
    

N. V. Suara Merdeka”. 
Hetami , 
Purwodinatan Utara No. 1£ A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

Na Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
arga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11.— dalam kota Smg. 

Rp. 12.— juar kota Smg. Te neon, sudah termasuk meterai). 
Ady. Rp. 0.80 per m.m. kol. Harga etjeran 60 s2m p. lembar, 

  

   
   

Dari Sovjet Russia 
Perhubungan RR T-Sovjet Didasarkan| 

Atas Persamaan : Kata Huang Hua: 
DELEGASI2 SOVJET UNI dan RRT dalam konperensi Dje- newa tidak memberikan banjak petundjuk tentang kuatnja hubu- ngan Moskow dan Peking kepada para penindjau Barat jo ingin sekali mengetahuinja. RRT telah terang bertetap hati untuk mem perlihatkan bahwa 'kedatangannja' : gara jang sederadiat 

Serikat, Perantjis dan Sovjet U: 
Uni dan bukan gund: Mba Si 

, adalah sekutu Sovjet | nja, “1 
1 Aa    

  

'Hua, djurubitjara delegasi RRT, jg 

idjian Sovjet Uni—RRP - mengenai 
Port Arthur sebenarnja tidak perlu 
djika Djepang mendjadi suatu nega' 
ra demokrasi dan kaum militer Dj 
pang dalam tudjuannja jg agressif 
tidak dibantu oleh Amerika Serikat. 

|. Penindjau Barat tadi untuk semen 
'|tara ini berpendapat, bahwa perhu- 

Presiden | 
Paraguay 

Ditawan Oleh Kaum 

RRT Bukan Begundal” 

angannja di Djenewa adalah sebagai ne- | 
dengan 4 Besar lainnja (Inggris, Amerika | 

“Hal ini ditegaskan oleh Huang | 

pernah mengatakan, bahwa perdjar | 

   
    
    

  

   

  

   

   
  

Sebuah pemandangan dalam konperensi di. Djeneva. Gambar ini 
pada tg.. 26 April, wakiu pembukaan kenperensi tersebut. Georg 
dault, Menteri LN tampak sebelah kiri dibagian depan John Foster 
les kelihatan disjaf ke lima, bagian kiri. Nomor lima dari 
gaian depan, Nam Il dari Korea. Utara. Eden tengal 

dipinggir medja, bagaiun tengah gambar ini, Dideretan ketiga, nomor.5 

  

   
   

    
  

: Penghapusan Unie Hen- 

. Eden. tampak ditengah-ten. 

gaian kiri, dideretan ke 

  

daknja Unielateraal 
3 Ii dak . Dan ' Me-,Rundang-Rundingkan“ Lag' 

'“'Dengan Pihak Belanda Jg Ternjata Tjeroboh 
Dan Tidak Djudjur-—Statement Dewan artai 

: Sta bartak Murpa” 

Si BERHUBUNG AKAN DIBITJARAKANNJA soal pengha- 
pusan ,,Unie Indonesia-Belanda” oleh kabinet, maka Dewan Partai 
»Partai Murba” mengeluarkan statement menjatakan a.l., bahwa 

.akibat pahit dari adapsa kompromi, dan hubungan kerdiasama 
| sematjam dengan Belanda, telah ternjata tjukup menimpa nasib 

. Repubiik dan rakjat Indonesi selama itu hingga sekarang ini. Per- 
istiwa2 ngeri dan provokatif telah terdjadi berturut2 dalam udjud 
terror-Apra-Westerling/Hamid di Bandung —, pemberontakan 
ARMS” —, pengafjauan2 jang terus menerus oleh gerombnlan2- 
Belanda di hutan2 dan kota2, perampasan Irian-Barat —, dan lain 
lain, dsb.-nja, haruslzh tjukup dilihat sebagai kenjataan akan apa, 

- betapa dan bagaimana ketjerobohan imperialis Belanda dalam 
melaksanakan ,,kerdjasama”-nja dengan R.I. 

| Diatas dasar bukti ketjerobohan2 
Pimperialis- Belanda tsb diatas maka 

soal. penghapusan ,,Unie-Statuut” jg 
baru sekarang ini hendak di putus- 
kan oleh pemerintah, adalah sudah 

dan  terrornia — di Indonesia,” dan 
lain2 usaha2 Belanda jg hendak 

menghantjurkan Republik Indonesia. 

     

  

  

Buka Dan Imsak Puasa 
TANGGAL 6 s/d.-11 MEI: : ' 

Waktu Maghrib Djam (Waktu Radio) 
18.02: Imsak 04.42 

  

  

   “EDISI POS” 
  

  

memosaannan 

      

  

selandjutnja dari kiri : Mohammad 
Kotelawala, Ali 

   
Sebuah pemandangan dari konperensi Kolombo jang telah selesai baru? 
ini. Gambar ini diambil waktu sedang ada reces. Kotelawala dari Ceylon, 
tampak dalam gambar ini sedang mentjeritakan sesuatu lelutjon. Tampak 

Sastroamidjojo dan U Nu dari Birma. 
Ali dari Pakistan, Nehru, Sir John   
  

  

Pemberontak 

SUMBER2 pemerintah Brasilia 
mengatakan bahwa menurut be- 
rita2 tidak resmi jang datang dari 
Asuncion, ibukota Paraguay, Pre 
siden Paraguay, Federico Chavez, 
telah mendjadi. tawanan dari 
pasukan2 tentara pemberontak. 
Kementerian Luarnegeri Brasilia 
mengatakan bahwa perhubungar 
dengan kedutaan besar Brasilia di 
Asuncion tidak dapat diada 
sepandjang hari. Sebagaiman: 
lah diberitakan pasukan2 tentara 
Paraguay telah mengadakan pem- 

ubunga 

  

berontakan pada 
lawan pemerintahan Presiden 
Federico Chayez dipusat napa 
dibeberapa bagian dari ukota 
Paraguay, Asuncion. . 

Menurut berita2 dari Clorinda jg 
terletak disungai Paraguay, tentara 
Paraguay telah terpetjah2 dan ane 
katan laut Paraguay telah memihak 
kaum pemberontak. Menurut peian 
tjong2 jg tiba dengan pesawat udar: 
di Buenos Aires, ibukota Argentina, 
maka waktu mereka meninggalkan 
pelabuhan pesawat udara di Asun 
cion terdapa, api kebakaran padi 
pukul 13.00 waktu setempat. Huvu- 

ngan jg biasa djuga telah tidak ada 
lagi. Hubungan telpon dan radic 
antara Asuncion dan pelabuhan udz 
ra tidak ada djuga dan hubungan 
kapal disungai Paraguay djuga :e- 
lah putus. (Antara), 

x 

LANIEL AKAN PEROLEH 
SUARA TERBANJAK ? 

Kebanjakan penindj politik 
di Paris malam Kemis meramal- 
kan bahwa pemerintah Laniel 

  

akan n eroleh suara terbanjak | — akan menperdkk sena terbunjak — 

hari Kemis petang. (Antara) 

BIRMA — PAKISTAN 3—2. 
Berita pertandingan sepakbola 

alam per ANT me 
dapat mosi kepertjajaan mengenai lah Indofjina $ 5 

jang kita muat dalam ,,Suara 
Merdeka” tsi. 6 Mei 1954 ten- 
tang hasil pertandi 6 
kesebelasan Burma melawan Pa- 
kistan di Asian Games ke-II di 
Manila terdapat kekeliruan dari 
sumbernja. Sekarang disusuli pem 
betulannja, bahwa Burma — Pa- 
kistan dalam perta n itu 
berkesudahan 3—2 untuk keme- 
nangan Burma. - 

Kjahi Astat Kemba- 
li ke Pesantremnja| 
Dgn Proeftijd 4 Bulan 

DARI kalangan jang berwadjib 
»Antara” mendapat keterangan, 
bahwa sedjak tgl. 1 Mei ig lalu 
K.H. 5 dari apr  Suko- 
redjo (Asembagus) telah diperke- | 
nankan pulang kembali kepesan-. 
trennja. Tetapi dengan 1 i 
»proeftijd” selama 4. 

    

memakai 

   

gaimana diketahui, K. H. As'at 
dulu didakwa r ja — kaki 
ngan yan der Plas dan djuga Lg 

   dakwa mengadakan ,,F 
ling” jang akan meng 
»coup @etat” didaerah Situbon- 
do. Kemudian ja ditangkap di 
daerah Madura dan sesudah di- 
tahan di Malang kemudian di- 
externir ke Madura dengan tidak 
dibolehkan pulang kembali ke- 
daerah Besuki. 

Dapat diterangkan, bahwa K.H. 
As'at didaerah Besuki besar sekair 
pengaruhnja dikalangan kaum aga- 
ma, sedang pondok pesantrennja d' 
Sukoredjo (Asembagus)  mempunjai 
bekas murid diseluruh Besuki. Djt- 
ka didalam 4 bulan ,,proeftijd” ur 
di Besuki tidak terdjadi hal2 jg ti- 

n Ma- 

   

dak diharapkan, besar kemungkinan | 
K.H. Asat akan tetap memimpin 
pondok pesantrennja lagi sep 
lu2nja. 5 

Waktu rumahnja dulu digeledah, 
telah didapatkan ,,anak babi” jg di 
simpan didalam stoples seperti ,,ki 
dang kentjono”, jig ketika itu sa- 
nga, menggemparkan masjarakat Be 
suki. 4Antara). 3 

  

Djuga Akan| 
Dibatas 

Gerak Gerik Diplomat | 
Russia Di Pakistan 
P.M. PAKISTAN Mohammad 

Ati Selasa jl. mengumumkan, 
bahwa ia bermaksud membatasi 
geraa genk d:plomat2  Sovjet 
Uni di Karachi, seperti djuga di- | 
lakukan oleh pemerintah Sovjet 
terhadap d'plomat2 Pakistan, 

hari Rebo me-| 

bungan Sovjet Uni—RRT 
berdasarkan persamaan. Pendapat 
ini berdasarkan kedjadian sebagai 
berikut di Djenewa: 5 
RRT tidak menghubungkan 

soal2-nja dng. soal2 Sovjet Uni. 
Kalau, pers menanjakan soal2 me 
ngenai Sovjet Uni, pihak RRT 
meminta supaja soal2 itu ditanja- 
kan kepada pihak Sovjet sendiri. 

. Delegasi2 Sovjet dan” RRT 
tidak banjak bergaul. Mereka 
tinggal di gedung2 jang terpisah 
dan hanja bertemu kalau perlu 
melakukan pertukaran “pikiran. 

Chou En Lai tidak mengun- 
dang Molotov sewaktu merajakan 
Hari Buruh (1 Mei). Tamunja jg 
terkemuka dalam perdjamuan ini 
adalah djenderal Nam Il, menteri 
luar negeri Korea Utara. (Antara) 

  

PEMBITJARAAN MENGENAI 
MASUKNJA WARGANEGARA 
INDONESIA KE FILIPINA. 
Acting Menteri Luar Negeri 

Filipina Leon Guerrero dan Duta 
Indonesia di Filipina, Raden Tjo- 
kroadisumarto, aksi mengada- 
kan pembitjaraan pendahuluan di 
Manila untuk mengadakan satu 
verdjandjian jang akan mengatur 
masuknja - orang2 warganegara 
Indonesia ke Filipina. Dalam 
perundingan itu akan dibitjarakan 
djuga masuknja orang2 Indonesia 
setjara tidak sjah ke Filipina. 
Demikian dikabarkan oleh AFP 
dari Manila. Soal tersebut telah 
dibitjarakan djuga oleh Menteri 
Luar Negeri Filipina jang dulu, 

adalah f 

dari kanan, Chou En Lai. Nan tampak diba 
1 5 ima. : | 

mendjadi hak Republik sendiri utk. 
  

Sanggupkah AS. Bertindak 
menghapuskannjas penghapusan ken 
daknja dengan pemutusan Unielate 
raal, djadi tanpa me-,,rundang-run- 
ding”-kannja lagi “dengan pihak Be 
landa jg telah njata2 tjeroboh “dan Sendiri Di Indo-China? | 

Dulles Diminta Pendjelasan Tentang Kedudukan 
tidak djudjur itu. 

Setelah penghapusan  ,,Unie-Sts- 

Pemerintah Republik Indonesia 
harus hanja mau bersedia meng- 
adakan hubungan persahabatan, 
kerdjasama, dan lain sebagainia 
dengan negara2 jang manapun 
djuga, jang benar2 mempunjai 
sikap dan tindakan djudjur dan 
berkehormatan ditengah pergau- 
lan bangsa2. : 

Demikian a.l. isi statement 

Pemuda Keristen Setia 
Kepada Pemerentah 

MENTERI LUAR NEGERI 

dgn pemimpin? partai Republik 

Setibanja di Washington dari Dje- 
newa pada hari Rebo, Dulles me- 
njatakan kepada para wartawan, bah 

|wa pembitjaraan2 di Djenewa ,,te- 
lah berkembang sesuai dengan apa 

'jang mendiadi dugaan sebelumnja.” 
Akan tetapi apa jang ingin dike- 

tahui oleh para pemimpin Kongres 
Amerika ialah hingga beberapa dja- 
uh Amerika Serikat akan sanggup 
untuk mentjegah hilangnja Indotjina   dari tangan Perantjis, dan apakah 
Amerika Serikat akan bersedia un- 
tuk ,,bertindak sendiri” untuk tudju- 

an' itu. 2 

“Kegagalan seruan ,.ke 
satuan aksi.” y 

Para anggota partai Republik se- 
mentara ini tidak mengeritik Dulles   Joagin Elizalde dengan Duta In- 

Bonesia di Filipina. Ep 

mm 

sendiri untuk kegagalannja menda-j 

Amerika Jg Sebenarnja Dlm Masalah Indo-China 

2 Dar Aben bana 
Atlit? Indonesia Duduki 
Nomor 6 Dalam Finale 
-— REGU LARI BERANTING 4 X 100 meter Jaga aa 
pertandingan jang berlangsung hari Rebo sore berhasil keluar da- 
lam finale sebagai no. 6 dengan tjatatan waktu 43.6 detik. De- 
ngan itu berarti petjahnja rekord Indonesia atas namanja sendiri 
jang difjiptakan pada hari Senen sore di Asian Games ke-lIl. Se- 
bagaimana diketahui rekord jang ditjiptakan pada hari Senen sore 
adalah 43.8 detik. Regu Indonesia dalam lari bersambung itu ada- 
lah Saminu, Saad Sunardi, Dasuki. Regu estafette wanita Indone- 
sia dalam pertandingan finale djuga berhasil keluar sebagai peme- 

.tahan Eisenhower dan Dulles, dan 

| detik. Dengan hasil tsb. maka ber- 

| peluhu, Sjafrie, 

seperti du 

|(D'enang' dalam 1 menit 23,6 de- 

nang ke-6, sedang 
Leasa dan Darwati. 

Dalam pertandingan 4 X 400 
meter babak finale regu Indonesia 
Serhasil keluar sebagai pemenang 
ke-6 dengan waktu 3 mehit 31.6 

arti petjahnja rekord nasional Indo- 
nesia atas nama regu nasional per- 
jobaan seleksi PASI. Pelari2 da- 
lam pertandingan itu adalah Patty- 

Malonda dan Jo- 
pie Timisela. 
Anwar, tjalon Zatopek Indonesia 

dalam lari 10.000 meter keluar ss- 
bagai nomor 9, sedang Sumadio pa- 
da pertandingan jang berlangsung 
bari Selasa sore dalam lari 3000 
meter stesple chase tidak sampai ke 
zaris finish setelah ia berusaha ke- 
ras tetapi terdjatuh untuk kedua ka- 
linja. 

Carla Oen No. 3. 
Untuk renang 100 meter gaja 

sunggung puteri berkesudahan 

Serie I: 1. Jocelyn von Giese 
'Philpina) dalam 1 menit 21,4: 
detik. 1 

2. Midori Marimae (Djepang) 
dalam “1 menit 22,8 detik. 3 
Ciyoko Ando (Djepang) dalam 

ment 239 detik: 4. Sin Yee 
| Shan (Taiwan) dalam 1 menit 
197 de''ik. 

Ser'e Tr: 1: Keiko Sadamori 

tik: 2. Manuela Echon (Plpina) 
imlam 1 menit 25,8 detik, 3. 
Carla Oen (Indonesia) dalam 1 
menit 26.4 detik. 

Hasil pertandingan me- 
nembak. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, da- 
lam pertandingan menembak posisi 
membungkuk (small bore rifle) jarig 
dilangsungkan dilapangan Narakire 
pada hari Rebo, Alberto Ainsiebe! 
dari Pilipina telah memperoleh ke- 
djuaraan pertama dengan mendapat 

| medalie emas. Score untuk Ainsiebel 

adalah 398.20, sedang no. 2 Cesar 
Jayme Pilipina dengan angka 396.22. 
Selandjutnja adalah Martin Gizon 
jang memperoleh medali perunggu 
dengan score 395.18, Dov Ben dar: 
Israel menempati nomor 4 dengan 
score 392.14. Mabel Wong dari   Anggota2 staf kedutaanbesar Pa 

kistan di Sovjet hanja diperbo- 
lehksn bergerak didalam Kota 
dolam djarak ketjl sadja, kes 
tjuali apakila mereka menk pat 

idzin istimewa. Diteningkannja, 
bahwa dalam hubungan diploma- 
si. sepala sesnatu itu harus dida- 

kan atas perlakuan timbal-ba- 
lik. (Antara). 

  Hongkong menduduki tempat nomor 
|S dengan score 390.19. Sebagai 1o- 
mor 6 keluar Joshio Nokuma dengan 
389.17. Saudara setanah air dari In- 
donesia Said Surjanegara keluar se- 
bagai nomor 7 dengan score 386.20. 
Kabarnja disebabkan vizier senapan 
rusak. Sebagai djuru kuntji ada'ah 

pendapat Mr. Sartono 

  William K.Y. dari Hongkong dengan 
.Acsore 386,13. 

  

pelarinja adalah Pudjiastuti, Olly Maruanaja, 

Sartono: 
Banjak ,, Kurang Menger- 
ti“ Di Djepang Mengenai 

Keadaan Dan Sikap 
Indonesia 

KETUA DEWAN PERWAKI 
LAN Rakjat, Mr. Sartono, jang 
baru kembali dgri penindjawan- 
nja ke Djepang dalam pertjakapan 
Gengan Antara menjatakan, bah 
wa di Djepzng sangat terasa ku 
rangnja pengertian mengenai ke. 
adaan sebenarnja di indonesia. 
Hal jang sedemik'an itu menurut 
ketua Parlemen menjebabkan ku- 
rang tepatnja sikap Djepang un- 
tuk menghadapi Indonesia, mi- 
salnja dalam soal ganti kerugian 
perang jang sampai sekarang be- 
lum ada penjelesaiannja sama se- 
kali. 
Selandjutnja Mr. Sartono. mene- 

rangkan, bahwa pada waktu beradu 
di Djepang ia telah menerangkan se- 
fara djelas kepada pembesar2 pe: 

merintahan Djepang dalam suatu 

resepsi, a.l, tentang salahnja angga 
ban sementara orang Djepang jang 
berpendapat seolah2 dalam meng 
hadapi masalah ganti kerugian pe: 
rang Indonesia ,,menggantungkan” 
segala sesuatunja pada hasil2 jang 
ditjapai (bakal ditjapai) dengan pe- 
merintah Filipina. 

Indonesia punja pendirian 
sendiri. 

Kita mempunjai pendirian sen 
diri dan djumlah tuntutan Indo- 

| nesia mengenai ganti kerugian pe 
rang tidak. dapat ,,diukur” dgn 
apa jang didapat atau dimadju- 
kan oleh pemerintah Filipina, ka- 
ta Sartono lebih djauh. Atas 
pertanjaan Antara - bagaimana 

terhadar 
masalah ganti kerugian perang 
itu ia menerangkan, bahwa peme 
rintah Djepang mesti mengerti 
bahwa perundingan2 mengenai 
hal itu tidak semestinja dilaku- 
kan dalam tingkat informil, tapi 
Djepang harus mengirimkan dele- 
gasinja jang resmi ke Indonesia 
dengan membawa djumlah jang 
konkrit berapa kekuatan Djepang 
untuk membajar kerugian perang 
pada kita. : 

Dikatakan, bahwa perundingan 
»erundingan dalam tingkat infor- 
mil akan mudah mengakibatkan 
dibatalkannja sesuatu persetudju- 
an jang telah ditjapai seperti jg 
pernah terdjadi dengan Pilipina. 

(Antara). 

'kkongan Kongres, Perantjis dan Ing: 

| Keep ag djabatannja dalam 
. Sepe 

Amerika Serikat John Foster 
Dulles pada hari Rebo telah mengadakan pembitjaraan2 rahasia 

Gan Demokrat utk mendjelaskan 
kemunduran? jg kabarnja dialami oleh Amerika dim Konperensi 
Djenewa. Lebih dulu Dulles meng 
Eisenhower. Pembitjaraan? “ini dilakukan a 
tuntutan2 makin kuat di Amerika supaja Eisenhower dan Duiles 
dgn sedjelas?nja menerangkan dimana Amerika Serikat sekarang 
berada dalam masalah Indotjina. 

adakan pertemuan dgn presiden 
pada waktu terdapat 

genan djaminan2 dari Inggris dan 
Perantjis serta negara2 lainnja jun: 
tuk ,,kesatuan aksi” jang diusulkan 
itu. Kebanjakan kritik2 mereka se-' 
karang ditudjukan terhadap diplo- 
masi Inggris jang berhati2 dan tidak 
adanja kestabilan politik di Peran- 
tjis, jang kedua2nja dianggap seba- 
gai rintangan2 untuk mengadakan 
front jang kuat dan positip oleh ne- 
gara2 Barat. s 

tuduhan2 mereka 
dan politik pemerintah  Eisenhowe 
mengenai Indotjina. Ig 

bahkan mengatakan bahwa Dulles 
telah ,,menghadliri penguburannja| 
sendiri di Djenewa”. Pendirian par- 
tai Demokrat falah bahwa Peranti 
harus lebih tjepat “bertindak dalam: 
memberi: kemerdekaan jang sung- 
guh2 kepada negara2 anggota . Us 
Perantjis di Indotjina agar rakjat2f 
negara? ini menjokong pertempuran2 
melawan Ho “Chi Minh. Selandjut- 
nja partai Demokrat memperingat- 
kan tentang adanja bahaja, seakan2 
Amerika “sekarang hendak menjo- 
kong kolonialisme Perantjis di Asia 
Tenggara. 3 : : 

4 Kesalahan besar”. 

Komentator? pers “Amerika semen- 
tara itu telah memberi keritikan? 
jang tegas pula terhadap pemerin- 

dalam hubungan ini mereka menge- 
mukakan beberapa kesalahan besar 
jang menurut pendapat mereka telah 
dilakukan oleh pemerintah Eisenho- 
wer: 

Pertama, Dulles telah mengumum- 

kan usulnja untuk mengadakan ,,ke- 
satuan aksi” di Asia Tenggara de- 
ngan tidak lebih dulu berusaha me- 
ngetahui apakah ia mendapat so- 

gris. Kedua, ia membolehkan Peran. 
tjis mengadakan seruan supaja ang- 
katan udara Amerika segera menga- 
dakan tjampur-tangan di Indotjina. 
ketika waktu itu masih belum ad: 
kepastian apakah seruan itu akar 
diterima, hingga dengan demikia: 
memberi alasan untuk apa jang tam 
paknja “merupakan perpetjahan pol 
tik antara Perantjis dan “Amerika. 
Ketiga, baik Kongres maupun rakja' 

Amerika pada waktu ini tidak tju- 
kup diberi keterangan tentang kedu- 
'dukan Amerika di Indotjina, 

, (Antara) 

Insiden Marsekal 
Juin Selesai 

Ia Tetap Pegang Djaba- 
tannja Dalam NATO 

DEWAN NATO hari Rebo 
umumkan bahwa insiden marse- 
kal Alphonse Juin telah dianggap 
nja sebagai selesai dan Juin tetap 

  
NAT rti diketahui, Juin 
pernah mengkritik  Masjarakat 
Pertahanan Eropa didepan umum 
dan nang ia dipetjat oleh 
pemerintah rantjis selaku wa- 
kil presiden Dewan Pertahanan 
Nasional Perantjis dan penasehat 
militer tetap pemerintah Peran- 
tjis. Tetapi sementara itu  Juin 

Hai berani dan mau mendjaga 

| blik dan rakjar Indonesia. ig selama 
Lini dibiarkan di-indjak2 oleh Belan- 

“bantuannja 

|»RMS” ig sekarang dilindungi oleh 

Anggota2 partai Demokrat dalam | 
pada itu ternjata lebih tegas dalam! 

terhadap Dulles 5 

0.0 #Atjeh dapat dikabarkan, bahwa 
Ketua partai Stephun Mitchelljpada tgl. 20 April 1954, seorang 

3 uduk. dibunuh dan seorang 
aa litjulik oleh gerombolan pembe- 
.rontak, 

   

    

  

Iuut”, pemerintah harus sudah mu- 

dan 
mempertahankan kehormatan Repu- 

«Partai Murba” jang disampaikan 
kepada ,,Antara”, 

da, dengan dijalan memutuskan sa 

ma sekali hubungan kompromi dan 
kerdjasama dalam bentuk 'ig bagai 

manapun djuga antara R.I. dan Be 
landa, selama pihak Belanda belum 
melepaskan — tjengkeramannja atas 

Irian Barat, selama Belanda belum 
menjerahkan terror2 Westerling dan 
Soumokil cs kepada Republik, sela 
ma Belanda belum “ menghentikan 

kepada  pemberontak2 

Balov2 Propaganda 
A.S. Di Tjechoslo- 

vakia 
Melanggar Kedaulatan 

Angkasa Tjecho 

RADIO PRAHA beritakan, 
Tjekoslowakia, dengan formil te- 
lah mengadjukan protes kepada 
Amerika Serikat terhadap ,,ban- 
djirnja” balon2 karet jang mem- 
bawa surat2 selebaran propaganda 
anti-Komunis dan jang dilepas 
oleh pihak Amerika. Protes itu 
disampaikan kepada kedutaan 
Amerika di Praha hari Rebo dan 
menjatakan bahwa  penglepasan 
balon2 tsb. adalah melanggar ke- 
daulatan angkasa Tjekostowakia. 
Balon2 itu dilepas dari Dierman 
Barat oleh perhimpunan Amerika 

Liang bernama ,,Crusade for Free- 
dom”, 

pemerintah Belanda, selama Belan- 
da belum menghentikan infiltrasi 

  

| Situasi Atjeb 
TENTANG gerakan2 gerom- 

bolan pemberontak didperah 

didaerah Lhong Putu 
$ Pa aan Hanna ne al Bee 

jang (kabupaten Atjeh Uta- | 
ana Serang Pen eanek (Seluruh Nederland 

Heningkan Tjipta Pada tel 1-22 April 1954 Ter om- 
bolan pemberontak  menembaki 
kereta-api Lho Seumawe—Lang- 
sa. Selandjutnja diberitakan, bah- 
wa pada tgl. 20 April 1954, 2 
Orang algodio pemberontak, telah 
tertembak mati dalam gerakan 
pasukan kita ke Kr. Tiapli, Tj. 
Raja dan Glumpang Pajung (ke- 
wedanan Meuredu).. 

“Dalam  tembak-menembak lebih 
kurang 3 djam lamanja antara pasu 
kan kita dengan gerombolan pembe 
rontak tgl. 22 April 1954 di Tjot 
Meureuhong (kabupaten Atjeh Be- 

sar), sedjumlah besar persendjataan 
dan bahan2 makanan gerombolan 
pemberontak telah disita. , 

Pada tgl. 23 April 1954, di P. 
Tidji (kabupaten 'Atjeh Pidie) se- 
orang anggota gerombolan pembe- 
rontak telah menjerahkan diri kepa 
da pos tentara kita. Pada tgl. 23 
April 1954 djam 24.00 WSU, telah 
terdjadi pembunuhan atas dirinja 
Husen Radjab pemungur biaja pasar 
di Djangka dan Usman Punan pe- 
dagang sirih di Garugo. 

Demikian berita dari 
Pers TT I. (Antara). 

Perwira 

  

LAOS AKAN MENUNTUT 
PENARIKAN PASUKAN 

ASING DARI WILAJAHNJA 
“Duta Laos di London, Sanani- 

kone, hari Kemis j.l. dari London 
terbang ke Paris untuk mengada 
kan pembitjaraan dng. delegasi 
Laos untuk konperensi Djenewa, 
demikian diberitakan di London. 
Sananikone hari Rebo menerang- 
kan di London, atas pertanjaan 
vers, bahwa Laos di Djenewa 
akan menuntut penarikan pasu- 
kan asing (Tentara Rakjat Viet- 
nam). dari wilajahnja dan akan 
mengusahakan dipulihkannja per 
damaian di Indotjina. 

PESAWAT PEMBURU JET 
sBARU BUATAN INGGRIS 

' sSSUPERMARINE 525” 
Pesawat pemburu jet baru jang 

oleh pembuatnja dilukiskan seba- 
gai pesawat tertjepat dan terkuat 
untuk operasi dari kapal2 induk, 
hari Rebo untuk jang pertama 
kali telah ditjoba dengan berhasil 
bagus. Pesawat itu jg dinamakan 
»Supermarine 525” dan dibuat 
oleh Vickers Armstrong Compa- 
ny, diperlengkapi dengan 2 buah 
mesin ,,Avon” Rolls Royce dan   tetap memegang djabatannja dim 

NATO. (Antara) Sa ' 

. .. ga Djandji 
WARTAWAN POLITIK U 

K. G. Thaler Rabu mengabarkar 
bahwa dalam Konperensi  Djenewi. 
hingga kini telah terdjadi perkem- 
bangan2 tsb dibawah ini, dibelakang 
lajar: 

I. Perantjis telah mengadakan 
skontak2 pendahuluan” untuk me- 
rundingkan suatu gentjatan sendjata 
dengan pihak Ho Chi Minh, supaja 
dapat mengungsikan mereka jang 
luka2 dari Dien Bien Phuj 

2. Dutabesar Perantjis di Swis, 
Jean Chauvel, telah mengadakan hu- 
bungan dengan wakil menteri luar 
negeri Sovjet Gromykor untuk me-     netapkan tanggal dimulainja babak 

  

ary ya Kebudaysan Indonesia 

9. Gatavivssch Iyonme sehap 
s syaa Kupetan an Ptensone s0en 

sesmmh   

mempunjai sajap jang berbentuk 
panah. : 

  
dan disiksa 

Memperingati Korban2 
Pendudukan Fasis 

DISELURUH NEDERLAND te- 
lah diheningkan tjipta selama satu 
menit pada tgl. 4 Mei jg lalu untuk 
memperingati korban2 dari pendu- 
dukan fasis di Nederlande# Dibanjak 
kota2 besar diadakan upatjara2. Be 
berapa ribu erang mengadakar pa- 
wai jg chidmat menudju kepemaka- 

man di Amersfoort dimana di ma- 
kamkan perwira2 Sovjet jg dianiaja 

sampai mati daiam 
kamp2 konsentrasi dari Hitler. Du- 
ta Besar. USSR untuk: Nederland, 
S.P. Kistanov dan walikota Amers- 
foort serta wakil2 negeri demokrasi 

rakjat menaruh karangan2 bunga di 
kuburan2 tentara Sovjet. Warga ko 
ta Amersfoort djuga menghormati 
kuburan2 itu dengan menebarkan 
kembang2. (Antara). 

16 ORANG DITAHAN KARE- 
NA DI TUDUH TJURI 1.700 

BAL KARET. 

Polisi Djakarta Raya menurut ke 
terangan jang didapat Antara nari 
Senen telah melakukan - penahanan 
atas diri 16 orang jang ditjurigai ka 
rena dituduh tersangkut dalam perka 
ra pentjurian I.k. 1.700 bal karet da 
ri dalam gudang ,,Veem Combinati2” 
di Tg. Priuk. Pentjurian karet seba 
njak.itu, menurut keterangan, terdja 
di dalam bulan Oktiber 1953 jang 
lalu,dan baru diketahui pada achir 
April 1954 jang baru lalu. 

    

Djumaat Jni Atau 
Hari Sabtu Besok 
PermulaanPerundingan 
Penghentian Pertempu- 

ran Indo-China? 

NEGARA2 BARAT dan Sov- 
jet Uni Rebo malam telah setudju 
untuk memulai | perundingan2 
guna menghentikan pertempuran” 
di Indotjina hari Djum'at ini atau 
Sabtu jad. di Djenewa. Persetu- 
djuan ini ditjapai dalam suatu 
pertemuan antara duta hesar Pe- 
ranfjis untuk Swis, Jean Chauvel, 
dan Andrei Gromyko, wakil men 
teri Juar-negeri Sovjet Uni, 

: (Antara) 

SEMALAM DENGAN men 
undangan, konperensi ketiga dari 
ruh Indonesia telah dibuka dige 
Ds. Rumambi Ketua Umum MP 
menjatakan, bahwa organisasi pe 
Pemerintah sebagai pelindung ke 
ran rakjat serta mendjamin keadi 
Rumambi mengambil tjontoh, mi 
kepada "ummat Kristen Ambon: 
Sukarno. MPKO dalam usahanja 
suatu blok Kristen, tetapi untuk 

MPKO akan menentang segala 
niat dari siapapun djuga jg akan 
memperalat MPKO untuk tudju- 
an2 tertentu. MPKO didirikan 
pada tahun 1948. Pada konpe- 
rensi ke-3 di Ambon ini antara 
lain akan diadakan latihan2 pe- 
mimpin pemuda dan mengadakan 
kamp kerdja bagi semua konpe- 
rensisten. Demikian a.l. Doming 
Rumambi. 

Selandjutrfa Kepala Staf Re- 
simen 25, Majoor Pieters meng- 
hangatkan pembukaan konperen- 
si itu dengan pidato pendeknja 
menjesali bahwa pemuda? Kris- 
ten -diwilajah Irian Barat belum 
dapat turut hadlir. Seperti dike- 
tahui, Geredja Protestan di Irian 
Barat langsung berada dibawah 
organisasi Synode Geredja Pro- 
testan di. Maluku jg menjelengga 
rakan-Konperensi ke-3 tsb. Kata 
pembitjara: ,,Karena MPKO or- 
ganisasi Kristen jang menentang 
semua kedjahatan, maka adalah 
mendjadi tugas  kewadjibannja 
pula guna menentang kedjahatan2 
jang sedang dilakukan disebagian 
dari tanah-air kita, “jaitu Irian 
Barat. 

Seterusnja sambutan wakil Guber 
nur Maluku mengataka, bahwa Pe 
merintah akan tetap mendjamin ke 

merdekaan Agama untuk memper- 
tahankan nama negara sebagai anz 
gauta terhormat dalam  gelangganz 
internasional. Lebih djauh di kabar 

kan, konperensi akan berlangsung 
dengan atjara a.l: ' membitjarakan 

soal ummat Keristen di Irian Ba- 
rat jg djumlahnja tidak sedikit, jg 
sedjak pengakuan kedaulatan sam- 

pai hari ini tidak diketahui keadaan 

nja, karena boleh dikatakan hubu- 
agannja terputus sama sekali. Pada 
mulanja jakni th. 1952 dari Ambon 
diutus seorang Domine ke Irian Ba 
rat. Tetapi fihak Belanda merinta- 

agi sehingga hubungan tidak bisa 
dilakukan. (Antara). 

Pemilihan Umum 
Dibawah Pengawa- 

san 

Akan Diusulkan Oleh 
Vietnam Bao Dai 

SEORANG DJURU bitjara Visi- 
nam Bao Dai ig telah lebih dahulu 
berangkat ke Djenewa mengatakan 
bahwa delegasi negerinja akan me 
ngusulkan suatu pemilihan umum 
setjara nasional dibawah suatu pe- 
ngawasan di Vietnam, meskipun su 
dah diketahui bahwa hal ini pasu 
akan ditolak oleh fihak Republik 
Demokrasi Vietnam (jg dipimpin 
oleh Ho Chi Minh) karena negara 
ini tidak akan menjutudjui turut 
tjampur asing dalam pemilihan2 di 
Vietnam. Selandjutnja — ditambah- 
kan djika fihak Rep. Demokrasi 
Vietnam mengusulkan suatu pemba 
gian dari Vietnam atau suatu pemsg 
rintahan koalisi, hal ini akan di to- 
lak oleh delegasi Vietnam Bao Dai. 

(Antara). 
  

KABINET: BARU FINLANDIA 
Kabinet baru Finlandia hari Rabu 

telah dibentuk dibawah pimpinan per 
dana menteri Ralf Toerngren. Kabi   
net baru itu mempunjai 14 orang 
menteri, antaranja 6 dari partai die- 
mokrat dan 6 dari partai tani. 

Rantjangan Barat: Disamping ,,Djaminan Bersama Dju- 
»Aksi Militer Bersama" Di Indo-China? 
Indotjina dalam konperensi Djene- 
wa, 

3. Menteri luar negeri Inggris 
Eden mengundang rekannja dari 
Sovjet Uni, Molotov, beserta 3 
orang pembantunja, untuk berma- 
kan-makan malam Kamis, dan ber- 
usaha menembus djalan buntu me- 
ngenai soal2 Korea dan Indotjina, 

4. Korea Selatan kabarnja melu- 
nakan sikapnja jang menentang di- 
adakannja pemilihan diseluruh Ko- 
rea itu, langkah Korea tadi mamung- 
kiak-n Bh Rarat untuk memperku- 
kuh pcrsatuernja dalam menghadapi 
£usi Korea.. 

Seorang djurubitjara delegasi Pe- 

   

  

rantjis di Djenewa sementara itu me- 
ngumumkan, bahwa banar Indotjina 
daripada Konperensi Djenewa mung: | 
kin akan dimulai pada hari Djum'at 
atau Sabtu j.a.d. Pengumuman tadi 
dilakukannja sesudah selesai pembi- 
tjaraan antara dutabesar Perantjis 
Chauvel dengan wakil menteri LN 
Sovjet Gromyko. 

Dalam pada tiu pembesar? Barat 
di Djenewa mengatakan mengenai 
rantjangan jang mula2 dikemukakan 
oleh Dulles supaja dibentuk perta- 
hanan Asia Tenggara, bahwa Ame- 
rika Serikat, Australia dan New 
Zealand telah bersepakat untuk me- 
melikara persekutuan ANZUS an-   

tara mereka, sebagai satu organisasi 

jang terpisah, djuga apabila dan an- 
daikata Pakt Pertahanan Asia Teng- 
gara (PATO) itu terbentuk. 

Mengenai djaminan bewsama bagi 
gentjatan sendjata di Indotjina, pem- 

besar2 tadi mengatakan bahwa para 
negara peserta akan menandatanga- 

ni satu pernjataan jang mendjamin 
gentjatan sendjata tadi. 

Negara2 penandatangan ,,djami- 
nan “bersama” tadi akan berdjandji 
pula bahwa mereka akan ,,bersama: : 
sama melakukan aksi kemiliteran, 

apabila gentjatan sendjata dilanggar 
oleh pemberontak2 Komunis Viet- 
minh', kata pembesar2 Barat tadi. 

Sbg Pelindung Keadilan-Pen 
Kemakmuran Rakj 

jelenggara 
at Dan Pendjamin 

Keadilan Agama . 

dapat perhatian besar dari para 
Madjelis Pemuda Kristen selu- 

dung Sekolah Tionghoa Ambon. 
KO dalam kata pembukaannja 
muda Kristen tsb. setia kepada 
adilan,. penjelenggara kemakmu- 
lan agama. Dalam hubungan ini 
sainja penjerahan sebuah Geredja 
ig akan dilakukan oleh Presiden 
bukan bermaksud membentuk 
kesatuan kita semua, 

5 Pasal 

Barat 
| Dim Rentjana Gen- 
| tjatan Sendjata Di 

Indo-China 

WARTAWAN AFP Jean Alla- 
ry dari sumber2 jang mengetahui 
Rebo malam mewartakan tentang 
rentjana Barat bagi penjelengga- 
raan gentjatan sendjata di Indo- 
tjina. Rentjana ini terdiri dari 
pokok2 sbb.: 1 

. A1. Pengunduran pasukan2 Ten 
fara Rakjat Vietnam” dari Laos, 
Dan dan daerah delta Ton- 
in. 

2. Suatu “gentjatan sendiata. 
3. Tindakan2 untuk mendjamin 

keamanan penduduk “ didaerah2 jg 
diawasi setjara berganti-ganti oleh 
pasukan2 Tentara Rakjat: Vietnam 
dan pasukan2 Uni Peranijis. 

4. Pembentukan suatu komisi ig 
terdiri dari negara2 netral untuk 
mengawasi pelaksanaan dari tinda- 
kan2 diatas. 

5. Penjusunan rentjana  gentjatan 
sendjata dalam rangka prinsip2. po- 
litik, jg misalnja merupakan suatu 
penegasan terhadap kesatuan Viet: 
nam, 

  

- 

Ditambahkar lebih landjut bahwa 
prinsip2 ini harus" merupakan suatu 
dasar bagi ' perundingan2 tentang 
status terachir Indochina. Dan pe: 
rundingan2 itu tidak perlu untuk di 
mulai di Djenewa. (Antara). 

SUPAJA PERDAGANGAN AN 
TARA TIMUR DAN BARAT 

DI PERBESAR. 
Dalam penutup sidang kedua kon 

perensi perdagangan antara Timur 
dan Barat jang diselengg8rakan oleh 
panitia ekonomi PBB untuk Eropa, 
sek. djen. Gunnar Myrdal menerang 
kan bahwa pertemuan itu telah me- 
ngemukakan kehendak supaja semua: 
negara pang ikut serta dalam peker 
djaan panitia PBB itu berusaha 
memperbesar perdanga, antara Ti- 
mur dan Barat dan memperkembang 
kan perhubungan dagang mereka. 
Menurut Myrdal, perdebatan dalam 
sidang itu telah berlangsung dalam 
semangat persahabatan. 

  

Atas Dasar SOB 
Keterangan Djaksa 

Agung Mengenai Pe- 
nangkapan Sidik 

Kertapati" 

DJAKSA AGUNG . SUPRAPTO 
atas pertanjaan para wartawan ten- 
tang penangkapan. anggota Paric- 
men Sidik Kertapati jg dilakukan 
atas perintah Panglima TT. III Ko- 
lonel Kawilarang menjatakan, bhw 

| penangkapan 'itu didasarkan atas 
SOB “dan Djaksa Agung Suprapto 

  
kini sudah diberitahukan. Dalam 

“hubungan ini dapit, dikabarkan, 
bahwa Kemis pagi Djaksa Agung 
menemui Wk. P.M. 1 Wongsonego- 
ro jg hari ini akan berangkat ke 
Bandung, tetapi tidak didapat kete- 
rangan pasti apakah. dalam perie- 

«muan itu dibitjarakan peristiwa pe- 
nangkapan Sidik Kertapati atau ti- 
dak. Djuga tidak diketahui, apakah 
maksud Wk. PM. I ke Bandung 
2 (Antara). 

| GUBERNUR MARDJANI 
SAKIT LAGI. 

Gubernur Murdjani jang mulai 
mendjalankan tugasnja pada tanggal 
13 April jang lalu, sedjak beberapa 

| hari jang achir ini“tak dapat beker 
| dja seperti biasa, karena sakit lagi. 
| Keluarga Murdjani kini sudah ber- 
ada di Bandjarmasin, Belum diketa 
hui, apakah Murdjani akan dirawat 

| lagi ke Malang tetipi selama ia sa- 
kit untuk kedua kali ini, ia dirawat 
oleh 4 tenaga dokter, 
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Oleh Direktur Kependjaraan “Daerah Semarang, Pati, Banju- 
  dan Pekalongan, akan diadakan lelang borongan bahan ma- 

Kanan untuk masa Djuli s/d. Desember 1954, Jaitu pada tanggal : 

10-5-1954 dikantor Direktur Pendjara Pati untuk pendjara 

      

    
   

" djam 10.00. Pati, Kudus, Djepara, Rembang dan Blora. 

B. 10-5-1954 dikantor “Direktur Pendjara I Pekalongan (Djl. djam 12.00 Pelabuhan 106) untuk pendjara Pekalongan Di 

CO. 1-5-1954 dikantor perti tersebut B untuk pendjara Tegal 
djam 12.00 dan Brebes. 23 : 

p. 1e5-tone tor Direktur Pendjara Purwokerto, untuk diam 10.00 Pendiara Pu 
Bul u-Semarang untuk pendjara Mla- 

Okerto,.Banjumas, Purbolinggo dan 

    

   
     

  

    

  

     

  

. 15-5-1954 di Pendiara Bulu-S djam 10.00 ten, Salatiga, Ambarawa, Kendal, Demak 
TA Ant ga 3 ".. 3 adi. Oa maan Ea 

  

   
   

akukan untuk tiap2 pendjara dan dibagi dalam 
mn jait Et 

  I. Beras/biaja pengangkutan: au 
1. Daging sapi/kerbau, ikan asin (kering) dan telor itik 

asing &. : £ h 
HI. Sajurmajar dan kaju bakar. ' 
Keterangan lebih landjut dapat diminta pada tiap2 hari ker- 

'ja dikantor. Direktur jang bersangkutan. 

: Direktur kl. I Kependjaraan 
be ga ja | Daerah Semarang. 

. 

    
    

| CaMeUn : MeDar EKO : NA | 

| PAKEM MAKUTA RAMA 
| 3! (Anggitanipun: Ki Siswoharsojo). | 

Mawi tulada2“suluk dalah 
nootipun sarta kadjangkep- 
aken: djanturan, ginem, sabe- 

| tan, sanggitan, banjol, gara2 
Isp. s 

Kertas alus, rinengga ing 
gambar2 €ndah. Ukuran buku: 

| 14X 21 cm. Kandelipun 132 
' katja. 

  
Regi 2tjeran 4 Rp. 10.— 
(Wragad kintun tambah 1576). 

| KA-SADE MALIH ANGSAL 
SUDAN. 

: Administrasi 

Jajasan Penerbitan ,,PESAT” 

| Pakuningratan 67 — Jogja. 

......     

  

  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
. ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjak ga it JIRTAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe- 
rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan -dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA .FARIANOL".... 

   

Special Buat Laki2 harga per botol ..... ....:....:: Manasi ad Rp. 20.— 
»OVUM TAZOL” Special Kasi Perempuan harga per botol a25 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ........................ ng 10.— 
»BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 100765 tidak luntur 
Garansi Harga Rp. 5.—, Rp. 10.—, Rp. 15—, Rp. 20—, Rp. 30.— dar 

— Rp. $0— per botolnja. 
Zalf 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki? atau Perempuan Harga 
Rp. 25, No: 2 Rp: 10.—. ,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Koreng 
dil. Rp. 5.— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 25.—. satu botol dan Batuk Kering. ,,KATHRAH-I-NOOR” Specia: 
Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih? dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dil. Harga Rp. 15.—. Obat-Obat dikirim di- 

seluruh INDONESIA. Wang di muka. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakif luar atau dalam. Sakit MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu?, BENGEK (ASTHMA). Sakit Gin- 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Accoord Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 bari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi (POTONG). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang kepingin punja anak). 

  

       

AKRHEMPIL. Buat Rheumatiek sakit tulang2, entjok, linu dil. Rp. 30.— 
AKSATAPIL. Buat bengek, sesak napas (Asthma) ............ 2. 305 
AKSOZA sakit berbahaja untuk keturunan ..................... » 100— 

“ setetaaa Boa Senen AN Ba Sa Aan eta ea Keane » 50— 
SALPWASIER. Berentikau darah mengketjilkan wasier ...... 2 TS 
NOHAIR. Obat hilangkan rambut .................... ata 2 10s— 
HOME DOCTOR REAMADY, istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
dan anak ketjil, buat minum dan pakai luar. Amat mandjur p. botol 

WORLD FAMOUS Prof: TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. — Djakarta. Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl, Tepekong No. 3, Medan. 127 Seranggoon Road SINGA- 
PORE Baen 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Djl. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta: Toko FATEH, Pang- 

n2 79, Surabaja: Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
ARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Djl. Kemakmuran, Ma- 

kassarj Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabajas ZINDABAD HOUSE. 
Nonongan 77, Soios Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa, 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be-: 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda: Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3. Ma 
ditn, B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo: 'KHAIRUDDIN & SONS. Dja: 
lan Guntur 30-32, Djakarta: 6 : 3 B. 
Sukabumi,  SINGH STORE, Gang C. No. 21-23, Tandjong Priok: 
Toko  PAKISTAN,  Djalan Pasar Wetan F 16, Tasik:  M. ATI 
SPORTS, Dil. Polisi 30, Pontianak: Toko PADANG, Dil. Diawa - Pa- 
dang M, Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas. Tarakan: Toko PAKIS- 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN AHMFD BAX, Endeh-Flores, Dil. Pa- 
sar Baru No. 238 (Keb. Suklat). Bandung. 

2.   
in 0.5 

  

PENDAPATAN BARU 
: Dalam 1 Djam Muda Kembali 

f 2... (Black Hair Oil) 3 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
genta pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

P3 25 . PN He " : 5 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 

“Laki Nanga an boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

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

PENWAR MEDICAL HALL. Singapore. 
j Bisa dapat beli pada : 3 

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

Tabib Mawn, Tamblong 40, Tilp. 4941 Bandung. 
Universal Stores,” Bodio 9 jong 613 Semarang. € 
Bisa dapat beli pada Kat di Surabaja:  B. PIAR Toko 
kain2 — Pasar T ngan Sta 

  

    ur: 
nd 81—82 Telp. S. 4207.     

  

    

.mendjadi Wedana — 

Face Cream TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera- 

S. H. HAMDUL-' 

Toko PAKISTAN, Dil. Raya No. 203B..:   

2 

Kabar K ota 

  

Pemberantasan 

  

  

Banjak Penjakit Trachoom—' 

  

letapi Je. 
Berbahaja Druiper Infect'e 

(Oleh : Wartawan Kita) 
MENURUT RENTJAN 4 untak tahan 1954 pemberantasan 

penjakit mata di Djawa Tengah ditudjukan kepada daerah Kedu 
Selatan jang penduduknja padat dan dianggap penting, Diseluruh 
Djawa Tengah ada 32 buat poliklinik penjakit mata jang bekerdja 

dengan 5 orang dokter mata. Djika mengingat bahwa djumlah pen 
duduk di Djawa Tengah berdjumlah |.k. 17 djuta, maka djumlah 
poliklinik mata tadi belum tjukup. Walaupun demikian, pada umum 
nja dapat dikata, bahwa pemberantasan penjakit mata di Djawa 
Tengah adalah jang paling baik -kalau dibanding dengan lain2 da- 
erah, demikian al. Dr. Oey Kkoen Lian dalam pertiakapan dengan 
wartawan kita. 

UDJIAN PELENGKAP. 
Dikabarkan bahwa pada tgl. 9 — 

10. Mei 1954, bertempat di SMA-C, 
Bodjong Semarang akan diadakau 
udjian perlengkap (bijvakken) untuk 
120 anak2 ex T.P. dari Jogja dan 
Solo. € 

MUTASI DIKALANGAN 
PAMONG PRADJA. . 

Dari fihak resmi. didapat ketera- 
ngan, bahwa mulai bulan Mei ini 
Wedana d/p Bupati Bandjarnegara 
diangkat mendjadi Patih Blora, se- 
dangkan R. Budiman Sekertaris Re- 
siden Solo diangkat mendjadi Bupa 
ti Banjumas. Sebagai gantinja Seker 
taris Residen Solo ialah, M. Moesta 
djab, .Wedana, Panolan, Kabupaten 
Bicra. 

KES. NASIONAL KITA 
FAVORIET. 

Dalam pasar pertarohan 
India diberi 2 goal. 

Bagaimana chalajak ramai umum- 

nja dan para penggemar sepakbola 
chususnja di Semarang ' menaroh 
perhatian terhadap pertandingan an- 
tara Kes. Indonesia dan India Rabu 
malam, hal ini.dapat disaksikan de- 
ngan tegas, dimana kalangan2 tsb. 
setjara  kefompok, mendengarkan 
verslag radio. Sedjak pagi hari pa- 

sar pertarohan sepakbola di Sema- 
rang memberi I-voor untuk India 
dan siang harinja naik mendjadi 115 
voor, tetapi sore harinja naik pu'a 
mendjadi 2 voor. Tern'ata -hasilnja 
kes. India didjatuhkan dengan ang 
ka 4—0, suatu prestasi bagus diluar 
dugaan para penggemar . sepakbola. 
Dengan kemenangan tadi, maka ke- 
pertjajaan rakjat kita terhadap kes.. 
Nasional kita makin tebal dan tetap 
orcimistis dalam mengikuti pertan- 
dingan2 selandjutnia. 2 

SEKERTARIS PANITIA 
PEMILIH DJATENG. 

Hari Kemis “dikantor We-| 
dana Kota diadakan timbang te- 
rima antara Wedana Kota R. Ng. 
Harijadi Jadipranoto dan Wedana 
Weleri Iskandar ja 

rang, sedangkan Pak Harjadi di- 
angkat mendjadi Sekertaris Pani- 
tia Pemilihan Djawa Tengah. Se 
perti diketahui Pak Harjadi se- 
djak tgl. 1 Djuli 1953 s/d 30 
April 1954 telah mendjabat We- 
dana Kota jang dapat menjelesai- 
kan setjara i adil soal pembagian 
tanah2 partikelir jang terletak di 
Semarang Barat. Pula beliau se- 
tjara actidf meng-activisir kepa- 
.mong-pradjaan di Semarang de- 
ngan baik dan ' uda-muda- 
han bimbingan tadi dapat diterus 

Ikan oleh penggantinja. Setjara yes 
mi pengangkatan beliau mendja- 
di Sekertaris Panitia Pemilih itu 

Jialah tgl. 1 Mei 1954. 
DISAMBAR ALAP2 SEPEDA. 
“Hari Selasa jl. alap-alap sepe- 

da telah berhatsil men ambar sebuah 
sepeda dikantorpos besar jang men 
djadi miiknja seorang Indonesia. Se 
peda tadi terkuntji. Sebuah sepeda 
'ainnja jang disandarkan — dikantor 
KPM, miliknja seoreng Tionghoa di 
samber pula oleh pendjahat sepeda. 
Seringkali diandjurkan kepada pen 
liaga sepeda, tindakan mana adalah 
,ang paing safe dan mengingat pu 
la bhw. pendjahat kini tidak sukar 
1ntuk mentjuri sepeda sekalipun ter 
kunfji. 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
. Semarang, 8 Mei 1954: : 
Djam 06.10 Gamelan Studio Jogja 

karta, 07.40 Gamelan Studio Jogja- | 
07.10 Orkes Sid' karta (landjutan), 

Philips: 07.536 Orkes Haw. Pemuda 
Maluku: 12.05. Lima  Serangkai, 
12.30 Langgam dan Krontiong, 12.45 
Ping Astono dli., 13.15 Hanafi dan 
Asiah: 13.40 Konsert siang: 17.05 

Taman Kusuma: 17.40 Sam Saimun 
dil.: 18.15 Obrolan pak Patrol: 18.59 
Barat populer: 18.45 Suara Ramize: 
19.30 Pantjaran Pelangi, 20:30 Pan- 
tjaran- Pelangi: 21.15 Dari Alam 
Parahijangan: 
Krontiong malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 8 Mei 1954: 

Djam 06.03 Pagi gembira: 06.15 
Ruang gerak badan: 06.45 The Mar- 
lin Sisters dll.:.07.15 Orkes Kuljin- 
tang: 07.45 Lagu2. Kr. Asli, 12.03 

| Rajuan siang, 12.45 Klenengan se- 
derhana, 13.45 Klenengan sederhana 
(landjutan): 17.05 Ruangan Pemuda 
Pemudi: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Andre Kostelanetz, 18.15 Gen 
-ding2 dolanan: 19.15 Kontak dengan 
Pendengar: 19.30 Irama Klasik: 
20.30 Lagu2. Tionghoa, 21.20 Raju- 
an malam: 22.15 Rajuan malam (lan 
djutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 8 Mei 1954: 
Djam 06.10 Maluku meraju: 06.35 

Terkenal dan digemari: 07.15 Orkes 
Puspa Kemala, 07.30 Sextet Benny 
Goodman: 07.45 Seni Djawa 12.05 
Musik Paul Jones: 12.15 Bunga 
Rathpai dari Timur, 12,45 Boogie 
Woogie: 13.10 Rajuan2 Hindustani: 
13.40 Dendang Malaya: 17.00 Sa- 
rang Burung Kutilang: 17.40 Hida- 
ngan piano Eddy: 17.55 Mendjelang 
Buka Puasa: 18.02 Hiburan petang, 
19.15 Bingkisan malam Minggu: 
19.40 Rajuan malam: 20.14 Puspa- 
ragam, 21.30 Wajang Kulit: 22.10 
Wajang Kulit (landjutan): 05.30 Tu- 
tup. 2? 

. diangkat: 
ota Sema- 

“Fkerdja 

22.30- Langgam dan |. 

Ditegaskan selandjutnja, bahwa 

inja setiap tahun sebesar Rp. i.300. 
"000,—. Dalam th. 1953 telah di- 
buka 4 buah poliklinik baru, sedanz- 
kan dalam bulan April jl. di Diepa- 
ra dibuka pula poliklinik jang dipim- 
pin oleh mantri djururawat Pratigno. 
|Di Purwodadi. terpaksa polixlinik 
mata ditutup, karena mantri jang di 
tempatkan dikota tadi belum men- 
dapat. rumah. Di Semarang petibe- 
rantasan- penjakit mata makin hari 

| mendapat. perhatian besar dari cha- 
lajak ramai dan dalam bulan jang 
lampau tertjatat 541 orang jang me- 
'ngundjungi poliklinik. Kalau dalam 
bulan Pebruari jang datang verobat 
berdjumlah 2700 orang, ternjata ang 
ka tersebut dalam bulan Maret naik 
'mendjadi 3039 orang. Setiap nari di 
seluruh Djawa Tengah dilakukan pe- 

| meriksaan kepada 2600 orang. Atas 
pertanjaan dikatakan, bahwa penja- 
kit mata jang banjak terdapat ialah 

| didaerah Tegal/Brebes dan jang se- 

djak th. 1930 ditempatkan mantri2. 
Pada umumnja dapat dikata, oahwa 
penduduk belum insaf benar2 ten- 

| tang bahaja penjakit mata. Penyakit 
jang banjak “diderita rakjat ialah 
trachoom. 

. Tetapi penjakit mata jang sa- 
ngat berbahaja ialah druiper in- 
fectie, dimana kuman jang  hi- 
dupnja tak lama didalam mata 
dalam tempo jang singkat dapat 
merusak mata seluruhnja, apabila 
pengobatannja terlambat. Penja- 

'kit trachoom dikatakan masih 
mendjadi suatu probieem, tetapi 
pemb: nnja dilakukan de- 
ngan djalan mengobati murid2. 
Di Surabaja kini sedang dipeladja 
ri suatu peraturan ing tiotjok 
utk. memberantas penjakit mata. 
Sekalipun oleh fihaknja W.H.O. 
sudah ditjoba dengan menrsuna- 
kan anti biotica dengan hasii baik, 
tetapi pertjobaan tadi dikatakan 
belum tentu tjotjok untuk didja- 
lankan disini dan sebelum diver- 
-gunakan perlu diadakan perjelidi- 
kan lebih dahulu. 

. Achirnja ditegaskan, bahwa se- 
lama bulan Pebruari adakan 
117 kali pembedahan penjakit 

A amiah mana dalam bulan Mare ampau menin 
sampai 146 kali. 

UTJAPAN SELAMAT 1 MEI 
1954 DARI LUAR NEGERI 
KEPADA DPP SEBDA. 

Berkenaan dengan peringatan 
hari kemenangan buruh sedunia, 
1 Mei 1954, maka DPP SEBDA 
telah menerima utjapan-2 selamat 
dari luar negeri, jakni dari Biro 
Penghubung Gabungan Serikat 
buruh Sedunia untuk Asia dan 
Australia (Asian and Australian 
Liaison Bureau of the WFTU) 
janr berkedudukan di Peking dan 
dari Gabungan Serikat Buruh Se 
luruh Tiongkok (ACFTU — All 
China Federation of Trade 
'Unions). Didalam kawatnja terse 
but, Biro Penghubung GSS untuk 
“Asia dan Australia mengharapkan 
agar 1 Mei 1954 didjadikan “hari 
untuk memperhebat aksi-2 untuk 
membela dan memperluas hak-2 
serikatburuh dan hak2 demokra- 
si serta untuk menegakkan perda- 
maian “dunia jang abadi. Djuga 
Gabungan Serikatburuh Seluruh 
Tiongkok mengharapkan, agar 
kesempatan 1 Mei 1954 itu didra- 
dikan hari untuk lebih memperhe 
bat kerdja-sama diantara klas pe 

sedunia pada  umumnja 
dan diantara klas pekerdja Indo- 
nesia dan Tiongkok chususnja, 
guna tertjapainja kemenangan-2 
baru dalam perdjuangan bersama 
untuk memperluas hak-2 serikat- 
buruh dan hak-2 demokrasi serta   
nia. , 

|. Berhubung dengan utjapan-2 
selamat tersebut, maka sdr. S. 
Haryawisastra Sekretaris Umum 
1 DPP SEBDA atas nama 70.000: 
kaum buruh autonoom' anggauta 
SEBDA telah mengirimkan  ka- 
“wat pernjataan terima kasih baik 
kepada Biro Penghubung GSS 
untuk Asia dan Australia maupun 
kepada 
Seluruh Tiongkok. $ 

KENALKAN : VISO. 
Pusat Jajasan VISO (Volhar- 

ding is Overwinning) jang berke- 
dudukan di Djl. Kestalan, Solo, 
minta kita kabarkan, bahwa un- 
tuk memperluas usahanja, maka 
.kKini VISO memadjukan penawa- 
ran kepada chalajak ramai untuk 
-mendjadi anggautanja. Labangan 
usaha jang kini sudah ada pada 
Jajasan itu jalah a:l. Radio — 
Elektro — Perbengkelan dan Pe- 
ternakan. VISO adalah usahanja 
,para pemuda2 Ek. T.P. jang di- 
berdirikan atas azas ,.Kekeluat- 
gaan, dan  bertudjuan memadju- 
kan keluarga bekas Anggauta Pe- 
djuang Kemerdekaan jang telah 
menunaikan bakti pada umum- 
nja, dalam lapangan pendidikan, 
|rochani dan djasmani. Selandjut- 
nja bertudjuan turut menjusun 
dan memperkuat kearah pemba- 
ngunan Nasional Indonesia. Ke- 
pada mereka jang menaruh minat 
dapat berhubungan dengan VISO 
Tib. Semarang dengan. alamat: 
Tiandibaru 54 Semarang. Demi- 
kian keterangan fihak. pengurus- 
nja pada kita. 

PINDAH KANTOR. 
Mulai tgl. 1 Mei 1954, Kantor 

Perwakilan P.H.I. Djateng pindah di   gedungnja sendiri di Kranggan Ba- 
rat no. 125, Semarang. 

t:DHARMAMON x OBAT BLOEDDRUK JANG SANGAT BAIK &? 

  

| beaja poliklinik dengan rumah sakit- 

89: 
ma 

mana dalam bulan | 

ingan lantjar.   
“wah, peraturan rooigelden tidak be- 

-rieel dan untuk mengimbangi peng- 

untuk membela perdamaian du-. 

-tinggi pada DKA untuk diperbantu- ! 

Gabungan Serikatburuh 

| Daerah Propinsi atau jang setingkat! 

ikarta. kedua soal tambahan tsb. di-   

  

ma 

HatsilPenggem. 
uran Pada: D.I. 

2165 Orang3D.I. Terbu- 
nuh, Fertawan DanLuka2 

UNTUK mendapat gambaran 
sampai dimana kesanggupan TNI 
pada umumnja TNI jang diadju- 
kan dalam daerah G.B.N. pada 
chususnja selama th. 1953 bersa 
ma-sama dengan rakjat. melalui 
O.P.R2 setempat menggempur 
gerombolan D.I. dan keganasan | 
D.I. terhadap rakjat, maka dari 
Ta Pers, Terr. IV., did jzlaskan | 

sbb. 
Gerakan TNI didaerah G.B.N. 

selama th, 1953- menghatsilkan : 
1095 -erang gerombolan tewas, 
161 orang luka2 dan 909 orang 
tertawan. Djumlah matjam sendja | 
ta seperti mitraliur, bren, senapan 
Le, Sten/PM dan pistol jang di| 
rampas 183 putjuk. Gubug2 ge- 
rombolan jg dibakar 99 buah. Ke 
rugian vrakjat selama itu 390 
orang tewas, 271 orang luka2 dan 
98 orang tertawan (djumlah ini 
terhitung O.P.R.2). Rumah rak- 

    

jat jang dibakar gerombolan 2263 
buah. Dapat dibajangkan berapa 
ribu djiwa rakjat jang terpaksa 
hidup dibawah kolong langit ka- 
lau tidak tjepat2 diusahakan per- 
tolongan bagi mereka itu ? Keru- 
gian ternak 948 ekor. Dalam hu- 
bungan itu kerugian tentara kita, 
ialah 69 orang tewas, 164 orang 
luka2 dan 2 orang hilang. 

Telah Dimulai 
Pendaftaran Pemilih Di 
Djawa Tengah — Lk. 

10.800.000 Ljiwa Berhak 
Memilih Dan Dipilih 

Menurut keterangan fihak Pa- 
nitya Pemilihan Djawa Tengah, 
pendaftaran pemilih pada umum- 
nja telah dimulai setjara serentak 
diseluruh Djawa Tengah. Djum- 
lah penduduk diseluruh  Djawa 
Tengah, terhitung daerah Istime- 
wa Djokjakarta, jang terdiri dari 
9.000 desa banjaknja 18.000.000 
djiwa. Dan dari djumlah itu di- 
taksir ada 6076 atau Ik. 10.800. 
000 djiwa berhak mendjadi pemi- 

  

  

Tjatatan Dari Manilla 

Kurang Reklame Utk Asian-Games 
Kartjis2 Pertandingan Ramai Ditjatutkan— Polisi Lantjarkan 
“9 Anti 1. 

— Oleh: 

Scalpers“—Darwati Djadi Buah-Bibir Di Manilla — 
|“ Mendjenguk Ouiapo Di Manilla 

Wahjoedis Wartawan Kita — 

»TUAN DATANG DARI INDONESIA”, demikian tanja seorang setengah tua, dalam bahasa 
Inggris berlogat Amerika kepada saja, waktu sedang enak2 menikmati ,,Combination Sand- saj ( 
wich” di restauran ,,Botica Boie”, dipusat kota Manila. Saja mengangguk, sambil memperkenalkan 
diri. Mula2 heran saja, bahwa dia tjepat benar mengenal saja sebagai warganegara 5 
sebab pada umumnja warna kulit dan potongan badan serta bentuk bangsa Pilipina tak banjak 

Indonesia, 

'bedanja dengan bangsa kita. Malah tak djarang saja ditegur orang menawarkan barang2-nja dalam 
| bahasa Tagalog, bahasa daerah Pilipina. Kemudian setelah saja menilik badju bathik Pekalongan 

saja, sadar saja, bahwa mungkin batik inilah tanda pengenal jang membedakan saja dari orang2 
sana. 

Jang menegur saja itu adalah Mr. 
Conrado A. Uy, wartawan dari ma- 
djallah ,,Asia Report” dari Manilla. 
Ketemu seorang rekan sepekerdjaan, 
dengan segera omongan kita djadi 
sangat ,.gezellig”. Banjak ia tanju- 
kan soal Indonesia, sebaliknja ter- 
njata ketjil sekali perhatiannja kepa 
da masalah ,,Asian Games”. Me- 
mang kesan pertama jg kami rasa- 
kan, waktu mula2 tiba di Manila, 
nampak kurangnja propaganda me- 
ngenai pertandingan2 ,,Asian Ga- 
mes” ini. Hanja disana-sini 
pat poster2 ketfjil jg tak berarti. Ba 
gi kota seperti. Manila jg sudah me 
ngenal »Licht-reclame's” model 
Amerika dengan Jampu2 neon jg 
bermatjam ragam warna dan bentuk 
nja itu, paling sedikit kita mengha- 
rapkan adanja reclame2 jg leoih 
mentereng. lagi. Malahan kita lebih 
banjak melihat dan 
reclame2 lampu neon ,,Drink Coca” 
Cola” (minumlah Coca. Cola, sema- 
tjam minuman Sarsaparila di Indone 

sia) daripada poster2 Asian Games. 
En toch ini dalam kota jg mendjadi 

tuan rumah pekan pertandingan 
olahraga se-Asia, 

Tjatut kartjis. 

Tapi dengan sedikitnja reclame? 
Asian Games” dan tampak di- 
nginnja orang2 di Manila terha- 
dap “pekan “olahraga ini, ini 
bukanlah mendjadi ukuran pasti, 
bahwa memang. orang2 Pilipina 
menganggap sepi soal itu. Ini 
djauh dari benar. Ternjata kini 
di Manila orang sudah tak bisa 
lagi membeli dartjis untuk me- 

Hh dan dipilih. inonton pertandingan2 olahraga di 
Lebih landjut diterangkan, bhw 

pada saa, dimulainja gerakan tadi,! 
jg kelihatan beres dan Ilantjar jalah 
daerah Banjumas. Daerah2 Kedu, 

Rizal Memorial Stadium, jang 
bisa memuat kira-kira 30.000 
enonton. Padahal waktu masih 

“lama, seminggu sebelum pertan- 
Solo, Pekalongan dan Pati belum apaan itu sendiri dimulai. Kalau 

toc begitu Jantjar, disebabkan keperluan 
sebagian alat2 belum lengkap, teru- 
tama kesukaran mengenai alat2 tu- 
lis menulis. Sementara itu Panitya 
didaerah2 Wonogiri,  Karanganjar, 
Sukohardjo, Jogja dan Blora meng, 

berani 
sampai 3 kali lipat harga biasa. 
(Harga resmi tiap kartjis 
nonton 3 pesos atau 1/5 dollar 

mau mendapat kartjis, harus 
membajar “harga tjatut 

sekali 

k Amerika). 
usahakan sendiri sebagian a alat2 jg 

diperlukannja. 
“Berapa biaja jg diperlukan untuk | ngan, Istimewa”, seperti ig diberikan : 

pasti, untuk pers dari negara2 peserta, itu belum diketahui dengan 

Malah kabarnia ,,Kartu ' Unda- 

8 
tetapi dalam tingkat pertama Pani- bisa berlaku untuk semua pertandi- 2 
tya Pemilihan Djawa Tengah telan 
menerima uang. sebesar Rp 5.463. 

»— guna perongkosan? sidang, 
norium pendaftaran, perdjalanan 
Sementara itu didapat kabar, 

       

    

an pendaftaran dapat berdjalan dc- 

APOTHEEK PETANG HARI. 
“Hari ini Apotheek BIMA di djl. 
Seteran” dan RATHKAMP Pekodjan 
19 dibuka hingga djam 20 00. 

BEBERAPA PADJAK AKAN 
DINAIKKAN. 

“Dari kalangan jang bersangkutan 
didapat kabar, bahwa kini oles DPD 
Kota Besar Semarang sedang diren- 
tjanakan untuk menaikkan padjak | 
dijalan, padjak perusahaan? dar pa- 
diak tontonan dan mengurangi pa- 
djak Olahraga. Djikalau  rentjana 
tadi selesai, hal ini akan diadjukan 
kepada sidang DPR jang mendatang. 
Mengenai padjak perusahaan dika- 
takan, bahwa padjak tersebut akan 
dipungut seperti djuga di Djakarta 
dan Madiun jang kini sudah ada. 

Selandjutnja mengenai rooigsiden 
pun akan diadakan lain peraturan 
jang ditudjukan terutama kepada ru- 
mah2 jang hendak dibangun dengan 
beaja ribuan rupiah. Tetapi monge- 
nai rumah2 jang dianggap tidak me-| 

robah. Tindakan demikian akan di- 
ambil, karena naiknja barang mate- 

luaran beaja2 jang makin hari mz- 
kin meningkat. 

PEMBANGUNAN SISTIM 
— PYENGANGKUTAN. : 

Menurut keterangan DPP. SBKA, 
oleh Menteri Perhubungan sekarang 
ni telah diangkat seorang pegawai 

kan pada Menteri dan diserahi tu-| 
gas jang berhubungan dnegan . uru- 
san pengangkutan dan memperbaiki) | 
perhubungan K.A. dengan pengang- |: 
kutan2 lainnja. Disamping itu pe- 
gawai tsb. ditundjuk pula sebagai 
angg, Panitya Koordinasi Pengang- 
kutan dari. Pemerintah. 

MINTA DIADAKAN 
PERUNDINGAN. ih 

DPP. SEBDA baru2 ini telah me-i: 
ngadjukan surat kepada Pemerintah2 

diseluruh Indonesia jang maksndn'a | 
.mengharap segera diadakan perun- 
dingan antara tgl. 3-10 Mei 1954 
mengenai tuntutan umum  SEBDA!! 
iang sedjak awal bulan Desember! 
il. diadjukan kepada  fihak ' Pema-! 
rintah. Selainnia itu SEBDA: meng- 
harap pula dibitjarakan. masaalah2! 
ikenaikan upah bagi pekerdja harian 
serta hak tjuti selama 12 hati bagi 
pekerdja harian. Hanja untuk Pe 
merintah2 Daerah Propinsi ' Djawa 
Timur dan Daerah Istimewa Jogja- 

| 

atas"ini tidak “dikemukakan  dise- 
babkan sudah pernah dirundingkan 
oleh kedua belah fihak. 

SKK KK REK ea agas aa | 

HARGA EMAS. 
Semarang, 6-5. 
24 karat: djual Rp. 39.— 

beli Rp. 38,60 
22 karat: djual Rp. 36.— 
: beli Rp. 34,50 

Djakarta, 5 Mei: 
3g karaat: djual ... Rp. 39.— 
22 karaat: djual ... Rp. 38.50   AKAN AKA AE KAKAK 

ahwa dalam lingkungan Divisi Di-" 
'ponegoro persiapan? dan pelaksana- 

OLEH MAKA TNI 

ngan, diluaran ada jg berani mem- 
beli 500 pesos. Sungguh mahal, apa 
lagi kalau di-ingat 
dah bisa beli suatu ,,koffer-radio” 

terda- 

mengagumi ! 

  

  bahwa kita su-! 

dengan harga 'tjuma 50 pesos. Ini 
sekedar perbandingan sadja. Untuk 

memberantas keadaan jg tidak se- 
hat ini, maka pada hari Selasa (tgl. 
27 April) pagi Colonel Telesforo 
Tenorio, Manila Police Chief, telah 
membentuk suatu pasukan polisi 
spesial ,,anti scalpers” (anti  tjatut) 

berkekuatan 40 orang. Gerakan ini 
dipimpin sendiri oleh Mayor Arse- 
nia H. Lacson, jg telah  mengada- 
kan perundingan2 pada hari Senen- 
nja dengan opsir2 polisi, karena di 

dapatnja laporan2 jg menundjukkan 
adanja ketjurangan2 soal pesanan 
kartjis. 

Malahan menurut berita 
terachir, ada dikatakan bahwa 
sementara grombolan tukang tja- 
tut kartjis ,,Asian Games” jang 
ternjata di-organisir dengan rapi 
oleh sebuah ,,Chinese Syndicate” 
di Manila sudah diputus hukuman 
denda 200 pesos, karena diper- 
salahkan mendjual kartjis” ,,Asian 
Games” dengan kenaikan 2076 
dari harga resminja. 

Pidato presiden Sukarno. 
Seterusnja dalam pertjakapan den 

rekan Conrado A. Uvy, ia menjata- 

kan, bahwa pidato presiden Sukar- 
no, jg memberi pesan kepada “atlit? 
kita supaja djangan silau  matanja 
melihat kemewahan kota Manila, 
sangat menarik perhatian kalangan 
pers di ibukota Pilipina. Sebagiari 
ada jg memudji 'isi pidato ini. Me- 
ngayubagya supaja nasehat ini pun 

diperhatikan oleh rakjat  Pilipina 
untuk dapat memperbaiki keadaan 
negara dan ekonominja, tetapi seba 
gian ada pula pers di Manila jg me 
rasa kurang senang atas , utjapan 
tadi. Mengenai kekuatan peserta2 
Indonesia, umumnja orang2 di Pili- 
pina sangat “mengagumi akan ke- 
kuatan kesebelasan kita. Malah na- 
ma Ramang, itu goalgetter asal dari 
Makasar, tjukup dikenal oleh orang 
Manila. Sajang bahwa full-back ka- 
nan kesebelasap kita, sdr. Chris 
Ong, tak djadi ikut, karena 'sterinja 
mengharapkan anak. Djadi suli, be 
ginja untuk meninggalkan Djakarta. 

Pun setelah melihat hasil2 la- 
tihan regu-tembak kita, sdr2 Said 
dan kapten Saketi, orang tak lagi 
meremehkan djago2 menembak 
kita ini. 'O, ja ada lagi seorang 
peserta Indonesia jang kini djadi 
»sbuah bibi?”  pembatja2 surat 
kabar di Manila, ialah sdr. Dar- 

  

Tenan Anekaninyn 
TEGAL 
PEMBUNUHAN ATAS DIRI 

LURAH DAN O.P.R. 
Lurah desa Tjelong, Ketjamatan 

Kedungbanteng (Tegal) diwaktu se- 
dang bertjakap2 dirumahnja dengan 
seorang pembantunja beserta seorang 
anggauta O.P.R. dan seorang tamu 
lainnja pada tgl. 1 Mei jl. telah didaf 
tangi oleh' grombolan. Meskipun ke 
datangan mereka itu segera dapat di 
ketahui oleh Lurah, akan tetapi ke- 
sempatar untuk melarikan diri su- 
dah amat sempitnja, sehingga pada 
Waktu mereka akan mentjoba melo 
loskan diri dari bahaja jang mengan| 
tjamnja, tembakan2 telah dilepaskan. 
Dari tembakan tersebut Lurah dan 
O.P.R. mendjadi sasaran day me- 
ninggal, sedang Pembantu Desa men 
djadi korban pukulan2 dibagian ke- 
palanja sehingga perlu dirawat diru- 
mah sakit. 

PENANGKAPAN ATAS DIRI 
SEORANG PEGAWAI 

PENERANGAN. " 3 
Seorang pegawai Djawatan Penera 

ngan di Ketjamatan Suradadi (Tega:) 
pada tgl. 30 April jl. telah ditangkap 
oleh pihak jang berwadjib. 

Perkaranja menurut dugaan ada 
sangkut pautnja dengan gangguan ke 
amanan. 

MOSI TIDAK PERTJAJA Di- 
TARIK KEMBALI. 

Kemudian timbul mosi al- 
gemene heryorming. 

Sidang pleno anggauta DPRDS Ko 
ta Tegal jang berlangsung baru-baru 
ini pihak pengusul mosi- tidak 
pertjaja terhadap beleid DPD ialah 
Suratman cs, menarik kembali mosi 
nija, jang kemudian datang sebuah 
mnosi jang lain tentang tuntutan ,,pe 

bahan umum” (aigemeene hervor- 
rhing) dalam kalangan DPR dan 
DPD. Mosi jang belakangan tsb da- ai 
tang dari 7 orang anggauta jang dil b 
ketuai oleh Tan Siang Lian. 

' Dan dengan ditariknja kembali mo 
Si Suratmap es, serta muntjulnja mo 
Si Tan Siang Lian cs tsb, dalam ra- 
atnja baru2 ini telah mengambil kel Kk 
utusan mengangkat Suratmap dan 
artosiswojo masing2 dari PNI dan! d 
asjumi, untuk mengganti anggau- 

ta2 DPD Tunggono dan Abdul Sa- 
lam jang masing2 dari partai Murba 
dan BTI. Sedang anggauta? DPD Re 

subroto dan Nj. Sarwono tetap da 
lam kedudukannja. 

! Selandjutnja dalam perobahan DP 
setelah diadakan pemungutan sua 

ra Ketua lama A.A. Jeni dan wakil 
Ketua terpilih kembali, 

Lebih tandjut didapat keterangan, 
bahwa usul mosi idak pertjaja jang 
diadukan oleh Suratmap cs tsb mesti 
nja menghendaki perobahar sebagi-| d 
an anggauta DPD jg. mereka ang- 
gap tidak dapat memenuhi tugas. Se- 
perti diketahui usul mosi tidak per- 
tjaja tsb. diadjukan oleh pihak peng- 
usul pada sidang pleno bulan Maret 
jang lalu, 

'likota Salatiga 

2   

MALAM AMAL 

Bertempat digedung Wajang Orang 
Sriwedari, besok pada Minggu' ma- 
lam tgl. 9 Mei dimulai djam 19.30, 
sakan diadakan pertundjukan malam 
amal dengan hidangan a.l. Dagejan 
Mataram, Tari Bali asli dan lain2. 

Keuntungan bersih dari malam itu 
10096 akan “digunakan untuk fonds 
Merapi. Malam amal itu diselengga 
rakan oleh sebuah Panitya jang di 
pimpin oleh sdr. Karjowijoto dan Wa 
likota Surgkata sebagai Pelindung. 

MAGELANG 
19 ORANG DITAHAN. 

19 Orang telah ditangkap oleh yg. 
berwadjib baru2 ini di daerah Pakis- 
kawedanan Tegalredjo, Magelang, sc 
telah diadakan gerakan pembersihar 
didaerah itu. Mereka jang ditjurigai 
kini masih dalam tahanan dan peme 
riksaan. 

  

SALATISA 
PEMBUKAAN DJEMBATAN 

SETRO. 

Pada achir minggu jl. Ibu wa- 
l telah melakukan 

pengguntingan pita sebagai tanda 
ibukanja untuk umum djemba- 

tan Kali Setro jang terletak diper- 
batasan Kotapradja Salatiga dan 
'kabupaten Semarang. 

Djembatan itu berukuran 26 X 
2 m. dan diselesaikan dengan bia 
ja bantuan dari Kantor Penem- 
patan Tenaga sebesar Rp. 121. 
000,— dan beberapa ribu lagi da 
ri salah suatu usaha perkebunan. 

Kini oleh pihak Penempatan 
enaga tsb. telah disediakan uang 
antuan sebesar Rp. 160.000,— 

|guna memindah djalan jang me- 
lewati djembatan tsb. serta menu 
runkan Tenan (helling) dari 
20 mendjadi 1476. Dikabarkan, 
.entor Penempatan Tenaga itu 

menjediakan . biaja bantuan itu 
lengan maksud untuk memban- 

tras pengangguran. 

KUDUS 
KONPERENSI GPIIL. 

. Selama tgl. 29 April s/d 1 Mei, 
GPII Tjb. Kudus telah melang- 
sungkan ' konperensinja dengan 
Anak Tjabang dan Ranting?nja 
seluruh Kabupaten Kudus. Dari 
pimpinan pusat. telah hadlir Fir- 
aus A.N. dan dari GPII Wilajah 

Djawa Tengah telah hadlir Balja 
Umar, Resepsi diadakan tgl. 30 
April sore, bertempat di Kantor 
CHTH, Kudus. Atjara konperen- 
si a.l. pemilihan pengurus baru 
periode th. 1954. 
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Oleh sebuah harian di 
Manila, djago lontjat djauh kita 
dari Bandung ini dipudjinia se- 
bagai seorang gadis jang tjantik, 
charmant dan wadjahnja mirip 
benar dengan seorang gadis Pili. 
pina asli. Lebih dari itu, entah 
apa ini memang tiara journalis- 
tiek Pilipina jang sudah model 
Amerika itu, sebagai kelengkapan 
nja ditulis djusa behwa sdri 
Darwati masih ,,single”...... 

Hampir semua pertandingan 
Asian Games selalu dimulai siang 
hari, kira2 djam 1-2 waktu di Dja- 
wa: Atletik maupun jg lainnja. Se- 

“pakbola terang diwaktu sore dan 
malam hari. Apa sebab” demikian, 
kita mentjari keterangan dan menda 
pat djawabap bahwa ini mungkin di 
sengadja demikian, supaja baniak jg 
nonton. Kalau diadakan pagi, so- 

leh djadi kurang amat penonton- 
BPN aka 

Astagafirulah.  Djadinia sportnya 
nomor dua, penonton jg perlu. Mes 

 kipun para atli, akan megap-megap 

i kepanasan. Kalau dipandang dari 
| sudut komersiil memang benar dju- 
ga begitu. Sebab kebanjakan orang 
kaja disini tentu bangunnja' siang3, 
karena dimalam hari banjak waktu 
dipergunakan — untuk ke dancing, 
dlh,jg5 lebih... tidak bisa ditulis 
kan lagi disini. Sebab ,.for men 
only”. 

Lapangan Jos€ Rizal, persis di 
depan Hotel - kita, Shellborne 
hotel, termasuk kelas satu itu, 
sama dng PASAR JA'IEK. tetapi 
berpuluh kali lebih luas dan ra- 
m1. Kalau orang djualan  me- 
mang tidak begitu banjak. Tetapi 
Orang sama bersenda-gurau, ber. 
dampingan, berkeluarva,  berge- 
rombolan, ngomons2, djalan2, 
disini hitung ribuan. Mobil2-nia 
jang mengkilap sama berderet di 
tepi dan orang2-nja sama melan- 
jong senandjang lapangan itu. 
Ditengah2 lapangan adalah ber- 
diri Tugu Nasional itu dan dide- 
pan tugu berdiri tiang bendera jg 
“ingginja antara 30 meter. 

Setiap pagi sampai sore berki- 
bar disini bendera Nasional Fili- 
pina. Sajang sekali rumputnja 
Kering sekali dimakan matahari 
jang amat terik, beda dng rumput 
di Ambassade kita jg tetap tera- 
wat hidjoo rojo2. Orang djualan 
dilapangan ini jang banjak es 
20za-cola dil. minuman dan dng 
djadjanan .BRONDONG” (ja 
betul brondong goreng seperti di 
Selo itu, kalau di Pilipina nama- 
Dia Pop-corn), sebab ketahuilah 
bahwa Filipina djuga - termasuk 
gudang djagung. Disamping bron 
dong ig ditjontong-tjontong, dju- 
ga banjak wanita djualan djagung 
bekaran. Ditempat jg agak gelap, 
pembakar djagung itu menunggu 
bembelinja dan tidak sedikit 
ig mentjari tempat ,linduk” itu. 
Entah mau apa. Apa djusa ada 
pepatah disini: Djagung Bakara- 
ne, Tanggung Perkaraneee??9!!!. . 
KALAU DI DJAKARTA ADA 

GLODOK, di Medan ada Djalan 
Canton, di Semarang ada Klenteng 
dan Bodjong, di Solo ada Tjojudan, 
maka “di Manila ada jg disebut 
OUIAPO (Kjapo) (nama sex ing 
pahlawan jg mendjadi nama djalan), 
juma besar dan pandjangnja mele- 
bihi semua 'jg pernah kita saksikan 
di Indonesia. Disini beratus orang 
djualan makanan, minuman. banjak 
sekali orang djualan katjang, tetapi 
tidak sedikit toko2 pakaian, keme- 
dja2 jg aneh2, tukang? gunting ram 
but berpuluh2, tukang? gosok sepa- 
fu, tukang bikin betul sepatu. Pen- 
deknja untuk mengisi rumah-tangga 
komplit dengan segala matjam kebu 
tuhannja anak tjutju, isteri, mertua, 
ibu bapak, semuanja tersedia  kom- 
plit mewah. Disinilah pusat manu- 
sia mulai pagi sampai pagi. Berpu- 
luh2 bus berbondong?, disamping 
JEEPNY “(ini“jeep biasa jk didjadi- 
Kan sematjam opelette tetapi bags 
sekali), taxicab beratus2, “urut ka- 
tiang ilir-mudik. Inilah djuga djalan 
menudju Village kita. 
. Disamping kendaraan ' modern 
Itu, masih ada djuga dokarnja. 
D uga aneh. Tiakup untuk dua 
Orang, sepasang, duduknja seperti 
duduk diandong Solo, roda dua, 
kuda dua, atau satu, Bromfiets, 
Seveda, sama sekali tidak 'nam- 
pek, hal ini kalah dengan Jogja. 
Betjak tidak model... 

| Pada waktu ini disini sedang 
musim mangga, tetapi ketjil2, ka- 
lah dengan Djawa Timur dan 
pun banjak didjual orang - di 
Kjapo tadi. Disamping beribu2 
menusia, lelaki wanita itu, ditiap 
sudut banjak orang djualan me- 
lati jang sudah dirangkai, harum 
baunja, besar2, dan banjak jang 
sarana beli dan terus dikalungkan. 
urtuk terus djalan2 mondar-man- 
dir. Dan disini pula adania dere- 
tan gambar hidup, besar2. mo- 
dern. Jang seperti Metrovole di 
D'akarta itu tidak ada, bisa djadi 
ini termasuk kelas tiga. 

Anehnja, ditengah2 keramaian, 
bp? kaian, wangi2-an, melati dan 
m tjam2 dodolan itu, terdapatlah 

di-ini sebuah peredja jang amat 
besar, pintu2-nja terbuka. Banjak 
sekali orang ig berdjongkok se- 
dz ng. sembahjang, tetapi banjak 
sevali jg djalan mondar-mandir 
m lewati geredja itu dari pintu 
se'selah ke pintu jang lain, karena 
In menudju kedjalan lain pula. 
| Itulah  sebahnja, kita selalu 
inrat pada wedjangan Bung Kar- 
no, 
. Sederhanalah. Sederhanolah, Ini 
lag akan membawa kita kestas, 

Dan memang njanjian Rombo- 
nf ”n Indonesia begini - djuga: 

Kita ke Manila, berolahraga, 
Untuk Indonesia besar dan 

ss diaia, 
Sederhanalah, sederhanalah, 
Hai putri putra Indonesia, 
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liaran Didalam Kota 
|... (Oleh : Rosihan Anwar) RE 
1 tetapi milik orang2 p: 

perhatian i: aa , 
rakjatnja ina. 1 

Sebelum dibeli dibu 
ber 1945, Aarey masi 
kan tanah hutan. Kini disana bangunan2 te 
haraan dan pamer: 
berik2 modern buat mt susu dairy, semua 
maerintah, Peran 

| dari chalajak, maupun dari pers 

  kan ,,Aarey Milk Colony” 
gan sekali gus memenuhi 
eperluan: 

“ganja murah (dengan 
memberikan subsidi   

Pengusaha2 susu partikelir kini 

nerintah jang memelihara, mem- u. #beri makan, merawatnja seterus- d a-jnja di Colony tsb. Untuk itu pe- ' nampak- | ngusaha2 membajar  sedjumlah ng at seka- | | uang. ketjil kepada pemerintah, ristiwa ber | Hasil susu jang diperah dari sapi2 ang dijitu kemudian dibeli oleh pemerin 21 Ftah dengan harga jang ditetapkan. 

  

       
       

    

   
   

  

Orang Parsi ini jang 
di anggota Rotary Club nja bidjak bitjara, dan i li semua angka2 dan pe 
talian dengan perusah: 
pimpinnia. 

  

     
      

   

          

  

al India Dari Dokat (VII) 
lia Kebanjakan Berac 

— Ditangan Kaum Kapitalis 
“Diperlukan Lebih Banjak Informasi Tenta : Negara. 
Tenggara—Lantaran ,,Aarey Milk Colony” Tidak Ada Sapil| 

N BERTEMPAT tinggal disatu tempat, engal ekua saan ngan, namun hewan2 itu tidak milik : c pi rtikelir. Suatu kombinasi r tikelir atas dasar jang hampir sama. | terletak 1 djam diluar kota Bom bay. n Aarey Milk Colony itu pemerin tah baik kwaliteitnja dengan harga jang 

Itulah sebabnja pemerintah mendiri- 
: jang de- 

berbagai 
susu djadi mutunja, har- 

tiada perlu 
n kepada konsu- 

.men), dan didalam kota tidak lagi 
| berkeliaran sapi2, seperti halnja di- 
"kota-kota lain, Calcutta, Madras dsb. 

.menjerahkan sapi2nja kepada pe- 

    

  

Baiklah saja tidak 2 tjo | Pemerintah — lalu mengerdjakan ba menandingi kebidjakan Kho- | Susu ini seterusnja, memasuk- f rody pun sudah barang tentu ti- Fkannja dalam botol, Sesudah di dak semua angka jang d an |-restauriseer”, kemudian diang- ' nja dapat saja ingati k . Ikut kekota untuk dibagi?kan ke- Semuanja ini ta karena na Jen tunep, Kabarnja tjara susu jang didjual oleh pengusaha2 |bekerdja begini tidak sedikit me- | partikulir tadinja pada kotor, di- nguntungkan kepada pengusaha2 | tiampuri dengan air, Para pengu-| partikelir itu. Saban hari diboer- saha itu memelihara, sapinja dida Idi j di Aarey diisi 360.000 botol, lam kota, sehingga pernah Henny 8 diangkut dengan kl. 50 truck | bay mempunjai “penduduk” 50 sar kekota untuk dibagi2kan, . ribu sapi, jang tentunja suka pula |Pada waktu ini baru 1 djuta pen: PF berkeliaran didjalan-djalan, tidak "duduk, jang dapat mensetjap sedikit menghambat pada lalu-lin manfaat dari Aarey Milk Colony. tas. » Mean Tetapi kapasiteitnja perlahan-lahan Bertahun-tahun lamanja djadi akan dapat ditambah. 
meri 

Betapa pun buah pikiran bagi pemerintah j diuga, orang jang datang kesini nis- Bombav susu jang kotor lagipu- tiaja akan tertarik oleh suatu usaha, la mahal hargania itu, sani2 jang “jang terwudjud berkat adanja aja 

  

   

2 berkeliaran dalam kota. — “Fehajal (imagination) jang berani, or- . Ditahun 1944 y intah. jang | ganisasi, ketjepatan tehnis. 2 mau menolone rakiat melaksana- kan Bombay Subsidised Milk Dis- trihution Scheme. 

Susu adalah bahan makanap jang 
penting untuk kesehatan. Maka apa 1 : jang dikerdjakan oleh pemerintah di k Tudjuannja membagi-bz ikan susuf Bombay untuk rakjatnja, lajaklah pada rakjat dengan harga murah,| mendapat perhatian orang2 peme- £ kalau diluar harganj: ai T in i -a 

    

   

  

. - Sampai 1 ru- |rintah di negara-negara Asia lainnja. Hg pee, maka susu jang 'e-| Sudah barang tentu di Bombay rintah berharga tj ima 6 anna. Su-|kami dibawa djuga menengok Na dah barang tentu subsidi jang diberi-| gedung tempat suratkabar »The e kan begini tidak dapat “berlangsurig/ Times of India” ditjetak. Surat- lama2, pemerintah mengeluarkan le-| kabar ini mempunjai oplaag jang bih 30 djuta rupee untuk keperluan besar, dan pertjetakannja modern. 5 ini. AA |. Di New Delhi kami telah me- an Maka 3 tahun kemudian pemba-nindjau .,Hindustan Times”. : gzian susu begini terpaksa dihentikan,p Di India ada lebih dari 300 ha 

—. Djangan Takut Ditu- 
— duh Kurang Radikal 

Tudjuan Perdjoangan Kita Selamanja 
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Ialah Membela Kaum Burub Kita : 
Kata Wk. Presiden Hatta 

Perdjoangan Asia Selurubnja Sesungsuhnja Ber- 
5 dasarkan Tjita2 Sosialisme 

DALAM AMANATNJA jang diutjapkan dihadapan para 
j nperensi Kepsla2 Diawatang Penjuluh Peberun Pe 

n rburuhan dan Pengawas Keselamatan Kerdja tingkat Pro-. pinsi diseluruh Indonesia di Istana Negara Rebo pzgi, Wakil Presiden 
Hatta mengandjurkan supaja para pedjabat Kementerian Perburuhan 

  

— bekerdja dengan berpedoman kepada tjta2 jang tinggi jang us'anja 
lebih tua dari usia manusia. Wakil Presiden Hatta antara lain 
berkata, bahwa tugas jang dikerdjakan oleh pegawa'2 Kementerian 
Perburuhan sekarang ini adalah pelaksanaan fiita2 kita jang lama di- - 
waktu terakan nasional kita diwaktu jang lampau, jang mengan- 
dung unsur2 peri kemanusiaan dan keadilan sosial. 

nd baik dari perusahaan2 nasional mau- nja Hatta menerang-    

  

   
   

kan, ja perdjo pun perusahaan2 asing. Untuk mer: 

angan Asia seluruhnja ini berda- fjapai upah jang lebih tinggi, pro: 
sarkan tjita2 sosialisme, termasuk duksi harus baik. Kalau tidak maka 

1 joangan | esi ena achirnja perusahaan terpaksa tutup 
la kita jg mendjadi sendi jang akibatnja menimpa djuga ke- 

       

   

       

3 Ba TR BA 5 ( manusia. Hanja dengan berpedoman 
Setelah (menguraikan pasal2 da- ' kepada ijitaHjita jang mulia itulah 

lam UUD jang bersangkutan dengan kita akan mendapat kekuatan dida: 
soal perburuhan, maka Hatta meng- 1 Jam menghadapi segala kesulitan? 
andjurkan supaja kita sekarang be- sekarang ini. Demikian Hatta. (An 
kerdja dengan semangat jang lama. | sara). 
akan tetapi dengan tjara2 jang lain. 

ita mengandung pada kaum buruh. Dan oleh .kareno 
fjita2 peri jaan dan keadi itr maka modal asing, “ baik jang 
lan sosi tadi, Dan pembangunan kita dapat dari pindjaman ataupun 
negara kita seka pun bersen- duri penanaman dari luar negeri, ha 
dika IMeya San tsb ,,Pantja- ruslah kita pergunakan sebaik-baik- 

sila bukanlah sembojan, melain- nja. 
n mengandung tugas utk men- Achirnja Wakil Presidey  menga- 

tjiptakan kebahagiaan, kesedjahte “jak, supaja kita bekerdja dengar 
raan, perdamajan dan kemerdeka pedoman kepada ijita2 jang tinggi 

3 Sid bangsa”, demikian Wakil Pre jg. usianja lebih tua dari pada umur 

ba Mengaa atana Ta| 2 ati menghadapi k itan2 jang adat” | 
sekarang, sebab Kostan an adaf A. &, Akan untuk diatasi. Dan kalau mengingat, “. bahwa kita mulai bekerdja dengang Pik at India kas Tn Tn 'dan.segala jang ru-) MN B sak, maka dengan sendirinja kita Deng: jala antuan harus bertindak jang sehebat-hebat | Nan Djalan | nja. Akan tetapi semuanja itu harus" Ekonomi     

     

  

   

   

  

     

didjalankan den tib dan me-| berita United nurut peraturan2, karena “ didalam | pe MEN “Washington, pembar 
negara demokrasi segala tindakan | sar2 pemerintah Amerika menja- harus didasarkan hukum dan per takan pada hari Selasa, bahwa 
aturan. “ena kemenangan2 ,,komunis” di Asia 

aa Tenggara telah mengakibatkan, 
Djangan bahwa bagi kongres Amerika Se- 
rang rikat kini mendjadi makin perlu 

Mengenai - urtuk menjetudjui suatu program 
Halta mengen bantuan ekonomi kepada India, 
jang ada jang | meskipun politik luar negeri ter- 
dari luar negeri i|sebut sangat berlainan | dengan 
untuk  membai ha- | politik Juar negeri Amerika Seri- 
an2 baru dari as ket. s 
s'onalis'r pera 
dah tua. Didalam 
bingan kepada :, 
daknjalah kita dja 
tnduh kneraak dikal, 1g 
djuan perdjoangan kita selama 
nja izih membela kaum buruh 

Dikatakan, bahwa apabila Indotji- 
mna djatuh ditangan .,merah”, maka 

hal itu akan memperbesar bahaja tes 
di-| hadap daerah lainnja, terutama se- 

kali terhadap India sebagai suatu ne 
gara non-komunis jang terbesar di- 

daerah itu. Oleh sebab itu, adalah 
kita. Tjuma sadja kita sekarang | mendjadi suatu soal jang sangat pen 
harus mengingat. tempat Mm | ting bagi Amerika Serikat untuk ber 
waktu dan keadaan2 jang njataJusaha tetap memelihara suasana pet 
tidak bisa kta robah menurut | sababatan dalam perbubungannja de 
kemzuan kita sendiri dengan se-|ngan New Delhi, meskipun India 
kal'gus. D 0agh ga Amerika. berbeda dalam tjara meng 

Mengenai penambahan produksi | hadapi antjaman . internasional itu, 
Hatta mengemukakan, bahwa usaha | Menurut pendapat . pembesar2 itu 
kita didalam hal ini memang men: | perdana menteri India, Shri Jawahar 
jumpai kesulitan2 psychologis  dariflal Nehru, akan mendjadi lebih 'ra- 

aa 2 Padahal s1 Lpat. dengan pihak. Amerika. Serikat 
“apabila antjaman komunis sudah ma 
kin mendekati perbatasan India. (An 
tara), 

pihak kaum: buruh. 
kepentingan negara dan kaum  bu-| 
ruh sendiri sesungguhnja jang ters 
penting ialah — tambahnja produksi, 

  
  

jagak banjak kepada berita2 luar 

dipotong ruangan chusus untuk 

Inaran keterangan tsb. maka war 
'Ftawan itu menjangkal dengan ke- 

Rr 

   
   

   

     dipelihara deng 
    
      

   

Pa 

. 
      

    

Itulah gedjala, jang menarik Gedjala lain jang 
murah. 3 

  

peran segala akibatnja, protes baik rian, diterbitkan | dalam bahasa 
. Inggeris dan 

hampir 4 Bag 2 

Suratkabar dalam bahasa asli jak: 
ni bahasa Benggali adalah ,,Ananda 

mempunjai 
Pada umumnja 

di I 
10.000. 

Inggeris, dan terbit dengan 8 sam- 
pai 12 halaman setiap harinya. 

Setjara kasarnja dari penduduk 1n- 
dia jang hampir berdjumlah 360 dju 

.Ita itu adalah hanja 2296 jang bisa 
batja tulis.  Kebanjakan suratkabar 
didjual dikota-kota besar sepert: Del- 
hi, Calcutta, Madras dan Bombay. 
4096 dari seluruh harian terdjual di- 
sini. Harga etjeran harian “adalah 
22 anna, diadi djauh lebih murah 
dari di Indonesia. 1 

Penindjauan dipertjetakan ,/Times 
of. India”, 
itu, dan diterbitkan didua kota ia- 
lah Bombay dan Delhi membenar- 
kan apa jang memang telah lama 
kami ketahui: Pers India jang besar- 
besarnja djauh lebih madju perleng- 
kapan tehnisnja daripada pers dine- 

Milik kapitalis. 
Suratkabar ,,The Times of India” 

kini milik Dalmiah, seorang in- 
dustralis Parsi jang kaja. Keadaan 
ini boleh dibilang lumrah di India. 
Kebanjakan  surat2kabar kepunyaan 
orang2 kapitalis, seperti Tata, Birla, 
dil. Setidak2nja kaum modal itu pu: 
nja hubungan jang rapat dengan pe- 
milik2 suratkabar. Dengan begitu 
banjak sedikitnja tertandalah sekat: 
sifat pers India, dan dapatlah kita 
membajangkan sampai dimana ,,ke- 
bebasan” kaum wartawannya, ' jang 
benar2 dapat disamakan dengan bu- 
ruh ,,kuli-tinta” belaka... 

Dapat pula dipahami bagaimane 
politik dan haluan kebanjakan surat: 
kabarnja. 

Alangkah bedanja dengan keadu- 
an pers di Indonesia, jang pada 
umumnja masih bebas dari tangan 
kaum modal, karena perkembangan- 
nja memang lain sedjak semula. 

— Berita Juar negeri. 
Dalam amaftan selajang 

pandang, saja mendapat kesan ba 
gaimana kebanjakan koran2 In- 
dia memberikan ruangan jang 

geri kita.   

negeri. Dari koran2 jang terbit 
dalam bahasa2 asli India, maka 
1212960 dari ruangannja (setelah 

iklan2) disediakan buat berita2 
|luar negeri. Buat koran2 dalam 
bahasa Inggeris angka ini ber- 
djumlah 2270. Berlainan sekali 

| halnja dengan umumnja koran2 
|di Amerika atau di Eropah, jang 
sedikit sekali menjediakan kolom 
nja buat berita2 luar negeri. 

Menurut seorang wartawan di 
Calcutta, keadaan diatas ini disebab 
kan karena pembatja2 di India me- 
mang besar sekali perhatiannja ter- 
hadap kedjadian2 internasional. De- 
mikianlah saja lihat misalnja bagai- 
mana gerakan ,,Mau Mau” di tem- 
pitkan sebagai berita nomor satu 
dengan huruf2 jg besar, bagaimana 
kedjadian di Indo China ditjeritakan 
dengan pandjang lebar, atau kedja- 
dian di Afrika Selatan dimana ber- 
laku diskriminasi bangsa dan warna 
dengan hebatnja. 

Bangsa India sangat sensitif terha 
dap peristiwa2, dimana kaum 'impe- 
ralis dan pendjadjah tjampur tangan. 
Karena itulah besar perhatian KO- 
ran2nja terhadap masalah2 pendja- 
djahan. Naa 

Dan apalagi djika Nehru mem 
perdengarkan suaranja dalam ma 
salah2 pendjadjahan ini, maka 

| pastilah peringatannja itu ditaruh 
dihalaman depan. $ 

Sementara itu pernah pula saja 
batja suatu keterangan jang me- 
ngatakan, bahwa sebabnja koran- 
koran India banjak menjediakan: 
ruangannja bagi berita2 Juar ne- 
.geri itu adalah karena kantor be- 
rita mereka sendiri ,,Press Trust 
'of India” belum begitu sempurna 
pekerdjaannja, dan belum tjukup 
'menjiarkan kedjadian2 didalam 
negeri jang begitu luas. Ketika 
saja tanjakan kepada seorang war 
'tawan India sampai dimana kebe 

Iras: ta 
|. Ini pun telah saja duga sebe- 
'lumnja, hingga tidak mampu 
-membikin saja tertjengang lagi. 
6 Berita dalam negeri. 

Betapa pun djuga, saban pagi apa 
bila saja membalik-balik lembaran 
iThe Statesman,  Hindustay Times. 
|The Hindu  Amrita Bazar Patrika, 

| dll. djaranglah saja dapa memenu- 
hi keinginan saja. Sebagai orang j2 
datang dari luar, saja ingin misal- 
nja membatja berita2 dari daerah2 
didalam negeri, sampai dimana ke- 
madjuan jg mereka tjapai dalam pe 
|laksanaan Plan 5 tahun, kanaal apa 
'jg digali oleh penduduk desa, hasi 
|apa jg telah ditjapai dalam pembe- 
rantasan buta huruf disesuatu nega 
|ra-bagian, dll, : 

Karena hal2 masih kurang tjuku 
“dilaporkan dalam ruangan koran, 
maka terpaksalah. saja menghibur 
hati dengan berita2 tentang pertan- 
dingan crickey (jg saja tidak pahami), 
berita tentang keluarga ratu Ing- 
gris, dll. jg semuanja djuga merupa 
kan batjaan ig menarik, dan mem- 
buat suratkabar laku. 

. Tentang Indonesia, 
:Selama 23 hari berkeliling di 

India, djarang sekali saja men- 
djumpai berita atau karangan2 
tentang Indonesia dalam surat-ka 
bar mereka. Pendirian PM Ali 
Sastroamidjojo tentang bom-H 
dimuat, karena kebetulan sedja- 
lan pula dengan utjapan Nehru 
tentang masalah tsb. Berita ini 
dimuat ketjillan sadja. 

  

aman re mempunjai " oplaag 

Bazar Patrika” di Calcutta, jang| 
kl. 80.000 langganan. | 

dapat dikatakan, | 
bahwa bagian terbesar dari Harian2 | 3-3 

dia mempunjai oplaag dibawah | 
Dari 300 harian itu hanja | 4 

36 jang diterbitkan dalam bahasa | 

jang oplaagnja 100.009 | 

|dis bangsanja bernama Nelia Ra- 

(ngan duduk diatas kursi 

keadaan masing2 negeri nampak- 

  

8 Di Djakarta telah dimulai dengan 
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Sutardjo ialah menentukan penila! 
dengan perkembangan ,,masjaraka 

p'an, dalam 
gainja. 

Menurut Sutardjo penilaian  se-turmmbahnja pengelitaran dengan Ik.   ' suatu djabatan dititik beratkan an- 
“tara lain pada soal pertanggungan 
dijawab dan hakekat daripada djaba- 
tan tsb. jang membawa konsekwensi: 
dalam perbedaan tingkat gadji dari 
pada' pedjahat2 jang bersangkutan. 

Sebagai tjontoh dikemukakan, -bah : 
wa seorang penunggu-telpon  dikun- 
tor ketjematan tidak mungkin disa- 
makan dengan seorang penunggu- 
telpon dikantor Dewan Menteri, wa- 
laupun nama djabatan mereka sama, 
jaitu ,ypenunggu telpon”. “ 

Sutardjo tidak bersedia mendjawab 
pertanjaan e 
aan berapa gadji maksimum 'menu- 
rur peraturan jang dirantiang oleh usaha2 jang memperbaiki keuangan |. 

bahwas panitia, hanja ia terangkan, 5 
djika peraturan gadji-baru itu dilak-ypelaksanaan sistim distribusi sanakan, pemerintah memerlukan 

k 

Seumur Hidup | 

CARMEN LICOP seorang pe- 
rempuan Manila dalam tahun 
1952 telah .mentjulik seorang ga- 

mirez berumur 18 tahun. Pentju- likan itu dilakukan ditengah2 ko- | 

        

   

  

  an. Setelah Nelia bert 
lik, kemudian dinaikk: 
buah jeepney (sema 
berbentuk opelet—j jang di- 
dalamnja sudah duduk 4. orang | 
perempuan lagi bersendjata pes- 
tol. Nelia segera matanja. ditutupi 
dan dibawanja kesalah satu bangu ' 
nan kefjil. - 

Selandjutnja pada waktu Nelia 
tiba dirumah tsb, disana tampak 
lain2 gadis jang diikat ditiang dan 
sedano disiksa oleh seorang laki2. 
Dari bangunan ini Nelia dibawa 
ke suatu tempat jang Jetaknja 10 
kilometer dari kota Manila untuk 
melihat ,,madjikan”. 

meloloskan: diri. Setibarja di Ma- 
nila, ia melihat Licop dikota lagi, 
segera memberitahukan kepada 
polisi. 

Begitulah, pengadilan disana te 
lah memeriksanja. Pada mulanja: 

'ia didjatuhi hukuman mati de- 
listrik. 

tetapi kemudian pada hari Senin: 
il hukuman mana dirobah  men- 
diadi hukuman seumur hidup. 

(AFP) 
  

Indonesia tidak ada, dan saja hanja 
terpikir dibuatnja membajangkan ba 
gaimanakah sekarang anggapan pem 
batja2 India tentang negeri kita, jg 
beberapa tahun jg silam memenulu 
pers dunia, -djuga “pers India, tai- 

kala dia terlibat dalam perdjuangan 
nja melawan imperialisme Belanda. 

Apakah gerangan jg mereka ke: 
tahui tentang keadaan di Indonesia, 
sesudah mentjapai kemerdekaannja? 
Apakah kesukaran2 Indonesia, “apa: 
kah usaha2nja dilapangan pemba- 
ngunan, “apakah " kemadjuan jg di 
tjapai? Agaknja: semua ini .merupas 
kan teka-teki bagi rata2 " pembatja 
India. 

Dan terasalah bagi saja kontra- 
diksi ini. 

Apakah gunanja menjiarkan 
berita2 tentang negeri2 jang ber 
djuang menghapuskan pendjadjah 
can sadja, sedangkan negeri2 
telah merdeka tidak dituruti selan 
djutnja perkembangannja?  Apa- 
kah artinja ingin mendjadi kam- 
piun bagi bangsa2  didjadjah, 
sedangkan dipihak Jain seolah2 
tidak. ada “perhatian " terhadap 
Pa jg telah berdaulat, mulai 
berdjalan sendiri? $ 

Apakah faedahnja mengadakan 
konperensi Perdana Menteri ne- 
gara2 Asia Tenggara, sedangkan 
satu hal jang pokok jakni infor- 
masi dan penerangan tentang 

nja diabaikan? 
Ketua perserikatan wartawan 

Benggala di Calcutta, ketika me- 
ajambut  wartawan2 Indonesia 
telah menjinggung dalam pidato 
nja. betapa sedikitnja dalam pers 
India pemberitaan2 tentang Indo-. 
nesia. 5 

Dia pun bertanja bagaimana 
memetjahkan masalah ini, Sebuah 
masalah jang pada hemat saja 
harus. dibereskan  selekas2-nja,: 
diika orang masih mau berpikir 

semua bagian dari kota Djakarta sekarang sedang sibuk dibentuk tempat? 
Mega untuk pendaftaran. $ 

Tambahan Peng- 

Kalau Peraturan Gadji Baru Diteri- 
ma Pemerentah—Seluruh Kepega- 

waian Dibagai Dlm 6 Golongan 

Saha Ke Shan ATA Pant seluruh hasil pekerdjaan panitia tersebut kini sudah d'sampa'kan kepada kabinet untuk diper- tmbangkan, Pekerdjaan jang terberat bagi pan't'a tersebut menurut 

baru seperti halnia dengan Indonesia. Ia terangkan dalam hubungan ini, bahwa kini terdapat pelbagai djabatan baru jang d'masa pendja- djihan dulu tidak d'kenal, m'salnja sadia 
hal pendid'kan masjarakat, dalam keagamaan dan seba- 

"kaum pedagang jang akan mendapat 

berapa gadji minimum “djo, selain 

jaturan gadji baru itu, ialah “ bahwa . . as Sa Krn Mentjulik (2 pai — ““. Fakuran hidup jang berlainan daripa- 

(jangan peraturan gadji baru itu, di 
ta Manila. jang kemuc gadis | terangkan bahwa tiap2 pegawai — tsb didjualnja sebagai I eli , sekalipun ia beridjazah S.R. — di. 

|peraturan gadji jang sekarang, maka 

Pada satu ketika, Nelia dapat) ,,HARI TEXTIEL” DI LILLE. 

    

pendaftarap dari tjalon2 pemilih. Di 

  

Panita Gadji Baru, M. Su. 

an daripada djabatan2 berhubung 
t pegawa.” dalam sesuatu negara 

pedjabat2 dalam hal kese- 

2 miljard rupiah lagi untuk gadji pe- 
gawai. 

Mengingat keadaan keuangan ne-! 
gara dewasa ini, menurut “Sutardjo 
pelaksanaan peraturan gadji-baru itu 
tidak mungkin dengan semata-mata 
menaikkan gad/i pegawai ,,zonder- 
meer” seperti jang terdjadi dimasa 
jang lalu, sebab. kenaikan dengan 
tiara demikian itupun tentu akan se- 
gera disusul oleh kenaikan harga 
barang, sehingga hakekatnja hanja | 

manfaatnja. Maka menurut  Surar- 
tambahnja pengeluaran 

gad'i itu seharusnja diimbangi dgn. 

negara, pun sebaiknja diiringi dgn. 
ba- 

rang2 keperluan hidup primair ke- 
pada para pegawai. 2 

Selandjutnja diterangkan oleh Su 
tardjo, bahwa salah satu pikiran-po- 
kck dalam menjusun rantjangan per- 

sekalipun jang te- 
5 mempurnai — 

da ukuran di-masa2 jang lalu, ka- 
rena merekapun membutuhkan hi- 
buran, sport, surat kabar dan seba- 
gainja. 
Tentang progressiviteit dalam ran- 

beri kesempatan mentjapai tingkat 
jang setinggi2nja pada tangga-kepe- 
gawaian, dengan mengadakan kur- 
sus2 “djawatan dan udjian djabatan. 

Achirnja M. Sutardjo Kartohadi- 
kusumo menerangkan, bahwa sepeti 

rantjangan peraturan gadji baru itu 
membagi seluruh kepegawaian dalam 

“golongan, tetapi berhubung Je- 
ngan adanja penilaian2 terhadap dja 
batan2, maka djumlah tingkatan pa- 
da tiap2 golongan lebih banjak dari- 
pada apa jang ditentukan oleh per- 
aturan gadji jang sekarang, 

  

-|- Pira ahli itu - mengemukakan 
. dua alasan untuk — memperkuat 

Elena Malenkov : First 
lady Dari Russia 

'Apakah Elena Jg Memainkan Peranan Dibela- 
Ikang Lajar? —,,Saingan”-nja Dulu Ialah Tamara 
'Beria — Elena-kah Jg Bertanggung Djawab Atas 
| Usaha Meringankan Kehidupan Di Russia 

we wan Sekprang- Ini ? 
(Oleh: John Haigss Chas "Suara Merdeka”) 

PARA. AHLI TENTANG MASALAH Rusia di London 
sama melahirkan kemungkinan tentang intrigues, bahwa ,,kekuasa- 
an dibelakang singgasana” di Rusia pada waktu ini mungkin di 

| per oleh "seorang wanita. Wa nita itu, jang berbadan tegap, dan 
ang ditundjuk untuk memainkan peranan sebagai pendorong pem 
itjaraan” politik dikamar2 pakaian- dan boudoirs- dari 'istana 

'Kremlin adalah seorang tjalon jang logis: ialah isteri dari per- 
dana menteri Georgi Malenkov, Elena. Sudah banjak bukti, 
kata para ahli itu, bahwa Mada me Malenkov memandang kedu- 

| dukannja sebagai First Lady dari negara Sovjet Uni lebih penting 
daripada hanja sebagai perhiasan belaka. 

   

men2 serta materie2 jg dapat di pz 
gang oleh Lena dengan leluasa. So- 
al jg dihadapinja ialah untuk mem- 
perbaiki kedudukannja dalam Japa- 
ngan sosial — masaalah ini dapat 
dipetjahkannja dengan mengawini 
seorang prima dona jg sangat popu- 
ler dari Bolshoi Theater, jalah El 
na. 

Perkawinan ini, jg berlangsung 
dalam tahun 1938, dipestakan setja 
ra besar?an, jg dihadiri oleh pemiiw 
pin2 terkemuka dari lapangan sandi 
wara serta politik Sovjet, diantara- 
nja Stalin sendiri. 

Elena Malenkov dikelilingi tidak 
sadja oleh glamour (gemerlapan). 
tapi djuga memperoleh pengaruh 
politik disebabkan “perkawinan itu, 
Dia adalah saudara dari seorang pe 
djabat | partai ' komunis jg sedang 
naik bintangnja, Nikita Krushchev, 

Dewasa ini tampak2-nja Krush- 
Chev inilah jang menggantikan 
kekuasaan Lavrenti Beria sebagai 
kepala polisi rahasia Sovjet. Dia 
adalah djuga mendjadi sekretaris 
djenderal partai komunis dan se- 
orang wakil perdana menteri. Dia 
pulalah jang baru ini membawa 
pemetjatan terhadap menteri uru- 

kejakinan mereka bahwa Elena 
Malenkov, jang dalam usia 44 
tahun, berbadan tinggi dan tegap, 
mempunjai paras muka jg manis 
dan ibu dari dua orang anak, 
mempunjai pengaruh sangat besar 
atas djalan politik Rusia: keingi- 
nannja jang sangat besar untuk 
memperoleh kekuasaan besar bagi 
dirinja sendiri dan titik berat jg 
diletakkannja atas hal-hal jang 
bersangkutan dengan wanita, mu- 
lai dari mode pakaian sampai 
kepada cosmetic (alat2 ketjanti- 
kan), dalam usahanja untuk mem 
peroleh lebih  banjak barang? 
keperluan sehari-hari. 

Pada hakekatnja telah dikemu- 
kakan bahwa wanita2 Sovjet, jg 
sudah -sedjak “lama . mendapat 
kebiasaan turut bertempur bersa- 
ma suaminja dimasa perang dan 
bekerdja disamping mereka di 
ladang dan pabrik, sekarang buat 
pertama kalinja mendapat doro- 
ngan untuk memperbaiki sifat2 
kewanitaannja. 

Suatu tanda tentang ini telah 
dimuat dalam tadjuk rentjana 

80.000 Ser- 
dadu RRT 

Sudah Ada Di Tapal 
Batas RRT-Indo-China? 
— MarkasBersamaRRT- 
Indo-China Dibawah 

Liu Po Cheng? 

KABAR2 JANG diterima di 
Hongkong dari daratan Tiong- 
kok pada hari Rebo menjatakan 
bahwa 80.600 serdadu RRT ig 
berpengalaman biru2 ini telah di 
pindahkan dari. Tiongkok Tengah 
kedserah2 jane berbatasan lang- 
sung dgn tapelbatas Indo China. 
Suratkabar2 pro Tiongkok-Taiwan 
ig mempunjai pewarta2 dibawah 
tanah didaratan Tiongkok menja- 
takan bahwa sedjak Konperensi 
Djenewa. dimulai pada minggu 
jang lalu, pihak RRT telih mem- 
pergiat bantuan mereka “kepada 
pasukan No Ch! Minh. : 

Suratkabar ,,Sing Tao Jih Pao” 
pada hari Rebo mewartakan bah- 
wa pembesar2 RRT dan Vietnam 
Ho. Chi Minh  baru2 ini telah 
mengorganisir sebuah ,,markasbe 
sar bersama RRT—Vietnam” ber 
tempat didaerah Vietnam. Menu- 
rut suratkabar tadi jang mendjadi 
panglima tertinggi dalam koman- 
do gabungan tadi ialah “djenderal 
Liu Po Cheng dari RRT. Selan- 
djutnja menurut harian tadi, mar 
kasbesar tersebut ialah jang ber- 
tanggung djawab untuk melatih 
serdadu2 Ho Chi Minh dan mem 
beri bahan2 perlengkapan militer 
kepada mereka. 

Sebuah suratkabar Tionghoa la 
innja .,Kung Sheun Daily” menga. 
takan bahwa 80.000 serdadu R. 
R.T. jang sudah berpengalaman 
sekarang sedang mendjalani latih- 
an-latihan istimewa tentang pepe- 
rangan rimba dipangkalan2 mere 
ka jang baru berhadapan dengan 
tapal2 batas Indotjina. 

Harian itu mengabarkan pula 
hshwa selama bulan April il R.R. 

harian ,.Prayda” dibulan ig lalu 
jang mengandjurkan kepada pe- 
gawai2 pe ntah supaja  me- 
nambah pengetahuannja dalam 
lapangan kebudajaan dan supaja 
lebih banjak menumpahkan per- 
hatiannja kepada keluarga dan 

  san makanan Sovjet Ianfaran 
tersangkut dalam masalah arang 
batu, proses mana memberikan 

T. telah mengirim 250 buah truck 
buatan Soviet kepada pasukan2 
Ho Chi Minh. (Antara). 

tamparan keras kepada ahli biolo- 
gi Trofim Lysenko, seorang djago 
Stalin. 

Biarpun -mempunjai tali kekeluar- 

  

Beria) sudah dibersihkan. Semen- 

diak didjaruhkannja “hukuman mati 
terhadap diri Beria dibulan Desem- 

  

  

—— P. M, Malenkov dan Isteri, 

ber jg lalu, tidak pernah di dengar 
apa2 lagi mengenai diri djandanja 
itu. 

Persaingan Elena dengan “Tamar 
dimulai sedjak 16 tahun jg lalu. Tu- 
mara jg berparas tjantik memasuri 

Bolshoi Theater' ditahun 1938, ti- 
dak lama setibanja di Moskow dari 
kampung kelahirannja  Tiflis. Buat 
pertama kali sedjak tiga tahun lebih 
dahulu mendjadi bintang kongsi sah 
diwarewitu Elena merasa kekuasaan 
nja telah mendapat saingan. 

Tidak lama kemudian sampai- 
lah ketelinga Stalin tentang penja- 
nji opera jang baru datang itu, 
jang pintar pula menjanjikan 
lagu2. Georgia “dengan  accent 
Georgia sebagaimana dia bia 
sa mendengar lagu2 itu dinjanji- 
kan dimasa ketjilnja. Dim. waktu 
singkat sadja Elena berhenti se- 
bagai bintang kesajangan - Stalin 
dan tempatnja di-isi oleh Tamar. 

Persaingan itu berkembang se- 
demikian hebatnja sehingga achir 
nja sampai ketelinga Stalin. Dng. 

  

  

  

Orang wanita Rus jang sekarang 
duduk dalam Dewan Tertinggi 
Sovjet ig mempunjai 1,330 orang ' 
anggota. Diantara anggota2 wa- 
nita itu jalah Madame Malenkov 

sendiri. | 
Elena isteri kedua. 

Elena adalah isteri Malenkov jg 
kedua. Isterinja jg pertama ialah 
Lena Rubtsova, jg pada suatu keti- 
ka pernah bekerdja sebagai sekretu- 
ris menteri luar negeri V.M, Molo- 
tov. Kabarnja adalah berkat penga- 
ruh Lena maka Malenkov menda-   'Wakil perdana menteri Perantjisy 

Paul Renaud, pada hari Rabu merzs 
mikan pembukaan ,,Hari Textil” pa 
da pekan raja internasional di Lilie, ' 
Dalam pidato sambutannja ia meng- 
adakan tindjauan ' tentang keadaan 
perkonomian. « 

Rp. 250.— 

53179 340802 
4812 93821 
291045 168684 
100378 170405 297258- 
179646 86440 23518 
276304 257758 239502” 
402181 362774 197386 
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264793 322013   dalam rangka Asia Tenggara jg     k. Tapi. pada wmumnja berita2 dari bebas. 12454 

Untun gkah Tuan Sekali Ini? 
98089 

2740211 254378 

214982 | 

173421 | 

3937511 

pat perhatian dari Stalin dan achir- 
nja diangkat mendjadi salah se- 
Orang dari sekretaris Stalin. 

Setelah Malenkov mendapat kedu 
dukan teguh, maka tampaknja ia 
mulai ,,asing” dan djauh dari Lena. 
Dia tidak lagi memerlukan doku- 

52990 
141994 
14145 

266785 
'367395 
211886 
400629 
341567 
400961 
26136 

193970 
294530 
226947 
278745 
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244437 
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284376 
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168986 
150341 
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108535 
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36257 

96187 
"305687 
77370 

260884 
399305 
233525 
401447 
166360 
211874 
345980 
265778 
143266 
56233 

144548 
358724 
79537 

406324 
272418 
55899 

353709 
390926 
201884 
238260 
341776 
187053 
390572 
255110 
178981 
408865 
48251 
80954 

285282 
256507 
111150 
152003 
04646 

126342 
132747 
289645 
369528 
270453 
134789 
386933 . 
33096 

294675 
143054 
372833 
371486 
33235 

175670 
.38065 
61988 

78484 
14701 

139918 
45407 

383055 
61377 

195619 
16042 
87875 

264892 
146623 
387848 
396804 
349079 
235082 
339574 
28646 

298576 
66396 

121593 
67901 

198756 
402092 
326502 
352418 
230860 
187393 
396808 
160248 
368627 
356521 
167466 
43773 

255023 
261110 
137757 
269718 
83362 

14615! 
342605 
223804 
268857 
282476 
133713 
94409 

156206 
71442 

200808 
207669 
37327 
48574 

403029 

228651 
78165 
148892 
26491 
38107 

189728 
267001 
365389 
189894 
195981 
88563 

360534 
336553 
148532 
252475 
58994 
12655 

155557 
254055 
152095 
203736 
274959 

| 270140 
216105 
57505 
55412 
30576 

1131089 
71541 

175235 
85582 
143682 
270143 
235882 
164901 
178278 
346602 
59998 

127474 
31427 
95364 

276092 
323579 
224570 
313710 
171338 
141336 
212160 
83601 

217550 

  

marah dia mengachiri persaingan   anak2-nja, Tak ada, kata para ,guan dengan dua pemimpin tinggi itu dengan .menasehatkan” ke- penindjau, jang lebih logis djika | Sovjet, namun adu dugaan bahwa dua bintang sandiwara itu meng- wanita Sovjet menjambut perkem | Madame Malenkov mungkin “pula hentikan hidupnja sebagai bintang bangan ini dengan hati gembira. | akan tertarik untuk menjebarkan pe panggung - sandiwara. Sebagai Suatu bukti lain tentang naik- | ngaruhnja dimana-mana. konpensasi Madame  Malenkov nja bintang wanita Rusia, jalah menerima djabatan sebagai” se- bahwa tidak kurang dari 309 Ditegaskan selandjutnja, — bahwa orang direktur Universitet  Mos- 
tarikan itu mungkin akan lebih be- 
sar lagi oleh karena lawannja jg 
ling besar, Tamara Beria, 

kow, kedudukan mana, kabarnja 
pa masih dipegangnja sampai saat 

(ister: ini. 
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Tanggal 6 — 7 Mei 1954, 

»Pueblerina” 
| 

. dng, | 

Columba DOMINGUEZ — Roberta GANEDO | 
SEBUAH FILM MEXICO | 
JANG .SELALU MENDAPAT   392187 62733 59105 221577   203966 336915 

294319 382902 "278308 

  

21451 207543 103926 206793. 

PUDJIAN DIMANA - MANA. | 
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Guna mendapatkan pilihan jg tepat, 
kami sediakan satu collectie : | 

MASIN' DJAHIT KAKI CABINET 4 LATJI, SALON dan TA- 
NGAN BERMATJAM2 MERK jang BERMU- 
KE PENGEN a T Ta 
SERVICE GARANTIE selalu ditanggung sela- 
ma jang didjandjikan. HARGA MELAWAN ! 
Silahkan datang memilih sendiri collectie tsb., 
pada alamat tertjantum di P E T A pengun- 
djuk djzlan d! bawah ini: : 

“Toko INDRA” 
Djalan Mataram 482 Semarang 
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: aa | Memperdalem 
er Beras Tjintanja 
“SR1-3-2PK. 

Dengan ini kami memperkenal- 
kan kami punja- pembuatan Hul- 
ler Beras jang ketjil. Rol dibuat 2 
dari wadja jang boleh dibilang ti- || | 
dak dapat rusak. Segala bahan 
terpilih. baik. Kwaliteit dan capa- 
siteit ada lebih dari memuaskan, 
sebab pembuatan ada- dibawah 

  

     
  

     

  

  

M DITJARI: 
— BEBERAPA 

TUKANG -DJAHIT: 
Badju Djas djenis Wol (ite- 

    
KOMPETISI PELTI. 

Kompetisi PELTI jg diadakan pa 
da tgl. 2-5-”54 kesudahannja sbb.: 
TCS H — OTHC I 4—I: PT Kecn- 
dal — PTP I 3—2:, OTHC NN -— 
PTKBS 3—2: STC V PGRI 
5—0. Atjara tgl. 9-5 ialah: STC HI 
— PTS II: STC Ir RAS HH, 
BPM — OTHC II: PGRI — PTKP 
Per. 

  

Para pelamar harap datang sendiri 
TOKO ,SRIKAN Di” — 

Bodjong 66a : l ! : 

  

Astroloog- Occultist 
PROF. ALAHI - 

Lebih 20 tahun berpraktijk - di 
INDO-CHINA, MALAYA, BUR 

MESIN 
DJAHIT 

SINGER MA, NEW pera, Mendjaweb mean setiap pertanjaan dari hati sariu- SAMBODRA 2 Ke NOr ja PO Keseha- 
, aman ng Ag MAMA aa an, ekKajaan, perus aan, pro- “' GALIA, d.LI. mosi, . perkawinan, rtjintaan momonon man emng dsb. Silahkan datang di: 
HARGA MELAWAN. 

Bodjong Blakang # 
Tangga Bodjong 154) 

SEMARANG 

  HOTEL GRAND 

Djam 8-1-4-7. 
Consult Rp. 15.— 
—Yidak diadakan surat-menjurat. 

    Ie 

49 Sepatu ,, Amor 
. BOXCALF 4 warna dari Duitsland, Z0OL Australia dan 
NY LON mesh 5 warna dari Amerika SUDAH TIBA. 

  

   
     

     

    

Bisa terima pesanan lagi dengan harga2 seperti berikut : 
Doornaai (zonder paku), z001 Australia Rp. 150.— per pasang 
Doornaai (zonder paku), z00l : & 

x ” Indonesia pres Rp. 140.— per pasang 
Djaitan biasa zool Indonesia pres Rp. 125.— per pasang P 
Javabox zool Indonesia pres Rp. 75.— per pasang 

Fa. Ong Yong Wie 
PURWODINATAN IV/6 — SEMARANG.   

   

  

    

  

: City Concern Cinema 
IU 

7 
2 

Tinggal Ini malam & Besok malam (u. segala umur) 
5.00 - 7.00 - 9.60 »LAUT JANG MELINGKARI KITA” 

—— dalam berwarna jang indah - 
Seng 29 sThe Sea Around Us 

KEADJAIBAN2 dari LAUTAN ! dalam LAUTAN ! Atas LAUTAN ! 
Mengagumkan r Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut gembira. 

Akan datang: — LARRY PARKS — BARBARA HAIE — dim. 

.EMERGENCY WEDDING" 

  

  

in 

  

«Some people fall in love at the first sight !.................. 
5 But they didn't wait that long ! 2 

GRAND INI MALAM PREMIERE (13 tah) 
5.00- 7.60 - 9.00 DINAH SHERIDAN — JOHN GREGSON 

Color by 
Technicolor ! »5SGENEVIEV Es 

| KOTIAK! LUTJU!. GEMBIRA ! 
Akan datang: RAY MILLAND — RITA GAM — dim. 

TAE TH Be an 
LUAR BIASA ! 

Penuh semangat dan menggemparkan ! 

RAY MILLAND in his greatest role since winning the Academy Awara 
000 dp The Lost Weekend”, 

“ The Motion picture without a Single word ! 

- Never has the screen told a story like this. 

  

  

ROYAL NI MALAM PENGHABISAN ”” (u. 17 tah) 
5.00-7.60-5.00 Film India terbesar dalam berwarna 

: A A N” : in Technicolor 

29 SE RSA . Penuh sensatie ! Gempar ! 

Besok. malam Te OA 
5.00 - 7.00 - 9.00 (u. segala umur) 

“A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH — diri. 
2 “ia AAN N Es 5 2 . 2 »Bawang Merah Tersiksa 

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

INDRA 4NI MALAM D.M.B. ”— (u. 17 tan.) 
5.00 -7.00-9.00  JATIMAH - MOH. FIRDAUS - EMMA GANGGA.- 

Az TTINA 1 ri 22. (KEPANG) KUDA LUMPING” ' 
». Film Indonesia baru dengan tjerita jang menarik hati. 

ROA INI MAELAM (u. 13 tah.) 
5.00-7.00-9.00,  T. SUMARNI — BONO — ASTAMAN — dim.: 

»SATRIA DESA” 
- 'Ramai! Gembira! Banjak njanjian2 merdu!“ 

..Dinga nasi mainnja: »BAWANG MERAH TERSIKSA” 

Type Fertji SEMARANG” Idzin No. 1628/11/Ai/171, 

2 

   

z 1 

  

' Plampitan 37 -39 — Semarang. 

Technicolor | 

Rambut Putih 
djadi Hitam 

00”/, Garansi tidak luntur 

  

    Gatumewa ON 
aras seoata 
KENSTIMBWAAN 

25. MEPRABON -KULOR -13/D- SOLO F 

Semur ini adalah pendapatan baru 
Istimewa ini semir jalah tidak 
panas seperti lain2-nja. Tanggung 
Sa dingin. Smeer ini mempu- 

'taranja sama sekali tidak berba- 
baja bagi kesehatan otak, maupun 
kulit, dan pakai berasa dingin. 
Ditanggung tidak ada -bandingan- 
nja dalam seluruh dunia. 

Harga Rp. 4.50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
selurub Indonesia. Semua Agen? 
arga sama. 

| Huller ini dapat ditarik dengan motor minjak tanah irit da- 

| Dapat diperiksa dan beli di: PABRIK MESIN KONG LIONG | 

njai beberapa sifat2 istimewa, an- | 

pimpinan dan penilikan dari ach- 
1 achli penggilingan Beras jang 
mempunjai banjak pengalaman. 

  

   

    

   

   

lam pemakainja dan ada tjotjok sekali untuk pemakaian di tempat atau dessa2 jang tidak ada aliran listrik. Dapat mu- dah dipindah2 sebab tidak berat, motornja dapat djuga mu- dah diangkat dengan buka bout jang mensatukan motor de- 
| ngan standaard. 

5 Djl. Raya Barat 360 — Bandung. : 
Dapat djuga beli pada: N.V.LINDETEVES Semarang   

- metana    
  

Il. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil.. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. : 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah.. Kurang das 
rah” muka putjet, air muka keli- 
batan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala. suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan. Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan "perempuan, tua atau 

- muda. 
ANGGUR KOLESOM PO THay. Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. 
ANGGUR KOLESOM SENG HWA.. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa 
ngat dipudjikan. 
ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatisk 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dar 

. 6 hotol SEMBUH sama sekali. # Te 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO? P. & D. diseluruh Indonesia 
Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja. 

    

»   : Mentjari Agen" baru seluruh 

- 

Beberapa 

mati 

memoles 

“   
«makan Parker "51" baru, terdjadilah 

perubahan penting. Selagi Tuan me- 
| Mulis, mata-pena berubah bentuk me- 

Plathenium, jang berharga diudjung 
pena “51” berubah bentuk, sesuai 
dengan tjara Tuan'menulis, Udjung ini 

akan tetap"sedemikian rupa. Akibatnja 
dituliskannja mudah dan tjepat, seperti 

  Agen: ,TEK SING TONG”, Semarang. 

Sa     

  

Dalam delapan djam ...... , Suatu perubahan 

penting terdjadi pada Parker "517 

| ta' pernah dialami dengan lain2 
karena hanja Parker “51"'-lah 
punjai,mata-pena dari logam isti 
ini. z $ : 

djam sesudah Tuan pergu- . 

Ik "1 & nurut keinginan  djalannja tangan: Pilihlah untuk "Toar atau untuk ! Te 3 uam E ah2 pena jang terbanjak diminta Apa jang terdjadi ialah, karena lapisan nia ini. 

Agar 'tertjapai hatsil 
sampai litjin sendiri dan ini 

  

Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp, 480.— Potlot: Rp 240.— 
Distributir tunggal dan Servis - Reparasi : 

LAWSIM.ZECHA.&-Co..N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 

Mata-pena. dapat dipilih sesuka hati. 

. dalam hal ini dan pena2 lain- 
| Nja ........ pakailah Parker 
.Cuink jang pakai solv-xz. 

AN AE na Nna ATA PT PAMNECATAN 

  

  

  

Suami-Istri 

rumah tangga.   
  

Ta Aa AL LT TA AL KL 

Batjalah 

Suara Merdeka 
Io 2 AN 0 TA LK 

  

pena, 
mem- 

mewa 

hadi: 

didu- 

baik 

7012     
- 

  

  
NICE. GOIN', TKIGGER 
THE ROPE'S COMIN' 

    

   

  

1      

        

   
   

           ILL SETTLE WITH THEM 
LATER! ELLEN'5 PLENTY 
WORRIEP BECANISE You 
SNEAKED OFF TO BLINKER 
KINCAID'S TELEGRAPH 

5 CAMP! 

KURRY-- 
THEY HAVE 

1G 
RELE! 

(7 cai! Kowip You Y 1 FOoL EM) THEY          
       

M 

    
      

  
  

   — Beres, Trigger. 
hampir putus.   Roy Rogers 28 

       — Lekas, mereka punja sendja- 
ta besar. 
— Saja akan memperhitungkan 

mereka kelak. Ellen amat susah, 

karena engkau pergi menyelidiki 
perkemahar? telegrap Kincad.: 

  

— Chili. 
dapat lolos 
dan kawannja. : $ 
— Saja memperbodohi mereka. 

Mereka mengira saja lari dengan 
perahu, Tuan Roy. 

Bagaimana 

dari tangan WDanber 

I FIND OUT KINCAIP 
I5 BAP MAN WHO 

BELOVED TELEGKAPH 
LINE BLOW UP! 

GOOD WORK, 
CHiLi! NOW 
WEE GOT 
TO PROVE 

IT/ " 
     
   

      

AKE MISS ELLEN'S 

     

  
     

  

— Saja mengerti, Kincaid ada- 
lah orang djahat jang meledakkan 
liin telegrap nona Ellen. 
— Baik, Chili. Sekarang kita 

harus dapat membuktikan hal itu. 

  

2 “ 

   

Terutama bagai kaum wanita kami nasehatkan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 
BLETS bila ingin tetap tjantik dan muda, djuga menolong wani ta: Pa 

Muka putjat. Dada kempes. Darah kurang. Berkotoran ta? tjotjok. Berbulan perut sakit - 
suda dan belum. Ta? napsu. Suka marah dan lain2-nja. 

Suami dan Istri memakan Obat GOLES bersama2 sehat dan kuat selamanja bersantosa untuk 

5 Kepada Tuan2 dan Njonja2 kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, 
lah Model Kardus dan Tjap GOLES. 
Agen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang/ ENG TAY HO 
HWAY AN TONG — Gg. Warung 3 

Bisa dat beli Tak Toko” Obat. diseluruh Indonesia. ha 

   

  

  

GOLES Kidneying Tablets 
GOLES Sistering Tablets 

Terbikin dan dikerdjakan oleh ahli2 obat 

terkenal mempergunakan bahan? anggota tjam- 

puran terpilih dan golongan Klas I, oleh berba- 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di Eropa 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KIb. 

NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan2 

anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

kit buah pinggang. Oleh Laboratorium pusat di 

Indonesia dan. Inggeris obat GOLES telah dipe- 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 
sehatan. 

Obat" GOLES menolong menusia dari pe- 

njakit segala matjam: Kurang darah. Pinggang 

pegal. Kepala pusing. Ta' bernapsu makan. Ram 

but rontok. Mata lamur dan lain?-nja. Berbagai 
orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 
makan obat GOLES. KIDNEYING TABLETS 
untuk menambah tenaga dan supaja sehat dan 
kuat. " 

perhatikan- 

— Pekodjan 101 Semarang. 
» NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 53   
  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 
    "& PHARMA" 

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.— : 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

rjotjok. Sebotol Rp. 20.—   
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotel 

Rp. 25— 

DC CREAM untuk kekolotan tanda? hitam dimuka (TJAN- 
TEKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15.— 

EN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 
Rp. 10.— 

NO HAIR CREAM untuk hilangkar Sebotol 
Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 

Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15.— 
HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BA NDUNG 
DAPAT -BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 

rambut. 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: R. Obat »KARUHUN” Djokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan S1, 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 k Selamat, Tjjrebon. ja Mean: Monthes 

  

  
      

      

          

   
   

  

  

    
         

    

  

BESOK IRR Ini Malam d.m.b. 
MALAM R E X 445 -7.00- 9.15 (17 th) 
Premiere Ea Robert Taylor — Eleanor Parker 

Metro- 5 »ABOVE AND BEYOND” 
Kedjadian sebenarnja buka, buah 

pole e z | karangan! M.G.M's Film Festival. 
5-7 9.- PAN BESOK MALAM PREMIERE 
(17 th.) SI STS NIDJAGALAN 7.00 -9.00 (47 ti) 
NA Dug SERI II (TAMMAT) 
ITO men- Sala 

djadi Ia- akan 
wan jang PEN 6 Or THE 
tak dapat PAN 
diampuni! : GERS 
Ja berbuat I E XAS R 
pengchia- | & : 
natan dan “SLINGIN' SAMMY BAUGH 
melarikan oo... (The football sensotion) Saka 

isteri-nja! MEIL HAMILTON » PAULINE M 
Nong DUNCAN RENALDO ( 
an jang -—— 1 
menadjub 3 —. 
kan! Tak Irta 4 se : 
ada tara- Sun aa » ! 
nja dalam - 
keperka- 
saan ! 

. Produced Dj Orstaeng Om 6 

O—#iamBLOOM Ao BAKER kamcs COCKRELI 
Ini malam pengab.: 7.- 9.- (7th) 

»King Of The 
Texas Rangers” 1 

ANAK Saha 

Ini malam pengab.: 5.-7.-9.. (17 th.) 
Red Skelton — Ann Rutherford 
.Whistling in Brooklyn” 

: Ini Malam d.m.b. Orion 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
Merle Oberon — George Brent 

.TIL ME MEET AGAIN” 
mana 

  

SEGERA DATANG (Technicolor) 
DANNY THOMAS - PEGGY LELE 

sTHE JAZZ SINGER” 
Film Musical jang terbesar!   

NN Na MA Dn ina GE MB 

ma bab 
—ma—X. 
  

Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati, Djika kau tahu apa akan terdjadi dengan dirimu dikemudian hari, kau dapat mengelakkan banjak rintangan, : Suatu penjelidikan pada tabeat dan peribadimu akan menerang- kan kehidupanmu, Periksalah dji ka kau, hendak  memetjahkan kesulitan. Segala hal dirahasiakan. 

M.S. RAHAT 
Occultist. 

SETERAN 109 — SEMARANG Rn 

            

   


