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Pasukan? jg sedia untuk Indochi- 
na adalah terpentjar dan terpisah 

djauh dari. pangkalannja. Semangat 
  

  
— DIENDRAL PAUL ELY — 

pasukan? Perantjis sangat menderi- 
ta dan djatuhnja Dienbienphu mem 
punjai pengaruh sangat besar atas 
penduduk Vietnam, demikian di ka 
takan dalam laporan tadi menurut Bam 

' Selandjutnja dikatakan oleh ming 
guan tadi, bahwa kini dikirim pa- 
sukan2 “baru ke Indochina dari: Pe 
rantjis dan Afrika Utara da, bhw: 
missi tadi telah menjarankan supa- 
ja diangkat seorang pembesar ting- | 
&i jg selain memimpin pasukan? 
mempunjai djuga kekuasaan sipil 
ig kini dipegang oleh komisaris 
tinggi Perantjis di Indochina. 

  

   

  

rhubung dengan karangan js 
dimuat dalam minggua, .,Express” 
itu, maka kementerian pertahanan 
Perantjis hari Kemis telah menge 
luarkan perintah supaja “ dilakukan 
penuntutan terhadap orang jg mem 

  

terikan keterangan? kepada ming- 
guan tadi, demikian malam Dium- 
“at Na dengan resmi. 

AFP. terachir - hari Berita 
Dium'at mewartakan, bahwa pem 

   

  

guan itu ig memakai te. 
Mingguan itu dituduh 

Het ami Ea 

muanja sudah termasuk meterai). ' 
ar dimuka Rp, 4l-— dalam kota Smg. 

Harga etjeran 60 sen : 

mempertahankan 

      

p. lembar. : 

  

Vietnam sebagai sjarat untuk 
rut kalangan tad', oleh karena 
djauh tidik memperoleh djandj 

  

Bom Zat Air 
Terlalu Di-Be- 
sar-Besarkan 

Pendapat Menteri Dlm 
Negeri Inggeris 

  
MENTERI dalam-negeri Ing- 

gris, menjalahkan adanja tjeritera? 
jang sangat dibesar2-kan menge- 
nai kekuatiran terhadap gaja 
merusak dari bom2 zat-air Se- 
landjutnja dikatakan bahwa para 
penangkap ikan Djepang dapat 
menghindarkan diri dari luka2 
bakar apabila mereka pergi ke 
bawah dek kapal. . 

Dalam pernjataan tertulis ke- 
pada Madjelis Rendah Inggris, 
Menteri Urusan @ertahanan Sipil, 
Sir David Maxwell Fyfe, menja 
takan bahwa bom zat-air dapat 
menghantjurkan setjara besar2-an 
akan tetapi tidak dibenarkan ada- 
nja ,sikap jang begitu sadja 
menerima.” 

Dalam tembak “ menembak atau 

peperangan atau mengadakan per: 
tolongan maka sedikit sekali beda- 
nja apakah tembakan itu sudah di 

mulai atau ada orang jg masuk da 
lam perangkap atau bom atom 

maupun sendjata2 lain jg telah di- 
akui sahnja dipergunakan, kata 
Fyfe. Disampingnja adanja peng- 
hantjuran orang harus. memperhi- 
tungkan pula adanja bahaja lain ja 
tu penularan setjara radioaktif, de 
mikian Menteri Fyfe selandjutnja. 
Benar bahwa langsung disekitarnja 

bom itu tiba ditanah ada bahaja pe 
nularan jg hebat sekali tetapi sam- 
pai sekarang: pengumuman?  hanja 

sadja sebagai akibat dari ledakan jg 

bersifat radioaktif itu, jaitu pada 
beberapa penangkap? ikan Djepang 
di Lautan Teduh. (Antara). 

r Kasman! 
Reaksi Persatuan Pemu- 
da Keristen Maluku: Pe- 
muda Keristen Harus 
Pertahankan Pantjasila 

. BERHUBUNG dengan pidato 
mr. H. Kasman Singodimedjo jg 
diutjapkan dalam rapat umum di 
Ambon beberapa waktu jl., pengu 
rus besar Persatuan Pemuda Kris- 
ten Maluku di Ambon, baru2 ini 
telah mengeluarkan sebuah per- 
ajataan, jang ditanda-tangani oleh 
pendeta M. A. Loupatty sebagai 
ketua dan F. M..Siznaya sebagai 

—|sekretaris. 
Resolusi antara Jain mendesak ke 

pada pemerintah, supaja mr. Kas- 

man, Singodimedjo dituntut dimuka 
pengadilan “dan menarik kembali 
kata2nja jg diutjapkan dalam pidato 
tsb. Selandjutnja diminta — supaja 

mati2an Panya- 

sila sebagai dasar Republik Indone 
Isia, karena ,,terbukti dapat. mendja 
min kebebasan beragama jg seluas? 

oaja”: dan supaja menentang :egas, 
tapabila Republik Indonesia didjadi- 
kan negara, Islam. 
- Kepada setiap pemuda Kristen 

'|Maluku diminta supaja siap mem- 
"pertahankan isi Pantjasila.     sia. (Antara) 

  ' Yen Phu Atau, Dienbien- 
O000 phu Ke II Diserang 

Perantjis Memperpendek Garis Perta- 

7 

» 

hanannja Utk Hadapi Serangan2 
0000 Vietminh 

2... 20.000 ORANG DARI pasukan2 Ho Chi M'nh telah mengu- 
rung Yen Phu, jaitu Delta Sungai Merah sebelah Selatan, hari Rebo 
-sehingga dengan d -. 3    

  

     

  

  
     

dan bis membahajakan pos itu jang mendapat ban- 

tuan dari udara. Pos tersebut mendjadi D'en Bien Phu jang Izin. Pa- 
sukan2 dari 2 divisi Tentara Vietminh telah melantjarkan serangan2 

'erantjis di Yen Phu dan menurut sebuah ko- 
gi Perantis maka f'hak Perantjis mempertz- 

jutnja oleh komunike "tu dinjatakan bahwa 
t dengan beberapa rbu orang jang dk'rim 

kan dengan pesawat udara didjatuhkan per- 
  

   
   

  

   

    

kitar pos “ 
kini, sudah 

    

    
bom2 hapatm ba 

n 

        

  

  

pasukan2 itu pa 
bekalan dai . mesiu mereka 
jang disimpan . gua dibukit2. 
Djika Yen Phu maka djalan 11 Gjatunh 
menudju Phu Ly akan terb 
7 mil djauhnja dari Phu L demi- 
mikian pula djalan menudju ke- 
daerah sebelah Selatan dari Delta 
Sungai Merah. —-... 

uka, jaitu 
   

    

Barisan tank amphibi jang disen- 
djatai dan alat kran mengndjak 2 
buaja2. (?) Pesawat2 udara Perantjis 
mendjatuhkan dengan pajung  ber- 
ton2 alat2 sendjata dan makanan se 
mendjak pos itu dikepung olen pa- 

.sukan2 Ho. Sawah2 jang tergenang 
air merintangi berhasilnja peker- 

  

terkepung tersebut. 

jal dukan terdasak dari pos ini. 'Sebe- 

lumnja ini tidak pernah pasukan2 

' Ho sedemikian aktifnja selama mu- 

sim hudjan ini. Pasukan2 Tentara 
IVietminh mempunjai pangkalan2 jg. 

| dapat 'mereka lindungi dari se- 

Jrangan2 udara Perantjis dibukit su- 
a| ngai itu. 

: Perantjis mundur. 
Setanzkan k.I. 20.000 orang pa 

Isukan2 Ho menjerang benteng Yen 

|Phu, maka 13 bataljon pasukan2 

| Yo menierang Phu Ly dengan mem 

pergunakan artilerinja dan pasukan 

| pasukan patroli. Phu Ly adalah per 

simpangan djalan jang penting dan 
letalia 30 mil disebelah Selatan 

Hanoi sedangkan Yen Phu letaknja 

7.mil disebelah Selatan Phu Ly. 

Sementara itu pasukan2 Uni Peran 

tis menghantjurkan 2 buah posnja 

sendiri diswatu scktor jang letak 

nia disebelah Tenggara dari Delta 

Sungai Merah. Maksud penghantju 
“ran ini ialah untuk memperpendek 

garis pertahanannja jang penting se 

kali karena menghadapi serangan2 

pasukan2 Ho set/ara besar2an dise   djaan2 tank untuk menolong kedu- luruh daerah beras," 

dis, Gcorges Bidault, telah mendapat instruksi dari pemerintahnja su- 
paja mentjoba mengetahui di Djenewa sampai berapa luas daerah da- ri'3 negara di Indo China telah dituntut oleh Republik Demokrasi 

mengadakan gentjatan sendjata. Menu- pemerintah Peranfjis sampai begi 
oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnja, 
rus mepertimbangkan setiap rentjana gentjatan sendjata Vietminh. 

memberitahukan adanja luka2 kulit 

   
   

  

IInstraksi Kpd Bidault? 
| Perantjis Ternjata Sudah Butuh Se- 
kali Gentjatan Sendjata Di In-China| 

KALANGAN JANG BIASANJA dapat dipertinja di Washing: 
ton hari Kemis memperoleh berita, bahwa na 2 Juar negeri Peran- 

1 begitu 
intervensi Inngening di Indo China 

maka Perantj's terpaksa ha- 

Menteri luar negeri — Amerika, 
john Foster Dulles, menurut — kala 
agan tadi, tidak dapat menjalahkan 
Perantjis hendak merundingkan sia 

| memuaskan selarma kepadanja tidak 
didjandjikan intervensi langsung, 

Selandjutnja UP beritakan dari 

sib pemerintah Laniel tergantung 
utas kesanggupannja untuk memper 
leh suatu gentjatan sendjata di In 
dotjina. Bidault telah diberi instruk 

si dalam sidang kabinet malam Ke 
inis supafa selekas mungkin berusa 
ha memperoleh gentjaran sendjata 
Jan djangan segera menolak rentia 
na Vietminh mengenai gentjatan 

berarti membagi dua Indorjina. 

Amerika serikat menentang ke- 
as pembagian itu. Tetapi dj'ka 
3idault tidak membawa kembali 
'ersetudjuan jang mengachiri per 
cmpuran2 di Indo Chna, maka 
aenurut kalangan politik d' Paris 
arlemen Perantjis jang sangat 
nurka tentulah akan menuntut su- 
,a'a pemerintah Laniet bubar. 

Menuru, kalangan jang menge- 
ahui, Bdault telah menjatakan 
sepida kabinet, bahwa di awal 
1nggw depan soal gentjatan sen- 
'jata itu akan djadi d'elas atau 
conperensi Djsnewa itu dapat di- 

vat2 gent'atan sendjata jang tidak | 

Paris, bahwa Bidault hari Kemis tel 
I-ah kembali ke Djenewa dengan na 

sendjata itu, sekalipun rentjana ini | 

  

    
     

  

r 

. djo di Makasar sebagai jang kita 
Merdeka”, jaitu keterangan jang   tatakan paoal: uan 

Amerika menjetudjui pem 
bagian Vietnam, tetapi me 
nentang Laos dan Kambo- 
dja diganggu. 

Berita UP lainnja- dari Djencewa 
mewartakan, bahwa menurut kala 
ngan negara-negara Barat : salam 
Djum'at Amerika Serikat telah me 
jetudjui pembagian Vietnam untuk 
perletakan sendjata, tetapi — Ameri 
ka bermaksud menentang tuntutan 
Rep. Dem. Vietnam mengenai. Laos 
“tan Kambodja.. Kalangan tadi me 
camalkan, bahwa para ahli militer 

| Perantjis dan Vietminh segera akan 
mula? merentjanakan garis-garis gen 
jatan sendjata. ii 

Tetapi pembesar2 Perantjis di Dje 
pewa hari Kemis menerangkan bah- 
wa perundingan dengan Visuninb 

mergenai dimana harus menzau-kan 
gatis2 perletakan sendjata, sesenar- 
nja sudah dimulai. Soal mensntukan 
garis gentjatan sendjata itu telah di- 
rundingkan dalam pertemuan antara 
opsir2 Perantjis dan Vietminh di 
Indotjina, demikian dikatakan oleh 

pembesar2 Peranfjis tadi, dan 1egu2 
perletakan sendjata dari kedua be- 
lah pihak sudah bersiap2 untuk me- 
lakukan tugasnja begitu lekas iertja- 
pai persetudjuan di Djenewa. (Anta- 
ra). , 

GERWANI Pero-h 
tes Sek. Ujen PBB 
BERHUBUNG dengan dike- 

luarkannja Gabungan Wanita De- 
mokratis Sedunia dari Dewan 
Ekonomi dan Sesial, maka De- 
wan Pimpinan Pusat Gerakan 
Wanita Indonesia jang mewakili 
80.000 anggota, menjatakan pro- 
tes sekeras2-nja kepada PBB. 
Tindakan PBB tsb. dianggap se- 
bagai putusan jang tidak sah dan 
sebagai tindakan sangat berat se- 
belah serta merupakan perkosaan 
terhadap hak-hak demokrasi dan 
terang2-an mengekang  perdjua- 
ngan untuk pembelaan hak-hak 
wanita. 

Mengeluarkan Gabungan Wanita 
Demokratis Sedunia dari Dewan 
Ekonomi dan Sosial berarti meng- 
anggap sepi suara wanita jg terba- 
riak didunia ini, karena Gabungan 
Wanita Demokratis Sedunia adalah 

satu2nja organisasi wanita interna- 
sional jg mewakili 140 djuta wanita 
dari 66 negeri njata2 mentiurahkan 
aktivitetnja untuk pembelaan hak2 
wanita dap anak2. 

Kaum wanita Indonesia menun- 
tut kepada PBB “supaja putusan itu 

ditindjau #kembali dan dibitjarakan 
lagi: dal konperensi  organisasi2 
non-pemerintah anggota PBB 'jg 
akan diadakan pada bulan Djuni di 
Djenewa dan selandjutnja dibitjara- 
kan dalam sidang madjelis umum 
PBB jg diadakan pada bulan Sep- 

'tember- jg akan datang. 

Kaum wanita Indonesia bersama2 
dengan wanita diseluruh dunia me- 
nuntut supaja keanggotaan Gabu- 
ngan Wanita Demokratis Sedunia 
dalam Dewan Ekonomi dan Sosial 
dikembalikan sebagai semula. Dem 

  

    
      

         

       

          
    
    
    
    
    

  

    

Menteri Pertahanan Amerika, Charles tE. Wilson telah mengundjungi Ko 
rea, jang dalam gambar ini kelihatan s 
hormatan. Baris pertama kelihatan dari kiri ke kanan: Dienderal Chang 
II Kwon (kepala staf tentara Korea-Selatan), Charles E. Wilson, presiden 
Syngman Rhee dan Djenderal Maxwell D. Taylor, komandan tentara 

93 Amerika ke-8. 

sedang memeriksa suatu barisan ke- 

Orang2 Islam Di Maluku 
EmohPermainkanAgama 
Utk Mentjarikan Kursi Pemimpinnja — Bung 
1omo Ganti Membantah Utjapan Mr. Kasman 

BERHUBUNG DENGAN ke terangan mr. Kasman Singodime- 
siarkan kemaren dalam ,,Suara 
membantah utjapan bung Tomo 

jang menjatakan bahwa umat Islam di Ambon chususnja dan 
Maluku umumnja dapat hidup rukun dan aman dengan golongan 
Kristen dan keterangan mr. Kas man jang menjatakan sebaliknja, 
ialah bahwa umat Islam disana hidup tertekan, takut dan was2, 
bung Tomo kemaren siang mem berikan keterangan sbb.: Sdr. mr. 
Kasman mungkin hanja lihat dan mendengar keterangan beberapa 
gelintir manusia jang saja tahu memang sedang dalam keadaan 
gelisah menghadapi pemilihan um 
ka jang tahu mereka tidak akan 

pa didaerah Maluku, jalah mere 
mendapat memperoleh kursi de- 

ngan djalan mempermainkan sentimen agama. 

Sebab rakjat Maluku, golongan 

Islamnja djuga, memang sukar utk. 
diadjak mempermainkan "agama gu 

na mentjarikan “kursi pemimpinnia. 

Tradisi sedjarah mereka membikin 
mereka itu benar2 tolerant dan sa- 
ling harga. menghargai dalam soal2 
kepertjajaan. Sajang sdr. mr. Kas-: 
man hanja mendjumpai beberapa 

  

persoonlijk lalu memberikan gamba 
ran2 “jg tidak benar kepada . orang 
Djakarta jg memang “sudah-biasa! 
melihat -rantjangan2 jg berbahaja 
itu. Kalau mr. Kasman pada waktu 
berada di -Ambon itu suka berhubu 
ngan langsung dengan “rakjat djela- 
ta jg beragama Islam, seperti jg sa 
ja lakukan, maka mr. Kasman pasti 
akan merasakan “bahwa sentimen 
agama disana benar2 “tidak dapat 
dipergunakan untuk" mentjapai hal2 
ig tidak di-inginkan. 

Ada kerukunan. 
Djuga pidato sdr. imam mesdjid 

Djamik dikota Ambon. waktu rom- 
bongan presiden bersembahjang 

Djum'at disana menjatakan dengan 
tegas adanja kerukunan diantara 

umat Islam dengan golongan? lain 
disitu. Saja makin tidak mengerti 
ketika mr. Kasman di Makasar me 
njatakan, bahwa dia tidak ingat, 
apakah ada utjapannja tentang Kris 
ten dalam pidatonja di Ambon du- 

lu itu. Sebagai seorang pemimpin 
suatu golongan,  sesungsulinja wa- 
djiblah ia selalu.ingat apa jg diutjap 
kannja. Oleh karena itu saja hanja 

memberikan djalan jg benar kepada 
mr. Kasman Singodimedjo.” Deini-| 
|kian keterangan bung Tomo. Seba- 
gaimana diketahui, bung Tomo te- 
lah bersama-sama presiden mengun 
-djungi Maluku Selatan (Anatra). 

Wakil menteri dalam negeri Indi? 
D.N. Natar menerangkan dalam par 
lemen hari Rabu, bahwa di India pa 
tgl Januari 1954 500 missionaris 

sbangsa asing, sebagian besar terdiri 
dari orang2 Amerika. 

  

Manusama Makin 
" Nekat Lagi.... 
Pangkalan2 Di Maluku 
Ditawarkan Kepada 

Australia Dan Amerika 

MENTERI luar “negeri Australia, 
Richard Casey - menerangkan hari 
Kemis: malam kemaren dulu, bhw 
Australia tidak dapat menerima 
pangkalan2 jg telah ditawarkan ke- 

pada Australia. oleh gerombolan 
RMS”. 
Reuter dari Melbourne. 
say “ditegaskan, .hahwa — Australia 
mengakui kedaulatan - pemerintah 
Republik Indonesia atas daerah Ma 

luku. Selandjutnja. oleh Reuter di 
kabarkan, bahwa dr. JI. Alyarez Ma- 

nusama jg menamakan dirinja ,.men 
teri pertahanan RMS” telah mena- 
warkan pangkalan - militer kepada 
Australia dan Amerika Serikat keti 

Oleh Ca- 

dapat berkata: ,.Semoga Allah swi.f 

Demikian dikabarkan oleh f: 

Politik Ingg. Di 
Asia-Tenggara 

Jalah Menentang Ke: 
| madjuan Kominisme 

gelintir manusia jg karena ambisi? ME NEREN lam ala 
“MENTERI Tanah2 Djadjahan 
Hai S3 

Inggris, Sir Oliver Lyttleton, me- 
ngatakan malam Djunvat di Lon 
don bahwa politik pemerintah 
Inggris di Asia Tenggara ialah 
senantizsa membikin negeri2 di 
Asia Tenggara mendjadi bentang 
guna menentang kemadjuan ko- 
munisme. Dibelakang benteng ini, 
kata Lyttleton selandjutnja, kami 
senanfiasa mentjari djalan guna 
mendjalankan politik jang dapat 
memadjukan keadaan sosial, eko- 
nomi maupun politik dinegeri2 
itu. 

Disana kami mendjalankan - poli- 
tik, kata Lyttleton, -ketjuali memu- 
lihkan kemerdekaan djuga memben 
tuk bangsa2 baru dala rangka per 
lindungan Commonwseaitn dan men: 
biarkan negeri2 itu merdeka. 

“Menteri Lyttleton — mengutjapkar 
pendapat itu dalam suatu bangket 
dari perhimpunan Balai Perdag.- 
ngan Inggris. Lyttleton mengganti- 
kan Menteri Luar Negeri Eden jg 
kini mengetuai delegasi Inggris da- 
lam konperensi Djenewa. (Antara). 

  

Pamflet Ge- 
lap Di Ambov 
Provokasi Utk Merun- 

tjingkan Hubungan Islam 
Dan Keristen? 

BELAKANGAN ini dikota 
Ambon telah tersiar lagi pamflet? 
gelap jang ditulis “dengan tinta. 
Menurut keterangan jang diper- 
oleh, pamflet2 itu #Sibatkan 
era tengah malam. Sebuah di 

ntaranja- diketemukan tertempel 
disalah suatu geredja dalam kots 
Ambon, tetapi siapa penulisnja 
sekarang masih dalam menielidi- 
kan jang berwadjib, Kalangan? 
politik men mungkin isi pamflet itu dimaksud sebagai pro- 
vokasi untuk lebih memperuntjing 
suasana di Ambon dewasa ini 
(n golongan Islam dan Kris- 
en, 

Isi pamflet itu adalah sbb.: 
» Siaran kilat. 1. Harus saudara pe 

mimpin rapat Alhilal jg terdjadi tt, 
20-5-1954 hari Kemis djam 4 itu, 
diangkat ” mendjadi presiden R.I. 
menggantikan presiden R.I. jg seka 
rang. 2. Segera sang Saka Merah 
Putih digantikan dengan bendera 
Muslimin. 3. Segera. segala orang 

Kristen di Maluku . chususnja dan 
Indonesia ,umumnja disunatkan (di   ka ia mengadakan konperensi ' pers   kian berita jg disampaikan kepada 

Antara. : 
Kemis pagi kemaren dulu. 

(Antara). 

islamkan). Harus setjepat mungkin”, 

  

  . Demikian bunji pamflet. (Ela). 
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Utk Selamatkan Kedu- 
dukan Lemah Pasukan? 
Perantjis Di Indo-China 
Kabinet Perantjis Akan Ambil Tinda- 
kan2 Penting—b)j. Navarre Akan Di- 
ganti—Marsekal Juin Sbg Panglima 
Tertinggi Istimewa Di Indo China? 

— Kesalahan Navarre: Mendjalankan : 
“Program Militer Jg Terlalu Besar 

. PERDANA MENTERI PER ANTIJIS, Joseph Laniel, hari Ke- 
mis telah memberitakan bahwa dia telah selesai dengan persiapan” 
untuk mengadakan tindakan2 darurat guna menjelamatkan kedu- 
dukan lemah dari pasukan2 Peran tjis di Indotjina, termasuk djuga 
memperkuat setjara besar2-an tentara Perantjis dan 
digantinja 

kemungkinan 
nglima tertinggi Djendral Henri Navarre. Pengiriman 

orang2 milisi kedaerah2 diseberang lautan djuga ditekankan, Akan 
tetapi lebihlah tepat lagi apabila mereka ini dikirimkan ke Afrika 
Utara mengganti tentara js, biasa disana dan tentara biasa juni 
kirimkan ke medan peperangan 
jang lengkap akan dilangsungkan guna mulai menjelidiki tindakan? 
jang tegas dan jang dipandang 

Sumber2 politik jg. mengkadji tin | 
dakan2 kabinet Laniel itu mengata- 
kan bahwa Menteri Luar Negeri Bi- 
dault telah menjatakan kepada pe- 
merintah Laniel hari Rebo bahwa 
perdamaian setjara terhormat di In 
dochina tidak mungkin  tertjapai 
tanpa memperbanjak djumlahnja pa 
sukan2 Perantjis di Indochina. Hal 
ini “adalah diluar perhitungan tertja 

painja atau tidak tertjapainja peru- 
musan gentjatan sendjata di Indo- 
china dengan segera. 

Sumber2 itu mempunjai  penda- 

pat jg berbeda2 mengenai penggan 
tian Navarre, djenderal  Perantjis 

berbintang - empat, berumur S5 ta- 
hun, jg dikirimkan dengan harapan2 
ig baik setahun jg lalu. Tetapi sum 
ber2 itu semufakat apabila ada perge 
seran pada komando tingkatan ting- 
gi setelah kekalahan Perantjis di 
Dien Bien Phu. 

Juin sebagai panglima 
tertinggi? 

Dikalangan2 tertentu namanja 
Marskal Aiphonse Pierre Juin di 
sebut2 sebagai pemegang djaba- 
tan panglima tertinggi istimewa 
di Indotjina jang memusatkan 
kekuasaan militer maupun sipil. 
Kini Juin adalah panglima ter 
tinggi dari Front Eropa Tengah 
SHAPE, akan tetapi Juin telah di 
bebaskan dari semua tugasnja di 
Perantjis karena dia meng-oposisi 
pembentukan Tentara Eropa. Be- 
rita2 lain mengatakan bahwa Na- 
yarre akan diganti oleh Diendral 

Major Rene Cogny jang kini men 
jabat panglima front Utara di 

Indofjina. Sumber2 lain mengata- 
kan Pengenaan oleh Paul Ely, 
Kepala Staf Umum Tentara Pe- 
rantjis jg baru2 sadja mengadakan 
kundjungan bersifat fact finding 
di Indotjina. 

Ketjaman2 thd. Navarre. 
Ketiaman2 jg penting terdengar 

di Paris terhadap Navarre ialah bah 
wa. Navarre telah mendjalankan 

program . militer jg terlalu besar, 
jaitu menjebarkan seluas2nja pasu- 
kan? biasa dari Korps Expedisi Pe 
rantjis sebelumnja pasukan? Viet- 

nam-Bao Dai tjukup kuatnja. La- 
niel dan Bidault jakin bahwa di In 
dochina perlu diadakan tindakan 
militer jg baru. Apabila ada gentja 

tan sendjata maka di Indochina se 
harusnja tjukup ada tentara untuk 
mendjamin pelaksanaan gentjatan 
sendjata tsb. Berapa djumlahnja ps 
sukan2 jg akan dikirimkan ke Indo- 
china masih belum diketahui kare- 
na masih menunggu hasil2 Konpe- 

censi Djenewa. Akan tetapi bevera 
pa sumber militer mengatakan bhw 

djumlahnja pasukan2 jg akan di ki 

timkan itu ialah kl. 20.000. orang, 

jaitu djumlah di luar pasukan2 
2 sedang menudju ke Indochina. 

Putusan2 Kabinet Laniel. 
Kalangan2 militer itu mengata 

kan bahwa Kabinet telah meng- 
imbil beberapa putusan, jaitu: 
|) pasukan2 expedisioner harus 
mulai memperkuat pasukan2 bia- 
sa dan peralatan2-nja sebelum 
Konferensi . Djenewa  mentjapai 
hasil2-nja. 2) mengganti pasukan2 
biasa dengan orang2 milisi jang 
Kini sedang mendjalankan tugas- 
nja di Afrika Utara. Kini Undang 
undang masih membolehkan tin- 
lakan2 itu. 

Perbekalan RRT 

Utk Vietminh 
Lebih Dari 16000 Tor 

,Kung Sheung Daily News”, 
sebuah harian Hongkong . ig pro 
Kuomintang, hari Rebo ji). me- 
ngabarkan bahwa antara tanggal2 
10 dan 16 Mei jl. dari Kanton 
dan Whampoa telah dikirimkan 
lebih dari 16.000 ton perbekalan 

“ 

buat Republik Demokrasi Vict- 
nam. 

Dikatakan bahwa perbekalan 
tadi terutama terdiri dari peluru? 
dan sepatu2 karet. 

“ Dikatakan seterusnja bahwa 
dari bagian Vietnam jg dikuasai 
oleh pemerintah Ho Chi Minh 
terus-menerus datang hasil2 jang 
kemudian ditimbun digudang2 di 
Kanton dan Whampoa, untuk di 
export kembali melalui  badan2 
perdagangan RRT. Hasil pen- 
djualan barang2 tadi dipakai utk. 
membiajai perbekalan2 tsb. tadi. 
kata harian tsb. tadi. (Antara) 

  

KEPALA BAGIAN operasi ang 
katan laut Amerika Serikat, laksa 

mana Robert Carney mengatakan 

pada hari Kemis, bahwa djikalau In 

dochina hilang bagi dunia merdeka, 
hanja “akan tergantung daripada 
waktulah sebelum  lain2 negara di 
Asia Tenggara djatuh dibelakang 

    persatuan perindustrian untuk ke- 
amanan nasional. P 

Carney menambahkan, bahwa dji 
kalau harus diorganisir pertahanan 
politik maupun militer jg effektif 
dibagian dunia jg manapun, hal itu 
hanja akan terlaksana dengan per 
setudjuan rakjat negara jg bersang 

tirai besi. 'Keterangan2nja itu di- kutan. Ia katakan, bahwa pihak ko 
utjapkan dalam pertemuan dengan munis bisa melandjutkan - tekanan 

Pa taun 

  
8 

  

mereka di Asia Tenggara dengan 
diumlah penduduknja 'sebanjak 150 
djuta dan sumber2 alamnja, dan da 
pat mengadakan tindakan2 mereka 
terhadap penduduk Asia Tenggara 
jg telah mendjadi melarat. : 

Bagi negara2 jg selalu diganggu, 
diserang dan dihina ada beberapa 
djalan untuk mengambil tindakan 
sebagai alternatif, kata laksamana 

£ 

Carney: Kalau Indo-China Hilang: Negara2 Asia Teng- 

i gara Akan Djatuh Di Belakang Tirai-Besi $ 
itu, akan tetapi alternatfi2 ini tidak 
semata2 bagi Amerika Serikat. Sam 
bil “mentjela kepertjajaan lawan, 
Carney mengatakan, bahwa alter- 
natif2 itu memang seram, akan te- 
tapi keseramannja akan mendjadi 

hilang, dengan alternatif2 jg harus 
kita hadapi beberapa tahun kemu- 
dian, djikalau Amerika Serikat de- 
wasa ini tidak memilih alternatif jg 

tepat. (AFP). 

   

  

  

di 
di Indotjina. Suatu rapat kabinet 

perlu itu, 

1 

Taruc Tegas 
Sedia Menerima setia 
Hukum Jg Akan Didja- 
tuhkan Atas Dirinja 
BEKAS pemimpin pasukan2 

Huk Luis Taruc, telah memutus- 
kan dengan tegas, untuk meng- 
hadapi pemeriksaan  perkaranja 
dan bersedia untuk menerima se- 
tiap hukuman jang akan didjatuh 
kan terhadap dirinja. Untuk itu 
baik moril maupun spirituil ia 
telah menegaskan sikapnja. Menu 
rut kalangan2 jg lajak divertiaja, 
sementara Luis Taruc tidak me- 
naruh perhatian terhadap aspek2 
juridisnja, perkaranja memerlu- 
kan. 

1) menjusup detail2 mengenai tu 

runnja anak buahnja dari gunung? 

sesuai “dengan sjarat2 jg telah di 
tentukan oleh pemerintah  Pilipina, 
dan ke 2) memberikan nasehat2 ke 

pada presiden ' Magsaysay dengar 
tjara bagaimana « dapat  memetjah- 
kan masalah perdamaian dan ke- 
amanan dan ketidak — pintjangan 

dalam lapangan pertanian jg terda- 

pat di Pilipina dewasa 'ini. 

Menurut kalangan2 itu, Taruc 
djuga telah menolak untuk mene- 
ima senater Emilio Cortez seba- 
gai penasehatnja. Malahan ia 
dalam keterangannja menjatakan 
tidak akan memberikan kekuasa- 
an kepada siapapun djuga untuk 
mewakilinja dalam pemeriksaan 

| perkaranja pada tgl. .5 Djuni. 
Sebaliknja Taruc - menjatakan 

keinginannya “untuk bertemu - dan 
mengadakan pembitjaraan2 dng. 
pater Jesuit, Horacio de la Costa, 
jang dinjatakan sebagai padri ig 
saling terpeladjar dan digunakan 
sebagai alat untuk menemui pe- 
mimpin Huk Jesus Lava disekitar 
gunung Banahaw di Luzon Te- 
ngah. (AFP) 

Haa 

-   

  

Kirimlah 
Obat2-an 

Njonja De Castries 
Berseru Spj Negara2 
Netral Menolong Ta- 
wanan2 Perang Ti 

Indo-China 

NJONJA DE CASTRIES, iste- 
ri brigadir djenderal Christian de 
Castries jang tertawan itu, malam 
Djum'at telah mengadjukan per- 
mintaan kepada negara2 netral 
dan terutama sekali India, supaja 
berukaha dalam memberi perto- 
longan kepada tawanan perang di 
Indotjina. Dalam sebuah state- 
ment jang diumumkan di Paris 
dikatakannja, bahwa perlu sekali 

  

— NJONJA DE CASTRIES — 

negara2 nefral dan terutama India 
berusaha supaja ke jangan da- 
pat dikirimkan obat2-an dan ba- 
han2 makanan untuk mereka jg 
luka2 dan dinga untuk tawanan 
perang jg tidak menderita juka2. 

Njonja it menerangkan, bahwa 
menurut berita2 jg diterima di. Ha- 
noi sewaktu ia hendak kembali ke 
Perantjis, pasukan? tentara Ho' Chi 
Minh tidak bisa “dituduh telah me- 
langgar undang? perang dalam per 
lakuannja terhadap mereka jg lu- 
ka2. Serdadu  Perantjis jang lu- 

ka2 dan sakit diperlakukan sama 
sadia seperti serdadu2 Vietminh sen 
diri, tetapi pasukan2 tentara Viet- 
minh tidak mempunjai bahan make 

nan dan obat2an, demikian njonja 
be €astries. 

Diona . Sega 
undang 12 . 

Panitya urusan luar negeri .dari 
madielis rendah Amerika hari Ke- 
mis telah memutuskan untuk me- 
ngadjukan undangan kepada djuru- 
rawat Genevieve de Galard supaja 
datang mengundjungi Amerika Se- 
rikat sebagai seorang tamu  kehor- 
matan. (Antara). d 

  

B. Marto Didakwa Tjulik 
Karesa Bawa Anak Kefjil Achirnja 

D giring Kekantor Polisi 
Djuga Di Solo Banjak Orang"Ketakutan 

Perkara Tjulik 
SELASA JL. seorang wanita berumur I.k. 40 tahun 

bawa dua orang anak masing2 berumur |.k. 3 tahun, 
giring oleh puluhan orang kekantor polisi Seksi UH Solo, 
wanita tsb. dituduh telah melakukan ,.tjulik” atau ,,pelet? te 

Aan 
anak-anak. Wanita itu berasal dari kampung Keprabon dan me 
ngaku bernama mBok Marto, sedang kedua orang anak jang di 
katakan ditjulik itu berasal dari kampung Tegalhardjo Solo. KY: 

Pemeriksaan hari itu di Seksi 
J tidak dapat berdjalan sebagai 
nana mestinja berhubung de 
ngan banjaknja orang jang ber 
sumpul “dihalaman Seksi II un 
uk melihat dan mendapatkan ke 
terangan2 sekitar ,,tjulik anak” 
tu, sehingga mBok Marto per 
u disingkirkan terlebih dahulu, 
untuk nantinja dilandjutkan pe 
neriksaannja djika keadaan telah 
memungkinkan. 

Sementara itu seorang anak 
jang dikatakan ditjulik itu telah 
dibawa “kerumah sakit, karena 
nenangis terus dan sangat keta 
kutan, sedang anak lainnja, telah 
likembalikan “kepada orangtua 
1ja. 

T Menur keterangan pihak Sek 
1 HI jang memperoleh keterang 
innja dari Lurah Kampung Ke 
orabon, mBok Marto tsb memang 
tidak beres  ingatannja. Kini 
mBok Marto masih ditahan un 
tuk diusut lebih landjut. 

Berkenaan dengan kedjadian 
tsb banjak tersiar kabar2 dikalang 
an penduduk mengenai ' sekitar 
.tiulik” itu jang kebanjakan di 
tambah2 dan dihubung2kan de 
ngan tachajul dsb. hingga “ada 
sementara venduduk Solo jang 
memepunjai anak. ketjil tidak be 
rani melepaskan anaknja masuk 
sekolah. 

Museum Binatang 
Bogor Habis 
Terbakar « 

KEMIS MALAM sekira djam 
01.00 museum binatang di Bogor 
telah habis terbakar dan  hanja 
bagian depan sadja jang keting- 
galan. Berapa besar kerugian 
masih belum diketahui, demikian 

An tentang sebab2 kebakaran 
tsb. 

Djum'at pagi R. Enoch Danu- 
brata, Kepala Polisi propinsi Dja- 
wa-Barat, Residen Bogor, Wali- 
kota dan pembesar2 lainnja da 
tang mengundjungi tempat mala- 
petaka tsb. Untuk kepentingan 
penjelidikan maka pendjaga mu- 
semm tsb, kini ditahan oleh polisi. 

(Antara) 

  

  

RR! Tuduh USA 
Menahan SetjaraTidak- 4 
Sjah 5000 Mahasiswa 

Tionghoa | 
DJURUBITJARA delegasi 

RRT di Djenewa mengatakan hari 
Rebo jang lalu, bahwa 2 orang 
wartawan Amerika Serikat jang “ 
kini sedang ditahan Ap . 
ada dalam kesehatan jg baik da 
selandjutnja dia memberikan isja- 
rat bahwa pemerintah RRT mau 
ena mereka itu 
emerintah Amerika Serikat mel 

bebaskan mahasiswa2 Tiongkok 
jang setjara tidak sah ditahan di 
Amerika Serikat.  Djurubitjara 
Huang Hua selandjutnja menu- 
duh Amerika Serikat jang telah 
menahan 5.000 mahasiswa Tiong 
kok di Amerika Serikat hal mana 
adalah bertentangan dng prinsip2 
hukum internasional dan hukum 
peri-kemanusiaan. (Antara) : 

KapalInduk AS. 
Bennington 

Terbakar 
100 Orang Korban 

Tewas? » 
DIUMUMKAN dengan resmi 

di Guonset Point, pangkal : katan Laut A.S. di Rhode Iyu Ang 
bahwa pada hari Rebo telah ter 
djadi kebakaran dikapal induk 
A.S. ,,Bennington” jang meminta 
korban 79 orang anak buah tewas 
dan 220 orang  lainnja Juka2. 
Kebakaran itu telah terdjadi ke- 
tika kapal induk tsb. sedang ber- 
Da sepandjang pantai Atlantik 

Selandjutnja didapat kabar bah 
wa menurut pernjataan kapten 
dari kapal induk tsb. William 
Raborn, djumlah orang jg tewas 
ialah lebih dari 100 orang, Djuru 
bitjara ,,Gedung Putih” James 
Hagerty, sementara itu pada ma- 
lam Kemis mengumumkan bahwa 
Angkatan Laut A.S. akan segera 
mulai, mengadakan pemeriksaan 
atas sebab dari kebakaran itu, 

(An tara) 
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an Pe Diga sak 
| empajan? ? 

Id ranga Pertjin Keadaan Kesehatan 

jean Di Jogja Indonesia BelumBaik HPruagi Tapa Gabar! 
? 

oli, ONTOK KEDUS kau pada Sesudah Perang Dunia Ke II Penjakit TB Meradjalela — 

Pa metaapakan pemerkaaa) Orang Indonesia Hidup Dgn 2000 Kalori Dan Sedikit 
Sekali Protein Tiap Hara 

   

    
      

HASIL UDjIAN MASUK. sap. In 
Diperoleh keterangan, bahwa me-| 

nurut hasil pemeriksaan Panitia Pe-| € 
Ke un jang naa Udjian Masuk S.L.P. th. 54, 

$ ari 2277 anak sekolah jang menem telah 
2 Berita tadi tidak menjebut puh udjian jang lulus ada 837 anakf 

atau & 374. 4 

  | PEKALON( 
  
leh Guru2 Pakan “Tidak Petap atas perkara pembunuhan jg dila- 

h kabupaten Sukohardjo kukan o'eh Morgan Sekolah Me-! 
'sebuah panitya, jang | mingzh di Jogja bernama K. atas 

k memperdjuangkan | dri seor.ng gad's temannja berna-   

    

  

      

  

ihak jang berwadjib, agar | ma S.P. Perhat'an terhadap peme- Oleh : Dr, Lapmann: l pik 

juru Tenaga Tidak Tetap itu riksaan itu sangat besar, terutama : 

kan Guru Tetap. 13 der pars peladiar dan mahas'swa, ' Bekas Menteri Kesahatan. 
5 : $ sehingga ruangan sidang dan hala- 

man pengad'lan penuh sesak. Ber- 
hubung dengan besarnja perhatian 

  

Seringkali diadjukanpertanjaan kepada kita : Bagaimanakah se 

betulnja keadaan kesehatan di Indonesia pada waktu sekarang? Le- 

bih2 pihak luar negeri mempunjai perhatian besar terhadap keada- 

an kesehatan dinegeri kita. Umumnja masjarakat Indonesia masih 

menganggap soal keshatan rakiat ini sebagai suatu soal jang kurang 

ka IPP r 5 sn : ds 7 

era ndk f w. - 
San at 3 Ta “mentioha menari ape Udjran tsb diadakan ketika tgl. 28 1 
Naa Tenan : 5 12 #uriha “di Se- | dan 29 April 1954, sedang murid jg.” 
Ken an . Ku mendaftarkan ada  sedjumlah 2419| 
5 " Nata N $ - 2 ta : “anak, tetapi jg. mengikuti udjian ada 

(Chusus Utk Suara Merdeka”). 

  

Teteatisan Gatal telah diambil 

  

    

     

  

   

          

   
   
   

    

maka se : SEA Un 1 ad: rhubung hingga sekarang ini sta- Saja kembali kepada pertanja penting djika dibandingkan umpamanja dgn. soal ekonomi, perta- 

P ajai hak untuk : 2277 anak. 142 anak jang masih ke ter mereka masih belum terang dan 2 an. Na x n 2 an jang dimadjukan dalam kata hanan, keamanan dil. Dalam daftar prioritet2 faktor kesehatan ma 

ka telah tinggalan diberi kesempatan untuk | nasib merekapun tidak- keruan. p “d 8 - Kat nd Pb enta pendahuluan sebagai tertera dise suk golongan nomor jang terachir. Lain halnja dengan orang2 luar 

stau sudah k . menempuh udjian susulan jang akan| ah en TN iang sangat ra- belah ini: Bagaimanakah sebetul negeri jang masuk ke Indonesia, baik sebagai tourist atau jang ber 

djar jg telah diadakan pada sa 14 dan 15 Djuni Panitya tersebut dinamakan ,,Pani | p3» Aa luar gedung Pena pa. Tia keadaan kesehatan di Indo niar bertempat tinggal, bekerdja, menanam modalnja dinegeri kita. 

Mereka senantiasa akan bertanja lebih dahulu : bagaimana halnja 

dengan keadaan iklim, persediaan air, dan bagaimana pula halnja 

tentang persebarannja penjakit2, terutama menjakit penjakit2 menu 

lar. Hal2 ini djuga termasuk dalam daftar ,,life secui ity” (keama- 

nan hidupnja). Rupanja, penghargaan kita jang tidak tinggi ini 

terhadap kesehatan disebabkan oleh karena sedjak zaman koloni al 
rakjat Indonesia pada umumnja hidupdiperbatasan antara sakit” 

dan ,,sehat”, dan menganggap hal ini seperti hal biasa. Pun dila- 

pangan makanan rakijat, rakjat kita. hidup diperbatasan antara ,,un 
durnutrition” dan ,,malnutritrion” (keadaan kurang makanan dan 

kekurangan zat2 makanan jang berguna bagi kesehatan tubuh). Da 

pat diharapkan day diduga bahwa didalam zaman kemerdekaan se 

jad. aktu sekarang ? Dja 'tya Pembela/Penjelesaian Nasib Gu| ag hari 'tu pemeriksaan atas 7 nesia pada w 

| Baik ditambahkan bahwa dari ha-|ru Tenaga Tidak Tetap”, dan dike- Ke aa an seen ana pe Tarip 

sil udjian diatas, diantara S.R. Umum |! tuai oleh Ta H, Purasubrata. Diantara saksi-saksi tersebut  ter- 2 Na -p 5 Naa 

d Kota Besar Pekalongan jang men- dapat ibu terdakwa jang sudah lan- | TN Pa Asi Panai lebih2 di 

2 Van Haarn, hari “Selesa di-| tjapai hasil jang tertinggi tlah SIR ta MUI : djut usianja. Ta giaa memper 
ggil ke Pengadilan Tinggi Sura- | jajasan Pius, dari 65 anak jang Tulus ' mat, Bila dan mengharap se-| negeri2 jang AnIA 

Menurut keterangan ibu tedikan amnja. ji ke 
untuk mendapat keterangan, | ada 60 anak atau 9096. .Sedang dari moga dengan adanja ,.Perpac” itu| kelakuan anaknja dentak wa) nam- Ten dana Parit dian 

bahwa permintaan band'ngannja te- wilajah Kabupaten Pekalongan hasil | dapat lebih mempertinggi mutu Ke- : Mn 
ak berobah setelah diketahuinja, eadaan jang ter 

ditolak - h Span con Tinggi jang tertinggi ditjapai oleh S.R. Ban duan Indonesia. Kemudian Pas Wa- Peka pihak orang 2 gadis (Si- Aa Denga erat sa naa 
gadilan Tinggi beranggapan bah- | dar dimana dari:11 anak jang Aa likota memberikan sambutan jang | korban) berusaha mentjarikan ,,gu- kedaulatan, bolehlah dikatakan 
h 4 tah ng. didjatuh- » : a Ma eh pengadila in ai 2 ada 10 anak atau 9046. tak mengharap supaja perkemahan na-guna” untuk terdakwa, jang an-| hahwa dilapangan kesehatan me 

An | PERAMPOKAN JAVASCHE 
BANK APEL DITOLAK. 

  

      
      

  

P berl tadi dapat berdjalan lanijar - danj tara lain dapat diketahui dari bunga | ym ada terdapat kemadjuan, 
. 

: k apan2 jang salah ini akan berobah. Djuga dilapangan 

| e. An “ “3 ai pa is korng bagan Tag Pe ig dan kemenjan jang ada dibawah meskipun kemadjuan itu tidak be kesahatang maa kita Ta Aeabdiukan lebih banjak tuntutan dari 

Sebaga MAAN, diketahui, A. Van ,PERKETI “PATROL CAMP" Pen T Ne ku U- (bantal si-terdakwa. Menurut terdak- gitu besar seperti diharapkan se pada dizamap dahulu. Maka timbullah pertanjaan sekarang : Apa 

: AN ena Gi Tabanan 5 PINUSA DENGAN RESMI, gala diasa2 dan ee ae taggaa ng Sena adalah pem'| mula. kah bertambahnja tuntutan2 ini akan disertai pula dengan Agar” 

|jang tersan, : e- a i- 5 2 

: rampokan Rp. 3.500.000,-— aa Pada tg. 27 Mei jbl, h K mis Para pandu Tionghoa itu mendapat( Menurut terdakwa, ,guna2” itu| Keadaan kesehatan di Indonesia Sp di ae LN Na aa Pa atas ja Ai 

Javasche Bank Surabaja jang meng- aa | jl, hari Kemis balasan dari Tuhan Jang Maha Esa.! menjebabkan lebih mendaiamnja ra-| dikatakan masih lumajan dalam ar- ! : n 

: rkan itu. A. Van Ha telah pagi djam. 9.00 . bertempat di' Ke- Setelah sdr: Moh. Basari dari Par- sa tjinta terdakwa terhadap si-kor- k bah da waktu sekarang ana ape PRANK Ai, 

Pena hukuman Papa Fa bon Karet di Srondol, Semarang, te- du Rakjat Indonesia tjb. Semarang maki - x P , n 2 27 Ba kita didak id! 

Pe : Na NN 3 , LP - an mas 

orang nelajan jang 4 hanan) selama lebih 8 aa Pe- 5. Ba sn SN memberi sambutannja, maka para, Oleh ibu terdakwa diterangkan pu ani Sah nidemi2 jig hebat, um- , 

organisasi koperasi Perikanan: “Laut rampokan itu dulu dipimpin oleh g P |tamu disilahkan -menindjau. keadaan : ja, bahwa terdakwa semula memang | pamanja epidemi cholera, atau tja- waktu 'ini dibahikan tetamu tetap man: mulailah dahulu dengan DIRI- 

d 1 6418 buah perahu | seorang 2 'eh | kota Besar Semarang Hadisuoeno' perkemahan jang terdiri dari 5 ke-| dimi Ie SEA anu : P dalam luhan ribu orang MU. SENDIRI, 
an jg. g. memiliki bual per seorang Belanda bernama  Verript, | Sosrowerdojo, Wakil Pandu Rakjat: jang diminta untuk dadi anak pungut | sjar seperti terdjadi beberapa tahun usus . pu g 

Ea lajar dan 40 perahu bermotor. Diban | jang berasal (tempat tinggal) di Se- bana Kana el Mengapa Pa: lompok dalam 1 compleks jang ter-| dari ibu sigadis, sebab ia tidak ig lalu. Tetapi keadaan — kesehatan Indonesia. . usesudah “itu dengan RUMAH- 

H3 ding th. 1952, hasil il kan itu kira2 | marang. ra undangan, serta para Pandu Pe- diri dari 30 regu (lk. 300 Pandu mempunjar anak2 laki2. Selandjut | dikatakan belum baik, oleh karena| | Pengan sepintas lalu, | telah dt- 7 NGGAMU, 

2076 merosot, disebabkan “iklim jang 
tak mudah ae oleh ma pe- 
nangkap- ikan. a. 

Perintis) jang datang dari Surabaja, |nja diterangkan, bahwa tidak lama pelbagai penjakit masih meradjalela singgung hal keadaan makanan rak 
mimpin, Pandu Penuntun dan Pandu . £ kemudian dengan DESAMU, 
Panen jang datang dari IL .kote Makassar, Djakarta, Malang,  Ban- lagi-terdakwa — dan -sikorban akan| dan masih banjak meminta korban. | jat dinegeri kita.. Rata2 orang Indo Tanba: Iaei dengan KOTAMU, 

dung, Bogor, Solo, Jogja, Tuban, | di : an dan hal ini telah di dalah dal nesia hidup dengan Ik. 2000 kalori an MN ee au 

Pada 8.45 4 orang Fandu ber irebo P3 ipertunangkan dan hal ini te Penjakit pes umpamanja @ : SS : .. | dengan demikian achirnja “ masjara 

5 sedia Aam, Bapak, Walikota di HN 2, Kedu idan Gema) ang. | setudjui oleh orang tua masing2. lam keadaan endemis, artinja penja sehari, dan dengan nilai .proteine j2 kar umumnja akan memperoleh ke- 

Didapat keterangan, . bahwa pada | dj. Gombel, dengan membawa se- »Perpac” itu akan berlangsung sam- | sing2. kit ini timbul pada waktu2 jg ter-| amat rendah X40 gram). Segala. se- madjuan jang dikehendaki. 
pada masa ang”, demikian ka nanti tgl. 20 Djuni 1954, bertempat | hyah Obor. Kemudian Obor tsb. di- pai pada tgl. 29 Mei j-a.d. dan da- Reguisitoir djaksa akan dibatja| tentu, meskipun penjakit itu terba- suatu jg didjelaskan. diatas ini ten- Zaman modern sekarang ini 

- Timat tieramah N Tan Poo Gwan| di R.M. Kiet Wan Kis Semarang pialakin Oleh Pak Wal sebuaai Tana lam perkemahan itu mereka digem- kan nanti pada tg. 29-5, sedang terj ras dipulau Diawa sadja. tang penjakit2 jg terdapat dalam telah mentjapai kemadjuan jang 

dari Djakarta pada nanti hari Mire | djam 9 pagi akan dilangsungkan ra- ep Api Penerangan, Semangat bleng rochani dan djasmaninja serta | gakwa akan mengutjapkan pembela negeri kita dan keadaan makanan | esar dalam menghasilkan pelba- 
gu, tgl. 30. Mei 1954, djam 19.00.) pat anggauta Persatuan Pedagang NA na Net soal2 tehnik kepanduan. annia. Perlu diterangkan, bahwa rakjat jg tidak tjukup, . kwantitatip, gai obat jg dapat menjembuhkan 

» RAPAT ANGG. P.P.A.K.B. 
DJAWA TENGAH. 

—— Peradi hidup Ir Indonesia 
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bertempat digedung Ta Chung Sze, dan Persatuan dan dengan lari be- 

- Semarang. . 

— Tanggal 30 Mei 1984, diam 19 
pagi, bertempat igedung Rumah | 

diadak Sakit T.H.LW. akan an ya- 

“pat umum angg. T.H.LW. untuk 

— membitjarakan al pemilihan pe- 
ngurus baru dii.-nja. Pane 

  

Ba Gubkau Bu Hono a “iron 
r tainnja serta 

|. Kepala? Djawatan pada hari Ke- 
BO Mn jbl. telah mengadakan penin- 

djauan ke Rawapening maksud pe- 
nindjauan itu al. ea menjaksikan 
sampai dimana hasil penggergadi'an | 

— yalauz jang telah dikerdjakan se- 

“djak sebulan jl, dan menjaksikan 

. sekiiar idupan- dari para pe- 
0 kergja jang LNG pekerdiaan | 

“ itu. 
   

    

aa — Desigan Inesdipat perhatian jg. 
| besar sekali dari para pengundjung, 

  
(Alat? Kendaraan Bermotor Djawa 

Tengah jg dikefuai sdr. Liem Yong 
Djien (aandeelhouder N.V. Excel- 
sior). Antara lain dalam rapat terse 
but akan dibitjarakan pembentukan 
federasi jang meliputi kota2 Suraba- 
ja, Bandung, Djakarta dan Medan. 
Seperti diketahui PPAKB telah didi 
rikan dapa tgl. 16 Desember 1953 
atas initiatiefnja sdr.2 Liem Yeng 
Djien (N.V. Excelsior), Kauw King 
Hie (Toko Kauw), Tan Kiem Jang 
Net Motors Coy) dan Lauw Tiong 

Liep (Pacific) dengan maksud dan 
tudjuan mempererat persaudaraan 
dan kerdja sama antara ' pedagang 

alat? kendaraan bermotor: memper. 
hatikan dan mendjaga . kepentingan 

para anggauta terutama mengenai 
alat2 kendaraan bermotor dan mem 

Iperbaiki segala sesuatu jang berfae- 3 
dah guna perkumpulan dengan djah 
lan jang tidak bertentangan dengan F 

ranting (estafet) dibawa dari rumah 

Srondol. Tepat pada djam K 00 Obor | 

mimpin ,,Perpac”). Dengan Obor itu $ 

dari-D.C.C. Ipindo Hopman Soemar- 
djo, jang a-l. berisi pemberian sela- 

  

terdakwa tidak memakai pembela.     Pax Wali ke tempat Perkemahan di/'I-Tejah meninggal dunia dengan 
tenteram ibu, ibu mertua dan 

Ejang kami : 

B. Aim Simbardjo 
'Djanda Patih Pekalongan 
Salatiga 24 Mei 1954. 

Kel. Soembardjo. 
Kel. IL. Sutoro 
Kel. R.O.J.S. Kamil 
Kel. R.S.. Simbardjo. 

— Dien Simbardjo. 

tadi sudah tiba ditempat jang ditudju 
dan diserahkan kepada Sdr. Lee, 
Giok Peng H.C.  Perketi Djakarta. 
Kemudian oleh Sdr. Lee lalu dise- | , 
rahkan kepada Sdr. Tan King Swie! 
D.C Perketi 'Semarang (sebagai pe-i 

Sdr. Tan menjalakan api-unggun se-i 
bagai tanda, bahwa .Perpac” dinja- . 
takan dibuka. Setelah upatjara lain2 
nja berlangsung dengan lantjar, ma-. 
ka segera dibatjakan sebuah amanat: 

  

  
  

  

DAPAT DILEVER DARI PERSEDIAAN 

Browa Boveri Electrom otor 

SPORT 
#. KES. PANDU ISLAM MA- 
LANG. MAIN DI. SEMARANG. 

Didapatkabar, bahwa pada- nanti 
tgl..9 Djuni:1954, bertempat dilapa 
ngan Stadion Semarang akan dilang 
sungkan pertandingan sepakbola an 
tara Kes, Pandu Islam Malang mela 
wan Kes. Garnizoen. Semg. dan tgl. 
10 Djuni antara Kes « Pandu Islam 
Malanglawan Kes: PSIS. (B). 
PERTANDINGAN - BASKET- 
Pertandingan basketball jang ber- 

| langsung pada tgl. 19: Mei jl. dila- 
pangan K.Y.H. antara regu Sin You 
She dan. PERBASI tjb. Semarang 
berachir dengan kemenangan 61—42 
untuk Sin You She. Terlebih dahulu 

  

'hun2 berikutnja. Penjakit2  typhus 

tjara langsung maupun dengan per- 

dilangsungkan friendly-game antara # 

terdapat disana sini, sebagai ekor da 

ripada epidemi tahun 1947 dan ta- 

abdominalis dan bacillaire dysentrie 

masih terdapat dalam djumlah jang 

tidak ketjil, ter-lebih2 di-kota2 besar. 
Amoeben dysentrie masih sadja ter 

dapat banjak terdapat baik di-kota2 
maupun didaerah udik. Jang masih 
sadja banjak meminta korban, ialah 
penjakit2 jang dinamakan penjakit2 
rakjat, jaitu penjakit2 jang banjak 
terdapat dan telah lama berkembang 
dikalangan rakjat dan  merusakkan 
kesehatannja. Penjakit2 rakjat ini di 
sebutkan djuga dalam bahasa asing 
,Communicable diseases”, artinja pe 
njakit2 jang dapat dipindahkan dari 
seseorang keorang jang lain, baik se 

antaraap njamuk atau lalat. 
Umum mengetahui bahwa penja- 

kit malaria masih dianggap musuh 

menjebabkan sesuatu angka kema- 
tian umum jg tinggi (— 20 p. 1000 
penduduk) dan turut  menjebabkan 
suatu angka kematian baji jg amat 

tinggi (200 p. 1000 kelahiran hi- 

hup). $ 

Pemerintah dan masjara- 
kap harus tanggung dja- 
wab. 

Keadaan kesehatan tersebut diatas 
ini dihadapi oleh Pemerintah dan ma 
sjarakat kita sekarang  ber-sama2. 
Dan sebenarnja kedua belah pihak 
ini harus turut bertanggung-djawab 
terhadap hal ini. Pemerintah disatu 
pihak bertanggung-djawab atas ke- 
adaan kesehatan rakjatnja dan masja 
rakat dilain pihak bertanggung-dja- 
wab atas madju mundurnja keseha 
tan mereka masing2. 

Peladjaran jang kita peroleh dari 
pengalaman2 dari negeri EBropah, 
Amerika dan negeri2 lain, ialah bah 

penderita2 ,,communicable disea- 
ses” itu. Tetapi benar apa jang 
pernah dikatakan Dr. Vaucel, ahli 
kesehatan bangsa Perantjis jang 
terkenal dengan: ,,medicine is not 
enough...... To the attempis to 
destory the dausal agents. must 
now be added hygiene education, 
health education, transformation 
of living conditions, triumph over 
nature by economic and social 
progress” (Pengobatan sadja tidak 
tjukup...... Pada usaha2 melum- 
puhkan bibit2 penjakit2 harus 
ditambah: pendidikan ' hygiene 
dan kesehatan, perobahan dalam 
kondisi2 kehidupan, — menguasai 
alam dengan memperbaiki keada- 
an ekonomi dan sosial). 

      

   

  

   

        

      

  

   
    

     
   

   

  | pada Kemis malam jbl. telafi dilanz- peraturan Negara didalam arti jang' Hi dari 4 — IA pen Ih an Padan 2 dat 3 PK 
- sungkan peringatan Nuzulul- Juran luas. Djumlah angg. di Djawa Te: s 2 Tn 2 1000 — 1500 — 3000 puteran 

5 ah ada S7 5 : 
Be an h MOTOR DAN STERDRIEHOFK-SCHAKELAARS 

Ta Chung: Sze dan. Lung Hua (bag. |rakjat jang pertama, oleh karena dij wa sebahagian besar dari penjakit2 
| kanak2) j jang kesudahannja -26—16 | Indonesia ditaksir kira2 4096 daril menular itu dapat ditjegah (preven- 
untuk Ta Chung Sze. rakjat Indonesia, jaitu 30 djuta orang| table). Pendidikan dan penerangan 

nana KEDJUARAAN SsE- | sakit karena penjakit ini. Setiap ta-| kepada masjarakat adalah suatu dja- 

  

Jd Besar Smg. Pembitjara dalarn.) GUA2 LAWA JG TIAP2 BU: “Farma SILOD Ab 1 Seteran 87 TPAKBOLA SEASIA. — | hun ditaksir 120.000 orang mati ka| lan jang utama. Disamping it ha- SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

pada. itu jalah K.H. Musadad, paaka | KA Tapa an SemaAGANG: . “Pembagian Zone2: Indone | rena penjakit malaria. ruslah dibangkitkan diantara masja- 5 

guru P.T.A.LN. Jogja, jang setjara | RABUKNJA. 6.000 SUBUR Singosaren 40 sia masuk dim zone Te- rakat suatu kesedaran turut bertangj| - Semarang, 30 Mei 1954: 
KWINTAL. - Kopuler mengupas keagungan kit ib | Tok 2 SOLO. 

-sutji Al Our untuk keh 
T.B.C. menghebat sesudah | gung-djawab atas kesehatan dirinja Djam 07.25 Disco Varia, 08.10 

s 5 an ehidupan ' perang dunia ke-ll. Sebahagian besar dari kesedaran ini| Orkes Progressip: 08.30 Taman: ka-     
ah. 

pakta an2 sepakbola untuk 
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. masjarakat. : 
| — Sebuah sepeda jang terkuntji 
tidak terdjaga jang berada dihaia- 
man Poliklinik Randusari Smg. pa- 

- da Senen pagi j.l. telah kabur digon- 
dol alap2 sepeda. Sepeda itu merk 
Fongers milik S. tinggal di Perba- 

jan Purwosari Smg. 
“— LIT.H. tinggal di djl. Mataram 
Smg. telah menerima surat antjam- 
an dengan perantaraan pos jang be- 

dikenal siapa pengirimnja. Da- 
“surat disebutkan, bahwa rumah 

TH akan dibakar apabila ia tidak 
memenuhi permintaan pengirim su- 
rat itu. Tidak diterangkan apa per- 
#intaannja. 

— Dalam rapat tahunan Koperasi 
| Rukun Rakjat Randusari Smg. baru 
baru ini, telah dibentuk susunan pe- 
ngurus baru dari koperasi tsb. jang 
terdiri dari: Ketua sdr. Supardan, 

  
  

-penulis umum: Wasito, bendahara . 
Mooralie, bag. crediet: Kartodime- 
djo, bag. verbruik:-Sukiban, badan 
pengawas: Kasman Asmara, usaha: 
Rustam  Sastrowerdojo, penasehat: 
Ibrahim, dan Ae seni Nana 

Oleh Djawatan Pertanian Propin-| gg Pa Ep . : - 

si Djawa Tengah, kini telah dikete-| 
mukan gua? sarang lawa diatas pe-f 
gunungan daerah Klambu  sebelahyp 
Barat Laut Purwodadi (Grobogan). | 
Menurut penjelidikan, gua2 tersebu 

meliputi djarak jang pandjangnja 
Lk. 10 km. jang penuh dengan ko- 
toran2 binatang lawa. Dalam kete: 
rangannja kepada ,,Antara”, koto-f 
ran2 lawa tersebut akan'segera di-" 
eksploitir oleh pihak djawatan dan 
tiap2 bulannja akan menghasilkan |' 
sekurang-kurangnja 6.000 kwintal :se | 

harga Lk. Rp. 72.000.—. 
Menurut Inspektur Djawatan Per- 

tawian Djawa Tengah Hasmosuwig- $ 
njo, kotoran binatang lawa tsb. da- 
pat dipergunakan untuk bahan ra- & 
buk jang kwalitetnja tidak kalah de- 5 
ngan rabuk Z.A. Hasil tersebut Gi- 

  
Nonah 

atas dapat untuk merabuki tanaman en i 

Lk. 860 ha. 

Selain didaerah Purwodadi, gua 
sematjam itu kabarnja terdapat gi-| 

daerah Kudus jang tidak lima lagi” 

akan ditindjau okh pihak PAN : 

Pertanian. 
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rambut d.l.I. 

   «“ADjangan ka 1 Minggu sudah berobah kleurnja asal pakai Djangan ngan Hm ampat ak ar-akarnja. Asal pakai selamanja 

ha Dang Ane Ampat 
“pomade biasa. Rambut putih kembali asal. 

      

   

    

penjakit jang ada didalamnja. 

Mak-tjo jang tertjinta : 

dalam usia 75 tahun. 

1 

Anak2: 

Sie Peng Liem 
Tan Kian Nio “ 

Tan Lies Nio 

Pama AA D. 28 Mei 19 

   
Ini Dia 

: Imerebut kedjuaraan Asia diharapkan 

— Dengan dj alan ini dbagrkin Kak terima kasih kepa- 
| da semua Khan Paha dan Kenalan2 lainnja atas segala 

R. 'Aju Simbardjo. 
nda Pensiun Patih Kabupaten Pekalongan pada tanggal. 

| Jang berduka tjita 
Keluarga R. SOEMBARDJO 
Keluarga R. A. SOETORO 

Keluarga R. O. J. S. KAMIL 
Keluarga R. SOEATMADJI 

R. roro KAMDINAH 

    

Terdolka Ti 
Dengan berduka tjita kami mengabarkan pada sekalian 

Pamili dan Sobat Handai, bahwa pada hari Kemis tanggal 
27 Mei 1954 djam 3.00 sore telah meninggal dunia dengan 

| tenang, Isteri, Mamah, Mamah mertua, Mamah besar dan 

“Njonjah Tan Djing Swan 
(Terlahir Tjia Lien Nio) 

Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Minggu tg. 30 

“Mei 1954. Brangkat dari Rumah kematian Beteng No. 65. 

.djam 8.30 pagi ke kuburan! Kedungmundu Semarang. 

. Jang berduka tjita, 
TAN.DJING SWAN. 

Tan Liat Tiong dengan njonjah 

Ang Hien Kiat dengan naa 

..dan sekalian tjutju-tjutju dan bigat 

HARI LEBARAN SUDAH DEKAT! 
Pesanlah sekarang, untuk menjambut HARI RAJA, 

ALAMAT jang tidak ASING lagi untuk: KARANGAN 

BUNGA jang INDAH dan PERMAI. 

TOKO BUNGA .WELKOM' 
Ben ONG 91 Shu 

  

sDjangan Pu Putus Asa"! 

dapat dimulai pada tahun j.a.d. De- 
mikian menurut UP dari Singapura. 
Selandjutnja seorang pengurus S.A. 
F.A. (Singapore Amateur Football 
Association)  menjatakan, - bahwa 
kompetisi tersebut akan dilangsung- 
kan 2 tahun sekali dan akan dise- 
lenggarakan oleh Konfederasi Se- 
pakbola se-Asia, jang sebagai diketa- 
hui dibentuk semasa diadakannja 
pertemuan Asian Games” jang baru 
lalu di Manila, 
Dalam pertemuan di Manila itu 

menurut pengurus S.A.F.A, tersebut 

panja sesudah perang dunia ke-Il 

jang berarti bahwa paling sedikit   
tersebut akan dibagi dalam 3 zone. 

Dalam zone-tengah termasuk ne-: 

Vietnam, Kambodja dan Indonesia. 
Zone-Timur terdiri dari negara2: 

Hongkong, Pilipina, Djepang, Ko- 

Afghanistan, Israel dan Iran. 
Selandjutnja berhubung - dengan 

kedudukan Hongkong ,,sebagai mar- 
kas-besar” dari konferedasi tersebut 
dan letaknja pun ditengah2, maka 
mungkin sekali untuk pertama kali- 
nja Hongkong akan mendjadi ,,tuan- 
rumah” dalam pertandingan perta- 
ma babak finale. Undian untuk me- 
netapkan rentjana kompetisi terse- 
but mungkin akan dilakukan pada 
achir tahun ini. 
Sebagaimana diketahui, sampai se ' 

begitu djauh belum ada kabar2 bah- 
wa Indonesia akan ikut dalam kon- 
federasi itu. 
DJUARA TJATUR INDONESIA 
—. DI GULINGKAN ABDUL. 

SATTAR. 
Bachtiar Arovah, djuara tjatur In 

'donesia 1953, dalam pertandingan 
"persahabatan antara B. Arovah, Ha- 
'dji Rachmat, dan Abdul Sattar di So 
lo, ternjata telah .digulingkan oleh 
pemain Jama dari Solo ialah Abdul 
Sattar dengan kesudahan terachir ba 
gi masing2 pemain sbb.: 
1. Abdul Sattar mendapat 3 angka. 
2. Bachtiar Arovah mendapat 214 

IL angka. 
3. H. Rachmat mendapat 1545 angka. 
Dalam pertandingan tersebut telah 

ra ketiga djago tjatur tersebut, jang 
memberikan hasil2 sbb.: 
Babak Pertama : 

B. Arovah melawan Abdul Sattar 
y2 — 9 Remise 
5 H. Maan melawan B. Arovah 

H. Rachmat melawan Abdul Sat- 
tar 12 — 5 Remise. 
Babak Kedua : 

regu negara2 peserta" konfederasi j 

gara2: Singapura, Malaya, Burma, | sehat. 

rea, sedangkan dalam zone-Barat ter : 

masuk: India, Pakistan, Sailan, | 

  
| mana terdapat 50—7076 dari rak 

terdjadi perguletan jang seru dianta, Di 
j r 
24 karat tiap gr. Rp: 41.25 beli 

tap gr. 
, 

Penjakit tuberculose ru- 

menghebat di - kita. Angka 
kematian penj ini ditaksir 
ada 190 per 00.000 penduduk, 

80 X 1990 — 152.000 orang me 
ninggal dalam setahun, — karena 
Beat ini. Angka kesakitan ada 

kira-kira 10 kali angka ke- 
matian, jang berarti bahwa lebih 
dari 1,5 djuta orang mempunjai 

penjakit tuberculose. Menurut 
taksiran sedjumlah 750.000 orang 
mengandung penjakit tuberculose 
terbuka (open tbe.-cases), artinja 
mereka ini dapat mendjadi sum- 
ber penularan bagi orang2 jang 

Framboesia (patek) adalah sua- 
tu penjakit jang banjak terdapat 
diantara rakjat kita. 1546 dari 
rakjat kita, ialah 15 djuta orang 
menderita 'penjakit ini, 690 dari 
mereka itu dapat menular dan 
1590 dari penderita2 jang dapat 
menular ini terdapat dikalangan 
anak2 jang berumur kurang dari 
18 tahun. 

Lepra (penjakit kusta) menun- 
djukkan angka kesakitan 146 jg. 
berarti bahwa ditaksir paling  se- 
dikit ada 70—80:000 penderita. 
'Trachoom,  sedjenis penjakit 

mata jang djuga tersebar diselu- 
ruh Indonesia, terutama dipulau 
'Djawa daerah pantai Utara, di- 

jat jang diperiksa mempunjai pe- 
njakit trachoom. Belum saja te- 
rangkan disini tentang penjakit2 
venerik (penjakit kelamin penja- 
kit. kotor), beribu-ribu orang men 
djadi mangsanja. Dan belum ten- 
Bag penjakit2 jang disebabkan 
oleh protozoa ,amoeben dil.) dan 
tjatjing (tjatjing gelang2, tjatjing 
tambang dll.) jang sampai pada 

E RUuAnNG vi 
EKONOM 

HARGA EMAS. 

27 Mei: akarta 

Rp. 41.— beli 
27 Mei: 

22 karat tiap 
Surabaja 

Singapore, 27 Mei: 
Emas lantakin tiap tael: 

Sir. $ 148.— beli 
“Str. $ 154.— djaul. 

Donden, 27 Mei: 

pal jang ditjatat di London 

mL LL Ti ut RA 

22 krt tiap gr. Rp. 38,50 nom. 

Harga «mas dipasar internas'o- 

termasuk kebersihan diri sendiri (per 
sonal hygiene) dan kebersihan umum 
general hygiene). 

Sebagai tjontoh : penjakit typhus, 
cholera dan dysentrie (baccilair dan 
amoeben) dinamakan djuga ,,water- 
born” atau ,.food born” atau ,,fly 
born diseases” (penjakit2 jang dipin 
dahkan dengan djalan air, bahan ma 
kap atau lalat). Pengetahuan ini men 
dorong kita memperhatikan apa jang 
kita hendak makan dan minum. Tem 
pat2 dimana kita makan -(minum), 
alat2 makan (minum) djuga menda 

pat perhatian. Dengar obat suntikan 
(vaccin) dapat kita mempertinggi ke 
kuatan badan kita untuk melawan 
bibit2 penjakit itu. Pengetahuan ini 
mendorong kita supaja kita dalam 
waktu2 jang tertentu disuntik de- 
ngan obat pentjegah penjakit2 itu. 

Kita ambil suatu tjontoh jang lain: 
malaria, ialah suatu penjakit jang bi 

bitnja dapat dipindahkan oleh nja- 
muk. Njamuk dan larvenja ,lalat-nja) 
senang tinggal di-tempat2 jang gelap 
dan kotor dan diair jang tergenang. 
Selain daripada tindakan2 jang lang 
sung melumpuhkan njamuk2 1u, usa 
ha2 kebersihan umum adalah tacter 
ig. penting dalam pemberantasan ma 
laria.  Penjakit trachoom dan penjakit 
tjatjing adalah penjakit2 jang dapat 
ditjegah dengan djalan kebersihan di 
ri sendiri dan kebersihan umum. Ke 
bersihan umum mendorong kita dia 
ngan melempar kotoran2 (manusia, 
binatang dan pekarangan) sembara- 
ngan, melainkap dibuang di-tempat2 
jang tidak akan membahajakan kese 
hatan umum (latrines, tempat2 pem 
buangan sampah). Djuga dilapangan 
kesehatan Ibu, baji dan kanak2, usa 
ha2 dari masjarakat sendiri dapat me 
ngurangi djumlah korban diantara 
golongan2 tersebut. umpamanja dja- 
nganlah perkenankan perkawinan 
muda, lepaskanlah aturan2 kebiasa- 
an jang dapat menjebabkan ketjelaka 
an pada Ibu dan baji, djanganlah ter 
lambat meminta pertolongan dari te- 
naga jang dapat menolong Ibu, baji 

nak2: 09.00. Gema Angkasa:. 09.30 
Radio Orkes Surakarta, 10.00 Hid. 
Suara. Nusantara: 10.30 Sunda Dje- 
nakas -10.45 Njanjian “Tino Rossi, 

11.00 Film Hindustani: 11.15 Kiene- 

ngan Minggon: 12:00 Kwartet Teru- 
na: 12.30 Pekan datang: 1315 Or- 
kes Albert.Sandler,- 13.40 Hiburan 
siang, 17.05 Taman ' Kepanduan: 
18.05 Dua Sedjoli. Bintang Radio, 
18.20 Rajuan- Dinah Shore: ' 

Peladjaran Njanji: 19.15 . Fillsafat 
Budha Dharma: 18.30 Njanjian Su- 
tj: 20.05 Podjok Studio: 29.25 Kon- 

  

sert populer, 21.20 Hidanzan ma- 
lam: 22.15 Sandiwara Rail:o, 25.00 
Tutup. 

Surakarta, 30 Mei 1954. 

Djam.07.15 Imbauan pagi: 07.45 
Suara bersama: . 08.30 Taman  In- 
drijas: 09.00. Rempah2 Akad pagi: 
09.15 Rajuan pagi: 10.00 Instrur 

tal gembira, 10.15 Rajuan Maluku, 
11.15 Klasik: 11.30 Klenengan leng- 
kap: 13.45 Dari Wanita untuk Wa- 
nita, 17.05. Suara Astana, 17.45 Im- 
bauan sore: 18.30. Njaniian Sutji: 

19.15 Seni Karawitan, 20.15 Lagu? 
Tionghoa: 21.20 Malam manasuka, 
22.15 Malam manasuka (landjutan), 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 30 Mei 1954: 
Djam 07.15 Suara Nien, Didi dli.: 

07.30 Krontjong pagi: 08.15 Kirim- 
an dari Makasar: 08.45 Serba serbi 
Minggu pagi: 09.00 Kebaktian pagi: 
"10.15. Wajang Orang: 13.0 Minggu 
gembira, 13.40 Rajuan siang: 14.15 

Musik salon: 17.00. Gending2 untuk 
kanak2: 17.40 Orkes Andre Koste- 
lanetz, 18.05 Hiburan sendja: 18.30 

Njanjian Katholik: 19.15 Djawaban 
surat2: 19.40 Njanjian Tionghoa, 
20.15 Kwartet Teruna: 21.30 Klenji- 

tan, 22.10 Batjaan buku: 23.30 Tu- 
tup. 

Semarang, 31 Mei 1954: 
Djam 06.10 Musik  Kulintang, 

06.04 The Andrews Sisters: - 07.10 
Roberto Inglez, 07.30... Serbaneka 
Ketimuran: 12.05 Orkes Krontjong: 
12.30 Tembang Tjiandjuran, 13.15 

   

  dan kanak2 apabila mereka ada da- 
lam kesukaran (dokter, bidan. dll.).: 

Tidak lepas dari soal 
sosial-ekonomi. 

Pada achirnja kita tidak boleh 
melupakan, bahwa memadjukan 
keadaan kesehatan rakjat di Indo- 
nesia memang tidak dapat dile- 
paskan dari usaha baikan ke 
adaan sosial-ekonomi masjarakat. 
Meskipun demikian, djelaslah 
djuga bahwa dalam tiap2 usaha 
membangun kesehatan rakiat, di 
perlukan suatu kerdja-sama jang 
erat dari Pemerintah dan masja- 
rakat. Kesedaran turut  bertang 
gung-djawab atas kesehatan diri 

Nianjian Ratna, 12.40 Lagu2. Mesir: 
14.00  Anekawarna lagu2 Barat: 

17.05 Grkes Studio Djakarta: 17.40 
Suara Ramlee dan Rubiah:, 18:30 
Mendjelang malam, 19.30 Langen 
suara, 20.30 Lagu2 jang digemari, 

21.15 Dari dan. untuk Pendengar, 
22.20. Dari dan untuk Pendengar 
(tendjutan) 23.30 Tutup. 

Surakarta, 31 Mei 1954: 

Djam 06.03 Harjati: 06.15 Waltz: ' 
06.45 Nila Kusuma, Kartini: 07.15 
Doreen Lund dil.: 07.45 Instrumen- 
talia “gembira: 1203: so AS Li 
13.45 Klenengan sederhana: 17.05 
Gelanggang Kepanduan, 17.45 Va- 
ria Djawa Tengah, 18.15 Rajuan Implotin Tablett | (2 S.mom am 

Abdul Sattar melawan H. Rach- in hitam. Tidak luntur dan tidak 
mat 1 — 0. di, tidak luntur, 

Celam h'trngan dollar Amer'-| sendiri dan masjarakat umum | sore: 19.30 Irama Klasik: 20.30 Wa- 

Boleh mandi, tidak luntur, ka hari ini tidak diterima be-)| harus. ditanam a tiap2 pendu | jang Orang, 22.15 Wajang Orang         Lag Aa men 
. pakaian 

    

   
Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 

 
 
 
 

     

 
 

      

jas k B. Arovah melawan H. Rachmat| rita, duk.. baik didesa maupun dikota ! | Gandjutan), 24.00 Tutup. 

Aa Shan Rp. 25.— P kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta' dapat 0— 1. "4 Di-negara2 lain, seperti di Jugo- Jogjakarta, 31 Mei 1954: 

kirim 1076. Hargasdi Agen sama. JI menolong. - Berhubung pertandingan antara B. | HARGA GULA PASIR slavia, Mesir dan India Pemerintah Djam 06.10 Instrumentalia: 06.40 
Tetapi ,IMPOTIN TABLETT” jang akan sunygup mengem- 
balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jg kendor, mendjadi kuat 
dan sehat hingga Maap aki tenaga Tuan muda kembali se- 
perti biasa. 

Arovah dan H. Rachmat telah berke Tjatat.n harga dari Djakarta | mengadakan apa jang disebutkan | Orkes Puspa Kemala: 07.15 Suara 
sudahan dengan djumlah angka sa-| tdak d'terima: model projects” dengan maksud | Asiah dan Ramlee: 07.30 Suara Guy 
ma, maka setelah diadakan pertandiI Se marang, 27 Mei: memberikan tjontoh kepada rakjat | M'telell, 07.45 Lagu2 menghantar 
ngdn ulangan, berkesudahan dengan | SHS tiap kwintat Rp. 295.— | meninggikan taraf kehidupannja. Di, be kerdja: 12.05. Empat Sekawan: 

     

     

Pudee Hitam kan | Rambut 5 gram Rp. 25.— 

1 3 gram Rp. tb 

Ngupasan 12 Jogjakarta 

Kp. Melaju 30 Semarang    
     
       

  

    

      
       

, Patjinan Magelang y » , : Arovah menduduki tempat sebagai | HS tap kwinta Rp. 275-— | Indonesia kita telah mulai dengan | 12.45 Suara Rachman, 13.10 Sym- 

£ - Pekodjan 101 Semarang -. Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- kemenangan B. Arovah, sehingga B. « usaha2 membangun model desa” ! phony: 13.40 Hidangan siang: 17.00 

Mn Djl. Nanking 17 Madiun kan ini obat. Arovah menduduki tempat sebagai HARGA KOPI. dan. ,,Bandung-plan' dengan mak-| Teman kanak2, 17.45 Suara Herijati 

Bodjong 6B Semarang sIMPOTIN TABLEIT” terbikin otet: nomor dua dengan nilai angka sebal Semarang, 27 Mei: sud: masjarakat  ber-sama2 denganj dan Sal Saulius, 18.00 Vocalia Ba- 

Djl. Tkaju Tangan, Malang. gai tersebut diatas. Dengan demiki | WIB/I tiap kwintal Rp. 1.300.— | Pemerintah memperbaiki se-baik2nya | rai, 18.30 Hiburan diwaktu berbuka: 
an Abdul Sattar telah keluar sebagai| GB/1 tap kwintil Rp. 1.250-— | keadaan kesehatan diempat tinggal-| 19.40 Seni Suara Djawa, 20.30 La- 
djuara dalam pertandingan tjatur se- Bali tiap kwintal ...Rp. 1.140.—| ric sendiri. rgcn suara, 21.15 Santapan Rochu- 
Bi tiga antara gembong Ha Indo : Seperti di-lapangandiamnja, djuga ni: 21.30 Dendang Malaya, 22.10 

nesia, Me AL LA LS ME ee el dilapangan kesehatan berlaku pedo:" O!K. Peni: 23.00 Tutup. 

   
       

  

    : N.B, Agen lihat di ad- 

| vertensi Amiro Pomade. 
         

     
Tabib AMIRODIN 

Kusumojudan 95A — Manga   Dj. Pemotongan 9 Salatiga 

 Aabib KEIROBIN bayan Kusumojudan 95a — Solo 
e   

  

      | !?5—.o. sen - mena asam maca 
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timbulkan 
lapangan 
bagus ka entua 

sibnja kaum. Harian 
jang paling rendah kasta: 
dari Undang2 Dasar 
kriminasi terhadap 

» gara, berdasar alasan agama, 
saan, kasta, dj-nis kelamin atau tem 
pat keiahi,.t Undang2 mendjamin, 
bahwa kaum Harijan (kaum Kasta- 
ter-rendah) boleh memasuki resto- 
toran, hotel, tempat2 hiburan umum, 
dsl. jang dimasa lampau tertutup ba 
gi mereka. Di-sekolah2 pun telah di 
hapuskan perbeda-bedaan ' berdasar 
kasta itu, dan pada umumnja murid2 
jang diterima sudah bersifat tjampu- 

oran semua kasta. Ini berlaku tidak 
sadja bagi sekolah  di-kota2, tapi 
bahkan djuga di-desa2. Kadang2 ada 
terdgngar djuga berita jang melapor 
kan, bahwa dibeberapa sekolah 
anak2 kaum Harijan masih berdiri 

menjendiri .disuatu podjok, berpisah 

    

bilang— Di. 

kawinan Harijan Mend 

  apaan 

  

Kota2 K 

  

“| 

— Oleh : Rosihan Anwar 
- 

1 .pemimpin redaksi surat 

wa untuk melandjutkan peladjaran. 
Supaja mereka dapat pekerdjaan di 

i| berbagai djawatan, malahan ada jg 
i| mempunjai 

er |orang Dr. Ambedkar, 
kedudukan 

orang “dari 
Kasta Haryan jg tak boleh  disen- 
(tuh itu karena terlalu rendah ting- 

SI katnja, kini bahkan mendjabat  pe- 
Ikerdjaan Menteri. 

| Menurut angka jg paling  athir, 
Idjumlah golongan ini adalah kl: 42 
djuta, sehingga lajaklah sekali apa- 
bila pemerintah dan mereka ig ber- 
pikiran madju, terutama dikalangan 
kaum muda, berusaha buat merun- 
tuhkan pager2 buatan disekitar per: 
bedaan kasta ini. 

— Didesa-desa. 

Di desa2 kemadjuan jang  di- 
tjapai dalam melenjapkan pagar2 
kasta ini tidak sebegitu pesat se- 
“tan di kota2. Hal ini sudah 
umrah. Dari India. Selatan, jang 
terkenal kekolotannja -itu, kadang 
kadang masih muntjul berita2 jg 
menjedihkan. Dua tahun ig lalu   dari anak2 lainnja, akan tetapi ge- 

djala ini pun sudah mulai menghi- 

lang. 1 Haa ' 

“Dikota-kota | 
Demikian di kota2 kaum Harijan | 

dibioskop, trem, bus, restoran dsb. ' 
duduk berdampingan “dengan mere- 
ka jg lebih tinggi katanja, misalnja 
kaum Brahman. Pemerintah ' meng- 
usahakan “dengan. sadar,  supaja 
anak2 dari ,golongan” jg tidak bo- 
leh. disentuh” itu mendapat beasis- 

  

£ 

Djuga 

    
wanita2 Korea-Selatan turut serta dalam pemilihan jang baru2 ini 

sumur? dan sumber2 air didaerah 
Madras banjak mendjadi kering. 
Terdjadilah, bahwa kaum Harijan 
dilarang untuk minum dari sum- 
ber2 dan sumur kepunjaan golo- 
ngan jang lebih tinggi kastanja. 
Maka terpaksalah tentara me- 
ngangkat air dalam mobil2-tanki 
chusus buat keperluan kaum Ha- 
rijan. 

Deretan sendiri. 
Pernah pula kedjadian | distrik 

4 

    

tinggi. Se-) 

  

: India 

ANGAL, SEBUAH KOTA KETJIL di Punjab Timur, tatkala kami mengun- 
a2 sosial, dan melihat kanak2 sedang beladjar disuatu ruangan beranda, se 
dapatkah Tuan beda2kan diantara anak2 ini, mana jang anak ,,/Harijan 

jang bukan?” Saja apn yoko. Hara 
waki In of at bar berba 

ang, Memang ih dapat diketahui dari ' asa 
orang tidak ambil perduli. Masalah kasta makin - hari makin dirasakan 
kemasjarakatan, jang begitu utama. De mikian keterangan wartawan itu. 

kepala gejosanga ama sadja keli- 
asa Inggeris mentjeritakan, 

kasta manakah asal orang 

Tsjittur kelaparan, Talu diadakan- $ . 
lah pembagian bahan makanan. | 

« berdiri | Kaum Harijan terpaksa  berdir 
dalam barisan tersendiri, berderet 
der8t ketika makanan itu dibagi 
bagikan. Anehnja, pemimpin dari 
distribusi itu adalah seorang dari 
golongan...... Harijan! Keadaan 
ini belum dapat diubah, sebab 
kalau kaum Harijan itu tidak ber 
diri dalam deretan sendiri, maka 

| mereka djugalah jang akan me- 
rasakan akibat2-nja. Kebanjakan 
mereka bekerdja ditanah2 kepu- 
njaan orang2 kasta jg lebih tinggi. 

| Dan di Rajasthan masih bisa 
kedjadian, bahwa arak2-an 'per- 
kawinan dari kaum Harijan harus 
menjingkiri bagian? kota, - jang 
didiami oleh kasta2 jg tinggi. 

Colour Yne”. 
Perbedaan “kasta2 ini ditjiptakan 

dalam masjarakat India, sudah se- 
djak 1500 tahun sebelum ' Masehi, 
Iatkala bangsa Arya menjerbu ke In 
dia-dari djurusan Asia Tengah, dan 
menundukkan bangsa “Dravidia jg 
hitam kulitnja. Bangsa Arya putih 
kuiitnja, seperti . bangsa2 di Barat, 
dan karena  kekuatirannja sebaga! 

Lkelas memerintah akan ditelan oleh 
| bangsa Dravidia jg djauh lebih ba- 
| njak diumlahnja itu, maka mereka 
tjiptakanlah sistim kasta ini. Masja 
rakat imereka bagi atas kasta2, golo 
ngan Brahman untuk  pedanda2 
(priester), golongan Ksatria untuk 

| mereka jg pegang sendjata dan ber 
' perang, golongan Vaisya utk. kaum 
pekerdja, golongap .Sudra untuk pe 
tani dan buruh tangan. 

Dengan pembagian demikian 
bangsa Arya hendak memverta- 
hankan kemurnian darah mereka, 
sebab golongan Brahman dan 
Ksatria adalah dimonopoli oleh 
mereka, sedangkan kasta2 rendah 
jang lainnja diperuntukkan bagi 
bangsa Dravidia. Pada haktkatnja 
pembagian kasta ini semulanja 
adalah dimaksud sebagai ,.garis 
warna” afau ,,colour line”, akan 
tetapi kemudian ternjata bahwa 
»garis warna” itu tidak dapat di 
pertahankan. 

  

Budha & Islam. 
Sistim kasta ini banjak menim   hulkan . perlawanan.  Gautama 

Budha tlh. mengadjarkan: "Tidak 
lah oleh kelahiran, tapi karena   

    

diadakan, jang hasilnja bagi pengikut2 Syngman Rhee ternjata tidak mem 
berikan tambahan suara. 

TJATUR 
NDONESIA 

      

  

5—10 Djun 
Akan Bertanding La 

12 DjagoTja- 
tur Indonesia 

gi Besuk Tanggal! 
i Di Tegal 

TINGKAT KEDUA dan mungkin “terachir dalam pertandi- 
ngan besar Pertjasi untuk 
pada 

'ertjasi untuk tahun .ini 
nanti tgl. 5 s/d 10 Djuni "54. 12 

.akan berlangsung di Teg: 
akan be 

sekali lagi untuk menentukan dju ara Pertjasi dalam tahun ini, ja- 
lah: Arovah Bachtiar (Bandjarma sin), Hadji Rachmat (Solo), L. 
Hariandja (Semaran 

Ie paah Bana jio Tjoan Beng (Djakarta). E.P. 
de Waal (Djakarta), A.S. 'Tampu 
M. Salehtajib (Ban sin) dan 
sih dalam pen je 

  

   
Kita lihat dalam susunadi ini Dja- 

karta dapat mengeluarkan 6 gem: 
bong2 tjatur jang tangguh. Ini sung 
guh suatu prestatie bahwa. dalam per 
tandingan pertama dari tiap groep 
ada seorang pemain Djakarta jang da 
pat masuk ke final. Ini bukan mak- 
sud kita untuk mengetjilkan hati da 
ri djago2 lain kota. Sebab pertandi- 
ngan ini bersifat perdjoangan perse- 
Oorangan. Bukan regu lawan r 
Djadi harapan tetap ada, um 

No. : 
    

    

  

   

H. H. KA 

Pertanjaa Net 

a, umpama 

sbaran 

Dari (Semarang), Hoo Bian Tek (Pe- 
2 (Djaka rta), M.A. Wotulo (Djakarta), 

Tampubolon (Djakarta), E.D. 
bolon (Djakarta). Antara pemain 
Ang Tjin Sing (Pekalongan) ma- 

dari Bandjarmasin pemain Arovah 
dengan styinja jg. gemilang merupa- 
kansaingan jang hebat. Dengan dja- 
uhnja.- Cholis dari Semarang akan 
menghadapi perlawan jang berat. Be 
gitupun rabaan kita mendjelang per 
tandingan ini jang mungkin berlai- 
nan sekali hasilnja seperti hasil se- 
pakbola Indonesia — Taiwan dalam 
Asian Games stand 2—4.. Kita 
ujtapkan sadja selamat semua dan se 
lamat bertanding. 

— Idul fitri 
MSTRA) 

Mendjelang haris Lebaran, 
oma kami sadjikan kepada pem 

batja, problim. Lebaran di 
tambah. dengan sebuan 

pertanjaan mengenai per- 
tandingan besar Pertjasi 
ja.d. Semoga pada hari2 
Raja itu pembatja dapat 

menikmatinja »kuweh” 
tjatur jang lezat. 
Kami utjapkan selamat 
Hari Raja Idulfitri, dan 
maafkan . kesalahan kami 
lahir-bathin. 
Putih: 'Ra2, Ph7, Bhs, 

Mhi1, Bd8, Kd5, Bb2, 
pion a4, d6, e3 (10 
buah. : 

Hitam: Ra6, Bf3, Bg6, 

(7 buah). 

Siapa jang akan keluar sebagai: pemenang nomor 1, 2 dan 3 dari 
pertandingan besar Pertjasi di-Tegal j.a.d. ini? S1 Se 

Djawaban untuk problim dan pertanjaar ini kami tunggu selambat- 
lambatnja pada tgl. 8 Djuni 1954 
pada sampul surat. | 

Djawaban 'No.8 (Rindu Kasih ja- 
lah: 1. Kd4 — f5! dan mat pada 
berikutnja. Jang mendjawab Kd4 — 
c6 salah, karena hitam“ masih dapat 
mendjaga dengan f7 — f5! dan be- 
lum mat dalam dua zet. Djawaban 
jang betul kami terima dari: SEMA 
RANG: R. Soebardjo, Soetandar, 
Fr. N. Baroes, K. Danoewirjo, Liem 
Boen Kwan, Moedji Soerjomuseno, | 
Koentjoro, JOGJA: F. Abd. Ganie, 
KARTASURA: 
SOLO (Modjolaban): Kasdiopranoto, 
BATANG : Lim Pitt Giam, MAGE:- 
LANG: Goenadhi, S.B. Rahardjo, R 
Soerosewoko, Moedijat, TIIREBON: 
R. Goemabara Soebrata, KUTOAR- 

  

"PURWOREDIO: R. Ristanto, SR 
PEKALONGAN: 

LO: 

E.S. Hadiwasana, | 

Ja.d. dengan diberi tanda  ,,tjatur” . 

DJO: Notoprawiro, S.M. Soepadmo, 
SRA- 

GEN: Soenardi, 

Thio Oei Siang, TEMANGGUNG: 
Wilardjo, PURWOKERTO: Sarno, 
KUDUS: R. Bambang Sulistyo, SO- 

Halim Husin, Wisnu Barata, M. Sen 
tot. 

Setelah diundi, hadiah kami sam 

paikan kepada : 
1.Sdr. Lim Pitt Giam, Djl. 

di Batang, 
2. Sdr. R. Goembara di Tjirebon 

(harap memberi alamat). 

.Kami utjapkan selamat, 

Mg5, pion a7, 27, h6f 

Sastrosumarto, Moh. Chamdi, 

Raja 

tingkah-lakunja orang. mendjadi 
kasta rendah atau Brahman.” 

Dan ketika ditahun 1000 Ma- 
sehi, Islam. mulai. masuk ke India, 
sudah barang tentu sistim kasta 
ini dihukumnja dan ditolaknja. 

Soal masuk kuil. 
Masalah ,,untouchability”, ma- 

salah kaum Harijan ini oleh kaum 
terpeladjar India dianggap seba- 
gai sesuatu jang memalukan dan 
barang 'aib: Undang? telah dike- 
luarkan buat  menghapuskannja. 
Kalau kita perhatikan Undang2 
Dasar dan undang2 jang diterima 
oleh berbagai negara-bagian, ma- 
ka nampaklah pendirian - keras 
untuk  melenjapkannja. - Orang 
sadar, bahwa sistim kasta ini da- 
pat merupakan penghalang bagi 
kerdjasama jang erat antara se- 
luruh bangsa didalam  usaha2 
pembangunan. Orang sadar diu- 
ga. bahwa -penghapusan - diatas 
undang2 sadja belum tiukup. 
Banjak lain usaha mesti dikerdja 
kan buat memadjukan kaum 
Harijan. Berbagai rentjana pendi- 
dikan dan kemakmuran jang di 
selenggarakan diberbagai negara 
bagian sungguh meninggalkan ke- 
san jang dalam. 

Sudah barang tentu kesukaran? 
masih ada. 

Hukum kelambanan.. 
Masiarakat masih dipengaruhi 

|oleh hukum kelambanan, disana 
sini pikiran .orang belum bisa 
lenas dari anggapan2 dan adat 
istiadat jang ber-abad2 - lamanja 
telah merekam. Maka kalau pagi 

| ini saja batia dalam koran sebuah 
berita ketjil, bahwa dikota Anu. 
pemimpin Polan dari Congress 
akan memimpin barisan kaum 
Harijan “untuk “memasuki kuil 
(tempel) itu pada hari itu. dan 
dengan demikian menghapuskan 
larangan jang terdapat selama ini. 
maka berita itu tidaklah boleh di 
artikan sebagai wenundjuk atau- 
bun ukuran bagi suatu keadaan 
jang umum. 

Kalau Terlalu 
Hati-Hati 

Bisa Nanti Kehilangan 
| nSi-Dia".... - 
KETIKA Ismail Hassan Ahmad 

di Iskandariah (Mesin mengawi 
ni Watima Hussein Ibrahim, ia 
(belum mengetahui bagaimana ru 
|pa pasangannja. Karena itu ia 
bertindak hati2, dan menanda 
'tangani surat kawinnia dengan 
nama kakaknja.. 

Kemudian njata bahwa Fatima 
tjukup manis dan tjantik. 
Ia merupakan seorang isteri jang 
lideal dan Ismail hendak mengu 
bah. nama jang tertulis  disurat 
kawin dengan nama aslinja. 

Tetapi ini tidak semudah jang 
dikiranja semula. Prosedurenja 
adalah: Fatima harus bertjerai 
dulu, kemudian kawin lagi -dng 
Ismail dengan memakai nama jg 
sebenarnja. Ini diusahakan oleh 

|Ismail, dan  ternjata berdjalan 
lantjar sehingga penghidupan laki 
bini jang berbahagia sudah ter- 
gambar dihadapan mereka. 

Djalan pertjintaan memang se- 
lalu tidak litjin. Ahmad Muha- 
mad, jaitu kakaknja Ismail jang 
namanja dipakai dalam  tanda- 
tangan, jang iri hati terhadap 
Ismail, melapurkan hal ini kepada 
pihak berwadjib. Polisi memerik- 
sa perkaranja. Ismail harus meng 

i hadap kemuka hakim dan kabar 
| nja sampai sekarang surat kawin 

/ nja belum djuga bsres2. 

  

aum Harijin Duduk 

jauhi Wijk2 Kasta Tinggi| 

  

  

Tiba Giliran Hanoi 
IPasukan2 Terpilih Perantjis Lenjap Di 

. Dgn Orang2 Sipil 

dunia orang2 sipil jang repot mengurus urusannja sendiri 
kaum militer. Pada hari Minggu sesudah Diebienphu djatuh gere- 
dja2 di Hanoi penuh dengan militer. Tetapi ,,night-clubs” diwak: 
tu petang penuh sesak dengan orang sipil. Kira2 pada djam 11 ma 
lam terdengar ledakan meriam hebat beberapa puluh kilometer dari 

  

Dienbieophu—Nightelubs Hanoi Penuh | 

DI HANOI KINI TERLIHAT perpisahan jang djelas antara 
dan |. 

ibukota Uzbekistan, pada hari itu 

  

      tata : 

Proff. Huard utusan Perantjis ke Dien Bien Phu jang ditugaskan berun- 
— ding dan mengusahakan pengungsian orang jang luka-luka. 

Stoot-Troep TI Su 
nan Kudus“ DekatBatur 

4 Orang Grombolan Ditembak Mati — 
Persendjataan Grombolan Tjukup Kua, 

: 5 — (Oleh: Wartawan Kita) : 

    
USAHA2 FIHAK GEROMBOLAN bersendjata diselatan Bre- 

bes untuk menghindari serangan Gerakan Bantesg rupa-rupanja akan 
diambil djalan menudju kedjurusan Timur, Akan tetapi pertjobaan2 
mereka mereka melsiui lereng2 gunung Slamet sebelah selatan (Sema- 
jz dan utara Baturaden) kemudian melalui Iereng2 gunung Kendeng, 
bukan merupakan perdjalanan jang ringan. Seperti apa jang terdjadi 
pada hari Rebo jl. sedjumlah anggauta gerombolan bersendjata jang 
herada di Gunung Surat telah diserang oleh alat2 negara, sehingga 
gerombolan tsb berfjerai berai. 

  dilupakan.......... Ag 

Kaum militer telah kehilangan 
12.000 orang. kawan jang . mati, 
luka2 dan ditawan. Untuk, kaum 
militer  djatuhnja  Dienbienphu 
adalah suatu pukulan hebat, se- 
bab ini merupakan betul2 keka- 
lahan pertama, diakibatkan oleh 
suatu pertempuran jang dimulai 
oleh pihak Perantjis, ditempat jg 
@ipilih sendiri oleh Perantjis dng 
perdjandjian kemenangan. 

Kini di Hanoi terdapat suatu 
suasana seperti dapat dibatja dari 
buku2 jg menggambarkan waktu 
terachir “dari Stalingrad. Tetapi 

disini banjak terdjadi hal-hal jang 
menjedihkan dan sensor melarang 
disiarkan berita?-nja. ' 

Sebaliknja penduduk sipil ma- 
lah merasa agak lega, karena 
tidak lagi tertekan oleh komunike? 
tentara. Kanan-kiri sudah mulai 
terdengar bahwa djatuhnja Dien- 
bienphu tidak seberapa artinia. 

Djenderal Navarre — mengatakan: 
Perang dijalan. terus?” Koran2 Pe- 
rantjis menulis: 

Rentjana - Navarre adalah untuk 
membuat Dienbienphu sebagai me- 
sin, dengan mana akan dihantjurkan 
,corps de bataille” Vietminh. Den. 

kota, sebuah pos militer diserang. Sebentar sadja musik dan dansa 
    

Nixon Ketjam 
Truman-Acheson 
DALAM PIDATO “di New 

York pada malam Kemis waki 
presiden A- 8. Richard - Nixon 
mengemukakan bihwa ,,poktk 
Truman-Acheson langsung  ber- 
tanggurg dijawab atas hilangnja 
Tongkok”. ,,Djika Tiongkok ti- 
dak hlang maka tak akan ada 
perang di Korea. Dan djika tdak 
ada peramg di Korea maka tik 
akzta ada djuga krisis sekarang 
di Indo China” Demikian Nixon. 
la selandjutnja mengatakan bah- 
wa keadaan di Indo China harus 
diakui sebaga ,.suatu agresi im- 
perialis dalam bentuk jang sa- 
ngat durhaka”. 

la meminta sangat swpaja di- 
diadakan tindakan bersima dari- 
pada tidnakan unilateral. 

Nixon mengatakan, bahwa pro- 
gram perdamaian Eisenhower telah 
mengurangi kemungkinan bahwa 
agresi berkembang di Korga men 
diadi ment'apai suatu minimum dan 
keadaan jang sama ditudju di Indo 

Picasso, seniman jang telah terkenal 
sekali dengan  tjiptaannja burung 
dara lambang perdamaian”, kimi 

telah menggemparkan dunia “keseni- 
an dengan tjiptaannja jang terbaru. 
Sebuah patung ketjil jang ia sebut 
Wanita Hamit”. Patung tagi tertera 

dalam gambar atas ini. 

Djasmin ,,Koman« 
dan” MMC Tewas 
Dikerojok Rakjat 
DIASMIN ,,Komandan” MMC 

jang tertangkap tg. 15 Aprl il. 
di djalan Malioboro, Jogja, Se- 
ncn malam j.l. melarikan diri da- 
ri tempat tahanan Tritunggal, 
Magelang. Tetap: dilam perdja- 
lanan menudju kedesanja d'dae- 
rrh Dukun, Djasmin  achirnja   begini Perantjis akan untung waktu 

enam bulan lamanja. Tahun jg da- | 
tang akan dimulai offensif baru de-! 
ngan  sokongan 50 bataljon  Viet-'   

rat jang pada mulanja merupakan 
daerah jang didjadikan tempat per 
sembun'ian mereka, segera didu- 
duki oleh tentara kita. 

Serdjana? Rusia 
»Mengekan2” Te- 

naga Matahari 
RADIO-MOSKOW hari Rebo 

menjiarkan, bahwa di Tashkent, 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa tentara kita jang mengedjar 
7 orang gerombolan jang berkelia- 
ran dikomplex Limpahtepus, telah 
berhatsil menembak mati 4 orang 
dan seorang lagi tertangkap oleh 
rak'at. Dalam per'stiwa 

telah dimulai konperensi ahli2 
Sovjet Uni mengenai pengekangan 
tenaga matahari. Disiarkan bahwa 
sardjana2 Sovjet telah membuat 
dan mentjoba sedjumlah pesawat 
untuk memakai tenaga matahari. 
Diantaranja ada jang dapat men 
tjapai suhu (temperatuur) kira2 
4.060'C, mengubah air laut men 
djadi air tawar, dan untuk mema- 
nasi pesawat central heating 
plant” (centrale verwarming). 

Menurut siaran tadi, sekarang 
sudah dibuat setjara besar-besaran 
pesawat pemanas air jang mem- 
pergunakan tenaga matahari. 

Politik Negara2 
Besar Di Asia 

Menggunakan Nasiona- : 
lisme fapi Utk Kepen- | 
tingan Kepentingan Ke- ' 

serakahan Sendiri 

kita tidak ada korban. 
Sementara itu dikabarkan, . pada 

waktu jang hampir bersamaan. tam 

pak satu peleton gerombolan bersen 
djata jang mentjoba- mengiindari 
serangan2 tentara kita, mereka me 
ninggalkan desa. Windusari diduga 
menudju kearah Semaja dan mung 
kin sekali terus kearah: desa Sawa 
ngan. Pada saat2 mana gerombolan 

gerombolan bersendjata jang  dile 
reng2 gunung Slamet ini berada da 

ihlam keadaan kotjar-kayir. 
Selandjutnja pada hari Kemis dj. 

7 pagi, 200 orang anggaute gerom 

bolan bersenjdata telah memasuki 
desa Krandegan sebelah timur Men 

dala. 

.. Dilereng- gunung Kendeng 
Pertjobaan? gerombolan bersendja 

ta untuk memindahkan daerah ope 
rasi mereka dari lereng gunung Sla 
met ke D'/awa Tengah sebelah ti 
mur, ternjata dengan terdapatnja 

sedjumlah anggauta gerombolan ber 
sendjata jang berada diutara Bandjar 
negara, jakni dilereng gunung Ken 
deng. Mereka mempergunakan seba- 
gian djalan2 jang pada djaman ge 

rika dipergunakan oleh tentara ki 
ta. Hingga berita ini dibuat, penge 
djaran masih dilakukan. 

DALAM SIDANG tahunan 
ke-3 dari Bro Konperensi Sosia- 
Is Asia di Kzlaw hari Kemis,: 
ketua sidang U Ba Swe mengati-f 
kan bahwa politik negara? besar 
1 Asa kini makin banjak mem- 
pergunakan gerakan nas'onzlism3| 
Ian kemerdekaan nasional bagi 
kepentirgannja sendiri jang sera- 
kah. Tetapi hal ini dapap dis'ng- 
kirkan dika kta tetap bers kap 
waspada, demikkan U Ba Swe. 
Selandjutnja diper'ngatkan, bah- 
wa dik3 partai2 sosiafs tidak 
mengadakan kerdjasama sefjara 
lebh effektf, maka ada bahaix: 
'bahwa Konperensi itu dan perte- 
muan Bironja hanja merupakan 
sustu upstjara belaka. 

U Ba Swe dalam pidatonja itu 
djuga menjesalkan “penolakan vis 

Stoottroep D. I. dekat 
Batur. 

Dalam pada itu diperoleh. kabar, 
'bahwa pada hari Selasa malam te 
lah disinjalir kurang lebih 75 orang 
bersenijata lengkap didekat Batur 
(Wonosobo). Mereka 'ini adalah sua 

“tu ..stoot-troep” dari ,,pasukan 32 
TII” resimen ,.Sunan Kudus” diba 
wah ex kapten Muchjidien dari ex 

1426 jang memang mengadakan 

oleh pemerintah Indonesia terhadap " yWingate Ea Ka Pena dan 
beberapa delegasi sosialis sehinggayfari Barat. Keadaan persendjataa 

Ba i tg - “mereka tjukup kuat (satu orang -sa pertemuan Biro itu tidak djadi di-: 1 
4 j 1 a dak 8 : lattu sendjata), malah diantara terda adakan di Bandung seperti semula f t pula satu bren-gun. Pun” pakai . - « Ez 1, 1 # pa ” 

PN Dean Pa dan mereka lengkap hidjau2 dan pa 
pernah diambil "1, : : 

djuga oleh pemerintah Pakistan da-“Kai helm (topi badja). 
lam bulan April jang lalu jang me- 
nolak kedatangan utusan Partai Pra- 
ja dari India untuk menghadliri kon” 
perensi Partai Sosialis Pakistan. 2 

Tindakan demikian, kata U Bal 

Swe, terutama sekali oleh psmerin- f- 
tah2 demokrasi dari Asia, haruslah | 
sangat disesalkan. 

  
    

  

Hari Kemis itu djuga Biro Kon- 
perensi Sosisialis Asia telah menc.i- 
ma baik beberapa keputusan pen- 
ling, antara pembentukan sebuah 
biro Anti Kolonial jang bertudjuan 'Panitya Pendaftaran Pemilihan sa 
mengandjurkan dan membantu ge-!fah suatu kelurahan -dalam : Kota 
rakan kemerdekaan. dalam negeri2! Besar Surakarta, ada jang tidak 
jang masih didjadjah dan di negara2 pandai menulis huruf latin, (buta 

ternjata bahwa diantara anggota 

blok Sovjet. Biro itu berada diba-Khuruf latin) hingga Yarvat meri 
wah Konperensi Sosialis Asia dan 'sahkan dinlobonn pend "Ta $e 
mempunjai sebuah panitia koordina- : telah hal itu diurus, oleh Panitya 

. #PemJlihan Kota Besar Surakarta, Antara 11 orang anggota panitia | maka lurah dari Panitya Pendaftar koordinasi itu adalah U  Kyawi an Pemilih jang bersangkutan, tlh Nyein (Birma), Mr. Manu (Indone- , mendjawab, bahwa dalam peratur sia), - Kamal Djumblatt (Libanon),' an djuga tidak ada disebut? bhw 

si dan sebuah sekretariat.   

Sebagian melarikan diir ketimur, : 
sebagian lagi kebarat. Gunung Su-, 

ini satu! 
stengun dapat k ta rampas: Difihak 

:| Vietnam jang sudah tudjuh tahun 

terlihat operasi2 kelas dua 

I karang ada “didalam keadaan ,,sete- 

. Hara Perantijis “dikonsinjir untuk ' me 

MENURUT SUATU laporan, | 

nam jg masih segar. 

Menurut taksiran2 pertama Pe- 
rantjis kehilangan 12.000 orang jg 
mati, luka2 dan tertawan dan pi- 
hak Vietminh 20 d 30.000 orang. 

Tetapi dipihak kita — demikian 
koran2 Perantjis — kehilangan itu 
terdiri dari pasukan? pilihan jg ter 
diri dari tentara pajung dan Iegion- 
naires (pasukan2 jg terdiri dari 
orang2 asing dan terkenal keijaka- 
pannja), jaitu kesatuan? offensif jg 
terbaik jg telah dileburkan didalam 
pertempuran dibenteng itu. Pertolo- 
ngan2 jg dikirim dari Perantjis utk. 

| menggantikan mereka harus mela 

lui dulu suatu masa untuk menje- 
Suaikan diri jg berdjalan beberapa 
bulan. 2 

Djuga Vietminh - kehilangan ka- 
der2. mereka jg terbaik, tetapi tjara 
mereka mengisi lowongan? jg sudah 

mereka pakai sedjak -berkobarnja 
pertempuran di Dienbienphu, me- 

mungkinkan mereka membentuk le- 

  
bih tjepat. divisi2 baru. Kwantitatif 
dan kwalitatif, , Dienbienphu telah 
merupakan . kekalahan lebih besar | 
bagi  Perantjis.. Kehilangan benteng ' 

'itu berarti pukulan keras terhadap 
gensi (prestige) Perantjis dimata rak | 
jat Vietnam, jg sudah sekian lama | 
»ber-taruh2” siapa jg menang. 

Karena 'itu pembentukan - ba- 
:taljon2 baru jang terdiri dari 
orang2 Vietnam akan berdjalan 
lebih sukar dan ketjakapan ber- 
tempurnjapun akan djauh ber- 
kurang... Kalangan2 ,,nasionalis” 
di Hanoi jang tidak lagi pertjaja 
bahwa Perantjis bisa menang di 
“dalam peperangan ini dng. tiada 
pertolongan, kini meletakkan 
pengharapan mereka pada “turut 
tjampurnja Amerika Serikat, mes- 
kipun hal ini kini belum terlihat 
bajangan2-nja. Kerdja-sama dng. 

ditjari2 oleh Perantjis kelihatan- 
nja melenjap. 
Kaum Vietminh telah melakukan 

siasat jg lain sekali di Dienbienphu 
'daripada jg biasa terlihat pada ge- 
rilja besar2an.. Pasukan2 . Perantjis 

tiba2 diperhadapkan dengan soal2 
baru. Pertempuran Dienbienphu 
memperlihatkan ' bahwa pasukan2 
Vietminh diperkuat lebih besar dari 
pada diduga. Tentara Perantjis ti- 
dak mempunjai alat2 untuk memper 

tahankan Indo-China “dengan: tenta- 
ranja sekarang. Paling kurang harus 
dikirim pertolongan 50 bataljon, 

Kini timbul pertanjaan: Apa 
akan dilakukan oleh Vietminh?” 

Pimpinan. tinggi Perantjis mendu- 

ga bahwa didalam musim hudjan jg 
lamanja beberapa bulan ini, hanja 

sadja. 
Pertempuran besar kemudian “ pasti 
akan terdjadi untuk perebutan “delta 
sungai Merah, dengan Hanoi seba- 

gai taruhannja. Ini agaknja sudah di 
mulai sedikit2, karena kota ini se- 

ngah alarm”, dan sebagian “dari! ten 

lawan kerusuhan2 didalam kota. 

SEROBOTAN GEROMBOLAN 
BERSENDJATA DIDAERAH 

SUMEDANG, 
Malam Selasa jl. Ik. 120 orang 

gerombolan bersendjata telah me 
njerang polisi Depok, (kabu 
paten . Sumedang). - Gerombolan 
tersebut telah membakar 56 buah 
rumah rakjat didesa Kadudjadjar 
dan Bodjongrenju. ' Tentang kor 
ban2nja diterangkan, bahwa 1 
Orang penduduk tiwas dan 2 
Orang mendapat luka2 serta seka   Barkatt (Israel), dan R. Lohia (In- anggota PPP itu harus orang jang 

dia). (Antara). bukan buta huruf. Es 

PEMERINTAH  REPUBLIK 
Demokratik Djerman mengumum 
kan hari Rebo, bahwa dalam bu-' 
lan jang akan datang akan di 
langsungkan plebisit diseluruh 
daerah Djerman Timur mengenai 
soal: Apakah sebaiknja diadakan 
perdjandjian perdamaian dengan 
Djerman dan semua - pasukan2 
pendudukan ditarik kembali dari 
Djerman atau tebaiknja dilaksana | 
kan perdjandjian Paris (Tentara 
Eropa) dan konvensi2 Bonn? 

Pemungutan suara akan diada- 
kan dalam bulan Djuni tanggal 
21, 28 dan 29. 

Mula2 plebisit itu diusulkan 
oleh Menteri Luarnegeri “USSR, 
Vyacheslap Molotop dalam Kon 
ferensi Menteri Luarnegeri 4 Be 
sar di Berlin dan Konferensi Ber 
Iin ini menolak usul itu jang di 
katakan sebagai .,usaha jang ber 
sifat propaganda”, 

Otto Nuschke selandjutnja me 
ngatakan bahwa kalahnja perdjan 

|djan2 Bonn dan Paris merupi- 
kan hal jang sangat penting se- 
kali di Eropa karena pelaksanaan 
nja perdjandjian2 itu akan tidak 
memungkinkan bersatunja kem 
bali Djerman dan akan memba 
wa Djerman kepeperangan, Ma 
sjarakat Pertahanan Eropa (EDC) 
itu, kata Nuschke, berarti dipa 
kainja bom2 zat air oleh djen 
dral2 Nazi. Di Djerman Barat 
terdapat komplotan antara peme 
rintah Adenauer, bekas djendral2 
Nazi dan kaum industrialis jang 
bersumpah pada dirinja membe 

Putusan pemerintah tsb.  di- 
umumkan oleh Wakil Perdana 
Menteri Otto Nuschke dalam Par 
lemen Djerman Timur (Madjelis 
Rendah) dan Nuschkie mengun- 
dang pula pemerintah  Djerman 
Barat supaja di Djerman . Barat 
diadakan pula plebisit sematjam 
itu, Ma aa : 

    
  

Bulan Djuni Plebisit Di Djerman-Timur 
ipenjetus2 perang Amerika Seri 

rang dirawat dalam rumah sakit. 

rikan pemuda2 Djerman kepada 

kat supaja dipakai sebagai um 
pan2 peluru dalam mengadakan 
agresi dimana sadja didunia, se 
kalipun terhadap Perantjis dan 
rakjat Perantjis harus menentang 
komplotan tersebut. 

Selandjutnja Nuschke menuduh 
bahwa di Djerman Barat telah 
terdapat 30 buah artileri atom 
jang dapat menembak peluru2 jg 
sama hebat gaja menghantjurkan- 
nja seperti bom2 atom jang per- 
tama. Sedjak Konperensi Berlin 
maka ketegangan internasional di 
redakan terutama karena USA 
menemukan dirinja sendiri dalam 
isolasi politik jang kian lama kian 
banjak dan hal ini dibuktikan 
oleh keberangkatannja Dulles se- 
tjara tergesa2 dari Konperensi 

tiina. Nixon kemudian berseru ke 
pada para anggota Partai Republik 
Supaja bagi pemilihan umum disu 
sun garis2 pertempuran berdasar 
kan program 4 fasal ia'ni perdamai 
an, kemakmuran, kebebasan perse 
orangan dan pemerintahan jang dju 
djur. Nixon menegaskan, bahwa pe : , - : $ | ke tangkap enam oran merintahan Eisenhower mendatang "8 h Tn en ' Tn son Ea 

kan kemakmuran dan perdamaian JINP aU s pan 
: “5 renfjana tertentu untuk memban- Ik e 'at ieti £ 

Hat Pee Mena n tu gerombolan Darul Islam dari 
5 an 2 Le Diawa Barzt. suatu program padjak jang “ bertu | 

djukan memadjukan penanaman mo | 
dal dan mentjapai full employme 
ny. (Antara). 

mati dikerojok oleh Lk. 3009 
orang penduduk desa Barjuroto, 
Sawangan, Muntilan. Dikabarkan 
pula bahwa dalam satu gerakan 
pembersihan jang dlakukan oleh 
pihak tentara dari bataljon 439 
Rebo siang didaerah Setjang, te- 

  
CHARLIE CHAPLIN MENDA- 

i PAT HADIAH PERDA- 
MAIAN DUNIA. 

Dewan Perdama'em Dunia 
k'm' sedang bersidang di Berlri 
telah memberikan Had'ah Per- 
darnsian Dunja kepada Charlie 
Chaplin, demikian diumumkan di 
Beriin pada hari Kemis, 

Chaplin menerangkan, bahwa 'a 
2kan mempergunakan uan? dari 
hadiah itu untuk keperluan-keper- 
lzan -perikemanusiaan di Berlin. 

Menurut berita U.P. dari Yoko- 
hama, seorang wanita Indonesia 
jang mendjadi isteri seorang bekas 
serdadu Djepang dengan 3 orang 
anaknja kini terlantar di Kobe ka- 
rena d'larang mendarat oleh Ke- 
menterian Kehak'man Djepang:. 
Sebab2nja alih karena mereka 
itu fidak mempunjai visa masuk 
ke Djepang dan berkebangsaan In- 
donesia. 

Lelang besar-besaran 
Dari barang2 bekas terpakai milik Intendans Territorium IV 

Djawa Tengah di Semarang $ $ 
PARTAI ke 1 karungberas besar 5.128 helai keadaan 6074 

ke 2 2 ks 5 an Es 9076 
ke 3 G3 s3 SS 55 60 F6 
ke 4 Blik besar Daeng 5 9076 
ke 5 karung ketjil TON “5 7040 
ke 6  linnenzak 9503 “$ Aa 60 Fo 
ke ae : 100 - 6096 
ke 8 3 3370513 sa 3 Op N 
ke 9 5 300 3 600 

Penawaran untuk tiap2 Partai dengan sampul tertutup atas 
sampul ditulis untuk lelang tg, 31/5-54, nama alamat jang terang, 
dan dialamatkan kepada Corps Intendans Terr. Djawa Tengah Ge- 
dung N.I.S. kamar No. 64 atas di Bodjong Semarang, paling lambat 
tgl. 31 Mei 1954 djam 9.— pagi. 

Keterangan selandjutnja dapat diminta pada Sdr. R. Soebroto 
Ltd. atau Wakilnja, baik dengan lisan maupun per tilpun 265 pesa- 
wat 16 pada tiap2 hari kerdja djam 8.— s/d. djam 12.—, ketjuali ' 
hari Minggu dan besar. Barang2 tersebut dapat dilihat di gudangnja 
H.W. 14. Pembukaan Couverts tgl. 31 Mei 1954 djam 10.— pagi 
digedung N.I.S. kamar atas, oleh Sdr. Kepala Kantor Lelang Negeri. 

Harap jang berkepentingan dapat hadlir, « 
Perlu diketahui bahwa barang2 mana apabila salah satu Partai 

harganja kurang pantas dapat kita tahan. 

LANDS VENDU COMMISSIONNAIR 
DJAWA-TENGAH. 
(Hardjoprawiro) 

    

  

  

    
  

— Lebih tjepat dari Suara 
| Dalam 4, djam 

RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM. 

Black Hair Dream Oil 
| Tjap Potret Bintang Empat 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan, 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian, | 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dll. 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25,— Tambah ongkos kirim 159. 

Bisa dapat beli di Rumah-rumah Obat diseluruh Indonesia. 
Agen-agen : bisa lihat teks dari .Amirosol & Amiro Pomade, 
Persediaan terbatas. 
PUSAT PENDJUWALAN: 

AMIRODIN — Depan Kusumojudan 95a Solo   

      

      

   
    

Kesehatan lebih ber. 

harga dari harta.Maka 
djagalah kesehatan dna. 

' Minum djamu: 

“SEHAT 
Sedia untuk lelaki 
dan prempuan.     Djenewa. Dengan suara bulat  Madjelis 

Rendah telah menerima usul ple- 
bisit tsb, (Antara) 
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| Anggur Kolesom Obat Kuat tjap ,,Orang Tua'| 

Be ma an an 
(ee Aaja kesenangan Kehidu pan. Mn Papa "1 ah Sagps Tg besar, tetapi selalu berpenjakitan buras tidak Sg 1 

Minumlah selalu Anggur Kolesom tjap Orang Tua, specisal dapat mendjaga kesehatan Keluarga! 

Tuan. Kenal dengan Pak Djenggot berarti: KEBAHAGIA'AN. luarga | 

“ betul2, jaitu sari b uah-buahan jang segar, ketan hitam, obat2 Tiongooa dan KOLE- 

Dewa La Sedari dulu sudah terkenal sebagai obat istimewa untuk memberikan te- 

naga baru. - Ne : 
: i 
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Anggur? ,,Pak Djenggot” itu sangat berfaedah untuk kesehatan, b 
perut obat pahit, tetapi......... AN g2UTr jang enak rasanja, tidak sep 

gur2 lain jang .membikin tenggor okan berasa panas. , 

Dan djangan pertjaja sadja kabar ,,Pak Djenggot” ini, tetapi tjo- 

| balah sendiri dan buktikanlah ! Teten 
Silahkan batja keterangan2 dibaw ah : . 

& Untuk laki2 (tua atau muda) : 

— ANGGUR KOLESOM OB AT KUAT UNTUK LAKI2 tjap 
»ORANG TUA”, memelih ara kesehatan, menambah kekua- 

  

   

(GP PENGENDARA MOBIL:   
| 

  

  

    
  

yg tan badan, menambah d h, menolong orang jan muka pu- : ' Pn : . . 

) M3 at dan Kehabisan tenaga, ml. Hendaknja djangan sekali-kali 
nambah nafsu makan dan me- . 2 

nguatkan urat? sjaraf, sesudahf melupakan kenjataan un t 

minum, badan berasa segar, piki- 9 : 

ran terang dan dapat bekerdja de-| Sh 
: 

Ka tenang, tanggung Ndak Kg Diseluruh dunia lebih 
' 

ewa. “5 y - 2 
3 

Untuk wanita (tua atau muda) : banjak orang berkenda- 
5 

ANGGUR KOLESOM OBAT raan memakai ban £ 
KUAT UNTUK WANITA tjap mondyor dari pada lain 1 

- mere | & 
i 

4 | 
Sekarang tidaklah masuk 

| diakal Tuan bahwa ban jang | 

sangat memberikan kepuasan | 

kepada kebanjakan orang 

adalah ban jang Tuan harus 

£ 

t
i
n
 

tan
in 

Hp
a 

R
a
 

      

ORANG TUA”, sangat berfae- 

dah bagi kaum wanita jang ber- 

badan lemah, datang bulan tidak 

tjotjok, muka putjat, darah ku- 

rang, pinggang sakit, tidak bisa 

bunting, paranakan dingin atau 

sering gugur kandungannja, Mi- 

numlah, supaja badan sehat dan 

kuat, tjahaja muka mendjadi mu- 

da dan potongan badan tetap me- 

narik. t 

Untuk wanita jang sedang mengandung : 

ANGGUR  ANTHAY tiap ,ORANG TUA”, 

menguatkan kandungan, supaja djangan sam- 

pai gugur (kluron), menolong kaum wanita 

jang waktu bunting kepala pusing, muntah2, 

badan lemas, tidak bernafsu makan, kaki 

bengkak d.s.b.: minumlah, supaja dengan te- 

nang dapat ditunggu bajinja sambil tetap me- 

lakukan pekerdjaannja sehari-hari seperti bia- 

sa dengan riang gembira, bebas dari segala 

gangguan. Pa s 
Untuk wanita jang habis bersalin: : 
ANGGUR BERANAK tjap ,ORANG TUA”, membersih- 
darah kotoran sesudah bers alin, menambah darah baru, air N 
muka mendjadi segar dan muda kembali, air susu bertam- : 5 / TA 2 

T
A
N
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OOD/YEAR |. 
Untuk Semarang: : 

TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, 
TOKO SELECTA, TOKO KAUW, 1 

TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR” ! 
AUTOMOBIEL. 23 
Selandjutnja Agen? diseluruh In donesia. 3 

             

        

    

  

    

Tertulis: 
Diuru Sihir, 
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  (MR/210) - BANDUNG     
      

  

      

        
     
       

  

   
    

   

  

   

    

    
     

  

   

   

    

   

  

    

    
   

    

          

    
  

    

  

  

      
  

  

  

  
  

    

  

   

  

                    

NN» idi : l 8 bah dan badan mendjadi lebih sehat dan kuat. XX 

D 1 jua . N.V. Handel Mij. MAY LIAN & Co. Ditjari 
“ Kantor Pusat : Dj. Tiang Bendera 37, Djakarta Kota g 5 akun 2 : KOELKAST merk G.E. Kelvina- 

Ti -FIAT 1100—51 (kopper) Sa Kantor Tjabang : Dijalan Dana aa Semarang. £ tor Westinghouse 4-5 feet, da- 

PICKUP ?2 ton, FORD 47. | : Pabrik Anggur-anggur tjap ,,ORANG TUA”. Pabrik Arak N lam keadaan baik dan origineel. 
: ' “” tjap ,,ORANG TUAP, tjap ,,KAMBING”, tja 2 Penawara ini hari 6 

F i Pp 3 n pada ini. harian adver 

PONTIOL 186 — SMG. ' -. : En ARA tan - Han tensi No. 5/2116. 
5 2 3 “ 5 £ | — LAN Tan mana XXEEEKKKENKEK KKR 

Hari “Lebaran Sudah Dekat - City Concern Cinemas TINGGAL 3 HARI 

Djangau liwatkan kutika jang baik # ILUX Int MALAM D.M.B. (u. 17 tah) : | 

sm. .- am 5.00-7.00-9.00 Film Istimewa jang menarjk dan memikat hati. ic. 21 

Speciaal Korting untuk TLebara is | | CLAUDETTE COLBERT — ORSON WELLES — GEORGE BRENT |4. Mag ntis. Dag Sudah Selesai ! 
€ di 2 | CI 3 : TI 1 . Kei L N SALAH KITA KALA 2 5 

Ppap ad : »Lomorrow Is Forever MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN Sena PAK, 
: DARI TANGGAL 28-5-1954 — 1-6-1954 | Drama Romance diwaktu dzaman sekarang ! Tjerita jang ISTIMEWA ! ja 

PARA PEMBELI SEPATU2 DI FIRMA KAMI RATA2 “| Memikat hati serta Mengharukan! Suatu film jang dapat pudjian di- Ke pa 

DAPAT POTONGAN 104. 4 5 - mana tempat dipertundjukkan ! « “ ! mn 

: GRAND INI MALAM D.M.B. » (u. 17 tah) Baru Terima: Talia 2 

(HARGA:HARGA TEPAT — TIDA DINAEKAN) 5.00 - 7.00 - 9.00 JANE RUSSELL — GEORGE BRENT Pamen z Kebersihan diluar 

gai | ga aa sa r2 masak merk "Sun Flame” — “Valor” 
EN , 1 Er » e : me Valor 

Firma MAY HUA »sMONTANA BELLE — ”Butterflay” — "Royal" — “Sahara” dll, BA 5 as 
SETERAN 17A (DUWET) TELP. 1380 — SEMARANG Na TRUCOLOR merk jang terkenal, ebersihan diluar pada tubuh, adalah pokok pertama 

: Lah : $ Wanita Tjantik jang hidup untuk bikin kalut lelaki2. | Gelas e-vilter a.l. merk "Eddy” dll. Pan N penjae gen aN Jang manyank 

- -— ——— La , | PENUH SENSATIE !” 'MENGGEMPARKAN ! # clas minum berkembang dan polos segala ma- P3 aan luar. Untuk memelihara kesehatan, 

BANDHIRILAH !!!  UNDyUNGELAH 111 Hp INPRA 2 Se RA MN PAMER 0: Sean Na Ga De aa at Pai Tovaka dat saran Sun 
3 PEK 1 “ Le 5.00-7.00-9.00 BIG NEW THRILLS FROM AFRIKA. ngan Hen $ 0 pama terbuat dari plastic de- Ni Jaa 5 sa Ta Ne itu, Mem- 

“ H e : 3 erbaru. ers an ar: an ti 5 & & 

UE N IDUL FI 1 RI BEL Oo W THE S A HAK A. : Eetservies medan dan Taartstel jg indah2 mendjadi beku, Peak me Tn - “ang yok 

- di Bilai Kambang Semarang Tehnis Ke danai eren Tea | . Kemedja2 Merk ”Doctor” — ”A Tan sakit bronchitis kerongko dan Na Bintan 

ae 2 Nan : Pemburuan pada orang hutan dan lain? binatang liar didalam rimbu di “TrnvaP — : AN aan MEA . ON Kong an lan Ann Djika obat itu 

»  SAMBIL BERAMAL MENJAKSIKAN : . Segala mat d 
an AM MENJA N: Afrika! Satu Expeditie jang berbahaja! 2 f terbaru! 2. ”yA Bhi jam DASI model jang iminum sehari-hari, penggantian zat-zat makin ber- 

| Pertundjukan2 jang maha menggemparkan. LUAR BIASA ! PENUH SENSATIE ! MENGAGUMKAN !' Wana ..tirt segala matjam model utk tambah dan bahan-bahan jang kurang baik dihilangkan. 

Ingatlah Taman Balai Kambang jang tak asing lagi bagi Saksikan bagaimana penangkapan binatang2 itu dan burung2 jang liar Pen Laki2 — Pakaian anak2 Perempuan 

penduduk Kota Besar Semarang chususnja dan Djawa Tengah : — Aneh! Serta Alam jang indah sekali: - dan Laki2 segala matjam ukuran jang model 

umumnja pada Hari Raja Idul Fitri. 6 Satu pengetahuan baru untuk Tua dan Muda ! Lan terbaru ! 

Diselesi akan oleh D. P. P. JAJASAN PEDJOANG R. I. Extra : PENGHIDUPAN ORANG Mn di ALASKA in Tegkaicotor ! mai | 

Png Es. pakftya: Akan datang:  GARY COOPER — LORETTA YOUNG 2 IE NGAA PURA LL Laka 

SIAHLAN ADISUDARNO. | | Girl Shy...... Gun shy...... Great Guy ! Tounghest killer in the West ! 2 SAM Tn 

Lan ara naek | ROYAL INI MALAM D.M.B. (u. segala umur) Se , Na 

43 tb) JISEGERA DATANG : 5.00 -7.00 -9.00  GANGGA — EMMA GANGGA — S. WALDY — Il. 4 ana iomarmlaeaa N. V.BANDOENGSCHE WISINU MURADHY — DAMPU AWANG — 

. ELLYA — ZUBAIDA 5 a 
: "73 Late Tenan SILAHKAN DATANG UNTUK ! Si 

5 

SABUN A WAS Maan” BERBELANDJALAH BN Dia anip KININEFABRIEK 
80 20 006 000090605341 
e Pan Ni 2 

TUM OTT: o 
Ea 
3 
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: Mermaid EYA Oh — Tjerita Terkenal, 10095 ketawa dari Mulai sampai achifiY ? TIDAK SAMPAI KEHABISAN ! pa : 

na EN aa | KOTJAK! LUTIU! MENGGEMBIRAKAN! HARGA2NJA SELALU DAN TETAP BERLAWANAN ! J OODKALIPI LLEN 
(RATU DUJUNGY) RO X Y 500700900 Ini Malam Penghabisan — (u. 17 tah.) PERLAJANAN SELALU DAN TETAP MANIS ! za S1 

Ih. 5 WHIP WILSON 2 : n AT 29 
Kiai 

| Ma ea aa RA NN OTT » AUNTED TRAILS 5 7 R A D j A M U R - H 5 

Oa Me MNNY THE GHOST RIDERS” Tol ag sa 
same 2 RAYMOND HATTON 2 Oko HIE: 1 3 , 

' Besok malam Premiere TIM MAC. COY di - : o. Nu Ka - 
sok malam Premiere “0 an BODJONG 25 — TLP Ma SUKAR menjelesaikan soal? Tioi. Ukur BMN ma tan 
. PHANTOM RANGERS” Tea actie SEMARAN E 1577 S4 Nestang. dan penenpie 2 NO DT ur Ruang dari matjam2 pe- 

aan Ai , Sa : SEE (Djangan susah2, pesan sekarang djuga buku: 

| KAA AN erna AKA ARI PADA JANG LAIN PERHATIAN! 25 2 2 

jam Pan aa “| Ja-itu KONDE T & Kuotji Ilmu Ukur Ruang 
aa an AU Ar # WARNER BROS ! | Bang J IY OD A Tg. 390 MEI 1954, HARI MINGGU ja.d, Oleh Dahman Bekti, Guru SMA. -B., Negeri, dengan sepatah kata 

5.00 Tel5 o0pps ut oe 5 Boleh “disaksikan Hceinnyatennagem senuna Tetapi — djangan dipegang! 4 TOKO KAMI DIBUKA SATU HARI Gn 13 Entum, Direktur SMA. Negeri di Banduag. 

Sen Tanggung gempar jang melihat dia-nja ! (Seperti hari-hari biasa) atu2-nja buku jang berisi petundjuk2 dan ichtisar2 untuk mem- 

Djanalar , NN : An an Pia aan mai . Pa mentjari penjelesaian soal2 Ilmu Ukur Ruang dari se- 

Aic ng ana MB TAGA TARI MAINNJ As setassnsasi j Ka , Haa al: jam buku2 : 

Odia 700-900 (7 n)/IDIAGA HARI MAINNJA. .... Ba NEvER MIND! W V BuAST IT! WE THREW A WHEEL! LEND A HAND, dim! ea Dn Aan aa i 

. Robert Ctake — Estelita Film perang KOREA ig an 7 3) KEEP GOIN! DAUBER VANIELS WILL DRAG TH' UNHITCH ate Tah Benna ( : Ma Ta Sai Pa PN WS . an : naa ag tjonto2 soal (type sommen) beserta penjelesaiannja 

“The Fabulous: Senorita" HoOHN HODIAK — JOHN DERE Ga Un Ya 3 you BO55'5 TELEGRAPH WIRE FROM , THE WAGON FOLLOWS TUE EC Na ea. Ta NEARING THE 1 c AD umpulan soal2 untuk latihan. : 

mai daa BN aa Sa 213 Lag s4 CEEW yag Dug, aa Hn MY WIKE INTO THE GOKGE ! : Lk £ nan Tebalnja 116 hl. ukuran 15 X 21 EM nan nan Rp: Is 

Ini malam penga 7.00 9.00 (17 th.) | Mission Over Korea CHASIN' Us! 3 DALBER! PT Ns 11. 8 AS : Tri Tina 3 1 Papa dibeli ditoko-toko buku, djika tidak terdapat bisa pesan lang 

j »Huang Chin Shih Chia" | Perang terbesar jang mendebarkan ! kata AG IK Ka ar Dee “ | LIL LN LAI - .. ae PUSTAKA ? Tilp me SN 2 15 pg . Penerbit PUSTAKA KAMI" Tilp. 2602 — Bandung 
  LaNNa— 

na Yanggal 28 Mei 1954 2 

Ag To NIGHT WE SING 
IM dng. EZIO PINZA — ANNE BANCROFT 

—....... Film Music in Technicolor. 

“ 

    
(00 Wanggal 29 Mei s/d 3 Djuni 

- Runtuhnja Keradjaan Babylon 

LL LSLAVES of BABYLON” 
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3 1. 

— Tolong memegang, Jim. Kuda ini harus dilepaskan, sebelum ke- 

    

Roda kita 
        — Hee Blinker, pekerdiaan 

  

    Ing. RICHARD PE — LINDA CHRISTIAN g ja El- -— Kurangadjar. 

Kaban aa senat iri ebaboter. len Moran sedang mengedjar kita. » telah terlepas. | Dauber Da-  retanja mengikuti kawat telegrap djatuh kedalam diur 

'TIAP HARI MAIN DIAM 9.30 PAGI. , Ta Keparat. Larikan terus sampai niels akan tarik kawat teie- — Berdirilah, Chili. Kawat itu berisi alir ji , Ba 

Ke rama PAMA EP NN sera da! diperkemahan saja, Danber. grap dari sini ke kota Tim- ini hampir habis dari gulungannja. Pn MA TA ra dan 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/111/ Ai/171. ROY ROGERS 45, : buktu. R & ISTIMEWA DAPAT TUKAR-TAMBAH  


