teip. 2028 U dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 

31 MP 3 Lang Pn : : 3 SURABAJA kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
  

  
 HARY J0 Mg, 5 5 : Pa, La ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 

f T 5 : segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
, menang i - DK. lang, urat2 dan laig2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 

5 2 " “ 2 £ » : aa -——— || ANGGUR OBAT KUAT KOLESOM No. 1 .FIE MIN St pi 3 Ban Late menu da MARIA GRACIA FRANCIA | EVELYN KEYAS dim : Pa eU Oa an 
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mama Hendaklah Tuan”, Njonja?', Pemuda, Pemudi, tinggal tetap muda? Agen: ,TEK SING TONG”, Semarang. 

GRAND INI MALAM PREMIERE (. 13 tah) Minumlah, selalu Anggur KOLESOM ,,FIE MIN” No.1 membikin kuat, sehat dan @jahaja tetap muda!!! " 8 . 1 
5.00 - 7.00 - 9.00 LILIAN DIZON — POGOG-TOGO — 5 : Anggur KOLES OM »FIE MIN” telah dibuat dari akar'an tumbuh'an sari anggur jang masih segar dan KOLE- : , : 2... ALFONSO CARVAJAL — OSCAR DEL ROSARIO Pen IN kelas satu,"serta obat'an pendapatan paling baru, jang dapat melipat gandakan kekuatan dan kesehatan Nafsu Besar Tenaga Kurang! 

. »sPULAU | 1 N GK ANTOs : 2 Anggur KOnaOM, »FIE MIN” jang segan sep cal 3 seluruh Indonesia sadjak sebelum perang dunia ke II jang NA Pe | : 2 IN Sa Tana PN AN £ : alu, telah banjak sekali terima surat pudjian dari segala pendjuru di Indonesia. . jaki ' 'ENTIE. Tanda-tai 
Pbiliping film. berbahasa Indonesia penuh sensatie — gempar ! ISTIMEWA untuk lelaki jang sudah tua baik pun ln ea napsu birahinja kura ng i 2 t Pen at akan ar arah Maka Fu. Natan Naa pa Pe Aa ONE basi LI : Naat I lak Jua bai jang nap 1 ja & kuat terutama bagi. orang mu t njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
sean PEnah na se Jain dari pada lain ! da jang Hg menik ah aja merasa Apps lemah kerna sering plesiran dengan perempuan, hingga menimbulkan Ec! rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 

Ro KY II MALAM PENGHABISAN a17 tah) rupa pena £ Tae 1 Hn makan, zenuw-lemah, muka putjat, badan kurus, serin g2 kentjing pinggang pegal, sakit ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
500 TOOL UR Dip : nier, mata berkunang-kunang, kuping berbunji, badan selalu tjapai, sering mengeluarkan air manik, kurang darah, sakit berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 

: : de SUN PIPIH — JOSE LANTUA : rheumatiek, dan 'lain-lainnja. : OBAT. JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL" 
. , ak d. ENDANG — :: SUMIATI — R. Ng 1 Bana na na atas pa jang Pa selalu kurang segar, badan lemah, tak suka makan, da- Special Buat Laki2 harga per botol ai Rp. 20 

pa $ ND : : 3 6 3 3 £ S € ti, £ Ee Sa PSA TNO Aa on ena ne0c0coco.oocomo.. . - Naga 3 A J ANG DIBU ANG & A J ANG PF Kg Nada en Kanaan “ Opa han peranakan dingin, kaki tangan pegal, Peng bulan perut sakit, sering »OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol Pap LA 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 s......o.oo. Pee an es ». 10.— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10075 tidak luntur. 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15-—, Rp. 20—, Rp. 30.— dar 
Rp. 50.— per botoinja. 

Besok malam 
S3 220 si 29 pemberian slamet di waktu harian kawin bila digunakan dalam pesta, tentu menggembirakan se-   

LAU ENGKANTO 29 Ini anggur harum baunja dan enak rasanja, selain boleh di buat sumbangan, lebih pantes di buat 
mmamandana na muanja penghadiir.       
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ge jiu Ai 23 5 » ketjil Rp. “4.50   
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Film Tiongkok Bahasa Kuo Yu. ee At Ll dengan Operasi TONG). Semua penjakit di Obatin i baik. ilm Tiongkok Bahasa : Gang Warung No. 10 — Telp. 2183 SEMARANG (Indonesia) 1 Gedia obat ce Maa Ban Ma Ap Rp 
| R E xXx : IP, Aa Aa |. Agen Djawa Timur: Pe Buat Ne sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

| 45 7.00 9. L ex AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ........ 1 301m 
: 2”? NN Handel Maatscha 1 TJIE M ” AKSOZA sakit berbahaja untuk Hoa yA ek dah sThe Ouiet Man 29 Saabaah Mn UTUNAN “code recoegesggsaga ga 100.m— 

John WAYNE — Maurcen O'HARA Songojudan no. 1 SURABAJA. SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier c....)” na   NOHAIR. Obat hilangkan rambut WNA ES EN UI 10.— HOME DOCTOR RBAMADY, istimewa obat 'untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat j 
Rp. 10.—, P mandjur p. botol 
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