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nerangkan, 

tjarakan masalah 1 
T5 

      

Keterangan tsb. di 
gai reaksi atas beri 
Haag, bahwa ada 
tak resmi di Ni 
njatakan, djika 
-hendaki merur 

Barat, dan dengan demikia! 
ngakui adanja kedaulatan 
da itu, maka Neder! 
sedia untuk berunding. 
nja Manuaba menjatakan, b 
hal jang demikian itu (meng 
Pen "enak “ai - 
Barat) sangat entangan -. d 
kenjataan, sebab dengan begiti 
akan berarti bahwa kita 
kuat dan mengesahkan” 
pendjadiahan “atas Irian — Bara 
jang pada hakekatnja sanga 
tentang. Irian Barat. : , 

bli: 

        

    

    
    

      

    

  

termasuk wilajah Repu! Indo | 
nesia dan dimasukkannja daerah 
itu sebagai daerah kekuasaan Be 
landa seperti apa jang mer 1 
sukkan dalam Undang? Dasarn 
baru2 ini adalah suatu onvrien- 

  

  

        

  

   
   
      

  

     
    

    
   
     

         
   
         

    

       
    

   

    

kan kepada 
waktu kurang dari setengah 

  

    
    Fedjak Lama Indonesia 1 

PADA HARI 

waktu G 

P U.s.s.R. 
FP. Sedjak 12 

  

ngandung tiat sutji untuk mengadu 
an pertukaran perwakilan dengan 
akjat jg berbahagia jg mendapai- 

ud menanamkan tali- persahabatan 
g erat untuk keperluan kedua bang 

'sa. Keinginan rakjat Indonesia te 
ah tertjermin dalam DPR tetapi pe 

Haksanaannja Selalu terhambat ber- 
bagai hal2 jg memerlukan penjele- 
saian lebih dahulu dan kita sangat 
sjukur kini tjita2 itu telah mendjadi 
renjataan. Adalah besar politik mur 
ni untuk bersahabat dengan semua 
"negara dan rakjay- diatas dunia, ber 
Idasarkan — tingkat dan deradjat jg 

x sama, dengan maksud memberikan 
sumbangan “dalam mentjapai perda- 
maian dunia jg kekal dan - abadi. 

engan terlaksananja- pertukaran per 
'wakilan 'ini, lengkaplah alat2. pokok 
R.I. untuk” mengedjar tertjapainja 

ita2 jg luhur dan sutji itu. 

" Rakjar P.J.M. telah - menundiuk- 
dunia bahwa dalam 

! , abad 
'perkembangan sedjarah  berdjalar 
“dengan gemilang. Dentuman revolu 
si Oktober 1917 berkumandang di 
seluruh dun'a dan merupakan batu 
'podjok dalam perkembangan sedja- 
rah dunia umumnja. R.I. keluar da   delijke daad,” kata Manuaba. 
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“Sjarat 

etiap 

hanan mereka di Dien 
lagi terhadap pasukan? Ho Chi 

ambali sebuah kedudukan penting 

tersebut. Menurut 

deka dan berdaulat. Kemerdekaan, 
mutlak dari perkembangan 

  

il Dari Hanoi 
'Penjerbuan Ke-3 Vietmioh Utk Ke- 

Dapat Terdjadi 
Saat 

ni Perantjis pada hari Senin te- 
Bien Phu 

Komando Perasitjis 

dekat kini masih berlangsung se- 
hari ini pihak Ho Chi Minh melakukar 

6 penjerbuan dan pihak Perantjis 2 serangan pembalasan dalam pex 

tempuran? untuk rebut-merebut kedudukan penting disektor ti- 
mur itu, NA Inap G 2 : 

Pusat rtemp: 2 “phu 'sekarang telah kembali keting- 

Kegiatan2 ' pertempurai idifront kat kekuatan semula, jaitu sebelum 
Dienbienphu pada waktu ini berpu- pasukan2. Ho Chi Minh melakukan 
sat disektor timur tersebut, dimana penjerbuannja jang kedua pada 

suatu daerah pertahanan jang luas tanggal 30 Maret jl. terhadap ben- 
telah direbut kembali oletf pasukan2 
Perantjis dalam serangan pembala- H 
san pada hari Sabtu 
mula2 telah ,,teng 
rangan2 ,,gelomba 
pasukan2 Ho pada gal 30 'Ma- 

ret jl. | Menurut Komando Perantjis 
sedjak hari Sabtu itu pasukan2 
telah lima “kali melakukan seranga 
pembalasan untuk merebut ata 
kedudukan tinggi jang penting: itu, 

tetapi serangan dapat 'dikatau. 
kan oleh serdadu2 ntjis dan 
Vietnam jang dibantu oleh kesatu- 
an2 tank. 13 

elam” dalam se- : 
ggal 

    

  

   
     

  

     

      

     

  

   
     

Djurubitjara mi 
ngatakan bahwa 
tan2 pada, Minggu : 

1800 serdadu Ho €C 
dilumpuhkan, termasuk 

was. Dengan korban? 
lah kerugian jang di 
sukan?2 Ho Chi Minh 
gu. perfempuran ( 
menurut taksiran P 

nja mendjadi hampir 24.000 : oran d 

Balabantuan Perantjis 
Komando rantj i 

Hanoi sementara itu mengumumkan 
bahwa lebih banjak serdadu2 tenta: 
ra pajung Perantjis telah didjatuh- 

kan lagi untuk memperkuat pasu-' 
kan2 jang sedang mempertahankan 
Dienbienphu. Serdadu2 ini ialah se- 
bagai tambahan dari satu bataljon 
tentara pajung jang selama 4 hari 
berturut-turut pada minggu jang la- 

lu diturunkan di Dienbienphu. Da- 
lam pengumuman itu dikatakan bah- 

Ho aa 
li 

.B-26 jang diberikan 

Tentara “Pp nttjis di 5 

teng tersebut. Penjerbuan pasukan? 

Ho jang ketiga untuk mentjoba me- 

rebut Dienbienphu kini tiap saat 

dapat terdjadi. Demikian wartawan 
UP dari Hanoi. 

2 Pesawat Perantjis ditem- 
bak djatuh 

4 

Radio Peking dalam siarannja jc 

ditangkap di Tokio pada 'hari Sener 

sementara itu mewartakan bahwa 

dalam pertempuran? di front Dien- 

bienphu pada tgl. 8 dan 9 April jl.. 

2 buah pesawat Perantjis telah d' 

tembak djatuh dan 10 pesawat Pe 

“rantjis lainnja dirusakkan oleh me- 

riam2 penangkis serangan udara pa 

sukan2 Ho Chi Minh. 

Menurut siaran tsb. jang ditembak 

diatuh ialah sebuah pembom ,,Heli 

' Diver” dan sebuah pesawat pengang 

kut C-119 ,,Flying Boxcar”, sedang 

| kan diantara pesawat2 jg dirusakkan 

terdapat dua buah pesawat pembom 

3 oleh Amerika 

'kepada Perantj's. (Antara-Reuter) 

Pasukan? Vietminh 7 mil 
dari Hanoi. 

| Seterusnja pasukan2 Vietminh te- 

“tah berhasil merebut 2 pos pertaha 

ran di dekat Hanoi dalam delta 

sungai Merah malam Senen, tetapi 
serangannja terhadap pos jg ketiga 

dapat ditangkis, demikian hari Se- 

nen diberitakan oleh kalangan jang 

| mengetahui di Hanoi, 
Dua pos tadi dipertahankan oleh 

pasukan2 nasional Vietnam Bao Dai   wa kekuatan pasukan2 Uni 'Peran- 

tjis jang mempertahankan Dienbien- 

  

gara Hanoi dan 11 mil di barat-laut 

Haiphong. : (AFP) 

  

SELASA kemaren tgl, 13 April p 
.G.M,T. Duta Besar Indonesia untuk USSR Dr 

n di-iringkan oleh staf kedutaannja te Mn 
jajaannja kepada Presiden “Presidiu 

Antara” Amsterdam. 
1 k Indonesia dilapangan hubungan internz 

nal sekarang 'ini menjampaikan ae 2 
rno dan rakjat Indonesia kepad 

9 1 Makna web Per kenankanlah 
ara Republik Indon i 

“Sa 'rdkjat Indonesia me- 

an pimpinan P.J.M. dengan mak- 

Ti api revolusi sebagai negara mer-/    

  

   
   

    

    

      

  

   

   
   

  

gai Duta Besar 
ngin Bersahabat Dgn Rusi 

       
   

   
   
       

Dalam Mentan A9 Ng: Subandrio 

salam persahabatan dari Presiden 

suatu bangsa, jg ditjapai dengan ber 3 
tjermin revolusi Perantjis, Amerik 
dan Rusia perlu diberi isi. Indone- 
sia kini menghadapi revolusi pem- 
bangunan disegala Japangan nasio- 
nal. Tali hubungan 
RI-USSR akan mendapatkan beniuk 
tertentu bilamana kedua bangsa itu 
dapat membuka kemungk'nan? utk. 
saling mengisi dengan pertukaran 
barang2. Tidaklah gegabah bilama- 
na kami berani menjatakan, bahwa 
kekajaan alam Republik Indones'a 
dapat mendjumpai fikiran? 'itu da- 
lam batas tertentu. Dengan demiki- 
an kemadjuan pembangunan ekono- 
mi jg d'tjapai dengan pesatnja oieh 

tahun jg lalu, akan “dapat djuga di 
pakai sebagai sumber kerdjasama 
untuk meninggikan nilai penghidu- 
pan rakjat Indonesia. Barangkali ti 
dak berkelebihan “djika kami nse- 
ngemukakan, “bahwa perkembangan 
Indonesia 

dari daerah djadjahan mendjadi ne 
gara merdeka jg subur merupakan 
salah satu kuntji terpenting dari pe 
laksanaan perdama'an dunia pada 
waktu ini. Ir 
Negara Republik Indonesia, telah 

bermurah hati untuk mempertjajai 
kami sebagai wak'lnja dalam USSR: 
dan perkenankanlah . kami sampai-' 
kan kehadapan P.J.M. surat-keper- 
tjajaan kami. 
Demikian Dr. Subandrio menurut 

» Antara” Amsterdam. 

| Peristiwa 17 
Oktober 

| |Masih Ditangan Djaksa 
Agung | 
AGUNG Suprapto 

  

  
   ah-satu surat kabar 
jang pada pokoknja 
bahwa nota mengenai 

"peristiwa 17 Oktober sudah dise 
pakan kepada kabinet, menerang 
.kan ke 

5 berkenaan dengan tersiarnja beri | bisa menjetudjui di-,,internasiona 
“tai Dj en : 

Pan a ar 

“Suprapto dengan tegas dinjatakan, 
“bahwa persoalan mengenai peris 
tiwa 17 Oktober sampai sekarang 
“masih tetap berada ditangan Djak 
sa Agung. 4 

| Bagaimana tjara2 penjelesaian 
2 - — jang akan ditempuh mengenai per 

| Diselah satu lapangan-terbang di Indo-China sekarang ditempatkan pc- 
| sawat2 :crbang Amerika ,/Flving Boxcars” untuk mengadakan penerba- 
“ngan ke Dien Bien Phu, dan 'ang diperuntukkan guna mendjadi ,,djem- 
batan udara”. untuk mengangkuu alat2 perlengkapan dari pasukan-pa- 

2 uan Ge) sukar Peranijis. 

soalan itu, atas vertanjaan, Djak 
sa Agung belum bersedia membe 
rikan sesuatu keterangan. Berita 
jang disiarkan oleh salah satu 

# surat kabar di Djakarta menjata 
kan, bahwa Djaksa Agung Suprap 
|to telah menjerahkan kepada ka 
binet nota mengenai penjelesaian 

|peristiwa 17 Oktober 1952 serta 
'mengandjurkan agar pemerintah 
mempergunakan oppertuniteitsbe- 

|ginsel dalam soal ini serta tidak 
mendjalankan tuntutan terhadap 
para perwira jang tersangkut. 

Slandup De- 
# 

—.. yesen 
Bisa Dihukum 5 Th Atau 

Didenda Rp 60.CC0 . 
SIDANG Parlemen pleno ter 

buka hari Selasa kemaren jang di 
kundjungi 146 anggota dan Men 
teri Keuangan, menjetudjui dgn 

| suara bulat 4 RUU guna menge 
sahkan 4 Undang2 Darurat No. 
7/1951, No. 25/1951, No. 6/ 
1953, dan No. 4/1954 sbg. un- 
dang2 “biasa. Undang2 ' Daru- 
rat No. 7/1951 2 Ke r- 
pandjang waktu berlakunja & 
tjaman hukuman “atas pelang- 
|garan peraturan devisen tersebut 
Kaka Ordonnansi Devisen 1948 
Stbl. 141 dengan satu tahun lagi, 
jaitu sampai 1 Djanuari 1952, se 
dang Undang Darurat No. 25/ 
1951 memperpandjang waktu ter 
sebut. sampai 1 Djanuari 1953, 
kemudian Undang2 Darurat No: 
6/1953 - memperpandjangnja sam 
pai 1 Djanuari 1954,  achirnja 
Undang2 “Darurat No. 4/1954 
memperpandjang waktu itu sam 

"pai ada ketentuan lagi. 
“Antjaman maksimum hukuman 

terhadap pelanggaran peraturan 
devisen itu 5S. tahun pendjara atau 
denda Rp-60.000.— Sebelum 4 
Undang2 Darurat itu disetudjui 
pengesahannja sebagai undang2, 
(dua anggota berbitjara, jaitu Su- 
nardi (PKI) dan Abulhajat. (Pro- 
gresip) jang pokokhnja menghen 
daki supaia pemerintah  djangan 
mengeluarkan Undang2 - Darurat 
lagi mengenai materie jg menjang 
kut kepentingan rakjat  banjak 
dan negara. (Antara) "   . 

PERTEMPURAN, D'en Bien Phu 
walaupun berdjalan dengan sengit 
tak akan dapat menentukan bagai- 
mana nanti perang Indo China akan 
berachir, demikian  pernjataan gu- 
bernur Vietnam Utara (Bao Da), 

| Nguyen Huu Thi, kepada wartawan 
AFP di Saigon pada hari 
"Perang Indo China hanja dapat 

karang sudah disedari oleh Peran- 

  

awabasag ia 

1 Kepertjajaannja | 

a P.J.M. dan segenap rakiat | 

   

   

persahabatan | 

USSR dari keadaan terbelakang 3s: 

chususnja dan umumnja |: 

: 1 k : Antara”, bahwa be | 
— Prita jang demikian itu sama sekali 
“ Ftidak benar. Oleh Djaksa Agung 

"PE ant EN OAT 1 SENIN 
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dikaiargan rakjatnja. 
"dengan 

$ membe:akangi lensa potret 

      

   

    

   
    

     

   

Meskipun umumnja pembatja2 ,,Suara MerdIka” hanja melihat gambar2 
Nadjib sedang disandjung serta d'ipudja oleh rakjat Mesir, tetapi sebenar- 

inja lawan” Nadjib, let. kol. Mchamad Nasser pun mempunjai pengaruh 
Tampak pada gambar Nasser 

meriah oleh -pengikut2nja jang ser: 

# 

sedane “disambut 
Jang kelihatan pitjinja 

adalah major Saleh-Salim. : 

  

berusaha ,,mejakinkan” Inggris 

peringatkan RRT bahwa setiap 

| Para pembesar Perantjis tadi 
menjatakan pendapat suara terba 
njak dalam sidang istimewa kabi 
net Perantjis, jang dilakukan Se- 
nen untuk  memperbintjangkan 
soal2 jang ditimbulkan oleh saran 
Dulles tadi. Dikemukakan bahwa 

4 Perantjis menghendaki adanja sua: 
sana sebaik-baiknja untuk merun 
dingkan pengachiran perang Indo 
tjina. Dinjatakan seterusnja, bah 
wa Perantjis telah memberitahu 
kan kepada PBB bahwa negara ini 

lisasikannja - perang Indotjiaa, 
apabila konperensi Dienewa jang 
akan dimulai tg. 26 April itu ter 
njata gagal. 

Dalam prinsipnja-ada kata 
sepakat is-A.S. 

Sementara itu - diwartakan — dari 
London, bahwa Inggr's dan Ameri- 
ka Serikat malam Selasa telah mer 
tjapai sebuah  persetudjuan tidak 
resmi, mengenai politik: djangan 
suka mengalah” (no appeasement 
policy) untuk menrjegah terdjadinjc 
apa jg mereka sebut agresi Komu- 

nis di Asia Tenggara. Persetudjuan 
dalam prinsip: tadi tertjapai. dalam 
perundingan antara menteri duar ne 
geri A.S. Dulles dan menteri luar 
negeri Eden, dap-persetudjuan ini 
malam Selasa didjelaskan lebih lan 
djut dalam perdjamuan jg diseleng- 
-garakan oleh PM Inggris Churchill, 
dan. dalam pembitjaraan terachir ai 
tara Dulles dan Eden pada hari Se: 
lasa. Menurut kalangap jg dapat me 
ngetahuinja, persetudjuan antara ke 
dua pihak tadi mengenai sikap Ing 
gris dan Amerika Serikat didalam 
konperensi . Djenewa 'j.a.d., dalam 
mana 'akan dibitjarakap soal Indo 
china. : 

Amerika tidak mendesak 
Seterusnja diperoleh keterangan 

dari kalangan jang dapat: menge 
tahuinja, bahwa: Dulles tidak men 
desak supaja negara2 Barat me 
ngeluarkan sebuah pernjataan ber 
sama “utk. memperingatkan RRT 
sebelum .konperensi Djenewa di 
ma ialah pada tg. 26 April 
La.d. 

Sumber2 tadi seterusnja menga 
takan, . bahwa dasar2 daripada 
»Pakt Keamanan Asia Tenggara” 
telah diletakkan dalam perundi- 
ngan2 jang dilakukan Dulles se 
karang ini. 

7: Casey: ,,Indotjina dja- 
ngan sampai ditelan Ko 
munis”, 

Berita dari Sydney mengatakan, 
bahwa. menteri Iuar negeri Aus 
tralia Richard Casey Senen jl.   menjatakan kepada pers, bahwa 
usaha2 untuk mengachiri pepera 

| ngan di Indotjina itu djangan sam 
Dai mengakibatkan ,.ditjaploknja 
Vietnam dan mungkin djuga Laos 
dan Kambodija oleh ' negara-raya 
Komunis”. Casey: mengatakan, 
bahwa pasukan2  Perantjis ' dan 
Vietnam Bao Dai sudah lama ber 
tempur melawan pasukan2. Viet- 
minh ,.jang dikuasai oleh Komu 
nis itu”. Dengan" demikian maka 
kita bisa mengerti mengapa orang 
ingin sekali supaja permusuhan? 
diachiri, kata Casey. Kata2 tadi 
diutjapkannja sebelum Casey ber 
tolak Senen ini melalui Singapura 
& Saigon ke Washington, untuk 
melakukan pembitjaraan2 menge 
nai Korea dan Indotjina, sebelum   ia mewakili Australia dalam Kon 

“ perensi Djenewa. 

) Djatuhnja Dienbienphu Tak Menentukan 

Amerika | Da n Inggris 

Sudah#Bulat Tekadnja | 
Untuk Bersama Mendjalankan Politik: 

»Djangan Suka Mengalah“ «:, 
Kini Tak Ada Sebab-Sebab Untuk Menginter- 

nasiOnalisas' Perang Indo China 
PEMBESAR2 PEMERINTAH Perantjis jang berkuasa hari 

| Senen memberikan komentar ter hadap kundjungan menteri 
- negeri Amerika Serikat Dulles ke Paris pada hari Selasa, dan me 
reka katakan bahwa ,,pada waktu ini tidak ada sebab2 untuk meng | 
internasionalisasi perang di Indo tjina.” Seperti diketahui, 

ra ini dan Australia, New Zealand serta Filipina sebelum tanggal 26 
April j.a.d. mengeluarkan sebuah pernjataan bersama, untuk mem 

dofjina itu bisa mengobarkan pe perangan umum.” $ 

Juar 

Dulles 
dan Perantjis, supaja kedua nega 

tjampur-tangan dalam perang In- 

Liberal Filipina ingin 
kirim pasukan2 ke Indo | 
fjina. 

Dalam pada itu berita. AFP 

  

   
   

  

    
|Gangguan Keamanan' Dan Buta Huruf 

Merupakan Faktor2 Penghambat 
BERHUBUNG DENGAN 

'tang sebab2 kelambatan itu seba 
.aturan Pemerintah sebagai jang 
mulihan Indonesia telah djwwa di 
.bagi siapnja pendaftaran pemilih 

Oleh karena Panitia “Ad Hoc 
'htelah dapat mengira bahwa masih tya Pendaftaran 
dibutuhkan beberapa lama waktu 
sebelum rantjangan tsb. dana | 
di. Peraturan Pemerintah, maka 
Paniua Ad Hoc telah mengusui 
Kan kepada Panitia Pemilihan In 
donesia supaja dengan berpedo- 
man kepada tgl. 1 April 1954 itu 
hendaklah seickas mungkin mem 
berikan instruksi kepada  badan2 
penjelenggara pemilihan bawahan 
supaja bagaimanapun Gjuga hasil 
nja kelak pembitjaraan dalam ka 
binet .mengenai rantjangan Pera 
turan Pemerintah tsb., aimulailah 
dengan melakukan pendaftaran 
pemilih selambat2-nja pada 1 Dja 
nuari 1954 dengan . perhitungan 
bahwa pendaftaran itu akan siap 
pada I April 1954. Akan tetapi 
Panitia Pemilihan Indonesia tidak 
bersedia memberikan instruksi jg 
sedemikian itu atas dasar pertim 
bangan bahwa belum ada kepas 
tian tentang sesuatunja sebelum 
rantjangan Peraturan Pemerintah 
tsb. mendjadi Peraturan Pemerin 
tah jang berlaku. Mengenai dja 
lan selandjutnja tentang rantja- 
ngan Peraturan Pemerintah. itu 
dapat diterangkan sbb.: 

a. Rantjangap itu diterima keinba 
li dari Panitya Pemilihan Indonesia 
:dengan berbagai pertimbangan dan 
usulnja pada achir Desember 1953. 

b. Setelah diadakan perobahan 'g 
sewadjarnja, maka rantjangan itu di 
sampaikan kepada ' kabinet dalam 
permulaan bulan Djanuari 1954. 

c. Ketetapan kabinet untuk me- 
ngesahkan rantjangan tsb dilarukan 
pada tgl. 19 Djanuari 1954.   dari Manila mengatakan " bahwa 

ipara anggota Kongres Filipina 
dari Partar Liberal malam Selasa 
Li. telah menjetudjui sebuah reso 
lusi, jang menjatakan setudju dgn 
pem pettikan PATO (Organisasi : 

gupan untuk kirim-pasukan2 Filij 
pina ke Indotjina. Resolusi tadi 
menji kan bahwa perang di Indo 
'Yjinas rang sudah - mentjapai 
ukuran-jang menimbulkan antja 
man langsung terhadap keamanan 
Filipina dan negara2 Pasifik lain 
aja. Resolusi ini - mengedjutkan 
majoritet dalam Kongres, karena 
kebanjakan mereka dgn -terang- 
terangan menentang ikut tjampur 
tangan Filipina dalam masalah 
Indotiina. Seperti diketahui, par 
tai Liberal adalah partai oposisi, 
'ang dipimpin oleh bekas presiden 
Elpidio Ouirino. (Antara-UP) 

Mobilisasi U- 
mum Vietnam 
Dikenakan Pada Tiap 
Orang Lelaki Umur 

20—25 Tahun 

KABINET perang Vietnam Bao 
Dai pada hari Senin telah meme- 
rintahkan diadakannja mobilisasi 
total utk semua 'orang laki2 Viet 
nam jg berumur antara 20 dan 23 
tahun. Mobilisasi itu harus didja- 
lankan sebelum tanggal 15 Mei 
jad, demikian menurut berita 
jang diterima di Paris Putusan 
tersebut diambil dalam sidang 
pertama Kabinet perang Vietnam 
jang telah dibentuk oleh Bao Dai 
sebelum ia bertolak ke Paris 
baru? ini. Selandjutnja kabinet 
Vietnam memutuskan pula bahwa 
orang2 Vietnam jang berumur 
antara 18 “dan 45 tahun tidak 
boleh meninggalkan negeri me- 
reka s 

Perintah mobilisasi umum jang di 
umumkan hari Senen akan mengenai 
kira-kira 150.000 “orang, tetapi “ber 
hubung dengan - kesulitan2 tehnis,   kanja kira-kira 140.000 'orang aka 
dipanggil untuk “mendjalankan dinas 
milter. Dehgan mobilisasi ini djum 
lah anggota pasukan2 

(Vietnam ' akan “ mendjadi ' 500.000 
orang. Pada waktu ini sedjumlah 
5000. orang opsir dan 24.000 orang 
opsir rendah Vietnam mendjalankar 
tugas militer "di Indo China. Disam 
ping itu terdapat 100.000 orang bang 
sa Vietnam jang ikut dalam 'kesatu 
an2 - Uni: Perantjis, “dan “250.000 
orang lagi jang termasuk dalam ter 
tara nasional Vietnam. : 

, (Antara-Reuter) 

Bekas presiden Syria, Adib Shis- 
hakly, pada hari Senen menerang- 
kan kepada para wartawan  dila- 
pangan terbang Roma bahwa ia 

bermaksud tinggal selama 1 bulan 

erdjandjian Pasifik) dan kesang “Pada medio Pebruari 1954 dapat di 

bersendjata | 

d. Rantjangan jg telah disahkan 
oleh kabinet itu baru dapat peneta 
pan oleh Presiden tgl. H” Pebruari 

1954 dan diundangkan pada tgl. 1? 
Pebruari 1954. 
Kesimpulan ialah bahwa barulah 

anggap bahwa isi Peraturan Peine- 
rntah itu dapay diketahui oleh cna- 
lajak ramai dan Panitya Pemilihan 
Indonesia dapat dengan tegas me- 
ngefuarkan instruksinja jg diperlu- 
kan. Instruksi itu baru “diadakan 
oleh Panitya Pemilihan Indonesia 
pada tgl. 2 Maret 1954. 

Njatalah, bahwa tidak - mungkin 
bagi semua podjok wilajah Repu- 
bik Indonesia ini untuk menjiapxan 
pendaftaran itu pada tgl. 1 Ayril 
1954, kalau kita pikir, bahwa in- 
struksi Panitya Pem lihan Indonesia 
selekasnja baru dapat diketahui oleh 
seluruh jg bersangkutan pada medio 
Maret 1954, -seandainja semua bz- 

dan penjelenggara pemilihan telah 
s'ap dilantik pada medio Maret 1954 
itu. 
Mengenai pelantikan panitya2 tsb 

diterangkan disini, bahwa pada bu- 
lan Oktober 1953 “berdasarkan Un- 
dang2 No. 7/1953 telah d'perintah 
kan dengan kawat kepada semua jg 

bersangkutan untuk menjiapkan se- 
gala sesuatunja selambat2nja achir 
bulan Oktober 1953, jakni dimak- 
sudkan sebagai peringatan terachir, 
oleh karena dalam bulan: Djuli 1953 
(tgl. 30-Djuli 1953 No, Keh.  J.B. 
2/9/4 dan Und. 5/11/37 .K.D.N) 
telah diberikan instruksi-bersaima 
Menteri Dalam Negeri dan Menieri 
Kehakiman untuk menj'apkan pem 
bentukan badan? penjelenggara pe- 
milihan itu. Menurut Undang2 No. 
71/1953 Panitya Pemilihan Kabupa- 
ten dibentuk-oleh Gubernur dan Pa 
ntya Pendaftaran Pemilih dibentuk / 
oleh Tjamat. Hanja Panitya Pemu-s 
ngutan Suara dibentuk oleh panitya 
pula, jaitu Panitya Pemilihan Kaovu- 
paten. 

Dari tjara pembentukan tsb dapat 
seharusnja d harapkan, bahwa Pani 

Memihak 
Indonesia 

Sikap Wanita2 Belanda 
Mengenai Masalah 

| Irian Barat 

  

“jang seperti direntjanakan oleh pemerintah akan dilaksanakan pada 
'1g. 1 April 1954, maka pemerintah memberikan pendjelasan. ten 

  

  

Bantulah . 
DOMPET MERAPI 

terlambatnja pendaftaran pemilih 

gai berikut: Dalam rantjangan Per 
dikemukakan kepada Panitia Pe 
tetapkan sebagai tanggal terachir 
tanggal 1 April 1954. 

tya Pemilihan: Kabupatey dan Pani 
Pemilih :telah da- 

pat begitu sadja diselenggarakan, ka 
rena hanja tergantung kepada -acti- 
viteit pamongpradja, jaitu Gubernur 
atau Tjamat. 

Mengenai activiteit Gubernur uik. 
membentuk Panitya Pemilihan Ka- 
bupaten, kenjataan, bahwa dia me- 
nemui beberapa kegagalan: 

a. Kesulitan untuk mendapat per 
sesualan . mengenai . penundjukkan 
tjalon2 anggota jg dilakukan setjara 
hearing partai2- dan organisasi2 se- 
tempat, d mana banjak -muntjul per 
soalan jg dibawa oleh  partijwezen 
umumnja. 

b. Pembentukan. Panitya Pemili- 
han Kabupaten tidak dapat dilaku- 
kan oleh karena gangguan keara- 

nan jg agak luas umpamanja di Su 
lawesi Selatan dan di Atjeh. 

Dari apa jg tsb- diatas, njatalah, 
bahwa jg sangat melambatkan pem 
bentukan ' Panitya Pemilihan Kabu- 
paten itu ialah s'fatnja politis dan 
selandjutnja disana sini karena gang 
guan keamanan. 

Akibat dari kelambatan pemben- 
tukan Panitya Pem lihan Kabupaten 
itu ialah terlambatnja pula. pemben 
tukan Panitya Pemungutan Suara. 

Mengenai kegiatan Tjamat, maka 
kegagalannja- ialah disebabkan per- 
tama: 

a. Soal buta-huruf d'banjak tem- 
pat sehingga sulit untuk member: 
tuk Panitya Pendaftaran Pemilih. 

b. Djarak jg djauh dari desa ke- 

desa diberbagai daerah di luar Dja : 
wa sehingga untuk menemui semua 

desa ada kalanja dibutuhkan waktu 
sebulan lamanja,  sesuatunja ada 
hubungannja rapap dengan keadaan 
lalulintas, jg sangat terkebelakang. 

  
   

  

kumpamanja di 
Seandainja telah ada dapat diben 

tuk Pan'tya Pendaftaran Pemilih, 
maka panitya ini menemui kegaga: 
lan dalam usahanja, karena tja i 

dup rakjat desa jg dalam beberapa 
daerah hidup bertebaran, dalam da: 
rah-jg-sangat- luas dengan keadaan 

lalu-lintas, jg sangat terkebelakang, 

  

  

“Istirahat 
Buruh 

peraturan Pemerintah 
Tentang Istirahat 

Tahunan 

MENTERI Perburuhan S. M. 
Abidin telah mengeluarkan suatu 
peraturan tentang istirahat tahu- 
nan bagi buruh sebagai pelaksana 
an daripada Undang2 Kerdia th. 
1948 No. 12. Peraturan tersebut 
berlaku bagi buruh jang bekerdja 
pada perusahaan jang  biasanja: 
1. Menggunakan tenaga mesin de 
ngan kekuatan paling sedikit 3 
PK (daja kuda) akan tetapi ku- 
rang dari 4 PK dan mempunjai 
buruh 20 orang atau lebih: 2. 
Menggunakan tenaga mesin dgn 
kekuatan paling sedikit 4 PK 
akan tetapi kurang dari 5 PK dan 
mempunjai buruh 10 orang atau 
lebih: 3. Menggunakan “ tenaga 
mesin dengan kekuatan $ PK atau 
lebih dan 4. Mempunjai buruh 50 
orang atau lebih. 

. — 

Dalam peraturan tsb. a.l. dinja 
takan, bahwa buruh berhak “atas 
istirahat tahunan tiap2 kali sete 
lah ia mempunjai- masa: kerdja 
12 bulan bersturut2. : Hak atas 
istirahat tahunan itu dibatalkan, 
bilamana dalam waktu 6 bulan 
setelah lahirnja hak itu, | buruh 
ternjata . tidak mempergunakan 
haknia bukan karena -alasan2 jg 
diberikan oleh madjikan atau 
bukan karena alasan2 -istimewa. 
Lamania waktu istirahat tahuMarr 
dihitung paling banjak 12 hari 
kerd'a. Selama..istirahat tahunan 
huruh berhak .atas upah penuh. 
Peraturan ini tidak. mengurangi 
perdiandjian antara - -buruh dan 
madjikan. tentang “istirahat tahu- 
nan jang lebih . menguntungkan 
buruh dari. apa jang ditetapkan 
dalam peraturan ini dan akan 
berlaku pada 1 Djuli 1954. 

(Antaro) 

  

sehingga: sult untuk menemui me- 

reka atau mengumpulkan mereka, 
Kalimantan - Timur 

dan dipulau2 “Maluku dan Sunda- 

Ketiil Timur. 
Achirrulkalam terdjadilah .kegaga- 

lan menepati - djangka waktu 1 
April dan pemerintah menetapkan 
sekarang bahwa pendaftaran pemi- 
lih-tu kam dimulai pada: tgleMei 

1954. (Antara). Set na 

  

   

  

  

Gambar jang pertama jang boleh disiarkan: dari sebuah pesawat-terbang 
penempur. Inggris dari bentuk Gloster Javel. Pesawat-terbangvini mem- 
punjai sajap jang berbentuk: segi-tig 

angkut peluru-perluru ja 

  

a dan diperuntukkan guna meng- 
ng dapat dikemudikan. 

e 
e 
| 

  

Minta Tundj angan : 
Lebaran 250/, Gadji 

Dengan Tidak Usah Mengembalikar 
Lagi— Tuntutan Pegawai & Buruh 

Pemerintah 
SEKRETARIAT DELEGASI Pusay Organisasi2 Pegawzi/Bu- 

ruh Negeri mengumumkan, bahwa pada tanggal 11 April 1954 di 
| Djakarta tlh diadakan rapat kerdj a-sama .serikatburuh2 /. serikat 
sekerdja2 dari pegawai/buruh negeri, baik jang mendjadi anggota 
vaksentral2 SOBSI dan GSBI maupun jang non-vaksentral, Dalam 
rapat kerdja-sama tersebut telah hadlir wakil2 dari 32 pusat2 serikat 
buruh/serikat sekerdia jang meliputi kurang lebih 9075, dari seluruh 
pegawai/buruh negeri di Indonesia' dan hadlir djuga wakil2 dari 
Sentral Biro SOBSI dan ' Dewan Harian G,5.B.I, Satu2nja. atjara 
pokok adalah tuntutan tundjangan hari raya untuk, pegawai/ buruh 
negeri,   

. DIDUDUKINJA Irian Barat 
oleh Belanda adalah merupakan 
bahaja jang besar bagi perdamaian 
dunia. Irian kini merupakan ba- 
'sis kaum imperialis. Tetapi rak- 
jat Belanda jang tjinta damai me- 
nentangnja dan mereka itupun ber 
djuang bersama-sama rakjat In- 
'donesia untuk membatalkan K.M, 
|B. Demikian kata2 jang diutjap- 
kan oleh Rie Lips Odinoy wakil 
wan'ta Belanda pada resepsi jang 
diadakan untuk menjambut ke- 
dztangan tamu2 wanita dari ne- 
geri Belanda, Sovjet Unie - dan 
Australia pada Sabtu malam dige- 
durg Sin Sin Sheh di Jogjakarta, 

Selandjutnja Rie Lips mengatakan,   di Perantjis dan Swis. 

Shishakly kini dalam perdja'anan 
dari Saudi Arabia menudju Paris.   

Perang Indo China 
tjis dan A.S. Djika “kaum . tani di 
persendjatai dan  d'minta untuk 
mempertahankan tempat kediaman 

Senen. | mereka masing2 maka ada kepasti- 
an bahwa mereka akan memenuhi 

dan masing2 terletak 7 mil di teng | dimenangkan dengan mempersendja | permintaan ini. Mergka mungkin ra 
i tai orang2 Vietnam dan hal ini 2 gu2 uatuk turut serta 

djauh dari desanja 

Paksa, Dp mouse 

! Lamban Kebudajaan Indonesia 
! — Aatavamch Gancotschap 

1 Ng nan an Wetenschdppen 
1 “genk sak 

Aa nee 

bertempur 

masing2. tetapi 

mereka selalu bersedia. mengangkat 
sendjata untuk mempertahankan ru- 
mah dan sawah mereka - masing2, 
Rakjat Vietnam ada dipihak kita.” 
Demikian Nguyen Huu Thi. 

Berbitjara tentang — pertempuran 
Dien Bien Phu Huu Thi mengemu- 
kakan bahwa pihak Ho Chi Minh 

bahwa kaum wanita Belanda  ber- 
ada dipihak Indonesia dalam usaha- 
nja mengembalikan Irian Barat. 

dengan merintangi sama sekali  no- 
ngungsian  serdadu2 Un! Perantjis, 

ig luka2 dari Dien. Bien Rhu merri- 
pengaruhi sangat semangat pendu- 
duk di Jain2 bagian Vietnam. Menu 
ruk Huu Thi semangat penduduk 
kota Saigon, ig letaknja lebih djauh 
dari medan pertempuran — daripada 
kota Hanoi, adalah sangat lebih. bu 
tuk dibanding dengan semangat pen 
duduk kota Hanoi di Vietnam Uta- 
ta, (Antara—AFP), 

        

Rapat antara lain telah mengatnbil/' 
keputusan2 dengan suara bulat tidak! 
setudju peraturan pemerintah tertang' 
gal 19. Maret 1954 No. 27/1954: 
tentang pemberian persekot hari 
raja tahun 1954 dan menuntut ke- 
pada pemerintah, supaja mengzanii 
peraturan pemerintah tersebut diatas 
dengan peraturan pemberian tundja- 
ngan -hari.raya kepada pegawai/Lu- 
ruh negeri dengan tidak perlu mem- 
bajar kembali. Selandjutnja menun- 
tut kepada pemerintah supaja untuk 
tahun 1954 kepada pegawai/buruh 
negeri diberikan tundjangan hari 
raya, berdjumlah paling sedikit 256 
dari gadji bersih sebulan dengan mi- 
nimum Rp. 150:— dan maks 'mum 
Rp. 300,—,. “dan dibajar selamvat- 
lambatnja 20 hari sebelum hari raya 
tahun 1954. Untuk memperdjoang- 
kan putusan rapat kerdja-sama ter- 

sebut dibentuk Delegasi Pusat Urga- 
nisasi Pegawai/Buruh Negeri jang 

oterdiri atas wakil2 SOBSI jaitu Mr. 
Soeprapto dari. Serikat Burun, Ke- 
menterian - Perburuhan dan: Runtu- 

rambi dari S.B.P.U., ' wakil2 GSBI 
R.M.E. Soebiadinata dari P.AG.R.L.| 
dan Sukirman dari SBRI dan wakil 
serikat-buruh2 non-vaksentral (jang 
hadlir) jaitu Soetedjo Dirdjosoebreto 
dari Serikat Buruh Kementerian Pc- 
nerangan, « Koesnawi Partowisastroj 
dari Serikat Buruh Djawatan Perta-' 
nian Rakjat dan Djasmadi dan SBBT, | 

Demikian pengumuman Sekretari- |, 

at Delegasi Pusat Organisasi2 Pega- 
wai/Buruh Negeri. (Antara). 

  

Djatuh Setinggi 
1000 Kaki 

SEORANG penumpang pe- j 
sawat terbang Dakota kepu- 
njaan ' kongsi ' penerbangan 
»Malayan Airways” bernama 

Cheong Cheng Ee, jang naik 
pesawaf tadi dari Singapura, 
telah “djatuh setinggi 7.009 
kaki, ketika pesaway tsb. su- 

dah “menempuh y djarak S1 
mil dari" lapangan terbang 
Kallang Singapura). Majat- 
nja ' kemudian “ diketemukan 
dibekas. perkebunan" “karet di 

Djohor “selatan. “ Stewardess 
dan penumparg2 dainnja ne 
njadari “ketjilakaan “tadi, keti- 

ka: merasakan angin “sangat 
kentjang dariwatah pintusda- 
rurat, jang termjata terbuka, 
Djurubitjara " ,,Malayan Air: 
ways” di Singapura“ mene 
rangkan, “bahwa dalam pesa- 
wat Dakota “tadi terdapat 3 
pintu darurat, jang semuanja 
dikuniji sebelum berangkat. 
Pintu2 tadi bisa dibuka sa- 
tu-persatu “apabila, orang me- 
narik kawat jang” di-ikap pa- 
da grendel pintu. Pesawat ta- 
di menudju ke Medan (Indo- 
nesia), singgah “di Kuala 
Lumpur dar Pinang.   
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Dalam minggu pertama bulan ini 

  
jang dibunuh Ta 

oleh fihak ih sebanjak 5 
orang, jang dianiaja seorang dan di- 
tulik 3 anak gga. kini ketiga 

  

anak itu belum “diketahui nasibnja. 
« Dalam pada itu djumlah chewan jg. 

digarong sebanjak 44 ekor kerbau. 
djumlah rumah jang dibakar 60 

3 » buah, dan djumlah uang kontan 
2 serta taksiran harga rumah, sebanjak 

Rp. 170.000,—. Sekalipun demikian 
penduduk setempat tak ragu2 lag: 
membantu kepada pasukan? kita 
didaerahnja dan hasilnja a.l. 2 orang 

   

Sukarso dengan membawa 2 putjuk 
sendjata L.E., dan seorang anggau. 
ta Polisi Islam Indonesia bernasnz 
Radun dengan tak bersendjata, te- 
lah menjerahkan diri pada pasukan 
kita, 2 

SCmentara itu selama 2 hari ber 
turut2 baru2 ini fihak gerombolan 
telah menggarong sedjumlah 132 
ekor kerbau. Tetapi dalam gerakan 
pembersihan jang dilakukan oleh 

. pasukan kita, telah berhasil merebu: 
— kembali 90 ekor kerbau, dan ke- 
mudian dikembalikan kepada pen- 
duduk jang merasa kehilangan dan 
dapat menundjukkan bukti milik jg. 
sjah. 
..- 100 bungkus nasi untuk 

Ben Lebih landjut pada tgi. 3 April 
gi jl. djam 18.00 dengan bersendja 
P2 ta lengkap gerombolan D.I, telah 

masuk kesuatu desa dalan dae- 
rah GBN. Mereka memaksa pen 

| duduk didesa tsb. agar menjedia- 
ps kan ana untuk sore Tan se 

An banjak 100 bungkus nasi dengan 
P3 lauk-pauknja. Fihak OPR k 

    

cemu- 
dian melaporkan kepada pasukan 
kita. Pada keesokan harinja mu- 
lai djam 06.00 sampai djam 
10.00 Dea idilah pertempuran ar 

- tara pasukan kita dengan fihak 
gerombolan. Achirnja fihak ge- 
rombolan melarikan diri dan ae: 
ninggalkan 4 orang jang telah 
mati, dan “difihak kita 3 orang 
pemuda gugur. Dalam pada itu 
seorang anggauta gerombolan ber 
nama Muksin dengan membawa 

utjuk Mauser sana Pasir pe 
. Juru menjerahkan diri pada pasu 
ed era Demikian berita dari 
Perwira Pers : 

P.M. ALI AKAN MENINDJAU 
Pada tanggal 15 s/d 19 Apri jg. 

akan datang Perdana Menteri Al 
Sastroamidjojo akan mengadakan 
“penindjauan kedaerah Djawa Timur 
dan Djawa Tengah. 'Tempat2 jang 
akan dikundjungi ialah Bondowos, 
Maiang, Madiun dan Magelang. 

“ Menurut atjara perdjalanan, Per- 
dana Menteri akan mengadakan ra- 
»at2 keamanap dengan 0D inpinan 
tentara, polisi, pamongpradja dun 
djaksa ditempat-tempat tsb. dan di- 
samping itu djuga mengundjungi ra- 
pat umum P.N.L di Malang dar 
Magelang serta menindjau tempat? 
pengungsian korban gunung Merap 

KELINDAS KERETA API. 

hireng (Sajung) terdjadi ketjelaka 
an eta Api jang melindas 2 
anak masing2 bernama Abdulma 
lik umur 15 th. dan Maksum 
umur 16 th., hingga luka2nja jg 
hebat, maka anak jang tersebut 
Pn itu meninggal sa 

1 itu, sedz jang lainnja 
ngan selera diangkut ke Sema- 
rang, karena mendapat luka-luka 

disebabkan, karena 2 anak tsb. ti- 
duran diatas Pe aga: neng 
mendjaga padi dan tidak dengar 
waktu ada K. A. datang. 

Te. 11/4 sedjumlah 60” k g. 17/4 sedjumlah 60 korps 
peladjar Kursus Menengah Ke- 
pendjaraan Semarang akan berto- 
lak menudju Magelang, Jogja dan 
Solo untuk menambah pengetahu 
.an dan pandangan tentang ilmu 
“kependjaraan didalam praktek 
dli. misalnja, di rumah pendjara 
Wirogunan dengan perusahaan- 
nja, rumah pendidikan untuk 
anak2 di Kaliurang dll. $ 

Trip berlangsung untuk 3 hari 
lamanja dan selama itu ditem- 
pat2 tsb. akan dilangsungkan pu- 
a pelbagai matjam pertandingan 
olahraga dengan para rekan se- 
tempati. “an ea SN 
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Str. $ 151.50 djual. 
nden, 12 April: 

aa eneng org ena Pine“ She Nana 
Emas Beirut tiap ounce 35.18 

Kam Magi a0 Ki ups 417.13 Emas Macao tiap ounce 37.2: 
mominah,. Hi ab ena Emas Hongk. tiap ounce 37.32 
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nominal, 

a Anak Ditjulik | 
Jrang Dibunuh—60 Rumah Dibakar 

—132 Ekor Kerbau Digarong—Situasi| 

Cena Didaerah GBN : 
DALAM GERAKAN pembersihan dan pengejaran terhadap | 

- gerombolan D.I. didaerah GBN telah sering terdjadi vuurcontact, | 
, antara lain dapat disebutkan sbb: Vuurcontact jang terdjadi di- | nukti telah menghas'Ikan 15 orang fihk gerombolan mati 

. nja telah diserang oleh gerombolan de- 
gkap. Ketika terdjadi tembak menembak, da- 

k gerombolan kemudian melarikan diri 
seorang temannja jang sudah mati. D'desa lain- 

ibak menembak antara pasukan kita jang di- 
engan fihak gerombolan selama 1 djam, dan 
nbolan terte bak mati.” Dalam 

ta telah melakukan perkelahian hebat de- 

gerombolan mati. 

#nduduk dibeberapa | 

l Ba |udfan tetap. 
anggauta gerombolan, Taswin dan 

donesia dalam bulan Djuni jad. pa- 

| sar Semarang Barat, Pp 
Idi Kp. Kuningan. Oleh sdr. Tjip- 

Semarang akan memperingati   
      

pada itu 2 

n tak bersendjata pula, hingga 

  

Lagi Udjian 
SMA Botjor 

| KINI DALAM kalangan semen 
tara pelidjar2 SMA bagian B di 
Semarang telah tersiar kabar bah- 
wa teks udiian pendahuluan dari 
sekolah tersebut sudah botjor se- 
belum d'kerdjakan. Panitya udjian 
jang diketuai Abdulmadjid dalam 
keterangannja keprda Antara” 
semarang membenarkan berta2 
enting kebotjoran itu dan oleh- 
1ja kini telah diganti teks udjian 
tu, Tentang tanggal dan djam 

Dikabarkan, “bahwa sebelum udji- 
an umum jang terdjadi diseluruh In 

ia tg, 20/4 jad. akan berlangsung 
udjian pendahuluan (pelengkap) jg 
ditempuh oleh Lk. 834 orang mu- 
rid SMA bagian B dari 13 Sekolah 
Negeri dan partikelir didaerah Se- 
narang, Pekalongan, Pati dan Sala- 
"iga. Teks untuk untuk ini biasariz 
libikin oleh panitya jang ada di- 
daerah. (bukan dari Kementerian 
— Red.). 

Selain itu, sesuai dengan 
peralihan tahun peladjaran  1953/ 
1954, maka untuk klas IT SMA 

masa 

PERLOMBAAN PADI, 
Dalam tahun 1954 ini didaerah 

kabupaten Wonogiri akan diseleng- 
garakan perlombaan padi, jang akun 
di-ikuti oleh desa2 jang. mempu! 
areal tanaman padi paling sedixit 

    

  

  

bulan Pebruari s/d Oktober 1954. 

  

tan, terbagi atas 3 matjam: hadiah 
I sebesar Rp 600,—, hadiah Ik se- 
besar Rp 400,— dan hadiah INI se- 
besar Rp 200,—. Ns 

Untuk seluruh ketjamatan2 dalam 
daerah kabupaten Wonogiri di se- 
diakan hadiah sebesar Rp 26.400. 
Guna pelaksanaan perlombaan tsb 

    

ten jang diketuai oleh Bupati, «dan | 
| panitya diketjamatan2 jang diketua: 

oleh tjamat setempat. : 

KUDUS   

SENDIRI. 
Tgl. 11-4 kepada pihak jg berwa 

djib di Kudus telah datang menje-| 
rahkan diri dan terus ditahan se-| 
orang pemuda Sl. peladjar Pendidi- 
kan Guru"Agama jg tinggal dalam | 

da malam tgl. 10-4 telah mentjcba | 
untuk membunuh kawannja se-asra- 
ma Sg. diwaktu tidur tetapi jg gagal 
karena kawan ini mendadak terba- 
ngun dan berontak-rontak. Belum 
diketahui pasti sebab2nja pertjoba- 
an pembunuhan itu. SI. berasal dari 
Ponorogo dan duduk “ diklas III 
PGA tsb. (Antara). 

KAMITUWA DIHUKUM. 
Pengad'lan Negeri Kudus, Sabtu 

tgl. 10-4 jl. telah memeriksa perka- | 
ranja Kr. Kamituwa Desa Bulung| 
Kulon Katjamatan Djekulo Kudus. 
ig didakwa telah minta dengan sua- 
tu antjaman kepada seorang petani | 
didesanja uang sebanjak Rp 100.—. 
Terdakwa dibela Mr. Abdul Madjid   akan diadakan pula udjian peleng- 

sapan mengenai pelediaran kedju: 
"uan (Vak). Mereka jang lulus dalam 
idjian ini, dalam wudjian terachir 
klas III tahun peladjaran 1954/1955 
idak diudji lagi dalam vak tsb. 
Dapat ditambahkan, bahwa dar: 

716 peserta udjian penghabisan SMA 
B. tahun jang Jalu 5896 telah lulus. 

(Antara) 

SEDJUMLAH BENAN 
DIBLOKIR. £ 
Untuk didaftarkan ? 

Polisi Ekonomi Djakarta Raya de 
ngan bekerdja sama dengan Djawa- 
tan Pengendalian Harga, menurut 
keterangan jang diperoleh. ,,Antara” 
telah memblokkir sedjumlah bxar 
benang tenan jang terdapat di de'w- 
rapa gudang importur dan .peda- 
gang besar dibilangan Djakarti Ku 
ta. 

Tentang soal ini atas pertanjaar 
Kepala Reserse Kriminil Kepolisiar | 
Djakarta Raya. Komisaris Saud me: | 
nerangkan, bahwa pemeriksaan gu: 
dang2 jang dilakukan itu mempu 
njai hubungan- dengan dikeluarkan- 

nja suatu peraturan oleh pemerintal 
baru2 ini, jang mengharuskan di 
daftarkannja semua persediaan be 
nang tenun jang dimiliki oleh setiap 
orang. i 

Tentang  pemblokkirap  djumiak 
besar benang tenun dibilangan Dja: 
karta Kota itu, "menurut keterangan 
terhadapnja masih terus dilakukar 
pemeriksaan. Perlu diterangkan 
bahwa benang tenun adalah terma- 
suk dalam daftar barang2 jang ber. 
ada dibawah pengawasan (gecontrol- 
leerde goederen ordonnantie). (Ant) 

SEMARANG SINGKAT 
— Bertempat druangan - kursus 

PBH Kp. Djerukkingkit Wotgandu! 
Smg. baru2 ini telah diadakan upa- 
tjara penjerahan idjazah kepada iS5- 
murid, diantara 22 murid jang meng 
kuti udjian PBH. Oleh sdr. Kalsum 

Jan Sakdun telah diterangkan mak: 
sud pemberian idjazah dan sekedar 

riwajat PBH dikampung tsb. Sam- 
butan2 diberikan oleh wakil Insp. 
Pendidikan Masjarakat KBS, Waxil 
Lurah dan RT. 

— Chung Chin Hui akan mem- 
peringati Lustrumnja ke I pada tgl. 

19 April j.a.d. d.gedung Sukasari, 
Randusari Smg. dimulai djam 6.59. 
— Dalam rapat anggauta SBR 

PH (Poo Hien) tgl. Il April jl. 
bertempat di Sin You She de- 
agan suara bulat telah melebur 
SBRPH mendjadi SBRI (SABRI) 
Poo Hien Semarang, sedangkan 
sebagai sekertaris umum sdr. Su- 
mardjan dan wakilnja sdr. Kam- 
doen dengan dibantu beberapa 
orang lagi. . 
— Minggu, tgl. 11 April 1954 

telah dilangsungkan pelantikan 
Pemuda Banteng RI ranting Be- 

bertempat 

to selaku ketua umum pusat dibe 
cikan sekedar pendjelasan dasar 
dan tudjuan org. P.B.R.I. jang 
menudju kearah sosial ekonomie 

| dan ikut serta membantu keama- 
nan.  Diandjurkan agar dimana 
kampung belum terbentuk OPR 
selekasnja dipelopori bersama-sa- 
ma dengan Polisi kampung se- 
tempat untuk mendjaga kampung 
aja sendiri. Diterangkan pula 
bahwa Pemuda Banteng RI tidak 
memperbedakan aliran Agama, 
golongan rendah dan tinggi dls., 
menudju kearah kesatuan jang 
bulat demi untuk kepentingan 
nusa dan bangsa. Achirnja dires- 
mikan berdirinja Ranting Besar 
Semarang Barat P.B.R.I. jang 
berkedudukan di Kp. Kuningan 
jang diketuai sdr. Kamsidin. 
— Serikap Kaum Buruh  Minjak 

Tjb. Smg. dalam surat pernjataannja 
menjatakan menjokong sepenuhnja 
dan mengikuti djedjak serta menja- 
takan taat atas komando DPP 

SKBM di Djakarta, untuk melaksa 
nakan #ksi jang akan didjalankan 
bersama2 seluruh Ranting2nja dis 
Semarang, Pekalongan, Tegal, Ku- 
dus, Magelang, Solo dan Djokja. 
Pernjataan itu dikeluarkan berkena- 
an dengan suray terachir dari Direk- 
si BPM di Djakarta jang isinja ham 
pir menolak seluruhnja tuntutan 
umum dari SKBM. 7 
— Dalam bulan Agustus 1954, 

Kraamkliniek ,,Mardi Ker NO di 
ar 

Ulang Tahun ke 40 dengan mexer- 
"Ibitkan buku peringatan dlsb. jang | 

Djojoadiningrat Semarang. Terdak- 
wa menjangkal tuduhan tsb, tetapi 
keterangan saksi sedjumlah delapar 
orang memberatkan terdakwa. Djak 
sa dalam hal ini mempersalahkarn 
terdakwa sesuai dengan bunji fasal 
368 dan 335, serta meminta huku- 
man 3 bulan pendjara. Hakim :ne- 
njalahkan terdakwa melanggar fasal 
335 (dengan melawan hukum me- 
maksa orang la'n dengan suatu an- 
tjaman), serta mendjatuhkan nuku 
man 3 bulan pendjara di potong ta- 
hanan, serta memberi tempo 7 hari 
kepada terdakwa untuk berfikir2. 

Selandjutnja didapat keterangan, 
bahwa pada tgl. 21 April nanti Kr.f 
akan diadjukan kemuka Pengaii- 
lan lagi karena pelanggaran kriminil 
djuga. 

REMBANG 
BANGSAL ISTIRAHA 

  

55: KARTINP?- «.- « 
Atas inisiat'p ',Jajasan Kartini” 

Rembang, telah “dapat didirikan 
bangsal istirahat Kartini di Bulu 
dengan biaja Rp 60.000,—. - Mak: 
sudnja terutama jalah untuk meje 

| diakan tempat istirahat kepada pu- 
|ra darmawisata jang berziarah ke- 
makam Kartini. 

Perlu diterangkan lebih landjut, 
|bahwa dari djumlah Rp 66.000 itu 

kini baru ada Rp 40.000,—- djadi 
'masih kurang Rp 20.000,—. Sisa- 
nja diharapkan akar dapat ditjuku- 

|pi dari sumbangan pada hari pem- 
bukaan resmi bangsal tsb pada tgl. 

  

   
ti 2 nat nh 

mpunjai | 

S0 ha, dengan perhitungan tanaman |: 

Untuk itu disediakan hadiah sebe | harg: 
sar Rp 1.200,— bagi tiap2 ketjama | aka 

kini telah d'bentuk Panitya Kavupa Dena 

   

Isanaannja dikerdjakan oleh peme 
|rintah daerah. 
| AERO-CLUB DILAPANGAN 

MENTJOBA BUNUH KAWAN | 

asrama dikota tsb. Ia mengaku, pa-| "8 

MAGELANG 

  

ati T 

—. NUNG KIDUL ? 
 Sebuz pabe Ie enLongg Bkap 

segera didirikan oleh pemerintah 
daerah Jogjakarta untuk menam- 

Odkai ketela didaerah 
ta terutama dikabupaten 
Kidul, jng selama ini di 

tengkulak dengan 
t rendah. Paberik itu 

Ha ena rang dari Rp. 50.000.— dan 
Nah sekali akan didirikan 
didaerah Gunung Kidul, mengi- 

   

      

    
   

  

   

ingat daerah tsb. mempunjai ha- 
sil ketela jang tidak sedikit djum 
'lahnja dan karena daerah itu sa- 
ingat miskin. Paberik tapioca itu 
akan berarti akan memberi mata 
pentjaharian kepada penduduk 

sana. Perlu diterangkan bahwa 
paberik itu termasuk rangka usa- 

a Badan Perentjana Perindustri- 
an daerah Jogjakarta jang pelak- 

“ADI SUTJIPTO. 
“ Bertepatan dengan peringatan 
ulang tahun kedelapan dari 
AURI tanggal 9 April dilapangan 
Adi Sutjipto dilangsungkan pem- 

| bukaan Aero-Club jang menda- 
|pat perhatian “dari para unda 

  

Bj 
| Upatjara dilakukan oleh - Wakil 
Kepala Daerah Paku Alam de- 
ingan menggunting pita jang me- 
ngikat kedua buah pesawat pela- 

|tih jang akan dipakai dalam lati- 
han2 jang akan datang. 

LAPANGAN TERBANG DA- 
RURAT, DJIKA MERAPI 

$ MELETUS. 
Oleh Bataljon Genie Pionier 

T.T. IV Djawa Tengah kini telah 
didatangkan dari Djakarta 11 ma 
tjam alat2 pembikinan lapangan 
terbang darurat di Tidar, Mage- 
lang. Diantara beberapa matjam 
alat itu terdapat alat2 untuk me- 
ratakan tanah, menggali dan 

Il Pegawai Je 

  

Dibutuhkan 
Meski Sudah Umur 55 
Ih. Masih Bisa Di- 

pertahankan 

M. mengenai pensiun pegawai 
negeri jang telah berumur 55 ta- 
hun, maka baru2 ini Pemerintah 
telah mengambil keputusan utk. 
merobah dan menambah ketentu- 
an-ketentuan dalam surat edaran 
tersebut sbb. : 5 

Tiap2 Menteri dengan persetu- 
djuan Perdana Menteri berhak 
untuk mengetjualikan dari pem- 
berhentian dengan hak atas pen- 
siun pegawai2 jang menurut pen- 
dapatnja masih sangat dibutuh- 
kan, sehingga pemberhentiannja 
dipandang akan merugikan djaba 
tan negeri. 

Dalam pelaksanannja ketentuan 
ini, maka pegawai2 jang dimak- 
sudkan tadi itu tidak diberitahu- 
kan untuk diberhentikan, seperti 
apa jang harus dikerdjakan terha 
dap pegawai2 lain jang sudah lan 
djut usianja. 

Meskipun demikian apabila me 
reka mengadjukan permintaan 
utk. berhenti dengan pensiun, ma 

pat mempergunakan kebidjaksa- 
naannja untuk mempertahankan 
mereka bagi djabatan negeri 

(Antara). 

  

sDAJA SUNDA” MEMPROTES 

Putjuk Pimpinan Pagujuban ,,Da 
'a Sunda” di Bandung telah me: 
sampaikan surat protes kepada 
Menteri P.P.K. dan instansi2 lainnja 
mengenai film ,,Lutung. Kasarung' 
ang dibuat oleh Touw's Film Coy 
.Daja Sunda” mendesak kepada pe- 
nerintah supaja mengeluarkan lara- 
1gan terhadap pertandjukan film   membuat landasan. Diharapkan 

pekerdjaan itu akan selesai dalam 
1 bulan. Pekerdjaan tersebut dila 
'kukan dibawah komando Major 
Subekti Komandan Genie Pionier 
T.T. IV Djawa Tengah di Mage- 

dipergunakan oleh AURI, untuk 
memberikan pertolongan bilama- 
na gunung Merapi meletus. 

TABUNGAN BANK DESA. 
Dari Kepala Bank Rakjat Indone 

sia Tegal didapat keterangan, ohw 
sehingga achir bulan Maret 1954 

dan dalam Kabupater, Tegal telah 
berdjumlah Ik. Rp 700.000,—. Uang 
tsb. adalah hasil dari penjelenggara 
an ,,Spaarplicht” jg di kenakan ke- 
pada masing? pemindjam Bank De 
sa sebesar 1096 dari tiap2 pindja-' 
man. Untuk keperluan 
ran jg akan datang. dimaksudkan 
akan mengeluarkan uang tabungan 

sar 5096. Perlu diketahui, 

si dari Bank Rakjat Indonesia, me- 
ngingat modal Bank Desa jg selama 
ini diselenggarakan oleh Pemerintah 
otonoom adalah berasal pindjaman 
dari Bank Rakjat Indonesa. 

PERTANDINGAN2 TJATUR 
PADA HARI RAJA PASKAH. 

Pada hari2 Paskah nanti jaitu 
pada tanggal 16 sampai tanggal   19/4 jd. 

  

KONPERENSI GPII DI 
DJAKARTA. 

donesia akan melangsungkan konpe 
irensi kerdja di Djakarta denga, di 
hadliri oleh 10 Pimpinan2 GPII se 

| luruh wilajah Indonesia. “Menurut 
keterangan, konperensi tsb. akan 

| membitjarakan antara lain soal Pe- 
milihah umum dan pentjalonan ang 
gauta Konstituante dan DPR menu 
rut UU 7/1953. 2 

SAR SEMARANG MENJEDIA- 
KAN SURAT2 PELAPORAN. 
Oleh DPD Kota Besar Sema- 

rang diterangkan, bahwa pengiri- 
man surat2 pelaporan kepada 
kongsi2 jajasan2 dan sebagainja 
telah selesai. Selandjutnja para pi 
hak jang bersangkutan jang be- 
lum menerima surat blanko pela- 
poran tsb. dapat minta pada Kan 

sampai selambat2nja tg. 10 Mei 
1954. 

PAMERAN SENIPHOTO 
DAN ALAT2 PHOTO. 

Lebih djauh mengenai pameran 
Sen'photo jang akan diadakan oleh 
Semarang Photo Club dapat di ka- 
barkan, bahwa pameran tadi akan 
diadakan dalam bulan Djuni j.a.d. 
digedung Stadstuin, Semarang. Di 
samping pameran tadi diadakan pu 
la pameran alat2 foto oleh importir 
foto jang diberi kesempatan. Pame 
ran alat2 foto (fotobeurs) ini mung 
kin baru pertama kali ini diadakan 
di Indonesia. Selainnja itu oleh pe 
ngurus S.P.C. dipandang perlu utk. 
mendirikan suatu bond (Ikatan) Per 

Untuk maksud ini undangan? pada 
pelbagai perkumpulan foto kini se- 
dang disiapkan dan diharapkap me- 
reka kelak dapat mengrim wakil 

| untuk memperbintjangkan  kemung: 
kinan didirikan. Ikatan.  Selainnja 

,Senifoto” 1954 jang memua art- 
kel2 penting mengenai photography 
dan foto2 bagus. Buku ini tertjetak' 
diatas kertas halus dan akan didjual 
pada umum. 
PERESMIAN RUANGAN DAN 

SIDANG DPRDS KBS. 
DPRDS Kota-besar Semarang 

akan mengadakan sidang pleno pa- 
da tanggal 14 April dimulai djam 
11.00 pagi bertempat di Balaikota 
Semarang. Sidang akan membitjara 
kan atjara2 jang tertunda dalam si 
dang bulan jl., antara lain soal Ja- 
jasan Kas Pembangunan KBS. 

Sebelumnja itu, lebih dahulu akan 
diadakan upatjara peresmian ruang ' 
sidang jang kini telah diperluas, 
Upatjara akan dimulai djam 9 pagi 
dan akan dhadliri oleh para unda- |   bermanfaat bagi umum. 

“ 

ngan. 

: bertempat di Tegal. 
AKIA. 0 “Ikut pertandingan tersebut terdiri 

Menurut kabar jg disampaikan di dari pemain2 tjatur jang terkuat Semarang, tgl. 15 untuk semiaggu | j 
-lamanja Gerakan Pemuda Islam In-' 

KANTOR PADJAK KOTA BE- 

tor Padjak Kota Besar Semarang: 

kumpulan2 foto seluruh Indonesa.f 

itu S.P.C. pun mengeluarkan buku | 

19 April Perserikatan Tjatur Se- 
luruh Indonesia (Pertjasi) akan 
mengadakan pertandingan tjatur 

Para pengi- 

dari Semarang, Solo, Jogja, Te- 
gal, Pekalongan, Djakarta, Ban- 
djarmasin, Martapura dan Amun 
tai. Pertandingna tersebut dimak- 
sudkan sebagai seleksi untuk me- 
nentukan pemain2 jang danat di 
ambil bagian dalam pertandingan 
merebut kedjuaraan tjatur tahun 
1954/1955. 

PANITYA PERINGATAN 
PERMANENT. . : 

Tgl. 13-4 di Semarang berdiri Pa 
nitya Peringatan Hari Besar. Islam 
ig diketuai D.K. Mekkady .dan se- 
landjutnja diminta agar Residen Mi- 
lono, Subekti Pusponoto, Mr. Suju- 

“di dan Saifuddin Zjuhri untuk du- 
duk sebagai Penasehat2nja. PPIIBI 
bersifat permanent, bertudjuan me- 
njalurkan bentuk peringatan pada 

/hari2 besar Islam mendjadi populer 
guna penerangan -ke-islamay dan be- 
rusaha selain mengadakan - peringa- 
tan2 pada tiap2 hari besar Islam 
djuga mendirikan  taman-pendidi- 
kan2 dil. jg tidak bertentangan dgn. 
adjaran Islam dan Hukum .negara. 

DIPERPANDJANG: 
Dikabarkan, bahwa masa 'menge- 

nai peraturan ordonansi tentang an- 
djing gila (Hondsdolheidordonnantie) 
untuk daerah Kabupaten Grobogan 
jang telah dilakukan, diperpandjang 
sampai tgl. 27 Djuni 1954. 
APOTHEEK PETANG HARI. 

Hari ini Apotheek Bima, Djl. 
Seteran dan: Rathkamp Pekodjan 19 
dibuka hingga djam 20.00. 
KANTORPOS BESX.R DAN 

TELEGRAP. 
Djum'at, 16 April (hari wafat Isa 

Almasih) loket2 di kantor besar pos 
di Semarang. d'tutup. Telegrap di- 
buka dari djam 08.00 — 10.00 

| Pengangkatan bis2 dan pembestelan 
surat2 ditiadakan. 6 3 

Senen, 19 April (hari Paskah TI) 
loket2 pos ditutup. Telegrap dibuka 
dari djam 08.00 — 10.00. Fengang- 
katan bis2 surat diadakan 1 kali 
djam 07.00 dan pembestelan surat 
pun diadakan I kali  djam 14.30. 
Kantorpos di Karangturi dan Tjandi 

09.00 — 10.00. 
P.P.S.S. KE DJAWA-TIMUR 

DAN MADURA. 
Pada tanggal 15 s/d 19 April 

'54 jad. P.P.S.S. akan adakan. trip 
ke Djawa-Timur dan Madura, be 
rangkat djam 16.00 sore dari mu 
ka Hotel du Pavillon Semarang 
dengan diikuti oleh, 1 service- 
wagon, 1 otobus untuk keluarga- 
nja dan 30 sepedamotor. Sampai 
di Tuban akan di djemput oleh 
M.C.S. Surabaia Trip tsb. melipu 
ti djarak 1200 Km, Ka 

  

lang. Perlu diketahui, bahwa la- | 
pangan terbang darurat itu akan | 

uang tabungan Bank Desa di Kota! 

hari' Lebas! 

itu kepada para penabungnja sebe-| 

bahwa 
setiap pengeluaran pindjamar Bank! 
Desa selalu didasarkan atas instruk | 

Puluhan Ribu Pohon Njiur Djadi Korban 
. MENURUT TJATATAN Ja jasan Kopra Maluku Utara pada 

ditutup, tetapi telegrap dibuka diam | 

:Lutung Kasarung” baik untuk -di 
Indonesia maupun diluar Indonesia. 
Kepada  Djawatan - Kebudajaan 

Djawa Barat, Tb. O. Martakusumah 
menjokong protes tsb. dan mende- 
sak supaja film ,,Lutung Kasarung” 
itu dit'abut dari peredaran, 
Dalam surat protesnja itu Putjuk 

| Pimpinan ,,Daja Sunda”  menjata: 
.kan, bahwa telah diterimanja lapo- 
| an2 dan tjelaan2 dari penduduk 
ikota Bandung 

Lutung Kasarung” itu waktu 

| pertandjukkan dimuka umum 
bioskop Bandung. 

di- 
di- 

Mengingat bahwa tijerita Lutung 
Kasarung bagi masjarakat - Sunda 
adalah suatu tjerita pusaka jg. ber- 

osifat ,,religieus” serta berisi scene 
“dan dialoog jang berpedoman ny 
stiek dan filsafat” sehingga tiap 
'putera Sunda jang tjinta kepada ke- 

0g
 

— ama mm 

| menjebabkan 

MENJUSUL surat edaran P. 

ka Menteri jang bersangkutan da 

Film 

FILM ,,LUTUNG KESARUNG” | 

tentang keburukan | 

rena adanja gangguan 
beberapa 

asrama djatuh sakit. 

lo telah terdjadi gangguan 

ga bersendjata tombak dan keris, 
di Solo baru2 ini, ialah a 
berbau barum semerbak wangi. 

Menurut seorang pembatja ,,Suara 

| Merdeka” dari Soo, jang melapor- 

Ikan kedjadian ini kepada 
katanja mengenai gangguan beri ini 
dialami oleh SR Siswo Mangkune- 
'garan (Solo) pada hari Selasa tang: 
gal 30 Maret jbl. Waktu ' murid2 
'habis berolahraga dibawah  pimpi- 
nan bu guru Hdn, hendak masuk 
kembali keruang kelas, mendadak 
pintu tak dapat dibuka. Untung se- 
telah dipaksa dengan kekuatan ber- 
sama semua murid, achir?nja »intu 

dapat djuga terbuka. Anehnja, dalam 
bilik kelas tadi tertjium bau jang sc- 
merbak wangi dan bersamaan dgn. 
itu tampak pula ,,seorang wanita 

aju endah warnanja”. Rambut ikal 
|terurai kebawah sedang senium sim- 
pul menghias wadjahnja. Meski 
menghadapi wanita aju tiada tertje 
la ini, bu guru dan para murid bu- 

kannja mendjadi ,,kesengsem”, te- 
tapi malahan setjepat kilat berlarian 
keluar sambil berteriak2 ketakutan. 
Sebab ,,wanita aju” tadi ternjata 
hanja keiihatan separo badan” 
Bagian bawah badann'a tak nam- 
pak. Bajangan wanita aju ini setelah 

| menampakkan diri sesaat, kemudian 
lenjap setjara gaib. 

Gangguan ,,peri aju tjantik djeli- 
ta” ini diulangi lagi pada hari Re- 
bonja (tgl. 31-3-1954), pada waktu 
bu guru Hdn mengadiar. Dengan 
tak diketahui asal mwanja, kejiha- 
tan tiba2 ..peri aju” ini sudah ber- 
ada disudut bilik kelas. Djuga tetap 
berbau harum mewangi dan badan- 
nja kelihatan remang2. Tentu sadja 
sekali lagi bu guru dan para murid 
Serteriak ketakutan. Dan sesaat itu 
pula ,,puteri gaib” ini menghilang 
lagi. Demikian pelaporan sdr. Sml., 
pembatja ,,Suara Merdeka” di Solo 
kepada kita. Memang dunia 'ini 
serba aneh. Tepat Shakespeare tulis 
utjapap Hamlet mejakinkan Horatio: 
»There is more things between 
heaven and earth Horatio, then you 
have ever dreamt of”. 

  
budajaannja menganggap tjerita it 
sebagai pusaka jang berkeramat jang 
turun-temurun berabad?2, maka Pu- 
tjuk Pimpinan Daia Sunda berpen- 

i dapat, bahwa film ,,Lutung Kasa- 
rung” itu baik dilihat dari sudut ke- 
budajaan maupun dari sudut tehnis 
terasa ,,menghina dan menusuk hati 
suku bangsa Sunda” jang memeli- 
hara dan mendjundjung tinggi ke- 
budajaannja. 

  

Mengamuk 

tahun 1953 lebih kurang 507 

ton. Keadaan dalam tahun 
leh dikata 10076. dalam tangan 
kan A. Jacobus Wakil Kepala 

dapat dibuktikan dengan arska2 

6000 ton sebulan. 

Hama belalang dan mo- 
njet. 

Lebih djauh diterangkan bahwa 
didaerah Maluku terdapa hama be 
lalang jg sudah merusak pulunan 
ribu pohon kelapa. Hama 'ini teiah 
merusak kira2 5000 pohor di pulau 
Rawu (Utara pulau Morotai), 9000 
pohon di Amas'ng (pulau Batjan), 

15000 pohon dipulau Obi serta sejru- 
ruh pohon njiur dipulau Woka "dan 
Morasa. Tempat2 lain jg djuga su- 
dah didjangkiti ialah Loloda dan te- 
luk Kau... : . 

Ada rentjana .dari Pemerintah un 
tuk. membasmi hama itu dengan 
semprotan, tetapi sampai hari ini be 
lum djuga didjalankan. Oleh Jaja- 

tani2. kelapa supaja . memusnahkan 
semua tumbuhan diatas tanah jg di 
djadikan oleh hama belalang -tem- 
pat penjebaran telurnja. Pembasni'- 

aa 
: 

     

SIAPA-APA-KE/M ANA? 

  

LULUS UDJIAN PENGHABI- SAN MUSIK LYCEUM 
AMSTERDAM, 

Latifah Marzuki, anak Dr. Mar- 
zuki dari Kementerian Kesehatan, 
jg pada tahun 1949. berangkat ke 
Amsterdam untuk. mempeladjari pia 
no pada Musik Lyceum, pada ti. 9 April jg lalu telah lulus dalam 
udjian penghabisan pada sekolah 
tsb. bagian Conservatorium. 

Ia djuga mempunjai idjazah Col- 
lege Musical ' Belge di Antwerpen 
untuk piano dan teori (dengan 
»grande distinction”) dan Staatsdiplo 
ma Den Haag untuk piano. Demi 
kian berita jg disampaikan pada 
Antara. 

| Tanggal 

| 
| 

  
  

- $ : — 

dalam tangan bangsa asing. Dju 

: Jajasan Kopra da ,,Antara”. Penghasilan pada tahun 1952 itu mentjapai 49.009 

ma, jaitu Djanuari 3434 ton, Pebruari 8370 baru lalu 5464 ton. Djumlah 17. 260 Na aan 

san Kopra diandjurkan kepada pe-j 

DALE ROBERTSON — ROBERT WAGNER — 

RORY CALHOUN 

Belalang Dan Monjet ) 
Di Maluku 

dari perdagangan kopra berada 
mlah penghasilannja kira2 58.000 

sebe lumnja lebih buruk lagi, jaitu bo 
bangsa asing. Demikian diterang 

Maluku Utara kepa 

ton. Tahun ini diharap penghasilan itu akan lebih tinggi lagi. Ini 
jang tertjatat pada kwartal perta 

aret jang 
.ton atau rata2 mendekati 

can dilakukan dengan tjara memba- 
karnja. Dalam pada itu rakjap mcng 
ambil tindakan2 setjara bersahadja, 
jaitu mengusir hama itu dengan 
asap dan api jg dinjalakan dari ba- 
wah pohor. 

Disalah satu tempat di Baijan 
gangguan monjet telah merupakan 
satu hama djuga, karena njiur sama 
sekali tidak bisa berbuah lagi. Be- 
nh buah dirusakkannja. Diharap 
kalau hama ini dapat dibasmi pro- 
duksi kopra akan bertambah. : 

Koperasi dan sebagainja. | 
Tentang usaha2 memperbaiki na- 

sib tani kelapa oleh Jacobus dite- 
rangkan, bahwa memang Jajasan 
Kopra sedjak September 1953 tejah 
membentuk bagian sosial dan eko- 
nomi untuk tudjuan itu. 

Tugas 
pembibitan kelapa, pembasmian ha- 
ma, koperasi tani kelapa, pengguna 
an serat nj ur, perpustakaar dan pe 
nanaman tjoklat.. Dalam hubungan 
miagidah ada bagian jg dinamakan 

' sSDUPKO” (Dana Usaha Petani Ko 
,pra). Tudjuannja supaja petani da- 
- pat lebih banjak mengetjap keleza- 
tan hasil kopranja (kwalitet dan har! 
ga baik), 

Pada tahun Jalu Jajasan 'Kopra | 
Ternate telah memberikan buku2 
perpustakaan didesa sebanjak 50: 
buah dan setiap tahun dimaksudkan 
menambah djumlah ini. Tentang 2e 

rakan koperasi rakjat oleh Jacobus 
diterangkan bahwa pengertian rak- 
jat tentang itu belum mendalam. Se 
ring sifatnja sudah merupakan N.V, 
atau perdagangan jg melakukan xon 
kurensi. Sehingga tidak heran kaiau 
banjak mereka menemui kegagalan. 

Sulit: tetapi setapak demi setapak 
ada dilihat kemadjuannja. Ini dapat 
dilihat dari statistik jg makin berku 
rang gangguan” bangsa 
kopra rakjat. Demikian Jacobus jg 
mengachiri keterangannja bahwa di 
teluk Kau terasa kekurangan tenaga 
pekerdja. 

pandjat, buah ditunggu ' berguguran 
oleh jg punja. (Antara). 

  
sai 1 

: 13 s/d 16 April 

dim. 
: | 

»The Silver Whip” 
Sebuah film Wild West jang penuh dgn. | 

tembak menembak 

  

aa 

“setan wanita” 

redaksi. ' 

  

badan ini ialah meliputi| 

Walaupun segala usaha itu serba- | 

asing atas | 

Ada pohon2 jg tidak di'   

s 

Peri Aju Wangi 
Menggegerkan Murid2 SR Siswo 

| Mangkunegaran Solo 
KALAU DI BLITAR baru2 ini masjarakat djadi gempar ka- 

“setan2 dari Gunung Kelut”, jang sampai 
murid SGB Puteri jang tinggal dalam 

an achir2 nja sampai dimintakan pertolong- 
an seorang anggauta tentara, per djurit Saelan untuk peang tan- 
ding” melawan ”setan2  hulubalang dari Gn. Kelut?” itu, maka de- 
ugan tak diketahui banjak orang, sebetulnja baru2 ini djuga di So- 

seru pa. 'Tjuma bedanja, kalau di Bli- 
tar itu dikatakan Psetan2 pasukan dari Gunung Kelut” jang dju- 

maka “setan” jang mengganggu 
(peri) jang hajuuuu dan 

: SA : 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 15 April 1954: 

Djam 06.10 Orkes Sid Phillips: 
06.40 Luciano Tajoli, 07.10 Petikan 
dari Diskotik: 12.05 Kwartet. Teru- 
na, 12.30 Ruang Wanita, 13.15 Fe- 
lix Mendelssohn:: 13.40 Langgam 
dan Indonesia baru: 17.05 Sandiwa- 
ra Radio, 17.40 Lagu2 ta? bersjair: 
18.15 Pertjakapan AURI: 18.30 Hi 
dangan Ork. Haw. Garuda Putra: 
19.30 Peladjaran Gending, 21.15 
Dari dan untuk Pendengar: 22.20 
Motjopat: 23.00 Tutup. 

Surakarta, 15 April 1954: 

Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 
07.45 Genderan pagi: 12.03 Pecr- 
mainan Biola: 12.45 Njanjian bersa- 
ma, 13.00 Setengah djam dengan 
Norma Sanger dan Ping Astono: 
13.45. Maluku dll. 14.00 Langgam 
dan Krontjong: 14.15 Siang gembi- 
ra, 17.05 Rajuan Pemudi: 17.40 Va- 

ria Djawa Tengah: 18.15 Rajuan 
Petang: 19.30 The Moon Islanders: 
20.30 Darmono trio, 21.20 Klene- 

ngan Tirakatan, 22.15 Klenengap Ti 
rakatan (landjutan), 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 15 April 1954: 

Djam 06.10 Lambaian Pulau Ma- 
luku: 06.40 Permainan Ketjapi dan 
Seruling, 07.15 14 Djam hidangan 
piano Duet: 07.30 Rajuan Racnman: 
07.45 Walsa gembira: 10.00 Ujon? 
dari Puro Paku Alaman: 12.00 Kr. 

Swadesi Purbakala: 12.15 Puspa 
Warna Barat, 12.45 Suara lama: 
13.10 Instrumentalia, 13.40 Njanji- 
an- Texas, 14.00 Musik Penghantar 

Makan Siang: 17.00 Gending ka- 
nak2: 18.00 Dunia Olah Raga: 18.!6 

Sendja Merana, 18.30 Lagu2 Anda 
las, 19.40 Piano Recital: 20.15 Nja- 
njian Daerah: 20.30 S'apa Tahu? 
21.30 .Rajuan ta” bersjair: 22.10 G.K 
Mustika Warna: 23.00 Tutup. 

MAJ. HADIWINARSO KO- 
MANDO DAERAH MARITIM 

RIAU 

Major Hadiwinarso (Alri) jg. da- 
lam masa jang lampau pernah men: 
diabat kepala staf Komando. Dasrak 
Maritim Surabaja dan Direktur Ins- 
titut Angkatan Laut, beberapa har 
jang lalu telah berto'ak ke Riau un- 
tuk mend'abat Komando Daerah 
Maritim Riau. Seperti diketahui 
Riau didjadikan daerah kekuasaan 
Angkatan Laut. Sementara itu  di- 
kapal Alri ,,Alu-a'u” telah Jijang- 

sungkan penggantian komando jari 
tangan act. kapten H. Sumantri ke- 
tangan act. J. Sudarso. 

  

| BOTWINNIK — SMYSLOV 
6—b. 

Babak ke-10 dari pertanding- 
an untuk merebut kedjuaraan du 
nia tjatur antara djuara Mitchail 
Botwinnik dan Vasily Smvslov 
telah dilangsungkan hari Saptu 
te. 10/4 j.l. Setelah langkah ke- 
38, 'Smyslov menjerah kalah. 
Stand terachir kini adalah 6—-6. 

KOMPETISI GARNIZOFN 
SEMARANG 

Hatsil2 kompetisi Sepakbola Gar 
|nizoen Semarang dalam bulan. Ma- 
re: 1954 sbb.: GPM" ,,A” — Staf 
Div. Dip. 4—2: DBT — Pet. PHB 
4524 ICTN DPLAD.-, B” 
0—5: AMT — KMKB 0—i: DKAD 
ST SOTN 25515 Pjakad — Staf Di, 
Dip. 3—0: CIAD DBT 0-2, 
DPLAD ,,A” As Ine 4-0: 

ICTN — AMT 0—4: KMKB 
Det. PHB 45 3—0. 

Volley-ball: DPLAD ,,A” — Cie 
IL Staf Div. ,A” 0—2: KMKB Smg. 
»A” —.DKAD: 1—2: PAB. 

DAAP AP 5 TOTN "LA? 2 

DAAD 46-14 — PHB. SD. 45 2—0: 
Sec. Div. Dip. — ICTN ,,B” 1--2, 
Bn. 441 — PAB II/DAAD ..B" 

DEA. 

AsramaPeladiar 
Perletakkan Batu Peng: 

habisan Tgl. 17-8-'54. 

SEDJAK bulan Djanuari 1954, 
Asrama Peladjar jang dibangun 
oleh Jajasan 17 Agustus terletak 
di Selatan gedung SMA, dijl. Oei 
Tiong Ham Semarang sudah mu 
lai dikerdjakan. Luas tanah guna 
maksud tadi Ik. 700 m”' dan dim. 
fase pertama akan dapat diba- 
ngun sebuah Asrama dengan per 
lengkapannja serta ruang direktur 
jang dapat menempati 30 pela- 
djar Sekolah Landjutan. Biaja 
untuk ini disediakan Rp. 285.000 
ig selandjutnja akan diusahakan 
mengingat usaha kearah tadi akan 
memakan tempo 6 tahun Jamanja 
terbagi dalam & bagian, dimana 
setiap bagian akan didirikan se- 
buah Asrama Peladjar komplit. 
Dalam tempo 6 tahun direntjana 
kan akan dapat dibangun 6 Asra 
ma jang dapat menempati 300 
peladjar. 
Dalam hubungan ini, menurut Re 

siden Milono jang mendjadi ketua 
dari Jajasan 17 Agustus, batu peng 
habisan akan diletakkan pada nanti 
tgl. 17 Agustus 1954. Dikataxan, 
bahwa sebagaian uang jang dapat 
dikumpulkan adalah berkat pembe- 
riannja para murid Sekolah Rakjat 
diluar kota Semarang, sedangkan 
dari fihaknja murid2 Sekolah Lan- 

djutan kurang  perhatiannja, pada 
hal Asrama tadi guna murid? Seko 
lah Landjutan. Djumtah mur'd2 se 

kolah jang menaruh perhatiannja 
terhadap usaha tadi belum ada 5046 
dan betapa hebat kekuatan uang 
jang dapat dikumpulkan kalau be- 
tul2 para peladjar diseluruh Djawa 
Tengah dapat memberi 25 sen sebu 
lannja.- 

Lebih landjut dari lain f hak di 
dapat keterangan, bahwa pendjua- 
lan buku ,sedjarah pergerakan Se- 
marang” akan dilakukan paling 
lambat hari Kemis j.a.d. dihalaman 
Pasar Malam Semarang. Dalam hu-   bungan ini, para peladjar diharap- 
kan membantu pendjualan buku isb, 
karena usaha ini adalah untuk mem 

perkuat kas Jajasan 17 Agustus. 

  

. 

Dompet 

terima ,,Suara Merdeka” 
Penerimaan. baru : 

Temanggung 

mal, Pemalang 

: Merapi 
Djumlah derma tgl. 10-4-1954 jang di- 

Guru dan Murid S.R. III Maduresa, 

S.R. II Galengan Sale Kab. Rembang 
S.R. III th. Samong, Uludjami, Tjo- 

...owom... 

  
  

. 163.083,26 

2 
“Sangend ama K ai Lan 29 ,— 
    

  

Djumlah : 

Semarang, 13-4-1954. 
Rp. 163.112,26   

MEME RE aan 

  

  

        
   

  

MESIN-MESIN 

TOKO 

SUASANA GEMBIRA 
SALING MENGUNTUNGKAN DJIKA TUAN TETAP 
MENDJADI LANGGANAN KAMI JAITU UNTUK 

. KERTAS-KERTAS HOUTVRY RONEO 
STENCIL d.LI. alat kantor serta sekolah. 

BODJONG 32 TELF. 1751 SEMARANG. 

| 

| 
TULIS dan HITUNG. | 

| 
MALTA : 

    
  

Cable address: 

Head Office : 

Branches 

DJAKARTA : 

SURABAJA :   

N. V. Perseroan Dagang 5 

TAPANULI 
IMPORTERS — EXPORTERS COMMISSION AGENT 

GUM BENJAMIN FACTORY & 
RUBBER MILL 

.| Alamat tetap sedjak 1 MAART 1954 

Tjabang Semarang : 
—.. PURWODINATAN IHI/14 Tel, 1301 

PEDETA SEMARANG 
BANK - ESCOMPTO BANK N.V. SEMG. $$ 

SIBOLGA DJL. PERNIAGAAN 38 Tel. 52 

MEDAN DJL. PERDANA 42 Tel. 2250 

DJL. TIANG BENDERA 69 Tel. 840/Kota 

DJL. GAMBIR 6 Tel. Utara 3623, 

Kapital: 

100'/, Warga Negara Asli 
MG ENAK ANE BUSEEA 
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Kadang 

perlihatkan 

.    

Oleh: Alex Wachsmuth — Chusus ,,Suara Merdeka” 

     
      

  

    

      

AKADEMI t untuk mendidik bentara2 jang diusa- hakan di Munich (D Barat) oleh Kesatuan Angkatan Da- rat A.S. ke-7 sedan melakukan per dalam pendidikan tjam- 

risan wanita) dan the Womu 
telah diterima masuk pada 

.ras selama Ima : 

penata ata SNN ja sebaga ' Du 
djadi terkenal sebagai ,,wan't22” | 
ran untuk beladjar pada akader 

Mereka itu adalah: Penerbang 

    

1 san Martha,E. Field, dan penerbang 
3 kas-1 Elizabeth -A. Caldwell. Keti 
7 ga gadis itu melihat suatu pemberi- 
E tahuan meminta -para sukarela “un 

tuk kesatuannja di Siegelblock, Djer- nembak pada hari pertama penga- 
| man. Penerbang Haggard mengata- djaran dalam ilmu itu dimulai. k kan, bahwa tatkala dia mendatangi Gadis? itu meminta supaja mere- : »dagunja turun ka lebih banjak diadjarkap ilmu p- sampai satu kaki”. “Tapi 'rupanja dato, dan permintaan ini telah di- 

dia memperbaiki kembai letak da- penuhi dengan mengadakan peladja- - jang ran2 tambahap pada malam hari. 

orang  atasannja 

gunja dengan tjepat. Dialah 
mengusahakan untuk - meluluskan 
niat kami, tambahnja. 

Kemudian panggilan dikirimkan 

  

2 
e 

tan2 penata usaha, ahli2 obat, ste- 
nograf dan Sersan klas 1. Peladja 
ran2 dalam imu psychologi pimpi- 
nan, pidato dimuka umum, dan ge- 
rak badan mengambil sebagian be- 

| «sar dari waktu para peladjar pada 

adalah sangat tinggi”, kata 
Ko ssel Hawkins, dari Rich- 

mond, Texas, seorang keluaran Aka 
demi Militer West Point dan jang 
'mendjabat kepala dari akademi itv. 
Kami hendak mendidik setiap pcia- 

djar mendjadi pemimpin all-round”, 2 
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P3 katanja. Sudah ada 116 orang pela- 
26 djar jang lulus dari akademi itu se- 

- mendjak pembukaannja. Dari 19.342      
    

—- peladjar jang memulai dengan se- 
(suatu kursus, maka telah ada 16.889 

Orang jang tammat dengan berhasil. 
— Akademi itu ditempatkan pada be- 

|. kas barak barisan signal angkatan 
. perang Djerman di Schwabing, pu- 

|. sat para seiman dan maha-siswa2 " Mhmict 73 
7 s7 : an aga 2 

Ruangan2 untuk beladjar terletak 
pada dua tempat dan djarak antara 
“keduanja lebih kurang setengah mil. 
Kol. Hawkins men ndang perdja 
Janan antara kedua tempat 1 2 at ini seba 
gai sebagian dari mata peladjaran 
»S'apa jang mengatakan latihan ge 

I
n
n
 PT
 

“N
E 

f rak badan berdjalan tidak baik ada 
lah sangat keliru”, 'katanja. ,,Perli 

? hatkanlah kepada saj seorang ben    
| tara dan saja berani ” menetapkan. 

: apakah bahwa dia itu adalah se- 
orang pelatih gerak badan jang baik 
atau tidak” Pa 

   
        

. Sersan2 platon emimpin? kesatuan “ditukar « 
dan semua peladjar mendapat ke 
sempatan. untuk memimpin plator 
selama dalam pendidikan. — Kapten 
Herbert Armstrong, “dari German. 
10wn, Pennsylvania, . mendapat tu- 

- gas untuk mentjari tempat pemondo- 
kan bagi peladjar2 wanita itu: Dic 
erhasil menempatkan peladjar2 wa- 

nita pada fangsi sebuah kesatuan 

  

   

    

             

  

wanita, jai nja 10 
akademi. So — paling tuk menghentikan pertjobaan2 bom zat air dan bom atom, selama untuk ment angan untuk -her-| belum ada sesuatu keputusan dari 
bedak” bagi 60 orang gadis dalam | Madjlis Rendah tadi, Nehru 
tempo 10 menit, kata kapten itu iag. | rinja dan Madjlis Rendah India k 
Tidaklah benar kursgs2 pada akade-| ini mendjadi korban peledakan bom 
mi telah menimbulkan panik dikala | takan s'mpati pula kepada rakjat Djepang, 
.ngan peladjar2.. Korporal Barbarg | itu 
Ann Beger, dari Detroit, M'chigi “ 'adio-akt'vitet pada ikan jang ditangkap mengeluh: ,kursus ini mengingaikar | saja kepada pada latihan pokok” — Lautan terbuka rupa2nja sudah ti- jang boleh dianggap utjapan paline 
sedih jang dikeluarkan oleh seorang 
peradjurit tentang careernja, 

   

    

  

2 

     

tjatnja dari: : 
kin akan d'susul dengan pe 
pangkatnja bila dia telah kemi 
pada kesatuannja semula. 

  

   

    

   

  

Izin untuk keluar diberikan ses 
. dah djam 8 malam, tap angsiana 
tidak kedapatan berada ditempat ti- 
durnja pada pemeriksaan tengah | 

"alam aksi mendapat Aa 
Ketjakapan gadis2 itu dalam 

mengikuti latihan2 militer telah re 
nimbulkan keheranan jang mena 
gemb'rakan bagi 56 orang mstruk- | 
tur akademi itu. Latihan? miktor itu! 
diantaranja ialah pemak: ian sendja- 
ta2 pasukan djalan kaki dalam pc- 
njerangan. Taka 

  

$ Bodoh atau pintar ? 
Seorang perwira instruktur menga- 

takan, bahwa pada suatu kaj se- 
orang gadis pernah menanjakan ke- 

dari Hongkong, waktu bertanding di 

" Lena aan api djantan. s. 

'anita Masuk 

emperlihatkan Kepintaran 
api Pernah Djuga Mem- 

$ Air Force (Barisan 

gizinkan kaum wanita mendjalani latihan2 ke- 
nggu pada sekolah itu telah disetudjui oleh pihak at satu kali kursus. Tiga 

pada angkatan udara telah men- 
jang pertama memasukkan jama- 

klas 1 FElsie P. Haggard, Staf Ser- liknja diakuinja pula, bahwa seorang 

mukan. Tiap instruktur selalu mem- 
perlihatkan 

1 setjara sangat menarik. Pada suatu pula kepada tjalon2 jain dari Wo- hari pernah men's Army Corps dan Women's minta supaja kepadanja Air Force- untuk memenuhi djaba- uang $ 1 untuk keperluan 
an. Kira2 $ 50 jang dapat dikumpul- 
kamja, 
uang ini kedalam kantungnja dengan 
senjuman manis dibibir, dia lalu ber 
kata: ,,Pertjobaan telah selesai, mari- 
'ah kita ,mulai 
kita”. 

»rang korporal dilihat 

“Ikakan bahwa ledakan? dan 

pada gerakan koperasi India. 

  

  

dalam gambar ini sedang memper- 

iliter......., 

Kebodohan 

   
dari Women's Army Corps (ba- 

1 : Udara Wanita) 
jang dengan mempunjai 720 

sekolah jang terbesar serupa itu. 

orang wanita jang be- 

artinja satu salvo tembakan”. Seba- 

peladjar wanita pulalah buat pertu- 
ma kali dalam sedjarah mata pela- 
djaran ilmu taktis jang bisa membe- 
rikan dengan tangkas perintah mc: 

Peladjaran2 itu tidaklah mendje- 

apa jang diadjarkannja 

seorang instraktur me- 
diberikan 
pertjoba- 

dan setelah memasukkan 

dengan peladjaran 

“Setelah ketawa gemuruh dari 'pe- 
adjar2 'atas tindakannja itu berhen- 
i dia la'u berkata pula: , Kesitulah 
verginja uang Tuan2 kalau tidak 
verhati2 dengan alat? Tuan2”. 
Sersan Melval Miler, dari Kansas 

Sity, Kansas, sersan pertama ' dari 
Sompi ,.C” pada akademi itu, di- 
nana gadis2 itu merupakan platon j 
telima, berpendapat, bahwa mereka 
nempunjai pengaruh baik atas pe- 

| Untuk bisa melaksanakan 

| Yearbook” tahun 1954 oleh markas- 
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. Dari Soal 
Keterangan Prepe 

  
    

  

    

  

'Imu pengetahuan 
Bombay bahwa masala 
pakan masalah jang p 
jang ditimbulkan oleh bom atom. diri kongres ilmu pengetahuan di 
'aa-sardjana dari berbagai negeri. djam didunia dilahirkan 
dunia, "penduduk belum pectation) sementara itu telah be 

ik dan pendapatan2 baru dila 
rena pengendalian penjakit2 sema 
tiap sangat merosot dan dengan 
ngat bertambah.” - 

Apa daja manusia untuk 
mengatasinja ? 

(Dr. Huxley mengatakan bah- 
wa dipandang dari sudut biologi 
dan sosial, kelirulah kalau : 
ga bahwa terlalu padatnja : 
duk itu bisa diatasi dengan dija- 
lan membuat  bahan2 makanan 
syntetis, memperbesar penanam- 
an bahan makanan dan membu- 
kan tanah2 gersang. f 

. Paling untung rentjana2 ini apa | bila dilaksanakan hanja akan ber | 
2una utk beberapa waktu sadja, 
tak lama. | 

Orang2 jang memegang teguh 
teori2 tadi pada suatu ketika 
akan insaf bahwa mereka berlom 
ba-lomba tanpa harapan. Mereka 
lupa bahwa sekarang separo dari 
penduduk dunia sudah sangat ku 
rang sempurna makannja: adalah 
suatu lamunan belaka untuk me- 
ngira bahwa masalah ini bisa di 
vetjahkan dengan djalan menda- 
patkan sumber2 makanan baru. 

Dikutipnja Kitab Indjil jang 
menitahkan sujpaja manusia ber 

    

DR. JULIAN HUXLEY, ahli biologi dan pengarang buku? 
uan sris jang ter kenal, menga 

penduduk (population problem) itu meru- 
ling sulit didunia, 

rata2 68.000 baji. 
stabil du mlahnjas 

pendu- : 

Bom Atom 
sor Julian Huxley 

takan hari Senin di ' 

lebih sulit dari masalah 
Dr. Huxley achir2 ini mengha- 
India, jang dihadiri oleh sardja- 
Diterangkannja bahwa tiap2 24 

— Dimanapun Da di- 
harapan hidup (life ex- 

rtambah, karena hygiene lebih 
pangan pengobatan. Terutama ka 
kin sempurna, maka angka kema 
demikian djumlah penduduk sa- » 

Dollar - 
Permintaan Pilipina Ke- 

Ipada Djepang Jang Ta 
Boleh Ditawar2 Lagi 
SEORANG pendjabat tinggi 

Filipina Sabtu malam mengatakan 
tidak tahu-menahu tentang ada- 
nja berita dari Tokyo bahwa Fi- 
lipina telah menerima baik bah- 
wa penggantian kerugian perang 
dari Djepang akan hanja ber- 
djumlah 400 djuta dollar. Hari- 
an jang besar pengaruhnja dari 
Djepang, jaitu ,,Nainich” pada 
hari Minggu mewartakan bahwa 
Filipina dan Djepang telah sa- 
Yng mengerti dalam prinsip bah- 

.xa2 Djepang akan membajar 
ijumlah diatas kepada Filipina 
dalam masa 20 tahun. Dalam pa- 
da itu menurut ketua senat Eulo- 
gio Rodriguez, dikabarkan bah-   keluarga mentjiptakan- keturunan. 

Sebagai ahli biologi Dr. Huxley 
mengatakan bahwa immoreel-lah 
apabila orang dilarang mempela- 
djari tjara2 untuk mengendalikan 
djumlah penduduk. 

»Kelebihan penduduk” bw 
kan bikinan Kapitalis. 

Dr. Huxley mengemukakan bah- 
wa dalam Kongres Ilmu Pengetahu- 
an.di India achir2 ini, seorang sai- 
djana Sovjet Uni mengatakan bah: 
wa soal kelebihan penduduk itu ti 
dak ada dan hanja buat-buatan sa- 
dja dari kaum kapitalis dan imperia 
lis. 'Huxley merasa sangat heiar 
bahwa seorang sardjana mengata- 
kannja. Disamping itu, Huxley ber- 
pendapat bahwa utjapan sardjane 
Sovjet, tamu India, itu sangat tidak 
patut, karena djustru pada waktu 
ini India dalam Rentjana 5 Tahun- 
nja  djuga berusaha melaksanakar 
planning” keluarga. Huxley me- 
njangsikan manfaat apa jang d'sebut 
»tjara rythme” dalam pengendalian 
kelahiran, untuk sedjumlah ketjil 
penduduk, mungkin tjara in! bisz 
memuaskan, tapi setjara besar?an 
mungkin tidak bisa dilaksanakar. 

»bianning 
keluarga”, harus ada pendidikar 
dan penjelidikan jang tjukup: hen- 
daknja planning keluarga 'ni dima- 
sukkan dalam rangka djawaian ke- 
sehatan, kata Dr. Huxley. 

Sementara itu Senen di Now York 
telah diterbitkan . Demograph'c 

besar PBB, - jang a.l. mengatakan 
bahwa dalam tempo 70 tahun dium 
lah penduduk dunia akan n.ndiad! 
2 kali djumlah jang sekaranz besar- 
nja, kalau penambahannja tetap da- 
lam taraf sekarang. 
Dalam pertengahan 1954, djum-   adjar2 putera. j | 

yja. , 
Pada suatu pagi dibar minum ko- 

1 seorang sersan ke'ihatan mente- 
'ahkan tempat duduknja kepada se- 

memberikan 

Gadis2 itu mengharapkan akan 
lapat mengalahkan peladjar2 pute- 
a Sersan Lucile Reigh, dan Steuen- 
"le, Omaha,  menundjuk kepada 
Mereka itu ada'ah kami”, kata- 

'ebuah tanda dimuka pintu gerbang 
ikademi itu, berbunji: ,,Jang bisa 
nelalui pintu gerbang ini akan Ia- 
ur sebagai bentara?2 paling baik di- 
lania”. 

kursinja pula kepada orang izin: i 

Jah penduduk dunia kira2 ada seba- 
njak 2.469.000.000 djiwa, atau 30 
'djuta orang lebih banjax dar'pada 
ketika pertengahan 195 1, ataupun 
penambahan dengan 145. 

Angka2 dalam buku tadi seterus- 
nja mengatakan, - bahwa penjakit2 
jang paling banjak menjebabkan xc- 
matian ialah kanker dan penjakit2 
djantung: angka kematian tbc ber- 
kurang. 
Angka2 harapan h'dup menun- 

djukkan, bahwa pada saat kelahiran- 
nja, baji laki2 di Nederland 'mem- 
punjai harapan hidup jang terpan- 
djang. (Antara-UP). 5 

  

   
  

dak terbuka lagi, kata Nehru,  ke- 
tjuali apabila orang jang berlajar di 

  

1 'aksud2 jang sah lain2nja — 

mau ambil risiko2 besar berhubung 
dengan — dilakukannja 

'djlis Rendah menjatakan kemarah- 
an mereka, waktu Nehru mengemu- 

pertio- 
baan2 sendjata zat air itu se'alu di 

& lakukan dekat Asia dan rakjatnia. 

Dunia harus pilih : Bom-H 
ES atau non-violence. 

Sebelumnja,  Nehru mengata- 
kan di Bombay bahwa dunia ha- 
rus pilih antara malapetaka bom 

“| Zat Air dan adjaran mendjauh- 
kan perbuatan2 kekerasan seba 

Gandhi itu. 

tidak bisa disangsikan lagi bagai- 
mana nasib ummat manusia, ka 
ta Nehru. Nehru datang di Bom- 
bay untuk menghadiri perajaan 
hari ulang tahun jang ke-50 dari 

Sementar aitu Lembaga Fisika 
Nuolear di Calcutta mengumumkan 

bahwa lembaga tadi telah mergum- 
pulkan debu radio-aktif jang berasal 

| dari atap 2 buah gedung jang ters 

tihggi dikota tadi dan dari sajap2 2   padanja setjara sungguh2, 

  

  
Apakah | 6 bitah pesawat terbang jang” datang 

Ledakan Pom li S5 
lalu Mendekati Asia 

Kini Debu Radio-Aktief Sudah Djatuh 
: Djuga Di Calcutta 
Nebru Serukan Adanja Larangan Pemakaisn Bom-H 

PERDANA MENTERI India 
Gjukan saran supaja segera diadakan persetudjuan internasional un- 

seterusnja menjotakan rasa simpati d'- 

berhubung dengan pertjobaan2 bom-H, jang telah menimbulkan 

sana — untuk menangkap ikan atau. 
untuk | 

gaimana diadjaran oleh Mahatma | 

Kalau dunia memilih Bom-H, ' 

Jawaharlal Nehru Senin menga- 

PBB. Dalam pidatonja dimuka 

epada nelajan Djepang, jg achir2 
zat air dilautan Pasifik. Dinja- 

jang mendjadi gelisah 

disekitar pulau Bikini. 

5 yag 

wa selama Partai Nasionalista 
berkuasa, maka tidak akan ada 
perobahan dalam tuntutan ..mini- 
mum jang tak mungkin  diku- 
Ta sedjumlah satu billiun dol- 
ar i   
Rodriguez menjatakan bahwa sela 

ma djumlah ini tidak disetudjui oieh 
Djepang, Filipina t'dak akan me- 
nanda tangani persetudjuan perda- 
maian dengan Djepang. Selandjut- 
nja ketua senat itu memperingatkan: 
»Lebih baik pemerintah Djepang 

nai masalah penggantian kerugian 
serang ini, karena kini tinggal 30 
hari lagi dari 100 hari, jaitu "masa 
waktu sidang Konggres Filipina. Se 
terusnja ditundjukkan bahwa sean- 
dainja pembesar2 lain dari pemerin 

  

   

kanan Sovjet 
kepada koresponden Tass, bahwa 
penghasilan bahan2 makanan di 
Soviet 
tambah besar. 

ini, perusahaan2 penghasil bahan 
makanan di Sovjet telah mengha- 
silkan 12790 leb'h banjak dari pad: 
triwulan ke-1 1953. 

dan hasil2 zuivel 
Tp Li 

tjepat2 menentukan sikapnja menge kaan Pn 

triwulan pertama 1954 ada 20 pe 
rusahaan 
jang mulai dikerdjakan, diantara 
nja di Moskow, Gorky dan Kau- 
kasus Utara. 

  

| 17000 Houder Peluru 
Hilang Tanpa Bekas 

7000 HOUDER peluru dari 
| peni 3 jang menghilang di Kuala | 

| Lumpur telah mengakibatkan pu 
sing kepala bagi para pembesar 

2 

militer Inggris. Ditambah lagi 
bahwa kedjadian itu terdjadi di 
tengah hari. Meskipun opsir2 ten 
tara yang naa dengan 
pasukan2 polisi selama 2 minggu 
E berusaha untuk menjelidiki ke 
adjaiban itu, hingga kini belum 
diketemukan sebab2-nja. Kedjadi 
an jtu terdjadi 14 hari jl. ketika 
3 kotak peluru dinaikkan diatas 
truck. tentara didepot amunisi 
Kuala Lumpur untuk diangkut ke 
tempat Jain jang djauhnja 112 
mil. Dalam truck itu djuga di- 
naikkan serombongan pengawal. 

Ditengah djalan truck itu ru- 
sak, akan tetapi selama truck itu 
diperbaiki, peluru2 tadi terus di 
djaga. Pada waktu truck itu sam 
pai ditempat jang ditudju, ternja 
ta jg tinggal hanja sebuah kotak. 

Djuru tulis depot menjatakan 
bahwa kesalahannja terletak pada 
tulis-menulis, akan tetapi tentara 
menjumpah bahwa jg dikirimkan 
benar2 terdiri dari 3 kotak. 

Maka soalnja sekarang ialah 
apakah jang dikirimkan benar2 
3 kotak sebagai dinjatakan oleh 
tentara dan dalam perdjalanan 
telah tertjuri 2 kotak meskipun 
Jidjaga, ataukah kesalahannja ter 
letak pada tulis menulis? 

(Antara-UP) 

PRODUKSI MENTEGA. S0- 
SIS, GULA DLL DI SO- . 
VJET UNI MENINGKAT. 

Kementerian perindustrian ma- 
Uni menerangkan 

Uni terus-menerus ber- 

Dalam triwulan pertama tahun 

Terutama penghasilan mentega 
lainnja, sosis, 

anggur dan ma- 
bertambah. Dalam 

Ka. Lumpur! 

  

ea 

kerusuhan2 didaerah tetangganja 

didaerah itu, jang menurut kabar 
atu laporan kepada kabinet dan 
leh djadi pihak oposisi akan me 

Soal jg mengherankan. 
Seorang anthropologis telah me 

nulis beberapa soal mengenai per 
kembangan gerakan Mau Mau 
tu. H.D. Ziman, demikian nama 
ahli itu, menulis bahwa sudah te 
tanglah gerakan tsb. bersifat anti 
Eropa, menolak adjaran Kristus 
dan mendjauhkan peradaban Ba 
rat. Tetapi salah satu fasal jang 
mengherankan dari segala persoa 
lan itu, ialah tjara2- dengan mana 
orang2 muda — jakni mereka jg 
paling radjin menerima  tjara2 
hidup Barat — memimpin gera 
kan itu bertentangan dengan apa 
jang diadjarkan kepada mereka 
oleh orang2 tuanta itu. Salah 
seorang bangsa Eropa jang men 
tjatat akan adanja kenjataan tsb. 
ialah Bishop Beecher, dari Mom- 
|basa jang mengenal suku Kikuyu 
lebih dari 27 tahun lamanja. Dia 
menundjukkan bahwa setiap 30 
tahun suku Kikuyu itu melampau 
apa jg dinamakan mereka ,.Itui- 
ka” suatu proses jang dapat di 
3ambarkan sebagai suatu usaha 
intuk memperoleh suatu peroba 
han. pemerintahan dari generasi 
ke generasi. 

Proses ini memerlukan waktu 
bertahun-tahun lamanja dan upa 

net Perang di koloni itu telah di tindi: leh Menter Di 
ma-sama Marsekal Sir John Har ding kem eh, Danar AN 
diambilnja tindakan2 tegas di Kenya dis 

Madjeli 
nunggu sampai kembalinja Lyttel ton itu. 

1 
2 & 

Tanganyika dan Uganda. 

tidak 

  

— NINA EPTON — 

di Kenya itu buat selama 30 ta 
hun. jang akan datang,. ketjuali 
djika suku Kikuyu itu dapat di 
jakinkan bahwa Mau Mau jang 
sekarang adalah suatu ,gerakan 
palsu.” Dalam keadaan sekarang 
ini sudah tentu usaha mejakinkan 
San tidak mungkin didjatan 
can.   tjara menundiukkan pemimpin2 

baru dirahasiakan. Pembukaan ra 
hasia ini dihukum dgn hukuman 
mati. 

Sudah umum diketahui bahwa 
setiap Ituika disertai suatu masa 
kekatjauan jang besar sekali, dan 
'tuika jang dimulai pada dua ta 
Mun jang lalu itu boleh diadi di 
maksudkan untuk memperoleh 
Sentuk seperti jang dikenal seka 
rang: Mau Mau. Dengan kata 
'ain, politik. angkatan baru, buat   

bahan makanan baru 

  

— LA 

tiga puluh tahun jg akan datang 
ialah politik Man Mau. | 

Diika teori ini benar, maka hal 
ini berarti bahwa - Inggris - akan 
terlibat dengan gerakan Mau-Mau 

' 

  tah Filipina telah menjatakan kepa- 
da Djepang untuk mener'ma 490 
djuta dollar sebagai penggantian ke 
rugian perang, maka hal itu di -per 
buat dengan tidak mengindahkan 
pendirian2 para anggauta senat, ja- 
itu badan jg dalam tingkatan ter-| 
achir harus menentukan  masaiah 
persetudjuan perdamaian dgn. Dje- 
pang itu. (Antara—UP). 5 

  

5 MAJAT KORBAN KETJELA- 
KAAN PESAWAT COMET. 
Pada hari Sabtu telah berlabuh di 

Napels kapal induk Inggris ,,Eagle” 
dengan membaw3:. 5. majat "korban 
ketjelakaan pesawat Comet” di 
Laut Tengah pada malam Djum'at 
ibl. Semula telah diwartakan bahwa | 
kapal induk ini telah menemukan 6 

majat. ia : 

  

' Bintang 
Merah : 

Strategie Dunia Amerika 
: MeNanga 'Tantangan 

imana2 
KOMENTATOR militer Sov- 

jet Uni dalam tulisannja dalam 
harian Tentara Merah, ,,Bintang 
Merah”, hari Sabtu mengatakan 
bahwa strategi dunia Amerika Se 
rikat hadapi perlawanan 
umum diseluruh dunia. Harian itu 
mengatakan bahwa inti dari stra 
tegi Amerika Serikat kini jalah 
untuk memetjahkan peperangan 
jang djauh tempatnja dari daerah: 
Amerika sendiri — jaitu didaerah 
|daerah asing dan dilakukan oleh 
tentara2 asing pula. Salah satu 
dari konsekwensi2-nja jg pokok 
“dari strategi ini ialah penjusunan 
rantai pangkalan2 laut dan udara 
dari mana dilakukan antjaman2 
terhadap pusat2 industri dari ne 
gara2 demokrasi rakjat dan kedua 
untuk tetap menekan negara2 jg 
ditempati oleh pangkalan itu, be 
gitu pula negara2 tetangga dari 
negara2 tadi. 5 

Komentar dari Krementsev jg 
disiarkan oleh radio Moskow itu 
lebih djauh mengatakan bahwa 
kaum militer A.S. terutama meng 
andalkan dirinja pada perkemba 
ngan sendjata2 jang berdjarak 
djauh — jaitu kekuatan2 angka 
tan udara dan laut. Dan kedua 
angkatan ini dalam mata ahli-ahli 
strategi Amerika mempunjai tam 
bahan keuntungan lagi, ialah bah 
wa kedua dinas ini mampu untuk   masing2 dari Gauhati (Assam) dan 

dari Singapura. Debu jang dik um | 
pulkan “ketika minggu jl itu  dida- 
patkan -dari atas sajap pesawat ter- 
bang jang terbang setinggi 10.000 
kaki. 

peledakan2.. 
bom zat air itu. Para anggota Mas: Lembaga tadi mengumumkan se- 

terusnja, bahwa martabat radio-ak- 
tivitet debu tadi ,,sangat ketjil dan 
tidak berbahaja”. Sedjak tgl. 1 Ma- 
ret jl. Amerika Serikat melakukan 
peledakan2 bom-H “ diatas lautan 
Pasifik Tengah, lembaga tsb. tadi 
melakukan penjelidikan2. 

Perundingan Dgn Djepang Belum Ada 
WAKIL Djepang di Djakarta Wa- 

iima pada kira2 tanggal 20 April 
jang akan datang bermaksud akan 
“kembali ke Tokyo untuk membitja- 
irakan dengan Pemerintahnja soal 
ganti kerugian perang kepada Indo- 
ncsia, Kalangan2 jang mengentahui 
menerangkan kepada Antara, bah- 
wa selama ini telah beberapa kali di 
adakan perundingan2 jang bersifat 
informil. Bilamana  perundingan2 
resmi akan dimulai, menurut kala- 
ngan itu, hal tersebut tergantung 
pada persetudjuan2 prinsip jang 

(Antara-AFP) | 

menggunakan sendjata2 penghan 
tjuran besar-besaran:  sendjata2 
atom, kimia dan kuman2. 

|| Propaganda dari strategi dunia 
.itu didalam pers Amerika mak 
sudnja ialah untuk menginsiafkan 

.rakjat Amerika bahwa pepera- 
ngan dikemudian hari akan dila 
kukan djauh dari perbatasan2 
Amerika oleh sekutu2 Amerika 

| dengan mempergurakan alat? ner 
lengkapan Amerika, demikian 
“Bintang Merah.” Akan tetapi 
perlawanan umum dinegara2 jang 
bersangkutan merupakan rinta- 

. ngan jang tak davat diatasi, demi 
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bang Ke 

“DALAM FESTIVAL FILM 

»Pintu Ger- 

#Neraka” 
Lagi Film Djepang Jg Mendapat ,,6Grand 
(2 Prix” Di Film Festival. Cannes 

4 Buah Film Mendapat Hadiah Istimewa 

Aa 

internasional di Cannes (Peran- 
tiis), ada 4 buah film jang mendapat hadiah istimewa, karena si 
fat2nja jang luar biasa djika dipandang dari sudut tehnik. Hadiah 
istimewa tadi terpisah dari hadiah2 resmi, jang dibagikan dalam 
festival ini. Komisi Tertinggi Tehnik Cinema Perantjs telah be- 
rikan hadiah2 istimewa tadi kepada film2 tsb. dibawah ini: 1. Film 
buatan Walt Disney (Amerika Serikat) ,,/Toot, Whistle, Plunk and 
Boom”: sebagai penghargaan terhadap pemakaian tehnik baru da- 
lam reproduksi suara, 

2' Film buatan -Arne Sucks- 
dorff (Swedia) ,,Det Stor Aventy- 
ret” (The Great  Adventure”)» 
untuk fotografi dan effek2 ma- 
lam jg luar biasa. 3. Film buatan 
Serge Yutkevich (Sovjet) ,,Skan- 
der Beg” (Pahlawan nasional Al- 
bania), untuk mutu defirisi, rata 
aja dan perimbangan chromitic 
dari Papan berwarnanja. 4. 
Film buatan Marcel Ichics (?) 
(Perantjis) ,,Nouveaux Horizons”: 
untuk pemakaian jang djitu dari 
pada 'prosede hyperginar (sema- 
tjam tjara tri-dimensi) jang dida 
patkan oleh professor Perantjis 
Chretien dan untuk gerakan foto 
jang baik. 5 

Pintu gerbang ke Neraka. 
Grand Prix”, ,,Hadiah Besar”, 

djatuh kepada film Djepang ,,Ji- 
goku Mon” (,Pintugerbang ke 
Neraka”), sedangkan Hollywood 
mendapat sebuah hadiah pudjian: 
istimewa (.hors de concours”). 

Film Djepang ,,Jigoku Mon” 
(pintu gerbang keneraka) telah 
mendapat hadiah besar dalam fes- 
tival film di Cannes pada hari 
Sabtu. 

Film ini mentjeriterakan ten- 
tang drama pertjintaan dlm. abad 
ke-12, jaitu sebuah tjeritera jang 
di Djepang sangat terkenal seba 
gai halnja tjeritera ,,Othello” di 
Barat. Produksi dari Nagata Ma- 
saichi“ini sangat” mengagumkan 
dalam hal kekajaannja, kesederha 
naannja dan kebenarannja. 

Produsen dari film itu “tidak 
sadja telah dapat « menghasilkan 
suatu pekerdjaan seni jg sangat 
indah, akan 'tetapi djuga telah 
dapat menggambarkan suatu dra' 
ma jang sangat mengharukan da 
lam zaman pertengahan. Lain dari 
pada itu ia djuga memperguna 
kan warna2 jang sangat kaja da 
lam hal komposisinja, hal mana 
sangat baru diatas lajar. 

Publik di Barat mungkin tidak 
senang terhadap film ini, akan 
tetapi jury dapat menghargai film 
ini jang merupakan  pekerdjaan 
sangat sukar akan tetapi sangat 
“indah. Ma Hg 

Selain itu jury telah memberi   kian diachiri oleh ,,Bintang Me- 
|rah.” (Antara-UP) 

Hasilnja 
sampai sekarang ini belum tertjapai 
dan pada kenjataan adanja satu 
djumiah jang merupakan kompromi 
antara tuntutan kedua belah pihak. 

Pendirian pihak Indonesia ialah, 
| bahwa apabila Djepang bersedia me 
naikkan tawarannja jang berdjumiah 
125 djuta dollar itu, maka pihak 
Indonesia akan bersedra mempertim 
bangkan untuk menurunkan  tuntu- 

tarnja, Kenaikan djumlah jang dita-   

kan hadiah2 internasional lainnja 
kepada film2 tsb. dibawah ini: 

warkan oleh Djepang itu, menurut 
keterangan kalangar tersebut, baik- 

| lah dihitung dalam unit jang sama 
| dengan penurunan tentang djumiah 
| jang dituntut oleh Indonesia, supaja 
| dapat tertjapai suatu komprom: jg. 
dapat memuaskan kedua belah pi- 
hak. 

Diduga, bahwa sekembalinja Wa- 
jima di Indonesia setelah mengada- 
kan pembitjaraan2 dengan Pemerin- 

  

Film buatan Walt Disney ,,Li- 
ving Desert”. Pudjian bagi teh- 
nisi2 jang membuatnja. 

Film buatan Helmut Kautner 
(Austria) ,,Die Letzte Brucke” 
S.Djembatan terachir”): pudjian 
istimewa kepada Maria Schell, se 
orang bintang film kelahiran Swis, 
bagi permainannja dalam film 
tadi. 

Film Italia-Perantjis ,,Before 
the Deluge”: pudjian istimewa 
bagi direktornja, Andre Cayatte. 
dan secriptwriter Charles Spaak. 

Film India ,.Two Hectaros of 
Land”, dibawah pimpinan Bima! 
Roy. 

Film Italia ,,Fantastoc Carrou- 
sel” dibawah pimpinan Ettore 
Gianni dan ,,Chronicle of . the 
Poor Lovers” dibawah pimpinan | 
Carlo Lizzani. : 

Film Polandia ,,Five from 
Barska Street”, dengan  pudjian 
bagi direktor Aleksander Ford. 

Film Swedia ,,Det Stor Aven- 
tyret”, dengan pudjian bagi di 
rektor Arne Suoksdorf. 

Film Sovjet ,,Skander  Beg”: 
udjian bagi direktor Serge Yutk 

Kettob. Jury seterusnja membe 
rikan hadiah 

  
istimewa bagi di 

rektor Perantjis Rene Clements 
dengan filmnja ,,Monsieur Ru 
poix”, disampaikan pula penghar- 
gaan kepada Mesir, karena nege 
ri ini ikut serta dalam festival 
Film Internasional untuk tahun 
1954 ini. 

Hadiah2 untuk feature2 sing- 
kat djatuh kepada film2 tsb ini: 
sToot,. Whistle, Plunk and 
Boom” buatan Walt Disney: Ma- 

buatan Tjekoslowakia: 

res” buatan Inggris, film alam ter 
baik: ,,Penguin” buatan Perantjis: 
Jury 8 djam lamanja dengan ha- 
ngatnja memperbintjangkan si- 
fat2 film jang dipertontonkan di 
Cannes itu, sebelum ambil kepu- 
tusan terachir mengenai hadiah2- 
nja, Keduabelas orang jang me- 
rupakan jury tadi dengan senga- 
dja tidak memberikan hadiah ter- 
tinggi kepada film Amerika 
From Here to Eternity”, karena 
film 'ini sudah mendapat banjak 
sekali hadiah2 lainnja. (Ant.) 

A.S. MENENTANG  DIKELU- 
ARKANNJA-SOVJET DARI 

: PBB. e 
David Wainhouse, embantu 

menteri Inar negeri 'S. pada 
malam M'nggu menjatakan bah- 
wa A.S: akan menentang setiap 
tindakan memaksa Sovjex Uni 
keluar dari PBB, karena organi- 
sasi ini mungkin lalu bubar. Un- 
tuk memperkuat organ'sasi PBB 
A.S, menghendak! suatu korve 
rensi Internas'onal dalam — tahun   

man2 jang djelas bagi perundingan? 

(man sudah akan terdapat pedo- 

selandjutnja. (Antara), 

depan untuk menindjan kembali 
Piagam PBB. Demikian Wa'nhou- 
se. , 6 , 

  

'rionet terbaik: ,,Glass too Much” ' 
jang pa- . 

ling realistis: ,,Garden of Pleasu- 

5 Sebab2 jang lain. 
Disamping itu Kikuyu 3tu tida! 

akan menggabungkan dirinja keda 
lam gerakan Mau Mau jika t da: 
terdapat suatu desakan emosionil jg 
mendorong mereka untuk melakukar 
tindakan jang demikian itu. Dorong 
an itu seperti sudah berulang-uians 
dikemukakan ialah persoalan tanah 
Djika pembagian tanah  dilakukar 
dengan tjara2 jang lebih adil, mak: 
separo dari sebab2 akan timbulnj 
gerakan Mau Mau sudah dapat di- 
hilangkan. Belakangan ini keadaan 
bertambah katjau dan kaum ,.settler' 
Gang berbangsa Eropah) mendjad' 
gelisah. Ternak mereka selatu hilang 
ditjuri atau dibunuh. Pembantu? ber 
bangsa Eropah mereka telah dipang- 
gil dalam barisan bersendjata Keny: 
atau Polisi. Kenya sedangkan peker- 
dja2 Afrika jang dipakai di perusa- 
haan2 pertanian jang terpentj:l itu 
tidak bisa dipertjaja. 

Sebagian besar kaum ,,settler” itu 
menghadapi bangkrut dan merek: 
mengutuk dengan marahnja Peme. 
rintahnja jang sekarang jang tidal 

bisa mendjamin keamanan didaerah 
itu. 

Akan tetapi mereka jg berbitja 
ra dengan serdadu2, anggota2 po 
lisi: dan pegawai2 pemerintah 
Inggris, akan mengetahui bahwa 
orang2 tsb.-berfikir menurut tjara 
jang berlainan. Berbeda dengan 
golongan tani, maka mereka jang 
bertanggung djawab akan  Pasu- 
kan2 Keamanan menganggap le- 
bih baik bersikap lunak terhadap 
bangsa Afrika (termasuk suku 
Kikuyu) jang hingga kini menen 
tang Mau Mau. Kepada mereka 
harus diberi dorongan baru. Sikap 
ini dianggap lebih baik dari pada 
mengadakan hukuman  kollektif 
terhadap seluruh suku Kikuyu. 

Suatu sudut menarik dari pada 
persoalan Mau Mau terbuka velum 
lama ini oleh H. Sainte Barbe Ba- 
ker, jang terkenal dengan nama dju 
lukannja ,,Manusia Pohon” (dia se- 
Orang ecologis dan ahli hutan dan 
lia baru kembali ke Inggeris dar! 

Sahara dimana dia mengadakan pe- 
njelidikan akan kemungkinan mena:   nam pohon? dipadang pasir jang lu- 

as itu). Baker mengenal dengan baik 
akan keadaan di Afrika dan ketiks 

»Ituika“ - Teori Baru Akan Tim-: 
bulnja Gerakan '# Mau - Mau 

Hadiah Tanah Penduduk Asli 
Putih — Background Kek 

(000 Oleh: Nina Epton — Pembantu Istimewa ,Suara Merdeka”, 

HARAPAN AKAN BERKU pA 
baliknja' kegiatan suku bangsa Kenya itu semakin 

"Kepada Seorang Kulit 
atjauan2 Di Kenya 

NGNJA aktiviteit Mau Mau nampaknja tidak terkabul, se- 
meluas, sehingga dichawatirkan akan tmbulnja 

Rentja na2 untuk menjusun suatu Kabi- 
adjahan Inggeris, Oliver Lyttelton, bersa- 

pala Staf Umum Inggeris. Keputusan untuk mempertjepat 
ebabkan a.l. oleh hasil2 penindjauan delegasi parlementer 
mengandung gambaran jang optimistis. Akan disusun su- 
Ss Rendah sekembalinja Lytteiton itu dari Kenya dan bo- 

lalu. Dia Yitawarkan sebidang tanah 
sebesar 1.650 hektare oleh salah se- 
orang kepala suku. Mr. Barer itu 
mendjawab: ,,Saja menghargai pem, 
berian tanah itu, tetapi rahasia saja 
tidak dapat menerimanja, karena di 
Inggeris saja mempunjai tanah sen- 
diri. Saja kembalikan tanah itu ke- 
pada rakjat saudara, dengan sjarat, 
bahwa saudara mengerdjakannja de- 
ngan baik dan menjediakan sebidang 

tanah sebesar. enam kaki dimana 
saja b'sa dikuburkan, djika saja me- 
ninggal. Sebab saja hendak dikubur 
diantara kamu semua. 

Beberapa minggu jang lalu Baker 
berbitjara dengan sebagian orang2 
Kikuyu jang menjaksikan apa jang 
ditjeritakan diatas itu jang terdjadi 
30 tahun jang lalu. Ketika dia tanja 
kepada mereka itu ,,bagaimana ke- 

adaan  tanahnja”, maka mereka 
menggeleng? kepala dengan sedih. 
Sudah hilang”, demikian ditjerita- 
kan mereka. ,,Tanah itu direbut 
oleh golongan tani putih”. Bakcr 
nergi ke pembesar2 pemerintah, dan 

ia menuntut supaja dikirim tiga 
orang ahli ecologis untuk memoa- 
agun daerah jang bersangkutan itu. 
Orang2 Eropa itu heran, mereka le 
bih heran ketika Baker menjatakan 
bahwa tanah itu diajang ' punja. 
Dia berhak atas apa jang terdjadi 
tanah tsb. Inilah persoalannja seka 
rang: sebidang tanah jang diserah- 
kan penduduk asli kepada seorang 
kulit putih tapi kemudian direbut 
oleh golongan tani jang berkulit pu 

tih. Apakah jang akan terdjadi nan 
ti. Mr. Baker itu terkenal karena 
sudah memastikan bahwa kita be- 
semangat perdjuangannja dan kita 
lum .menjaksikan achir tjerita ini. 

Kongres Bahasa 

Indonesia 
Akan Dilangsungkan Da- 
am Taraf Internasional 
MENTERI P. P. dan K. Mr. 

Moh. Yamin menerangkan kepa 
da Antara, bahwa pada tgl. 20 
hingga 25 April j.a.d. akan di 
langsungkan konperensi Djawa- 
tan Kebudajaan seluruh Indone- 
sia bertempat di Medan. Konpe 
rensi tsb. akan dihadiri oleh wa 
kil2 dari Djawatan2 Kebudajaan 
propinsi seluruh Indonesia serta 
wakil2 dari Dinas Purbakala ba 
1agian Bahasa, Kesenian, Arsip 
Negara, Kerservatorium Karawi 
tan dil. Untuk keperluan ini Men 
teri Moh. Yamin akan berangkat 
dari Djakarta ke Medan pada 
igi. 21 April 1954. 

Atjara konperensi jang terpen 
ting, ialah mendengarkan laporan 
pekerdjaan kebudajaan dari Ke 
menterian P.P.K. dari tahun jang 
lampau dan menindjau kemung 
kinan diadakannja Kongres Baha 
sa Indonesia dim. tahun ini djuga. 

Tentang Kongres Bahasa Indo 
aesia ini lebih djauh Menteri 
Moh. Yamin menerangkan, bah 
wa sedapat2-nja kongres ini-di- 
langsungkan atas taraf -internasio 
aal dengan mengundang sardjana? 
bahasa Indonesia sedunia serta 
djuga alat2 perhubungan bahasa 
itu seperti radio, lembaga2 dil. 

Kongres ini akan dilangsung- 
kan dikota Medan, karena Medan 
dan sekitarnjalah daerah jg baha 
sa Indonesia dipakai tidak sadja 
dalam djawatan2 resmi, tapi dju 
ga dalam masiarakat dan rumah 

da herada di Kenya diantara suku tangga. Demikian Menteri P.P.K. 
Kikuyu pada tiga puluh tahan jang Mr. Moh. Yamin. (Antara). 

  

  
      

Keberihuni diluar - 
Kebersihan diluar pada tubuh, adalah pokok pertama 
untuk mentjegah penjakit-penjakit jang menjerang 
seorang manusia dari luar. Untuk memelihara kesehatan, 
kebersihan didalam itulah jang lebih-lebih penting. 
Pil-pil Joodkali jang rupanja bulat-telur itu, mem-' 
bersihkan darah dan mentjegah djuga: urat-nrat 
mendjadi beku, penjakit urat-saraf, pegal dan intjok, 
sakit bronchitis kerongkongan dan asma. Djika obat itu 
diminum sehari-hari, penggantian zat-zat makja ber, 
tambah dan bahan-bahan jang kurang baik dihilangkan. 

bei, 4 
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NOnOK ati katu 
Pada Perketaya Kami 

Moch. Sulaiman | | 

|         

    

Sa Kk aa putra putri dari 1 UEA R. Noor : Yafsiji ah Soetomo. Hormat: Semarang jang akan dik gsungkan pada tg.16 April | 
“Surabaja . 1954 djam 18.00: sore dirumah kami Kp. 

Mapan ga aa No. 98 Semarang. 
  

  

  

  

“ank PER 
Bank Negara: Indonesia . 

 Escomptobank DV 2 
Nationale -Handelsbank N.V. | 
Nederlandsche Handel-Maatschappij 

N, Va 

  

   

  

Minjak India "Rambut. ssial bikin item Thihvat dan bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu Kaguya mendjadi keriting 
Bknipag pekai 10096 Garansi tidak tidak “umtur harga 1 “Botol” 

Ps. 2 na 2 g 
HORMON Cream. Spesial bat buk Waliita, supaja | 

x K Opa TN Rp. 50-— p 
Cream. S buat benalu item2 3 

Djerawat, Kukul lotan nun dan Muka bikin Tjantik, 
Seat bg boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

P Ian 2 
RADIUM “OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- : 
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     Bank Timur N.V. 
De Spaarbank Te Semarang |         
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, ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara memberitahukan bahwa selainnja pada hari : 
PA : Ea Par mba Ne ol Menata DJUMAHAT, tgl. 16 April 1954 (Hari Wafat Isa Almasih) 

| PENWAR MEDICAL HALL Singapore,” YI I || SENIN te 19 April 195 
si 1 |. Bisa dapat beli hi Kak Skadnja tajan pada hari : : g 3 Aa 3 

5 World Famons Tabib Fachrudin : Uh : 
$ | 1d SAPTU , tgl. 17 April 1954. 
ta 4 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 1 gn ee 
“ Mana beli raga Tanda di Surabaja: B. PIAR “Toko | —— Nina 

Kana 2 « . Tandjungan Stand 81—82 1 Ian S.4207.  H Iggs 
  

  

PasarMalamAmalSemarang 
Ini malam tgl. 13 APRIL 1954, 

ditambah Atraksi Istimewa : 

Bondan dan Petilan 
Oleh: NJI R. A. KISWOR INI Dari Solo 

  

CITY CONCERN CINEMAS: 
  

EL U ah INI MALAM || INI MALAM INDRA 
5.00 7.60 9.09 PENGBARISANI | D:M-B. (u.17th) 5-15 7.15 9.15 
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masih hanja |: bar 
harga hanja || rupi 

MARI- MARILAUH BELI! 

    

   

   

    
   
        

      

Di Ruang :  PANTISARI, PANITYA 

ia 
Pama Ra 

Kadia Dari Semua VIRANOL Obat Kuat jaitu: , 
VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
njakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Limah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIB SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 

kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- f 

tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, : 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran | 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
10096 berbasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 1 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. : 

    .. spstake Esai copstake Sia | pstake 

PERLOMBAAN PRESTASI 550 KM UNTUK 130 MOBIL ,,A NATORIUM KEPOLISIAN DJ AWA-TENGAH” 
- PIMPINAN PERLOMBAAN: j 

      

  

   

     

  

   
  

    

      
      
    

   

  

   

   

    

     

   

  

  

  

  

Pil Gumbira Istimewa buat-laki-laki .....o.icoooooocoooo—.o.o.. Rp. 15— i 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25,— : 
Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki .......ooccoco. Ba Pena ang » 10.— ' 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka,,Panu, Kukul, djerawat | 

' . TAN KEK OLOTA Ae ben anlika manek ai ace san kara Rp. 20— &,, 10— | 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... » 10.— " dahan DIBAWAH PENGAWASAN IKATAN MOTOR INDONESIA SWEEPSTAKE DISELENGGARAKAN OLEH PAR an Re aan 2 : 

Perawan Nana sa eN aa Pen mesibadi JAJASAN  SANATORIUM KEPOLISIAN DJAWA-TENGAH, SEMARANG. Minjak Gatal Rp. 5.-—» Zalf exzeem &........coooocooooo.. Pn ». 10.— | 
Ialoasod Bra USG ARISIS 3 23 : Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .....o... Sta, » 10.— ) 

Gilang-yermiiang? Ba Sebasii Periiennn ra Diketuai oleh Komisaris Polisi 3 ohnuny Anwar Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ........... AE Ba » 50.— | 
: $ 3 K & Tk 2 2 sa Pertempuran engan angear !. Pertj: ntaan dana Tek $ 3HADIAH UT AMA NA N INDAH! baba na PA Ke eat TEA Dan na ana “ 2 1 

tin Kei Bana hap mera dan deneat! : BA Es 5 Ob 3 Pen iba kn Aka NA BApIKNY BIN SALA Mn mek Li 

5 : Besok malam 'berbareng ,,R.O YAL” 5307.309.30 Nokor Start Pemenang. Umum 1 - Nomor Start Pengana Umum un “2 Nomor Start Pemenang Umum 3 2 "Obat dikirim sesudah teriis Wan Tambah snkoi Kiri Hoo. | 
: : : . 1 ai ri 25 1 TABIB MAWN Tambiong 40 Tilp: 4941 — Bandung f 

BESOK MALAM “usia friendly kis 2. KR or d Z e p -h y r F 1 a t Stationwagon Hoffman 250cc twin Ohai-obat bisa didapat beir disemua Toko-toko Obat TIONURENA di- ' f 
PREMIERE 5: “Rp. 65.000. Rp. 35.000. Rp. 16:000.— seluruh Indonesia. 1 

friendly enough: P- Pn p- Ke.” “hp. : " Pa Sega aka Toko Obat Eng Tay Foo, P : | 
5 , jniversal Stores, Bodjong emarang: Toko Obat ay Hoo, Pe- 
L U NK to Pa. all. € - Banjak bp Aan: at engan Ban 3 kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Long, Gang Pinggir 1, Ye- 

| Our friends '£ : Sita uanj , maraig: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
talking!" “ aa! Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, ' Djil. Kepatihan no. 105, Peka- 

5.00- 7.00 -9.00 PUSAT PENDJUAL: Jajasan Sanatorium Kepolisian Djawa-Tengah, Mag Kantor Pa Provinsi Djawa-Tengah, longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo,  Dji. So- 
-fa. iT-tan) 2 5 3 Karangtempel 152, Semarang. srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Dj. Malioboro 93, Jogja- 

ai F « 3 “Didjual pula pada semua kantor2 polisi di seluruh Indonesia serta pada 'kantor2 Dan alih dasi alamat2 jg: terkenal. karia: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
Just a friendly ag ane Ren ana . Hadi h2 Anyar 3 dilihat sa Toko ta Mi Hin Yoe — Bo Henna : : IMS - Ne An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66. 
Miss p Nan eh “JEAN- Sh 2 8 si an 3 an UT 3s Jogia, Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja, Toko Obat Hok An, 
Friendly Siksih $ 5 ni : : : : TEEERE Dji. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, 'Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, 

4 "3 LI ea a53 Pa R5 - - - 5 Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko. Obat 
to Start: Al Sian AE 5 3 - Thian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

Hoo, Djl. Kepiekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 

Ui. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 84 
Semarang. 

“Masih bisa dapat dibeli: - 

Ng ng La | @ PHILIPS Radio BIN— —826U) Rp. Pet 
am MARY J0 TARO en TNI LES JANE DARWELL y @ERRES ” Rt 554U 625. R E x Mens. H—99gu| Pai 

Djl. S - Neng Radio Mascotte sin, || ,..900tini termantatItar Yasa mengenai tenaga Lakitata | Premiere 
“bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se | maan 
“mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangai | EXTRA MATINEE 
“Bekerdja Hilang, Na dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghafal | saben pagi dj. 10. 00 
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ACADEMY AWARD WINNER 
ML 

     kep. 2g Hina . .£ .. . - Pertjintaan jang memikat, Kotjak! — Lutju!. Gempar! 

GRAND INI MALAM PREMIERE (nu 17 tan) 
5.00 7.00 9.00 MARGARET LOCKWOOD — MICHAEL REDGRAVE 1 

dim. Alfred Hitehcock thrilling mystery : 

»The LADY VANISHES” 

   

   

    

  

   

  

  

  

  

  
  

  

  

    
    

Ada Wanita menghilang di kereta api Express jang penuh sesak! ME 2 Re mendjadi Kuran anang 

ae. Rahasia jang gelap! — Pcauh Mystery gempar ! Ka INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) en oa, an 3 berbukti segera, akan merasa lain dari pada Pa teba Gne  aaN "4 | : 
n dazang: “LNIANT DIZoN — POGO-TOGO — 5.00 - 7.00 - 9.00 Rd. ISMAIL — SALMAH — MARIANI — |. . POTENSOL Pa bt Tebi baki ang kurang puas dan Tekas habis Na Ig ' De Mn | ) 

, Pe N : Telah dapat 3 JOHN WAYNE MAUREEN O'HARA- AR aan utto LKAU-ENGKANTOs 2 Rr. SUMIATI — J. LANTUA — AMAT USMAN | tenaga, obat Istimewa, Tan pa lebih djeias: dalam « doos) | Hadiah Oscar” | mane “aeo mua. La | : 
! 4 : N?9 Mengikat dan Sebotol Para penonton aka i “INN Man $ MA ta | 

PgEb film berbahasa Indonesia penuh : sensatie : — gempar! »M A 5 K A W IN mengharukan, : Be Pp tea untuk wanita jang merasa sakit Bulan (HAID) tidak |terkenang setiap K. - : 

L INI MALAM PENGHABISAN (u. 13 tah) | Besok malam ERA PIPIH. JOSE LANTUA —.. (otjok. Sebotol Rp: 20.— Panen Sa Maa Ke # 
5. 1 00 “2.00 RAMELAN — MIMIATY — S. PONIMAN — |#Premiere (1Ttah) — Rd. ENDANG — Rr. SUMIATI — R. ISMAIL Ag aan menom agan fupat, torunan « (Anak) . Sebatgi go an | 

Leni 2 Hb " alam rremicre 5 ME MANSUR Ona NA: ACHLUK RAKSAS: As 59 Teu DIBU ANG S AJANG” DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka (TJAN: Ini malam | jagalan 6.45 -9.00 (17 tb.) ' 
Besok malam berbareng”— INDRA" aa “ROY AL” 5.30 - 1.30 9.30 KAN ! : “APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT 1 LUAR). Sebotol (Berbare 2 

aRota rs" aa da Rp. ea —sReturn of the Corsican Brothe : | 'NO HAIR CREAM untuk hilingkar rambut. Sebotol 

   

      

  

  

Me MA AL LL TA II, Rp. Ko 

| Na Da Yi Parom HAIR DYE untuk rambut putih djadi hitam (TJELOP) 
Mau Beli: “Sebotol Rp. 10-— dan Rp. 15.— 

sat : HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM 
2 BUAH MEMBRAANDLUID- D. C. PHARMA Dijalan Riau/ Ternate — BA ND UN G 

'SPREKER merk PHILIPS “DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA 
(Type 9856) : AGEN-A GEN: 3 

Un Ter Semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang: 515-715 #8 
Penawaran dengan harga, pada : an aan NAD) Dj. Raya 1145 'R.- Obat ,,KARUHUN' 9.15 
KOTAK POS 127 SEMA jokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan “81, 

EN Na Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho TT 
SALA NS Ih Petjinan.75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
TANGAN Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie” Karanggetas dan  Apotheek 

LUAR KOTA —— 

  | 2 Ha 
: “ Pontianak, & ApriI 1952. 

: Toko. One. torang: (TUDJUH" 
2iah te, No. 11 ) 
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NN. Ponttanak. 

L ee 1 

: OF COURSE, Y THE IMPORTANT THING NOW IS TO DL THINK 1 GO BACK TO OKAY, I HAVE TOLD But 
sesudah ee Ja Aira at ea BAN AA PRA GNT | IND MY FOREMAN, JIN 2 me KANG FOR 2016 | omiti) Ji Zone Mes 3 But 

s Ar 

' (EN ! , E an ? 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang nu| J, van Meerten DWNAMITE BLAST THAT PI SR ME CAN REM TAP 2g Po Wa, Dn 1 Yc 23 

: bermati 2 na keluaran, tetapi penjakit saja K Ne Aa Ar di Nong | ASEAN IN TE LNEIN TING) Ti Ke Ng 2 - ) 

. La Hn “ eel — Neus — Oorarts Mag | sb ta : 

., setelah saja mentjobakan obat : 5 5 

“Tud: kiranja.sangat baik se- : 15 APRIL sampai dengan ELLENZ 

. 2 MEI 1954. penjakit batuk tersebut, sete- 

: 8 LA TA 2 2 LS LA TU LA 
rus memakan obat itu, penjakit 

“sama sekali, 
ngga badan saja, sehat kembali se- 

perti sediakala. B 
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NDTDJUAL OBRAL       
         tiap. Itu saja 3 sekali lagi, 2 ea 5 

- jap NTA UDJUH" sangat. baik Sekali. Dan t Ka 
lupa pula saja untuk erigutjapkan ribuan terima SEPATU BASKET KULIT 
kasih nisa RATA2 SEPASANG Rp. 50.— : 

& Dapat dibeli di : iis Ng Ay 1 

Mb | KRANGGAN TIMUR 22 — Apakah engkau mengira 4 -— Jang penting sekarang, k Fandi ft embali " peterna- — Saja tela membohongi 
ln Bi ay 5 5 j wa Kincara ada dibelakang tajar da- jalah mendjumpai pemimpin: kan untuk makan, nona ERA na dia, tet 
Sipengirim: 3 Hormat dari saja, | SEMARANG, lam peledakan dynamiet jang meru- saja, Jim Ellis, Ha melihat saja lapar. Selamat tinggal. terkadap Srang tua. Mari, inn 
da tag. $ AS Na NS RN MO AN Ta 0 ML 2 “Ra? “Ma sak sebagian dari liin telegrapmu, apakah kita dapat membetul- - Okay, Chili. guita, kita pergi ke perkemah- 

Ti Pa, : Ra. da aa : Batjalah : aa Kaya tetapi saja. tidak “dapat 5 an" ea Bea La Bie Na mn ara Kinooid, . ! k : —, Tertu, te | ti apa unja. Para pekerdja sedang PONTIANAK. - : Roy Rogers IL menundjukkan barang sesuatu. bekerdja diatas. Suara. Merdeka | ?"# Hat -         Type Pertj. SEMARANG” Idzin No. 1628/1117 Ai/171. 
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