
  

   

  

    

'ahid Ha 

  

  

Persembahan 
  Mengapa Sikap N.U. 

Utk. Keluar Dani Ma- 
sjumi Menimbulkan 

| Kegontjangan? 
KAJA MERASA ANERN, 

| Si3karepa masjarakat men- 
Gjadi ramai ketika N.U. meng- 
ambil putusan memisahkar, diri 
setjara organisatoris dari Ma- 
sjumi jg susunannja dualistis 
malah? banjak j 

ra 

    

Pada hal GPII pada April 1951 
dlm muktamarnja di Median su- | 
dah mengambil pu'usan jg seru- 
pa. ma - tidak menimbulkan 

Pa ” seperti sekarang”, de- 
mikian diterangkan Wahid Ha- 
sjm, ketua Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama jang baru, 

Wahid Hasjim selandjutnja 
menjatakan perhatiannja pada 
keterangan beberapa pemuka 
Islam jg telah membentangkan 
pendapatnja serta andjuran2, 
nja dalam soal tadi jg maksud 

sudah menge- | 

g dgn soal tadi. If 

simHeran Pd Prasiden 

   

  
   

Mgr. Dr. N.J.C. Geise O.F.M., apostdlis -prefect Sukabumi jang   nja baik, tetapi salah satu aki 
batnja jalah menimbulkan pe- '$ 
raSaan2 sebaliknja pada semen ' 
tara pihak (Islam). jg kemu- 
Gian lalu mengeluarkan kete- ' 
rangan2 lainnjas dan dengan | 
demikian maka dengan tidak 
terasa soal jg sebenarnja seder 
hang ini lalu mendjadi soal be. 
Sar dan hangat. 

Wahid Hasjim achirnja me- 
njatakan harapannjs pada pe- 
muka2 rakjat, terutama pemu- 
ka2 Islam, hendaknja semua 
perbintjangan soal hubungan 
N.U. dan Masjumi ini tidak di. 
lakukan dimuka ramai, tetapi 
hendaknja disalurkan melalui 
perundingan? jg akon didjalan 
ikan antara de'egasi N.U. dan 
Dewan Pimpinan Masjumi nan 
ti pada 20 Mei. (Antara). 

baru2 ini memperoleh gelar dr. setelah berhasif mempertahankan proefschrift-nja jang bernama ..Badujs en Moslims in Lebak-Dara- 
hiang, Zuid-Bantam” di kota Leiden, Selasa pagi telah menjerah' 
kan karangan tentang proef schrift-nja tsb. kepada presiden Su 
karno di-istana Merdeka.   
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“Senen malam, 

  tara” siang ini. 
mama 

Perang Korea Akan 
' Terus Membara 

HLI SEDJARAH Arnold 
(AA. toyuree pada hari Senin 

menjatakan dalam konperensi 
pers, bahwa djika didasarkan 
kepada reaksi? negara?2"Eropa 
Barat, maka djerderal Eisenho- 
wer akan mendjadi tjal 

        
Kebudajasn Baduy 
Sebagai Pangkal Dari Kebudajaan In. 

donesia-Kuno? 
Mgr. Geise Persembahkan Proefschriftnja Kepada 

s0) Presiden. 

RES, SUKARN O pada hari Selasa pagi telah mene- 
rima apostolis prefect Sukaburii, mer. dr. N. J. C. 

Geise OKM didalam audiensi. Oleh mgr Geise telah disampai- 
kan kepada presiden satu eksemplar dari proefschrifi-nja tsa- 
tang ,,oreng2 Baduj dan Musiim di Lebak-Parahiang, Banten Se 
latan”, dgn mana beberapa waktu jg lala ia telah berpromosi 

  

2 dan ilmu filsafat. 
DR. RADJIMAN SAKIT 5 
KERAS. | s 

Didapat kabar, bahwa Dr. Re- | Pengganti SOB djiman, arggauta parlemen jang San, tag tertua (berusia 73 tahun) kim | Bulan Djusi Mungkin) 
menderita sakit keras ci Jogja. | Diadjukan Rentjava On- 
kenjaki itu terasa olehnja keti | “dang2 Nasional Utk ka ia dalam perdjalanan dari Me z 

. Walikukun ke Djakarta utk me- | « Menggantioja.. .- 
gundjungi sidarg parlemen, | yy ADA HARI SELASA pa- 

hari Sabtu jang lalu. | gi Diwas Perwakilan 
3 Rakjat telah melandjutkan pem 

TEMPAT PEMBAKARAN bitjaraannja tentang laporar   MAJA T DI SBAJA. panitia ad hoc ufk mengganti- 
2 0. kan S.0.B. Dalam rapat tsb men 

Menurut keterangan? jg di teri kehakiman mar. Lukwar Wi 
peroleh PI-Aneta usaha2 dari riadina'a telah menujelaskan la- masjarakat. Tionghoa jun! i iri Ba na Sman Si pendirian pemerintah menge- 

Kn . Tn. an Na nerangkan, bahwa sebelum ada 
ini Dae Sa SA n rapat penggantinja, perserintah tidak 
tentang itu. Ongkos pembuatan 2531 menghapuskan S.0.5. Te- tempat pembakaran majat itu '2Pi ia berdjardji, bahwa dlm ditaksir Rp. 150.000.— Uang bulan Djuni pemerintah akan 
ini akan dikumpulkan dengan mengadjukan rantjanzan ur mengadakan pindjaman obligasi dang? nasional utk keadaan pe- 
jang tidak berbunga rang dan darurat. 

PemerentahYugo 
  

Tak Lama Lagi Akan Berganti 'Sifatnja 
. Mendjadi Presidentieel 

D IKABARKAN DARI BELGRADO, bahwa tidak lama 
lagi di Yugoslavia akan berlaku sysiem pemerintahan 

baru jang bersifat presidentiil, dimana marsekal Tito akan me- 
megang semua kekuasaan prerogatif sebagai kepala negara. 
Menurut renijana perobahan kefa'ta-negaraan jang kini sedang 
di 1 dan akan diadjukan kepada pz 
achir bulan Djuni jang akan datang, marsekal 
megang kekuasaan selaku presiden 
dan panglima 'tertinggi angkatan 

Parlemen iang sekarang ini 
menurut rentjana tersebut 
akan didjadikar badan .perwa- 
kilan rakjat jang bermadjelis 
dua, ja'ni sebuah "madjelis fe, 
deral” dan sebuah "dewan peng 
hasil2”. “Dewan penghasil2” 
ini terutama akan merupakan 
suatu badan ekonomi. . 

System pemilihan : anggota 
perwakilan jang selama ini di- 
lakukan dengan djalan pemili- 
han Pam akan Stem ri Senen mendesak kepada pe- 
system baru. Menurut system | merintah Amerika Serikat, su- 
baru ini para tjalon jang akan | Paja menjatakan kepada umum 
duduk dalam “madjelis fede, BM - De ek 
ral” akan dipilih oleh panitia2 | Pede jan Cengan En 
rakjat dari distrik2 ab ota2, lainnja untuk melarang setjara 

Prana pada 
ifo akan me- 

Republik, ketua presidium 
perang. : 

Sendjata 
OA Na va TEKIAA . Kuman 

Supaia Diadakan, Lara- 
ngan Mempergunakanrja 

| JP ANITIA EKSEKUTIF da 
ri Federasi Ahli2 Ilmu 

Pengetahuan Amerika pada ha 

pada universitet Leiden sebagai doktor dlm pengetahuan sastra 

nai hal itu. Ya antara jain me- | 

“Dengan menundjukkan per- 
hatian jang besar, presiden Soe 
karno — iang ternjata ban'ak 
mengetahui tentang berbagai 
pandangan mengenai orang2 
Baduj itu — telah menerima 
proefschrift tersebut. Kepada 
mgr. Geise presiden -menjata- 
kan, bahwa dua hari jang lalu, 
sebuah delegasi orang2 Baduj 
telah datang pula pada beliau.. 
Berlainan dengan beberapa ta 
hun jang lalu, mak, para ang 
gauta delegasi tersebut sekali 
ini telah bersedia untuk ber 
gambar bersama “Bapak Presi 
den”. 

Presiden menjatakan hara- 
pannja, agar supaja maksud 
mgr, Geise sebagai jang terse. 
but dalam proefschriftnja itu, 
jakni mergambil orang2 Baduj 
sebagai pokok pangkal bagi pe 
njelidikan2 mengenai kebudaja 
an Indonesia-lama dibagian pu 
lau Djawa ini, dapat dilaksana 
kan dengan mengadakan penje 
'lidikan2 diseluruh daerah Ban 
ten Sukabumi dan Tjiandjur.   Mgr. Geise telah menjelesai- 

: kan proefschriftnja selama ma 
“sa liburnja pada tahun 1951, 
| jakni berdasarkan bahan2 jang 

| telah dikumpuikannja sewaktu 
: selama dua tahun — mulai ta 

(hun 1938 sampai 1940 — ia 
singgah disalah sebuah kam- 
pung pada batas daerah kedia. 
manan orang2 Baduj. 

Proefschrift mer, Geise itu menju- 
sul literatuur ilmu pengetahuan jg 
tidak banjak djumlahnja mongarai 
keh-dupan orang2 Baduj itu, jakni 
“sebuah nota iama susunan Achmad 

'batten dari Inggris jang harus 

Kkperang Pxkt Atlantik Utara di 

blikeiw jang “terbaik    
Dalam pada itu dikemuka- 

kannja pula, Pe 
senator Republikein Taf 
mungkin tidak akan ba 
mengakibatkan perobahar: 

perhubungan antara Ame 

Serikat dan negara2 Bara 
innja. Dalam konperensi pers 
itu Toynbee selandjutnja meng 

    

   

onesia Hanja Inglakan 
tonomi Dan Teknik 

enai sikapnja terhadap persoalan MSA 

lam, maka sebelum tg. 9 Mei ini, peme- 
rintah Indonesia akan mengadakan kontak dengan 
duta besar Amerika Serikat 
Cochran. Demikian keterangan2 jang didapat ,,An- 

      

    

   

di Indonesia Merle 

Mengenai sikap” pemerintah 
terhadap persetudjuan MSA 
itu dapat dikabarkan bahwa, 
pendirian pemerintah mengenai 
Soal perdjandjian atas dasar M 
SA antara Indonesia dan Ame 
riks Serikat seperti jang telah 
ditanda tangani oleh Subardjo 
/Cechran itu tidak diauh ber- 

kisar daripada pendirian bebe 
rapa menteri jg telah diketahui 
oleh umum, jaitu jg menghen- 
daki diadakannja perubahan2 
dalam sjarat2 penerimaan ban 
tuan MSA itu. Bantuan MSA | 
itu seluruhnja tidak ditolak, | 
oleh karena pemerintah agak- 

nja berpendapat bahwa peno. 
lakan itu akan berarti "kehila- 
ngan semua bantuan2 dari 
Amerika Serikat”, jg terwu- 
djud misalnja dalam bantuan 
Exim Bank ECA dulu dll-nja 
itu. 

Faktor lain jang menjebab, 
kan pemerintah mengambil si- 

kap jang demikian itu adalah 
karena perdjandjian iang te- 
lah ditanda tangani oleh Subar 
djo/Cochran itu, pada penda-   ulangi ramalannja, bahwa pe 

rang Korea mungkin akan te : 
rus membara (smoulder) dim 
bentuk bentrokan2 perbatasan 
Gan pertikaian2 sendjata lain 
nja, jang akan berlangsung da 
ri generasi ke generasi, seperti 
jang telah dialami oleh Ingge 
ris di India (Antara — UP). 

  
Usul Kompro- 
Komando: Nato. 'Akan 
« Didjadikan Dua? 

pa KALANGAN politik 
inggris pada hari Senin 

diperoleh Kabar, bahwa Inggris 
telah mengaujukan usul kompro 
mi untuk memisahkan komando 
atas arigkatan perang Nato di 
daerah Lautan Tengah mendja 
Gi dua. Kalangan tersebut selan 
djurja menduga, bahwa koman 
do jang kesatu ditugaskan utk. 
mengarus perhubungan antara 
bagian tirsur as Barat, Gibral- 
tar, ke daerah terusan Suez dan 
Giletakkas dibawah pimpinan 
laksamana Lord Louis Mount- 

pat mereka, menurut hukum2 
internasional telah mengikat ke 

dua belah pihak, sehingga apa 
bila ditiadakan begitu sadja, 

  

Tunggulah , Sajembara- | 

Bergambar” Kita! 

U ta 

  

       
  

  
  

| Tawaran Gaza 
Sebagai Pengganti Pangkalan Inggeris 

Di Suez | 
Winston Churchill Temui Amr Pashas Kalangan2 
Resmi Mesir Anggap Rundingan Inggeris-Mesir 

pada 

Sudah Deadlock. 

ERDANA MENTERI Inggris. Winston Churchill, 
P hari Selasa mengadakar pertemuan dgn dutabesar Me- 

sir Amr Pasha utk membitjarakan sengketa Inggris—Mesir, 
demikian diumumkan dgn resmi di Lordon. Churchill sudah 
merobitjarakan. masalah perdjandjian dgn Mesir dan masalah 
Sudan dgn dutabesar Inggris, Sir Ralph Stevenson, dan guber 
pur djerderal Sudan, Sir Robert Howe, jg baru? ini berada di 
London utk berurding dengan menteri luar negeri Anthony 
Eden. 

Sementara itu saran2 jg kuat dari 
Kairo menundjukkan, bahwa pemerin 
tah Mesir mungkin akan mengambil 
langkah berikutnja untuk mengachiri 

kin akan menindjau lebih. dja 
uh kemungkinan2nja, 

Mesir akan tjari po- 
litik lain? 

    
   

      

   
     
     
     

      
     

Perpustakaan Ketimuran dari | 
»Hatta Foundation” di Jegja . | 
karta telah dibuka dgn resmi 
pada Minggu malam jg lalu. 
Gambar memperlihatkan prof. 
Ir. Johannes, ketua  Jajasan 
tsb., ketika mengutjapkan pe 
dato pengresmian di gedung 
Dewan ' Perwakilan Daerah 
Jogjakarta. (Mengenai .,.Hat- 
ta-Foundation” ini harap pe 
hatikan halaman ID), 4 es 

t Kekuatan 
Russia 

: Aptara 1953-55 Akan 
Mentjapai Puntjaknja, 

Kata Bradley 

JENDERAL OMAR 
BRADLEY. ketua gabu 

ngan kepala? staf Amerika hari 
Seren menerangkan, bahwa th, 
1954 akan merupakan tahun jg. 

        
           

     
    

  

  sengketanja dengan Inggris, jaitu : 
, : Harjan Mes ,,Al Ahram” jg terbit 

dengan TON An: Gaza sebagai pada hari Selasa menjatakan, bahwa pangkalan pengganti daerah Teru | kaangand resmi Mest menganggap 
san Suez kepada rihak Inggris, de 
mikian menurut kalangan2 jang ber 
wadjib di London. Gaza ialah suatu 

daerah jang luasnja 10 mil dan pan 

pembitjalaan2 antara Ingg:is daa | 
Mesir sekarang jm praktis sudah ber. | 

achir, Menurut koresponden diplo- | 
matik harian tersebut, pemerintah | 
Mesir sikarang akan berbalik dan 
menentukan Suatu politik ,,ig lain oleh djangnja 40 mil jang direbut 
darpada perundingan? langsuig da 

Sangat berbahaja bagi keama- 
nan Amerika Serikat. Hal ini di 
sebabkan kemadjuan jang  pe- 
sat dari tenaga militer . Rusia, 
Ditambahkan selandjutnja, bah 
wa menjuruz laporan rahasia, ke 
kuatan Rusia dalam masa per- 

   
   
    

   
akan menimbulkan pandangan 
jang tidak baik dan merusak 
perrubungap umum antara In, 
donesia dan Amerika Serikot. 
Dengan demikian, maka peme- 
rintah Indonesia akan melan- 
djutkan 'penerimaan bantuan 
MSA itu berdasarkan sjarat2 
jang tertiontum dalam seksi 
S11B jaitu sjarat2 jang menga 

  

Menurut kalangan tersebut 
selandjutnja, sikap pemerintah 
mengenai persetudjuan MSA 
ini akan dikemukakan kepada 
parlemen “dan keputusan ter. 
achir akan terletak pada parle- 
men jang berhak menolak atau 
meratifiseernja. 

Instruksi baru kepada 

Mr. Ali Sastroamidjojo 

Kepada utabesar Indonesia di 
Am.-Serikat, Mr. Ali Sastroami- 

djojo, kemaren telah dikirimkan 
Instruksi baru mengerai soal 
MSA berdasarkan kepada kepu- 
tusan kabinet mengenai soal isb 
didalam sidangnja Senen malam 
jbl, demikian keterangan dju-   

bertanggung djawab kepada pu | 
tjuk pimpinan angkatan laut 
Inggris sedangkan komando jg. 
kedua utuk pusat2 lainnja dari | 
bagian utara — as selatan di- 
bawah pimpinan jaksamana Ro 
bert Carney. 

Pasukan2 jang berada diba 
wah pimpinan laksamang Car 
ney akan membanty angkatan 

Eropah Selatan dan Afrika 
Utara. Pimpinan tertinggi Ame 
rika iang merupakan struktur 

perhubungan dari Lautan Te-   Djajadiningtat ig kimi telah hilang, 
buku ka'rangan Jacobs dan Meyer 
dan sebuah karangan je mendalam | 
tulisan dr. B. van Tricht didaam 
madjailah ,,Djawa”, Jg beakangan 
iNj adaah suatu hasil daripada eks. . 
pedisi ig telah dilakukan oleh dr 
van Tricht ketanah Baduj pada ta- 
hun 1939. | 

Sebagaimana diketahui, maka suku ' 
bangsa Baduj itu hidup didalam sua 
tu lingkungan jang terasing, 
terbagi pula dalam dua golongan | 
jakni Baduj dalam dan luar. Ketiga 
kepala desa-dalam (T'jibeo, Tjikarta 
wana dan Tjikeusik) memegang ke | 
Kuasaan duniawi dan keagamaan | 

|atas mereka. Agama mereka itu, bu 
|kanlah agama Hindu sebagaimana 
| jang sering disangka, melainkan se 
| mata2 bersifat kepertjajaan Indones 

  jang j . 

ngah akan dibagi-bagikan dlm 
Sub2 komando serikat. Usul 
kompromi Inggris tadi mengan 

dung kerdia sama jang erat an 
tara kedua komando tersebut 
dan selain dari itu angkatan2 
laut disang akan merupakan 
kekuatan jg dipersatukan, — 
(AFP). 

KONP. KARET INTERNASIO- 
NAL DI OTTAWA DIMULAI. 

Utusan2 dari 18 negara dian 
taranja Indonesia pada hari Se 
nen datang berkumpul di-ibu 
kota Canadg untuk menghadlii. sedangkan “Unika penghasil2” resrni dipergunakannja sendja- 

akan diisi oleh anggota2 jang 
dipilih oleh dewan? industri 
serta golongan? ekonomi nasio | 
pal lainnja. 

|ta2 kuman, Seruan tsb. dalam sia-kuno, didalam mana sebagai Pn Tia 3 . 2 “1 , ag gai 
Ae anan jang diberikan kepa- | djuga halnja diseluruh Djawa, Suma 

pers, tera, dan Bali — terdapat unsur2 

| “Dikatakan selandjutnja, bah | “gama Hindu. 

ri Sidang ke 9 dari Internatio- 
nal Rubber Study Group (or- 

'ganisasi. internasional jang 
' mempeladjari soal2 sekitar ko- 
ret). Sidang2 pertama akan di 

rubitjara Kemen'erian Luar Ne- 
geri. Bagaiwana isi instruksi ba 
ru itik, djarubitjara tsb tidak 
bersedia menerangkannja. 

  

TUNISIA TIDAK SETUDJU 
DIMASUKKAN DLM WHO 
SEKSI EROPA. 

Sekretaris lembaga Arab te- 

lah menerima sebuah nota dari 
bekas menteri kehakiman Tuni 
sia, Salah ben Youssef sebagai 
pernjataan protes terhadap ke 
inginan Perantiis untuk mema 
Sukkan Tunisia pada seksi Ero 
pah dari World Health Organi 

Iri komentar mengenai kemung 
Ikinan apakah Ghza dapat dite. 

Mesir dalam perang Palestina. Ong 
kos pendudukan daerah tsb. oleh 
pasukan2 Mesir kabarnja memakan 
biaja 7!)) djuta pound Mesir setahun 
nja. 

Pembesar2 Inggeris 
tak mau beri komentar 

Ss 

Pembesar2 militer Inggeris 
dim pada itu tidak Mau membe 

rima sebagai pengganti daerah 
Terusan Suez. Dikatakan oleh 
pembesar2 tersebut, bahwa ren 

| tjana demikian itu pernah dike 
mukakan dalam perundingan2 
Inggeris—Mesir diwaktu jang 

lampau, tetapi senantiasa telah 
ditolak. 
Mereka mengakui bahwa Ga 

  Kam mana , tuntutan2 kebangsaan? 
Mesir dapat tertjapai”. ! 
Dutabesar Amerika, Jefferson Caf. 

fery, sementara itu telah mendesak : 
kepada pihak Mesfr ,,akan periunja 2 PRA eA 1. 
sana pembitjaraan2 Ting Tetapi hal ini tidak berarti, 
ingga suatu dasar dapat tertjapas iki 5 1 1 Ig 

untuk mengadakan lag! perundi.: Sean Bradley, bala Kor ngan2”. Demikian menurut harian ' jet Uni mitsalnja besok tidak: 
»Al Ahram” (Antara). akan menimbulkan perang du- 

nia ke-3 dan demikianpun hal 

itu tidak berarti bahwa Soviet » 
Uni pasti akan menjerang Ame 
rika dalam tahun 1954 jang 
akan datang, D'endera! Bra, 
ley memberikan keterangan ta 
di dimuka sub-komisi perbelan 
djaan dari Senat Amerika. — 
(Antara). 

tengahan th. 1953 hingga per- 
'tengahan tahun 1955 akan men 
tjapai puntjaknja. 

KEBOTJORAN PENGHA- 
PUSAN D.C. 

Dari pihak Kedjaksaan Agung 

PJ Aneta mendapat kabar, “bahwa 
dua orang pegawai, masing2 dari 

kementerian Keuangan dan.dari Lem 

baga Alat2 Permbajaran Luar Nege- 
ri, akan dituntut berdasarkan ambts- 

misdrijs. Jg bersangkutan itu mem- 
punjai peranan jg penting didalam 

»perkara kebofjoran” tentang reng- | Parindra telah mendjadi korban se 

ANGG. PARLEMENT 
KETJOFETAN. - 

Anggota parlemen Sundjoto-dari     za memang mempunjai letak 

strategis dan lebih dekat dari ' 
Turki dan Israel daripada Teru ! 

san Suez, sedangkan daerah 
tersebut djuga tjukup mempu 
njai persediaan air dan tenaga 
buruh, tetapi kesulitan2 jang 

besar rupa2n'ia ialah soal tper- 
ongkosannja. Dikemukakan 
oleh pemkbesar2 itu bahw, dida 
erah Gaza tidak ad, hubungan 
hubungan dan demikian pula 
tidak ada pelabuhan2, Akan 
tetapi kalangan2 di London 
menduga, baliw, apabila Mesir 
menawarkan Gaza sebagai 
pangka'an pengganti itu, ma- 
ka pemerintah Inggeris mung. 
  

  

Farouk Ketu- 
. runan Nabi 
Mohammad? 

ADJA FAROUK dari Me 
Rr sir adalah keturunan Na   sation demikian AFP mewarta 

kan hari Minggu dari Kairo. 

Salah ben Youssef mengemu 
kakan, bahwa Tunisia seharus, 
nja masuk dalam seksi Lautan 
Tengah dari organisasi keseha 
tan tersebut jang mempunjai 
markas besar di Iskandaria. 

RENTJANA BANTUAN BER- 
SAMA DLM SENAT , 
AMERIKA. 

Senat Amerika pada hari Se 
nen setelah pemungutan suara 
memutuskar untuk mengemba 
likan rentjona bantuan perta- 

haman bersama sedjuml. 6.900 
dollar kepada panitya senat un 
tuk urusan angkatan perang, 
Ini dimaksud supaja badan ini 

|bi Muhammad, demikian kesim- 
'pulan dari golongan agama ,,Al 

  

wa persetudjuan sematjam itu 
harus djuga memudt peratu- 
Iran2 jang tjukup untuk mem- 
'buat larangan tersebut effek, 
'tif. Federasi tersebut adalah 
Suatu organisasi tak resmi, ig 

Rentjana perobahan ini se- 

landjutnj, akan mengenai pu- 
la badan2 eksekutif. Menteri2 
federal jang sekarang ini mi, 
galnja akan diganti dengan 

Mgr. Geise achirnja menerangkan, 
bahwa presiden Sukarno telah djuga 
menjatakan kesediaan beliau untuk 
mengundjungi asrama jatim-piatu In 
donesia di Sindanglaja, jang djatuh 

mempeladjari rentjana undang selenggdfakan dengan pintu ter 3 
undang itu seminggu lagi sebe tutup, akan tetapi pada tiap2 

Achraf” setelah mereka mong- 
adakan penjelidikan teliti thd. 
ahli2 keturunan dari Nabi. Hari 
Selasa radja Farouk menerima 
pemimpin sekte, Muhammad :.. 
Biblasus jg menjampaikan lapo- 
ran penjelidikarnja kepada ra- 
Gja. Dalam laporan itu diurai- 
kan satu-per satu keluarga ra- 
dja Farouk jg dimulai dari Nabi 
Muhammad, (AFP). 

RAMALAN PEMUDA 
TJEKO. 

Harian pemuda Komu- 
nis Tjeko ,,Mlade Fronta” 
hari Senin meramalkan,   
bahwa bendera merah Ko-   lum dimadiukan kepada kon- 

gres. Putusan senat ini diambil 
Gengan perbandingan suara 40 

achir sidang akan dikeluarkan 

pengumuman, Menurut rentja, 

ini akan berlang- didalam lingkungan usaha mgr. Gei-   na, sidang2 
panitia2 presidium, jang de- 
ngan demikian akan langsung 

mengatakan djuga dalam seru | Se ( 

annja itu, bahwa Amerika Se-   mend'alankan tugas2 pemerin- 
tahan. Kalangan jang dekat 
dengan pemerintah Yugoslavia ' 

rikat telah memberikan bukti, 
tak mempergunakan sendjata2 

sung sampai achir minggu ini. lawan 32. 

. 5 : stom di Korea. (Antara), 
menjatakan bahwa perobahan santo PNY 
ini dianggap perlu dilaksana- 
kan sebagai . usaha kearah 
penglaksanaan tjita2 desentra- 
lisasi kekuasaan eksekutif. 
Menurut kalangan itu, rentja- 
na perobahan ini adalah lan- 
djutan dari pada Teorganisasi 
panitia rakjat” jang diadakan 
haru2 ini, (Antara). 

  

ROMBONGAN DJEMAAH HA- 
Dili PERTAMA BERANGKAT 

DJUNI JG. AKAN DATANG. 

Dari Kementerian Agama R. 
L, diadapat kabar, bahwa rom- 
bougan djemaah hadji pertama 
akan bertolak pada awal bulan . 
Djani 1952. 

  

  

| ditangkap 

munis segera akan melam- 
bai-lambai di atas Gedung 
Putih di Washington. 

y naga Utk Bantu Ho Chi Minh 

itu, adalah jang mengenai pe- 

hapusan Sertifikat Devisen. Seorang jorang pentjopet disetasiun Gambir. 

dari kedua pegawai tersebut, adalah | Jang ditjopet jalah kartu anggota 
Pan ek Dea | parlemen, sebuah pas malam. dan 

, kartu anggota Parindra. 

Intervensi RRT 
Ke Indo-China?.. 

Had 

Djenderal Liu Po Cheng Kerahkan Te- 

  

  

Oleh: Ting Wei Tung: PANA-Corr, 

ETELAH djendral Liu Po Cheng dari RRT diangkayse- 
& bagai panglima perang besar dari ,,Pasukan Sukarela jg. 

bantu Vietminh, maka segera djuga dari RRT telah dikirimkan 
30900 kader-baru ke Indo China, buat bantu berikan latihan mi- 
liter dam tjara menembak dengan meriam, demikian disebutkan 
Glm, berita2 penjelidikan militer jang berasal dari Indo Ohi- 
na, , 0 

Lebih dulu dari ity telah ter 
dapat dugaan, bahwa dari Fe- 
king telah dikirimkan 6000 
orang jang merupakan missi- 
militer, dan mereka ini beker 
dja giat dalam lingkungan pa 
sukoan2 Vietminh, mitsalnja 
mulai dalam hal memberi latih 
an pekerdjaan penjelidik dan 

uruSan Supply, hingga pada tu 
rut tjampur setjara aktif dlm 
pertempuran dengan kerdja- 
sama dan dipimpin langsung 
oleh serombongan penasihat2 
terdiri dari 100 orang Rus. 

Selandjutnja berita itu me- 

ngatakan, bahwa salah satu 
masalah sulit jang harus di- 
atasi oleh dienderal Liu dida, 

lam kedudukannja jang baru 

neng itu, adalah djenderal2 
Tang Hwa dan Chen Keng. 

Liu Po Cheng atur 
siasat. 

Sesudah diangkat Jalam ke 
dudukan itu, kabarnja djence 

ral Liu laly menghimpun seba 
ah konperensi militer di Nax- 
ning jang merupakan pusat 
gerakan bantuan utk Ho Chi 
Minh, Maksudnjia  konperensi 
adalah mengatur siasat untuk 
operasi di Indo Ching di kemu 
dian hari. Konperensi itu telah 
mengambil keputusan buat pin 
dahkan dua -kesatuan tentera 
penempur jang tergolong kepa 
da Komando Veldleger ke-9 da 
ri propinsi Szecdhuan ke propin 
si Kwangsi. Ditempat jang be 
lakangan ini kedua kesatuan 

  

    

    

    
   

    

   

    
    
   
    

   

  

   

  

    

    

      

    
    

    

    

   

        

ngiriman bantuan sendjat, da 
ri RRT ke Indo China. Masalah 

lini sulit, berhubung RRT dju 
ga memerlukan lebih banjak 

tsb akan disiapkan untuk. dipa 
kai sebaik.baiknja dimasa jg 
akan datang. Pan 

Intervensi RRT? 

      

akibat alat perang sebagai 

“perluasan rentjana latihan mi 
liternjs, sendiri. 

pandjang berita, katanja 
jang bertindak sebagai psra 

Dalam pada itu, sumber Ti- 

ongkok Nasionalis di Taipeh 
menjatakan pendapatnja, balt 
Wa keangkatan djenderal Liu 
Po Cheng itu mentjerminkan 

  

   

   
tentang adanja tekad iang pas 

  

pembamtunja djenderal Lip Po ti dari RRT untuk lakukan in: 
tervensi di Indo China, seba- 
gai akibat dari puku'an2 jang 
berulang2 telah diderita,..oleh     

  

Penangkapan Setjara Besar-Besaran Di Tibet? 
j7 ENURUT LAPORAN2 
jang diterima pada hari 

senin dari Tibet Gikatakan, ba 
hwa tentara pendudukan RRT 
telah melakukap penangkapan 
setjara besar2an berkenaan de 
ngan terdjadinja huru-hara di 
Lhasa baru2 ini, Diantara jang 

tadi terdapat 3 | 

| djutnja bahwa di Tashigong di 
nisasikan kembali tangsi 
Gyantse. 

dekat Gyantse semua kafilah2 Gyantse telaj sangat mende 
telah diperiksa oleh tentara | rita akibat bahajs kelaparan 

RRT dan sendjats serta mesiu | dan dikota tersebut telah ba- 
mesiunja disita, Dikabarkan se (njak dilakukan perampokan 
landjutnja bahwa lebih banjak | dan pembunuhan oleh pendu: 
pasukan2 RRT telah dikirim, | duk Tibet jang menderita la- 

kan ke Tibet untyk, me r demikian laporan? tadi, Di 
emuuca Kebuge gan Indonesia 
Kos Baar saseh GC enootschap 

wan Kunsien en Watensi happen” 

orang rahib. Dikabarkan selan dij 

  

    

         
  

    

terangka, selandjutnja bahwa 
huru,hara tidak ditetapkan se 
mula, mungkin telah disebah- 
kan oleh keadaan lapar jang sa 
ngat genting diserty dengan 
perasaan agama dan politik di 
antara perduduk Tibet terha- 
dap perlindungan Panchen La 
ma jang pro RRT itu, jang be 

  

lum lama berselang telah tiba 
di Lhasa, Achirnja dikabarkan 
bahwa sikap RRT di Lhasa te 
lah diperkeras meskipun peme 
rintah Tibet telah mengasing 
kan diri dari huru,hara tadi 
dan tidak mau menjokong ke 
luhan2 para 'perusuh itu, (AF 
BP), : 

pihak Ho Chi Minh dari tente 

ra Perantjis dalam waktu bela 
kangan. Tetapi sumber Tiong 
kok Nasionalis ity sendiri sang 
si bahwa intervensi itu aken di 
lakukan setjara terang2-an: Le 
bih mungkin bahwa intervensi 
itu akan terdjadi dengan beru 
pa infiltrasi demikian kata 

  

    

   

      

     sumber Taipeh tadi, 
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| berhenti Rp. i.— Disetudjui 

x UHAN. 
. “Pembukaan perumahan buruh pela 

. Tutup. 

Ea
 ML 

    ” 2 
Mamporluas Pan 

  

getahuan2 Sosial — 

  

. Manjediakan Beasiswa Osbnja. 

Jung Dewan 

    

ALAM PIDATONJA pada pertemuan pembukaan resmi 

perpustakaan ,Jajasan Hatta”, jang dilangsungkan dige 
Perwakilan Rakjat Daerah Jogja Minggu ma- 

tam jL, Profcssor Ir. Johannes, ketus umum jajasan tersebut 
aniara lain menjatakan, bahwa Indonesia adalah negeri jang 
kaja, tapi bahaja kelaparan sudah mengantjam negeri Wi, se 

  

bab kekajaan itu belum bisa memberi manfaat bagi kesedjah 

      

    1D ant. 

akan tetapi bertanja bisakah 
memetjahkan soal kurangnja 
makanan rakjat dengan Sembo 
jan2 demikian sadja atau de. 
ngan, mondar mandir naik mo- 

: bil? 

    bahwa“ untuk men 
dan mengatasi bahaja kelapa 
ran jang sudah mengantjam 
negeri ini, antara lain diperlu. 
kan ahli2 jang bisa memper- 

ka — 
Dc Jas Ti      

  

Na 

SEMARANG 7 
an 

  

SIDANG DPR KABUPATEN 
Sidang DPR Semarang telah di- | 

kundjungi oleh 22 orang 'anggauta , 
nja. Putusan? antara lain sbb: dida- 
pat persetudjuan mengenai perluasan 
saluran -air minum disekitar distrik 
Ambarawa milik pemerintah daerah 
kabupaten: Semarang, Perluasan itu 
dianggap perly karena tempat tsb. 

akan. dipergunakan teristimewa untuk 
tempat pesiar dan istirahat para pe- | 

«gawai seluruhnja serta-rakjat umum | 
nja, djuga- untuk memperbanjak pem 
berian air leiding pada penduduk di | 
sekitar “Ambarawa Untuk memper- | 
djoangkan .soal ini sidang. memberi 
kewasa penuh pada DPD. 
“Diputuskan djuga soal kenaikan ' 

tarip- tempat pemberhentian bis di 
Ambarawa, jaitu untuk bis2 jg ber- 
pangkalan di Ambarawa dikenakari 
spembajaran sewa tiap kali bersenti 
Rp. 2,50, sedang bis2 jg hanja ber- 
henti. sekedar untuk menurunkan pe 
numpafig dipungut beaja tiap kali 

djuga 
untuk memakai tempat pemberhenti- 
an bis di Ambarawa itu, tetapi para 
pengusaha bis haruse lebih dahulu 
minta-idzin pada DPD. Selain ini 
akan diadakan djuga halte2 bis jang 
tertentu dengan dipungut beaja pem 
berhentian, “berapa djumlahnja belum 
dapat diterangkan. : 
SOAL PASAR DJOHAR | 

Di' Balai Kota kemaren pagi dia- 
dakan pertemuan antara utusan Per! 
satuan pedagang “pasar Djohar Se-: 
marang jg diketuai oleh sdr. Salim | 
dengan Walikota Hadisubeno, mak-! 
sudnja untuk mendjelaskan sesuatu: 
mengenai tuntutan pihak PPPDS.| 
Medtrut keterangan pihak PPPDS) 
soalitsb. oleh Walikota .dinjatakan | 
sudah “diserahkan pada Gubernur | 
Djawa Tengah. 
"Berhubung dengan itu, maka bagi | 
hari ini.telah diadakan perundingan 
dengan.pihak Gubernur ,Djawa Te- 
ngah. Delegasi PPPDS diwakili oleh 
sdr2.-Sunardi, Suroto, Kosim “Toha 
dan Zainal. Begaimana hasil perun- 
dingan.hari ini, besokakan kita ka- 
barkan. Perundingan kemaren dgn 
Walikota tidak didapatkan hasil jg 
konkrit. $ | 

PERUMAHAN BURUH 
PELAB 

i : 

buhan:- di Sendjojo dan Brumbungan 
jg sedidnja akan dilangsungkan pa- 
da tg-:1 Mei jl. ternjata belum da- 
pat terlaksana karena masih #nenung 
gu keputusan dari Kementerian Per 
buruhan di Djakarta, Untuk memper 
tjepat soal ini, hari ini beberapa 
anggauta panitya perumahan buruh 
pelabuhan telah berangkat “ke Dja- 
karta untuk menjelesaikannja. Peru- 
mahan itu diselenggarakan oleh Dja 
xyatan Penjuluh Perburuhan Sema- 
tang dan memakan beaja Rp. 2 dju- 
ta, di kedua tempat itu diberdirikan 
68 rumah.   

  

RRI SMG.. 
8 Mei 52. 

05.55 Pembukaan, 06:00. Warta 

ATJARA SIARAN 

berita, 07:15: Pengumuman, 08.00 
"Tutup, 12.00. Pembukaan, 12.05 Per 
mainan piano, 12:30 Untuk kaum 
Ibu oleh Ikatan “Bidan Indonesia, 
13:15 Lagu. Tionghoa modern, 14.45 
Tutup. : 

17.00 Pembukaan, 17.05 Gending? 
dolanan, “17.10 Dongengan kanak2, 
18:00 Adzan dan pengadjian, 18.15 

Petang'riang “oleh "TES guintet, 
Y9.10 Ibukota hari ini, 19.15 'Mim- 
bar Penerangan oleh Djapen prop. 
20.05 Siaran pemerintah, 20.30 Mim 

bar Islam oleh Kantor Pen. Agama, 
21.00. Berita bah. Djawa, 21.15 Lang 
gam.dan -kr..aseli O.K. Mustika, 
2200 Warta berita terachir, 23.00 

/( 9 Mei '52. 
05.55 Pembukaan, 06.15 Pengadji 

an dan tafsir Al-Aur'an, 08.00 Tu 
tup, 12.00 Pembukaan, 12.05 Chot- 
bah dan sembahjang Djum'at lang 
sung “dari Mesdjid Besar, 13.00 Pe 
ngumuman, 13.15 Irama aneka Ti. 

» mur, 1945 Hidangan  Benhady dan 

  

    

Pembitjara memperingatkan, 

| rakjat karena kurangnja tenaga ah 

gunakan pengetahuannja un- 
- tuk memakgi kekajaan2 negeri 

. ini bagi kesedjahteraan dan ke 
 makmuran rakjat, Dalam mem 
'persiapkan ahli? inilah, Hatta 

h Foundation jang didirikan pa. 
da Agustus 1950 akan membe- 
Tikan bantuannja, baik berupa 
perpustakaan dana beasiswa 

| dan sebagainja jang perlu un- 
“tuk memadjukan ilmu  penge. 
tahuan. : 
“Sebagai diketahui ..Jajasan 
Hatta” berkedudukan di Dja- 
karta dan mempunjai tjabang 

perpustakaan di Jogja, jang, 
terutama 

2 

  

MEI 1952. 

  

SERBA ANEH. 

Katanja akan 
ngirit, 

Para pegawai nantinja tidak 
lagi akan diberi mobil, tapi tju- 
kup dengan bromfiets. alias se- 
peda-kewek, jang mbengungnja 
ngewak-ewakake itu. 

ig ada kabar, pe- 

merentah malahan akan pesen 
14 pesawat terbang de Havil- 
land Heron. Katanja perlu buat 

mubang-mubeng, inspeksi dae- 
rah-daerah jang terpentijil. 

Nanti djadinja si-pegawai jg. 
harus lakukan, tournee, sudah 

tjepet-tjepet terbang, supaja 
bisa tjepet-tjepet djuga tiba di 
tempat tudjuan: tapi kemudian 
kaluk sudah tiba di daratan di- 
Suruh gremet naik bromfiets utk 

pemerentah 

ant Adit 

     

  

! 1 . 

buku2 perpustakaan ketimu- 

Utara. Modal pertama didapat 

Mangkunegoro jang : berdjum- 

agetahuan bagi guru2, warta- 
Wan, djuru2 penerangan pe- 

verSiteit akan sangat berguna 
untuk fakulteit Hukum.Sosial- 
Politik serta faculteit Sastra 
dan Paeaagogie. Menurut Prof. 
Johannes, buku2 tentang tech- 

tjukupi oleh faculteit jang 
bersangkutan jang telah mem- 
punjai perpustakaan sendiri, 

Melandjutkan keterangannja, 
prof. Johannes menjatakan bah 
wa selain telah mengirimkan pe 
muda2 Indonesia keluar negeri, 
dan menjumbangkan F1. 10.000 
kepada, Universitcit Gadjah Ma 
da, termasuk pula dim. rentja 
na Jajasarai Hatta. utk. mengada 
kan sajembara2 jang bersifat 
ilmu pengetahuan dan pemba- 
ngunan. Barjak soal jang perlu 
dipetjahkan bersama, kata, Jo- 

. Hannes, maka sajembara ini 
2 memberi dorongan lebih 
kuat. » 

  
Indonesia banjak 

ketinggalan. 
Selain prof, Johannes, berbi- 

| tjara djuga Margono Djojoha- 
dikusumo presiden - direktur 
Bank Negara Indonesia jang da 
lam jajasan' ini duduk sebagai 
ketua bagian keuangan. Berka- 
ta Margono: Kita sudah banjak 
ketinggalan bila dibandingkan 
dgn. negeri2 Jain didalam lapa 
ngar'ilmu pengetahuan “dan da 
lam usaha2 jang hersangkutan 
dgn. itu Mari kita kedjar keku 
rangan itu dengar: memberikan 
bantuan moreel dan matericel 
pada jajasan ini, kata Margono. 
Menerangkan sebahnja per- 

pustakaan jang sargat besar ini 
berkedudukan di Jogja, Margo- 
no Djojohadikusumo menjata- 
kan. Perpustakaan ketimuran 
ivi sengadja ditempatkan di Jo- 
cja sebagai penghargaan kepa- 
da kota ini jang mendjadi pusat 
perdjoangan nasional Indonesia 
dan pusat kebudajaan”. 

Sebuah Partai Baru   lakukan pekerdjaannja ............ 
. Tak bedanja dengan pemuda 
jg sederg gandrung, tunggang 
langgap setjepet geladak menu- 
dju djantung-hatinja: tetapi se 
telah tiba dan ketemu jang di-: 
tudjunja: disuruh tunggu sebab 
jg digandrungi semojo 

Pajah! Pajah! 

PAMERAN DE HAVILLAND. 

Tadi pagi dilapangan Kali- 
banteng oleh Maclaine Watson 
telah dipamerkan sebuah pesa 
wat De Havilland. Pesawat ini 
adalah budtan Inggeris dan me 
rupakan Suatu type pesawat 

aru, jang selama ini belum 
pernah kedapatan dalam lapa- 

ngan penerbangan.sipil di Indo 
nesia. Bentuk pesawatnja ber 
sajap satu, letaknja rendah di 

'bawah fuselage, bermotor 4 
dan memberi tempat duduk un 
tuk 14 orang. Ketjepatan men- 
djeladjah Ik. 260 Km sedjam. 

Pesawat ini kelak oleh GIA 
akan dipergunakan buat lijn2- 
tjabang (zij-lijnen). Sebagai 
pernah dikabarkan, pemerintah 
Indonesia telah memesan bebe 

! yapa pesawat de Havilland ini, 

untuk keperluan pemerintah. 
Terutama untuk kepentingan 
inspeksi2 didaerah.daerah jang 
sangat terpentjil. 

HASIL KONP. MUHAM- 
MADIJAH. 

Konperensi Muhammadijah 
daerah Semarang jang berlang 
sung tanggal 3 sampai 5 Mei jl. 
telah mengambil putusan: 1. 
Memperbaiki organisasi keda- 
lam dap keluar, 2. Mengembali 
kan semangat keagamaan dan 
tablich budi pekerti jang mu. 

Ilia, 3. Mengembalikan keadaan 
Muhammadijah sebagai jang 
lampay seperti pengadjaran, ke 
tablichan, PKO dan hak milik 

bagian wakaf dan lain2. 
Sdr, Arifaini tetap mendjadi 

pemimpi, Muhammadijah dae- 

rah Semarang. Didalam konpe 

renSi itu tidak ada dibitjara- 

kan soal2 jang mengenai pe- 

gunduran N.U, dari Masjumi 
dan diterangkan, bahwa Mu. 

hammadijah tetap mendjadi 

anggauta istimewa dari Masju- 

mi, 

PEMERIKSAAN STBROOP., 
Hasil pemeriksaan  stroop 

oleh Djawatan Kesehatan Kota 

Semarang dalam bulan MARET 
1952 sebagai berikut: 
AROEMANIS (Vanille), TE 

'RA (Frambozen), VICTORY 

| (Frambozen), RENNYS 
| (Frambozen), CLAUDIA (Dje 

rukkeprok), HWAT HIEN HOO 
(Frambozen), AROMA (Sinaas 

appels), SWANS (Frambo- 

zen). 

Kesemuanja dinjatakan ba, 

  
MA 

ADA HARI Minggu oleh 

anggota? bekas pedjuang 
KhkiS jang lampau, di Djakaria 
telah diputuskan untuk mendi 
Jikan sebuah partai politik ba 
ru dengan nama KRIS jaitu 
singkatan dari ,,/Kebakiian Rak- 

| fat Indonesia Seluruhnja”. Un 
| tak ini telah terbentuk sebuah 
| panitya penjelenggara terdiri 
dari 7 crang diketuai oleh sdr. 
AN. Tangkulung dengan sekre 
taris sdr. A.G. Ticoalu. Panitia 
beralamat sementara di Dj. Wa 
yingin.nc. 46, Djakarta. 

BOLEH TUKAR UANG 
LOGAM. 

Kantor Kas Negeri Semarang ka 
barkan, bahwa mulai tgl. 7 Mei: 52, 
umum dapat menukar uang logam 
dari Rp 0,25 di Kas Negeri Sema- 

rang pada tiap-fiap hari  kerdja 
mulai djam 8.00 sampai djam 13.00. 

RAPAT PARA PENSIOENAN. 

Di Balai Wartawan nanti Ming- 
gu j.a.d. djam 9.30 pagi akan diada 
kan rapat chusus untuk para “pen 
sioenan dari Zuster Mij. jaitu SJS, 
SCS, SDS dan JS, perlu untuk 
membitjarakan nasib mereka. 

RA LAT, 

Djawatan Penempatan Tenaga Se 
marang minta kita kabarkan, bahwa 
djawatan diatas tidak memberikan 
tenaga2 pekerdja dalam soal pemogo 
kan Sebda seperti dikabarkan tg. 30 
jl. 

  
Kepala berita kota STM Karang- 

tempel jang dimuat kemarin mestinja 
S. T. P. Karangtempel. 

Mengenai berita kota kemaren 
tentang sokongan untuk pende- 
rita kelaparan di Klaten bagian 
penerimaan dari Pa. Perawatan 
Bn. 420, diterangkan, bahwa, so- |: 
kongan itu bukan dari bagian 
perawatan sadja, tetapi dari se- 
luruh anggauta Bn. 420. 

N.V. SENDIKO MEMBAGI 
KEUNTUNGAN. 

Rapat umum pemegang sero peru 
sahaan otobis N.V. Sendiko jang di: 
pimpin oleh presiden-direkturnja (Mr. 
R. Djojoputranto telah memutuskan 
menerima baik laporan keuangan 
direksi th. 1951 dan membagikan. di 
vidend pada para pemegang . sero 
(andil) sebesar 12 pCt. Semendjak 
berdirinja N.V. tsb. kurang-lebih 2: 
tahun jl., baru pertama kali ini peru ' 
sahaan otobis Sendiko dapat mem- 
bagikan dividend pada pemegang 
seronja. Kepada buruhnja dibagikan 
keuntungan sebesar 10 pCt. dari ke 
untungan bersih. 

ATJARA PSIS. 
Sabtu, 40: Mei: 

“KLI Polisi I — SSS TI: Stadion. 
“KLII Garnizoen II — Union II 
i Kalisari. 
(KL III WIK II — SSS III, Seteran. 
(KLII CHTCS 3-b — Polis III 

: Sportlaan. 
Minggu, 11 Mei: 

KLI Union I — Garnizoen I Stadion. 
KIII SSS IlL-—- WIK 1 Kalisari. 
KL IKGHTGS. 3-a — Union Ia 

| Sportlaan. 

Le 

a
g
.
 

ran, jaitu terutama “mengenai |' 
|iIndonesia, Asia “dan Afrika | 

terutama dari sokongan SP. 

lah Rp, 3.500.000. Buku2 jang | 
terdapat didalamnja” sangat | 
erat hubungannja dengan pe, | 

mimpin2 partai dan bagi uni-|| 

nik belum banjak, oleh karena 
dalam soal itu telah bisa di- 

Renijana selandjutnja. 

Pertandingan? dimulai diam 16.30. 

  

    

  

  

  nia Ala KA" 

  

Pak Dahlan (depan. sendiri), dengan pasien2-nja didepan rumah-   
  

   

  

ENGAN harapan bahwa 

Setelan: terlihat makin lama 

makin besar perhatian orang 
akan uSaha Pak Dahlan ini 

dan banjak pula orang membi- 
tjarakannja kita perlukan me 
nengok ke “kliniek'nja itu 
untuk menjaksikan sendiri ba 
gaimana keadaannja Pada 
waktu ini masih ada Ik 50 
orang dalam perawatan pak 
Dahlan, terdiri dari laki? dan pe 
rempuan, bangsa Indonesia, Ti 
onghoa dan Arab. Djumlah 
ini dibanding dengan bulan2 

jang laru boleh dikatakan Su. 
Gah turun, sebab ketika pada 
tgl 16 Maret jl akibat tulisan 
di "Suara Merdeka” ini, serom 
bongan dokter2 dari Semarang 
dan Pati mengadakan penin- 
djauan ketempatnja, pak Dah- 
lan tiada diperkenankan mene 

, rima pasien baru sebelum ada 
' putusan dari pemerintah. Ma- 
ka sedjak hari tersebut sampai 
kini Ik 40 orang jang datang 
untuk berobat kepadanja, ter 
paksa dikembalikannja. Kata 
pak Dahlan itu Sendiri, me. 
mang jika umpamanja ia 
akan menerima setiap pasien 
jang datang kepadanja, maka 
suatu rumah jang 4 kali lebih 
pesar dari rumahnja sekarang 

  
muat 100 orang penderita, ba- 
rulah akan mentjukupi kebutu 

han. Keadaan rumah seperti te 

lah kitaruraikan, adalah sangat 

sederhana. Diatas tikar dilan- 

tai bertidur djedjer2 para pa- 

sien laki2 dan perempuan dgn 

sadja. Meskipun begitu, Sam, 

pai kini, diantara mereka ini 

belum pernah terdjadi hal2 jg 

tidak diinginkan karena pada 

umumnja pasien2nja tunduk 

kepada pak Dahlan ataupun IS 

terinja dan pembantu2. 

Program hari2. 

Sehari2 program untuk para 

pasien tersusun sbb.: Semua 

pasien dari jang masih sangat 

pajah maupun, jang telah agak 

Isembuh pada pagi hari dibaris- 
Ikan kekali untuk mandi. Disebe 
lah belakang dan muka dari ba: 

risan itu kita lihat dibawa ben 

dera merah dgn. tulisan Arab. 

Ketika kita tanja, apa arti dari 

(bendera itu, kita dapat djawa- 

Iban, bahwa bendera itupun tu- 

rut mengawal. Mandi dimulai 

dengan gerak badan. Kemudian 

setelah makan pagi, mereka be 

kerdja ditegalan menanam polo 

widjo dll. untuk kebutuhan sen 

diri. Satu plank bertulis membe 

ri tahukan kepada orang2 lain. 

bahwa jang bekerdja ditegalam 

itu jalah penderita2 penjakit 

djiwa, Dlm pd. itu, pasien2 wa- 

nita dipekerdjakan dalam Tu- 

  

linik” 

akan 'tulisan kita 13 Maart jl. mengenai 
seorang penduduk desa Ngemplak, Taju daerah Pati jang se- 
@djak beberapa tahun bergerak dalam lapangan pengobatan pe- 
njakit djiws urat sjarai, inga tan dsk, dengan 
haik, kali ini kita muatkan kelandjutan dari tulisan itu. Seba- 
gai diketahui Pak Dahlan mom buka rumahnja sebagai suatu 
kliniek, dimana para penderita penjaki: djiwa dipondokkan dan 
mendapat pengobatan dari padanja, 

Selagi Menunggu (Keputusan. Pemeren- 
tah Tidak Menerima Pasien Lagi 

Sekitar Amateur Dahlan di Taja Ig. Bisa mengobati 
Penderita Penjakit Djiwa. 
“Oleh: Korresponder Sendiri. 

para pembatja masih ingat 
Pak Dahlan, 

haisil jang 

mah, ada jang didapur, ata jg. 

memintal benang sutra, hasil da 
ri "pemeliharaan ulat sutera oieh 
mereka sendiri. 

Djaga PBH. 
Siang habis makan dan seben 

tar mengaso, mereka diberi p€ 
ladjaran PBH. Ada pula pela- 
djaran menjanji bagi mereka, 

    

jang mereka ikuti ag ,,Ssema 
ngat”. : 

Sore sehabis mandi, itulah 

waktu istirahat, jang oleh me- 

reka dipergunakan dgn matjam2 
perbuatan: menjanji. senia-gu- 
rau, .membatja surat. kabar dH. 

Jang menarik perhatian kita, 
bagaimana djuga ramainja pun 
waktu itu, djika pak Dahlan 
mengatakan: Diam”, maka 
diamlah mereka, tak satu sua- 
ra terdengar. 

Mendjelang magrib, para pa 
'sien dikumpulkan untuk mende 
ngarkan radio-rimbu. 

Sering mereka disuruh mem- 
batja ,.Suara Merdeka” satu per 
satu. Melihat suasananja sea- 

-Ikan-akan mergka itu bukaniah 

penderita penjakit ingatan. Gem 
bira ria dan ramai. Sebelum me   

ini jang dengan lapang dapat ' 

dipisah2kan oleh: satu sekesel | 

si imua ban sepeda2 dalam rumah 

reka tidur, terlebih dahulu me 
reka dihitung. 

Ini perlu berhubung halaman 
pak Dachlan itu tidak berpagar, 
hingga kesempatan melarikan 
diri untuk mereka besar sekali. 
Tetapi kesempatan, ini tak se- 
ring dipergunakan oleh para pa 
sien. Pernah seorang penderita 
melarikan diri. Dan pinter seka 
li akalnja. Sebelum ia pergi, se 

itu digemboskan, supaja nanti 
tidak mudah dikedjar. Tetapi 
ternjata dia diketemukan kem- 

bali. Itulah pembagiar hari dari 
pagi sampai sore dikliniek pak 
Dahlan. 

Apa obatnja? 
Sekararig timbullah tentu pa 

da pikiran pembatja2 sekalian, 
satu pertanjaan, obat apa jang 
gerangan dipakai oleh pak Dah 
Jan dalah mengobati perlerita2 
sakit djiwa tersebut? Dia sendi 
Yi menerangkan, bahwa hanja 

2 kali seminggu pasien? itu di- 
berinja obat, berupa air biasa 
jang olchrja telah diberi doa2. 
Seperti telah kita terargkan da 
lam tulisan Kita dulu, ia 
banjak mempergunakan petun- 
djuk2 dari kiiab al Gur'am. ' 

Achirnja sampai kinipun Pak 
Dahlan masih menunggu kepu- 
tusan Cari jang berwadjib bagai 
mana .,status” dari klinteknja 

itu dan apakah masih terus ia 
diperbolehkan menerima pasien? 
penjakit djiwa guna dengan ke 
kuatan batinnja disembuhkan-   nja, 

  

  

PENGURUS PBSI SEMARANG 
Persatuan Bulutangkis Selu- 

Iuh Indonesia tjab. Semarang, 

dalam.mana ada 14 perkumpu- 
lan jg menggabungkan diri, tlh 
menjusun pengurus baru sbb: 

Ketua Sugijanto, wk.-ketua 
Ang Hing Tiok, penulis Tan 
Ping Tiat dan Yap Biauw Tjong 
bendahara Tan Poo Tjoan. pe- 
mimpin komp Lie Djoe Siang 
dan para pembantunja Ong Ngo 
Han, Kwik Siauw Tiong, Hudan, 
Musain dan The Kiem Hay, ala- 
(mat sekretariat Widohardio: 52. 

SOAL PEMOGOKAN SEBDA. 
Kita dapat kabar, bahwa be- 

sok pagi bertempat dikantor 
. Gubernur akan dilangsungkan 

  
' pertemuan dengan semua kepa ' 
“la bagian djawatan Pekerdjaan 
: Umum seluruh Djawa Tengah 
| dengan pihak Gubernur untuk 
“mendapatkan laporan2 jg kon- 
ukrit. mengenai adanja pemogo, 
'kan Sebda, pertemuan itu akan 
dipimpin oleh anggauta DPD 
propinsi seksi Perburuhan sdr. 
Hadikartono. 
PENJAKIT MENULAR. 

Laporan terachir ' dari 'Djawatan 
| Kesehatan Kota: T'yphus abdominalis 
isisa. 36, tambah 2 sembuh 3, Paraty 
'phus A. sisa 10 tambah I, Dysente 

rie sisa 1, Diptherie penjakit 

i, Lumpuh" kanak? sisa 1, 
baru , 

HARI PALANG MERAH. 

Berhubung Hari Palang Me- 
rah Internasional, tanggal 8 
Mei (besok) oleh PMI tjabang 
Smg. akan diadakan pembagi- 
an beras sebanjak 134 kg, ba. 
han? pakaian dan obat2an da, 
lah daeran Semarang, barang2 
itu akan diberikan kepada me 
reka jang sangat membutuh- 
kan. Pada malam harinja djam 
1915 liwat Radio Semarang 
akan diadakan pidato oleh dja 
watan Penerangan propinsi. 

AWAS KALAU MELAN- 
TJONG KELAUT. 

Tadi malam seopang pemuda 
dan seorang pemudi jang pu- 
jang dari melantjong ke laut, 
sesampainja di djembatan gan- 
tung telah diberhentikan oleh 
4.orang jang dengan paksa min 
ta diserahkan djam tangan jg. 
dipakai, Karena diantjam ber, 
dua orang tersebut tidak ber- 
daja. dan menjerahkan "barang 
tersebut. 

GABUNGAN PUSAT BERAS. 
Tuan ThioThiam Tjong di Dja- 

  

| ENGAN BERTEMPAT 
di Medan telah dilangsun 

A, Balingki (wakil PBB urusan 

hap dan perindustrian di Indo 
daa dim, perkundjungan penin 
"pertama kalinja. Oleh A. Balins 
laskan apa arti dari bantuan 
sediakan oleh (PBB untuk “ban 
ta dollar setahun. 

.Maksud dan tudjuan ban- 
tuan tehnik PBB ini adalah 
buat membantu negara2 terbe. 
lakang untuk memadjukannja: 
bantuan tsb. dalam bentuk me- 
njediakan penasihat2 jang ah- 
li. Selain itu djuga . memberi- 
kan bea.siswa dan fellow-ship 
jang belum begitu dikenal di 
Indonesia. Bantuan teknik ini 
baru diberikan oleh PBB, apa- 
bila ada permintaan dari nege- 
ti jang meminta dan bantuan 
litu terlepas dari: pada .soal2 
ekonomi dan politik -dari nega- 
ra Jang meminta. Tegasnja, 
bantuan diberikan untuk pem. 
bangunan negara jang berke- 
pentingan. Mengenai hubungan 
Indonesia dengan bantuan tek- 

nik ini dinjatakan, bahwa wa- 
laupun Indonesia bary mendja. 
di anggota PBB dalam tahun 

1950, akan tetapi missi tehnik 
PBB telah dikirimkan ke In- 

Gonesia dibulan Mei 1949 un- 
tuk mempeladjari keadaan di 
Indonesia dan bagaimana tjara 
sebaiknja untuk membantu In- 
donesia. 

Dibulan Nopember 1950 ba. 

rulah ditanda tangani perdjan- 
djian bantuan tehnik untuk 

Indonesia diantara Indonesia 
dan PBB. Dalam persetudjuan 
ini Indonesia meminta bantu- 

an tehnik dalam lapangan eko- 

mi, sosial, perburuhan, pertani 

an kehutanan dan kesehatan. Di 

tahun 1951 ke Indonesia oleh 

PBB telah dikirimkan 16 para 

ahli, dan ditahun 1952 para 

ahli ini telah berdjumlah 22 

orang sedang achir tahun ini 

djumlah itu akan bertambah 

| mendjadi 60 sampai 10 orang. 

|. Menurut Balinski PBB akan 

keluarka- dari dana bantuan 

tehnik PBB untuk Indonesia 

lebih dari satu djuta dollar. 

1 

Hasil2 bantuan tehnik 

Mengenai hasil2 dari bantuan 

tehnik P.B.B. jang diberikan se- 

lama ini, Balinski terangkan, 

bahwa untuk mengatakannja 

satu demi satu sukar sekali. 

Sebaliknja diterangkarnja, ba- 

hwa atas usul J. Stepanek. pe- 

nasihat dilapangan perindustri- 

karta. Tentang rentjana2 jang 

lain, diterangkannja jang se- 
dang dilaksanakan sekarang 
adalah paberik semen di Gresik. 
Di Sumatera Utara ini telah di- 
tindjau sumber belerang di Ta- 
rutung dan kemungkinan2nja 

Kelak. 

Djuga berikan peladjaran- 

peladjaran. 
Tentang pekerdjaan2 lain, 

jang termasuk dalam lingku- 
nan bantuan tehnik ini, dikata 
kan bahwa di Djakarta kini se- 
dang diberikan latihan2 'kepa- 
da djuru.terbang sipil Indone- 
sia. Kalau rentjana para ahli 
ini diterima, akan didirikan Se- 
matjam college di Tanggerang 

| mtuk, djuru2-terbang sipil In- 
| donesia. 

Achirnja Balinski katakan, 
bahwa 'perkundjungan para 

ahli dari Panitia Tehnik PBB 
ke Sumatera Utara adalah ka. 
rena sudah dirasakan, bahwa 

Sumatera selama ini tidak men 
dapat perhatian dan dengan 
perkundjungan jang mereka 

' lakukan sekarang ini didapat 

| kesimpulan, bahwa kepada. Su- 

| matera harus lebih banjak di- 
'tumpahkan perhatian. 

Perobahan ekonomi 

J. Stepanek, ahli dalam 'uru- 

san industri ketjil menerang- 
kan, bahwa setahun jl. telah ada 
satu rentjana utk. merobah per- 

ekonomian di Indonesia, Ekono- 
mai di Indonesia sekarang hanja 

berdasarkan ekspor hasil2 Indo- 

nesia dan impor keperluan2: In- 

donesia dari luar negeri, se- 
hingga karena itu untuk keper- 
luannja, Duga iga pro- 
sen bergantun kepada luar. ne- 

geri. Dam perobahan itu ditudju 

kan kepada industrialisasi ke- 
tjil dalam negeri, jang gam- 
pang dapat dihidupkan dari pa- 
da indusiri besar2am. Aa osn 

Stepanek tundjukan dgn ber 
bagai tjontoh, bahwa Indonesia 
dapalt membikin barang2 jang 
diperlukannja, sedang deviezen 
jang digunakan utk, membeli ba 
rang? dari luar negeri 'itu bisa 

pula digunakannja untuk mem 
beli traktor? jang masih . belum 
dapat diperbuat di Indonesia. 

Diterangkannja, bahwa Indonesia 
kini. harus mengimpor: sedemikian ba 
njak barang. petjah-belah, sedang ba 
han2 untuk membikin barang, petjah 
belah itu didapati di 
Rembang. Djuga tumit2 sepatu dari 
karet, jang kini di-impor dari Eropa 
dapat diperbuat di “Indonesia dan 

| tidak perlu didatangkan dari luar. 
IL Kini di Balai. Pendidikan. Industri 

di Djakarta- bekerdja 12 corang ahli 
dari Panitia Tehnik PBB jang mem 

  
  

karta telah diangkat mendjadi ketua bikin rentjana untuk industri di Indo 
dari Gabungan Pusat Beras, jadu nesi2, dan dalam pada ita djuga .te 
federasi dari pusat2 beras di' Djawa tah dikirimkan tenaga2 Indonesia ke 
Barat, Djawa “Tengah dan 

| tuan” See: Woon :Howe, 

  

Djawa | Iuar 
Timur, menggantikan kedudukannjaf Stepanek, sesudah 3 tahun. pekerdja 

negeri. Menurut keterangan 

an gara. ahli: tehnik. PBB lini... akan 

Ya
 

'antuan Teknik PB! 
Uik Tahun Ini Akan Berdjumlah 70 

Orang Ahii Utk Indonesia 

Stepanek masing2 anggota Panitia 

an tehnik dim lapangan ekonec 

an, telah didirikan paberik ke- | 

ramik di Plered, dekat Purwa- 

Bangka dan "PS 

BNN NASA 3 Oman 
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Pertandingan pepanahan 
— merebut djuara 

Dj. Barat. 

Berkenaan dengan peringa, 
tan hari ulang tahun ke VI Di 
visi Siliwangi, pada tiinggal 22 
Mei jang akan datang dilapang | 
Tegallega Bandung akan diada ' 
kan pertandingan pepanahan | 
untuk merebut dj 
Barat. 

Pertandincas» dilakukan' da- 

dipasanggrahan pegawai negeri 
gkan ksnperensi pers dengan 
pameran), J, Cuvelier dan J. 

Tehnik. PBB bagian perburu 
nesia, jang baru? ini tiba di Me- 
Ta Lt ma untuk 
ki dengan pandjan r didje 
teknik PBB, dan ta Naa 
iwan tehnik itu sebanjak 20 dju 

    
   

     

     

   

    

    
   

   
    

   
   

    

    

    
    

    

   
   

  

    

    

    
    
   
    

  

    
   

    

    

    

    
    

     

  

   

  

    

  

   

     

    
    

   

    

    

    

     

    
    

   
   

    

  

     

     
   

    

    
    

   

r      
   

  

bisa diambil over oleh tenaga2 Indo | 
Ke jang dilatih diluar negeri itu. 
| “Achirnja oleh Stepanek di. 
|.njatakan, bahwa dalam rombo 
| ngan ahli2 tehnik ke Sumatera" 
| Utara ini turut djuga Miss B. 
Montgomery, ahli dalam uru- 
San rami. Perlu dikabarkan, 
bahwa, diuga oleh kebon2 milik 
asing didaerah ini ada ditana 

-Mi rami antaranja dikebon La 
.ras dekat Pematang Siantar. Ka 
ta Stepanek, kalau produksi 
tjukup dan rami dapat diprodu 
Sir mendjadi kain didalam ne 
geri, maka Indonesia tidak per : 
lu mengimpor kain jang dibi- ' 
kin dari rami berasal dari Dje . 
pang dan lain2 negeri. 

bupaten dapat mengirimkan Se ' 
Gikitnja 5 orang peserta. »   

- 

Statistiek film. 
Menurut keterangan dari Panitya 

Pengawas Film (Filmcensuur) dari 
Kem. PP & K di Djakarta, hasil pe- 
meriksaan film jang diterima dan di-' 
tolak serta banjaknja film dari luar 
negeri jang didatangkan selama pe- 
riode Djanuari 1950 sampai' Djuli 
1951 adalah sbb: Djumlah.film jang 
diperiksa dalam periode. tsb. ialah 
5426 buah, dari djumlah ini ditolak: 
untuk dipertundjukan di Indonesia 
77 buah film Amerika, 3 film Ing- 
gris, 13 film Tiongkok, 2 film Pe- Yi 
rantjis, 1 film Malaya, 1 film Phi- ' 

lippina, 1 film Italia, 1 film Tje- . 
koslowakia dan 1 film Djerman, se- 
dang film Indonesia jang-ditolak ada 1” 
8 buah. “2 
' 'Dalam periode  Djanuari 1950 M3 
sampai Djuni 1951 telah ditolak 1lI ““ 
buah film, dalam tahun 1949 ada 34 
film, tahun 1948 ada 32 film dan ta- WI 
hun 1947 ada 29 buah film Film? jg. “ 

  

Perburuhan. 
JJ. Cuvelier, ahli dalam uru- 

san perburuhan menerangkan, 

bahwa keadaan buruh didae. 
rah ini lebih baik, antaranja 
kesehatannja, walaupun seba- 
liknja keadaan perumahan bu- 
ruh didaerah ini belum dapat 
dikatakan sempurna. Semua 
perobahan, kata “Cuvelier, me- 
merlukan waktu dan ditam. 
bahkannja lagi,- bahwa .keada- 
an buruh banjak bergantung 
kepada keadaan ekonomi. Da- 
lam hubungan ini ditundjukan- 
nja bahwa harga2 pasaran 
luar negeri, antaranja dengan 
djatuhnja harga getah seka. 
rang, akan mempengaruhi ' ke- 
aGaan buruh. 

M 2 Ba aan ND ' Amerika, kemudian menjusul film“ 
. Mengenai - orgarusas, burun | GAN. | Indonesia, Inggris, Belanda," “Tiong- 

| tuntutan2-nja diwaktu jang achir ini, i kok, India, Perantjis: Mesir, Mexico, | 
Cuvelier ada melihat tendens politik ! Rusia Djernian "Italia Skutaya 
dibalik organisasi2 itu, sedang fun | Norwegia, Spanjol, Kanada, “Philip- 

tutan2 buruh itu ada pula 'jg tidak ! pina, Swiss, Austria, Persia, Tjekos- 
pantas. Dan kalau tuntutan2 akan | (owakia, Polandia, Swedia, Viet- 11 
itu semakin banjak, bukan tia | nam Polis Ata neh Oa N 
mungkin menurut Cuvelier, -kebon2 Belgia. t 

akan tutup. Karena djangan dilupa) Pada umumnja hanja beberapa 
kan, katanja pula, bahwa kebon2 ini buah sadja jang didatangkan dari 
harus membangun dengan apa jang | negari2 jang disebut belakangan itu. 
diperolehnja sekarang. Diterangkan Kebanjakan film2 itu adalah dari 

nja lagi, benar kebon? itu sebelum j ukuran 35 mm. dan 16 mm. sedang 
perang tidak banjak mengambil tin- | dari ukuran 8 mm. tidak begitu ba- 1 
dakan guna kepentingan sosial buruh njak. Biasanja film2 jang didatang- 
nja, akan tetapi keuntungan dimasa kan dari luar negeri mempunjai 4. 
lampau jang telah keluar dari nege | matjam tjorak, jaitu film tjerita pan- "   ri “ini, tidak akan bisa ditarik lagi djang, tjerita pendek, “trailers dan " 
ke. Indonesia. : berita. : 

Cuvelier berpendapat, bahwa di Di Indonesia terdapat 28 impor- $ 
kalangan buruh perlu diluaskan pe 

' ngetahuan rentang ekonomi 
sosial. 

teurs film dan 9 producers, jjaitu: 
dan “Bintang Surabaja Djakarta film Coy» 

Wong Brothers, Golden “Arrow, 
Tentang pemogokan2 jg dilaku Persari, Perfini, Kinodrama, Perusa 

haan Film Negara dan Permai. kan dimasa belakangan ini, ia ber 
pendapat: ada jang tidak dapat di, 
benarkan, bila dipandang dari segi j 
"nternasional Karena kepada madii- 
kan ataupun buruh harus ada ..ke 
bebasan ekonomis (economical li 
bertym). Dalam hubungan ini menu- 
rut pendapatnja di. Indonesia -bu 
ruh terikat pada madjikan. Katena 
dengan keadaan di Indonesia seka 
rang seorang buruh ig dilepas dari 
sang madfkan, berarti djuga .ia-ke 

  

  
HARGA EMAS DI DJAKARTA. 

Djakarta, 6 Mei diam 17:00: 
| hilangan djaminan sosial. “ sebagai Emas: No 1 doma Ros 81, 4 
penSun dll. Tidak “demikian hal Emas No 2 1 eni Kr Rp. 30,25 | 
nja dengan djhegara2 Eropah Ba Pns No So... Rp. 29,— 

rat, dimana seorang buruh dapat 
berhenti tapi ekonomis dan sosial 
ia terdjam'im oleh negara, dan se 
orang madjikan djuga dapat mele 
paSkan buruhnja. (Ant). 

Karet Indonesia ke ' 
Djepang. 

Menurut rentjana dalam sa « 
» JAJASAN PERS NASIONAL tu-tahun-mulai April 1952 sam : 
INDONESIA”. pai Maret 1953 Djepang akan 

Sekretaris Serikat. Perusahaan Su .mengimport karet 45.0 ton | 
ratkabar' menerangkan, 'bahwa se seharga US Per un dari : 

buah ',Jajasan Pers. Nasional” Indo 
nesia" akan dibentuk, tepat 
Hari Kebangunan “Nasional tg. -20 

'Mei jad. Ditegaskan, bahwa tu 
— 

djuan jajasan ini membantu kema 
djuan dan kesempurnaan persurat ka 
'baran dan djurnalistik nasional“ In 
“donesia.” en nng, 3 

|Aneka Djawa Tengah | 
. tan Tjawas dan Bajat (Klaten): 
Pembagian pertolongan itu akan 
diselenggarakan tgl, 8 Mei, jg. 
djustru bertepatan dengan ha 
ri peringatan lahirnja ' Bapak 
Palang Merah Sedunia. 
BLORA. 

Pengurus baru PMI Blora. 
Susunan pengurus baru PMI 

tjb. Blora jg. baru dibentuk 
mempunjai Sebagai ketua dr, Su 
tijono, wk. ketua sdr. Sudibyo, 
penulis dr. Wuwargono, benda- 
hara nj. Sudibyo, dgn. bebera- 
pa pembantu, kepala dan. se 
orang penasihat, 2 

  

  
daerah Pound Sterling (sebagi- 
an besar dari Singapura) dan ' 
12.000 ton seharga US$12.500. 
000-dari daerah Open Account, 
sebagian besar dari Indonesia. 

Demikian berita dari pemban, - 
tu Antara di Tokyo. (Antara). 

pada 

  

  

SOLO. 
Perlombaan lajang2 

Untuk memperingati hari  lahir- 

nja Bapak Palang Merah Henry 

Dunant, pada tgl. 8-5 jad. oleh Pa 

lang Merah Indonesia tjabang Sura 

'karta a.l: akan diadakan — Perlom- 

Ibaen Lajang2, jang didjatuhkan pa 

da hari tsb. 
Uintuk perlombaen tsb. disediakan 

hadiah2. jang menggembirakan. 

bantu meringankan ende ! ritaan rakjat. 

  

  

sTgl, 4: Mei j1, Persatuan “Guru SALATIGA: 
Putri Pati, dibantu Perwari dan Konperensi Penerangan 

| Pandu Rakjat, telah melakukan 
| penindjauan di daerah Kedung- 

| Winong, ketjamatan Sukolilo, 
|sambil ' membagikan sekedar 
"bantuan jg: berupa nasi bungku 
«san, beras dan pa lama, 
agar dapat sedikit meringankan 
penderitaan para penduduk di- 

.situ, Djuga pamong pradja dan 
| pamong desa telah memberikan 
' pertolongannja dlm, pembagian 
itu. Adapun jang dibagikan itu 
berupa 169 potong pakaian la- 

maidan 2 kwintal lebih - beras 
ngumpulan PGPP, 23 pt. pa- 

Padg tanggal 5 Mei bartem- | 
pat di Hotel Kali Taman telah 
diadakan konperensi para, ke 

Ha. djawatan penerangan -k 
paten dan kotapradja dalam 
'residenan Sena dan Pe 
longan. Na ena 
- Dalam rapat . dengan:iwa 
instansi2 ditempat oleh ka 
Harsono, . djurubitjara Divisi 
Diponegoro, diberikan - bebera- | 
pa pandangan sekitar  keama, | 
nan di Djawa Tengah sedjak 
'pemberontakan. ex-bataljon 426 | 
sedang nj. Soerjohadi,.anggau | 
ta DPD propinsi Djawa Tengah . 
memberi sekedar :uraian ten- | 
tang kerdjasama antara Dja- | 
pen dan DPR. Diandjurkan 
agar dengan persoonlijk.con ' 
tact,antara Djapen dan anggau 
ta2 DPD/DPR dapat tertjapai 
'hasil2 jang lebih . memuaskan 
bagi kepentingan - magjarakat. 
Djuga soal transmigrasi dalam 
(IN "mendapat perhatian, ti 

Menata 

kaian lama pengumpulan Per- 
.wari dan 58 pt..pakaian lama 

pengumpulan Pandu Rakjat, 
KLATEN. 
Pertolongan untuk pende-: 

rita2 'hongeroedeem. 
Baru ini PMI Mahang Sema 

rang telah menjerahkan beras 
100 kg. dam uang Rp. 2672,05 
kepada PMT ang Man api 

na menolong “para | penderita 
ah 

    ah 
7 1 

  

aa Dela "3 

uara Djawa 4 

lam 30 ronde sedang,tiap2 ka- | 

diperiksa paling banjak adalah film2 2
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ia “ .. | Tuan Ingin Ke Bulan n 
“Sadja Asal Nanti Pesawat Jg Sekarang Sedang Di. ' | Panahan Erobali Tidak Mungkin gr 

  

Tenijanakan Vr, Ehilcke Telah 
— Oleh: Hugh ' Morris: Pembantu Istimewa. 
  

MS UATU SATELIT pengikut bintang buatan manu- 
# sia jang mengelilingi dunia kita tidak berhenti- 

hentinja diluar alam udara jang meliputi alam kita, telah 
| diramalkan kemungkiraenja oleh dr. Kraff A. Ehricke : (untuk dipergunakan guna keperluan peperangan dan un- 

k perdjalanan diluar alam kita-misalnja perdjalanan kebulan atau Mars. Rentjana dibawah adalah hasil dari umerpiu jang diselenggarakan oleh koresporden kita 
Hugh L. Morris, dengan dr. Ehricke, seorang sardjana 

sekarang bekerdja pada Pusat Penjelidi- Djerman ja 
kan Redstone Arseyal kepunjaan Angk, Darat Amerika. 
  

Te wudjud 

: (it itu. Rombongan untuk jaem- 
beri pertolongan dapat dinimpin 
dgn tidak keliru ketempat ketje 
iakaan jg ditudju, Banjak hal2 
mengenai dunia kedokteran 1g 
masih gelap akan dapat dipstjah 
kan, misalnja kesanggupan ma- 
nusia untuk berdiri dan manje- 
Suaikan dirinja pada kenlaan 
Gimana berat badan tidak dira- 
sainja sama sekali sebagainana 
jg akan dialaminja dalam sats- 
lit itu nanti. |   

"Paul Reynaud, perdana men- 
teri Perantjisipada saat jg me- 
njedihkan bagi Perantjis dalam 

| Perang Dunia II, jaitu antara 
| bulan Maret sampai bulan Dju- 
ni tanun 1940, melahirkan ke- 
jakinannja bahwa maw tidak 
mau Perantjis harus tutut ser- 
ta dalam pertahanan Eropah 
Parat. 

Reynaud, jg dipendjarakan 
Il oleh pihak Djerman setelah Pe 

|rantjis djatah dan /baru dibe- 
baskan setelah perang berachir 

.dalam negeri, 

lak untuk mengupas tentang ke 
gagalannja membentuk suatu 
kabinet Perantjis baru2 ini, ke- 
sulitan .mana telah dapat di- 
atasi oleh perdana menteri Pe- 
rantjis sekarang, 
nay. 

kan, udjar Reynaud, 

Soal2 dalam negeri, 

Berbitjara mengenai masalah. 
Reynaud meno- 

Antoine Pi- 

Pengalaman telah membukti 
"Bahwa 

Interview Eksklusif Dgn Bekas P.M: Peranijis Paul Reynaud. 
“— Oleh Pembantu Kita: Elia Massie — 1 

Untuk menghilangkan kera- 
gu2an pihak sosialis tentang ke 
(mungkman penghapusan hak 
mengusulkan rentjana penge: 
luaran baru keuangan ditilik 
dari sudut keperluan2 persen: 
djataan Perantjis kembali -d » 
tiada membawa perobahan sedi , 
kit banjaknja atas ekonomi 
liberal”, jg telah berdjalan se 
djak beberapa tahun, Reynand . 
menjatakan: 

“Setiap orang pada waktu 
na 2 

BA 5 5: Perhitungan jg teliti akan me ditahun 1945 di Tyroiean AlpS| dalam parlemen Perantjis tidak aa 
Amerika Serikat, Russia,atau Manfaatnja bagi dunia | mungkinkan Tonket2 dari dunia oleh tentera Amerika jg ke-7, | ada terdapat “kelebihan “suara ini setudju dengan state-plan-. negara modern mana sadja Ig h untuk: mengtuni BeLetTE Ik pada : menjatakan pandangan diataS| pihak kanan ataupun kelebihan (Ning, Pemungutan bea pada ha kuat, dalam sepuluh tahun ini | pengetahuan tempat? jg ditentukan sesudah, dalam suata interpiu istimewa | suara golongan kiri. . Ikekatnja adalah suatu langkah ... 
2 dapat membuat Suatu sa | Dengar, ketjeratan 15.009 mil terbang satu djam lamanja. Ma" Lengan saja. 1 6 3 5 dalam planning negara, Djami- .. 
elit buatan manusia jg sangat sedjam akan dapat melihat dari 1 ooket anne Mara ari “Ker Pada interpiu ita kepada Rey ,Hal ini adalah suatu kenja-|nan harga paling rendah buat - ah rocket dari dunia itu dapat | 'naud dimadjukan pertanjaan | taan jg membuktikan perlunja |minuman anggur, sebagaimana |. besar gunanja pada masa pe- 

pula merstel kekentjangannja, |   » D yg
 

ea 

g s “4
 

apakah menurut pendapatnja | kesatuan “nasiona| dari semua berlaku di Perantjis, pun suatu rang dan damai. jg akan mela- | smpat2 ig tertentu. Ala : ma F : : | 
Pa buat NN naa gi — Pn ne dan terbang disamping satelit organisasi pertahanan Eropah | partai politik, terketjuali par- |tindakan planning negara. : 

: MEA Pa AGAR jitu dgn tiada mempergunakan dapat disusun dengan tidak | tai Komunis. Kesatuan nasio-|,,Mengambil tindakan liberal” 

dalam orbit-nja sendiri diluar 
udara jg melingkungi alam kita. 
Kemungkinan diatas dilahir- 

kan agn sungguh2 oleh dr. Eh- 
Ticke, salah seorang ahli jg ter 

sohor didunia tentang ,.guided 

  

|tenaga mesinnja. Satelit zu sen 
|diri mungkin mempunjai bentuk 
Iseperti roda mobil, pinggirnja 
|adalah merupakan alat perlindu 
Ingan Gari sinar cosmic jg sangar 
'berbahaja itu, bagian tengahnja 
untuk tempat penumpang dan 
djari2nja sebagai terowong ke 

Korea itu. 

Tiomur.     Menunggu berhasilnja perundinga: 
djurit PBB: tampaknja tidak banjak 

Pada gambar. sementara 
kijaga “diatas bunkersnja “disebuah femoat 

nal ini adalah bentuk koalisi jg 
saja ingini, ketika buat ketiga 
kalinja dalam masa 8 bulan sa 
ja diminta oleh Presiden Repu 
blik Perantjis untuk memben- 
tuk suatu kabinet- 

membawa  Perantjis turut ain- 
At bii bagian didalamnja. 

pe sk : Pertanjaan ini didjawah dgn 
kontan oleh Reynaud engan 

di Panmunjom, para “pera kata: ,,tidak”. 
spekerdjaannja” di Front 
marinier Amerika berdjaga- 

pertehanan “di Korea- 
Atas suatu kemungkinan jg. 

dimadjukan kepadanja bahwa 
keadaan politik jang tidak sta 

Tidak sedikit diantara ang- 
gota2 parlemen jg mengandung     tempat penumpang itu. 

Apabila pembikinan satelit 
itu tffah selesai, maka benda itu 
dapat bergerak dgn tidgk ada 
orang jg mengemudikannja utk | 
waktu jg lama dan dapat pula 
ditumpangi kembali apabila di- 
kehendaki, 

Siapa2 dr. Ehricke? | 
Dr. Ehricke melakukan pe- 

njelidikan tentang alam diluar 
dunia itu pada waktu seng- 

Isianja baru 24 tahun tatkala 
is mulai bekerdja pada sen- 
djata V-2 jang dipergunakan 

Djerman untuk menje- 

Inggeris dalam tahun 
| oleh 
rang 

1944. 

Setelah Perang Dunis II 
berachir ia termasuk salah se- 

|orang dari 400 orang sardjana 
| Djerman iang termasuk dalam 

| daftar Amerika untuk ditarik 
kepihaknja sebelum Rusia ber- 

  
rintah RRT   

   Cnurc 
Tak Akan ing 

g ter 

kembal: 

ggeris Menarik Kembali 
| Pengakuannja Ates Ticng 

— Oieh: Marvin Stone: Pembantu 

ECGRANG DJURUBITJA 
RA Kementerian Luar 

negeri Inggris menjatakan ba- 

kan pengakuan jg diberikan ke- 
pada Republik Rakjat Tiongkok 
oleh pemerintah Buruh. Dikata | 
kannja lagi, bahwa kaum kon- | 
Serpatip akan menolak | 
Gesakan ,,dari mana sadja” su- 
paja mereka menarik 
pengakuan itu, jg-diberikanvoleh 
pemerintah Attlee tahun 1950. | 
Pengakuan itu sebaliknja ti- 

dak pernah “diakui 
: Minggu? 
ig Gisebut suatu ,,kekuatan be- 
sar” GCalam parlemen 

segala 

oieh peme- 
achir 

Inggris, 

  

| Shanghai. | 

kejakinan, bahwa lambat. laun 
konsepsi ini akan mendapat ke 
menangan. 

Belakangan ini waktu saja 
Jiminta membentuk kabinet ba 
ru saja telah njatakan setjara 
terus terang kepada RPF (par- 

Sempatan kepada Djerman un | tai djendral de. Gaulle), bahwa 
tuk memegang peranan2 lebih saja selamanja setia kepada sn 
besar, Reynaud mendjawab: |sunan pemerintahan parlemen- 

"Kedudukan geographis da- ter dan tidak akan merobah 
ri Perantiis, djumlah penduduk pendirian itu buat selama-lama 

nja jang”'semakin bertambah di 

biel dalam negara Perantjis 
aker, menjebabkan negara2 se- 
kutu Perantjis mentjari peru- 
musan baru guna pertahanan 
dunia merdeka (free world), 
misa'nja dengan memberi ke-   kok. 

Kita —» 

atau politik dengan Barat. Ing- 
gris merasa, bahwa ia lebih ber w lab 

Ijen TS untung Gengan tiada Menempat 
: 
Para wakil RPF setudju, bah ' cansrni 4 12 in bah sri 3 5 i : 

gangnja sadia. Ia adalah lepa- Ona Pan Tan kan siapa2 disana sama sekali, |tambah dengan tenaga perin- wa perobahan2 dalam konsti-| 
Kan Sea Pai er nun sn Nae Pem NAGA PAS »meskipun wakil2 Inggris itu | dustriannja akan menghalangi | tusi masih bisa didjalankan dgn | 5 Berlin bagian Acrodynamics. 1 ap re unAN- sampai sekarang masih. diletjeh | negara? sekutunja untuk men | tidak perlu menjimpang dari 1 

kan oleh pemerintah Peking” 
Tiongkok sampai saat ini be 

um mau mengakui seorang du 
ta besar Inggris, tapi.ia. diwa- 
kili oleh pembesar? jg lebih 
rendah pangkatnja pada 'kedu- 
taannja di Peking dan oleh kon 
sol2: deral di Tsientsien dan | 

konsep diatas, suatu kenjataan 
ig padanja sendiri merupakan 
Suatu peristiwa politik jg sa- 
ngat penting. 
Perobahan2 itu adalah me- 

ngenai memperkuat bagian exe 
cutive dari pemerintahan, jang 
telah diadakan oleh Inggris se- 
telah mendapat pengalaman be 
rabad2 lamanja. Jg terpenting 
dari perobahan konstitusi itx 
adalah sbb: 

» Memberikan hak kepada pe 

djauhkan diri daripadanja, 
oleh karena negara2 itu terikat 
kepada' Perantjis dengan persa 
maan “uita2 jang mungkin ti 
dak akan didapatnja pada ne- 
gara2 lain. Pane: 

“Saja 'pertjaja”, demikian 
: Reynaud seterusnja, “pemuli- 

Tjara jg dipakai oleh RRT han perekonomian Perantjis 
untuk tidak Mau tahu dengan bukam saty hal jang tidak 
Inggris telah memaksanja me- | mungkin. . 
nutup konsulatnja jg ketiga di Pemulihan itu raemang be- 

  
kan perpetjahan dikalangan ka 

dalam soal2 perekonomian pada 
masa ini adalah suatu pikiran, 
jg meletakkan titik berat ma- 
salah sebanjak2nja atas sema-. 
ngat kebebasan berusaha, jang 
telah dirusak oleh srentjana 
planning negara jg berlebih2an. 

»Dalam golongan sosialis 
memberikan kritiknja atas ha- 
luan politik jg didjalankan oleh 
Perantjis selama 7 tahun bela- 
kangan ini, mereka lupa, bhw. 
ketjuali selama beberapa bu- 
lan belakangan, mereka senan- 
tiasa turut duduk dalam kabi-   

(net dan pernah pula dua kali 
menduduki kursi perdana men- 
teri.” 

ALL LNG 
DITANYA    

   8    
— Luas tanaman padi diseluruh 

karesidenan Bodjonegoro ada 195. 
000 hektar. Dalam .padafj itu, keru- 
sakan ada 7.000 hektar akibat ban- 
djir. Sedangkan 28.020 hektar  ta- 
naman padi diduga akan kekeringan 
disebabkan karena iklim panas. Oleh 
karenanja maka jang diharapkan 
akan menghasilkan hanja ada 160. 
000 hektar. 

— Dewan penerbangan sipil Pili- : 
pina memperpandjang perdjandjian buat demikian Pekerdjaannja | :- yan : “.”|Canton. Sementara Inggris me : meri ' i : ti 

bone Aa Mma 1 dikatakan mendesak . Churehil! Bana $ pan an anta lum lagi terlaksana sepenuh- La Pe aa akan sementara penerbangan antara Pili- 

Fort Bliss, Texas, dan Seka- | 5 mengachii perhubungan mempertahankan perhubun gan nja, Hal ini adakah anna Pembayaran kana Ne ane Kesah Sik PE MerTA PU  U Tb : , Te 6 io datang dari satu pihak sa- t ngan ini menggulingkan kabi-| kemungkinan kepada @uantas Empi- rang di Redstone- adalah de- (dia i Bi Dita ai maan s1 iya dengan Tiongkok, -penutu- Pe PA net, dan melarang para anggo- 
dja itu, sebagai suatu, Sal. 4g Pan kantor konsulatnja di Can um patriot Perantjis jang seha |, an Pn Aa Batan Sea Pa Dan megan! 11 Safelilet — atau bintang , | nga Satu tudjuan, jaitu mem- | pokok. 

bikinan manusia — seba- i| perbaiki sendjata guided mis- 
gaimana direntjanakan j 
oleh dr. Ehricke: tergan. 
tung diawang.awang dari 
Gigunakan sebagai tussen- 
stafion diantara bumi dan 

i 

! 
#| Juan kemiliteran. 

Semua ySahanja itu adalah 
merupakan djalan untuk men- 

tara Amerika 

Sementara itu, sumber2 Ame 
sile dan rocket untuk keper- rika menegaskan, bahwa semen 

Serikat mengata 
kan kepada Churchill 
dari semula bahwa langkah jz 
diambil oleh pemerintah Buruh 

sedjak 

bagaimana pihak RRT berusaha 
untuk membekukan 

ton itu adalah suatu tjontoh rusnja mengenjampingkan per 
bedaan paham politik mereka 
dan menumpahkan perhatian- 
nja semata2 untuk kepenting- 

an negara”. 

tjana pengeluaran baru keua: 
ngan, jg sangat membahajakan 

konsulat2 bagi perekonomian nerara.” 
Inggris jg .ada'di Tiongkok. Pe 
hutupan kantor konsulat di 
Canton itu menjebabkan Ing-: 
gris tidak bisa mengirim orang2 | 

Ketika dikemukakan, bahwa 
penolakan partai sosialis atas 
pembentukan . kesatuan 'nasio-   

ra Tokio — Sydney. 
— Adik bungsu dari kaisar “Djer- 

man jang terachir,. Wilhelm “II, 
gravin Margarethe von Hessen, -pa- 
da tanggal 22 April-telah merajakan 
hari ulang tahunnja 80 di Schoen- 
berg di.pegunungan Taunus. 

1s ai Kia 5 : fjapai tjita2nja karena kata adalah bi Hata : x 
missile. (peluru jg dikendalikan) bulan LN Pn 2 2 »bisa Diterima”. Wa- pa rar “anibuke men i -|. Lebih landjut Reynaug me- : : Na 3 Ia Ba aan HA : atetit j 2 Tana Naa aa Dr, Ehricke, ,/perdjalanan da- | shington tidak pernah nentjo- Ta 3 akan pi Pan nguraikamn tentang masalah | al didasarkan atas ketjuriga-|” . Madjelis rendah Inggris .bari. 

sedemikian dapat dipergurakan | Wa Kita lebih dekat lagi pada ba ri bintarg ke bintang adalah | ba mendesak” pemimpin peme kok Emo Inggris dan prinsip jang dihadapi oleh ne| an, bahwa RPF' tidak demo-| Selasa menolak dengan 269, lawanyin apa PErSUL, gian2 jg tampak itu. Dalam ma Suatu tudjuan utk mana saja|rintah Tory ini untuk menjim- A : 1 - ya Ba pan| gara2 Barat pada waktu ini, kratis”, Reynaud berkata: 238 suara mosi partai Labour jang. utk melompat kebintang Mars. 
BN   »Seperti telah saja uraikan,   minta supaja padjak atas pendjualan' an bae r Ehrise pa mt kan djiwa ra ja. pang dari politik Att $ Tn 

kebulan dan kebintang Venus. (Sa perang, Kata Dt Mhriese pg Mapan ak Pena bai ina Politik Atilee dalam dangan jg berbeda dalam .soal| seperti berikut: jt REK menerima -pemerintahan | tekstil dihapuskan atau dikurangi, 
Dalam masa perang — satelit | anji dibawah tanah atau ber- djauh: Diterangkan lebih djauh memberikan pengakuan itu, nak “Menstop kemadjuan Sovjet parlementer. Dalam tafsiran agar supaja djumlah pengangguran. bunji ya r £ e mun pandangan mereka atas| edjurusan Atlantik, dan usa- politik Perantjis hal itu adalah dalam tjabang perindustrian ini da: - tadi jg bentuknj, menjerupai- 

roda Gan berputar “Iexsiting 

dunia setiap dua djam pada 

       

gantung kepada bantuan awan »Pembikinan sendjata2 baru 
tebal supaja dapat merahasia- adalah suatu usaha jang ha- 
kan gerakan?nja. Dan daiam ma rus dilaksanakan sampai mak- 

  

     

  

oleh Surubitjara 
pihak konserpatip meletakkan 
Soal perhubungan biasa dengan, 

“keadaan 

itu, bahwa ( 
dua soal Tiongkok leinnja ti- ha ini harus dilaksanakan de- hakekat dari: demokrasi”. Dat diperketjil. 

  

dak bertentangan. 
Kedudukan Churchill dalam 

soal Fermosa tidak berbeda. de 

ngaln tidak menimbulkan baha- 

ja dalam lapangan ekenomi Mempertinggi Stan tegar 625 milih dpt dira | Se na Sa Tai Peak : 2 naa Tete 
aa Ea» Saba sa Gamai pekerdiaas, menjelidi- sud itu tertjapai, Manusia se ongkok ini dalam 2 

manga pe Or Enricke SeOraN: 'ki batang dari satelit Hu akan lalu mempergunakan kepinta- | moratium” selama peperangan ngan kedudukan Attlee Chur. dan sosial atas negara2 -5 
1 Perma tentang PERELI .a - S : - - nh | 

ahli Drerman tentang sendio | ranat membawa “pengetahuan2 rannja untuk keperluan mein- | Korea masih berkobar. (ehi ingin melihat Formosa| rat . : Haa 2 , 5 3 
Haa Pn Ibaru tentang .stellar spectra” pertinggi ukuran hidupnja.| Hal ini berarti, bahwa Ingge | Na 5 Aan aa ae Ma mena Kana A3 Pm | 8 Haa 

- Pembikinan satelit itu adalah | ris jang insjaf soal Tiongkok | Pada parlemen dinjafkannja, | kan keuangan #eranijis, Se y up jerman ser -. -. ' : Na da Reynaud di tanjakan apa- 1g TAN dan menundjukan 

    

  

     

    

jg 
(0ien & 

  

salah satu djalan jang sangat 

  

  

adalah merupakan masaalah bahwa Inggris. tidak akan ber- 
pangku tangan dan mmembiar-| kah menurut kejakinannja A- — Oleh Pembantu Kita: Morton v. Dyke — hadap musuh. ana MN en aa Ap 0 | “083p” dal hubungan IL 

Pada masa damai, Dr. Ehric- | Jana Kabaniin dari bata Sa Ten MO An Ba nan dag kan Ohiang Kai-shek mati dike| merika Serikot perlu mengada Mutual ' Security  Agenc Sampai sekarang 4 23 
ke mengemukakan matjam fae ME ha ——————— | akan mentjoba2 mendekati pe SN niai sekagaimayk katak kan perobahan dalam politik-| SA) dewasa ini 2 Sibuk modal iba sehat Bea 
dah jg tidak terbatas basjaknja | 5 “ merintah Peking lebih djauh | orang2 jg digantikannja, ingin | Wa Sekarang terhadap Peran: | melantjarkan suatu “gerakan kan oleh MSA. Bantuan MSA Ga1i satelit tersebut untuk ke- | selama tentera Tionghoa masih amiinane an perang Korea | tiis. Djowabnja: . Ibaru di Djerman Barat jg ditu- dalam penaraman modal ibu perluan kemadjuan ilmu penge | a berperang melawan pasukan2 | mendjalar sampai - 'kebenua| “Pemerintah Amerika Sefi-| gjukan untuk mempertinggi sampai hari ini adalah satu tin 
tahuan dan guna keperluan? ye Amerika dan Inggeris dimedan | Tiongkok. Tapi bila pihak RRT | kat mengetahui henar akan ketingkat penghidupan rakjat dakan jg tidak “kon: ar 

  

Republik Rakjat Tiongkok du- 

menanda tangani perdjandji kurange", uang France dan | Djerman. Gerakan diatas dipu- 

politik jang didjalankannja Lek 
pokok”, 

ri kemanusiaan. tr APYi perarg Korea Hal itu berarti Dr. “Mhricke menba bks Tidak La aa D tangan tan bahwa Tabanan tidak | menghentikan tembak Ian tn- | hard currency jang dihadapi an untuk Rea 5 ar L Ank sensar  Mpa Anna 
/a teoTi satelit buatan manusia £ Gt | ikein, mentjo) bi bak. di Korea dan kemudian me tiis sebagai akibat : dari | ngan dalam usaha memperba- aa Ea H3 

Ta n ms si ViUSUN GIS mia Rr: bkarce akeia mentjoba2 ' membiarkan Panama periljamditan TI Milan Perantjis sebaga njak hasil prossiksi perindus-| beberapa perindusterian? jang itu mendapat sokengan tari ne- 
nielidik tentang ilmu bintang jg 

   

  

     
  

  

— Oleh: Norman Soong: Pana-Corr. 

          duk sebagai ang gauta ,Perseri Inggris “akan bersedia- berga- trian Djerman. Rentjana MSA 
Gua tudjuan. bung dengan Amerika “untuk hadap Perantjis selama 7 ta- 

Hu mengandung 
Oleh kepala MSA ' itu dite- 

   

dilakukan sedjak ratusan, tahun. Ra 3 co. ,pat merebut Taiwan, ia tewas. | Katan Bangsa2. baya bil- kah22.- s. | hun belakangan ini. 5 2: 

Berkata sardjana itu seterus rang admi ii kan, diperlukan suatu sngat Djurubitjar, itu menegaskan mba 2 Aa Isra “Saja jakin, bahwa Amerika | “| menjediakan barang? jg| rangkan lagi, bahwa dorongan 
aja” 0a O aan Peuaaa 1 lwut jg kuat, dibantu oleh ka- | Sekali lagi bahwa pengakuan PA setan — | Serikat berhak utuk membiar tjukup banjaknja bagi rakjat | untuk menarik modal? partiku 
ialah team-work, alai dan uang pai2 dagang jg besar djumlah-: jang diberikan oleh Inggeris ti DUTA-BES AR B ARU PERAN- “kan kami berusaha menolong Djerman dengan harga jg pan-| lir itu, bergantun g kepada dua 

& melakukan, pertiobaan jg nja. dak mendapat balasan dari pe | T3iS UNTUK RUSIA “diri sendiri. Djika kami berbu | tas. : aa 2 soal, jakni: . : 
sebhenarnia. Persias 2 & lam i n 3 .merintah Tiongkok, Dikatakan Dengan resmi dikabarkan pa- at demikian, maka dalam pan- 2. Kana lebih banjak ti Penjelesaian hutangg Djer 
Ilmu pengetahuan sudah ssiesai, la membentangkan lebih dj2 nja, bahwa sementara Amerika (wa hari Selasa dari Paris.-bah- | dangan saja, Amerika berse- barang2 untuk keperluan perta man mulai dari masa Perang 
tidak ada Sesuatu pendapat baru 
jg harus dipikirkan lagi, demi- 
kian pula semua elemenit2 ig di 
perlukan bisa didapat semua- 

nia”. 

Beaja 1 billioen djuta, 

Menurut taksiran dr, Kasie 
ke bea pembikinan satelit itu Ie 
bih kurang 1 billioen djuta. Ka- 
tanja satelit ifu dapat disiapkan 
dalam terapo sopatah tahun dji 
Ka Giberikan prioriteit antuk 

        

   
   
   
    

las betapa banjaknja kapal2 | serikat m pakan suatu 
perang jang diperlukan buat amanan .Philipi 

duta Ame 
kan Bal: 
tahun da 
tin, suatu hari 
ka" diterbitk: 
nuru: Spruance, 

iko. sanggup ' ment: 
Giak sesatu gerz 

oinInis 

  

$I- 
rika    

  

wan itu. Didalam hal jang de- 
mikian itu ia membuat perban 
Gingan dengan pengalamannja 
sendiri, dikala Perang Dunia IT 
waktu ia memimpin operasi la- 
ut ditengoh2 Laut Teduh. Buat 
keperluan demikian, ia kata, 
Sungguh bukan main banjak- 

nja kapal perang dan kapal da 
gang biasa jang diperlukan. 

  

Inggris 
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kok, namun 

bahwa politik Amerika 
mengabaikan pihak RRT tidak 
membawa kebaikan apa2”. 

Dikatakannja, bahwa semen: | 
tara Inggris tidak berhasil me- 
ngaiakan perhubungan 
dengan kaum berkuasa di Tiong 

London 
nja berhasil dalam . memperta- 

seti 

menganggap pengaku- 
1 “| an itu sebagai “suatu seal po- 

melakukan penjerbuan ke Tai- | kok", Inggeris mempunjai pan 

dangan jang berlawanan. 

merasa, katanja lagi, 
untuk 

biasa 

19 
ra. LN 

hanan Eropah Barat. 
Penglaksanaan kedua udjuc 

ini harus berdjalan berbare- 
dilaksanakan 

dia untuk memberi kami ban- 

tuan jang mengahdung rasa 

persahabatan”, 

wa pemerirtah Soviet, Rusia te. 
lah memberitahukan”kepada pe 
merintah Perantjis tentang per- 
setudjuan Rusia atas pengang- 
katan Louis Jexe, direktur seksi 
urusan kebudajaari dari kemen- 
terian luar negeri Perantjis 
medjadi duta, besar Perantjis 
di Moskou sebagai pengganti. 
duta-besar dewasa ini Yves Cha 
taigneau. » 

Dikabarkan: selandjutnja bah 
wa. Chataigneau kini diangkat 
sebagai penasehat diplomatik # 
untuk pemerintah Perantjis. 

— Bintang skats wanita Barbara 

Ann Scott minggu jang lampau ke- 

tjurian barang2nja seharga ribuan 
dollar. Diantara jang hilang terda- | 
pat peniti mas jang dihadiahkannja 

kepadanja sebagai ,,princess of the | 
press” oleh perhimpunan wartawan |! 
dikota tersebut. | 

  
Permainan anggar meru- (| 

ngan dan harus 

guna mentjapai udjud memaper- 
tinggi tingkat penghidupan rek 
jat Djerman Barat, 
diterafigkan oleh Michael Har- 
ris, kepada Misi MSA. di Djer- 
man kepada saja dalam suatu 
interviu jg exclusief. 

»Rentjana baru-MSA ini disambut | 

demikian 

dengan gembira. oleh semua pihak jg. 
bersangkutan “dalam gerakan itu',| 
kata Harris seterusnja. 

Dunia I jang sekarang sedang 
disusun oleh Konperensi Lon- 
don mengenai Hutang Djer- 
man, jang telah memulai bersi 
ang baru2 ini. 1 

2. Demonstrasi kekuatan te- 
naga ekonomi Djerman terha- 
dap kaum modal luar negeri. 
Djerman banjak mempunjai 

tenaga2 bekerdja, jang belum 
dipergunakan sampai waktu 
ini, tenaga mana dapat dipa- 
kai apabila Rep, Dijerman .te- 
lah terbentuk .dibawah pusat     memperoleh semua baraag jg di Tata Ka Ta Sg : 

Mn an ea anna Mk Dalan salah spaba yong Atas andjuran pemerintah federal | Penghasilan Pertahanan Ero- 
         

Gempur Taiwan berarti-| 
       

  

        
  
  

perlukan. Katanka lagi: Pein |nin merdeka,” ssai s: Get Na Nan uin : F3 2 dk PET 2 ng ak Hart 
bikinan satelit sedemikian Rata |tan laut Amerika dapat ST Lea pangkalan2 Bean en Sa aa La aa An Oo Bertoni : Militer NE OT TMP Republik Djerman telah dibentuk pah Berat, kata. Harris lebih 
tarai kemis jaga js kita telah njentausakan ,jalan” 2 21 laut : 5 udara US? Para penghubung itu sudah | pada musim panen sekarang ini. Pe- : adakan | li edan oleh di- sebuah aa ape Ya Pt ang landjut. 5 

peroleh samyai pada sai ni 2. terhadap anjaniah CS UI Lain daripada itu, untuk da | djelas akan besar gunanja bila | merintah telah menjediakan uang se- visi . ,Bukit Barisan”. RA " “1 “Duga ON Dinjatakannja, bahwa di ne- 
daklah akan merupakan ana Ber, pat menjerang Taiwan, pihak | pihak RRT ingin hendak mem- |djiumlah Rp. 40.000.000. Jang akanf | Pada sana: Png orang Na Makan Bana eh! dl 2 sara Mera hg saat Tt bar 

lah keuang: ruwe ba jartegaskan ebawa pg R ain . bitia C 2 ibeli ia ikit2nja'.50, : 1. . " 3 “Ri Ag Ta masalah keuwangari jg ruw a tega bahu RRT perlu mempunjai sedjum tjarakan .S031 perdagangan dibeli ialah sedikitnjas 50 000 ton. pesei s Png, ra wan ini, Dewan-jang baru dibentuk | dapat “Leto.ode Tn peng 
gi suatu negara modern seporsi 
Amerika Serikat, ataw Russia. 

Tiap2 alat jg diverlukan guna 
pombikiman sateli itu akan ik 
angkut dari dunia kita den rem | 

    
   

Arnterika 
h 

angkatan lant 
Tah tah adalah 
Durna selama 

rig terachir ini, 
kah 

““ Ilah besar pesawat terbang jg. 
3 | harus digunakan terlebih: dulu 

“Ibuat menggempur sasaran2- 
nja. Untuk dapat berbuat de- 

mikian, katy Spruance, maka 

- 
     lehih   

Aas Haa at: 

. Persiapan itu d' 
      

"S5 

Itu serupa bentuknja dengan dewan 
jang dibentuk bulan Oktober tahun 
ig lalu dibawah suatu rentjana 'isti 
mewa untuk perindustrian arang 
batu. , 

gur atau 974 Gari djumlah tena 
ga burukja. MAN 

Akan tetapi: “berlawanan de- 
ngan keadaan di Ital , dimana 
L dak ada pekeridjaan bagi me 

N eepakan ockob sebab dat LSI Ha Han : PESERTA KIOR Oh SeNnAk Gan Tenan n RRT harus djuga sanggup bi- : , : “ Pte 1 kowanat DSik dibanding den » 2 03 ea oa Sebagai hasil dari usaha dewan $ ana Ae 
Ni Ma Sang naat p: da 7 Deember kin lumpuh pangkalan2 udara Gi Ha pedia arung "2 Gawi reka. jang menganggur di, Djer 
bila Ig Irta. x 1G FC . 2 R3 2 ik & Da : S 8 , 4 : INA 
Jiluar dunia kita : Ke Amerika jang sepenerbangan telah na'k dari 380000 ton sehari | Tan Sarat terdapat tjukup he.     

Taka an ken ia t 

           
kerdjaan2 'ang hisa diadaki 1 

' & an $ 2 1 
Satelit ita jg-goris tengaknja ng : djauhnja. dati | Tawan. ibu dal: bulan “ Oktober: “mendjadi - Na Dia - $ : Menurut P SE : diam bulan KLOober.: smendjani 3 ' Aa Kirghg dari 60 kaki, akan her- belaian Na Menggempur pangkalan? uda- 431,000 ton sehari pada adhit bulan SaA3 2 daa Je menarik : 

aa # Mare! tahun. dbi: | Shagian terbesar dari bumikd    erak dalam solaf-systecim am 

ye ja sama dyurusainja dgn 

utaran alam — anti-rlook-w 
     

  

   

      

    

  

    

ra Amerika jang dimaksudkan jai dari saboiat 

pw'a tan mesar: 
brg ga d 

itu berarti menggempur 
pangkalan2 Amerika &i udara      

           

    

Godji buruh industri arang bata 
duga telah dinaikkan sampai: 07. 
semendjak Dewan Produksi arang 

jang menganggur itu 
"Baker jaan? fang “akan teri Ta 

buka dimasa - depan ini akan 
— calam penerbangan jg MOTde durian ho Ta Guam, Mariana, Okinawa dan aa &. 
a Gengan Kada Ba an Sana 2, bahkan jang di Djepang pula. SA hg UYA PEN Taat mendjadi kenjataan apabila, Re 
Oa untuk Nan aan | pa ke Ha! den ikian 'a anggap musta sMasoalah paling besar jang publik Fade : Djerman .ma-. 
eparti halnja dgn bulan. Ha 381 hi! terdjadi mengingat tenaga dihadapi oleh Djerman pada ngambil tempatnja,. disalmping 
br, Bhritks jakir, bahwa wa Sa ia £ pasukan udara RRT tak /scbe- masa ini ialah peratgn 'dalam | Yebara2 Eropah Barat lainf'a un dit a rapa hesarnja. - hal prodaksi jg harus dimain- dlm rentjana pertahanan Benua ila satelit itu sudah mendian 

enjatasa, maka perdi j 
    

    

| 
| 

  

merupakan 

    

   

Tetapi, achirnja. ia menjata- 
   

  

      
               kannja dalam pertabanan -Ba-        

   

  

  itu”, (kata Harris. Ditegaskan 
pada achirnja, bahwa pengang   ulan dapat dilaki ia tra Pa 2 ka n djuga pendapatnja, bahwa rat”. demikian: Harris. NN TU NS. dktn sepnluh. hari | Tetalenja ade : | ba haja tentang c mungkinam | Masaalal Ta: "jg Dagang pu- By an jang terdapat di "Nara. 

an pulang ba BRI, king huak mudah lagi | diserbunja Taiwan itu, bukan- la, ialah 11 Dekanaman | Man sokarahg #dalah catu “dia 
fars akan imemakan buat Taiwan itu mendjadi man | lah suatu perkara jang tak da || Be Die K' Ag | M2, Fidak, 'akan terdjaditia 
ahtin 8 pulan, ES sa sesuatu serangan. Buat da- | pat dihindarkan, usterian ' Djerman  Bawat ', - dinegeri itu dimasa de 

e Mn NA U.S 4 Pk ME AE | 

     



     

    
   

Sana AN $ &- 

Hay Kauw pian Tjong yang po sin Tjiu “ca 
ini anggur untuk orang - lelaki badan lema ' 
pinggang sakit, kurang manik. Sering memim- ' 
pi Kluar manik d.Ll. kalu minum ini anggur 
badan djadi kuat dan bisa bikin orang tua 
balik muda kombali. 

Anggur Djin Som Tjap ,Fie Min” 
Istimewa Untuk Kaum Wanita. 

Angeur istimewa ini, berfaedah untuk kaum 
wanita mendjamin kasehatan tubuh, menjem- 
buhkan, lemah-lesu-putjet, semanget bujar, 
kepala pusing mata berkunang-kunang, habis 
menderita sakit, kurus-kering & tida bertja- 

: haja Dateng bulan tida tjotjok-— sedikit atau 
lambat — perut sakit & mules pinggang sakit 
kaki linu darah putih Pek Tay. Tida nafsu 
makan, nafsu kewanitaan, tida sempurna ser- 
ta Perkaanan kekurangan dari kesehatan kaum 
wanita. 

Anggur Ohat : 
Di 

Anggur ini,” rasanja enak 
dan menggenggam dzat2 
kebidupan jangsangat pen- 
ting bagi sesuatu',, orang 
punja kesehatan. . 

5 Dikeluarkan oleh: 

Chemicalien Handel 

Anggur Koleson Tjap dewa Mendjangan Ap 1 
Untuk orang lelaki aa perempuan Kurang IE KIM "TIE 
darah badan Kurang Kuat, d.lI. « Tinplein 6-8 - Tilp. 1316 N. 

Djuga sedia rupa2 obat patent dan Minu- ian gagrnn BAIA man Keraa dari Murate. se PAMA . SURABAJ 

    
PETERKENAL    KEMADJURANYA 7/4 

ye /    

     

  

IKIN OLEH: TO 

FIE MIN 
1UNG IO TELP.2183 SEMARANG 

   

        
  

  

  

  

  

BADAN LEMAH KEKUATAN HILANG, 
HARUSLAH MAKAN PIL VIRANOL 

TANGGUNG 10075 MANDJUR 133 
Viranol Extra strong buat laki2 jang kurang tenaga lemah 
sjahwat (Impotentie sexuel zwakte). Alasan penjakit badan le- 
kas tjape makanan tidak hantjur sering marah2 kepala pusing 
intjok linu2 muka putjet Kaki tangan dingin sering sesemutan 
mata kurang terang dan berkunang2 penjakit pikiran (zenuw). 
Maka dari itu kami bikin spesial Pil Viranol buat menghindar- 
kan penjakit2 jang tersebut diatas harga 1 Botol Rp. 25.—. 

      

    

Satu-satunja Buku Njanjian 
jang telah di idam-idamkan: ' 

#STANDAARD ZANGBOEK" 
2 Lagulaguni: serba compleet | 

—.. Terkenal seluruh Indonesia |“ ttiamo 

e $ 
17 nian r p ea 

. - 5 
5 | an Aa Bana 4 Djuga sedia lain2 Obat jang mandjur seperti: : Ea 1, 4 maupun Kagerakan Rohani. Pil Perempuan datang bulanan tidak tjotjok ......... Rp. 100.-— 

3 ! . / kh d . Terape 200 MATAN dan Pil Gumbira istimewa buat laki2 ..........iiio » 185 — 
e | k un Lngi a , L Rn Koor. 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit | . : Koo 
keputihan ,,  25.— Harga sedjilid Rp. 16,50 Minjak Tangkur adjaib buat laki? .........., ” Naa 8 10.— 

Salep hilangkan hitaman dimuka panu kukul djerawat 5 10.-— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur Ka 

2 gram ,,  10-— 

Ka 
100”, Pendapatan diperun- Sriwedari — | Siaga um 

Salep Aambeien Wasir ......ooooooooco.oWoo.do.o.o...  10— 
: dja 

Obat bikin hilang rambut dalam 5 menit Bersih ... ,,” 10— . atau LEKAS PESAN dan di ser- Minjak gatal exceem koreng kudis luka? ............ jg ae — tai uangnja pada: 

LIE KONG YANG 
BC etlan ci Pa “| | Kemiriredjo 114/3 Magelang 

AAA AAN AAA AAA AAA AAA AAA AAN AAN ANA AAA KAN! 

Obat2 dikirim sesudah terima wang tambah ongkos kirim 108. 
TABIB WAHID MAWN, TAMBLONG 40 BANDUNG 

Agen2 Abdul Wahid, Prapatan Gambir 13a Djakarta. 
Toko Thio Piek, Djalan Perniagaar10 Bogor. 
De Nieuwe Winkel Pasar Antri 1522 Tjimahi. 
Hotel Garut, Djalan Gunung Ladu 32 Tasikmalaja. 

    

  
  

  

  

Jatobladlddolblalbladlalarolaladlataldlaladlalalalal anal : ponghid. 
duaktu 
Pake Senen, 7 mad   esymummumauammmmm, 

: 5KO LESOMoan pOTRE 

ON mummmummssh 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikn dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang berfaedah dan mahal. antaranja 
Kolesom. dll. Obat jang sangaf penting untuk tambah kekuataa 

ZONDER OPERATIE A. O. KRIJPTOK LENS 

Spesial sakit AAMBEIEN , 
(Wasir) orang Laki korang ' 

"KABAR KOTA! 
koewat (Peloe) IMPOTENTIE , 

HADIAH LEBARAN. f orang Perompoean sakit KE- 
POETIAN dan tida Tjotjok 4 

SB Listrik dan Gas tjab. Se | Darah. 4 

          

Me 
er 

ata
 

Mp 

    
     

            

  

marang telah menerima surat | Tanggung bisa bikin baek. '” tubuh dan darah. «Anggur pun ertjampur dng sarinja LA GE Tr "yag 
dari Kementerian Perburuhan | Segala waktoe kita bisa kirim '-f Buah Anggur “jang terpilih. Amat baik bagi lelak' /perempu. 2 DK Da Th 2. di Djakarta mengenai tuntu- | Obat2. 1 , '. SHANGHAI OPTICAL CO: Ig aa Nana Ma rah. maya pulet air na NE DALAM WAKTU MENUNGGU Fx 
tan hadiah Lebaran tahun L. Obat Sakit Nama 50.— (rekorjan 90 — Pp. 1120 Seng. . bua pinggalle sakit. tulang linu, kepala suka pusing. bernapas Teka' Obat TAY AN HOO DuararTa-KoTA 1951 sbb: 9 Obat Kemuba Za PP etanol da Bntalol ' sa Ah Sea napa, Fung Pan aa SAN aa” Na : Tanah Lapang Gindob 10 Tel K 1520 

mat aa 2. , A : Pn all. n. Mp 
Setelah membatja surat dari - tiotjok san 25 (Untuk membangun keperluan Sanusi ag Aa aa Tn0 Hem toga Tong Bing Ame vg 2 8 Distributors : Kepala Kantor Penjuluh Per- 3 Sage eni P5 (RUMAH TANGGA datanglah! 2. ANGGUR KOLESOM PO THAY. Amat peri bagi perempuan jang buruhan Semarang tgl. 20 Ma-|& 9bat, Kuat orang | di Pe Pe Pena Ge en en aa Put kt Harmsen Verwey ret 1952 dan putusan pertemu-| 8g Surat? harap disertai ' MEUBELMAKER ing, Perlu dimimumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 5 

an tgl. 27 Djuni 1951 antara uang Rp 2.50 buat balasan. ' GOAN HIEN HO 3 Aan Ona MenansOni SEN: HWA. Dua Siitarerra "perempuan sesu. g & 3 FE Ta, pihak pengusaha dan Sobsi | Djam bitjara: Pagi 8—1 Pandean 101 — Tilpon 1818 | dah bersalin agar tinggalnja darah dalam badan mendjad: bersih, Ta an an Tjab. Semarang dan menim- Sore 4 TN TS dan ganti darah baru jang sehAt, air muka mendjadi segar” me D i , bang, bahwa kedua pihok tak Minggu tutup." "nengiona. BINTARA Bana Aa ba NN PP MAKAN. Teritaing Ih. unlop N.V.) 1 ui . 5 DIN i Eig: SOEN BOK SOEN gi perempuan lang su K beranak inj ggur HWA Sek 5. 
dapat snp sara psi gan 2 aa : Be aman Menanam sangat dipudfikan. £ Djuga dapet belih diantero Ea 
mengena arn pemberian n Koesoemoiodanr 85 : Yi 8 54 "PESa-j 4 ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini L Rh tiek dibi. 3 2 jaktian Lebaran Hb 1951 serta Pt SOLO nan “tentang barang2 Rumah kin menurut resep fang sudah 'termasshur » aa menurun “Dibikin Toko-toko di INDONESIA UNTUK MENDJAGA KESEHATAN MINUMLAH : # Sia ak It Tangga! dengan bahan obat Tiongnoa jang mahal dan mandjur dengan di ANGGUR BRANAK : 1 
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segala rupa penjakit rheumafiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu. 
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: Onder seksi Comite PKI Se- 
| marang telah diaktivir kembali 

dibawah tanggung diawab sdr. 
Widjojo dan Bigopranowo, ala- 
mat Bodjong 85, semua surat2, 
siaran2 dil. dianggap sah apa 
bila ditanda tangani oleh sa- 
lah seorang dari kedus sir. 
tsb. dan dibubuhi tjap sekreta 
riat OSC PKI Kotabesar Sema 
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Dikeluarkan oleh: Rumah Obat Tjeh Sha Tong. Dj, Bawean no. 23 Tilp no. 2207 8. Surabaja. 
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- R3 6 5 | ! 

Kesehatan lebih berharga dari pada harta benda, 2 | Ta ILMU FALAKIAH 

(Katja Mata untuk Lihat djauh dan Dekat). 
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Nana Ba ana ag ma 
alangan2 jg mengetahui air Bodi aa ha 

Rabu setelah Ingrid diperiksa da An - 1187 

tika masih kanak2 terkenal se. 
bagai Shirley Temple pada hasi 
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