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. dan biru, bahtera-sukma 

“ Hudjan lebat jang turun di Dje- 
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kertas bank itu 
wah ini. 

  

mengenai uang 
tertjantum diba- 

“Rp 25.- 
Uang kertas bank ini mempu- 

njai ukuran 82X 142 mm. 
Kertasnja berwarna kekuning- 

. kuningan. Dalam tjap-airnja ter 
dapat delapan buah struktur 
berupa ,,akolade”. : 

Bagian-mukanja menampakkan 
dim, warna biru tua teks2 ,,Bank 

Indonesa aU, pa 2 ru- 
piah” dalam huruf2 dan angka2, 
tanda-tangan2 Direktur dan Gu- 
bernur, serta angka-tahun 1952. 
Dikedumbeahnan tampak gambar 
sebatang pohon hajat dng sebagai 
perlambang seorang pendjaga dan 
se-ekor ajam djantan. 

  

Ditengah2 uang “kertas ini da- 
lam warna pinang-masak dan lemb: 
jung terdapat gambar bahtera-sukm: 

Dibagian pinggir uang kertas in 
tampak dalam warna biru ulangan? 
motif bahtera-sukma, atas mana ter 
lihat seorang. f 

Bagian belakangnja menampakkar 
dalam warna merah, hidjau, tjokelat 

1 tadi dar 
pohon2 hajat, serta struktur2-guillo- 
che. Dibagian pinggir diatas dan d' 
bawah terdapat motif? Dajak beru- 
pa tusuk-silang dan manik-manik. 
Nemornja terdapat dibagian-bela- 

kang-atas, dan terdiri atas: beberapa 
huruf dan suatu bilangan dari 6 ang 
ka 
Demikian pengumuman itu. 
Hae Hmm 

sama 

pang-pada hari Minggu telah meng 

   

  

MMA engan Nme Pa maen BAN NA PA 

Sama Sekali —Menteri 

Indonesia 
Anggota2 
dugaan2 kalangan 

  
untuk 

2Sendjata Atom 
Baru A.S. 

Tetapi Para Sardjana? 
Tidak Berani Mentjobanj: 

ANGGOTA MADJELIS ren- 
dah A.S. James Patterson dari 
Partai Republik mengatakan pada 
hari Senen di Waterbury bahwa 
A.S. mempunjai 2 pendapat baru 
(dilapangan pembuatan sendjata 
nuclear (atoom), tetapi para sar- 
djana tidak berani mentjoba 
pendapat2 baru itu, Patterson ig 
djuga mendjadi anggota panitia 
Kongres A.S. urusan tenaga atom 
dalam keterangannja kepada para 
wartawan selandjutnja mengata- 
kan bahwa presiden A.S, Eisen- 
hower telah memberi perintah 
supaja dibatasi usaha penjempur 
naan pendapat2 baru jg berbahaja 
itu. Patterson menegaskan bahwa 
ia menjebut pendapat2 baru tadi 
dak sebagai bom, tetapi ia tak 
bersedia memberikan pendjelasan 
'ebih landjut. : 

g 3 
Pertjobaan2 Bom-H di Pz 

'sifik bertentangan dengan 
undang2 Antar Bangsa, 

2 Orang utusan dari Djepang me- 
ngemukakan dalam kongres Lig: 

Internasional Sardjana Hukum De 
mokratis di Leipzig pada hari Se 

yen bahwa pertjobaan2 bom zat-a! 
di Pasifik adalah bertentangan dgn 
undang? antara bangsa2.   genangi kira2 4.000 buah rumah dide 

kat Kyoto. Pada hari tersebut, tingg: 
air hudjan sampai mentjapai angka 
28 intii selama 13 djam. Berkenaan 

sor. Hirano dan professor 
nushijang telah djuga mewakili Dje 
pang dalam 

Utusan2 Diepang tsb ialah profes- 
Yama 

sidang istimewa De- 
dengan peristiwa ini, pihak kepolisiwan Perdamaian Dunia jg baru? in 
an terpaksa mengunsikan sedjumlah telah diadakan dalam sektor Sovjet 
sanak2 dari daerah tersebut. kota Berlin. (Antara). z 

  

   

: daki sebuah badan jang anggauta? 

Te'api Masih 
“'rensi Djenevag 

| Banjak Soal2 Jg Merupakan 
Buah Sengketa 

6 MINGGU SUDAH, konperensi Djenewa tentang Indotjina 
berlangsung, tetapi 
keta antara kedua t 

sendjata itu berlaku hanja 

NA Aa jet, bahwa di Laos dan Kambod 
. dan menjatakan, bahwa pasukar2 

menurut para observer di Djenewa 
Gentjatan sendjata. Negara2 Barat tetap : 

soai2 jang merupakan buah seng 
jang dipersengketakan itu, 

adalah sebagai berikut: 1. 
enghendaki, supaja gen 

terhadap Vietnam, dan tidak ter 
Ba rat menolak pernjataan blok Sov 

pasukan2 penentang, 
Vietminh jang terdapat dikedua 

negara bagian Perantjis itu Ganga penjerbu2 jang harus ditarik kembali seluruhnia dari daerah 
2.Supervisi. Setiap perletakan ker. 

djata menurut kehendak negara? B: 
rat harus dibawah penilikan intern: 
sional, guna mengawasi pekerdjaar 
dari komisi2 gabungan didaerah2 per 
letakan sendjata itu. Dalam pade 
itu Barat menentang ikut sertani: 
snegara2 komunis” dalam 'setiap pre 
jek badan supervisi. Barat mengher 

nja terdiri dari satu atau beberap 
negara seperti Lanka, Burma da 

h Daja Kekuatan 

. 

Membeli Rakjat 
Amerika Naik 

SEORANG : AHLI ekonomi 
Amerika, Solomon Fabricant, me 
laporkan pada hari Senen, bahwa 
kekuatan membeli rakjat Amerika 
rafa-rata naik dengan hampir 296 

Indonesia, satu “atau 2 negara Erc | setiap tahunnja, sedangkan pen- 
pah jang netral. Badan ini dapat be- 
tanggung djawab kepada 9 negar 
jang kini sedang membitiarakan su 
tu penjelesaian Indotjina di Djenew: 

Blok Sovjet menghendaki, su- 
laksanaan 81 perletakan sendjata itu 

   

   

diletakkan ditangan komisi2 ga- 
bungan, dan Perantjis dan Viet- 
nam Bao Dai disa  fihak, dan 
dari Republik Demokrasi Vietnam 
dilain Me aa, pada itu, 
supervisi dari komisi2 gabungan | 
ini harus diberikan kepada seba 
komisi netral,. jang anggautanj 
terdiri dari wakil2 dari 
kistan, Polandia "dan Tje 
kia. Kekuasaan? dari kon 
tral ini harus 

    
      

    

3. Keputusan2. Barat meng hendaki keputusan2 da 1 badar 
supervisi internasional diambil de- 
ngan kelebihan suara. Blok Sovje' 
menghendaki keputusan? itu - d: 
ambil setjara kolektif, dan in berarti dengan suara bulat. 

14. Penarikan pasukan2 jang 
bertempur. Barat le) njukai 

..kantong”, dimana: 
dapat disusun kemba 

   

   

  

  

  

   

     
     

5. Penjelesaian 
menghendaki per 
nja didasarkan pada 
tjara bebas dibawah 
nasional. Blok Sovi d 
komisi koalisi jg mendjalankan tang 
gung djawab jg pokok bagi pemili: | 
han2 itu. 1 

    

  

   
     

  

Blok Barat dalam pada ita mel 
njangkal adania suatu  regim tai: | 
di Laos dan Kambodja dan menc- 
lak untuk mengakui regim2 sem: 
tiam itu. Fihak,. Vietminh tetat: 
menghendaki ikut sertania dalam 
keputusan2 mengenai  penjelesaiar. 
politik bagi negara2 bagian Perar- 
tjis di Indochina. 5 2 

. Demikian garis2 besar persengke- 
tann Indochina, jg kimi dihadapi da 

tierminkan “masih banjaknja soal2 
1g harus diatasi, sebelum tertjapai 

agi pej 

Saeihir di : 

inditruksi dari pemerintah pusat, pa- 

suksan2 polisi tersebut . Mm 
lam Konperensi Djenewa, dan men | mairkas Front Persatuan dan mela- | bernur di Pakistan Timur. 

h g setiap orang memasuki gedung   Suatu penjelesaian baik militer, mau 
pun politis, (Antara). 

ditey ruskan. 

Iapatan dollar bagi tiap2 keluar- 
ya berlipat 4 kali dalam waktu 
30 tahun is terachir. Dikatakan, 
bahwa bertambahnja kekuatan 
membeli dengan 1.976 setiap ta- 
hunnja ita adalah suatu hal jang 
djarang dialami oleh rakjat2 di 
manapun djuga. Fabricant menge 
mukakan hasil penjelidikannja itu 
didalam laporan tahunann'a ke- 
pada biro penjelidikan perekono- 
mian nasional Amerika Serikat: 
Ymana ja duduk sebagai direktur- 
nja. 

naikan2 jang tiepat 2 
waktu jang pendek memang sering 
terdjadi dinegara-negara lain, akan 
tetapi di Amerika Serikat terdapat 
sula taraf kenaikan dalam djangka 
.vaktu jang pandjiang, jaitu 80 tahun. 
Djika garis trend ini berdjalan demi 
tian terus, maka keluarga2 Amerika 
lalam diangka waktu 80 tahun jang 
akan dtang reta2 akan mempunjai 
sendapatan, 25:000 dollar . setahun- 

nja, jeitu gtas dasar kekuatan mem- 
beli dalam tahun 1953. - Demikian 

Fabricant.-: 1 
Menurnt Fabricant pada saat ini | 

hanja 194 Ydari “keluarga2 Amerika 
Jari kalangan atasan jang mempunja: 
pendapatan''sematiam itu . 
- Achirnja dikatakan, bahwa kenaik 

lan dalam taraf pendapatan itu teruta 
ma disebabkan oleh  bertambahnja 

4 modal dan. tenaga kerdja jang dike 
rahkan didalam produksi, disamping 
tingginja taraf effisiensi dalam pengo 
lahan modal dan tenaga kerdja itu. 

(Antara). 

'pASUKAN2 POLISI jang bersen- 
Ifata pada hari Senen j.l. telah 
menggagalkan usaha Front Persatu- 

an Pakistan Timur untuk mengada- 

kain suatu pertemuan guna membi- 
ijairakan perkembangan2 jang 

Pakistan Timur. 

tar 
ters 'ebut, sehingga rapat tidak dapat 

$ 1 
t 

5 Ki R3 " N2 Ae - . : 5 3 . : Sudah Tiba Masanja | 
Utk Memutusken Hubungon Uni- Indon.-Bld| f 
Jg selama | i Terniata Tidak Ada Harganja | 

- Indonesia 

MENTERI LUAR NEGERI 
tuk perundingan pembatalan Uni Indonesia-Nederland. 

delegasi Indonesia belum 
Jan jang mengeta hui, | Iskag Tjokroadisurjo turut serta didalam delegasi itu, karena ha- | dirnja Menteri Perekonomian dalam 

tsb. jang akan banjak mempunjai 
an kembali hubungan perekoromi an diantara Indonesia dan Neder- land atas dasar2 jang baru, adalah .sangat perlu. 

verekonomian dan keuangan: ter- 

   
     

   

    

HARIAN UMUM: — 

      

     
ANGGAUTA S. P.S, 
    

  

  

  

Sunario Ketuai Delagasi 

Sunario akan mengetuai delegasi : 

diketahui, tetapi menurut | 
Menteri Perekonomian Mr. | BS 

perundingan pembatalan Uni | 28 
sangkut paut dengan penindjau | R3 

Menurut keterangan? jg didapat 
Antara”  selandjutnja, pada mula- 

uja pemerintah Belanda telah: me- 
njatakan persetudjuan untuk meng: 
adakan perundingan tentang. pemba 
talan Uni tsb diluar Nederlandy Te- 
lah disebut2 Italia sebagai negeri 
tempat perundingan itu. Tetapi ke- 
mudian  Nederland telah menarik 
diri. Maka apabila — perundingan 
pembatalan Uni akan diadakan di: 

Pertandingan gulat di Tokyo, diago 
niemi kelihatan dalam gambar: 'ini 

seorang djago gulat dari Iran, Wafada. Dalam pertandingan ini Taisto 
toch achirnja mendapat kemenangan djuga. 

  

gulat dari Finlandia, Taista Kangas- 
sedang digulingkan oleh lawannja, 

  Nederland djuga, Menteri Luar Ne- 
geri Sunario bermaksud akan be- 

rangkat ke Nederland pada bulan 
ini djuga dan akan tinggal di sana 
selama2nja dua minggu. 

Hal ini terutama didasarkan ke- 
pada pertimbangan untuk tidak ter- 
lampau membuang tempo jg berhar 
ga dan sangat diperlukan bagi pe- 
kerdjaan2 pembangunan dan kon- 
solidasi di Indonesia sekarang ini. 
Selain dari itu pada umumnja di 
talangan pemerintahan jg bertang- 
gung djawab di Djakarta orang ti- 
dak menghendaki satu perundingan 
pembatalan Uni 'ig berlarut2 dgn. Bertendens 
tidak ada ketentuan apa2. 

Dukungan public opinion. 
Pendapat dikalangan pembesar? 

Indonesia itu jang mendapat du- 
cungan jang kuat dari public 
opinion Indonesia ialah bahwa 
udah masanja sekarang untuk 

| telah mengeluarkan 'pernjgiaan 

jang diterangkan oleh Presiden 

front Pembela Islam 
hadap rakjatnia dan dikatakan 

Allen Setudjui 

Bantuan Pd In- 
. 2 

dia Diteruskan 
Nebru Tak Tabu Rakjat- 

nja Mabok Bantuan 
Luar Negeri - 

DUTA gp Ame aa ri- 
kat di India, George V. len. 
menjatakan dalam A interview 
jang disiarkam di ington pa 
da hari Sarcn, bahwa-ia Sanga, 
menjokong diteruskannja bantu- 
an Amerika Serikat kepada India, 
akan tetapi dalam pada itu ja 
sependapat dengan perdana men 
teri Nehru, bahwa pemberian ban 
tuan itu tidak boleh melampaui 
batas, Dalam interviewnja dengan 
»U.S. News and World Report” 
'tu, Allen menganggap bantuan 
sebanjak 200 djuta dollar setiap2 
tahunnja seperti jang diandjurkan 
oleh duta-besar Amerika jg lama,: 
Chester Bowles, adalah gerlalu 
terlambat. 

Menurut Allen, Nehru telah mene 
rangkan kepadanja, bahwa ia me- 

njambut dengan gembira tiap? ban 
tuan ekonomi dari luar negeri, akan 
tetapi bantuan itu harus diberikan 
dalam batas2 akal jang sehat. 

Ketika Allen menajakan, apa jang 
dimaksud dengan ,,dalam batas2 

xesia-Nederland jang ternjata se 
lama ini tidak ada harganja sama 
sekali. Kalau pembatalan Uni iti: 
idak dapat dilakukan dng djalar 

| serundingan, maka tidak ada lain 
'jalan untuk memutuskannja se- 
'ara unilateral, sebab hubungan 
Uni itu telah diadakan dulu setja 
ra sukarela diantara dua negara 
sederadjat jang merdeka dan ber- 
daulat. 

Dalam mempertimbangkan ke- 
mungkinan Indonesia harus ter 
paksa mengambil langkah untuk 
nemutuskan hubungan Uni setja 
'a unilateral, pembesar2 Indone- 
'ia dengan masak? telah meneliti 
»ula akibat2 jg akan ditimbulkan 

tindakan2 itu“ dilapangan 

tama kedudukan Indonesia di 
apangan perekonomian dan ke- 
tangan dewasa ini terhadap Ne- 
leriand telah ditindjau dari segala 
eginja. 

Ahli2 ekonomi dan keuanga, In- 
donesia telah turut serta didalarr 

penelitian dan penindianan tsb d' 
atas dan berdasarkan faktor? objek- 

tif didalam dan- diluar negeri -seka- 
rang ini, mereka telah ' mempunia: 
sandangan dan kesimpulan jg opti- 
mistis. 5 
Djuga tindakan? pembalasan is 

nungkin akan dilakukan oleh Be- 

'anda di Indonesia dilapangan per- 
zkonomian jg sudah tentu akan 

nembawa akibatnja pula di lapa- 
agan keuangan, telah dipikirkan se- 
ukupnja. 

Seperti. diketahui, kaum moda" 
dan pengusaha perkebunan Belanda 
masih mempunjai kedudukan jr 
kuat di Indonesia disektor exnor! 

dan import Indonesia dan djug: . 
bank2 Belanda di Indonesia masih 
merupakan kekuatan? ekonomi dan 
keuangan jg besar dinegeri ini, se- 
hingga diuga pengaruhnja pada kas 

bahwa India tidak mau mendjadi se 
demikian tergantungnja dari bantu 
an luar negeri, hingga'lalu hanja da 
pat hidup karena bantuan dari luar 

sadja. Kata Allen, Nebru tidak meng 
hendaki bantuan luar negeri jang 
sedemikian banjaknja, sehingga rak 
rat India mendjadi mabok karenania 

tika mengadakan perkundjiungan di 
Timur baru2 ini. Pedato2 Presi den mengenai ideologie - 

23 : : Republik Indonesia jang diutjap kannja baru2 ini dianggap e) nemutuskan hubungan Uni Indo- sebagai tekanan seorang Kepala Negar: ter- 

:| gelisahkan, 

?kal tang sehat”, Nehru mendjawab, | 

negara tidaklah ketijil. 

Pemanggilan 
Rekrut Baru   

Selandjutnja dikatakan, bahwa ke, 
untuk djangka. 

Perantjis 
Achir Bulan Ini Mengi- 
ngat Keadaan Perang 

Indo-Cbina Sekarang Ini 

DIUMUMKAN dengan resmi 
di Paris pada hari Senen bahwa 
dalam rangka mempertjepat pe- 
manggilan menunaikan kewadi'- 
ban melakukan dinas militer me- 
ngingat keadaan perang di Indo 
tiin2a, rombongan pertama pemu 
da Perantjis jang dikerahkan akan 
masuk dinas tentara pada tgl. 28 
Djuni j.a.d. . 

Diumumkan  selandjutnja bahwa 

pemanggilan pertama akan ditudiu- 
kan kepada para pemuda jg telah 
lahir antara bulan September tabun 
1933 dan bulan April 1934 dan jg 
telah ditetapkan untuk masuk da- 
lam tentara. Kabinet Joseph Lanicl 
mengeluarkan perintah  supaja ps- 
manggilap rekrut baru  dipertjepat 
dengan maksud mengganti pasukan2 
biasa jg hendak dikirim ke Indochi- 
na guna menghadapi antjaman pasu 
kan2 Tentara Rakjat Vietnam ter-   

  

ter- 

Atas 

hadap daerah delta sungai Merah. 
(Antara). 

Fazlul Hug jang telah dibubarkan | 
itu ditempatkan pendjagaan2 jang 

kuat. : | 

(Antara). 

Natat Potibela Telam 
“Tolak Se-Keras2-nja' 
Pasar Pantjasila Menurut Pengertisn Dan Tat- 
siran Seperti Jg Diterangkan Oleh Presiden 
Dim Pidato2-nja Di Indonesia-Timur — Tekanan 
Seorang Kepala-Negara Thd Rakjatnja Dan 

Diktatuur ? 

FRONT PEMBELA ISLAM jang terdiri dari 18 organisasi, 
diantaranja termasuk djuga Mas jumi dan P. S. LI. di Makassar 

jang maksudnja menolak sekeras 
kerasnja dasar Pantiasila menurut pengertian dan tafsiran seperti 

Soekarno dalam pedato2-nja ke- 
pelbagai daerah Indonesia 

negara 

bertendens diktatur. 

Pertimbangan2 lain dikemukakan 

sebagai alasan dari pernjataan itu 
jalah pengertian2 dap tafsiran? ter- 
hadap sila Ke-Tuhanan jg Maha 
Esa ig diberikan oleh Presiden da- 
'am kuliah umum 5 Mei malam ta 
hun 1954 di Makassar jg dianggap- 
nja itu .,sungguh2 bertentangan dgn 

pengertian dan tafsiran menurut aga 
| ma Islam bahkan haram hukum- 
nja”.- Pidato Presiden di Maluku 

dan Nusatenggara dikatakan meng- 
mengandung tekanan 

dan. menutup “ perdjoangan bagi 
lain2 ideologie dengan djalan demo 

krasi parlementer. Demikian a.l. 
pernjataan tsb jg- ditanda tangani 
'oleh Jususamah selaku ketua dan 
Abdulwahab selaku sekretaris dan 
dikirim kepada presiden serta peme 
rintah pusat dap daerah. 

  

Tidak ada ketegangan, 
kata Latuharhary. 

Dalam hubungan ini gubernur 
Meluku  Letuharhary jg pada hari 
Selasa siang mengundjungi Pedjam- 
bon Djakarta, memberikan laporan 

tentang keadaan di Maluku, mene- 
rangkan kepada wartawan2 Diakar- 
ta bahwa di Maluku tidak ada ke- 
tegangan antara ummat Islam dan 
ummat Kristen. Memang ada kege- 
lisahan dikalangan  wmmat Kristen 
setelah. utjapan2 Mr. “Kasmgn Si- 
ngodimedjo  baru2 ini, akan tetapi 
umumnja keadaan sudah reda kem- 

  

Joengkalan2 udara di 

  

      
    KA 

TAHUN KE IX Na». 93. 

| Tiga Bom 
Atoom 

“Telah Diberikan 
Rusia Pada RRT? 

Harian sore ,,New Life” pada 
|hari Senen mewartakan di Hong- 
kong bahwa Sovjet Uni merberi- 

|kan 3 bom atom untuk dipsrai 
oleh RRT. Harian jang berbahssa 

| Konghwa itu mewartzkan bahwa 
| menurut berita jang telah diterima 
dari korespondennja jang isi'mewa 
di London Sovjet menempatkan 
dalam wilatah RRT 12 buah pe- 
siwaft peabom jang bermesin 6 
dan: telah menjerahkan kepada 
RRT 752 buah pesaway panijar- 
gas pembom 1.-28.. 600 buah pe- 
saw:t2 L-28 ini ditempatkan d'- 

Tiongkok 
Selatan dan dapat mengadakan se- 
vang”n terhadap pulau Taiwan 
jan: benteng Kuom'ntang. 

Selandjutnja dikatakan bahwa di- 
antara perlengkapan militer jang di- 
kirim dari: Sovjet ke RRT paling se- 

"dikit terdapat 3 buah bom atom. 
Boh2 itu sekarang disimpan di 
Chiamusu jang terletak di tepi Se- 
latan sungai Sungari. Tepi Utara da- 
ri sungai ini merupakan perbatasan 
RRT-Sovjet Uni di Manchuria. 12 
buah pesawat pembom djarak diauh 
jang bermesin 6 itu djuga ditempat- 
kan di Chiamusu. Pada waktu 'ini 
anak-buah dari pesawat2 pemkom 
ini semuanja terdiri atas angzota2 
Angkatan Udara Sovjet Uni, ret :pi 
RRT kini mempergiat latihan kagi 
personil angkatan udaranja. Derniki- 
an ,,New Life”. (Antara). 

Dimana Sadja 
Senator Stvles Bridges 
Setudju Pemakaian 

Bom Atom 
SENATOR A.S. Styles Bridges 

dari Partai Republik pada hari 
Senen menjatakan bahwa ia me-   milih pemakaian bom atom dari- 
pada pengiriman pasukan? A.S. 
ke Indotjina. Ia mengatakan se- 
landjutnja bahwa untuk menjela- 
matkan djiwa orang2 Amerika ja 
menjokong pemakaian bom atom 
dimana sadja di dunia. Style Brid 
ge uemberi pernjataan ini da- 
lam suatu diskusi dengan seorang 
senator A.S. lainnja ja'ni Warren 
Magnuson dari Partai Demokrat, 
jang disiarkan dengan televisi. 

  

bali, jakni setelah Mr. Kasman di 
periksa oleh ig berwadiib. 

Menurut Latuharhary hasil kun 
djungan Presiden Soekarno ke 
Maluku tempo hari ialah, rakjat 
Maluku — baik jang Islam mau 
pun jang Kristen — sekarang 
berkobar2 djiwanja untuk mem 
pertahankan Pantjasila sebagai 
dasar Negara Republik Indonesia. 
Tentang usaha kearah pemilihan 
umum berdjalan lantjar, tetapi 
pelaksanaannja menemui ' hala- 
ngan karena kesulitan perhubu- 
ngan antara satu dan lain tempat. 
Kepada pemerintah pusat sudah 
diminta 12 kapal dan jang didjan 
djikan hanja & buah, sedangkan 
djumlah itupun belum diterima. 
Demikian Latuharhary, (Antara) 

  

Se belum :   4 MAHAGURU DARI FAKUL- 
TET KEDOKTERAN CHEWAN 
AKAN PULANG KENEGERI 

BELANDA 

dokteran Chewan beberapa bulan 
lagi akan meninggalkan Indone- 
sia menudju kenegeri 
berhubung dengan sudah selesai 
kontraknja. 4. Mahaguru itu ialah 
Yan Deth, Schorrel, Hogkstra“dan 

nerangkan, bahwa keberhentian 
mereka sangat disesalkan oleh 
karena peladjaran mendjadi ter- 
katung2. 

Kata Dean: 
Wartawan2 A.S. Di Korea 
Sumber Penerangan Ter- 

baik Bagi Musuh 
DJENDERAL WILLIAM DEAN, 

seorang djenderal Amerika jang per 

nah mendjadi tawanan pihak Utara 
dalam perang Korea, menerangkan 
pada hari Senen, bahwa wartawan2 
Amerika jang mengikuti  djialannja 
pertempuran2 dimedan perang  Ko- 
rea ternjata mendjadi sumber infor- 
masi jang terbaik bagi musuh. Me- 
nurut Dean, ia mengetahui hdl ini 
dari pengakuan pembesar2 Korea 

Utara sendiri. Dean memberikan ke 
terangan tersebut “dalam pidatonia 
pada suatu perdiamuan makan jang 

  
diselenggarakan bagi para wartawan. | ngan2 dan penjergapan2 
(Antara). 

milihan2 di Pakistan Timur 
ini, : 

Menurut keterangan2 jang diteri- 

"4 Professor dari Fakultet Ke- 

Belanda, - 

Fonk. Kalangan mahasiswa me- . 

Seran gan 

Umum 
Vietminh Bermaksud Menutup Tulu Paeroh 

Delta Sungai Merah 
KOLENE2 JANG SANGAT pandjang dari Tentara Vietminh 

“hari Senen tampak bergerak kearah Tenggara dan memberi ke 
| san bahwa Tentara Vietminh ber maksud menutup daerah delta su 

ngai Merah sebelum meluntjurka n serangan umum terhadap perta 
hamnan Uni Peerantjis dalam daerah tsb. Penerbang2 Perantiis te 
lah melaporkan bahwa detasemen2 besar jang meliputi 1 
orang serdadu pihak Ho dan jang tlh berhasil merebut Dien Bien 
Phu kini bergerak kearah Tenggara dan sudah melalui Sam Neua 
jang terletak di Laos Utara 120 

ribuan 

mil Barat Daja Hanoi dalam me 
pudju Thanh Hoa di Vietnam Tengah sebelah Utara. 

Pasukan2 pihak Ho ini bergersk 
didaerah pegunungan disebelah Sela 
tan dan Barat Daja daerah delta me 
nudiu lembah sungaisMa jang terie- 
tak sediadjar dengan rangkaian pegu 
nungan jang merupakan  tambung 
Barat Daja daerah delta. Diudjung 
lembah tersebut terletak Thanh Hoa 
jang terkenal sedjak lam: sebagai 
pangkalan iang terbesar dari pasu- 
kan2 Tentara Vietminh di Vietnam 
Utara, dan jang terletak hanja 96 
mil dari Hanoi. 

Kesatuan2 lain dari 4 divis' Vict- 
minh jang telah merebut Dien Bien 
Phu pada waktu ini mengambil ke 
dudukan mendjaga' pinn gerbang 
daerah delta antara sungai Merah 
dan sungai hitam 40 sampai 50 mi' 
sebelah Barat dan Barat Laut Ha- 
noi. Menurut dugaan serangan 
umum Vietminh akan diluntjurkan 
sebelum: achir bulan ini. Sementarz 
itu 100.000 orang serdadu dan geri! 
ja pihak Ho jang berada dalam dae 
rah delta terus mengadakan sera- 

terhadap 
,kesatuan2 Uni Perantjis. 

Tindakan? sTangan-Besi" Di Pakistan Timur 
baru2, kan berlakunja undang2 perang gu. 

kas menindas jang disebutnja kegia- 
| tan2 komunis di Pakistan Timur. Di 

| ma oleh pemerintah pusat, anggota? | katakan, bahwa untuk keperluan itu, 
Repat Front Persatuan itu dimak- | dari Front Persatuan itu akan' me- | di Pakistan Timur 

sudkan untuk membitjarakan pem- | 
bubaran pemerintah Fazlul Hug oleh | 
pemerintah pusat seminggu jang lalu 

Seperti 
diketahui, kabinet Fazlul Hug ada- | kistan Timur jang baru, 
lah kabinet jang dibentuk oleh Front | 

Sementara itu dirumah- Persatuan setelah organisasi tersebut | dalam salah satu statementnja, bah- 

rumat 9 7 orang menteri dari kabinet memperoleh kemenangan dalam pe- wa ia tidak akan ragu2 memaklum- orang. (Antara). 
(4 

milih seorang pemimpin baru dan 

kemudian minta,  supaja pimpinan 
partai membentuk sebuah kabinet 

mengepung | dan pembentukan pemerintahan gu- | baru. 
Dalam hubungan ini gubernur Pa- 

djenderal 
major Iskandar Mirza,  menjatakan 

  

Lemb 
Kom n 

Iyan Konsteo ea Watensehe seen 
Ls ma emas sea Banana 

  

seba z98 Kebudayaan Indone 
Rata antch Goneetechap 

  sma 

terdapat tjukup 
| pasukan2  bersendjata' disamping 
140.000 orang pasukan2 polisi. Pada 
(hari Senen keadaan di Pakistan Ti- | 
| mur pada umumnja boich dikatakan 
tenang, 

Djumlah orang jang ditangkap se- 
lama waktu seminggu jang cerachir 
ii sudah meningkat sampai 621 

  

: 2 

Indo-China Ke- 
.. . . . 

tjil Di Tunisia 
INFANTERI pasukan2 Peran 

tjis dan pasukan2 kolonial serta 
legiun asing pada hari Senen telah 
digerakkan ke Tunisia Selatan 
dengan perintah menghantjurkan 
»Tentara Pembebas” dari kaum 
nasionalis jang di-organisir untuk 
mengusir Perantjis dari protekto: 
rat Tunisia. Pasukan2 balabantu- 
an itu diperintahkan untuk menu 
tup perbatasan Tunisia dengan 
Libya di Timur dan Algeria di 
Barat dan berusaha menghantjur 
kan tentara pembebas tsb. 

Menurut para observer, meski 
pun residen djenderal  Perantjis 
Pierre Voizard telah mengeluar- 
kan dekrit2 jang keras tentang 
keamanan 2 minggu jang lalu. 
pembunuhan2 serta pertjobaan2 
pembunuhan, serangan2 dng bom 
jang menimbulkan korban2, sa- 
botase2 dan lain2-nja. terhadap 
orang2 Perantjis dan harta benda 
nja tidaklah berkurang, tetapi ber 
tambah. 

sIndotjina Baru” di. Afri- 
ka Utara. 

Lebih djauh diwartakan, bahwa 
di Perantiis beberapa surat kabar 
dan politisi telah - menghubungkan 

perkembangan2 di Tunisia dengan 
situasi di Timur  Djauh, dgn mem- 
peringatkan, bahwa kini sedang ber 
kembang suatu. ",Indochina baru” 
di Afrika Utara. 

Kalangan2 itu menjatakan, bahwa 
ketertiban . tak dapat dipulihkan 
kembali tanpa mengadakan penilai- 
dn kembali politik Perantjis: terha- 
dap Tunisia itu. 

  

  

  

  

  

Ramalan Nehru : 
Dalam 2 — 3 Minggu Ini Akan Me-l 
loundjukkan Apakah Dunia Menudju 

Perdamaian Atau Peperangan 
PERDANA MENTERI INDIA, Shri Jawaharlal Nehru, pada hari Senen menerangkan kepada pemimpin? Partai Kongres, bahwa waktu 2? atau 3 minggu jang akan datang ini mungkin akan me- 

nundjukkan, apakah dunia akan menudju kearah perdamaian atau 
peperangan. Dalam surat edaran bulanan jang disampaikan kepada 
pemimpin? Partai Kongres, Nehru kabarnja menganggap krisis 
Indotjina sekarang ini lebih berbahaji: 

Sudah-sudah, 

Dikatakan, bahwa perkembangan? jang: terachir dalam situasi 
internasional, terutama sekali jang mengenai Indotjina. telah me- 

krisis baru dan dalam hubungan ini masalah? 
jang sangat penting bagi nasib dunia dikemudian hari kini sedang 

beberapa tahun jang terachir ini 
telah kerap kali timbul krisis dan bahaja perang. Sampai saat ini 

nimbulkan suabu 

ditentukan di Djenewa. Dalam 

kita dapat mengatasinja: Akan 
barangkali adalah lebih berbahaja dari jang sudah? dan waktu 

2 atau 3 minggu jang akan datang ini mungkin akan menundjuk- 
apakah kita akan menghadapi penjelesaian setjara damai 

atau menudju kearah bentjanabesar jang sangat kita kuwatirkan 
kan, 

itu, demikian Nehru. (Antara) 

a dari pada diwaktu jang 

tetapi krisis jang sekarang ini 

  

Utk Tjegah Padjak Ganda 
Perdjandjian Antara Inderesia dan Felcrca 

DI KEMENTERIAN I.N. 
telah ditanda tangani antara Rep. Indonesia dan Keradjaan Belan 
da perdjandjian untuk mentjegah padjak ganda mengenai padjak2 
atas pendapatan dan atas kekajaan serta untuk mengatur beberapa 
hal jang lain tentang padjak2 
oleh Menteri L.N. Mr. Soenarjo atas nama pem. R.I. dan Komi- 
saris Agung Belanda di Indonesia W.F.L. Graaf van Bylandt atas 
nama pemerintah keradjaan Be landa. 

Upatjara. penandatanganan itu d 
hadliri djuga dari fihak - Indonesi: 
oleh Menteri Keuangan dr. Ong 
Eng Die, Mr. Kartadjumena dar 
Kem. . Keuangan, Mr. Djumhan: 
dan Mr: Utoyo Ramelan dari Kem 
L.N., sedang dari fihak Kom 
Agung Belanda hadlir Baron G.E 
van Ittersum, Baron A.N. van Aers 
sen, Beyeren van Voshol dan var. 
der Ende. 

Seperti diketahui pembitjaraan? 
mengenai pentjegahan padjak gand: 
itu dilakukan beberapa waktu js 
lampau di Djakarta dan persetudju- 
an ditjapai antara kedua fihak. 

Perdjandjian tsb. antara aing 
menetapkan pendapatan dari se- 
seorang penduduk atau badan 
dari negara jang satu jang meng- 
idakan perdjandjian hanja ken: 
padjak dalam negara itu dan tidak 
dalam 'negara jang lain jang me- 
ygadakan perdjandjian.  Padjak2 
jang merupakan pokok dari per 
diandjian itu 'sbb.: Untuk kera- 
“djaan Belanda” (1) Padjak penda 
Datan, (2) padjak upah, (3) padjak 
perseroan, , (4) padjak dividen. 
(5) padjak komisaris, (6) padjak 
Kekajaan.  Perdjandjian “inipun 
akan berlaku atas tiap  padjak 
berkala jang lain atas pendapatar 
atau kekajaan jang diadakan se- 
sudah ditanda-tanganinja perdjan 
djian itu. Perdjandjian ini akan 
mulai berlaku setelah di-ratifikasi 
oleh kedua pemerintah. (Ant) 

  

Tapanuli Sema- 

kin Sepi 
Djuga Kaum Intelleknja 

Banjak Pergi 
»UMUMNJA saja lihat Tapa- 

nuli sehari demi sehari bertambah 
sepi,” demikian Menteri Penera- 
ngan Dr. F. L. Tobing menjata 
kan kepada pers di Medan ten- 
tang kesan2-nja di Tapanuli. 
Lebih djauh Menteri katakan, 
bahwa gaja penarik daerah itu, 
baik bagi penduduk jang tinggal 
disana maupun bagi orang luar 
sudah bampir tidak ada lagi. Me- 
nurut Dr. Tobing, Tapanuli ma- 
kin sepi dari kaum intelektuil 
karena banjak jang pindah bukan 
sadja ke Sumatra Timur, tetapi 
djuga ke Djawa. Djuga daerah itu 
kini kosong dari perseroan besar 
dan djuga kosong dari uang. Se- 
terusnja dikatakan bahwa pendu- 
duk Tapanuli pun banjak jang 
pindah ke Sumatrz Timur, 

(Antara) 

JAJASAN AKADEMI TEHNIK 
NASIONAL, | 

Pada 1 Djuni jl. telah diresmi- 
kan berdirinja ,,Jajasan Akademi 
Tehnik Nasional” jang diketuai 
oleh. Abikusno  Tjokrosujoso. 
Maksud dan tudjuan jajasan tsb. 
ialah ,,/Menjelenggarakan pendi- 
dikan2 guna menjiapkan tenaga? 
Tehnik Akademis untuk memban 
tu pelaksanaan kemakmuran dan 
kesedjahteraan nusa dan bangsa”. 

    

BeberapaBahan 
Makan Di Russia 
Tidak Terdapat Di Toko2 
Dipelbagai Kantin Maka- 
nan Disediakan Setjara 

Buruk 

RADIO MOSKOW jang terde 
ngar di Paris menjatakan, bahwa 
dalam pidatonja baru2 ini, ketua 
sentral komite Serikat Sekerdja 
Sovjet, Nicolas Shvernik, telah 
mengeluarkan kritik pedas terha- 
dap pelbagai, tjabang perekono- 
mian Sovjet. Dikatakannja, bhw. 
program2 pembangunan  setjara 
sistematis telah tak dilaksanakan 
oleh kementerian2 perindustrian. 
minjak dan urusan perumahan, 
dan telah dilaksanakan . setjara 
djelek oleh kementerian ekonomi 
dan pertanian2 negara, 

Berbitjara tentang situasi bahan 
makanan, Shvernik menjatakan, 
bahwa beberapa barang pokok jg 
tertentu tak selalu terdapat di 
toko2, dan dibanjak  kantin2   umum makanan disediakan setja- 
ra buruk. (Antara) 

    

djam 11.00 siang hari Selasa jl. 

itu. Penanda tanganan dilakukan 

  

Dim Gerom- 

bolan Daud 

Beureuh 
Sudah Tak Ada Persatuan 

Lagi 

GUBERNUR Sumatra Utara 
Mr. S.M. Amin mengatakan ke- 
pada pers di Medan, bahwa di 
kalangan gerombolan Daud Beu- 
reuh cs. di Atjeh sudah tidak ada 
kesatuan lagi. Kini banjak dian- 
tara pemimpin gerombolan jang 
berniat menjerah kepada alat-alat 
kekuasaan negara. Hanja niat 
mereka itu mendapat rintangan2 
dari sementara pemimpin2 gerom 
bolan lainnja. 5 

Mengenai gerakan alat2 kekua- 
Saan negara, oleh Amin dikata-. 
kan, bahwa sifatnja sudah - tida! 
lagi merupakan penggempuran2, 
tetapi lebih mengutamakan untuk 
mentjari dan menangkap pemim- 
pin2 gerombolan jang masih ber 
sembunji. 

Gubernur baru2 in itelah menin- 
djau Atjeh selama seminggu dan ba 
ru kembali sesudah Lebaran. Disana 
ia disamping menjelidiki dokumen2 
penting kepunjaan gerombolan jang 
telah djatuh kepada alat2 kekuasaan 

negara, djuga telah bertemu dengan - 
beberapa pemimpin gerombolan jg. 
telah tertangkap. Diantaranja dengan 
Tk. Suleiman Daud dan A. Gani. 
Dalam keterangannja lebih djauh, 

Gubernur djelaskan, bahwa sekarang 
sudah lebih dielas lagi beberapa soal 
dari Tatar belakang pemberontaan di 
Atjeh: itu, tt 

Diantaranja  disebutnja, rentjana 
semula dari pada pemimpin2 gerom 
bolan untuk menegakkan dengan 
tjara kekerasan Negara Islam Indo- 
nesia ig bukan sadja akan meliputi 
daerah Atjeh djuga akan meling- 
kungi daerah Langkat dan Tanah 
Karo di Sumatera Timur. 1 

Disamping itu, ada pula sebagian 
dari pemimpin2 gerombolan itu jg 
turut karena ketjewa Yerhadap Pe-'" 
merintah Pusat. 

Dapat djuga diketahui, bahwa pi 
hak gerombolan pemberontak di 
Atjeh itu semula mengharapkan sen 
djata dari Said Abubakar. Ia ada- 
lah seorang financier dari gerombo 
lan Daud Beureuh cs jg kini ber- 
ada di Malaya. 
Tetapi rentjana pemasukan sen- 

djata ini, demikian dikatakan, telah 
tidak berhasil karena dapat di ga» 
galkan pada waktunja. (Antara). 

Kapal Jang 
Radioaktiep 
Setiap Hari Masuk 

Djepang . 
SEORANG DARI New Zea- 

land hari Selasa melaporkan bah- 
wa beberapa kapal Djepans jang . 
sedang berlajar pulang dari Aus- 
tralia dan New Zealand dalam 
keadaan jang radio-aktif. Orang 
tsb. diatas adalah Erics Bell, jaitu 
seorang guru jang pulang ke New 
Zealand jang telah tinggal di 
Djepang selama 32 tahun. Ia me- 
numpang diatas. sebuah kapal 
pengangkut. “Dicpang ,,Chowa 
Maru” jang 'ternjata radio-aktif 
setelah berlajar dari New Zea- 
land baru2 ini, Bell berkata ,,ka- 
pal-kapal radio-aktif setiap hari- 
nja datang di Djepang, dan nega 
ra ini amat djengkel terhadap 
pertjobaan2 bom atom. Amerika. 

(Antara) 

TELEFONISTE MINUM 
KARBOL. 

Berita terlambat jang kita teri- 
ma mengatakan, beberapa hari jl 
Seorang telefoniste Kementerian 
Luar Negeri di Djakarta telah 
minum karbol dikamtornja se- 
hingga membahajakan djiwanfa. 
Telefoniste tersebut segera diba- 
wa kerumah sakit umum untuk 
segera mendapat pertolongan. 
Apa jang mepdjadikan sebab- 

nja dia minum ' karbol diwaktu 
mend/mlankan kewadjibangja, 
hingga berita ini dibuat, belum 
dapat diketahui, 
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daan 
ulai de 

ngan para ma emudian akan disu 

  

   

      

  

sul oleh para | pertanjan ' Bogor. 
Dan siapa t Singa » pa 
ra mahaguru 

'jang tja 
tadi bukan 

    

rikan oleh: 
kan suatu ke 
Luruan tinggi 
nja jang terp 
oal lowongan 
Saru ssamben 
'eh keberangkatar 

"kan memperbesar ke: 
pada. sesuatu 1 
ding, harus 
mengerang 

    

   

    

png a guru? gak ES ea 

  

terdjadi dikalangan Partai Konser- 
n telah memperkuat tuduhan? golong- 

4 ngikut? perdana menteri Sir 

untuk memaksa dia (Chur- 

mn podasn soal kepnikan gadji anggota? parle- 
| golongan dalam partai tersebut menentang 

jan pe- bila ia sudah Siap untuk berbuat de- 
-mikian,- meskipun dikalangan kaum 

h,| konservatif sendiri sudah terdapat 
.|kesan, bahwa ia akan lekas berhen- 

vatif SN berhe ag F 
chill, memang ada” benarnja. djuga. | 
Disamping itu kaum sosialis sendiri 
memang sudat lama menghendaki 
berhentinja Churehill itu.. “Akan te- 

Eden tjalon penrgant'nja 
Menteri luar negeri Anthony Eden 

kabarnja adalah salah seorang . tja- 
oIlon pengganti jang “dipilih oleh 

tapi para penindjau NN ka Churchill sendiri. Dalam hubungan 
dapat, bahwa . Churc! ini harian ,,Daily Herald” jang ter- 
benja akan mengundurkan « diri sak bit hari Senen mengabarkan, bahwa 

sedjumlah kaum konservatif jang 
berpengaruh telah minta kepadz 
Eden supaja kembali ke Inggris dar: 
Djenewa dan bersiap-siap untuk 
mengoper djabatan perdana menteri 

  

£. HT. H. DI TMBARAWA. 
Beberapa waktu berselang Chung 

Chin Hui Semarang telah mengada- 
kan pertandingan olahraga dengan   
Chung Chin Aam, Ambarawa 48 dari Churchill. Perpetjahan jang ter- 
kesudahannja sbb. : Bulutangkis CCH dapat didalam Partai Konservatif ini 
Smg. — CCH “Ambarawa '8&—1: menurut para penindjau politik itu 
Ping-pong dimenangkan Ambarawa 

dengan angka 10—3 dan sepakbola | 

dimenangkan Smg. dengan 

tentu akan dipergunakan oleh 'Par- 
tai Buruh untuk mentjapai keun- 

Dak | tungan politik jang sebesar-besarnja. 
Pihak kabinet sampai saat ini ka- 

barnja belum mengambil keputusan 
jang terachir mengenai soal ini. 

(Antara) 

Inilah Sendjata | 
Saudara ! 

Untuk. mentjapai 
(dalam pemilihan, : 
muslim, terutama pengandjur2 
perlu mempunjai : 
UMMAT ISLAM NGADEPI 

PEMILIHAN UMUM. 
Dalam Bahasa Djawa, : 

Pengarangnja pilihan: 
M. Isa 

Ukuran buku tjantik dan mena- 
'rik. Sampulnja INDAH tirg. war- 
na: Bahasanja mudah dan” 

POPULER. 
Harganja sangat murah. 

“i Djangan kehabisan. : 
. Pesaniah mulai sekarang! 

Harga per Ex. Rp. 6.50. 
10 Ex. keatas mendapat 

potongan 1070. | 
50 » 7 . ». 20Fo. 

h 100 #3 » ” 3”, 3076. 

2 4070. 
Bebas “dari ongkos kirim. 
IMPORTIR & PENERBIT 
sPUSTAKA PROGRESSIEF” 
Dji. Sasak 69 — Pos Box 322 

— Surabaja — 

BER 

  

ni dn   
  

  

  

. kar 24 Mei 1984, di kantor Heat aksan Pe- 
ngadilan Negeri (Di: Pontjol No. 157) telah diketemukan 
oleh seorang. pesuru 

Jang berhak « berhubungan ant kantor tersebut. — 

Kepala Na Pengadilan Negeri. 
emarang. 

MR. IMAM BARDJO. 

  

bah bina dengan Sl perbedaan dan 
L g jang satu terhadap jang lain dan ang- 

“jang lain. 
keseluruhnja memperlihatkan beberapa segi 

Indonesia. — 
unjai oleh setiap peminat Sastera Indonesia 

"3 tebal 240 halaman, dan ditjetak atas 

“Djina Wan Hanan aan .1 Rp. 27,50 
pi ka Lux) . Ka # Rp. 35-— 

P akan dan ' ok Buku mendapat potongan sebagaimana biasa 
Dapat 'dipesan/i dibeli pada Toko Buku Tuan setempat dan atau 

. Jangsung pada penerb 

. Gunung Agung . 
Pusat Kong” 13 — Telp. 4678 9g 
Tjabang : Gunung Sahari 46, Telp. 2165 G 

naa Bj | a k arta— 

ALA 4 

setiap orangj 

. | ngikuti pasang 
Wehr   
  

Oia | Bad Meldwpah pibuktiaa 
Besar - -- 12 Medali. Mas Dan: 

— Perak Diberikan : 

PADA TANGGAL 5, 6 do 1g 1 Diun, 1954, Denga d'gedung | 

sesudah perang dunia ke II oleh "Semarang Photo Gua Pameran 

Stadsiuin Semarang diadakan 
foto jang istimewa dan baru 

tadi San 

     

  

tua Semarang Tana 
pembukaan, 

8 5 D'umlah foto jang @ pamerkan 

Tn 
HASIL UNDIAN KARTS 

- MALAM KESENIAN a 
AMAL. aU 

Hasil undian kartjis masuk: dalam 
Malam Kesenian Amal jang diseleng 
garakan oleh Ikatan Perwira R.I. 
tjabang Garnizoen Semarang, dige- 
dung Kesenian, Bodjong Smg. pada 

tgl. 5 dan 6 Djuni j.l., adalah 3 ra 
Hadiah ke-1: 'sebuah Radio djatuh 

pada kartjis no. 41 kelas Undangan 
tgl. 5 Djuni. Hadiah ke-II: sebuah 
Radio-Tafel djatuh kartjis no. 502 
kelas III. Hadiah ini telah didapat 
sdr. Suwarso, Kr. Anjar Gunung 6 
Smg. Hadiah ke-III: Theeservies dja- 

tuh kartjis no. 315 kelas II. Hadiah2 
tsb. jang belum diambil, dapat ' di- 

ambil di Kantor Sekretariaat, di 
KMK Semarang Utara, Bodjong 
No. 5S Smg. Djika dalam waktu 1 bu 
lan tidak diambil, barang2 itu men- 

I djadi milik Panitya dan akan dise- 
rahkan pada Korban Keenan 

HASIL BEA TJUKAI 
NAIK TURUN. 

Menurut berita bulanan dari 
Djawatan Bea dan Tjukai daerah 
IT di Semarang, selama April jl. 
Djawatan tsb. telah mentjatat ha ' 
sil | sebesar Rp. 16.000.000,— : 
atau Rp. 100.000,— kurang di- 
banding bulan Maret. Tidak di- 
peroleh keterangan apa sebab ku 
rang tetapi jang pasti selama 4 
bulan berturut? ini hasil tsb. ter- 
njata naik-turun misalnja, kalau 
Djanuari sebesar Rp. 17.400.000 
bulan Pebruari merosot mendja- 
di Rp. 8.400.000,— tetapi Maret 
naik lagi mendjadi Rp. 16.100. 
000,—. Selama April djumlah ba 
rang import jang dibongkar dipe 
labuhan tertjatat 11.300 ton se- 
dang barang2 jang dieksport kc- 
luar ada 9.800 ton. Ini kali ba- 
rang2 import jang banjak masuk 
terhitung textiel sebanjak 5,7 dju 
ta meter sedangkan barang eks- 
port tertjatat kaju djati sebanjak 
345 M3. 

  

  

Hadiah 
Lebaran 

Spj. Didjadikan Hadi- 
ah Nasional Dan Di- |     "h 

  

| dan obat2: 
di Indonesia 

  

seluruh Indonesia di Malang baru2 

(berikan Pada 17 Agst: || 

Kongres Persatuan Guru Katolik | 

@ 

Selama Sunan Beladjar 
Dua Panitya Akan Dibentuk 

TENTANG AKAN DIBENTUKNJA panitia dilingkungan 
Kraton Surakarta, jang akan mewakili Susuhunan selama melan- 

| djutkan peladjarannja di Djakar ta, lebih landjut dari kalangan je. 
berdekatan, didapat kabar, bahwa jang akan dibentuk itu bukan 

| hanja sebuah tetapi dua buah panitia. Kedua panitia tersebut ia- | 
Tah: D PANITIA ISTANA jang diketuai oleh Pangeran Kusumo- 
judo, sebagai Dewan Mangkubu mi, jang mendjalankan kekuasa- 
an Susuhunan selama melandjutk an peladjaran. Anggota2 lainnja 
adalah: 1. Sosrodiningrat, 2. Mr. Djojokusumo, 3. Kusumobroto, 

  

  

     

   Lada tadi ah aka Ine dau Semarang 
Kota an Sa Aa aa jan 2 da 15.00, setelah ke. 

(jang murah sampai jang mahal di 

ak dan diluar ka- 
ad selama 3 

Loe Khe Gwan menga pidato 

332 buah jang antara lan da- 
tang dari perbimpunan2 seni foto 
'di Makassar, Djakarta, Bandung. 

ogiakarta.. Solo dan Semarang. 
Pameran obat2/alat2 folio dise- 
lenggarakan oleh Hagemeyer & 
Co's Handelmv N.V.. Dasaad Mu- 
sin Concern N.V., Geo Wehry & 
Co dan Reiss & Co. Alat2 foto jg 
serba modern dan hargania dar 

p”merkan dengan mendapat per- 
nitian jang tiukup besar dari cha- 
taiak ramai. Selainn'a alat2 foto. 
djuga alat? untuk bioskoon, m'- 
croskoon dis. jang menundjukkan 
tehnis terbaharu. 

Pem Iihan foto diri umum, 

Pameran foto itu selama 2 hari d 
adakan pemilihan dari umum. Umum 
jang melihatnja diharap mengisi for- 
mulier untuk memilih 5 foto jang 
terbaik. Hasil dari pemilihan umum 
ini sbb.: 1. Dago Waterval dari Fote 
& Smailfilm Club Balikpapan, 2. 
Zondagrust dari Sangkala Husain 
(Lensa Makassar), 3. Sea Nymph 

dari. Foto “Ass. of Djakarta Raya, 
4. Sunset dari Tsing Nien Hui Jogja- 
karta, 5. The Happy Soul dari, Loe 
Khe-gwan Semarang Photo Club. 

Sunrise, Gua Tabuhan, Sunji Senjap 
|dari Tan Hian Liang (Smg. Phote 
Club), 9. Walking Alone dari Poa 
Bing Tik (S.P.C), 10. Pohon dari 
Tan Soe Tjwan (S.P.C.), 11. Fellow 

the leader dari Loe Khe Gwan (S 
PL 12: Drew" Drops -dari Tan 
Kiat Hien (S.P.C.). 12 Buah toto2 
ini mendapat medali perak dari Pa- 
-nitia. 

'Dap4 medali mas 

Kalau umum diber' ketika untul 
memilih foto2, panitia menetapkan 
pula untuk membentuk sebuah pa 
nitia jang terdiri dari orangg? jang 
mengerti foto2 jang dipamerkan itu. 
Sebagai djuri untuk foto2 dari Se 
marang Photo Club ialah orang? da 
"i perkumpulan seni-foto di Ban 
Jung, Djakarta dan Makasar, ' se 
Jangkan djuri dari pengumpulan fof 

to2 dari luar kota Semarang,   BUPATI SUKARDJI RESIDEN 
KEDU. 

Mutas 2 jang terdjadi di Djawa 
Fengah.-selandjutnja dapat d'ber- 
takan. b-hwa residen Kedu Mur't- 
10 akan pens'oen. Penggantinja, 
bupat: Pati Soekardj. 
| Residen Semzrang Milono diang 
kat mendjad' Gubernur Kal man- 
ran mengganti dr- Murdiani. Peng- 
santinja, Afloes dari Kalimantan. 

|| Bupati Semarang Sumardjito di- 
Sera mendjadi residen Pati. 

Anshary. ne 

  

TTERAMAH. 
Pada tel. 10 Djani ja.d., bertetm- 

pat di GRIS, Bodjong Semarang 
akan diselenggarakan tjeramah umum 
oleh Partai Sosialis Indonesia tib. 
Smg. Jang akan bitjara ialah sdr. drs. | 
J.B.A.F: Mayor Polak tentang soal2 
diskriminasi warga negara dan per- 
damaian nasional. Tjeramah tadi di 
mulai pada djam 19.30.- 

PERKEBUNAN » IJURUG” 
AKAN DIBELI PEMERINTAH. 

Dari kalangan jang bersangkutan 
didapat kabar, bahwa perkebunan 
»Tjurug” j 
letak di Sukoredjo (Kendal) hendak 
dibeli oleh Pemerintah dengan hauz- 
ga Rp. 3,5 djuta. Dalam hubungan 
ini, baru? ini Ki Ronggo telah di- 

utus oich Residen Milono ke Dja- 
karta untuk merundingkan soal tsb. 
dengan Pemerintah Pusat. Menurut 
keterangan, soal pembelia, perkebu- 

i nan tadi mendapat perhatian sepe- 
gubaia dari Pemerintah Pusat, - se-, 
Sangkan mengenai keuangannja kini 
sedaig diadakan perundingan. Ka 
Jau nantinja perkebunan tersebut di- 
atas ini mendjadi milik negara, ma- 
ka perkebunan itu. akan digunakan 
untuk menapung bekas pedjuang. 
Perkebunan ,,Tjurug” telah ditana- 
imi al. karet dan kopi serta .merupa- 
kan sumber devisen. 

BEKERDJA 25 TAHUN. 
Seorang pegawai dari Geo Wehry 

& Co. NV di Semarang bernama 
Kie Ting Tjong pada tgl. S Djuni 
ini telah genap bekerdja selama 25 
tahun dikantor tersebut. Berkenaan 
dengan. jubilaris itu, “maka sdr. itu: 

“ Itelah menerima tanda dari Kepala 
| Kantornja dan rekan2nja. Djuga da 

ri fihak Direksi sdr. Kie menerima 
sesuatu sebagai tanda penghargaan 
akan djasa2nja selama bekerdja ' me 

surutnja NV. Geo ny. 

15 sen 

tasi 

'ELANTARAN pekerujaan 
pekerdjaan, madjikan tjari tenaga: 

B. PERDJODOHAN mendajakan tudjuan dua .pihak, 
dan siohtjia-siohtjia. 

Kirimlah 15 sen kertupos ke adres diatas segera dengan tjuma2 
dapat keterangan dari kantor kami : 

jang luasnja 625 ha. ter- 

      Kini di Semarang telah dibuka 1 kantor A dan B 

aanja terdiri dari angg. Semarang 
Photo Club. Pembentukan panitia 
ini kiranja paling tepat. Hats'12 'jg. 

diperoleh sbb.: Untuk kelas A dari 
Smg. Photo Club terpilih dengar 

kal mat Follow the leader dari sdr 
Loe Khegwan (gambar ini djuga tsr 

pilih oleh umum), Maysun dari 
Loe Khegwan dar Beyon the Et 
der dari sdr. Tan Kiat” Hien. Ma 
sng2 menerima medali mas besar: 
Untuk kelas B jang terpilih dan men 
dapat medali sedang ialah ,,Reflec- 
tion” dari dr. Liem Khik Kiong. 
»Alas” dari sdr. Tjoa Poo Khoen 
dan ..Menanti tjiuman” dari sdr. 

panila 

ini al. telah mengambil keputusan 

1 sbb.: 
1. Hadiah Lebaran supaja didiadi 

'kan Hadiah Nasional dar diberikan 
pada tiap-tiap tanggal 17 Agustus. 

2. Supaja diadakan sentralisasi 
udjian masuk sekolah landjutan Per- 
tama. 3 

3. Sekolah2 keahlian, umpama Se 
kolah Tehnik dan lain? supaja ditam 
bah. 

pandai dalam sesuatu mata peladja 
ran dan kepada jang telah lulus su 
paja diberi idjazah. 

P.G.K. mempunjai 68 tjabang dise- 
luruh Indonesia dengan anggota ham 
pir 4000 orang, sedang djumlah gu- 
ru Katolik seluruhnja ada 8000 
orang. 

“Non-Aktip 
Akan Dipekerdjakan La- 
gi Ditambang Minjak 

Sumatra - Utara 

tambang2 minjak di Sumatera 
Utara menerangkan, bahwa ' bu- 
ruh2 tambang minjak jang tadinja ' 
non-aktif mulai berangsur2 dive- | 
kerdjakan kembali. Ia terangkan, 
dj ka tambang minjak itu sudah 
stunting”, maka diharapkannja 
seluruh buruh jang non-aktif itu ' 
dapa, dikerdjakan sebagai biasa. 
Djumlah buruh tambang minjak 

sar adalah buruh kasar. 
»Disamping usaha untuk me 

njelamatkan produksi tambang2 
minjak itu, tudjuan pemerintah 

k 

005 H4 

MAGELANG 
 ——— 

PENJAKIT GONDOK 
Setelah mengadakan penjelidikan, 

Djawatap Kesehatan dapat memasti 
kan, bahwa tidak sedikit pengungsi? ' 
dilereng barat Merapi berpenjakit | 
..gondok?”. Oleh:pemerintah setempat, 
terutama"oleh pihak “Djawatan Kese : 
hatan, diandjurkan Supaja penduduk 

| eng 'anjak gunakan garam 
T lung-jodimm-karena' pe 

Pa itu adalah karena ke 
kurangan jodium. Menurut -ketera- 
rangan, air jg mengalir dari gunung 

Merapi memang kurang mengandung 
jodium. 

INFILTRASI D.I. GAGAL. 
Pertjobaan infiltrasi anggota2 ge- 

    

  (Tan Hian Liang. Jang mendapat 
| medali mas ketjil dari tingkat kelas 
C sdr. Jap Thay Hong dengan fo:o 
»Doubt”, sdr. Lie T,an Thong dgn. 

Dari luar kota jang mendapat me 
dali mas besar ialah 2 medali mas 
direbut oleh Bandung dan sebuah 
medali oleh Djakarta. 

” Gaperfi berdir:. 

Selama 2 hari, jaitu tgl. 5 dan 6 
Djuni 1954 diadakan pula Peranan 
an antara perkumpulan2 seni foto 
diseluruh Indonesia dengan maksud 
membentuk suatu perkumyulan. Se- 
telah diadakan perundingan2, maka | 
pada hari terachir terbentuklah ,,Ga'! 
bungan Perhimpunan Seni Foto Se. | 
luruh Indonesia, singkatnja GAPER- 
FI jang diketuai sdr. Soekawati dari 
Djakarta, wk. ketua sdr. Oedi Hardja | 
sasmita, Semarang, penulis I, II sdr.2 | 
Prijowidjojo dan Tan Hiauw Khing | 
Semarang, bendahara sdr. Tjoa Poo ' 
Khoen Semarang dan perkumpulan: 
ini berkedudukan di Semarang. Le- 
bih landjut dalam pertemuan itu di 
bentuk pula bagian foto competitie 
antara perhimpunan2 foto seluruh 
Indonesia, bag. fotosalon of Indone- 
sian jang akan berhubungan dengan 

| luar negeri. Dua bagian ini diserah- 

kan kepada P.A.F.V. Bandung, se- 
dangkan mengenai hubungan dengan 
Pemerintah “dan persediaan2 (be- 
voorrading) ini diserahkan kepada 
FADJAR, Djakarta (Foto, Ass. of 
Djakarta Raya), bag. madjallah di- 
serahkan kepada IKAFO Solo. Djum 
lah anggauta dari GAPERFI terdiri 
dari 553 orang, jaitu dari FADJAR 
Djakarta 162 anggauta, P.A.F.V. 
Bandung 206 orang, Smg. P. Club 
84 orang, Lensa Makassar 60 angg., 
Ikatan Amateur Fotograaf Solo 20 
angg. dan Tsing Nien Hui Jogjakar- 
ta 21 orang anggauta. 

  
Kao menga 
kesukaran 

untuk menghubungkan buruh tjari 

saudara2 

foto .,Singh” dan sdr. Tan Hiauwi 
Khing dengan foto ,,De trouwe: 
strijimaker! | 

' karaben, telah disinjalir disekitar Ka 

rombolan D.I. didaerah kabupaten 
Kebumen telah dapat digagalkan, de 
ngan ditangkapnja 3 orang jang me- 
ngaku asalnja dari daerah Djawa-Ba 
rat. Dalam penangkapan itu mereka 
tidak mengadakan perlawanan. Apa 
kah waktu ditangkap itu mereka dju 
ga membawa sendjata,. pihak resmi 
belum bersedia memberikan ketera- 
ngan, karena soalnja masih dalam pe 

ngusutan. Selain itu pada hari Djum 
'at jang lalu gerombolan terdiri atas 
6 orang, diantaranja 4 bersendjata 

liparu, kabupaten Kebumen. Didu- 
ga gerombolan itu adalah D.I. dari 
daerah: Djawa-Barat jang karena pu | 

kulan2 TNI ter-petjah2 mendjadi ke 
lompok2 dari 6 sampai 10 orang. 
(Antara). 

TJOMAL 
AKAN TAMBAH S.G.B. 
MOHAMMADIJAH. 

Sebagai usaha untuk memberi ke- 
sempatan “beladjar "pada anak2 SR 
jang telah lulus dalam udjian masuk 
sekolah landjutan negeri, akan tetapi 
tidak mendapat tempat  disekolah2 
Bg pemerintah, oleh Sdr. 
Oesoep Kepala SGB negeri Tjomal 
beserta kawan2nja, dgn. mendapat 
pula bantuan pula dari Muhammadi- 
jah tjb. Pekadjangan pada tahun pe 
ladjaran jad., di Tjomal akan didiri 
kan SGB Muhammadijah. Pendafta 
ran akan dimulai tg. 11 Juni 1954 
hingga 25 Juli 1954, dengan alamat 

  

4. Kepada guru2 jang tak memenu ' 
Phi sjarat2 supaja diberi kesempatan 

mengikuti kursus. B. TY asal mereka 

2000 Buruh 

Mr. Nirwonojudo, koordinator 

jang non-aktif disebutnja “kira-kira ' 
2609 orang. Mereka sebagian be- 

4. Ni G. Judonegoro. 

2) PANITIA REORGANISASI. 
jang SER ebuA) oleh wakil dari peme 
dari: 2 orang dari Dewan Mangku- 
rintah pusat, dan anggota2nja terdiri 

bumi, 2. dari Kem. Dalam Negeri 
1 orang dari Kerabat Kraton, dan 1 
orang dari Sarekat Sekerdja Kraton 
Surakarta, 

Sebagai pembesar pemerintah — 
ton adalah Pangeran “ Prabuwidjojo. 
Panitia Istana dan Panitia Reorgan' 

sasi tersebut akan dilantik oleh Men 
teri Dalam Negeri pada pertengahan 
bulan Djuni jad., sedang keberang- 
Ikatan Sri Sunan ke Djakarta untuk 
| melandjutkan peladjaran tidak djad: 
pada bulan September jad. tetapi se 
sudah pelantikan kedua panitia itu 

dilakukan, ialah kira2 dalam bulan 
Djuli. Siapa orang2nja jang duduk 
dalam panitia tersebut masih belum 

diketahui. 
Mengenai Panitia Reorganisasi le- 

bih landjut dapat-dinjatakan, bahwa 
panitia tersebut diserahi tugas untuk 
menjelesaikan segala persoalan dalam 
Kraton Surakarta, . Djuga tuntutan 
perbaikan nasib dari para pegawai 
Kraton Surakarta jang telah diadju- 
kan kepada Kem. Dalam Neseri, ka 
barnja akan diserahkan penjelesaian 
nja kepada panitia tersebut untuk ke 
mudian dimintakan  pengesjahannja 

' kepada Kem. Dalam Negeri. 
Seperti pernah dikabarkan, suatu 

konsepsi susunan formasi baru dari 
pegawai Kraton Surakarta telah d: 

yadjukan oleh SSKS jang disesuaikan 
dgn. rentjana Kem. Dalam Negeri. 

' Menurut konsepsi SSKS itu, djum- 

lah pegawai Kraton Surakarta 'akan 

diperketjil hingga tinggal 759 orang, 
| sedang djumlah sekarang ada 1400 

orang, termasuk 3060 orang pradjurit 
Kraton jang sudah dibubarkan. 

  

  

  

jang utama agar seluruh buruh jg 
tadinya bekerdia disana danat d' 
tampung kembali seluruhnja.” 
Demikian Nirwonojudo. (Antara) 

  

nan 

  

KAWEDANAN RANDUDONG- 
KAL DIRAMPOK. 

Berita dari Perwira Pers T.T. IV 
menjatakan, bahwa pada tgl. 28 Mei 
malam j..I gerombolan jang sedjum- 
lah kira2 1 kompi telah masuk di 
Kawedanan Randudorgkal (Selatan 

Pemalang), dengan maksud akan 
mentjulik “Wedana Randudengkal. 
Tetapi Wedana telah dapat meloles- 
kan diri lebih dahulu dan dapat me: 
njelamatkan diri. Karena tak berha- 

sil mentjulik, gerombolan kemudian 
merampok isi rumah kawedanan. 

Sementara itu pasukan kita jang Yee 
ada di Randudongkal jang seger 
mengadakan penjerangan, dan #erom 
bolan 'achirnja melarikan diri sesu- 
dah beberapa menit terdjadi vuur- 
contact. Dua putjuk sendjata, 1 sten 
dan I karabijn jang dipindjamkan 
pada Kawedanan telah dibawa iari 
gerombolan, sedangkan pasukan kita 
dapat merampas 1 karabijn dan 1 
topi badja milik mereka. 

KEBUMEN 
HASIL UDJIAN MURID S.R. 
Dari Kepala P.P. & K. Kebu- 

men didapat keterangan, bahwa 
pemeriksaan hasil udjian pertama ' 
murid2  S.R.. VI untuk sekolah2 
landjutan th. 1954 telah selesai. 

  

itu .akan dikeluarkan nanti pada 
kira2 setelah pertengahan bulan 
Djuni. Udjian jang kedua 
jaitu bagi anak2 jang tidak dapat 
Ikut pada udjian pertama karena 
sakit atau berhalangan dll. akan 
dilangsungkan pada tgl. 14 dan 
15 Djuni 1954..- Djumlah- jang 
akan ikut udjian jang kedua itu 
ada 138 anak murid. Adapun 
djumlah murid jang telah ikut 
udjian pertama sebanjak 5.467 
murid, dan menurut keterangan 
jang lulus ada 1.485 murid “atau 
2190. 

'DOCTORANDUS2 BARU 
Pada Fakultet Ilmu Pasti dan 

Alam di Bandung telah lulus dalam 
doctoraal examen bag. Ilmu Kimia 
dengan mendapat gelar Drs.:' Sdr2:   SGB Negeri Tjomal. 

Sengadja sekolah tersebut hanja | 
melulu menerima murid2 SR jang 
etlah lulus udjian masuk sek. landju- | 
tan th. 1954, ketjuali dengan mak- 
sud untuk mendjaga mutu peladja- | 
rannja, djuga untuk persiapan memu 
dahkan permintaan bantuan mau- 
pun subsidi kepada pemerintah dike 
mudian hari. 

Telah Lah'r Dengan Selamat 

M
T
A
 

motor jang rusak, 

”BRUNNER” & 
£ 

”BINKS” 
motor listrik dan benzine unt 
dan pompa band mobil.   

  

      

   

SOEMARSONO 
Putra ke 4 dari: 

Tuan dan Njonja 

SOEMARNO (Wils) — ANDRI. SOEWARNI 
NN AL LL AL TM TA AA 

NN RN AAN MA RA NA 2 TA EL TA TU PL LA 

Penerima'an baru : 
STERNETTE” AIRCOOLED CONDENSING UNITS 

mesin koelkast lengkap dengan vries-lichaam buat mengganti 

”YORK” CONDENSING UNITS 
motor 3 PK. untuk segala keperluan pendingin 

AIR COMPRESSORS 

SEGALA ALAT2 KEPERLUAN DUCO & PENDINGIN 

Firma SIDODAD 
NE AA LE AA AA TA AA TA KL 

Tan Koen Tjioe, Nona Zr. Bernardi 

na, “Lauw Ing Khoen, Oei Siong 
Tiang dan Liem Dhiam Hok. 

Perlu diketahui djuga bahwa 3 
orang jang tersebut belakangan ini, 
berasal dari Semarang. 
APOTHEEK PETANG HARI 
Hari ini Apotheek SIK TIANG, 

Wotgandul 16 dan NUMA, Bodjong 
57a dibuka hingga djam 20.00. 

Na TA 2 2 AA TA TA AA LL 2 EL LA 

pada tg. 6 DJUNI 1954: 

T
a
 
L
T
 

uk tjat semprot » Jabur tembok 

SETERAN 87 
SEMARANG 

  

SI GRUNDEL. 

  

Sudah habis minta maaf 
Peakran, kan mera meng- AAN 

SIARAN R. R.I. TRITUNGGAL.     
  

Semarang, 10 Djuni 1954: 

Djam 06.10 Johnny Meyer: 06.40 
Orkes Albert Sandler: 07.10 Petikan 
dari Discotik: 12005 Aneka siang: 
12.30 Ruang Wanita: 13.15 Siteran: 
13.40 Siteran (landjutan): 17.05. San- 
diwara Radio untuk Kanak2: 17.40 

Orkes Puspa Kentjana: 18.20 Suara 
Suparti dll.: 19.30 Peladjaran Gen- 
ding: 20.30 Mimbar Islam: 20.45 
Sech Albar: 21.15 Dari dan untuk 
Pendengar Barat: 22.20 Hidangan 
O.K. Melati: 23.00 Tutup. 

  

KOMPETISI PELTI, 
Hasil pertandingan kompetisi PEL 

TI jang berlangsung pada tgl. 30 
Melsbbe SI O UH —— TCS II 
5-4 RAS H — PTI II 3——2: Polisi 
— OTHC H 1-4: PGRI — RAS 
NI 4—1. Atjara tgl. 13 Djuni 1954 
jalah: RAS IT — PTS II: STC ir 
— PTP Lk BPM — PT. KBS: Src 
IV — KP. Per. 

PSIM ,,KESANDUNG” 

Surakarta, 10 Djuni 1954: 

Diam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45. Genderan pagi: 12.03 Musik 
ruangan: 12.45 Rhumba: 13.00 Ci- 
kes Mena: Muria: 13.45 Indonesia 

  

gembira: 34.00 Lagu? dari. Texas: PS. SUNDA, 
14.15 Musik Swing, 17.05 Tangkai Bertempat di Stadion Krido na 
Seruni: 17.45 Varia Tan Mepeah, | | Togia, Senen sore telah dil: 

17.55 Instrumentalia: 19.1 
Sere, Ss: 

26.36 Rudhy dengan Orkesnia, 20.45 
Mimbar Islam: 21.20 Klenengah Ma 

nasuka: 22,15 Klenengan Manasuka 
(lsrehutan), 24.00 Tutup. 

| pertandingan sepakbola antara “Pp SIM 

Jogja melawan Ps. Sunda dari Ban- 
dung. Dalam pertandingan ini 
belasan Jogia kehilangan sama 

permainannja bersama, hingga 

dah sewadjarnja digulingkan der 

angka 3—0 oleh tamu? dari Ban- 
dung, jang bermain lebih rapi 
bagus. Patut ditjatat, bahwa 
kesebelasan Jogja tak m 
kan pemain2nja jang te 

    

Kcse- 

  

      
   

   

  

Jogjakarta, 10 Djuni 1954: 
Djam 06.10 Kronyong Serbabagai, 

0c.45 Hidangan Orkes Gealde: 

07.15 Ramlee dan Rajuan2? ' dari 

sore itu   Film Malaya, 07.30 Vogalia Barat: 'perti Marmo, Sardiiman. Pa rdjo, 
10.00 Ujon2 dari Puro Paku Alam-f Tono dan Hirlan. Sebelum pertan- 
an: 12.00 Orkes Jimmy Leach: 12.15 dingan Senen sore itu, pada hari 
Merdu Meraju, 12.30 Joe Loss Ga-| Minggu sore Ps. Sunda telah ber- 

      

lam hidangan ta? bersjairs 12.45 TFi- 
onghoa Modern, 13.10 Konsert si- 
ang: 13.40 Imbauan Pulau Maluku: 

I 

  

main seri melawan kese 
binasi Polisi dan Tent: 

PETINDJU KELAS BERAT 

n Kom 

14.00 Swing diangkasa: 14:15 Irama CLARENCE HENRY DiTA 
Tango: 17.00 Taman kanak2: 17.45 HAN KARENA .SOGOKAN” 
Pengadjian: 18.15 Dunia Olah Raga, UP kabarkan dari New York. bah- 
18.30 Lagu? Batak, 19. 40 Piano Re- wa menurut pengumuman dari ka 
cital: . “2050 Sapa “Tahta. ? tor kedjaksaan distrik, petindju bata 
21.20 Suara Maba, 22.10 Kron- berat Clarence Henry (Philadelphia) 
tjong dan Langgam, 23.00 Tutup. | telah ditangkap karena dipersalahkan 

(telah memberi tawaran sebesar 15. 

000 dollar pada petindju kelas mene 
ngah Robby Jones (Oakland, Cali- 
fornia), dengan maksud supaja Jones 

i membikin dirinja kalah dalam per- 
PET ea TA tandingan melawan Joey Giardello     jang akan dilangsungkan Minggu jg 

LULUS UDJIAN DOKTER akan datang. 
TINGKAT PERTAMA DAN 

KEDUA. 
Pada Fakultet Kedokteran Univer 

sitet Indonesia telah lulus udjian: 
Dokter Tingkat Pertama (A- IL) : 

Oci Jong Khing, Soepono Darmowi- 
sastro dan Kwa Tjoa Tjong Liam. 
» Dokter (AH): - Nn. Yap Hway 
Nio, Nj. S. Sutidjah Harmanses, Gan 

Hoay Kiong, Liem Hok Liang, Asmi 
no dan Ouw Tjioe Tiang. 

Sardjana Tingkat Pertama (D. 1) : 
Mohamad Soehoed, Siauw Ing 

Tiwan, Bermanshah, Kwo Eh Hoa, 

Jap Kwie Beng dan Tardan Hari Ef 

  

Presiden Peran- 

tjis Kundjungi 
Stand Indonesia 

PRESIDEN PERANTIIS, Re- 
ng Coty dalam kundjungan res- 
minja ke Pekan Raja Internasio- 
nal di Paris ,,La Foire de Paris” 
pzda tanggal 3 Djuni jang baru 

fendi, . 5 lalu telah mengundjungi stand 
: Sardjana Kedokteran (D. MN: Nn. Indonesia. Demikian dikawatkan 

Siti Aminah, Laksamana Aulia, R. Fotsh korresponden ,,Antara” di 
Soeroso Tjokroadiredjo dan Ko King - Prris, Kepada Presiden Coty oleh 

en. dya orang putera dari dutabesar 
Ba di Paris, Anak Agung 

. cde Agung, pada kesempatan itu 
UNIVERSITER telah dipersembahkan sebuah pa- 

Pada Fakultet Hukum dan Pengeta tung, hasil keradjinan rakiat In- 

  
LULUS UDJIAN   

Tetapi pengumuman akan hasil2 | 

  

huan Masjarakat Universitet Indone donesia, 
! sia telah Pn Udjian Sardjana Ting Presiden disambut dan diiringkan 
| kat Pertama: Sudarmo Mustafa, Sar 2 lalam stand oleh dutabesar sendi 
dju Suprapto" dan Ananda Prajitno. dan diperkenalkan anggota? staf 

| Udjian Sardjana Muda bahagian kaan kepadanja. Stand Indonesia 
Hukum: R. Prastisto Martodilogo, R:1 tj kup menarik perhatian Chalajak 
Eman Soeleiman, Soemarsongko Ha: didalam »Foire de Paris”, karena di 
dy,. Ibnu Susanto, Liem 'Tjiauw i samping 'mempertundjukkan berba- 
Siong. Sukahar, Achmad On kemungkinan ekonomis, seperti 
Ranuwihardjo, Tapi Soibatul Aslamij dapat dilihat dalam hasil2 keradji- 

lah. M. Situmoang, Aida Dalkit Hara | nen- tangannja. 
hap dan Kwee Giok Nio. Harian "Le Monde” dim kommen 

7 | tarnja menjatakan - gembira dengan 
BELEGAS DAGANG YUGO- 4 aa Republik Indonesia Talun ESLAVTA SAMPAI DI .Foire de Paris” dan mengatakan 

INDONESIA. ta hwa industri Peranijis Babe 
Delegasi dagang dari Yugoslavia | kan bantuan 'banjak kepada Republik 

jang dipimpin oleh M. Popovic, Ke-j muda ini dalam usaha? pembangu- 
tua Seksi Perekonomian Parlemen | nannja. (Antara). 
Yugoslavia hari Djunv'at jl telah me 

KETJELAKAAN LALULINTAS nemui Menteri Luar Negeri Sunarjoj 

ditempat kediamannja. Delegasi tsb. | Seorang anak ketjil belakangan me 
ninggal dan 4 orang tua lainnja men Sampai di Indonesia pada hari Ke- 
dapat luka2 parah ketika hari Ka- 

mis sore jl, dan terdiri dari Ketua 
M. Popovic, dan Krsto Bulajle Duta mis jl., sebuah mobil j jang ditumpangi 

nja slip dan terbalik beberapa kali di Yugoslavia untuk Burma serta A. Sa 
konoc dari Kem. Luar Negeri Yugo Blotongan, Salatiga. Semula mobil 

itu akan melantjangi 2 orang pengan slavia. Maksud kedatangan delegasi 
dear sepeda tetapi diduga karena ken itu ialah untuk mengadakay pembi-: 

tjaraan sekitar hubungan dagang tjengnja perdjalanan mendjadi slip, 
' dan rusak hebat. (Ant). 

      

antara Indonesia dan Yugoslavia. 

  

      Je, dari mana. -mana Hal ja mengan- 
djam,fetapi dengan pendjagaan jang ik, kerapkali bai ja dapat diela kan 

djagalah sel slum bahaja data las! 
pada waklunja dar dengan baik awasi Kat PAE It 

PA.REGNAULT'S PABERIK 2TJAT, TINTA DAN KALENC        
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Resolusi Partai Sosialis Ind 

  

  

K an an Ok suatu organisasi 

emperkembangkan pengaruhnja di Asia 
ni” dewan tsb. berseru kepada negara2 
merdeka dari kedua blok tadi supaja 1 

TAI SOSIALIS India pada hari Senen 

  

   

“UP sementara itu 
bahwa sikap negara2 Asia 

£ : dungan 
sa ala, jani: Op ka 

3
 |ngat militangy 

Selatan Syngman Rhee dan djende 

Imerintahan Kuomintang di Taiwan. 

| Tenggara jang menghendaki kekua- 
Fan bersama " dalam mempertahan- hn lkan diri tetapi djuga 
1 bahwa harus mentjoba 

(diri dan mengadakan 
“| dengan RRT. K 

3. sikap negara2 jang ingin mem- 
bebaskan diri dari pengaruh kolonia- 

berdiri sen- 

perdagangan 

“| diantaranja ada jang mempunjai si- 
kap hati2 dan rjuriga, jang menda- 1: lam terhadap Djepang, dan chawa- 

- tir bahwa Djepang jang bangkit kem 

2 di 

Berhubung dengan masalah ini, | pem 
mengemukakan) L 

| kba duuar Hipi 
| lok Sovjer terpetjah dalam 3 kate-| A. 
go" pokok dalam mengadakan ,,ben | dapa: 

teritadap bandjir komunis- 

1. sikap anti-komunisme jang sa-y MARSAy 
dari presiden «Korea 

ralissimo Chiang Kai Shek dari pel 

52. sikap beberapa negara Asia! 

berpendapat 

li lisme atau pengaruh dari luar danf 

    

sel djutm'a, | 

   

utjspan se 

hak baik dar dalam maupur 
neveri. D'uga, Sekretaris. Dje: 
ra? CC PKI. I t, telah $ 

“ngetok kaway u Aa Bk 

njatakan harapan kaum komunis 
(agar Presiden Sukarno mentjapa 
(umur pandjang untuk keselamatar 
Republ k Indones a). 

MUANG THAI LEKA 

  

    
    
   

1 1 ri” Amerika 
: .Dulles ma- 

Minggu jl. menjatakan setu- 
| mengirim 

  

   

   
   

  

sumber2 tadi, soal tsb. diatas tadi 
1 1 salah satu pokok 
em ra antara Dulles dengan 
Sena Uap Sarasin hari 

SEBUAH KETEL UAP 
030 MELEDAK. 
Duabelas orang pekerdja tewas dan 

lebih dari 200 orang lainnja menda 
pat luka2 ketika sebuah ketel uap di 

3 - 

-paberik keramik Ben Hachem dise-, 
— -belah'selatan Teheran meledak pada ' 

“hari Kemis. 

   
“ 

An 3 

Be    

  

     

   

   

      

       

   

tadi telah 

memaparkan kenang 
waktu kerdjasamz 

a antara 

Eisenhower Lower 

kenangasana gg 
      

  

     
   

       

   

    
   
   

  

       

  

2 Minggu 

kepentingan dalam n 
asnja bahaj e 
menghentikan 
nja dengan S 
kawannja. Tindz -ber 
beri pukulan terhadap bac 
lemah dari. Komunism 
Franco. 

Pertjakapan ter. 1 
harian tadi hari Se 
muka setjara menjok 

    
TAI TIDAK AKAN TURUN- 
KAN HARGA BERAS UNTUK 

. EXPORT. : 
Kabinet Muang Thai telah memu- 

tuskan tidak-akan memenuhi permip 

  

ga2 beras untuk export, demikian di 
umumkan di Bangkok pada hari Ke 
mis. SIA EN Ken Ag 
Menurut keputusan tersebut, hanja 

harga2 beras petjah sadja jang akan 

|san RRT. Seperti diketahui 
wiki Australia dan New Zealand | 

“Selatan dan Taiwan. 

“timur, dan pertemuan 

“Ikan, kata Eisenhower, jaitu 
kita melihat, bahwa negara2 

. tahun ke-10 . 1 

.$ Serikat didaerah Normandie (D-Day). 

| Perantjis asuh 
'FDierman masih menduduki Eropa 

  

| kan dikuburan 

sama besarnja 
RRT. 

da am soal ,,membendung bandjir 
komunisme” di Asia itu jaitu dari 
|Australa dan New Zealand, 
-peaduduknja berfikir setjara 
jan jang mempunjai A3 keuntungan, 
benwa - Istaknja djauh dari perbata 

wakil 

sada waktu. ini sedang membitjara 
San pertahanan Asia Tenggara dgn. 
semimpin? 'A.S., Inggeris dan Pe 
rantis di Washington. Para diplo 
m-.t dan orang? militer. jang berha 
ap dapat membentuk suatu SEA 
TO (Organisasi Perdjandjian Asia 
Tenggara) jaitu suatu bentuk lain 
deri NATO, atau suatu Organisasi 
niernasional dalam bentuk jang le 
bih luas untuk mengelakkan agresi 

ra2 dimana mereka 

perasaan penting dikalangan pendu 
juk sbb.:   
dukan Djepang selama 40 tahun 
negeri tsb. berpendapat lebih suka 

, melawan Djepang dar pada menga- 
|dakan persekutuan dengan  Dje- 

| pang. Djspang sementara itu tidak 
| mempuniai perasaan militant ter- 
hadap komunisme seperti Korea 

Industr nja. 
jang masif dan penduduknja jang 
p:dat membutuhkan perdagangan, 

hun Pendaratan 
Normandie | 

sesudah pasukan2 Serikat melakukan 
tai 'Normandie waktu Perang Dunia II, 
1 penaklukan Djerman Hitler, Presiden 

1 H — 6 Djuni — mengutjapkan amanat 
y” di Washington. Eisenhower, jang dalam pe- 

' Eropa Barat tadi mendjadi komandan tertinggi pasu- 
t di Eropa, mengatakan dalam pidatonja bahwa pen- 

memperlihatkan apa jang dapat 
a jang erat dan dengan per- 

mengenangkan pergaulannja dengan 

vich Zhukov, panglimabesar pasu- 
kan-pasukan Sovjet Uni jang meng- 
gempur Djerman Hitler - dari arah 

antara ko- 
mandan-komandan Serikat 
dan Sovjet. Peladjaran 

sama itu, sekarangpun tidak dilupa 
kalau 
jang 

fahulu bermusuhan sekarang telah 
bersatu untuk mengatasi masalah2 

Disajangkannja, bahwa beberapa ka 
wan seperdjoangan jang tertentu, jg. 
dulu berdjoang bersama2 Amerika 

: » | Serikat. sekarang mendjauhkan, diri. 
Tetapi, pengabdian dan kejakinan 
jang telah diperl'hatkan dizaman pe 
rang itu, tidak boleh tidak (akan 
menghasilkan succes dalam usaha 
mendapatkan perdamaian dan ke 
amanan, kata Eisenhower. - 

Upatjara2 peringatan 
»-Day” di Normandie 

Presiden Perantjis Rene Coty shari 

telah MN pidato 
ila atjara peringatan hari ulang 
Ba Havana pasukan2 

  
Utara, waktu 

Barat. An 

—. Coty mengatakan dalam pidatonja. 
bahwa Perantjis dan Inggris sesudah 

berdjoang bersama2 dalam Perang 
Dunia II, sekarang hendaknja beker 

“Idja bersama -untuk membina perda 
“Imaian. Dalam upatjara di Norman- 

(die itu hadir pula wakil2 diplomasi 
| Amerika Setikat, Inggris, Norwegia, 

- Canada, Befgia, 
“| burg. 

Belanda, Luxem- 

PM Laniel mengatakan dalam pi- 
'datonja peringatan ,.D-Day” di Lion 

1Sur Mer, Normandie, bahwa Peran- 
N f Hjis kini sedang berperang seorang di 

"ri diudjung dunia jang lain (Indotji- 
Ina), seorang diri memperdjoangkan 
Isata hal ,jang mendjadi kepentingan 
segala negeri jang sungguh2 demokra 

tis”. Mudah2an, kata Laniel, pengor 
'banan Perantjis, jang mahabesar itu 
|di Indotjina, jang sangat merugikan 
ekonomi Perantjis itu, setidak2nja us 
pat mentjegah mendjalarnja pepera- 

taan Inggris untuk menurunkan har| ngan tadi mendjadi peperangan jang 
(Mebih besar lagi. 
| Upatjara2 peringatan telab dilaku 

| Bayeux, di. Arromanches dimana di 
(lakukan parade militer oleh 'pasu- 
kan2 8 negara, Hermanville dan tem   disesuaikan dengan  harga2 dipasar 

dunia, SKA 

- 

“pat2 lainnja, (Antara), 

bali akan merupakan antjaman jang 
dibanding dengan 

Dalam pada itu ada sikap 'g, ke-4 

jang 
Barat 

komunis, kini menghadapi di nega 
bermaksud 

nembentuk organisasi tsb. perasaan 

Di Pasifik Utara perasaan anti- annja sendiri adalah motif para di- somunis jang terkuat terdapat di, Piomat Indonesia untuk menjukonz Korea Selatan dan Taiwan dan di- Pembentukan suatu pakt non-agresi 
ampung itu djuga terdapat di Dje- 
sang jang mempunjai e NT : : 
AE Anom tag aka inn Aaron mengemukakan bahwa ada baiknj: Ji Asia, Ketiga negara tsb. tidak Mungkin untuk mempuajai 51 dapat bersatu. Korea Selitan be- pakt non-agresi dengan KRT diatas 

berapa kali. sudah mendjelaskan 
bahwa sesudah mengalami pendu- 

berdjuang untuk tjita2 jg. 

nia, bahwa dengan rasa bahagia ia 

Dienderalbesar Grigory Konstantio- 

Barat 
jang “Gi-| 

peroleh dari persatuan dan kerdja 

jang timbul dimasa sesudah perang: 

pasukan2 

militer Inggris dan 

    
    

» 

4 3 
Eng 

ja 
. 1g 

    
     

    

    

      

€ Selatan lagi rdapat Fi 
g sikapnja mendekati sikap: 

Klukan ja 

|gara2 lain di Asia « 

Ji DipakulOrang 

Ani Hidungnja “Betjah : 
   

n| KEPALA DAERAH MINA- 

1 jang mengharapkan men | 
€ t 

: re un dalam perawatan. 

' adalah orang sewaan untuk mela- 
i | kukan kedjahatan politik, 

| Kepala Dae. 
| rah Minahasa 

.Sewaan 

    Soal2 Politik Sebabnja? 

  

| HASA Mongula pada tg. 2/6 jg, 
lalu sekira djam 21.15 oleh se- 
Orang. penlegann tidak dikenal 
dipukul 1 @dipukul mukanja dengan batu, 
“sehingga datuk, pingsan dan hing 

Diduga pemukulnja, jang hingga 
“kini aa dapat ditangkap itu, 

Dua Ae ber-turut2 Ta dan 
2 Djuni dengan “ diketuai Kepala 
Daerah Mani hasa Mongula, par-       

        

mendekati masalah 
hati2. Kesimpulan da 
jang dikemukakan oleh 

pedagang? Tionghwa | 
.menundjukkan adanja 
dap pembitjaraan militer 5 negara 
iang kini berlangsung di Washing 
ton. 1 

Mereka berpendapat, bahwa baik 
djuga. bagi negara2 Barat untuk me 
lindung! negara2 di Asia Tenggara, 
tetapi negara2 ini hendaknja dipan 
dang sebagai kawan2 jang sama de 
radjatnja. Mereka berpendapat, bah 
wa Muang Thai, Filipina, Indone 
sia dan Burma: mulai dari permula 
an dimasukkan dlm. suatu SEATO: 
Kalangan Inggeris di 
lam pada 'tu berpendapat, bahwa 
situasi tidak akan hilang tanpa or 
ganisasi semat/am itu dan - menge 
mukakan seperti orang? di Inggeris 

“sendiri, bahwa pada waktu ini se 
baiknja diadakan perdagangan ' be 

,bas dan. terbuka dengan RRT. 
Di Singapura pemimpin? militer 

j Inggeris telah menjatakan setjara 
perseorangan menjokong pembentu-: 
kan suatu persekutuan militer Asia 
Tenggara tetapi dalam pada itu 
mempunjai sikap hati2 dan biasanja 
diam di muka umum. Mereka ber- 
pendapat bahwa dipandang dari, sw- 
dut politis adalah tidak tepat untuk 
sekarang ini mengadakan konperensi 
militer 5S negaar di Washington. 
Mereka berpendapat bahwa konpe- 
rensi militer lebih baik diadakan se: 
Susah Konperensi Djenewa. 
Kechawaaran akan koloniaisme 

dan kepertjajaan bahwa segala se 
| suatu akan mempunjai perkembaut 

  

  

  

|antara Indonesia, India, Burma dan 

Suatu 

kertas  hanja untuk menundjukkar 
dunia djika terdjadi sesuatu di Inds- 
nesia. : 5 

Perundingan militer 5 negara di 
Washington menarik banjak psrhas 
tian di India. Pemerintah India se- 
tjara resmi seperti diketahui bersi- 
kap menentang setiap blok pertaita 
nan di. Asia. ? 
Demikian UP. (Antara). 

. 

INDIA MENGUTJAPKAN 
SELAMAT Pt 

Berhubung dengan genap usia 
Presiden Sukarno 53 tahun pada 
tg. 6/6, atas nama pemerintah 
dan rakjat India Presiden India 
Dr. Rajendra Prasad mengutjap- 
kan-selamat kepada Presiden Su- 
karno dan mengharapkan kese- 
djahteraan bagi rakjat Indonesia. 
Utjapan selamat dinjatakan djuga 
oleh PM India Jawaharlal Nehru. 

“Dunia Pane 

& 

— MADJALAH Sovjet Uni ,,Ma- 
salah2 Sedjarah” jang baru sadja 
-diterima (Boris menabirkan, 
bahwa Akademi u Pengetahu- 

.. Sovjet Unie 

|2/6 tidak menghasilkan kesepaka 

Hongkong da! 

RI. Seorang pembesar Indonesia| 

Dipandang Dari Sudut | 

tai2 dan organisasi2 didaerah ini 

   
i han DPRD, karena da- 

lam Im't waktu jang diberikan 
“oleh Menteri Dalam Negeri (lima 
hari) harus didapatkan kesepaka- 
tan antara partai2 dan organisa- 
si2 tentang pelaksanaan vemili- 
ihan. Perundingan tsb. pada tel. 

tan jang dimaksudkan 'itu. 3 
|. Ketika sesudah rapat .terachir 
'Mongula hendak pulang I.k. djam 
2115, maka sewaktu ja membu- 
ka pintu otonja ia ditegur oleh 
seorang pemuda jang tak dikenal 
engan . Utjapan ,,selamat malam 
pak!”. Mongula jang memaling- 
kan mukanja kearah penesur itu 
untuk membalas salamnja se-ko- 
njong2 dipukul diantara matanja 
dengan batu sehingga dengan ber 
Tumuran darah djatuh pingsan di- 
tempat itu. , 

Sopir jang ada dalam oto, dan 
seorang jang mengikuti Mongula 
dari belakang mengantarkan ke- 
oto, lalu mengedjar sipemukul, be 
gitu pula polisi dan orang2 jang 
hadir, tapi mereka tak berhasil 
menangkapnja. 
“Dalam keadaan tak sadar Mongu 

la “diangkut kerumah - sakit di- 
|hana setelah diperiksa ternjata 
tulang “hidungnja patah. Hingga 
paginja keadaan masih sedemikian se 
hingga Residen Koordinator Tangki 
|lisan dan Komandan R.I. 24 tak di 
idjinkan menemuinja. Batu jang di 
pergunakan memukul ternjata sebe-/ 
sar genggaman sehingga diduga me 
mang telah sengadja dipilih untuk di 
pergunakan, dan ini menguatkan du 
gaan bahwa pemukulan sudah diniat 
kan dan diatur lebih dulu. Dalam 
hubungan. ini ada dugaan? kuat bah 

|wa jang melakukan adalah orang 
upahan pihak tertentu. 

Pemeriksaan sedang berlangsung, 

    

tapi pendjahatnja belum diketemu- 
kan. Sopir itu diperiksa, karena oto 

    

jang biasanja menunggu didepan tang 
|ga, waktu terdjadi pemukulan ditem 
Ipatkan djauh dari tempatnja biasa. 

(Katara SE EN 
Ny Sanu segan 

Inilah Ma 
— Gubernur Ba 

Keterangan? Lainnja: Nama ketjil : Machmoed — Kelahiran 
Ngadisurjan: Solo— Umur 54 Th. Dan Sudah 1 Tahun ,,Dudos| 
— Mempunjai Anak 6 — Orangnja Ketjil-Kurus Watak Se- 
derhana Dan Joviaal — Gemar Mistiek Dan Ketuhanan -.| 

Tidak Sembunji'kan Keanggotaannja P.N.I. : 
Keturunan Ningrat Sudah Tak Terlihat Padanja 

— Oleh: Agoes Soejoedi — 
SAJA .MANGUNNEGOR 0”, demikian djawabnja sambil mendjabat 

memperkenalkan diri. Tangannja 

narnja. menjimpang dari rentjana 

Kesan pertama ketika mengindjak 
kan beranda depan rumah : SEPI. 
Ja, sunji-sepi. Seperti rumah jang ba 
ru sadja ,,kepaten” 

ta, bahwa pada setahup jang lalu Ibu 
Mangunnegoro meninggal dunia, me 
ninggalkan 3 orang anak lelaki dan 
3 orang anak perempuan. Jang pa- 
ling besar perempuan berumur 16 ta 
hun sedang jang ketjil berumur 5 ta 
hun. Sampai saat kita datang, pak 
Mangun masih... dudo. 

Keturunan fiodal tetapi ti- 

dal-an. 
Terus terang sadja, beritawan tuan 

ini baru berkenalan untuk jang per 
tama kali. Pada mulanja saja bajang 
kan, orangnja itu namanja pakai 
.Negoro”, mestinja tubuhnja besar, 
paling sedikit gemuk-makmur seper 
ti lazimnja pangeran2 kuna di Sura 
karta. Sikapnja semustinja ,,angker”, 
bau bedak wangi dan rumahnja sa- 
ngat hebat. 

Semuanja itu keliru. Begitu perke 
nalan, saja ditempatkan  seoagai 
orang jang sudah kenal lama. Ia sa 
ngat collegiaal dan joviaal. Seperti 
sudah saja paparkan dimuka, ketika 
saja datang pak Mangun sedang me 
nerima 3 orang tamu. Antara lain 
ketua DPR Pati dan Bupati Pati. En 
toh, pak Mangun pakaiannja biasa. 
Hemdnja jang berlengan pendek, bu 
kan hemd jang indah. Barangkali ka | 
lau di Pasar Jaiek harga Rp. 35.— 

dan bersepatu tetapi tidak berkaos | 
Kaki ak 1 

Kesederhanaan manusia, se- 
lain bisa diukur dari pakaian, dju 
ga keadaan rumah. Rumah Pak 
Mangun di Pati memang besar. 
Tetapi,  perlengkapannja sangat 
sederhana. Pintu?nja tidak ada 
gordijnnja, medja korsinja mura- 
han sadja,- bikinan Djepara. Ini 
bukannja jang ukir-ukiran, tetapi 
jang biasa sadja. Dan tidak keli- 
hatan taplak medja......... 
“Masih ada lagi, hidangan buat 
tamu, selain teh manis ada djuga 
.njamikan”. Sekalipun masih ter 
masuk -hari Lebaran, .,njaraikan-   

   
rantjis Keanggotaannja - 

Mundur Sampai - | 
00... Separoh 
KEPADA PARA anggota Par- 

tai Komunis telah diserukan su- 
paja mereka bersikap lebih dalam | 
suasana persaudaraan terhadap 
"Partai Sosialis Perantjis. Seruan 

i diutjapkan pada hari Sabtu 
j--, waktu Kongres Partai Komu- 
'nis Perantjis melandjutkan perde- 

Sedjarah Naa Diostannja, Kongres telah memper- | 
Te - : | debatkan laporan oleh pemimpin- | 

"nja, Jacgues Duclos, dan mende- ' 
ngarkan tik2 d 
serekat buruh Pas de Calais. 
— "Menurut sekretaris gabungan 
tadi, kelemahan pekerdjaan massa- 
Partai Komunis Perantjis disebabkan 
karena kesalahan2 " dan idee2 anti- 
partai dari bekas sekretarisnja, Augus 
te Lecoeur.. Diminta supaja. dilaku-   (an Sovjet Uni sedang mengarang .buku Ea Pa Aa an pe Jan 

Tg an Sa Na 
2 . Menurut madjalah viet 
|fadi, karangan tadi akan membe- 
edi pendfoladan sedjarah dipan- 
dang dari sudut - Marxisme, dari 
zaman purbakala sampai zaman 
sekarang, dan akan memperkuat 
perdjoangan melawan apa jang di 
sebutnja ,,pemalsuan2  bordjuis”. 

Intervensi A, 
- DiIndo-China 

April Akan Dilakukan 
»WASHINGTON POST” hari 

Senin il. bertakan bahwa Ameri- 
ka Serikat dalam bulan April jang 
lalu sebenarnia hendak mengada- 
kan infervensi dalam perang Indo- 
China dengan pasukan udara jang 

berpangkalan di kapal induk, teta- 
0 renfjana ini kemudian d'urung- 
kan karena tidak disetudjui oleh 

Hnggeris. Menurut harian tadi pe- 
merintah Amerika telah menentu- 
kan tanggal 10 An inter- 
“ensi itu guna, menolong benteng 
D enbienphu jang mata tki sedang 
dkepung, tetapi pemer'ntah Ing- 

|geris telah menolak renfisna inter- 
vensi Amerika itu. dem'ken ha- 
rian Amer'ka tadi (Antara). 

KETERANGAN MENTERI LU- 
AR NEGERI Mr. Luns kepada A.P., 
bahwa pembubaran statuut Uni In- 

donesia — Belanda setjara integraal 

oleh Indonesia “akan melenjapkan 
dasar juridis bagi Indonesia guna me 

nuntut Irian Barat dgn. tidak diser- 
tai keterangan lebih landjut menge- 
nai kesediaan. Pemerintah . Belanda 
untuk berunding guna menjelesaikan 
pertikaian tentang Irian Barat me- 
nimbulkan reaksi “pada - Sarbupri 

| (anggota Sobsi) berupa pengumum- 
an statement jang antara"lain seba- 
gai berikut: Pemerintah Belanda de-   Jagan melalui perdjandjian-perdjan- 

Sebenarnja Pada Bulan. 

kan “sanksi2 terhadap Lecoeur jang 

setimpal dengan kesalahannja. Sekre 
taris Francois Billoux dalam laporan 

nja mengenai .. malasalah?2 pemuda 
mengatakan, bahwa perdjoangan se 
paja pemuda? Perantjis itu memihak 
kepada Komunisme, selalu -mendjad: 
tugas utama politik. Dalam keadaar 
seperti sekarang ini, perdjoangan te 
di mempunjai sifat jang istimewa. 
Dikatakannja bahwa organisasi2 pe-| 
muda Komunis Perantjis mendjadi sa 

| ngat lemah, karena Partai Komunis 
| tidak tjukup. memberi bantuan kepa 

da. organisasi2 tadi. 

Menurut angka2 resmi jang di- 
umumkan dalam kongres Partai Ko 
munis Perantjis di. Paris pada hari 
Sabtu maka partai tersebut dalam 
waktu 7 tahun belakangan ini kehila 

1 

ngan hampir separoh dari djumlah king 
anggotanja. 

Dalam kongres tersebut Marcel 
Serpin, seorang pemimpin partai ta 
di, mengemukakan bahwa Partai Ko: 
munis Perantjis sekarang mempunjai! 
506.535 orang pengikut. Ia berseru 
kepada 960 orang pemimpin partai 
tersebut jang berkumpul dalam kon- 
gres itu supaja diadakan usaha isti- 
mewa untuk memperbesar lagi djum 
lah anggota. Menurut angka2 resmi 
jang telah diumumkan dalam tahun 

|... .m & Inja” hanja. bescuit merk .,Du- 
X Spj 5 Dekat H| nia”, bukannja tjap 4 sinjo, made 

kritik2 dari ' gabungan : 

«in luar negeri. Rokoknja jang di- 
aan Totok. “kretek: tjam Tom- | 

Didalam. pertjakapannja ter- 
njata pak. Mangunnegoro orang 
Solo aseli. Kelahirannja di Ngadi- 
surjan Solo (dekat  Lodji Gan- 
drung). “pada tanggal 13 April 
1900. Djadi sampai sekarang usia 
nja sudah 54 tahun. 

.Machmud, adalah nama 
ketjilnja. 

Tuan tentunja ingin ' mengetahui 
djuga, siapa nama ketjilnja Guber- 
nur Djawa Tengah jang baru ini. Da 
lam hal ini jang bersangkutan tidak 
keberatan ketika ditanja. Dengan dje 
naka didjawabnja: nama saja ketika 
ketjil, adalah MACHMUD. 
Perobahan nama bagi orang So- 

lo (lebih2 jang termasuk abdi-dalem) 
itu djamak. Begitu djuga nama Mach 
mud jang sekarang ini bernama Ma- 
ngunnegoro.. Sebenarnja bukan ha- 
nja dua nama itu sadja, melainkan 
sudah berganti2 nama sekian kali. 

an hal ini nanti saja uraikan ber- 
sama dengan pengalaman pekerdja- 
annja. , 

»Prodjohapsoro”, tefapi ti 
dak ,,meradjai” para bida- 
dari . 

. Pada tahun 1920, pemuda 
Machmud lulus dari O.S.V.LA. 

Madiun. Kemudian bekerdja sela 

Charlie Chaplin: 
“RRT Diatas Djalan 

Jg : Benar 

: CHARLIE 'CHAPLIN, bin- 
tang pilm jang termashur itu, me- 
nerangkan kepada wartawan 
»Hsin Hua” “di Djenewa, bahwa 

RRT berada diatas djalan jang 
benar, demikian siaran radio Pe- 

Saga kaga 

  

“Dalam  pertjakapan dengan 
wartawan itu, Chaplin Sa Uas 
tinggal di satu tempat 60 mil dari 
“Djenewa telah menjatakan djuga' 
-rasa menjesalnja bahwa beberapa 
negeri masih tidak mau menga- 
kui perobahan2 jang terdjadi di. 
Tiongkok. 

Disamping itu Chaplin menundjuk 
kan djuga perhatian atas pilm2 jang 
dibuat di RRT dan mengandjurkan 
supaja negara2 mengadakan tukar-   1947 oleh Partai Komunis Perantjis 

maka djumlah anggota dalam tahun 
itu ialah 907.785 orang, dan djum- 
lah ini dalam tahun 1948 turun men 
djadi 789.459 orang dan dalam ta 
hun. berikutnja turun lagi mendjadi 
786.855 .orang. (Antara). 

djian jang mendjamin hak2 istime- 
wa bagi kaum modal monopoli Be- 
landa handak melandjutkan exploita 
si kolonialnja ditanah air kita. Bagi 
kaum perkebunan maksud itu berar 
ti akan memperlambat lenjapnja per 
aturan2 kolonial diperusahaan2 per 
kebunan dan menghalang-halangi ke 
naikan tingkat hidup kaum buruh 
perkebunan. 

Dengan dipertahankannja lebih Ia 
ma lagi Indonesia — Belanda jang 

merupakan salah satu hal terpokok 
dari perdjandjian KMB berarti le- 
bih lama lagi Pemerfntah Belanda   

menukar pilm sbg. sumbangan utk. 
perdamaian dunia. Achirnja- dikata- 
kan oleh Chaplin, bahwa. tuntutan 
perdamaian dari - Timur dan Barat 
adalah satu langkah kedjurusan jang 
benar, demikian wartawan ,Hsin 

  

las menghias kulit jang kuning ke merah-m€rahan. 
kalipun belum putih mengkilat seperti 
sudah menundjukkan usiapja jang lebih 

. Kemudian ternja ' 

dak ,,krandjingan” kefeo- 

  

“@1n TA A 

ketjil, sesuai den 

» 
dari setengah 

jang sedang ketamuan. 

  

ruj|Djawa- Tengah 

an badannja jang kurus, urat2nja tampak dje- 
tambutni: jang hampir putih semua 'itu — se- prof. Sardjito presiden Uni versiteit »Gadjahmadha”, namun 

elu aed, Lu Ea dengan beberapa rekan warta- wan mentjoba menemui dirumah kediamannja di Pati pada hari Sabtu djam 3,39 siang: Ini sebe- afjoha: menensuk: dirut semula, sebab dimaksudkan ingi berdjumpa an hangun ti- 
dur. siang. Sebab biasanja orang mesti tidur siang, apa lagi pada- hari Sabtu, hari setengah kanto- 
ran, Bahkan ketika kita datang kerumahnja, disana : 

g sedang ada tamu 3 orang lain, sehingga: kita 
merupakan mertamu pada orang 

  

  

Pa 

— MANGUNNAGORO — 
ku AIB dikantor Agrarische Za- 
ken Surakarta.  Selandjutnja di- 
pindah ke kantor A.R. Klaten 
ujuga sebagai AIB. Tahun 1924 
AIB fungerend mantri Veldpolitie 
dikota Surakarta. 

Tahun itu djuga pindah diker- 
djakan pada Zeltbestuur, mendja 
di mantri polisi  onderdistrik 
Ngrompol (Sragen). dan namanja 
diganti mendjadi “Tjitrokusumo. Se- 
sudah Sunan Ke-X wafat, 
namanja diganti mendjadi Prodjo 
hapsoro. Nama Prodjohapsoro da 
lam bahasa Djawa ini, kalau di- 
salin setjara merdeka dalam baha 
sa Indonesia mendjadi ,,Radja Bi- 
dadari”. Tetapi ternjata pekerdja- 
annja tidak lantas ,,meradjai bida- 
dari”, melainkan pada ' tahun 
1925 oleh Zelfbestuur dikirim ke 
Bestuurschool Djakarta. 

Tahun 1928 kembali ke Solo dan 
dikerdjakan selaku Ass. Wedono 

Ngemplak (Bojolali), kemudian kem 
bali lagi ke Sragen. Tahun.1932 men 
djadi. Wedono  Sukohardjo, tahun 
1940 dipindahkan ke Gondhangwina 
ngun. Tahun 1944 diangkat mendja- 

di Bupati Anom (Patih) Sragen) jang 
ketika itu Bupatinja Mr. Wongsone 
goro. Pada waktu diangkat iendja- 
di Bupati Anom ini, nama Prodjohap 
soro diganti mendjadi Mangunnego 
ro. 
Apa 'gelar?nja? Tanja kita. Pak 

Mangun mengatakan, gelar memang 
diberi. Tetapi buat sekarang toh su 
dah tidak perlu lagi. Tjukup sdr. tu- 
lis Mangunnegoro, titik. 

Dipilih djadi 
Sragen. 

Djaman revolusi jang disam- 
bung dengan “apa jang disebut 
»revolusi - Swapradja”, segenap 
pemerintahar didaerah Surakarta 
(1946) mengalami perobahan. Bu 
pati2 dihapuskan. - Pemerintahan 
kabupaten dipimpin oleh Dewaa 
Pemerintah. Dalam peristiwa ini, 
Mangunnegoro dipilih oleh suara 
terbanjak mendjadi Ketua Dewan 
Pemerintahan Sragen. Kemudian 
dipilih djuga mendjadi ketua KNI 
daerah. 

Setelah pemerintah pusat me- 
ngadakan peraturan dan peme- 
rintah mengangkat Mr. Iskag Tjo 
krohadisuryo selaku residen Su- 
rakarta, maka Mangunnegoro di- 
angkat mendjadi Bupati Sragen. 

Selama clash kedua, Mangunnego- 
ro turut bergerilja. Sesudah pengaku 
dn kedaulatan, maka Mangunnegoro 
diangkat mendjadi residen. Tetapi 
dia minta mendjadi residen jang di- 
perbantukan. Oleh Menteri Dalam 
Negeri, pak Mangun diangkat men 
djadi residen jg. diperbantukan pada 
Gubernur. Djawa Tengah dengan di 
kerdjakan di Pati...... 

Tetapi 5. bulan kemudian, datang 
surat penetapan, bahwa Mangunne- 
goro ditetapkan sebagai Residen Pa- 
ti. 

ketua KNI 

Ketuhanan, soal jang pa- 
ling diutamakan. 

Sekalipun dalam pertjakapan- 
nja sangat djenaka, tetapi dilihat 
dari raut 'mukanja sudah bisa 
memberikan kesan, bahwa pak 
Mangunnegoro termasuk orang 
jang suka memikirkan soal2 Mys- 
'uek. Ketika ditanja pak Mangun 
'menjatakan, bahwa soa!2 Ketu- 
hanan memang jang paling ba- 
njak - diperhatikan. Dia banjak 
membatja buku2 soal Ketuhanan. 

Ketika ditanja apa pesahannia 
in MG penduduk Djawa Tengah 
ak Mangunnegoro "mendjawab: 
oal ini, saja berpendapat seperti 

tiap2 pegawai negeri jang sadar 
akan darmanja. Makanja meng- 
harapkan agar tiap2 orang berusa 
ha mentjapai kebahagiaan nega- 
ra dan bangsanja. 

Sementara “itu wartawan tuan 
bertanja: - Satu 'pertanjaan lagi, 
tetapi andaikata pak Gubernur 
keberatan untuk mendjbwab, kali 
ini boleh sadja didjawab ,,no   Hua” tadi. (Antara). 

ta. Pengalaman selama 5 tahun ini 
memberi peladjaran kepada kita, bah 
wa dengan memakai politik export 
jang dikuasai oleh kaum modal mo 
nopoli Belanda, negara kita terus 
menerus mengalami krisis ekonomi, 
sebab harga bahan2 mentah hasil 
perkebunan selalu merosot day men 
dapat tekanan, sehingga ' mengura- 
ngi penghasilan negara dan mengaki 
batkan lebih kedjamnja penindasan2 
terhadap kaum buruh perkebunan, 
sepert! tekanan kenaikan upah ka- 
um buruh, antjaman pemetjatan se- 
tjara besar2an karena perobahan per 
aturan kerdja dan penutupan perkebu   . menguasai politik export negara ki- nan2, pengurangan djaminan sosial 

. 
£ 

comment”. Terang-nja saja ingin 
mengetahui — hal ini ' djustru 

Sikap SarbupriTentang Pembubaran Uni Indonesia-Bld 
dan memperbanjak sistim kerdja bo- 
rongan. 

Penghapusan Unie Indonesia — Be 
landa setjara unilateral dan menggan 
tinja dengan suatu perdjandjian inter 

nasional biasa jang saling, mengun- 
tuangkan dan meniadakan hak2 istime 
wa modal monopoli. Belanda, akan 
membuka kemungkinan2 besar utk 
meninggikan tingkat hidup kaum bu 

'ruh dan rakjat umumnja. Djadi Pe 
merintah akan bisa - membuktikan 

| kepada kaum buruh dan rakjat ten- 
| tang kesanggupan dalam melaksana 
| kan programnja, berbeda sekali de: 
ngan Pemerintah2 jang lampau. (An 
tara), Ya Geni Sa abi Kakbah 

maka. 

  

unnagoro 

Bekas2   

tangan. (pada waktu 

umumnja hampir semua ' orang: 
ingin mengetahui, tapi ada kala- 
nja orang tidak mau mengatakan 
— jakni, pak Mangunnegoro tu- | 
rut partai apa? 

Saja anggauta P.N.I.-. Demiki- 
an djawabnja dengan terus. terang 
dan tegas, dan terus menjambung 
bertanja: Lho, apa “ada orang ti- 
dak mau  menundjukkan partai- 
nja? Kenapa to? 

Itulah pak  Mangunnegoro, jang 
mulai tanggal I Djuni 1954 oleh pe 
merintah pusat diangkat mendjadi 
Gubernur Djawa Tengah. Surat pe 
netapannja diterima dari Djakarta, 
diantarkan oleh koerier pada hari Se 
nin tanggal 31 Mei 1954. 

Kesan saja jang pertama adalah, 
bahwa Pak Mangunnegoro termasuk Ff 
Orang jang sederhana. Memang be 
nar, pak Mangun keturunan kaum 

niagrat. Tetapi tidak ,,krandjingan” 
xe-feodaian. Ini saja djelaskan, djus 
tru setjara kebetulan, penulis ini ba 
njak djuga bergaul dengan orang2 
feodal, keturunan radja2 jang terde- 
kat. Tetapi sebagian daripada mere 
ka ada jang tidak mengchajalkan ke 
adaan 50 tahun jang silam dan pak 
Rfangunnegoro termasuk dalam golo 
ngan ini. 

Dengan demikian, rasa berat bagi 
sementara ,,kalangan” di, Semarang 

  

  

KomidESisih 

Dirumah Sakit 

Gadjah Mada' 

DIRUMAH SAKIT ,Ga-” 
djah Mada” Jogjakarta telah 
dirawat  baji wanita kembar 
Siam masing2 ' bernama Sal- 
bijah “dan Naptijah. - Umur 
mereka sekarang sudah 1 ta- 
hun dan tetap dalam keadaan 
sehat... Menurut keterangan, 
bagian dubur (anus)  hanja 
satu, disebabkan oleh tulang 
kedudukannia “as sacrum) 
mendjadi satu tetapi kelamin- 

as nja terdapat dua. Tidak di- 
sebutkan anak siapa baji kem- 
bar demperitu dan ada tidak- $ 
nja usaha jang berwadji5 di- 
sand untuk memisahkannya. 

      
  

IUSA Akan 4 la- 
mi Krisis Eko- 

mnomi?    

  

Disebabkan Oleh Over: 
Productie” 

AMERIKA SERIKAT kini se- 
dang menghadapi suatu krisis eko 
nomi jang disebabkan oleh terla- 
lu banjak produksi, demikian di- 
terangkan oleh seorang ahli eko- 
nomi Sovjet jang “kenamaan, A. 
Varga, dalam sebuah karangan 
dalam madjalah ",,New Times”, 
seperti disiarkan oleh kantor be- 
rita TASS hari Sabtu. Varga me- 
negaskan, bahwa para ahli Ame- 
'yika adalah salah kalau berpenda- 
pat bahwa merosotnja produksi 
dewasa ini hanja untuk sementa- 
ra sadja. 

Untuk. menjokong ' ini, Varga 
menjatakan “(1) persediaan ba- 
rang2 hanja berkurang sangat se- 
dikit, (2) pendjualan telah mero- 
sot banjak dibanding dengan be- 
sarnja persediaan barang tersebut 
dan (3) order kepada industri 
Amerika adalah berkurang 4 bil- 
jun dollar lebih dalam bulan Dja- 
nuari tahun ini dibanding dengan   

dengan ditinggalkannja pak Budiono 
jang sabar, lembah-manah dan bisa 
ngemong itu, — althans kalau kala 

ngan itu benar2 menempatkan diri 
pada perhitungan jang menomor-satu 

kan kepentingan umum — nistjaja de 
ngan diganti pak Mangunnegoro bo! 
leh dikataka, sudah tepat. 

Sejogjanja kita harus memberi ke 
sempatan kepada Gubernur jang ba 
ru untuk melakukan darmanja itu. 

Djanuari 1953. Krisis itu, menu- 
rut YVarga, akan mengakibatkan 
politik dalam negeri Amerika 
akan djadi lebih reaksioner, se- 
dangkan politik luar negerinja 
akan djadi . lebih agressif. Selan- 
djutnja dikatakan, bahwa krisis 
ekonomi itu akan melemahkan 
posisi internasional Amerika Se- 
rikat dan dunia akan menderita 
diuga karenanja, demikian Varga. 
(Antara) 

  

Sarcophagus Firaun . 
Zaman 4700 Tahun Jl. 
Diketemukan Oleh Seorang Serdjana Mesir— Pe- 
nemuan Jang Lebih Penting Dari Penemuan 

Makam Tut-Ankh-Amen 
DR. ZAKARIA GONEIM, 

masjhur mengenai zaman purbak 
kan sebuah ruang makam fi'aun 
gara, 15 mil sebelah tenggara Kai 
letaknja didalam Piramide Bertin 
tahun jl.) Dr. Goneim menemuk 
dari batu) jang dibuat dari batu 
tengah djernih, halus, berwarna 
nja, didalam sarkofagus tadi terd 
belum dikenal, mungkin dari Di 

Dr. Zakaria Goneim, kepala di 
nas pemelihara barang2 purbaka- 
la Mesir dan pemimpin pekerdja- 
an penggalian tadi, menerangkan 
bahwa penemuannja tadi dipan- 
dang dari sudut sedjarah dan ar- 
cheologi lebih penting lagi, dari- 
pada penemuan makam Firaun 
Tut-Ankh-Amen di ,,Lembah Ra- 
dja2” dekat Luxor” (Luksur) di 
Mesir Ulu.. Penemuan baru ini 
mengenai zaman jang lebih kuna 
lagi dalam sedjarah Mesir, dari- 
pada zaman  Tut-Ankh-Amen. 
Diterangkannja bahwa bersama2 
pekerdja2nja ia menggali puing2 
didalam piramida, achirnja mene- 
mukan ruangan makan tadi. Dr. 
Goneim merangkak kedalam rua- 
an tsb, dan apa jang segera di: 

lihatnja disinar obor ialah sarko- 
fagus tadi, berkilau-kilauan se- 
perti emas. Sarkofagus tadi dike- 
lilingi bermatjam2 benda keradja- 
an. Siapa nama fir'aun jang mum 
minja diletakkan didalamnja, Dr. 
Been belum dapat menerang- 
an. 
Menurut dugaannja, firaun tadi 

berasal dari Dinasti ke-3 dan salah 
seorang fir'aun jang menggantikan 
Firaun Zoser. Zoser adalah penegak 

Dinasti ke-3, jang mendirikan pira 
mida bertingkat jang sudah selesai 
sama sekali, jang berdiri didekat pi 
ramida firaun jang belum dikenal 
In, 

Perlu diterangkan bahwa pirami- 
da tempat pemakaman Fir'aun jang 
belum dikenal tadi tidak selesai pem 
buatannja. Firaun jang, mengganti- 
kan Zoser adalah saudaranja,  Sa- 
makht, jang sedjauh ' pengetahuan 
orang mengenai sedjarah Mesir ku- 
na tak lama memegang tampuk peme 
merintahan: ia meninggal kira2 da- 

lam tahun 2750 sebelum Masehi. 
Mungkin inilah sebabnja maka pira 
mida jg. didirikan oleh Samakht itu 
tidak sampai selesai. 

Gudang2 penuh dgn. wa- 
risan kebudajaan kuna. 

Dr. Goneim menerangkan bahwa 
gudang2 dan beranda2 jang dikete- 
mukan didalam piramide tak selesai 
tadi, muat 'beribu-ribu buah tempat 
bunga, piring, mangkok dil. Dikete 
mukan pula tulang2 dan tanduk2 bi 
natang2 jang telah dikorbankan, ser 
ta kira2 50 helai papyrus jang muat 
tulisan2 kuna, djimat-djimat dan la- 
in2nja, Piramide Goneim tadi uku- 
ran alasnja 130 yards persegi, tinggi 
nja kira2 749 yard. Didalamnja su 
dah diketemukan 120 gudang, ruang, 
an2 tempat berkorban, ruangan2 ku 
buran. 

Dr. Goneim menemukan sar- 
kofagus tadi malam Djum'at j.l. 
Hari Djum'at 80 orang Bekerdin 
giat menjingkirkan puing2, supa- 
B dapat dilakukan upatjara pem- 
ukaan sarkofagus tadi setjara 

resmi, sesudah ampir 3 tahun 
lamanja Dr. Goneim melakukan 
pekerdjaan penggalian2 didalam   piramida tadi. Makam Tut-Ankh-| b 
Amen jang diketemukan dalam 
tahun 1925 itu muat mummi fil- 

(perhiasan 

sardjana bangsa Mesir jang ter- 
ala.tanah airnja, telah menemu- : 
didalam “piramide -besar di Sag-.. 

ro. Didalam ruangan makam jang 
gkat tadi (didirikan kira2 4700 
an sebuah sarkofagus. (petimati 
alabaster (albast, batu marmar se. 
putih bersih). Menurut dugaan- 
apat mummi seorang firaun jang 
nasti ke-tiga. 

£ . '“Peh Tjoen 
Tuan Bisa,.Dirikan” Te- 
lor Tiap Hari Peh Tjoen 
Pada Djam 12 Siane..... 

. KEMBALI PESTA Peh Tjoen 
jang berlangsung "pada hari Sab- 
tu di Djuwana oleh masjarakat 
Tionghoa telah dilangsungkan de 
ngan pesta air dengan perlomba- 
an2 perahu  dsb-nja. Pengun- 
djung perajaan Peh Tjoen ini bu- 
kan sadja dari Semarang, melain- 
kan kita lihat banjak orang9 
Tionghoa jang mendatang dari Su 
rabaja, Madiun dan lain? tempati 
lagi. Sedjak pagi2 benar, disungai ' 
Djuwana sudah penuh gengan pe 
rahu2 jang dihias. Disamping itu £ 
semua, orang2 Tionghoa jang ti- 
dak pergi kesungai, dirumah? ba- 
njak jang kita Tihat menjediakan 
kuwih2 jang  bentuknja seperti 
pyramide. 

Air pasang jg paling keras 
. dan telor RA berdiri. 

...Menurut kepertjajaan orang Tiong 
hoa, tiap2 hari lima bulan lima Go 
Gwee, maka air pasang adalah jang 
paling tinggi. Dan soal ini dihubu g 
kun dengan tjerita2 Tionghoa kung 
untuk merajakan hari Pehtj sen. 
Disampingnja itu, dari beberapa 

kalangan kita mendapat keterangan, 
uap2 hari Peh Tjoen, jaitu Go Gwee 
Tihwee Go," tepat pada djam 12 
siang, tiap2 orang bisa mendirikan te 
lor dan djika tangan dilepaskap te- 
lor itu akan berdiri tegak !! 

Kedjadian demikian sudah banjak 
orang .mentjoba. Tetapi kami sendi 
ri belum pernah membuktikan, Pa- 
da Peh: Tjoen tahun jad soal aneh 
ini akan kami tjoba, dan mungkin 
pembatja2 Pun, ingin membuktikan, 

PENANGKAPAN DI GUATE- 
MALA. 

  

A.F.P. mengabarkan dari Guate- 
mala City, bahwa pemimpin anti-ko 
munis Gabriel Martine del Rosa te- 
lah ditangkap pada malam Kemis, 
sedangkan sedfumlah orang lainnja 
mentjari . perlindungan dikedutaan 
Ecuador diibu-kota Guatemala. Sebe 
lum dilakukan penangkapan  terse- 
but, pemerintah Guatemala meng- 
umumkan diketemukannja bukti2 ten 
tang adanja suatu komplotan anti- 
pemerintah jang tersusun baik “di 
Guatemala, Diantara orang2. jang 
ntinta perlindungan dikedutaan Ecua 
dor terdapat Rodolfo Rewoldf, pe 
numpin “umum sebuah madjallah . 
nungguan jang berhaluan anti-komus 
nis. 

  

18 tahun.  Didalamnja diketemu- 
kan barang2 dari emas, barang2 

rhi: dan hasil2 kesenian 
lainnja,” dalam djumlah2 Sangat 
esar.  Mummi "ditutupi dengan 

kedok emas, dihiasi dengan lapis- 
lazuli, turguoise, “obsidian dan 

  

  'aun jang “meninggal dalam usia 

' 

  

cornelian, 
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' MULAI 1 DIAM 
"SEMARANG 
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XI XI Pandu Islam '- 
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XI Garnizoen 
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lisejaja sampai an 
rambut Tuan tetap rapi 
an menarik. Lagi pula 

- Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

| sak lekat. 

   

  

Dengan hormat 
Sa ja Jang bertanda tangan dibawah 

ini Sud jong Pena aa pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY N.V. Pontianak. 

Canda sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 
tidak sembuh djuga. 

| Maka setelah saja mentjobakan obat 
Intang Tudjuh kiranja sangat baik se- 

: 5 sm penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun 'sembuh'sama sekali. 

  

   

  
    

« SN NE BEN Dn aa . Sa an aa mna 

  

    
  

: Pena / kuliah2 d 

kum/ Ekonomi. 
xx 

Nag dari Tata-Usaha. 

Taha Dari Semua 
“Obat Kuat jaitu: 

ajakit, seperti: 

tjur, sering marah-marah, kepala: pu 
kaki tangan dingin, sering” sesemutan, 

Djuga ada sedia lain-lai 
Pil Gambira Istimewa buat laki-laki 

M:niak Tangkur adjaib buat laki-laki 

dan kekolotan 
Puder bikin hitam rambut tanggung ti 
Obat bikin hilang rambut . K 

snoooooooo.yo. 
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AN hh 

Miniak bikin rambut pandjang dan 

Ytat kentjing nanah, darah . 

      

   
   
     

   

. :a! “nurul Indonesia. . 
“ GEN - AGEN : 
t | #5 

£ 2 marang: Toko Obat Shanghai, Pasar 
"& Aloon-aloon 15, Kudus, 

f Ant longan: Zindabad House, Nonongan- 
ani 

Hi Eni 5 

aulk “An Tong, Pefjinan 81, Jogja: Toko 
ai : Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petji 
EP Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat 

Dn Tek Tong, Dji. Karanggetas 2 
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Semarang.             

  

      

  

« 1 Bentak ena badan saja sehat kembali se- 
g per a . - -- 2 . “: -. . .. 8 

He Dari itu saja pudjikan sekali lagi, bahwa obat SEAL . 

tjap “BINTANG TUDJUH" sangat baik sekali. Dan tak MAU BELI 
: kasih Padanya» untuk mengutjapkan ribuan Sa Mang langsung dari pendjual 
: : AUTO jang dalam keadaan baik 

(bukan Taxi) 
: FIAT 1950/1951 atau 
Sipengirim: HILLMAN 1951/1952. 

' Sudjono Pp da: “ d/a GEO.WEHRY & Co., N.V. Pe Ne 
9 PONTIANAK.- K.B. GENDINGAN 14 SEMARANG Mk nian. 

DJL. PASAR LEGI 96 Telf. 168 
£ 5, SOLO. 

se am MINI 

City Concern Cinemas TN 
- Ia : z 

L U-& benua Succes diperpandjang 1 Malam. Berhubung SUCCES jang "luar #gINI MALAM PREMIERE BESAR! 

5.00 - 7.00 - 9.00 INI MALAM PENGHABISAN (a. 17 #ah) biasa, terpaksa diperpandjangkan! J8G RI S 5,00 7.00 9.00(17 th.) 
DIRK BOGARDE — MAI ZETTERLING — PHILIP FRIEND 

,DESPERATE MOMENT” 

BERUANG DAY” Pee sea 
Dembaka di Berlin — Kota Berlin di dzaman sekarang jang diawasi 

aa . Mata Dunia ! Penuh Sensatie ! Gempar ! 

BESOK "MALAM —— Film Halia jang Istimewa dan bisa merebut 

  

   
   

PREMIERE : Prijs No. 1 di Film-Festival di Cannes ! 

On ar PRI AT THE FIM FESTIVALIN CANNGS: 
LUX SERAND PRXDE LA CRITIOUE INTERNATIONALE 

: 5.00 - 7.00 -9.00 6 

K engjihun 
di Milan 

h Sensatie ! tik 
  

  

Pen SI CHECMI DAME” Tiunetaoe koor 
Pn AA 

DiSTRMBUTED BY R.     
x 

RADIO PICTURES INC 
- 

   

   

, 1 ea MALAM DITEKUSKAN 
RA” 5.00-7.00 3.00 

Mela Kan Sate 
KIKUBHAI B.DESAI OP 2 gta 2 

h Or ain UD 
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Pa   
Pen : EN »PUTRANJA ALLADIN” 

: Bp db Film India Istimewa dengan Tjerita 
Penuh Aktie dan Sensatie ! "1 dari 1001 Malam. 

INDRA IN " ” PENG SAN | KOYAI 

5.00 - 7.00 - 9.00 Tn UT tab) 5,30 - 7.30 - 9.30 
R. A. TITIEN SUMARNI — ROOSTIJATI — CHATIR HARRO 
.— S. PONIMAN — KUNTIUNG — KARTINI HAMZAH 

KONDE TJIYODA 
Besok malam sROYA L” mulai djam 5.00 -7.00 - 9.00. 

Besok malam MARIAM — SA' ADIAH — “MHD., HAMID — 
sSROXY” 5759  OMAR ROJIK - MARIANI - SITI Tg. PERAK 

2 d #KERNA KAU" metikar dan Mengharukan? 

INI MALAM 
D.'M. B. 

      

    

  

        

   

    

   

   

  

  

  

  

    

   
    
    

    

   

Telah MG M3 DAZZLING | BESOK MALAM BERBARENG: 
Masuk “4 Co Tecmmicoror (E.ORTON” 5.00-7.00-900 

2e Week a SPECTACLE ' 

REX Sihudon 
4.45 7.00 DOLLAR : 

9.15 Ag 3 
(13th) BAERMAID 

KG 

$ 
1 Siti £ ter WICLOk 3 

Wttans BIMURE | Tg 
Diapre DAVID | 

PENGEON - BRIAN sowa crp0 Ust 
     

  

DAS 
AND 
NIGHTS 

PARADISE di AIR jg. HEBAT !! ! Il 
  

   . Ini malam d.m.b. 'h 
Djagalan 5.00 7.00 9.00 (seg. um) 

Film Dokumenter R.R.T. jang 
» pertama dalam BERWARNA! 

Pekan Olah-Raga 
Angkatan Perang R. R. T.“| 

Menggambarkan gerakan ke-olah 
ragaan dan kebudajaan dari Yenzara| 

Rakjat Tiongkok tgl. 1/8-52! | 

FM Aptene parmeu | 
LAMAS DAHI-MEDINA, 
ML 

      

  

RICHARO LINDA 

CONTE - CHRISTIAN 

      ga has angan Sa ina 
A Paramount Picture $ 

      
   
   

  

  

pa film COLUMBIA jg. RAK- 
j SASA mengisahkan tentang tammat- 
'nja Negara BABYLON dalam detik 

I penghabisan jang penuh BERHIKA- 

  

BK) ba sKotak.pos a—Jogjakarta 

(0 telijk) untuk SMP/SMA bgn. A/B/C dan faculteit Hu- 

Keterangan lengkap (prospectus) masing2 sekolah, bisa | 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe 
Buah Pinggang, Djantung, Urat (BRAIN), 

mah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambab darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be 
Yerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

| 1909 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20-—. 

Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan . 

Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, Panen 

Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf 'Oxzeem |... 

| Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ............ 
Obat kentjang manis ........ocoocoroco Benua EN aan at angan 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu SPA 

...co.c.. 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1086. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Jbai-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA d 

enakan Stores, Pontjol 53, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se 

oko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka: 

srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja 
“ kariay Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Ka Toko Obat Tel 

Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, 

Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong 
Lil. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 

“|| — Warung 3 : 
k akan Maa as beli ata Toko? Obat diseluruh Indonesia. 

  

    

  

       

     
    

  

   
   

  

   

  

    

    

     

  

Lag 2 th so : aan Wempang): : i (Malang) “Semarang) 

3 | a orrespondence University M Memperdalem : 
8x SRIWIDJAJA " ejaan 

Suami-Istri 

ikirimkan dengan tertulis (schrif- 

VIRANOL 
Sjaraf Otak 

sing, entjok, linu-linu, muka putjet. 
mata kurang terang, penjakit pikirar 

in Obat jang mandjur. 
Sea Pa en RP kta 

25,— 
10.— @..cooro.oococooroc.ococm0.om—# 

10.— | 
10.— 
10.— | 

. 10— 
10.— | 
50-— 
50.— | 
25.— 
25. — 

Mena na Rp. Tg Keran 
idak luntur 2 Ar Sena 

pemuka Na aka Aas 
....o.. 

...w.o.. soncvorgonasnennnarenoe0a 

sn.ocooooo.cocoooco.croooomo... 

Djohar 42, Semarang, Toko Happy. 

No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 

Obat Thay An Tjon, Petjinan 66 

inan 75, Jogja: Toko Obat Hok An 
Berlin, “Pi. Pesuketan 77, Tjirebon 

Tjirebon, Toko Obai 
t7 Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoer 

Terutama b 

rumah tangga. 
Kepada Tuan2 dan Njonj     

  

SEDIA DAN MENERIMA PESANAN : 

Kaleng Minjak — Biscuit dan Permen 

Perusahaan Kaleng 

INDONESIA" 
sg telat 

Perusahaan : 
Kantor: 

SOROGENEN 34. 
WARUNGPELEM 73. 
SURAKARTA.   

              

   

    
    
   

    

  

        

    

          

agai kaum wanita kami nasehatkan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 

BLETS bila ingin tetap tjantik dan 
Muka putjat. Dada kempes. 
suda dan belum. Ta” napsu. 

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

a42 kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, 

lah Model Kardus dan Tjap GO LES. 

Agen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang / ENG TAY HO 

  
  

Se SL SL TS LL EL TL TEL L L NS E  K Ta LK 

2 Obat KolesomMerk ,,FIE MIN” 
jawa tjap TUAN dan NJONJA) 

Untuk orang Lelaki Prampuan Tua dan Muda, 

ini Anggur Kolesom merk ,,Fie Min” terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 

segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat gandakan kekuatan dan kesehatan badan, 

Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 

pun muda jang napsu birahinja kurang kuat, 

terutama bagi orang muda jang belum menikah 

djika merasa gegindjelnja lemah karena sering 

rupa2 penjakit seperti: tak napsu makan, zenuw 

lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 ken- 

tjing, pinggang pegal, sakit nier, mata berku- 

“nang2, kuping berbunji, badan selalu tjapai, 
sering mengeluarkan air manik, kurang darah, 

: sakit rheumatiek dan lain-lainnja. 
Untuk Prampuan jang badannja selalu kurang segar, tak suka 

makan, datang bulan tidak tentu, lama tidak dapat hamil, perana- 

kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering ke- 
pala pung, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

PUSAT PENDJUAL : 

Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG” 
GANG WARUNG No. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG 

Agen Djawa-Timur : N. V. TJIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja. 
Agen Djakarta : TOKO ,,GIE HOAT HO” Pasar Tjikini No. 1 K 
Agen Depok : TOKO ,,HAP HIN” Djalan Parung 2. 
SA LL TA TM AA TA TE A2 A2 2 AL TU LA 

  

  

  

      

  

SEGERA 
DATANG ! 

Akan datang : Ih 
JOHN BARRYMORE,IR 

STHUNDERBIRDS" 

  

5 Pen ! 

| Ini malam pengab.: 
5.00 7.00 9.00 (47 th.) 

: Gary Cooper Te Mari Aldon 

| DISTANT DRUMSS (color) 

: 

Bantulah P. M. I. 
SE 

ee AS SOON AS JIM AND ELLEN REACH. THE: ALMA MIA! HERE 
(OTHER SIDE OF THE GORGE, CHILI, WE'LL COMES SENOR 

HEAVE THIS LINE TO THEM WITH THE KINECAID, AB 
” SLINGSKOT/ oy! 
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VITTORIO GASMAN — GLORIA GRAHAM 

(Wolf Of Sila) (Great Show on Earths) 

The Glass Wall” 
Film Action dari Columbia. 

  

  

VAUBER VANIELS ELECTRIFIED 
OUR TELEGRAPH WIKE, THEN 
DRAGGEV IT AWAY, VOWN IN THE 
GORGE! THE LAST TIME WE SAW 
YON, HE WAS YOUR PRISONER/ 

START EKPLAINING! 

WHAT'S TH IDEA OF PULLIN' A GUN, 
ON ME, KOGERSZ en 

WAS FRIENBS / 

  

  
  

-— Segera, setelah Jim dan Ellen mentjapai sebelah lain dari djurang 
itu, Chili, kita akan lemparkan kawat ini kepadanja dengan pelinteng. 

— Kurangadjar, Tuan Kincaid datang kemari, ' Roy! & 

  

ROY ROGERS S1.          
   

  

— Apakah maksudmu mengarah- 
kan sendjata kepada saja, Rogers? 
Saja rasa, kita adalah kawan. 

— Dauber Daniels memberi 
aliran listrik pada “kawat tele- 
grap kita, lalu ditariknja keba- 
wah dalam djurang. Pada achir2 
Iri, waktu saja telah berdjumpa 
engkau, dia adalah tawananmu. 

Tjoba, djelaskan sekarang! 

plesiran dengan prampuan, hingga menimbulkan: 

/ 

  

  

GOLES Kidneying Tahletatr 
Mera 

'GOLES. Sistering Tablets 

Terbikin ia dikerdjakan oleh ahliz obat 

terkenal mempergunakan bahan2 anggota tijam- 

puran terpilih dan golongan Klas I, oleh berba- 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di. Eropa 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID. 

NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan? 

anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

kit buah pinggang. Oleh Laboratorium pusat - di 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe- 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 

sehatan. 

  

   

Obat? GOLES menolong menusia dari pe- 

njakit segala matjam: Kurang darah. Pinggang 

pegal. Kepala pusing. Ta? bernapsu makan. Ram 

but rontok. Mata lamur dan lain”-nja. Berbagai 

orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 

makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

untuk menambah tenaga dan supaja sehat dan 

kuat. 
   

   

muda, djuga menolong wanita: 
Darah kurang. Berkotoran ta” tjotjok. Berbulan perut sakit - 
Suka marah dan lain2-nja. 

perhatikan- 

— Pekodjan 101 Semarang. 

!NGO HOK TONG — Gs. Pinggir 1 ”   
MESESESSSSNSN EEAE Ta» 

P. T. Pelajaran Nasional Indonesia 

(PELNI) 
Perwakilan Semarang 

Mengutjapkan Selamat 

Hari Raya Idul Fitri 
1 Sjawal 1373 - 1885 

S3 LL TA LAHAN AL LN LL AE EN TE AN 
! 

Da TS LS RAL AA LL LL AL PL AL LL LK, 

MENGHATURKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 
Kami atas nama Anggauta 

S. B. P. U. Tjb. Pemalang 
dan keluarga kami : 

R. MOCH. SUCHEMI SASTRO PRAWIRO 
Mantri Pengairan Sokowati di Petarukan 

Pemalang. 
Lengg. PA2959/M2612, 
Tan AL TTL LL EL EL EL AL LA KA 

  

,Gursus Radio Monteur Hospitals 
RANDUSARI 47 — SEMARANG 

Ploeg baru dimulai tgl. 15 Djuni 1954 pada tiap2- hari Selasa dan 
Djum'at dari djam 5.00 — 7.00 sore. 
Uang pendaftaran seb. Rp. 10-—— Lamanja pendidikan 10 bulan. 
Sesudahnja cursus berdjalan 2 bulan, terus praktijk membuat pe- 
sawat radio sampai bunji dan rahasia2 dalam reparasi. Semua alat2 

disediakan oleh sekorahan. Tempat terbatas, lekaslah datang men- 
daftarkan di: 

a. Siang dj. 9.00—2.00 TOKO RADIO SAMPOERNA Gg. Ping- 
gir No. 140 atau 

b. Sore dj. 5.00—7.60 RADIO HOSPITAL Randusari 47. 
Dir. LIEM KING HWIE, pemilik TOKO RADIO SAMPOERNA 

Service Dealer Philips - Erres - NSF - GEC - Telefunken. 
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OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

"IK PHARMA" 

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

mendjadi Kurang d.l.l. 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 “ap S—  SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit 
Bulan TAN ) tidak cjotjok. Sebotol Rp. 20.-— PREGNOL K6, 
untuk Ag dapat turunan (Anak) Sebotol Rp. 25.-— 

APHRODIN untuk kesenangan 
laki2 (OBAT LUAR). 

Sebotol Rp. 10— 
DC CREAM Aa kekolotan 

tanda2 hitam di (TJANTE- 
KAN dan DER ANA NA 

Sebotol L.......o.iw.. 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 tam ah 1570 ongkos kirim. 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

bat 
AGEN: 

Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan .1015 Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
Petjinan 75, Diogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan  Apotheek 
Selamat, Tiire " 

  

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