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Washington pada hari Kemis ke maren 

  

  

  

   

      

   

    
   

   4 hentikan perkelahian 
$ Ppartai2 opposisi. Menurut AFP, 

akibat taktik. menghambat 

        

   
Djanuari 1950 sudah 
pemerintah RRT, dimulai pada hari Minggu, 

  

kata di 30 Matjam 
@( Dakwaan 

igeris dalam Komverensi | Akan Diadjukan Kepada “an kaga da nda. | Luis Tarue Dim Peme riksaanuja Kemaren 

     
   tadi lebih baik atakan ,.zeto- 

lereerd” — daripada - diterima baik 
oleh pemerintah RRT. Hingga kini| 
ia belum pernah oleh n 
teri luar negeri Chou En Lai 
apabila Trevelyan hendak mengada | 
kan hubungan: dengan pemerintah 
RRT mengenai soai2 resmi, maka 
ia hanja diterima oleh kepala2 de- 
partemen dalam kementerian . luar 
negeri sadja. MA na On rn 

Menurut dugaan, sebabnja ialah 
karena Inggris masih tetap menen-. 
tang penerimaan RRT dalam PBB. 
Tapi sedjak Konp. Djenewa di mu 
lai, sudah sering dilakukan kontak 
antara delegasi kedua pihak. : 

(Antara—AFP). | 

  

   

   

BEKAS pemimpinbesar gera- 
kan Huk (,,Hukbong Mapagpala- 
ya Bayan” (,,Tentara Pembe- 
bas Rakjat”) Luis Taruc dan 
beberapa pemimpin Huk lainnja, 
menurut djaksa Manila Eugenio 
Angeles pada hari Djum'at kema 
ren dibawa kemuka pengadilan. 
Dakwaan2 terhadap mereka telah 
di-amandemen dan ditambah dng 
6 pengaduan baru, hingga selu- 

iruhnja meliputi 30 matjam dak- 
waan tentang pemberontakan, 
pembunuhan. pentjulikan, pembe- 
galan dan pembakaran rumah. 

(Antara) 

USA Tjondong Penje- 
lesaian Setjara Politis 

Utk Mendjernihkan Suasana Di 
Asia Tenggara 

  

  
  

Konp. Militer Washington Membokas .Expansi 
Kominis Dari Birma Sampai Indonesia” 

KONPERENSI 
dulu, memungkinkan p 

aka Na Amerika Seri kat, Ke Palia 
an New Zealand untuk mengada kan penindjauan umum mengenai 

keadaan di Asia Tenggara. Tetapi, kata kalangan jang patut diper tjaja, wakit Perantjis Dienderal Jean Valluy rupa2-nja telah me- 
nitik-beratkan keadaan di Indotji na jang berbahaja itu, terutama 
di Vietnam Utara 1 

Diperoleh keterangan bahwa 

Oa ae vendapat2 konperensi staf militer 

Jz Sudah Pu- | aa apartksa kepada 
ielegasi2 Barat dalam xonperensi 

ai : Oo 2 i se — | Dienewa, Tegak pada achir h ninggu jd. nja ,Yngdjie Koresponden AFP Michel Le- 
Tak Usah Bajar Lag | cu TE aa ea penda- » Sg ia at D3 : .para peningjau hasil2 praktis Rp 300: Sekitar Pendat- | dari konperensi militer di Wash- taran Penduduk Asinc | ngton tadi akan “memberikan 

5 “Jbengetahuan jg lebih semourna, 
kentang .,bahaja Komunis di Asia 

Mr. ALWI SUTAN OSMAN, Tenggara dan tjiara2 expansi Ko- 
Hmm n Imigrasi | runisme dari Birma sampai ke 
kan kepada Antara, bahwa pen: Indonesia.” 

    

   

    

daftaran penduduk asing | Kalangan? Amerika Serikat ig 
jang dimulai di D pada | Satut dipertjaja tidak meniembu- 
tg. 1 Djuni ibl. m ana |ajikan kejakinan mereka, bahwa 
diharapkan dzlpat sel tj nasalah2 Asia Tenggara itu lebih 
waktu 6 bulan, terhiti saik ditjari dalam penjelesaian 

setjara politis dan bukan militer, 
suatu pendirian jg disokong pula 

dng | upa2-nja oleh menteri pertaha 
- jaan Amerika Serikat” Charles 

| Wilson, jang baru2 ini mengun- 
'djungi negeri2 Timur Djauh. 
Demikianlah tulis  koresponden 

turan Menteri menge 
taran tsb. Menurut 
pendaftaran jang sudah « 
te. 1 Djuni jbi. terlebih 

     

  

           

    

      

  

   dilakukan 2 Ka . 7 
jang masuk ke Indonesia (orang2 
asing ,baru? — Red. Antara), | -: . 
sedang jang Sudah Tam | Insiden Udara 

akan mena belakangan ang an dengan Pesawat Belgia Ditem- dimulai dari Diakarta Raya untuk baki MIG mentjari pengalaman guna pelak 

Rena aa F PADA hari Kemis sebuah  pesa- 
Selandia PR wat terbang Belgia dari ,,Belgian 

Sion Inja Pole Ia Ati : | Sabena Line” jg terbang dari Lon- 

kota Djakarta Raya ak: don ke Belgrado telah  ditembaki 
setjara bergiliran oleh sebuah pesawat MIG buatan 
kelurahan (wijk) j tRusia bertanda AWK. Serangan tsb 
nja akan diumumk: telah mengakibatkan — tewasnja se- 

Tentang beaja pe orang operator dan dua orang anak 
pernah diumumkan. olel suah lainnja mendapat luka2, demi 
sebuah surat kabar di “kian diterangkan oleh penerbang pe 

Rp. 5 “Isawat terbang tadi kepada AFP. Se 
ik belum melakukan — tembakan, pesa- 

ai aa 5 9 

  

   

    

    

     

    

   

  

         

   

jaitu Rp. 300.— unt 
keluarga dan Rp 200.— 

   

  

istri dan arak2-nja wat MIG ini telah memaksa pesa 
2 tahun keatas diterang ak h wat Belgia tadi memasuki  wilajah 
wa mereka jang sudah unja “Hongaria. Tapi dapat dikabarkan 

   

  

surat2 keterangan sah, 'ebih djauh, bahwa hari Kemis pa- 
misanja ongdjie untuk “bangse |Si itu pesawat Sabena ini meski 
Tionghoa tidak uaah membajar mendapet serangan, telah berhasil 

"mendarat di Graz, disuatu zone Ing 
gris di Djerman Barat. (AFP). 

. Baja 

| PEMOGOKAN PEMAIN2 FILM 
2 DI FINLANDIA:- 

Para pemain film Finlandia baik 
Hlaki2 maupun wanita mulai ma- 
tam Selas» telah mengadakan pe- 

- 'mogokan karena perund'ngan ten- 
. feng tuntutan kena'kan gadii, jang 

sung selama beberapa 
telah menemui  djalan 

  

Rp 300.— as 2 eng 5 
Djuga penduduk ig ridak mempi 

njai ongdiie, tetopi bisa menundju, 
kan bukti2 ig dianggap sah, 
ia sudah lama tinggal di In 
dapat mendaftarkan diri del 
dak diharuskan membajar 
perti diatas, ketjuali Rp 
zegel dan Rp 1,— untuk kart 
da pendaftaran. Pendaftara 
pat dianggap sebagai ,,her 
tie” dan pengawasan terhadap bang 
sa asing jg sudah ada di Indonesia, berla 
tetapi ig belum didaftar, demikian ming 
kata Mr. Alwi St/ Osman. buntu, 

Dalam hubungan ini dapat di ka 
barkan pula, bahwa untuk pendafta 
ran bangsa asing itu besok akan di njak, sebab terbatas pada tenaga2 
buka sebuah kantor Djawatan Imi- achli ig benar2 diperlukan dan be- 
grasi baru di Dijalan Krekot 83-85 tum dapat diganti sadja. 
(atas). 2 Ta Achirnja Mr. Alwi menerangkan, 

Screening thd, orang2 

  

  

          

   

  

     

    

   

    
  

  

s KL, bahwa banjaknja “djumlah 
Mengenai screening jg dilakukan asing bekas anggota tentara Belan- 

terhadap para bekas anggota K.L., da K.L. ig kini berada di Indonesia 
Mr. Alwi lebih djauh menerangkan, itu sebagian besar disebabkan kare 
bahwa djumlah mereka “ig kembali na mereka ig di demobilisir di Indo 

c Indunesia sesudah mening- nesia lalu menetap dinegeri ini. 
k (Antara). 

lagi 4 

galkan negeri ini tidak begitu bai 

150 Orang Anggauta 
(Tsutsumi Djago Judo Sampai Minta 

ga Ni TEMA x Bs» - 2 Perlindungan Polisi 
Taktik Menghambat Kaum Sosialis U k Tunda 

Keberangkatan Yoshida 
DUA RATUS orang pasuka n2 hari Kemis tengah | am telah didatangkan digedung parlemen Djepang untuk aa 8 an antara anggota2 pemerintah dan orang2 dari | 

) ini timbul sebagai | 
it taktik jang dilakukan oleh kaum sosislis, ig kk mentjoba untuk mengulur-ulur sidang agar perdjalanan keliling i' dunia perdana menteri Team "5. jang direntjanakan akan 

itun da lagi. 

STAF militer 5 Nezara “jang: telah. dimulai. di ba Jai, Ketegangan jini achirnja 
Inggid:, Perantjs, Australia an anggota2 dari golongan sosia- 

konservatif, 
tidak kurang dari 50 orang men 
dapat luka2. 

mi, meskipun seorang djago judo jg 

  

polisi pada 

kekeruhan 

| Lebih djauh United Press menga- 
barkan, bahwa 'sebagai akibat insi- 
den itu, 50 orang anggota parlemen, 
anggota polisi dan anggota barisan 
pendjaga mendapat luka2. Surat2 
kabar Djepang jg terbit Djum'at pa 
gi kemaren menamakan peristiwa 
tsb sebagai suatu ,.dosa nasional”. 

Duduknja perkara. 
Lan duduknja perkara adalah 

sbb: : 
Dalam sidangnja pada malam 

Djum'at, madjelis rendah Djepang 
membitjarakan rantjangan undang? 
ig dimaksudkan untuk merobah 
system kepolisian jg didjalankan 
oleh pemerintah penduduk Amerika 
dulu kearah system kepolisian sema 
sa perang jl., jaitu dimana kekua- 
saan kepolisian dipusatkan dibawah 
satu komando pusat. 

Karena pembitjaraan mengenai 
rentjana undang? ini belum selesai, 

maka perdana menteri Yoshida, jg 
menurut rentjana akan memulai per 
djalanannja keliling dunia pada ma 
lam Djum'at, terpaksa menunda ke 
berangkatannja pada hari Minggu 
ad. dengan harapan, bahwa pem- 
bitjaraan2 didalam parlemen itu 
akan selesai sebelum hari Minggu. 
Dalam hubungan ini pemerintah 

memutuskan untuk memperpan- 
djang masa sidang parlemen jg seka 
rang ini, agar pembitjaraap rentja- 

    

Dapat Luka2— 

  

  

  

     
    

     
     

      
      

Dalam suatu pesta ,,Pekan Kanak2 Internasiona?” jang diadakan di Dje- 
| pang baru2 ini, selain dipertundjukkan kesenian2 daerah Diepang, djuga 

diperlihatkan suatu ,,Tari Pajung” oleh anak2 Indonesia jang mendapat 
! : sambutan hangat dari. hadlirin. - 

  

Export Hasil lamesis 

Ke Djepang Diperbesar 

— Antara Misi DEIP Dgn Pengusaha2 
Djepaog Tertjapai 

HARI KEMIS kemarea dulu S. Tedjasukmana menerangkan 
di Tokyo, bahwa missi jang dipimpinnja dan para pensusaha 
Djepang telah mentjapai persesuaian paham mengenai pokok2 ig 
akan dimadjukan kepada Pemerintah masing2 untuk memadju- 
kan perhubungan kedua negeri. Demikian ,,Antara” Tokyo. Se- 
djak tiba di Tokyo tgl. 21 Mei jang lalu missi Dewan Ekonomi 
Indonesia setiap hari mengadakan perundingan dengan pihak peng- 
usaha Djepang di Tokyo maupun Osaka mengenai  elispor-impor, 
perindustrian, pengangkutan, dan lain-lain. Disamping itu diada 
kan penindjauan dipabrik2 didaerah Tokyo, Osaka, Nagoya, Gifu. 

Tgl. 3 Djuni ini ketua missi Te- 
djasukmana memberikan  ketera- 
ngan kepada pers di Tokyo sebaga 
berikut: Kedatangan kami di Dije- 
pang berpedoman kepada politik Pe 
merintah kami jg hendak memper- 
erat perhubungan dengan negara te 

Usul Baru 

Wajima? 
Antaranja Akan Memba-   na undang? itu selesai sebelum Yo- 

shida berangkat. 
Ketegangan memuntijak. 

Hal ini ditentang dengan keras 
oleh kaum sosialis, baik dari sajap 
kiri maupun dari sajap kanan. 
Ketegangan memuntjak setelah 
pihak opposisi mengumumkan 
akan memboikot sidang, apabila 
sidang diperpandjang dengan 2 

is dan anggota2 dari golongan 
jang menjebabkan 

: Diago judo kewalahan. 
Ketua madjelis, Yasujiro Tsutsu- 

terkenal di Djepang, memerlukan 
bantuan polisi untuk menjelamatkan 
diri dari kepungan lawan2nja. 

Setelah sampai dipintu, Tsutsumi 
bertereak: sidang  diperpandjang 
dengar 2 hari lagi!”  Tereakan ini 
disambut oleh kaum liberal dengan 

tereakan: ,,Kami setudju?” Kaum 
opposisi memprotes dan perkelahi- 
an terdjadi lagi. : 

Perkelahian2 ini baru dapat di- 
achiri, setelah 200 orang pasukan2 
polisi menjerbu keruangan sidang. 

Ini adalah untuk pertama kalinja 
dalam sedjarah Diepang 200 orang 
anggota polisi didatangkan di parle 
men untuk menghentikan . perkela- 

hian. 
Tsutsumi tidak jek'n 
akan kebenaran per- 
buatannja. 

Tsutsumi kemudian mengakui. 
bahwa ia tidak jakin akan siahnja 
tindakan jang diambilnj: itu. 
Wakil ketua madjelis dari golo- 
ngan sosialis, Kunimichi Hara. 
menjatakan, bahwa tndakan ke- 
tuanja itu sudah djelas tidak 
benar dan tidak sjah. | 3 

Djum'at pagi kemarin kaum 
liberal dan progressif tetap ber- 
maksud untuk menambah sidang 
madjelis dengan 2 hari lagi. | 

Sementara itu kaum sosialis 
bersidang untuk memutuskan, 
apakah mereka akan djadi mem- 
boikot sidang2 istimewa selama 
2 hari itu. 

Jang mendjadi soal sekarang 
ialah, apakah pemerintah akan 
dapat memperoleh 24 dari dium- 
lah suara apabila kaum sosialis 
memboikot sidang2 itu. : 

Perlu ditiatat, bahwa perkelahi 
an hebat tadi terdjadi pada malam 
Djum'at tengah malam. 

“Demikign dikabarkan oleh 

tangga serta hendak menjusun per- 
ekonomian nasional tanah air kami. 

Perhubungan — Indonesia dengan 
Djepang sebagai negara tetangga bu 

ngun Pembangkit Hydro- 
Elektrik Sekuat 60.000 

Kw, Te kalor 

DUTA DJEPANG buat Indo- 
nesia, Eiji Wajima, akan kembali 
ke Djakarta pada tg. 10  Djuni | mendjadi seret karena ekspor Indo- 
jad. dengan membawa usul? baru | nesia ke Djepang kurang memuas- 
mengenai penjelesaian masalah Ikan.” 
ganti kerugian perang jang sulit. (ami 

IkabarKah nleh kantor | Jantp 
berita Djepang, Kyodo, menurut | djalan: pertama memperbesar pen- 
berita UP dari Tokio. djualan hasil Indonesia ke Djepang, 

Menurut Kyodo, dalars usul2 | kedua -menjusun hubungan jg erat 
baru itu termasuk pembangunan guna kepentingan penukaran infor- 
bangunan tenaga hydro-elektrik masi dilapangan perdagangan, dian- 
dari 60.000 kilowatt disungai | saranja mengenai “harga, kwalitet 
Asahan di Sumatra Utara, dan arbitrasi, ketiga mentjari kerdia 

Usul2 itu merupakan satu kebula | sama diantara alat2 perkapalan Dje 
tan dan tidak dapat di-petjah2 hing | pang dan Indonesia untuk kepenti- 
ga merupakan beberapa matiam per | ngan pengangkutan barang kedua 

setudjuan interim tentang pembaja- | belah p'hak, ke-empat mentjari dja- 
ran ganti “Kerugian perang sebagai-|lan jg lebih soepel dalam hal tjara 
mana jg dikehendaki oleh Djakarta. | Penjelesaian pembajaran  perdaga- 
Selain daripada itu adalah kehendak | ngan. Dalam pembitjaraan jg diada 
Djepang, supaja perundingan d--| kan di Tokyo dan Osaka selama 8 
gang diantara Indonesia dan Die-l hari ternjata, bahwa antara kedua 
pang jg sekarang  menguntrngkan | belah pihak pengusaha terdapat per, 
Diepang, dipisahkan dari pada me- | sesuaian faham ig akan — mendjadi 
salah ganti kerugian perang. pokok usaha kami selandjutnja, be- 

Seperti diketahui, Eiji Wajima | gitu pula telah tertjapai persetudju- 
kembali ke Djepang pada tgl. 2ij an untuk didjadikan usul bagi kedua 
April jl., setelah Indonesia menun- belah pihak kepada "Pemerintah ma 
tut pembajaran sementara , sedjum- Sing2. De Tak 
lah 57 djuta dollar selama dua tz-|. Dilapangan industri pihak kami 
bune didalam rangka  pembajaran bersedia untuk menaruh perhatian 

ganti kerugian perang. Kaum peng: | Kepada persediaan jg ada di Dje- 
usaha Djepang di Tokyo tidak opt- pang, baik jg mengenai bahan utk. 
mistis mengenai soal ini. Demikian Perindustrian kami maupun tentang 
Kyodo menurut-UP. “ persediaan mesin untuk pembangu- 

ji nan perindustrian rakjat dan indus- 
tri.menengah Indonesia. 

| Sebaliknja kami mendapat pernja- 
(taan dari pihak pengusaha di Dje- 
“pang, bahwa kami akan dapat me- 
ngirimkan kader pengusaha Indone- 
sia untuk mendapatkan training di 
Djepang. , : 

Achirnja kami ingin  menjatakan 
perasaan kami bahwa kundjungan 
kami di Djepang ini bukan sadja 
akan memperbaiki perdagangan an- 
tara kedua negeri, tetapi mudak- 
mudahan hubungan - antara dunia. 
pengusaha Djepang dan Indonesia 

kesukaran disebabkan 
sainja pembajaran kerugian perang, 
tetapi achir2 ini perdagangan pun 

maksud membantu me- 

  
Amanat Leba- 

ran Nadjib: 
Rakjat Mesir 
Bersatulah! 

PRESIDEN MESIR, Djenderal 
Muhammad Nadjib, dalam ama- 
natnja pada Hari Raya 'Idulfitri 
berseru kepada rakiat Mesir su- 

Beberapa Pokok Persesuaian Faham| 

kan sadja politis masih menghadapi 
belum sele- ' 

kan" “perdagangan “itu dengan: 
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mana mennn 

,Adamjee” dekat Narayangarj 

penduduk bangsa Benggali dan 

Front Persatuan mentjela keras 
tjara2 pemerintah pusat mendjalan- 
kan industri dan keuangan di Pa- 
kistan Timur. Pemimpin2 Front 
Persatuan mengutjapkan pidato da- 

lam mana mereka mengutuk kegia- 
tan2 ,orang2 asing” di Pakistan Ti 
mur. : 

Di Pakistan Timur, kebanjakan 
dari projek2 “perindustrian ig pen- 
ting2 itu dibiajai dan dipimpin oleh 
mecdal Pakistan Barat. 

Ketjuali itu, banjak didatangkan 
pula masinis2 pabrik dan tenaga2 
tehnik lainnja dari Pakistan Barat. 
Disamping segala itu, terdapat sa 

|tu--soal jg sangat penting pula: 
Front .Persatuan dengan sangat ke 

rasnja menentang Pakt bantuan mi- 
liter Amerika Serikat — Pakistan, 
jg telah diparaf oleh pemerintah Pa 
kistan achir2 ini. 

Masalah chonomi mendja- 
“di soal politik. 

| Pakistap Timur (Benggala Timur) 
berpendapat bahwa program peme- 
rintah pusat untuk memadjukan per 
ekonomian negara bagian tadi ti- 
dak tjukup, “apabila dibandingkan 
dengan bagian besar jg disumbang- 
kannja dalam hal usaha memper- 
oleh alat2 pembajaran asing: Pakis 
tan Timur adalah penghasil serat 
goni jg terbesar diseluruh dunia. 

Menurut pembesar2 pemerintah pu- 
sat ,,anasir2 Komunis” mengexploi- 
tasi ketidak-puasan di Pakistan Ti- 
mur tadi, dengan djalah mempersa- 

lahkan pihak Pakistan Barat 
baik kalangan resmi maupun parti- 
kelir — bahwa modal Pakistan Ba- 
rat menghisap perekonomian massa 
Pakistan Timur. 
Dalam hal ini kaum Komunis di 

sokong oleh pemimpin? politik Pa- 
kistan Timur jg baru, ialah dari 

' Front. Persatuan. 
Rasa tidak puas makiy lama ma- 

kin mendalam: kegelisahan di kala 
nsan buruh dan penduduk pada 
(umumnja achirnja berkobar  men- 
djadi tindakan? kekerasan. Dalam 

Keadaan demikian ini beberapa pe- 
mimpin. Froni Persatuan berbalik 
suaranja, dan menjatakan bahwa 

  
Pa tie 

Sidang Kabi- 

net Kemaren 
P. M. Wongsonegoro, 
Ment .Pertahanan Dan 
KSAD Akan Diundang 

Ke Makasar 

DALAM sidangnja pada hari 
Djum'at kemaren, dewan mente 
ri mendengarkan dan membitjta 
rakan laporan menteri dalam ne 
geri dan menteri PP & K jang te 
lah menindjau keadaan di Maka 
sar dan Minahasa mulai 27 Mei 
sampai 1 Djuni jbl. Pembitjara 
an mengenai laporan kedua men- 
teri tersebut akan  dilandiutkan 
dalam sidang lain. Seterusnja ka 
binet telah menerima baik rentja 
na undang2 tentang tambahan 
ordonansi bea statistik dan rentja 
na undang2 untuk menambah or 
donansi bea keluar umum tahun 
1949. Achirnja dewan menteri 
membentuk dewan comptabiliteits 
wet jang terdiri dari Mr. Sugiar- 
to sebagai ketua, Oei Tien Tiong 
sebagai wakil ketua dan Mr. 
I.G.K. Pudie, Mr. Subardjo, Tjah 

| joni dan T.S. Zainaddin sebagai 
| anggauta2. 

Sementara itu sekdjen Kementeri- 
an Penerangan Harjoto jg hari Dju- 
maat kemaren mewakili menteri To- 
bing selaku djurubitjara kabinet   akan pula mendjadi tenaga bantu- Data mereka melupakan segala 'ajadi 

an dalam menjelesaikan persoalan kebentiian dan pertentangan pa- 5 : 
ham dan supaja mereka bersatu kenegaraan antara Pemerintah Dje- 
padu utk. kepentingan tanah-air. pang dan Pemerintah Indonesia. 
Ini adalah pertama kalinja semen | Selain itu dapat dikabarkan, bhw 
djak hari2 krisis politik di Mesir masjarakat. Indonesia di Tokyo Ke 
nada achir bulan Avril jl, bahwa mis merajakan Hari Raya bertem-   (Antara-UP). 

Lebaran Di : 

Djenewa | 

DJIUGA di Djenewa, Swis, tahun 
ini telah dilakukan salat "Id dan di 

rajakan Hari Rava Idulfitri. Sem: 
bahjang 'Id jg dilakukan pada hari 
Kemis jl. itu dilakukan oleh wakil2 
negara2 Arab, Pakistan, Iran dan 

Indonesia ig ikut serta dalam kon: 
perensi tahunan Organisasi Perburu 
han Internasional. Upatiara sembah 
jang dilakukan didalam Hotel ,.Rich- 
mond”, dan sebagai imannja bertin 
dak menteri sosial Mesir, Amalud- 
din Hussein. (UP). 

SEORANG ANGGOTA dari par 
nitia luar negeri madjelis rendah 
Amerika hari Rabu mengatakan, 
bahwa laksamana Arthur  Radford, 
ketua gabungan kepala2 staf Ameri 
ka, baru2 ini telah menerangkan ke 
pada panitia tsb., bahwa Amerika 
harus bersedia mempergunakan sen 
djata2 atom bila Amerika mengada 
kan intervensi dalam perang di Indo 
tjina. Menurut pembesar itu jang ti/   

Nadjib mengutjapkan pidato di pat di Konsolaat.Djenderal R.I, di 
muka umum. | hadiri pula oleh anggauta2 missi 

i Dewan Ekonomi Indonesia, sedang. 

Diperingatkannja supaja  rakiat kan masjarakat . Indonesia jg ting 
gal didaerah Osaka Rebo malam 
merajakannja bertempat dirumah 
Hadji Ismail Nazir, wakil Djohan 
Djohor. Demikian “dikabarkan oleh 
wartawan Antara dari Tokyo. 

(Antara). 

Mesir waspada terhadap fitnah2 jg 
berasal dari orang2 jg ingin -supaja 
regime Mesir jg sekarang roboh.- Pa 
da hari Rebo ig lalu, beribu-ribu 
penduduk Kairo bersembahjang Td 

di Medan Republik, diantaranja tam | 5 
pak Presiden Muhammad Nadjib, 
PM Djamal Abdul Nassir, anggota2 
Dewan Revolusi dan Kabinst. 5 

(Antara). 

WAKTU PENTJALONAN BE- 
LUM DITENTUKAN. 

Ketua Panita Pemilihan Indo- 
nesia mengumumkan, behwa ber- 
hubung dengan belum dapat dise. 
lesa'ikannia pendaftaran pemilih 
dan penghitungan djumlah - pen- 
duduk warganegara Indonesia d'. 

GEMPA. 
Dari Djawatan Meteorologie di- 

dap2t kabar, barwa peda tanggal 
31 Mei, diam 15.00 51 menit 31 
second GMT alat2 gempa bumi 
d: Observatorum Djakarta men- 
ti-tap gempa bumi. Epicentrumnja 
terletak 1950 km. dari Djakarta. 
Arahnja tidak diketahui. 

tjalonan untuk keperluan pemili- 
han anggota Konstituznte/ Dewan 
Perwakilan Rakjat akan diumum- 
kan lebih Iendint. 

Intervensi Di Indo-China? 
bahwa menurut pendapat para ' ko 
mandan angkatan darat Amerika, 
diika Amerika mengadakan interven 
si di Indotjina, maka dibutuhkan se 
kurang?n/a 100.000 serdadu Ameri 
ka dengan-mobilisasi jang penuh di 
Amerika Serikat sendiri, 

Menurut harian2 tadi, 

dak mau disebut namanja, Radford 

tidak mengemukakan — pendapatnja 
apakah Amerika harus mengadakan 
intervensi di Indotjina. Radford me 

ngatakan hal ini dlm. sidang rahasia 

dari panitia tsb. tanggal 26 Mei jl. 
Sementara itu harianZ Secripps 

Howard hari Rabu memberitakan, ko para 

seluruh negara. maka waktu pen- ' 

atas pertanjaan menerangkan, bhw 
besuk hari Rebo j.a.d. kabinet akan 

“mengadakan sidang chusus untuk 
' membitjarakan masalah Uni. Kete- 

rangan tsb diberikan berhubung de- 
ngan adanja berita2, bahwa sidang 
kabinet hiri Djumaat itu djuga mem 
bitjarakan masalah Uni Indonesia 
— Belanda. 
Sementara itu wk. PM Wongsone 

goro dan menteri2 sosial serta per- 
tahanan besuk tgl. 9 dan 10 Djuni 
J-a.d. akan “diundang ke Makasar 
untuk menghadliri konperensi jg di 
adakan oleh komando TT VII, gu- 
na membitjarakan soal2 jg timbul 
akibat tindakan2 keamanan ig te- 
lah dilakukan komando tsb di Su- 
lawesi Selatan. Selain itu dalam kon 
perensi. tsb akan - diundang djuga 
KSAD, ketua panitya pemulihan ke 

amanan Sulawesi. Selatan mr. Su- 
giarto, gubernur? di wilajah TT VII 
dan semua komandan resimen di 
Komando TT VII, demikian di te- 

rangkan oleh major Mochtar. Mak- 
sud konperensi tadi ialah untuk me 
nampung akibat2 penjelesaian ke- 

amanan, seperti kaum pengungsi, 
transmigrasi, kebutuhan2 tehnik dan 
materiil dsb. (Antara). 

—
 

S'djataAtoomAkanDigunakanBilaAmerikaAdakan 
mandan Amerika tsb. tidak membi 
tiarakan soal apakah Amerika ha 

|irus mengadakan intervensi di Indo 
tjina, Tetapi mereka — berpendapat, 
Intervensi Amerika tidaklah 
na djika tidak mengirimkan pasukan 

pasukan setjara besar2an. Dengan 
mengirimkan hanja satu atau dua 
divisi (20 — 40 ribu serdadu) tiada 
Artinja, demikian para komandan 

Amerika tadi. (Antara). 

  

bergu 

  

ILatar Belakang Keka- 
tjauan Pakistan Timur 
(Karena Modal Pakistan Barat Menghisap 

Perekonomian Pakistan Timur? 
(Oleh: James Berry — Djuru Ulas U.P.) 

KEADAAN DARURAT di Pakistan Timur, jang acbir2 ini 
telgh meluap mendjadi kerusuhan besar-besaran di pabrik goni 

dalam mana 400 orang pekerdja 
-telah tewas, berakar pada perientangan hebat jang terdapat antara 

orang2 bukan bangsa Benggali jg 
datang dari Pakistan Barat. Pemilihan di Pakistan Timur 2 bulan 
il, telah membawa kemenangan besar bagi Front Persatuan Beng 
aa Timur, jang berhasil menggu lingkan kekuasaan Liga Muslim 
'inegara bagian Pakistan tadi. Seperti diketahui, pemerintah pusat 

Pakistan ada ditangan Liga Mus lim. $ 

tindakan? sematjam itu hanja akan 
mendjauhkan penanaman modal sa 
dja, hingga Pakistan Timur akan 
mendjadi daerah jg terbelakang per 
ekonomiannja. 

Berlakunja hukum mili- 
ter memperburuk ? 

Harian ,,/Morring News” jang 
diterbitkan di Karachi dan di 
Dacca (ibukota Pakistan Timur) 

takan, bahwa ,,7pen2 kbijm re- 
aksioner Komunis dan pembela2 
India duduk disetiap sudut kekua 
saan di Pakistan Timur.” 

P.M. Mohammad Ali mengata 
kan bahwa ,,komplotan Komunis 
tadi mesti dibasmi”, Ini sulit di 
lakukan, kata harian tadi, karena 
ddalam pemerntahan dj Dacca 
pun duduk orang ig bersinypati 
dengan Kemunis. Dikatakan bah 
wa ,tuan2 tadi menjabot peker- 
djaan pemerintahan dan menga- 
tjaukan segala usahanja. 

Alternatifnja ialah diniztakan 
berlakunja hukum militer,  pem- 
bubaran kabinet Pakistan Timur, 
dan supaja gupernur (bekas men- 
teri pertahanan Pakistan) meme- 
gang kekuasaan. 

Tetapi, dengan latar belakang 
dendam kesumat dan kekerasan, 
,anasir2 Komunis” akan mem- 
punjai sendjata lagi untuk ,,mem 
perkuda” kegelisahan di Pakistan 
Timur. Sedangkan kekuatan ten 
tara Pakistan jang ada disana 
hanja kira-kira | divisi sadja. 
Djumlah penduduk 42 djuta lebih 

Ditanja tentang tjalon2 penggant. 
guru2 besar jg telah habis kentrak- 
nja dan akan meninggalkan Indone 
sia itu Hutasoit mendjawab, bhw 

rentjana positip tentang hal itu be- 
lum ada, tapi sudah ada usaha mir 
ta duta2 kita diluar negeri terutami: 
di Eropa Barat untuk mengadakan 

sfeeling”, apakah dapat dari nege- 
ri2 di Eropa Barat itu didatangkan 
guru2 besar ke Indonesia. Hutasoit 

belum dapat menerangkan, dari ne 
geri mana kiranja ada harapan pa- 

ling besar untuk mendatangkan gu- 
ru2 besar, tapi pokoknja menurut 
Hutasoit, harus ditjari tenaga2 jg 
pandai dan paling ,,murah”, Tapun 
mengakui, bhw. perginja guru2 besar 
itu akan mengganggu peladjaran ma- 

hasiswa2 apabila penggantinja tidak 
datang tepat pada  waktunja dan 

untuk ini maka sedapat mungkin 
akan diusahakan untuk mentjari te 
naga2 pengganti jg dapat segera be- 

kerdja sesudah mereka jg habis kon 
traknja meninggalkan Indonesia. 

Uang Palsu Rp10 
Sudah 7 Bulan Diker- 
djakan: Tempat Penje- 
barannja Djawa-Barat 

Menurut ,,Antara” oleh jang 
berwadjib baru2 ini telah dilaku- 
kan penggerebegan terhadap per 
tjetakan uang palsu di Pandaan 
Surabaia. Lebih landjut dapat di 
kabarkan, bahwa biang keladinja 
adalah 
kabarnja sangat kaja, anak se- 
orang pemilik sebuah hotel di 
Malang, kini melarikan diri dan 
terus ditjari oleh jang berwadjib. 

Pada umumnja hampir seluruh 
uang palsu itu di-edarkan di 
Djawa Barat. Bentuk uang itu 
apabila sudah agak laju, sukar di 
bedakan dengan uang Rp 10.— 
asli keluaran Javasche Bank. 

Sudah kira-kira 7 bulan uang pal 
su itu ditjetak, demikian menurut 

pengakuan salah seorang tahanan. 
Uang jg kini disita oleh jg berwa- 
djib ada sekira Rp 4000,—, 
rut pengakuan djuga sudah Rp 15, 
000,— uang. palsu diedarkan. Tem- 

pat penjimpanan sementara uang 
itu adalah Pasuruan. 
Dengan para tahanan itu semen- 

tara hari jg lalu oleh pihak jg ber- 
wadjib telah dibuat rekonstruksi di 
tempat2 kedjahatan itu dilakukan. 

(Antara). 

(PERHUBUNGAN PEREKONO- 
MIAN ANTARA KOREA UTA- 
RA DAN KOREA SELATAN ? 

Suatu sumber resmi di Seoul 
pada hari Rebo menolak suatu 
usul utk. mengadakan hubungan 
perekonomian antara Korea Uta- 
ra dan Korca Selatan. Usul tsb. 
kini kabarnja sedang .dipeladjari 
di Djenewa, diantaranja oleh 
delegasi2 Canada dan Australia, 
Sumber tsb. menganggap usul   tadi sebagai suatu usul jg terlalu 
fantasris. 

Hari Ini 6 Halaman 

Dengan se—izin Kem. Penerangan Pg. Pers 

dan Grafica 
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seorang Tionghoa jang. 

«“nempatan di Filipina 
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Me Arthur 

Djadi Duta? 
Menggantikan Kedudu- 

kan Spruance Di Pilipina 

TERSIAR berita jang belum 

diketahui dengan pasti kebenaran 

nja di Manila, bahwa Djenderal 

Douglas MacArthur akan diang- 

kat mendjadi dutabesar Amerika 

Serikat untuk Filipina, utk. meng 

gantikan Laksamana Raymond 

Spruance jang kini sedars ber- 

fjuti di California. Baik kalangan 

pemerintah maupun kalangan 
perusahaan di ibukota Filipina 
tertarik perhatiannja. 

Harian pagi .,Manila Chronicle” 
Djum'at kemaren mengabarkan bah 
wa menurut ,sumber2 jg sangat pa 

tut dipertjaja”, Presiden  Eisenho- 

wer telah minta supaja MacArthur, 
ig sekarang mendjadi presiden peru 
sahaan ,,Remington Rand Corpora- 
tion” di Amerika Serikat, mener- 
djunkan diri kedalam gelanggang di- 
plomasi. Dikatakan bahwa Mac: 
Arthur diminta memilih antara pe 

atau Eropa 

Barat, dan ia memilih Filipina. 

Akan Ditjari-“Guru2 Be- 

sar Dari Eropa Barat 
Uotak Menggantikan Guru2 Besar 

Jang Habis Koatraknja 
SEKDJEN PP & K, Hutasoit, atas pertanjaan » Antara” ten 

tang tersiarnja berita, bahwa dalam waktu 1 tahun jang akan da 
tang ini ada lebih kurang 20 gurubesar dan lektor dari fakultet . 
tehnik dan ilmu pasti di Bandung akan meninggalkan Indonesia 
menerangkan, bahwa mereka itu guru2 besar jang mesipun sudah 
habis koniraknja, tani tidak seka gus akan meninggalkan Indone 

sia, sebab habisnja masa dinas mereka itu tidak berbareng. 

Ely Akan Ber- 
kuasa. Penuh 
Djadi Panglima Besar 
Merangkap Komisaris 
Djendral Perantjis Di 

Indo €hina 

PEMERINTAH Perantjis telah 
memutuskan untuk menggabung- 
kan dan meletakkan  djabatan2 
komisaris djenderal dan parslima 
besar pasukan2 Uni Perantjis di 
Indotjina ditangan satu orang, 
demikian diumumkan dng. resmi « 
di Paris pada malam Dium'at. 
Dalam hubungan ini djurubitjara 
pemerintah menerangkan, bahwa 
nama opsir tentara jang telah di 
pilih oleh pemerintah .untuk me- 
megang djabatan2 tsb. baru akan 
diumumkan sesudah negara2 ang 
gota Uni Perantjis di Indotjina 
diberitahu. 

Sementara itu kalangan jg menge 
tahui di Paris berpendapat, bahwa 
pemerintah Perantjis mungkin akan 
mengangkat djenderal Paul Ely, ke 
pala staf umum angkatan perang 
Perantjis, untuk merangkap  djaba- 
tan2 komisaris djenderal dan pang- 
lima besar: pasukan2 Uni Perantjis 
di Indochina. Menurut kalangan 
itu, djenderal Ely mungkin akan me 
milih djenderal Raoul Salan sebagai 
pembantunja, 

Kem. Negara urusan Indo 
china mendjadi sebuah 
Kem. penuh. & 

Seterusnja pemerintah  Perantjis 
pada malam Djum'at mengumum- 
kan, bahwa kementerian negara uru 
san Indochina telah didjadikan se- 
buah kementerian penuh. Sebagai 
menteri urusan Indochina jg perta 
ma telah diangkat Edouard Frede- 
rice Dupont dari golongan sajap ka 
nan de Gaulle. 
Dupont selama ini mendjabat wa 

li-kota Paris. 
Dalam interview dengan pers Du- 

pont menerangkan, bahwa selama 5 
tahun mendjadi anggota parlemen 
Perantjis, ia senantiasa menghenda- 
ki ditempuhnja usaha2 untuk me- 
ngembalikan perdamaian di Indo- 
china dan dalam pada itu menun- 
tut, supaja kepada pasukan? di In- 
dochina diberikan segala alat untuk 
bertempur. (UP). 5 

TITO TIBA DI JUNANI. 
Presiden Yugoslavia, marsekal 

Tito, pada hari Rebo telah tiba 
di Athena untuk menggdakan 
kundjungan resmi di Junani. Da- 
lam kundjungan ini ia disertai 
oleh menteri luar negeri Kotcha 
Popovic dan sedjumlah penasehat 
sipil dan militer,”Ribuan rakjat 
Junani tarut menjambut kedata- 
ngan Tito ini dengav berdiri ber- 
deret-deret disepandjang  djalan 
jang dilalui oleh rombongan pre 
siden Yugoslavia tsb. 
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siaran resmi mengenai penetapan 

Rebo jbl. lemat djam 22.00 
dari mesdjid dan tiap2 

2 jang ti en 
pada malam Rebo. Kita lihat ada 

  

  

APP 1 itu djuga baru mulai dihias 

   kertas. Bitjara tentang hiasan, 
: isi | egoro dan 
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Rebo pagi uapa- 

  

Jangsungkan pada agan polisi Kalisari Smg. mendapsi 
ngan jang besar sekali dari 

in dan  Muslimaat. | 
Chotbah dan Imam dalam Sholat 

| Iea dilakuka noleh H. Balya Umar, 
ad 

anggauta DPD Prop. Djawa Tengah, 

Sesudah Sholat, kesempatan kemu- 

     

dian dipergunakan untuk ber-Alal | 
Fibalal dengan Gubernur NN ten, 

|. Panglima Div. Diponegoro  Moc 
|. Bachrun dan Kepala Polisi Prop       

. “djudi pada 

  Djawa 3 Tengah, A. Bastar 
| pembesar itu djuga ber-Sholat dila- 

ngan tersebut, jang diselenggara- 
| kan oleh Mochammadijah Tjb. Se- 

0 Suasana Hari Lebaran. 
Jalu, an Hari Papa Sm | 

. ini dapat dikatakan lebih sepi. Le- 
| baran tahun ini, sedjak beberapa | 
hari sebelumnja, telah dirama kan | 
dengan bunii ,,letusan” mertjon ' 
bumbung dan mertjon ..sreng” jg) 
apat memb | tinggi keatas 

      

  

" dengan mengeluarkan sinar sever- : 
“ti kembang api, 

| Sementara itu agaimana la-. 

api, mesk pun hal ini j 

| zim terdjadi pada tiap2 Har Le- 
baran un aa orang2 plesir ke 
Balaikam Bot bang Ui ertad ergadji, Kebun 
Binatang di Tegalwaren? dan di 

kurd'ungan-orang pa- 
“da hari Pa na 3 sebut permriidhaan Badai aa. 

mis kb'h banjak d'umlahnja. dan 
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ben asa 

CG 4 
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n in: 

— Diseluruh dunia lebih Ge Ietkonta 

e-, d.kuburan Bergota kelihatan lebih 
-'ramai pada hari Kemis dari pada 
hari Rebo. 5 : 

Selandjutnja patut kiranja ditam ap, 
se- bahkan, bahwa rupa2nja diuga su- 

d.h dianggap tazira untuk main 
Hari Lebaran Kita 

saks.kan pada malam Rebo dan 
malam Kemis di Aloon-Aloon se- 
belah Barat (Pasar Ja”ik waktu itu 
vagak sepi) banjak terdapat tempat2 
perma nan jang bersifat djudi, a.l. 
jap dje kie, kodok-ulo, dadu 

-kopjok, ketangkasan melempar ge- 
rah Jangan, melempar bola. dil. 

az dilakukan set'ara leluasa, dan men- 
jang 

(dapat perhatian besar. pufa dari 
umum... Permainan sematjam itu 
ternjata dilakukan djuga d bebera- 
pa kampung tertentu. Djuga pada 
hari Rebo dan Kem's siang per- 
mainan tsb. dilakukan pula di Ba- 
lai Kambang. dpasar  Randusari 
dan dila'n2 tempat lagi. Titempat2 
jang pada Hari Lebaran memang 
mendjadi pusat kundjungan orang 
orang: Itulah Lebaran di Semas 
rang, 

SUMBANGAN DARI IRIAN 
BARAT. 

Dengan melalui P.M.L, 
Indonesia di Serui (Irian Barat) 
telah menjumbara f 1009.— atu 
Rp. 3000,— utk fonds Merapi. 
Selain itu rakjas Indones'a di Hol- 
Tandia telah mengirimkan f 535.— 
atau Rp. 1605,— sebigai sumba- 
ngan buat para korban bentjana 
Merapi. 

Demikian dberitakan oleh S. 
Papare anggota parlemen wakil 
Iran Barat. 

MOBIL MENERDJANG 
TIANG. 2 

Tgl. 2 Djuni jl.-di Karangtempel 
Semarang terdjadi ketielakaan.  he- 
bat. Sebuah mobil Fiat H-3033 en- 
tah apa jang mendjadi sebab?nja su-, da hari tersebut, dapat 
dah menerdjang sebuah tiang -di- 
pinggir djalan, ketika mobil tadi-di 
djalankan dari djurusan Selatan me- 
nudju ke Utara. Akibat dari pada 
tabrakan ini kabarnja ' pengemudi 
nja mendapat luka2 dan perlu “di- 
angkut ke rumah sakit. Mobilnja 
“mendapat kerusakan? heba.t 

       

  

   

       
      TOKO EXCELSIOR, 

TOKO SELECTA, 

AUTOMOBIEL. 

    

: "SUSUNAN DESA DIATENG : | 
LEBIH MADIJU. 

Desa dar IS Tega Djawa 
| Barat sedjak beberapa hari ini telah 
ada di Jogjakarta dlm. rangka penin- | 

Set 

| sebut jalah guna mempeladjari sam pat ! 
pai dimana perkembangan dalam kut g 
pembangunan desa kearah pelaksana | didalam 
an undang2 nomor 22 tentang dae- 
rah otonomi tingkat tiga. 

  

  rombongan tersebut, didaerah Jogja | 
“telah nampak “dimulai . pelaksanaan 

desa lebih madju dari pada desa di 
lain daerah. Di Jogja telah ada 
wan2 desa jang bekerdja aktif : 
samping pamong2 desa. Demikian 
BR Prawira, 1G S3 

Di Jogja rombongan tersebut djuga 
mengadakan pertemuan dengan pani ' 
tia otonomi jang diketuai oleh Mr. 

    
| MENDJADI HIBURAN. 

rakjat : 

  

      

Untuk Semarang: 

TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? 

Selandjutnja Agen? diseluruh Indonesia. 

S. Purwokusumo guna mendapatkan | 
keterangan mengenai sekitar usaha 
pemerintah daerah Jogjakarta da-| 
lam lapangan ekonomi. 320 

PANTAI SELATAN TETAP | 

Didapat kabar, bahwa pihak peme 
rintah kabupaten Gunung-kidul (Jog | 
ja) bermaksud akan mendjadikan pan 
tai Selatan didaerah itu sebagai tem 
pat hiburan dengan pemandangan 
alam jang indah disekitarnja. Untuk: 
itu oleh pihak bupati telah tindjau- 
beberapa tempat dipantai Selatan itu 
dan maksud tersebut akan dimasuk 
kan dalam rangka rentjana 5 tahun 
pembangunan daerah tersebut. 

Tidak Terbit 
Bertepatan dengan hari Pante- 

kosta ke YI hari SENIN tanggal 
7 Diuni, ,Suara Merdeka” tidak 
terbit. Sebagai gantinja, hari ini 
harian kita terbit 6 halaman. 
Harap para pembatja dan pema- 
sang iklan maklum. 

31 MEI. 
Tanggal hari tjuma2 ,,To- 

j ko Hier”, 
Pada tgl. 2 Djuni 1954, Hari Tju- 

ma2 Toko Hien, Bodjong Semarang 
telah ditetapkan oleh sebuah panitia 
jang terbentuk dan terdiri dari sdr: 
Abdullah (Pengadilan Negeri Semg.) 

sdr. Redjosuwito (Kepolisian), . sdr. 
Seetomo (CPM), sdr. Mintardjo (K. 
B. ,,Antara”) dan sdr. Nn. Toeti Sis 
tojo (wakil pembeli), sesudah pidato 
pembukaan diutjapkan oleh fihak di 
rectie sdr. Liem Swan Thoan. Sete- 
lah diselidiki dan ditjotiokan tanggal 
tanggal jg. mesti diundi jaitu - dari 
tgl. 4 Mei s/d 31 Mei, kemudian pa 
nitia berhatsil mengluarkan satu tang 
galan jang djatuh pada tgl. 31 Mei 
1954. Dengan demikian, maka hari 

:tjuma2 jang diberikan oleh Toko 
1Hien Semarang dijatuh pada tgl 31 
: Mei. Pihak jang merasa membeli pa 

:menerima 
"uang kembali dengan menundjukkan 
“ bon2 pada tgl. & Djuni 1954. Menu, 
“rut keterangan, djumblah uang pen 

  

  
| tgl. 31 Mei, ialah Ik Rp. 77.000.—. 
Dengan beaja? jang dikeluarkan, ma 
yka Toko Hien akan mengluarkan 
uang sebesar Rp. 107.000,—. 

  
TN MMA ALA MAL LL 

3g MN Up Dai Tan 8g 

..tup 
.. kenji 

— .. 

KS eresog 

TOKO AMERICAN, 
TOKO 'KAUW, 

    

       
| Rombongan Panitia Pembangunan| - KE 

NDPRDS- i Dj Uu 

djauannja kebeberapa daerah di Djaf rut la 
wa Tengah. Maksud penindjauan ter | didaera 

Rombongan itu telah mengundju-| jai 
ngi Semarang, Pati dan Solo. Menu-| m 

'rut keterangan P. Prawira anggota|k 

undang2 no. 22 itu sedang susunan| 

“Ibelum mempunjai penghasilan tetap 
    

    : lah dim akan bantuan uang kepada 
“jang berwadjib sebesar Rp. 13.8 dju| 

jl, Pulisi di Jogjakarta telan ber- 

| serta pembunuhan dalam daerah2 

#djualan barang dari Toko Hien pada Lage Sae Dengan Gi 

mendiadi kurangan. 

   

  

   

  

   
   
     

    
    

     

  

Aadib setempat, 
1 Tjilatjap terda- 

jang karena 'ta- | 
1 terpaksa mengungsi 

tan2. Mereka itu kini men 
antar. Selain itu djuga ter 
73.000 orang pengungsi 

inggalkan kampung hala- 
ebagai akibat terganggunja 

isitu,. 

  

   

Intuk n mereka itu — 
terutama jang sudah kembali ditem | 
patnja semula tetapi utk. sementara 

  leh Bupati Tjilatjap, kabainja te 

Bagaimana hasilnja belum diketa 
hum 2 Sa , 

Satikno Terdje- 
bak Di Jogja 

Kepala Rampok Ulung 
Dari Magelang Ter- 

tangkap 

  

PADA HARI Djum'at ringgu 

rasil menangkap kepala pendja- 
hat bernama Sutikno, ig sediak 
lara telah mendjadi buron-laron 
Putisi di Magelang, karena terke- 
nal sebagai kepala perampok ig 
sangat kedjam, dan telah melaku 
kan beberapa kali perampokan 

Kedu. Pada hari Kemis jbL, tih 
disinjal'r oleh Pulisi di Maselang, 
bahwa ia bersama dua orans ka- 
wannja, masuk kedalam kota 
Jogjakarta, tetapi usaha2 untuk 
membekuknja tidak berhasil dan 
mereka telah berantung melolos- 
kan diri dari djaring Pulisi. 

Berhubung dengan itu, pada ha-: 
ti malam Djumatnja, Punsi di 
Jogsakarta telah menguntji semua 
djatan2 jang keluar kota, dan se- 
prentara itu-penjeiidikan d lakukan 
dengan sungguh2?, karena menurut 
dugaan. Sut.kno tentu membawa 
sendjata “api dan barang? hasil 
rampokan. Dan sebagai hasil da- 
ri pada penjeridikan .ni, alamat- 
nja Sutikno bisa diketemukan. ialah 
bersembunji d gedung Asrama So- 
sial, milk Djawatan Sos-al, dikam 
pung Balapan. Karenan'a, gedung 
atu tafu d kepung dengan d.am2. 

Demikian:ah pada har: Djum'at 
-dengan tidak melawan sutikno te- 
lih kena di-angkap, tetipi kawan- 
nja jang 2 orang, tidak bersama 
dia. Barang? jang berasai diri pe- 
rampokan2, termasuk 3 sepeda, jg 
ia bawa dari daerah Magelang, di 
ketemukan djuga didalam gedung 
tu : 

Penangkapan in', bsa diakui ka- 
rena “has.I2 darr kerdia sama jang 
sangap baik. antara Pulisi daerah 

  
Dengan ditangkapn'a Sut'kno, 

orng mengharap keamanan d da- 
lam daerah sekeliling Magelang 

al tuntutan 'gratificatie sebanjak 3 bu 
| Ian, achirnja oleh fihak SBKB disetu 
djui saran dari P4D, jaitu supaja fi 

untuk 2 bulan. Fihak madjikan hen 
dak memberi 114 bulan dan tidak se 
tudju dengan andjuras P4D itu. Be 
lakangan fihak. madjikan manjata- 
kan, bahwa soal gratificatie sudah da | 
pat dibereskan sendiri. Tapi soal " di sebelum gadjih buruh dapat diba 

Tutup. 

Bab A TENTU EN 

    

Wiksi SBKB Di Guntar' 
| Directienja ,, Tertawan“--SBKB. 

  

. Bantab 
Pernjataan Menteri Rooseno 

PADA TGL. 1 DJUNI 1954, fhak SBKB tjb, Semarang te- 
lah mengadakan perskonperensi di Semarang untuk mendjelaskan 
soal aksi2 jang telah diadakan diperusahaan bis ,,Guntur” jang di- 
mulai pada tgi. 15 Mei jbl. Akibat dari pada aksi ini, maka fihak 
madj kan lalu mengadakan lock out dan keputusan mengenai soal 
tadi kini masih ditunggu dari fihaknja P4 Pusat. Dari awal sam- 

“pai achir proses aksi tersebut dibentangkan oleh fihak SBKB de- 
ngan menundjukkan usaha2 untuk mengatasi soal deadlock dengan 
pelbagai djalan, misalnja berundi ng dg Wali Kota Smg, Lalu Lintas 
Gan P4D. Dengan adanja usaha2 ini, maka trajek ,Guntur” da- 

“pat diganti oleh lain perusahaan bis, hingga lalu lintas tidak sam- 
pai merugikan kepada rakjat jang djustru menghadapi hari Raya 
Inai Fitri, Ng & ga membajar gadjih tadi, disebabkan 

Ditegaskan selandjutnja, bahwa sp karena wakil directie katanja tidak 

berada di Semarang... Directie sdr. 
Soedjono dikatakan, mentjoba melari. 
kan diri dari rumahnja di Karangtem 
pel dan menudju Hotel du Pavillon. 

: Tapi diketahui buruh jang “datang. 
: Achirnja sdr. Soedjono jang menu- 
dju ke perusahaan ',Selecta” di Se- 
bandaran oleh fihak buruh tidak di 

' perkenankan meninggalkan tempat ta 

hak madjikan memberi  gratificatie 

masih ditunggu keputusan P4P.: 
Direct!e ,,Gantur” terta- 
wan”. 1 - 

Keterangan  selandjutnja mengata- 
kan, kareng soal gadjih bulan Mei 

jar. Dengan adanja soal itu, maka 
pada tgl. 1 Djuni malam, sdr. Soe- 
djono berada ditempat tersebut ber- 
sama-sama dengan buruhnja jang 
minta ketegasan fihak directie dan 

11954 jang biasanja paling lambat di: berhak untuk meminta gadjihnja ba 
berikan pada tgl. 29 tiap2 bulan, ter 
njata untuk bulan Mei ini sampai tgl 
1 Djuni, fihak ,,Guntur” belum dju 

RADIO 
SIARAN R.R.EL TRITUNGGAL. 

Semarang, 6 Diuni 1954: 
Djam 07.25. Disco Varias 08.10 

gian bulan Mei. Djumlah buruh 
?Guntur” adalah 65" orang jang se 

bagian besar telah datang di ,Selec- 
ta” untuk memblokir directie “Gun. 
tur”. Berita belakangan mengatakan 
bahwa sdr. Soedjono berada diperusa 
haan tersebut dari djam 17.00 — 
21.00, karena selewatnja itu, fihak 
directie jang telah berusaha. dapat 
membajar sebagian besar dari ga- 

Peladjaran Beksan: -09.00 Gema | djih buruh jang berada di Semarang 
Angkasa: 09.30. Kebaktian Umat | dan Pekalongan jang datang djuga 
Keristen: 10.30 Orkes Grand Opera, ' sedangkan buruh “Guntur di Mage- 

10.45 Hidangan Dendang Remadja: » lang baru hari ini diusahakan. Peris- 
11.15 Lagu2 Tionghoa, 11.30 Lang- riwa ini disaksikan pula oleh instan- 
gam dan Krontiong: 12.15 Suara si2 jang bersangkutan dan -berlang:- 
Che'Edah: 12.30 Pekan Datang: sung dengan tidak ada insiden apa2 
13.15 Ketjapi Modern: 13.40 Kwar- - Damri tdak rug. 
tet Teruna: 14.15 Gesekan Biola: Lebih landjut dalam perskonperen 
17.05 “Taman  Kepanduan, 17-45 si tadi djuga dibentangkan mengenai 
Rajuan Bing Slamet: 18.00  Tjahja hasil2 "konperensi komisi2 DAMRI 
Kemala: 18.15 Piano Tunggal: 18.30-se-Djawa jang dilangsungkan pada 
Peladjaran Njanji: 19.30 Orkes Stu- tgl. 21 s/d 25 Mei-di Jogjakarta. Hz 

dio Djakarta, 20.20 Symphony: sil dari pada konperensi tadi a.l. ia 
21.20 Dunia Olah Raga: 21.30 Ke- jah membantah pernjataan Menteri 
toprak Mataram: 22.15 Ketoprak Rooseno jang mengatakan, bahwa 
Mataram (landjatan): 24.00 Tutup. , DAMRI mengalami kerugian seba- 

Surakarta, 6 Djuni 1954: Unjak Rp. 6 djuta. Dasar untuk mem 

Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 bantah pernjataan tadi jalah dengan 
Permainan Orgel, 08.30 Taman In- dikemukakannja status DAMRI jg. 
drija, 09.00 Kebaktian dari Geredja: sebetulnja bukan termasuk. Indishe 
10.00 Rajuan Pagi, 10.45 Boston Bedrijfswet (IBW), tetapi  Indische 
Promenade, Orkes: 11.00 Wajang Comptabiliteitswet (ICW) jang tidak 
Madyo, 13.45 Dari Wanita untuk “ada hubungannja dengan untung dan 

Wanita: 17.05 Rajuan Putri: 17.45 rugi: Selandjutnja fihak SBKB menge 
Lagu2 dari Sumatra: 18.30 Njanji- mukakap tentang perdiuangan? jang 
an Sutjis 19.39  Ouintet Muljono, sudah dilakukan oleh DAMRI sedjak 
20.05 Si Muda dan Si Mudi: 20.15 th. 1946, dimana pada waktu itu Pu 
Klenengan Lengkap, 21.20 Klene- sat DAMRI berada langsung “diba- 
ngan. Lengkap  (landjutan): - 22.15 wah. Menteri Perhubungan. DAMRI 
Rajuan Malam: 23.00 Tutup. djuga menghendaki supaja Djwt. La- 

Jogjakarta, 6 Djuni 1954: lu Lintas Dan Sungai (LLDS) dikua 

  

  

  Djam 07.15 Hidangan Tak Ber- sainja, pulai mengenai bengkel? Bis 
sjair: 07.45 Beberapa Njanjian dari Kota dan bengkel D.K.A. jg. menu-' 
Hits: 08.15 Missa Sutjis 09.15 Dua rut suara desas-desus akan didjadikan | 
Buah Overture: 09.30 Dari Disco- Jajasan. Selainnia itu dalam konpe-| 
theek Kita: 10.00- Merdu Meraju: rensi tersebut diatas djusa dikeluar-| 
10.15. Dagelan Mataram: 13.10 kan resolusi day menuntut pada Pe-' 
Minggu gembira: 13.40 Hiburan merintah mengenai all. tundjungan' 
Minggu Siang, 17.00” Taman Ksa- Hari Lebaran, djaminan sosial, for. 
trias 17.40: Dari Discotheek Timur: masi pegawaj, dan uang lembur bagi 
18.05 Rajuan Hawaii: 18.30 Nja- ti 
njian Kristeny 19.30 Dari Reporter 
Kita: 19.40 Njaniian Seriosa: 20.05 
Fragment Wajang Orang: 21.20 Dia- 
waban Surat2: 21.30 Krontiong Ma- 
lam, 22.10 Sandiwara Radio: 23.09 

takan, bhw baru2 ini Pemerintah Pu 
sat telah mengirim 37 buah kendara 
an untuk Merapi, tetapi 5045 daripa 
da kendaraan tadi telah rusak. Ber 
kat activiteitnja DAMRI, maka 8094 
dari kendaraan tadi dapat diperbaiki. 

pegawai2 jg beralasan. Achirnia dika” 

“an $ Dea 2 Sa LL AL LA 

ftangyai 

ran, 

didapat 
Sedan 

internasi 
London, 

HARGA EMAS. 
Pasar emas dalam ne geri pada || 

1 1 2 dan 3.Djuni 1954 tidak 
bisa ditjatat harganja. Hal mana 
djustru dengan adanja hari Leba- 

berita2-nja. 

Selain 
ga gula dan kopi tidak 

jang pada umumnja peda- 
gang2 mengasau. 
djuga har 

emas, 

gkan harga emas dipasar 
onal sbb. : 

3 Djuni : 
Harga emas dipasar internasio- 
nal jang ditjatat di London da 
lam hitangan 
adalah : 
Macao tiap ounce 
Bombay tiap ounce 
Hongkong tiap ounce 

dollar Amerika 

(ADA 

Sa AL LL LL .. 

SiapaUntung' 
Rp, 1000,— 

219996 
103168 
320402 
296369 
31324 

182651 
182169 

| 367709 
390852 
195428 
314734 

294957 
15125 

269307 
347520 
280716 
231124 
21224: 
207394 
90376 

174031 
296982 
317056 
120626 
202460 
392777 
272538 
207826 
82956 

"158693 
140695 
20956 

241236 
320169 
26297 

373650 
052153 
150131 
38661 

396422 
234655 
150721 
280708 
2117039 
402373 
60689 

292191 
188748 
341702 
205317 
111680 
156942 
322359 
361489 
91059 
158029 
109800 
315136 
42758 

1359359 
160429 
61665 

310993 
111318 
84101 

2711221 
173501 

19711 
71898 
89353 
51413 
33361 
51418 

195053 
317616 
1920938 
105271 

252230 

213473 
261958 
159401 
68164 
56033 

364151 
353367 
105897 
103787 
245392 
41976 

Rp, 500,— 
53393 

371160 
150565 
319504 
146705 
206659 
63739 

319709 
358932 
29724 
44111 

272251 
177217 
266134 
279951 
73667 
73851 

134161 
245704 
171654 
215308 
366695 
381572 
404116 
337629 
93460 
269783 
268519 
394715 
111964 
210363 
138734 
191930 
212162 
206870 
393790 
93213: 

108961 
301157 
44394 

181343 
299296 
365675 
193581 
219236 
254549 
235041 
160963 
273424 
289440 
163165 
306317 
226697 
185142 
100358 
214049 

50057 
182480 
60016 
12173 

134468 
355416 
98748 
288054 
194359 
270097 
300391 
184186 
1972125 
395529 

asi 
31094 

313506 
329453 
99154 

186516 
273691 
397275 
73621 

: 78188 
397222 
374344 
396620 
168483 
235698 
120530 
128365 
284207 
296727 
204952 
302235 
148104 
269190 
322896 
314477 
319036 
353851 
353851 
336536 
321885 
121391 
206235 
396427 
392503 
273680 
117212 
215344 
271915 
167139 
63150 

342037 
391730 

Akan disambung. 

322983 
284199 
241279 
314286 
202297 
374081 
179479 
240421 
122456 
64763 

268110 
221279 
183408 
189041 
100840 
55487 

196337 
347702 
70204 

124921 
405268 
97925 

275444 
57903 

115975 
26810 
88299 
368487 
395950 
149535 
213405 
112084 
35863, 
60562 
29099 
82404 
362266 
140202 
189220 
53332 

269524 
376234 
289974 
194087 
103791 
398656 
374976 
161616 
237894 
145315 
13460 

225805 
71360 
167002 
263665 
173722 
51766 

407902 
55538 
84583 
188319 
796831 
222529 
378824 
14173 

336278 

1 
ZATOPEK PAT L 5 Naya NN AN LAGI 
jl BARU 

Emile Zatopek, djuara lari djarak 
djauh “dari ' Tjekoslowakia dalam 
Olympiade, di Brussel telah mentja 
tat rekor baru untuk lari djarak 10. 
000 meter. Zatopek menempuh dja rak ini dalam 28 menit, 54,2 detik. 
Rekor lama Jang djuga dipegang oleh 
nja tertjatat dalam wakut 29 menit 
1,6 detik. “ 

REKOR RENANG BARU 
TJEKOSLOWAKIA. Patam pertandingan renang di 

Gottwaldov, 3 rekor “baru untuk 
Tjekoslowakia telah ditjiptakan. Pe 
renang Skovajsa telah berenang gaja 
dada djarak 400 meter dalam waktu 
» menit 42,5 detik. Regu renang 'es 
iafet putera Slavia Bratislava untuk 
tx 100 meter gaja-kupu? telah 
mentjapai waktu 4 menir 39.3 detik 
lan regu-puterinfa dalam nomor itu 
mentjiptakan rekor baru djuga hagi Tjekoslowakia dengan waktu 6 ms 
ut 13 detik. : sa 

SEMARANG SINGKAT. — Menurut k 5 $ eterangan dari Pol. Ekonomi, Maka baru2 ini NW. Do sai di Bandjarsari th. dituntut oleh 
fihak Kepolisian, l 

Karena Tit 

  

uKib 
melanggar peraturan Bata “dat 
bendjualan' korma. 5 

    

   

Menghaturkan Slamet Hari Ra'ia Idul Fitri — j Sawal 1373: . Pada para langganan 

SUWANDI 
Achli Bikin Tjemara & Haarr Notodiningratan 139 — Kaka 

en PA AK 

Menjambut Hari Raya 7 $ Idulfitri “1 Sjawal 1895 
Drogisterij & Chemicalienhandel   

MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 
2 1 SJAWAL 1885. 

PA 

»BROMO” 
SEMARANG 

Alamat : 
Dj. Pasar Pisang “Kali Baru Barat 6 
14/16 — Telf. Telf. 2149. 
Kota 29. 

SURABAJA P.P. 

Dj. Kepandjen 21 
Telf. U. 1189,     

  

     
UNTUK WANITA8 LAKI? 

AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk - kembalikan 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit . kurang sjahwat 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, Iekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. ? ? 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
AMIROSOL - harga... oidiita tatanan RP 25— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai),.. Rp. 25.— 

  

Menghaturkan Selamat 
Hari Raya Idul " Fitri 

1 Sjawal 1885 

i Toko $Djamu Tjap 

) Diaoo Re) JA20 
Selurah Indonesia 

  

    |   

Pass ' 
Menghaturkan selamat hari raja idul fitri 1-1-1885/18373 Sagenep Sekalian para langganan. 

Parfamerien & Essence Industrie 
5 6G »Paressino 

Dj. Limbun 14 — Semarang. 
Arrow 
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Wi 

/ / ( ( / ( ( NE AN AL AAL 

Rd. D. Soemodirdjo 
DIREKTUR PER. OTOBIS C. V. ,,MOERIA? 

Ketua Perserikatan Otobis Djawa-Tengah (P.P-O.D) 
Pandanaran 26 
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P.f, 1 Sawal 1885. 
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Tilp. 2163 - Semarang, 
MN AA NA NN MM LA AK ( 

TE, 

  PAMER ena 

  
PIL KUAT istimewa untuk oran |daki2 jang kurang tenaga. Badan 

Ongkos kirim 1076 

AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 
tambah kuat |... Rp. 20.— 

TERANG BULAN obat hilangkan kukul 3 

(djerawat) dan bikin La Da Ara Rp. 25.— Lebi j4 $ d 5 

TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemu 3 
“Harga Rp Soo an ap kan 1 jEpat ati Suara 

Terbikin oleh 

Tabih Amirodin 
. KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

ZONDER OPERATLE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, origkos2 bole 
berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Dj. Pulisi 30, Pontianak 

ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 5 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN HO     

3 

  

bean 75 Jogja, 
Toko Cbat ENG TAY HO Petjinan 58 ” 

  ki Peta   

Dalam '/, djam 
RAMBUT PUTIH MENDJADI HITAM. 

Black Hair Dream Oil 
Tjap Potret Bintang Empat. 

Kalau tidak hitam uwang dikembalikan. , 
Sudah mendapat ratusan surat pudjian, 
Buktikan sendiri. Tidak perlu tjampur air dil, 
Mudah dipakai. 
Harga Rp. 25.— Tambah ongkos kirim 1596, 

Bisa dapat beli di rumah” Obat diseluruh Indonesia, 
“' Agen': bisa lihat teks dari Amirosol & Amiro Pomade, 
PERSEDIAAN TERBATAS. 

PUSAT PENDJUWALAN : 

AMIRODIN 
Depan Kusumojudan 95A - Solo.     ee 3 

1 Toko Obat 

  

sPHARCO” 
Djl. PETEKAN 4 . Semarang. 
TA NAN 

Selamat Hari Raja Idulfitri 137 

Nj. .Haniah 
Berdagang Bahan? p aan app Tembenganan 

Dji. Demak 60-— Semarang, 

MANA WRP 

Sebelumnja pesan untuk U punja 
picnic, pesta2, datanglah tjoba 
terlebih dulu masakan Rumah 
Makan ,GURU TENNIS» muka 
pasar Randusari. Segata'-nja lebih 
baik dari. 2 tahun ig lalu, Sate 
Gale - Soto ajsm Kudus - Gado2 
Gan lain2 masakan jang rasanja 
lain dari jang lain. Aas 

  

TN 

SEKALI VUDA TETep yura 
PAKAILAH OBAT KUAT iSTimewA 

2.    

     
Pil kuat ermewa 

. Buat Irang tak laki 
Lemah menajan wu 

langgung "008 ...., za ra0 

PER DOOS R, 20   

    

lemah. Lemah 
tie,  Sexuele 
Weakness, Lost Manhood, Ner- 
vousness, Build NN aan Bnetan), Id Blood, Bone 

5 Penjakit JIRTAN -adalah penja- it jang sangat berbahaja, seperti Api dalam Sekam, Penjakit ini timbul karena rusaknja  achlak (moreel) “diwaktu mudania. e Pa Mimpi kurang baik 
ag tu malam, Keputihan. di- 

A Ka Ken ing, Waktu kentjing MANA sakit, @pala pusing, Peng ihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- semutan, Muka utjat, Badan an hari tambah lemah, dan urus. Achirnja badan sebagai 

Sjahwat (impoten- 
vakte) (Sexual 

“bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
m' sedia OBAT AT: BOL TONIC” ObAi. dari pada tjamburan bahan-bahan lang sangat istimewa Chasiatnja. Jaitu diantaranja Zafaran. Am- bers, Mushkish, Jacuti, di. ba- han2 istimewa tambah darah. Orang hamil “dilarang keras m num obat 'ini! Pitanggung tak ada bandingannia “diseluruh Du- 
luruh Gb a dikirim. kese- 

1 DOOS Rp. 290.— 
Sole Agent : 

VMOFAMMED NA YOHRI 
Keprabon Ka 15/D. 

”?ALLA- 

Singapore” dan To- ko Obat »Shanghan Pasar Dio- her Semarang, 
ANU Rename 

Menjambut Hari Raya Idul Fitri 
1 Sjawal 1885 

Export — Import 
$Sriwidjaja« N. V. 
TAMAN PURWODINATAN 5 

— SEMARANG — 
Aa NA MAMA 
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.— Oleh: Rosihan Anwar — 

SOSI ALIS India, 
propinsi Uttar esh. ,,A: 

engan sendirinja men. MEN Saba" 
banjak at terdjalin dalam Cong- 
res, sehingga  lumrahtah apabika 

'dari mereka berusaha menghalang-ha- 
India langi Congress. 

... Waktu itu muntjul Vinoba Bhave. 
“Dia pertjaja akan tjara Gandhi. 

  

ng Tn tjaranja 
“di India, 

Tierita tentang Vinoba Bhave ini 
nistjaja sudah dikena'. Ditahun 
1948 Vinoba jang berpenjakitan itu 

Je-|(a.L.3» sakit malaria) berd'alan kaki, 
'Iseperti jang biasa 
Gandhi, mendatangi desa demi de- 

Isa, didaerah Teingana, dinegara- 
begian Hyderabad. - Dimana-mana 
dia minta orang jang punja tanah, 
Isupaja  menghadiahkan  kepadanja 

sebagian daripada miliknja. Tanah 
jang dihadiahkan itu kemudian di- 

1 |bagibagikann'a terus kepada petani 
T|jang tidak  punja. 

"Politik Bhoodan” atau “hadiah 

|Kinoba ini ternjata mendapat hasil! 
jang gemilang. Sebab sukarlah bagi 
orang untuk menolak permintaannja. 

Dia bitjara langsung kepada hati hu 
rani setiap orang, dia datang meng- 
udji sampai “dimana mereka punjo 
rasa peri-kemanusiaan. Konon apa- 

bila Vinoba telah tiba disuatu desa, 
"maka didesa-desa lainnja jang ber- 
ikutnja akan disinggahinja, tuan2 ta 
nah telah mulai keringatan. Mereka 

telah mulai bermusjawarat dan ada 

  

   

  

aa tamah2, de- 
kerugian kepa 

. Tetapi tjara ini 

( 22 0s — misalnja . mentjuri- 
gai tiara2 jang didjalankan Congress 
ini, sebab kepenigagan tuan? tanah 

  

   

  

betulan mengganti route perdjalanan 
KE KENA Oka nii nan san Go Sie Hok Da 

pat Rp. 150.000 
“Ia "Terkenal Sbg Orang ' 

 Bantji 1 

Tuan tanah paling kaja. 
Dalam butan September tahun 

1953, Vinoba dapat dikatakan su 
d.h mendjadi tuan tanah jang pa 
Fang ka'a diseluruh India. Lebih 
dari dua diuta acre luasnja tanah 
jang ..dihad ahkan” kepadania un 
tuk d bagibagikan kembali. seterus 
nia. Buat memperoreh tanah seba 
nak itu. Vinoba telah berdjalan 

ikakif sed'auh lebih dari 10.000 
Km- Dan djangan dilupakan, 
orang ini telah berusia 57 tahun. 
Dem kianlah apa jang sukar didja 
lankan dengan djalan undang2 da 
pat d 'djalankan oleh pengikut Gan 
dhil ini, tanpa kekerasem pula, dja 
di dengan tiada mentjotoh tjara? 
kaum komunis. 

Sudah barang tentu dengan 
politik Bhoodan” ini belum sen 

' dirinja berarti, bahwa masalah ta 
| nah telah terpetjahkan seluruhnja 

“3 . engga Pee nan, Sana ba- 
ebdamiatai niak lagi ja arus erdjakan 

. ngan telah | Bang hadiah per- Dan ana ag ag antara Jain Ja 

  
tama sedjumlah Rp- 150.000.— yaprakash Narayan terus beker- Ip 

Pradesh itu, turut “ini, Pa aa sama sekali tidak dja di Uttar 
PR menjelesaikan masalah tanah. perubahan .Antara). 

  

    

    
   

TJATUR 
NDONESIA Main Dike- 

djar Waktu 
. Suatu Tjontoh Betapa Pentingnja 

Kedudukan Lontjeng Tjatur 
LONTIENG TJATUR dimedja Darmadi Giukatang) — 1 & 

“Thung Hong Hoey (Djakarta) di-stel keduanja pada djam 10. Wak- 
tu Nag selesai pada zet ke 45, djam Darmadi menundjuk 10.45 

. 
dan djam Thung Hong Hoey pukul 11.45, Total lamanja 
Da “berarti Darmadi kanja me n waktu 45 menit 
dan Thung Hong Hoey 1 djam 45 menit. Begitulah djalannja Ion- 
tjeng-tjatur. Memang pada ronde pengabisan ini Darmadi spesial 
minta untuk main dengan lontjeng, karena hari itu ia harus dapat 
pulang ke Semarang dengan kereta-api djam 1. Seandainja waktu 
itu tidak ada lontjeng-tjatur dan lawannja seorang jang lama ber 

, mungkin Darmadi bisa yengbia spoor! Itulah faedahnja 

ntjeng tjatur. 5-1 

on Gambar 17. Pal ata 
"Tegal, 19 April 1954. Pu- Hitam: Thu - Hoe aa 13 tih: "Darmadi (Semarang) 

' Hitam: Thung Hong 
Hsey (Djakarta). 

The A3 de "2 
c2—c4, d5xc4 3. Kbi— 
3 Kg8—f6 4. 624, 
a7—a6b 5. MIIXCA, e7— 
e6 6. a2—a4, Mf8-—e7 
T-0—0, 0—0 (Kedua pi- 
hak memperkuat keduduk- 
annja) 8. d2—d4, c7—c6. 

  

     

     

  

   
   

    

   
   

          

    

  

   

9. a4—a5, Pd8—c7 10. 
22—g3!, Mc7—b4 il. 
Mc1—44, Pc7—d7 12, 
€4—5, Kf6—ds 13. Mc4 
Xd5 (Lebih baik dengan 
Kxd5) c6xd5 14. Kc3— 
a4, Pd7—b5 15. Ka4—b6, 
Pad—a7. “16. Kf3—g5! 
(Dengan zet ini putih mu- 
lai menjerang. Hitam tak 

6xXci 85X | (Apa boleh buat, djika Bag hitam 
Xa7, Pb5—d7 20. g3xf4, Pd7—4d8 21. Pc2—b3, 
'Md2xf4 23. Pb3—f3, Mf4—h6 24. b2—b4 

It, Pd8— 5-4 27. Rg2—hi!, Pg5 
putih ini sudah terlepas dari ikatan, keme- 

) Pe7—h4 39. Pc3—h3, Ph4xh3 30. Kc8— 
Mf4—h6 32. Bfi—ci, Bf8—e8 33. Bci— 

35. Kc8—d6, Be8—f8 36. Bh3—#3, Mh6 
C7XLI--, Rg7—h6 39. Bf7—c7, Md2xa5 

a28Xa6, Rh6—g5 45. Kd6xb5, Mc3xes5 

Htam dan 10. Penghibur. Pada 
tiap2 kompetisi tiap perkumpulan 
lakan madju dengan 7 pemain. Pa 
da achir tahun selain” ditentukan 
d'uara perkumpulan, djuga ditja 
tat prestas' (hasil) dari hasil perse 

orangan. 

Persatuan” Fjatur Semarang pa 
da nanti teh 13 Djuni: jad. akan 
d.mulai Pe kompet'si perkum 
pulan2 tjati ga 1 anggo 
tanja, Kompetis akan diatur | 
setjara halve k Ip isi dan jang akar' turue Batan Koreudtiai hi 1 

lah 10 perk 
tam (Panti bi 2: Kuda Pu 
tih (Panti Pes 1 da) 3. Pertjaka 
(Persatuan Tjatur Kereta Arj). 

4. Pu Semou (O tjatur 
Petelan), 5. Ms (CHTCS) 

6. Gadjah LAOS 7. Matjan 
(CHTCS), aa atih 9, Siasat 

  

Untuk minggu ini kami sampai 
kan sekedar hadiah dari hasil ni 
la! tahun j.I. kepada: 

1. Sdr. Usman Maasum, Dja- 
jengan 85 Solo (nilai 53) 2, Sdr. 

M. Sentot, Dil. Mangundjajan 59 
Solo (nilai! 51). Kami utjapkan se 
Tamat, 2 

  

   

  

  
? 

    

Jaya petag ,jiada dagar saja d jumpai, karena dia 
di 

masalah tanah. Saudara tentu -teah, .mendengar 

“unik «Siatnja Na turut 1 

— Yayaprakash Maan | : 

»Hadiahkan tanahmu” | 

dilakukan oleh 

tanah” seperti jang didjalankan oleh ! 

jang mendoa-doa, supaja Vinoba ke- 

| bagi Djepang kini 

Idiumlah korban tsb. tadi 
mendekati angka record dari pa-| 

ai Batak Mongijatan 
Tuan? Tanah Tndit. : 

, tanja saja. Dja- 

d berusaha 

nah vni memang tidak boleh dipan 

ngress setelah dijak'ninja, bahwa 

rubahan2 milik tanah setjana be- 
sar2an. Ketika dimusim semi ta 
hun jang lalu. PM Nehru berusa 

si! dengan partai Sosialis, maka 
pembit'anaan2 pun terkandas anj 
tara lain pada masalah tanah in- 
"Kaum Sosalis bersediaeturut da- 

pasal utama : perubihan2 milik ta   sed kt sekali ganti kernpan bagi 
tuan tanah. 

Jayaprakash Narayan, gembong 
partai Praja Sosialis 
sebagai pengikut Gandhi jang ta'- 
at. Ditahun 1952 dia malahan 
pernah berpuasa selama 2i hari 
seperti Gandhi, suatu puasa jar 
bermaksud membersihkan 
menjutjikan diri”. Maka tid 
terlalu mengherankan saja, 

     

  

   
   
    

    
    
    

   
   

bila saja dengar bahwa Jayapras! 
kash Narayan sedang berkelil 
di Uttar Pradesh, mendjalan 
politik Bhoodan, seperti jang d 
lakukan oleh itu pengikut Gan- 
dhi lain, Vinoba Bhave. 

5 tahun. 6 
Dan seorang sosia'is malahan sam 

pai berkata kepada saja: "Politik 

Bhoodan ini pada hakikanja lebih 
penting dari Plan 5 Tahun. Disini 
hampir saja mau katakan : dengan 
tiara Kristen, orang berusaha meme 
tjahkan masalah tanah dan masalah 
rakjat”. 

Saja berdiam diri. 
Saja tidak dapat menjelami sam- 

pai dimana sosialis- jang bertjerita 
itu da'am hal ini sudah tidak agak 
melebih-lebihkan gambaran dan du 
duknja persoalan.- 

Yoshida: 
Belum Waktunja Dje- 
pang Masuk Seato 

“ Atau Pato 

PERDANA MENTERI Die 
ng, Shigeru Yoshida, pada hari 
asa menegaskan lagi, bahwa 

waktunja be 
lum masak untuk mengambil ba 
gian dalam system keamanan ber 
sama di Timur Pia Sa La 
ngan peringatan2 jang te si 

arkan Pkn pers, Yoshida mene 
menekan kepada panitia madjelis 

bahwa kemungkinan 
ikut sertanja Djepang SEATO 
atau PATO sampai saat ini be 
lam pernah dipersoalkan oleh 

Kenjataan ini menurut  Yoshida 
nampaknja mendjadi suatu pokok 
persoalan pula, djuga di Amerika Se 

rikat. 
Saja sendiri berpendapat, bahwa 

Djepang tidak mempunjai kekuatan 
jang diperlukan untuk ikut serta da- 
lam pakt2 sematjam itu dan oleh ka 

rena itu bagi Depang lebih baik ti 
dak mengambil bagian dalam: pakt2 
itu. demikian Yoshida. (Antara). 

| Diepang. 

449 ORANG TEWAS DALAM 
KETJILAKAAN2 SELAMA 
LIBURAN .,MEMORIAL 

DAY” DI A.S. 
Hari Ibur Amerika Serikat 

da hari Senin j-., telah memakan 
banjak korban, ialah orang2 jang 

Selasa jl, sudah ada 440 orang Tg 
'tewzs, diantaranja 307 orang te- 

was dalam lalu-intas didjalan?) ra-, 

ja. Pada hari2 libur umum, djalan | 
dijalan raja Amerika Serikat penuh : 

sesak mobil mobil, 
sudah 

da orang2 jang tewas pada ,,Me- 
morial Day”. (Antara). 

  

.Oppenheimer 
Dilarang 

Utk Mengetahui Raha- 
sia2' Atoom 

KOMISI LUAR BIASA Ame- 
rika Serikat telah memutuskan 
untuk melarang prof. dr. Robert 
J. Oppenheimer — salah seorang 
sardjana atoom Amerika — guna 
mengetahui 'Tebih IJandjut menge- 
nai yahasia2 atoom Amerika. Ko- 
misi luar biasa itu mengambil ke- 
putusan soal itu dengan perban- 
dingan suara 2 lawan 1. 

Hal ini sebagaimana diketahui, 
beberapa waktu berselang peme- 
rintah Amerika telah memerintah 
kan kepada komisi luar biasa itu 
untuk melakukan screening terha 
dap dirinja 'Oppenheimer. (AFP). 

un Tentang, ini po | 

Buas Jayaprakash, masalah Eu" 

dang enteng. Adalah umum dike 
tahu', bagaimana dia ditahun 1948 
meninggaikan barisan partai Co-| 

kipentingan2 kolor didalam Con-| 
gress telah menghalang-halangi pe 

ha kedjurusan mentjiptakan koali 

lam sebuah pemerintah koslis' de 
ngan Congress, asalkan berdasar | 
“kan suatu program minimum, jang 
antara lain menjebutkan sebagai: 

nh (land reforms) dengan hanja: 

ini terkenal 

  

      

pat 

MENGENAI ' 

kemukakan 
| manan, pemil   

Lebih penting dari plan 

Mengenai keamanan, pemerintah 
rang dikatakan bertindak tegas. 
uan2 gerombolan merupakan 
dalam badan negara Indone- 
aka tindakan tegas untuk me- 

hkan keamanan itu sangat pen- 
agar rakjat dan pemerintah da- 

“melaksanakan pembangunan? jg. 
sangat perlu bagi kehidupan rakjat 
umum. Oleh sebab itu soal keaman- 
an- mendapat prioritet pertama. De- 

mikian Menteri. « 
Tentang pemilihan umum dikata- 

kannja, bahwa pendaftaran pemilih 
sudah berlaku sedjak 1 Mei jl. Di 
Djawa banjak ketjamatan jang su- 
dah selesai dengan pendaftaran, a.l. 
ketjamatan” Buahbatu . dikabupaten 
Bandung. Waktu pendaftaran tidak 
sama untuk semua daerah, karena 
masih ada daerah? jang belum se- 

'Jesai dalam persiapannja. Diandjur- 
kan agar rakjat turut aktif 'mendja- 

jankan haknja. Diharapkannja agar 
pemilihan umum membawa keaman- 
an politik, tetapi diperingatkan pula 
agar djangan sampai medjadi japa- 
ngan permusuhan. 
“Untuk memperoleh -aparat peme 

rintahan jang effisien, diadakan pe 
njempurnaan organisasi negara. Se 
suai dengan program kabinet dan ke 

inginan -rakjat, pemerintah — sudah 
menjampaikan rentjana undang? pe 

kepada Parlemen untuk dibitjarakan 
dan “diselesaikan selekas mungkin. 

Mengenai kemakmuran rakjat d 

akui Menteri, bahwa keadaan 

na d'harapkan. Ada faktor2 jan 
menjulitkan disebabkan peninggalan 
peraturan2 lama. Umpamanja, dah   

  
Memorial Day”, jang djatuh pa- | 

tewas karena kefjilakaan2 lalu-lin- ' 
tas dil. Terhitung sampai malam 

dan: ' nisasi 

devisen, sedang pedagang bangsa In 
donesia sebanjak 30796: 
ngalihkann'a kepada politik 
mi nasional, kini pengusaha 
nal memperoleh 7096 dan 
asing 3046 

Faktor lain ialah turunnja 
bahan2 “eksport diluar negeri jang Ff 
mengakibatkan berkurangnja — devi 
sen. Untuk mentjari pasaran baru 
diusahakan perhubungan dagang de 
ngan negara? di Asia. 

Disamping ini djuga diusahakan 
memperhebat produksi dalam nege 
ri, agar kita dapat memenuhi kebu 
tuhan sendiri dan tidak bergantung 

pada luar negeri. Mengenai produk 
si bahan makanan dalam th. 1955 

diharapkan tidak perlu lagi diimport 
beras. Walaupun ditahun ini ada 
import beras, jaitu sebanjak 150.000 
ton, ini adalah sebagai. persediaan 
untuk menampung kekurangan2 jg. 
.mungkin timbul oleh karena kurang 
sempurnanja perhubungan. 
Kegembiraan lain dalam perekonc 

mian ialah adanja tendens kenaikan: 
harga timah dan karet. 
"Disamping uraian “diatas, Menteri 

Tobing djuga mengandjurkan mem 
pert'nggi kesenian dan .kebudajaan 

daerah untuk dapat  mentjapai “ke 

sempurnaan kebudajaan nasional. 
Dalam rapat dengan kepala2 dja 

watan dan pemimpin2 partai/orga 
rakjat di Taruntung, menge 

pai perhubungan Indonesia-Belanda, 
Menteri menerangkan bahwa soal 

nja masih dalam tingkatan menung 
gu pendjelasan dari pemerintah Be 
landa mengenai utjapan2 Menteri 

Luar Negeri Belanda dihadapan Eer 
ste Kamer. 

Pertanjaan tentang bila Indonesia 
mengakui Republik Demokrasi Viet 
minh, didjawab oleh Menteri bahwa 

R.I. sangat simpati terhadap  tiap2 
perdjuangan untuk memberantas ko 
lonialisme. (Antara). 

KOMPLOTAN BARU MENEN- 
TANG PEMERINTAH 
TERBONGKAR. DI 
GUATEMALA. 

Pofisi Guatemala telah mem-' 
bongkar suatu kompiotan baru ig . 
menentzrg pemerintah, demikian | 

mengetahni di Guatemala City pa- 
da hari Senen. Orang menduga 
bhw mungkin ada hubungan anta 
ra komplotan ini dan bekas kot.   Carlos Castillo Armas, jani bekas 
anggota staf umum tentara Guate- 
mala jang telah mentjari perlindu- 'anggota2 pasukan2 epedisi Peran- 
ngan di Honduras. 

kck tentang pemerintahan otonomi |. 

perly, 
ekonomian belum sesuai sebagai Ia 

lu pedagang asing memperoleh 7076 

Untuk meja 

keterangan sumber2 jang dapat 

Dengan amat terharu Luis' Taruc "memeluk ibunja jang sudah landjut 
usianja dan jang sudah bertahun-tahun tak pernah ia djumpai itu. 

Soal Keamanan Menda- 

Prioritet Pertama 
!Menteri Tobing Akui Keadaan Kemak- 

muran Rakjat Belum “ee 
Diharp 

PERKUNDJ UNGAN Menteri Penerangan Dr 

akan 

bhw menurut berita Tobi kedaerah Tapanuli, dapat dikabarkan 
jang isampaikan dari Medan pada Antara, sedjak Menteri mema- 
suki perbatasan keresidenan itu. d'imanz2 ja disongsong oleh rakjat 
dgn meriah. Tari2an' adat, koor dan utjapan ,,horas” 

f dang dalam menjambur kedatangan Menteri. Pokok2 soal jang di- 
enteri dalam memberi wedjangan jalah mengenai kea 

umum, organ! isasi negara dan kemakmuran, 'jaitu 
sesua. dengin usaha2 jang telah masuk Prop an KE 3 kabinet AE-Wongso- 

berkuman- 

Exodus Guru2 
Besar Mulai 

Guru2 Besar Asing Tak 
Dapat Lajanan 

Selajaknja ? 
Atas usaha para mahasiswa da 

Ii Bagian Bangunan dan Civiel 
Fakulieit Ylmu Tehnik, Selasa 
malam diaula fakulteit tersebut 
telah berlangsung dalam perpi 
sahan antara para mahasiswa dan 
guru-besar2 serta lektor2 jang 
akan meninggalkan - Indonesia. 
Guru-besar2 jang akan pergi itu 
ialah Prof. Ir. Jac P. Thiisse, 
Prof. Ir. O. Bax Stevens, Prof. 
Ir..N. A. van der Heuvel, dan 
para lektor P. Pijpers, J. F. J. P. 
Zeylemaker dan J. M. Hopman. 

Dapat dikabarkan, bahwa peristi- 
wa ini adalah permulaan 'dari exo- 
dus (keluar) guru-besar2 asing (ter- 

Tehnik di Bandung. Sebagai pernah 
dikabarkan dalam waktu satu tahun 
ig akan datang ini kurang lebih ada 
20 'guru-besar dan lektor dari Fa- 
kulteit Tehnik dan Fakulteit Ilmu 
Pasti dan” Alam akan meninggalkan 
Tn sg Selain dari pada itu di 

bahwa untuk 
kuliah? jg diberikan 

jsse, sekarang di se- 
“Indonesia- jakni 
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mawi dan planoloog Susilo. 
entang para pengganti guru-be- 

san lektor2 lainnja - belum di 

hasiswa dan dalam tahun - peladja- 
1954—1955 ini mengindjak ta- 

: ke-5. Sekarang di Bagian Ba- 
ini tinggal 1 Professor dan 

istent. 

iar Hakim, atas nama para ma 
a, menjesalkan bahwa para 
sar asing tidak mendapat per 

an jang selajaknja. Sekarang su 
dahlah mendjadi tradisi, demikian Ju 
niare bahwa sehabis kontraknja pa- 
ra guru-besar meninggalkap, Indone 
sia dan tidak kembali lagi. Ini dise 
babkan oleh pertimbangan? jang ti- 
dak ,.zakelijk” dari kementerian jg. 
bersangkutan, dalam hal mana dju 
ga sentimen memainkan peranan. 
Menurut Juniar, keberangkatan gu 

ru-besar2 tidak akan menghambat 
peladjaran pada fakulteit djika tepat 
pada waktunja ada penggantinja un 
tuk kuliah2. Dengan menjesal hal 
“ini tidak dipenuhi. Ini bukan sadja 
menimbulkan kepintjangan? kepada 

fakulteit, tapi djuga sangat 'mengura 
ngi kemungkinan untuk mengerdja- 
kan pekerdjaan research. 

Lebih djauh Juniar Hakim menja- 
fakan, bahwa kebesaran Indonesia 
dalam lapangan kebudajaan dizaman 
dulu telah menginspireer orang2 jg 
memegang pimpinan untuk menggan 
tikan guru-besar2 asing ssetjara revo 
lusioner tanpa mengingatkan faktor2 
lainnja. Dewasa ini masjarakat sa- 
ngat membutuhkan ahli2 dalam lapa 
ngan tehnik, Para ahli ini tidak bisa 
dibebani lagi pekerdjaan memberi 
kuliah. Hal2 ini mengakibatkan keru 

gian besar baik bagi perguruan ting 
gi maupun bagi pembangunan nega 
ra. Sungguh lebih enak untuk menge 
nangkan kebesaran Indonesia  dima 
sa dulu daripada menjusun rentjana 
jang dengan tjara2 njata bisa dise- 
lenggarakan untuk kebesaran dihari 
jang akan datang. Demikian Juniar. 
Antara). 

341, Terdiri 
Ban gsa Djerman 

at tinggi Perantjis 
, Gi Djerman Barat mergumumkan 

Ci Bonn 'pada hari Selasa, bah 
wa 3476 dari anggota2 Legiun 
asing Perantjis jang bertempur 
Gi Indotjina adalah terdiri dari 
orang2 Djerman. . 

. Dikatakan, bahwa legiun asing 
jang turut bertempur di Indotiine 
itu  seluruhnja  teridiri — dari 
20.000 orang, jang berarti ku 
rang dari 1070 dari seluruh djum 

  
fjis (Antara). 

| boleh djuga 

utama Belanda) dari Sekolah Tinggi | 

panglima Perantjis di Dien Bien 

"djang kepada istrinja, 

Apa Arti 
ISidang Djeneva Tentang” 
'Ingawas Perletakan Sendjata — Inggeris | 

Indonesia Ikut Duduk — 
Pertentangan Faham Antara Kedua Blok 

Dalam sidang 9 negara di Djenewa hari Rebo mengenai susu- 
nan komisi pengawasan perletakan sendjata di Indo China, tim- 
bul pertentangan faham antara negara2 blok Rusia dan blok Ba- 
rat, Fihak Rusia dgn disokong oleh RRT mengusulkan, supaja 

Hendaki Spj. 

komisi tadi tediri dari wakil-wak:l 

supaja angauta2 komisi 
wakil2 negara2 netral sadja. 

Dalam pada itu Perantj's meng- 
usulkan supaja dibentuk suatu ko- 
misi internasional jang terdiri dari 
negara2 jang ,,sungguh2 netra?” 
dan disampingi oleh komis'2 ne- 
tral ,.gerak tjepat”. Ketjuali itu 

dibentuk ,.komisi 
tjampuran” jg terdiri dari wakil2 
kedua belah fihak. 

Usul Vietminh. 
Sementara itu wakil Vietminh di 

konperensi Djenewa, Pham Van 
Dong, mendjelaskan arti dan tugas 
komisi tjampuran” dan ,,komisi in 
ternasional” seperti jang diusulkan 
nja pada tanggal 10 Mei jl. 2 komi 
si tsb berlainan kewadjibannja. Ko 
misi tjampuran hanja — mengawasi 
penetapan zone2 dan sjarat2 peleta 
kan send'ata, sedang komisi netral 

internasional mengawasi pelabuhan? 
untuk mentjegah penandatanganan 

alat2 sendjata dan pasukan? ke 
Vietnam. 

Sita Indonesia ikut. 
Sedjalan dengan usul Peranijis un- 

tuk pembentukan komisi internasio- 
nal dari negara2 netral, Inggris te- 
lah menjokong usul tersebut. Dike- 

mukakan supaja komisi tadi terdiri 
Geri negara2 Asia jang ikut dalam 
konperensi Colombo j.l. Antaranja 
disebut2 djuga India, Pakistan, Cey- 
ion, Indonesia dan Birma. Tapi ime- 
ngenai usul Inggris supaja Indonesio 

Gjuga diadjak serta ini, fihak Peran- 
tns bersikap ,gereserveerd”. Semen- 
fara itu di London diterima kabar, 
bahwa India sanggup duduk dalam 
komisi pengawas ini, asal sadja di- 
pilih sebagai ketuanja. (Antara-AFP). 

KONPERENSI MILITER 5 NE- 
GARA TIDAK MENGIKAT, 

KATA CHURCHILL. 
“Perdana menteri Ingpris, Sir 
Winston Churchill, pada hari Se- 
lasa il. menegaskan sekal' lagi ke- 
pada madielis rendah, gahwa kon- 
perensi m'Fter 5 negara jang akan 
malai di Washington har: Kemis 
tidak mengandung igatan2 terha- 
dan pemerintah? jang ambil ba- 
gan 

, Ijegatan” 
Buta-Huruf 

-SELAMA DUA hari beruturut-tu 
rut Panitya Pendidikan Masjarakat 
kawedanan Salaman, Magelang te- 
lah melakukan gerakan pentjegatan 

nja. Mereka jang berdjalan dihenti- 
kan, disuruh membatja day menulis 
satu persatu. Di Salaman dari djum 

lah 1749 jang mengalami pentjega- 
tan terdapat 635 orang jang sudah 
dapat membatja dan menulis. Sedang 
di Borobudur dari djumlah 2004 jg 

bisa membatja dan menulis ada 639 
orang. Jang, masih buta-huruf dian 
diurkan supaja giat mengkiuti kur- 
sus PBH didesanja masing?. Seperti 

diketahui bahwa ditiap? desa daerah 
kabupaten Magelang, sedikitnja su- 
dah ada 1 kursus membatja huruf Ja 
tin. 

De Castries Dlm 

Keadaan Sehat 

Brigadir Djenderal De Castries, 

dang, ng kini ditawan oleh Ten- 

dari negara luar blok Rusia. Sebaliknja fihak Barat menghendaki 
pengawas nanti semuanja terdiri dari 

terhadap orang2 jang berdjalan, un- |. 
.Ytuk mengetahui buta-huruf dan tidak 

  akjat Vietnam “adalah da- 
aa Nanda sehat dan Tentara 
'Rakjat Vietnam mengidjinkan ke- 
padanja menulis surat jang pan- 

demikian 
'pernjataannja seorang dokter ien- 
tara Perantjis major Paul Grauwin, 
jang tergolong dalam staf kedok- 
teran Peranfjis di Dien Bien Phu 
dan jang pula telah diungsikan 
bersama2 dengan 26 anggauta da- 
r: staf kedokteran Peranfjis lain- 
nia di Dien Bien Phu pada hari 
Rebo. | 

Grauwin mengatakan bahwa dia 
mendapat keterangan ini dari. se- 
Orang komisaris politik Vietminh. 
Bersama2 dengan Grauwin djuga 
2 orng dokter Perantjis lainnja dan 
24 orang anggauta staf kedokteran 
lainnja telah diganti oleh orang2 
Vietminh dan semua orang2 Peran- 
tjis itu sudah terbang kembali ke 
Hanoi dari Dien Bien Phu. ! 

Di Dien Bien Phu tidak ada lagi 
seorang anggauta staf kedokteran 
Perantjis, demikian Grauwin. 200 
Orang jang ringan lukanja masih 
ada di Dien Bien Phu dan kini di-. 
rawat oleh fihak Vietminh, kata se- ' 
landjutnja Grauwin. Grauwin jang 
selama 55 hari bekerdja siang mau- 
pun malam dirumah sakit jang ter- 
letak dibawah tanah dan selama pe- 
ngepungan oleh pasukan2 Ho Chi 
Minh djarang sekali melihat tjahaja 
“matahari mengatakan bahwa dia te- 
lah melakukan lebih dari 300 opera- 
si. Selandjutnja major Grauwin me- 
ngatakan bahwa dia diperlakukan 
setjara baik selama ditahan oleh 
Tentara Rakjat Vietminh dan. kepa- 
da tawanan2 Perantjis tentara Rak- 
jat Vietminh betul2 memberikan per 
lengkapan2 pengobatan maupun ba-   han2 makanan dengan pajung. (An- 
tara). 

  

SEBAGIAN DARI gudang2 me- 
siu Perantjis didaerah Phu Tho te- 
lah "meledak pada Rebo pagi. Le- 
dakan2 ini adalah sedemikian hebat- 
nja, sehingga kota Saigon “ merasa 
gontjangan2nja. Ledakan pertama di 
ikuti oleh tjahaja merah jang men-   

  

djulang keatas kira2 100 meter ting- 
ginja dan: kemudina bercbah men- 

djadi gumpalan asap jang besar se- 
kali. 

Keterangan2 detail mengenai per- 
istiwa ini belum 'ada, 
berita. pertama menundjukkan,  bah- 
wa ledakan2 itu tidak disebabkan 
oleh sesuatu serangas oleh pihak pa- 
sukan tentara rakjat Vietnam, 

  

wa peledakan gudang2 mesiu adalah | 

  

pat penjimpanan mesiu itu. 
| Pun keterangan mengenai 

|lah korban jang djatuh sebagai aki 
bat ledakan2 ini belum ada, 

  

Dalam pada itu ada dugaan, bah 

djum ! daerah Pha Tho ini 

Gudang Mesiu Perantjis Di Phu Tho Meledak 
Menurut tafsiran tidak resmi, se 

bagai akibat ledakan2 ini mungkin 
akibat dari suatu perbuatan sabotage ' ada sepersepuluh dari seluruh ' per   ataupun hasil kegiatan kesatuan2 ge| sediaan amunisi Perantjis didaerah 

akan tetapi | rilja jang berhasil menjusup ketemt Phu 'Tho mendjadi hantjur, 
Tempat penjimpanan amunisi di 

adalah salah 
| satu gudang mesiu  Perantjis jang 

terpenting di Indotjina. (Antara), 

Netral”? 
"Komisi Pe- 

  negara blok Rusia dan 2 wak 
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Negara Karen 
Baru Di Birma 
PADA HARI SELASA jl, pre 

siden Uni Burma, dr. Bau Ba U 
dalam suatu “upatjara jang ber- 
langsung diistana presiden di Ra- 
ngoon telah dilangsungkan penje- 
rahan kekuasaan administratief 
kepada pemerintah Karen. Upa- 
fjara itu disaksikan oleh seluruh 
anggauta2 kabinet Burma serta 
korps diplomatik. Dengan demiki 
an, dalam lingkungan Uni Burma 
pada hari Selasa itu telah lahir 
negara baru, Karen, jang beroto- 
Romi, 

Negara Karen itu meliputi daerah 
disepandjang perbatasan  Muang 
Thai, lausnja lebih kurang 300 mil 
pandjangnja dan 60 mil lebarnja. 
Dan disana terkenal sebagai daerah 
jang banjak menghasilkan padi. 

Terbentuknja negara Karen itu te 
lah tertunda selama 5 tahun, dise- 
babkan adanja pemberontakan jang 
dilakukan oleh sukubangsa Karen. 

Pada waktu ini tata tertib di Ka 
ren sudah pulih kembali, terketjua 
li didistrik Papun disepandjang per 
batasan Muang Thai, dimana bebe 
rapa ratus kaum pemberontak masih 
dapat bertahan. (AFP). 
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: Belgia Ke- 
randjingan 

Bier 
Peminum Bier Terbes: 

sar Di Dunia : 

PEMAKAIAN BIER diseluruh 
dunia dalam tahun 1953 ditaksir 
ada 28.422.000.000 liter. Itu ber 
arti 700.000.000 liter lebih ba- 
njak daripada bier jang diminum 
dalam tahun 1952. 

Daripada angka2 itu dapat di- 
ketahui, bahwa orang Belgie ter- 
masuk peminum bier jang paling 
kuat. Dalam tahun 1953, tiap2 
orang Belgia meminum bier rata2 
hampir 180 liter. Orang2 Austra- 
lia tiap2 orang minum 99 liter, 
orang Inggeris 76 liter dan orang 
Djerman 56 liter. Demikian ang 
ka2 jang diumumkan oleh per- 
kumpulan 'pabriek bier di Lon- 
don. (AFP) 

... 

Churebhill Okto- 
ber Undurkan 

Di . 2 

Iri . 
PERDANA MENTERI Ing- 

geris Sir Winston Churchili, akan 
meletakkan djabatannja itu pada 
achir masa sidang parlemen jang 
sekarang dalam bulan Oktober 
dan Anthony Eden akan meng- 
gantikannja selaku PM Inggeris, 
demikian hari Kemis dikatakan 
oleh Martin Lindsay, seorarg ang 
gota parlemen dari partai Konser 
vatif (partainja Churchill). 

Menurut Lindsay, dapat dika- 
takan pasti Churchill akan me- 
psundurkan diri dalam bulan 
Oktober jang akan datang. An- 
tiony Eden akan menggantikan- 
pj3, sedangkan Eden selaku men- 
teri luar neveri akan digantikan 
oleh Mac Millan Harold. : 

Mac Millan Harold kini ada 
menteri urusan perumahan dan 
pemerintahan setempat. (Antara). 

ML AL AL AL AL LL AL TE TTL LT AL 

MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAJA 

IDHUL FITRI 

Semoga segala kesalahan lahir/bathin 
dima'afkan hendaknja. 

Dji. Slamet Rijadi 158 — Telp. 235 

Surakarta. 

DIRECTEUR/PARA PEGAWAI 
?1 Sjawal 1373. 

/ 
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N.V. Apotheek ,WIDJ AJ A” / 
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Menghaturkan Slamet Hari Raya 

IDULFITRI 1 SJAWAL 1885 

Directeur dan Pegawai 

PERUSAHAAN ANGKUTAN 

»AN HWA« 

  

SEMARANG — SOLO — KLATEN 
Dji. Kebon lantjung 51 — Telp. 1693 — Semarang. 

  

»SELAMAT HARI RAYA PDUL FITRI” 

Perwakilan P.H.I. 
Jajasan ,,Perdjalanan Hadji 

Indonesia 
TENGAH. 

sBarat 125 

— SEMARANG—, 

Telpon 1679 

DJAWA - 
Kranggan 
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Mohon Diri 
Karena kepindahan saja ke Djakarta, maka dengan djalan ini 

saja mohon diri dari semua handai taulan dan kawan2. 

raktijk mulai tgl. 9 Djuni diteruskan oleh Dr. R. Soemeru 

Dokter KOESTEDJO 

Semarang. 
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kami jang ke IV 

| WALUJO”, Peterongan, 
“-kasih. 

TELAH LAHIR nee selamat “pada tg. aan 1954 anak 

| 
| 

| 
| 

kami utjapkan diperbanjak terima | 

| 

" R. HARYHADY 
Atas pertolongan Bidan Rr. Soemarsini cs dari »MARDI 

R. MOEHJIDI 
Labuan 16, Smg. 

  

TJABANG SEKOLAH 

.Menghaturkan Slamet Hari Raya Iduffitri 

MENGEMUDI MOBIL 

2 TJITARUM” 

Djl. Sultan Agungan 19 — Magelang, 

  

  "BARU TERIMA: 

Ada sedia: 

selalu ada   
G RUNDIG 

RADIO'S TYPE 2047 W: KAST KAJU, 6 LAMPU 
Berikut Mata Kutjing, Model Sangat Menarik ! 

'RADIO - RADIO BESAR 
TELEFUNKEN : Type WK 882,8 lampu, Iuidspreker 10” 
GRUNDIG : Type 4020 W, 7 lampu, DUBBEL luidspr. 
RADIO2 1954 : TELEFUNKEN WK 6654, AEG 243 W, 

ERRES KY 555, ERRES KY 554 U dan 

Radio ,,OMEGA” 
DJL. MATARAM (Kr, Turie) No: 572, TELS, 

sedia ACCU RADIO's 

1937 SMG. 
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| Menghaturkan 

. Selamat | Hari Raya Idulfiti 1885/1373 

Kepada para Lengganan. 

     

     

ND. NA 
13 3 KAS ASRI 

Caw-B-1x5-8, » 

  

    Hormat kami, 

le 7 Koko” BANDUNG 
Ng | Ie PSA Na Pasar Djohar 9 - 10 — Semarang. PP 
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LAM AMAL 

  
ba ATIONAL MUSICAL SYMPHONY” 
2 5 S. — LS.M.S. — CORPS MUZIEK) 
2 S3 i deng Bintang” Radio & Film. 

SAT | Gg racu T LAGU? INDONESIA | 3 ON 
T NT Ot KU LA Pim inan: M. €. Dasuki Td SEP AS : 

 Dirigent: kamsi Pen Te Mie Sona $ TN NG 5 SEA 
: FT an 1 - onda! « / PAP RI S—— LT Y . 

1 2. Aisja- PL #3 Riboet Rawit. IR - Ai. - PA PE 5 
BB 3 : oes 4. 5 Sa D. An Iii," 2 C5 — - 

1 : ' . Bina Fla et Y. : 

: z. peranan aa | AS Oo 
3 — Pesinden: Woro-Laksmi 1 3 " da 

SELINGAN ISTIMEWA: Sri Moelat & Bing Slamet "3 9 

1 Dane engan istimewa, nina Ta dipakai |Djangan Lewatkan: tgl. 5 dan 6 Diuni 1954 djam 20.00 
& Sea di GEDUNG KESENIAN (Gris Bodjong) 2 Biduk asmara meluntjur lantjar 
3 berkali-kali dengan kedjernihan Usaha: IKATAN PERWIRA REPUBLIK INDONESIA O Memetjah ombak taufan dan badai,                   

  

   

  

      

  

  

      
jang sama. peta, |. GARNISUN SEMARANG 9 Gelap gelita tiada bersuar 

3 : an Papa | Sl Meraba mentjari tepian pantai. 

Ke Tt Pa PE ka 8 : ea Dapat dibeli di as — 
D 1E ka ie I AN 1. BalaiPradjurit Garn. Smg. 4. Bah Nan (GI Mengapa djuita berputus asa 

2. Sekretariat G.R.LS. 5. Restaurant Pelabu £ 9 

du Oia 0 Kk SS 3. KRI pe Hubungan Masjarakat. 6. Loket Gedung Keseni: 5 Hilang harapan tjampakkan tjinta'! 

MN "5 2002 SUNTIK KORBAN KEKATIAUAN (3 Kenangkan daja sang Colibrita 

Bt Sta 2 Pelabung biduk kepantai bahagia! 
Dyjaminan rasa asli semua masakan. Sen Me Ren at 9 

PSA : , ? Selamat hari raja Id'ulfitri , & 

00 delamkaleng dari 1 dan 2 kg. Na 2 Mr. Soemarno P, Wirjanto 5 p 
- Sg : ( : — Djl. Teposanan 18 (Sriwedari) — Solo. ? & COLI 
Be anta K3 / Kantor: Djalan Mesen 114 Solo: . 2 TOILET SOAP 
han f3 | Ie j Telk.: Slo 62. ( 

: 2 MMA TA ALL LL PLANT d : 

ke T Buah dada lembek? ? BUSTERIN sabun wangi penawan hati. - Manan. Selamat Bahagia Hari Raja ae Fiti 1 Sjawal 1373-1885 | dapat bikin segar, kentjang dan | “ : 
B : montok Rp. 20.— - 9 HB papan segenap para Langganan dan handai-taulan RAS Rp, 75—. ” CRISTANOL 
2 - F: PILL. bikin ar. ban pe- 3 di 

, rut besar, Rp. 20—  SUIRINE ET ITS, 
Sa tanggung bisa lekas bikin baik SAS ANTA TN AL ATP NPK 

sakit kentjing nier eiwit Rp 20.-- |   
YITANOL: badan lembek, dingin 
Rp 20.- EXTRA KERAS Rp 60.- 
RIGASTA: laki?” nikmat tahan 
lama. SORGA ISTRI PIL. 
2 Rp 20— RENA PILL. datang 
buta tidak beres Rp 58.— 
Sakit kentjing darah, nanah ? 
Rp 20.- URUNOL “PILL. tangg. 

! tulung. RAMP. SYPHI- 
las PILL. tang- 
ung bisa bikin baik luka-luka, 
engkak di kemaluan, gatal, bisul 

Rp.20- ZALF Rp.3.— SPUW 
: PILL., MAAGPILL. A4 Rp 20.— 
| ZALF Rp 10.- BEDAK TELOR 

a Rp. 5,— Porto Rp. 3.— 
Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM 

41 Gang Tengah 22 — Semarang 
' Agen Sem. Plampitan 22. 
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Menghaturkan Selamat Hari Raja Pn 
1 Sjawal 1885 Te 
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aa Manan Bi : eh -» Solo: Tjojudan 70A. 
ng : : sn “ Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 

City € Concern Cinemas an han | (1) Agt Djocja: Petjinan 68. 
UX INI MALAM PREMIERE « 17 tah)   

5.90 - 7.00 - 9.00 MAI ZETTERLING dgn. 
' DIRK BOGARDE — PHILIPS FRIEND — ALBERT LIEVEN ain 

— DESPERATE MOMENT" 
aa RR GT asa eni 
BERLIN di DZAMAN SEKARANG! PEMBUNUHAN di.KOTABESAR! 

Tanggal 31 Mei 1954 
Adalah Tanggal GRATIS - DAG! Kamous THE WORLD OVER 
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BERLIN JANG MENGGEMPARKAN ! BERLIN JANG DIAWASI ban ) 
(ATA NIA ! PENL SE XC Pe Sa , 5 Nanya aa Pa aa PA ap TN DEMIKIANLAH KEPUTUSAN PANITYA PENETAPAN TANGGAL GRATIS-DAG JG Pa ea ma enak EN RA art NS alan Sa Uno da" 

: Pen an Kn DINJATAKAN PADA TG. 2 DJUNI 1954, DJAM 10,30 PAGI, DIRUANGAN TOKO Aa AA EA LAN Png TA 
GRAND INI MALAM PREMIERE  (u. 17 tah) »HIEN” & CO. BODJONG 25, SEMARANG. Sa 

5.00 - 7.00 -9.00 23 - CORNEL WILDE — MAUREEN O'HARA - PANITYA “TSB. TERDIRI DARI: 1. Sdr. ABDULLAH 5 P Kantor Pengadilan Negeri   Semarang. 2. Sdr. REDJOSUWITO dari Kepolisian Negara Semarang. 3. Sdr. Ltd. SOETO- 
MO dari Polisi Militer Semarang. 4. Sdr. MINTARDJO dari Kantor Berita »ANTARA” Se- j 
marang dan 5. Nona TUTIY SISTOJO dari para pembeli. . aawa 

#NATOR            a Na 5 
.Sons Of The Musketeers 

— Color by Technicolor 
| Penuh Aktie! Sensatie! Hebat dan Menggemparkan ! KEPADA PARA LANGGANAN DAN CHALAJAK RAMAI — — -- JANG BERBELANDJA DI TOKO KAMI PADA TANGGAL dana h : 31 MEI 1954, KAMI PERSILAHKAN DENGAN HORMAT Kn | HENDAKNJA SUDI MENERIMA KEMBALI UANG PEMBE- d.mb. tu 17 tah) " Bingkadas UP LIANNJA, DI TOKO KAMI, MULAI NANTI PADA 

Dasa PelilfonSUMARMI 

SONAM 

    Sheums 
CIRCUS 

Untuk perpisahan mempersembahkan programa ig istimewa, 
jang mana lebih heibat, lebih seru dari jang sudah-sudah, 

Pasti memuaskan 

  

  

  

     

    

  

| Tanggal 6 Djusis 1964 | 

DENGAN MEMBAWA DUPLIKAT BON-BON PEMBELIAN- 
NJA JANG TERTANGGAL 31 MEI 1954, 

Karena pada tg. 6 Djuni, hari Minggu pertama, toko kami DIBUKA SETENGAH HARI! 
Demikianlah pemberitahuan kami, hendaknja para langganan dan 

  

  

Pe Hanja tinggal 2 hari 
jaitu tanggal 5 dan 6 Djuni 1954. 

  

Rony 
Setiap hari djam 5 sor& dan 8,30 malam, chalajak-ramai maklum   
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adanja. 

, Hari MINGGU diadakan matinee djam 10 pagi. SAS TAS -9AS RADJA MURAH 
Mulai hari REBO tanggal 9 Djuni 1954 dipertundjukan di 

2 T oko H I EF N2 & C Oo. : Kota Solo. — Bertempat di Alun-Alun Utara. 

5 29 i 3 aa aa AL SS AA BODJONG 25 — TILP. 1577 — SEMARANG. 1 ata PA Sa Ma 
! 2 sia : ten Tinggal Mini mlm. RENA 

| Lean angga | pan | Me | Selain imo. Million Fe Pa KEREISIY N ROV, PAIBER PANIELS GOT AWAY WITH Ol | (VELL USE IT TO GETA LINE TON / £ 2! THEN YOU WILL XV MAVBE WELL BEAT?" Malam 3 
P3 NN TN BA TI RAN Tea SANGSHOT, | TELEGRAPH WIRE! HOW CAN IN CLS 6 jane Tn nan ! THEN HA THE WRE BACK Nee BLINKER KINCAID's 1s ta n t R p Xx D O 1 I 

sd F i x 1 P 

5 : 7 Asin HAMZAH “Han NURMIANI " Siang Anoriee | | Reel Oz wae STAKED OlIT Taseena ras) Aa Da “Orion 4.45 - 7.00 ar 
wa MA Lu laki ACKOSS THE na Ola " Aa Aa 

ALL ST 9.- UMS Ii) ON. ermaid 
rah | ape ena an |Matinee » SABTU Pagi 10. - 

| 2 : 
BS Sebuah film Gary Cooper jg. palin G RK 1 5 Ba AN Hr 

KAGEULISAN DIADI BAHAN PIKEUN NGERET ! 
Mengingatkan kaum Wanita kealam massa KONDE TJIYODA jang di 

jadikan sjarat mutlak mengedjar ketjantikan ! 
SEDIH ! GEMBIRA LUTJU ! dengan 7 LAGU2 POPULER. 

. Saksikantah | Turut sama gembira ! ne 

ROYAL, ra MALAM DM. B. (u. 13 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 : - SOFIA —— Rd. ENDANG — S. WALDY — 

END, 1 na C SA LL ALIBEY.— A. THEYS 
  

   
kawat matang Ojurata Ter MATAN Lan 

    — Jah, kita dapat mem- 
pergunakan  plintengan ini 
untuk mentjapai lain sebe- 
lah, Ellen! Lalu Jim akan 

Daj a upaja para “pekerdja telegrap nona El en Moran utk. memasang 

-— Inilah plintengan saja, tuan Roy! 
— Roy, Dauber Daniels telah melarikan diri dengan kawat telegrap 

      
— Bagus! Lalu engkau mera 

nja kawat kemari lagi dan menghu- 
bungkan kawat itu 
telegrap. 

baru paling spannend I 

  

»MISSION OVER KOREA” 
  DIAGALAN INI MALAM PREMIERE 300 7009.00 Ca th) 

: 10096 BAHAS i ND ON“ Siluman Kawa2 Tangkap Tong Sam Tjong' 
Dikutip dari Tjeritaan SEE YU jang paling hebat dan menarik ! 

DJAGA HARI MAINNJA dan | ISEGERA DATANG ! 
TEMPAT NA pu oa ri | John Derek — John Barrymos, Jr. 
Richard Conte — Linda Christian | t : PE si 

#SLAVES OF BABYLON5 |Penme suNDERBIN D3 
SEGERA DATANG ! 

dengan tjagak | 

Columbia? in Technicolor 1     “Hiral Bagaimana plintengan Chili dapat mengentjangkan kawat melalui  mengikatnja gulungan  ka- — Mungkin kita dapat mengalah- Fernando Lamas — Arl Dahi : 9 : Fil BERHIKAJAT ene Da Penuk aa “dan 2 dan merdu ! djurang? wat jang penghabisan mem kan orang2nja Blinker Kincaid ke M ASIHUR tentang PANIMATNIA | SANGAREE” EN KOTJAK Fs sn LUYU ! 1 — sa MENGGEMBIRAKAN |! ! ROY ROGERS 49, bentang disana! kota Border City. NEGARA : BABYLON ! | | Paramonat" Technicolor 
   



       

     

    
    

   
   

  

| Juas orang bisa bepergian dengan 
- tidak usah kuatir 

    

     

      

| pantai gunung Kidul sehari sebe- 
.Tam di Temon itu, Pihak  berwa- 
“djib belam dapat memberi 

sh 

  

  

Kr 2 Lengganan 

- Rp. 0.80 per m.m, kol. 
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engenal India Dari D 

teit 

  

N. V. ,,Suara Merdeka”, 
Hetami.. “ 
Purwedinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

Ekspedisi 2087 Smg. 
zanan (bajar dimuka Rp. 11-— dalam kota Smg. 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk alan 

P. lembar. 

memang sn mna 

   

  

nja Stabili- 
Politik 
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Keberanian. Nehru Sebagai Pemimpin 
«Renungan Diachir Perdjalanan 

25 — Oleh: Rosihan Anwar — 

“LAUT JANG BIRU, pulau2 ketjil gang muntjul dari permuka annja, selalu hidjau lebat. Kami 
tahu, bahwa kami sudah terbang lagi 

Stabiliteit politik. naga2 pimpinan disegala lapangan, Suatu keuntungan pada India, jg. baik dilapangan politik dan kenegara 
membedakannja dari Indonesia ialah 
bahwa terdapatnja disitu sabiliteit-po 
litik. 

hun 1951 — '52 telah berdjasa besar 
dalam mentjiptakan stabiliteit poli- | 
tik ini. Sedjumlah 106 djuta rakjat pe | 
milih telah mengeluarkan suaranja 
untuk menentukan wakil2, jang akan 
menduduki 479 kursi dalam parle- 
men (House of People) dan 3283 kur 
si dalam madjelis2 legislatif 22 nega 
ra-bagian. Partai Congress telah mun 
tjul sebagai partai jang terbesar. Me- 
reka telah dipertjajakan untuk meme 
rintah India selama 4 tahun, 
sampai pemilihan umum jang ber- 
ikut. : , 

Betapa bedanja dengan keadaan di 
Indonesia dengan parlemen-angkatan 
nja, dimana kl. 18 partai mempere- 
butkan kekuasaan dan tidak ada satu 
partai djugapun mempunjai apa jang 
dinamakan ,,working. majority”, se- 
hingga mampu memerintah negeri 
ini dengan tenang. 

Akibatnja mau pertukaran kabinet 
silih-berganti. 

Apparaat pemerintahan. 
Alat2 pemerintahan di India 

tidak sedikit pula bantuannja da- | 
lam memelihara stabiliteit. Tradi- 

Pemilihan Umum jg diadakan dita | 

an, maupun dilapangan ekonomi, #1 
mu pengetahuan,, dsb. kiranja tidak 
usah ditegaskan lagi. : 

Seorang diplomat Asia, jang lama 
berdiam -di Europah dan Amerika 
mengatakan, bahwa setiap Menteri 
di India dapat ditandingkan dengan 
setiap Menteri di Eropah, demikian 
lah tingginja mutu ketjakapannja. 

Dan dilapangan lain2nja India da- 
pat memadjukap orang2nja, jang sja 
kap memimpin paberik, laboratorium, 
dsb. Dimana tenaga terasa kurang 
mereka pakai tenaga2 “luar negeri, 
dan usaha membentuk kader dilaku 
kan dengan sadar. Ribuan pemuda 
India dikirim keluar negeri buat mem 
peroleh kepintaran dan pengetahuan 
tehnik jang dpierlukan bagi pemba- 
ngunan. «   

Plan 5 Tahun. 
Rentjana 5S Tahun jang tudju- 

an pokoknja ialah mempertinggi 
deradjat penghidupan rakjat ter- 
njata besar faedahnja dalam men 
'djuruskan pikiran seluruh bangsa 
kepada satu tudjuan. 

Segala usaha dan kegiatan di- 
tjurahkan untuk mentjapai sasa- 
ran? rentjana 5 Tahun. Dan wa- 
laupun didalam pelaksanaan ren- 
tjana 5 Tahun ini dihadapi rupa?   Si.,/India Civil Service”  dilan- 

djutkan. Tentara menunaikan tu- 
gasnja dengan baik jakni mendja- 
min ketertiban dan keamanan. 
Diwilajah India jang begitu 

akan ganggu- ' 
an2 gerombolan. 

Selain dari itu, baik pegawci2 
negeri, maupun tentara mendjau- 
hi politik. Mereka dilarang masuk 
partai2 politik. Politik dserahkan 
kepada politici se-mata2. Kakan 

Masalah ,,kaderschip”. 
Karena masing2 tahu tugasnja dan 

lapangan pekerdjaaannja, karena ada 
nja stabiliteit, maka soal ,,leadership” 

(pimpinan) dapat diselesaikan sebaik2 
nja. Pentingnja soal ,,leadership”, te 

kesukaran?2, misalnja kesukaran 
belandja dil. namun'dia memberi- 
kan pegangan kepada segenap na 
tie. : 

Rakjat India sadar, bahwa ren 
tanja 5 Tahun ini adalah suatu 
tantangan pada mereka, memper 
baiki nasibnja sendiri dengan tja- 
ra2 jang bukan-totaliter. 

Nasionalisme, 
Suatu keuntungan lain ialah bah 

wa India tidak begitu disiksa dan di 
himpit oleh nasionalisme jang melu 
ap-Iuap.. Mereka insjaf, .bahwa nasio- 
nalisme memang berharga sekali se 
bagai sendjata dalam taraf jang ter 
tentu dari perdjuangannja, misalnja 
ketika menghadapi imperialisme Ing- 
geris. : 
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Daerah Jogja 
Spj Diperluas 
Dgn Digabungkan Soera-| 
karta Dan Kedu: Andju- 

ran Wongsonegoro 

Dalam pertjakapan chusus menge 
nai daerah Jogjakarta, Wakil Perda 

na Menteri Mr. Wongsonegoro me 
njatakan kepada wartawan kita ke 
gembiraannja, bahwa di Jogja tidak 
terdapat pertentangan antara par) 
tai dengan partai, atau golongan de 
ngan golongan. Kerdjasama jg. baik 
antara partai2 dan golongan2 hen 

'daknja dipupuk 'dan mendjadi tjon 
toh daerah? Jainnja. k 

Mengenai usaha pembangunan 
Mr. Wongsonegoro menjatakan, bah 
wa daerah Jogja memang mengha 

dapi serta kesulitan dalam usahanja 
menjelenggarakan pembangunan teru 
tama dalam lapangan  perekonomi 
an, mengingat pula bahwa daerah 
Jogja adalah daerah minus: 

Meskipun demikian, menurut Mr. 
Wongsonegoro, untuk daerah Jogja 
karta jang akan mendjadi “ daerah 
otonoom, masih ada djalan lain jg. 
dapat ditempuh jaitu dengan mem 
perluas daerah Jogja dengan mema 

sukkan daerah Kedu dan Solo ke 
dalam propinsi. Jogjakarta. Dengan 
dimasukkannja daerah-daerah terse | 

but kedalam wilajah Jogjakarta, ma 
ka daerah Jogjakarta akan dapat ber 
diri sebagai daerah otonoom jang be 
nar-benar dapat membeajai daerah 
nja. Soal penggabungan daerah-dae 
rah tsb. menurut Mr. Wongsonego 
ro selandjutnja dapat ' dibitjarakan 
dalam menjusun undang-undang me 
ngenai pembagian daerah. Menurut 
hemat Mr. Wongsonegoro,  Djawa 
dapat dibagi Bam 4 propinsi jaitu 
Djawa Barat, Djawa Tengah, Jogja 
karta (dengan diperluas) dan Djawa 
Timur. 

Demikian Mr. Wongsonegoro. 
Achirnja Mr. Wongsonegoro me 

njatakan setudjunja mengenai usaha 
kepala daerah Sultan Hamengku Bu 
wono untuk mendjadikan daerah 
Jogjakarta sebagai daerah industri. 

ak s 

Benda apa lagi? aa ia apa &: 
Djuga dari pantai daerah ketja 

matan Temon Na Na aa 
»rozo) pada tg. ei Oo pen- 
Kadal disana dapat dilihat sebu- 
ah benda besar kehitam2an sc- 
dang bergerak diperairan laut. 
Benda besar itu diduga sebuah ka 
pal besar, seperti jang pernah di- 
saksikan oleh penduduk didaerah 

kete- 
ingan jang pasti mengenai benda 
rsebut. 2 

Sebuah traktor untuk tiap 
kesupatih 

| peladjaran bagi para 

watan Pertanian daerah Jogjakar- 
ta. pertanian didaerah tsb. akan 
dikerdjakan setjara mekanis de- 
ngan maksud agar supaja produk- 
si pertanian dapat dinaikkan. Un- 
tuk rentjana tsb. pihak Djaw. Per 
tanian telah menjampaikan per- 
mintaan kepada Kem. Pertanian 
agar supaja tiap2 kabupaten dibe 
ri sebuah traktor. Traktor2 tsb. 
akan dipakai untuk ' memberikan 

petani ten- 
tang tjara pemakaiannja. 

Perbedij mulai 
FE alat2 besar. “ 
Paberik besi, ”Perbedij” milik 

| pemerintah daerah Jogjakarta, ki 
ni telah merobah rentjana peker- 
diaannja setjara besar2an. Paberik 
tsb. jang sedjak dibelinja dari ta- 
jngan direksinja jaitu ”Vorsten- 
landsch Constructie Winke?” ha- 
nja mengerdjakan barang2 ketjil 

membuat 

sebagainja, kini telah membuat 
alat2 pembangunan setjara besar2 
an, misalnja djembatan2 dap rang 
ka bangunan paberik susu kedele 
jang kini tengah dikerdjakan oleh 
pihak pemerintah dan Unicef. 

Dapat diharapkan bahwa pabe- 
rik tsb. akan dapat mengerdjakan 
bahan2 penting guna pembangu- 
nan. 

S.R. TIONGHOA JANG DITU- 
TUP TELAH DIBUKA LAGI. 

Sekolah Rakjat Tana jang 
“beraliran RRT jang beberapa bu- 
lan oleh Kementerian PPK dipe- 
rintahkan untuk ditutup byat se- 
'mentara waktu, baru2 ini telah di 
perbolehkan dibuka kembali de- 
ngan pengawasan pihak Djawa- 
tan PPK daerah Jogjakarta. Gu 
ru2 jang sedjak itu dilarang me- 
ngadjar, oleh pihak Kementerian 
PPK telah diperbolehkan menga- 
djar lagi. 

Sebab2 ditutupnja sekolah ter- 
sebut antara lain karena dalam 
sekolahan itu diadjarkan hal2 ig. 
bertentangan dengan dasar politik 
pendidikan pemerintah Indonesia, 
sehingga akibatnja terdjadi perten 
|tangan tadjiam antara guru2 jang 
“beraliran Kuo Mintang. 

I MAGELANG 
  

Paberk obat njamuk akan 
didir kan: 

Sebuah paberik obat njamuk akan 
didirikan oleh ,,Dana milik Mangku 
negaran” di Solo, jaitu di Dieng ka- 
bupaten Wonosobo. Menurut ketera 
ngan pendirian paberik tersebut ia 

“lah untuk menampung produksi pe- 
rethtrum didaerah Dieng, jang sela- 
ma ini didjual kepada tengkulak de- 
ngan harga murah. Paberik itu diren 
tjanakan akan memakan beaja tidak 
kurang dari Rp. 100.000,—. Kesuka 
ran jang kini sedang dihadapi ialah 
belum tertjapainja persetudjuan an 
|tara pihak penanam perethrum de-   

Menurut rentjana 5 tahup Dja- 
| ngan pengusaha, 

1 mad daa bada ek , (LN 4 . 

sudal ban atas wilajah Nusantara. 
kitari selama 25 hari itu, kini tinggal ter-bajang2 dide kok, jang diperoleh selama penin cjauan Marilah saja sebutkan beberapa sadja. 

Nehru telah berbuat begitu, 

severti: ketel, alat? pertanian, dan | 

Tanah daratan Bharat, jang kami 
depan mata semangat. Apakah kesan2 jang po- 

di India itu? Adakah bahan2 perbandingan jang terkumpul? 

Setelah kemerdekaan tertjapai, pe 
mimpin2 India dengan tegas menun 
djukkan haluan baru. Nasionalisme 
tidak mungkin lagi memetjahkan ma 
salah2 bangsa dan masjarakat. 

Bukanlah suatu kebetulan, apabila 
di-kota2 India masih berdiri patung2 

dari berbagai radja  Inggeris. Atau 
djika nama2 djalanap masih tetap 
seperti disediakala, ketika India ma 
sih didjadjah Inggeris. 

Bukanlah pula suatu “ kebetulan, 
apabila India mendjadi salah satu ne 

gara jang pertama di Asia Tenggara, 
jang tegas2 mengundang  masuknja 
modal asing, supaja turut bekerdja 

didalam pembangunan dan pentjip- 
taan kekajaan India. 

Nasionalisme di India bersifat rea 
listis, djauh dari segala matjam. pera 
saan rendah - diri (minderwaardig 
heids-komplex). 

Keberanian Nehru. 

Sudah barang tentu dalam hu- 
bungan semua ini perlu ditjatat 
pula tokohnja Jawaharlal Nehru. 

Nehru sesudah meninggalnja 
Gandhi diakui sebagai pemimpin 
rohani (Spiritual leader) satu2nja. 
Pengaruhnja - pada rakjat banjak 
luar biasa. Tapi disamping men- 
djadi pemimpin rohani itu, Nehru 
mempunjai keberanian untuk 
mendjadi pula pemimpin peme- 
rintahan (executive leader). Lihat 
lah berapa kekuasaan dipegang- 
nja sekali gus: Perdana Menteri, 
Menteri Luar Negeri, Menteri 
Pertahanan “dan presiden partai 
Conggres. 

Dengan berbuat begini, Nehru 
menundjukkan bahwa dia menger 
ti akan lakon historisnja dan akan 
tanggung-djawab terhadap bang- 
sanja. 

Adalah penting pada bangsa2 
.jang masih terpengaruh oleh piki 
ran2-magis,. dimana kepribadian 
seorang pemimpin masih bisa ber 
sifat menentukan, apabila sang 
Ii ja itu mempertaruhkan se 
uruh gengsi (prestige) dan dirinja 
didalam memimpin bangsanja. 

dan 
gugatan2 dan kritik jang dilem- 
arkan orang atas dirinja tidak 

Feri Tapi sebagai nachoda bah- 
tera bangsa dan negaranja, hati- 
nja teguh dan tangan kemudinja 
dirasakannja terus. 

“Alangkah bedanja dengan pe- 
mimpin2 di Indonesia, jang hanja 
suka di-sandjung2 sebagai pemim 
pin rakjat, tapi tidak berani am 
bil risiko memegang sendiri ke- 
mudi pemerintahan, duduk sendi- 

Iri diatas putjuk executief. 

Bahkan sebaliknja, dengan ber- 
sandar pada alasan2 ,,konstitusio 
nil”, pemimpin2 itu se-olah2 mau 
mentjutji diri. Mereka tidak da- 
pat diganggu-gugat. Pada hal di- 
balik lajar kerdja mereka tiada 
lain daripada memperkotak-katik 
kan orang2 jang duduk dilapang- 
an executif. Alangkah katjaunja 
keadaan oleh sikap ini. 

Disitulah kentara kebesaran 
Nehru, disitulah nampak ketjil- 
nja pemimpin2 Indonesia, jang 
mendjadi pemimpin rakjat. 

Achir perdjalanan. 
Kepada hal2 ini saja teringat, tat 

kala pesawat terbang mendekati Ke- 
majoran. 

Demikianlah dalam 'banjak hal ke 

SOLO. ' 
  

  

2 PANITIA AKAN DIBENTUK 
SELAMA SUNAN BELADJAR 

KE DJAKARTA. 2 
Dari kalangan Kraton Surakarta 

Wartawan Suara Merdeka memper- 
oleh keterangan, bahwa pelantikan 
Panitya Kraton jang akan mendja- 
lankan kekuasaan S. P. Susuhunan 
selama melandjutkan peladjaran di 
Djakarta, akan dilangsungkan dalam 
pertengahan bulan Djuni j.a.d. jang 
kabarnja akan dilakukan sendiri oleh 
Menteri Dalam Negeri. 

Jang akan dilantik .itu semuanja 
ada dua buah Panitya, jalah Panitya 
Istana dan Panitya Reorganisasi. Pa 
nitya Istana sebagai Dewan Mang- 
kubumi diberi tugas untuk mendja- 

selama melandjutkan peladjaran, se- 

dang. anggauta2nja (seperti. pernah 
dikabarkan dalam harian ini) terdiri 
dari: Pangeran Kusumojudo sebagai 
Ketua dan Anggauta2nja: Sosrodi- 
ningrat, Mr. Djojokusumo, Kusumo- 
broto, dan Nj. G. Judonegoro. Pa- 
nitya Keorganisasi diberi tugas un- 
tuk menjelesaikan segala persoalan 

ri. 1 orang wakil dari Pemerintan 
Pusat sebagai ketua, dan anggauta2- 
nje terdiri dari: 2 orang dari Dewan 
Mangkubumi, 2 dari Kementerian 
Dalam Negeri, 1 orang dari Kera- 
bat Kraton, dan 1 orang lagi dari 

Sarekat Sekerdja Kraton Surakarta. 
Siapa2 orangnja masih belum - di- 
dapat keterangan lebih landjut. 

Sebagai Pembesar Pemerintah Kra 
ton adalah Pangeran Prabuwidjojo. 
Keterangan lebih landjut menjata- 

kan, bahwa sesudah pelantikan itu 
S. P. Susuhunan akan berangkat ke 

Djakarta, dan tidak menunggu sam- 
pai bulan September seperti dika- 
barkan semula,   

  

  

  

tempat kediamannja di Djakarta, 

-. 

TJIPOA, JAITU ALAT menghi- 
tung jang dipakai oleh 'bangsa Ticng 

a, Djepang dan Russia, umurnja 
sudah kurang lebih 500 tahun. Alat 
ini ternjata lebih effisien - daripada 
mesin hitung jang paling modern 
20 dipergunakan dikantor2 dunia 
arat. £ 

ongkok dan Djepang, dari jang ber- 
djualan dipinggir2 djalan sampai jg. 
berkantor bertingkat2, memperguna- 
kannja. Djuga djika hitungannja 
gampang? sadja, toh masih djuga 
dipakainja. Mungkin kebiasaan ini 
mengganggu orang asing, tetapi hi- 
tungannja tidak bisa salah. 
Didalam tangan seorang ahli, tji- 

p0a ini dapat dipakai untuk mem- 
buat hitungan? jang besar sekali de- 
agan mudah dan tjepat. Didalam 
pertandingan menambah dan mengu 

dan seorang jg. memakai mesin hi-: 
tung listrik jang paling modern, tu- 
kang tjipoa melakukan hitungannja 
dua kali lebih tjepat. 

Didalam  mengkalikan dan 
membagi, tjipoa tidak begitu efi- 
sin, meskipun belum djuga sam 
pai dikalahkan oleh mesin hitung 
listrik. 'Djika djumlah angka2 
sampai 12 buah didalam mengka 
likan dan membagi, tjipoa sama 
tjepat dengan masih hitung. Di- 
atas itu, jang menang mesin hi- 
tang. - 

Ahli2 tjipoa dapat menghitung 
dengan tidak menggerakkan bi- 
dji2 tjipoas tjukup dengan meli- 
hatnja sadja. Seorang ahli pada 

  

adaan lebih menguntungkan pada In 
dia. Dalam banjak hal pula Indone 
sia tidak mempergunakan kesempa- 
tan2 bagus jang diberikan padanja. 

Tapi saja tiada berketjil hati. 
Kalaupun pemimpin2 ' Indonesia   

lankan kekuasaan-S. P. Susuhunan 

kraton, dan anggauta2nja terdiri da- 

Ldan lapisan ketjil atasannja masih si 
buk sadja nampaknja dengan persoa 
lan dirinja sendiri, dengan kepenti- 
ngapnja sendiri, sehingga terlupa akan 

kepentingan bangsa jang lebih besar, 
namun saja jakin bahwa didalam ma 
sjarakat telah dan sedang. bekerdja 
tenaga2 sehat, jang akan mendatang 
kan perbaikan dan kesedjahteraan di 
masa depan. 

Bila tenaga2 kemasjarakatan “itu 
akan timbul, hanjalah soal waktu be 
laka. : 

OLEH PENGADILAN MILITER, 
Dr. Mohammad Mossadegh, bekas 
Perdana Menteri Iran, didjatuhi hu 
kuman tiga tahun tutupan tersendiri, 
Ia naik appel. Perkaranja didalam pe 
meriksaan appel diteliti didalam sua 
tu ruangan segi empat jang tinggi, 
potongannja dan bentuk ruangan ta 
di agak Luar Negeri, letaknja diluar 
kota Teheran. Pemeriksaan ini belum 
djuga selesai, sudah hampir dua bu 
lan berlangsung. Tuduhannja ialah 
pemberontakan terhadap ' monarchi 
konstitusionil.. 

Ia dituntut karena sebagai Perda- 
na Menteri mengingkari firman Sjah 
bulan Agustus 1953 dan tidak meng 
akui baginda Sebagai Kepala Nega- 
ra, karena sewaktu Sjah Mohammad 
Reza Pahlevi tidak ada, ia mentjoba 
mendirikan dewan wali: karena tu- 

djuannja hendak mengganti regime 
negara: segala itu merupakan pembe 
rontakan terhadap monarchi konstitu 
sionil Iran. 

- Ingatlah kembali bahwa pada 
tanggal 16 Agustus 1953, Sjah 
memetjat Mossadegh dari kedu- 
dukannja dengan suatu firman, 
jang diantar oleh brigadier-djen- 
dral Nassiri, Kepala Pengawal 
Keradjaan, kepada Mossadegh. Ia 
tidak ambil pusing firman itu 
dan menjuruh tangkap utusan 
Sjah. 

Keesokannja Sjah  meninggal- 
kan negara, karena perasaan 
umum menentang baginda. “Tiga 
hari kemudian Angkatan Darat 
berontak 
meruntuhkan Pemerintahannja, 

Sjah. Mossadegh dapat melolos- 
kan diri dari rumahnja jang di- 
hantjurkan oleh tank2 “tentara, 
tetapi keesokannja ja menjerah, 

Sebagai pembelaannja ia mene 
kankan bahwa ia ragu2 apakah   firman itu betul2 asli dari bagins 

ita 
menanam basara SB 

| “Lembiga Kebun gan noor. “da 

(Ph Kon. Bitaviserch Ganga 

K8 

  

Tiap2 perusahaan dagang di Ti-|' 

hana, 

      

Pada hari Senen, berkenaan dengan hari nasional Italia, maka duta-besar 
Italia, markies Pierluigi La Terza telah mengadakan suatu resepsi di- 

jang antara lain mendapat kundjungan 
dari Perdana Menteri Mr. Ali “Sastroamidjojo dan njonja. 

Tjipoa Versus Me- 
sin Hitung 

Dibawah Tangan Je Tjakap 
gunakannja Tjipoa Tidak Kalah Tjepat 
Dim Soal Menghitung Dibanding Dgn 
Mesin.Hitung Jg Termodern Sekalipun 

Memper- 

sebuah pertandingan tjipoa di 
Tokio mendjumlah sepuluh bila- 
ngan jang masing2 terdiri dari se 
puluh angka didalam 13,6 sekon 
dengan tiada pertolongan lain 
daripada hanja menghadapi sadia 
sebuah tjipoa. 

Dibanding dengan mesin listrik, 
tjipoa. itu mempunjai satu keuntung- 
an besar, jaitu beajanja rendah se- 
kali. Djuga buatannja sangat seder- 

sehingga siapa sadja bisa 
membawanja kesana-kemari. 

Suatu kerugian adalah bahwa alat 

ini hanja memberikan pendapatan 
achir, dengan tiada memberikan tija- 
tatan dari hasil2 jang diperolehnja 
ketika mendjalankan hitungan. Dju- 
ga djika bidji2 itu tergojang oleh se- 
suatu sebab, maka segala pekerdja- 

ian semula harus diulangi. 
rangkan antara seorang ahli tjipoaf Suatu kerugian djuga adalah Ia- 

manja waktu untuk beladjar mem- 
pCrgunakannja dengan baik. Untuk 
mi orang harus berlatih terus-mene- 
Fus. 

- Meskipun begitu, -sama-sekali ti-I 
dak ada terasa “keperluan untuk 
menggantizja dengan mesin hitung 
listrik. Maiah « ahli2nja . tambah. 
Djumiah mereka jang mendapat pe- 
ngakuan di Djepang didalam 7 ta- 

hun jang lalu adalah lima kali ba- 
njaknja daripada djumlah ahli sela- 
ma 17 tahun dimuka perang dunia 
H. Dan djumlah ahli itu makin hari 
makin tambah. 

INDIA MENJERAHKAN KPD 
RRT SEORANG BEKAS TA- 

WANAN KOREA. 
Pemerintah India pada hari Senen 

telah menjerahkan kepada kedutaan 
besar RRT di New Delhi seorang 
bangsa Tiongkok jang telah mendja 
di tawanan dalam perang Korea dan 
jang telah menjatakan ingin dibawa 
ke sebuah negara netral. Bekas ta 

wanan itu jang bernama Lee Chao 
Woo baru2 ini kemudian menjata 
kan keinginannja supaja dikembali 
kan ke tanah-airnja dan pemerintah 
Peking menjetudjui — permintaannja 
itu. 

PABERIK KOREK API 
DI DJAPANAN 

Dibekas .paberik gula - Djapanan 
mulai didirikan sebuah paberik ko 
rek api usaha bangsa asing. Menu 
rut keterangan, pendirian  paberik   itu akan menelan biaja Rp. 4 djuta. 

da dan bahwa ia berusaha. menda 
patkan keterangan dari baginda 
sendiri, bahwa meskipun telah di 
adakan tindakan2 untuk mendi- 
rikan dewan wali ketika Sjah 
tidak ada didalam negara, bukan 
maksudnja untuk mendirikan sua 
tu Republik Demokrasi Rakjat 
seperti di tuduhkan oleh Djaksa 
Militer, Brigadier-Djendral Hos- 
sain Azmudeh. 

Djaksa Militer memintakan hu- 
kum mati. Tetapi sebelum putus- 
an djatuh, dengan tertulis Sjah 
memintakan klemensi. Mossadegh 
hanja didjatuhi. hukuman tiga 
tahun tutupan tersendiri. 

Bagaimana putusan Pengadilan 
appel, ini sedang ditunggu2 oleh 
umum di Iran. 

Orang pada berdiri meng- 
hormat. 

Mossadegh masih sadja populer sa 
ngat diantara rakjat. Njata sekali ba 
gaimana perasaan umum terhadap- 
nja, waktu semua orang berdiri keti 
ka ia memasuki ruangan pengadilan. 
Mereka tidak. memperdulikan perin- 
tah2 daris pegawai2 Kehakiman supa 
ja tetap duduk sadja. Mungkin belum 
pernah terdjadi bahwa seorang ahli 
negara jang sedang diperiksa perka- 
ranja mendapatkan penghormatan se   

terhadap  Mossadegh, 

dan membuka djalan kembalinja ntuk Im 
| dapatkan idjin istimewa, dimana dise 

anKunstan on Wetenyihanmat 
Pa ARA 

luas itus mungkin belum pernah ter 
djadi bahwa suatu perkara penting 
sematjam itu diperiksa didalam sua 
sana jang seaneh itu. 

Kira2 150 orang2 jang paling ter | 
kemuka tiap2 hari mengikuti peme- 
riksaan. Untuk ini orang harus men 

but nama dan alamat, tanggal kela 
hiran dan nomor idjin istimewa, Idjin | 
itu diberikan sesudah orang jang me! 
mintanja oleh pihak berwadjib dan 
bertanggung-djawab terhadap pembe 
sar2 militer, 

» 

   
     

IBERG, jang mempunjai praktek 

      
TAHUN KE IX No. 91. 

DR. ABRAHAM  ROSEN- 

besar di Kopenhagen (Denmarka- 
Denemarken) mengedjutkan 
orang2 Denmarka dengan hasil2 
penjelidikannja berapa - banjak 
uang mendjadi asap rokok. Peker 
djaannja itu dimaksudkan untuk 
mendidik rakjat Denmarka supa- 
ja mereka djangan terlalu bantak 
menghabiskan uang untuk temba 
kau dan mempergunakannja un- 
tuk barang2 jang lebih berguna, 
seperti membeli perabot rumah, 
membeajai  perdjalanan2 keluar 
kota, mengundjungi tempat2 jang 
bersifat kebudajaan dan membeli 
pakaian. Ta mengatakan bahwa 
rata2 satu keluarga Denmarka 
menghabiskan seperdelapan hasil 
mereka setahun untuk didjadikan 
asap tembakau, 
Menurut penjelidikannja, tiap2 

orang Denmarka — meskipun ne 
aranja hanja ketjil sadja — ada 
ah pemakai tembakau jang no- 
mor empat diseluruh dunia. Tem- 
pat pertama diduduki oleh Ame- 
rika Serikat, negara mana -djauh | 
lebih makmur daripada Denmar- 
ka. 

  
12 Batang sehari. 

Tiga perempat dari semua keluar | 
ga Denmarka mempunjai penghasi- ' 
lan rata2 10.000 kroner (kira2 £ 
500) setahun. Pembelian tembakau 
dan lain2 alat merokok oleh tiap2 
keluarga rata2 didalam setahun ber 
djumlah 780 kroner. Djika djumlah 
ini dihitung dengan batang rokok, 
maka tiap2 hari seorang Denmarka 
(termasuk djuga kanak2) mengisap 
rokok rata2 12 batang. 

Dr. Rosenberg berkata: ,,Peng- 
isapan sigaret di" “Denmarka telah 
naik dari 2000 djuta batang didalam 
tahun 1938 mendjadi 4000 djuta ba 
tang didalam tahun 1952. Ini berarti 
900 batang tiap2 orang didalam seta 
hun, semua orang terhitung didalam 
nja dari lahir sampai masuk lobang 
kubur. Disitu tidak diperhitungkan 
djumlah2 besar rokok jang diselun- 
dupkan dari kapal2”. 

Didalam djangka waktu jang 
sama, pengisapan serutu telah tu 
run dari 500.000 batang mendja- 
di 250.000 batang, tetapi djumlah 
uang jang dipergunakan untuk 
merokok naik dari 200.000.000 
kroner didalam tahun 1938 men- 
djadi lebih dari 1000.000.000 kro 
ner didalam tahun 1952. Djum- 
lah ini dapat dibuktikan dari pe- 
masukan tjukai tembakau jang di 
dalam waktu itu naik dari 63.000. 
000 kroner mendiidi 638.000.000 
kroner. Djumlah uang jang ra- 
ta2 setahun dipergunakan untuk 
merokok adalah 236,50 kroner. 

Diantara pasien2nja 'jang terdi 
ri dari semua golongan, Dr. Ro- 
senberg telah Fa kibat2 ke- 
uangan jang kurang baik karena 
merokok. Meskipun ia sendiri ti- 
dak merokok, ja bukan seorang 

jang fanatik anti. Ia tidak berke- 
eratan bahwa isterinja sendiri 

merokok, meskipun tidak banjak. 
Tetapi, demikian katanja, ada 

orang2 jang tidak mau mempu- 
njai anak sebab dengan begitu 
mereka tidak akan tjukup uang 

eli rokok. Lain2 orang lagi 
1 baik kedinginan dimusim di 
ngin, daripada tidak merokok. Ro 
kok duluan, baru batu bara: begi     tu pendapat mereka. 
Dra Rosenberg sering dipang- 

Ruang 

    Dibalik belakang idjin itu ditjetak 
fasal 193 dari undang2 pidana militer 
jang mengatakan bahwa Ketua Penga 
dilan bertangggung-djawab atas tata 
tertib djalannja sidang: bahwa orang 
jang hadir pada sidang tidak boleh 
m wa sendjatas bahwa mereka 
harus dengan diam dap hormat: bah 

| wa djika mereka tidak memenuhi per 

Laturan tata tertib,.ketua akan meme- 
rintahkan mereka dikeluarkan dari 
ruangan. - 

Surat idjin ini tiap2 kali diperiksa. 
Pemeriksaan achir dilakukan djika si 

' 
y   pemegang sudah duduk dikursinja, 

Pemeriksaan appel ini dilakukan 

      

  

Lembaran Kedua 

  

MA AAN NAN LRT HA ra en 

gil oleh pasien2 jang berpenjakit 
pneumonia, (long ontsteking) Te 
tapi mereka mengebulkan asap 
rokok seenaknja sadja, meskipun 
mereka mengatakan belum mem- 
bajar premi tanggung djiwa, kare 
na tidak ada uang. 

Listrik tidak dibajir 
beli rokok. 

Djuga ia mengundjungi rumah2 jg 
penerangannja hanja dari lilin, aliran 

listriknja diputus karena mereka be 
lum membajar uang abonemen. Te- 
tapi: tempat abunja penuh dengan 

puntung rokok, dan ruangannja bau 

asap rokok. Ia mentjeritakan djuga 
satu hai jang pasiennja belum mem 
bajar abonemen listrik, tetapi ia se 
dang sakit karena ratjun tembakau 
(nicotine). 

...Banjak keluarga, anak2nja tidak tju 

kup. makan, ruangan tinggal mereka 

kotor dan perabot rumah-tangga su 

dah bobrok. Tetapi orang2 tua disitu 
adalah perokok-rantai (ketting-roker, 
jaitu orang jang mengisap rokok sam 

bung-menjambung). Satu hal disaksi- 
kannja dimana anak2 kurang makan. 
Si-ibu berusaha mendapatkan djuga 

penghasilan untuk menambah  gadji 
sang suami. Tetapi alasan untuk me 
nambah penghasilan itu adalah bu- 

kan memberi makan si-anak, tetapi 
untuk pembeli rokok. ' 

utk 

Banjak anak2 merokok. 

Banjak anak2 Denmarka mulai 
merokok pada umur antara 10 
sampai 12 tahun, dengan tidak di 
larang oleh orang tuanja. Kebia- 
saan buruk untuk merokok berle- 
bih2an,. banjak mengakibatkan 
bahwa anak2 perempuan hidup 
setengah melatjur supaja bisa 
membeli rokok. Kalangan polisi 
terkemuka di Kopenhagen me- 
ngirakan djuga, bahwa pelatju- 
ran laki2 muda jang kurang peng 
hasilannja kebanjakan terdjadi 
karena kebiasaan merokok berle- 
bih2an. 

Selainnja akibat keuangan jang 
buruk itu, kebanjakan merokok 
adalah mendjadi sebab bertambah 
nja Kanker. paru2. Adalah pasti, 
demikian Dr. Rosenberg, bahwa 
merokok merupakan sebab dari 
kebanjakan penjakit paru2 dan 
perut: djuga djantung mendjadi 
lemah karenanja. 

Dr. Rosenberg, jang kampanje 
nja mendapat sokongan dari ba- 
dan2 sosial, minta pertolongan 
djuga dari surat2kabar, film dan 
radio supaja mereka ini-diangan 
terlalu baniak membuat reklame 
rokok. Ia berkata: ,,Djarang kita 
lihat sebuah gambar dari Win 
ston Churcnil! “menurun kesiapa 
sadja — jang tidak merokok. Se 
olah2 djika kita dilihat umum de 
ngan tidak merokok adalah ku- 
rang pantas, seperti umpamanja 
tidak memakai tjelana”. 

Ia berpendapat bahwa memain 
kan harga tembakau dengan me- 
naikkan atau menurunkan tjukai 
tembakau, tidak banjak artinja. 

  

     

  

Djuga pembatasan pemasukan 
rokok, sebab orang2 tetap mem- 
punjai djalan2 untuk menjelun- 
dupkannja. Satu?nja tjara jang te 
pat adalah pendidikan. Bakjat 
harus dibuka matanja bahwa ti- 
dak masuk akal untuk. mempergu 
nakan uang sebanjak itu sebagai 
pembeli rokok, sedangkan sering- 
kali uang itu . diperlukan sekali 
untuk kebutuhan2 jang lebih pen 
ting. 

dilakukan diruangan pertemuan op- 

Sir2 dari divisi berlapis badja kedua 
diluar Teheran. Mossadegh. memasu 
ki ruangan digandeng oleh dua orang 

pengantar sipil, Segera ia duduk di- 
atas banku persakitan dari kaju, 
djanggutnja diletakkan diatas tangan 
kanannja dan tangan kirinja ditaruh 
diatas tasnja,  Pembelanja, Kolonel 
Bozorgmehr, duduk didekatnja. 

Tetapi Mosadegh mengadakan 
pembelaan sendiri, setjara metho- 
dis dan perlahan. Kadang2 ia 
mentjari2 didalam tasnja dan se- 
mua orang bertanja2 apa jang 
sedang ditjarinja. Kata2nja pedas. 
Berulang2 ia tegaskan ' bahwa 
segala perbuatannja itu hanja utk 
kepentingan rakjat Iran, dan ini- 
lah jang mendjadi dasar dari se- 
luruh usahanja selama ia menje- 
burkan diri didalam politik. 

Keputusan Pengadilan appel 
sedang ditunggu2 oleh seluruh 
Iran. 

Dimana letak kepopuleran Mossa 
degh? 

Rahasia kepopulerannja. 
Sedjak ia diruntuhkan oleh kaum 

militer Iran, banjak -terlihat. perdjala 
nan ke dan dari Iran. Semua ini ber 
hubungan dengan muinjak, jang ma: 
sih sadja diharapkan oleh Inggeris 
dapat dibereskan dengan membawa 
keuntungan baginja.  Mossadegh-lah 
orangnja jang berani menantang Ing 

gris diatas lapangan minjak, dan se 
sudah ia runtuh Inggris mengira kans 

nja naik kembali beberapa deradjat. 
Keterangan2 mengenai perdjalanan2 

itu hanja sedikit sekali.  Djika toh 
akan tertjapai persetudjuan, masih, sa 
dja kurang tepat bagi Inggeris untuk 

memperlihatkan optimisme berlebih2 
an. Belum dapat dipastikan apa akap 
terdjadi didalam djangka waktu jang 
pandjang. Pemerintah Iran sekarang 
belum sekuat jang diharap2kap Ing 
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| Berapa Uang Tuan 
Jang Mendjadi Asap? 
Denemarken Negara No. 4 Didunia Jg Terbanjak Minum 
Rokok—Banjak Kebutuhan2 Hidup Lainnja Jang Perlu 
Sengadja Diterlantarkan Untuk Bisa Beli Tembek:u- 

'Djuga Anak2 Ketjil Gemar Minum Rokok 

Aksi Dr. Rosenberg ini berasal 
ketika ia dimasukkan . kedalam 
kamp konsentrasi dipering jang 
sudah oleh kaum Nazi. Ia melihat 
ketika itu, meskipun hampir ti- 
dak ada barang makanan, ada 
orang2 jang menukarkan maka- 
nan mereka jang sedikit sangat 
itu dengan rokok. 

Utk Perbaiki Hu- 
bungan Ameri- 
ka-Guatemala 

PRESIDEN Guatemala Jacobe 
Arbenz Selasa jl. mengatakan 
bahwa hubungan antara Guate 
mala dan Amerika Serikat mung 
kin bisa mendjadi lebih baik dan 
ketegangan jang semakin besar 
dinegara2 Amerika Tengah itu 
mungkin akan: berkurang, apabi 
la dilakukan perundingan antara 
dia dan Presiden Amerika Serikat 
Eeisenhower. Tetapi, kata Arbenz, 
inisiatif untuk mengadakan run 
dingan tadi hendaknja datang da 
ri pihak Amerika Serikat dan 
Guatemala. Arbenz mengutjap 
kan pernjataan tadi sebagai dja 
waban terhadap berita2 pers, 
jang mengatakan bahwa  Guate 
mala ingin supaja diadakan per 
temuan tadi. 

Dinjatakannja bahwa Guatemala 
ingin memperbaiki hubungannja de- 

ngan Amerika Serikat, berdasarkan 
saling mengerti dan hormat-menghor 
mati, sebagaimana semestinja antara 
2 negara jang berdaulat. 

besar pengaruhnja di Amerika Seri- 
kat, ingin menfitnah dan menghasut2 
supaja ada negara2 Amerka Latin jg 
mau melakukan agresi melawan Gua 
temala. Sebaliknja Guatemala men 
djalankan politik ,,perdamaiap poli 

  

kata Presiden Arbenz. (Antara). 

ORANG2 SIPIL RUSIA DI RRT 
DIPANGGIL PULANG: 

Radio Peking hari Rabu menga- 
barkan, bahwa Rusia mulai me- 
mangg'1 kembali sebagian dari 
orang2 spl hingsa Rusia jang 
ada ca: RRT. Mereka dipanggil pu- 
lang untuk mengambil bagian da- 
lam rekonstruksi komunis setjara 
besar22n. Penduduk2 bangsa Ru- 
sa jang memenuhi pangedlan ini 
dengan giat minta supaja pulang 
kembali ketempas kediaman me- 
reka masing2. Radio Peking sa. 

reka 2kan diangkut ke Rusia de- 
ngan berombongan. 

BANGIL MEMBUAT SUMBER 
AIR MINUM SENDIRI, 

Untuk mentjukupi kebutuhan air 
minum bagi penduduk Bangil jang 
diumlahn/a: kurang lebih 38.000 dji 
wa, kini sumber air didesa Sumber 
sono di Bangil jang dikerdjakan se 
djak djaman sebelum perang dan ke 
mudian rusak tak dipergunakan, 
beberapa bulan ini (Sumbersono) te 
lah dibangun kembali dan akan di 
pergunakan untuk memberi air mi 
num penduduk Bangil. Perlu diketa 
hui, bahwa air minum jang”kini di 
pergunakfP oleh penduduk Bangil   

  

didapat dari Banjubiru di “Pasuruan 
jang dialirkan buat Kotabesar Sura 
baja dan sekitarnja. 

. Dr Mohamad Mosaddegh Tetap Populer 
Semua Orang Berdiri Ketika Ia Memasuki Pengadilan—Apa Sebab2.nja ? 

geris. Mossadegh. didalam pendjara, 
tetapi perasaan2 jang telah dibangkit 
kannja diantara rakjat, masih sadja 
hidup dengan subur. 1 

Ini terlihat didalam perdebatan 
Madjelis (Dewan Perwakilan Rak 
jat). Ketika seorang anggota, 
Amir Enteshami, menjerang po. 
litik minjak Mossadegh, tergjadi- 
lah huru-hara dan ja harus menu 
tup mulut untuk seterusnja. Dje- 
las orang menganggap kritik ter- 
hadap Mossadegh tidak ada salah 
nja, tetapi mengenai tantangannja 
kepada Inggeris didalam soal mi- 
njak, djanganlah ini dirembet2, 

' Pada sidang kemudian, Ente- 
shami meminta ma'af. Ia berkata: 
,Sajang sekali bahwa kata2 saja 
pada sidang jang sudah diterima 
dengan salah faham. »Tiada saja 
katakan apa2 menentang gerakan 
nasional kita jang sutji. jaitu na- 
sionalisasi minjak. Gerakan ini 

'tetap ada dan pasti terus ada”. 
Wakil2 lain menjokongnja di- 

dalam hal ini. Mereka memper- 
ingatkan - bahwa  Anglo-Iranian 
Oil Company menghambat semua 
kemadjuan negara. 

Dengan djelas ,,The Times”, 
suratkabar Inggeris terkemuka, 
mengemukakan dimana  letaknja 
kekuatan Mossadegh dan kelema- 
han Pemerintah Marsekal Zahedi 
sekarang. Selama Pemerintah Za 
hedi belum berani meneruskan 
perubahan2 jang dituntut rakjat, 
selama itupun sukar orang mem- 
punjai kepertjajaan terhadap Pe- 
merintah itu. Pemerintah tjuma 
berhasil mendesak Mullah — Ka- 
shani. Tetapi tidak ada bukti bah 
wa perubahan2 radikal akan di- 
djalankan, 

Jang dimaksudkan ,.perubahan 
yerubahan radikal2” adalah per- 
hubungan dengan Inggeris me. 
ngenai minjak, 

Sa AN ia SIANG Ia, Ta 
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Tetap kata Arbenz, kalangan2 jg 

tik jang sedjati dan non-intervensi” . 

landjuinja mengatakan, bhw me- 
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SOLO : Tan An H 

3 - aja Pa 

Saerah, Djalan Raya N 
KUDUS : Drogistery Dollar, Dj. Sleko 42. 
SEL AH AMAN MU L AL A Aa 

     
| Daftar No. 44378 

   

  

   

  

    

  

   
    

        

Manna (K SAHIB-Kebon Djati 114 Bandung 
Agen - Agen Y : 5 F3 Kun AAA, 3 gx k —, 5gr. Rp. 30—, 10 gr. Rp: 50.—, 

aan AA » Rp. 12.50, 8 gr. Rp. 20-—..  . 
Dapat dibeli pada: Toko Europa Bodjong- 17, Toko Singapore 
Ps. Djohar Me angh . Djohar 42, Toko Eng Tay 
Ito Gg. Warung 1 dan Dj. Pek 101,.American Salon Peko- 
djan 83, Salon Aurila P' An Kongsi Djurunatan 36, 
Ngo Hok Tong Gg. Ping Dada Kp. Melaju 30. 
DJOCJA : Apo nit: nan 64, Apotik Malioboro, Toko 

nan 58, Toko Djamu tjap Djago Pe- 
/ An Ho Petjinan 2, Eng Njan Ho 

, An Tong, Petjinan 81. : 
jandan 41, Toko Junon Timuran 162, Moh. 
saren 73, Toko Sehat Dj. Bromatakan 69. 

   

    

  

  

   
   
   

   

    

—125, Djamu tjap Djago Petjinan 46. 

Djago, Pasar Rembang. 
No. 221. - 
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tx 

Banjak 

kian, 
Zi si-isteri. 

gala pikiran 
ke 1   
bul lagi. 

ngurangkan   
    

     

    
. Obat »93weet Friend” 

jak orang jang bersuami-isteri dapat hidup beriang-riang, 
tetapi ada jang bersuami-isteri tidak dapat berbuat sedemi- 

disebabkan napsu bekerdja sudah lemah, terutama ba- 

Untuk mempertjukupi napsu mereka itu, lekaslah pakai 
»Sweet Friend”, jang berchidmat memuaskan mereka 
dalam sekedjap waktu sadja. Orang 
rap perhatikan, 

TA » @ s 
Goles Brainer Pills 

Manusia OTAK-lah jang terpenting sekali, ialah penerbit se- 

otaknja. Kian sehat otaknja kian bidjaksana ia mendjadi dan 
kian tadjam pikirannja. 
nt S BRAINER PILLS” diperbuat dari ramuan2 obat 
jang paling baik untuk menjehatkan 
kepintaran dan piki 
biasakan memakan obat ini otak senantiasa sehat, dan sega- 
la penjakit disebabkan oleh kelemahan otak tidak akan tim- 

   

   

  

   

    

    
     

    

Djaman ongkos tin 
jang menjusahkan T 
sebab banjakan papa 
obat: ,GOLES 3 

dapat kesenangan jang berbahagia, Tablets ini untuk me- 

tidak dipakai pun kembali seperti biasa. 

FIE MIN YOK FONG — Gg. Warung 10 Semarang, 
HWA AN TONG — Gg. Warung 3 Semarang. 
ENG TAY HO — Pekodjan 751 Semarang. 
NGO HOK TONG  — Gg. Pinggir 1 Semarang. 
Bisa dapat beli pada Toko2 Obat diseluruh Indonesia. 

    

   

  

: 40 — Telp. 1509 Smg. 

kan Selamat Hari Raja Idul Fitri 
Ja Sunan 

.. Moehari Hardjosajoko | 

(Obat Luar) 

1 teka itu, 
jang bersuami-isteri ha- 

(Obat Otak) 

dan djuga penjimpan ingatan. Kepintaran atau 
sesuatu orang itu sangat bersangkutan dengan 

otak, menambahkan 
ciran, serta menguatkan ingatan. Djika di- 

Obat Kuat Untuk Wanita 

Goles Sistering 
Tablets 

Wanita2 jang memerlukan hidup 
jang senang dan berbagia, badan 
jang sehat dan kuat, dan wadjah 

jang tjantik dan ma-nis, djanganlah 

2 melupakan obat kuat untuk wanita 
RING TABLE TS” jang sangat mandjur buat 
'anita2 tua dan muda “jang badannja kurus 

aja agar mendjadi sehat, kuat, dan tjantik. 
“SISTE RING TABLETS”, djika dibiasa: 
ukan hanja badan: wanita2 jang mema- 

ng selalu sehat dan kuat, bahkan anak2-nja- 
adi begitu djuga. 

Birthrol Tablets: 
(Obat luar) 

gi sekarang ini, bagaimanakah akibatnja 
an, P rose mendjadi melarat di- 

an. Soal2 tersebut, lekaslah pakai 
L TABLETS” supaja Tuan men- 

tanggungan dalam rumah tangga, obat ini djika 

—... AGEN - AGEN: 
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1g Petjinan 83, Toko Eng Tay Ho ernamb rah, um lanik. Baik buat orang ja 
— Ysrdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ....... KA Ka bi ebi Ba A— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 2 2 reka 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki .....ooococoo. coco. 10— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawa 

, dan kekolotan ........ KA an Naa ala aa Rp. 20.— &,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung luntur 2 gram ......... ».10— 
Obat bikin hilang rambut aa Ma 1 GO 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem PS Hb 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ... sa pt MO 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ... ... 50.— 
Obat kentjang manis ........coooocoo TE ESA LA ES 9.201 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu ............ 5 » 25.— 
YFat kentjing nanah, darah ................ Ma hn mukena 25. — 

- longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solos Toko Solo, Djl. So- 

'»Minjak Obat Ban Leng” ,Obat Ban) 
.Leng Tjeng” 

  
    

a Aan 

  

Export - Import 

7 2 

  

2103 

    
    . SELAMAT HARI RAYA IDUL-FITRI | 

|- Maafkan segala kechilafan lahir bathin Fa 
25 1 Sjawal 1885 : 

| Atas nama Keluarga Staf RJ. 14/5.T. XIV 

    

   

  

  

A product of Releigh Industries Ltd 
Radja Dari Semua '“VIRAN 
Obat Kuat jaitu: VI    

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berhasil. Harga I Botol Rp. 20—. ' | 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

     

   

  

   

  

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1076. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
se'uruh Indonesia. SN 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Pontjol 53, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
maraug, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 

srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogias Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
bjil. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong. 
Uji. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang. 5 s 2 bk 

Sekolah Kleermaker 
Kp. Kelengan ketjil No. 686 — Semarang 

“ BERDIRI SEDJAK TAHUN 1940. 
“ PELADJARAN : THEORI — PRAKTIJK DAN 

3 PRAKTIJK U A 53 SYSTEEM 2 FRANS—AMERIKAANS. " 5 Nan 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan tahun 
berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih landjut mintalah keteradgan. 

  | 
II 

| 

. 

Mu ) 
dan ,,Balsem Ban Leng” 
C—————— 5 Mihak Obat 

BAN LENG 
Bungkusan pa- 

kai tinta biru. 
  

  

  

Semua dapat diminum untuk me- 
injembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul", 
Gatal”, Kena Api, Digigit Nja- & 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 4? 
(Klabang) dan lain2 binatang Ber | 
bisa dapat lekas hilang dengan 

pan 5 digosokkannja. 
Ban nana utan AM BETAN DALAM atau LUAR 

diminum dan digosok dengan - BAN " SENG TIENG, dig dengan BAN LENG atau BAN 

Apabila merasa lelah atau salah urat dari Sport atau djatuh dapat- 
lah BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADJA2, 
REGENT2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari surat2 pudjian tersebut di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDII, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok letter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
pauk, an tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” | 
dan ,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. : 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
mia Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan: ongkos kirim 
ebas. 
Dikeluarkan oleh: , 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207— Surabaja 

      

  

1 

"70xo »MERAPI" 
Dj. Taman Pahlawan 13 Mesen 81 

Salatiga - Tilp. 115 Solo 

P.f. 1 Sjawal 1885. 

  

    
       

Menghaturkan Selamat Hari Raya Idul-Fitri | 

RIO. THEATER 
  

f. 

—. Impotin Tablett 

LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BANI 

    
  

    

  
  

Kid Pill idney Pills 
(Obat Kerindjal) 

Ibarat transformator kerindjal orang 
adalah  stroomverdelernja. Ibarat 
dynamo  kerindjal orang adalah 
ankernja. Kalau bekerdjanja kerin- 

. djal kurang sempurna, djalannja da- 
rah pun mendjadi tidak lantjar, hing- 
ga menimbulkan rupa-rupa penjakit 
seperti: 
suka sakit pinggang? suka beser ma- 
nik waktu tidur? kurang napsu ma- 
kan? kurang kenikmatan waktu ber- 
setubuh? kurang harmonisch dalam 
rumah tangga? kurang darah atau 
darah kotor achirnja ' mendjadikan 
rupa-rupa gangguan urat sjaraf, ma 

. ta lamur, kuping berbunji, muka pu- 
tjat dan badan kurus. Untuk memulihkan soal-soal diatas, tjoba minum- 
lah STRENGTHENING & KIDNEY PILLS hingga akan terbukti cha- 
siatnja. Karena hanja STRENGTHENING & KIDNEY PILIS jang da- 
pat menolongnja. Ini semua dapat diwudjutkan oleh STRENGTHENING 
& KIDNEY PILLS tua dan muda boleh meminumnja, tidak mengganggu 
kesehatan Sia : 

'Agen Semarang: Toka HWAY AN TONG Gg. Warung 3 
Pusat Pendjual Toko Obat SIN BAN SAN 

Djl. Songojudan 14. Telp. 2028 U 
SURABAJA" 

Strengthening & 
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LOSMAN3 

  

a) Losman's Vigosen Tablets. Rp. 12,50 
e Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik. dan napas, 

terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpenjakit 
Losmarn's Emmenagogue Tablets. Rp. 12,50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kurang 
darah, muka putja:, kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

Rp. 12,50 

b) 

c) Losman's Leucorrhoea Tablets. 
Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay). 

d) Losman's Syphilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

1)  Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

?). Losmamn's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 
Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 

8»)  Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 
Amat mustadiab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

k) Losman's Calosion Tablets. Rp. 12.50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

D)  Losman's Neuring Pil. R». 12,50 
. Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

D. Losman's Anti Pollution Tablets, Rp. 12,50 
Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

W. Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 
|. Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran. 

D.  Losmar's Rheumatic Pil, Rp. 12,50 
Untuk sakit tulang entiok d.Ll. sakit rheumatiek. 

m) Losman's Antacid Powder. Rp. 4— 
“Buat sakit Ulu Hati, kelebihan asem, makanan tidak hantjur. 

Losman's Nier & Blaas Tablet. Rp. 12,30 
Mustadjab sembuh sakit Pinggang, gegindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.!1. 

0) Losman's Bloodtonic Tablet. Rp. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh, badan lemah muka putjat, makan tidak enak. 

Terdapat di semua Toko-toko Obat Tionghoa. 

TONG Semarang: TEK SENG 
ANN AAA MA E EK EAA 

n) 

| 

jangan Putus Asa"! | 

“Ini Dia 

Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 
kendor dan jang sudah memakan yupa2 obat, tapi ta” dapat 

. menolong. 
Tetapi sIMPOTIN TABLETT” jang akan sanggup mengem- 
balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jg kendor, mendjadi kuat 
dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali se- 
perti biasa. 
Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- 
kan ini obat, 

»IMPOTIN TABLETT” terbikin oleh: 
N.B. Agen lihat di ad- Tabih AMIRODIN         vertensi Amiro Pomade. Kusumojudan 95A — Solo 

meamana 

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki, Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Dastung Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja..Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.LI, Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain, Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.-—  SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit 
Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— PREGNOL 
untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol Rp. 25.— 

, APHRODIN untuk kesenangan 
laki2 (OBAT LUAR). 

Sebotol Rp. 19.— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

Sebotol ......... Anas Rp. 15,— 
NO HAIR CREAM untuk 
hilangkar rambut, Sebotol 

Rp. 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram 

but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— 
Harus tambah 1575 ongkos kirim. 

D.C. PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

APAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

  
  

AGEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodian 101: Magelang : . SALATIGA. » KLATEN Toko Obat HOK AN Di. Rayu IR, Obat »KARUHUN” Z4 Djokja dan Pekalongans Toko Obat: Tek An Tong Petjinan 81, GRI S THE A TE Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, (Toko Obat Eng Njan Ho ba sa Pa K3 Djogjaf Na Junon Timuran Solo. Toko Obat 
ing Ho Tong Pasuketan, Tiong ' Bi 8 theek SALATIGA | Matah Tiirebon, , Pn  anaa 

Ab — —— "1 maa Ha am mob nb bear basa Sa 

“Kesehatan Lebih Berharga : 

Pada Harta Benda Mu! 

  

    
   

    

N eRA bakar Drggut Keleren Hol 
se #TIpAK Banaeras Hap M dn en ia GuLas Mas 

  

BD         

    

    
Fa TABRIL Ay jeng 

hunjita Biranan, d 
    

  

ANGGUR KOLESOM TJAP "GELAS MAS” JANG TELAH 

TERBUKTI KEMANDJURANNJA DAN KEMUSTADJABAN- 

NJA DITANGGUNG 10096. KARENA ANGGUR OBAT INI, 

MENGANDUNG BANJAK VITAMIEN2 A.-B.-C.-D. DAN LAIN 

LAIN. BAIK SEKALI UNTUK KESEHATAN, SEHINGGA 

DAPAT MENAMBAH TENAGA2 BARU — KUAT, SEHAT 

DAN TETAP MUDA. : 

ANGGUR OBAT KOLESOM TJAP ”GELAS MAS” DAPAT |: 

MENJEMBUHKAN SEGALA PENJAKIT2 RHEUMATIC, BA- £ 

DAN LEMAH LINU2, URAT2 KENDOR, KAKI TANGAN 

BENGKAK, MATA BERKUNANG-KUNANG, KEPALA PU- 

SING, SERING BERTUMPAH2, DLL. 

  
ANGGUR KOLESOM TJAP “GELAS MAS” TERDIRI DARI 

4 MATJAM: 

Kuat Lelaki — Kuat Prempuan 

Hamil dan Branak 

Harga Sebotol 

  

| 

a
m
a
 2 Besar Rp. 12.50 

1) 1301 Botol Ketjl Rp. “. | : | 
t 

DAPAT BELI DIANTERO TOKO2» WARUNG2, PASAR2 bI 6 

SELURUH INDONESIA. h 

G3    Perusaba'an Anggur Obat Kolesom 

Tjap GELAS MAS” 
PABRIK KARANGTEMPEL No. 200 TELP. No. 1472. 

             
      

KANTOR G.WARUNG No.1 dan PEKODJAN No.101 
TELP.1881 

  

   
            

      

SEMARANG. 
     

  

  

    

  

    

Kursus »Massa 
Mengetik Administrasi 
SEMARANG AMBARAWA. SALATIGA 

Peterongan Tengah 105 Dj. Setasiun No. 23 Dj. Tuntang No. 46 

DEMAK DJEPARA REMBANG 

Ki. Palembang no. 3 Panggang Tengah Pasar Bedag No. 3 

SEGENAP PENGURUS PUSAT/ 
TJABANG2NJA MENGHATURKAN 

»SELAMAT IDULFITRI” 

ROMBONGAN BARU utk. ADMINISTRASI (lesan) 

di SEMARANG PETERONGAN TENGAH 105.— 
SALATIGA DJ. TUNTANG 46 

mulai tg. 5 Djuni 1954. 
»  PELADJAR BARU utk. MENGETIK tiap2 bulan 

Buku peladjaran: PANDAI MENGETIK djilid I, IL HI A Rp. 3,50 
PENUNTUN ADMINISIRASI 

   
   

  

      

     

            

           
         

       

    

     
       

djiid I, MA ,, 5.— 

en NN ea 

/ 

(3 

, » DITUTUP -- ) 
6 RADIO SAMPURNA jang terkenal murah 4 

/ Gg. Pinggir 140 — tilp. 892 Semarang ) 

/ Mulai tgl. 2 s/d. 7 Djuni 1954. ( 

2 AA LEE LL LL LL 

1. ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
gur jang terpilih. 
Amat baik bagi lelaki/perempuan 
jg. berbadan lemah. Kurang 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 perempuan 
tua dil. Penjakit kelemahan, Mi- 
Dum ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
hatan faedahnja. Baik untuk le- 
laki dan perempuan, tua atau 

$ muda, 
2. ANGGUR KOLESOM PO THay, Amat perlu bagi prempuan 

jang duduk perut, dan jang berpadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai #jukup agar badan ibu ti 
dan baji dalam kandungan tinggal waras, Me Un gai ahad 

3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber. sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- nambah air susu Ka ha gada nafsu makan. Terutama bagi “ perempuan jang sudah banjak beranak ini f ngat dipudjikan, "TER RO ANA 
4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat Rheumatiek dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun, Dibi- kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur deng ditjampuri Kolesom dll. Ini anggur obat melulu untuk sembahana segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditus lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau fulan baru. Sesudah minum 3 botol tentu i 1 6 botol SEMBUH sama sekali, Tea Mn cjernja Oa « 
Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. di Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja, 
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