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Im | dalam perundingan dengan rekan : 

konperensi 
ponakan 1 

Ikat Tante Uan ta 
1.  Diadakan satu perdjandjian 

non-interyensi dalam perang. Indo: 
China, '“ 2. Diusahak rjipranje 
satu suasana jg memungkinkan ad 
adakannja perundingan untuk per- 
damaian: 3. Konperensi Dienewa 

    

ikan pembitjara- 
sendjata di Indo 

harus menomor s 
an -soal gentjaran 
China: 4. Perantjis harus member | 
kemerdekaan penuh pada Indo Chi- 
na (Vietnam): 5. Perundingan lang- 
sung tentang Indo China harus “di 
adakan oleh pihak2 jg terutama ber 
sangkutan. Tana Hei kasta 

Demikianlah, maka dalam pembi- 
tjaraan dengan ,,Antara”. Menteri 
Luar Negeri Sunario - menjatakan 
bahwa saran2 nomor 1, 2 dan 4 se-| 
perti tsb' diatas adalah suatu keharu 
san sebagai sjarat penjelesaian mz- 
salah Indo China. Mengenai sarar 
nomor 3 Menteri Sunario menjata- 
kan, bahwa djuga soal Korea haru 

   
       

  

diberi perhatian jg sama  besarnj: 
dengan Indo China, . sebab kedu: 
masalah itu ber 1. satu ca 
ma lain dan penj n satu diar 
taranja akan mempengaruhi jg :ain 

Achirnja Menteri Sunario atas pe: 
tanjaan mendjawab, bahwa dengan | 
goodwill jg baik dari semua pihak 
jg bersangkutan dapatlah diharap- 
kan, bahwa saran? jg sanga, pen- 
ting untuk mentjapai perdamaian se 
perti tsb diatas tadi pasti akan da 
pa, dilaksanakan. (Antara) : 

—————       

   

nand Moulier tulis dari Djenewa se. 

mel .Fire Di Indo-China? | 
On Pera Dunia Kelar 

SESUDAH KONPERENSI 3 ' bukaannja jang chusus 
geri 3-Besar Bar: K 

| soal: Pertama, sebuah 

? Para menteri 3-Besar Barat 
tadi telah menjetudjui politik ber 
sama jang akan mereka djalankan 

mereka dari Sovjet Uni, Molotov, 
da | dan pada achir perundingan an 

tara menteri L.N. 3-Besar Barat 
tadi diumumkan bahwa menteri 
L.N. Perantjis Bidault akan meng 
adakan pembitjaraan tersendiri 
-dengan Molotov. hari Selasa (ke 
maren). , tak 

Molotov mula2 menerima baik 
undangan Bidault untuk mengada 
kan perundingan antara menteri | 
L.N. 4-Besar pada malam Selasa, 

   
        

pada saat ini masalah In donesia 
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“Djenewa mengadakan sidars pem| | 
(bari, maka menteri2 luar ne- | 

2 berun 
ja 

Inggris tampaknja sangat berhati- | 
bati dan Inggris menandaskan supa- 
ja djangan sampai diambil keputu- | 
san2 setjara tergesa-gesa, apapun 
djuga jg akan terdjadi, Inggris ha- 
rus mengingat akan sikap India dan 
Birma. India telah menjatakan si- 
kapnja, ialah dengan kerasnja rne- 
nentang setiap idee untuk memben-| 
tuk Pakt Pasifik. Berbagai2 matjam| 
pendirian itu telah dibitjarakan pan 

    

          

      
      
      
    

      

    
      
        
   

        

— Suhandro Ser han Surat Keperiizjran — 
Ketua dari Presidium Soviet Terungei dari USSR, K. FE. Koroshiloy, se- 
dang mengrima duta-besar jang berkuasa penuh dari Indonesia Dr. Soe- 
bandrio di Kremlin, jang Sebageimana kelihatan dalam gambar ini sedang 

menjampaikan surat2  kepertjajaannja. 
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. 
  

djang-lebar oleh para menteri 3 Be 
sar Barat dan beberapa matjam «a 
lah paham telah dilenjapkan. . 
Walaupun. 3 Besar Barat telah 

membawa pintu bagi perundingan 
antara Bidault dan Molotov, namun   tapi kemudian ternjata bahwa ia 

tidak datang...... 

: Molotov diharapkan ta- 
warkan djasa2 baiknja. 

Molotov. malam Selasa tak mau 
menghadiri perundingan dengan 3 
orang rekannja dari Barat, karena 
menteri LN RRT, Chou En Lzsi, ti- 
dak diundang pula. Tetapi kemudi- 
an ternjata bahwa Molotov tidak 
mengadjukan sjarat supaja dalam 
rundingan Selasa Chou Ep Lai ha- 
lir pula. Wartawan politik AFP Fer- 

terusnja, bahwa menurut. dugaan 
Molotov akan menawarkan  djasa2 
baiknja untuk menghasilkan peng- 
hentian tembak-menembak di Indo- 
china. Akan tetapi, pihak Barat me 
rahasiakan pokok pembitjaraan utk. 
hari Selasa (kemaren). Malam Sela 
za 3 Besar Baras membitjarakan dju 
ga soal memperbesar pemberian ban 
tuan ke Indochina, andaikata ha! 
ini hanja akan dapat menjelamatkan 
Dien Bien Phu. : 

— Amerika sudah siap 
   

  

  

  

  

  

Tidak Diusir Dari Indonesia|" 
Tapi Visanja Sudah Habis Batas-Waktunja 
20... Dan Tidak Diperpandjang EA 
PEMERINTAH INDONESIA tidak 

n ng 

   

| waktunja dan oleh 'pemerintah diperpandjang tempo berla 
“kunja. Demikian dis ahkan oleh kalang tersebut. Dalam « 

ada itu Menteri an Dr. F. L. To menerangkan, bah | 
5 lar masuknia wakil2 per dagangan | jepan dan menjuruh 
semua pengusaha2 Djepar" jang kini ada « Indonesia supaja 
meninggalkan Indonesia, adalah merupakan suatu tindakan jang 1 

| tidak baik dan diluar persahabatan jang tidak mungkin sekali | dilakukan oleh pemerintah Indo nesia, | 
Oleh Menteri Tobing selandjut | Lx - 

  

Djangan Turut 

jar Di 
Indo-China! 

. PPerantjis Tak Akan 
—. Menang: Kata Senator 

—. Edwin Johnson : 

  

    

  

    

  

     
Ia mengat 

ran2 dewasa 
kan pasukan 
china dengan      
diperhitungkan 
belu zk 

   

   

  

    

    

diminta pada | 
guna risiko2 jang 
perhitungkan. 

Lebih djauh menurut 
mengatakan bahwa Perantiis 
semua sekutu2nja, ketjuali Amerta 

  

     
   

  

Wakil Pengusaha Djepa 

D'zpang dari Indonesia seperti jang telah dikabarkan oleh U.P. 
dari Takio. Demikian didapat keterangan dori kalangan Kemen- 
terian #uar Negeri. Visa pengusaha2 Djepang itu sudah 

nesia adalah kabar bohong bela 

| Tokio 

di | tah dalam hal ini tidak begitu sadja 
.imemberikan visa kepada 

3 lig akan masuk ke Indonesia, tetapi 
n dalam hal ini sudah tentu 
orang2 Djepang jg dianggap oleh 

        
   

  

    

perensi, supaja " dengan 
adakan penghentian tembak-menemn 
bak dalam perang Indochina. RRT 
dan Sovjer 
pastikan akan “menawarkan djasa2 
baik mereka untuk 
penghentian tembak-menembak. 

Sovje, Uni akan mengusulka, supa 
ja perundingan penghentian tembak 
menembak tadi dilakukan di Indo- 
aa, oleh komandan kedua belah 
pihak, day djangan “oleh deiesasi2 1 : 5 : Otak Lonporens Djenewa. Mak-| Pada Senen sorenja Radford me 
sudnja ialah supaja "beban jg harus 
dipikul oleh delegasi2 tadi djangan 
“dipertambah berat lagi. 

anggo- |. P Betah Mein 5 buah soal | Nannja. kembali ke Washington. - 
Liang mungkin sekali akan diadju 
kan dalam. perundingan - ,.cease sama. | 
De ah Pl ialah soal | Sementara itu kalangan “jang 
Fobat2-an dan 
agat dibutuhkan itu oleh pasukan? 
Uni Peranfjis jang ada di Dien 
Bien Phu, Soal ini disebut2 dalam 
sebuah statement jg dikeluarkan 

mereka belum berhasil djuga mene 
mukan tjara2 supaja dapat menga- 
dakan hubungan dengan Chou En 
Lai. Jg mendjadi soal sekarang ia- 
lah, apakah Chou ingin mengada- 
kan hubungan tadi. 4 

RRT-Sovjet alian wsul- 
kan cease fire di Indo 
China? 2 NE 

Sumber2 - RRT di Djenewa ma- 
lam Selasa mengemukakan “ bahwa 
para menteri luar negeri RRT dan 
Sovjet Uni akan ' memadjukan se- 
buah usul dalam suatu perundingan 
tersendiri di Djenewa, diluar kon- 

segera di 

A.F.P. MENGABARKAN 

Indotjina aengan mengerahkan 

oleh kedua pemerintah tsb. di 

Di London, laksamana Arthur 
Radford, ketua gabungan kepala2 
staf Amerika Serikat, telah meng 
adakan pembitjaraan2 dengan ke 
pala2 staf angkatan perang Ing- 
gris, jaitu dng laksamana muda 

ir Rhoderick McGrigor dari ang 
katan laut, marsekal Sir John 
Harding selaku kepala staf umum 
dan marsekal udara William Dick 
son. Sesudah mengadakan perte- 
muan dengan kapal2 staf tersebut, 

Uni hampir dapat di 

mengusahakan 

Menurut sumiber2 tadi, RRT dan 

ngadakan. pembitjaraan. Jangsung 
dengan- perdana menteri Inggris 
Sir .Winston - Churchill. Menuru 
rentjana, pada malam Selasanja 

.D aja penarik besar bagi Radford melandjutkan perdjala- 

Amerika minta aksi ber 

Amerika Tj 
Desak Inggeris Spj Setudjui Intervensi- 
Bersama Inggr.-A.S. 
Radford Temui Churcbill Sendiri— 
Inggeris Njatakan ,,Emoh” — Lebih Suka 
Menunggu Perkembangan Djeneva Dulu 
Amerika Serikat kini sedarg men 
Supaja menjetudjui suatu injerven 

angkatan laut. Menurut berita itu, 

para menteri luar negeri Inggris dan Amerika sedang menghadiri | konperensi perdamaian Timur Dj auhu 

       

mengetahui di Paris menjatakan, 
bahwa pemerintih Amerika Seri- 
kat tidak puas dengan 'hanja per 
njataan setudju sadja dari pihak 
Inggris atas intervensi Amerika 

"perawatan, jang sa- 

nja hari Sen@n petang di Diene- | Serikat di Indotjina. Amerika Se- 
: Wi. BR in — #rikat kabarnja hanja mau meng- 

Marathon konperensi un- |adakan intervensi di “Indotjina 
ie tuk:tjegah perang dunia. | apabila Inggris” djuga berbuat 

:- Menurut: keterangan jang di | demikian dalam suatu ,,aksi ber 

mengusir 

   

nja dinjatakan, bahwa pemerin- 
tah dalam hal ini belum pernah 
ambil putusan, bahkan pembitja- 
raan2-pun dalam hubungan ini 
belum pernah diadakan, sehingga 
tersiarnja berita2 jang antaranja 
mengatakan, bahwa pemerintah 
telah mengambil keputusan untuk 
melarang masuknja orang2 Dje- 
pang dan menjuruh pergi pengu- 
saha2- Djepang jang ada di Indo- 

ka. Bertia2 tsb. dilantjarkan dari 
karena melihat seretnja 

djalan2 perundingan jg diadakan 
antara Indonesia dan. Diepang | 

perdjandjian perdagangyn biasa, 

Mengenai penolakan terhadap 
pemberian visa pada orang2 Dje 
pang oleh Menteri didjelaskan, bah 
-wa sudah selajaknja kalau pemerin 

siapapun 

kepada 

pemerintah berguna bagi pembangu 
nan dan perkembangan negara Indo 

peroleh dari sumber2 jang mem- 
pu 

“RRT pada malam Selasa, tudjuan 
#langsung daripada diplomasi RRT 

| saian konperensi2, sebagai usaha 

'- Kalangan2 di Djenewa jg mem- 

baik dalam hubungan ganti keruf- 
gian perang maupun dalam hal : 

sama menjokong Perantjis.” 
jai. hubungan dengan delegasi 5 Pa 

eh am “Sela Fa Sjarat2 jang dituntut 
Amerika. - 

Menurut kalangan itu, untuk 
mengadakan intervensi di Indo- 
tjina, Amerika Serikat mungkin 
akan mengadiukan 3 sjarat, jaitu: 

1. diumumkannja persetudjuan? 
mengenai penjelesaian kemerdeka 
an antara Perant'is dan pemerin 
tah Bao Dai: 2. pernjataan Peran 
tjis untuk melandjutkan pepera- 
ngan di Indotjina, 3. pernjataan 
bersama jang ditanda-tangani oleh 
negara2 anggota Pakt Anzus 
(faitu Amerika Serikat, Australia 
dan New Zealand), Inggris, Peran 
tis dan beberapa negara Asia 
Tenggara lainnia mengenai poli- 
ik bersama terhadap Asia Teng- 
zara dan mengenai keteguhan hati 
mereka untuk menentang tiap? 

mendapat sokongan Sovjet 
Jni itu, ialah supaja dilangsung 
kan ,,maratkhon konperensi”, rang 

“ntuk: mengelakkan Perang Du- 
ne Sumber2 RRT Pan 

, walaupun marathon konpe- 
rensi di Korea itu tidak berhasil. 
namun sefidak2-nja usaha2 tadi 
dapat mentjegah terdjadin'a per 
tumpahan2 darah seterusnja. 
" Kesempatan bagi RRT 

supaja diakui Barat. 

perhatikannja menduga bahwa So- 
vjet Uni akan mengulangi taktik? 
ig mereka dijalankan ketika konpe- 
rensi Berlin dan akan menghadap- 

kan negara2 Barat sedjumlah usul, | m £ | 
ig membutuhkan  djawaban ja” Pintjaman komunis. 
atau ,tidak”. Menurut dugaan, RRT j Kesibukan2 di Wash- 
akan mempergunakan setiap kesem ington. 
pa'tan untuk menundjukkan bahwa Dalam huftungan ini dikabar 
dalam konperensi di Djenewa ini,| kan dari Washington, bahwa 

RRT-lah js mendjadi negara Asia| Dewan Keamanan Nasional Ame 
ig terpenring. ".. #iika Serikat, jaitu badan penase- 

1 AE ana 1at presiden jang tertinggi dalam 
urusan politik -luar dan dalam 
negeri, pada hari Kemis ig akan 
datang akan bersidang di ,,Ge- 
dung Putih”, antara Jain untuk 
membitjarakan kemungkinan pe- 
ngiriman kesatuan2 angkatan uda 
ra dan angkatan laut Amerika 
Serikat ke Indotjina. Pun dikabar 
kan pula, bahwa presiden Eisen- 
hower sementara itu akan her- 
usaha untuk mendapatkan perse 
tudjuan kongres bagi kenerluan 
intervensi di Indotiina itu. 

Inggris tak bersedia ikut 
serta. 

Kruschev 
Peringatkan : 

Bila Kaum Kapitalis 
Menjerang Akan Uiba 
las Dgn Tjara Jg Sama 

SEKRETARIS pertama sentral 
komite Partai Komunis Sovjet 
Uni, Nikita Khrushchev, pada   nesia akan diberikan - visa seperlu- 

Inja, sedangkan  permintaan2 biasa ' 

(sudah pasti akan &@ipeladjari dengan | 
Kk ' setjara zeliti satu demi satu. ! 

(Antara). 

Aye 
U. U. Pemilihan 

Dar un. 

Umum Akan Di- 
robah 

Dari sumber resmi Saga 
rangan, bahwa Menteri Pertahanan 
baru2 ini telah “menjampaikan kera 
da kabinet suatu rantjangan un- 
|dang2 untuk merobah Undang2 Pe- 
imilihan Umum No. 7 tahun 1953. 
Perobahan jg diusulkan itu ialah   Serikat, tahu bahwa  Perantfis tak 

akan mungkin “menang di Indoci- 
na. Sambil menjerang kolonialisme 
Perantjis di  Indochina, Johnson 
memperingatkan — bahwa sekutu? 
,dunia merdeka” di Eropa dan Asia 
tidak akan menggabungkan diri pa 

Indochina 

  

   
   

    

      

da Amerika Serikat « 
karena mereka tahu 
ngen Indochina hu. an 
agresi komunis. Mer tahu bahwa 
tencga2 jg melawan kolonialisme Pe 
rantjis di Indochina adalah benar 
dan adii, (Antara). Nan 

  

mengenai pasal 110 jg menentukan 
pedjabat2 mana jg tidak ' mempu: 
njai hak untuk dipilih  mendjadi 
anggota DPR dan Konstituante, 
Didapat keterangan, bahwa pero- 
bahan tsb tidak berarti penghamba 

tan djalannja pemilihan umum 'oleh 
karena bukan. prinsip daripada un- 
dang2 itu ig dirobah melainkan teh 
nik perundang2annja. : j 
Kemungkinan ada, bahwa djuga 

Panitya Pemilihan Indonesia akan 

| katakan, bahwa bila kaum kapi- 
z 

hari Senen menerangkan dalam 
sidang Dewan Bangsa2 Soviet 
Kertingg, bahwa apabila kaum 
imperialis memprovokasikan sua- 
tu agressi baru, maka itu akan 
berarti kalahnja kapitalisme. Di 

United Press mengabarkan 

beritahukan “kepada 4 
(kat, tidak bersedia ikut serta dalam 
sesuatu . intervensi" bersama dalam 

rang ini. Berita (ini diperkuat 
berita AFP dari Londop Ig menga- 

takan, bahwa 

talis menjerang, maka serangan 
itu akan didjawab dengan tiara 
jang sama. Dalam hubungan ini 
ia mengingatkan sidang kepada | 
nasib jang pernah. dialami oleh 
Hitler dalam perang dunia II jg 
lampau. t 

binet Inggris dalam sidangnja pada 
hari Minggu tetap mempertahankan 
sikap menunggu dulu sambil meli 

rensi Djenewa. Selandjutnja Khrushchev me Sikap watt and see”. 
ngemukakan, bahwa kini negara2 
imperialis . makin banjak ingin 
berdagang dengan negara2 demo- ag aarUi 
krasi, meskipun pembesar2 Ame hari Minggu, suatu sumber jg me- 
rika, terutama sekali menteri luar | ngetahui di London menjatakan, 
negeri John Foster Dulles, tidak bahwa jg dibitjarakan dalam sidang 
ingin melihat perkembangan ke- kabinet itu sebenarnja ialah soal 
arah itu, Dalam pidatonja itu ' apakah pembentukan pakt aksi-ko 
Khrushchev selandjutnja mengri- / lektif  (aksi-bersama) di Timur 
tik birokrasi jang terdapat dida- ' Djauh akan dilakukan sekarang dju 
|lam  organisasi2 perekonomian ' ga atau menunggu dulu perkemba- 

ertanian,Sovjet dan mengandjur ngan dalam  konperensi  Djenewa. 
tan perbaikan administrasi dari Pendirian jg telah disetudjui dalam 
pada Kholzoz2. dan  Sovkhoz2, sidang kabinet itu menurut kala 
perobahan .tjara2 bekerdja - dan 
perluasan usaha2 ' memperbesar 

dang darurat kabinet Inggris pada   
  memadjukan usul2 perobahan jg se- 

. demikian itu, (Antara), 
pada pembentukan pakt persediaan dan perbekalan. e 

. nan Asia Tenggara, (Antara.) 

u 

ansanewsi veo 

dari 
Djenewa, bahwa Inggris: telah mem |" 

Amerika Seri- 

perang Indochina pada waktu seka 
oleh | 

meskipun ada teku- 
nan dari pihak Amerika Serikat, ka 

ari Kawan 

Di Indo-China— 

DARI Paris, bahwa pemerintah 
Uesak kepada pemerintah Inggris 
Si bersama Inggris/Amerika di 
kesatuan2 angkatan udara dan 
soal ini kini sedang dibitjarakan 

London dan di. Dienewa, dimana 

  

  

Bantulah "2 

DOMPET MERAPI 

Aa 
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Dgn Atom Djuga 
P.M. Malenkov Mengulangi Lagi Bahwa 

Berdampingan Dgn Adakan 
Rivahteit Dlm .Soal2 Ekonomi 
PERDANA MENTEKI Sovjet Uni, (Giorgi Malenkov. hari Sex 

nin mengutjapkan sebuah pidato jang pandjang dalam Dewan Bang- 
sa2 di Moskow. Ia berkata bahwa Sovjet Uni masih tetap bersedia untuk masuk kedalam Pakt Atlantik dengan sjarat2 tertentu. Ditam- 
bahkannia bahwa kapitalisme dan sosiahsme Sangat mungkin utk. 
h-aup berdamp.ngan setjira damai, sedangkan bersama itu menga- 
dakan kompetisi dalam lapangan ekonomi. P'dato Malenkov ita di- 
utjapkan selama s'dang Sovjet Tertinggi dewasa ini didalam Dewan 
Bangsa2. 

a 

takan bahwa hal itu bersama  de- 
ngan pembentukan Tentara Ercpa 

akan suatu bahaja besar. Di- 
nja bahwa dalam th. 1939 
gan agresi setjara langsung 

Ikan terhadap Belgia dan Pe- 
Gan bahwa pada waktu ini 

Mengenai rentjana2 pertanian 
Malenkov berkata bahwa renija- 
narentjana ini hendaknja diorga- 
nisasi sedemikian rupa guna men 
djamin hasil2 jang lebih baik da 
iam lapangan ini. Ditambahkan- 
nja bahwa Partai Komunis Sov- | sekali lagi bahaja serbuan dari Dier- 
jet Uni kini sedang melakukan ' map itu' terutama mengantjam 
pukulan jang menentukan terha- | 1 Ia “berkata, bahwa pakt2 Pe- 
dap birokratisme dan kebiasaan2 | Hs-Soyjet dan Inggris-Sovjet te- 
lain jang dapat merugikan pereko | lah anda tangani dengan darah 
nomian negara. Dikatakannia bah | dan tidak dapat dipatahkan. 
wa. Partai tersebut telah memutus ' 
kan untuk mengadakan perobah- 
an-perobahan guna menjederhana 
an pekerdjaan? kementerian2 dan 
untuk meningkatkan taraf peng- 
hidupan rakjat dalam suatu perio 
de jang menurut perbandingan 
singkat sekali, jaitu selama dua 
atau tiga tahun. 

   

  

   

     

  

  

rantj 
   

     Cit 

Selandjutnja ia berkata bahwa Sa- 
vjet Uni jakin bahwa usul2nja ten- 
tang keamanan kolektif jang dima- 

Tentang perdagangan luar 
negeri. 

Selandr-.uja Malenkov menvuat 
kan, bahwa dalam waktu jg. 
ini ketegangan internasional Jah 

ACT Z2 
tai ts   ingat keadaap pemerintah tsb lebih 

suka menunggu dulu perkemba- ' 
ngan2 dalam konperensi Djenewa. 

Pun pemerintah Inggris tidak per 
tjaja, bahwa keadaan di Indochina 
dewasa ini sungguh2 sudah tidak 
mengandung sesuatu harapan lagi. 

Sedang meraba-rkba. 
Menuru, kalangan tsb, sikap ing- 

gris pada saat ini ialah tetap meme 

lihara solidaritet Barat, akan tetapi 
bermaksud untuk segera mengam- 
bi tindakan -jg positif “di Timur 
Djauh. Kalangan. itu menjatakan, 
bahwa untuk menentukan tindakan 
1g sekiranja perlu diambil nanti, “pe 
merintah Inggris kini 'sedang-mera- !- 
ba-raba ke 3 djurusan, jaitu: - 

    

  

tidak diundang) 
  

isi nt Attlee s 
untuk mengadakan pertukaran fikk 
ran dengan  Churchill pada hari 
Minggu itu menurut kalangan itu 
adalah suatu petundjuk penting, ka 
rena djika diputuskan untuk segera 
mengadakan intervensi bersendjata, 
Attlee tentu tidak akan - diabaikan | 
sadja, 2. dikalangan negara2 Com- | 
monwealth, terutama sekali negara2 | 

Commenwealth . di Asia: 3. dalam 
lingkungan potensi militer Inggris: 
pemerintah Inggris menuru: kala- 
ngan itu sedang: menjelidiki kekua- 
tan militernia, suatu hal jg ternjata 
dengan hadlirnja kepala2 staf ang- 

katan perang“ dalam sidang darurat 
kabinet pada hari Minggu itu. 1 

: (Antara). | 

  

Mosi Tjikwan 
Hari Kemis Akan 

Dibitjarakan - 

DENGAN SUARA 66 mela- 
wan 60 sidang pleno “Parlemen 
erbuka hari Selasa telah menolak 
'ermintaan pengusul mosi 
wan cs. supaja usul mosi tsb. di 
ditjarakan sesudah parlemen re- | 
tes. Dengan ditolakrja perminta 
an itu maka usul mosi tidak 
pertjaja atas kebidjaksanaan Men 
teri Perekonomian itu akan dibi- 
#jarakan pada hari Kemis. 

Alasan pengusul. mosi agar usul 
mosi itu dibitjarakan sesudah reczs 
karena hendak. mempeladjari lebih 

dulu keterangan Menteri Perekona- 
mian jg diberikan dalam sidang tgl. 
20 April, lagi pula karena menurut 
putusan . Panitya . Permusjawaratan 
hari Djum'at jl. tidak akan diada- 
'kan perobahan atjara. 

Dalam membitjarakan penempa- 
tan atjara ini, maka permintaan pe- 
ngusul mosi agar mosinja dibityara- 
kan sesudah reces mendapat soko- 
ngan dari fraksi. Pemerintah jakni 
P.R.N., sedangkan fraksi Nahdlatul 
Ulama petjah, (ada jg menjokong,: 
ada pula jg tidak). Demikian ,,An- 
tara”. 

a 
mi 

  

jat. 

perhatian jang sangat besar terhaday 
(perluasan perdagangan antara So 
.Gengan -negara2 tsb. Ditamba 
nja, bahwa Soviet Uni mendia 

 djalankan 

maupun tak menguntungkan 
mereka. 

Sbermat untuk “memperkembangkani 
.perdagangannja dengan semua 

|Kat dinegara tadi dan bahwa 

tampak mendjadi reda sebagai ha- 
sil dari usaha2 pembela2 perdamai- 
an diseluruh dunia. Dalam pidato 
itu. Malenkov duga menundjukkan 
persahabatan jang kua: antara Sov 
let Uni dan negara2 demokrasi rak- 

  

Mengenai perdagangan dengan 
mua negara2,  Molenkov menj 
kan bahwa Soviet Uni mentju         

   
   

se- 

perdagangan luar negeri jang t 

meningkat meskipun beberapa 
mimpin politik tertentu di AS : 

politik diskriminasi 
—— Malenkov   

jang 
| dinjatakannja “baik tidak bidjaksana djukan dalam: Konperensi Beriin da- 

pat merupakan suatu dasar bagi pe 
metjahan. masalah2 “Eropa... Diam 

  

   bagi 

“Dikatakannja, bahwa Soviet. Upi 
LA HRD. Tar : sea rang Sovief FUhi masih tetap berse 

Ua-uutuk masuk dalam Pakt Arlan 
tik, “dengan sjarat- bahwa beberap 

sjarat tertentu supaja- dipenuai. 
Demikian. Malenkov. (Antara). 

ne- 

gara jang -berkepentingan. 

Tentang persiapan2 militer. 

  

   

negara.tsb. Itu adalah “suatu kekei | Uni, Georg' Wialenkoy. hari Sen- 
   

  

ruan, kata Malenkov. Lebih ih katakan bahwa diika negara Bara 

ia mengatakan, bahwa dibeberap: kserang Soviet Uni dengan - bor 
Bean Tuai ai : mak g In - negara tertentu kini sedang dileku- jom. maka agresor ir? akan d 

kan. tindakan? “persiapan jang kanijurkan dengan bom atom diu ma-   kim giat. Ditambahkannja bahwa ki-?-ga..Dalim pdatoria di Dewa 

ni pembangunan pangkalan? mili. Selangan ,Bancca2. dh Mn:kor 
ter dan .persendja:aan terus mening-: Malenkov :.menegaskan dengar 

memperoleh tampiksorak jg riuh 
bahwa @jka kalangan agres'f” 

im-! 
serialisme2 Djerman dan  Dj:pang | 
sedang hidup kembali. Meskipun de- 

  

bahkannja bahwa-pada waktu Fa 

Agressor Atom Hantjur 

|ISistim Kapitalisme Dan £ osialisme Bi- 
Isa Hidup 

Pe- j 

EDISI POS. 
mma me una 

  

Bidault Me- 
mohonTruce 
Utk Mengangkut Pera- 
djurit2 Je Luka Dari 

Dienbienphu 

DALAM SIDANG PEMBUKA: 
AN konp. Djenewa menteri luar 
negeri Perantjis. Georges  Bidault 
ih mengandjurkan permohonan 
supaja d.adakan gentjatan sendja 
ta guna memungkinkan penjingki 
ran 1000 orang serdadu Perantjis 
jang huka2 di Dienbienphu. Dalang   rani (geweten) dunia adab. Bi 
dault katakan bahwa di permula- 
an pertempuran Dienbienphu pa 
da tanggal 15 Maret komando Pe. 
rantjs atas permintaan Vietminh 
telah menjetudjui gentjatan sen- 
G'ata selama 4 djam guna mes 

| njingkirkan serdadu2 jang luka2. 

Tetapi ketika belakangan pihak 
Perantjis mengusulkan supaja gen- 
tjatan sendjata itu diadakan lagi, pi- 
hak Vietmioh tidak memberikan dja 
waban atas usul itu, demikian Bi- 
dault. Karena itu beratus2 serdadu 
Perantjis jang luka2 tidak bisa  di- 

singkirkan ketempat jang aman. Se- 
dangkan kita disini mengadakan 'p-- 
rundingan, orang2 jang luka2 itu 
berada dalam lobang2 antara tem- 
bakan2 jang tak putus2nja, 

Setelah hampir 6 minggu, Bidault 
meneruskan, Ik. 1000 orang jang 
luka2 telah terputus hubungannja de 
ngan dunia luar.  Achirnja Bidauit 
minta supaja ketentuan2 melakukan 
peperangan djangan “dilanggar lagi 
dan memohon penjelesaian jang le: 
bih lunak dalam soal menolong 
orang2 itu jang sudah tidak bisa me- 
ngambil bagian aktif dalam pepera- 
ngan karena mereka sudah merum- 
pahkan darahnja. (Antara). 

Hidup Atau   Mati Bersama? 
Pedoman Dalam Abad 
Atoom Ini Menurut   

Selanajutnya mengenai Turki, Mx 
lenkov berkata bahwa Turki ber Agresor dgn. Bom. atom 
anggapan bahwa bagi mereka lebi! akan hanfjur. dgn.” Bom 
sseciki: kepentingannja dari pada. b: atom djuga. 
gi Soviet Uni untak mempun'ai m Anak ana —an 
bungan? tetangga-baik antara kedus Selandjutngt P.- M. . Soviet 

Resep Bertrand Russel! 

BERTRAND RUSSELL, se- 
orang ahli filsafah Inggeris, ma- 
lam Senin memberikan resep utk “ 
hidup da Paman ha Ber 
bitjara dimuka -tjorong radio, 
Russell katakan bahwa djika 

harus membiarkan musuh tuan 
berhidup djuga. Dalam zaman ini 
jalah hidup bersama2 atau mati 
bersama”, demikian Russell. 

5 (Antara). 

  

mengambl findakan g'la dengan 
bom atomnja dan hendak mentjo- 
ha kekuatan Soviet Uni, maka su- 
Gzh pasti agresor itu akan dihan- 
uikan dengan bom atom djuga 

(an bahwa avonturr” — demikian   kan runtuhnja sistim sosial kaum 
Pe Genckian Malenkov, YAn- 
tara). 

  mikian, dalam menghadapi ini. se- 
mua, di Soviet Uni terdapat snzsa- 
na penuh kepertjajaan dan. kepasti- 
an dan suasana pembangunan 's3-i 
tjara damai. Hal ini disebabkan ka- | 
rena orang tahu bahwa. setiap agresi | 
akan dipukul kembali oleh sendja- | 
ta2 jang sama dan hal itu akan | 
berarti berachirnja sistim Kau 
me. ! 

Prinsip non-intervensi dan: 
persamaan deradjad harus 
d:hargai. | 

Selandjutnia Malenkov berkata ' ini dibawa ke Djakarta, 

Perihintaan Supaja Perka. 
ra RMS Di-Dep Sadj 

Soumukil Belum Djuga Menjerah — 
RMS“ Thomas Nussy Dibawa 

Malu u Utk Keperluan Gerakan? 
Operasi Militer 

JPANGLIMA TENTARA” dari apa ian disehb: bli Maluku Selatan” Thomas Nussy, jang Bener Aang sa Republik 

sPanglima 
Lagi Ke 

severti dikabarkan ' baru2 menurut keterangan jang diperoleh ,,An- bahwa hubungan2 persahabatan j “tara”, kini telah dibawa lagi ke Maluku karena ia di antara rakjat hendaknia dspatj masih dibutuhkan, antara lain guna keperluan Bata" Le memperkuat dan bahwa untuk | militer, Dikabarkan, bahwa tadi nja Thomas Nussy akan diserah menfjapai tudjuan ini meropzkan' kan oleh pihak militer kepada pi hak Kediaksaan Agung guna di keharusan untuk menghargai prin- periksa lebih djauh, berhubung dengan akan diadilinja dalam 
£ip2 non-intervensi dalam nrusan- 
urusan dalam negeri set'ap nesari lan Militer di Jogjakarta, 
lain dan prinsip2 tentang hak se- 
deradjad bagi setiap negara. Di... Lebih “djauh dalam hubungan 
tambahkannja bahwa senrua “we. ini diperoleh kabar, bahwa 2 viokong perdamaian dapat jak'n Orang tenaga Djaksa jang sedjak 

beberapa waktu jg lalu dikirim 
tanw2 Soviet Uni akan berdjoang ke Makassar dan Maluku, oleh mtuk perdamaian dan keamanan 
rakjat2 pihak: Kedjaksaan Agung antara 

: 'Sekit titah" k lain ditugaskan untuk melakukan 
Pa TOA CaMAN- bemeriksaan serta mendengarkan an Eropa. 

keterangan2 dari sedjumlah orang 
dikedua tempat itu jg dianggap 
mengetahui dan dapat diminta 

“ keterangan2-nja disekitar gerakan 

Mengenai hidupnja kembali  niili- 
terisme Djerman, Malenkov menga- 

  

  
hat perkembangan2 dalam ane 

Dalam komentarnja- mengenai si- 

ngan tsb ialah, bahwa meskipun pe 
merintah Inggris tjondong sekali ke 

pertaha- |. 
namun meng- 

Penguburan dari pendeta Budha di R 
disertai dengan upatjara2 jang ramai sekali. Pada waktu penguburan, peti 
mati diletakkan diantara gigi2 dari 

jang dibuat dari k 

   
  

|. RMS” dalam hubungan dengan 
akan diadilinja pemuka2 ..RMS” 
jang terlebih dahulu sudah berada 
dalam . tahanan di Jogiakarta. 
Djuga, terhadap Thomas Nussy. 
oleh kedua Djaksa tsh. akan di 
lakukan pemeriksaan serta dide- 
ngar ksterangan2-nia, 

Sebagaimana diketahui, remu- 
“ka2 RMS”, iang dalam “waktu 
“tidak lama lagi  direntjanakan 
akan diadili itu, antara Jain ter- 
diri dari apa jang disebut ,.Men- 
teri2?, .WKomandan2” tentara dan 
sebagginia. Diuga ,.Perdana Mer 
teri ,RMS”, Wairisal, jang sedjak 
beberapa waktu iang Jalu berada 
dalam tahanan dirumah pendiara 
Wirosunan Jogiakarta, menurut 
keterangan, tidak mustahil akan 
diadili bersama lain2 kawan2-nia 

Jogiakarta. Tuduhan utams ter- 
hadadp semua pemuka ..RMS” tch, 
seperti telah dikaharkan — jalsh 

| mengadakan nemberantakan dan 
perlawanan bersend'ata guna me 
robnhkans pemerintahan sjah  Re- 
publik “Indonesia. » 

Permintaan sunsia per- 
$ kara ,,RMS” di-dan, 
Keterangan2  selandjutnja jg di- 

angoon kelihatan dalam gambar ini 
| 
| 
! 

| 
seekor harimau jang besar sekali, | 
ertas dan bambu. | 

  

oleh pihak Pengadilan Militer di! 

waktu .jang tidak lama lagi pemu ka2 s RMS” oleh pihak Pengadi- 

peroleh: ,,Antara” dalam 
ini menjatakan, bahwa 
penduduk “di Maluku 
dari kalangan keluarga mereka jig 
kini ditahan) . telah menjampaikan 
permohonan kepada pemerintah In 
donesia supdjas perkara orang2 dari 
golongan RMS? itu djanggap  te- 
lah selesai begitu sadja, atau dgn. 
lain perkataan didep dan tidak di 
Ode Abah 3 

segolongan 
(ig terhanjak 

Permintaan jg demikian itu, “mex 
nurut keterangan, memang sudah se 
lajaknja dimadjukan oleh pihak ke- 
luarga mereka je ditahan, tetapi da 
lam. hal ini, menurut keterangan se 
landjutnja, “oleh pihak berwadjih 
telah ditetapkan membawa perkara 
orang2 ,,RMS” itu kemuka sidang 
Pengadilan Militer di Jogjakarta jg 
selandjutnja akan mengadili serta 
memutuskan apakah orang2 itu ber 
salah ataukah tidak. 

Soumukil belum djuga 
menjerah, 

Tentang diri Soumukil diper- 

beberapa waktu jang lalu pernah   , menjatakan kesediaannja — untuk 
menjerah dengan memadjukan 
beberapa siarat, antara lain dimin 
ta djsminan penuh atas keselama 
tan dirin'a serta perlakuan jang 
baik. Tetapi kenjataan “sampai 
sekarang menundjukkan bahwa 
Soumukil belum .djuga menjerah, 
Can hal ini diduga karena ja 
masih bersikap ragu2, 

permohonan itu kepada hati nu- - 

stan maw berhidup, maka tuan . 

dak pa fidak aksn mengakibat. 

.hubungan" 

oleh keterangan, bahwa Soumukil 
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“dicny BH. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: 
- AZIZ, Kaprabon Wetan 23. Solo: i I Lija- 
Han. Guntur 30-32. Diakarta: Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203B 

“Yoko PAKISTAN., Dialan Pasar Wetan F 16, Tasik: 
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ngkaten Baru, Djilid 1. 
'Dajoh, Djajaatmadja, cs. 

». CS. 
£ 5 : E 3: 2 : 5 sep “ii 2 3 5 Sebuah b an jang chusus disusun untuk Sekolah2 Mene- ah LNTA bag. peladiaian Ekonomi. Dapat dipakai di S.M. A. bag. C. dan Kursus? Dagang bag. Pertama. 

|Batjaan ini berisi al. bahan2 jang beraneka-warna jang. membawa 
bembatja2/murid2 ah Dunia Kehidupan Perekono 
imian, ,jang 1 dalam ,Struggle for Life” 

  

  

  

mereka kemudian ha  ENSA NE 5 

pos Harganja hanja Rp 11,50 sedjilid. 
Pesanan luar kota dengan wesel dan harus tambah porto 1596 
'dari.djumlah harga. ti : j 

    

    3ATJAAN ANGKATAN BARU, djilid IV, untuk S.M.E.A., 
S.M-A. bag. C. dan Kursus2 Dagang bag. Atas dengan harga 
Rp. 12,50, masih dapat dipesan dari persediaan. toa 

Batjaan Angkatan Baru. Djilid Il dan II 
untuk S.M.E-P., S.M A 5. dan Kursus2 Dagang bag. Pertama, 

Batjaan Angkatan Baru, Djilid V den VI 
untuk S.M.E.A:, S.M.A. .bag. € . Ku! i 
"1 Pesanan? ' $ dilakukan pada Toko Buku Tuan setempat 

p enerbitnja: 1 “tau langsung pada penerbitnja : 3 

| GUNUNG AGUNG 
Kwitang 13, Tjaban g: Gng. Sahari 46 
1135 - Telp. 4678 Gmb. 

  

        An   

  

      
   

   

  

   

  

   sat 

ba. C.dam Kursus2 Dagang bag. Atas. | 
-OPR bag. perlen   GAN BIA MARTA. 

  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 

Penjakit JIRTAN (Spermatorehoea) I! . Tanda-tanda Pe: 
Sana Ne ME UEAAA ah Muka Putjat, Makanan Kurang mena Pe: 
cut Kembung, Kepala Pusing2. Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta: 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk .itu semuanja kami sediakan 
DBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .JARIANOL” 
Special Buat Laki2 harga per botol ' ai Rp. 20.— 
.0OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol Tn Aam 
Obat: Minjak Surga Dunia” Buat Laki? ..........iicecc. Hg MO— 
BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10096 tidak: luntur 
Garansi Harga Rp. 5—, Rp. 10.-—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dar 
2p: 50.— per botolnja. — '. : | 4 
Zalf: Face Cream ,,TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item? Djera- 

- wat,: Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25—, No. 2 Rp. 10—. ,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 

i er botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,KATHRAH-I-NOOR” Specia' 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 

' Kelihatan seperti Asep. dil Harga Rp. 15—, Obat-Obat dikirim di- 
seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1096. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atan dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk, Keturunan), Mati Badan Linu2, BENGEK (ASTHMA), Sakit Gio- 
fjel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan ataw keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamip 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). : 
AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dll. Rp. 30.— 

  

s.o.ooocooomco.rccoococ.c..r 

AKSATAPIL. Buat bengek. sesak napas (Asthma) ......... ES Ius 
AKSOZA sakit berbahaja untak keturunan .................».. » Hi 
2 BNN UN EL Aa ana Kanan Beren Ak “50 
SALPWASIER. Berentikan darah mengketjilkan wasier ...... ai Par 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut .............. Sea OK aras ng MK 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan : 

| dan anak ketjil buat minum dan Pakai luar: Amat mandiur p. botol 
2 tp. “HW x F 

'WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
- Besar — Phone 3804 G — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
“HM.H., Dj Tepekong No 3. Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- : 
- PORE 8. : 
-Agen2: Fatehudin. Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember: ..PUNJAB - 

: 2STORES” P:. Besi 2 —. Tilp, 4177 Sbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- : 
: gung 79, Surabaja, Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA - 
“BAKU, Kebun Sajtir. Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 

Sebaep anb ASITA Dinenoben 39, Surabaja: ZINDABAD HOUSE : 
: Nonongan 77, Solo: . Toko MURAH: Djl. Margag Genung. Ambarawa: ' 
'5M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang, Toko: PAKISTAN, Teluk Be- 

(Lampuno: A LATIF PAKISTANI. Tangabsta Muaradua (Palem- 
Perusahaan Mesin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: ')'MOHAMED | 

'&-CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon? Selatan 3. Ma - 
S. H. HAMDUL- 

KHAIRUDDIN & SONS, Dja- “ 

   
    

APE 

“
 

“Sukabumi: 

  

SINGH- STORE. Gang .C. No. 21-23, Tandiong . Priok: : 
| Ha M. ALI, 

-SPORTS. Di Polisi 30 Pontianak: Toko PADANG. Dil Dijawa-Pa-: 
.dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. ' ovekas. Tarakan: Toko PAKIS- . 

: 2 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat). Bandung. 
“ TAN, Bima: Toko PAKISTAN AH ED BAX, Endeh-Flores: Djl. Pa- 

3 8 Se 

    
'Hari KEMIS djam 9 pagi di KARANGASEM 11 Prabo' 
Rumah Tangga BAGUS “dari Tn. J. W. Tibbertsma 

(Empl. de Vries Robbe): ada: Motorfiets : djual ba- 

wah-tangan : KOELKAST vergrootings-toestel dan tel 
. machine. Hari meliat: Rebo 4-6. 

   Na Aan anna 5      Balai Lelang”F. VAN LOO 
  

Kleermaker 
JiL No. 686 — SEMARANG       

     

- Praktijk dan Praktijik Umum. 
A aans. 1g 4 

hli jang beridjazah dan puluhan ta- 
alam usaha kleermaker besar dan 

tnintalah keterang, n, Sia 

        

   £ 
     

  

. 4, Tiga buah wekker 
112201, 2990: "Sa Kain no. 

J ngendara betjak. 

  

SUASANA CANTINE. 
Dengan disaksikan oleh para un- 

kan siaran dan pertundjukan Suasa 
na Cantine, dengan hiburan dari 
Ouintet Garnizoen Surakarta, Ha- 

| waianband ,,Garuda. Putera”, dan 
' Dagelan oleh Sastroklawer cs. Sua- 

    
|.sana Cantine akan diadakan tiap 
“bulan sekali, dengan maksud mem- | 
Ipereras .hubungan kekeluargaan an- 
|tara para pendjabat Tritunggal ma- M 

MEME yan itu akan dimulai pada tgl. 1 
   

    

| Siarakat umumnja, disampi 
lihara djiwa kesenian dari aa 

gauta tentara jg menjelenggarakan 
#pertundjukan hiburan2 dalam atja- 
Ira tsb, jg disiarkan djuga melalui 
studio RRI Smg. Pada bulan depan 
Suasana Cantine didjatuhkan pada 
—tgl. 16 Djuni 1954.   

     
   

PEMBUKAAN UNDIAN 
#0 BARANGG.— 

Hatsil pembukaan undian ba- 
arakan oleh Tang jang diselenggara 

hekapan Kp. Bu- . ustalan Semarang hari Minggu jl. 
ag 1 sampai dgn. nomer 

29. Ss bub, ye LG : 
1. Sepeda prempuan no. 1369: 

2. Sebuah arlodji tangan no. 1447: 
| 3, Sebuah almari katja no. 1862, 

no. 1793, 
2761, 

3354, 1693, 1041, 2379, Aan, 
1641, 1226, 1607, 3178. Tjotjo- 
kan nomer selandjutnja. dapat di 
lihat di Kelurahan Bulustalan, se 
dangkan 'barang2 harus' diambil 
dalam tempo 1 bulan. $ 

PENGENDARA BETJAK BER- 
—. SEKONGKEL DENGAN : 

PENDJAHAT. 
Seorang wanita korban. 

Senen petang, kira2 pukul 5.59 di 
dekat lapangan sepakbola Pandana- 
ran terdjadi perampasan jang sangat: 

“kurang hadjar atas diri seorang wa- 

nita, nj. M. tinggal di Kp. Bedagan. 
Menurut keterangan dari fihak jang 
'berwadjib, ' maka perampasan tadi 
dapat dituturkan sbb.: Nj. M. baru 
sadja menagih uang di djl. Mangga 
dan kemudian naik betjak untuk me 
nudju pulang. Sesampainja di per- 
simpangan tiga, Paridanaran — djl. 
baru Pekunden, betjak tadi lalu di- 
belokkan ke dijalan baru itu dan pe- 
ngendara betjak tadi Jalu menghenci- 
kan betjaknja untuk pasang omong- 

ada didjalan tadi. Setelah ini, 
mudian -betjak tadi lalu dibelokkan 
ke djurusan djalan jang menudju ke 
lapangan sepakbola dengan dibela- 
kangnja dibuntuti “oleh kawaa pe- 

suruh keluar: Mulutnja Jalu disum- 
pel dengan selendang dan achirnja 
ditelandjangi. Uang jang dibawanja 
sebesar Rp. 4000,—, sebuah markies 
seharga Rp. 1300,—, sebuah seie ge 
lang seharga Rp. 500,—- “dapat di- 
rampas oleh pendjahat tersebut jang | 
kemudian bersama-sama dengan 'pe-| 
ngendara betjak itu melarikan diri. 
Dengan djalan kekerasan tadi, ter- 
njata wanita itu -mendjadi pingsan   

: htini, antara lain. dengan atjara per- 

"dengan ulang tahun ke-7 dari pela- 

|dan belakangan baru di ketahui 

didalam pengusutan.. 

. SEMARANG SINGKAT. 
— Serhubung cengan penutupan 

“tahun peladjaran 1953/1954, - oleh 
PPST akan diadaka, malam perpi- 
sahan bagi peladjar dari kelas IV. jg| 
akan meninggalkan Sekolah Tehnik 
Negeri I Smg: Malam . perpisahan 
akan diadakan pada tgl. 28-4 ma- 
lam digedung Sukasiti, Randusari 

.— Keluarga SMA Negeri A/C 
Smg. telah memperingati ihari Kar- 

|lombaan. menggambar dan karang 
| mengarang. Pemenang untuk meng- 
| gambar “jalah: Suharto b, Ocstiwi: 
| dan. Moh. Salim. Pemenang karang 
mengarang jalah: Moh. Salim, Ab- 

| dul Gani dan S.H. Rochajati. 
|. — Disamping ikut. merajakan Ha 

Kp. Bedas kidul Smg. djuga akan 
mengchitankan 3.anak2 miskin pia- 

tu. Dalam pada itu akan -diseleng- 
igarakan pertundjukan Wajang ku- 
lit dengan dalang Ki Sastrodiwirjo. 
Panitya untuk keperluan tsb' jalah: 
sdr2 Idrus, Abdulgani dan Nardi: - 
— Susunan pengurus GRT Ketlu- 

rahan Tegalsari jg terbentuk baru2 
ini terdiri dari sdr2: Sri Widjaya, 
ketua umum, Karso, wk. xotua, 

.dibantu beberapa orang lagi jg men 
duduki perbendaharaan, sosial, eko- 
nori, .penerangan/perhubungan, pen 
didikan dan organisasi. | 

.— Peladjar Islam Indonesia akan 
mengadakan malam pertemuan de- 
ngan pelbagai hiburan, pada hari 
Minggu malam djam 19.30 di Balai 
Pradjurit, Bodjong Smg. berkenaan   dar. Islam Indonesia. 

  

  

  

    
     

“Jang bertanda tangan dibawah 

  

    Jjurutulis pada Perusahan Dagang 
Co., N.V. Pontianak. 
Saja sangat merasa girang sekali,      imanja saja menderita sakit ba- 

in banjak saja memakan obat2 batuk jang 
An ta keluaran, tetapi penjakit saja 

  

  

elah saja mentjobakan obat 
Tudjuh kiranja sangat baik se- 

smi penjaklt batuk tersebut, sete- 
ri s terus memakan obat itu, penjakit 

1 sembuh sama sekali. 
| Hingga badan saja sehat kembali se- 

€ 

    

     h 3 hari saja 
   

   

  

   

  

  

    

  

  
   
    

   
   
    
    

Adu djikan sekali iagi, bahwa obat 

NA SA 
kasih adanja. Bana LA 
TA Ang Ken Gan : 

Sikka toa aa 
#| peng WEHRY & Co.) N.V. Sak ai 8 : 

8 BORBIANAK ee Koba" SP Sao 
$ Hanna e Dana wasanwaasn 
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F Dilakukan Serentak Mu- 

dangan, Minggu pagi jbl. di Balai 
Pradjurit Smg. telah di selenggara- 

. dak sjah, demikian. Panitya Pemili- 

: Propinsi, Panglima Div. Diponegoro 

lai 3 Mei—Keterangan 
'Panitya Dimuka Kon- 

| perensi Residen, 

DALAM keterangaun ja :dimu- 
ka konperensi Residen2 seluruh | 

Dana, 'engah di Semarar, tgl. 
26/4, Panitya Nan Hn 
Tengah a.l. menjatakan, babwa- 
pendaftaran Pemutih didaerah Pro      

pinsi Djawa Tengah akan dimulai 
serentak pada tgl. 3 Mei nanti. 

ut: keterangan, pendafta- 

Mei, akan tetapi berhubung hari 
itu adalah Hari Besar resmi dan 
“kemudian tgl. 2 Mei djatuh hari 
Minggu. Untuk keperluan pendaf | 
“taran itu telah dibagikan formu- 
Iir a/I ialah formulir untuk pen- 

| daftaran Pemilih dan pendaftaran | | 
“penduduk. 

Tentang hal2 jang bersangkutan 
dengan urusan perkawinan diterang 
kan, bahwa soal tsb. dibagi ualam 

“dua hal, jalah batas umur dan na' 
“Juri. Perkawinan jang dianggap sjah 
jaitu jang menurut Agama dan Adat 
jang sedjak dahulu hingga sekarang 
masih berlaku. Disamping “itupun 
ada sjarat lagi jaitu ,,njata”,” danf 
inipun dibagi dalam -2 hal. Pertama 
sudah beranak (meskipun  usianja. 

“baru 15 tahun, dan kedua hidup ber- 
“diri sendiri: Waktu ditanjakan, apa- 
skah Perkawinan I.I.H. dianggap sjah. | : 
fihak Panitya Pemilihan” Djawa Te: 
ngah menerangkan, karena I.I.H. bu 
kan adat jang berkembang  sedjak 
dahulu dan belum :diakui Pemerin- 
tah, dengan sendirinja dianggap ti- 

han Djawa Tengah. $ 
Konperensi Residen? tsb. dipimpin 

oleh Gubernur Budiono, Hadlir dju- 
ga dalam pada itu Kepala? Bagiar 
Kantor Gubernur, anggauta DPD 

Kepala Kepolisian Djawa Tengah 
Kepala Bag. Politik Kementerian D: 

lam Negeri Wali Alfatah, wakil? da- 
ri Kedjaksaan Pusat. dan “ Panity: 
Pemilihan Djawa Tengah, dil. Kon- 
perensi itu jang bersifat umum mem |“ 
bitjarakan “sekitar persiapan2 Pemi. 
lihan Umum, pembelian. padi, uru- 
san pegawai dan BRN. Sedangkan 
soal2 keamanan dan perajaan i Me 
dibitjarakan dalam sidang tertutup. 

' HASIL KONPERENSI KAN- 

  

  

Di Djakarta telah dibuka Pekan Tahunan Wanita dengan dihadliri oleh : 
: walikota. Soediro. Dimuka stand dari Postspaarbank, walikota Sudiro 

kelihatan dalam “gambar ini sedang mengisi sebuah formulier untuk 
: Do mengisi buku tabungan. : 

  

  

  

NEK DINUN TENGAH. 
SOLO 
  

PENDAFTARAN PEMILIH | . 
DIMULAI 1 MEI 1954. 

Pada tgi. 20 April jg baru lalu di: 
Pendopo Kabupaten  Bojolali telah 
diadakan pertemuan antara anggau- 
ta2 Panitya Pemilihan Kabupaten 
dengan Sdr: Supangkay utusan Pani- 
tya Pemilihan Djawa Tengah. Da- 
lam pertemuan itu oleh Sir: Su-. 
pangkat didjelaskan- hatsil latihan 
Panitya Pemilihan di Djakarta anta 
ra lain tentang tugas dan kedudu- 
kan "Panitya2 pemilihan di. pusat 
dan didaerah. 'Achirnja, ditegaskan, 
bahwa: untuk Djawa. Tengah pendaf 
taran pemilih ' dimulai tgl. 1 Mei 

i 

JOGUA 
PARANGTRITIS SEBAGAI 

»THILINGTJING?, 

Dalam rangka pembangunan 
daerah Jogjakarta oleh pihak in- 
stansi jang bersangkutan telah di- 
rentjanakan pembangunan diseki- 
tar pantai Selatan. Parangtritis. 
Dalam 'rentjana itu dimaksudkan 
agar pantai tersebut jang mempu 
njai pemandangan indah tidak di 
djadikan sebagai .tempat hiburan 
jang dapat menghasilkan uang 
untuk menambah penghasilan dae 

EA Tp ln at 
SS? TAB t 

3 

Dr.SuharsoPeringatkan 
Penjakit Lumpuh Anak2 Bisa Djugu 

— Mendjalar Di Indonesia—Penjakit 
Lumpuh Bukannja Kutukan Tuhan 
SENEN PAGI bertempat di Kantin Alri, Karangmendjangan 

Siuwabaja, telah dilangsungkan tjeramah oleh Dr. Suharso, Ketua 
Jajasan Pemeliharaan Anak? Tjatjad Surakarta, dimana antara 
lain dikemukakan, bahwa hak azasi manusia tetap dinailiki oleh 
penderita penjakit lumpuh, Seterusnja Dr. Suharso kemukakan ada- 
nja kemungkinan mendjalarnja penjakit lumpuh anak2 ,poliomili- 
tis, di seluruh kota? Indonesia, seperti Medan, Bandu:, Sema- 

rang, Pontianak, Bandjarmasin dan djuga Surabaja. Tjeramah itu 
diadakan oleh ' Panitia Persiapan Perwakilan Jajasan Pemelihara 
Anak? Tjatjad Surabaja, jg mendapat perhatian antara lain dari 

pembesar? Alri, Kol. Nazir, Komandan RSAL Majoor Dr. Lasmono, 
Walikota Mustadjab dan lain2, 

Sementara itu. Dr. Suharso dalam 

tjeramahnja : mengatakan, bahwa ia 
mendapat kejakinan, bahwa peker- 
djaan rehabilitasi mendapat sambu- 
tan baik: dari masjarakat Surabaja 
dalam pertemuan ini. Dim mengupas 
penjakit-lumpuh “anak2 atau ,,kreu- 

iIpel-kinder-ziekte”, Dr. Suharso me-j, 
ngatakan, bahwa keistimewaan pe- 
njakit tsb. ialah, bahwa intellectuele- 
leven dan . emotionele-leven pada 
penderita, tidak terganggu, bahkan 
dikatakan absoluut normaal.: Karena 
itu Dr. Suharso berpendapat, bahwa 
dari sudut inilah kita dapat dan wa: 
djib memberi pertolongan pada me- 
reka, penderita2 penjakit lumpuh ita. 

Dalam hubungan ini Dr. Suharso 
menjangkal, bahwa penjakit lumpul. 
itu merupakan ' kemarahan Tuhar 
jang harus didjalani oleh penderita 
sebagai “hukuman: dan karenanja ti- 
dak perlu mendapat pertolongan. 
Menurut — pandangan — keagamaan, 
bandangan diatas itu adalah salah 
kata Dr. Suharso. Sebab adalah su 
ruhan Tuhan bahwa orang2 jang 
kuat wadjib "memberikan pertolong 
annja kepada orang2 jang lemah 
termasuk penderita2 penjakit lum 
Duh itu. Semua jang ada pada kita 
baik ketjerdasan maupun kekajaan 
baru mempunjai: makna, bila semua 
nja itu kita gunakan buat: menolong 
kepentingan ' manusia. Atas dasar- 
filsafah inilah kita bekerdja. dalam 
vekerdjaan rehabilitasi. — Demikian 
Dr. Suharso. 

Kemudian ia. mengupas tentang   rah. : 
Menurut rentjana tersebut: Pa- 

rangtritis akan merupakan tem: 1954. : ka # 
PEMUTARAN FILM. i pat hiburan jang besar dan satu2- 

: Besok tgl. 29 dan 30 April pendu Nia ditepi. pantai di Djawa Te- 
duk. Bojolali akan mendapat nibu- ngan. : $ 

Bagas pet 2 s : Hotel2, toko2' dan- restoran? 

  
| 

belum adanja dokter jang dapat de- , 
ngan pasti menerangkan sebab dan 
obat dari ' penjakit lumpuh anak2. 
Tetapi ia katakan, bahwa penjakit 
tersebut sudah ada sebelum perang , 

  

PEROBAHAN: ATJARA PKR.- 
TANDINGAN Pa KBOLA 

1 ME 
Atjara pertandingan sepakbola . 1 

“Mei jang dikabarkay kemaren tetah 
-dirobah-sbb:: tgl. 29:-4: SBRI I — 
SBPKN, - lap. Kalisari (Polisi) “B): 
tgl. 28-4: SBKA — SEBDA, Panda- 

jaran (C) dan SB Perdjara — SB1IM 
I, Kalisari (Polisi) (D): tgl. 2-3: SB 
Kesehatan — SBPKB, B.A.T. (A): 
tgl, 3-5: Pemenang A — Pemeranc 
B, Kalisari (Tentara), . tgl. 4-5: Pc 
menang C — Pemenang D, Katisari 
(Tentara): tgl. 6-5: Pemenang F 
Pemenang F, Stadion, 

KES. PAKISTAN / KES. SINGA 
PURA BERMAIN S#Ri 

Dengan. disaksikan oleh. penon- 
ton kurang leb h sedjumlah 20.060 
orang, hari Minggu di stadion Jja- 
lan Besar Singapura telah dilang 
sungkan: pertandirigan sepakbola 
amara kesebelasan? jang akan diki 

rm ke Asian Games ke II antara 
aja dari Singapura dan dari P 
an. Pertandinvan 
achir denvan 2——2. 

  

ber- 
Dalam: babak 

“pertama Singapura memegang lea- 

tersebut 

   

  

d'ng terus menerus dengan angka 
2—0 untuk kekalahan - Pak'stin 
Gol pembalasan dari fihak Pakis 
tan dilakukan pada permainan ba 
bak kedua, pertama pada m ke 
13,- dan selandjutn'a angka keka 
I#han ditebus seluruhnja pada me 
n't 7 ment sebelum pertandingan 
berachir, oleh forwards Fahri. 

  

   

   

an sebentar dengan kawannja jang - 
ke- 

TOR URUSAN AGAMA. ran film dari Kespenmob: Surakarta. | 

rang jarig segera “melaporkan. ke-f- djadian tersebut Kepada fihak- jang |» 
berwadjib. Kini perkara tsb. masih 

|ri Buruh 1 Mei, Rukun. Tetangga | 

Soedjono, sekertaris umum dengan 

Seluruh Djawatengah. 
Konperensi tahunan -kepala2 

Kantor urusan Agama dan koor- 
dinator seluruh Djawatengah ba- 
ru2 ini di Semarang, telah meng-j 

luan. Kantor ini tidak membenar| 
kan adanja pengertian jang tim-: 
bul ditengah2 “masjarakat ten- 
tang sjahnja satu perkawinan de-|' t 

Surabaja, 
- 24 karat: nom. 
Hongkong, 26 April '54: 

ni untuk D'awatengah chusus-| Lantakan tiap tael : 

ngan batas umur 16 tahun, dan' 
berusaha" akan terlaksananja, UU 
22/1946 agar dalam tahun 1954 

aja dam'seluruh Indonesia umum-: 

hukum dan konsekwensi lebih | 

   

  

enai: 
men. 

  

kan aktif m nga- 
rdjalannia - penjelenggara- 

an. Hadji, pembagian guotum, 
Sentjegahan penipuan dan peram- 
pasan, lebih menjempurnakan 
kerdjasama dengan PHI dil.-Se 
tandjutnja tentang keamanan di- 
ajatakan turut mengambil bagian 
dalam usaha memulihkannia ber- 
sama? instansi jang bersangkutan 
dan berusaha untuk mendapatkan 
djalan kearah meringankan beban 
korban kekatjauan baik dari pi- 
hak pegawai2 dari lingkungan 
Kementerian Agama maupun da- 
ri pihak golongan beragama. 
Konperensi tsb. dihadliri oleh utu 
san2 dari Djawatan Urusan Aga- 
ma, Kantor Penerangan Agama 
dan Kantor Pendidikan Agama 
niveau propinsi Djawatengah. 

PERSMPOKAN . DI TJANDI- 
« WEDI SALATIGA. 

Padastgl..23 malam di Tjandi- 
wedi, Salatiga terdjadi perampok 
an dirumah pengusaha tahy' jang 
dilakukan oleh 3 pendjahat berpa 
kaian seragam hitam, dgn. mem- 
bawa alat granat/peluru. Mereka 
berhasil menggedor rumah terse- 
but dan kemudian merampok ba- 

Lrang2nja 9 penghuni didalam ru- 
Pan Pnb, Kerugian Lk. Rp. 
Pn ga M1 3 Mid ni 
'. Selandjutnja diterima” kabar 
bahwa pada tgl. 24 mafam terdia 
di pula perampokan dirumah Lu- 
rah desa Woedjil. Tiga orang ber 

“hasil masuk kedalam rumah tsb. 
dengan membawa sendjata kara- 
bijn, pistol. Saat itu Lurah djus- 
tru berpergian. Perampok itu ha 
nja berhasil membawa. barang2 
.seharga Rp. 55,—, tetapi berpe- 
san kepada mbok Lurah, bahwa 
mereka seminggu lagi akan “da- 

Ltang dan minta disediakan" uang 
sebesar Rp. 2000.—. Denganihat: 
sil2 tadi mereka lalu menghilang. 

  
  KOMPETISI PELTI. 

| Hasil2 pertandingan kompetisi | 
PELTI jang diadakan pada tgl. : 
294: sob ICS — PrSp2 3 
TCS IT — PIS-IT 1-4 PT, 
Kendal — RAS-Ik2—3: STC IV 
.—. PL Polisi. 5—0. w.ox: Pertan- 
dingan tg. 2 Mei ialah TCS IE — 
OTUC I: PT Kendal — PTP I: 
OTHC If — PTKBS, SIC.V — 

| PGRI. 

Na apa 

aja dengan mempunjai kekuatan |/L ondon, 

Oleh Djawatan- Penerangan. Kayu- 4! | € 
AN - ilm sebut, sedang hubungan lalu lin: paten Bojolali direntjanakan film 

itu akan diputar di Ketjamatan Sc- 
lo pada tgi. 29 dan dalam Kota 
Bojolali tgl. 30 April 1954. 

: HARGA MAS. 6 
Djakarta, 26 April 1954: 
“24 karat: djual Rp. 39,25 
22 karat: djual Rp. 38.75 

26 April 1954: 
Rp. 338.50 

HK. $ 246.75 
26 April 1954: 

Harga emas internasional jang 
Gitjatat di London hari ini dim 
hitungan dollar Amerika. 
Bangkok, tiap ounce 37.53 
Macao tiap ounce 37.12 

bara 

PANITYA KONGRES SB. PTT. 
' Oleh-PB' Serikat Buruh P.T.T, tih 
dilantik Panitya Kongres Serikat Bu 
ruh P.T.T. seluruh Indonesia ks-IV. 
Adapun susunan Anggauta2 -Panitya 
sebagai berikut: -.:' Kisa 

Ketua: Sdr. Moh. Kiswojadi, :Wd- 
kil Ketua: Sdr. Katermas, Penulis F: 
Sdr. Mardjuki, Bendahara : Sdr. Mar 
tadji dan para pembantu beserta be- 
berapa! bagian jang diperlukan. - 

Sesugi dengan “keputusan kongres- 
nja jang ke-IIT di Surabaja tahun jg 
lalu, kongresnja jang ke-IV ini akan 
diselenggarakan di Semarang selania 
5 haris mulai tgl. 16 's/d tgl. 20 Dju- 
li 1954, dan akan dikundjungi oleh 
Wakil2 Tjabang seluruh Indonesia. 

TACHTIMUL OUR'AN. 
Bertempat digedung — Madrasah 

Wakaf, dekat Mesdjid Besar Smgi, 
pada Minggu malam jbl. telah di- 
adakan tachtimul OGur'an (kataman) 
oleh para anggauta ' Djam'ijjatul 
Ourro' wal Huffadz Tib. Semarang, 
dan dihadliri oleh Ik- 300 orang pa-, 
ra peminat. Dalam pada itu tafsi- 
ran2 Al Ouran diberikan oleh a.l. 
Kjahi Abd. Cholik (Smg), Kjahi 
Asnawi, Kudusg dan Kjahi ' Moch. 
Ali dari Pekalongan. Sebagaimana 
diketahui Diam'ijjatul- Ourro' wal 
Huffadz bertudjuan mempersatukan 
ahli2 Al Guran untuk . mempeladja- 
ri isinja lebih dalam dan diamalkan 
nja, serta mengetahur soal Imam2- 
nja lebih luas. Ketua dari Djam- 
“jjatul di Smg. “alah Kjahi Mansur. 

HASIL KERADJINAN " 
RUMAH : PENDJARA 

Dengan perantaraan P.W.I. Semu 
rang. telah kami! terima 2 buih 
»tanda press” dati kaju itripleks ki 
riman Sdr. Sumarman dekor 'Ru- 
mah pendjara Mlaten. Barang tsb. 
adalah hasil pekerdjaan dari bagian Pertukangan:, dari rumah  pendjara 
itu jg djuga menghasilkan pelbagai 
matjam mainan Kanak2. dan alat? 
keperluan rumahtangga. lainnya se- 
perti kap lampu, rak buku, tempat 
koran dsb.nja. 
mendidik orang2 hukuman, agar 'se 
kembali mereka ' dalam kalangan 
masjarakat nanti tidak tianggung2 
lagi. Atas kiriman tsb redaksi me- 
ngutjapkan banjak terima kasih. 

  

“TERBIT K 
IL. Primbon SABDASASMAJ A 

ngan, Penglamporan, Tunogengan, 
Sirep, Sjahing ngibadah, Siahing 

II. Kitab W 

Keteguhan, Plengketan, ( 

ratjutan, Upas-upasan, 
Memule€, semua. 170 lebih.       

  

j laki-rabi, mbuwang 'sijaling wong 
diedjodoan, nulak tenung, mbale kak€ sulapan, Petung lakung Ita- 

| duni, Tamba lara kesambet, Balu v ) 
Kilir, Gaung Pangeran d.IA.-nia masih banjak Rp. 15,75. 

DAMANTRA. Chias dari Ilmu-Ilmu jg terpakai 
oleh K.S. Kalidjaga dan Wedjang an? 
tapa buat ilmu gaib, Semadhi, Wahana dari hari,:. Adus tobat, 
Rijalat, hari '3 naptu 40, Do'a Adam, Untuk mendapat 
nan jang mulia, Ismu untuk mem perkuat serta mustadjab, Pangli- 
munan, 
mantram, Penawaran bisa, Sorogan, Perang Tjatur, Nikah ghaib, 
idiika ingin melihat wahju Tahdja ti, 
(Isbat dari Ibu Hawa), Sjarat tumbal rumah, Radjah-radjah, Pengi- 
rupan, Sa'at Baginda 'Ali, Bintang 7, d.l.L-nja, diuga muat Peng- 

Persapa dari 
Harga Rp. 15.75, 

TOKO BUKU ,SADUBUDIs 

    

EMBALI Tn 
- Isinja telah: ternjata bahwa " 

berguna untuk umum dan telah dibuktikan, antara isi: Pengasihan, 
'Timbulan, Rapal, Ismu, Adji, Pangedepan, Kadigdajan, 
Gelapngampar, Kekuatan, Pambu ngkeman, 

3 Siluman, 
U Pameling, - Penrawa- 

Panglengketan, — Tinggengan, 

ng, Owah, Ilmu saka Baginda : 

dari para ahli ilmu, isi Ber- 

keturu- 

menolak . pentjuri), : . Mantram: 

Laku Adam, Laku kungkum, 

petjah-betjahnja Keraton, 

Purwopuran Wan Solo, 

Usaha2 tsb guna | 

     

sewa Tamat YA season 

i ame wan maa Moman 
Ti sada Annie ng 

“ip YO tiba 2 rena Mi 354 

ME ME MMA - Saw Dadan 

akan didirikan ditepi pantai: ter- 

tas antara Parangtritis dengan ko- 
ta Jogja akan diperbanjak. tidak 
dengan otobis2 sadja tetapi djuga 
dengan kereta . apiy jang menurut 
rentjana akan Anal de- 
ngan liin kereta-api ke Semarang. 

Berapa banjaknja. beaja- jang 
akan dipakai untuk membangun 
Parangtritis itu hingga kini be- 
lum dapat dipastikan, jang te- 
rang jalah kini telah diadakan pe- 
nindjauan oleh pihak: instansi2 ig 
bersangkutan disekitar. Parangtri- 
tis itu untuk didjadikan bahan. se- 
landjutnja mengenai rentjana ter- 
sebut. 

Rentjana pembangunan Parang: 
» tritis' itu sebenarnja “telah akan ' 
dimulai. pada kira2 tahun 1947 
jaitu sewaktu ibukota berada di' 
Jogjakarta tetapi rentjana itu tit |. 
dak mungkin — dilaksanakan oleh |' 
karena suasana perdjoangan “pada |: 
waktu 'itu. Pembikinan djembatan 
beton atas sungai Oja jang mengi 
hubungkan kota Jogja dengan 
Parangtritis jang telah dimulai pa 
da waktu itu, terpaksa pula di- 
hentikan. : 

Perlu diterangkan, bahwa Pal 
-tangtritis ini sekarang hania me: 
tupakan tempat tamasja setjara 
ketjillan sadja jang belum ter 
urus sama sekali. (Antara) 

MAGELANG 
RESIDEN KEDU MEMBUKA 
5 USAHA PEMBANGUNAN | 

Residen Kedu Muritno pada 
hari.Kemis tgl. 22 - April telah 
membuka resmi 5 usaha pemba- 
ngunan untuk menambah kemaki 4 
muran rakjat didesa Danyredjo, 
kewedanaan - Parakan, - Temangi 
gung. Usaha2 pembangunan ter 
sebut 'semuanja dikerdjakan oleh 
rakjat, beaja sebesar Rp. 66.488.- 
dan dipikul setjara gotong ro- 
jong dengan bantuan Kantor Pe- 
nempatan Tenaga dan Djawatan 
Pengairan. f 
. Pembangunan .tersebut mulai 
dikerdjakan sedjak tgl. 17 Agu 
tus 1953, jaitu berupa djembatan 
diatas kali Sombeng, bendungan 
Sumberhardio,  djembatan Kali 
Adii, pembuatan langgar 'dan 
lumbung ,, Merdu”. Jd 

Disamping itu Residen Murit- 
ho menindjau diuga keadaan ko- 
perasi didesa” Bansari Parakan 
jang pembukaannja teratur baik 
dan. kini 'mempunjai kekajaan 
seharga. Rp. 70.000.—, Upatjara 
pembukaan - usaha pembangunan 
tersebut disaksikan oleh ' kepala2 
djawatan jang berada dalam ling- 
kungan. ,jDewan Perekonomian: 
daerah: Kedu”, Bupati 'Temang-' 
gung dan orang2 terkemuka lain- 
nja. (Antara) , 

..TAILOR 

BON 
  

    49 TELP 2097 
SEMARANG 

Aa aa Sa Ta Ta AS 

      

  

terdjadi di Indonesia, sekalipun para | 
dokter 'ketika itu belum dalam me- 
ngenal ' penjakit tersebut, sebab 
mungkin belum banjak perhatianrja 
pada penjakit itu. 1 

Menurut Dr. Suharso, untuk me- 
nolong penderita 
anak2 harus “dikerdjakan tjara2 
medis, pendidikan dan sosial. Tjara2 
medis jang sempurna masih belum 
ada di Indonesia, demikian pula ah- 
li pendidik jang harus mengasuh 
anak2 lumpuh itu dengan mendalam 
belum. ada di Indonesia. Dengan da- 
sar sosial menurut: Dr. Suharso di- 
maksudkan... supaja - anak2 lumpuh 
itu-nanti, djika dewasa dapat hidup 
lajak- sebagai manusia, dapat mem- 
belandjai isteri: dan anak. Demikian 
Ja... tjeramah .Dr, Suharso. 
Pt Aan x (Anatara) 

  

MR. RAZIF DUTA R.I. 
2. DI LUXEMBURG. 5 

Pihak Kementerian Luar Negeri 
minta diumumkan, bahwa pemeri.i- 
tah Keradjaan 'Luxemburg telah me 
njampaikan “ persetudjuannja atas 
pengangkatan Mr. Razif (Konsul 
Pjenderal R.I. di Singapura), men- 
djadi Duta R.I. untuk Luxemburg. 

sebagai pembentulan beritanja 
terdahulu mengenai: pengangkatan 
Mr. Razif mendjadi Duta R.I, untuk 
Belgia. : 

BULUTANGKIS. 

Pertandingan” - Bulutangkis pada 
Djum'at “malam jl: “di lapangan 
Djang Shang Pandanaran antara 
Djang Shang/B dan Po You Nien/ 
B berkesudahan 4—3 untuk keme- 
nangan You Nien. 

na 
1 IBU saja 

saja. 

biel, itu “hanja sebagai akibat. 

atau naik beetja”. 

2a Dona SANA an 

djukkan adanja watak   
  

| 
4 

i 

    

penjakit lumpuh SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 29 April 1954: 

Surabaja: 
07.10 Peti- 

Djam 06.10 “Gending 
06.40 Orkes Ballroom: 
kan dari Diskotik: 12.05 Gending? 
Mataram, "12.30 Ruang Wanita, 

1315" Njanjian Duet, 13.40 Orkes 
Geraldo:” 14.15 “Lagu2' Sumatra: 
17.05 Gending2 Dolanan: 17.19 Do- 

ngengan kanak2: 17.40 Sajekti dan 

Marijatis 18.15 Pertjakapan AURI: 
18.30 Orkes Puspa Kentjana: 19.20 

Peladjaran . Gending:. 20.45 Lagu2 
Mesir, 21-15" Dari dap untuk. Pe:- 

    

' dengar: 22.20 Dari dan untuk Pen- 

1 12:45 
' piano: 

Berita diatas ini dimaksudkan djuga | 
jang | 

z 

  

MOH, JEEP, MILIH 
pernah mengatakan. Ketika saja dilahirkan dari kandungan 

.nja adalah ,,kalung usus”. Sebingga dikatakan saja akan disukai kawan. 
Apakah itu benar atau tidak, terserah ! Jang terang, sekarang. ini.saja ba- 

snjak punja kawan. Laki2 dan perempuan, 
Tuan, djangap tuan duga bahwa saja ini ,nggantheng”. Ja entahlah, 

itu sudah nasib. Dan'terus terangnja, saja memang bangga punja banjak 
. kawan, Kalau bisa, akan saja perbanjak lagi. 

Daripada kawan jang-banjak itu, saja kenal tabiatnja masing2. Ada 
' beberapa kawan wanita jang atjapkali ikut menumpang (liften) dalam ken 
:daraan: jang-saja kendarai: Ini 'bukan ,hanja sekarang. Dikala saja masih 
sekolah, djuga banjak kawan2 wanita jang suka ,,menggontjang” sepeda 

TN Aa Ta 2 AA MAA Ta LO 4 MR 

"paria siang, 17.00 

dengar- (landjutan): 2300 Tutup: 

Surakarta, 29 April 1954: 
Djam 06.03-06.45-07.15-07.45 Gen 

deran pagi: 12.03 Dari lajar Putih: 
Siang Meraju: 13.45 Konsert 

14.00  Njanjian . bersama: 
14.15 - Instrumental gembira: 17.05 
Petang mieraju:. 17.45 Varia Djawa 

  

Tengah: 17.55 Suara Sech Albar: 

18:30 - Rajuan - Putri: 19.30 The 
Moon Islanderss - 20:30 Wajang 

Orang: 22.15 Wajang Orang (landi.): 
24.00 Tutup. 

Jogjakarta, 29 April 1954: 

Djam 06.10 Aneka Ragam: 06.40 

Mars dan Polka: 07.15 Instrumen- 
talia pagi: 07.45 Suara Nat King 
Cole:. 12.00. Overture: 12.30 Irama 
Trio: 13.10 Orkes: Hawaiian: 13.40 
Orkes Studio Djakarta: 14.00 Pus- 

Taman - Putra: 
17.40 Imbauan merdu: 18.09 Sen- 

dja Merona: 18.15 Dunia Olah Ra- 
ga,.18.30 Hiburan  Sendja: 19.40 
Njanjian Tionghoa: 20:30 Siapa Fu- 
PAR ? 21.30 Hiburan Malam: 
22.10 Batjaan Buku: 23.00 Tutup. 

ea SAN MAKA Ta Ta Sa TA TM AO LA EL ML 

2 Ge 
SEDAN: 

N 
s0    

Djadi kalau sekarang lantas ada jang sering menumpang dalam md- 

Anehnya, dan tni kebanjakan mengenai kawan? saja wan'ta, jang bia- 
“sanja malah minta menumpang. Mula2 saja tidak memperhatikan. Setelah 
saja perhatikan ternjata beberapa kawan wanita itu dulu radjin minta 
ikut menumpang, dikala saja setir mobiel sedan, Setelah saja merigendarai 
jeep, pada waktu itu saja tawari untuk menumpang, ada diantara mereka 
jang mendjawab : "Ah, malu saja naik jeep terbuka. Lebih baik bersepeda 

Dan ada seorang kawan saja — seorang.wanita — ketika saja persilah 
kari. naik jeep, dia malah mendjawab mengedjek : "Ah emohy mundak ka- 

Nah, tjoba tuan! Apakah djawaban demikian tidak mempunjai arti 
bahwa derigan naik jeep sekarang ini dienggap sudah bukan ..mode” lagi 1 
Padahal, ketika Indonesia baru mendapat pengakuan Belanda, kebanjakar: 
wanita2 lebih suka menumpang jeep, Apa tampaknja lebih up to date”y 
Lebih sportief dan gagah ? Sampai ada pepatah dikalangan pemuda2 jang 
berbiiifi. "No Teepp no gr LA Aa 

Kenjataannja sekarang benar2 sudah terdjadi perobahan jang luar bia 
sa. Ialah banjak diantara orang2 jang tidak mau lagi naik jeep. Mereka 

“ mentjoba akan memilih naik kendaraan jang ,,lux”, dan perobahan2 jang 
demikian ini rasanja tidak menggembirakan. 

MK Ran s 
Dalam hal demikian saja anggap merupakan suatu hai jang menarik 

perhatian. Dengan moh "naik jeep dan lebih menjukai kendaraan jeratan” 
itu, dalam hati ketjil saja bertanja: Apakah keadaan demikian ini msrun- 

kbosenani 
Ataukah naik jeep sudah dianggap ketinggalan dalam hal ., mode”? 

Padahal, mempergunakan kendaraan jang sederhana (seperti jeenj se- 
mata2 hanja untuk mengedjar praktisnja melaksanakan sesuatu, Bukan 
untuk indah-indahan, pameran, sedangkan kendaraan jang sederhana itu 
bisa diperoleh dengan harga jang lebih murah daripada jang lux. 

Dengan kedjadian ini saja bisa mendapatkan 
orang jang terlalu menempatkan diri pada apa sadja jang lux, padahal se- | 
gala sesuatu itu nanti ada sangkut pautnja dengan pemborosan uang ne- 
gara. Dan ambillah kata2 bung Karno jang mengatakan bahwa kebesaran 
Indonesia ditjapai JEPARA den an 

pada kebanjakan orang2 kita ? 

»Sepel€nja” pendapat 

kesederhanaan ! 

Ki Bloko Suto, 
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   Vjepang | 
sama Meninggal-|. e 

(Kaum Nelajan Tidak| 
enangkap Ikan Karena 

tularan Radio-Aktip 

lain | rkan bahwa lebih ba- 

Meragikan 

“kan Djepa 
      

   
    

    

   
      
    
    

  

   

      

njak ternjata —radio-a 
Dua so bibir. Pertama: kapal2 
nelajan tempat2 kerdja mereka    
    

    

enal (antara kepulauan Dje 
| disekitar pulau2 Kuril 

ovjet Uni. 5" , 

  

   

  

   

a berhubung dengan letusan 
tgl. 30 Djuni ss. 

     
   

C £ HH, sampai t 
buah daerah Pasifik jg lebar sekali 
ditutup untuk kapal2 nelajan Dje. 
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ang, sehingga mereka harus beria | 
liar. 3 hari lebih lama untuk menu- 

“Fdju kedaerah perikanan disebelah 
timur ' Australia, demikian djuga 
kembali mereka kepangkalan. Dju- 

a kemungkinan bahwa air laut su- 
: dah ketularan bom. H, merupakan 

faktor Jg. menguatirkan  nelajan2 

  

    
   
   

  

   

  Telandj lajan Misaki sampai" achir bulan 
   

.| Djepang. c . | “Menurut lapuran2, pelabuhan ne: 

| Maret menderita kerugian: kira2: se! ea 
sjarat |harga Rp 2 djuta. Selandjutnta "KP 0 

n|pal2 nelajan dari pelabuhan itu, jo 
telah kembali sedjak 16 Maret, ha: 

luar, 
|“ Pada tgl. 30 Maret telah tiba 
sebuah kapal nelajan dgn muatan 
iken jang ditangkap beratus2 mil 

.| dari Bikini, sebelum letusan ke- 
dua. Muatan ini ternjata radio- 
aktif, Keniataan ini menimbulkan 
kekuatiran bahwa samudra telah 
Bl 2 diauh diluar 
zer jang telah dikira-kira. Ka : Kedua: beruntun timbul pula Straw Trunk itu adalah "3 karena pertanjaan sampai berapa |tempat jazz, jang letaknja dekat sa- diauhkah tubuh manusia " dapat fugat dengan markas besar pendu- dikemakah sinar2 radio-aktif dgn | dukan -Sovjet- di zone internasional tidak menimbulkan bahaja. Per | dari kcta tersebut. tanjaan ini timbul karena orangf “Vali adalah kelahiran Sydney, Depang takut bahwa benda? tetapi selama lima tahun achir2 ini radio-aktif akan tiba di Djepang |berkelana di Eropa, sambil menari melalui stratosfeer. - 5 didalam cafe dan cabaret dari Lon-| 
ig edi? ini mempunjai penga: aa Lana a 2 un - aa Sana ruh jang buruk sekali diatas lapa: ua Vali beladjar menari jang p n serkang an Na ada. ngan perekonomian. Beaja hidup bersifat seni disekolah tari Meloour: wa andaikata piha : Lan naik dengan tiepat. Segala ini ber) ne, jang diselenggarakan oleh dua OI kem an akibat pula bahwa banjak tirma9| Orang guru tari Wina. Tetapi keti @iHuar negeri meninggalkan Djepang| ka Vali di Paris, ia melihat tarian? 

“dan lebih banjak lagi jang sedang| Afrika. dan Amerika Selatan jang | berpikir2- untuk - pergi. Sampai ba-| Penuh dengan semangat panas, di- Irt2- ini jang meninggalkan Djerang| tempat2 pelesiran ,,Rose — Rouge hanja firma2 jang datang “sesudah Noir” dan ,,Escale”.. Kemudian ia 
perang. Tetapi kini firma2 jang su-| mempeladjari tarian2 itu dan mulai 

pakan tarian2 Afrika dan Amerik 

mundur, 

1 »ti u- 

  

    — Dikatakan selandjutnja. bahwa 
Korea Selatan mungkin akan ber- 

| sedia menjetudjui penarikan mundur 
“pasukan? Tionghoa maupun  pasu- 
kan2 PBB setjara berangsur-angsur, 
asalkan serdadu2 Tionghoa-lah jang 
lebih dulu keluar dari Korea. Teta- 

     

  

       
      

  

tentilan, 'bahwa's pasukan?” RRT 
.tidak akan kembali ke K 

      

  

Tang “£ Nata “dah 30 dan 40 tahun rkedudukan| Mengadakan djuga  pertundjukan2 sarankan, bahwa komisisini dapat | G5 Diepana, berikan kene akan ditempat? itu. 
dibentuk oleh PBB. 2 “ktenutup perusahaannja. D...at Tari Mambo-Jambo dari Amerika r on “tadi ' menam- Selatan dan tari2an Afrika jang di- Mens 
bahkan, bahwa penjelesaian itu ti- 

. daklah- bertentangan “dengan tudju- 
an. utama Korea Selatan, jaitu pem- 
bentukan kem Ko i 

tu, merdeka “dam & 

Ipertundjukkan di Wina sewaktu be- 
Dekan Canterbury 
Kutuk Bom Atoom' 
DEKAN CANTERBURY (,,De 
kan Merah”). Dr. Hewlett John-' 

berapa bulan terachir ini, semula 
tidak dikenal oleh orang Wina, ja 
itu kota jang termasjhur - karena 
wals-nja. Semula para penonton 
»kaget” djuga ketika melihat tari2- 

   

      
   

" Sensasi Hebat Di 
ia ORANG2 JANG SUKA pelesiren matam di. Wins. tirp2- mialiust. ae ani belajar las kel Perdjedjal2 disebuah  kelder “jaitu sebuah gudang dibawah tanah) nja dua buah berani belajar lagi Ke |jang penuh-dengan asap rokok 'untuk menonton sensasi terachir. 

Sensasi ini berupa seorang penari wanita Australia jang berumur 
23 tahun. Rambutnja perang-merah jang dikepang2 dan berom- 
b:k2 merupakan. ular, matanja ,,berbingka” hitam. Ia disebut ,,wa- 
n ta-cobra”. Namanja Vali Myer dan pertund'ukannja jang meru- 

pan nomor satu antara para mahasiswa, 
jang berdjedjal2 di ,,Straw Strunk”, dem'kian nama tempat dimana 

ia memperlihatkan kepandatannja. f 

suaty - 
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ena Ka 

      Selatan mendjadi bahan pertjak 
kaum sen'man. dan  turis2, 

  

ua 2 . s 

Kedjadian Jg| 
Ernstig 

Nehrua Tentang Pemasu- 
kan Pasukan2 Dlm Ge- 
dung Komisariat India 

Di Nairobi 

.P.M. INDIA NEHRU dalam 
sidang madjelis rendah India pa 
da hari Senen menjatakan bah- 
wa kedjadian di Nairobi, ibu ko- 
ta Kenya, pada hari Sabtu jbl. 
ketika suatu kesatuan tentara me 
masuki gedung komisariat India | 
di kota tersebut dengan maksud | 
menangkap. beberapa orang Afri- 
ka merupakan suatu insiden, jg 
besar artinja. " 5 5 

E 

Nehru selandjutnia menerangkan | 
bahwa pemangku djabatan gubernur | | 
Kenya Sir Frederick Crawford 
dah menjatakan maaf atas Kediadinnl Fe 
tsb. dari mendjandjikan suatu peme-|   lan Vali. Tetapi” lambat laun ter-j 

» injata bahwa irama gerakan tubuh 
ngah2 Trafailgar Sguare, London, Vali tjukup: mempunjai daja pena- 
122m mana “ia mengutuk bomfrik #sehingga para “penonton tiap2' 
atom dan kalangan2. jang ingin | malam datang kembali untuk. meli-l 
mempergunakannja. D'ketemukan- 'hatnja. Vali tidak mau menari ter-y 
nja bihwa Paus, uskup-besar York | ikat oleh suatu programma. Dari 
"25 pem mpin Geredja Methodis- | pemilik2 cafe dan. sebagainja ia te- 
“€ Dr. Donald Eoper telah mengu-| tap menuntut, bahwa ia hanja mau 
tuk bom atom. Sense aa Pumenari — djika “Sedang” mendapat 

Dr. Johnson mengatakan "bahwa | silham”. |” m0 sebagian terbesar dari rakjat Ameri- Kebanjakan dari tari2annja tidak 

ka Serikat menghendaki supaja bom2 mempunjai gerak dan irama ter 
tentu, tetapi timbul dengan spon- 
tan, terdorong. oleh ,.ilham”snja. 

atom dihapus. ,,Tetapi setelah dise- 
s k inan untuk mem Sal TOTOn£ . : Danone na yna Djuga djika ia sudah menutup kon- 

trak dengan seorang pengusaha, 'is 
perluas perang Na: aman aa 

ik ianlah bahwa koers2 da- H : e : 
Sa Pa York - meningkat: «tidak mau mengikat diri pasal wak- 

Sekarang tuan2 tahu dimana musuh | An 1 Ne 
Ha” Dr. Jhonson naik dengan lain terdjadi di London di ,,Man- 
tangga keatas kaki tiang patung Nel- drake Club : : ee 
son, lalu mengutjapkan pidatonja ta- « Ia menari telandjang, dan hia- 
di dimuka chalajak ramai jang se- Sannja hanja berupa matanja jg 
mentara itu tertarik perhatiannja? di-,,make-up” dengan sipat-mata, 

| (Antara). cream muka berwarna putih dan 
: bedak. Untuk mendapatkan effek 

jang hebat pada matanja, ia me- 
makai mascera (bhs. Djawa: tje- 
lak) hitam, potlot hitam dan se- 

.buah tapal Arab jang disebut 
kohol. Jang achir ini dipeladjari 
nja dari seorang pemahat - 
dari Bagdad, Khalib. Ia berdjum j 
pa dengan Khalib di Roma ketika 
menarj di ,,Le Pleidae” Via Sisti- 
na, Roma. : Es 

Kohol ini adalah sebuah mineral 
ig djarang dikenal, kilatnja sebagai 

perak dan kelihatannja bersisik2. Se 
belum dipakai harus dihantjurkan 
dulu dalam air panas dan didiam- 
kan 40 hari lamanja. Kemudian di 
tjampur dengan sedjenis minjak dan 
terdapatlah sebuah tapal hitam jg 
tahan lama, biarpun” kena hudjan, 
panas dan angin. Sediki, sadja  su- 
dah tjukup untuk dipakai berbulan? 
lamanja. 

' Dari Wina, Vali bermaksud pergi 
ke London lagi. Ia berharap dapat 
mengumpulkan pemain2 musik Afri 
ka disana untuk mengadakan per 
tundjukan2. : 

    

   

        

   

  

   

                        

    

son, hari Minggu berpidato dite- 

     
  

  

  
  BEKAS GEROMBOLAN JANG 

SEDIA DITRANSMIGRA- 
Baar SIKAN. : 

115 Orang bekas anggota ge- 
rombolan bersendjata dari dae- 
rah Banten jang belum lama ber 
selang telah menjerah kepada jg 
berwadjib, sekarang telah tiba di 
Bandung dan ditempatkan di Pe- 
nampungan . Tjidadap (djalan. ke 
Lembang). Sebagian besar dari 
rombongan itu adalah bekas ten- 
tara jang dulu tidak merasa puas 
dengan keadaan dan mendirikan 

(au 

Astana Euxi 
dipantai laut 
pada kementeri 
jang men 
tirahatan pe 
lain jang €i 

orang2 jang bel 

  

      

   
     

  

   

Suatu kedjadian bersalin jang aneh. 
INI Wilbur Chapman baru2 ini di- 
| hospital Chelsea, Massachussets, Ame 
.Irika telah melahirkan sepasang ,anak 

tu dan tjaranja menari. Ini antara” 

Kini menurut kabar, ”pemenggal 

rak | 

nakuti para 

si. Djawatan Penerangan 

          

   

   
   

tai. Djuga' 1 | kembar” jang lahirnja satu sama la:| pasukan sendiri. Dalam waktu 
beristirahat « innja selisih Ik. 7 minggu. Anak ig-| jang baru lalu mereka menjerah 

Astana ,, ja kedua lahir Ik. 52 hari sesudah anak dan menjediakan. “diri untuk di- 
jang pertama lahir. Suatu kedjadian 

pegunungan, di 'jang dikalangap dunia kedokteran di 

  

  

  

(istirahat para sei 
     

    

   

  anggap sangat aneh dan djarang ter 

djadi. , 

Ia 
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MENURUT ANGKA2 ang . di- pulang ke Djerman Barat 2 “ser 
umumkan oleh Palang Merah Djer-| tidak2nja ke Djerman Timur. Parang 
maw harat Kiki ena i Te Mterah sudah  bertahun2 Ka aga 

Pen berusaha menolong orang2 tsb. ta- 

    

ri 1.600.000 orang  Djerm Idi, tetapi banjak dari usaha2 tadi 
ada dinegara2 Blok Sovjet Mikatjau-balaukan — oleh kesulitan2 
sih menantikan saat, bahwa mereka internasional, komplikasi2 hukum, 
dipersatukan - kembali ' deng kelu-| dan ketidak sanggupan para pembe- 
arga mereka jangvada di. Diermanfsar jang' bersangkutan untuk  me- 
Barat. Menurut dugaan Palamg N es ngurusnja. 
rah .Djerman.. Barat, pemerini P , 
negara2 Blok Sovjet sek rang rup » 
rupanja lebih tjenderung untuk me: 
ngidzinkan orang2 Djerman  tadi' 

    

   

2:
 

Pe Ktenarut, perkiraan ada 1.800.000 
orang Djerman jang sesudah achir 
perang masih tinggal didaerah2 jang 

transmigrasikan- Sekarang. jang 

riksaan dengan segera dan djuza pe-| 
ngusutan 'oleh pihak tentara. Kesatu- 
an tentara tsb. telah memasuki ge- 

  

dung komisariat India dalam mela: |" 
kukan tugas jang bertalian dengan 
gerakan pembersihan setjara besar2- 
an terhadap para pengikut nan 
Mau-Mau di.kota Nairobi. Sir. Fre: 
derick, menurut Nehru, djuga telah 
menjatakan. bahwa insiden tadi ter: 
djadi karena suatu ,,kealpaar jang 
sungguh2” dalam pemberian instruk- 
si kepada pasukan2 militer supaja 
menghormati gedung? konsulat. (An 
tara). 

»PEMENGGAL KEPALA” SU- 
DAH TERTANGKAP. 

Seperti pernah dikabarkan, ma 
ka baru2 ini para penjadap karet 
di Pontianak merasa Nun 
berehubung dengan. adanja beri 
ta2, bahwa ada gpemenggal ke 
pala” jang mengintjer mereka, 

kepala” itu ternjata seorang pen 
djahat jang bernama Pamasura 
jang selama 10 hari belakangan 
ini mondar-mandir dalam kebun2 
karet dengan membawa sebilah 

pandjang untuk menakut 
penjadap karet. Ki 

ni dia telah ditangkap oleh poli 

dibantu oleh alat2 negara lainnj: 
kini. sibuk memberikan- pener 
ngan kepada rakjat agar tenang 
kembali. : . keke g 

  

  

Dalam gambar ini kelihatan Prof. 
Mr. Dr. Supomo sedang menanda tu- 

ngani surat pengangkatan beliau se- 
“bagai duta-besar Indonesia di Inggris,   berwadjib sedang. mengusahakan 

'untuk mendatangkan keluarga 
imereka itu. 

ebeaa Tan ggu Pemulangan DariSovjet 
telah diserahkan Djerman kepada 
Sovjet: Uni dan Polandia. Kira-kira 
800.000 tinggal  didaerah2 bekas 
provinsi2 timur' Djerman, 160.000 

Pdi  Tjekoslowakia, 2,000 dibekas 
“Freistaat” Danzig, 350-000 di Ru- 

mania, 300.000 di Hongaria, dan 50 
ribu di Jugoslavia. Ket/uali itu, me- 
nurut perkiraan ada . sekurang?nja 
25.000 orang Djerman jang sudah 
dibebaskan kembali dari perkema- 
han2 tawanan perang tetapi terpak- 
sa tinggal di Sovjet. Uni, karena     biaja perdjalanan ke Djerman “itu 

Duta-besar jang baru itu akan berang 
kat ke-posnja besuk tanggal 12 Mei 
jang akan datang. 

memakan biaja beberapa ribu  ru- 
bel. 

Sedjak Oktober 1953, sampai bu- 
lan Djanuari i.l- hampir tiap ming- 
gu ada pengangkutan bekas2 tawa- 
nan bangsa Djerman dari Polandia 
ke Dierman Timur. Dalam bebera- 
pa tahun j.l. ini ada kira2 17.000 
orang Djerman jang diperkenankan 
pergi ke Djerman Barat dari Tjeko- 

(ngan jang banjak 

bagai resepsi 

gunung2, jang termasuk rangkai 

lalu kebawah kelembah 

|mesra dengan Alam dan Chalik- 

masih muda itu (23 tahun) me- 

Inasi tidak boleh tidak menggerak- 
-kan oran 
berpikir. 

F. 

|. Sebab 
terbelakang rakjat Kashmir. Hal 
ini dapat disaksikan pada petang 
(hari kami keluar i 
mengendarai mobil, pergi kekam- 
pung-kampung tempat kediaman 
petani. Berabad-abad lamanja rak 
Iat ini hidup dalam rintihan seng 
sara dibawah. kekuasaan Mahara- 
djanja dan dibawah telapak tyan- 

memasuki ge-| 

   

  

Ka ni Negeri Indah Tapi Miskin— Strategis Berbatasan 

      

ashmir 
Dgn Lima Neyara—Sarang Komplotan Internasional 

Mengenal India Dari 

DAHAN-DAHAN POHON DI 

Berdjalan-djalan ditaman Sha- 
kar dan ditaman Nishat, sambil 

skan pandangan kelereng 

    

   

   
   

imalaja, ditutupi oleh saldju, 
: jang me: 

ndai ditaburi oleh kembang 
aru mengorak-kelopak, ken 

lebih nga ketelaga Dal jang 
ng terhampar, timbullah rasa 

    

   

      

SHRI KARAN SINGH, Ma| 
ja Kashmir dan Jammu jg.    

   

  

gatakan, bahwa Kashmir banjak 
a asilkan kaum seniman, pe- 

pelukis,-ahli musik dan ahli 
fat. Hal ini tiada mengheran- 
..Alam jang demikian permai- 
membangkitkan ilham, dan 
mping itu perdjuangan hidup 

ng begitu berat untuk sesuap 

  

g bekerdja mentjipta dan 

Miskin & terkebelakang. 
memanglah miskin dan 

dari Srinagar,   
tanahnja. 

Penduduk Kashmir dan Jammu 
berdjumlah 4 djuta. Bagian jang ter- 
“besar (8096) beragama Islam, se | 
dangkan Maharadjanja seorang Hin- 
du. Sumber penghidupan rakjat ada- 
lah bertjotiok- tanah, 
bulan musim saldju 

terpaksa kebanjakan 
mah, mereka kerdjakanlah berbagai 
barang keradjinan 

Negeri ini pun terkenal karena te- 
mnunannja jang baik, permadaa! jang 
rapi buatannja, barang2 ukiran ka: 

ju, jang semuanja terwudjud dengan 
tjurahan perasaan seni, jang rupania 
dimiliki 
rakjat Kashmir. 

dan dibulan- 
ketika mereka 
tinggal diru- 

rumah tangga. 

dengan sewadjarnja oleh 

Selain daripada itu sumber pentja- 
rian Kashmir dan Jammu sudah: ba- 
2. , 

(Ul) 
Oleh: Rosihan Anwar. 

.rang tentu berupa hasil jang diper- 
olehnja dari tourisme. Kashmir jang 
disebut orang sebagai Swiss. dari 
Timur” mendjadi daja penarik kuat 
bagi kaum tamasja. 

|. Nasional Conference. 
Akan tetapi pembagian keka- 

jaan jang tiada adil, disatu pihak 
$ Mabaradja dan tuan2 tanah jang 
mewah, dilain pihak djutaap rak- 
jat jang kelaparan, tidak boleh 
tidak menimbulkan gerakan rak- 
jat jang menuntut perbaikan . na- 
sib, perubahan politik dan ekono- 
mi di Kashmir dan Jammu. Maka 
tatkala India dibawah pimpinan 
Gandhi, Nehru d.LI,  berdjuang 
untuk kemerdekaannja menen- 
tang Inggeris, di Kashmir timbul- 
lah pula suatu gerakan kebangsa- 
an, jang sedjak tahun 1931 dipim 
pin oleh 'SHEIK ABDULLAH. 
Dibawah pimpinannja dibentuklah 
National Conference ditahun '39 
satu2nja organisasi rakjat jang 
sampai sekarang ini berkuasa di 
Kashmir. 

Sheik Abdullah populer dikala- 
ngan rakjat, karena pendiriannja 
jang demokratis, utjapan2-nja jg 
bersifat anti-imperialis dan pimpi 
nannja jang berani menantang 
otokrasi feodaal. Maharadja Kush 
mir membungkemkan dia berta- 
hun-tahun lamanja dalam terung- 
ku, akan tetapi tjita2 rakjat tidak 
dapat dihantjurkannja. Maka ada 
lah pula hal jang lumrah, apabila 
ditahun 1947 Sheik Abdullah di- 
minta untuk  mendjadi Perdana 
Menteri Kashmir dan Jammu. Pa 
da waktu itu India dan Pakistan 
telah mentjapai kemerdekaannja. 
Kashmir sendiri sebagai suatu da 
erah swapradja belum menentu- 
kan sikapnja, apakah dia akan 
menggabungkan diri kepada In- 
dia, atau ke Pakistan, atau berdiri 
sendiri. 

“Kashmir Strategis. 
Akan tetapi kekuatan2 telah 

bekerdja dan disiapkan untuk 
mengantjam kehidupan Kashmir. 
Adalah mendjdi suatu tragedi ba 
gi Kashmir, bahwa letaknja sa- 
ngat strategis, dan oleh karena 
itu senantiasa. /')mendjadi- sasaran 
jang disukai bagi semua negara, 

  

  

Berhubung dengan kundjunga, Wakil-Presiden Hatta di Bukittinggi baru2 
ini, maka dibawah pimpinan watikota disana telah diadakan suatu peraja- 
an penjambutan, jarg diuntaranja djuga dipertundjukkan tari2an Minang- 

t 3 5. kabau. 
i 

  

Pesta Siram Air Birma 
Tu n Djangan Marah Kalau Sekonjong-Konjong 

Disiram Air Sampai Basah Kujup — Habis 
Pesta Banjak Penganten Baru.... 

“ DIMULAI TANGGAL 12 April hingga 17 April jang baru lalu 
di seluruh Birma diadakan pesta air, sebuah pesta jang 
dan meriah di B'rma. R 

terbesar 
pemuda dan pemudi pada saat 

itu dengan membawa air keseluruh pendjuru dan boleh menjiram 
siapa sadja jang berpapasan dengan mereka. Djuga pembesar2 Pe- 
merintah jang tertinggi tidak luput dari penjiraman itu. Pada 
saat2 itu teringaflah orang2 tua pada masa mudanja, baik didalam 
suka maup n dukanja. Tetapi pesta tersebut bukan bermaksud un- 
tuk kegembiraan semata-mata, maksud jang lebih dalam lagi ialah 
mempunjai sifat ke aan, dan. simbolik bagi mereka jang ber- 
agama Buddha untuk mentjutji bersih tahun jang silam, dan bersiap 
dengan memasuki tahu 

Djuga pesta itu mengandung arti 
simbolik bagi rakjat “Birma jang 
baik budi ringan dan lapang hati 
serta gembira itu. Penjiraman air 
dengan setjara simbolik itu sudah 
terdapat ribuan tahun lalu sebagai 
suatu mythologi Hindu jang berta- 
ku hingga sekarang. Pesta tersebut 
berlangsung hingga tibanja Hari 
Raja, pada saat mana semua peker 
djaan dihentikan. Koran2 berhenti 
terbit. Kantor2 ' Pemerintah tutup, 
djugardjawatan pos dan telegrap me 
nutup dinasnja' untuk penghormatan 
hari itu. Toko2 dan warung2 tidak 
ada ketjualinja djuga. tutup. 

Penghalang2 didirikan dibeberapa 
djalan jang memungkinkan “bagi se 
rombongan pembawa air untuk 
menghentikan pengendara2'  mobil.i7 
Mereka menjiram  penumpang2nja, 
setelah pada mereka diberi maka 
nan atau minuman. Untuk tiap orang 
Birma tak akan terlupakan, bahwa 
hari tersebut djuga saat dimana me| 
reka harus memberikan adekali Me 
reka memberikan djuga sedekah pa 
da petualang2 dan djuga pada para 
pendeta agama Buddha. . 

Para alim pada saat itu ' banjak |   jang pergi ke pusat2  perajaan di 
Pagoda2 dan menjirami pohon2 Ro 
dhi. Kaum Muslimin di Arakan di 
pantai Barat Birma djuga ituk2 da 
lam pesta air tersebut jang mestinja 
hanja diperuntukan bagi mereka ig. 
beragama Buddha, mereka melaku | 
kan kebiasaan jang sudah diperadat 
kan.. Pada. pesta2 sematjam itu dju 
ga ada kesempatan untuk pemuda 
dan pemudi guna mentjari djodoh- 
nja, dan menurut kebiasaan ' maka 
setelah terdjadi pesta air segera di     sloawakia, 12.000 dari  Jugoslayia, 

1.000 dari Rumania. Demikianlah 
menurut Palang Merah  Djerman 
Barat» (Antara) Ten 

susut dengan pesta perkawinan jang 
| terdjadi dibanjak tempat..oovi.i..i... 

“baru. jang gilang gem'lang. 

“lak nan Koi 
lonial Tulen 

“ DIDALAM BULAN April ini di 
Kenya sedang didjalankan tindakan 
kolonial - besar2an 
Kikuju. Dari suku 'inilah  kebuanja- 

terhadap suku 

kan datangnja anggota2 Mau-mau. 
50.000 orang suku Kikuju dibulan 
"April ini, dipindah dari Narwobi, 

Tibukota' Kenya, kekamp2 konsentra- 
si. Untuk ini semua tenaga potisi 
Kenya dikerahkan dan perlop2 di 
batalkan. i 

Agaknja banjak djuga keluarga2 
Inggeris di Nairobi tidak begitu, se- 
tudju dengan tindakan ini. Alasan 
mereka: babu2 dan djongos2 mere- 
ka jang kebanjakan terdiri dari 
orang2 Kikuju harus pergi  djuga, 
Sehingga siapakah jang akan mela 
deni mereka nanti? 

  

“ROMULO TENTANG 
DIEN BIE PHU. 

Brigadier djenderal Carlos  Ro- 
mulo, utusan istimewa presiden Fi- 
lipina di Amerika Serikat, pada 
Sabtu malam menjatakan di New 
York bahwa ,djatuhnja Dienbiephu 
akan merupakan suatu tragedi un 
tuk. Dunia Merdeka, tetapi — bahwa 
Suatu tragedi jang lebih. besar akan 
dapat ditjegah apabila semua bang- 

sa2 di Asia diberi kemerdekaan.” 
Romulo mengatakan. bahwa tragedi 
itu dapat ditjegah, djika bentuk 
Susunan jang didirikan oleh Ameri- 
ka diikuti di Asia, dan kemerdeka- 
an: diberikan kepada bangsa2 Asia.” 

(Antara) 
  

Dekat 1 

RAKH, sebuah hutan tempat perburuan Maharadja Kashmir 
belum menghidjau-rempak, Rumput jang merata masih berwarna kuning tua terbakar, dan mendja- 

dipelihara disitu melepaskan dahaganja pada air kali gunung jang putih dijernih, 
setelah mereka makan garam jang chusus ditebarkan manusia pada tempat2 tertentu. 
di Kashmir, hawa dingin. niaman memenuhi ro 

Musim semi 
rongga dada kami. Sesudah mengalami kesibukan ber- 

di New Delhi, jang tak: dapat Nan itu, alangkah nikmatnja “kini berdiri ditengah 
(jalam jang elok permai. : 

jang mendjalankan politik-kekua- 
saan. 

Kashmir berbatasan dengan Pa 
kistan, RRT, India, Afghanistan 
dan Sovjet Rusia. Kashmir sudah 
sedjak penghabisan abad jang lalu 
mengambil tempat jang penting 
dalam pikiran dan strategi Ingge- 
ris, terutama dalam membendung 
pengaruh Rusia, jang dapat dilan 
tjarkan dari djurusan- Asia Te- 
ngah. 

Inggeris berusaha untuk mendjadi- 
kan Kashmir negara jang merdeka 
dan dengan demikian dapat ' mem- 
pertahankan terus pengaruhnja di- 
situ, sesudahnja India dan Pakistan 
mendjadi, merdeka pada tanggul 15 
Agustus 1947. 

Setelah usaha ini nampaknja ba- 
kal menemui kegagalan, maka agen- 
agennja pun bekerdja. dikalangan su- 
ku-suku, jang berdiam di North 
Western Frontier Propince, dan be- 
gitulah achirnja pada bulan Oktober 
1947 suku2 ini dengan dibantu oleh 
alat2 sertaperlengkapan tentara Pa- 
kistan menjerbu kelembah Kasnmir, 

Djika tadinja pemimpin? Kashmir 
masih belum bulat pikirannja dalam 
menentukan sikap, maka penjerbuan 
ini telah mempertjepat proses ka 
arah titik-pendirian dari mana tidak 
ada lagi djalan kembali. - Sis Hari 
Singh, Maharadja Kashmir, meng 
ambil putusan untuk memasukkan 
Kashmir dan Jammu sebagai negara- 
bagian daripada India. Putusan ini 
diterima oleh India, djuga sjarat2 jg. 
dimadjukan ialah bhw rakjat Kash- 
mir akan diminta pendapatnya, bila 
pertempuran2 telah berachir, sete- 
rusnja bahwa Kashmir akan menda- 
pat otonomi seluas2nja, ketjuair uru- 
san pertahanan, luar negeri dan per- 
hubungan dipegang oleh pemerintah 
India. Atas permintaap P.M. Sheik 
Abdullah, India segera mengirimkan 
balatentaranja, dan berhasil memu- 
kul mundur suku bangsa dari Nerth 
Western Frontier Province jang me- 
lakukan invasi ke Kashmir itu. 

Suku bangsa ini achirnja bertahan 
didaerah jang kini dinamakan 
Kashmir, merupakan “4 
ruh Kashmir dan Jammu merupa- 
kan djuga garis gentjatan sendjata 
antara India dan Pakistan. 

Sedjak itu lahirlah masalah Kash- 
mir antara Pakistan dengan India, 
masalah jang mulanja dibikin olsh 
Inggeris, dan jang sampai sekarang 
belum “dapat diselesaikan itu. 

Ada faedahnja barangkali sekedar 
menjegarkan ingatan kembali, apa- 
bila setjara selajang pandang diben- 
tangkan disini perkembangan2 jang 
telah terdjadi di Kashmir  sedjak 
invasi tsb. 1 

   
dzad 

dari sclu- 

Perkembangan2, 
Kita mengetahui, bahwa karena 

India dan Pakistan tidak djuga 
saling mendapat  ketjotjokan, 
achirnja Lord Mountbatten ' me 
njuntikkan saranan, supaja masa 
lah Kashmir diselesaikan dengan 
pertolongan pihak ketiga, dalam 
hal ini PBB. Demikianlah pada 
tg: 31 Desember 1947, India 
memadjukan soal Kashmir, kepa 
da Dewan Keamanan PBB. 

Oleh badan internasional ini-di 
angkatlah dibulan Djanuari 1948 
suatu panitia bernama UNCIP 
(United Nations Commission for 
India and Pakistan) jg ditugaskan 
menjelidiki dan memberikan per 
antaraannja dalam masalah2 jang 
bertalian dengan Kashmir. Seba- 
gai hasil pembitjaraan antara 
panitia ini dengah pemerintah? 
India dan Pakistan, maka reso- 
fusi tgl. 13. Agustus 1948 mendja 
dikan dasar: persetudjuan untuk 
menghentikan tembak-menembak, 
gentjatan sendjata dan plebisit, 
Kita mengetahui, bahwa sedjak 
1 Djanuarr 1949 berlakulah gen 
tjatan sendjata, dan penentuan 
garis demarkasi. 

Inilah hasi! satu2-nja jg luma- 
ian dari pekerdjaan UNCIP tsb. 
Selebihnja tidak diperoleh kema 
djuan suatu' apa, djuga pengang- 
katan Laksamana Amerika Ches- 
ter W. Nimitz sebagai administra- 
tor plebisit tidak membawa buah 
apa-apa. 

Dalam bulan Desember 1949 
Dewan Keamanan PBB membitja 
rakan lagi soal Kashmir, dan 
untuk melantjarkan rentjana de: 
militerisasi | /diangkatlah seorang 
wakil PBB,:-Orang ini adalah Sir 
Owen. Dixon, seorang hakim Aus 
tralia. Dixon.tidak berhasil karena 
dalam rentjana demiliterisasi jang 
dimadjukannja. nampak dia me- 
njamakan kedudukan Pakistan de 
ngan India, djuga karena dia 
menjarankan  supaja  pedjabat? 
dari PBB ditempatkan di Kashmir 
dan. Jammu untuk. mendjalankan 
pemerintahan dalam negeri. jang 
oleh India diartikan sebagai pe- 
langgaran kedaulatan. 

Kita mengetahui djuga, bahwa se. 
lama tahun 1951—52 Dewan Kea- 
manan menjerahkan soal Kashmir 
kepada .wakilnja Dr. Frank Graham, 
jang tidak asing bagi kita di Indo- 
nesia, dizaman Renville. Dr. Gra- 
ham antara Jain mengusulkan, supa- 
ja di Kashmir ' ditempatkan “pasu- 
kan2 dari negara2 jang djadi ang- 
pota PBB untuk mengawasi plebisit. 
Ketika Dr. Graham membitjarakan 
resolusinja didepan Dewan Keaman- 
an tgl. 17. Djanuari 1952 di Paris, 
maka buat pertama kalinja wakil 
Sovjet Rusia Jacob Malik  tjampur- 
tangan, dan menjatakan bahwa ren- 
tiana Graham itu menghendaki tjam- 
pur-tangannja Amerika-Inzgeris da- 
lam urusan dalam Kashmirs mern- 

perpandjang pertikaiap antara: Pakis- 
tan dengan India, dan hendak meng 
ubah Kashmir djadi djadjahan Ame- 
rika dan Inggeris,. mendjadikannja 
pangkalan militer. strategis jg. kuat 
Dan dengan demikian . tergambar: 
lah sekali setjara dramatis bagaima- 
na Kashmir pada hakekatnja tidak 
lebih tidak kurang daripada pion be- | 
laka dalam politik-kekuasaan jang di 

djalankan oleh negara2 besar seperti 
Amerika, Inggeris, Rusia: : 

»Conspiracy in Kashmir”, 
Ada sebuah buku ketjil, jang baru 

  

  

  

Bintang:film Charlev Chaplin baru2 
ini telah merajakan hari-ulang tahun- 
nja jang ke-65» Diantaranja jang cu 

tang mengundjungi untuk mengutjap 
kan selamat kepadanja di Zwitser 
land terdapat djuga anaknja perem 
puan jang paling ketjil, Josephine, se 
bagai: terlihat dalam gambar “ni. ' 

sadja terbit, dikeluarkan oleh The 
Social & Political Study Group 
Amrikadal, Srinagar, “ namanya: 
»Conspiracy in Kashmir” atau ,,Kom 

plotan di Kashmir” 
Didalamnja ' ditjeritakan tentang 

kegiatan2 jang dilakukan oleh ber- 
bagai agen rahasia baik dari Inggeris 
ataupup dari Amerika untuk menga- 
tjau-balaukan “Kashmir. Bagaikan 

membatja buku2 detektif  lajaknja. 
Ada seorang agen Amerika, uniur 

26 tahun, . bekas sersan di tentara, 
berasal dari Colorado, namanja Rus- 
sel Haight, jang konon turut ambil 
bagian tatkala suku2 bangsa dari 
North Western Frontier Provincs itu 
menjerbu kelembah Kashmir. Ada 
seorang agen Inggeris, jang bernaraa 
Khursid Anwar, jang konon turut 
mempersiapkan invasi tsb. diatas. 
Ada seorang letnan djenderal berna- 
ma Maurice Delvoie, penasehat mi- 
liter jg pertama dari UNCIP, jg kc- 
non menjelundupkan dari Srinagar 

7 paket kepunjaan Sirdar Effendi, 
jang mendjadi agen Pakistan. 

Ada seorang missionaris di Sri- 
nagar, bekas anggota British Intel 
ligence Corps,- Dr. Phil Edmaonds, 
berkebangsaan Australia, jg konon 
kegiatannja di Kashmir tidak sema 

ta-mata dilapangan zending dan se- 
kolah, 

Ada rupa2 diploma, jg suka me- 
ngundjungi Kashmir, terlalu banjak 
buat disebutkan semuanja, tetapi dje 
laslah disitu betapa'negeri jg indah 
tapi strategis itu mendjadi sarang 

nja rupa2 komplotan. Dalam pada 
itu sudah barang - tentu  mendjadi 
pertanjaan pula, bagaimanakah de- 
ngan rakjat Kashmir dan Jammu 

sendiri, sebagai akibat kegiatan ber 
bagai komplotan ini? 
Bagaimana dengan Sheik  Abdul- 

lah? Apakah sebabnja dia dalam bu 
lan. Agustus tahun jg lalu dipetjat 
sebagak Perdana Menteri, kemudian 
ditahan sampai waktu sekarang? 
Apakah sebabnja” Sheik Abdullah 
mendengung-dengungkan sembojan: 
Kashmir Merdeka, lepas dari India 
dan Pakistan? 

Pertanjaan2 sematjam ini da- 
tang pada saja, ketika kami. di- 
djamu dirumahnja Hadji “Sahab, 
seorang hartawan di Srinagar. 
Musik Kashmir diperdengarkan, 
lagu2 Sufi jang semuanja serba 
monoteon itu. Orang2 Kashmir 
ini agak lain sifatnja dari orang2 
jang kami djumpai di India, me 
reka lebih berterus-terang Jebih 
open. Besok kami ke  Jammu, 
ibu-kota musim dingin dari Kash 
mir-Jammu. Besok kami akan 
mendjumpai Bhaksi Gulam Mo- 
hammad, Perdana Menteri jang 
sekarang. Besok nistjaja akan 
lebih banjak kami dengar tentang 
later belakang masalah Ksshmir 
Ini. 

Wahasiswa' 
Djepang 

Akan Bentuk Suatu 
»Modal-Masjarakat" 

BARU2 INI Fak. Pertanian di 
Djepang telah meluluskan 29 
sardjana2 pertanian muda, dan 
mereka oleh Fak. tsb. diharuskan 
-agar melandjutkan pekerdjaannja 
untuk membentuk masjarakat per 
tanian sendiri, jg akan diperguna 
kan sebagai pertjontohan. 

Mereka itu kemudian mendjalan- 

kan perkawinan bersama-sama utk. 
selandjutnja ke-20 keluarga itu me- 
nempati sebuah dusun didaerah 
Aomori, di Honshu Selatan. Ditem : 
pak itu mereka mempraktekka,, pe   

    

ladjaran2 jg didapatkan dari maha- 

guru2nja dan berkewadjiban untuk 
menjelidiki ilmu pertanian  Jainnja 
jg didjumpai dalam praktek agar 
dapat digunakan untuk menjusup se 

masjarakat jg “makmur buah 
sehat. 

dan 

  

Orang Perantj's memperguna- 
kan uangnja leb.h banjak untuk 
kepentingan minumar alkohol. da 
ripada utk. kesehatan, pendidi- 
kan dan perumahan. Menurut sta 
tistik terachir maka djumlah uang 
jang dipergunakkan pembelian al. 
kohol adalah 890 miljard francs, 
570 miliard francs untuk keseha- 
tan, 420 miljard francs untuk pen 
didikan dan hania 280  miljard 
francs untuk perumahan. Sedang 
akibat banjaknja minuman itu 
mengakibatkan turunnja prestasi 
kerdja jang berharga 325 miljard 
francs. 

LEO LARSEN dari Minnesota 
(Amerika Serikat), umur 45 tahun, 
kiai berada di Kopenhagen untuk 
ment'ari bini, Bakal bininja itu ha- 
rws memenuhi sjarat2 sebagai be- 
rihut: 

1, Separo dari beaja-perdjala 
nzn ke Mimnesota harus dibajar- 
nja sendiri, . 

2. Usus buntunja (blindedarm) 
harus dihilangkan, 

1: Ia harus mempunjai pipi pal. 
su lengkap. . 

Kata Leo Larsen: ,Saja, tidak 
mau tba2 diperhadapkan don. 
pengeluaran2 uang jang tidak di- 
perhitungkan semula”, “a02 Dad 

  

  
bb a
i
 
P
a
 

di
a 

E
A
 

ep
 

3 
E
R
A
 

BOR
 

    

s
e
l
a
 

Ka
ta
 

PE
N 

an
 

aa)
   

mn
a 

L
a
g
 

AA
N 

P
U
M
P
 

  

 



1 

1 

S
A
 

Ia
 

NE
T 

BN
 

AN
 
Rp
 
SN
I 

    

aje
 T
e 

   
   

Ss 

senang santosa, dan djuga 
corpore sano”. Artinj 
oleh Ora Jaka TA 

n untuk wanita Gl o SISL 
| iba perobatan, buat hilangkan 

|nja jang 
ingat berguna 

        

    

  

     

  

    

Bisa dapat 
    

gan 
jang £ j ge 
jiwa jang sehat itu ada didalam tubuh 

djangan lupakan GOLES 

    

     

  

boleh mentjapai segala tjita-nja. 

serta menjehatkan dan 

dari segenap deradjat d 

  
| 5 AGEN : Fie Min Yok Fong — Gg: Warung 10 Semarang 
! : Hway An Tong — Gg. Warung 3 
| Eta Eng Tay Ho — Pekodjan 101 
| Tag Tak Yong — Gg. Pinggir 1 

li .Toko Obat Selagah Indonesia, 

i pada kekajaan dan sangat penting kepada manusia ! 
kuat serta mempunjaf tjukup ten aga' itu g 

Ingatlah pepatah : ,,Mens sana in 

KIDN EYING TABLETS untuk lelaki, 
(RING TABLETS, buah fikiran tabib2 jang terkenal dalam kala: | 
penjakit2 : 

adjaib, obat2 kuat ini telah terk enal dan tersebar selur uh dunia sebagai obat jang sa- 
kepada semua tua dan muda 

2 

    
  Saudara?    

   

    

  

   

$ Maha Esa adanja. 

Utjapan Terima-Kasih 
| Dengan djalan ini kami sekeluarga mengutjapkan ba- 

njak-banjak terima-kasih kepada Tuan2 dan Njonjah2 serta 
' sekalijan jang telah berkenan menaruh perhatian ff 

MH dan memberi sumbangan berupa apapun sadja, berkenaan 
| dengan keperluan kami menjunatkan anak baru2 ini. Nu 

'Semoga kebadjikan Tuan2, Njonjah2 dan Saudara2 se- 
IM kalian tadi mendapat balasan jang sepadan dari Tuhan Jang 

  

   
     

     

  

      
   

PRABOEWIDJOJO 
“dengan keluarga 

   
  

ering Tablets    h orang,jang bisa hidup 
   

  

   sehat. Jaitu djika ingin memper- | 

   
      

  

menguatkan tubuh oleh chasiat- ' 

  

| Bank Timur N.V. 
alem. masjarakat. 

      

  

III Bank Indonesia. 
Ill Bank Negara Indonesia 
If Escomptobank N. V, 
|| Nationale Handelsbank N. (|| Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V, 

|loe nzantant T Semarang 
1 Memberitah akan. bahwa mereka pasa kan- 
tor-kantor akan ditutup 

. Saptu, Il MEI 1954 (Hari Buruh) 
pada hari : 

   
  

  

” 

”       
  

ATTRACTIE TAMBAHAN. 

Oleh : 

LEBIH     

  

M.S. Kabat 
er 1 TABIB 

Seteran 109 — Semarang. 

ialist untuk WASIR (Aam- 
ben), ASTHMA, ki UTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. 5 

  

9—12 pagi Djam bitjara: 
: £ 5—T - sore 

: Dokter 

Pundagarao 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamii 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 
Djam bitjara : 
Rumah: djam C 

R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

$: 4 

Kabar Kota 
HADIAH2 BURUH BEROLAH 
RAGA PADA TGL. 1 MEL 

- Dari kalangan “Kantor Penjuluh 
Perburuhan di Semarang didapat ka 

. bar, bahwa untuk kedjuaraan ma- 
tjam2 perlombaan olahraga. jang 
akan dilakukan “oleh kaum buruh 
pada tgl. 1 Mei, r 1g 
Hari Kemenanagn B . olel 
jang berwadjib disediakan 21. buah 
piala, diantara mama 8 buah pia'a 
bergilir. Di tap2 Kabupaten, seperti 
Surakarta, Purwokerto, Pati, Tegal 
dan Jogja disediakan - sebuah piala 
beredar dengan ditambah pula bebe- 
rapa kebutuhan alat? olahraga, mi- 
sainja seperti sepatu bola, costuum. 
bola, racket badminton dls. Pembc-: 
rian hadiah2 tadi dimaksudkan su: 
paja buruh. lebilt giat “berolahaga, 
agar kesehatannja makin baik. Beaia 
jang dikeluarkan “untuk pembelian 
hadiah2 tadi jang akan dibagikan di 
Djawa Tengah szoesar Rp. 42.56t.- 
dan penjerahannja akan arakukan 
oleh pimpinan Kantor Pembantu Pe 
njuluh Perburuhan setempat. Selan- 
djutnja dapat diterangkan, bahvsa 
bantuan2 uang sebebar Rp. 10.000.- 
pun diberikan kepad panitia2 
1 Mei di Djawa Tengah. 

7.00— 9.30 

    

     

    
Berkenaan dengan hari2 Puasa 

j.a.d., maka Ruangan Batjaan Per- 
pustakaan.- Negara di Bodjong 147 
Semarang, akan ditutup selama tgl. 
4 Mei s/d 7 Djuni, dari djam 17.60 

i 20.00, Pada hari2 Le- 
Ibatjaan 'itu akan di 

ri, djuga,- jaitu 'se- 

      

    

  

5 

  

Ka bas Kuda 

Pasar Malam Amal 
. SEMARANG 1954 

Tai. 27 April 1954 (malam REBO) Petilan : 

ArdjunoT'jakil: Golek Gambjong 
Ko Oleh: Nji..R. A. KISWORINI.- 

Tgl. 28 April 1954 (malam KEMIS) : Demonstrasi 

Barongsay dan Koenthauw 
SAM BAN-HIEN 

PERHATIKAN HARI PERTANDINGAN 

TINDJU 
: Pemenang-2 tgl. 25 April 1954 akan bertanding pula dengan 
Djago-djago dari DJAKARTA dan BANDUNG. 

EEBAT!! 

  

Akan: Didjual 

' Pakailah Obat Kuat Istimewa 

  

PANITYA. 

net an aa Teeaara m5 
semua 

2 Medja-Bola Biljart| 
Compleet merk ,,Het Noor: | 
den''. Keterangan: Djl. Se- 
bandaran 39-41 Semarang 
  

S IKALI MUDA TETAP MUDA 

  

  

Pit kuat Istimewa 

Buat grang raki laki 

lemah menajaai kuat 
Tanggung 1003 mudjarab 

PER D0OS Rp 20 

  
  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang kurang tenaga.: Badan 
lemah. Lemah sjahwat (impoten- 
tie, Sexuele Zwakte) (Sexual 
Weakness, Lost Manhood, Ner-   

1 1954. Hen-' Toko Obat ,,Singapore” dan To- 
suka mem-|-ko Obat ,,Shanghai” Pasar Djo- 

vousness, Build Blood, 
Energy). : 

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

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di- 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kasi dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
semutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus.  Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaiu. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjamnvuran bahan-bahan 

Bone- | 

  

PENGUMUMAN 
5. G. B. Muhammadijah Semarang 
Menerima murid2 baru Klas I dan II untuk tahun peladja- ran 1954/1955. Pendaftaran mulai sekarang di BALAI MUHAMMADIJAH Dil. PURWOSARI 3 (Redjosari) SE- Ih MARANG. 

| SJARAT? anak klas I Tamat S.R. VI lulus udjian masuk 

“untuk Klas IT ja ng sedjadjar. 

Pengurus S.G.B.M. SEMARANG 

         

LUX. INI MALAM PENGHABISAN 5.00-7.00-9.00 GERALD MOHR — RITA MORENO — 
»T " E R I N c » I-was slaughtered 

to please the Crowd 2 

Besok malam “ 
EP 

Premiere ,,LU X” (17th) 
'- SALLY GRAY — ROSAMUND Ton | »GREEN FOR DANGER” 

TREVOR HOWARD. — dim: 

Penuh sensatie, gempar. 

Ea 

  
   

GRAND» ani MALAM PREMIERE Gun) 
5.00 - 7.00 - 9.00 ASHOK KUMAR — REHANA — dim. 

atan - Film India .S A Y A N” 5 SUAMI-KU Istimewa 

: Apakah perbuatan serong dapat dibiarkan begitu sadja ? 5 Apakah. Manusia dapat melawan Nasib ! 3 
a MAN Us IA punja' BISA — TUHAN punja KUASA ! Saat Tjinta-kasih jang membikin hati tergiur ' diseling dengan tari2an 5 : indah dan Rajuan2 merdu! f 

“Akan datang : S. WALDY — ELLYA — SUHAIMI — MISA. 
W.D. MOCHTAR — gJL 

|.Mustapa Tjintjin Wasiatnja" || 
10076 ketawa dari bermula sampai achir dengan & lagu2 Malaya 3 3 modern-dan tarian2 istimewa ! . 

INORA INI MALAM D.M.B. 
4.45-7.00-9.15 P. RAMLEE — ROSENANI — NENG 

BERBARENG 

(a. 17 tan) 

YATIMAH 

29 Suatu film jang 
ROY AK I I | berharga untuk 
5.15 -7.30 -9.45 29 dilihat ! 

Tetapi saben machluk jang kidrp didunia pasti mempunjai seorang IBU ! Suatu film jang harus ditonton oleh segala Pemuda dan Pemudi ! 
Akan datang & LEX BARKER — JOYCE MC. KENZIE — 

Tg MONIGUE Van VOOREN — dim. 

»TARZAN 43 SHE-DEVIL« 
x Edgar Rice Bourough's New Tarzan Thriller ! | 

The 

ROXY INI MALAM PREMIERE (u. 17. tah) 5.00 - 7.00 - 9.00 TOM KEENE — BERYL WALLACE-“-— 
» ROMANCE IN THE ROCKIE 

Penuh aksi dan sensatie ! 

  

Gempar ! 

Akan datang: M. SAGI — Anak. Kemajoran tulen dga. 

«.. Penuh lagu2 -: 
'krontjong asli ! 

jang .tak ada: 

»KEMAJORAN” 
Penuh lelutjon dan pertjintaan, RADJA DJALI2 

bandingannja di seluruh Indonesia ! 

| Roy Rogers 21 Tak 
Klo 

MY NAME'!S ROGERS, 
AND YM LOOKING - 

F IVE GOT BUSINESS 
DN WITA AGENT 

YOWRE TRESPASSIN' ON - AH NAMED BLINKER / Gr PRINATE PROPERTY, COWBOY 1) CA! HAVE YOU 4 “"VAMOOSE! SA SEEN HIMZ   'ang sangat istimewa Chasiatnja. 
Taitu diantaranja Zafaran.  Am- 
bers. Mushkish. Jacuti, d.LI. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Orang hamil dilarang keras 
minum obat ini ! Ditanggung tak. 
ada bandingann'a diseluruh Du- 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 
luruh Indonesia. ai | 

1 D0OS Rp. 20.— | 

Sole Agent : : | 
MOHAMMED SADIK "TIRI | 

Keprabon Kulon 15/D. | 

S0L9 5 

  

—— ng 

  

har Semarang. 

  
   

AN 

  

— Engkau berada didaerah terla- 
rang di tanah milik saja, Cowvov. san apa. 
Ajo “pergilah. — Nama saja Rogers, 
— Saja hendak berurusan dengan dan saja mentjari anak ber- 

seorang bernama Blinker Kincail. nama Chili. Apakah eng- 
kau tahu? 

Il Kabar Penting: 
Mengingat kepentingan menambah hasil bumi 
tjara jang modern, mengolah tanah dengan 

Tractor Ferguson — Systcem 
mular sekarang pada jang berkepentingan (para Petani, 
Organisasi Pertanian, d.LL) diberikan kesempatan untuk 

'Menjewa Ferguson Tractor 5 CS : 
'Silahkanlah berhubungan Jengan : 

Dadan I N.V. Net Motor Company 
BODJONG 90-92 SEMARANG Telephone 401. 

I- SELALU Sedia: La 

City Concern Cinemas 
(17 tah) 

Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan! 

S2    
NURHASSANAH — M. PANDJIANOM dim. 

  
dengan     

    

          
    

          

     
   

  

  
. SANOSTOL — HALIBORANGE — FERRADOL 

SCOTT'.- EMULSION-— ERCEEVIT — VITAPLEX 
$ dan segala matjam VITAMINEN, 
— 'CHEMICALIEN - HANDEL 

» EL GECO” 
DJL, SLAMET RIJADI (Kauman) 73/C — SOLO 

BEBERAPA TENAGA (PAMONG) TETAP PE UNTUK LS 

M.P. Mochammadijah 
Pe. DEKUD B5 2 

Tdjazah SGA. afau sederadjad, 
“ Idjazah S.M.A. bag. A/B atau 
jang sederadjad dengan itu, 
keluaran sebelum 1953. 

Keterangan dan surat-menjurat dialamatkan kepada : 

Ditjari : 

    

Naa 
b. 

KEPALA S. M. P. MOEHAMMADIJAH, 
| 2   Pj Raya 56 — Kudus. 

   
  BARU TERIMA, PERSEDIAAN TERBATAS. 

HOOVER Mesin Tjutji Pakaian 
300 WATT 115/125 VOLT. 

Firma SIDODADI SAN 8 
SEMARANG 

SER NE ERAR EN RN SN BR 

      

MALAM 

    

  

      

    

  

   

   

    
    

     

   

     

   
  

Premiere Premiere 

ORION REX 
Seedadan MU KAS Ds Mai 
43th) “MN tanam ly (17 th.) p moon SENNNNSA 

Eilm Mu: MN aksoteR B6 USiapakan — #NSGSNNITT2TI! 
sical jang 1 penis O'keere YA itu jang KUN LIA 
terbesar | monica Lewis Aa bermantel! Fa 
dgn. 7 la- BIDAN mer R ||Kedjadian FIT k | 
Bu popu- (ACMRII KEMBALI Bersaru" (aneh sa- — “bbhklbnsbusksdeta" 
Nb 0 ingat men- (9yIS GALKERN - LESLIE CARON 

«INI MALAM PREMIERE 2 
debarkan! 

   

     

  

     

  

   

  

   

   
       

       
  

  

   

   
. Marilyn Monroe — Jane Russell 

METROPOLE Bia 7.-9.— (13th.) 

,Gentlemen Prefer Blondes'"' 

: INI MALAM PREMIERE 

“IpjAGAt AN 

  

A 
PARAMOUNT PICTURE 5 | Film R.R.T. jang paling baru 5 

2 Pelawak ulung sebagai peradjurit »BU THAUW SU   
   

    

JI FOR A BOY NAMED Ad 

— Itulah saja. Ada uru- 

pajung! Latihan demikian belum 
pernah tuan menonton ! Keberanian 
dan kelutjuan jang menawankan ! 

LIAUW TE SE H0OO”     
Ini malam pengh.: 5.-7.-9.- (17th) 

7.—9.— (seg. umur, 

  

1 THINK HE WAS LOOKING FOR PROOF THAT YOUR V/ OUTFIT DYNAMITED A PART OF ELLEN MORAN'S ” J) A TELEGRAPH LINE S0 YOU CAN BEAT HER To BORDER CITY I'm 

IM STRINGIN' MY 
OWN TELEGRAPH 
LINE AND I AINIT 
SEEN NO KIP! ., 

      
X SET Es NA la: NYA 

— Saja sedang sibuk memasa 
tidak tahu ada anak! 

— Saja kira dia sedang mentjari bukti apakah engkau betul2. mes 
ledakkan bagian dari lijn telegrapnja Ellen Moran, “ dengan demikian 
engkau dapat mengalahkan dia untuk mengadakan lijn telegrap ke kota 
Border City. . 

ng kawat di lijn telegrap saja dan saja 

(Kalau Panen Anggur tiba) - 

   
   

   

Benar, dan untuk ini pakailah Delfi tjap 

Gadjah ! Nistjaja Njonja membuktikan perbedaannja! 

Karena Delha disaring dengan istimewa, hingga 

  

dalam kaleng dari 1 dan 2 kg. 

| 
| 

| 

  
- Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: 

$$ Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon: 

tempe keripik: 

Kawan nasi jang 

bersih djernih, lagi pula 

tahan berpekan-pekan!   
  DELFIA 

DEL 53-6-140-B,   
OBAT KUAT 
ISTIMEWA: 

  

"IE PHARMA" 

Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjarat, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se: 
mutan, Lekas Tjapai dan DjengkelePusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan. Penghafa! 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga 

mendjadi Kurang d.Ll. 
Sekali tjobalah-akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—, : 

. POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp: 25.— 
»“SIXALIN untuk wanita jang 
dotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat 

2p. 25.— 2 : 
s BC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 
(EKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Kp. &.— 
NO HAIR CREAM untuk hilangkar Sebotol 

Rp. 10.— 
TOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJBELOP). 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 1537 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — 8! AN DUNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang: 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongan: Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 
Selamat, Tiirebon. 

merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
turunan (Anak) Sebotol 

rambut. 

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- ajakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), Ltmah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIB £WAKTR) ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
100fo berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.-—. 

" Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

   

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ......ocooococo.Woowoooco.o”#W.oo. Rp. 15.-— 
' Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... "25, — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki .......ooooooooooo—o—o.o.o.o.m—. . 10.— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat : 

inti KERATON en AA tel RA NN Rp. 20-— &,, 10.— 
Puder. bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 BERI,» enda Sa Oya 

"Obat bikin hilang Tamibuk ni en Naa Ka .. 10.— 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf CxzeeM sordncnnsnn dn nan en nana nn sasa 2. 10,— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk “........ioooooo.. » ma 
Pil Rexona untuk ,hamil dan tjotjokan bulanan ..................... ag. Alkeoaa 
Obat kentjang manis .......... Pen aa ee Pa Sania Dean NN Kek Bana » 50.—. 
Obat sakit Entjok dan Linu-iW 0 r dri dn nn 0 donk kene ana en » 25. 
Obat kentjing/ nanah, darah Sean nan enan naa oa TAN 25 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 102. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 -— Bandung. Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di: 

seluruh Indonesia, 
AGEN - AGEN: £ 

Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- kodjan 101, Semarang: Toko Obat Ngo. Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarahg, Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Dji, Kepatihan" no. 105, Peka- longan, Zindabad House, Nonongan No.. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- srowidjajan No, 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Maliobory 93, Jogja- karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja, Toko Obat Tek An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, -Petjinan 66, Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djt: Pespketan 77, Tjirebon: Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan! Toko Obat Thian Ho Tong, “Dg. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat 

semarang, 
»Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

$ MD an | 

Tanggal 26 s/d 28 April 
BETTY GRABLE — DALE ROBERTSON -- 

JOHN CAROLL 
dalam film Technicolor 

»THE FARMER TAKES A WIFE" 
SEBUAH MUSICAL-DRAMA 
DARI 20th, CENT, FOX. 
Saksikanlah perkelahian jang seru antara 
Jonh Caroll dan Dale Robeftson untuk me- 
rebut Betty Grable, 

  

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/1117 Aifd7a, 
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