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ndia Pertam 
Main Dengan 

Mengalahkan Kesebelasan Djepang S5 
Akan Melawa 

Oleh Atlit2 Kita Di Manilla— Atsuko Namb     

KESEBELASAN INDIA tih berhasil menggulingkan kes. Dje pang dgn angka 3—2 dim pertan 

     

   
   

dingan jg berlangsur 
kan oleh sebanjak 
dalam groepnja. 
5—3. Kekalahan sekar 
an ket.ka turun m'num ad: 
adalah djuara sepakbola Asiade 1. 
Dalam keterangannja jang disam- Vietnam. La 

paikan kepada UP, Chatterjee pela- Dalam groep C. India melawan 
tih kes. India menjatakan, bahwa. Djepang. dengan kesudahan 3—2 
kesebelasannja untuk pertama kali untuk kemenangan India. 
bermain dibawah sorotan lampu ig. Pada groep B dalam ranekaian 

Senen malam di Rizai Memorial Stadium 

menjilaukan mata. Selandjutnia ia pertandingan sepakbola pada hari 
men,atakan, bahwa untuk pertama nja Minggu, kesebelasan Hong- 
kalinja pemain? dari kesebelasannja kong melawan Korea Selatan ber 
bertanding dengan bersepatu. .achir serie 3—3, Ketika istirahat 
Mendjawab bagaimana pendapat stand 1—1. $ 

Chatrerjee, mengenai kes. Dispang, India — Indonesia - akan 
ia katakan, bahwa kes. Djepang bor- j bertanding tanggal 5 Mei 
main dengan baik. ES 4 malam. : 

Pelatih kes. Djepang Shigemeru | Pertandingan sepakbola antara 
Takehashi atas pernjataan UP me- Kes. Indonesia melawan Kes. In- 

njatakan — malam ini kes. Djepang Gia akan dilangsungkan (sebagai- 
keluar dengan baniak pemaind mu- | Mana kita kabarkan kemaren) pa- 
da, tetapi perhitungan saja, bahwa ' da tg. 5 Mei malang (Rebo malam) 
merzka akan dapat memperoleh ke-j Jang akan datang. 
menangan dari kes. India telah me- Patut diketahui bahwa dalam 
leset, dan barangkali hal ini dise-! pertandingan jd. regu India t- 
babkan oleh karena pemain? kita| dak lagi bermain tjakar ajam lagi 
sudah pernah bertanding dan dika- sebagaimana jang sudah2, tetapi 
lahkan oleh kes. Indonesia sejang | Sudah 'mempergunzkan sepatu. 
kes. India keluar dengan pemain2| Kes. India itu sebaga'mana dike- 
jang masih segar-bungar dan baruj fahui dalam pertandingan jang 
pertama kali keluar dalam perten-| berlangsung semalam, telah ber- 
dingan di, Asian Games ke-ll. hisil menggulingkan Kes. Dje- 

Kes. Vietram — Kes.Pi- | nang dengan 3—2, dan sebelum 
lipina 32. sena sana keadaan adalah 2—09 

Pertandingan sepakbola sete- | untuk India. 
ngah komuraa di Asian Games Djepang berhasil meme 
kedua, pada hari Senin telah tu- nengkan pertandingan 
run dilapangan ae groen A. atletik : 
jakni Vietnam melawan Pilipina Njanjian ..Kimigayo” 5 kaki berge- 
berachir 3—2 untuk kemenangan. ma dilapangan Rizal Memorial, dan 
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Waktu perajaan 1 Mei jbl. di Djakarta telah datang berdujun2 beratus? 
orak2-an ke Medan Merdeka, dimana telah diadakan rapat raksasa. Salah 
satu arak2-an tersebut kelihatan disini: betjak2 jang dihiasi beraneka 

warna. : 

Konperensi Kolombo Dpt 
Dikatakan Memuaskan 

Beberapa Keterangan P. M. Ali Sastroamidjojo 
PM ALI SASTROAMIDJOJO dan rombongannja, jg Senin pagi 

bertolak dgn GIA dari Kolombo, djam 2 siang tiba di Medan daa 
meneruskan perdjalanan ke Prapat utk bermalam disana. Hari 
Selasa kembali ke Djakarta. Seti banja di Medan, dilapangan ter- 
bang PM Ali Sastroamidjojo me mberi keterangan mengenai hasii2 
konperensi Kolombo, jg pokokrja menjatakan, bahwa ,,Konperensi 
Kolombo itu dapat dikatakan memuaskan”, Keterangan tsb adalah 
sebagai berikut: 

  
  

2 2 

pihak manapun djuga datangnja, 
1. Kalau kita mengingat, bahwa adalah penting, karena jang demi- 

t 0 penonton. Kemenangan kes. itu adalah kemenangan jang pe : Sebagaimana diketahui kes. Djepang pernah dikalahkan oleh kes. indonesia dengan 
sekarang jpeg diderita oleh Djepang adalah kekatahan jang a 

adalah 2—0 untuk kemenangan India, dan patut diketahui bahwa India 

ri Korea Selatan. 

nang ketiga. 
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' « - Rebo Malam (Den Bersepz tu) 
n Kesebelasan Nasional Indonesia - Regu Estafette Naa 

sia Berhasil! Masuki Fabak Semi-Finale — Rekord2 Indonesia | r 

  

u ,Ratu Lari 
  

anila. Pertandingan tsb. disaksi 
pertama kali di- 

kedua kalinja. Keada- 

menjatakan bahwa dgn itu Djepang $ 
berhasil memeyang 5 kedjuaraan da- 
lam pertandingan atletik di. Asian 

, Games hingga Senin sore. Sebaliknje 
dari itu protes telah terdjadi dari pe- 
nonton2 ketika atlit wanita Pilipina 
asal Mindanao Monalita Cinto d.'$ 
Wsgualifisir dalam pertandingan Is 
gawang 80 M. Penonton jang men 
djalankan protes itu pada ketika pro 
tesnja tidak dapat diterima oleh Pa- 
nitia Tehnik kemudian mengadakan 
demonstrasi “dengan berdiri. Bar 
mereka itu mau duduk ketika upa- 
tjara pemberian tanda  kedjuaraar 
pada pemenang2 lempar tjakram di: 
achiri. Seorang official dari Burma 
dengan berteriak menjatakan- bahw: 

'v»kita djuga tak mengadakan apa2 
ketika pemain kita diharuskan ma- 
suk kotak karena didisgualifisir”. 

Atlit2 Djepang jang dapat mem- 
peroleh kedjuaraan Asian Games ke- 
HI itu ialah Yoshio Koyima dalam 
lontar martil dengan lontaran sedja- 
uh 53.99 M, Midori Tanaka dalam 
lari 200 M jang djuga telah dapat 
mengalahkan favoriet penonton ke- 
marin dulu Atsuko Nambu, Toyokc 
Yoshino mendapatkan  kedjuaraan 
lempar tjakram,  Michiko Iwamoto 
berhasil memperoleh kedjuaraan lari 
80 M gawang dengan ketjepatan 
11.7 detik, dan regu estaffette 4 Xx 
100 M dari Djepang dengan waktu 
42.5. detik. 

Pertandingan lainnja jang tjukup 
menarik ialah dalam nomor 500 M 
dengan The Ling Ming atlit djang- 
kung dari Taiwan sebagai pemutjuk 
pertandingan. Ja adalah lawan jang 
berat untuk Inoue dari Djepang da- 
lam pertandingan itu, dan mempu- 

njai kesanggupan untuk berada ke- 
tjepatan dengan Choy Yun Chil da- 

Atlit2 Indonesia. 
Tentang atlit2 Indonesia jang ikut 

bertanding dalam atlit. di Manila, 
wartawan kita mengabarkan bahwa 
regu estaffette puteranja dapat ber- 

-hasil -memasuki . babak semi finale,| 
dan berhasil keluar sebagai" peme- 

Pemenang estafferte 
4 X 100 M dalam semi finale seri 

pertama adalah Djepang pertama, 
India kedua dan kemudian Indonesia 
ketiga “dengan waktu 43.8 detik. 
Waktu Djepang dalam pertandingan 
itu ialah 42.5 detik. Dengan ketje- 
patan itu Djepang telah berhasil me- 
metjahkan rekord 4 X 100 M Asian 

Games I, atas nama Djepang sen- 
diri jang dipetjahkan pada tahun 
1951 dengan ketjepatan 42.7 detik. 
Pemenang seri kedua adalah Pakis- 
tan jang djuga berhasil memetjahkan 
rekord Asian Games I dengan waktu 
42.1 detik. S3 

Pelari2 Indonesia Saminu, Sunar- 
di, Dasuki sudah disisihkan dari per- 
tandingan. Dasuki 

tik. Serhalawan berhasil- keluar se- 
bagai. pemenang ke-6 dalam pertan- 
dingan 200 M. 1 

Rekord Indonesia dipetjah- 
kan oleh atlit2 Indonesia . 
di Manila. Aa ran 

Dengan hasil ketjepatan waktu 
43.8 detik dalam estaffette 4 X 

sebagai peme-| 
nang ke-4 dalam pertandingan semi 
finale 100 M dengan waktu 11.2 de- 
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kota, melalui pintu 

0001 Mei Di Berlin 
Untuk. merajakan 1 Mei at Berlin telah spesial ditebang pohon tjemara, 
jang oleh oring2 disana (dari “daerah Berlin-Barat) telah diarak keliling 

gerbang Brandenburger, dimana terletak batas antara 
Berlin-Barat dan Berlin-Timur. / 

    

         

  

. Du meninggalkan Djenewa 
Senen diberitakan di Djenewa. Se 

bagai ketua delegasi Australia di 
luar negeri New Zealand, Clifton 
'dingan mereka dengan para. wa 

Eden, tadi 
1. 

Ceylon Tak 

Sanggup 
Utk Kirim Pasukan2 Ke 

| Indo China 
PERDANA menteri Sir John 

Kotelawala hari Senen katakan 
bahwa Ceylon tidak san 
bantu mendiamin suatu menjele” 
sajian di Indotjina, diika itu hb 
arti mengirim pasukan2 kesanz 
untuk mentjegah timbulnja lagi 
pertempuran. setelah “'sdakar: 
gentjatan sendiata di Indotjina. 
Sir John mengutjapkan ketera- 
ngan itu berkenaan dengan sura' 

'hony Eden, jang disampaikan ke- 
pada perdana menteri ia, Pa- 
Xistan dan .Ceylon selama konpe- 
rensi Kolombo “mengenai - suatu 
yerfelesaian di Indotjina. 

Dikatakan, Ceylon tidak mem- 
punjai. pasukan untuk memberi- 
kan djaminan demikian. ' Tetap: 
Ceylon bersedia membantu nega- 
ra2 lainnja dalam aksi terhadar 
pihak ig melanggar persetudjuan 
di Indotjina.. gas 

Menurut pendapat Sir John 
India dan Pakistan-djuga tidak 
bersedia mengirim pasukan untuk 
mendjamin suatu penjelesaian. d: 
Indotjina. (Antara) 

   

  

Saja Puasa 
Kok, Pak”!.... 
Alasan Berpuasa Dipa- 
kai Utk Tidak Masuk 
Kantor: Banjak Kan- 
tor2 Pemerentah Ham- 

ir Kosong Pada 

Dulles Usahakan Terus Sia 
. tim Pertahanan Pasifik 

PERUNDINGAN ANTAR 
Maagtralin, New Zealand dan Amerika Serikat) setelah John Foster 

.mengadjukan permintaan kepada 

di Djenewa dan dengan menteri luar 
mengenai kemungkinan memperluas — perdjandjian ANZU! 

itu dapat menghasilkan suatu sis- 
tim pertahanan Pasifik jg dapat 

"bon-komunis didaerah situ. 1 

| Praktis Sudah . Selegai? 

dengan pengharapan, 

didalam Konperensi Kolombo ber- 
kumpul lima negara “jang didalam 
politik luar negerinja  mempunjai 
pendirian jang berbeda-beda, maka 
kesimpulan2 jang diperdapat olch 
Konperensi Kolombo ini dapat dika- | 
takan memuaskan. 

2. Pernjataan Bersama lima PK. 
Asia Selatan itu menerangkan kepa- 
da dunia pendirian-bersama jang ter- 
tjapai didalam Konperensi Kolombo, 

supaja dunia 
pada umumnja, dan Konperensi Dje- 
newa pada chususnja, mengetahui   pendirian itu dan memperhitungkan- 
nja didalam mentjari pemetjahan so- 
al2 internasional pada masa seka- 
rang ini, terutama jang mengenai 
Asia dan Afrika. | 

3. Indonesia menjetudjui dan me- 
njokong kesimpulan2 jang” termuat 
dalam Pernjataan Bersama itu, ka- 
rena sesuai dengan politik luar negeri 
jang bebas dan aktif kita. Pun Indo- 
nesia menghendaki supaja perang di 
Indo Tjina dapat diselesaikan setja- 
ra damai. Lebih2 kita menjokong pe- 
njelesaian di Indo Tjina itu jang di- 
dahului dengan cease fire dan per- 
setudjuan untuk tidak menambah 

    

    

  

   kekuatan sendjata dari fihak2 jang 
sedang ber-cease fire oleh siapapun 
djuga dari luar, karena pengalaman 1 ja £ HC 

kita ketika Taka masih berha- 
dapan dengan Belanda menundjuk- 
kan, bahwa penam kekuatan 
sendjata selama cease fire itu tidak 
dapat memudahkan cease fire ditaati, 
bahkan menambah ketegangan jang 
achirnja mengakibatkan pertempuran 
sendjata lagi. " 

4. Faktor jang p' 
penjelesaian soal Indo Tjina ialah 
faktor kedudukan RRT didunia in- 
ternasional. Dari sebab itu permu- 
fakatan lima PM di Kolombo ten- 
tang perwakilan RRT di PBB tidak 
sadja penting buat perdamaian di- 
dunia, tetapi chususnja bisa diang- 
gap faktor jang dapat menentukan 
dalam penjelesaian soal Indo-Tjina. 

5. Ditindjau dari sudut politik da- 
lam-negeri kita, maka persesuaian 
paham jang ditjapai antara lima 
Negara di Kolombo tentang soal 
pendjadiahan adalah penting sekali. 

6. Dalam hubungan ini pun perse- 
suaian paham jang tertjapai tentang 
menghadapi pertjampuran tangan 

(intervensi) agen2 luar negeri dari 

  

      
ting pula dalam 

  

ingan persetudjuan 

kian itu sesuai dengan ketetapan ha- 
ti kita untuk mempertahankan ke- 

merdekaan tanah air dan bangsa In- 
donesia. Sebagai negara demokrasi 
kita harus mendjamin 
rakjat kita untuk berkumpul, bersi- 
dang, beragama, berkejakinan. dan 
berideologi sendiri2. Tetapi initidak 
mengurangkan kewadjiban “kita se- 
bagai negara jang merdeka.dan ber- 
daulat untuk menentang tiap inter- 
vensi dari luar, baik jang terang- 
terangan, maupun jang setjara ille- 

al. 
1 7. Persetudjuan  Konperensi Ko- 
lombo jang penting djuga ialah jang 
mengenai soal Palestina. Dunia me- 
ngetahui dipihak mana letak simpati 
bangsa Indonesia. Dari sebab itu ki- 

ta gembira menjokong persetudjuan 

tentang “soal Palestina jang sudah 

begitu lama mendjadi kesukaran se- 

habat kita bangsa .Arab. '“ 

8. Kita gembira pula bahwa Kon- 

kebebasan: 

  100 M jang difjiptakan oleh regu Permulaan Puasa 
Indonesia di Manila, berarti petjah “ PADA HARI permulaan Pua- 
nja record Indonesia estafette ig. sa, 4 Mei, kantor2 pemerintah di 
u:tjiptakan di PON III atas nama Djakarta kebanjakan hanja dida- 
Sumatera Utara (44.3 detik). Jopie pati kepala2 djawatan dan bagian 
Timisela dalam seri 400 M berha:- sadja serta sedjumlah ketjil pe- 
sil memetjahkan rekord Indonesia gawai2 rendahan. Hal.ini. berhu- 
dengan ketjepatan 51.1 detik, se- bung dng. mulai Puasa, sehingga 
Gang rekord Indonesia jang lama pegawai2 jang masuk kantor pada. 
adalah 51.2 detik. Rekord tersebut Selasa pagi itu hanja memberita- 
dapat ditjiptakan pada Minggu hukan kepada kepalania masing2, 

A negara2 perdjandjian ANZUS: 

akan diteruskan, demikian hari 
| Dulles telah 

$ ngganti Casey se- 
Djenewa, an kepada menteri 

Webb, supaja meneruskan perun- 
kil negara2 Asia jang kini berada 

negeri Inggris, Anthony 

belum berangkat 
A.S. Watt, peng 

Dulles berharap, perundingan? 

yaendjamin keamanan negara? 

 Tetani sementara itu Inggris 
tidak merasa perlu tergesa-gesa 
Cengan pembentukan sistim ' per- 
tahanan tsb. Inggris hendak me- 
ngetahui lebih dulu sikap negara2 
iang mengambil bagian  dajam 
konperensi Kolombo,: jakni Indo- 
uesia, India, Pakistan, Birma dan 
Ceylon,. apakah mereka tidak 
Menentang sistim pertahanan jg 
dikehendaki Dulles itu. Antara 

— MENURUT kalangan setengah ' 
resmi di Djenewa,. masalah Tries-   
te kini praktis sudah diselesaikan 
setelah baru2 ini diadakan pem- 

bitjaraan2 tak resmi di London. 
Keterangan ini diberikan pada 
saat menteri luar negeri Amerika | 
Serikat, John Foster Dulles, me- 
ngadakan pertemuan dng, nerda-- 
na menteri Italia, Mario Scelba. 
di Milano. Menurut kalangan itu. 
Caerah Trieste akan dibagi dian- 
tara Italia dan Yugoslavia menu- 
rut batsc2 dari pada zone2 ,,A” 
gan B2 3 : 

- Suatu perobahan ketjil mengena 
'apal batas jg agak menguntungkar 
Yugoslavia kabarnja telah disetu- 
Yjui. Menurut perobahap ini, maks 
Seberapa desa perbatasan jg selamz 
ini termasuk zone ,,A” akan di mz 
sukkan kedalam wilajah - Yugosla 
via. Selandjutnja Yugoslavia : menu: 
rut kalangan itu akan menerima pt 
la hak2 istimewa dipelabuhan-pela- 
buhan Skedanj dan Zavlje, kedua 
duanja terletak “dizone ,,A”. Kala 
ngan tsb dalam pada itu tidak me 
agetahui, hak2 istimewa apa js 
akan diberikan kepada Yugoslavi: 
itu, akan tetapi menuru, hak2 isti- 
mewa-itu Yugoslavia kabarnja akar 
dpat, mempergunakan . pelabuhan? 
tsb bagi keperluan perdagangan. 

5 "oke aAntara) 

Moningka: 
iIndo-China Sudah Se- 

lajaknja Mendapat - 

  

  sore, tetapi berhubung dalam per- bahwa hari 'itu dia tidak akan 
tandingan 'tu Timisela hanja da- bekerdja. Rn 
pat keluar sebagai pemenang no- Kabar 'iti' selandjutnja menjebut- 
mor 5 japun disisihkan dalam per- kan, berhubung banjaknja “pegawai? 

tandingan selindiutnja. Serhala- negeri ig tidak masuk bekerdja, ma 

hari permulaan Puasa" itu“ tidak “da: ' Ii ri 200 r 
gp wind petang in aa pat bekerdja semestinja. ti waktu 22.3 de- 5 Aa : aa 

Fu sala Takora Indeks jang - Seperti “balnja. dertgam' di' Djdkar- 
lama adalah 23.4 detik atas nama 'a, djuga beberapa kantor pemerir- 
Rifai dari Djawa Timur. tah di Semarang pada hari Selasa 

Atsuko Nambu ratu lari banjak pegawai2 jg tidak masuk ber 
tjepat Asian Games II. '' kerdja. Sehingga pada siang hari —:   perensi Kolombo bulat dalam perse- 

tudjuan tentang soal Tunisia dan 

Maroko: ini tidak perlu saja terang- 

kan pandjang lebar, karena 'dilain2 

forum internasional, Indonesia telah 

memperdjuangkan pendirian jang sa- 

ma tentang itu. 
Y. Adapun tentang usul Indonesia 

untuk mengadakan konperensi ant- 
tara negara2 Afro-Asia dapat per- 
setudjuan pada azasnja, dan disam- 
but dengan simpati dan sokongan 
moril jang besar. Dari sebab itu de- 

rensi Afro-Asia itu terletak pada 
pundak kami suatu tanggung-djawab 

(jang berat tetapi terhormat. Mudah- 

mudahan kami tidak akan mengetje- 

wakan kepertjajaan dan harapan 

jang diberikan oleh Konperensi ke- 

pada kami tentang soal itu. 

10, Konperensi Kolombo sudah 

selesai dengan baik. Walaupun bu- 

kan keputusan jang bersifat resmi, 

tetapi Pernjataan Bersama itu tidak 

hanja merupakan kata2 diatas ker- 

tas sadja, melainkan merupakan pen- 

dirian politik bersama antara lima 

negara di Asia Selatan ini, jang sa- 

ja jakin, akan mendjalankan pera- 

pannja didalam dunia politik inter- 

nasional. Mudah-mudahan kita se- 

kalian menginsjafi tanggung-djawab 

jang begitu besar bagi Asia, Afrik 

dan seluruh dunia itu. ' 

Demikian PM Ali Sastroamidjojo. 

ANN Bira SIAGA Th St. Tem po SNN Sea 

tentang konpe- 

  

tsuko Nambu anak dari djuara Waktu pulang kantor —“jg' biasanja/ 
an tinggi Olympiade Y. Nambu jalan Bodjong: penuh sesak, tidak 

.sedjak Minggu mendjadi bahan per- Seramai Seperti biasa. Pa la 

itjakapan penggemar2 atletik di Ma- Pn ANN kan 
| nila. La, , 1. 

Koran2 di Manila dalam halaman LUKISAN RADEN SALEH DI 
mukanja djuga memasang . gambar Pa 

'Atsuko Nambu- dengan disertai ko- PEMERINT Eee 
mentar pandjang lebar mengenai| Sebuah lukisan Kiptaan zelukis 
dirinja, ada diantaranja jang  me-| almarhum Raden Saleh, jano di- 
ngatakan bahwa ,,Nambu adalah ra-| miliki oleh suatu keluarga Tiong- 
tu Jari Asian Games ke II jang te-| hox di Bogor oleh pemiliknia ig 
lah berhasil memetjahkan 2 rekord | berhasrat akan mendiualnia kepa 
ialah 100 m dan 200”, ada pula js.I da Pemerintah, telah diserahkan 
menulis bahwa ja adalah ,,rivaalnia| kepada ' Djawatan Penerangan 
dari pemenang2 putera dan masih | Kotapradja Bogor. Kabarnia lu- 

berumur 19 tahun dan telah mena- 

wan djuga berhasil. memetjahkan ka praktis kantor2 pemerintah pada 
"| bahwa Indonesia berterima 

| meningkat. 

Kemerdekaan - 
Be ena Umum di 
sulawesi,.John D. Moningka, be- 
berapa hari jang lalu di Bufallo 
-— jakni salah satu kota dinegara 
bagian New York — me kan 

atas bant jang dit an ntuan jan erima da 
Amerika Serikat.” Dia Nan 
kan 'djusa bahwa sesudah 350 
tahun  didjadjah oleh Belanda, 
'hanja 10 pCt. dari rakjat Indone- 

  

    

  

Hum " mereka 

|diriannja dalam menentaps 

jaan 

     
TAHUN KE IX No. 68. 

NAN an AAN 

mengandung isi bahwa Belanda 
mengenai Irian Barat dan soal2 
han kedua bulan Djuni 1954. 

. Orang sukar melepaskan kesan 
tidak masukkan Irian Barat ke 
alam atjara dalam beberapa 
alangan di Nederland, orang 

mengharapkan hal itu oleh Indo- 
nesia akan didjadikan alasan utk. 
membatalkan perundingan atau 
setidak2-nja untuk mengadakan 
pembitjaraan2 diplomatik lainnja 
“ang akan mengakibatkan penun- 
daannja. : 

Debat dalam Eerste Kamer 
saru? ini mengenai soal tsh. jaitu 
«etika membi'djarakan soal ang, 
jaran belandja, kem. luar neger 
didalam Eerste Kamer membe- 
aarkan pendapat ini. Pelbaga 
pembitjara  menjatakan dengar 
tegas menurut pendapat merek: 
Menteri Luar Negeri Beland: 
tidak boleh mengadakan nembi- 
“jaraan dengan Indonesia sebelum 
Indonesia menjatakan kesediaan- 
aja memenuhi sjarat2 ig pantas 

Memang. tidaklah djarang si- 
kap Eerste Kamer lebih kaku dar 
pada Tweede Kamer. Sehabnja 
lalah hubungan antara Pemerin- 
tah-dan fraksi2 dalam Eerste 
Kamer djauh lebih longgar dari 
ada antara Partai2 Koalisi dari 

'Tweede Kamer dan Pemerintah. 
Selandjutnja didalam kerse x. 

mer ada beberapa ,.individualister' 

tan2 tertentu selalu - ingin menjim 
pang dari djalan2 jg sudah ditenti 
kan oleh partai. Faktor terpentin: 
ialah sikap demikian itu termasul 
taktik politik jaitu 

'tadjam terhadap politik 
koalisi didalam Eerste kamer dar 
"pada jg mungkin didalam  Tweed 

jakan koalisi sendiri. 
"diskusi2 “itu ternjata -peloa 

'kalangan” didalam  Pemerintat 
Belanda ingin menentukan -sjarat: 
kepada pemerintah Indonesia sebc 

mulai perundinga: 
penghapusan Unie. Apa jg dimul 
sudka, sesungguhnja belum merek: 
Jjelaskan. Apakah mereka menghe 
daki supaja pemerintah Beland: 
kembali kepada keterangannja tida! 

    

Umie? Atau apakah mereka berper 
(dapat sebagai suatu hal jg mungkin 
didalam  pembitjaraan2  persiapar 
akan ditentukan sjarat2 jg harus di 
penuhi terlebih dulu sebelum kon- 
perensi jg sesungguhnja dimulai? 
Djika demikian maka djalannja pro- 
sedure akan aneh sekali. 

.Gezeur” mengenai 
Irian...... 3 

Mungkin djawaban Menteri 
L.N. Belanda mengenai soal tsb. 
akan memberi kedjernihan. Ada- 
pun jang paling tadjam ialah 
Mr. Ruys de Beerenbrouck dari 
K.V.P. (Katholieke Volks Partai) 
seorang jang tidak berobah pen- 

pe- 
njerahan kedaulatan kepaca In- 
donesia. Orang tidak usah heran 
dia tidak dapat menerima pikiran 
mengadakan pembitjaraan2 me- 
ngenai Irian Barat. Dia berkata 
sekarang ,,2ezeur” mengenai Irian 
harus habis. Irian adalah kepu- 

Belanda dan Indonesia 
harus menjerah didalam hal ini. 

Selama utjapan2 Presiden Soekar- 
no selalu menundjukkan tidak mung 
kinsada perbaikan perhubungan sa: 
tu sama lain selama soal Irian Bu- 
ray belum diselesaikan sehingga me 
muaskan Indonesia maka menurut 
Ruys adalah tidak ada artinja utk. 
berunding dengan Djakarta. 

juga  Algra (dari partai ,,An' 
Revolusionairjadan Wedelaar (VYVD' 
berfikir serupa. Dan jg. belakangan 
ini memberikan sjarat2 kepada Me: 

teri L.N: Belanda bahwa dia harus 
memperhatikan  persetudjuan “baru 
antara - Indonesia dan Nederiand 

dengan terlebih dulu “harus mendas 
pat persetudjuan dari 2/3 dari ka:   sia, jang bisa membatja dan me- 

nulis. Dia mengharapkan sesudah 
merdeka ini djumlah orans jang 
bisa membatja dan menulis akan 

y , 

'Moningka - selandjutnja — mengata- | 
kan pula, bahwa” Indonesia jg da- 
lam hal sumber2 alamnja merupa- 
kan, salah satu negara jg terkaja di 
dunia, sangat membutuhkan akan 
ahli, tetigiks Santa UT 
sDitanja soal Indo China Moning- 

ka.mengatakan bahwa Indo Ch:na 
sudah .selajaknja memperoleh kemer 

memberikan komentar atas keadaan 
peperangan di Indo China. ,,Kami   kisan itu segera akan diperlihat- 

wan hatinja orang2 Pilipina.” kan pada pusat dari djawatan ig 
Harian Manila selandjutnja ada bersangkutan di Djakarta. 

jang menulis bahwa ,,Gadis Nambu 
jang senantiasa tersenjum itu dengan 
mudah mengalahkan lawan2nj,a dan 

' pada ketika ia hendak mentjapai ga- 
ris finish ia dapat mendahului Ia- 
wan2nja, dengan djarak 5 yards”. 
Nambu dalam pertjakapan dengan 

pers di Manila kemaren menjatakan 
bahwa ia merasa sehat walafiat dan 
mengharap dapat sampai hingga fi- 
nale dalam pertandingan lari 100 m. 
serta 200 m. Expert dalam atletik 
di Rizal Memorial Stadium mendu: 
ga bahwa,-ialah orangnja jang ba- 
kal mendapatkan kedjuaraan dalan: 
nomor2 lari tersebut, dan akan ber- 
hasil menggondol medali emas. 

  
OPSIR2 PERANTIJIS “di Hanoi 

pada hari Senen meramalkan bahwa 
nasib benteng Dienbienphu jang se- 
dang mengalami penjerbuan2 seru 
oleh pasukan2 ' Ho Chi Minh itu 
mungkin sekali akan ditentukan di- 
dalam waktu 4 atau 5 hari jang akan 
datang ini. Serdadu2 Perantjis di 
benteng tersebut jang menghadapi 
lawan jang hampir 4 kali djumlah 
kekuatannja kini dengan sengit  se- 
dung bertempur untuk menjelamat- 

  
tidak,ingin berfihak”, demikian dya 
wabnja. (U.P.). 2 

kan djiwa mereka, Dengan peluru2, 
bajonet2 dan gagang? 'senapan ser- 
dadu2 Perantjis mentjoba memukul 
mundur gelombang demi gelombang 
serdadu2 Ho Chi Minh, jang kini 
sudah hampir merebut semua kedu- 
dukan pertahanan Perantjis  diben- 
teng tersebut. Dari timur kebarat, 
40.000 serdadu Ho Chi Mina terus 
mengalir, sekalipus mereka menurut 
nihak Perantjis mnderita kerugian2 
jang sangat besar djumlahnya. 

Sebagai dikabarkan, . penjerbuan 

  

mer masing2 dari Parlemen - Be 
landa. 

Kita berpendapat sekalipun 2/3 
dari semua suara didalam eerste ka- 
mer. dan Tweede kamer tidak akan 

' berdaja untuk memaksa Indonesia 
supaja mempertahankan Unie. 
statuut. 

Prof. S-hermerhorn dari Partai 
v/d Arbeid jg didalam kalangan 
konservatief selalu dituduh sebagai 
orang jg berchajal, kali ini sancat 
realistis. Dia mendesak supaja orang 

melihat persoalan ini dari sudut ma- 
terialistis semata2 dan  djanganlah 

dekaan. Tetapi Moningka. menolak orang terseret oleh sentimen sehing 
ga dari golongan Anti Revolusio- 
nair timbul tuduhan2 dia melihat 
persoalan. Indonesia—Belanda dari 
sudut materialistis semata2. 

Nasib Dien bienphu Akan Ditetapkan 4-5 Hari Tni 
umum oleh pasukan2 dari djenderal 
Vo Nguyen Giap terhadap Dien- 
bienphu itu dimulai pada Sabtu ma- 
lam j.l. pada waktu tjuatja jang bu- 
ruk. Penjerbuan ketiga terhadap 
Dienbienphu ini terdjadi setelah se- 
lama 50 hari benteng tersebu ham- 
pir terus-menerus ditemoaki oleh 
meriam2 pasukan2 Ho dari rimba2 
sekelilingnja. Benteng Dienbienphu 
sekarang dititik jang paling iuas se- 
karang han.a membudjur 155 mil, 
dan tiap meter dari daerah pertaha- 

Kementerian Luar Ne- 
seri Bid Tak Ke-Buru2 
Utk Djawab Nota Indonesia Mengenai 
Penghapusan Unie— Pendapat Umum 
Di Nederland Merasa Tidak Senang Utk 
Adakan Perundingan Dengan Indonesia 
Kata Ruys De Beerenbrouck: ,Gezeur" Menge- 

nai Irian Harus Habis..... 

WARTAWAN ,,ANTARA” DI AMSTERDAM menulis. bah 
wa disana tidak sedikit dari pen dapat umum ai 
senang untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia menge- nai penghapusan Unie. Kementerian luar: 
sekali tidak terburu2 mendjawab nota nemerintah Indonesia me- pemilihan2 bebas diseluruh Indo- 

. ngenai soal tsb. dan ketika men djawabnja maka djawaban 

jaitu orang2 jg didalam  kesempa- 

tik mengemukakar 
keberatan2 didalam bentuk? lebir 

kawan? 

kamer derigan tidak usah membahe 

sedia bitjara mengenai penghapusar | 

Buka Dan Imsak Puasa 
Tanggal 5 Mei 1954: 

Waktu Maghrib Djam (Waktu Radio) 
" 18.03: Imsak 04.42 “     

      

EDISI POS. 

  

Molotov Akan 
Sarankan Pem- 
bagaian Viet- 
nam Utara 

MENURUT berita A.F.P. dari 
Djenewa, kalangan jang dekat 
dengan delegasi Sovjet Uni me- 
njatakan pada malam Selasa, bah 
wa menteri ' luar: negeri. Soviet 
Uni, Vyacheslav Molotov, mung- 
kin akan menjarankan pembagian 
Tonking. Menurut berita itu, 
kalangan tsb. selandjutnja  me- 
nambahkan, bahwa Molotov tidak 
senantiasa harus menjokops tun- 
tutan delegasi Republik: Demo- 
krasi Vietnam untuk mengadakan 

  
jang merasa tidak 

negeri Belanda sama   
tsb. 

bitjara 
pertenga 

| fjina dan untuk membentuk suatu 
pemerintahan koalisi. Dalam hua 
hungan ini perlu ditjatat, bahwa 
Tonking adalah nama lama bagi 
daerah Vietnam Utara sekarang, 

(Antara) 

sama sekali tidak suka 
lainnja ditunda sampai 

Djadi untuk memperhitungkan ke 
mungkinan2 : adalah sebaiknja djika, 
rang di Indonesia: suka memperha j 
tikan sekalipun “ anasir2 - didaiam | 
Pv.d.A. jg ada kemauan baik. utk. 

| : 

mengakui tuntutan Indonesia me- Usaha Perkuat Per- 
igenai Irian “Bara, mereka — tidak sekutuan Balkan 
ikan “berani dan tidak akan mau 
nenjatakannja dengan terus terang — PERTEMUAN antara para mens 

i, Turki dan karena dengan sikap demikian me- teri luar negeri. Junani, 
Yugoslavia jg direntjanakan akan di reka akan membahajakan koalisi 

Pemerintahnja. adakan di Belgrado pada achir bu- 
Bagi golongan lan Mei j.a.d, telah ditunda, sampai 

dan Kristen Protes'an dengan cda achir “bulan Djuni, demikian di 
ya putusan untuk  menjerahkan umumkan di Athena pada hari Se- 
oal2 pendidikan dap urusan sos'al nen. Direktur djenderal kementerian 
kepada Zending dan Missi maka luar negeri Junani, Alexis Kyrou, 
Irian Barat merupakan objek, jg menerangkan dalam hubungan ini, 
baik sekali bagi propaganda agama ,bahwa pertemuan jg dimaksudkan 
didalam daerah2 pedalaman jg di untuk” membitjarakan persekutuan 
kuasai Belanda. Demikianlah mata Balkan itu baru akan diadakan se- 
soal Irian Barat karena  pandainja sudah presiden Tito dari Yugosia- 
orang mengadakan manouvre, tidak via mengundjungi Athena. 
sadja mempunjai aspek in'ernasio- Seperti diketahui, Yugoslavia dan 
nal jg harus mengachiri kolonial:s- Turki baru2 ini telah bersepakat utk 
me didalam bentuk apapun memperluas Pakt Ankara hingga 
Harapan orang akan mendapatkan meliputi suatu persekutuan militer. 
penjelesaian dengan melalui suatu" Junani, sebagai anggota ke-3 “ari 
perundingan jg sehat dengan Neder- pak: tsb, kabarnja belum menjetu- 
land sekarang ini tampaknja sangat  djui perluasan perdjandjian Ankara 
djauh daripada jg sudah2. (Antara). tersebut. 

Rooms Katholik 

djuga. 

  

  

Duta-besar India di Djakarta telah mem 
Republik - Indonesia beberapa piringan2 
telah diambil 'pemungutun2 
Delhi, dimana 5 tahun jang lalu kemerdekaan Indonesia diperbintjangk Pada gambar. tampak menteri penerangan Dr. L. Tobing seakan ”e ae 

hat2 piringan2 hitam jang bersedjarah tersebut. ah 

persembahkan kepada pemerintah 
hitam jeng bersedjarah, dimana 

suara waktu “diadakan konperensi. di New 

Rep. Demokrasi Vietnam 
Setudju Utk Ambil Bagian 
Dalam Konperensi Djeneva 
RRT Turut Mengundong -— Delegasi Pham Van 

Dong Sudah Sampai Di Berlin Timur ATAS UNDANGAN-BERS AMA Sovjet Uni dan Republik Rakjat Tiongkok, Republik Demokrasi Vietnam (Ho Chi Minh) pada hari Senen telah menjatakan persetudjuannja untule mengam- bil bagian dalam konperensi Dje newa mengenai masalah Indotii- aa, demikian diumumkan oleh Gjurubitjara delegasi Sovjet, Tani nid Ilyitchec, pada malam Selasa. Walam hubungan ini djurubitjara tersebut menambahkan, bahwa dengan ketentuan ini, maka dika lah peserta jang akan ambil bagian dalam pembitiaraan2 taraf ke-2 mengenai Indotiina mendjadi 9, jaitu Amerika Serikat, Ing- gris, Perantjis, Sovjet Uni, Republik Rakjat Tiongkok #lettidan Laos, Cambodia dan Republik Demokrasi Vietnam. . 
Djurubitjara tsb.  selandiutnja Demokrasi Vietnam ini antara lain menerangkan, bahwa menurut disambut oleh wakil menteri luss 

ketentuan semula Perantjis akan negeri Sovjet Uni, Valerian Zorin 
mengundang “3 negara anggota , 1 
Uni Perantjis di Indotiina, sedang 
kan Sovjet Uni akan menvundang 
Republik: Demokrasi Vietminh. 

Akan tetapi oleh karena kemu- 
Jian tersiar kabar2, bahwa Viet- 
nam, Laos dan Cambodia di- 
undang oleh Tiga Barat, maka 
undangan. kepada Republik De- 
mokrasi Vietminh-pun lalu diki- 
rimkan atas nama 2 negara, jaitu 
Sovjet Uni. dan Republik Rakjat 
Tiongkok. 

Tiba di Berlin setelah sing- 
gah di Moskow, 

Dipimpin oleh Wk. P.M. 
Pham Van Dong. 

Delegasi jang akan “ mewakili . 
Republik Demokrasi Vietminh 
dalam konperensi Djenewa itu 

. dipimpin oleh wakil menteri luar 
negeri Pham Van Dono, jg djuga 
mendjabat wakil perdana menteri. 
Delegasi ini antara lain meliputi 
menteri perekonomian Phan Anh 
dan beberapa orang penasehat 
lainnja. 

Tiga Barat undang 
Vietnam. Sementara itu “dikabarkan dari| Sementara itu Peranijis, Inggris Berlin, bahwa delegasi Republik | gan Amerika Serikat dalam surat Demokrasi Vietnam dalam perdja- 

lanannja ke Djenewa pada malam merintah Vietnam telah mendesak 

Selasa telah tiba di Berlin Timur | sipai int : 2 
setelah singgah di Moskow. Di lapa Teen MEN ANGIN Ine hang 

bersama jg disampaikan kepada pe-   'Ikin mengirimk legasinja k 
ngan terbang Schoenefeld delegasi g an delegasinja kekon aa erensi Djenewa untuk ambi tsb antara lain disambut oleh mente La dat Ma 
ri L.N. Djerman Timur Lothar Bolz. | rai Indochina Kn Tn 
Menurus rentjana delegasi ini akan Surabuteb sada “hari 6 3 
melandjutkan  perdjalanannja pada Tn Tari Selat (ea : 1 | disampaikan kepada  men'eri luar Ba he ne Pen an negeri Vietnam, Nguyen Ouoc Dinh ngannj “oleh duta besar Perantjis di iss, nja. Menurut ,,Tass”, sewaktu sing- AA Sa Oa 1 4 2 |Jean Chauvel, Delegasi Vietnz i gah di Moskow, delegasi Republik | kabarnja akan kira? terdis dan du 

orang dan meliputi wakil2 dari ber 
bagai-bagai golongan politik di Viet- 
nam. 

Sementara itu delegasi2 Laos dan 
Kambodja ditunggu kedatangannya 
di Djenewa pada hari Kemis ja.d. 

(Antara). 

nan jang masih ada itu diisi dengan 
parit2, kawat2 berduri dan randjau2. 

Serangan besar2an jang pertama 

oleh. pasukan2 Ho Chi Minh terha- 
dap lembah Dienbienphu  terdjadi 
pada tanggal 13 Maret j.., ketika 
dua pos terdapat pasukan2 Uni Pe: 
rantjis jang mendjaga lembah terse- 
but djatuh. Offensif kedua terdjadi 
2 minggu sesudah itu jang menye: 
babkan djatuhnja beberapa pos ter- 
depar pasukan2 Perantjis lagi. (An: 
tara), 

  

SUDAN ? 
Perdana menteri Pakistan, Mo- 

hammad Ali telah menerinta baik 
undangan untuk mengundjungi 
Sudan, demikisrf diumumkan dng 
resmi hari Senen di Karachi. 
Belum dipastikan kapan ia akan 

berangkat. 
  

“     
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: menambah kekuatan di badan, sehat dan giat untuk beker- 
a dja sehari-harinja. . 

e Kemudian harap men djadikan tahu adanja. 
: 

Strengthening & 
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. Simorangkir — 
usti Majur— Sumintardjo 
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3 5 Hidup 

| 'lemen —- Koperasi. 
n 'mum serba lengkap de- ' uran 15 X 24 cm — 

Rp. 11.— : 
gSUNg ditambah     
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UAN dan NJONJA) 
' Lelaki Prampuan Tua dan Muda, 

nggur Kolesom merk ,,Fie Min” terbuat 
4 'akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

“segar “dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan 'pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

“pat gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 

| Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda jang napsu birahinja kurang kuat, 
8 terutama bagi orang muda jang belum menikah 

, djika merasa gegindjelnja lemah karena sering 
9 plesiran dengan prampuan, hingga menimbulkan 

| iyupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, zenuw 

“lemah, muka putjat, badan kurus, sering? ken- 

 fjing, pinggang pegal, sakit nier, mata berku- 

29 nang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 
W6I sering- mengeluarkan air manik, kurang darah, 

9) sakit rheumatiek. dan lain-lainnja. 

  

Untuk Prampuan jang badannja selalu kurang segar, tak suka 
makan, datang bulan tidak tentu,lama tidak dapat hamil, perana- 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan “perut sakit, sering 
kepala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 
PUSAT PENDJUAL :- : 

—. Yoko Obat ,,FIE MIN YOK FONG" 
GANG WARUNG no. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG. 
AGEN DJAWA.TIMUR : . 

N. V. TJYE MIN Soxrgojadia No. 1 Surabaja 
AGEN DJAKARTA: dat 

Pasar Tjikini No. 1 K Toko GIE HOAT HO" 
AGEN DEPOK: : 

Toko ,HAP HIN“ Djalan Parung 2 

  

  

  

(Obat Kerindjal) 

adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo  kerindjal orang adalah 
ankernja. Kalau  bekerdjanja kerin- 
djal kurang sempurna, djalannja da- 
rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- 
ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
seperti: : 

suka sakit pinggang? suka beser ma- 
nik waktu tidur? kurang napsu ma-    
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setubuh? kurang harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja mendjadikan 
rupa-rupa gangguan urat sjaraf, ma 

- 2 ta lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas. tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hania STRENGTHENING & KIDNEY PILLS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 

ai
" ..
 

—— 

& KIDNEY PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan ia | 
Agen Semarang: Toko HWAY AN TONG Gg. Warung 3 

Pusat Pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 
Djl. Songojudan 14. Telp. 2028 U : 

SURABAJA k 

  

Surakarta, 3 “4 “1954: 

SURAT PUDJIAN 
Saja mengutjap diperbanjak terima kasih atas pertolo- 

ngan Tuan Moh Sadik Johri, dan saja menjatakan betul, 
setelah makan Pill AYabol Tonic Tuan istimewa lalu dapat 

Dati saja, 

Naat SUPARMAN 

Djenengan 46 — Surakarta.     
  

  

        

    
    

   

  

   

. To. Ipv (60 kg.) Semarang lawan Soete- | Kidney Pills 
Ibarat transformator kerindjal orang 

kan? kurang kenikmatan waktu ber- 

2 

Ta 8 

|Mula: Puasa 
    £ Ramadhan tahun ini tiba pada saat nusa dan bangsa ada 
dalam keadaan nestapa. Keutuhan dan persatuan bangsa tengah tergon- 
tjang oleh nafsu jang tidak lagi terkendalikan. Pemilihan umum men: 
datang, jang seharusnja menjadarkan partai, Organisasi dan golongan ke- 
|pada kewadjibannja, terantjam bahaja jang tak dapat dibajangkan akibat- 
nja. : Hae 

  

    

   

  

aa 38 Ta 
Adalah mendjadi kewadjiban , semua partai, organisasi 

dan golongan jang ada diseluruh tanah-air, untuk mengadakan persiapan, 
|bukan sadja supaja ,.menang” dalam pemilihan umum -kelak, pula dan terutarna supaja pemilihan umum itu tidak tertunda-tunda lagi, dan dapat 
langsung teratur dan rapi, dan selamat. Teratur, rapi dan selamat, 3g- 

| hingga tergambar seterang-terangnja perwudjudan sembojan filsafah ne. 
gara Pantjasila, bahwa walau rakjat jang 80 djuta itu ,.bineka” dalam | 
sifat dan alirannja, tetapi sungguh2 “,tunggal eka”, jalah satu dalam 
tudjuan dan dita? “K0 at PR Naa : 

    

  

akan hilang dengan pemilihan umum nanti, jang pertama2, akan menetap- 
kan undang2 dasar vegara jang tetap. Pun, sjarat termutlak daripada 
negara demokrasi kita, pemilihan parlemen da L : 
"penuhi. Akan hilanglah kebimbangan dan pandangan jang belum penuh 

:dari luar terhadap negara kita... 3 
| — — — — — Kebimbangan dan pandangar 
Jakan nilang selama2nja, dan-akan men'mbulkan 
hargaan, terutama djtka pemilihan umum : 

    
  

ang belum penuh “tu : 
kepertjajaan dan penz- 
kan terlaksana dalam. 

     

  

rena perdjuangan partai merebut kemenangan jang dilakukan dalam 
'fsuasana ,bineka tunggal eka”. — Dudu sanak dudu kadang, jen mati 
"melu kelangan! Inilah jang harus djadi pegangan kita bersama dalam 
menghadapi dan melakukan perdjuangan dalam pemilihan umum nanti. 

—. — — 'Menpnaikan kewadjiban ber-saum (ber-puasa) dalam - 
Ikeadaan nestapa ini, adalah suatu | at anrochani jang 
'|maha berat. Tapi djustru beban jang sangat berat ini merupakan suatu 

wahju 'Hlahi jang “diturunkan oleh-Nja kepada ummat manusia. Sebab 
semakin berat udjian, semakin bahagialah mereka jang taat dan patuh 
menunaikan “kewadjibannja. Bp 

Ramadhan sekali ini adalah kesempatan jang terbaik 
'Funtuk “melatih kesabaran, kebidjaksanaan dan kewaspa: 
daan, tiga sifat mutlak jang sangat diperlukan dalam kita menghadapi 
pemilihan umum mendatang, jang terutama “djadi pusat "perhatian 'dunia, 

“Pkarera pemilihan umum itulah jang terutama oleh dunia luar akan di- 
dijadikan 'kadjian, matang sudah dan tidaknja kita bernegara dan sang- 
gup tidaknja kita memenuhi sjarat negara demokrasi jang termutlak. 
— — — — — Dapatkah kita 'mengachiri sambutan Ramadhan ini de- 
ngan mengutjap: Tuhan ada pada kita? 
— — — — — Terserah kepada-para pemimpi, dan terkemuka! 

ae — IL 

    

  

Kabar Kota 
Tindju Di P.M.S. 

Revanch A Tjong— Suharto Dime- 
nangkan A Tjong Atas Angka. 

  

PANITIA PASAR MALAM Semarang pada Senin malam jg 
baru Jalu telah berhasil menjeleng garakan pertandingan tindju jg he 
“bat dengan bertempurnja kembali A Tjong, djuara Indonesia th. 
1953 melawan Suhzrto dari Bandung jang baru2 ini d kalahkan 'de- 
ngan angka. Karena kalah napas, maka pertandingan partij utama 
ini dimenangkan oleh A Tj dengan angka jang terpaut t dak ba- 
njak. Pertandingan tindju itu mendapat perhatian besar dari chala- 

Sebagar-party ketjil jang - madju JAJASAN DHARMASISWA 
diatas gelanggang tindju ialah Chep- YIN'NI CHUNG LIEN HUI. 

, Utk. tahun peladjarah 1954/1955 
Jajasan Dharmasiswa Yin Ni Chuag 
Lien Hui menjediakan beasiswa un- 
tuk 2 orang peladjar jang akan' ime- 

landjutkan kesekolah vak. Beasiswa: 
ini (terbuka bagi semua peladjar, 
baik jang mendjadi angg. C.L.H. 
maupun bukan, asal mereka meme- 
nuhi 'sjarat2 jang ditetapkan oleh 
Jajasan tersebut. Adapun pertainta-! 
an2 beasiswa tadi dapat diadjukan 
epada: 1. bagi kota Semarang: ke- 

pada sdr. Siek Sian Kong, Petudu- 
ngan 84, 2. bagi kota2 jg. tak mem 
punjai perkumpulan Chung Lien Hui 
kepada Pusat Pengadjaran Y.N. 

| C.L.H., djl. Tjiliwung 6, Bandung. 
Surat2 permintaan rus - disertai 

dio (S8 kg) Semarang dalam 6 ba- 
'bak. Dalam babak kedua, dua  pe- 
tindju ini saling menund'ukkan pu- 
kulan2 jang hebat. Djalannja: 'per- 
tandingan penuh dengan spirit. Soe- 

(tedjo ada lebih unggul dalam teknis 
|dan tjara2nia melindungi badannja. 
Dalam babak ke 3, rupa2nja Chep- 
py kena pukulan “dibagian perut, 
hingga kelihatan lemes. Begitu ' ba- 

#bak ke 4 dimulai: Soetedjo men.e-, 
'Irang setjara hebat dan memberi pu- 
kulan2 jang djitu kepada Cheppy, 

| hingga Cheppy djatuh. Tetapi keti- 
ka wasit menghitung 8 kali, Cheppy: 
dapat berdiri pula dan kemudian di- 
tolong buniinja gong. Sekalipun): : e 

|Cheppy tahan menerima pukulan2| ketrangan2 lengkap jang bersangkut 

    
   
   

— — — — -— Sifat sementara jang kini masih ada pada negara kita, | 

| konstituante, akap ter: | 

2 3 u 3 “ €: - . 2 -Iperdjuangar jang menggambarkan kehidupan kepartaian jang baik, ka- 

  

  
Berhubung dengan hari ulang-tahun Kaisar Djepang, baru2 ini wakil Dje 
pang di Indonesia, Waiima telah mengadakan resepsi ditempat kediaman 
nia di Djakarta. Karena ia sedang bepergian, maka para taimu jang datang 
pada resepsi tersebut disambut oleh njonja Wajima (kiri) jang dalam gam 
bar ini kelihatan sedang bertjakap2 dengan sekretaris-djenderal dari Ke- 

  

Baru Terbang Sudah Balik Kembali—Pak Karjo 
Dari Kampung Batik Semarang Tanjakan Kam- 
pungnja—Ngantuk Karena Chasiat Darmamine — 
Manilia Mewah Tapi Mahal Sekali —- Pondok Asian 
Games Dari Manilla Sedjauh Solo-Sragen — Di 

W.C. Hanja Ada Closetpapier..... 
»No smoking! Fasten seat belts”. Huruf2 merah di-udjung 

kabine menjala dengan tiba-tiba penumpang2 jang mendienguk 
keluar djendela melihat keindahan kota Manilla dengan 1000 tjaha- 
ja lampunja jang beraneka ibarat pasar malam, lekas2 duduk kem- 
bali serta mengikatkan ikat pinggang, siap untuk mendarat. Se 
muanja melepas nafas kelegaan. Memang duduk dalam pesawat 
terbang selama lebih dari 9 djam terus menerus dapat djuga mem- 
bikin orang merasa tjapai, meski pelajanan dalam pesawat terbang 
sangat manis dan memuaskan. Tarikan nafas lega ini bukan 
semata2 karena girang achirnja bisa melepas lelah, tapi pun kare- 

suatu apa. Sebab memang, start penerbangan ini benar2 dimulai 
na merasa girang bisa selamat sampai di Manilla tanpa kekurangan 

    :|oleh ajah tirinja. 

# harus berurusan dengan f.hak jang 

menterian Luar Negeri, Ruslan Abdulgani beserta njonja. 

  

PURWOKERTO 
PANITIA PEMUNGUTAN 
SUARA KETJAMATAN2 

Dari fihak jang bersangkuatan di 
peroleh keterangan, bahwa dengan! 
|perantaraan Kantor Kabupaten  Ba- 
njumas di Purwokerto kini Panitya 
Pemunguta, Suara Ketjamatan2 da- 
lam daerah Kabupaten Banjumas te 
lah menerima buku? dan lain2-nja 
'jang berupa : Instruksi no. IT dari Pa 
'nitya Pemilihan Indonesia hal tjara 
"melakukan pendaftaran pemilih: ! 
— Undang-undang Pemilihan Umum : 
no. 7/1953, “Peraturan Pemerintah 
no. 9/1954, Daftar model A I hal 
Tjatatan/djumlah penduduk Warga 
Negara, Kartu pemilih, Stempel Pa 
nitya Pemungutan - Suara Ketjama- 
tan. , i 

Perlu diterangkan, bahwa banjak- 
nja anggauta Panitya Pemungutan 
Suara Ketjamatan dalam daerah Ka 
bupaten Banjumas, jaitu jang terdiri 

dari 24 Ketjamatan ada 125 orang, 
sedang anggauta Panitya Pendaftaran 
Pemilih jang terdiri dari 328 desa 
dan 986 orang. 

    

  

'GADIS KETJIL DIPERKOSA. 
' Suatu perbuatan jang diluar batas 
perikemanusiaan telah terdjadi baru2 
'ini, dalam mana seorang gadis ke- 
|tjil berusia 7 tahun telah diperkosa 

Menurut ketera- 
"ngan, pada malam itu ibu sigadis ti- 
dur dirumahnja sendiri, sedangkan 
/anaknja tidur “dirumah ajah tirinja, 
|jang letak kampungnja oerdekatan. 
Kini gadis kefjil jang mendjadi kor- 
“ban itu dirawat di RSUP 'da, ajah 
tirinja jang sudah landjnt usianja,   berwadjib. Adapun tempat tinggal- 
nja disekitar Redjosari Smg. 

AKIBAT MEMBAKAR LONG- 
SONGAN PELURU.   ||keras dari Soetedjo, tetapi dalam|paut dengan sekolah sekolah si tja- 

(babak ke 5 keliharannja ia telah ke-|lon dan keadaan orang tua si yalon. 
|habisan napas dan babak selandjur-| Pendaftaran bagi kota Smg. ditutup 
'ma ia hanja melindungi dirinja | tgl. 28 Mei dan bagi kota? jang ti- 
Achirnja pertandingan ini dimerang-| dak mempunjai perkumpulan C.L.H. 
kan Soetedisn atas angka. : tgl. 30 Mei 1954. Keterangan selan- 

. — Sumadi menang angka. | djutnja dapat diminta pada sdr. Sik 
Party utama jang pertama kali | Sian Kong P' etudungan 84, Smg. jg. 

muntjul digelanggang tindju ialah 1. | ditutup tgl. 16 Mei 1954. 
P. Sujadi (74 kg) Instructur D.P.D.|- ' PENTJURI WANITA 
A.D. Semarang lawan Sumadi ' (79 “TERTANGKAP. - KE kamilah berat MB. Purwoker-| Hari Sabtu malam jl. di Gg. Lim- 

'to. Dalam pertandingan ini rupa2-| bergsma terdjadi pentjurian. Kira? nia Sumadi teknis lebih baik. 'Be- “djam 11 malam, diwaktu hudjan tu- 
gitu babak pertama dimulai dua' pe-| run dengan lebatnja, dirumahnja 5e- 
tindju itu saling kirim pukulan2' ke-| Orang penduduk telah kemasukan 2 

. Jras, terapi mereka-berdua diberi ' pe- pendjahat laki2 dan perempuan jang 
tingatan2 “oleh wasit, karena puku-| Giustru pada saat itu hendak men- 

|lan2 jang tidak pada tempatnya. Se-| Yuri kain? jang hendak ditjutji. Kc- 
kalipun badannja Sufadi tinggi dan| Yahatan ini dapat diketahui, oleh 
dapat memberi pukulan2 keras. te-| penghuni Pa jang Fei aktu itu he 

'Izapi' Sumadi - kelihatannja merang luar ke belakang. Ketika njonja ru- 
napas. Bertahdinaan ini jang mesti-| mah mengetahui ada bajangan h:- nja dimainkkan dalam 10 babak te-| tam, ia mengadjukan pertanjaan jg. -Hlah diachiri dalam babak ke 4. di-| tidak terdjawab. Mendadak dari dju- 
sebabkan Sujadi menjerah kalah. |Yusan bajangan hitam itu ada 'lari : Haa : seorang jang tak dikenal dan jang 

lainnja masih tetap tinggal diam. 
Ternjata ketika ditangkap, orang isi 
ada seorang perempuan jang menja- 
takan, bahwa jang laki? telah me- 
larikan diri. Kemudian pendjahat ta- 
di lalu diserahkan kepada fihak jang 
berwadjib. Ketika ditanja rumahnja, 
ja mendjawab di Aloon-Aloon......... 

SOKONGAN UNTUK 
KORBAN MERAPI. 

  

    

Ss r.ng. : AN 

'Batling Kid (61 kg-) dari Sura- 
baja dan T. H. Poering (62 kg.) 
dari Bandung bertanding dalam 8 

Ibabik. Batling K'd jang hari 
.| Minggu il. dapat menangkan K. Iler 
Mc Coy atas angka, malam itu 
mendapat tandingan jang setimpal. 

Ketika seorang bernama S. mem- 
bakar longsongan peluru untuk di- 
ambil timahnja, dengan mendadak 
telah meledak. Hingga karena itu 
S., mendapat luka-luka pada kaki, 
lengan, dagu dan lain? bagian tu- 
buhnja. Peledakan itu disevabkap di 
antara beberapa peluru jang dibakar 
itu, terdapat sebutir jang masik ada 

obatnja. Longsongan peluru uu oleh 
S. diambil dari bekas gudang mesiu 
Kalibanteng, dan peristiwa tso. ter- 
djadi dibawah djembatan Bulu Sing. 
pada Sabtu malam jl. S. kemudian 

diangkut ke RSUP. j 
| 

SEA LK AA anta 

E-Ruanc 
EKONOMI 
Djakarta, 3 Mei: 

24 karat: djual 
22 karat: djual 

Surabaja, 3 Mei: . 
24 karat: nom, Rp. 38.59 

  

sebut pada'tg. 10 Mei jang akan da 

“djutnja. 

Barusan Trima: i 
DUPONT THINNER, KAINJMITATIELEER, DEK- 
KLEED, DUDUKAN - SPONSRUBBER, ACCU'S, BAN- 
DEN, OLIE D.L.L. AUTO & MOTORFIETS-ONDERDE- 
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Tanggal 4 — 5 Mei 1954, 
ROBERT DONAT 

The Magic Box 
— FILM I. ARTHUR RANK IN TECHNICOLOR, 
SEDIARAH .LAHIRNJA GAMBAR HIDUP. 
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.Istrasi tindju antara Fighting Lee 

0. BODIONG 80 — TELP, 694 — SEMARANG (| 

1 »| ma berselang. Sekalipun tangan ka- 
nan A Tjong dapat ,.handicap”, te- 

tapi tantangan tadi diterima baik. 

.Ipukulan2 diberikan oleh Suharto, se 

sea djitu dan mandah pula mukanya di- 

| merasa belum puas 

|| hebat. Baik Suharto maupun A Tiong 

Dua petindju -ni mempunjai teh: 
nis baik, gesit dan kedua?n'a da- 

| pat mengh ndariypukulan jang di- 
berrkan lawann'a. Achirnja per: 
tandingan ini-dimenangkan oleh 
Btlng Kid atas angka sekal bun 
dlm babak 4 kepalanja mengluar- 
kan &.rah. Selesainja pertanaingan 
ini, kemud'an diadakan  demon- 

dan F'ghting Jackson, d/ sebabkan 
lawann'a Fighting Lee tidak day 

dam 4 bh Sh 11 
Ki A Tjong dan Suharto, 

Pertandingan tindju jang terachir 
adalah antara A Tiong (63 kg.) Su- 
rabaja lawan Suharto (69 kg.) dari 
Bandung. Pertandingan ini merupa- 
kan ,,revanch-match”. A Tjong te- 
lah ditantang lagi oleh Suharto jang 

is atas kekalahan 
jang diderita di Bandung belum la- 

Karena ini, maka djalannja pertan- 
dingan antara dua petindju itu agak 

mempunjai pukulan2 keras. Tetapi 
keduanja pun dapat menerima pu- 
kulan2 keras dari lawannja. Pertan- 
dingan itu berlangsung dalam 10 ba 
bak. Karena satu sama lain petindju |   

sudah mengerti bagian2 jang lemah 
dari lawannja, 

(| berbu 

Joleh masing2 fihak 

|dju kelihatan kekurangan napas. A 

maka begitu gong 
inji sebagai dimulainja pertan- 

| kedua petindju itu saling 
menghantam lawannja. Dalam ba- 
bak ke-3, pukulan? jang diberikan 

f jang mengenai | 
sasarannja ada demikian hebatnja, 
hingga mulai babak ini kedua petin- 

  

'Tjong rupa2nja lebih baik napasnja. 
Kalau dalam babak 1, 2, 4 banjak   baliknja dalam ronde ke 3, 5,6 A 
Tjong menundjukkan pukulan jang 

tang. “Demonstrasi “ini berlangsung | 

| ronde terachir ini Suharto lebih ba- 

Panitya Penjokong Korban Mera- 
pi Demobilisan  Peladjar Djakarta 
'Raya jg diketuai sdr. M. Wijono. 
kemaren (Senen) telah menjerahkan 
uang sebanjak Rp 18:702,92 kepada 
"sekertaris Bapak ' Gubernur Djawa 
Tengah sebagai hasil pengumpulan 
jg diselenggarakannja “untuk. menyo- 
kong korban Merapi. Sumbangan ta 
di berupa. chegue . sebesar Rp 13. 

| 148,62,- uang tunai Rp 5.559,30. 

pukul oleh Suharto jang kelihatan- 
inja sudah lemah hingga pukulannja 
tidak keras. A Tjong pukulannja «e- 
tap keras. Ng Aan : 
“Dalam babak ke-7 djalannja per- 
tandingan ada demikian rupa, hing- 

"ga ketika gong berbunji sebagai tan- 
da mengaso, Suharto tak tahan du- 
|duk di korsi jang tersedia dan rebah 
diatas canvas. Ia sangat lelah. Dok- 
ter dipanggil untuk memeriksa Su- 
'harto. Achirnja Suharto dapat me- 
neruskan pertandingan pula. Dalam 
babak ke-8, Suharto beberapa kali 
dapat menghindari pukulan2 keras: 
dari A Tjong, sehingga A Tjong dja 
tuh. Babak ke-9 dimulai dengan Su- 
harto kembali melakukan serangan2, 
tetapi A Tjong - dapat menghindari 
pukulan2 jang keras. Dalam babak 
penghabisan, A Tjong . menjerang 
setjara Hebat. Djuga Suharto tidak 
tinggal diam. Tetapi pada umumnja 

njak menerima pukulan2.  Achirnja 
menurut putusan djuri, A. Tjong di- 
njatakan menang atas angka jang 
terpautnja tidak banjak.  Pertandi- 
ngan  terachir ini dipimpin oleh 
Fighting Mick, sedangkan pertandi- 
ngan2 jang lainnja oleh 
Goes. Dengan kemenangan tadi, ma-   

  

  pas, 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Orkes Harry Hayes: 
dari Discotheek: 12.05 Aneka siang: 
12.30 Ruang Wanita: 13.15 Klene- 
ngan Tjlimen: 13.40 Klenengap Tili- 
men (landjutan): | 

- kanak2: 

07.45 Genderan pagi: 12.03: Musik 
ruangan, 12.45 Lagu2 Tionghoa mo- 
dern, 
Lagu2 Perantjis: 
piano, 14.15. Dari Prijangan, 
Guintet Muljono, 17.45 Varia Dja- 
wa Tengah: 17.55 Suara Sech Albar: 

Moon Islanders, 20.30 Sedjenak de- 
ngan Kwartet Koch: 21.20 Puspa ra- 
gam oleh R.O.S.: 
Pasir, 23.00 Tutup. 

tjong: 06.40 Irama Amerika Selatan, 
07.15 Sam Saimun berlagu: 
Rangkaian Tarian Ballet: 12.08 Im- 
bauan Mudjiwarti: 12,15 Siaran Li- 
buran Sekolah: 
tjong, 

Tjipt. untuk Overture: 17.00 Gelang 
gang Podomoro: 17.40 Rajuan2 gem 

van der bira: 18.95 Hiburan Sendja, 

  

Semarang, 6 Mei 1954: 

Djam 06.10 Piano medley's: 06.40 
07.10 Petikan 

| AKA DINUN TENGAH 
  

DJOGJA 
RENTJANA INDUSTRIA. 

LISASI, 

  

Sultan Hamengku Buwono jang te 
lah tiba kembali dari Djakarta meac 
rangkan kepada ,,Antara”, bahwa di 

Djakarta ia telah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan pihak kementeri 
an2 jang bersangkutan mengenai se 
kitar rentjana pembangunan indus- 
trialisasi jang kini tengah dikerdja- 
kan oleh Pemerintah Daerah Jogja- 
karta, 

Menurut Sultan, pihak2 jang ber- 
sangkutan pada prinsipnja telah ms 
njetudjui rentjana industrialisasi itu 
dan sementara itu telah diterima ke- 
sanggupan untuk memberikan bantu 
an setjukupnja kepada Pemerintah 
Daerah Jogjakarta berupa kredit se 
bagai modal. 

Selain kredit untuk mendirikan pu 
brik gula oleh Sultan telah diminta 
nja djuga kredit untuk mendirikan 
pabrik2 es, tapioca, kedele dan kre- 
dit2 untuk membangunkan industri? 
ketjil, jang dapat langsung dikerdja- 
kan oleh rakjat sendiri. 

Atas pertanjaan Sultan menerang- 
kan bahwa, dalam prinsipnja usaha 

dengan keketjewaan jg tak sepi 
Hari Selasa tgl. 27 April rombo- 

ngan Indonesian Team ke-IV telah 
bertolak dari Kemajoran dengan pe 
sawat terbang Convair PK-CCA 
Merpati”, dipimpin sendiri oleh 
Chef de Mission KOI, Sri Paku 
Alam.  Semuanja jg berangkat ada 
30 orang, termasuk 3 orang waria- 
wan, 3'orang RRI dan beberapa 
officials serta pemain2 basket-team. 
Djuga mang Ganda tukang ngobrol 
di ,Suara Merdeka” dan saja sendi- 
ri ikut serta dalam rombongan isi. 
Sedjak djam 5.30 “pagi kita semua 
sudah berada di Kemajoran, dengan 
sendirinja 'hembatja dapat memba- 
jangkan, bahwa umumnja kita te- 
lah bangun sedjak djam 04.00 pagi. 
Sedangkan  malamnja, kebanjakan 
dari kita tak dapat tidur tjukup di 
asrama, karena masih harus me- 
njiapkan segala sesuatunja: menim- 
bang.kopor, tiap peserta hanja bo- 
leh membawa bagage 20 kg: bikin 
daftar2 “bagage, daftar photo dis. 
Mengisi surat-surat 'brmulier jg per 
lu2 dil.-nja lagi. 
KARENA KURANGNJA ti- 

dur ini, kita semua sudah meng- 
harap2-kan, nanti akan dapat 
menebus kekurangan tidur ini di 
dalam convair. Untung urusan 
douane tjepat dibereskan, kopor2 
tak perlu dibuka. Dan achirnja 
setelah didahului oleh ,,aksi2-an” 
didepan berpuluh lensa potret, 
kita dipersilahkan naik tangga 
pesawat terbang. ,,Take off” te- 
pat djam 7.30 pagi. Sesa'at sebe- 
lum berangkat oleh sdr, Wim 
Latumeten telah dibagi2-kan ta-   industrialisasi di daerah Jogjakarta 

akan dikerdjakan oleh tenaga dan ' 
modal nasional sendiri. Tetapi hal ini 
tidak berarti bahwa daerah Jogja me 
mutup “pintu. bagi masuknja modal 
atau usaha bangsa “asing didaerah 
Jogjakarta, asal memenuhi sjarat2 Jp. 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 
membuka perusahaannia didaerah 

Menurut Sultan,  setjara informil 
ada sementara perusahaan asing jang 
telah menjatakan maksudnja untuk 
membukan perusahaannja didaerah 
Jogjakarta, tetapi hal ini masih harus 
menunggu ketentuan2 dari Pemerin 
tah Pusat. 

Sultan menjatakan harapannja bah 
wa usaha industrialisasi daerah Jog: ' 
jakarta akan segera dapat diwudjud- 
kan, sebagai langkah kearah usaha 
mempertinggi perekonomian 
didaerah Jogjakarta. (Ant). 

rakjat 

TEGAL 
PEMBENTUKAN PAN:TIA 

DESA PERTJOBAAN. 

Dibalai Kabupaten Tegal baru? ini: 
telah berlangsung suatu rapat jang ' 
dikundjungi oleh Ik. 15 wakil Instan 
si Pemerintah niveau Kabupate, Te 
gal, untuk membitjarakan soal akan 
didjadikannja Ketjamatan Bodjong se 
bagai Desa Pertjobaan. 
Dalam rapat tersebut telah dapat 

dibentuk sebuah: panitia jang dike- 
tudi oleh Bupati Tegal, lengkap de- 
ngan susunan seksi?nja jang terdiri 
dari Seksi Keamanan, Pendidikan, 
Kemakmuran, Bangunan, Kesehatan, 
Sosial, Penerangah dan Umum. 

Sebagai keputusan rapat selandjut- 
nja, oleh Panitia Desa Pertjobaan ter 

tang akan diadakan penindjauan ke 
daerah Ketjamatan Bodjong dan se 
sudahnja panitya akan berapat ksm 

blet Dramamine. Keistimewaan 
tablet ini ialah dapat mengurangi 
kepala pusing mabuk udara, te- 
tapi djuga menjebabkan kita lekas 
merasa ngantuk. Tapi baru sadja 
kita terbang diatas pantai laut 
Djawa, baru sadja kita melepas 
kaki ganti dengan selop2 kain, 
dan “baru sadja kita menjandar- 
kan badan mau mengedjar keku- 
rangan tidur kita, tiba2 nona 
Reeb, salah seorang stewardess jg   melajani kita selama perdjalanan, 
memberi tahukan kepada para 
penumpang untuk menjiapkan 
diri lagi guna mendarat kembali 
di Kemajoran. 

Ada kerusakan mesin. Total 
djendral kita baru sadja terbang 
selama 20 menit. Sampai kembali 
di Kemajoran, mendadak pintu 
kapal terbang tak dapat dibuka. 
Entah apa sebabnja. Pikiran2 'ig 
djelek timbul di-angan2 kita. Ma- 
lah ada seorang peserta lalu 
memberi komentar: ,,Ah, asal 
kita djangan mengalami nasib se- 
perti penumpang2 BOAC jg mati 
terbakar terkuntji dalam pesawat- 
nja di Singapura itu. Berattt 
dong”... 

Untung setelah ditjoba2 selama 
seperempat -djam, achirnja pintu 
terbuka djuga. Kita  disilahkan 
tunggu sadja di restaurant airport 
Kemajoran. Tunggu punja tung- 
gu, lama2 bisa mendjemukan 
djuga. Apalagi mata ngantuk, 
mana jg akibat tablet darmamine 
jang sudah mulai bekerdja, mana 
jang disebabkan mata ' memang 
sudah sangat ngantuk, alhasil ba- 
njak peserta jg kemudian djatuh 
tertidur dikursi tunggu. Sungguh 
permulaan “jang tidak baik”. 
Tapi mudah2-an sadja ini tak 
membawa wirasat tak baik. Mu- 
dah2-an ini malahan seperti pspa- 
tah ketachajulan orang2 dari 
dunia sandiwara, jang selalu me   bali.untuk menentukan langkah selan 

Dengan terbentuknja Desa Pertjo 
baan Bodjong nanti maka daerah Ka 
bupaten Tegal akan memiliki 2 buah 
Desa Pertjobaan. Adapun jang perta 
ma adalah Desa Pertjobaar Slawi. 

APOTHEEK PETANG HARI. 

' Hari ini Apotheek BIMA di djl. 
Seteran dan RATHKAMP Pekodjan 
19 dibuka hingga djam 2900.   

17.10 Dongengan 
17.40 Hammond  orgarw, 

18.15 Pertjakapan AURI: 18.30 Or- 
kes Studio Surabaja: 
Ka an 2 
20.45 Dendang Malaya: 21.15 Dari 
dan untuk Pendengar: 22.20 Pemba- 
tjaan Buku, 23.30 Tutup. 

19.30 Tepat- 
20.30 Mimbar Islan: 

Surakarta, 6 Mei 1954: 
DIAN 0610315 06.45 2075 om 

13.00: Siang gembira: 13.45 
14.00 Permainan 

17.05 

18.20 Seni Karawitan: 19.30 The 

22.15 Dari Pacang 

Jogjakarta, 6 Mei 1954: 
Djam 06.10 Langgam dan Kron- 

07.30 

12.45 Orkes Kron- 
13.10 Paduan Suara Bara: ! 

13.45 Orkes Sjaiful Bachri: 14.00 

18.30 
Taman Harapan Bangsa, 19.49 Rin-   ka A Tjong dapat mempertahankan usan, Sastra, 20.15 Petikan, piano , 

namanja terhadap Suharto jang da-| tunggal: 20.30 O.K. Persegam: 21.30 
lam pertandingan itu hanja kalah na-| Motjopat: 22.10 Motiopat dandu- | 

tan), 23,30 Tutup. 

ONG TIK DIWAN MENING- 
GAL DUNIA. 

Setelah menderita penjakit 3 bu- 
lan laman/a, maka Senin malam 
bl. sdr. Ong Tik Djwan,  spil 
gari Ta Chung Sze Semarang jang 
pernah membelakan bendera Hwa 
Nan telah menutup mata dirumah 
sakit Tiong Hoa I Wan Semarang, 
Ia berusia 29 tahun dan  mening- 
galkan 4 anak. Hari kuburnja dite- 
tapkan Kemis pagi djam 8  berang- 
kat dari T.H.LW. menudju ke tanah 
kuburan. Meninggalnja sdr. Ong su- 
dah tentu terasa diantara kalangan 
para pemain/penggermar sepakbola 
di Semarang. Semoga arwahnja da- 
:pat tempat jang baik didunia baka. 

TA CHUNG SZE KALAH 
1—49. 

- Dalam menghadapi kes. Pendidi- 
kan Djasmani Angkatan Darat Tji- 
mahi, ternjata kes. Ta Chung Sze 
Semarang dapat dikalahkan dengan 
angka 1—0, Pertandingan tadi  di- 
langsungkan Senin sore dilapangan 

Stadion Semarang. Goal satu2nja itu 
tertetak dalam babak kedua. Meli- 
hat djalannja pertandingan itu, ter- 
njata kedua belah fihak tidak  da- 
pat  menundjukkan spelkwaliteit 

baik, bahkan sedikit mengetjewakan 
para penonton. Dalam babak perta- 
ma fihak TCS banjak dikurung, se- 
dangkan dalam babak kedua kekua- 
tan dari kedua belah berimbang. 
Sore ini gilirannja kes. Garnizoen 
Semarang lawan kes, Angkatan Da-   rat dari Tjimahi. 

s 

ngatakan: Een slechte  generale 
repetitie brengt cen geslaagde op- 
voering” “(Latihan jang  djelek 
malahan membawa hasil pertun- 
djiukan jang bagus). Mudab2-an- 
lah. Mesin jang rusak dapat djuga 
dibetulkan kembali. 

Djam 9.45 kita bertolak dari 
Kemajoran dengan hati jg masih 
agak ragu2. Untunglah tak ada 
gangguan apa-apa. Djuga kondi- 
si para pemain tjukup baik. Tak 
ada jang mabuk udara. Malah 
deru pesawat ,,Merpati” ditambah 
Irama dengkur tidur njenjak ber- 
Saut-sautan. Udara sampai diatas 
Kalimantan Barat bersih hanja 
berawan ketjil2 berlalu. ' Peman- 
dangan pulau Kalimantan tak ba 
ajak variasinja, hutan, hutan, 
hutan sekali lagi hutan belukar 
jang belum ' terdjamah tangan 
manusia. Hampir dekat Labuan, 
udara berawan tebal: hudjan tu- 
run djuga diseling sedikit guruh. 
Untuk menghindari hudjan, ter- 
bang dipandjatkan sampai 13.000 
feet (3975 meter). Diam 15.00 
waktu Labuan (atau djam 14.30 
waktu Djawa) ,,Merpati” menda- 
rat di Labuan Airfield. Labuan 
terletak di sebuah pulau ketjil di 
Pa Kalimantan Utara djadja- 
an Inggris. “Tampak  banjak 

lobang2 bekas pemboman  Dje- 
pang dimasa perang jang belum 

pula dari rasa chawatir. 

an revolusi kampung Bathik di ba- 
kar Djepang. ' Apa benar tuan?” 
Saja mengangguk bertjampur heran, 

Heran bahwa diudjung pulau Kali- 
mantan masih bertemu  djuga dgn. 
orang sekota. Ig muda bernama 

Masimin, asal dari kampung ' Buri- 
tan Pekalongan. Kini bekerdja di 
Labuap airfield. Dia pun  sebenar- 
nja ingin pulang ke Pekalongan, ta- 
pi bagaimana  nantinja. Apa pasti 
dapat pekerdjaan? $ 

Setelah selesai isi bensin, Merpati 
berangkat lagi. Terus menudju ke 
Manilla. Udara diluar mulai meng- 
gelap. Mendjelang djam 20.00 (Ma- 
nilla time) ,,Merpati” mulai mela- 
jang2 diatas kota .Manilla. Dibawah 
tampak 'lampu2 beraneka warna 

berkedip2 1000 warna, ibarat pasar 
malam. Perasaan mulai lega. Setc- 
lah berputar2 sedjenak diatas Ma- 

nilla airport, kapten Vonck koman- 
dan convair ,.Merpati” mendaratkan 
pesawatnja dengan tenang dan se- 
lamat. Happy landing. Sri Paru 
Alam terus turun, ditangga disani- 
but oleh anggauta2 kedutaan kita 

di Manilla day sementara angganta 
panitya 2nd Asian Games. Perhatian 

pers tjukup, terutama karena jg da 
tang sekali ini roribongan basket 
dengan dipimpin sendiri oleh chef 
de mission team “Indonesia, Sri Paku 
Alam. 

Manilla mewah, tapi 
mahal. 

Memang basket populer di Manil- 
la. Disini pula letak harapan Pilipi- 

na. Soal ini akan saja tjeritakan 
nanti. Sementara urusan douanz sa 

23 . rs “1 « 
ngat lantjar. Kita terus dibawa ke 
hotel, sedang pemain2 langsung di 
hantarkan ke Asian Games Village 

di Ouezon City, 30 km dari kota. 
Kami sendiri oleh press-atache kita, 
sdr. Wijarto dihantar ke Paim 
Spring Hotel. Setelah terbang seia- 
ma lebih 9 djam, achirnja dapat ki 
ta mengasohkan badan: mandi air 
panas dan dingin tinggal pilih, ka- 
mar bersih accomodatie tjukup. Me 
mang Manilla kota mewah, tapi ma 
hal: semalam 15 pesos “alias “7742 
dollar, tanpa makan......... 

Begitulah kita melihat kota 
Manila, jg djalannja lurus2 lebar 
lebar, mobilnja taxi paling djelek 
Stadebaker, warung Cocacolanja 
dipelbagai sudut, disamping danc- 
inghail dan toko2 jg mentereng: 
bahkan karena melihat segala ge- 
merlapan itu, lebih mendekatkan 
hati kita kepada Djakarta, kepada 
Indonesia. Djangan kearah itu 
kemadjuan Indonesia-ku !!! 

Rumah2, gedung2 jang selalu 
bersusun empat lima itulah jang 
menghiasi kota jang amat terik 
ini. Toh atapnja semuanja- dari 
zink. Begitu djuga rumah2 raha- 
jat djembel jg ketjil2, tetapi selalu 
diatas pal seperti rumah2 kita di 
Sulawesi, atapnja selalu zink dan 
panasnja setengah mati. 
INILAH SEBAGAI pembuka- 

an tjerita Manila, untuk segera 
Kita pindah beromong mengenai 
Asian Games Village, jg letaknja 
30 km dari kota. Atau Solo— 
Sragen, atau Semarang—Kendal. 
Tuma meskipun djauh dari kota 
Manila jang berada ditepi pantai 
atau pelabuhan itu, disepandjang 
djalan memang ada pemandangan 
rumah2, toko2 besar. Dan sawah 
kering, diantara rumah2 ' rakjat. 
Viltage-nja sendiri sangat luas, 
jakni kompleksnja'sekolah2 tinggi 
pelbagai matjam pakultet, Me- 
mang jang dipakai sebagai asrama 
ialah asrama2-nja mahasiswa, jg 
bagus sekali. Kamar2-nja bersih, 
air tjukup dan peralatannja serba 
elok. Tjuma zonder...... 
gaiung, meskipun kertas sangat 
tjukup (ctosetpapier). Pada hari 
Rebo pagi itu dilakukan upatjara 
penaikan bendera dari negara2 
beserta. Djumlah anggauta Asian 
Games ada 18 negara, tetavi jang 
datang 14 negara, jakni Afghanis- 
tan, Hongkong, Indonesia, Pa- 
kistan, Dijepang, Israel, India, 
Birma, Thailand, Ceylon, Korea 
Selatan dan Tiongkok Taiwan. 
Dengan Filipina sendiri sebagai 
tuan rumah. 

Tiap bendera dikibarkan di- 
ikati dengan lagu Kebangsaannja 
ig dibunjikan oleh Musik Tentara 
Filipina dan semua peserta me- 
nundjukkan hormat. Upatjara ini 
sangat sederhana, tetapi berarti. 
Szjang sekali regu Filipina sendiri 
be.um berpakaian resmi, sedang 
jang lain2-nja sudah berpakaian 
resmi. Paling indah ialah dari Die 
pang dan India. Tjuma paling se- 
n2ng kita saksikan regu Indonesin 
jang correct dan tidak sedikit 
djumlahnja. Bendera dikibarkan 
oleh masing2 Kepala Rombongan, 
hanja Indonesia dan Dijepang ig 
dikibarkan oleh para atlitnja. 

Mengenai tempatnja, Asrama ini,   tertutup sama sekali, hingga 
waktu pesawat terbang taxidn me 
hudju ketempat pemberhentian, 

(sekali-kali terasa lapangan ig tak 
rata ini. “Labuan - kota minjak 
djadjahan Inggris tak seberapa 
besarnja. Panasnja bukan main. 
Mendadak waktu kita enak2 me- 

nunggu kapal terbang mengisi ben- 
sin, duduk2 menikmati  sedjuknja 
coca-cola di airport-restaurant, kita 
didatangi oleh dua orang, ig satu 
sudah agak tua, jig lain masih mu- 
da. Melihat badju batik kita, serta 
lentiana Bhineka ig tertjantum di 
dada, bertanja jg tua: ,,Tuan, saja 
pak Karjo dari kampung Bathik Se 
marang. Saja pergi kemari bersama 
romusha di djaman Djepang di ta-! 
hun 1943. Katanja waktu permula-k dari Manila hari pertama, 

meskipun rumah2nja mentereng, te- 

tani tetap panas sekali, seperti ru- 
mzh2 ditengah sahara belaka, kare 
na pohon2 tidak ada sama sekali jg 
m'mutari asrama2nja. Kalau ada, 
ketjil2 dan tidak ada jg rindang, ka 
rena panasnja. Disepandjang djalan 
ig menudju Village agak teduh, se- 
beb “disini tertanam berdjedjer po- 

hcen trembesi, persis seperti. jg di da 
pstnja djuga di djalan Kalisari atau 
Kenarisari Semarang. 

Waktu sehabis 'upatjara kita me- 
nengok asrama putera dari Indone- 
sia ini, mereka semua kelihatan 
ricng-gembira, sama bernjanji2 dan 
m.nari2, meskipun disampingnja se 
lai ada air-es. 

Begitulah kesan  selajangpandang 
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| pangkat 

PN g of the North “Atlantic Treaty 
| Organization (Dewan Pertahanan 

| belum mempun 

| Hangan2 
. Istaf, dimana mereka sedang me- 
'Haksanakan rentjana2 jang dibuat 

— /Poleh' opsir2 

» Isurat2-kabar. 
Ita NATO, ketjuali Eslandia jang 

'jrang, dan Luxemburg, jang hanja 
"| mempunjai satu brigade. 

“sudah mendapatkan 

fdjaran2 disitu. Kini angkatan ke- 

aftjahkan. Tiap2 anggota harus lan 

   

  

|rantjis. Peladjaran2 

Opsir2 Tin 

   

an dari opsir2 NATKX jang 
kolonel atau pangkat ses 

empunjai pangkat “diplomatik 
| murid, tetapi 'anggota. 

: Masing2 anggota “dipilih oleh (dapat memahaminja............ 
. |Pemerintahnja | untuk mengikutif Pada pagi hari spesialis2 mem- 
-#peladjaran2 pada Defence Colle- Fberikan 'peladjaran: “diwaktu 'pe- 

NATO). Kebanjakan dari mereka 
1 Ni nama terkenal. 

| Mereka hanja baru terkenal dika- 
sendiri dan diruangan2 

dengan nama: ! | 5 jairg 
biasanja terlihat - dihalaman satu 
si Namun demikian, 
mereka mewakili negara2 angoo- 

tidak mempunjai angkatan pe- 

Lebih dari 200 opsir tinggi kitu 
$ idjazah me- 
reka. Semua laki2: hingga seka- 
rang belum ada seorang perempu- 
an dipilih untuk mengikuti pela- 

lima sedang beladjar. : 
Soal bahasa dapat pula dipe- 

tjar berbahasa Inggeris atau Pe- 
dan konpe- 

rensi2 segera bersamaan waktu 
diterdjemahkan dengan memper- 
unakan ,.earfone”. Tetapi ka- 
ang2 Inggeris harus diterdjemah 

tol ah-Peran: y Ni: 

gi Sekutu Men 
Diri Untuk Peperangan Jl 
(ban NATO Tjiptaan Eise 

paha Ton, Dat fatihat   

    

ole Militaire sebagai pemba 
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a Ban ata Tek 
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tang mereka membentuk panitia2 

soal. Soal2 ini beraneka warna 
kali dan meliputi pembuatan ren- 
tjana anggaran belandja sampai 
kepada kesukaran2 taktik artileri 
di Junani. AN 

Tudjuan pertama adalah untuk 
memberikan pemandangan dan peng 
lihatan kepada masing2 mereka ten 
tang soal2 jang dihadapi oleh nega- 
ra masing2 jang mendjadi anggota 
NATO serta soal2 jang dihadapi oleh 
bagian2 lain dari ketentaraay daripa 
da bagian sendiri. Dengan demikia 
mungkin tertjapai suatu standard ber 
sama, sehingga memudahkan kerdja 

masing2. 
Djuga peladjaran2 praktek diberi- 

kan, dengan berkundjung kepada tem 
pat2 dimana terdapat bahan? untuk 
studi diatas lapangan industri atau 
militer. Ketjil tetapi perlu adalah pc 
kerdjaan dirumah jang berupa meng 
hafalkan semua singkatan2. Kadang? 
membingungkan adalah bahwa sing- 
katan didalam bahasa Inggeris terpu 
tar balik dengan singkatan didalam 
bahasa Perantjis. Singkatan Inggeris 
umpamanja adalah EDC dan NA-   kan djuga kedalam bahasa Ingge-   

   

dras dalam perdi a kembali 
ke New Delhi, Nehru hari “Senin 
mengatakan bahwa Konmperensi Co- ! 
lombo jang barus itu “tidak 
dapat disangkal merupakan suatu 
peristiwa jang unik” Ia " menam- 
bahkan, lepas'dari ' pentingnja da- 
lam sedjarah, konperensi itu menun- 
djukkan kenjataa 
san2 mengenai Asia hendaknja dja- ! 
ngan diambil oleh orang2 lain de- 
ngan tidak berhubungan dengan ne: 
gara-negara Asia. 

   

     

Selandjutnja ia mengatakan: ..Ki- -menjaingi 
ta mengakui bahwa negara2 Besar 
di Eropa dan Amerika sangat me- 
mikir-mikirkan “pada 'masalah2 pen- 
ting jang bogapgan “dengan ma- 
salah (perang atau dimai. Akan te- 
tapi mereka harus .merigakui djuga 
bahwa kita mempunjai kepenti- 
ngan jang sama dengan masalan? 
itu djika 
Asia”. 

hal ini bersangkutan dgn. 

» 

ngha n 
waktu menghadapi 
as, Hariandja 
sudah 
lah laa Ha 

  

bahwa keputu- 

| 'berani membuka dengan g2 — 84 
" baru2 ini di Tegal memang ada ala- 

1 sebenarnja pembukaan g2 — “4 
'an makan umpan pion g4 ini, ke- 

| kalau lawan mendiamkan “ sadja, 

     

  

   

ris. Kalau seorang guru Norwe- 
gia sedang memberikan peladja- 
ran dengan memakai bahasa Ing- 
geris, ymaka lagunja itu harus ,,di 
terdjemahkan” dulu kedalam la- 

  

la -djaga mengatakan bahwa apa 
sad'a jang telah dilakukan di Co- 
lombo hal itu tidak ada jang dila- 
kukan dalam semangat jang hendak 

Konperensi  Djenewa. 
Akan tetapi malahan dengan mak- 
sud untuk membantu mentjari pe- 
njelesaian bagi masalah2 jang kini 
harus dipetjahkan oleh Konperensi 
D'znewa itu. 

Achirnja ia sekali lagi - mengula- 
ngi, hendakn'a mendjadi djelas se- — dan Fi Mama ae 
kali bahwa langkah pertama " jang bian Tarbao “perang atom | harus diambil ialah gentjatan sen- “seringkali dilakukan. : $ 4 
Cjata di Indotjina. (Antara). 

14 ag 5d 

Bahaja Atau 
Bahagia" 

&
 

ti
 

jang dibuatnja sendiri. Namun 
ari Djakarta jang terkenal ku 
bukaan ini sebab Hariandja 

finale, seandainja pun ka- 

Pdl-b3! En 2 
“Hitam : Soetioso (Djakarta) 

Putih: L. Hariandja (Se- 
“'marang) Hitam: Soe- 
tioso (Djakarta) 

                

   

        

1. g2—g4, d7—ds$ 2. MfI 
"—g2, Mc8xg4? (Ah, pion 
jang tjantik mungil, silau 
mataku. Lebih baik 2..... 

AT). 3 024, Rp3 
f6 4. Pdt—b3!, Mg4—58 
(Ini membuktikan kalau 
pukul pion g4 itu “tidak 
baik) 5. c4xd5, Pd8—d6 
(Kurang tepat, lebih oaik 
87—g6) 6. Kb1—c3, a7 
—a6 7. d2»—d4, g/—p6 

Kan, bahwa" ummat Kristen di Su- 

CED dan OTAN. 
Sekolah ini adalah hasil pikiran 

Djenderal Dwight Eisenhower ke 
tika ia masih mendjabat Pangli- 
ma Tertinggi Angkatan Sekutu di 
Eropa. Ahli2 berpendapat bahwa 
tidak ketjil sumbangan sekolah 
itu untuk mempertinggi mutu ten 
tara Pakat Atlantik, baik didalam 
praktek sekarang maupun dida- 
lam peperangan atom dimasa jg. 
akan datang. : 

Suatu tjontoh  kemadjuan itu 
adalah ketika diadakan latihan 
jang meliputi angkatan darat, 
laut dan udara dan disuatu dae- 
rah Juas jang melebar dari Ame- 
rika Serikat, Kanada, Eropa Ba- 

- Oleh karena latihan2 angkatan: 
udara serta “tatihan2“ “menembak 
meriam memerlukan lapangan? 

jang luas dan lautan jang tidak 
banjak dilajari kapal, fatihan2 
itu kebanjakan kali dilakukan di- 
tanah tandus Afrika "Utara dan 
sepandjang Laut Tengah di Afri- 
ka Utara. : 

Seorang djurubitjara mengata- 
kan, bahwa maksud latihan2 itu 4 
bukamnja “suatu nudjuman ai- 
mana peperangan akan dilakukan | 

untuk memberikan latihan seba- 
njak2nja kepada ketiga bagian 
angkatan perang dan kepada ang. 
gota2nja dari jang paling rendah 
sampai jang paling tinggi. : 5 

4 AR 2 

Ummat Kristen 
Sumatera Utara 
'Menghendaki Diperta- | 
hankannja tantja - Sila 

MR. TAMBUNAN jang diser- 
tai oleh Dr. Le mena dan bebera: 
pa anggota Dewan Pimpinan Pu 
sat Parkindo jang setelah “Selesai 
kongres Parkindo se Indonesia di 
Medan mengadakan  kundjungan 
keberbagai tempaf ” di Tapanuli 
Utara dan telah tiba kembali di 
Djakarta dalam memberikan ke- 
sah 2tija “pada ,,Antara”, 'menjata- | 

matera Utara pada umumnja dan 
Tapanuli pada chususnja ingir 
bertemu i 

   

  

era 

sama antara tentara2 dari "negara 
p 

TO, singkatan Perantjisnja berbunji | 

dikemudian hari, tetapi semata2 “Pangeran 

| Lk Ua     2.23 

  

Ka SN AE 

    

   

          

   
   

   

    

    

   

  

Dengan bendera ditangennia kelihatan dalam gambar ini wali-kota Soedi 
|"o sedang mengutjapkan sumpah pandu, waktu beliau diangkat mendjali 
komisuris daerah dari erpanisasi kepanduan di Djakarta. Wakil2 dari se: 
lurdh organisasi. kepanduen di Djakarta hadir dalam upatjara peniur- 

: Kp BEN Aan pahan ini. j 

  

Sunan Mulai Beladjar 
Bulan September Nanti 
Dewan -Keraton Dibentuk Diketuai 
Oleh Koesoemeojoedo —Atmodiningrat 

Tak Djadi Ke London ' 
NET. 4Otek Wartawan Sendiri) 

SITUASI POLITIK YANG MELIPUTI Kraton Surakarta — 
baik sedjak peristiwa anti 'Swapra dja maupun sedjak adanja surat 

dari Pangeran Surjokusumo jang bersifat andjuran agar Sri Sunan 
ke-XH turun tachta — berangsur-angsur mulai mendekati kedjer- 
nihan suasana. Dalam ihwa peristiwa ita tidak lagi merupa- kan ,,api dalam sekam” melainkan satu demi satu diadakan penje- 
lesaian. Menurut keterangan2 jg diperoleh wartawan tuan dari ka- 
langan jang bissanja bisa dipertjaja, sekarang ini Sunan Paku 
“Buwono ke-XII telah menerima baik tawaran peme€riitah “intuk 
beladjar lagi. 

1 

  

    - 

Kesediaan Sri Sunan ini memang 
merupakan kesanggupan jg dinjata- 
kan kepada Pemerintah pusar seka- 
bis perkawinan “adiknja Sunan, jak- 
mi Sekar Kedaton dapat Mr. ' Atino- 
diningrat (langsungnja — perkawinan 
tgl. 27 Pebruari 1954). Mula2 di be 
ritakan bahwa Sunan akan berang: 
kat Djakarta pada tgl. 3 April 1954, 
tetapi karena sesuatu sebab, maka 

Utk Indoktrina- 
si Di R.R.T.? 

Dari Singapore Pulang 
Ke R.R.T. 

   

             

  

   

  

       

    

   

Pakan menerima rata2 Rp 2 

| luarkan 

e 

“hadiah berdjumlah 500: 

:I.. Dalam hubungan dengan Hadiah 
"Lebaran ini, seterusnja “didapat ka- 
bar, bahwa seorang anggauta DPD 
Prop. Djawa “Tengah tgl. 4/5 telah 
bertolak ke Djakarta untuk mene 
mut Pemerintah Pusat: "Dan akar 
meminta pendjelasan lebih landjut 
apakah Hadiah Lebaran itu 'beriaku 
djuga bagi anggauta2 DPD 'daeru! 
Otonoom, jg selama ini gadjihnje 
merupakan honorarium......... 1 

Sektor perburuhan parti- 
“kefr. 

Sementara 'itu dari lain kalangun 
diperoleh keterangan, bahwa menu 
rut taksiran kaum pengusaha Parti- 
kulir akap mengeluarkan kira2 lebii 
besar djumlahnja daripada jg di ke: 

| oleh. Pemerintah, sebal 
djumlah buruh partikulir ada iebih 
banjak “diseluruh “Tidonesia. — Kaia 
ngan tsb menjebutkan angka Rp 
500-000-000,— “jg akan dikeluarkan 

oleh Madjikap untuk keperluan Le- 
baran bagi buruhnja. 

Tani dan Restitut'e pa- 

mengeluarkan “uang. Pendeknja sc- 
tjara tradisionil mereka membeli pa 
kaian untuk anak bininja, dan per- 
belandjaan lain2. Untuk keperluan 
Lita, umumnja para'petani telah mem 
| punjai simpanan 

Tiap Bulan 1000 Pemuda | keperluan Lebaran. Djumlah simpa- 

dirumahnja' ma- 
sing2, jg memang: ditjadangkan utk. 

nan dari petani jg akan dikeluarkan 
untuk keperluan “Lebarar nanti, di 

  

TANG: Lim Pitt Giam, Lim' Piet 

      

   
garis d sangat lemah ah 
Kh5—-47 Th 343 
&7 1S. Bfi-di, O— 

Ban aa 7 "27, 
Bel Xc7, f7—f5 (Hitam sudah 
kompensatie) c3!, 4 di 
Tidak, me at 

  

” 

paikan lewat pos 
1. Sdr. Kapt. Fr. 

Stamboek 11191 Bn. 
tert. AV, Ana 

Tak lain kami ,utjapkan selam 
Hasil nilai dari tahun jl, kami s: 
paikan pula kepada: — 

1. Sdr. Goenadhi, Djl. 'Kesatrijan 
Kulon D/10 di Magelang (nilai 58): | 
2. Sdr. Diojosoewignjo,  Djomblang 
Perbalan 810 di Semarang (nilai 57). 

Djawaban jang betul no. 6 dan 
no.7 kami terima dari: 
SEMARANG: A. Njaman, R. 

Soebardjo, Djojosoewignjo, Nur 
Hidajat, Oen Khik Kiong, Soe-!| 
tandar, Fr. N. Baroes, R, Soepar 
man, R. Ibnoe Soeparto, Liem 
Boen Kwan, “Salim Soepradi, | 
JOGJA: F. Abd. Gahie, Ach. 
Rahardjo, Sudarna, KARTASU- 
RA: E. S. Hadiwasara, "SOLO 
(Modjolaban): Kasdiopranoto, BA 

    

   
   

   
     

      

    

      

   
   

   

  

   
   

     

        

    

   
    

    

    

  

(Dengan antjaman masuk ke Bc7) 

epit dan dengan zet ini ia mentjari 

.tjomurti, KENDAL: H. Ridwan, 

a Paaa Derap beri alamat), KUTO 

Vo. | SRAGEN: Soenardi, R. Sarwono, 

  

.LSarno, 

mana istilah N dan P seperti tsb. da 

(terlambat). 8. e2—e4!, 
Pdo—b6 (Serba susah, 
kembali ke d8  mendjadi 
non-actief), 9.  Pb3xb6, 
€7xXb6 (Karena zet ini, 

4—e5!, Kf6—hs 11. Kgl—e2, 
ET, Mc8—d7 14. 0—0, Mf3— 

(Bagus dan djangan . Mf4x g3 Pa se 
“C8 20. Bdi—ci, Bc8xc7 

Mg3—h4, Kd7xe5 (Putus asa? 
jam pula dengan Kb$xX) 24. 

c7 26. Kb5xc7, Bf8—c8 27. 
tiga opsir putih akan lebih aktief 

d5 Rg8—g7 29. Kc7—e6-H( 
dengan segera sebab mat dalam 

Sioe, MAGELANG: Goenadhi, 
S. B. Rahardjo, R. Soerosewoko, 
R. Soemewo, Suparno, R.M. Pon 

R. Sunardi Tjarjohartono, TJI- 
REBON: Masduki, Moch. O. 
Wigenapradja, R. Goembara Soe 

RDJO: Notopawiro, S.M. Soe- 
padmo, PURWOREDJO: R. Ris- 
tanto, Soebroto, K. Hardjopawi- 
, PURWODADI: R. Moh. 

at, BLORA: Tjie Eng Siang, 

  

'R. Soetadi: SOLO: Halim Husin. 
Madjarno Boediwirjo,  Sardjimin, 
Purwodawung,  Sadikun, Wisnu 
Barata, M. Sentot, Srioso,. Sastro 
sumarto, Moh.  Sadek  Johri, 
'Moch. Chamdi, Wela Sutrisna, 
Slamet, PEKALONGAN:  Thio 

'Oci Siang,, SALATIGA: R. Abd. 
Kadir, WIROSARI: S. Adisabro 
to, PURWOKERTO:  Dharsono, 

KUDUS: R. Bambang 
Soelistijo. 2 

' Surat2 kepnda/dari Redaksi: 5 
Sdr. Ahd. Ganie di Jogja: Dari 

lam madjalah ,.Djojobojo”, kami ti 
dak tahu. - 5 

Sdr. Sarno di Purwokerto: Biar: 
pun orang jg tinggal djauh dari kos 

'ta, dapat mendjadi anggota Pertjasi 

Tea AE Dan djadi. -Mr.Atmodiningrat 'masih sun amat tinggi (hingga 2096) dalam 

| sulitan2 tersebut. . 

tjasila. Demikian Mr. Tambunan, jg. 

| mat Kristen di Sumatera Utara itu 

Mereka ingin sekali mendengar ke 
djadian2 di Sulawesi Selatan jaitu, 
apakah jang telah didjalankan ' Oleh 
partai untuk mentjegah  terdjadinja 
peristiwa jang menjedihkan dap tuin- 
dakan apakah jang telah dilakukan 
oleh pemerintah untuk mengatasi ke 

Ummat Kristen Sumatera Utaru 
pada umumnja dan Tapanuli -pada 
chususnja menghendaki tetap” diper- 
tahankannja negara "R.I. “sebagai 'ne- 
gara nasional jang berdasarkan Pan- 

selandjutnja menjatakan, bahwa um-. 

sangat menjesalkan  kebidjaksanaan 
pemerintah, dalam 'hal- ini, Menteri 
Kehakiman, karena dalam panitia 
pemilihan Sumatera Utara tidak ter- 
dapat seorang Kristen, pada hal me- 
nurut kenjataan di Sumatera Utara 
djumlah. ummat "Kristen tidak 'sedi- 
kit. 

nan dinjatakan, bahwa perekono- 
mian, di Sumatera Utara pada 
umumnja dan Tapanuli pada chu 
susnja sangat mundur, disebabkan 
karena buruknnja lalulintas jang 
La sekarang ini belum diper- 
baiki, misalnja djarak jang djauh 
nja Lk. 48 Km. antara Sipirok | 
dan Ka melalui Pahae di- 
perlukan 5 

rena 

“Lebih Tandjat oleh Mr. "Taribu | 

mata-uang Hindia-Belanda kepada 
'dana-pensiun, 'jakni dengan koersrja 
jang sama dengan uang Belanda: se- 
dangkan kini pensiun mereka “diba- 
jar nominal dengan rupiah” 

di Solo bersama isterinja dan niat 
keluar negeri sudah tidak ada 
sama sekali. ' 

“ Menurut rentjana semula Mr. 
Atmodiningrat sehabis "kawin 
'akan bekerdja kepada ' kedutaan 
Indonesia di London. Tetapi ka- 

berhubung soal “kefuarga, 
diantaranja “disebabkan  ibunja 
Mr. Atmodiningrat jg sudah lan- 
diut sekali usianja, maka niat 
kerdja di London ini di-urungkan. 

Apakah ,,patrapan” (sematjam, 
hukuman) jg didjatuhkan Kepada 
Sekar Kedaton berhubung dia 
dianggap melanggar adat Kraton 
akan direhabilitir ? Konon, soal 

3. Apakah Pemerintah tidak “se- 
pendapat dengan penanja, banwa da 
na-pensiun ,:Zuster-Maatsehappijen” 
itu setjara demikian mengambil ratu 
san persen keuntungan dari kaum 
pensiunan kita, jang dengan demiki 
an-dalam usianja jang sudah Tandjut 
didjerumuskan dalam djurang ke- 
sengsaraan? : 

4. Apakah Pemerintah tidak ce 
pendapat, dengan penanja, bahwa   '.patrapan” terhadap Sekar Keda- 

ton itu akan mendjadi pembitja- 
|raan dalam Dewan jg mengurus 
soal2 Kraton. 
.Lain berita jg kita peroleh menga 

takan, bahwa “baru2 ini di Kraton 
Surakarta sudah dilangsungkan dju- 
menengan (sematjam pelantikan) li: 
ma orang mendapat gelar Pangeran. 
'Mereka itu adalah 4 orang putera 
almarhum Sunan P.B. ke-X dan se- 
orang putera P.B. XI, Djumenenzan 
Pangeran ini tidak ada sangkut 
pautnja dengan akan kepergian Su 
nan ke XII, melainkan hanja meng- 
ikutnja saluran kebiasaan2 jg. lazira 
berlaku lingkungan Kraton. 

setjara demikian negara kita ditagi 
asik   jam naik jeep, Dje- 

ritan djiwa penduduk Tapanuli 
terutama ialah mengenai perbaik- 
an dialan2 dan djembatan2. De- 
mikian Mr. Tambunan, 
  

potongan ” peladjaran2 dari harian? 
dan dibuat mendjadi buku. Ini ber- 

Sdr. Lim Pitt Giam di Batang dan 
lain2 penanja: Dati djawaban jg ma 

pi nama2 pengirim dan djuga djawa- 
ban jg betul tetap “kami tjatat' dan 
pada waktu jg tertentu akan kami 
"umumkan siapa2 peminmat2 jg “setia   setjara perseorangan. Latihan jg ter   baik, peladjarilah dari buku2 atau 
dan siapa2 jg (banjak) betul mendja 
wabnja, 

manfaat untuk latihan perseorangan. ' DUNG PATENT DJERMAN— 

suk dan betul kami undi, habis. Ta- |j.I telah meratifikasi persetudjuan2 

Dalam pada itu didapat kefera: 
ngan, bahwa kalangan Kraton tidak 
akan memberi reaksi terhadap adas 
nja gerakan2 Anti Swapradja jg be- 
lakangan ini kelihatan dihangatkan 
kembali. 

PERSETUDJUAN PELIN- 

DJEPANG, 
Parlemen Djerman Barat Djuny'a! 

antara Djermapn dar Djepang untuk 
melindungi 'patent2  Djerman. De: 
agan demikian, mamka ,dihapusklah 
pembatasan2 atas hak2 patent' Djet- 
man, jang mulai dilakukan ketika za 

man perang j.l, itu, 

  
serdudu2 Philipina dikubur disitu, 

Tmentjukupi itu 'SOBRI menghenyaki 

|ViK. memperbaiki nasib kaum pen- 

  

Njonja Magsaysay, isteri dari Presiden Philipina kelihatan dalam gambar 
ini sedang meletakkan karanean bunga disuatu makam pahlawan, dimana 5 

jang dalam perang dunia jl. telah me- 
ngorbankan djiwanja dalan mempertahankan semenandjung Bataan. 

  

tetap atau Buruh Harian, tanps 

  
i 

  

ng Rp 865-000.000 Akan ,.Ser- 
-—ee | bu” Pasaran Mendje- 

lang Hari Lebaran 
Pemerentah Sadja Akan 'Kelaarkan Lk 
Rp 100.000.000 — Midjikan Partikelir/ 

1. Lepaskan Lk Rp 500-000:000 
| — Oleh 2 Beritawan Sendiri — 

' SBERKENAAN DENGAN" keputusan Kabinet tentang pem- 
berian Hadiah Lebaran, wartawan kita “memperoleh keferangan 

| dari Tenak aan bersangkutan, bahwa untuk pemberian Hadiah "itu 
(Ibagipegawai2 Negeri sipil diseluruh Indonesa akan — dikeluarkan 

| uang kira-kira Rp. 100.000.000.- Dalam » pada “itu diterangkan, 
bahwa taksiran tsb. didasarkan 'atas perhitungan tiap pegawai 

00.— dan berarti jang akan menerima 
1 Orang “pegawai, “Petapi fihak tsb. beam 

dapat menerangkan dengan pasti, berapa djumlah pegawai 
sesungguhnja jg akan menerima Hadiah Lebaran itu. 

jang 

Hari.1 Mei Di 

Tjechoslovakia 

Hari Kemenangan Dila- 
pangan Produksi 

HARI 1 MEI @rijakan de- 
ngan gembira di Tjekoslowakia, 
Didaerah Ostrava, pekerdja2 tam- 
bang2 batubara melaporkan “bah- 
wa 'segala tambang didaerah tadi 
telah berhasil menepati angka-ren: 
tiana produksi untuk bulan April, 
ja, malahan lebih banjak lagi dari 
apa jang ditetapkan, jaitu .terbi- 
tang mulai 1 Djanuari 54 296.906 
ton lebh banjak daripada apa js. 
ditetapkan. Angka2 tadi 'dilapor- 
kan ketika arak2an demonstrasi. 

Rakjat  pekerdja ' Bratislawa, 
ibukota Slowakia, dalam demon- 

pertama didaerah tadi telah didi- 
rikan. kembali 109 buah pabrik. 
Penghasilan industri Slowakia me 
ningkat 412 kali djika dibanding- 
kan dengan 1937. 

“3 

rs 

  

  
Suatu tangga jang berputar2 (wentel- 

trap) dalam gedung jang baru dari 
djawetan padjak di Wiesbaden, seka: 
rang oleh orang2 disana telah diberi 
nama ",sekerup  padjak” (de “belas- 
tingschroef). Tetapi djawatan padjak 
dalam hal ini mendjawab bahwa pein 
buatan gedung jang 'besarsdan me- 
dern- ini dimaksudkan untuk menghi- 

langkan perasaan bahwa  padjaklah 
jang selalu menjebabkan rakjat men 

derita." 

  

Buruh Polandia laporkan 
kenaikan2 produksi, 

Hari 1 Mei di Polandia telah 
d.rajakan ' dengan  demonstrasi2 
besar2an di Warsawa,“ Staline- 
srod, Lodz, Wroclaw,  Poznan, 

djak. strasinja membawa spandoeken jg Gdansk, Sezecin dil kota : pada 
Mengenai Lebaran ini dapi| mengumumkan bahwa 'selama ta- hari itu kaum pekerdja, petani 

kaum tani merupakan waktu “uniuk hun-tahun Rentjana 5 tahun jang dan tjerdik-paidai- imelayorkan 
bihwa mereka telah memperoleh 
kemenangan2 dilapangan ' produk- 
Si industri dan pertanian. Malam 
herinja diadakan  pertundjukan2 
untuk umum. 

  

Untungkah Tuan Sekali Ini? 

  
  

pakai batas 'minimum dan maxi- 
mum, karena "jg menghendaki dar 
membutuhkan itu djustru buruh dar 
pegawai rendahan: 

Achirnja diterangkan, bahwa utk. 

emberian stundjangan “ Lebaran” 
engan “sistim rata2 "Rp 200,—. se 

orang. 

HA 

kan "pula, karena kehilangan devie- 
zen dan padjak 'jagn “seharusnya 'di- 
terima oleh kaum pensiunan 'itu? 

5. Bersediakah Pemerintah unirik 
sitngambil tindakan seperlunja un: 

Siuran kita itu? 

.4 

dengan Technis 

tanda peserta "T 

i   

   
JAARBEURS 

LEIPZIG 
1954 

2 
Afgiftekantoor untuk surat-surat 

Directeur dari Braga's Import Mfij, 

18 Djalan Angkasa, Djakarta. , 

  

che Jaarbeurs. $ 

uin K. J. Tan, 

  
      
  

    BIA, 

  

8 

Pemboran Miukkarkon 2 taksir kira2 sebesar Rp 200.000.000. Rp. 1000.— 214165 301987 . 99493 156454 Sekarang didapat keterangan, bah! yk oran. : Selandjutnja Pemerintah “djuga | 383581 27854 396772 136013171474 45507 142449 353659 wa Suap ke-XII akan mulai bela: Masing Pep Dab sun Lag akan mengeluarkan uang | untuk | 264141 108201 “94360 79663274735 282031, 159193 140286 djar di Djakarta pada bulan Sep (RTS... N Anengaharkan, | pengembalian restitutie padjak ig ' 210587 243320 213336 “202032 “Senag EN tember 1954 j.a.d. Adapun peladja' bhw tiap2 bulan ada kira2 1.000 | berlaku surut mulai Djanuari '54. | 396820 130820 GAMA AI Soa0 ran jg akan ditempuh adalah Bani Pen NA Miongna meninggal Aa , uang restitutie “dibajar ' Rp. 500.— an ig SN Tr : : M2 | ' Ty a, : arti 1 222 - ani. Hani SEA “kem (onetikuti kursus2 indoktrimasi” | pemenga paran, MenesInekanti 308157 396741 199408 269062 1206984 168730 395243 186578 Dewan Pengawas Kra- (di "RRT. Keberangkatan kapal? lagi uang sedjumlah Rp 65.000. , 151396 287480 164361 3436741281104 361170 241078 104315 ton diketuai  Pakg Nai denaaa2 onghoa is 1000.— Dadi djunifah seluruknja | -”1779 47162 83236 245598/362763 49565 35173 324506 Kusumojudo. sake | ma ju ke RRT tadi biasanja pe | dari uang tsb. sebesar Ik Rp 865 330617. 262379 382132 323520 1253839 142256 “110467 207814 Se : dikabar- | nuh keg an, mereka berke-1900.000-— akan menjerbu dalam | 311607 312558 340968 150465/1783683 256924 19069 125264 kan dalam surat-Kabar ini, b lompok berdiri diatas'peladak, me | pasar2 untuk meNt Kesan 1290842 388769 300617 157702 1157608 104934 48975 CITA9 jika Sunan menir ra-. Tiongkok Baru. | pas: Na Ian IA | barang 1378470. 210486.216319 240046) 310196 2A00aL BA 1 2 , Inda pa Na ONBSOK cPATU. | bagi keperluan Lebaran. Melihat 359 TIO7SS” “999 2096231 712100 242921: 30970. 326846 ton, .maka di Surakarta dibentuk eta ak semua pemuda Tiong peredaran uang jang setiara men 94359 112755 92258 2996231 189184 226988 299490 220104 panitia jang akan mengurus soal2 |hog tadi berasal dari Singapura | Kegap nu: sedangkan barane2 307006. 115754 133072 320114| 43705 276461 125887 185268 itu. Kini didapat keterangan, bah-|gan Malaya: ada djuga jang da- | tak banjak tambahnja, — maka 1250036 320800 131971 712401110555 368703 221072 1366855. Wa mengenai urusan ad Fa (tang ”dari Indonesia, jang pergi | besar kemungkinannia bahwa bs. 1162489 125047 199235 483501 43167 337233. 278194 121553 pemerintahan Kraton .di- | beladjar di RRT. (Antara). Sa NP NN edan kai 323465 14543 409827 239313289918 391875 309557 187901 Ka en An eka kaan (122000 J2n25 Dadan agen | oat20 Bana. 22040. AngLI8 | 1 1 12 Kr : V : . 392828 249953 378368281286 282685 856 76093 
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SI KELUARGA BESAR 
Pools Prodi 

    

   

    

“Untuk petjahkan kesulitan ini, 
| aturlah pesenan : PAN 

RUANGAN KETJIL! 

  

      

  

  

   

- Telah lulus udjian Lerares : 

    

  

  
dalam Adv. Nr. 5/1606, bahwa 
lowongan pekerdjaan tersebut te- 
lah terisi dan kami menghaturkan 
terima kasih atas perhatian tuan2. 

  

      

        

       
      

     | A / 

Belajarlah dengan 

     

   
  

    

  

  

B : P sistun jang sempurna: 
Pa ILMU PEGANG BUKU (A-B)- 
Pa STENO - MENGETIK - SWIPOA - 
Ku Of BAHASA3: INGGRIS - BELANDA - 

. en FRANS - GERMAN dan KUO YU 

£ Ben 
Pe Harta Mi Mika 
KA Ka ta 

aa . Pee as “ N 

3 HOTEL OEWA & ASIA 

#. f 

En 
3 

“3 : ponTJOL 1. TELP. 1554.- SEMARANG 
£ Manan 
Be: ea ema Men aananN 

00 M.S, Rahat 

3 —. Seteran 109 — Semarang. 
e Specialist untuk WASIR (Aam- 

beien). ASTHMA, KEPUTIHAN, | 

IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 

On
a 

2 njakit. ' z 
ke: : . Djam bitjara: — 9—12 pagi 

H | wa Ban 
  

      

  

s -—— 

Sedia Matjam 
# ARLODJI e3 

untuk lelaki dan wanita, 

: WEKKER, 
# YULPEN dan 
 RADIO. 

Harga melawan, Service. 
dan Garantie memuaskan! 

“Silahkan datang di: 

TOKO ARLODJI dan VULPEN 

OEI KHOUW 
'RADIO SERVICE 

Kranggan Barat 186 - Semarang. 

  

Buah dada lembek? ? BUSTERIN 
dapat bikin segar, kentjang dan 

montok Rp. 20— EXTRA KE- 

RAS Rp: 75.— Ba 

PILL. bikin kurus, ketjilkan pe- 

rut besar, Rp. 20—  SUIRINE 
tanggung, bisa lekas bikin baik 

sakit kenfjing nier eiwit Rp 20.- - 

YITANOL: badan lembek, dingin 

K Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 

n RIGASTA: laki" nikmat tahan 
5 lama. SORGA ISTRI PILL. 

“34 Rp 20— RENA PILL. datang 

4 bulan tidak beres Rp 58.— 
2 Sakit kentjing darah, nanah ? 

Rp 20.- URUNOL PILL. tangg. 

tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 

LIS?? CERENOL PILL. tang- 

gung bisa bikin baik luka-luka, 

bengkak di kemaluan, gatal, bisul 

Rp. 20- Ban 2 3. Ba 
PILL., MAAGPILL. a ae 

- ZALEF Rp 10.- BEDAK TELOR 
24 Rp. 5,— Porto Rp. 3.— 

: Ind, Krviden THIO GIOK GIEM 
: Gang Tengah 22 — Semarang 

Agen Sem. Plampitan 22. 
: Solo:  Tjojudan 70A. 

          

1 Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 
: | Agt. Djecja: Petjinan 68. 

INI MALAM PREMIERE ! | 
REX  445-7:00-9.15 (17 tb.) 

  

, M-G-M years Pre 

| AB OVEano Lariar 

ESEYOND |: 
ROBERT TAYLOR 1.220, - 
    

  

IND 
NUI 

5 5 Dipermaklumkan kepada para pe- 
Ke lamar untuk PEGAWAI STAF di 

2. perusahaan kami jang tertjantum 

  

PARKER.. |Roman- 

  

ool ,RATNA" 
Pemimpin: Nj. SOEJA DI 

Dji. Kepatihan no. 20 — Salatiga 

Ni Th. Djaswadi | 
Diploma dari Perkumpulan Guru Sekolah Mode (P.G.S.M)), . 
Ketua: Nj. Th. E. Ama Horseja — Kawilarang, telah men- 
dapat Akte pengesahan menurut penetapan No. J. A. 5/66/5 
dalam Berita Negara R.I. tg. 17 Juni '52 No. 49. 

     

di: 5 
MEUBELMAKER 

Pandean 101 — Tilpow 1813 
Semarang. 

Eig.: Soen Bok Soen 
Terima 

  

Untuk “membangun keperluan RUMAH TANGGA datanglah 

Goan Hien Ho 

segala pesaran-pesanan 

  

Pakailah Obat Kuat Istimewa 

  

  

Pil kuat tstimewa 
Guat prang rak: laki 
lemah menajaa tuat 

Tanggung 1008 muajarao 

PER D00S Rp 20 
Bana     

  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang kurang tenaga, Badan 
lemah. Lemah sjahwat. (impoten- 
ie, Sexuele Zwakte) (Sexual 
Neakness, Lost Manhood, Ner- 
yousrness, Build Blood, Bone- 
Energy). S3 PN 

Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. . Penjakit ini 
timbul karena rusaknja 
'moreel) diwaktu mudanja. 

diwaktu malam, Keputihan di- 
waktu kentjing, Waktu kentjing 
nerasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaji dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
'smutan, “ Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 
kurus. Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaiu. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT: "ALLA- 
BOL TONIC” Obat .ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran. Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.LI. ba- 
han? istimewa tambah darah. 

Orang hamil dilarang keras 
minum obat ini! Ditanggung tak 
ada bandingannjia diseluruh Du- 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 
luruh Indonesia. : 

1 DOOS Rp. 20.— 
Sole Agent : : 

MOHAMMED SADIK JOHRI 
Keprabon Kulon 15/D. 

— S0OL9 — 
Toko Obat ,,Singapore” dan To- 
ko Obat ,,Shanghai” Pasar Djo- 
har Semarang. : 

Te Tera 

' Pembritahuan 
Selama dalam Bulan Puasa 
Rumah Makan kami tutup 

Hormat 
Rumah Makan 
DJAWAS 

Kp. Mlaju 46 — Semarang.     

    
BESOK 
Malam 

Film 

   23 

  

Kedjadian sebenarnja bukan buah'tis jg. L PRA, sig 
1 Kan Film M.G.M. jg terbesar. susah ANN aema Ry HOMURO 001m OP 2 mama 5 cm Sisa ma sa Ba : dilupa- kesean Pena Naa 0n Or:ginat ftery by abari Lor | £ “BESOK MALAM PREMIERE ban KA WARNER BROS Siri Menonat Putera 

, DJAGALA! “ 7.00-9.00 (17 th. Tjinta kasih jang tak ada tera-nja 
e 3 aa scr tiba2 mereka harus berpisah! Berapa 
P G 5 THE : lama mereka dapat berdjumpa pula! 
: Nah N pena Perasaan jang amat getir dan pahii! 

   
#ILTON « PAULINE MOORE 

AGAN ROYALOO 

Film Wild-West penuh Aksi ! 

Ini malam pengab.: Ta 9 03 th) 

  

Ini malam pengab.: 5.- 7.- 9.- (13th) 

sEverything | Have Is Yours" 

Ini Malam d.m.b. 
Vetro pole 5-72 9-47 tm) | 
Red Skelton — Ann Rutherford. 

Film Japan Bahasa Kuo Yu: .Whistling In Broo klyn'   "36 DJAGO PEDANG" 
    

  
Film M.G.M. jang paling Jutju! 

v 

tentang barang-barang Rumah 
Tangga ! 

SEKALI MUDA TETAP MUDA 

achlak 

Alamatnja : mimpi kurang baik 

3 

  

| Baru trima ,, Piringan Hitam 
II Lagu-lagu jang terbaru : Sa 

— Heart Of My Heart - Song Of Delilah 

There's A Silver Moon On The Golden Gate La 
. Twelfth Street Rag - Tani Tan Sa 
Anna - O. Mein Papa-Oh : Ta 
Vaya Condios - Adios - April In Portugal 
dan masih banjak lagu-lagu lain.” Tn 

|I- Djuga sedia Long Playing records merk : 

COLUMBIA, CAPITOL, CORAL, DECCA, H.M.V. 
dan M.G.M. dari 10” dan 12” 
Buktikanlah sekarang di: 

   

”PARADISE” record stores 
55. PONTJOL SEMARANG. 

aan senmntoomonn benenomtown       

2 

“INSTITUTE THk HOPE 
200 Randusari Gg. 1/305 Semarang. 

| MEMEGANG BUKU A: mulai Djum'at 7 Mei '54 dj. 6 sore. 
Pangkat Rp. 10 Uang Kursus Rp. 27,50 p. bl. Tempat amat terba- 
tas. Nilai Peladjaran terdjamin, dan hatsil memuaskan. (Hari be- 

h LANDA : sudah djalan 4 ploeg a 24 peladjar, NA pen Pep Ra Ul Pn: Ro 12 p!oeg a 24 peladjar). Pangkal Rp. 5 Uang Kursus: Rp. 12.50. (Senin, Rabu & Dwi diam tabah ' an 
Selalu kekurangan tempat bhb banj knja peminat. 
MENGETIK : Dapat menerima peladj. baru utk. romb. siang... me WIpIp Umum : R. C. J. SOEMARDIO: 

  

      

     

    

  

D 24 jual: : Ta : 

| VLEUGEL (Piano) 
?ALBERT FAHR” 

ELECTR. KOELKAST KELVINATOR 8 cft, 
ELECTR. KOELKAST KELVINATOR 5 «ft, 
ELECTR. KOELKAST FILCO LUXE 8 cft, 
JAYA YSKAST BARU 

Firma SIDOD ADI, Seteran 87 

  

        

Cinemas 
INI MALAM D.M.B. Gu. segala umur) 

City Concern : 
ka | 

  

3 —T—I.— »LAUT JANG MELINGKARI KITA” 
Suatu film —— dalam berwarna jang indah 
LUAR BIASA! 2 3 : tas Sela 

dengan Wo NDERS...&a: waited 
KEADJAIBAN2 — 'hree billion years to be filmedi 
dari LAUTAN - | : 
dalam LAUTAN- 
Atas LAUTAN ! 

   

   
    

    

  

Belum pernah pe- 

nonton menjaksikan | 

ini ! Suasana dida- 

lam lautan jang 

tidak diduga dengan 

binatang2 aneh 

dar buas! 

Mengagumkan !     MCARL LcaRso 
THE SEA 

“ AROUND 
ID) ma Tecakicotor 

ar maa Gama 
Suatu film “documentasi lautan jang dapat menggondol ' ACADEMY 

“1. AWARD 1952! Berharga dilihat untuk pengetahuan ! 
'Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut gembira ! x 

G: 3 d Tinggal INI malam dan BESOK malam (u. 13tah) 

9.700.900 BEST-#'.OF ALL THE TARZANS! 
keran Gi an) The screen thunders with: 

@ stampede of ACTIONI 

CE BURROUGHS' 

    
  

     
      

5.00 - 7.00 - 9.00 
.. BERBARENG 

Roxy 
"545 - R15-0.15 
PENGHABISAN 
NEW TARZAN 
THRILLER ! 

See! Big 
| Elephant 5 
Stampede ! 

Penuh Sensatie YAN £ 
Gempar ! 

     

  

  

Akan datang: — DINAH SHERIDAN — JOHN GREGSON 

.. 6 N E vV I E V an” the gayest naciest, 
5 comedy of the year! 

He went away for the weekend with Genevieve, but his wife came too.! 

4.30 - 7.00 - 9.30 
BESOK MALAM 
DITERUSKAN 

INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah.) 
- DILIP KUMAR — NIMIN — dim. 

Ceocecoon0nn2nn0050020n06a 
       

    
" dalam berwarna ! 
Penuh sensatie ! 

Hebat dan . 
' Menggemparkan ! 
HARGA? TEMPAT : 

BIASA ! cocccococococonccc. 

Besok malam — JATIMAH — MOH. FIRDAUS — EMMA GANGGA 
Premiere . ) ?” (KEPANG) s0 700 KUDA LUMPING 2. 

Film Indonesia baru. LG 

Akan datang: - A. HAMID ARIF — R, UMAMI — SALMAH — dim.: 
Mn NI r . 79 
»Bawang Merah Tersiksa 

(Sambungan dari Bawang Merah — Bawang Putih) 
Lebih seru. Lebih Hebat ! Saksikan Bawang Merah punja kekedjaman. 

Besok malam T. SUMARNI — BONO — ASTAMAN — dim. 
Premiere (13 th.) .$ ATRI A DES A” ROXY 

Ramai! Gembira — Banjak njanjian2 merdu ! ag 

4.30 - 7.30 - 9.30 
Film India terbesar 

2. AN BXCITING INDIAN FILM 
IN"TECHNICOLOR - GONG FILM? |       

5.00 - 7.60 - 9.00 

  

  

  

BAN sa Mi akan Ma 
Tt 

: Stand 

Vesiminster 
ndard Clock 

— All-Chrome 

    
   

  

2. Jang sudah populair | 
P— “model 1954. 

PADANG 
Goldsmith & Watch Dealer 

  

    DJURNATAN 28 — SEMARANG 

  

      
  

  

Hari"Tjuma-Tjama 
(“GRATIS-DAG) 

£ 6 2 Oo 
Sudah dimulai 

SUDAHKAH TUAN/NJONJA/NONA BERBELANDJA 
: “DI TOKO KAMI??? 

# Pilihlah sepuas2nja barang2 kesukaan 
'I Tuan/Njonja/Nona dan belilah seketika itu 

I-djuga ! Karena ada kemungkinan besar 

-barang2 itu akan Tuan/Njonja/Nona dapatkan 
dengan........ ha tak 

(GRATIS! 
Hal ini bukan mustahil....! 

Ieraris pac 
Adalah suatu tjara Reklame jang sungguh2 

dapat memberikan kefaedahan, kepuasan 

| dan perlajanan jang sebaik2nja kepada 
para langganan/pembeli dari Toko kami. 

  

  
  SUDAHKAH TN/NJ/NN MEMBATJA KOMENTAR JG. 

DIBERIKAN OLEH HARIAN ,,SUARA MERDEKA” JG. 

DIMUAT KEMARIN??? 

. -Djangan bimbang ! Persediaan barang2 

. Textiel/Kramerijen untuk menghadapi 

Hari Raya IDUL FITRI j-a.d. tjukup 
banjak dan komplit ! 

: HARGA -HARGANJA PUN DJUGA BUKAN............ 

|Bukan harga pura ! 
:F UDSILAH DAN BUKTIKAN AKAN KEBENARANNJA ! 

“ RADJA MURAH 

Tae HIENSCO 
BODJONG 25 — TILP. 1577 — SEMARANG.   
  

  

   IVE GOT TO GET THESE 
'ROPES OFF WHILE DAUBER 

AND THE WAGON DRIVER ARE 
GONE-LOOKING FOR CHILI ! 

     
        

  

  
dari Trigger,  gigitlah 

  

tali ini. 
—— Saja harus dapat memutuskan 

tali ikatan ini, djika Dauber dan ku- 
sir kereta telah pergi mentjari Chili,   Roy Rogers 26 

NVEARBY... f LOOK! CHILt SWIPED 
MY BOAT! IT's DRIFTIN 

DOWNSTREAM! 

2 IL PEPPER TH! Ni 
SIPES AN! MAKE | 

WIT SINK, DAUBER! / 

  

       
Didekat Pt AN Ga 
"— Lihat itu! Chili mentjuri perahu saja jang sedang mengambang 

menurut ary. 

— Saja akan menembak di samping dan membikinnja tenggelam, 
Dauber, 

  

2 

  
TEKAN dan BERTJAHAJA) 

  

Ke Me BERAT NA 

Berduka Tjita 
Atas Gugurnja 

Plt. Bambang Antoro 
: Kmd, Plt. H - Ki - II - /438 

dipertempuran didaerah G.B.N. pada tgl, 1 Mei 1954 djam 

20.30. Semoga arwah alm. mendapatkan tempat jang sebaik- 

baiknja dihadlirat Tuhan. 

   

  

Jang berduka tjita : 

Seluruh angg. Ki-II/438 

: am 

ttd, 

Komd. Ki -11/438 
Lts. ISMAIL, 

     
Sharena 

“Isaplah lagi ! 

Ini adalah Senator: bukan 
Tuan sadja jang menikmatinja ! 
Djuga kawan-kawan disekeliling 
Tuan akan menghargakan 
harum-semerbak jang disebabkan 
oleh tiap tjerutu Senator 

SENATOR 
Royal Select Succes 

Aa Rp. 150 A Rp. 1.20 & Rp. Li— 

        
  

Penjebar 

  

Lembaga Pendidikan Tertulis 
»DUNIA PENGETAHUAN SAMPURNA” N. V, 

Purwodinatan Barat II/20 Kotak Pos 151 
SEMARANG 

Prospectus diberi dengan tjuma-tjuma | 

| KETJAKAPAN MENGHIAS KUWEE TAART DAN | 
| » MENGHIAS BUNGA. 
| Dengan ini panitya Fancy Fair Chung Hua Kuo Yu Hui || 
Is mengundang kepada pemilik2 Toko bunga dan orang2 jang 4. 
| “mempunjai minat besar untuk mengikuti KETJAKAPAN | 
| MENGHIAS Kuwee dan Bunga jang akan kami selenggara- | 

| kan, dalam ketjakapan ini akan disediakan hadiah? berupa: . | 
medaille mas dan perak utk pemenang2 ke 1, ke 2 dan ke 3. | 
Pendaptaran ditutup pada tanggal 20 Mei 1954, djam 17.00 | 
kepada: T. C. KOO C/O SHANGHAI OPTICAL | 

| Pekodjan No. 82. Telf. 1125 Semarang. | 

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- 
mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 
-mendjadi Kurang d.LI. 
Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 
lain. Sebotol Rp. 20.—. 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— 5 

SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 
tjotjok. Sebotol Rp. 20.— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 

Rp. 25.— 
DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN- 

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

Rp. 10.— 
P Sebotol NO HAIR CREAM untuk hilangkar 

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

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 1572 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Dijalan Riau/ Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

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

rambut. 

Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1628/111/Ai/171, 
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