
   

          

. 

    

    

  

      

    
   
    

    

    

      
   

  

    

   
   

. pasar 

  

Penerbiti 

  

   
Penjelenggara: H eta mi Aldamat : Irwo Ta kana Mana Ia ilpon : . Redaksi 1228, Rumah 1794 g.. 

Harga Lengganan (bajar dimuka Rp, 1l-— dalam kot: ng Ton enggunan (hajar dimuka: Rp. 1 am kota 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. | «      
       

  

  

    

Seharga 
Rp200 

Berat Bandei 
. na 

     

  muanja sudah termasuk 
Harga etjeran 60 sen 

   

        

    

'Besar2-an 

    P 
SEPERTI tiap tahun, Se 

malam jl. telah di 
sar Bandeng di Gresik dimana 30.000 manusia memenuhi djala- 
nan pasar Gresik jg pandjangnja 
53 kilometer. Diantara 5 bandeng 
jang dilelang, | terberat    

    

dag terbasah telah dibeli oleh 
oei A Tjay, seorang Tionghoa dari Gresik, seharga Rp 2.000..., 

sesudah tawar menawar dengan 
harga pertama Rp 800.— 5 

Pendapatan pendjualan lelang 
bandeng itu seluruhnja adalah 
Rp. 2.850.— 

Bandeng jang dilelang itu be- 
ratnja jang no. 1 6,8 kg, pandjang 
73 cm, lebar 24 cm, berumur 
0 tahun, dari daerah Mengare, 

Gresik. 5 5 
Bandeng no. 1 penawaran 
pertama Rp. 800.— 

Umum jg menjaksikan lelang ban 
deng semalam itu bertepuk tangan, 
ketika terdjadi tawar-menawar jg 
berdjalan Ik. 45 menit, antara Poei 
A Tjay dan Sardjono, tjamat Tjan- 
di, Sidoardjo, pada bandeng no. 1. 
Poci mulai menawar Rp 850,—, ke 
mudian Sardjono Rp 1000,—. Poei 
menambah Rp 100— djadi Rp 
1100,—, Sardjono Rp 1200,—. Ke-| 
dua orang itu saling saing-menjai- 
ngi hingga harga Rp 1.550,— di ta- 
war oleh djono. Tapi Poei mena 
war lagi hingga Rp 1600,—. Sesu- 
dah Sardjono menawar hingga Rp 

   
1 : Melatih 

, La serangan2 lagi terhadap pos2 Uni Perantjis di sektor2 Utara dan 
Selatan Delta Sungai Merah, kata komando tinggi Perantjis di Ha- 

. noi. Menjalanja kegiatan2 gerilja tadi ada hubungannja dengan ke- 
| datangan bagian besar dari 4 divisi Vietminh, dekat Phutho, kira 

ia | 
1 

Pasukan2 

PASUKAN2 VIETMINH 

| kira 40 mil sebelah barat-laut 

| Untuk menghadapi antjaman ini, 
Perantjis telah mempertjepat pem- 
bentukan 2 buah divisi, jg dikum- 
pulkan dari daerah2 di Indochina 
jg kurang vital, kata sumber jg ber 
kuasa. Menurut sumber tadi, sedjak 
Dien Bien Phu djatuh, Perantjis me 
lipatganda daja-penenibak angkatan 
udaranja mendjadi S kali lebih kuat. 
Simber2 jg patut dipertjaja menga 
takan di Hanoi Selasa jl, bahwa 
dalam minggu ini djuga di Saigon 

akan ditandatangani sebuah perse- 
tudjuan antara Perantjis dan Ame- 
rika Serikat, dalam mana Amerika 
Serikat setjara besar2an akan mela 
tih pasukan? Bao Dai. 

Taipeh: RRT akan per- 
lengkapi 16 divisi. 

| Menurut berita U.P. dari Tai- 
peh, kantorberita kementerian pe 
nerangan Kuomintang mengata- 
kan chari Selasa, bahwa menurut 
djawatan rahasia  Kuomintang, 
RRT telah berdjandji untuk mem 
perlengkapi 15 -divisi pasukan   1850,—, Poei membulatkan harga 

dengan Rp 2000,—. Sorak 
umum kian meriah, ketika ternjata 
Poei, Tionghoa totok jg berpakaian 
sederhana itu, tak ada jg memban- 
dingi dalam penawarannja. Dengan ' 
begitu ia berhak menerima bandeng | 
no. 1 itu. : : j 

Demikian djalannja lelang ikan di 
bandeng Gresik jg dimulai 

djam 20.00 Selasa malam. “3 
Poei A Tjay kemudian menjerah- 

kan bandeng no. 1 itu kepada Gu- 
bernur Diawa Timur, jg diterima- 
kan kepada Residen Surabaja Su- 
parto, sebab Gubernur Samadikun 
tak hadir. 

Jang hadir dikalangan pemerintah 
ialah Bupati Surabaja dan Patih Su 
rabaja. 

Kepada para pemenang jaitu pe- 
melihara ikan2 jg terbesar itu oleh 
Residen Surabaja telah disampai- 

--.kan. beberapa hadiah, berupa umpa- 
manja. lampu petromax, -benang un- | 
tuk djala, sepatu, biskuit dsb. Pem- | 
berian hadiah itu disertai andjuran' 
supaja menambah produksi. ban- 
deng. 

Perlu diketahui, bahwa hasil ikan 
tahun ini didaerah Gresik mening- 
kat mendjadi 6 djuta ekor, jg ber- 
arti bertambah  djumlahnja 1096, 
dibanding dengan tahun jg lampau. 
Demikian pihak resmi menerang- 
kan kepada ,,Antara”. 

. Ditambahkan, bahwa sebab kenai 
kan produksi bandeng tsb ialah ka- 
rena pengairan jg rapi pada tahun 
lampau, jg dibiajai oleh pemerintah 
sebesar Rp 500.000.—. 

-sorai | darat Vietminh dan 1 divis pa- 
sukan pajung Vietminh. Pasukan? 
infantri Vietminh akan dibagi 
mendjadi 3 ,.field army”. 

Dikatakan seterusnja, bahwa 
pasukan2 gerilja Vietminh jang 
telah merembes dalam2 ke Kam- 
bodja dan Laos, akan disusun dan 
Nan hingga merupakan 5 

ivisi. 

  

Drama Mendje- 

Beli Bandeng : V h 
akin Ge- 

lap Di Delta Merah | 
RRT Akan Perlengkapi 16 Dipisi Viet-| 
Iminh? —Perantjis Setudjui Amerika 

Vietnam— Vietmioh | 

9 Mil Dari Hanoi | : 
hari Selasa jl. telah melakukan 

Hanoi. Tak ada henti2nja mereka 
| madju kearah daerah Delta, walaupun diserang dengan hebatnja 
dari udara, oleh pesawat2 terbang Perantjis. N 

Seterusnja dikatakan, . bahwa 
sekarang sudah mulai dilaksana- 
kan perluasan rombongan pena- 
sehat militer Tionghoa di Viet- 
nam. 

|. Kantorberita resmi tadi, ,,Ta- 
tao”, seterusnja mengatakan bhw. 

|dimasa j.a.d., operasi2 di. Indo- 
| tjina akan dipimpin oleh 2 bagian, 
bagian pertama untuk daerah 
,Vietminh” dan bagian kedua 
terdiri dari seksi Kambodja & 
Laos. Demikianlah sumber Kuo- 
mintang tadi. 

— Pertempuran2. 
Menurut komando Perantjis, gar- 

nisun Perantjis di Chenoi (30 mil 
tenggara Hanoi) telah pukul mun- 
dur serangan pasukan Vietnam Ho. 
Pertempuran berkobar pula di de- 
kat Bacninh, 18 mil timur-laut Ha- 
noi. Didekat Phuly, disekitar bu- 
kit2 Khenon, terdjadi kontak ringan. 
Pesawat2 terbang menjerangi pa- 
troli2  Vietminh  disepandjang su- 
ngai Day di daerah Gienhoan. Di 
Laos, terdjadi tembak-menembak 
disektor2 Vientiane, Paksane dan 
Ban. 1 pos dekat Pleiku direbut ge- 
rilja. 

Amerika Serikat akan me 
latih pasukan2 Vietnam di 
Indotjina. Perantjis sudah 
tidak berkeberatan lagi. 

“United Press pada hari Selasa 
mendapat keterangan dari kala- 
ngan jg mengetahui di Djenewa, 
bahwa Perantjis bersedia untuk 
menjetudjui suatu rentjana  me- 
ngenai usaha2 Amerika Serikat 
untuk melatih pasukan2 Vietnam   lang Lebaran 

Wanita Hamil Menum- 
pang Betjak Kelindas| 
Tram: Leher Putus: Pe-| 

.ngendara Betjak 
Melarikan Diri 

Seorang 2: perempuan 
di Pasarturi Surabaja, Selasa jl. 
telah digilas tram sampai mati. 
Betjak jang ditumpanginja terse 
ret sampai 30 meter djauhnja 
dan hantjur. Pengendara betjak 
dapat melompat dan terus mela 
rikan diri dan belum diketemu- 

|kan sampai saat ini. Perempuan 
|jang putus batang lehernja itu 
| ternjata sedang hamil. Kesalahan 
| terletak pada pengendara betjak, 
demikian dinjatakan oleh orang2 
jang menjaksikan terdjadinja ke 
tjelakaan itu. (Antara) 

cg 

| 

  

  

Djika Kaum 
hingg 

Akan Hantjurlah Ia: 

Muslimin Di- 

api Perpetjahan 
Kata Abdullah Aidit — 

Sembahjang led Di Ibu Kota Dihuadliri Berpu- 
luh-Puluh. Ribu Ummat Islam—Presiden Dan 

Wakil Presiden Ikut Bersembahjang 
— PADA HARI RABU PAGI dilapangan Banteng Djakarta te- 

lah berlangsung sembahjang Ydul Fitri iang diikuti oleh puluhan 
ribu ummat Islam, antara lain tam pak djuga Presiden Soekarno. 
wakil Presiden Moh. Hatta dan sedjumlah pembesar2, antara lain 
kelihatan djuga duta2 besar India, Saudi Arabia, Pakistan dil.-nja. 
Sembahjang itu dimulai pada djam 08.15 jg kemudian disusul | 
dengan chotbah jang diutiapkan oleh chatib Abdullah Aid'd. Da 
lam chotbahnja A. Aidid mengatakan bahwa hari raja ini mem- | 
bawa faedah untuk ummat Islam, antara lain dapat mempertemu- 
kan kembali djiwa dan hati masing2, hal mana merupakan dasar 
daripada persatuan ,iang dibutuh kan. 5 

Dalam pada itu Aidid memperi- 
ngatkan, djika kaum Muslimien di 
hinggapi perpetjahan, ' maka akan 
hantjurlah ia. j 

Aidid achirnja mengatakan, bhw 
- sesudah sembahjang led orang ber-' 
salam-salaman, -hendaknja mendjadi 
tjontoh bagi hidup sehari2. Tidak- 
lah akan ada artinja djika orang pa 
da waktu ini saling memaafkan, te 
tapi sesudah itu kembali edjek me- 
ngedjek. 

Dapat terhitung orang jg. paling 
banjak dikerumuni untuk bersala- 
man. (UP). 

Djalan Maut 
Atau Hantu 

SESUDAH KURANG lebih se 
tengah tahun djalanan Mandai 
Makassar aman, tiba2 pada achir 
bulan Mei il. timbul lagi djulu 
kannja sebagai djalan .,hantu 
dan maut”. Pada achir bulan ta 
di tiga hari berturut2 oto ditem 
baki, ditahan dan penumpang2nja 
dilarikan peng Menag ang 
kut kesemak. Tetapi sebagian da 
ri jang ditjulik itu dapat dibebas 
kan kembali oleh satuan AURI 
atau TNI. (Antara) 

TIDAK MEROKOK SEBAGAI 
TANDA BERKABUNG DI .| 
MAROKKO PADA HARI 

LEBARAN. 
Dibagian kota Mokres, Marok 

ke, jang didiami oleh bangsa asli, 
malam Selasa j.l. telah disebar-se 
berkan pemflet jang muat seruan 
kepada perduduk supaja bangsa 
Mareiko djangan merokok, seba 
gai tanda berkabung. 2 

—am 

.- 

nan Djepang 
Kini Masuk TentaraRRT 

Dan Rusia? 
KORPS COUNTER intell'gence 
mil ter Korea Selatan hari Minggu « 
jang lalu menjatakan, bahwa ham- 
pr 250.000 serdadu Djepang jang 

.ditawan dalam perang dunia II 
tejah d paksa menggabungkan dri 

— Ffalam tentara RRT dan Soviet 
| Um. D'terangkan bahwa ketera- 
ngan tadi diperoleh dari seorang 
serdadu bangsa Djepang jang ber- 
tempur dalam tentara sukarela 

. onghoa melawan pasukan2 Se- 
rkat di Korea dan menierah ke- 
peda festors Korea Selatan dalam 
bulan Mei fl. 

- Tentara Amerika tidak ta- 
hu-menahu. 

Akan tetapi seorang djurubit'ara 

Amerika Serikat mengatakan, — bah 

wa Tentara ke-8 A.S. tidak mempu 

njai laporan2 mengenai seorang sei 

dadu bangsa Djepang jang ditawaa 

dalam perang Korea dan tidak tahu 

pula, bahwa ada orang2  Djepang 

Likut bertempur di Korea pada pihak 

Utara. 1 
Menurut djawatan rahasia Korea 

ISelatan tad', serdadu tsb. tadi ber 

Inama Hitoshi Matsushitam berasal 

dari Miyazaki Ken, dan mengatakan 

bahwa 50.000 serdadu Djepang se 

Ikarang mendjadi anggota tentara 

RRT dan 200.000 orang lagi dilatih 

'oleh Soviet Uni  disemenandjung 

Kamchatka, disebelah utara  Dje 
pang. (UP-Antara). 

    

   

di Indotjina. Kesediaan Perantjis 
ini akan mendjadi ketentuan 
resmi segera setelah didapat ke- 
pastian tentang persetudjzan ter- 
achir mengenai renfjana tersebut 
antara pembesar2 

, ketua missi militer 
| Amerika Serikat di Indotjina. 

Dalam soal ini pemerintah Pe- 
rantiis di Paris selama ini kabar 
nja hanja menghendaki dipenuhi- 
nja 1 sjarat, jaitu bahwa koman 
do dan pimpinan umum baik atas 
usaha2 peperangan maupun atas 
penglaksanaan program2 iafihan 
itu akan tetap berada ditangan 
Perantiis. 

Soal ini menurut kalangan tsb ki 
ni sudah tidak mendjadi soal lagi, 
karena Menteri L.N. Amerika Ser- 
kat, John Foster Dulles, dan pem- 
besar2 Amerika lainnja telah mene 
gaskan, bahwa mereka tidak mem- 
punjai sesuatu 'maksud “untuk me- 
minta pengawasan umum tsb. Sela- 
ma ini Perantjis senantiasa menen- 
tang usul2 mengenai pengiriman 
regu2 pelatih Amerika ke Indochi- 
na guna melatih pasukan? Vietnam! 

seperti halnja jg terdjadi dengan pa 
sukan2 . Korea - Selatan di Korea 
dulu. 

Kalangan penindjau di Djenewa 
pada umumnja tertarik , perhatian- 
nja oleh kenjataan, bahwa Peran- 
tjis telah berganti haluan mengenai 
soal dilatihnja pasukan? Vietnam 
oleh pelatih2 Amerika Serikat itu 
pada saat2 mendjelangnja pembitja- 
raan2 wakil2 militer dari komando2 
kedua belah pihak di Indochina. 

5 (Antara). 

Pasukan2 Vietmish ha- 
nja 9 mil dari Hanoi. 

Komando Tinggi Militer Peran 
tjis mengumumkan pada hari 
Selasa bahwa pasukan2 pihak Ho 
telah merebut sebuah pos perta- 

Ihanan Perantjis jg terletak hanja 

250.000 Tawa- 
19 mil sebelah Timur Hanoi di 
djalan raya jang menghubungkan 
Hanoi dengan Haiphong, sehing- 
ga  membahajakan pengiriman 
bantuan A.S. jang berupa per- 
lengkapan militer, kedaerah delta 
sungai Merah. 

Pos tsb. telah djatuh pada hari 
Senen jbl. dan pasukan2 Vietnam- 
Perantjis jang telah mempertahan 
an pos itu telah menderita” ,,ke- 

rugian jang sungguh2”, demikian 
pengumuman tsb. Baru uhtuk 
pertama kali ini pasukan2 Ho 
mempunjai suatu kedudukan d 
djalan raya tsb. Hingga kini pi- 
hak Ho hanja mengadakan ke- 
giatan sabot didjalan tadi. 

Pada hari Senen itu sebuah 
kereta-api jang mengangkut per 
bekalan Perantjis telah melanggar 
sebuah randjau hanja 312 mil 
sebelah Barat pos jang djatuh di 
tangan pihak Ho itu. Ketielaka- 
an ini tidak. meminta korban 
manusia. (Antara) 

SMG., DYUM'AT 4 DJUNI 1954 
an PN ANN NAN 
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lusi Dunia Dalam 
Waktu 20 Tahun? 

  

      
    

| komunis untuk mengadakan revo- 

    

  
kepada kongres oleh senat 
liam Knowland dari Partai 

     
|blik, jang meng ng 
dokumen itu berisi uraian | dari memorandum pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Mao Tse 
Tung, mengenai jang disebut pro: 
gram baru untuk revolusi dunia. 

Menurut dokumen itu, apabila In.| 
dochina sudah dibebaskan”, maka | 
garis2 revolusi sudah mendjadi' te- 

| rang, jaitu pertama-tama Birma, ke 

mudian Muang “Thai dan sesuda 
itu Indonesia... k 2. 

Setelah Sovjet Uni dan RRT sedi 
kit menundjukkap giginja, -demikian 
dokumen Knowland itu selandjutnja, 
maka Djepang akan segera berkapi- 
tulasi. Daja upaja damai akan -da- 
pat mengalahkan India, sedangkan. 
daja-upaja jg berupa - kerdja-sama 
ekonomi, persekutuan2, front2 ber- 
sama dan koalisi2 kemudian. akan 
menarik pula Filipina dan negara2 
Arab. Semuanja ini menurut doku- 
men itu akan tertjapai dalam tahun 
1969. . 

& 1 
“Sesudah itu akan timbul suatu   

Saigon dan djendera! na r 3 3 | Saigon dan djendera! major John 
« G'Daniel, 

gelombang “revolusi” di Afrika, jg 
akan menjapu bersih kaum imperia- 
lis dan kolonialis didaerah tsb. Se- ' 
telah Asia dan Afrika terpisah dari 
negara2 kapitalis di Eropa, maka , 
akan timbul keruntuhan ekonomi. 
jg total di Eropa Barat dan berkap' 
tulasinja negeri2 itu dengan itu 
akan mendjadi soal jg sudah dengan 
sendirinja. Demikian dokumen tadi. 

Achirnja dokumen tsb menjata-. 
kan, bahwa 'proses2 revolusi tadi 
kira2 akan selesai dalam tahun 
1973. 
Menurut Knowland, rentjana 20 

tahun itu telah dibawa ke Moskow 
oleh perdana menteri RRT, Chou 
En Lai, sewaktu ia -mengundjungi 
Sovjet Uni dalam tahun 1953. 

(Antara). 

lusi dunia dalam waktu 20 tahun. ' 
Rentjana tsb. termaktub dalam ,. 
sebuah dokumen jang diadju 2 

      
AN ak (junk Ioi Ke. 

“aChir mendjabat residen Pati. 

“peroleh keterangan, bahwa Residen 

suberour Budio- 
no Dipindah 

menterian W. N, Peng- 
gantinja Manguanegoro 

Residen Pati 

Gubernur Djawa Tengah Budi 
ono, terhitung mulai tgl. 1 Djuni 
jl. telah dihentikan dari djabatan 
nja seelaku" Gubernur  Djateng 
dan ditempatkan pada Kemente 
rian Dalam Negeri. Demikian ke 
terangan jang diperoleh wartawan 
kita dari fihak jang sangat menge 
tahui. Adapun sebagai penoganti 
nja adalah Mangunnegoro, Paling 

Dalam hubungan mutasi ani di 

Semarang Milono, mulai 1 Djuni 
dipindahkan ke Kalimantan untuk 
mendjabat Gubernur disana, meng- 

ganti dr. Murdjani, jg djuga di pin 

dahkan ke Kementeriay Dalam Ne 
geri. Sebagaimana diketahui, waktu 
ini dr. Murdjani masih dirawat di 
rumah sakit. 

Gubernur “Sumatera Selatan dr. 
Isa, djuga termasuk dalam pertim- 
bangan untuk dipindahkan. 

Sementara itu belum didapat ke- 
terangan, siapa jg 'akan 

Mangunnegoro selaku residen Pati. 
Akan tetapi bisa diduga bahwa di 
Djawa Tengah akan terdjadi mutasi 
ig agak besar2an dikalangan  Pa- 
mong Pradja. 

Mulai 1 Djuni, Achmad Ponsen 
Daeng Pasenra ditugaskan pimpinan 
Kantor Pusat Urusan Import, meng 
gantikap acting Kepala Achmad Sar 
kawi bin Oetjoei. Achmad Sarkawi 
akan tetap bekerdja pada Kantor Pu 
sat Urusan Import. 

  

DENGAN DIDAHULUI pa 
tawa jang di-ikuti oleh beberapa 
Mei di stadion Malang telah di 
Budha Djawi dengan mendapat 
dimulai selain diadakan upatjara 
djuga dikerek simbul dari agama 
bendera jang berdasarkan hitam 
warna merah, kuning dan putih. 

Ketua panitya, Hermanoe, dalam 

kata pembukaannja antara lain mem 
bantah tuduhan bahwa “agama Bu- 
dha Djawi berdjuang akan mengem 

balikan tjara2 feodal. Tuduhan tsb 
dikatakan tidak benar sama sekali. 
Agama djangan  ditjampur-tjampur 

  

Genevieve 

Di Paris 
,Saja Ingin Kawin"   
Djururawat angkatan udara 

Perantjis Nona Letnan Gengvisve 
de Galard Terraube, - ,,bidadari 
Dien Bien Phu,” Selasa i.l. su- 
dah tiba dengan pesawat terbang 

(di Orly, lapangan terbang Paris, 
dimana ia didjemput densan so 
rak-sorzi meriah oleh rakiat. 

- Waktu dalam pidato sambutan 
Ge€nevieve dipudji2 djasa2nja di 

ien Bien Phu, ia mendjawab 
bahwa ava jang telah dilakukan 
nia di D.B.P. itu ,,akan dilakukan 
djuga oleh diururawat2 angkatan 
udara Perantiis lain2nia, kalau 
mereka diberi kesempatan”. 

Tuan berkata bahwa apa jg saja 
nerbuat itu adalah kepahlawanan: 
ini pulalah apa jg dialami tiap2 hari 
oleh mereka jg bertempur Si Indc-   

di' 

laman mereka”. Ibunja, Vicomuesse 
de Galard Terraube, mendjemput- 
nja pula. 

# 

Waktu ditanja mengenai idam?an 
nja dimasa depan, Ge€nevi8ve men- 
diawab: ,,Kalau kita sudah berumur. 
29 tahun, seperti saja ini, kita tentu 
mulai memikirkan perkawinan: “ka-..: 
Izu sa'a tidak kawin kelak, baran-- 
kali saia akan kembali ke Indochina 

sebagai djururawat angkatan udara”. 
Tapi sebagai bekas tawanan perang, 
ia tak boleh kembali ke Indochina. 
.Saia ingin kawin dan beranak, ke- 
kasih tak punja, tapi teman banjak”. 

: Agama Budha Djawi 
Tudjuannja: Membangun Dan Mengi:-| 
ogat Kepada Agama: Dan Kebudajaan 

Indonesia Jang Asli. Dan Murni 

china, 10.000 mil dari kampariz 'ha- 

nembrama lagu Kinanti Pusbokas 
ribu. hadirin hari Minggu tg. 30 
langsungkan rapat umum agama 
perhatian besar. Sebelum rapat 
pengerekan Sang Dwi Warna 

Budha Djawi jaitu Umbul2 Raras 
dengan tiga bundaran jang ber- 

dengan dasar negara, kata Herma- 
noe. -: 

Dikatakan, bahwa agama Budha 
Djawi non-partai, dan tidak menge 
kang siswa2nja untuk . memasuki 
partai apa sadja. Oleh. agama Bu- 
dha .Djawi kepada siswa2nja dian- 
djurkan supaja berpolitik, sebab dji 
ka orang tidak “berpolitik akan di 

mengganti 

| dikalangan para sardjana 

  tiaplok oleh orang2 partai. Terha- 
dap pendaftaran pemilihan umum | 
agama Budha Djawi mengandjur-, 
kan supaja siswa2nja ikut menggu-' 
nakan kesempatan itu supaja tidak 
kehilangan  haknja. Hanja agama 
Budha Djawi tidak mendjagakan 
memilih djago, kata pembitjara. 

Mengenai tudjuan agama Budha 
Djawi oleh , Koesoemodewa (guru 

2gama B.D.) diuraikan  berdirinja 
agama Budha Djawi di Surabaja pa 
da hari Tumpak Tjemengan (Sabtu 
Wage) pada tgl. 11 Iguna 1856 
(Djumadilawal) atau tgl. 25 Nopem 
ber.1925. i 

Adapun tudjuan “agama Budha 
Dijawi antara lain anenangi (memba 
ngun) dan mengingat kepada aga- 
ma dan kebudajaan kita di Indone- 
sia jg asli dan murni, seperti ada 
nja Negara Modjopahit sampai dja- 
man dahulu. Dikatakan, bahwa aga 
ma Budha Djawi atau Wisnulah jg 
memegang Pusat Kebudajaan Nasio 
nal (mengku pundjering Kebudajaan 
Nasional) jg asli dan murni di Inda 
nesia.. Dengan keterangan tsb di- 
atas pembitjara mengupas dengan 
pandjang lebar adat istiadat dari 
tiap2 bangsa didunia antara lain 
bangsa Belanda dengan  musik-pia- 
nonja, Tionghoa dengan duk2tjar- 
nia, bangsa Arab dengan terbang: 
nja, bangsa Djawa (Indonesia) dgn. ! 
gamelannja dan lain sebagainja. Di 
atakan selandjutnja, bahwa Pusat 

Kebudaiaan Nasional itu ialah jg 
mengadakan  adat-istiadat bangsa, 
Adat dan toto-tjoro itu dikatakan 
atama. Dan agama ialah jg menga 
tur, tatasusilla manusia. — Kebudaja- 
an-asaln'a dari Budaja jg berarti da 
ja dari hati dan lain2. (Antara). 

-negeri. Dalam 

Maman ma, 

  

  

(| Kahar Masih Hidup ? 
Pamf et? Gerombolan Di Makassar Jang' Menjangkal Kema- 

|tian Kahar Muzakkar — Major Mochtar Tak Beri Komen- 
tar Atas Berita Menjerahnja Corrie: Isteri Kahar 
MAJOR MOCHTAR, kepala seksi V/TT VII di Makassar dalam konperensi persnja di Ma- 

'' kassar hari Selasa siang menerangkan, bahwa disana pada hari Selasa 
“ selebaran jang tidak tersiar luas dari gerombolan bersendjata tertanda Bahar Maitaliu 

. 19 Ramadhan 1357. Dalam sugat selebaran itu membantah kebenaran berita2 jang ' 
bahwa Kahar Muzakar telah meninggal dunia. Dikatakan dalam 
rang Kahar Muzakar masih tetap hidup. Major Mochtar selain: jutnja mengatakan, 
sangat aneh. Sebab Bahar Matta liu sudah lama tewas, jakni antara tanggal 9 dan 
djusiru aneh mengapa namanja masih dipergunakan untuk menanda tangani pamflet tsb. 

  

Ledakan Hebat 
Di Stratosfeer 

Ledakan Bom Zat 
Air Kalau Dibanding 

Hanja Ledakan 
Mertjon belaka.... 

LEMBAGA Tehnologi Califor 
nia mengumumkan hari Selasa, 
bahwa djauh diluar stratosfir te- 
lah terdjadi ledakan jang maha 
dahsjat, hingga ledakan bom zat 
air apabila dibandingkar, hanja 
seperti ledakan mertion sadja. Le 
dakan dahsjat tadi telah menghan 
tjurkan sebuah bintang. Peristi 
wa alam tadi terdjadinja 
20.000.000 tahun jang lalu, teta 
pi sinarnja baru achir2 ini sadja 
mentjapai bumi dan tertiatat 
oleh- observatorium Mount Palo- 
mar di California pada sebuah 
film fotografi, jang dihubungkan 
dengan teieskop jang berkaliber 
18 intji. 

Sardjana jg mendapati peristiwa 
tadi adalah seorang sardjana bang- 
sa Swis jg baru berusia 29 tahun, 
bersama Paul Wild, ig bekerdja se- 
bagai pembantu penjelidikan di la- 
pangan astrofisika. 

Ledakan bintang tadi menghasil- 
kan sebuah supernova — ialah se- 

buah badan jg luar biasa terang si- 

narnja — jg sekarang mendjadi ke- 
lompok bintang2 kerjil jg berputar- 
putar dengan sangat tjepatnja, dan 

terkenal 
dengan nama NGC 5668. 

Ledakan tadi terdjadinja sebelum 
nenek-mojang2 — manusia primitif 

mendiami bumi dan waktu  masto- 

don2 jg mendiami bumi masih me- 
rupakan binatang2 jg relatif ketjil. 

(Antara). 

SEROBOTAN GEROMBOLAN 
DIDAEAH TJITJALENGKA 
KERUGIAN Rp. 112.000,-. 
Serobotan gerombolan bersen 

djata, jung selama bulan Puasa 
ini paling besar menimbulkan ke 
rugian didaerah kabupaten Ban 
dung, telah terdjadi didaerah dis 
trik Tiitjalengka pada malam 
Minggu tg. 30 Mei jang baru Ia 
lu. Dalam serobotan itu 4 orang 
penduduk tiwas, 62 buah rumah 
dibakar habis dan sediumlah ru 
mah2 digarong hingga seluruhnja 
menimbulkan kerugian Rp. 
112.400. Peristiwa2 serobotan itu 
terdjadi dalam satu malam di 4 
desa. (Ant) 
lah anggota2 pasukan2 expedisi 
Perantjis. (Antara) 

Suchjar: 
Penghalang Lantjarnja 
Perdagangan Indone- 
sia Djepang Ialah Ong- 
kos Kapal Jg Tinggi 
SUCHJAR  TEDJASUKMA- 

NA j mengetuai perutusan 
dagang DEIP ke Djepang -hari 
Senen jang lalu mengatakan, bah 
wa Indonesia akan  menjambut 
dengan baik kaum pengusaha 
Djepang jang dapat memberi 
sumbangan jang konstruktif bagi 
perekonomian Indonesia. Demiki 
an kabar U.P. dari Nagoya. 
Keterangan tsb. diutjapkan oleh 
Suchjar Tedjasukmana sebagai 
komentar atas berita2 jg berasal 
dari Djakarta dan tersiar baru2 
ini di Diepang, bahwa beberapa 
kalangan di Indonesia tidak suka 
melihat masuknja kaum pengusa- 
ha Djepang ke Indonesia. 

Suchjar Tedjasukmana - mengata- 
kan, bahwa Indonesia berharap 
akan dapat memadjukan  perhubu- 
ngan perdagangan diantara kedua 

pada itu Indonesia 
mempunjai neratja perdagangan jg 
tidak baik dengan Djepang, jaitu ke 
rugian diantara 120 dan 130 djuta 
dollar. Djumlah ini hendak dibajar 
oleh Indonesia dengan djalan mem- 
perbesar eksportnja ke Djepang. Da 
lam hal ini Suchjar berharap, bhw 

pemerintah Djepang akan suka mem 
berikan barituan keuangan — kepada 
kaum pengusaha Djepang jg ingin 
mengadakan pembelian lebih banjak ! 
dari Indonesia. 

Selandjutnja diterangkan oleh Te- 
djasukmana, bahwa salah satu dari 

hambatan ig terbesar bagi berkem- 
bangnja perdagangan diantara Indo 
nesia dan Djepang ialah ongkos pe 
ngangkutan kapal jg tinggi. Oleh se 
bab itu Tedjasukmana berharap, 
bahwa maskapai2 perkapalan Dje- 
pang akan suka menurunkan tarif- 
nja. (Antara). 

  

UNITED PRESS pada hari Se- 

nen mendapat keterangan dari bebe- 

rapa kalangan diplomatik jang ter- 

tentu di Djenewa, bahwa pemimpin2 

blok Sovjet 

telah mulai meraba-raba kemungki- 
nan diadakannja pertemuan lagi di- 
antara para menteri luar negeri Ba- 

rat dan Timur untuk menjelesaikan 
masalah2 keamanan Eropa setjara 
umum, terutama sekali masalah Djer- 
man. Menurut kalangan itu, saran2 
dari para delegasi negara2 blok So- 
vjet untuk mengadakan suatu perte- 

dikonperensi Djenewa   Rusia Akan Usulkan 
muan Empat Besar lagi telah tersiar 
terus-menerus — dikalangan-kalangan 
konperensi Djenewa. Menurut sa- 
ran2 tersebut, menteri luar negeri 
Sovjet Uni,  Vyacheslav Molotov, 
akan mengusulkan pertemuan sema- 
tjam itu kepada Tiga Besar Barat di 
Djenewa ataupun melalui saluran2 
diplomatik, jaitu setelah konperensi 
Djenewa berhasil mendjamin perle- 
takan sendjata di Indotjina. Menu- 
rut kalangan tadi, soal ini kini se- 
dang dibitjarakan oleh Molotov de- 
ngan perdana menteri Georgi Ma- 
lenkov di Moskow. Kalangan resmi 
Barat jang mengetahui adanja ka- 

  

Lombawa Kabudasam bnoton en 
Kon Batavpatch onneoschap   Yaa Kunsisn an Weta ntebepapa"     

TOR 

Konp. 4-Besar Lagi ? 
bar2 sematjam itu menjatakan da- 
lam komentarnja, bahwa sampai sa- 

resmi mengenai hal itu. 

Sementara itu Presiden Amerika 
Serikat, Dwight Eisenhower, menja- 
takan pada hari Selasa, bahwa pe- 
rundingan2 - Amerika/Sovjet  menge- 
nai pembentukan suatu pool atom 

membawa hasil2 jang diharapkan. 
Dalam pada itu ia menjatakan, bah- 
wa Amerika Serikat akan melan- 
djutkan permusjawaratannja ' menge- 
nai soal tersebut dengan negara2 se-   

at ini belum ada sesuatu usul jang 

internasional sampai saat ini tidak 

kutunja, terutama sekali jang lang- 
sung berkepentingan. Pun dikemu- 
kakannja pula, bahwa Amerika Se- 
rikat bermaksud akan meneruskan 
perundingan2 mengenai atom itu. Di- 
katakan, bahwa Amerika Serikat in- 
sjaf benar akan baiknja usaha itu 

dan akan kesungguhan maksud2 So- 
vjet, Amerika Serikat jakin benar, 
bahwa tudjuan dan harapan2nja ha- 
rus mengatasi serangkaian pembitia- 
raan2 jang. mengetjewakan. Eisen- 
hower memberikan keterangan ter- 
sebut dalam pidatonja pada upatjara   memperingati hari ulang tahun jang 
ke-200 dari Colombia University. 

    

2 

telah diketemukan surat2 
tertanggal 

mengatakan 
pamflet tsb. bahwa hingga seka- 

bahwa soal itu 
13 Mei, tetapi 

  

  

Atas pertanjaan, Major Moch- 
tar mendjelaskan, bahwa tentang 
kematian Kahar Muzakar, pengun 
djukan2 (aanwijzing) dalam hubu 
ngan berita kematian itu sudah 
banjak sekali dan sangat kuat, 
akan tetapi — demikian Major 
Mochtar — fihak tentara masih 
terus berdaja-upaja untuk mem- 
buktikan kebenaran berita2 dan 
pengundjukan2 itu. Sedangkan 
mengenai kebenaran menjerahnja 
isteri Kahar — Corie —, Major 
Mochtar hanja mendjawab ,,no 
comment”. Demikian Radio Ma- 
kassar. 

Fakultet Hukum dan Pengetahuan 
Masjarakat mengumumkan, ba 

pada Fakultet Hukum dan Pengeta 
huan Masjarakat telah lulus udjian 

Sardjana Hukum Nona Rohana Hi- 
dajat, R. Eddi Soedibio, R. Sudibio 
Djojopranoto, Ismed Batara Siregar 
dan Loethain Arsjad. 

    

| 
: 1 

SARDJANA2 HUKUM BARU, 

Lulus udjian  Sardjana 

Atamadia. c 

ialah 

duk asli dilarang 
Hukum kateatau sendiata? lainnja, ataupun 

Tingkat Pertama Mochtar Koesoema berkumpul-kumpul 

EDISI POS. 
mma 

  

Obat Baru Anti- 

Rheumatik 

OBAT BARU terhadap rhcu- 
matik dan lumpuhs,,Linusan”, jg 

sebagaimana dikabarkan telah di 
ketemukan oleh dr. Schweem di 

Malang dengan kerdja sama apo- 

theker dari apotheek ,,Banteng”, 
menurut keterangan apotheek be: 

sangkutan baniak menarik perha- 

tian didalam dan luar  Djawa. 

Tetapi permintaan2”'tidak dapat 
dikabulkan tanpa keterangan dox 

ter, Be 

Keadaan Darurat 
Di Buganda . 

P nduduk AsliDilarang 
Bawa Tongkat Dll 

GUPERNUR djadjahan Ing- 
gris Uganda, Sir Andrew Cohen, 
telah menjatakan berlakunja un- 
dang-undang - keadaan darurat 
bagi provinsi Buganda, dan me- 
merintahkan  supaja pasukan 
»King's African Rifles” jang ter- 
diri dari bangsa Afrika, berdjaga”. 
Keadaan darurat tadi berlaku 
mulai Senen il. dan diadakannja 
berhubung dengan ,,meningkatnja 
terrorisme”. Ini adalah kedua 
kalinja dalam tempo 6 bulan bah- 
wa keadaan darurat berlaku di 
Buganda. Cohen menjatakan, bah 
wa boikot jang diluntjurkan oleh 
anggota2 Kongres Nasional Afri- 
ka (pro kemerdekaan) terhadap 
toko2, kini telah mendjalar men 
djadi gerakan intimidasi dan 
kerusuhan2”, : , 

3 Buah suratkabar bangsa Afrika, 

Uganda Express”, ,,Uganda 
Post” dan ,,Uganda Speaks”, telah 
diberangus karena ,,menjebar-njebar 
kan benih2 ketidak. puasan dan ke- 

bentjian. jg didasarkan atas perbeda 
an warna kulit”. 

Didaerah pedalaman - dilakukan 
patroli2 dan untuk keperluan - tadi 
telah dimobilisasi pula pasukan ke- 
polisian istimewa. 1 bataijon ,,Kings 
African Rifles” berdjaga2. Pendu- 

membawa tone- 

lebih. dari. 5 
(Antara). rang. 

  

188 Sampai 300 

gota2 Parlemen-- 

wa 188 orang ,,Komunis dan anasi 

orang. Menurut berita2 jang diteri 

tai Front Persatuan 
Serikat-Pakistan itu. 

AFP mewartakan dari Karachi, 
bahwa polisi Selasa pagi telah 
menangkap M. A. Snakoor dan 
Ahmad Hassan, masing2 pemban- 
tu pemimpin redaksi dan redaktur 
harian ..Dawn.” Penangkapan 
tadi dilakukan menurut undang2 
keamanan umum dan kedua 
orang tsb. diperintahkan supaja 
ditahan selama 1 tahun. Segala 
suratkabar di Karachi dan di 
Pakistan Timur ditempatkan di- 
bawah sensur. 

Seperti diketahui, PM Pakistan 
Mohammad Ali achir mingsu jl. te 
lah mengganti gupernur  Khaliguz- 
zaman dari Pakistan Timur dengan 

Iskandar Mirza, menteri pertaha- | 
nan Pakistan: menghentikan perda- 
na menteri Pakistan Timur Fazlul 

Hag (Front Persatuan) dan menjata 
kan bahwa konstitusi Pakistan Ti- 
mur untuk sementara tidak berlaku. 

Dalam pada itu Moh. Ali mene-   
  

rangkan, bahwa Fazlul Hag tidak 
mau mendjalankan perintah dari pe 
merintah pusat supaja menenteram- 
kan kembali keadaan di Pakistan 
Timur, sesudah timbul kerusuhan? 

antara pekerdja2  dipabrik ' goni 
»Adamjee” dekat Narayanganj, jg 
menjebabkan tewasnja 400 orang. 

Keadaan di Pakistan 
Timur makin buruk? 

Di Karachi timbul pertanjaan, 
apakah tindakan pemerintah pu- 
sat tidak terlambat untuk dapat 
mentjegah timbulnja kerusuhan2 
lagi di Pakistan Timur, jg menu- 
rut kalangan pemerintah di Ka- 
rachi merupakan pusat kekuatan 
dan kapasitet ,,kegiatan2 Komu- 
nis” di Pakistan. Di Karachi tim- 
bul kechawatiran, kalau2 'keada- 
an di Pakistan Timur akan ,,men 
djadi lebih buruk lagi, sebelum 
mendjadi baik kembali”, tsrlepas 
dari tindakan2 pemerintah. Demi- 
kianlah UP.: 

P.M. Moh. Ali berdjandii bah- 
wa pemerintah akan ,,melakukan 
setiap tindakan untuk memulih- 
kan ketertiban dan keamanan dan 
mentjegah timbuinja kembali ke- 
rusuhan2.” 

U.P. seterusnja mengabarkan, 
bahwa menurut dugaan kalangan2 
jang patut dipertjaja, bagi peme- 
rintah hanja ada 2 djalan jang 
dapat ditempuh: 8 

Memberikan bantuan sepenuh- 
nja kepada pemerintah Pakistan 
Timur, jang kekuasaannja ada di 
tangan gupernur itu, dalam hal 
melakukan tindakan2 tegas guna 
“membasmi kegiatan2 Komunis”. 

Tetapi baniak jang ' menduga 
bahwa anasir2 “pro Komunis” | 
dalam pemerintahan Pakistan Ti- | 
mur itu setjara effektif dapat 

  

-Diantaranja Bekas 

semakin 

Obral Tangkapan Di 
..Pakistan-TYimur 

Orang Ditangkap 
Menteri2 & Ang- 

Sensur Berlaku 
PEMBESAR2 DI KARACHI mengumumkan Selasa jl. bah- 

r2 subversif lainnja” telah di- - 
tangkap di Pakistan Timur. Berita2 tidak resmi mengatakan bah- 
wa djumlah orang jang telah dimasukkan pendjara ada kiraZ 300 

ma di Calcutta dari Pakistan, di 
antara mereka jang ditangkap itu terdapat 4 orang bekas menteri 
& beberapa anggota madilis perwakilan Pakistan Timur, dari Par 

jang menentang pakt bantuan militer Amerika 

kuat itu di Pakistan 
Timur.” " 

Berita AFP dari Karachi me- 
ngatakan seterusnja, bahwa ada 
3 orang wartawan  lainnja jang 
telah ditangkap disana, ialah dari 
»Times of Karachi” dan ,.Pakis- 
tan Times” Lahore: 

Analisa ,,New York Ti | 
mes” tentang Pakistan. 

AFP. mengabarkan dari New 
Yerk, bahwa harian ,,/New York Ti- 

mes” Selasa jl. dalam induk kara- 
ngannja mengatakan, Mahwa kesuli- 
tan2 jg timbul di Pakistan itu utk. 
sebagian adalah akibat jg tak da- 
pat dihindarkan lagi, daripada .,ke- 
djanggalan besar geografis” Ja di- 
timbulkan oleh pembagian  anak- 
benua India mendjadi 3 bagian, ia- 
lah Pakistan, Barat diudjung barat, 
India. ditengah2 dan Pakistan Ti- 
mur dibagian timur anakbenua tadi. 

Sebagian lagi, kesulitan2 tadi di 
sebabkan karena kesanggupan Faz- 
lul Hag (PM jg baru sadja di pe- 
tjat) dan temannja, H.S. Suhrawar- 
dy, untuk ,,bermain dengan api, ja- 
itu bekerdja bersama dengan kaum 
Komunis untuk memperoleh soko- 
ngan bagi Front Persatuan mereka”. 
Satu hal jg langsung disebabkan xa 
rena pembagian anakbenua India 
ialah kenjataan bahwa lebih dari 
564 dari penduduk  Rakistan itu 
dipusatkan di Pakistan Timur, ig 
luasnja tidak sampai 1/6 dari luas 
seluruh Pakistan. 

Apa lagi apabila kita mengingat, 
bahwa Pakistan Timur, bagiap ke- 
tjil dari negara Pakistan ini, meru- 
pekan pusat produksi gandja (serat 
goni) dunia dan mendjadi penghasil 
devisen penting bagi seluruh Pakis- 
tan. Menurut, pandangan Pakistan 
Timur, keuntungan? ig diperoleh 
dari pendjualan goni itu dibagi2nja 
tidak seimbang dengan bagian jg di 
hasilkan oleh Pakistan Timur untuk 
memperoleh devisen. Keadaan demi 
kian ini, kata harian tadi, menjebab 
kan bahwa ,ladang Pakistan Timur 
sudah mentjapai saatnja untuk di 
panen oleh kaum Komunis”. 

Dalam pemilihan jl., Liga Mus- 
lim dikalahkan oleh. Front Persatu- 
an. Front Persatuan meluntjurkan 
sebuah program jg terdiri dari 21 
pasal, diantaranja banjak ig melipu 
ti ..slogan-slogan Komunis dan ga- 
ris2 jg ditempuh kaum Komunis”. 

Achirnja harian tadi menjatakan, 
bahwa Amerika Serikat sadar akan 
kesulitan2 jg dihadapi Pakistan. 
,Amerika Serikat harus memberi- 
kan semangat "kepada pemerintah 
Pakistan, untuk mengatasi kesuli- 
tan2 tadi, supaja Pakistan bisa men 
djadi . negara jg makmur dan ku- 

memblokir tindakan2 tegas terha kuh, baik dipandang dari sudut eko 
dap ,,pengaruh Komunis jang nomi maupun politik”. (Antara). 
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— SEMARANG 
   

   
      

    

EXHIBITION DNG. BEA 
Rp. 34. Pa 

Kalau diban      

   

            

SEMARANG SINGKAT 
.. jk : 

“— Menurut keterangan Wali 
'Kota Semarang, soal pindjaman 

Juang sepesar Rp. 12.5 djuta jang 
an oleh Pemerin 

  

    

sampai kini belum dite- 
ding dengan negara2 |! na, Tetapi dikeluarkannja uang 

lain, maka seni-foto dikalangan ma-|tsb. banja menunggu waktu sa- 
sjarakat Indonesia masih belum| dja. Uang tersebut termasuk pula 
mendapat perhaiiik, sehepnihagh di 

dd 5 na 

Djerman 

harapkan. Pameran seni-foto 
geri2 Inggris, Nederland, 
dan Amerika senantiasa 
perhatian jg besar, hingg: 
pengundjungnja mentjapai angk 
buan, demikian a.l. keterangan diberikan oleh wakil setang 
Semarang Photo Exhib 

menjelenggarakan. 
meran seni-foto pada tgl. 5, 

      

  1954 jg akan 

      

6 dan 

    

  

uang sebesar Rp. 610.000,— un- 
tuk perluasan pengaliran air mi- 
um jang rentjananja sudah dise- 
udjui oleh Pemerintah Pusat. 

| — Menurut kalangan Panitia 
nilih Djateng, kesulitan2 telah 

ilami oleh Panitia Pendaftar di- 
beberapa daerah di Djawa Te- 
La disebabkan kurangnja djum 

     
     

   
     

    
    

    

ah kartu pendaftar. Ini disebab- 
7 Djuni 1954, bertempat di gg kan, karena laporan mengenai 
Stadstuin Semarang. — -  djumblah penduduk seperti di 
Untuk mentjapai mutu jg lebih Kabupaten Rembang dilakukan 

'inggi dan menarik perhatia 
kepada seni-foto, maka 
ratus seni-foto jg tergabung d 
perhimpunan2 seni-foto selalu b: 
usaha untuk meluaskan 
an foto dan salah satu "1 
jg dianggap paling baik, ja 
lenggarakan Pameran 

        
Dalam hubungan ini, maka Sema- 
rang Photo Club dalam tahun ini 
akan  menjelenggarakan pameran 
itu, disamping pula awt nga 
ineran alat2 dan pesawat2  pemo- 
rret (foto-beurs). Foto beurs ini ba- 
ru kali ini oleh Semarang diseleng- 

  

     
   
    

x dalam th. 1951, 
- blah penduduk jang berhak me- | 

- milih dalam tempo 2 th. mendja- 
tambah. Berkenaan dengan itu, 

sehingga djum- 

'baru2 ini Patih d/p Kantor Gu- 
: pa jang ditugaskan mendja- 

sekertaris Panitia Pemilih 
' Diateng bertolak ke Djakarta. Pe 
njetakan kartu lagi sudah agak la 
ma dimulai dan diduga semua 
mentjapai djumblah 70. djuta. Me 
ngenai kesulitan jang dihadapi 
oleh Panitia Pendaftar umpama- 
nja atas diri orang2 ,,Samin” di 
Pati dikatakan, bahwa kesulitan? 

garakan setelah perang-dunia 1I dan tadi berkat activiteitnja Panitia 
dianggap Kaming onta «had ang Pendaftar dan Djvt. Penerangan 
penggemar foto. Mereka akan da- 
pat melihat camera2 dan alat2 foto 
ig terbaik dari pelbagai paberik jc 
tersohor di dunia. Disamping itu, 
Smg. Photo Club-akan menerbitkar 
buku mengenai fotografie jg berben 
tuk buku tahunan berisi aneka war 
na tentang seni foto serta didjua' 
dengan . harga . detail: Rp  10,—. 
Achirnja ditegaskan, bahwa untuk 
dapat mempersatukan dan usaha2 
dari perhimpunan2 seni-foto di selu 
ruh Indonesia, maka Semarang Pho 
to Club mengambil initiatief dan 
mengundang perhimpunan2 itu utk. 
mengirim wakilnja untuk dapat me 
rundingkan — tentang pembentukan 
Gabungan Perhimpunan  Seni-Foto 
Seluruh Indonesia dan menjaksikan 
pula Semarang Photo Club Exhibi- 
tion 1954 jg mentjapai mutu inter- 

Nasional dengan beaja untuk semua 
itu Ik. Rp 34.000,— 

Rp. 51.009,— UNTUK KURSUS 
TRINEKA” .. 

t 

| 
Oleh Direkiuraat Kepend'araan 

daerah Semarang tidak lama lagi 
akan dibuka 3 matjam kursus (tri 
neka) jalah Pertanian, Penajah tan 
Gan Pertukangan kaju daiam Ru 
mah pendiara di M'aten. Ms no2 

setempat dapat diatasi, hingga me 
reka tidak menolak lagi untuk 
memberikan tjap djempol dls. di- 
atas kartu pendaftar. Pada umum 
nja dapat dikatakan, bahwa dia- 
lannja pendaftaran ada lantijar 
dan memuaskan. Dikira2kan, bah 
wa pendaftaran tadi akan selesai 
pada achir bulan Djuni jad. 

— Pada tgl. 6 dan 7 Djuri 1954, 
Jajasan 17 Agustus akan mengada 
kan persiaran dengan motorbo»i di 
pengairan Semarang untuk melihat 
kapal2 jang berlabuh di pe'abuhan 
Semarang utk. lamanja Ik. 2 diam. 
Beaa untuk orang tua Rp. 19—, 
sedangkan kanak? separo. Persiaran 
tadi dimulai pada djam 9 pagi sam 
pai sore hari dan tempat keberanz 
katann'a didekat menara api di Ka 
libaru-barat. Untuk para peminat da 
ri luar kota, mulai hari ini kartjis 
(iapat dibeli digedung Papak, kamar 
no. 31 pada sdr. Soemardi. 

— Pada tgl. 28 malam dirumah 
nja R. dan B. W. desa Botongan, 
Tuntang telah didatangi 4 orang 
bersendjata pistol dan memakai ba 
ret kuning. Dengan djalan mengge 
dor pintu. maka rumah tsb. lalu di 
buka. Achirnja pendapat tadi berha 

  

& 

Bupati Sumardjito Dian- 

Gara2 Pidato Seorarg Gadis Jg Merasa Pen 
djelmaan 17 Pahlawan Revolusi 

(Oleh : Pembantu 

ini, pengandjur olitik 
nja dari orang2 je 

bantu kia di 

dan la'n2 bahasa dengan fasihnja. 
Tes 

SiapaUn'ung? slapaUn'ung: 
...Menurut penarikan undian un- 
tuk Dana Bantuan nomor2 selan- 
djutnja jang beruntung adalah se- 
bagu berikut: A0 

Rp. 25.000 2916567 (Djokja), 
231574 (Bandjarma- 
sin), 371058 (Medan) 

Rp. 10.000 187310, 137066, 
307617, 405860, 
140691, 

5 387287 
82027, 131579, 

125296, 224017. 
Rp. 5.000 70252, 333842, 

124082, 394395, 
269560, 270032, 
37675, 201223 

14157, 348351, 130079, 186014 
203044, 319658, 143139, 195175 
227270, 359187. 103938. 

RAPAT UMUM ANGGOTA 
: Ko Hao W. 
Dalam rapat anggauta ” umum 

Tiong Hoa I Wan jg berlangsung 
3!2 djam lamanja dengan dipimpin 
oleh ketua sdr. The Sien Tjo pada 
hari Minggu antara lain dibentang- 
kan pelbagai soal jg bertalian dgn. 
kemadjuannja Rumah Sakit tsb. Se- 
telah dibitjarakan pelbagai soal jg 
dirasakan “gandjil untuk rumah sa- 
kit tsb, kemudian diharapkan pula   

kursus “akan di-ikuti oleh 30 sil merampas uang dan barang2 2 
orang hukuman jang berpend dik-j orang tadi seharga Ik. Rp. 2165.-. 

an Sekolah Rakiat. lamon'a satu | ALAL BIHALAI 
thn: seluruhnja, dan Setelah mere: . g 
ka itu bebas dari hukuman akeni ma D'v. P. D ponegoro, Ketua 
dim'ntakan kepada instans2 serem DPRDS Prop. Diawa Tengal, dan 
pat jang bersangkutan agar mere Kepala Potisi Prop. Djawa 
ka itu bisa memperoleh kesempat  nsah. kesemuanja beserta Nionieh, 

“an mendapat funksi tertentu da- pada hari D'um'ay tgl. 4 D'uni an 
tara d'am 20.00 — 22.00 berseda 

Alal B'halal untuk 
Rp. 'um-m. dcedung DPR Kotabesar, 

d Ba'aikota Semarang. 

lam masjarakat. Untuk ke-3 ma- 
tjam kursus tsb. oleh jang berwa- ' m:ner ma 
diib telah dsediakan bra'a 
51.000,— (Antara) 

Smankatage1505 

  

menghaturkan: Selamat Hari Raya Idulfitri. 
1 Sjawal 1885 

MENGUTJAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 

(TAHUN 1373 H | 

KEPADA SEGENAP PENDUDUK 

DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA 

        

  

p 
| 

s » Minal Aidin Wal Faizine | 

Surakarta, 2 Djuni 1954. 

wati KOTA/KEPALA DAERAH 

Ana dan 

DEWAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BESAR | 

2 SURAKARTA | 

  

  

Toko Kota Intan 
Mengutjapkan selamat Hari Raja Idul-fitri tahun 1373. 

na 

4 Ta 

MENJAMBUT HARI RAYA IDULFITRI 

PETUDUNGAN 67 — Tilp. 2197/1667 — SEMARANG 
—... BERDAGANG : HASIL BUMI 

  

  

Gubernur Diawa Tengah. P2ng 

te 

Menerima murid-murid baru untuk 
S5. M. P. "g, M. A. ,Ardjuna" 

|. S.M. P. (bag. Pagi dan bag. Siang). KI. 1: KI. Hj KI. HI A/B. 
20. 5, M.A. (bag. B dan C) KI. 1 dan KI. IH. 

: PENDAFTARAN : Tiap2 hari di Djalan Baru Pekunden No. 1. 

    

    

SEMARANG. 

  

  

HARI RAJA TANGGAL 2 DAN 3 DJUNI 1954 
DIADAKAN PERTUNDJUKAN SIANG 

—.DIAM 10 PAGI, 19 

  
Cg : Lengan 

an 

supaja rumah sakit itu menjediakan 
& tempat untuk golongan kaum mis 
kin. Hal ini dianggap perlu, agar da 
pat melaksanakan tjita2 jg semula 
dikandung untuk mendirikan rumah 
sakit tsb. Oleh ketua dan anggauta 
pengurus lainnja, hal ini akan diper 
hatikan. Mengenai pembentukan pe 
ngurus baru ternjata, setelah diada- 
kan pemungutan suara pengurus la- 
ma tetap pegang pimpinan untux 
tempo jg ditentukan. Rapat anggau 
ta tadi dihadliri oleh 16 anggauta. 
Pengurus baru terdiri dari sdr.2: 
The Sien Tjo, ketua dengan di ban 
tu Tan Siauw Bo, Ong Tiang Hwat, 
nj. Chung Kim Jan, Go Ing Tjwan, 
Lie Boen Lim, Liauw Siang Joen, 
Ong Ping Tjoan, Tan Tjien Lien, 
sedangkan Badan Penasehat terdiri 
dari: dr. Gan Sing Bie, dr. M. Per- 
madi, dr.'Lie Giok Lien dan dr. R. 
Soeparto Setjodihardjo. 
5 TH BERDIRI BERUNTUNG 

2 DJUTA LEBIH, 
Dalam kererangann,a dihadapan 

para pesero, penjimpan2 giro dan 
undangan umum lainnja, Mr. Gu- 
muljo  Wrek-oatmodjo d:rektur 
"Bank Timur' di Semarang jang me 
rajakan 5 tahun berdirinja perusa- 
baan itu hari Minggu menjatakan, 
bahwa selama - 3. tahun buku jang 
achir2 ini perusahaannja teah men 
tjatat keuntungan sedjumlah Rp. 
355.000,-. jebih. Tahun pertama ru 
gi sebesar Rp. 26.800.-. 

Dikatakan, bahwa pendirian di- 
mulai dengan modal Rp. 400.000,- 
dan ka'au selama ini bisa memper- 
Oleh keuntungan itu soalnja kejuali 
berkat keuletan para pegawai jang 
tahan menderita d/uga para pimpi- 
nan jang s#alu mendasarkan renjja 
na pada perhitungan2 jang tadjam 

Sia jang mempun,ai sifat mening- 
kat itu. Selandjutnja dikemukakan 
adanja rentjana Bank Timur dima- 
sa depan jang berhasrat memban- 
lu Ijlez negara sebagai tertulis da" 
lam pasal 36 s,at 2 dari Undang2 
poxok Bank Negara jaah jang me 
njatakan bahwa pekerdjaan2 Bank 
Indenesia dilapangan komersial da- 
lara waktu se-ingkat2nja harus dise 
rahkan kepada Bank? partikelir. 
asa'kan memenuhi sjarat2 objektif 
dan materiil, 

DEPOK 42 
SEMARANG. 

BESSA II MX 3.5 Heliar. 
BESSA 1 PRONTOR SV. 3. 

    

BARUSAN TRIMA 

  

SEBAGAIMANA PERNAH kita kabarkan baru2 ini setjara 
singkat dalam ruang ,,Aneh Tapi Njata”, bahwa didesa Susukan 

ik. 3 km dari Ungaran (Semarang) terdapat seorang gadis jang 
pada saat2 tertentu suka menjebut2 « mp 

ztau, komendan bar'san ini dll. tetapi semua- 
jang telah gugur. Dalam hubungan dengan itu lebih 

diauh Pembantu kta menuls sesuatu peristwa jang boleh 
menggelikan jang ditimbulkan oleh gadis itu. Untuk djelasnja, Pem- 

3 Ungaran Ieb h dahulu akau memperkenalkan s apakah 
gadis itu sbb: Gadis tsb. jang baru berus'a 14 t-hun namanja Sdg. 
2 Na rendah aa belum eren terdian em eprgan 
polt'k, tetapi pada saat2 tertentu suka menjebut n-ma2 pem mp2 
partai, bahkan kadang2 djuga berb'tjara bahasz Inggris, Belanda 

111148, nita itu, menurut gadis tsb. katania, 

“Imengpadja dan lain2 orang jang da 

| manja R. M. Muso telah masuk 

dan  menjesuaikannja -dengan ten-' M : densi perkembangan bangsa Indone| Dium'at Kliwon dan nanti akan di 

- P 6 si S : : # : . 

Djual FOTO TOESTEL merk terkenal : 
ROLLEICORD Model III. 

Dan djual ALAT2 FOTO harga pantas. 

hat Batuk ,bitosin" 
Untuk Anak2 dan orang dewasa, 

Bisa dapat beli di: Toko2 obat, Warung dan Toko Djamu. 

KAIN PLASTIC matjem2 kleur & kembang. Kain imitatie- 
leer. SUN VISOR plastic biru & hidjau. Tiang bendera pake 
lampu. ACCU'S. Onderdelen kreta Europa dil. 

Toko ,Selecta" 
Bodjong 80 — Telp. 594 — Semarang, 

  

Kita Di Ungaran) 

dirinja sebagai pem mp'n parta' 

perist'wa jang boleh d'kata- 

» Sepandjang keterangan, gadis itu 
katanja telah .,kemasukan sukma” 
dari 17 pahiwan2 korban rerolnsi. 
Diantara mereka katania ada 5 pah 
lawan wan'ta. Mengenai — nama? 
pahlawan itu umum tklak — banjak 
jang mengenal, karena nama? jang 
disebutkan oleh gadis tsb. katanja 
nama2 samaran jaitu: R.M.  Muso, 
Haiye, Hfi, Handrux. Heiyug, 
Hair, Heizen, Sion, Ymuchtier. Su 
gijono, Mardjuki. Hav, Ilivia, Phili 
pina, Sutinah, Sies dan Sitr- Fato 
nah. Mengenai lima panlawan wa 

    

“mereka jang gugur dalan: pertempu 
ran di Surabaja Jari ,,barisan Sri 
kandi.” 

| Keistimewaan pidaton'1 Sdg. apa 
bila ia kebetulan ,.kemasukan suk 

ima” pahlawan2 itu, telah — banjak 
jang menjaksikan. Tidak sadja disak 
sikan oleh para tetangganja, tetapi 
djuga oleh f'hak Kepolisian, Pa 

'tang dari luar daerah desa Susukan. 
Suatu peristiwa jang boleh dikata 

menggelikan, jaitu ketika baru? ini 
Bupati Sumardjito menindjau didesa 
Sasukan. Sebagaimana biasanja da- 
lam penindjauan itu Bupati tentu 
mengadakan pertemuan dengan Pa- 
mong Desa dan rakjat didesa itu ber 
tempat di Kelurahan. Sebelum per- 
temuan itu dimulai, gadis Sdg. jang 
kebetulan kemasukan  suksmanja 
Haiyu mengharapkan, agar pertemu- 
an disingkat sadja, sebab ,,suksma” 
dari R.M. Muso akan mengadakan 
sambutan terutama akan ditudjukan 

kepada Sumardjito (Bupati). Dalam 
pada itu pertemuan dilangsungkan 
dengan lantjar. Setelah Bupati Su- 
mardjito selesai memberikan wedja- 
ngan2 seperlunja, pertemuan segera 
dibubarkan dengan tidak melalui 
pimpinan pertemuan, jang biasanja 
dipegang oleh Kepala Desa itu. 

Saay fiu diuga, Sbg. terus ber- 
dir d' tas medi. Ruva2nja suk- 

alas drimja Sdg. Dengan semangat 
berav 2 Sdg. terus berp'dato, a.l. 
membertangkon kedudukannja p:- 
ra pemtn2 ng. Dalam 
pada 'tu Sdg. lalu menierang de- 
ngan kata2 pada Sumardjto (Bu- 
»veti). Antsra Isin Sdg. berkata 
cbh: ,Srmardfto dergan saja da- 
hulu adalah teman dan sekarang 
fetin femam, Tet:oi isi sebenarnja 
adalah lawan. Maka kalau segala 
isi hatinja tidak mau merobah de 
rean baik, awas. Pada th. 1956 
hila 2da 2k'bat diangan meniesal. 
koreng cojs akan menosdakan se- 
rangan jang sebesar2nja”. Sampai 
@sir Bunati Sumarijito kemud'an 
meninggalkan ruangan itu, dan 
.Gengan senjum beliau naik ke mo 
bilnja. 

Setelah Bupati Sumardjito mening 
galkan ruangan. para hadiirin pada 
pertemuan itu belum bubar semua. : 

Gad's Sdg. kemudian sedar sebagai 
manusia biasa. Tetapi sesaat kemu 

dian, kembali lagi sukma Haiyu ma 
suk kedalam dirinja Sdg., dan de 
ngan tjepat ia berpidato lagi sbb: 

sekarang ini, atau siapa jang merasa 
takut dkan kemarahannja ,,R. M. 
Muso”, datanglah nanti pada hari 

beri pendjelasan2”. Dikatakar seian 
d/utnja, bahwa sesudah hari tsb., ia 
hendak pindah ke Solo. Dipesankan 
oleh Sdg. apabila sewaktu2 pendu 
duk desa Susukan dan  sekitarnja 
mempunjai keperluan jang penting 
dapat datang ke padanja, dan diar 
diurkan agar tempat dimaaa para 
pahlawan gugur dan tempat? pzma 
kamannja selalu dipeliharg sebaik? 
ria. Setelah itu pertemuan tsb. bu 

'bar dengan sendirinja. Demikian 
“tuks Pembantu kita dari Ungaran. 

  
na 

1 SIANG dan 
MALAM. 

— PERKEO I PRONTO 
5. PERKEO I PRONTOR SV. 

  

       

    

  

  

  Selamat Hari Raja Idul-fitri 1 Sjawal 1373 

Persh, Tenun ABDULRACHMAN SUNGKAR 
Josodipuran — Solo. 

ama 

    

  

| Negara Is- 
lam Otonom 
DituntutPembentukan- 

nja Diperbatasan 
| Birma-Pakistan 

HARIAN berbahasa ingper's di 
(R agoun ,,Nat om? pada hari Sab- 

«& Imewsitakan bahwa pemimpin 
Majeh d Cassm, jang. mengaaa- 
kan fndakaniindakan kekerasan 
d Arakan Barat Laut d.perbata- 
san Burma Pakistan, bermaksud 
menuntut kepada pemenniah Bur- 
M1 Suatu negara islam jang oto- 
nom” di Arakan Barat Laut, Da- 
Jam mengutp berita2 jang sampai 
dari markas-besar Cassm di. 
Maungdaw harian tsb., selandjut- 
nja mergatakan bahwa menurut 
tuntu.an Cassm itu negara oio- 
acm tadi meliputi daerah seluas 
kira2 4000 mi persegi d sebelah 
Barat sungai Mayu dan sunga' Ka- 
lapaz n, dan termasuk kota-kota | 
Maurgdaw, Buthidaung dan seba- 
gian besar dari kota Rat!odaung. " 

Menurut perkiraan dalam kota 
Maungdawadan Buthidaung  terda 
pat 350.000 orang penduduk jang 
beragama Islam. Menurut  bertta2 
tadi, maka sebagai penghargaan me 
yjelundupkan beras dari Burmi-ke 
Pakistan Timur Cassim telah menda 
pat sedjumlah sendjata dari pend 
dIuk Pakistan Timur. Tindakan? ke 
kerasan jang selama 7 tahun belaka 
ngan ini telah dilakukan oleh pengi 
kut2 Cassim didaerah tadi pada sua 
.U waktu pernah dapat  dibsrantas 
uleh pasukan? pemerintah Burma. 
tetapi ketika kaum Karen mulai 

memberontak 5 tahur jang lalu pe 
merintah Burma terpaksa menarik 
mundur dari Arakan semua pasukan 
pasukannja. Tetapi dalam pada 1:4 

didapat kabar di Ranggon, bahwa 
pemerintah Burma mungkin. akan 

melunt/urkan gerakan militer setja 
ra besar?an terhadap pengikut? Cas 
sim seperti gerakan jang telah dilun 
tjurkan terhadap kesatuan? Kuomin 
tang di negara bagian Shan. 

' telah  dipetjahkan 
“Zatopek lebih diauh U.P. kabar 

  5 ORANG DIGIGIT ANDJING 
GILA. 

Pada hari Djum'at sore “kira2 
djam 4 telah terdjadi suatu peristi- 
wa jg menggemparkan ja'ni dengan 

berturut-turut telah digigit oleh an- 
djing gila tiga orang dewasa dan 
dua anak2 jg sedang berdjalan atau 
berada di Djalan Pendjara dan Dja 

  

    
ZATOPEK AKAN PETJAH- 

KAN 6 REKOR |. 
DUNIA. 5 

Menjambung berita mengenai 
rekor baru lari 5000 meter jang 

oleh Emi) 

kan dari Paris bahwa hari Senin 
tjstatan waktu Zatovek telah di 
sjahka'r. Seperti telah d'kabar 
kan tjatatan waktu Zatopek un- 
tuk rekor 5000 meter adalah 13 
menit, 57,2 detik. Sementeza itu 
U.P. kabarkan bahwa Zatopek 
akan petiahkan 6 rekor dunia, 
faitu untuk lari djarak 5000 
meter, 10.000 meter, 20.000 
meter, 25,000 meter, 30.000 
meter lari selama 1 djam. 
SIN YNIT SHE DIUARA SHE 

YOU CUB Di SURABAJA. 
Kesudahan pertandingan? basket- 

ball ig diadakan di Surabaja pada 
tel, 28 s/d 30 Mei jl. untuk merebut 
She You Cup sbb: Sin You Smg. — 
La You Surabaja 80—16: Sin You 
— Djiauw You, B'itar 74—31: Sin 

You — Ay You Surabaja 31—31. 
Dengan angka2 jg lebih unggul. ma 
ka Sin You She Smg. mendjadi djua 

  

|ra, dan menerima piala ig tersedia. 
KHONG KAUW HWEE. 

Atjara pertemuan jg diadakan 
oleh Pegujuban Khong Kauw Hwee. 
Semarang bertempat di Gg. Lom- 
bok dalam bulan Djuni ini sbb.: 
tgl. 6-6: Soal tanjadjawab dipimpin 
oleh Sdr. Lie Ping Lien: tgl. 13: 
tieramah tentang ,,Setiap hari mem 
baharui kelakuan oleh Sdr. Hoo 
Giok Lan dan Adjaran lama diberi 
arti baru oleh Sdr. Lie Ping An: 
tgl. 20: tjeramah tentang Tjaranja 
orang melarat dan orang mampu 
mengerdjakan kebedjikan oleh Sdr. 
Lie Pmg Lien. 

Porsonelic. 
PT AT ATU 
MR. RAZIF BERANGKAT 

TGL 11 DJUNI. 
Mr. Razif jg Sabtu pagi telah di 

lantik sebagai Duta Luar Biasa dan 
Menteri Berkuasa Penuh untuk Ke- 
radjaan Belgia dan Luxemburg me- 
nerangkan pada Antara, bahwa ia 
akan berangkat keposnja jg baru 
itu pada tgl. 11 Djuni jg akan da- 
tang dengan kapal ,.Oranje”. Sebe- 
lum. “berangkat ke Belgia ia akan 
mengundjungi Surabaja. — Makasar, 
Medan dan lain?2nja. Menurut Mr. 

  

Perkara Sidik Dan Mr. 
Kasman Ditangan D.A. 
Peristiwa Drs. Hartono Akan Diseli- 

diki Dari Luar Negeri Djuga 
 DAKI DJAKSA Agung Muda Abdul Muthalb Moro ,,Antz- 

1.” mendapat keterangan, bahwa perst'wa mengenai Mr, Kasman 
£ ngod.medjo dan Sid.k Kertapat', kini sudah ada dtangan Kedisk- 
Saan Agung, jang sekarang sedang mempeladjari proces-verbal ke- 
dua orang itu tang sudah disampa kan olkh Dj:ksa Setempat di 
Ambon dan Bandung. Mengenai so21 Mr. Kasman lebih diauh di 
tirangkan. bahwa kalau masih dianggap perlu, terhadap Mr. Kas- 
man masih akan dilakukan lagi pemerksaan landiutan di Djakar- 
ta, tetapi hal itu sepenuhnja tergantung pada proses-verbal jang 
telah dibuat oleh Diaksa Setemp t dan jang kin' sedang dipeladjari 
oleh Kedj-ksaan Agung itu 

1 Ef 

orang-orang jang diperlukan ketera 
ngan2nja diluar negeri, “ dilakukan 
dengan bantuan dan “ perantaraan 
perwakilan2 R.I.» tempat-tempatnja 

dan dinegara-negara mana pemerik 
saan itu akan dilakukan, belum da 
pat diterangkan oleh Djaksa Agung 

Sementara itu Djaksa Agung Mu 
Ia Abdul Muthalib Moro belum ber 
sed'a memberikan keterangan2 dar 

mendjawab pertanjaan2 lebih djanh 

mengenai diri Sidik Kertapati, ke 
ijuali mengatakan, bahwa «ndakan 
penahanan “atas diri Sidik Kertapa Muda. 

i jang hingga kini masih terus ber Sementara itu lebih djauh dalam 
aku, dilakukan dengan sarat? jang hubungan ini diterangkan, . bahwa 

neringankan baginja. 
Sebagaimana “diketahui, nembua 

lan proses-verbal atas diri Mr. Kas 
man dilakukan, berhubung dengan 

pidato2 jang diutjapkannja di Am 
son baru2 ini, sedangkan proses-ver. 

bal atas diri Sidik Kertapati dilaku 
kan atas tuduhan mempunjai hubu 
ngan .dengan gerombolan bersenuja 
ta , Bambu-Runtjing”. 

Seterusnja  Djaksa Agung Muda 

peristiwa. Drs. Hirteno adalah ter- 
masuk diantara soal2 jang memerlu- 

Kan pemeriksaan teliti dan sedemi- 
Kian rupa-untuk dapat membikin te- 
rang seluruh persoalannja. 

Perlu diterangkan, bahwa. bekas 
kepala Djawatan Pharmasi itu telah 

ditahan, sedjak beberapa bulan jang 

'alu,. kedudukannja di . Djawatan 
iPharmasi atas keputusan Kemente- 
rian Kesehatan, - kini digantikan 

Abdul Muthalib Moro. atas perta- oleh Dr. Meh. Ali Hanafiah. (An- 
njaan menerarigkan kepada Antara, tawa). 
bahwa kini pemerintah telah menun- 2 
djuk dan menetapkan. seorang jang ! " . 
akan ditugaskan untuk melakukan | 
pemeriksaan atau mendengar kete- 

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

rangan2 dari sedjumlah orang diluar 
negeri dalam hubungan dengan per- 
istiwa Drs. Hartono, bekas kepala 

Djawatan  Pharmasi Kementerian 
Kesehatan, jang sebagaimana  ditu- 
duh tersangkut dalam soal ketjura- 
ngan mengenai djumlah besar Obat2-| 
an atas kerugian negara. 3 

Siapa orang jang akan ditugaskan 
melakukan pemeriksaan - diluar ne- 

    
Semarang 5 Djuni 19544. 

Diam 06:10 Piano medley's: 05.40 
Lima Serangkai, 07.10 Anton Karas 
dan Mirko: 07.30 Anekawarna Keti- 

   

  

geri tu, Djaksa Agung Muda belum 
bersedia memberikan keterangana ke 
tjuali mengatakan bahwa nama dari 
orang itu dalam waktu singkat akan 
diumumkan. 

Keterangan? mereka di- 
anggap sanget pentirg. 

D'terangkan selandjutnja, bahwa 
oreng2 jang akan. diperiksa diluar 
negeri itu, dianggap sangat penting 
dan perlu sekali didengar  ketera 

Inta c ni carkas a : :, 
ngan2nja untuk menjelesaikan per | &. 07.45 Maria Zamora: 

muran: 12.05 — 12.15 — 13.40 — 
Gadon Seton: 17.05 Taman Kusu- 

ma: 17.40 Irama Seni Klasik: 18.15 
Barat Populer: 18.45 Njanjian Sajek 
ti: 19.30 Pantjaran Pelangi, “20.30 
Pantjaran Pelangi (landjutan): 21.15 

Dari Alam Prijangan: 22.20 Hida- 
ngan Malam: 23.00 Tutup. 

Surakarta S5 Djuni 1954. 

|. Djam 06.30 Pagi2 Meraju: 06.15 
(Ruangan Gerak Badan: 06.45 Felix, 
| Mendelssohn: 07.15 Suara Tino Ros 

12.05 Siang Razif, sebelum diangkat Konsol soalan mengenai diri Drs. Hartono: 

Siapa jang tidak puas atas keadaan” 

lan Gadejanlor. Oleh jg berwadjib 
dengan pertolongan beberapa orang 

segera dilakukan penangkapan  an- 
djing gila-itu jg terbukti milik salah 
seorang penduduk di Djalan Pendja 
ra djuga. Dalam observasi ternjata 
bahwa andjing itu memang mempu 
njai penjakit gila. Orang2 jg mendja ! 
di korban setelah diberi obat seper- 
lunja oleh dokter setempat kemudi- 
an dikirim ke Jogja. 

Berhubung dengan. peristiwa tsb 
nistjaja peraturan2 jg telah berlaku 
mengenai Undang2 . Andiing Gila 
(Hondsdolheidordonnant'e) akan le- 
bih .diperkeras.. ' Memang Pemerin- 
tah-Daerah Kota Salatiga beberapa 
waktu jl. telah mengeluarkan pera- 

turan dimana andjing2 ig berkelia- 
ran di djalan “diberi ratjun dengan 
»Strychniene”. 

Djenderal baru untuk Singapura. 
maka untuk sementara waktu peker 
Gjaan tersebut dipegang oleh Kon- 
sol Mamora. 

NAIK HADJI DENGAN 
PESAWAT TERBANG. 

Menurrt pengumuman Kevala 
Began Hedi Kementerisn Aga- 
ma. kepada diemaah hadji tahun 
'vd'beri kesemmnatan memaks' pe- 
wat? GIA, Oleh GIA @sediskn 
runa keperluan 'ni 5 buah pesawat 
Conyar 349. D'sebuikan pula da- 
bm rercumuman Hu. bahwa se- 
fm djemaah. hadj iang momver- 
runokan pesewot ferbane tersebut 
"—vnget bea'ra Rp. 6.000 oleh 
(SA. selain setoran sebznjak Rp. 
7:300.-— 

  

Salatiga — Suruh. 

Perusahaan Otobis »E.S.T.0.” 
“ Dijalan Solo 4 — Salatiga. Tilp. 63 

Djurusan : Salatiga 2 Bringin. 

Salatiga — Muntjul — Ambarawa. 

Menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 

  

Menghaturkan : 

Bag. Otobis : 
Menjediakan Otobis 
Untuk Pic-Nic, 

nyng 

    

SELAMAT HARI RAYA 'IDULFITRI 1885 

N. V. Prawira-Mulja 
JOGJAKARTA - MALIOBORO 43 — TELP. 668 

Bag. Motor Dealer : : 
Djual Mobil — Sepedamotor 

Onderdeei & Ban 
Bag. Perlengkapan. 

      

  

Apotheek ,,Dr. R.A.S, Sosrohadikoesoemo” 

Djalan Solo 62 — Salatiga. Tilp. 199 

Menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 

  Aan 

Apotheek ,,Dr. R.M. Wirasmo Partaningrat” 

Djalan Solo 6 — Salatiga. Tilp. 67 

Menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 

  

Minal Aidien Wal Faizien 
# 

Keluarga P.G.A.N. (Pendidikan Guru Agama Negeri) 

:sb. 
Pemeriksaan diluar negeri ini, de 

mikian Djaksa Agung Muda A.M. 
Moro lebih djauh, bukan sadja me 

ninta kebidjaksanaan dari orang jg. 

akan melakukan pemeriksaan itij 
etapi djuga ketjakapan serta sifat2 
keperfyaliah darl sipemeriksa, ('g. 
semuanja itu menurut A. Moro, 
akan drudji dan sangat diperhatikan 

oleh kalangan diluar negeri. 

Mempunjai hubungan sa- 
tu dgn. jang lain. 

Diaksa Agung Muda 'A- Muthali5 

Moro atas pertanjaan seAindjutntu 
merjatakan, bahwa pemeriksaan ig. 

telah dilakukan atas diri Drs. Har 

tono didalam negeri, mempunjai hu 
bungan dengan pemeriksaan 

akan dilakukan diluar negeri, dan 

pemeriksaan didalam negeri sampai 
kini masih terus berdjalan karena 

satu dengan “letnnja "masing-masing | 
mempuniai hubungan jang erat se 

kali. Diterangkan, bahwa dengan 

sendirinja pemeriksaan atas — diri 

jang | 

gembira, 12.45 Klenengan Gadon, 

13.45 Klenengan Gadon (landjutan), 
117.05 Rajuan Putri: 17.45 Varia Dja 
“wa Tengah: 17.55 Orkes Gesek: 
| 1815 Seni Karawitan, 19.15 Kontak 

dengan "Pendengar: 19.30 Pengasah 
|Fikiran, 20.30  Lagu2 Tionghoa, 
21.20 Malam Manasuka:, 22.15 Ma 
lam Manasuka (Jandjutan). 

Jogjakarta 5 Djuni 1954. 
Djam 06.10 Krontjong day Stam- 

bu!: 06.35 Riang Ringan gembiraz 
(07.15 Permainan Piano: 07.30 Nja- 
njian Piano::07.30 Njaniian Endi dit. 

07.45 Njanjiap Italia: 12.05 Samba 
| Arkentina: 12.45 Suara Sal Saulius: 
13.10 Konsert untuk Piano: 13.40 

Hidangan untuk melepas lelah: 14.15 
Nien dan Edi berdendang: 17.00 Sa 

rang Burung Kutilang 18.05 Hibu- 
|ran Sendja: 18.30 Tjatatan Dua Pe 
kan studio, 19.15 Bingkisan Malam, 
Minggu: 19.40 Lambaian Pulau Ma 
laku. 20.15 Puspa Suara: 21.15 Wa- 
jang Kulit semalam Suntuk: 22.19 
Wajang Kulit (landjutan): 05.30 Tu- 
up. 
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SALATIGA 
Peterongan Tengah 105 Dj. Setasiun No. 23 Dj. Tuntang No, 46 

DEMAK 
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DJEPARA 
Panggang Tengah 
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SEGENAP PENGURUS PUSAT/ 
TJABANG2NJA MENGHATURKAN 

SELAMA 
ROMBONGAN BARU utk. 

di SEMARANG PETERONGA 

mulai tg. 5 

IDULFITRI” : 
ADMINISTRASI (lesan) 
N TENGAH 105 — , 
SALATIGA DJ. TUNTANG 45 

Djuni 1954. 
PELADJAR BARU utk, MENGETIK tiap2 bulan 

Buku peladjaran: PANDAI MENGETIK diilid I, HI III 4 Rp. 3,50 

  

PENUNTUN ADMINISTRASI 
djilid I, HA, 5.— 

Il. ANGGUR, OBAT . KOLESOM. 

La Mt PTN 
MA AN en 

Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 

. Amat baik bagi lelaki/perempuan 
i8. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras peremprar 
tua dil. Penjakit kelemahan, Mi- 
Dum ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 

Tetap puas, kalau tetap pakai 

Terdapat di Toko2 

M
T
 

A
L
 
A
L
   
   

  

IMAMON x OBAT BLOEDDRUK JANG SANGAT BAIK 

» Harriman « 
SHOES U.S AA. 

di Semarang: Bodjong 8 telp. 1123. 

di Pekalongan: G. 5 No.13. 

Sa AL LL LL LA AA NT TE Te 

BR" Malin MAKAN GARAM A Su kran aka Pt 

SALATIGA — Dj. Mesdjid 12. 

Tilpun 31 

La Oa 2 aa 2 “aa 0S TS AMA ML 0 Sa TAS TA TS 3 0 ia, 0 

Selamat Hari Raja Idul Fitri 1373 

sepatu: 

2"
 

3 
A
A
 
L
L
 

   

  

hatan faedahnja. Baik untuk le- : Pe perempuan, tua atau : mu 
2. ANGGUR KOLESOM PO THay. Amat perlu bagi prempuan jang duduk perut, dan jang berba,tan lemah kepala suk i 

g r 1 a pusin sakit perut tumpah2, kaki bengkak dll. Sakit Ikmal dalam Ten bunting. Perlu diminumi sampai $(kup agar badan ibu tinggal sehat dan baji dalam kandungan lingga waras Maa 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. . Perlu diminum perempuan sesudah bersalin. agar tinggalnja dirah dalam badan mendjadi ber- sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- nambah air susu ibu, dan men.yakah : , : nafsu makan. perempuan iang sudah banjak bers kan. Terutama bagi 
ngat dipudjikan. 

4. ANGGUR OBAT RHEBUMATIEK, Ini An , 1 dibikin menurut resep jang sudah berietatian PN Je gn kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur de ai ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk semb ia segala rupa penjakit rheumatiek (longsiep atau Entjok) “batik, dit lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah Jama' atau hut baru. Sesudah minum 3 botol tent Tha Ha € botol SEMBUH Baana to 1: nanti kelihatan mandjurnja dan 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia.   Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja, 
Agen: ,TEK SING TONG?, Semarang, 
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F5 
“memberikan hasil jang 

“kan, oleh karena memang dalam ke 
| njataannja kes. kita dalam keuletan 

: 
   

    

2 

  

se 

  

     

“tidak bisa mengatasi atlit2 dari Dis 
pang misalnja, jang sudah bertahun 
tahun meradja-lela - dalam 
“Olahraga. Satu?nja harapan 
“ma sepakbola ternjata djuga tidak 

  

“masih dibawah pemain? Taiwan, jg 
“dalam hal itu Maladi djuga pernah 
“mengemukakan pada pers bahwa si! 
val jang paling berbahaja dalam se 
pakbola. 

| 

kekurangan keuletan, 
dan ketekunan dafam pelbagai- yjaf 
bang olahraga. Itulah mengapa kita 
dalam beberapa nomor pertanding 
an Asian Games ke II terpaksa hz 
rus mengalami kekalahan, demikian 
keterangan jang diberikan oleh Seri 
kretaris KOI Maladi. Bahkan sedjak || 
dari rumah kita sudah dapat mem 
bajangkan, bahwa dalam menghada 
pi pertandingan2 atletik kita pasti | 

nai dengan siapa kes. kita itu mes 
ti bertanding ternjata kes. kita men : 
Gapatkan lawan? jang berat sepertif 
India dan Djepang,- jang sebagaimaf 
na diketahui masuk dalam roep 
jang sama. Sedjak mulai betanding 
kes. Indonesia sudah harus. mengha |! 

isap dikemukakan. mereka toh me- 

Jaag Kuran 
Kealetaa Djasmani Olanragawan2 

  

    

      

  

Masih Kurang Ket 
haa2 Ki 

LAPORAN DARI 
ke Asian Games ke II | 

but diber.kan da lagi, karena -. Hun sebuah pertemuan pers dimana hadlir pimpinan terkemuka dari Ta Ba An Tan, era KOf antaranja Dr. Hat m, Maladi dan Mr. Kosasih. Laporan di- | le! aa Pn da Ma 0. ber.kan h.ngga detail, distensil ebanjak 48 halaman, dan diser- | ana dag diam 33 kota, D tai beberapa keterangan antara Ikin sebagai ber.kut: Sea Gp gi ud oleh pemerintah 

  

Dilam hal memjari pengalamar terutama pengalaman internasio pal ui atlit2 kita dianggap sangat Uu oleh karenanja Asun Ga ken ke 1, adalah Sa g Senen ig baik untuk mengirimkan merek: Ia Dan Menteri PPK Moh. amin djuga menganggap agar peng nansa Att ka 
Games Ji itu. dapat m 
sumber pengalaman jai 
dapat disebarkan keseluru 
sok Indonesia. “ in Bukan hanja Menteri PPK. bah- kan Menteri Luar Negeri Sunarjo djuga menganggap bahwa pengiri Man mereka seoanjak2nja itu da- pat menebarkan rasa persaudara- an dari bangsa Indonesia dan bang sa2 jamnja jang mereka djumpai dal m pertemuan Asian Games, | demikian Dr. Halim ketika men- 

    

diawab apakah pengiriman se- | djumlah rombongan jg besar ke- As.-en Games itu dapat divertang- gung djawabkan apa tidak. - 

  

Selandjutnja ,Dr. Halim ne djelas 
kan, bahwa pengalaman mengikuti pertandingan? internasional baik di 
Olvmpiade, pertandingan atletik dif 
Alexandriafdan '2 kali “dalam Asian 
Gomes bukan berarti, bahwa penga laman2 jang kita peroleh dar: per 
kandingan itu sudah tjukup untuk 
mendjamin kemenangan kita dalam 
pertandingan di Asian Games jang 
baru lalu, tetapi djustra  djumlah 
kemenangan jang diperoleh adit? 
kita sudahlah memadai. Sudah cz | 
Tang tentu keketjewaan “masih adu 
pada kita, bahwa kita belum dapa: 
memperoleh kedjuaraan dalam pel bagai pertandingan olahraga, tetapi 
hal ini hendaklah kita dapat mene 
liti dari segi lain, segi kekua-an 
atlit2 kita sendiri. 

Kita perlukan keuletan, 
dan keteku- | 

nan. BEA 
Dalam men'ndjan semua kelema 

han jang ada pada atlit?kita jalah 
kesungguhan 

dunia 
teruta 

memmuas 

Waktu didjalankan undian menge 

dapi lawannja jang kuat, sedangkan 
Taiwan jang mendjadi djuara sepak | 
bola Asian Games II dalam groep/ 
n(a harus melawan lawan2 enteng 
seperti Pilipina dan Vietnam. Pada 
waktu melawan Pilipina, Taiwan da 
pat mengadjukan pemain tjadangan, 
itu berarti dapat menjampan 5 angf 
gota teamnja untuk dihadapkan Je 
ngan kes. Indonesia. Itulah segi? un 
dian jang djuga dapat memberikan 
kemungkinan sesuatu kes. dapat ka 
lah atau memang: : 

Sedang dipihak lain! kita harusj 
pula mengakui bahwa ,,harding” kes.t 

5 Berbedaj 
latihan2 jang diselenggara-| 

kita ternjata masih kurang. 
dengan 
kan oleh team2 terkemuka di Hong- 
kong maupun di Taiwan, maka ke- 
sebelasan2 di Indonesia ini hanja 
mempunjai kesempatan 20X berla- 
tih dalam setahunnja. Sedang mere- 
ka mempunjai kesempatan berlatih 
45 kali tiap tahunnja. Soal lain ia- 
lah ikut sertanja seorang 

gawang jang tangguh da 
djuga merupakan faktor 
nentukan. Sebab seorang pen 
gawang jang tangguh akan memi 
rikan kepertjajaan besar bagi bari 
san muka maupun belakang bagi sa- 
lah satu kesebelasan. Hal itu dapat 
dibuktikan dengan tour ke Asia dari 
kes. PSSI dengan pendja g 
v.d. Vin. Boleh. dikatakan, b 
keuletan v.d. Vin: maka dapat 
peroleh kemenangan2 jang demiki- 

   

        

     

    
    

   
   

  

    

  

an gemilang. . Dalam Tebakan Y "3 ikan He Maladi selandjutnja memberikan 
terangan, bahwa memang dalam ha 
ti ketjil pimpinan KOT djuga terda: 
pat harapan akan kemenangan i 
dan lebih-lebih masjarakat Indon 
sia, tetapi kenjatain telah" 
kan kepada kita 
lain, demikian Maladi. 1 

  

Kita kekurangan zeifdisi-|| 
pia.” Ta 

Kebanjakan atlit2, kita sangat 
mengangggap enteng tentang apa jg. 
dinamakan disiplin”. Atlit2 jang se- 
waktu di Indonesia dapat mendija-|| 
lankan disiplin dengan baik, setelah 
mereka tiba di Manila dalam ke-fl 
adaan jang lain, maka mulailah me 
reka itu mau melanggar beberapa | 

peraturan jang sudah ditentukan. Mi$ | 

salnja ada satu peraturan jang me- 
njatakan, bahwa sebelum bertanding 
atlit2 dilarang meninggalkan Asian | LN 
Village, tetapi dengan pelbagai ala- 

ninggalkannja. Dalam kekurangan 
nengenat zelf-disiplin "ini | 
kita perhatikan untuk masa selan- 
jutnja. 
Tentang sikap masih menggan-| ingkan dari beberapa atlit kita mi- 

lnja dengan peristiwa mengenai 

rang atlit apabila masuk  lapa- 
In pertandingan harus disertai de-| 
8 menurut per-| seorang coach, 

Memang Ada Atlit Kita | 

Haa pra penataan ment A 

an hal -ni Kom-e Olympiade Indonesia 
pada pers dengan a 

  

     

   
   

    

    
    

    
   

   
   
   
   

     

    

    

        

   

    
      
   

'Fajatakan, bahwasanja keuletan -da- 
1 |pat pula ditjapai dengan adanja per. 

- |tandingan jang didjalankan dengar 
1. 3 
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suatu hasil jangf 

   

wadjib | 

Maki ta 

g Zelfdisiplim | "8... 
Kita Memang | rimaan a Y 

| Makasar, Major Lai ai, 
pemeriksa: Asia Games 

kendaan pedalaman Sulawesi 4 Ka, ada hara an lebih besar lagi, karena 
maksud untuk da- 

    

perkenankan, ini berarti bahwa se- 

  

pemeriksaan tubuh banjak « 
tara mereka jang ,,dja 2 ae 

untuk memusatkan seluruh pen- 
didikan bagian atas Alri di Sura- 

1 ita tentang pene- 
rimaan anggota2 Alri, menurut 
keterangan Komandan Maritiem 

  

wang atlit haruslah zelfstandig da-) Yaja, sedangkan bagian rendahan lam segala pertandingan. " di Makasar untuk seluruh Indo- — Selandjutnja Maladi menerangkan, | Nesia. 5, 5 

  

dahwa masih banjak terdapat keku- 
Irangan kita baik didalam mentaa' 
maupun moraal, ataupun. keuletan 
iang dapat diperoleh dari kesunggu- | 
han dalam mendjalankan latihan2 
Dalam beberapa hal djuga dapat di 

Perdana Menteri Mesir. Gamal 
lol Nasser menerima undangan 

1 para. Perdana Menteri 

xan di Ca'ro kemarin. terus-menerus menurut rentjana aga . 
| Duta Besar Indonesia di 

|diangan sampai seorang atlit men-: 
djadi over-trained. Demikian ketera- 
ngan jang disampaikan kepada pers 
oleh Maladi. (Antara). 

  
dan Ceylon telah 
'dju ikut serta pula. 

Atas segala pernjataan turut berduka tjita dan semua bantuan 
Bapak2, Ibu2, Saudara2, P. P. O-D., P.3.B., GAMS dil. 
pada waktu wafatnja (di Ungaran) dan Pemakaman Djenazah- 
nja (di Prampalan Masaran Sragen) Mertua/ajah kami jang 
tertjinta : : . 

Raden Mas Ngabehi Hirjosastro- 
pada hari bulan 29/30-5-1954 dengan ini kami sekeluarga 
menghaturkan banjak2 terima kasih. — 

R. J. OEDIRAN HADIKOESOEMO dan 
Raden Aju pula semua keluarganja 

Ungaran - Semarang. Tana : 

MESIR BERSEDIA MENGHA- 
HADLIRI KONP. AFR.-ASIA. 

Abl 
In 

lonesia untuk menghadiri konperen | 
Afrika- 

(Asia jang akan «diadakan “di Djakar| 8 
3a.. demikian menurut UP diumum 

Cairo 
"menambahkan, bahwa India. Burma | 

menjatakan setu 

au 

3 3 
« 

“I-TUAN TERLALU SERING di- 
Iliputi perasaan tjemas dan timbul 
|rasa belas kasihan djika membatja 
berita2 dari medan perang Dien 
'Bien Phu. Pertempuran jang maha 
al hudjan peluru, seo' ah-olah 
rita2 itu me deritan orang 

  

    

    
   
    

    

   
   
   
   

       

   

    

    

        

Djururaway De Galard Terraube. 
jang baru sadja kena peluru atau 
mendengar tangis merintih? menje 
but kebesaran Tuhan dikala mere- 
ka sampai pada saat2 menghembus 
kan nafasnja jang penghabisan, Jah, 
"itulah perang. Mati atau hidup. Me- 
nang atau kalah. Tetapi, dalam per- 
istiwa Dien Bien Phu itu kali saja 
akan mentjoba mengad/ak tuan pa 
da soal2 jang mempunjai kissah 
tersendiri. Ada kalanja kissah jang 
terdjadi itu bermandikan air mata, 
tetapi tersel'p djuga soa'2 lain jang 
lutju, atau malah mungkin tidak 
masuk" akal atau beum pernah di- 
Chajalkan. 

Sedjak Dien Bien Phu terke- 
pung oleh Tentara  Rakjat Viet- 
mioh (L-R.V.) 56 hari lamanja 
dan sampai pada saat djatuhnja , 5 - . ' pada tg. 7 Mei jl., maka disam- ANN AAA RN .Iping nama De Castries muntjul 

3 | diuga nama Genevieve de Galard- Menghaturkan Selamat Hari Raja Idulfitri 1885 | Terraube. Mula2 Genevieye oleh 

' pada segenap para Langganan dan pemakai 

5 ALAT-ALAT TULIS 
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TANAM P 
  

Toko Buku 

GLORIOUS 
SIDODADI 3 — SEMARANG — TILPON 1697. : 

: P.f. 1 Sjawal 1885. 

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1885. 
8 3 t 5 kmanis, Sadang Kilat at Ta # Fe 13 AAN ko 

Datjin Kuningan tjap sMata Alam 

“Dikeluarkan oleh Asia Trading Coy 

DJL. PURWODINATAN UTARA GG. 1/5 
—— SEMARAN O-——-» 

  

  pers blok demokrasi Barat diberi 
djulukan Bidadari Dien Bien 
Phu”. Kemudian djulukan itu ti- 
dak datang dari satu fihak. Djuga 
pers Vietminh memberi djulukan 
demikian. , 

Ulang tahun dibawah hu- 
djan peluru. 

Sampai pada saat belakangan 
“ini, Genevieve berusia 29 tahun. 
(Dia adalah salah seorang wanita 
Perantjis jang ditugaskan di. Dien 
Bien Phu selaku djururawat. Te- 
tapi kepandaiannja tidak itu sa- 
dja, dia dapat mengemudikan pe- 
sawat terbang dan tjakap melon- 
tiat dari pesawat terbang dengan 
mempergunakan pajung. 

Genevieve dikirimkan ke Dien 
Bien Phu sesudah benteng tsb di- 
Kepung. Sehingga dia mesti di- 
angkut dengan pesawat Helicop- 
ter jang ia kemudikan sendiri. Te 

"i tapi pada waktu dia akan kemba 
Ii ke Hanoi, adalah dengan Heli- 
Copter jang terachir. Dan malang 
benar bagi pesawat itu, peluru 
Vietminh mengenai sasarannja, 
sehingga Helicopter jang terachir 
ini tidak dapat melandjutkan pe- 
nerbangannja ke Hanoi. Genevie   

  

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1885/1373 

PADA PARA LANGGANAN 

| Toko Piringan Hitam 
GANG BARU 18 — SEMARANG. z 

ERA 

/ Keluarga : 

Gatot Soekardhie 
—.... PRINGGADING 52 — SEMARANG. 

BUKU ALAMAT DAGANG akan kami TJ ETAK, jang. ter- 
bit pada bulan Agustus '54, Maka untuk Tuan2 jang mem- 
punjai minat memasukkan Iklan dalam BUKU ALAMAT 
DAGANG, berhubunganlah mulai sekarang!!! 
Bahwa isinja Petundjuk2 & Peraturan2 mengenai Perdaga- 

. ngan Perusahaan dan Perindustrian dari Pemerintah. 
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MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA 

IDUL FITRI 1 SJAWAL 1885 

KEPADA SEGENAP LANGGANAN 

. Toko Toko 
HIEN” & Co. HTEN" 

Pasar Diohar 3, 4, 5 
Tilp. 2110 
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Menghaturkan Selamat Hari Raya Huf Fitri 

1 Sjawal 1885 - 1373 

“ pada segenap Langganan dan pemakai. 

IN. V. Perusahaan Dagang JEN SING' 
Aa An ungo i bagian 

“ Pabrik SANDAL 

NI hai Tjap : 

an Biruang Es 
PURWODINATAN V/34-36 — Telp. No. 2207 

SEMARANG. 
Haa     jan TAAF hal tersebut tidak di-#..... 

| Bantulah P. ML. 
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MANA 

| Kepada para Len 

N.V. Penerbitan-Pertjetakan & Dagang 

»EMARANG” 
| Djl. Purwodinatan Utara 11 - J1A 
| Semarang — Telp. No. 2192/1928. : Sad 

PA 

388/K/54. 

A Ka 
BANDUNG 

  
| ML LAM LL LM RA $ 

serta Handaitaulan. 

Tjabang Harian 

»HA 

  
1 Sjawal 1373. 

  

| 0 Hudjan peluru 

“kan hasi 

      

GI 1 
PLAN M LLANA ML LALN SL A 

OPTISCH 'MECHANISCHE INDUSTRIE 

DJAKARTA dalam persiapan. 

  

C, , . Toko 

DJL. DEMAK 5-7 — SEMARANG 
BERDAGANG : Auto dan Onderdeelen, Banden, Olie, dll. 

Menghaturkan Selamat Hari Raja Idulfitri, 
MT In 1 1 
SERA 

Mengutjapkan selamat Hari Raja Idul-fitri kepada segenap Ang- | 

gauta dan Handai-taulan, — 1 Sjawal 1885. : 

PERPERI 
(Perst. Persh. Rokok Indonesia), a 5 

Surakarta. Aa 
AMAN. 
Mengutjapkan selamat Hari Raja Idul Fitri kepada para Abonne | | 

Djalan Panti No. 110 — Solo, 

- 

$ f     
ie 

  

a Di Dienbienphu 
Seorang Djururavat: Seorang Dokter: Seorang Wartawan! 
“Dan 6 ,,Wanita” Bekas ,.Kekasih“ Djenderal De Castries 

— Oleh : Agus Sujudi — 
ve selamat, tetapi dia tidak bisa menjelamatkan orang2 itu, toh 
“kembali ke Hanoi. achirnja rnja menemui adjalnja kare- 

tiada hentinja. na bandjir! Sencir.nja tidak sedikit: djumbah 
Orang: 'ang menderita luka. Kewadji ban :sutji bagi Genevieve selaku dju ' Turawal memanggil. Dia, adalah 
Safu-satunja wanita jang tidak bisa meninggatkan Dien Bien Phu hing- 
ga saat djatuhnja. 
2 Dan ditengah-tengah kesibukan j Kicountesse atau Comtessa. — Kalau ira, dengan Gramaikan den:uman | mbilkar : 2 : : ini diambilkan tiontoh di Jogia atau mortitr dan granat ditengah djeri | PAh : Is IP ' MEA Sa “1 Solo, dia mungkin masih bergelar tan2. manusia yang kesakitan 2 Haa Naa 2 

000. Keturunan bangsawan. 
Begitu besar pembaktian seorang 

djururawat kepada kewadijibannja. 
Dan dalam hal ini barangkali tuan 
ingin djuga mengetahui, Genevieve 
itu dari golongan apa. Genevieve ada 
lah keturunan bangsawan. Gelarnja 

: |,,Bandoro Raden Adjeng”. mabok-buas Salam serbuan: dite- Nanmin demikian 2 Heberhi jang ngah tengah suara2 jang .mentjemas ' eydah tuan ketahui — kepadanja di 2 sebagai penggantian ' Nja- | herikan gelar ,,Bidadar?” adalah kare nilan- merdu serta pesta2  utjapan na djasanja dan kesediaan pengorba- selamat, Genevieve de Gallard Ter ' nannja. Kepadanja selain mempunjai raube. merajakan hari wang, tahun- pangkat Letnan, sebagai penghargaan nja jg'ke-29 di Dien Bien Phu......... "atas djasa2-nja telah diberikan bin- 'Tiap2 hari melakukan 25” tang "Legion d' honneur” oleh tanah Operasi. airnja, Bintang ini dipakukan pada Bergelimpangan penderita jang dadanja oleh de Gastries. diwaktu berbaring dibalai2 dalam rumah2 sa: pertempuran2 Dien Bien Phu. terus kit darurat dimedan perang Dien menghebat. . ' Bien Phu. Memang, soal mati dan hit Valerie Andre. Idup berada ditangan Tuhan. T etapi| Tempo hari pernah diberitakan. orang jang sakit harus ditolong un:| bahwa di Dien Bien Phu tidak hanja tuk ditjoba diselamatkan. -|terdapat satu wanita. Dalam hal ini Djumlah penderita luka berat ti- | disebut? nama dokter Valerie Andre. dak kurang dari 1000 orang. Tiap2 Saja tidak akan turut tjampuri soal hari tangan Genevieve jang halus itu Yini. Tetapi jang terang, Valerie An- harus mendjalankan Operasi terhadap , sedikitnja 25 orang: Djumlah selu- 
ruhnja jang sudah dioperasi, kebanja 
kan amputasi ( dipotong kaki atau le- 
ngannja) ada 620 orang. Tjoba tuan 
bajangkan, satu tenaga. wanita, dibal 
wah hudjan peluru, harus mendjalan | 
kun pekerdjaan jang sangat berat 
Dan bukannja dia melakukan opera 
si disuatu ruangan jang diterangi oleh 
lampu2 gemerlapan didinginkan de 
ngan air conditioning, melainkan di 
dalam lobang perlindungan. Gigi 
menggeram bagi jang kesakitan, me 
rengek2 tangis mereka, dan jang pa 
ling menjedihkan lagi adalah Pine 
vieve atjapkali menjaksikan orang2 
jang membunuh diri. Ja, tidak usah g 
diherankan kalau ada jang membu-$ 
nuh diri. Ja, tidak usah diherankan $ 
kalau ada jang membunuh diri. Jakni 
orang2 jang sudah sedemikian luka 
nja.dan merasa putus asa, -biasanja 
memilih djalan menghabiskan njawa- 
nja sendiri. £ 

Sungai bandjir terbendung 
5 oa PU, 
ebagian daripada lobang2 per 

lindungan jang didjadikan ru- 
mah2 sakit darurat, ada jang ter- 
letak ditepi sungai Nam Yung | 
dan sungai Empe. Pada suatu ha- 
ri, sungai2 ini airnja meluap. Ja, 
bandjir terdjadi. Bandjir ini dise- 
babkan banjaknja bangkai2 man 
sia jang terapung2, sehingga 
mengganggu — mengalirnja air, 
Bandjir jang disebzbkan bangkai 
ditambah: dengan djatuhnja hu- | 
dian jang sekonjong2 masih me- minta korban lagi. Sedjumlah 
bang indungan dekat sungai, terendam air. Dan 

  
Dokter Valer'e Andre, 

dre adalah seorang wanita jang da- 
(pat mondar-mandir antara Dien Bien 
Phu — Hanoi. Djadi nasibnja tidak 
seperti Genevieve jang terkurung disa 
na. 

Valerie Andre pun berdjasa. Dia 
pangkatnja captain, : djuruterbang. 
Malah penerbangan jang dilakukan 
antara Hanoi — Dien Bien Phu mem 

i pergunakan Helicopternja sendiri dan S . ikemudikan sendiri. Dia datang ke Genevieve . dengan nafas terta- Dien Bien Phu- sesuai “dengan eta han2 ' menjaksikan patientennia- kapannja, jakni menolong tentara? jang binasa karena terendam AiK, jang menderita Tuka2. bah "a Kepadanja telah diberi tanda djasa 
bintang ,,Saint — Eloi”, Ini adalah 
bintang kehormatan jang tinggi nilsi 
nja. Dalam tahun 1953 jang menda 
pat bintang ,Saint-Eloi” ini adalah 

     
   

  

Kalau ini me jedihkan, barang 
ai Naa suatu puntjak kesedi- 

Betapa tidak akan dikata demi- 
kian, djustru Genevieve mentjoba 

  

Ratu Eelizabeth dari Inggris. 

Wartawan Brigitte Friange, 
Sudah dua wanita saja sebutkan. 

| Satu lagi, jakni Brigitte Friange, Dia 
Wanita Peranijis, pekerdjaannja war 'tawan. Selama di Dien Bien Phu ber 
langsung pertemuan, berulang kali 
dia melakukan penerbanga, antara 
Fianoi — Dien Bien Phu. 

|. Dia diturunkan dengan parasuut 
di Dien Bien Phu untuk mengumpu! 
kan bahan2 untuk berita2. Djadi, ba 
rangkali berita? jang sering tuan ba 
tja mengenai Dien Bien Phu itu sela 
in dari wartawan ulung de Boschgra 
ve, banjak djuga buah tangan wani 
ta Perantjis ini. 

Tjoba tuan 'bajangkan, dikala per 
tempuran mati-matian, seorang “wa- 
nita turut berketjimpung ' kesana. 
Mungki, ada jang mengatakan bah 
wa Brigitte Friange mentjoba ,,mem 
bakar djarinja” sendiri. 

Ja, semua kemungkinan itu bisa 
sadja disusun. Tetapi, siapa tahu 
bahwa pekerdjaannja inipun terma- 
Suk suatu kebanggaa, nasional!!! 

Tuan tentu masih ingat, dikala per 
tempuran di Korea masih: dalam ta- 
raf jang hebat, ada Seorang wanita 
Amerika, jang melakukan pekerdjaan 
sebagai wartawan. Namanja Mar- 
Suerite Higgins dari harian New 
York Herald Tribune?. Begitu ijara 
nja dia melakukan pekerdjaan, tidak 
beda den. wartawan laki2. Perlaku- 
an sama, tjara memburu berita dju 
ga sama, tidak kalah dengan jang la 
in. Sehingga dia mendapat hadiah 
,Pullizer Prize” dan belakangan ini 
sudah bersuami dengan seorang ko- 
lonel jang ia kenal selama pertempu 
ran-di Korea... 

Siapa tahu, Brigitte Friange da- 
lam hatinja beranggapan, bahwa bi 
kan hanja Amerika jang bisa mempu 
njai wartawan perang wanita. Nah 
inilah jang saja maksudkan 
»kebanggaan nasiona?”. 
mikian tentu dimiliki oleh tiap? 
bangsa. Dan siapa tahu, diantar 
wartawan wanita Indonesia pada lain 
naktu djuga tidak mau ketinggalan 
dengan Marguerite Higgins dan Bri 
gite Friance?? 

dengan 
Perasaan de 

Tiga wanita di Dien Bien Phu, ma 
Sing2 melakukan kewadjibannja se- 
suai dengan bakatnja. Seorang djuru 
rawat, seorang dokter dan seorang 
wartawan: Kedudukan mereka tidak 
kalah dengan laki? jang djuga mela 
kukar kewadjiban digaris depan. 
Bukankah tuan sependapat dengan 

penulis, bahwa disamping tjerita2 jg 
mengerikan dari Dien Bien Phu, ada 
djuga beberapa hal jang boleh dipi- 
kirkan. Bagaimana tjara tuah mem 
beri tafsiran? terhadap 3 wanita di 
Dien Bien Phu, terserahlah. Saja 
tidak akan mentjoba mempengaruhi 
pendapat. tuan. 

Masih ada 6 ,,wanita” lagi. 
Barangkali tuan sudah tidak sa 

bar, mana 6 orang wanita lainnja 
jang dinfaksud berada “di Dien 
Bien Phu? Ja, saja djuga sudah ti 

| dak sabar untuk menjebutnja. Te 
tapi terlebih dulu tuan diangan 
lupa, perkataan 6 wanita” “ini 
tjara menulisnja lain dengan me- 
nulis 3 wanita. Jang belakangan 
ini mempergunakan tanda penu- 

  
  

. Harga melawan 

»MATD 

1 Pf— Pr. 1 Sjawal 1373, 

         

BUDIONO, 

2. 

DJOGIA — s0L0. . 

TENGAH beserta IBU 

4.   
Kauw 

  

1 Sjawal 1373 

  

Terima pesenan untuk : bangunan2 — murbouten — rudji2 djendela Hekwerk — tempat tidur model biasa dan kero 
Pekerdjaan memuaskan 

Berhubunganlah pada alamat kami : 
Perusahaan Bengkelbesi & Tempattidur 

SERI? 
DJL. BANDJARSARI 23 — SEMARANG 

Pemberitahuan 
Berhubung dengan Hari Raya Fdulfitri 1373 H., "maka 
1. BAPAK GUBERNUR DJAWA TENGAH beserta IBU 

BAPAK PANGLIMA DIVISI P. DIPONEGORO beserta 4 , IBU MOCH. BACHROEN, 

BAPAK KETUA D. P. R. D. S. PROPINSI DJAWA 
MULJADI DJOJOMARTONO. 

BAPAK KEPALA POLISI PROPINSI DJAWA TE- 

  

jr NGAH beserta IBU A. BASTARI, 

2 : . £ bersedia menerima ALAL BIHALAL, untuk umum pada Ba Oa aa Nu Ken Te 3 hari Djumaat tgl. 4 Djuni 1954 dari djam 20.00 hingga Mengutjapkan selamat Hari Raja Idulfitri tahun 1373. | djam 22.00 diruang sidang KOTA BESAR SEMARANG, 
A, Es S A I D PANITYA PENJELENGGARA ALAL BIHALAL 

dengan keluarga £ BA ng 
Djl. Teposanan 63 — Solo. , D0 hg Nas nan Ka 

SAR MN KA ANA AA NA MA Aa. 

TOKO ROTI ,,TEGAL” 

SALATIGA — Dj. Solo 166 

Menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 
AAN MEN NATA AH RA 

Menghaturkan Selamat Hari Raya Idulfitri 
Ek, 

THE PENG KOEY 
Krakatau 4 No. 28 Semarang. 

  

  
Wartawan Br'gitte Friange 

tup dan pembuka-kata. 

Castries, Panglima di Dien Bien 
Phu jang 56 hari lamanja mem- 
pertahankan benteng dengan ke- 
adaan jang sulit itu, disana mem- 
bikin. 6 perbentengan. 8 

Sebagai seorang lelaki, dia per 
nah mengalami masa muda, Sama 
halnja seperti tuan dan saja. Ke- 
tika muda, pernah mentjintai Sai 
dah, kemudian  tjintanja pindah 
pada Karlinah, lain hari tjinta pa 
da Corie, lain waktu tjinta sama 
Aminah. Begitulah kalau orang 
muda, tjintanja masih tiinta mer 

tjonan”. Begitu tersintuh api me- 
letus, lantas habis. 

Demikian pula halnja dengan De 
Costries. Ketika dia muda mempu- 
niai kekasih lebih dari 5 orang. Sa 
ja sebut sadja,  kekasihnja 6 orans. 
Nah, rupa-rupanja Djendral De Cus 
tries ini ditengah2 medan pertempu 
ran ,ang dahsjat ingin djuga menge 
1 n masa “rentengannja” duiu, 

€ bentengnja diberi nama ke- 
asinnja duju. 

| memberi nama ini, memang 

n22 berlaku. Misalnja, saja ketika 
pernah mentjintai gadis Eny, 

kajanja djika saja punja anak pe 

  
  

    

  

   

    

mu 
ada 

rempuan, akan saja beri nama Eny 
pula. Sekedar kenang-kenangan. Ka 

a orang jang usil, kalau tidak abadi 
memiliki orangnja, namanja pun lu 
majan djuga. 

  

saja maksudkan T 
enam perbentengan di Dien Bien 
Phu. Jakni benteng2: Huguette, 
Dominikue, Claudine, Eliane, Isa 
beila dan Lily. Semua ini nama2 
dari bekas ,,kekasih” de Castries 
Ciwaktu mudanja. 

Kalau tuan tanja, daripada 6 
bekas kekasihnia itu mana jang 
paling ditjintai, saja tidak dapat 
mendjawab dengan tepat. Tentu- 
nja hanja satu jang paling ditjin- 
tai, Yakni jang sekarang mendjad: 
isterinja. 

Nah, itulah 3 wanita ditambah 
6 ..wanita” lagi di Dien Bien Phu 
    

HALAL BIHALAL 

Menjambut Hari Raya Idulfitri 
1885 kepada segenap andai 
taulan dan langganan2. 

Pendjahit ,.Rahardio" 
KAUMAN 22 — SEMARANG, 

    2:0. An : PALA Se 

Kepada para langganan dan pe- 
makai, dengan ini kami haturkan 

SELAMAT HARI RAYA 
IDUL-FITRI 1885. 

Pers. Wenter ,,Merak Tiga” 

Tjap ,,Kalkuns 
SEMARANG. 

Tilp. 1718. 
  

  

    
TIA nnnneN nana 
"Selamat Hari Raja Idul Kitri 

1885” 

Keluarga: & 
SOEKARDI SASTRAMARTAJA 

Redjosari 1/7 
Semarang. 

SNNNNNNaANA Anna 

Menjambut Hari Raya 
Idul Fitri 1 Sawal 1985 

Pabrik Limun 

Nectar' 
PONTJOL 39 — SEMARANG. 
P- 

      

Rea 

  

Menghaturkan Selamat 
Hari Raya Idulfitri, 

Fo Matahari! 
DJL. MATARAM 771 SMG, 

THE ING HWA — 
NJOO HOK AN 

1 Sjawal 1885 — 1373.   — ah 
  

Kissahnja begini! Djendral De , 

Begitulah, 6 ,,wanita” Tapi jang 
adalah “nama ' 
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DJL. MATARAM 

  

Suara Merdeka” 
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Pameran Seni - Fote 
DI GEDUNG STADSTUIN, BODJONG 66 A — SEMARANG. 

MA AA TE TA TA AA TT TS AS TTL 

.. MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL 

O E 
SEMARANG 

S 
No. 

1 
Perusahaan TJENGKEH RADJANGAN jang sudah 

dan tjotjok sekali untuk Pabrik-pabrik Rokok, 
DJUAL BELI TEMBAKAU dan WASIT, 

   

  

     

Minggu 

6. 
Djuni 

  

di. 9.00-13.00 
SA LL HH TE EA TA AT PA Ai, MAS 

aa SA AI A3 LA LI LA 

FITRI 1373 — 1885. 

HIEN 
-— TELP, No. 2021, | 
TERKENAL lama Kwaliteitnja 

BUMI. 

Tn 1 

Mean 

Senin 

Djuni i    

&s “ago 5 “92.00. 
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Jewel Diamond 

Gold - 
Tah 

Watch Company 
1 Wetan Pasar Besar 

Phone 274 

Solo (Indonesia)   

   

    

|BE THIAN!KIEM) 

  

  

N
N
 

W
N
 
A
A
 

N
a
 

S
N
N
 

Da
 
e
n
 

£ NN NN LL MR NA An PAN Mu mann SSL SN LSM MH MM ME EM HM HA HA EA 
rr 

Ke 

'LAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1885 
2.1 SIAWAL 1373 

“SSOKROSO 
dengan Isteri 

     

      

Pt An Kan eU Uduk DS APN EA AA 

  

Ma'afkan segala kesalahan 
lahir bathin 

  

| Hotel Hati Taman 
SALATIGA — Tilpun 32 

Hawa sedjuk. Semua kamar pakai keperluan sendiri? (eigen 
“gemakken). Sangat tjotjok untuk beristirahat di kota dingin. 

« Tersedia ruangan untuk konperensi, pesta perkawinan, d.s.b. 

Menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. 

Ka. Hioe Wan Fa 
5.3 Tailor 

WIDOSARI No. 1 SEMARANG 

P.f. 1 Sjawal 1885. 

  

Drogisterij ,,0 NG? 
. KRANGGAN TIMUR 21 Tilp. 1419 SEMARANG 

P.f. 1 Sjawal 1885. 

(8 Tanggal 3 din 4 DJUNI 1954 TUTUP! 

  

  

Menghaturkan : 
SELAMAT HARI RAJA IDUL-FITRY 

Directie dan pegawai 

CITY CONCERT” 
LUX - GRAND - INDRA - ROYAL - ROXY (1 Sjawal 1885 — 1373.     
  

    

  

  

“City Ptatord | Te 
DOK Ini MALAM D. M. B. Gx. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 GARY COOPER — LORETTA YOUNG 

Thrilling action 
Romance! 

-ALONG CAME 1ONES” 
KOTJAK ! LUTJU ! Serta GEMP AR ! Inilah ada satu lagi Gary Cooper- : 

film jang Menggemparkan ! 

MAI ZETTERLING 
DIRK BOGARDE — PHILIP FRIEND 

Ini malam 
Premiere ,,L U X” 
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Toko MAS : 

DJAh 
KRANGEAN WETAN 275 

     
1 336 - SEMARANG   
  

Menghaturkan : : 

SELAMAT HARI RAYA 'IDULFITRI 1885 
PERUSAHAAN OTOBIS 

N. V. »Dwi- Tunggal” 
PASAR PON 112 —. Tilp. 252 — SURAKARTA. 

Menjediakan Otobis :  Pelajanan : 

untuk Pic-Nic. Dipo — Memuaskan. ' 
  

Nana 

Ahli 

    

SEX 

pemJilkirh B. BH NN tang) 
merk LIEM 
PETEKAN No. 46 — SEMARANG 

Alamat jang sudah terkena! untuk pembikinan segala mode 
KUTANG2, BUSTEHOUDERS dan ONDERJURKEN 
tidak pakai tali pundak. 

Kita ada sedia matjam-matjam TJONTO dengan model-model jang 
paling baru. 
Djam bekerdja untuk TERIMA PESANAN mulai : 

PAGI DJAM 9 s/d. 4 SORE. 
HARI MINGGU dan HARI RAYA TUTUP 

CONFECTIE dapat beli di: 

Toko TA YUbkN 
DJURNATAN 4 — SEMARANG 

DAN 
Modiste LL. LEM 

GANG BARU 61 — SEMARANG 
P.f. 1 Sjawal 1885. 

    

PERAN 
if ' 3 

me | Bank Nusantara 
Pa Semarang 

P. F. 1 SJAWAL 1373 H. 
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SELAMAT IDULFITIRI . 
para Sobat anda! dan Lengganan-lengganan 

PERUSAHAAN MEUBEL 

Oei Tjing Hoen 
KARANG TENGAH 33 — SEMARANG 

. Harep ini iklan sebagi gantinja surat pemberian selamat jang 
tidak me n.       

  

Pengumuman Penting 

  

   
i 
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PEMBERITAHUAN : 

N.V. KOBRI 
Djl. Karangtempel 31 - tel. 2082 

Semarang. 
Turu ru 

Mulai tg. 1s/d 9 Djuni 1954. 
Harap para Langganan maklum. 
0 AL LL LL LM EK 

dn LS AA LL TA AA NA 

Young's Foto Studio 

Djalan Solo 390 — SALATIGA 

Pelajanan memuaskan ! 

Ini dia, 
muntjul lagi 

p.f. 1 Sjawal 1885/1373 

Se Se an an man ma Ban 

ea Ma ASN MA 
Pi Dapat dibeli dalam 

doos dari 5 batang 
dan dalam peti? 
dari 25 batang. 

Perusahaan Meubel 
,»FENG THEK” 

Djalan Solo 14A — SALATIGA 

Alamat jang terkenal ! 

p-f. 1 Sjawal 1885/1373 

    

JA aa aa 

TOKO ,,OBRAL” 

Djalan Solo 102 — Salatiga 

Harga selalu melawan ! 

p.f. 1 Sjawal 1885/1373 

LL LL AL AL LK 

  2-TM/s “30 Memudjikan Slamet Hari Raya 
Idulfitri 1885 

pada segenap para langganan 
dan handai taulan 

    KRANGGAN  WETAN 27 1 

Menghaturkan SELAMAT dan BAHAGIA dengan Hari Raya Idulfitri 1885 

Radio ,OMEGA” 
Djalan Mataram No. 572 — Teif. 1937 — Semarang 

(ONG KHEEK HO0). 

  

UNTUK AHLI- 
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Fitri Sjawal 188 
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Jewel Diamond ' 

Gold ( 
Ki , & / 

1 Ucet Watch Company ( 
Tee.336 | Gang Pinggir 71 ( 

Nan Phone 1208 ' 
Semarang / 

/ 
( 

pada para Langganan dan Relatie. 

ga PE Nata obb Sina Manan 

&    

    

   

  

   

   

    

MEROKO 

  

        Kepada para langganan dan Pe- | sea — s 
makai dal tjap » MONGGO | 
MAS" & ,,WARAK | 

NN Sandal Karet ! 
HAP KONGSIE" ' 

Peran 21-38 — Semarang. 
P.f. 1 Sjawal 1885. 1     2 AS RL LS LL LN TE KR 

P.f. 1 Sjawal 1885 - 1373. 

"IG 
(sIndonesian Commercial Factory”) 
PURWODINATAN UTARA II/10-12 — SEMARANG. 

PABRIK RUPA2 MAINAN ANAK2. 

  

  Menghaturkan Selamat Hari Raya 
Idul Fitri 1 Sjawal 1373 - 1885 

pada para Langganan 

meLoudi den YUL PER — N. V. Meubel Industrie Andriesse 
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»DPESPERATE MOMENT" INSTITUUT: HASRA T, SURAKARTA : K.P. 27 SOLO — : 
z (PEMBUNUHAN DI BERLIN) — IL Udjian Sekolah (untuk Peladjar dan Bekas Peladjar) CUT PT Pontjol 106 — Semarang 

| —. MM Buku A, Steno, Admintstratie,' dak S.MLP, bagi B., 7 5 SEN BERHUBUNG DENGAN HARI RAYA IDUL FITRI 1885 4 
GRAND INI MALAM DN. 5 ag besok pada tg: 9, 10 dan 14, 15 Djuni 1954 a00 KRANGGAN BARAT D PERUSAHA'AN KAMI AKAN DITUTUP 5.60 - 7.00 - 9.00 ROBERT NEWTON — LINDA DARNELL . Waktu sor€ djam : 15.00 — 18.00. 

II. Pembukaan klas2 baru t.: 8 -6-1954. Ti SEMARANG — MULAI TG. 2 S/D 7 DJUNI 1954. ,Blaek Beard The Pirate” 
Color by Technic6lor. 

»BADJAK LAUT -— SI DJENGGOT HITAM” -— penuh sensatie gempar ! 
  

  

Waktu sore djam : 16.00 

INI. Pendaftaran di: S. R. K. Bandjarsari No. 1 - Solo 
disertai uang Rp. 10.— untuk 1 dan Rp. 5.— untuk II. 
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Ken Nata Ne MO MAU Ng IV. Kursus2 tertulis : Prospectus pertjuma. 3 Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1885. 2 - »Son of The Direksi . NO mi ibakan . 
en aa Technicolor : OkOo em z Musketeers be ata Keane (xxeeannnan tra . 2 

: aa Pan Pa ng SELAMAT HARI RAJA IDUL FITRIE Eng 29 z Bintang Surabaja film Coy mempersembah- 73 L 2 z Ini Malam Premiere : “kan film baru untuk Hari Raya Lebaran: PAbA Kena aa Nah 1373. 5 99 : - ye 
z - INORA- TA A. TITIEN SUMARNI — ROOSTIJATI — 3 AN TEMAN2 SEKALIAN 2 Djl. MATARAM 76 (Pandean) — Semarang. z MENGHATURKAN SELAMAT Ha RAJA 5.00 -7.00-9. CHATIR HARRO — Kartini HAMZAH — Tjabang Mei Hwa 3 2 IDULFITRI PADA PARA PENONTON 1 mr Henny NURWIJANI — S. PONIMAN — Z Sedia Matjam2: Tembakar VIRGINIA dan lain2-nja. E Berbreng “ KUNTJUNG — A. THEYS — T. B. SA- Kp. MELAJU No. 94 — SEMARANG. 2 pusat Pendjua: KLOBOT MATENG Wonosobo merah 2 1 SJAWAL 1885 — 1373, ROXY —. NUSI SUMIJATI — d.LI. KAMI BARU TERIMA SIRAP DARI KALIMANTAN KWALI- | 5 dan putih tjap "DJAGUNG”. Be Bana Me bp Sega KONDE T Sy OD FT TEIT JANG SUDAH TERKENAL, DIHARAP PARA LANG- 3 z 5 SA he KAA EN ka GANAN SUKA BERHUBUNGAN PADA KANTOR KAMI. Binaan mean nm - (u. 17 tah) 

INI MALAM KAGEULISAN DJADI BAHAN PIKEUN NGERET ! aa AAA aa aa aa aa : k Pranjero Pesat Mengingatkan kaum Wanita kealam massa KONDE TJIYODA jang Gi, NA AN LL AL AA TA AA LL LK, : 5 SEDIH | : aa sjarat mutlak mengedjar ketjantikan ! ( 0 AS ORION MBIRA! LUTJU1 d 7 LAGU2 POPULER. x Oa Kena own ega TIA j (N. N3 Semarangsche Administratie 2 T 5-7-9.- AT th) 
5 Na an en tan , 

(Pesan tempat : Roy AL IN u MALAM D.M.B. (u. 13 tah.) / Af eling Assuranti: . v/h. Juwelier GOH : 
€ . Bot Dis anda 20 Yi 5:00 - 7.00 -9.00 ng Pa Man ATI PIUWARAR aa NG. . Kor 1 5 ( Kranggan Barat 144 — Telf. 2085 — Semarang. Pn "4 

KP “GADIS PASABANG) Semasa Mma Ge aa Me Merata Pe DEK MA EGA DIA CATARR misi -A R : N A / TUTUP SEGALA ASSURANSI : / G : mu Di- Tea ne 2 brklometor Husna, eni Na 1 
: . Film Indonesia baru jang memikat dan menarik hati ! 2 ag Neo natba Sinai : Idul Fitri - 1 Siawal 1885. Di-situlah tersem an musunZ jang bengis dan kedjam! Segala detik 4 Dengan Tijerita jang menarik dan memikat hati ! ! | | / engnaturkan Se en Hari Raya Idul Fitri J djiwa terantjam! Sebuah daerah Noraka jang gelap-gelita!!! 

N Djaga hari mainnja : «  SOFIA — Rd. ENDANG — S. WALDY / Uu . N V Udara Tradimn Ini malam KE We GAP LING G R 1 S Ini Malam d.m.b. 5! ( . 13 , “NX, | - Net MA as 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 1 22 Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1885 remiere V4 1 ICOLOR IOHN HODIAK — JOHN DE 2 DAN G SA, A N G / pada segenap para langganan ) Silang Audrey Totter -- M O'Sullivas 
' egen nan. 

- Maureen ivan " ' Penuh njanjian2 menarik dan merdu. Na Al aa ma ain pala IA AA Com pany Ltd. Rex BAILLION . I-MISSION OVER KOREA? 
2 (aw Yg tas Rere STAKED I CARAMBA! WHAT T WOJLD NCHILI, LET ME Y ROY, WEE GOT MOKE IMFORTANT « . Importers — Exportere — Transporters, and General 445-700 DOLLAR .@3Kissah perang dahsjat di KOREA ! - To seru angs. beer, | Oper me cokee, | | ATDMBeR Pamas Wah Aa pa yA ANNG Wa PENGSIO Ba Dn». BHERMAID 2 Ini Malam P 

aa . : 
- i am MEa PAN Saba na daan mu POEENT NY SLINGSHOT P2 4 PURWODINATAN TENGAH No. 26 — SEMARANG (13 th) sa Djagalan 5.00 7.00 9.00 Ti HELP US HERE! . JAVA-INDONESIA) EXTRA " 1007 BERBAHASA INDONESIA ! 1 

Phone 547 and 2072. Matinee : KN Tian G0 KONG vs. GO MO ONG' 
Djum'at/ 4 Dikutip dari SEE YU jang hebat ! 2 ag 5 ampe Naa 1 Tab SIH « dua " —— Pan His Kun. (— 

: 7 kena Ga tek DAviD Mulai DJUM'AT MALAM Premiere Su per Radio Company |..10.00 Diperon - BIAN 2 OJAGALAN 5.00 7.009.00(13 th) 
Tjabang Semarang SETERAN (Duwet) 5 “Ngia maa ko tb ai 1007p BERBAHASA INDONESIA | NW 

Menghaturkan Slamet Hari Raja Idul Fitri. T (RATU DUNG) Siluman Kawa-Kawa | 

Tangkap tong Sam Tjong"' f 2 i f: 3 - Kebaaa an b ANA Kembalinja M.G.M. FILM FESTI- Sambungan tjerita SEE Yu! — Saja senang dengan tangan saja — Tidak ada kawat jg. se Kurang adjar. Apa jang harus saja berikan epaaa Janver Basi VAL! Paradise di bawah air! !!/Lebih hebat ! Lebih Seru - Adj   
  

niels dengan lemparap bandil saja. 
— Chil,i tjoba saja lihat itu. 
— Roy, kita mempunjai perkara2 jang lebih penting dari pada ber- 

maip dengan bandilan. 

MENGHATURKAN SELAMAT 

HARI RAYA IDUL FITRI 1885/1373 

PADA PARA LANGGANAN 

»PARADISE” RECORD STORES RADIO ,,LIECO” 
Pontjol 55 — Semarang . Beteng 122 — Semarang. 

ketinggalan, Jim. 
— Gulungan jang peng- 

habisan telah dipasang di 

tiang disebelah lain ' dari 
djurang itu, Roy 
tetapi itu tidak dapat me- 
nolong kita. 

menghantam Dauber Daniels kare- 
na dia merusak kesempatan saja utk. 
mentjapai Border City Peran 
Kincaid. 
— Baiklah” kita sekarang harus 

.mengedjar tempo jang -hilang, djika 
engkan masih ingin memperoleh 
kontrak Pena 3 

MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAJA 
1 SAWAL 1885, k ! 

Dir. & Pegawai ,,REX” — ,ORION” — GRI : 
»DIAGALAN” Theatres, Semarang. 

          — ROY ROGERS 48. Lg Ka ya F : AI Type Perti. SEMARANG” Idzin No. 1628/1M1/4i) & 2 y 
“ , Kan SA 

 


