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Me aa panitia ketjil Senat A.S. tsb. un- 
tuk membela tuntutan Komisi Te 
naga Atom AS. supaja dalam 
tahun padjan 955—1956 angga 
ran belandja komisi tsb 
kan meliputi djumlah : 
$ 1.342.000.000,” jakni $ 1.105. 
650.000 untuk pengeluaran2 bagi 
pekerdjaan jang harus dilak 

   

  

   

ukan 
2 $ 236.3 seenak 'paberik 
an perlengkapan. Strauss mene 

rangkan bahwa anggaran belan- 
dja jang telah diusulkan oleh ko- 
misi dalam bulan Djanuari jl., te 
lah ditindjau kembali oleh | : 
dalam bulan Februari jl. sesudah 
presiden Eisenhower menjetudjui 
srekomendasi2 supaja sangat di 

   

       

   

  

om A.S. 
1 hari Se Jasa 

.ditentu 
sebesar | 

« 

an Bo m- - 

djui Anggaran Belandja 
342 Djuta Dollar 
IOWER telah memberi perinta 
Adira Nyoman aa ox Nan 
.ketua Komisi Tenaga tan na Atom A.S., 

Pp: (1 urusan perb 
| hari Rebo tak lama sesudah ko. 

an jg ke-3 dalam ra 
ra 

jbl. di daerah  pertjobaan 

“atasan Umtuakk Ijegah 
Peperangan 

Dulles Bentangkan Tu: 
djuan Politik Ame- 

rika Di Asia 

Serikat di Indotjina dan Asia 
Tenggara bukanlah untuk mener 
“djunkan diri dalam peperangan, 
melainkan untuk menghindarkan 
nja. Demikianlah kata menteri 
luar negeri Amerika Serikat John 
Foster . Dulles, dalam Konperensi 
Wanita Demokrat Amerika Seri- 
kat di Washington hari Rebo. 
Dulles mengatakan bahwa ia ber 

sangat diper | 

1 rangka 
Pasifik, telah dilakukan 

TUDJUAN politik - Amerika | 

sewindu dari kongres Persit 
satuan Isteri Tentara), 

Presiden dan Njonja Sukarno hari ' 
Senen telah menghadiri ea 

jang diada- 
kan di Bandung. Dalam gambar Yu 
kelihatan seorang anak ketjil nic- 
"persembahkan suatu bingkisan ke 
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EA Waktunja Ak- 
si Bersama 
Komentar Eisenhower 
Atas Utjapan Dulles 
PRESIDEN Eisenhower menga 

takan dalam konperensi pers hari 
Rebo, bahwa sekarang belum lagi 
waktunja utk. mengatakan ,,aksi 
bersama” jang bagaimana je akan 
dilakukan oleh negara2 jang ber 
'kePentingan, apabila terdjadi 
agressi RRT di Indotjina. Soal 
tadi adalah suatu soal untuk di 
rundingkan dan diberi reaksi oleh 
negara2 fang berkepentingan, dan 
oleh sebab itu masih membutuh 
kan waktu sebelum bisa ditarik 
satu kesimpulan... Demikianlah ko 
mentarnja terhadap saran Dulles, 
supaja Inggris, Perantjis, Austra 
la, New Zealand dan Filipina 
mengadakan pernjataan bersama 
untuk memperingatkan RRT. 

Atas pertanjaan, apakah ,,ne- 
gara2 jang berkepentingan” tadi 
harus mendjamin kemerdekaan 

  

Di 

dan “Pakistan. Tampak mahasiswa 

  

Beiruth telah diadakan demonstrasi anti persetudjuan “antara Turki 

universitet amerika dan polisi terpaksa harus membubarkan mereka. 

Anti Pakt 
Turki—Pakistan 

  

2 berdemonstratie dimuka gedung   
  Indotjina untuk dapat membenar 

kan dipertahankannja daerah tadi 
setjara  habis2-an,  Eisenhower 
mendjawab bahwa tjita2 rakjat 
daerah tadi sudah tentu harus di 
penuhi. 

Seterusnja Eisenhower menga- 
takan bahwa terlepasnja Indotjina 

Delta Mera h Mendjadi 
,Adjang Perang” Seru   
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. kelambatan sampai selama 18 bulan 

| periksa baik dengan radar maupun 

sebuah kapal pun jang tak bersang 

|. keterangan jang berbeda2. 

| “smengemukakap banwa telah diledak 
“kan bom jang lebih besar daripada 

| dalam pertjobaan2 lebih dulu, teta- 
.. pi djuga ada jang mengatakan seba 
. liknja. Seperti diketahui menurut ke 
— terangan jang telah didapat dari ka 

perbesar produksi sendjata2 ther 
monuclear”. Sendjata thermonu- 
clear a.l. ialah bom zat-air, demi 
kian UP. Meng 

Sementara itu ketua pantya uru- 
San tenaga atom dari Kongres A.5.. 
W. Sterling Cole, pada hari Rebc 
mengemukakan bahwa bekas presi- 
den A.S. Truman. berlawanan dgn. 
nasehat beberapa penasehat2 terting 
gi termasuk sebagian besar dar” ang 
gota2 Komisi Tenaga Atom A.S. & 
lah mengambil putusan membuat 
bom zat-air. Sterling Cole, seorang 
anggota Partai Republk, memberi- 
kan pernjataan ini sesi Presiden 
A.S. Eisenhower dalam konperensi 
pers menerangkan bahwa ia tak per 
nah mendengar tentang adanja ke- 
lambatan dalam pekerdjaan penjeli- 
d'kan sekitar pembuatan bom zat- 
air seperti telah dikemukakan ol2h 
Senator Joseph Mc Carthy pada ma 
lam Rebo jbl. ". 

Sterling Cole menegaskan bahwa 
panitya jang diketuai olehnja sbg. 
suatu keseluruhan menjetudjui bhw 
program pembuatan bom-H dipertje 
par pelaksanaannja, tetapi diantara 

para anggota  panitya ini ada jang 
| menjangsikan kebidjaksanaan tinda- 

kan ini. ,,Kiya mengetahui bahwa 
tak terdapat sistim keamanan jang 
IN effektif bertindak terhadap 

“pengchianar”, Maka dari tu 
kia tak dapat sama se menjam- 

| .pingkan kemungkinan bahwa “se- 
orang atau beberapa orang dalam 
pemerintahan kita bertindak  berda- 
sarkan motif untuk kepentingan ig 
bukan kepentingan A.S.” 1 
terling Cole. Ia. dalam pada itu ti- 

dak memberikan komentar langsung 
terhadap suggesti McCarty “bahwa 
orang2 komunis dalam pemerinta- 
han A.S. bertanggung  djawab atas 

dalam penjelidikan2 sekitar pembua 
tan bom-H. 5 5 

Tentang pertjobaan  perledakan: 
bom-H, jang telah berlangsung pada 
hari Selasa jbl. didaerah pertjobaan 
Bikini—En'wetok, Lewis Strauss se- 
mentara itu menerangkan bahwa se 
perti dalam pertjobaan2 jang sudah 
dilakukan dalam rangka - pertjoba- 
an2 di kepulauan Marshall. dewasa 
ini, sebelum perledakan terdjadi dae 
rah pertjobaan dengan seksama di 

dengan pengeliatan biasa oleh kesa 
tuan2 angkatan laut dan udara A.S. 
untuk diketahui betul2 bahwa dalam 
daerah pertjobaan ketika itu tak ada 

kut-paut dengan pertjobaar sendjata 

“Tentang besarnja bom-H jang te- 
lah diledakkan pada hari Selasa itu 
kalangan Kongres A.S. memberikan 

Ada jg 

langan Kongres A.S. dalam pertjo- 
baan pada tgi. 1 Maret jl: telah di 

Demikian |: 

PilipinaEmoh 

han Djadi Sasaran Atom 

harap dan jakin bahwa Amerika 
Serikat akan berhasil dalam poli 
tiknja tadi. Diterangkamg: bah 
wa A.S. berusaha membina kebu 
latan tekad jang bersatu di Asia 
Tenggara. Kalau ini berhasil, 
akan berkuranglah kebutuhan un 
tuk melakukan aksi bersama. Te 
tapi Dulles berharap pula bahwa 
uegara2 jang berkepentingan - di 
Asia Tenggara, sanggup melaku 
kan aksi bersama, apabila terdja 
di agressi. Dulles mengatakan 
bahwa RRT melakukan usaha2 jo 
sambiticus” untuk menguasai 
Asia Tenggara dan Pasifik Barat. 

Seterusnja menteri luar negeri 
| Amerika Serikat John Foster Dul 
les telah minta supaja Vietnam 
Bao Dai, Kambodja dan Laos 
ta'at kepada pernjataan bersama, 
jang hingga kini baru berupa 
usul dari Dulles itu, untuk mem 
peringatkan RRT bahwa tjampur 
tangan dalam peperangan Indo 
tiina bisa mendjalar mendjadi pe 
perangan umum. Demikianlah me 
nurut keterangan. jang diperoleh 
dari sumber2 jang sangat boleh 
dipertjaja malam Kemis ini di 
Washington. Dulles memberitahu 
kan keinginan A.S. tadi kepada 
dutabesar Vietnam Bao Dai Tran 
Van Ham, dutabesar Kambodja 
Nang Kimny dan duta Laos 
Ourot R. Souyannavong. 
rut KmbeN hal en : 
beritahukan Dulles pula kepada 
para dutabesar Australia, Peran 
tis, New Zealand, Thai dan Fili 
pina. (Antara-UP) 

pada Fresiden dan njonja Sukarne 

    
   
   

  

   

  

    

    
   

   
    
     

    

  

   
    

     

         

  mn Rusia Mengusulkan Perdjandjian Kez- 
Den Djalan |oanan Timur Djauh Jg Bersifat Umum 

Berunding 
Utk Memetjahkan Mec- 
salah Infiltrasi Orang? 

Indon. Ke Pilipina 

DUTA Indonesia di Philipina 
Mr. R. Tjokroadisumarto kema- 
ren dulu mengumumkan, bahwa 
pemerintzhnja memperhatikan de 
sakan untuk memetjahkan soal 
pemasukan orang2 Philipina dan 
oren Tendatong negerinja satu 

sama lain dengan djalan perun 
dingan. Demikian AFP kabarkan 
La, Manila. agan -— 

i nnja ke Djakarta sel: 
ma : minggu Mr. Tjokroadisu- | 
marto menerangkan, bahwa kon- 
'perensi diplomat2 Indonesia di 
Asia jang dikundjunginja, tel: 
membitjarakan situasi politik di 
Asia Tenggara, termasuk  djug 
politik terhadap Philipina dan k 
adaan peperangan di Indotiina. 

SOVJET UNI telah menjarankan supaja diadakan perdjan 
djian keamanan Timur Diauh jg bersifat umum, Saran ini dike 
mukakan dalam harian ,,Izvestia” T Moskow pada hari. Selasa. 
Tetapi saran itu oleh pembesar2 Amerika' di Washington dianggap 
sebagai suatu usaha Sovjet untuk menimbulkan ,,kekaijauar” an- 
fara negara2 Barat dan supaja RRT memperoleh pengakuan se 
bagai salah satu 5 negara besar. Menurut  pembesar2 Amerika 
tadi, saran itu merupakan djuga suatu petundjuk tentang siasat jg 
mungkin akan didjalankan oleh Sovjet Uni dalam konperensi Dje 
sewa jang akan datang. an 

Kementerian luar negeri Ame 
rika dalam pada itu tidak berse 
dia memberi komentar oleh kare 
na saran Sovjet itu dikemukakan 
tam Na kabar Oa na me 

alui sebuah nota k peme 
rintah Amerika. Tetapi para pem 
besar Amerika tadi setjara pribadi 
telah memperbandingkan saran | 
itu dengan usul Sovjet baru2 ini | 
supaja diadakan perdjandiian ke 
amanan Eropa jang umum dgn 
Sovjet Uni ikut serta dalam Nato 
(organisasi perdjandjian Atlantik 

Utara). Na 

“Untuk dewasa ini 'Washi n 
berpendapat, bahwa Sovjet- Ui 

“ 

Gempa Bumi 
Di Magelang 
Dan Jogja gs 

menerangkan kepada ,,Antara”, 
bahwa tersiarnja berita tentang 
',SChorsing” kepala Dinas Gunung 
Berapi, Drs. de Neve sangat ,,me 
|ngedjutkan”. Drs. de Neve dika 
'takannja adalah satu2-nja ahli 
gunung. berapi diseluruh Indone 

      RESIDEN Kedu R, Muritno ' 

  

'Angan2 Belaka Bila Menganggap Ha- 
nja Ada Sistim Kapitalisme Dan 

Komunis—Kata Metha 
DUTABESAR India di Amerika Serikat, G. L. Mehta, me 

takan dalam sebuah tjeramah didepan .,English Speaking Union 
di New York hari Rebo, bahwa orang hanja berangan-angan bela 

sistim, baik politik 

Ditipi Atom 
Takut Kalau Nanti Mala- 

Musuhnja Amerika 

»MANILA DAY Bulletin” 
sebuah harian kepunjaan Amerika 
iang terbit di Manila, Rabu pagi 
jl. mengabarkan, bahwa pimpinan 
tentara Filpina telah berunding 
dengan pembesar2 sipil jang ber- 
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—. mb. (Antara), 

bom-H, jang men'mbul- 
kan kekuatan perusak sama besar- 
inja dengan jang dapat ditimbulkan 

. oleh 12 sampai 14 djuta ton dina- 
imit. Seperti telah diwartakan Eisen 
hower dalam konp. pers telah me- 
njatakan bahwa pemerintah A.S. tak 

| bermaksud mendasarkan ' program- 
nja dalam pembuatan sendjata nu- 
clear atas penentuan mentjapai ke- 
kuatan perusak jang maksimum. 

(Antara—UP). 

Arak'?'an 1 Mei 
Supaja Djangan Digo- 
longkan Demonstrasi — 
Usul Ment. Perburuhan 
BERHUBUNG dengan menda 

tangnja Hari 1 Mei, Menteri Per 

        

buruhan Prof. Abidin telah sam- 
paikan surat kepada Perdana Men 
teri supaja arakZan 1 Mei dja- 
ngan dimasukkan dalam artian de 
monstrasi sehingga harus dilarang, 
tetapi supaja diberikan idjin ke- 
pada sarekat2 buruh untuk me- 

|. ngadakan arak2an- 1 Mei. Menu. 
rut Abidin, arak2an 1 Mei lain 
sifatnja — dengan demonstrasi. 
Arak2an 1 Mei bersifat sebagai 
perajaan dan pernjataan kegembi 

o raan sedang demonstrasi mempu 
njai tudjuan untuk memukul la- 
wannja, Demikian Menteri Abi- 

in. Dapat ditambahkan, bahwa 
enteri Perburuhan S. M. Abidin | 

sedjak tanggal 5 April jl. berada 
di Solo untuk mi aa konpe 
rensi dengan djawatan2 perburu-. 
han dan mengadakan bag yan ndjau- 
an atas objek2 perburuhan didae- 

4        

sangkutan untuk menentikan ke- 
mungkinan, supaja Amerika Seri- 
kat djangan sampai mendatangkan 
bom atom ke Filipina. Kalau Ame- 
rika sampai menj:mpan bom atom 
di Filipina, maka, bahaja sangat 
besar bahwa F:lipina akan mendja- 
di sasaran serangan musuh. 

Ops'r2 tinggi tentara Filipina per- 
tama kalinja menjatakan kegelisahan 

wa Filipina mungkin akan djadi sa- 
saran serangan atom ketika hari Sc- 
lasa j.., waktu mereka berseru di- 
"muka panitya Senat urusan Keuang- 
an supaja Dewan Pertahanan Nasio- 

mal Filipina diakt'fkan dengan se- 
gera. , 

|. Harian tadi mewartakan, bahwa 
seorang pembesar militer jang tinggi 
kedudukannja telah mengatakan bah 
wa ,,dalam strategi Sovjet mungkin 
sekali termasuk  djuga netralisasi 
'atau mengurangi bangun2an militer 
Amerika Serikat di Filipina, uantuk 
mentjegah terdjadinja serangan afom 
.Amerika dari Filipina”. 

Kalangan2 tentara Filipina men- 
desak supaja “pemerintah — menentu- 
kan sikapnja sekarang mengenai ke- 
mungkinan untuk melarang penjiri- 

paran bom atom di Filipina dan me 
njatakan Filipina sebagai daerah tci- 
tutup bagi ,,pangkalan2 pembalas- 
lan” Amerika Serikat. 

Pembesar2 milter Filipina anggap 
soal ini demikian pentingffja, ningga 
mereka sanggup untuk  mengusul- 
kan supaja dilakukan plebisit diselu- 

mereka terhadap kemungkinan bah | pember 1953 mengusulkan 

  

ka apabila ia mengira, bahwa di dunia ini hanja ada 2 sistim, ialah 
sistim Kapitalis dan sistim Komuxris. Dikatakannja bahwa didunia 
ini banjak 1 semuanj: 
berlainan dan semuanja berobah- robah. Untuk menjelesaikan per 
sengketaan ada satu matjam djalan iang baik ialah djalan PBB 
dan diplomasi, hingga dengan demikian kita menudju ke arah ke 
amanan. 

maupun ekonomi, ig sem 

Untuk menjebarkan idee2 ach- 
lak dan membasmi sistim2 sosial 
jang menindas, djdnganlah kit 
memakai peperangan sebagai alat 
nja, melainkan alat2 lain, sal 
nia mendidik pendapat umum, 
memadjukan perekonomian. 3 

Masalah terpenting dan ter- 
achir daripada suatu masjarakat 
internasional ialah tertjiptanja ke 
selarasan antara sistim2 beraneka 
warna. itu serta berseimbangnja 
claim2 antara negara2. 

India bukan negara ,,ne- 
tralis”. 

Mehta membantah" tuduhan2 se- 
akan-akan “India adalah suatu nega- 
ra ,,netralis”. Dikemukakannja tjon- 
toh2 untuk membantah tuduhan ta- 

| di: India telah melakukan peranan 
dalam pelaksanaan program perleta- 
kan sendjata dan repatriasi ' orang2 

' tawanan perang di Korea, India te- 

  ruh Filipina mengenai masalah ini: 
Demikianlah harian tadi.   UP) (Antara- wan2 Geredja di 

lah berseru supaja di Indochina di 
adakan penghentian tembak-menem- 
bak dan perletakan sendjata,  seba- 
gai langkah pertama untuk meng- 

'achiri permusuhan2 dan permulaan 
daripada ,,hari jang lebih  berbaha- 
Fi 

2 India pulalah jang ketika 18 No- 
sebuah 

clausule dalam resolusi mengenai 
perlutjutan sendjatas dalam pada itu 
India menghendaki — dilakukannja 
konperensi antara negara2 terpen- 
ting jang mempunjai sendjata atom, 
untuk mentjapai persetudjuan. f 

India berusaha terus-menerus utk. 
hidup dalam suasana persahabatan 
dengan negara2 tetangganja, dengan 
djalan mengadakan 

bersama untuk  memetjahkan soal2 
setjara damai. . 

Diterangkannja bahwa soal2 jang 

.| menjebut2 bahwa 

India Bukan »Netralis” 
Idi Djenewa akan berusaha den 

In Uni tadi jg menghendaki 
RR 

persetudjuan2 

RRT harus ikut 
serta bersama2- Amerika, Inggris, 
Perantjis dan Sovjet Uni. dalam 

tudjuan untuk keamanan 
r Djauh. Hal ini, menurut 

pendapat Amerika, telah membe 
narkan kesan, bahwa Sovjet Uni 

keras supaja pemerintah Peking 
diakui sebagai salah-satu 5-Besar. 
Tetapi usaha Sovjet ini akan di: 

an dengan keras djuga oleh 
Amerika, demikian wartawan 
U.P., Stewart Hengiey, menam- 
bahkan. 

Menurut wartawan tsb., usul 

dan 4-Besar mendjamin ke 
merdekaan dan keamanan semua 
negara Asia tidak memperoleh 
sambutan jang hangat. Tetapi 
tidak didjelaskan, apakah negara 
negara Asia menjambut setjara 
dingin djuga. (Antara) . 

Washington tertarik. 
Karangan harian Sovjet .,Izves 

sia” jang antara lain menjarankan 
supaja diadakan perdjandjian ke 
amanan untuk seluruh - Timur 
Djauh, ternjata telah menarik per 
hatian di Amerika. Karangan ini 
dikutip djuga-oleh harian ,,New 
York Times” hari Rebo. 

Berhubung dengan saran hari- 
an Sovjet tadi, maka kalangan jg. 
berkuasa di Washington berpen 
dapat, bahwa kini dapat dikata 
kan pasti, bahwa menteri luar 
negeri Sovjet Molotov dalam kon 
perensi Djenewa jg akan datang 
akan mengusulkan — diadakannja 
suatu perdjandjian keamanan un 
-tuk seluruh Timur Djauh. 

(Antara-AFP) 

PEMIMPIN REDAKSI ”KENG 
PO” DIPERIKSA. 

Menurut “,,Keng Po”, pe- 
mimpin redaksi harian itu hari Se 
jasa mulai pagi djam 10.00 sampa! 
lewat tengah hari diperiksa oleh 
kepala Reserse Kriminil  berhu- 
bung dengan tadjuk rentjana 
»Keng Po” tg. 26-3 jang lalu ber 
kepala ,.Berapa lama umurnja ka 
binet Al:-Wongso?”, Dalam tulis 
annja itu oleh ,,Keng Po” a.l. di 
katakan, bahwa ,,dalam beberapa 
iminggu ini telih tersiar kabar 
angin bahwa mungkin sekali PNI 
atau partai2 pemerintah jang lain 
akan mentjari alasan untuk meng 

Iingkan kab'net Ali-Wongso”, 
an bahwa ,,ada jang kata, bahwa   masih. bergantung antara India dan 

Pakistan sedang diatasi dengan dja- 
lan kompromi. (Antara—AFP). 

waktunja untuk menggulingkan ka 
b'inet ini sudah ditentukan bulan 

“jain menjediakan 

Katanja dia memperhatikan putu Tai Dendang Semua | sia dan tentang alasan pemerintah 

san terhadap masuknja orang2 | sohanja untuk membentuk suatu | mendjatuhkan schorsing itu hing 

pina setjara gelap. Soal tersebut | xis dan Pasifik, kini bermaksud | Sannja. itu dikemukakan- 
kini sedang dirundingkan antars meluntjurkan — suatu propaganda | M4 untuk menghadapi kemung 
wakil kedua pemerintah dalam genai masalah2 Timur Diauh, |Kitan peletusan Merapi ig akan 
minggu2 ig achir ini. Demikian Dikatakan, bahwa karangan da | Gatang, persiapan segala sesuatu 
AFP dari Manila. »Izvestia” tadi terutama sudah dikerdjakan, antara 

tempat2 pe- 
ungsian untuk menjelamatkan 
bih kurang 30.000 djiwa pendu 

duk dari daerah Merapi kedaerah 
jang lebih aman. Menurut residen 
Muritno, makin lama Merapi 
»menunda”  meletusnja, makin 
besar kemungkinannja, djika nan 
ti meletus, lebih hebat. 

Misalnja djika ia baru meletus 
1 tahun lagi, akibatnja akan lebih 
hebat dibandingkan dengan pele 
tusan tahun 1930. Menurut Dja 
watan Sosial daerah Kedu, pe- 
ngungsi disebelah Barat lereng 
Merapi, jang asalnja dari daerah 
terlarang, hingga sekarang jang 
masih mendjadi tanggungan pe 
merintah 8719 orang, jaitu ditem 
patkan di Srumbung 3172, Sawa 
ngan 1622 dan daerah ketjamatan 
Dukun 3925 orang. 

Sampai sekarang oleh  Djawa 
tan Sosial untuk keperluan pe- 
ngungsi sudah dikeluarkan beras 
215 ton, “ikan kering 17 ton, 
garam 3 ton dan minjak kelapa 
2486 liter. 

Seterusnja pada hari Kemis  djam 
14.49 di seluruh Jogja dan " Mage- 
lang telah terasa gempa bumi jang 
keras sekali seismograaf Babadan te- 
lah menrjatat gontjangan gempa bu- 
mi tiga mili meter lamanja tiga me- 
nit, sedang seismograaf di Krindjing 
djuga menrjatat adanja getaran bumi 
pandjangnja sampai 12 mm lebarnja 
8 mm. seluruh pos2 pendjagaan gu- 
hung Merapi merasa adanja gempa 
bumi, akan tetapi meskipun demiki- 
an laporan2 dari pos2 pendjagaan 
tidak ada perobahan ' jang penting, 
selandjutnja — tentang adanja gempa 
bumi kemaren itu tentang kerugian 
jang diderita oleh penduduk Jogja 
ea Magelang belum dapat diketa- 
ti. : 

  

IKUT DLM. KONPERENSI 
ANTI-KOMUNIS, 

. Pemerintah di Taiwan, jang se 
tjara resmi telah menjatakan se- 
tudju ikut serta dalam konperen- 
si anti-Komunis antara negara? 
Asia, jang diselenggarakan oleh 
Korea Selatan, menurut sumber 
Kuomintang jang patut dipertjaja 
kini sedang mendesak, supaja 
Muang Thai ikut serta djuga. 
Muang Thai achir2 ini telah me- 
nolak undangan jang disampai- 
kannja melalui kuasa usaha KMT. 
di Bangkok, dengan alasan bah- 
wa konperensi tadi tak punja atja 
ra jang konkrit. Menurut rantja- 

dari ,,Dunia Bebas”, akan mem 
punjai akibat? sangat besar. Bu 
kan sadia akan berarti lenjapnja 
sumber2 bahan mentah jang pen 
ting, tetapi djuga berarti bahwa 
berdjuta-djuta rakjat jg sekarang 
bebas, akan djatuh kedalam tjeng 
keraman perbudakan. Dan achir 
nja, kata Eisenhower, akan ter- 
djadi suatu reaksi berrantai di 
.negeri2 Asia Tenggara dan. Pa 
sifik lain2-nja.” (Antara-UP) 

Amerika hendak perluas 
intervensinja. 

Sementara itu siaran radio Pe- 

king hari Rebo menuduh, bahwa 
menteri luar negeri Amerika John 
Foster Dulles dalam . pidatonja ter- 
tanggal 5 April telah berusaha me- 
nutup! intervensi Amerika di Indo 
China jang dilakukan - setjara aktif. 
Disamping ini Amerika “berusaha 
djuga. memperoleh alasan untuk 
memperluas intervensinja itu. 

Menuru, radio Peking, intervensi 
Amerika dalam perang- Indo China 
itu telah diketahui “dengan  djelas 

oleh seluruh dunia, hal mana terbuk 
ti dengan kenjataan2 sebagai ber:- 
kut: 

Amerika memikul 
dari pada. ongkos perang di Indo 
China: Amerika . mempunjai  missi 
militer “jang besar di Indo China: 
Penerbang2 Amerika: iku, serta. da- 
lam pertempuran2 “di Indo — China. 
Achirnja siaran radio tadi menegas- 

kan, bahwa Amerika berniat mengi 
rim pasukan2 negara2 bonekanja di 
Asia dibawah pandji PBB ke Indo 
China dan kalau ini gagal mengirim 
pasukap Amerika sendiri kesana. 

hampir 8096 

NADJIB TGL. 10 APRIL MEN- 
Maan FUNKSINJA 

LAGI. 

Front Dienbienphu Tenang—Ho Mem- 
.. Persiapkan Serangan Umum Ke-3 
Evatt Serukan Tjampur Tangan PBB Di Indo China 

PASUKAN? HO TELAH menjeberangi sungai Mekong di 
uljung Selatan Labs dan kini membuka serangan terhadap pos 
Moulapamok, jg terletak 50 mil sebelah Selatan Pakse, demikian di . 
dapat kabar di Vientiane pada hari Kebo. Moulapamok terletak 40 
mil dari perbatasan Muang Thai. Pos tsb dipertahankan oleh pasu 
kan? Laos pihak Perantjis, jg sudah selama 48 djam berhasil me 
ngelakkan semua serangan pihak Ho. Pendjelasan selandjutnja be 
lam lagi didapat tentang pertempuran itu jg timbul setelah YMak 
Ho mengadakan penjerbuan ke tepi kanan sungai Mekong, tetapi 
orang menduga bahwa kesatuan? pihak Ho jg dalam minggu jl. te 
lah muntjul dekat djalan raya no. 13 antara Pakse dan perbatasan 
Laos—Kambodja kini mengirim satu detasemen menj su 
ngai Mekong dgn maksud menimbulkan kegelisahan. 

Kegiatan militer beralih rang oleh pasukan? Ho. Dinding 
ke delta sungai merah. 

Sementara itu menurut pengumu- 
man djuru bitjara Komando Tinggi 
Militer Perantjis di Hanoi pada ha- 
ri Rebo keadaan disekitar Dien Bien 
Phu kini adalah tenang. Diduga 
bahwa pasukan? Ho sekitar Dien 
Bien Phu kini sedang mempersiap- 
kan diri untuk meluntjurkan gelom- 
bang2 serangan setjara besar2an, 
jang ke-3. Dalam pada itu pertem- 
puran2 makin bertambah banjak di- 

terdepan dari pos Perantjis tersebut 

terachir ini sama sekali hantjur te- 
tapi pasukan? Ho kemudian dapat 
dihalaukan berkat bantuan arteleri 
Perantjis. Sementara itu kaum sabot 
melandjutkan usaha mereka memo- 
tong “Gjalan Haiphong-Hanoi dan 
djalan kereta api antara kedua kota 
tsb. '” sehingga pasukan2 Vietnam- 
Perantjis djuga melandjutkan me- 
ngadakan gerakan pembersihan di- 
desa2 sekitar djalan kereta api dan 

daerah delta sungai Merah, lebih | djalan raya tadi. Suatu kesatuan 
dari.100 mil sebelah Timur Dier | Vietnam-Perantjis jang sedang ber- AN 
Bien Phu. Beberapa pos Perantji | gerak di. dialan tsb: telah disergap 
dalam daerah Timur Laut Hanoi d'- | oleh pasukan? Ho 14 mil sebelah 
serang oleh pasukan2 Ho. Didapa: 
kabar bahwa dalam pertempuran? 
ini pihak Ho paling sedikit mende- 

rita kerugian 136 orang tewas dan 
107 orang lainnja tertawan, dan ke- 
hilangan sedjumlah besar sendiata. 
Terutama terhadap djalan” raya 

jang menghubungkan Haiphong de- 
ngan Hanoi pihak Ho memperkuat 
tekanannja. Sudah 2 malam ini pen- 

Barat Haiphong. Menurut keterang- 
an djuru bitiara militer Perantjis ke- 
dua pihak dalam pertempuran, jang 
kemudian terdjadi, menderita keru- 
gian. Selandjutnja didapat keterang- 
an dari suatu sumber jang dapat 
mengetahui di Saigon bahwa. telah 
sampai disebuah lapangan terbang 
di Indo-Tjina pada hari Rebo se- 
djumlah pesawat B-26, jang diberi- 

Wakil Perdana Menteri Mesir 
Djamal Abdul Nassir menerang- 
kan kepada pers Rabu, bahwa ma 
lam Kamis meninggalkan Kairo 
untuk melepaskan lelah selama 2? 
hari diluar kota. 

la akan kembali pada tgl. 10 
April, tepat pada hari Presiden 
Muh. Nadjib akan mulai mendja 
lankan funksi2nja lagi, sesudah 
beberapa waktu lamanja dirawat 
dan beristirahat karena terlalu le- 
lah. 

duduk Hanoi - terbangun karena 
tembakan2 seru artileri pos2 Peran- 

tjis dipinggiran kota, jang mengala- 

mi serangan2 pasukan2 Ho. Pada 
malam Selasa jbl. pasukan2 Ho ber- 
kat serangan mendadak berhasil 
menduduki pos depan Perantjis, jana 
terletak hanja 6 mil Timur Laut Ha- 
noi, dan pada malam Rebo se- 
buah pos Perantjis, jang terletak £ 
mil sebelah Selatan Hanoi dekat 
djalan Haiphong-Hanoi, djuga dise- 

  
  

Mesiu Gelap Terbong- 

kar Di Djawa Timur 
Didesa2 Tampak Ketegangan Dalam 
Menghadapi Masa Pemilihan Umum 

»ANTARA” MENDAPAT keterangan dari pihak setengah 
resmi, bahwa diberbagai tempat di Djawa Timur belum selang 
lama ini diketemukan ,,sedjumlah besar” mesiu, terutama mesiu 
untuk kaliber 7,7. Pihak itu men jebutkan beberapa nama tempat, 
tetapi berhubung dengan penjelidikan jg terus masih didjalankan, 
dari ,,Antara” diharapkan untuk tidak mengumumkan dahulu na- 
ma-nama tempat itu. Pertanjaan apakah hal ini ada hubungannja 
dengan diketemukannja sedjumla h sendjata di Djombang baru-baru 

TAIWAN DESAK THAI SPJ. 

ini, tidak mendapat djawaban, 

Hukuman Mati 
Dimintakan Bagi Pem: 

bunuh Badjened 
PARKET pada pengadilan ne- 

geri Djakarta pada hari Kemis 
telah memadjukan tuntutan huku 
man mati terhadap pembunuh Ali 
Badjened, direktur N.V. Marba, 
jalah Hamzah alias Kusni alias 
Sutarto bin Kasdut. Terhadap 
Achmad Usman bin Anwar dimin 
takan hukuman pendjara seumur 
hidup, dan bagi terdakwa ketiga 
Salim bin Achmad Alkaf 20 ta- 
hun pendjara. Terhadap tuntutan, 
atas pertanjaan hakim ketiga ter 
dakwa menjatakan .jminta  di- 
ampuni”. Pembelaan selandjutnja 
diserahkan mereka kepada pembe 
la mereka, njonja mr. Nany Ra- 
zek. Mr. Nany Razak meminta 
waktu 3 minggu untuk mengutjap   ngan, koriperensi ini akan dilaku   Mei, jaitu sebelumnja Lebaran”, kan.di Chinhae, Korea Selatan. 
kan pembelaannja dimuka penga 
dilan negeri. 

  

Perkara Umat Kristen Sulawesi Tak Akan 
“MR. A.M. TAMBUNAN dari 
Parkindo. atas pertanjaan ,,Antara” | 
menjatakan kepertjajaannja terhadap 
usaha Pemerintah untuk mengatasi 
kesulitan2 didalam negeri, sehingga 
keinginan ummat Kristen untuk me 
madjukan peristiwa jang dialami se- 
bagian ummat Kristen di Su'awesi 
kepada Dewan Geredja Sedunia dan 
PBB, tidak akan diteruskan, Setelah 

r. Leimena selaku wakil ketua De 
Indonesia mene 

mui Pemerintah dan setelah Peme- 

Dibawa 
rintah mengeluarkan pernjataan jg. 
diutjapkan oleh Wakil Perdana Men- 
teri I Mr, Wongsonegoro tentang 
akan diambilnja tindakan — operasi 
umum terhadap semua gerombolan 
terutama di Sulawesi Selatan, Mr. 
Tambunan berpendapat, bahwa per- 

njataan Pemerintah jang demikian 
itu “dapat diterima dengan “perasaan 

Lama 

Kak Barton aon raat “2 

yaa Kutut naa Mata Ox 
been Gonna ampe 

PS ne ai 

Ke PBB 
jang gembira dan ia berharap, agar 
Pemerintah benar2 akan melaksas 
nakan pernjataannja itu. 3 

Tentang kesulitan dalam mengam 
bij tindakan terhadap peristiwa itu 
disebabkan peristiwa tsb. terdjadi da 
lam daerah dimana masih meradja 
lela gerombolan2 bersendjata, seba- 
gaimana jang diterangkan. dalam 

& 

an 

ik! 

sapaan 
siam t amea AE penrerpumambesm 

pernjataan Pemerintah, Mr.  Tam- 

bunar berpendapat, bahwa sampai 
saat ini tidak ada satu tanah dalam 
wiajah Indonesia jang dikuasai se 
laruhnja oleh gerombolan, tapi ha 
nja untuk sementara waktu daerah2 
itu' belum dikembalikan keamanan 
nja. Mr. Tambunan achirnja me- 
ngatakan, ia jakin sekali bahwa se- 
gaa kesulitan didalam negeri pasti 
dapat diatasi dengan tindakan ser- 
ta pelaksanaan jang njata dan tegas. 

(Antara) 

Tetapi dikatakan, bahwa hasil 
pembongkaran di Djombang, di- 
mana diketemukan 42 karabin, 

3 metrailleur, 2 sendjata otomatis 

lagi dan sebuah mortier itu dgn 

mesiu untuk berbagai matjam 

sendjata, adalah merupakan 

sbuit” (hasil) jang terbesar jang 

didapat pihak2 jang berwadjib 
di Djawa Timur,  sedjak 1949. 

Tidak didapat keterangan,  apa- 

kah jang diketemukaa terachir ini 

hanja mesiu sadja, ataukah dju- 

ga ada sendjata2nja. 

Ketegangan. 

Dalam pertjakapan dengan pi- 
hak itu djuga, dalam hubungan 

situasi dewasa ini di-daerah2 di 

bahwa ada tanda2 ketegangan di- 
antara masjarakat ketjil didesa. 
Djika soal pemilihan umum diko- 
ta-kota belum merupakan soal jg 
sangat aktuil, maka soal pemilihan 
umum itu sudah dari sekarang di- 
propagandakan setjara intensip di- | 
desa2, Hal ini tidak selalu bisa 
dimengerti oleh  masjarakat desa! 
itu, sehingga timbullah ketegangan 
ketegangan. Belum tampak adanja 
kemungkinan penggangguan kea- 
manan umum oleh golongan jang 
satu ataukah golongan jang lain, 
tetapi, demikian pihak itu, insi- 
den2 dikota besar, membawa pe-   ngaruh jang buruk didesa-desa jg 
djauh dari kota (Antara). | 

Djawa Timur, didapat keterangan, '   

kan oleh A.S. sebagai bantuan ke-' 
pada pasukan2 Uni Perantjis di In- 
do-Tjina. : : 

Richard Casey akan me- 
ngundjungi Saigon. p 

Sementara itu Australia sungguh? 
memperhatikan keadaan Indo Tjina, 
demikian pernjataan menteri luar 
negeri Austraka, Richard Casey, da- 
lam sidang parlemen Australia pada 
hari Rebo. Casey selandjutnja me- 
ngatakan bahwa menurut pendapat 
pemerintah Australia seorang ang: 
gota kabinet harus mengadakan pers 
bitjaraan dengan pembesar? Peran- 
tj's ditempat. Soal, jang kritik, ia- 
lah apakah keadaan militer dan po- 
litis di Indo Tjina dapat dipertahan- 
kan dalam minggu2 j.a.d. ini sebe- 
lum datang musim hudjan. Case 
bermaksud dalam perdjalanannja ke 
Konperensi Djenewa untuk singgah 
di Saigon. Ia akan berangkat dur 
Canberra pada tanggal "12 April jad. 

Casey kemudian mengatakan bah- 
wa seluruh dunia, terutama rakja: 
Asia dan Pasifik Selatan sangat ber- 
hutang budi kepada Perantjis atas - 
pengorbanan2 Perantjis di Indo Tji- 
na. Ia menegaskan bahwa Ausiralic 
mengadakan kontak erat dengan Pe- 
rantjis, Inggeris, A.Sx dan New Zea: 
land tentang keadaan di Indo Tjina. 
Di Saigon Casey bermaksud men. 
dapatkan keterangan2 tangan perta- 
ma tentang perang Indo Tjina, dan 
mendjelaskan sikap Australia. , 

Evatt menjerukan turui 
tjampur PBB. “ 

Menurut Reuter sestidah Casey 
maka lalu berbitjara- Dr. Herber 
Evatt, pemimpin pihak oposisi. Evatt 
mengemukakan bahwa perang Indo- 
Tjina merupakan suatu masalah da- 
lam mana PBB harus mengadakan 
tjampur tangan. Ia berseru supaja 
perang  Indo-Tjina - diperdebatkan 
dalam sidang lengkap Madjelis U- 
mum PBB. Menurut Evatt rentjana 
sekarang, berdasarkan mana bebe- 
rapa negara di Pasifik akan bertin- 
dak terlepas dari PBB, adalah tjara 
penjelesaian jang salah dari soal In- 
do-Tjina. Ia mengemukakan bahwa 
Perantjis sebagai suatu negara ang- 
gota PBB tak dapat berkeberatan 
djika soal Indo-Tjina ditempatkan 
dibawah pengawasan PBB, Makin 
tjepat perang Indo-Tjina dikemuka-e 
kan dalam PBB makin baik, demi- 
kian Evatt, Perdebatan tentang so- 
al2 luar negeri oleh parlemen Aus- 
tralia sesudah pidato Evatt lalu di- « 

itunda. Reuter djuga dapat mewar- 
takan bahwa Casey akan mengan- 
djurkan selain Saigon djuga Wash- 
ington dalam perdjalanan ke Kon- 
perensi Djenewa, (Antara) 

PERDJAMUAN GILA DALAM 
BIOSKOP MACARTHUR. 

“Film Djepang ,,Kyoen” (Per- 
djamuan Gila) jang bersifat me- 
nentang tingkah-laku serdadu2 
Amerika di Djepang, pada waktu 
ini sedang diputar di ,,/MacArthur 
Theater” di Yokohama, 

  

 



   
         

  

            

   

     

Utjapan Terima Kasih 
Dengan ini kami mang baburkan banjak-banjak 

kasih kepada Bapak2, Ibu2,Sdr.2, dan handai taulan sekalian 
atas segala minat/bantu .minat/bantuan Jg berupa tenaga dan fikiran begi- 
tupun restu ) ngestu jang diberi! 

ami: : 5 

terima 

        

kepada saudara / adik 

ISMINAH WARTININGSIH 
0 “BASUKI RAHARDJO 

pada waktu hari menikahnja, dan besar harapan kami kepa- 
da Bapak2, Ibu2Saudara2 dan handai taulan utk. membe- 
ri ma'af atas semua kesalahan kami waktu menerima dan 
menghormati pada waktu tersebut. penekan |. Solo, 28 Maret 1954. 

    

    
  

  

bm anak "hanccorka, 
| PASAR MALAM AMI 

t | Di Stand PANTISARI : ' 
Ini malam tanggal 8 April 1954: 
DITAMBAH TONTO NAN: 

(000 KRONTIONG “BINTANG ORKES” 
Dengan DUA BIDUAN jang TERKENAL 
Dibawah pimpinan: Sdr. KO TJAY HIAN 
Djangan liwatkan ''MALA M-ISTIMEWA 

GT PASAR- MALAM AMAL 
SEMARANG “1954. 
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Tanggal 8 dan 9 April 1951 | 
JACK WARDER — SUSAN AHAW 

in 

“1. Kwa Ea “| 
»Train of Events 
Lagi sebuah film jang mengikat dari 
SIARTHUR RANK |     

  

Diplomasi Baru A.S. , : aa 

Ta ea Ia Ada 'interessant-nja dan djuga tidak kurang-kurang 
kelutjuannja, bila kita perhatikan tjara-tjara-baru Amerika mendjalankan 
diplomasinja, terutama dalam langkah-langkahnja menghadapi siasat2 
Russia. Bila dulu dibawah Iruman, dengan melandjutkan tradisinja 
mendiang Roosevelt,” pemerintah Amerika dalam politik-luar negerinja 
banjak sedikit mendjalankan poiitik ,,bulan-madu” dengan Russia, kini 
sikap jang dem kian tadi dibawah Eisenhower-Dulles, telah berbalik 
1809. Bukan lagi siasat bertjumbu-tjumbuan, tetapi sebagai jang dinjata- 
kan sendiri oleh Dulles, Amerika akan. mendjalankan ,d plomacy by 
persuasion, if not by force”. (Viplomasi dengan djalan memikat-mikat, | 
kalau tdak berhasil — apa boleh buat — kekerasan digunakan). 5 

| — — — — — Dalam tjara mendjalankan  ,.diplomasi-pikatan” ini, 
agaknja Amerika tidak meninggalkan sifat-s'fatnja jang gemar kepada 
reklame dan show itu. Kita masih ingat tjara memainkan show in' jang 
didjalankan oleh wakil Presiden Nixon dalam perdjalanan goodwill-nja 
di Asa Tenggara untuk menarik simpati rakjat dan negara2 tsb. baru2 -| 

  

  

  

  

una 1000 Djandji 
Jang Perlu Adalah Bantuan Tegas— 

Kata EKisenhower 
Amerika Tak Akan Membuat Bom-H Jang Lebih 

" Hebat Lagi Dari Jang Sudah Ada 

PRESIDEN AMERIKA SERIKAT, Dwight Eisenhower, dalam 

konperensi pers di Washington pada hari Rabu menjatakan kera- 
guannja, bahwa konperensi Djenewa jang akan datang akan Soal 

mentjapai penjelesaian setjara damai bagi masalah Indo palu, tas 
pertanjaan mengenai perkembangan bom  hydrogen, E'senhower 
mendjawab, bahwa ja tidak bermaksud untuk mengizinkan pembua- 

tan bom-H jang lebih besar dari pada jang diperlukam untuk men- 

  

ini, dalam perdjalanannja di Asia 
sudah mendjadi ,,kapalen” karena 

| bakul-rokok d pasar Muntilan, 

itu tadilah, Nixon mengatjungkan   militer sekali-pun, — Amerika" berus 
anggap bers fat pikatan it Daiam 

Pertahanan Fropah) Dulles praktis 
lekas setudjui: Kalau t'dak, biar e 

Itulah ..diplomacy 
sekarang tampak djelas didjalankan   

       
  

   “Inilah Bambang Soenarto, umur 11 

      
    
      
         

Russia" sebelumnya San 
— — — — -—— Bukanlah mengdiadi 
tjara diplomasi manakah jang achir-achirnja akan memberi hasil! Diplo- 

atau diplomasi diam-diam setjara Russia. 
kita hanjalah interessant untuk mengikuti perkembangannja lebih djauh. 
masi gertakan Dulles, 

ini. Tak sjemu-djemunja Nixon obral berdjabatan tangan. Begitu ia 
datang di lapangan terbang Kemajoran, begitulah ia hampir-hampir me- 
lontjat pagar lapangan terbang untuk berdjabatan-tangan dengan se- « 
orang penonton biasa jang berdiri diluar pagar. Dengan tjara jang sesama 

ratus ribu orang dari segala lapangan: 1 
dari seorang Perdana Menteri sampai 

kepada pendjual air di Ranggonj dari seorang djenderal jang sintal dan 
ulet urat tangannja sampai kepuda tangan jang hal! 
»Miss Universe” Armi Kuusela di Manilla........ 

Kepada pelbagai matjam orang2 dari segala lapangan 

tambah dengan tawaran2 bantuan tekn k, ahli, keuangan serta bantuan 

dan hantam-keromo-rja, berusaha menaklukkan lawan jang tidak bisa 
ditundukkan dengan pikatan. Dulles mengedjek: Dulles mengantjam: 
Duiles menakut-nakuti. Kepada Perantjis mengenai soal EDC (Masjaraxat 

tjuma akan angkat bahu sadja kalau sampai engkau- mampus!” Kepada 
RRT Dulles mengantjam: ,,Awas kalau berani terang-terangan tjampur 

tangan di Indo-Chira!” Kepada seluruh dunia ia menakut-nakuti dengan 
pertjobaan Bom-H-nja di Eniwetok, serta dengan Strategic Air Command 
Amerika jang membangga-banggakan pembom-djarak djauhnja jang da- 
pat melemparkan bom-atoom dipelosok dunia manapun djuga. 

sikap Russia dalam menghadapi siasat baru Amerika ini? Russia seperti 

biasa tidak banjak ribut-ribut. Ia mendjalankan siasatnja kedalam dan 
dengan tjara diam-d'am untuk kemudian diletuskar dengan tjara menga- 
getkan dilapangan kotperensi maupun dimedan pertempuran. Dan anch- 
nja lagi, tak seorang-pun bisa menetapkan apa jang akan dilakukan oieh 

Tenggara, kiranja tangannja Nixon 
berdjabatan tangan dengan beratus- 

dari seorang Presiden sampai 

lemah lunglai dari    

tangannja “untuk bersalaman!  Di- . 

aha me-realiseer diplomasi jang ia 
pada itu, Dulles dengan gaja gertak 

berkata mengedjek: ,.Hajo, lekas- 
ngkau mampus sendirian, dan saja 

by persuasion and by force” jang 
oleh “Amerika. Dan bagaimanakah 

niat kita disini untuk membahas, 

Bagi 

  

  

bulan putera nj. Hardjono, “ketawa 
ria dapat menggondol hadiah perta- 
ma .baby-show” jang diadakan oleh 
Persit tjab.. Semarang pada hari | 
Djum'at “jdi Balai. Pradjurit. Bo- 

2. 2 Tajohgy Semarang” OA 

(Foto: Biro Penerangan TI. IV) 
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— Himpunap Serikat2 Buruh In- 
donesia (H ssb') daerah Djawa Te- 
ngah-Utara mengabarkan, - bahwa 
Hissbi tidak menerima adjakan keti 
ka membentuk Panitya 1 Mei 1954 
d' Semarang, jang dipelopori 
Sobsi dan Sobri. Tetapi Hissbi me- 
njerukan kepada segenap anggauta- 

nja, agar djangan mempunjai sifat 
tersendiri dalam | merajakan 1 Mei 
ja.d. Demikian berita dari Hissbi. 
— “Penduduk Kp. Bulu Setalan 

Semarang dalam “rapat baru? in: 
telah memutuskan memilih anggau- 
ta2 pengurus GRT Bulu Setalan 
sbb.: Ketua dan Wakil Ketua: Su- 
tojo dan Moh. Said. Penulis: Hadi- 
sumarto. Bendahara: Supardi. Dan 
d bantu oleh beberapa Ketua Ba- 
gian. : 

— Telah dibentuk susunan  pe- 
ngurus PNJ ranting Semarang Uta- 
ra jang terdiri daris Ketua dan Wa- 

kilnja: Dahan Atmosudarmo dan 

oleh | 

Berita Daerah | 

SOLO . 
KONGGRES PARTAI BURUH 

Selama konggres Pariai Buruh di 
Surakarta sedjak tgl. & April 1954 
sampai datang 10 April 1954 di Ge 

| dung  Sasonosuko/Harmonie/Lodji 
wetan diadakan exposisi: 

a. Madjalah2 Penerangan Keduta- 
an Luar Negeri. (BURMA RRT 
USIS): b. Madjalah2 Penerangan 
Dalam Negeri, c. Buku2 untuk be- 
ladjar/peladjaran sekolah S.M. dan 
S.M.A.: dd.  Madjalah/Penerangan 
Buruh/Perburuhan. 
Adapun waktu melihay dan memb 

batja pada hari Selasa dan Rebof 
djam 14.30 — 16.30 dan hari Sabtu 
tgl. 10 April 1954 djam 14.30 sam 
pai malam hari (djam 24). F 

TERSERANG BAHAJA ! 
BANDJIR. # 

Dalam keadaan hudjan lebat | 

  

  

tan Pratjimantere terserang baha- 
ja bandjir. Banjak tanaman2 jang 
terendam air bahkan ada 3 ru- 
mah terendam dim 1 djam-lama- 
nja. Di Sutji terdapat 1 rumah ro 
boh karena besarnja angin dan 2 
rumah hanjut. Menurut pemerik-   saan jang berwadjib, kerugian aki 
bat ini ada sebesar: Rp. 4952, — 
dan telah diusahakan dengan se- 
tjara gotong-rojong untuk meri- 
ngankan beban para penderita-— 

SUNDJUNGAN MR. KASMAN 
Mr. Kasman Singadimedja da- 

ri P.P.Masjumi - Djakarta, pada 
malam Minggu j.l. telah menga- 
dakan rapat keluarga Masjumi di 
Baturetno. “Sh 

Dalam rapat tsb. didjelaskan 

pembelaan dari serangan2 golo- 
ngan lain. 

Sorenja, Mr. Kasman singgah 
di kota Wonogiri, jang djuga me- 
ngadakan pertemuan . anggauta2 
terkemuka. Selandjutnja pada ha- 
ri Minggu pagi meneruskan per- 
djalanannja ke Patjitan dan Po- 
norogo dengan maksud jang sa- 
ma. : 

  

    

: siumi sebagai par landjutan daripada 
ayam Se aa ai lah lalu. Setelah diadakan pemanda 

ngan2 jang mendalam dan perdeba- 
tan2 jang sengt, DPRDS mengam- 
bil keputusan2, 
anggauta baru 

PNI sebagai gantinja anggauta jang 
telah ditarik oleh partainja dan men 

tjabut beslui, para glondong jang di 
anggap tidak menurut hukum, dju- 
ga telah menetapkan dua 
anggauta baru DPD, sdr. Dutowirjo 
dan sdr. Zaini Ichsan, kedua2nja da 

— ri Masjum'. 5 

Muliadi. Penulis I dan UI: Sugiarto 
dan Marbisantaso. Bendahara: -Si- 
ngodihard/o. Pembantu: Abunjamin. 
Dan diperlengkapi dengan pengurus 
seksi2. 

LELAKI. 

Di Italia ada djedjaka jang sa- 
king ajunja, sampai digelari Ratu 
Ketjantikan. Mengalahkan djelita2 

"ry tidak  diperbo'ehkan 
(resep dokter/mendjual atau 

'dan sama rata dan harus tjat hitam 

— Atas usaha dari BRN Tjb. Dja 
wa Tengah di Semarang, telah di 
berangkatkan 2 orang anggauta Ja- 
jasan Budi Utomo Pusat Smg., utk. 
melandjutkan sekolahnja pada Seko 

lah Pelajaran  Landjutan di Maka- 
sar. Kedua anggauta itu jalah Ton- 
ny Haksom dan Kusnanto. 

TIDAK TERIMA RESEP DR. 

Berdasarkan Undang2 Obat. Ke- 
ras jang kini masih berlaku, dalam 
mana a.l. disebutkan, bhw. Drogiste- 

menerima 
mem- 

dokter, 
Kota 

buat obat menurut resep 

maka Djawatan Kesehatan 
meminta perhatiannja semua  Dro- 
gistery dalam KB. Semarang agar 

mereka memasang papan pemberi- 
tahuan jang 'berbunji sbb.: Tidak 
Menerima Resep Dokter. Huruf2 
dari perkataan itu harus ditjat penuh 

asli lainnja. 
Di Pil'pina lebih aneh lagi, ada 

gadis menangis-nangis, brontak sama 
ajahnja, minta segera kawin. Bukan 
dengan djuru terbang, atau radja 

wartawan, tapi minta nikah djuga 
dengan seorang gadis. 

Jang sama2 pinter bengesan 'dan 
lenggak-lenggok. 

Sir-pong batja itu berita2 aneh, 
sebetulnja sudah tidak kaget lagi. 
Maklum, djuga sudah banjak lelak:2 
jang bisa malih djadi wanita. 

Soal wanita kawin dengan wanita, 
djuga bukan soal baru. Malah di: 
Indonesia dulu banjak orang2 lelaki 
jang ditangkapi, karena  ternjata 

Tjuma dengan adanja ke-anehan2 
ini, apa nanti djuga bakal ada lelaki 
yangg Tatu Masnle Mean kraam- 
kliniek alias rumah sakit bersasin, 
karena mau melahirkan anak kem- 
bar 522?   

dengan dasarnja bertjat putih. Ting- 
gi huruf tidak boleh kurang dari 2 
mm dan tebal tidak boleh kurang 
dari 25 mm. Papan pemberitahuan 

itu harus dipasang ditempat jang 

mudah diketahui oleh pengundjung 
Drogistery, dan pa.ing lambat tgl. 
30 April 1954 harus sudah  dipa- 
sang. Menurut keterangan. — dalam 
kota Semarang 
giftery. 

SIMPAN GRANAT TANGAN. | 

Telah ditahan oleh fihak jg. ber- 
wadiib, dua orang jang masing2 

bernama Sw, tinggal di Perbalan 
dan T. tingga!' di Sumenepbar Se- 

marang. Kedua orang itu  ternjata 
telah menjimpan sebua: granat ta- 
ngan tanpa idzin jang - kini telah 
disita. Pengusutan lebih djauh se- 
dang dilakukan, 

terdapat 12 Dro- 

Baru itu nanti Sir-pong bisa garuk? 
kepala (kepalanja sendiri)............ 

Sir-pong. 

DIHADJAR DGN SEPIRING 
BAKMI 

Seorang ajah jang sangat keterla- 
luan menghadjar anak trinja pada , 
Senen petang j.l. kini harus berurus- | 
an dengan fihak kepolisian.  Ajah 
itu bertempat tinggal di Pekunden 
Smg. dan anak tir'inja bernama «S. | 
Waktu menghadjar itu, kepala anak : 
tirinja dipegang kemudian dimasuk- 
kan kedalam piring jang penuh ber- 
isi bakmi jang masih panas. Dalam 
pada itu kepala anaknja terus  di- 
tekankan pada piring tersebut, hing- 
ga piring petjah. Muka si-anak men- 
dapat luka2 karena petjahan piring 
dan karena' panasnja bakmi, Tidak 
diketahui mengapa anak tsb.  diha- 
djar sampai sedemikian rupa, i 

  
4   

. Wartawan2 Indonesia jang peda waktu ini sedang mengundjungi India, 
kelihatan dalam: gambar ini sedang meletakkan karangan bunga diatas 

“makam Mahatma Gandhi. Pakar petji badju putih ialah sdr. Sukrisno. 

  

Plao Transmigrasi Dari 
. Djawa 

Mendapat Sambutan Hangat Dari Pen- 
duduk—Djuga Ne 

Minta Di 

MASAALAH TRANSMIGRASI kini sudah tjukup dikenai 
oleh segenap lapisan masjarakat, hingga perhatian thd. pelaksana- 
an pemindahan penduduk umumnja besar sekali, hal mana dapat 
dilihat dari banjaknja penduduk 

. Djwt. Transmigrasi setempat. Dengan transmigrasi 0 | 
han makanan akan berlipat, kepadatan penduduk di Djawa akan 

pekerdjaan akan bertambah dan djumlah berkurang, lapangan 
penganggur akan kurang. Djika 
arga dan umum, kedua2nja meliput! lapisan rakjat : 
belakangan ini Diwt. Transmigrasi melaksanakan pula pemindah- 

X 

Tengah 

lajan2 Banjak Jang 
pindahkan 

tani jang mendaftarkan diri pada 
produksi ba- 

semula dikenal transmigrasi kelu- 
tani, maka 

Iminan2, bahwa persetudjuan 

Indo China. 
Ditanja tentang persoalan  masa- 

lah Indo China 
Djenewa jang akan datang, Eisenho- 
wer menjatakan, bahwa harapan2 

akan tertjapainja suatu penjelesaian 
setjara damai jang memuaskan bagi 

djandji2 sadja adalah tidak dapat di 
terima. Dalam hal ini harus ada dia- 

akan 

dapat ditjapai. Atas. pertanjaan me- 
ngenai arti strategis di Indo China 
bagi Amerika Serikat, Eisenhower 

mendjawab, bahwa hilangnja Indo 
China” akap membawa akibat2 jang 
tidak dapat diperhitungkan bagi ,,du 
nia merdeka”. Dalam hubungan ini 
ia tidak mau memberi  petundjuk, 
tindakan apa sekiranja jang akan di 
ambil oleh Amerika Serikat dalam 
menghadapi perkembangan2 terachiur 
di Indo China. Ia hanja mendjuwub, 
bahwa masalah Indo China tidak 
membolehkan adanja sesuatu aksi 
jang bersifat unilateral. 

Bom hydrogen. 

Mengenai perkembangan bom 
zat air, Eisenhower - menjatakan, 
bahwa pada saat ini tidak ada 
sesuatu keharusan militer jang   an dari ex tawanan SOB dan pemindahan para nelajan dari Dja- | 

wa ke Labuhan Maringgai di Sumatera Selatan jang terkenal ka- | 
rena banjaknja ikan, : 
sdr. Soejono Soerjodibroto dari 
Tengah. 

OJOKJA 
»BAPERKI” TJB. JOGJA 

BERDIRI. ' 
Pada hari Minggu tg. 4/4 sore 

bertempat  digedung C.H.T.H. 
Jogjakarta telah dilangsungkan 
pertemuan untuk mendirikan 
»BAPERKI” tjabang dengan di- 
hadliri oleh kl. 75 orang. 

Pertemuan dan rapat dipimpin 
oleh Sdr. Tan Soe Djie, janz da- 
lam pidatonja antara lain menu- 
turkan maksud dari pertemuan 
itu. Kemudian dimulai dengan 
atjara mendengar pendapat2 me- 
ngenai Rentjana Undang2 Kewar 
ga Negaraan R.I. 

Pada umumnja hadlirin dapat 
menjetudjui berdirinja Baperki 
tjabang Jogjakarta, dan susunan 
Bea sementara ada sbb: 

' Ketua: Tan Soe Djie, Wk. Ke- 
tua I dan II: Njoo Tiang Tjwan 
dan Tjan Tjoe Hok. Sekretaris: 

pada achir2 ini daerah Ketjama- Tjeng Tik Kie, Bendahara: Tori 
Khoen Giok, Pemb 
Oey Liang: Lee, Ir. Liem Tiong 
Hien, The Hong'Oe, Ong Sioe 
Ijiang, Lie Djing Go dan Oey 
Tik Giauw. 

Pada umumnja 

antu-2: 

pendirian Ba- 
perki tiabang Jogjakarta menda- 

1 pat tjukup perhatian, hingga bisa 
diharapkan pendirian resminja bi 
sa dilangsungkan tidak Jama pu- 
la. sesudahnja mempunjai djum- 
ah anggauta tetap. 

TEMANGGUNG 
MENDJADI ANGGOTA D.P.D. 

Pada tgl. 5 s/d 6 April ibl. telah 
dilangsungkan sidang pleno DPRDS 
Kabupaten Temanggung sebagai ke 

sidang jang te- 

ketjuali menerima 
DPRDS dari wakil 

2 DITe) 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 
Semarang, 10 April 1954: 

Djam 06.10 Dendang Malaya: 
06.45 Orkes Hawai'an Teruna: 07.15 
Suara bersama, 07.30 Tri Irama: 
12.05 Bunga Rampai: 13,15 Musik 
Kulintang, 13.40 Konsert. Siang: 
17.05 Taman Kusuma: 17.45 Nja- 
njian Sajekti: 18.00 Obrolan pak 
Patrol: 18.15 Barat populer: 18.45 
Che Edah: 19.15 Siaran Penerangan: 
19,30 Pantjaran Pelang': 20.30 Pan- 
tjaran Pelangi: (landjutan): - 21.15 
Irama Prijangan: 22.20 Hiburan ma- 
lam: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 10 April 1954: 
Djam 06.03 Buddy Clark dan Bing 

Crosby, 06.15 Ruangan Gerak Ba- 
dan: 06.45 Hidangan The Hawaiian: 

main .tjinta2an sesama lelaki. 07.15 Permainan Piano, 07.45 The 
Andrews sisters dll.: 12.03 The Pro- 
gressive: 12.45  Klenengan Gadon: 
13.45 Klenengan Gadon (landjutan): 
17.05 Dunia kanak2: 17.45 Varia 
Djawa Tengah, 17.55 Gending2 Dja 
wa: 18.30 Gending2 Djawa (landju- 
tan), 19.15 Contact dengan Pende- 
ngar: 19.30 Lagu2 Indonesia: 20.30 
Senandung hidup: 21.20 Gema Ma- 
lam: 22.15 Gema Malam (landjutan): 
23.00 Tutup. : 

Jogjakarta, 10 April 1954: 
Djam 06.10 Bunga Rampai pag': 

06.30 Sekitar Perekonomian Kita: 
06.35 Musik Tarian, 07.15 Hidangan 
Empat Sekawan, 07.30 Riang ringan 
d'waktu pagi: 12.05 Orkes Puspa 
Kentjana: 12.15 Njanjian Dorothy 
Sguires, 12.30 Orkes Krontjong Sa- 
gi: 13.10 Orkes Salon: 13.40 Orkes 
Malaju Tjempaka: 17.00 Sarang Bu- 
rung Kulintang: 17.40 Petang hari 
dengan Kwartet Dharnoto: 158.10 
Merdu meraju: 18.30 Tjatatan Dua 
Pekan Studio: 19.15 Bingkisan Ma- 
lam “Minggu: 19.40 Saju  metaju, 
20.15 Ade dan Ping: 20.36 Hida- 
ngan Malam 21.15 Wajang Kulit: 
22.10  Wajang Kulit 
05.30 Tutup. 

Wandjutan): 

Bs 

orang ' 

demikian keterangan jang diberikan oleh ' 
Djwt. Transmigrasi Prop. Diawa | 

t Lebih djauh mengenai transmigra- 

isi ex tawanan SOB dikatakan, bah- 

wa para tawanan jang dapat d'- 

| transmigreer ialah golongan tawanan 

| tawanan jang perkaranja tidak ada 

“alasan untuk dimadjukan dimuka pe 

ngadilan, tetapi belum dapat dimer- 

'dekakan karena daerah asal kedia- 
''mannja belum aman kembali. Pada | 

tgl. 17 jbl. dengan K.A. tjepat telah | 
diberangkatkan dari Semarang 70 | 
keluarga ex tawanan SOB serta ang- 
gauta2 keluargaaia jang berdjumlah 
semua 161 djiwa menudju ke Me- 
dan Utara dengan diberi perlengka- 
pan2 seperti aia'2 pertan'an, dapur, 
alat2 tidur dls. 

  

Transmigrasi nelajan. | 

Selandjutnja- Djwt. Transmigrasi 
merentjanakan pula pemindahan pa 
ra nelajan dari Djawa ke Sum. Se-! 
latan dan para peminat dapa hubu 
ngan langsung dengan Djawatan ta 

"di. Tempat jang ditudju ialah arya 
han Maringgai di Sum. Selatan. Me 
nurut keterangan dari rombongan 
nelajan jang  baru2 ini menindjau: 
didaerah tsb diatas, ternjata mercka' 
suka dipindahkan ke tempat- tsb. 
danstidak akan merasa ketjewa, xa- 
rena sepandjang masa persediaan 

|ikan tetap banjak. Tiap? keluarga 
inelajan jang suka dipindahkan ke 
Sum. Selatan oleh Pemerintah akan : 
diberi bantuan setjara pindjaman 
berupa: bahan2 rumah seharga Rp 
1000,—: alat2 penangkap ikan beri 
kut perahu djukung seharga Rp 
1100—: alat2 dapur dsb.: djaminan 

:beras dil., ketjuali ikan asin karena 
mereka sudah dapat mengusahakan 
sendir'. Djaminan hidup ini diberi- 

' kan selama 4 bulan selama para 
i nelajan tadi belum mempunjai peng 
(hasilan sendiri. Kepala tiap2 kepala 
! keluarga dised'akan tanah pekara- 
| ngan seluas 1,5 bahu. 
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Transmigrasi umum. 

Didjelaskan lebih djauh, bahwa 
ap grasi umum atau peminda- 
han penduduk setjara besar2an ba-' 
ru dapat dimulai pada bulan Mei | 
1952. Usaha untuk memindahkan 
penduduk dari Djawa ke luar Dja- | 
wa tidak mengetjewakan, apabila ' 
dalam waktu 1 th. jaitu dari buian 
Mei 1952 s/d Djuni 1953 telah da 
pat dipindahkan 37.000 djiwa. Ang 

membenarkan pembuatan bom hy- 
drogen jang lebih besar daja peng- 
rusakannja dari pada jang sudah 
ada sekarang. Atas pertanjaan 
mengenai kemungkinan Sovjet 
Uni dapat membuat sendjata atom 
jang lebih hebat dari pada jang te- 
lah ditjoba oleh Amerika Serikat 
baru2 ini, Eisenhower mendjawab, 
bahwa ia tidak kawatir terhadap 
hal itu, karena pembuatan alat2 
sendjata atom jang melebihi taraf 
jang sekarang menurut pendapat- 
nja adalah belum mungkin, mes- 
kipun ia dalam pada itu mengakui 
tidak terbatasnja kemungkinan itu. 
Selandjutnja Eisenhower  mene- 
rangkan, bahwa sepandjang penge- 
tahuannja jang didasarkan kepada 
hubungan jang erat dengan pihak 
kom'si tenaga atom, ia tidak per- 
nah mendengar tentang adanja ke- 
lambatan dalam perkembangan 
bom hydrogen seperti jang ditu- 
duhkan oleh senator Joseph Mc- 
Carthy semalam. 

SEMENTARA itu Suratkabar 
resmi pemerintah Sovjet Izvestia” 
pada hari Selasa dalam tulisan- 
nja menjerukan supaja diadakan 
penghentian tembak-menembak di 
Indo-€hina. sebagai ' salah “satu 
sjarat untuk mendapatkan keama- 
nan umum di Timur. Djauh. Me- 
nurut ,,Izvestia”, keamanan umum 
ini dapat didjaga dengan djalan 
mengusahakan hubungan2 jang 
normal antara semua negara, jang 
kemerdekaannja masing2 harus di 
akui dan keamanannja didjamin. 
Dikatakan oleh suratkabar itu 
bahwa Korea harus dipersatukan 
dengan djalan . damai dan harus 
d beri kesempatan untuk menjele- 
sa kan nasibnja dengan bebas se-! 
telah semua pasukan2 asing dita-' 
rik mundur. | 

Di Indo China, menurut ,,Iz- 
vestia” perlu segera diusahakan 
gentjatan sendjata jang akan me- 
mungkinkan dimulainja pembitja- 
raan2 antara Perantjis dan repu- 
blik demokrasi Vietnam (Ho). Di- 
kemukakan oleh suratkabar itu 
bahwa kel'ma negara Besar jang 
untuk pertama kalinja nanti akan 
berunding di Djenewa harus ber- 
sama2 dengan negara2 jang ber- 
kepentingan lainnja  mentjapai 
persetudjuan mengenai keamanan 
umum di Timur Djauh. Demikian 
tuntutan2 dari bangsa2 jang tjinta- 
damai. kata ,,Izvestia”, 

Dalam tulisannja ',Izvestia” dju- 
ga mengadakan seruan kepada 
Dewan Perdamaian Dunia di Wi- 
na supaja berusaha lebih mem- 

dalam konperensi | 

»,hegara2 merdeka” adalah tidak 
begitu baik.- Ditegaskannja, bahwa 
didalam konperensi  sematjam “tu: 

ka statistiek sampai achir 1953 sbb: : perlunak ketegangan di Eropa dan 
Banjaknja transmigrasi keluarga da! Asia. slebih2 karena dalam bu- 
lam th. 1951 dari seluruh Djawa lan2 jang achir ini kaum pengan- 
ada 659 keluarga atau 2464 djiwa, ' djur politik kekuatan telah makin 
th. 1952 ada 2030 keluarga atau : banjak mengantjam dengan sen- 
8776 djiwa. Adapun pemindahan jg diata2 atom dan hydrogen.” (An- 

| Djateng sampai pada bulan 

Banten) untuk transmigrasi keluar- 
ga 1190 keluarga (5230 djiwa), dan 
transmigrasi umum 20 keluarga (97 
djiwa). Tahun. 1953 angka2 tadi 
mendjadi 523 keluarga (2313 djiwa) 
dan 2574 keluarga (10247 djiwa). 

Untuk tahun 1954  direntjanakan 
pula pemindahan penduduk dari 

Djuni 
banjaknja 2645 keluarga (13.225 
djiwa). Adapun tempat jang ditudju 
ialah Sumatera Selatan, Tengah dan 
Kalimantan. ' Demikianlah 
ngan jang disampaikan. , 

MEMBUKA TJABANG DI 
SEMARANG 

N.V. Perseroan Dagang Tapanuli 
telah membuka 
marang, dibawah pimpinan B. Si- 
tompul dengan alamat Kantornja di 
Djl. Purwodinatan TII/14 Smg. tiip. 
Smg. 1301. Perseroan Dagang Ta- 
panuli 'tu di Djakarta dipimpin 
oleh A.S. Hutadjulu. Keterangan? 
selandjutnja, para pembatja kita per 

silahkan membatja iklannja jang di 
muat setjara berturut2 d'harian kita 
ini. 

  
KETJELAKAAN, 

Senen siang ibl. seorang le'aki jig. 
agak landjut usianja telah ketabrak 
sepeda motor didjalan dekat  sim- 

pang empat  Bangkong Semarang. 
Korban bernama pak Kasman jang 
ketika itu sedang menjeberang dja- 
lan, Karena 'uka2nja korban kemu- 
dian dirawat di RSUP, Menurut ke- 

terangan, kesalahan terletak — pada 
sepeda motor jang waktu itu me- 

ngambil djalan terlalu kekanan, 

  

ketera- 

i 

Tjabangnja d: Se- 

telah diselenggarakan dari Prop. tara). : 
Djateng sbb.: th. 1952 dari Djawa ' 
menudju - keluar Djawa (Sumate- | Pendapat kalangan politik 
ra Selatan, Sulawesi Selatan dan Djepang. 

Sementara tu kalangan politik 
dan pers Djepang pada umumnja 
melihat adanja kesungguhan dida 
lam ,,peringatan bersama” jang 
disarankan oleh menteri luar ne- 
geri. Amerika Serikat John Fos- 
ter Dulles terhadap RRT. 

Dikatakan, bahwa ,,peringatan 
bersama” ini mungkin akan me- 

tjegah peperangan dan memelihara effisiensi militer. 

   
BRIDGE - DRIVE DI PATI. 

Untuk keperluan . ,,Merapi-fonds” 
pada tgl. 28 Maret jl. di Kabupaten 
Pati diselenggarakan  bridge-drive.. 
Adapun Panitya bridge-drive dike- 
tuai oleh sdr. Soediknjo. Beberapa 
dermawan telah menjerahkan ha- 

'diah2 jang indah, a.l. 1 beker dari 
paberik-rokok  Nojorono-Kudus, 1 
beker dari pabrik rokok Supijah- 
Kudus, 1 beker dari pabr. rokok 
Selo: Romo-Pati, beberapa perkakas 
ukiran Djeporo jang indah dari Pe 
rusahaan2 Ukiran Tjwa Kee Djan- 

Djeporo, Tan Liong Liep dan Tan 
Siong Kwa-Djeporo, Toko Pandjang, 
N.V. Perdati, dll. -hadiah: lagi. 

Adapun pemenang2 sebagai beri- 
kut: Pemenang Pertama: sdr. Dr. 
Zikel — Diebels (Semarang), peme- 
nang kedua sdr2 Johny Anwar 

Soegondo (Semarang), pemenang ke 

tiga sdr2. Liem Tong Kwan — Soen 
Ie Djien (Semarang). Untuk hadiah 
call tertinggi sdr2 Utomo — Minun 
(Semarang) jang berturut? mentja- 
pai tiga kali ,,Klein Slem”. 
PERSIAPAN UNTUK ASIAN 

GAMES II DI INDIA. 
Dua .pelatih dari Amerika te- 

lah memimpin: latihan untuk at- 
lt2 India jang akan dikirim ke 
Asian Games ke II di Manila, 
Mereka. itu ialah Dr. A.W. Ho- 
ward dari Lucknow College dan 
Tod Arnold Kanselir Muda dari 
YMCA College di Madras. Ber- 
sama2 dengan pelatih2 India !a'n- 
nja antaranja J.S. Roussoau dan 
C. Dhawan mereka melatih 27 
atlit jang akan mewakili India da 
lam Asian Games ke II. Atlit2 
tersebut diharuskan berlatih kon- 
disi untuk tiap pagi dan sorenja 
agar dapat ditjapai latihan? jang 
intensif. Ketjuali itu penulis2 
olah raga di India mengadakan 
kritik2 tentang tjara-tjaranja ber 
latih dengan maksud agar dapat 
ditjapai hasil2 jang memuaskan. 

TJERAMAH SUB. SEKSI 
COMITE P.K.I. 

Oleh Secom P.K.I. Pati telah di 
langsungkan tjeramah guna menjam 

paikan hatsil2 Kongres Nasional 
P.K.L ke V di Ketjamatan Djaken 
(Kab. Pati) pada tgl. 4 April jl. 

Tjeramah tsb. tampak mendapat 

perhatian jg lumajan dari kaum ta- 
ni didesa2 sedjumlah kl. 700 orang. 

Setelah selesai tjeramah, maka di 
umumkan djuga “berd'rinja Sub. 
Seksi Comite P.K.I. di Djaken jg di 
pimpin oleh Sdr. Atas dan Sdr. Su- 
jitno. 
SKEE KEKE KK EK EK KEK KEKE 

HARGA MAS. 

Djakarta, 7 April: 
24 krt tiap gr. Rp. 38,50 beli. 
22 krt tiap er. Rp. 37,75 beli. 

Medan, 7 April: 
24 krt tiap gr. Rp. 37,50 djual 
22 krt tiap gr. Rp. 37,25 djual 
20 krt tiap gr. Rp. 35.50 djual 

Surabaja, 7 April: 
22 krt tiap gr. Rp. 38,50 nom. 

Singapore, 7 April: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 146.— beli. 
Str. $ 152.— djual. 

Londen, 7 April: 
Harga emas internasional mc- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb. : 
Emas Beirut tiap ounce 35.15 
Emas Macao tiap ouce 37.16 
Emas Hongkong tiap 

5 ounce 37.28 

dan 

SEKEN NN anna 

rupakan penglaksanaan jang per 
tama dari azas ,,aksi bersama” se 
perti jang disarankan oleh Dulles 
dan presiden Eisenhower dalam 
konperensi pers mereka  baru2 
ini. Kalangan tersebut dalam pa 
da itu berpendapat, bahwa ..peri- 
ngatan bersama” kepada RRT itu 
akan melenjapkan kemungkinan 
tertjapainja  penjelesaian  setjara 
damai dalam konperensi Djene- 
wa dan pasti akan mengakibatkan 
adanja ,,aksi bersama” lagi, jaitu 
kemungkinan Amerika Serikat 
mengadakan intervensi di Indo 
China. Kalangan tersebut selan- 
djutnja berpendapat, bahwa Dje- 
pang tentu tidak akan sekali-kali 
diminta untuk mengirimkan pa- ' 
sukan2 kefront Indo-China, akan 
tetapi mungkin akan membantu 
usaha2 peperangan negara2 ,,mer 
deka” seperti jang telah dilaku- 
kannja dalam peperangan pepe-   rangan Korea. 

  

Dompet 

Penerimaan baru : 

mak udi. Demak mat 

Kepl. S.R. III Karangmangu 
Djat'lawang, Bms. 

Guru2 Karangdjambu/Guru 
der Kebumen 

S.R. 6 Gringsing, Weleri 

Puarworedjo 

redjo, Temanggung 

Kepl, S.R. III Sangermun, 
Djatilawang, Bms. Pwt.) 

S.M.P. Dominico Savio, 

    

Djumlah derma tgl. 5-4-1954 j 
terima ,Suara Merdeka” - 

S.R. II/VI Wil. Pen, Sek. Rakjat De- 

Peg. Ktr. Pen. S.R. Kaliwungu 

mena neaaa 

S.R. Arrobitah 'al Alawijah Surakarta ,, 
SR. On- 

Guru/Murid S.R. VI Kopeng, Salatiga ',, 

S.R. VI Sudimoro, Gebog (Kudus) ... 5 
S.R. VI Kuwadjo Bagelen Purwodadi 

Kel. Sek. K.P.K.B. Djamus (Mranggen) 
Kepl. S.R. ALL di Tjampursari, Ngadi- 

Nj. Hadi, Kp. Subuh 3246, Semarang 
Kalisari 6, 

PEMERAN AA 

  

Merapi 

Rp. 160.250,04 tarununkunaneannaenaneanaa 

Rp. 197,25 
10,65 snayoc.K. 33 

Wil. P.S. 
Maa 

170,— 

50,— 
30,— 
25,30 
17,— 

1G jas 
Na jan 

12 — 
Rawalo, 

Token, 

19x 

Pom ana 3 360p 1.076,20 

Djumlah : Rp: 161,326,24 
Semarang, -7 -4- 1954.   
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     : jang ja namakan 

Pidi:    

  , mudah dimengerti oleh pe 1 
waktu ig Minggu j- sengadja 
berbitjara dalam Peringata, 

    

    

    

    

niakng ajat2 Ouran 
diam mengenai adanjc 
tikan2nja jang djitu itu 
makin mudah diteri 
bertubi2. dan diwaktu 
menguasai tehnik berpid: 

  
  

  

adjaib”. 

Amer 

          

  

     

    

  

a 

Bantuan 
Bantuannja Untuk 
ngi— Bz       

ZA 

HAROLD $      

— Siti Asijah: Ahli — 
0oUmur9 Th. 

SITI ASIJAH adalah seorang gadis ketjil, umur 9 tahun asal 
dari Surabaja, Ia benar-benar boleh dikata ,,anak adjaib”, Bukan 
adjaib karena bisa menghilang, atau djadi ahli nudjum, tetapi 
adjaib karena kepintarainja berpidato. Benar2 ia .ahli berpidato 
didepan chalajak ramai. Dan isi pidatonja, lagak lagunja, ternjata 
tidak kalah, dengan orator2 ulung jang biasa buka suara disidang 
parlemen atau dirapat2 samodera. Dan bukan sadja ia pintar aksi 
pidato, tetapi mg apa jang ia utjapkan berisi, lantjar- dan 

— didatangkan di Kebumen untuk 
m Peringatan Hari Mi'rodj dikota tersebut dan di- 

hadliri oleh kurang lebih 25.000 orang. Setjara tepat ia' mengupas 

"moril. dewasa ini. Sering pula kri- 
kemukakan setjara lutju djenaka, hingga 

leh pendengarnja. | 
nikian ini, Asijah jang memang 'sudah 

pidat tenang menunggu sampai pendengar- 
nja tenang kembali. Maka sudah sewadjarnja ia digelari ,,anak 

Penting 

ar?nja. Hal ini antaranja terbukti 

“disertai kritikan2 jang tegas ta- 

Tepuk sorak selalu   
gkan 

| Untuk Asia 
tuk Eropa Kini Dikura- 

in Tunggal Terbesar Ialah 
“Untuk Indo China 

. direktur FOA (Foreign Operation Ad- 
ministration) mengenai rentjana bantuan luar negeri Amerika Se- 

  

rikat mengutjapkan dimuk: 
dj Ag Rennu S, bahwa : 

   

Tapi ia bersama itu menerang 
kan tentang bantuan2 luar nege 
Ti itu menurut typenja sbb: 
Pertolongan ,, | defense” 
Yang militer langsung): $1.580 

Sokongan langsung kepada pa 
sukan2 ban Aug kepada. pepe 
rangan di Indotjina dan pembea 
jaan pembuatan pesawat2 terbang 
di Inggris): $945 djuta. Sokongan 
san Un (bantuan eko 

- nomi): .400.000. 
Kerdjasama teknik: $131.600. 

Pertolongan guna memperkem 
bangkan ekonomi: $360.400.000 

Relief dan rehabilitasi: $241. 

— Program2 lainnja (projek2 mul 
tilateral dan PBB): $70 diuta. 

Indotjina. 
Lebih djauh Stassen menerang 

kan bahwa dalam golongan relief 
dan rehabilitasi termasuk hanja 
program2 untuk Korea dewasa 
ini. 

Penggolongan? dari pada #pro- 
gram? Talun Giaga meliputi bea 
Ja2 untuk bagian2 bantuan dari 
program2 itu jang non-militer 
dan tindakan2 pen pena jang 

sangkutan dengan .perdagang- 
Timur-Barat. 

Ia Pa bahwa 3 berapa 

Ja 23 epada da pasukan2 meli-. 
Meng rtolongan keuangan 
bagi operasi2 militer oleh pasu- 
kan2 Perantjis dan negara? bagi- 
an Indotjina, sebuah rentjana ba- 
gi pena pesawat2 terbang 
Gi Inggris untuk R.A.F., dan apa 

      

sebagai pro- 
gram2 bersama bagi Jugoslavia. 
Turki dan Taiwan. . 
Stassen mengatakan bahwa sa- 

tu2-nja bab tunggal jang terbe- 
sar ialah sokongan langsung ke- 
pada pasukan2 di Indotjina mes- 
kipun- berapa besar bantuan ini 
setjara tegas tidak ditundjukkan- 
nja. Dalam hubungan ini ditam- 
bahkannja bahwa hasil dari pepe- 
rangan ini. mempunjai arti jang 
sangat penting bagi keamanan 
Amerika Serikat. 
.Stassen djuga berkata bahwa | 

kira2 1/3 dari seluruh program 
bantuan luar negeri itu bertalian 
dengan peperangan Indotjina. Di- 
tambahkannja bahwa peperangan 
Indotjina mendapat 800 djuta 
dollar dari bab sokongan lang- 
sung kepada pasukan2. Dalam pa 
da itu kira2 300 djuta dollar da- | 
lam bantuan2 militer djuga akan 
pergi ke Indotjina dari golongan 
jang disediakan untuk. pertol 
ngan jang disediakan untuk per- 
tolongan ,.mutual defense”. Lain | 
dari pada itu 21.485.000 dollar 
diuga akan pergi ke Indotiina da 
ri bab sokongan pertahanan atau 
bantuan ekonomi, dan 3.515.000 
dollar disediakan untuk kerdjasa- 
ma teknik di Indotiina.. 

Bantuan kepada Eropa. 
. Selandjutnja Stassen djuga me 
nerangkan bahwa persetadjuan2 
bantuan ekonomi langsung kini 
telah ditanda Iga: Bian ne 
gara2 jang menerima bantuan2 
menurut Rentjana Marshall. Ia 
berkata bahwa sedang Eropa 
akan menerima 77.500.000 dol 
lar bantuan ekonomi atau soko 
ngan pertahanan, uang itu akan 
pergi ke Berlin, Spanjol, Jugos 
lavia dan untuk beaja2 adminis 
tratif... - 2. 

Belgia, Luxemburg, Denmark, 
Perantjis, Italia, negeri Belanda, 
Norwegia, Portugal dan Inggris 
tidak termasuk negara2 jang 
akan menerima bantuan ekonomi 
langsung dalam th. 1955. - 

Diumk: ta ea ag 
jumlah bantuan kepada 

     

        

Dalam golongan sokongan per | 
tahanan, Stassen menerangkan. 
termasuk 61.850.000 doliar un | 
tuk Timur Tengah, Asia dan Afi gi: Fri 
ka dan 84.150.00 dna, Dang "Er 
mur Djauh dan daerah Pasifik. 

Sebagai dinjatakan oleh Dulles | 
pada hari Senin, suatu” pertolo 
ngan perkembangan perekonomi 
an kepada India sediumlah 85 
djuta dollar adalah bab jang be 
sar dalam golongan pertolongan 
perkembangan ini. Ditambahkan 
bahwa India djuga akan meneri 
ma 19 .djuta dollar untuk pro 
gram kerdjasama teknis, sehing | 
ga dengan demikian bantuan ke 
pada India seluruhnja berdjum | 
lah 104 diuta dollar. . | 

Golongan “pertolongan 
perkembangan  pereko- 
nomion”, , 

Selandjutnja Stassen ' mengatakan 
bahwa golongan pertolongan per- 
kembangan perekonomian djuga me 
liputi negara2 baru di Timur, terma 

suk Israel dan negara2 Arab. Dari 

| itu. Dalam pada itu Stassen tidak 

bera 

Nk
 

ka Panitia Hubungan Luar Negeri Ma- 
ia hendak meminta kepada Tama Konggres 

untuk th. '54/'55 
mene- 

bantuan L.N. 

pa djumlah jang akan diberikan bagi setiap 

termasuk Pilipina dan untuk Ameri 
ka Latin termasuk program istime- 
wa kepada Bolivia. 
(Stassen mengatakan bahwa besar 

nja djumlah bantuan ke Timur Dia: 
uh dan daerah Pasifik itu ialah ka- 
rena bantuan kepada peperangan di 
Indochina, perlunja membangun 
kembali Korea Selatan dan sebuah 
program bantuan penting, jaitu var 
tuan langsung kepada pasukan? 
bantuan ekonomi dan sedjumlah ke 
Gil bantuan teknis kepada Taiwan 

Dalam golongan ini djuga terma- 
suk bantuan ke Djepang, jaitu guna 
persendjataan kembali negara itu. 
(Mengenai bantuan kepada Spa- 

njol, Stassen mengatakan, bahwa nc 
gara ini akan menerma kira? 8$ 
djuta dollar dalam tahun padjak ini. 

Dalam keseluruhannja ban 
|tuan2 menurun. 

Lebih landjut Stasser mene 
rangkan bahwa dalam keseluruh 
annja djumlah bantuan? luar ne 
geri Amerika Serikat itu menu 
run dibandingkan dengan tahun2 
jl. Dalam pada itu djumlah ban 
tuan2 ke Asia meningkat dengan 

pa. 
Untuk tahun padjak 1954/55 

djumlah bantuan2 ini ada 3500 
| djuta dollar (jang kini sedang di 
rentjanakan). Untuk tahun 1953 
1954 djumlah ini ialah 3.497. 
700.000 dollar, untuk tahun 1952 
1953 4.726 djuta dollar dan, un 

ialah 6011. djuta dollar. 

ditambah. 
Bagian untuk Eropa dari bantuan 

ekonomi dan militer untuk tahun 
1954/7755 ini ialah: 947.700.000 dol- 

lar. Djumlah ini merupakan djum- 
lah jg sudah dikurangi sebesar 1.552 
djuta dollar dari diumlah nang jg 
kini disediakan untuk Eropa Barat. 

Dalam pada itu dana umum jg di 
sediakan untuk Asia  berdjumlah 

768.900.000 dollar ditambah dgn. 
85 djuta dollar untuk India dan 
suatu djumlah jg tidak diterangkan 
untuk Pakistan. 

Adapun djumlah seluruhnja bagi 
bantuan2 untuk Asia untuk . tahun 
padjak jg sekarang berdjalan ialah 
1.645.278.000 dollar. (Antara-UP). 

Soumokil Se- 

dia Menjerah 
Tak Benar Pasukan2 
»RMS” Dapat Keme- 

nangan 
| BERITA2 jang tersiar dinegeri 
Belanda jang menjatakan, bahwa 
kesatuan2 dari apa jang dinama- 
kan ,,RMS” telah memberi puku- 
lan kepada TNI dipantai Tengga- 
ra pulau Ceram serta. pengusiran 
orang2 dari beberapa desa dipan- 
tai Selatan Ceram telah dibantah 
kebenarannja oleh Staf Umum 
Angkatan Darat di Djakarta. Pi 
hak SUAD menerangkan kepada 
Antara, bahwa apa jang sedang 
berlaku didaerah2 pengatjauan di 
Maluku sekarang ini didalam ke- 
njataannja malahan djustru seba- 
liknja. Dalam hubungan ini dite- 
gaskan, bahwa sebagai akibat dari 

pada . operasi jang didjalankan 
oleh TNI, maka kaum pengatjau 

rupa sehingga oleh karenanja pe- 

aa dari RMS" Soumokil be- 
waktu jang lampau telah 

menjatakan bersedia untuk menje 

rah apabila ada djaminan perla- 

kuan baik dari pihak jang berwa- 

djib di Indonesia, (Antara). 

mengurangi bantuan? untuk Ero: 

tuk tahun 1951/1952 “djumlahnja-k 

Eropa di kurangi, Asia | 

RMS sudah terdesak sedemikian | 

Tuduhan Amerika 
Dalam PBB 

berikan hak 

dengan lisan kepada organisesi2 
bawahan Dewan tadi. Keputusan 

wan 3, dan 5 suara bi: 
mewakii WIDF . dalam ' Dewan 

isteri filsuf-ahli mathematika Ing 

ngat terbatas, dan pembesar2 PBB 
mengatakan bahwa Njonja Gra 
ce sekarang sudah tidak punja 
urusan jang sah lagi di Amerika 
Serikat: oleh sebab itu ia diharap 

kas2nja. 
Utusan Sovjet Uni. Semyor 

Tsarapkin, dengan sangat keras- 
nja menentang pengusiran WIDF 
tadi dan dikatakannja bahwa ,,ha! 
ini tak lain hanjalah permulaan 
sadja daripada gerakan ' untuk 
mentjabut status konsultatif dari- 
pada segala organisasi2 non-go- 
vernmental (bukan badan peme- 
rintahan), jang tidak chusus disu 
kai oleh Amerika Serikat”. 

Wakil Amerika Serikat Preston 
Hotehkiss mengatakan bahwa 
WIDF adalah suatu organisasi in 
ternasional jang dikuasai oleh So 
vjet Uni. ,,Badan jang mengaku 
dirinja mewakili 140 djuta wanita 
ini memakai status konsultatifnja 
dalam PBB hanja untuk mensa- 
bot usaha2 Dewan Ekonomi be- 
laka”. (Antara-UP). 

300 BEKAS KNIL DI-APRI-KAN 
Sedjumlah 300 anggota bekas 

KNIL didaerah Minahasa oleh 
Komandan Komando Resimen In- 
fanteri 24 Major Worang a/n 
Panglima Tertinggi APRI telah di- 
lantik masuk APRI pada hari 
M 'nggu pagi. 

Pelantikan tersebut berlangsung 

sesudah upatjara peringatan 4 ta- 
hun berdirinja T.T. VII dan peng- 
resm'an pemakaian nama ,,Wira- 
buana”. 

Major Worang dalam amanat- 

kas KNIL 

bangsa Indonesia. 

asai Rusia? PF 

DEWAN EKONOMI PBB dan | 
Sosial Selasa tih mentjabut status | 
konsultafif daripada ,,Gabungan : 
Wanita Demokrasi Sedunia” (W.F. | 
D.F. ,,Womer's International De ! 
mocratic Federation”), jang mem 

kepadanja — untuk. 
mengadjukan usui2 tertulis kepa | 
da Dewan Ekonomi dan usui2 

tadi diambil dengan 10 suara la | 
ngko, Jang | 

Ekonomi dan Sosial PBB  jalah 
Njonja Dora W. Grace, bekas | 

gris Bertrand Russell. Visania sa 

supaja meninggalkan A.S. sele | 

  

  

  

2 
kapal nelajan .Fukuryu Maru 
kena sinar radio-aktiep waktu 

UMUM. : A 

Akan Petjah Bila 

WAKIL PRESIDEN merang 

Rebo menjatakan bahwa Filipina 

jg seksama, atas setiap gerakan, 

ritorial Asia Tenggara terhadap 

Australia, New Zealand, Muang   
| Garcia menjatakan bahwa kemen- 
.terian luar negeri Filipina tak tahu- 

nja mengharapkan supaja para be- | menahu tentang usul A.S., jang di- 

jang telah di-APRI- kemukakan dalam berita dari Wash- 

kan itu benar2 dapat menund'uk-! ington itu, tetapi Filipina akan mem 

kan bakti terhadap .negara dan berikan perhatian jang seksama “ji- 
|ka usul itu diadakan. Garcia mene- 

  

ai 

Eng 

bawah pimpinan wakil ketua II 

-karena usul mosi tidak pertjaja itu 

Berhubung dengan itu, maka 
sesudah pengusul mosi sendiri, ja- 
itu K.H. Tjikwan, menjatakan 
menarik usul mosinja jang dima- 
djukan tg. 2 Desember il. dan 
menganggap mosi tidak pertjaja 
jang dimadjukan tg. 5/4 itu seba 
gai usul mosi baru, maka sesudah 
sidang dischors V2 djam dan Pa- 
nitia Permusjawaratan bersidang 
untuk menentukan waktu pembi- 
tjaraan usul mosi baru itu. -dipu- 
tuskanlah untuk. melandiutkan 
atjara sidang pagi hari tadi dng 
atjara pendjelasan dari pengusul 
mosi mengenai usul mosinja jang 
baru itu dan pemandangan umum 
para anggota terhadap usul mosi 
tersebut baru akan diadakan tg. 
20 April jang akan datang. 

Demikianlah sesudah  disetudjui 
ntuk membitjarakan usul mosi ti- 
dak pertjaja itu pada tgl. 20 April 
jang akan datang, maka sidang di- 
landjutkan - dengan mendengarkan 
pendjelasan2 pengusul mosi K. H. 
Tjikwan jang pada pokoknja menja- 
'takan, bahwa pada tgi. 2 Desember 
jl. itu ia dan para penanda-tangan 
usul mosinja memutuskan untuk ine 

nunda pembitjaraan usul mosi tsb. 

karena dari pihak pemerintah dida- 
pat kesanggupan untuk melaksana- 
kan tuntutan2 jang ditjantumkan da 
lam usul mosinja itu mengenai pe- 

rubahan 
mendjadi struktur ekonomi nasional. 
Tetapi, karena sampai sekarang me- 
nurut pembitjara belum nampak pe- 
rubahan2 seperti apa jang dikehen- 
daki oleh para pengusul mosi, maka 

dimadjukanlah usul mosi baru jang 

| diktumnja tidak dapat mempertjaja' 

beleid Menteri Perekonomian Mr. 

Iskag. 5   Dalam hal ini kelihatan Pemerin 

    golongan ini untuk Timur. Djauh 

  

Mobil nomor 2. kelihatas#dalam gambar sedang datang melalui finish 

jang penghabisan dari auto-raNy, jang diselenggarakan oleh B, 

Djakarta. Jang mengemudikan mobil ini jaitu njonja Carpentier Alting, 

jang dalami perlombaan ini ternjata tidak membuat sesuatu kesalahan. 

Bala Ri 

  

TT e .. 

Usul Mosi Tjikwan 
Akan Dibitjarakan Besuk Tanggal 

20 April Jad. 
temerintah Belum Menampakkan Usaha2 Utk 

- Merobab Struktur Ekonomi Kolonial Ujadi 
Nasional — Kata Tjikwan 

SIDANG PLENO terbuka Parlemen hari Rebo pagi jang di- 
hadiiri oleh Menteri2 Perekonomian Mr. Iskag, Keuangan Dr. Ong 

Die dan Perbubungan Ir. Rooseno serta 125 orang anggota d'- 
Arudii Kartawinata, tidak djadi 

membitjarakan usul mosi tidak pertjaia terhadap beled Menteri Per- 
ekonomian jang dimadjukan oleh K. H. Tiikwan (Masjumi) dkk-nja, 

dianggap sebagai suatu usul-mosi 
baru, sedangkan atiara sidang pagi hari itu adalzh untuk melandjut- 
kan pembifjaraan usul mosi K. H. Tjikwan jang dimadjukan pada 
tg. 2 Desember 1953 jl. dan diktumnja tidak sama dengan usul mosi 
tidak pertjaja jang baru dimadjukan kemarin dulu, tg. 5 April 1954. 

tah tak dapat mempertahankan peri- 
“dirian jang telah diambilnja .uniuk 
menghadapi tentangan dap reaxsi jg. 

(timbul. Sehingga pembagian dari 
djenisnja berbagai perusahaan tak 
dapat dilaksanakan. 

Dijuga dalam mendjalankan suatu 
usaha untuk menudju kearah !likwi- 
dasi bekas2 ekonomi kolonial merg- 
hendaki lebih dahulu adanja suatu 
rentjana jang menurut tingkatan ma- 
sanja harus telah dapat ditentukan 
djangka-waktu dengan - pembagian 
sektor mana jang harus dihadapi ie- 

| bih dahulu diantara beberapa sektor 
ekonomi itu. Karena dari berbagai 
sektor jang menurut bentuknja jang 
masih terdapat dalam struktur cko- 
nomi di Indonesia ini masih: bersi- 
fat kolonial. (Antara). 

Grombulan KRJT 
Bikin Meriam2 

Tapi Kekuatan Grom- 
bolan Makin Lemah   

! KOMISARIS Kampono, Ko- 
mandan Kepolisian Kalimantan 

struktur ekonomi kolonia! J Selatan/ Tenggara kepada ,,Antara” 
menjatakan, bahwa di Hulai Su- 
ngai Selatan dan kabupaten Ban- 
djar selama minggu ini tidak ku- 
rang dari 100 orang anggota ge- 
rombolan jang menjerah, sedang 
di Kalimantan “Tenggara dalam 
pembersihan selama dua bulan, ti ! 

diri. Diantara sendjata jang di- 

kuatannja dapat dibanggakan. 

kuatan gerombolan di Kalimantan 
Yenggara dan beberapa tempat di 
kabupaten Kapuas dan Barito ham 
pir habis, ketjuali dipegunungan 
Hulu Sungai Selatan dan perbata- 
san antara kabupaten Hulu Su- 
ngai Selatan/kabupaten Bandjar 
dengan kabupaten , Kalimantan 
“Tenggara. Kampono jakin, bahwa 
gerombolan KRJT tak lama lagi 
akan dapat dilumpuhkan, baik de- 
ngan menjerah sendiri atau djuga 
dengan pertempuran.  Kejakinan 
ini berdasarkan pengalaman aksi2 
pembersihan jang senantiasa meng 
untungkan alat negara. Ge- 
rombolan KRJT jang kini ada di 
gunung2 hanja mengambil siasat 
bertahan, sebaliknja fihak alat ne- 
gara selalu melakukan serangan. 
Hal jang sedemikian, menurut Ko- 
misaris Kampono, adalah kebalik- 
an dari masa? jang telah lalu, di- 
mana serang-menjerang dilakukan 
ganti-berganti (Antara),   

  
Djuga di Tokyo, orang pada geger dan chawatir akan bahaja penjinaran 
sradio-aktip” jang mungkin akan di-,,pantjarkan” oleh ikan-ikan hasil 

, jang sebagaimana dikabarkan telah ter- 
diadakan pertjobaan Bom-H dikepulauan 

Mershall baru baru ini. Pada gambar, ikan ikan tongkol jang dibawa oleh 

"Fukuryu Maru”, dengan telitinja diselidiki dengan geiger-counters untuk 

mengetahui apakah ikan-ikan tersebut 
Kemudian setelah ternjata tidak, ikan tadi diperbolehkan didjual kepada 

Perang Dunia Ke-3 

mengandung sinar 'radio-aktiep. 

memberikan pernjataannja ini sebagai komentar 

dari Washington bahwa A.S. telah mengadjak Inggeris, Perantjis, 

(berdekatan Filipina. 

lak kurang dari 300 orang jang gi mung 
ditangkap dan menjerah. Dapat di agllar. i berarti 1/ i 
rampas 120 putjuk sendjata pa- Sa Sa aa 
tent dan buatan gerombolan sen- ' 

buat oleh gerombolan, terdapat 

beberapa putjuk meriam jang ke- | diadakan pertemuan antara Garcia 

Amerika Tjampur 
(Tangan Di Indo China—Kata Garcia 
iPilipina Akan Perhatikan Sungguh2 Perkem- 

bangan2 Di Indo China 

kan menteri juar negeri Filipina, 

Carlos P. Garcia, dalam tanja-djawab Ig UP di Manila pada hari 

akan memberikan pertimbangan, 
jg akan mondjamin integritet ter 

agresi pihak komunis. Garcia 
terhadap berita 

Thai dan Filipina utk bersama 

mengadakan suatu pernjataan, jg mendjamin integritet tsb. 

gaskan bahwa integritet territorial 
Asia Tenggara akan sesuai dengan 
kepentingan Filipina, tetapi ia mem- 
beri peringatan dalam pada itu bah- 
wa hal ini adalah soal jang sangat 
penting dan jang harus dipeladjari 
setjara mendalam dan suatu keputu- 
san hanja akan diambil sesudah di- 
adakan perundiagan antara remerin- 
tah eksekutif dan parleme, Filpina. 
Garcia mengemukakan bahwa putu- 
san itu dapat berarti terlibatnja Fi- 
lipina dalam perang. Ia menundjuk- 
kan keadaan militer di Indo Tjina 
dimana menurut Garcia intervensi 
A.S. dapat mendatangkan perang 
dunia ke-3. - Garcia kemudian me- 
ngatakan bahwa Filipina mengcha- 
watirkan perkembangan di Indo Tji- 
na mengingat letak Indo Tjima jang 

Ini  sebabnja 
mengapa Filipina telah meminta dia 
sa' baik A.S. dalam mendapatkar 
korsi bagi Filipina dalam - Konp: 
Djenewa tentang Indo Tjina. Ber- 
dasarkan penentuan2, jang kini ada, 
Filipina akan menghadliri konperen- 
si tsb. han'a sebagai negara, jg dj:i- 
ga mengirim pasukan2 ke medan 
perang Korea. Hingga kini permin- 
taan Filipina kepada A.S. itu belum 
lagi mendapat djawaban. Demikian 
Garcia. 

Seperti diketahui ia akan memim- 
pin delegasi Filipina ke Konperensi 
Djenewa, jang akan dimulai pada 
tanggal 26 April j.a.d. 

Garcia berpuasa? 
Selandjutnja UP mewartakan bah- 

wa Garcia sekarang sedang men- 
djalankan puasa, jang ia lakukan 
setiap-tahun untuk 2 minggu lama- 
nja. : 

“ Hari Rebo sudah hari ke-5 dari 
puasanja itu. Menurut keterangan 
Garcia dalam minggu pertama dari 
waktu-puasanja ia hanja meminum 
air sadja. Dalam 2 hari pertama da- 
ri.minggu ke-2 ia hanja hidup dari 
meminum air djeruk dan kemudian 
sampai waktu-puasanja itu berachir 
djadi selama 5 hari ia setiap hari 
hanja akan meminum setengah ge- 
las susu. £ 

Garcia optimistis ttg. soal 
ganti kerugian Djepang. 

Da'lam tanja-djawab tadi Garcia 
djuga mengemukakan, bahwa  me- 
nurut pendapatnja Djepang tak la- 
ma Jagi akan mengemukakan suatu 
usul, jang memuaskan, tentang soal 
pembajaran pengganti kerugian. 

Garcia berpendapat, bahwa Dje- 
pang akan  menjetudjui djumlah 
ganti kerugian, jang tak dapat dita- 
war lagi dan jang akan dikemuka- 
kan o.eh Filipina dlm. perundingan 
resmi, jang diharapkan akan segera 

dapat dimulai sesudah kepala misi 
Djepang, Katsumo Ohno, pada hari 
Rebo sampai kembali di  Maniia 
dari Tokio. Garcia tak bersedia 
mengumumkan djumlah. jang akan 
dituntut oleh Filipina dalam perun- 
dingan itu nanti, tetapi terdapat spe- 
kulasi dikalangan jang dapat menge- 

Manila, bahwa djumlah ta- 
kin ialah sebesar 1 bi:jun 

djum- 
(lah, jang telah dituntut oleh Fi ipi- 
jin semula dan 1/2 dari djumlah, 
jang kini diminta kepada Tokio. 

Pada hari Kemis ini diduga akan 

  
'tahui di 

dan Ohno. Mengingat keberangka- 
Kampono terangkan, bahwa ke- tan “Garcia ke Konperensi Djenewa 

pada tanggal 17 April jad., maka 
putusan dalam perundingan2 Gar- 
cia-Ohno sudah harus diambil sebe- 
lum tanggal tsb., demikian UP. 
Ohno dalam pada itu djuga me- 

ngatakan, bahwa ia mempunjai ha- 
rapan soa| ganti kerugian akan da- 
pat diselesaikan setjara memuaskan 
bagi Filipina. Ia tak mendjelaskan 
tawaran baru Djepang, tetapi -me-! Pena aa Mn sea rap 
ngemukakan, bahwa tawaran baru Tan ada Mean Cr 
melebihi tawaran sebesar $250.000, sesuatu.  ,,Ah, ah, ah, tidak 
000 jang pernah dikabarkan. 

PERANTJIS BELUM SAMPAI. 
KAN UNDANGAN2 | 

Seorang djurubitjara kementeri ' 
an luar negeri Amerika Serikat Se 
Jasa menerangkan bahwa sedjauh 
pengetahuannja, pemerintah Peran 
tiis belum lagi mengirimkan un-, 
dangan2 kepada negara2 jg akan 
ikut serta memperbintjangkan mal 
salah Indotjina dalam konperensi 
Djenewa jang akan datang, 

| sil apaZ. 

Pihak Barat chawatir, akan timbul 
'nja kesulitan? dari Tiongkok, Keti- 
Ika diadakan konperensi Berlin su- 
Idah djelas kelihatan s'kap Moskow 

lie mengutamakan . pembitjaraan2 

perkembangan  kedjadian di Timur 

Djauh dan bukan di Eropa. Suasana 
kurang enak . mendjadi lebih -djelek 
lagi karena utjapan2 gegabah dari 

Dulles jg terlalu keburu menja u 

Ikan bahwa pihak komunis tidak be: 

sedia mengadakan rundingan di Dj 

newa stu pada tgl. 26 April j.a.d 

pada hal Moskow dan Peking dgn. 

segera menjetudjui tanggal tsb seba 
Igai permulaan perundingan. 

Ada pula utjapan Lodge, wakil 
Amerika dalam PBB. Sudah te- 
ranglah, negeri2 Eropah berpen- 
dapat bahwa djika konperensi 
Djenewa itu berhasil, maka RRT 
harus diakui sebagai negeri jang 
sederadjat dengan mereka, dan 
diperkenankan turut serta dalam 
organisasi PBB. Hal ini diutjap- 
kan oleh Hamerskjold, sekretaris- 
djenderal PBB. Dia mengatakan 
bahwa sewadjarn'a PBB sebagai 
suatu organisasi dunia harus di- 
ikuti oleh segenap bangsa di du- 
nia, baik “mereka komunis mau- 
pun tidak. Tetapi Lodge mene- 
rangkan bahwa dia akan menen- 
tang setiap usul untuk memasuk- 
kan RRT dalam PBB. Bahkan ia 
mengantjam akan  memperguna- 
kan vetonja. 

Perkembangan di Vietminh. 
Disamping itu kedjadian2 di Vict- 

minh, dimana pasukan? Ho meng- 
gempur benteng Dien Bien Phu ti- 
dak pula membawa ,,hawa segar”. 
Orang heran mengapa pihak komu- 
nis bersedia mengorbankan demik'- 
an banjak orang, sedangkan ben- 
teng itu tidak mempunjai arti stra- 
teg's penting ig dapat menentukan 
djalannja peperangan, demikian pen 
dapat kalangan Barat. 

| Orang lantas teringat akan kedja 
dian2 di Korea, dekat sebelum pe- 
nutupan gentjatan sendjata. D'situ- 
pun pihak komunis dengan tjara2 
ig serupa mengorbankan pasukan2- 
nja dalam suatu serangan sengi: jg 
sebenarnja tidak mempunjai arti 
strategis. Nampaknja maksud dari 
pada serangan itu ialah meninggi- 
kan gengsi (prestige) dipihak sen- 
diri, dan menurunkaph  gengsinja gi 
phak lawannja. Djika Dien Bier 
Phu djatuh, maka hal ini berarti 
suatu kekalahan politik jg besar ba 
gi Perantjis. Djika benteng itu mam 

pu mempertahankan dirinja, maka 
akibatnja sebaliknja. 

BlokArab Ber- 
satu Tekad 

Utk Menjusun 1 Front 
Bersama Bila Israel 

Menjerang Satu 
Negara Arab 

LIGA ARAB Selasa telah me 
ngeluarkan sebuah statement, da 
lam mana dinjatakan bahwa ne- 
gara2 Arab akan memelihara 
front bersama terhadap agressi 
Israel jang ditudjukan terhadap 
salah satu negara Arab. Pernjata 
an bersama tadi mengatakan sete 
rusnja, bahwa negara2 Arab akan 
berusaha sekeras2-nja untuk me 
ngelakkan agressi tadi dan untuk 
memelihara perdamaian serta ke 
amanan didaerah ini. 

Sementara itu diwartakan dari 
Israel, bahwa negara ini hari Se 
lasa telah mengadjukan sebuah 
protes kepada Komisi Tjampuran 
urusan Perletakan sendjata, jang 
berisi tuduhan2 terhadap negara2 
Arab: 

Serdadu2 Mesir dituduh telah 
melepaskan tembakan2 dengan 
sendjata otomatik terhadap  se- 
buah patroli Israel dekat Ghazah: 
2 serdadu Israel luka2 parah. 
Pasukan pendjaga tapalbatas Jor 
dania dituduh melepaskan tem 
bakan2 kepada "sebuah patroli 
Israel dekat Liftah. Serombongan 
orang Syria jang bersendjata di 
tuduh telah melintasi  tapalbatas 
Isracil dekat Tell al Kadi, lalu 
mentjuri kambing. (Antara-AFP) 

  
  

Menangkap Tjo- 
pet Djakarta lo Dapat Hadiah Rokok 

Kaleng. .... 

KETIKA seorang wartawan 

dari salah satu surat-kabar di 
Djakarta hari Selasa sedang 
nongkrong” didepan gedung 
bioskop 'Capitol, ia melihat 
orang menundjuk2 pada se- 
orang “ pengendara — sepeda, 
sambil berteriak: ,,Tjopet, tjo- 
pet! Tangkap dia! “Sepedaku 
kabur!” Sang wartawan sege- 

:ra starter” sepeda-motornja, 
mengedjar sang tjopet. Sepe- 

da ditumbuk dengan sepedu 
motor dari belakang, sitjopet 
djatuh tunggang-langgang, ta- 
pi dengan ketjepatan luar bia- 
sa dapat' bangun kembali dan 
lari. Sepeda ditinggalkan, ser 
ba mengkilau, masih baru. 
»Terima kasih, terima kasih 

banjak, tuan. Ini untuk susah 
pajah tuan”, kata jang punja 

  
usah, saja tjuma mau tolong 
SEE AN Kama L 2, kata si war- 
tawan sambil: mengangkat ke- 
dua lengannja (sedemikian ru- 
pa, hingga kantongnja .,he- 
bas-terbuka”? Red.). Jang pu- 
nja sepeda terus mendesak 
dan memaksa, sehingga achir- 
nja dengan ",,jah, apa boleh 

buat” kantong wartawan ke- 
masukan sekaleng rokok dan 

apa2 lagi.   

IS 
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| Djenewa Akan Buntu Djuga? 
|Pessimisme Merata Dikalangan Ahli2 Politik Eropa Me- 

ngenai Hasil2 Konperensi Djenewa Nanti' 
. (Oleh: Dr. M. van Biankenstein — Chusus »Suara Merdeka”) 

DIKALANGAN AHLI2 politik Eropah tidak terdapat suasana jang mengandung 
baik akan tertjapainja hasil2 pada konperensi Djenewa. Dichawatirkan akan terdjadinja djalan bun- 

tu dalam konperensi itu. Bukan sadja Syngman Rhee jang menghendaki suatu djangka waktu jang 
tentu dalam mana harus sudah tertjapai suatu perdjandjian perdamaian mengenai Korea. 
'Rhee mengadjukan penentuan djangka waktu itu sebagai suatu sjarat akan turut 
nja pada komperensi tsb. Dulles mampaknja telah mendjandjikan kepada | 2 rai 
akan menarik diri dari konperensi djika sehabis tiga bulan pembitjsraan tidak djuga diperoleh ha- 

Kedjadian2 di Vietminh itu me 
mang tidak menguntungkan sua- 
sana baik jang diperlukan untuk 
mengadakan perundingan, lebih2 
lagi mengingat kenjataan bahwa 
pihak 'Tiongkoklah jang turut 
tjampur dalam kedjadian2 di 
Vietminh itu. 

Untuk pertama kali dalam pe- 
rang Vietminh itu dikesamping- 
kan sisteem gerilja jang selama le 
bih tudjuh tahun menguasai sifat 
pertempuran. Sedemikian djauh- 

ringan oleh pasukan2 gerilia Viet 
minh itu. Tetapi sekarang mereka 
itu mempergunakan sendjata2 be 
rat. Dien Bien Phu digempur de- 
ngan meriam2. dan mortier. Pelu- 

ru2 dan mesiu ssolsh-oleh tidak 
habis, dan dibawa ke front de- 
ngan truk2 berat jang tadin'a ti- 
dak pernah dimiliki Vietminh. 

Djandji Dulles kpd. Rhee. 
Sudah  teranglah, " dari pihak 

Tiongkok diusahakan -  supaja 
memperoleh persetudjuan politik 
jang besar, sehingga menguntung- 
kan kedudukannja “pada medja 
perundingan di Djenewa. Sebalik- 
nja pihak Amerika, Eisenhower 
dan Dulles, malahan mendjadi le 

nja hanja dipergunakan sendjata? 

bih berkepala batu. 
Sementara itu djandji Dulles 

harapan 

Bahkan 
serta pemerintah- 

Rhee, bahwa Amerika 

telah sajas kepada 'Rhee jang 
singgung pada permulaan kara- 

ngan ini mengandung art jang 

penting sekali. - Djika sehabis li- 

watnja tiga bulan konperensi itu 
tidak membawa hasil LA Ame- 
rika akan menarik diri. Soal Ko- 

rea disamping itupun masih tetap 

terbengkelai. Apakah keadaannja 

sekarang. Apakah hal ini berarti 

bahwa Amerika akan membiar- 

kan keadaan jang berlarut-larut 

di Korea itu? Tentu tidak. 

Synghman Rhee tentu akan men- 

desak supaja diambil tindakan....... 

Djika kenjataan2 itu dipandang 

dari latar belakang itu, maka su- 

dah teranglah bahwa penarikan diri 

Amerika dari perundingan di Djene 

wa manti akan menimbulkan suatu 

keadaan berbahaja sekali di Korea. 

Amerika tidak sabar, dan lekas men 

djadi djengkel, sedangkan mereka- 

pun merasa dirinja kuat. dengan 

pertjobaan2 jg telah dilakukan dgn. 

bom zat air jg diletuskan di Bikini. 

Demikian suasana jg terdapat di 

masa sebelum diadakannja konpe- 
rensi Djenewa. Suasana itu sama 

sekali tidak menggembirakan. Baik 

di Perantjis, Inggris maupun di Ru- 
sia. Sedangkan Amerikalah jg pa- 
ling djengkel.........   (Dikutip hanja seizin IPS). 
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220058 
266677 
361056 
397022 
359477 
70892 

2716583 
373923 
187831 
359244 
177140 
385892 
299481 
240636 
22314 
22701 

244280 
83443 

2718571 
200688 
369315 
102708 
12465 

312502 
98511 

287964 
42138 

127520 
348569 
16883 
95956 

256336 
387767 
165956 
363530 
389431 
219784 
391694 
204764 
350921 
224788 
56231 

350179 
80797 

146476 
Rp. 

404743 
206419 
340637 
12480 
68916 
43699 

332144 
107439 
139139 
355818 
37001 

214967 
321584 
205930 
61314 
149765 
378209 
115931 
87468 

202385 
400721 
373820 
300021 
179794 
207991 
356131 
256214 
328838 
232653 
132514 
654338 

253051 
236817 

  

262069 
225127 
T1625 
185916 
336143 
152313 
92712 

407541 
102520 
116347 
24720 

328005 
292130 
379559 
98442 

321652 
218713 
266246 

217365 
371411 
224601 
331309 
88411 

260385 

371042 
323619 
216129 
390711 
186652 
348214 
303610 
22384 

137610 
94128 

364114 
130872 
2176201 
222549 

347837 
295611 
57123 

371217 
392452 
122057 
82407 

264185 
355028 
383996 
395973 
305852 
300372 
28509 

233023 
254141 
164241 
385832 
282970 
190255 

250.-— 
48893 

203154 
327880 
33002 

125020 
119012 
256123 
42290 

349087 
105732 
26493 

178463 
37199 
91297 

205747 
134489 
364532 
283403 
239170, 
256622 
262231 
29058 

308178 

210145 
400961 

174549 
61409 

308053 
72954 

219663 
344903 
389489 
192343 

377611 
192385 
137964 ' 
263328 
163592 : 
346243 | 
T1991 

391009 
209522 
317809 j 
271433 
63567 

211555 
285511 
151080 
204959 
66453 

383398 
88531 

398866 
182616 
395020 
330682 
181109 
171771 
282064 
232723 
45958 

354791 
234240 
119246 
To 

146618 
341108 
156735 
161162 
209540 
179857 
323364 
150957 
220214 
3721779 
54240 

329721 
308195 
334703 
114299 
113601 
252815 
196024 
403549 
10384 

146105 
187992 
176963 
314982 
359111 
188689 

236652 
133210 
266052 
154386 
307754 
189671 
14046 
19096 

111958 
360539 
332271 
354963 
393925 
146177 
138162 
13974 

216264 
344320 
166731 
80237 

162516 
201618 
376174 
90535 
58880 

326395 
293716 
205874 
113516 
29864 

319903 
90309 

211615 

    

Dim. gambar ini kelihatan asap djamur” dari peledakan bom-hydrogeen 
jang diadakan dipulau Eniwetok dalam bulan Nopember tahun jang lalu. 

- 

Untugkah Tuan Sekalilni? 
34449 383457 387892 22671 

108039 406865 276506 69817 
197383 12584 249519 240340 - 
202715... 21290 183483 267221 
94873 86042 196329 90888 

284616 85432 101431 184166 
1361370 109306 369494. 40723 
245516 98552 342873: 155998 
66123 

(Bersambung). 

  

29 Kerhaa 
Digondol Grombolan 
Untuk Perbekalan 

KEGIATAN GEROMBOLAN 
d daerah Gerakan Banteng pada 
minggu fterachir dalam bulan 
Maa jl ini, kelihatan sedang 
giat usahanja dalam memperkuat 
supplynja dengan djalan mengga- 
rong dan menggedor terhadap pen 
duduk. Ta' sedikit bahan makanan 
maupun uang dan harta benda 
lainnja jang digarong dan dibawa 
oleh gerombolan, 29 Ekor kerbau 
djumlahnja jang sudah dibawa 
lar'. Betapakah susahnja penduduk 
dari daerah tsb. ta? perlu kiranja 
kita utarakan. Setiap orang dapat 
menggambarkan sendiri2 sampai 
dimana kesusahan mereka jang 
bertempat tinggal didaerah katjau. 
Lebih2 tindakan gerombolan tidak 
henja menggarong dan menggedor 
berupa barang dan chewan sadja, 
tetapi mereka pun melakukan per- 
buatan2 diluar perikemanusiaan, 
mitsalnja membakar rumah, mem 
bunuh dan lain2nja tindakan sub- 
versief. 

het 

Al AAA 

  

PRESIDEN KE MALUKU 
TG. 5—15 MEI 1954. 

Gubernur Maluku  Latmharhary 
jang pada waktu ini ada di Djakarta 
untuk, mempersiapkan keberangkatan 
Presiden ke Maluku menerangkan 
kepada Antara, bahwa-sekaratig te- 

sideriSukarnd 
Maluku pada 
Mei.M1954. 

Akan ikut serta dengan Presiden 
Sukarno antara lain Menteri Agama 
K.H. Masjkur untuk menjerahkan 
geredja .Maranata” jang baru “didi- 
rikan kepada pengurus geredja Pro- 
testan di Ambon. 
Rombongan Presiden — Sukarno 

akan bertolak dari Djakarta pada 
tanggal 5 Mei dap dengan melalui 
Makassar akan tiba di Ambon pada 
tanggal 6 Mei 1954, 

LULUS UDJIAN UNI- 
VERSITER, 

. Fakultet Sastra dan Filsafat da 
ri Universitet Indonesia  mengu 
mumkan, bahwa telah lulus udji- 
an sardjana muda (cand, ex) dju 
rusan Bahasa dan Sastra Indone- 
Sia: Nn. R.A. Achadiati Mukti 

| Kusma, M. Trajono Sastrowardo 
jo, Mere Amadea (H.W. Hilhorst) 
dan Mere Dionysia (A.M.C. Mi- 
chels), sedangkan Nn. Kessy Nga 
lim telah Tulus udfian persiapan 
djurusan Ilmu Purbakala. 

Demikian berita jang disampai 
kan kepada ,,Antara”, 

kan mengundjungi 
tanggal 5 hingag 15   

Hd 

  

lah diperoleh ketentuan bahwa Pre-   
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5 BERBARENG 

| LUAR BIASA ! 

  

——- BRYLCREEM 
mengandung minjak? 

dan bahan' jang mengu- 
j mentjegah keringnja   

| BRYLCREEM 
beri tjahaja jang 

ut dan selalu me- 

4 BRYLCREEM 
amanja menang- 
ambut rapi dan 

dj itulah kese- 
lari obat rambut 
ampurna. 

   

  

t 

     

       
14 BRYIicREEM — & 

(OBAT RAMBUT JANG SANGA -—
 

Penta 

   
     
    

    

      

    

    
   
    

    

     

    

    

BANJAK DIDJUAL DIDU 

F
a
 

  

   No ES 
IA 

22 

aa 
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. PAWUKON dg, 30 matjam gambar... Na Rp. 12.50 
' DARMAGANDUL djatuhnja Madjapahit ......... ga Ke E3O 
YJANDRASANGKALA dan DA SANAMADJARWA ... ,, 10.— 

|| PUSTAKA RADJA MANTRAJOGA kuntji ilmu gaib |, 10— 
| DU ENDING, dan TEMBANG dari keraton Solo |, 10— 
IKUNDJARA KARNA pakem wajang ............... Se baba 
| SAMANTI PARTA (Partakrama) oo. 2130 
ADJI SANGGAMA “oi PE BPA ta 3 30 
 WIRASATING WANITA, Weda asmara, Ismu - gama ,, 8.— 
| ASMARAGAMA, masalah sares Mi Moo. KAN 
lw SAAT AMA PN daa Hi ERD        

  

P' FA PANTJA WARA hari 7 pasaran 5) An SU LSN 

     

| RESEP. OBAT" DJAWA dg. 226 resep .......... Bea 
| FIRASAH HEWAN (Kutiing, kutut dll) Di Sem 

II SABDASASMAJA 170 wedjangan oo 3 15.— 
|| WEDAMANTRA 178 wedjangan Nahh an 
Pa aa "obatan, PN Ne RK 3 Ml 
IISERAT TJENTINI I dan KA per djilid .......&. Mn jan 
HSAM PEK ING TAY (tembang)...........o.i.i.io.ioioioiii.) Ia 

ME TA ES AN MKDI NS 
WULANGREH dan WEDATAMA » 10. — 
SABDA PANDITA ..... Ai Sain ye aa sad ee eh 3 8,50 

NGATOLOTIO ............ Pe Ba bea ne » 830 
.#IRAJUAN ILMU SEDJATI (bergambar) .......... MN gan 
RAHASIA MACAO SORGA DUNIA  (idem) ........ Se 
'NAFSU ASMARA .............. Ke am fidem Su Ine 
SEDJARAH KERIS ................. Teen en GeTIaG 
PRIMBON- BEKTIDJAMAL 1 dan II 
(Arab MBetajemun per djlid Md LL 4 

(paling sedikit Rp. 1.—). PENERBIT .. SADUBUDI ” U Hotel VICTORY kamar no, 25 
sg Sitapangdukuh - Surabaja. 

      

3 Dug 
#IPesanan disertai uang harganja dan 1096 ongkos kirim tertjatat 
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  (RTorida Fashion New Fit Styles 1954 
TOKO Sidodadi 3 
BUKU Tel. 1697 »GLORIOUS« 

      
  

   
.— 

: ae   

    

SA” ““  “ 
Greatest Service » Greatest Saving 

S NN NNYN NN N NN NN TA NY NN 

| DUNLOP RUBBERS Co. (INDONESIA) LTD. 

N NN N 
N 
NS 
N 

N 

NN 

  

, Jannah SAN 

Xx   

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) . Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin kuat-rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting par pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol Pp: 25— , 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan item2 Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik,   Bea RUN boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

Pp. 15 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Manufactured by : : 
PENWAR MEDIC AL HALL. Singapore. 

, Bisa dapat beli pada : 
World Famous Tabib F achrudin 

. 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir, Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko kain2 — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

      
  

    

    
MOHON DO'A : RESTU 

Kesibukan kerdja 
dikantor segera hilang! 

Semangat baru Tuan peroleh 
dengan mandi memakai Lifebuoy. W' 

Liftebuoyrmembuka pori-kulit. Dengan 
demikian kulit Tuan dapat bernapas 

lagi dan Tuan merasa segar untuk 
melakukan.peker- 

djaan lainnja. 

Lifebuoy, menghi- 

langkan ketjapaian. 

  

LBTI 110 

     

  

  pada perkawinan kami : 

ROCHAJU 

SABDONO 
jang akan dilangsungkan 

Pakai Motor '/, PK.   
  

2.1 12. 13 April 1954 di Kudus. 
Maa Nama 

POMPA AIR 
1 dan 3 phase 

Persediain sangat terbatas! 

      

        

  CITY CONCERN CINEMAS 
  

INI MALAM D.M.B. 
ae 

.5.00-7.00-9.00     

              

    

   
     

   

ROXY: 
5.15-7.15-9.15 

 Melingkan INI 
MALAM sadja ! 

  

ks Ki 

FILM FESTIVAL 
(W Best Film) 

    

     Sebuah film Japan 3 
jang bernilaitinggi AA 

dan mendapat 

Prize No.1 dari, £ 

Film Festival di 
NEABI ig ana” 

Na NATA MEMIKAT! HEBAT ! dan MENGGEMPARKAN 

GRAND » INI MALAM PENGHABISAN 
5.00 - 7.00 - 9.00 DIRK BOGARDE — KAY WALSH 

TEE TNI7ITE Tp Perempuan itu 

introducing the beautiful 

MACHIKO KYO 
TOSHIRO MIFUNE 

h MASAYUKI MGRI 
sena ee ame Peta — Foreign Longvoge 

5 Ane Peteciea Film Critics Circle 
aa. - 

& 

z . 
1 “BEST FORELGN Fla 
H OF THE YEARI" 
£ —Not-8'dofReriem 
i . 

£ “BEST FOREIGN FILM 
8 OF TIME YEAR" 

    

  

Gempar 

(&. 17 tah) 

(u. 17 tah) 

jang membikin dia 
! 

  

mendjadi pembunuh ! 

BESOK MALAM 
PREMIERE 

(u. 17 tah) 

Grand | 
5.00 - 7.00 - 9.00 

DANGER WEARS THE MASK OF-GAY 

When danger wears 
the mask of gay , P : 
Fiesta! 

Penuh Sensatie ! 

   

  
Mengikat 5 | 4 21 
Men dan , TUANG (Ya 

Gempar ! MA 

: 4 WNOREA KING « IHOMAS GOMEZ » FREO CLARK 
rOR . | 

  

  

INDRA — NI MALAM ||. MELINGKAN 
5.00 7.00 9.00 D.M.B. (u. 17 tah.) || INI MALAM 

—Rome diwaktu dzaman dahulu ! 
pertjintaan ! — Penghidupan dan kesenangan ! 

5.30 -7.30-9.38 

   

      

    
    

   
   

      

      

    

   | COLUMBIA PICTURES presents, 
ELIX - GEORGES MARCHAL   

  

   

      

  

SOAL MA CH LUK 
CURO KY 

remiere (ARI —- KUSUMA — MANSJUR — dim.: 

  

BERBARENG 4 RA K SA S A?» 

5.30 - 7.30 - 9.30 5 Film Irjonesia baru penuh sensatie gempar ! 

ROYAL 

  

  

  

  

AKA 

  

Kwaliteit Istimewa ! 

Djangan tunggu sampai ke habisan, 
pesanlah sekarang djuga pada: 

PUSAT PENDJUAL 

- 53 ? 

N SEGERA TIBA!!! 
OBAT KUAT 

ISLIMEWA 

  

mma Bg malin 

Firma SIDGDADI Seteran 87 

E- 

Linda, Formica, Royal, Victoria dll. 
: Ditanggung barang kwaliteit ! 

Super Radio Company N.V. 
'TJABANG SEMARANG : SETERAN (DUWET) No. 5     Dapat dipesan 

dari persediaan 

  
  

  

      

: 10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp 20-—. 

| Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .......i.oooooooi. Rp 

“ seluruh Indonesia, 

"An Tong, Petjinan 81, Jogja: 

Kadja Dari Semua VIRANOL Obat Kuat jaitu: 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- njakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak 8 Limah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIB SEXUEL ZW ini Pil menambah darah, sungsum dan manik, Baik buat orang jang be- kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran (zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

    
     

2 15,— Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... ag 25 Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ..................i.oo.oooil wa “Horas Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 
—. dan kekolotan ............ Pe ab sat Rp. 20— & ,, 10.— Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 MENU anna » 10.— oat Ran SKA AM ANA Sen sae » 10.— Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem ...........oooioioiii sialan Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .... auto Pil Rexona untuk hamil dan fjotjokan bulanan ...,...........: 2 50.— Obat kentjang Manis ....ooocoooooco.. Mr en map AOA 1 3Orak Obat sakit Entjok dam LIMUHIMW L.. ideal sa ja Dai Obat Rem Eta MAN SMA Ab On din Li Sma an 25. — Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1025. TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. Obat-obat bisa didapat beli disemua Tbrorake Obat TIONGHOA di- 

AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se: marangs Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, Aloon-aloon 15, Kudus: Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So-' srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Dji. Malioboro 93, Jogja- karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 

Toko Obat Thay An' Tjon, Petjinan 66, Jogias Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An. Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: | Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong Ojl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko Obat »Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85, 
Semarang. h 

  

Obat ini bermanfaat Juar 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 

endjadi Kurang dll. 5 
kali fjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 

lain. Sebotol Rp. 20.—, s 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.— . 4 
SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak 

tjotjok, . Sebotol Rp. 20,— 
PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan - (Anak) Sebotol SUDAHKAH TU | AKAN AN KENAL, 

BROMFIEIS 
»RABENEICK” 

dengan motor "SACHS 50? 
Distributeur: 

SUPER RADIO COMPANY NY 
Tjabang Semarang 
Seteran (Duwet) 5 

kete mnaN ie bNeNNNANNA a ANAN AN 

Mp Do 
Beramal 

Sambil mendapat kesermpatan 

mendjadi SEORANG 
HARTAWAN ! 

Rp. 25.— 

TEKAN dan BERTJAHAJA) 

Rp. 10.— 

Rp. 10.— 

Selamat, Tiire 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka 

NO HAIR CREAM untuk hilangkar 

Sebotol Rp. 15.— 

rambut, 

Toko Obat Eng 

  
  

Siapa tak mau? 

sWEBPSTAKE 
Perlombaan Prestasi 600 Km. 
»SANATORIUM KEPOLISI- 

Rex 
BESOK 
MALAM 
Premiere 

5 Ia 9.- 
(17 th.) 

Wanita 
jang Ber- 
riwajat 
dalam 

Flamingo 
Road. 
Nama baik 
dionarkan,- | 
Pelor mem- 

AN DJATENG? 
130 Mobil — 18 April. 

  

Ditambah 50 sen sehelai untuk 
pengiriman. 

JAJASAN SANATORIUM 
KEPOLISIAN DJATENG 

Karangtempel 152, Semarang. 

3 
srannima 

Kebenaran! L     “Roy Rogers 7   (LN 
5 NEW WARNER BROS, SMASA/ 

ace yoo SIONECEASIRET ONIDANAN gp 
“SEO CUMI EJEAMI MALD, ski atnen 

   IT 
an 

     » mnta 

  LM.S. —PROP. IR EX 
  

    

    

    

  

PONT MOVE, NPLEASE PUT DOWN THE OX THAT5 RIGHT, Miss VI Y But ROW PO YOU EXPLAIN THAT 
COWBOY, OR J GUN! T WROTE A LETTER | MORAN... ITS HERE DYNAN —7ETONATOR 

( Rovis »TSROOTI XX A TO SENOR ROGERS | IN MY POCKETI NEXT UE r Tana 6 ema | ASKING HIM TO LAN AAA TA 
1 OF BLASTIN , CR IS RE SD pa 
LA LANGSLIDE ne TE 7 

HI WHICH HAS TA 
IN PESTROYEP | 
S PARTOFA 

|| TELEGRAPH 
HNE...   7 Ie MUNSE 

PIR Muh 
DN AA 

  

         MEANWHILE, S01E DISTANCE AWAY... 
  

      
        

   

  

   

          

        

   

    

  
      

       TE RPA  A 
ANA Hoa     

  

Ae Roy ditu 
bagian dari lijn. telegrap 

ru na Li sha 

duh meledakkan 

Rogers untuk meminta pertolongannja, 
-— Itulah betul nona Morait....... Suratnja ada dalam saku saja. 

tanah longsor jang menghantjurkan se- 

— Djangan bergerak Ccwboy atau saja tembak. 
— Harap djangan ditembak. Saja telah menulis surat kepada Tuan 

  

— Tetapi dapatkah engkau 
menerangkan, bagaimana se- 
landjutnja dynamit itu ada pas 
da engkau? 

  

BLINKER KINCAID AIN'T GOT MICH USE FOR 
TH' PITCHERS I DRAW, PUT I BET HELL 

    

saja gambar ini, tetapi saja jakin bah- 
wa dia akan senang. 

INI MALAM D.M.B. 

ORION 5.- Ts 9 (17 th) 
Jeanne Crain — Michael Rennie 
DANGEROUS CROSSING” 

Honeymoon jang penuh kengerian ! 
Kegemparan berturut2 dalam satu 

kissah jang dahsjat. 

  

    | HIKE THIS ONE! 
: he 

Akan datang: 
Ilona Massey — George Brent 

"INTERNATIONAL LADY"   
"TS RL SL Ta EA LA 

Batjalah : " 

  

Sementara itu dalam. djara 

  

8 sg TR AE AA un j 
— Blinker Kincaid tidak akan ba- Suara Merdeka 

njak mempergunakan lukisan “jang   Sa an NW OM 0 TO “0 TN, ON TA      

INI MALAM PENGHABISAN 5.007.009.00 (43 th:) 

,THE STARS ARE SINGING” 
| “INI MALAM D MB 
METROPOLE — 5- 7.- 9- (47 th) 
Eleonora Rossi Drago -— A. Mazzari 
. SENSYALITA" 
Tjerita wanita sunji jang diperrebut- 

kan oleh semua lelaki?! 
Film jang dapat succes hebat, 

INI MALAM D.M.B. 
DJAGALAN  7.00-9.00 (13 th) 
John Payne — Rhonda Fleming 

"CROSSWINDS" 
Drama dan ayontuur jang tidak ada 
bandingannja ! (Technicolor) 

Akan datang : Film Tiongkok 
Paling baru, 

Lie Lie Hwa — Wang Hau "   
Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/111/ Ai/171, 

»PIT YUN TIAN” 

(TJAN- 

APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol 

Sebotol 

ATOM HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10:— dan Rp. 15.— 

HARUS TAMBAH 15372 ONGKOS KIRIM 
D. C. PHARMA Dijalan Riau/ Ternate — BANDUNG 
DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 

AGEN-A GEN: 
Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114: 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Te 
Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Juno 
Eng Ho Kong. Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

». 

101: Magelang : 
R. Obat ',KARUHUN” 
k An Tong Petjinan 81, 

Njan Ho 
n Timuran Solo. Toko Obat 
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