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Wear ara rarik Penasehat Gun San JA pe. be Andjura 1 11.000 Peradjurit Perantjis Dlm Lingkaran 3/ 

  

Mil Persegi—Tiap 2 Orang Menempati 1 Yard 
|IPersegi— Le Casteries Minta Djembat n-Udara 

- ISpj Diteruskan — Sulit Utk Djatwhkan Balaban- 
Ituan Atau Perbe alan — Pertempuran Sengit 
(es Antara Hanoi - Haiphong : 

PERTEMPURAN SENGIT telah: 

   
                 

   

    

    

  

  

    
      

  

f rdjadi hari Rebo antara 
| kl 2 bataljon Tentara Vietminh din kesatuan2 pasukan Uni Peran 

tjis disuatu tempat jang sangat lemah didjalan raja dan diaian 
kereta-api jang menghubungkan Hanoi dengan Haiphong, . ketika 
Tentara Vietminh tsb. menjergap pasukan2 Uni Perantjis itu. Pe 
njergapan itu dilakukan kira-kira 13 mil sebelah Timur Hanoi, di 

    

   

   

          

   
   

    

rah perbatasan Indotjid: 
tiotjok sekali bagi pesav    

  

         

      

      

ungan daerah penje 

  

   

kn Telina ana mana djalan kereta-api itu meninggalkan djalan raja dan akan 4 mh ai ane " £ 2 melalui sawah2. Diwartakan lebih djauh bahwa banjak serdadu2 
Uni Perantjis jang mendapat luka-luka. Tapi bersama itu tidak di | Atas pernjataan, tindakan2 pem 
wartakan bagaimana hasil penjergapan itu dan berapa diumlah 

an apa jg sebaiknja diambil un 

  

      

    

   

    

    

  

B antuan Djas mengimbangi pemberian bantu | SE nyaa 2 setjara pasti dari serdadu2 jang. mendapat luka2 itu, & Ta MMS Jan oleh pihak RRT kepada Ho Chi Dr ngta ““ Ta Nan 2 $ Fata NA see sn z 
Di data Bap Mi Chennault mengandjurkan su) Kemadjuan wanita Indonesia. Baru2 ini di Bandung oleh laksamana mu PRA Lg 2, dede ga Nak 1 Dalam gambar ini kelihatan akrobat2 bangsa Singal sedang mengadakan HL, PARE ANE |paja pantai2 Tiongkok diblokkade | da udara Surjadarma telah. diberikan brevet-penerbangan serta wings ke- s5 2 “3 2 : “Th 2 1a an Ang 9 Bandjir J & Timbul- demonstrasi dimuka — Ratu Inggris dan suaminja waktu mereka mengun 3 Indo-Chin dan supaja pusat2 perindustrian dan | pada para penerbang amateur jang telah lulus udjian. Diantara “pener- C3 Ng TANYA da Pa djungi Ceylon. Mereka  mempertundjukkan bermatjam2  ,rabans” — 5 

5 TN kbangunan2 komunikasi di Tiongkok bang. amateur jang lulus tadi terdapat 2 orang wanita. Pada gambar : an tembakan2 jg sengit terhadap | Diandjurkan 
Nixon 

genderang2 dengan tabuhnja jang kerjil2. Kn
 pos depan Perantjis jg mempertahan 

kan lapangan terbang diperbente-   ena e amateur. 3 6 Pada gamb kan Krisis Kabinet Darar-dibom. nj. Wiweko (kanan) dan nn. Didi, setelah mereka menerima wings-nja. 
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: Angan, Irak - : Ih. Ia djuga menjarankan dibentuknja - dmna men mma amen ngan Dien Bien .Phu, didalam ,ke- ! Li $ M3 udtu re nerbang2 int tan : : ME Ban 14 adaan dimana posisi Perantjis ma- TENTANG permintaan berhen ia $ & WAKIL PRESIDEN Amerika, 2 Maba Peranan Nona N - 2 si -| »? - kin mendjadi  djelek. Dalam padal|ti kabinet: Fadil  Jamali, lebih n tu &« a Us an nie 3 Richard Nixon, hari Rebo kats | cina apabila pihak RRT mulai me | WA MASISWA 3 OvJe MDS iv origadir dienderat de Ten Ia Nk. Dang: Weh : 1 
berikan bangaan dsn setara | "2 ahan pesawat? MG, , . “2 Ke Pa ng Tn Ke ena an jang tadjam dari | Baiklah Pemerintah Kita Tempuh Djalan Uni: 5 besarb-a" kepada tiis di RRT harus dibikin j1 Da at Beasiswa Ne ara tiis menjerukan agar djembatan uda| pihak opposisi terhadap  tinda- lateral Kalau Nanti Ternjata Perundingan s 
Ladotinss knee : Ne EN Tana 3 € p 1 4 ra jg mengangkut perbekalan? di|kan2 jang diambil oleh pemerin Ht K Rond » ba jalan 4 i LN ye Br 1 pertahankan terus, tidak perduli be-|tah dalam usaha mengatasi baha Mengenainja Seret: Kata Rondonuwu 2 6 4 as Na Mana and 3 : 3 Aa. : : : Ea Sa 35 Sharena tab diir - angat membaha i Pa ma La pan itu kementerian luar Hanja Dgn Sjarat : .Sanggup Beladjar Baik" |rapa besar harganja lag an akdag Bebelun me KEMIS PAGI SEKSI Luar Negeri Parlemen telah menga- di jasa untuk : Ta Basa laa Da ari 1/5 Anggaran Belandja Negara Sovjet Utk Sementara itu kini terus dikirim | ngadjukan permintaan berhenti | dakan rapat kerdja dengan Menteri ” Luar Negeri Mr. Sunarjo, upatjara, tidak | inai konperensi Djenewa jg ntar Keperluan Pengadjaran Dan Pendidikan kan bala bantuan dari Perantjis kelitu, Jamali kabarnja telah minta | dan membitjarakan pertukaran nota antara Pemerintah Indonesia laskan 

# pertahanan 

KEMIS PAGI KEMARIN Prof. Alexandra Kolokopva, de- 
kan Universitet ,,Lomonosov” di Moskow telah beri tjeramah dide- 

dan Belanda mengenai rundingan 2 untuk menghapuskan Uni Indo- 
nesia Belanda, dan masaalah Irian Barat. Setelah selesai rapat ker- 
dja itu, Ketua seksi Luar Negeri Parlemen Otto Rondonuwu me- 

lain berisi pendapat, bahwa negara? 
Barat mungkin akan dapat mengua- 
sai kuntji perdamaian di Asia dgn. 

kepada Radja Faisal supaja mem 
pergunakan hak-hak prerogatifnja 
untuk membubarkan parlemen. 

Dien Bien Phu jg ma: 
kin lama makin lemah itu dengan 
mempergunakan pesawat2 transport 

    

  

      

  

      

     

        

  
    

   
  

  

     

  

      

      
   

          

   

     

2 $ : an area ada LI Kakak 3 i angkan kepad s, bahwa se bagaiman h dikabarkan da- djalan menundjukkan kepada Repu-| pan Mahasiswa dan Mahaguru didalam ruangan Aula Universitet | bersajap dua dari Abgkatan Udara) Faisal. Kabariija' telah menolak na 2 He tah dial an ea Peme intah ar ten Baunetah 
3 : rn AK : SEN TA Ha : 3 idi- | Amerika Serikat. Orang” mengaia-| permintaan ini, sehingga Jamali am pers yang telan djelas bahwa Ti PN Oa : 

? blik Rakjat Tiongkok, betapa besar| Indonesia. Pertama2 oleh Prof. Kolokopva dikemukakan pendidi- . ET | agan : embitjaraan tentang Irian Barat berbareng dengan perundingan 
Jaka 3 aa KAN Ie kan dan r :, i Soviet Uni i anti oli ikan bahwa djembatan udara ini ada | lalu minta berhenti. Pa Pen OI . Kang F 8 ng, P. 2 

risiko jg harus diambilnja apabila n dan pengadjaran di Sovjet Uni jang bersifat demokratis dan di Natan : | daa Uni Indonesia Nederland, Penolakan itu oleh Rondonuwu diang- 
5 2 TE : ta na Si : : : lah djembatan udara militer &- Dalam sidang madjelis rendah | Tan Si GO : : Na ana ang 
negeri tsb mengadakan ,,agressi”. tudjukan untuk tanam semangat demokratis, hormati negeri dan | |: : 1 TE at, i Ik: teri ap tidak beralas k 1 Uni dan. I Barat itu tidak 

sidak: haul: in. tiinta tanah-air ti kerdia, diudi berani |ling pandjang jg pernah diselengga-| jang terachir, bekas menteri per| gap tidak beralasan, karena soa) 1 Gan Irian barat itu ida Pamflet tsb berkepala. Tiatat: da Rea Na Pena Nan “en Nana sanken, Bea rakan didunia. Pasukan? bala ban | tahanan Sadig al Basham, jang | mungkin dipisah2kan. 2g : 23 mengenai ker erenel Diktat ya tuh tahan. terma Ik pendi tingkat Pa h Hanna aa tuan ini — kira 600 orang infanteri | mendjabat ketua komisi urusan NG Ta Dilihat dari sudut politis, hubu Pe SA AN oma Soviet Uni k ain ar kolonial penggempur dari bataljon| luar: negeri parlemen, menerang ngan Indonesia-Belanda — dalam 
membuat gambaran setjara ringkas | tingkat n di Sovjet Uni berlaku kewadjiban beladjar de- penggemp jm 3 : : 1. Ye , Uni itu mempunjai arti kerdja- (tentang kedjadian2 jg membuka dja| ngan tidak membajar. : - 2 aa Pn NN Ka Na Pee ang Ten Daerah Pertjobaan sama dan at Part antara ke- |lan kearah penjelenggaraan konpe-| Dalam hubungan “ini ditegaskan 7 — : Maba Aa Se an Pe kiagk telal 1 Rikimi Idua negara dan oleh karena fihak |rensi perdamaian Asia jg akan di | oleh Pep, Kala en enakan | , $ Ba Pa en Ie uan | Bom-H Di Bikini Pen ha kata fihak mulai pada hari Senen jg akan da-| Uni sangat utamakan . pendidikan Persiapan Penda Orly di Par baie har Seben seldari 7 djuta poundsterling. Bebe Akan Diselidiki Ofah soal Irian Barat itu, maka saja 

na tang itu di Djenewa. (Antara). reka dengan “selenggarakan Sar span RMS Di ieah pemerintah Penak meminta rapa anggota kemudian minta di| Sardi 3 Di 1 menganggap penghdousan hubu : 5 : : gai lembaga, dan kursus jg dapat | 3 BAN 71 bantuan darurat kepad hington. | bentuknja suatu komisi penjelidik ardjanaZ epan agan Uni dengan djalan apapun : 8 dibuktikan dengan besarnja angga- : La Aenan CAruran An parlementer, akan tetapi madijelis PEMERINTAH San Tah Te un Tapa Ma rundingan) - rian Sos nenja e (Saga ray belanda pemerintah jg sediakan Maluku Selatan? Situasi pertahanan Dien |lalu menunda sidangnja- sampai Rebo memutuskan untuk mengirim- | 4 . ap PA naN La 
kan dalan 3 ri | Makin Bertam- untuk ini, jaitu seperlima dari selu- | « TN Bien Phu. hari Saptu jad. tanpa mengambil kan sebuah kapal guna menjelidiki aa 2 Ka Den ndo 
bo, bahwa wak en Amerika “AU ruh anggaran belandja negara. Di BERHUBUNG d S3 : LL UN sesuatu keputusan tentang hal ini. daerah samudera Pasifik ig terkena | O6S!a, demikian Otto Rondonuwu. 
Sena ad Pa an, 5 samping pendidikan rochani dan kel, BERHUBUNG dengan adanja| Mengenai keadaan pertahanan Bila Radja menerima baik per, cajs radio aktif disekitar Bekai UI Memprut Ketua seksi Luar Nege Pa ena rak aka Donian bah Kuat jjerdasan tidak kurang diutamakan) Verita pers tentang pengerebegam| di Dien Bien Phu itu dapat di nrintaan berhenti Jamal akan en enda Aka bernama AK mag ri, penghapusan “hubungan — Uni diorkate pengihasak: Denedik angan di 2 : pendidikan djasmani bagi siswa2| tentara Republik Indonesia . |fambahkan bahwa suaty faktor | mungkin diberi tugas untuk mem Es ena Nela Es orang | Setjara unilateral djuga tidak me 
Na uan .Pravda” ini PB i Katholik Di dan rakjat umumnja. Untuk keper-| ymarkas” pemberontak ,.R! |Hain jang membuat keadaan mal bentuk pemerintahan baru adalah |shii? meteorologi kesehatan kn | anggar. hukum internasional, se an Kragan akn G3 na KAN artal Katholik Li an ini maka tiap sekolah di So | di Saparua jang mendapatkan ma | in d'elek jalah bahwa pasukan wakil perdana menteri — Ahmad | dan binae Kenny Kesehatan, kimic bab djuga negara2 dalam lingku 

a reaksi pertama dari pihak Sol . : : 5 2 23 PSA Pi Si a33 2 - 2 . Si etahnsa | WA i an biologi. Ka utakan diber 2 La Bea Netenam  a r a Daa an Oa nan. Kal aa GD ga Ge am Tas ». i, bahwa bila Perantjis ter | : sematjam kepanduan — Red.) jang # 2 : ar j-Bes Be 2 -. as 1 Pa 3 cuka jelidi 2 itu. Mp en un : 233 5 5 si menahan dit Mer Ina DARI kesudahan2 Jong belum | diikuti oleh hampir semua “siswa Ka met dana menandai ai | ketjt jang Juaenya atu Tinekaran| — FEDERASI PAKISTAN/ Bean ma kana itu 3g akan dil kan diri dari hubungan ita. china, maka Amerika Serikat akan | lengkap semuanja mu ke | nio., Organisasi. pionier ini. dinjeksudi Pa eranaa Mean Sebar Tang Denada “ito” begitu!” 2.» MEGHANISTAN ? spudaradari daerah itu maupun plank- Aa pa ES Ba Sa ai IA |, Ka Rae Arena dr ga dam to mona po angan meneatan, aa 3 g £ Int :8 pe ja a 6 | ernja : y m , C 3 x 2 “ARI 4 2 $ - 7 2 age 3 35 " 8 Aa 4 imak ik i 23 ... : na 
Kn en 6000 “Katholik dengan makin ketiilnja |an bersambung ketingka, landjutan-y (rian Barat), jg hanja menunggu | 'imu pasti (di markas-besar mem | resmi menjangkal -kabar2 jang Hg an . 2 Bae 012 ja feam Uni itu. seret, baiklah. diglar 

2 Dalam hubungan ini ,/Pravda” me | partai Welter jaitu Katholieke Inja, lembaga2 kedjuruan hingga ja| Wektu jg tepat untuk pendaratan | buat taksiran bahwa setisp dua | mengatakan, bahwa antara Afgha (95 Gitangkap dari laut. unilateral jang ditempuh oleh Pc ba Dal Na ikan 1 Sia e Partij dapat mengedjar | kulter2 dari berbagai matjam lapa-| Ke Maluku Selatan, maka anggo | orang menempati 1 yard persegi. nistan dan Pakistan kini sedang | Kapal itu akan berlajar kira2 sela) merintah kita. Mengenai djauh- Les asbinn Pon ga Ten ta seba kelckkitamia ulama pemilihan | ngan pengejahuan. 0002 Ma Parlemen Soendjoto (Parindra) | Dalam pada itu banjak tempat di' diadakan perundingan2 untuk |ma 60 hari dan penjelidikan? akan|nja perbedaan pendapat dan in- 
kakan pern njataan sematjam Sati Na ana Sebaran Menurut 'A- Kolokopva di Mos- hari Kemis bertanja kepada. Pe.| ambil oleh randjau2 darat besar | se mbentuk suatu federasi anta- |dibatasi didacrah2 pertjobaan- bom| tervretasi pihak Belanda dengar 
make Mena uan adah me. sehingga Kerabat sebagai | kow sadja terdapat lebih dari sera- | merintah sebagai berikut: dan pagar2 kawat berduri. ra kedua negeri tersebut. zat air (H). (Antara). Parag Telan (eemehada aan na " 
Ta aa aa Span - na » tus lembaga? kedjuruan itu. Selam : 1 4 , CD. 2 saia rian rat itu emuks? 13 
nngaakag, Anna entin kai aa ae La nh gaga aa me ara" Dea Seal tg ag Apakah. Pa ad SN Puendjagi sempit ma aa kan Haa Rondonuwu, bahwa ini AU 
amajan di Dje Pa sen Ja dan djumla ang ! Mak ara di Mos. | Pat mengetahui akan benar tidaknja | nja daerah pertahanan itu, penuru- Sa ana P membuktikan j Irian Bara: s3 

lah tidak berguna. (An Bean an ana Ha pa ba at aa kabar-kabar tsb diatas, nan orang2 dan. perbekalan makin ta : l 0 100 b : t R benar2 esa ata suatu perseng 3 Be KE sedikit sekali berobahnja. Turuh dunia. Gedungnja 23 tingkat |, Apabila kabar itu benar, apa- Pa aa an setan Kau Ona urp us : ju 3 Uu- - mi Tn bera "3 “4 
Ba 0 bata ang | dan ruangan kuliah ada 150 buah, |,» i adab 5: , sai An aka B 13 mut Listrik Partij van de Arbeid mentjapai |lebih dari 1000 ruangan laborato- - Pa Nanas mangan Pn Ie uahan Blu ab 3» Tn na. Pen claim. nasional Indone Ta 4 Pe eA ot N Ianta “3d kemadjuan dikota2 besar, ketjuali frium diperlengkapi dengan alat2 pa RMS” Nae Belanda “dapa. Pan Pn 200. Aa 2 MA. e m u 2 e Uu ssia D) ta 2 Pen Makan “3 Utk Tjegah Terdjadinja didaerah Selatan jang beragama |ling baru dan mempunjai 18009 ma perlengkapi satu kesatuan Sibesar 1 ata dari da. 'ity masalah 41 “1 Ta ig Irian ai Pa an 4 

2 tk 1023 kam? #yz Katholik. Partai2 Kristen, teruta | hasiswa dan djumlah ini menurut banana DA iame akan barena ban- | obansai ban Pi 6 Beaia Pertahanan Russia Utk 1954 Di. balikan Tilas Ka tra mengem : | »Pembekuan” Di. ma Anti-Revolusioner mengalami | Alexandra lebih banjak dari Inggris tuan golongan? orang Belanda dan Mei makin Bila domba pet J e RL beregg Jangan metana 3 
2 Parka njaat SI aoi #ker ag. 5 isti d jis di kan. Manssp aan BOonganZ O . : P3 : : ai aneka ? Sa Tg Se aa sk kurangi 10”/,— Beaja2 Utk Perekono. itugmta team 4 " Na Ten duduk annja dibantupkan | am be men Da ln an ngan diam2 dari Pemerintah Belan-| sar 1000 orang. Mereka ini menum 2 D: S : 1 Di b al. Otto Rondonuwu. 3 GGRIS kini tela d dengan ketika pemilihan? anggau Ingan mahasiswa taki2: mahaguru | 98 Sendiri, - puk dirumah sakir dibawah ' tanah mian an J0sla Iperbesar , : 4 mn. semtaf Mita dewan pada tahun 1953, akan | Ik. 2000 orang dalam matjam2 dju- Pe aa al Dang doakan Sediak lapang ter”| |” MENTERI KEUANGAN SOVJET UNI, Arpeny Zverey, par | ,, Smentara itu atas pertanjaan ,,A- 1 

1 Be embun Lan Kena c. Djika kedjadian itu benar, apa- | hang dirusakkan pada tgl. 25 Ma- 
, 

rusan dan lapangan. : 

Menurut Alexandr4 mahasis- 
wa2 di Sovjet Uni bisa dapat 
beasiswa dari Negara dan sjarat 

nja bhanja: sanggup  beladjar 

tara”, Ketua seksi Luar Negeri P: 
lemen Otto Rondonuwu menerang 
kan, bahwa dalam rapat kerdja sek: 
nja dengan Menteri Luar Negeri p: 
da hari Kemis pagi, djuga dibitjar 
kan tentang kemungkinan2 diadak» 4 nja konperensi Asia—Afrika seb: “7 
gaimana diusulkan oleh PM. A 
Sastroamidjojo.. Rondonfiwu atas ps: 

  

da hari Rabu telah menjampaikan anggaran belandja Sovjex Uni 
untuk tahun 1954 kepada sidang gabungan Sovjet Tertinggi. Suatu 
hal. jang menarik perhatian didalam budget Sovjet jang baru ini ia- 
Jah dikuranginja pengeluaran2 untuk pertahanan dengan kira2 1075 
dan diperbesarnja pengeluaran2 dilapangan sosial dan perekono- 
mian nasional 

kah Pemerintah tidak sependapat de 
ngan penanja, bahwa Pemerintah Be 
landa telah berbuat ,,een onvriende- 
lijke daad”, dalam hal mana Peme- 
rintah kita harus mengambil tinda- 
kan2 jg tepat untuk menghadapi 
perbuatan Pemerintah Belanda ita? 

5 (Antara). 

“#sedikit dibandingkan dengan pe 
Imilihan - anggauta2 Parlemen 
(Tweede Kamer) pada th. 1952. 
Dengan adanja kesudahan? 1 
maka gambaran keadaan politik 
Adi Nederland hanja sedikit sekali 

'Iberobahannja. Demikian kawat 
Antara” Amsterdam. 

reg jl. mereka itu tidak dapat diung | 
sikan. : | 

  

Korban2 Perantjis. 
Sementara itu K.B. ,,Hsinhua” 

jang ditangkap oleh AFP di Paris 
mewartakan, bahwa komando 
tinggi Tentara Vietminh telah me 

ggup 
baik.” Kesempatan ini diperguna 
kan oleh sebagian besar maha- 
siswa. naa 6 aa itu, Demikian antara lain Alexan- Menurut anggaran belandja 

  

    

      

. luarkan komunike, jang menja (Sovjet Uni dalam tahun 1954 hasja tanjaan selandjutnja ' meneranokss dra Kolokopva. Tjeramah tsb. 2 : San ari E 690 SBI Dan un- ita bana batin 
: , loan 5 3 takan bahwa djumlah  korban2 | akan mengeluarkan sebanjak 100.600 apabila k i : Bi 

SERA brike S3 djuga dihadliri oleh tamu2 wanita J rban2 opera oertahanan, Yang baba konperensi Asia Atri $ Perantjis dalam bagian pertama 
dari "bulan April ialah 7.200 
orang. Dari djumlah ini korban2 

luar negeri lainnja jang sedjak 
beberapa waktu ji. berada di In- 
donesia sebagai tamu dari Ger- 

itu nanti dapat disetudjui oleh anx pesawat dan para 
ra2 lain, maka sebaiknja konpsrer:' 

berarti 17,896 dari seluruh djumlah 
njatakan bahwa budget, sedangkan dalam tahun 1953 

Dgn Tharekat tutan Lebaran 

  

ng IRamad han Dja- 
    

      

    

  

    
    

      

   
   

      

     

      
   

   

    

   

  

  

t Utk Mengatasi Krisis |di Dien Bien Phu ialah 5000 Sjumlah itu adalah 20,896 dam d: Na Mn 
bah Siah gak itu wani “Ti Na ena e l n I n Uu jalah : 3 5 PE 1 Man OR gustus, mendjelang ulang tahus, | 4 efficiency aeroc Itah R bo 5 Mei ag otak AA 3 Gea aapre Moril Dan Pemba- | Sang. (Antara) lam tahun 1952, 23,696 dari seluruh) | BERKENAAN dengan ' telah sembilan kemerdekaan Republik 1 3 dikurangi. Tg tu . €D0 beberapa organisasi — mahasiswa Na 5 djumlah budget. Pengurangan2 da-| mendekatnja hari rava Lebaran, | donesia di Djakarta. Menurut pend 2 

5 1 AI 5 : dan Peladjar Oi Diakanta rgunan Djiwa lam pengeluaran untuk pertahanan f maka P.B. SBII dalam pengumu | pat Ketua seksi Luar Negeri Pari- Terdjadinja es aman h|- Ketjuali Kalau Ada : tkatara | (jang dalam tahun 1954 itu akan mannja tgl. 17 Apri antara lain | men, konperensi Asia —. Afika seluruhnja, atau' es itu dapat dil Ru'iat Pada Malam : | KONPERENSI Partai Politik MALENKOV DIMINTA LAGI meliputi djumlah sebesar 9.909 djut. menuntut kepada semua pihak ! besar sekali artinja bagi kerdjasam: : hilangkan setjara teratur sebelum |. SUJAL FAAG 2V . Tharigat Islam se-Kalimantan di | UTK. BENTUK PEMERIN- |rubel dan dalam tahun 1953 me-f madjikan, besar ketjil, untuk me | antara negara-negara Asia jang be- 3 tertumpuk sedjumlah es jg mem|. —  Sebelumnja DUTA BESAR MEXICO ME- |Bandjarmasin Rebo malam di TAHAN BARU. liputi djumlan sebesar 3.600 djuta| ngeluarkan hadiah Lebaran kepa | ru mentjapai kemerdekaannja, kz. bahajakan. Dengan: PE og NJERAHKAN SURAT KE-: achiri dengan sebuah resepsi ber| '-., . .. Ka k rubel itu menyerminkan Min dabank da buruh2-nja supaja mereka | rena banjak sekali persamaan ke- buah detektor es UI MENURUT penetapan Mente ' PERTJAJAANNJA. tempat digedung Permufakatan | | Kantor berita Soviet ,,Tass” pemerintah untuk mempertings ta Jdavat, turut bergembira dalam pentingan (antara negara-negara tes terbang dan deng ng Iri Agama No. H1 tahun 1954| - Duta Besar Luar Biasa dan Indonesia, jang mendapat kundju | mengabarkan diri Moskow pada raf hidup rakjai dengan djalan me-Jhari jang mulia ituu Mengenai sebut, | lebih-lebih karena biasani: kannja dengan sistim Sari | maka diputuskan, bahwa: 1. Tang | Berkuasa Penuh dari Republik (ngan jang meriah dari para ang | bari Rabu, bahwa sesuai dengan  nurunkan Pee lapangan perda # buruh,” “perkebunan dingkalakt, "hetotk2” Batit menanat ab” Waras” selimut itu, ma Iga 1 Radjab 1373 HL. diatuh | Mexico Serikat jang pertama pa- | gotanja dan para undangan. An | ketentuan2 didalam  k gangan keijil dan menamban ba- gbahwa pada dasarnja P.B. SBH | Asia —. Afrika itu sepi" sadja, Ko 4 dapat ditjegah sel 
   

berdana menteri “Georgi Malen: 'rang2 konsumsi, 
Surplus berdjumlah sebe- 
sar 9.100 djuta rubgl. 

Zverey, disambut dengan tepuk ta- 

ngan jang riuh sewaktu ia mengu- 

1 hari Sabtu, tgi. 6 Maret '54 
! berdasarkan ru'jat, 2. tanvgal 1 

| Sia'ban 1373 H. djatuh pada hari 
5 tgl. 5 April 1954, berda 

“rwjat dan istikmai Radjab 

da Republik Indonesia, Dr. Ma- 
nuel Manles Arce, dalam satu 
upatjara di Istana Merdeka Re- 

'bo petang, telah menjerahkan su- 
rat-surat kepertjajashnja kepada 

dapat menerima saran2 jg vernah 
dinutuskan oleh P4P tahun 1953, 
jaitu dengan minimum Rp 50.-— 
dan maximum Rp. 300.— 

tara Jain tampak wakil Gubernur, | P6 Or! rate 
wakil Walikota, wakit Panglima | kov telih menjampaikan permin- 
dan Kepolisian. H. Dialalnddin, faan berhenti dari pemerintahnja 
ketus umum P.B. ,.PPTT” mene kepada Sovjet Tertinggi jang ba- 
rangkan tentang riwajat Tharigat. ru dan sementara itu ia telah 

lau kerdjasama antara negara2 Asi: 
— Afrika dapat dikonkritkan maka 
besar sekali artinja bagi usaha mem 
pertjepat tertjapainja perdamaian d: 

  
  

    Tahun I 
Perundingan ( 

  

5 1 , : Pen ia, kata Otto Rond . Aa le H. 3. Tgl. 1 Ramadhan | Presiden Republik Indonesia, | Untuk mengatasi krisis moril, un Uim'nta lagi untuk membentuk | mumkan, bahwa pemerintah. ber. Pemberian ini tidaklah .mengu " sondonuwu.. (Antara). 
113 HH. djatuh pada hari Rebo Ir. Sukarno. fuk pembangunan djiwa, nusa dan . Suatu pemerintahan baru (Anta- (maksud akan mengurangi pengelua-f rangi pemberian tjatu dan Jain? 

  

Mei 1954, ketjuali apabila ran. untuk - pertahanan.  Selandjutnja   bangsa, menurat H. Djalaluddin | r3). barang jang diberikan pada hari 
  

Ana 4 1 India st Ls La 2 ialah je diumumkan, bahwa pendapatan2 da- raya. Pembajaran jgig tersebut £ SA. s 3 Perang- Antai ia, Jami malam Selasa tel 3/4 Nawabar Tanar, Young, kepad | Tpadaa  gagt (aah Konga fa na Ga sena gg get Konp. Djeneva Dan | Mei 1954. Bagi ahli hisab-tagwim para wartawan Mesir menjatakan rah ditambah lagi dengan wakil2 kira-kira akan meliputi djumlah se-# laksanakan sekurang2-nja' 10 hari   jang mempertjajainja, tidak di Kairo hari Rabu, bahwa India Dalam konperensi ini dibatja partai? ig belim mendapat kursi, | Pesar 571.800 djuta rubel, jang ber-| sebelumnja tiba hari Lebaran. Akan Gagal?   
  

   

   

     
    

   

   

    

  

   

dan 
: ai Rat : tnok j : buruh j ber 

: — Lada hal: puasa dalam ta tidak akan menawarkan untuk |kan pula. keputusan2 konyerensi. Pengurus baru PPTI wilajah Ka | ti meningkat dengan 28.540 dju-| Terhadap kaum buruh jang bet 
EIJI. WAJI Fe En Tp Selasa GIA Mebkiaa “WEEAMCArA. MAA eva dahak ih mahal konbali Meh Selatan diketuai oleh | 4 "wbel kalau dibandingkan dengan | agama lain daripada agama Islam, Dugaan Duta You pang untuk Mei 1954, sesuai dengan ilmugia. kaian Indotiina ketjuali djika di- | keputusan berfusi dengan N.U.. H. Anwar Firdaus. sedangkan | “hun jang lalu. Pengeluaran. ditaf- | P.B. SBIT berpendapat, bahwa Chan Y 

di Tekyo pa Tel berita je disamnaikan minta oleh baik Perantiis maupun ' menjarankan kepada Pemerintah. ketua Dewan Mursiidin, telah ter | Si sebesar 362.700 djuta rubel, ig. | para madjikan harus memberi ha ang $ Waj ma oleh Kementerian Agama kepada Republik DemokrasiVietnam. agar susunan Panitia Pemilihan pilih kembali Amanuddin Chan. | berarti meningkat dengan 32.200 diah pada hari tahun baru mere - 
ngan Ind kota € i $ (Antara) Pusat dan Panitia Pemilihan Dae f : € (Antara) djuta rubel. : ka. Berkenaan dengan . nasibnja. . Duta besar Korea Selatan di Wash Ea 
Med sarana Antara. : An : - 3 4 nu Dengan ini, maka menurut tafsi- | pegawai Ken —n Pan AP ington, You Chan Yang, malam Ke 
Filipina, jaitu PN z ai 2 51 Bale Ala G2 3 : : 5 ran akan terdapat suatu surplus ig. menuntut sepada emerintan, mis katakan bahwa ia jakin benar, 

nga : .E : mr D 3 £ - $ / TI 1 : meliputi djumlah sebesar 9.100 dju- agar kepada mereka diberikan konperensi Djenewa aka : : 
Plak Ba # engambilan Hak Aniem ja-Teng Pada 1 Ag ustus 1954 ta rubel. Surpius dalam tahun 1953| hadiah, dan bukan voorsechot, de jam ata mana Bea oleh Wajma 1 BERHUBUNG DGN. ADANJAj Demikian ,,Antara” peroleh ketera- akan diberikan, maka menurut ke- Timur, dan dengan demikian: me- |udalah sebesar 12.800 djuta rubel. | ngan minimum 1 bulan gadji dan an jg adil di Korea dan Indochina. Indonesia ada a- pemberitahuan pemerintah tertang- ngan dari ' Menteri  Pekerdjaan tentuan2 jg ada maskapai Aniem da mungkinkan kesimpulan bahwa maximum Rp 300.— € Dikatakan, bahwa Korea Selatan ri pada pemer: an| gal 14 Maret 1952, bahwa kepadal Umum dan Tenaga, Moh. Hassan. pay memastikan bahwa sesudah 1 naasting itu akan berlaku pula ter Sosial dan kebudajaan. Iklan balita . . menghadiri konptrensi tsb untuk « hal ini disebabkan maskapai listrik N.V. Anienw' tidak 3 1 . Djanuari 1956 pemerintah akan me hadap pembangkit tenaga air Kete-| Rant/angan anggaran beandja itu Demikian befita jang disampai membuktikan tentang kehendaknja 
rintah Indonesia ti “diberi konsesi baru, maka se-| Dalam laporan tahunannja kepa ngoper hak miliknja, Tetapi kemu: Ai ak 

nger (daerah Banjumas) beserta sa: | selandjutnja menundjukkan, bahwa | kan kepada ,,Antara,”c 
sbantuan”” 

A erika 'Seril nc 

    k 1 6 taer | ta Se (bah bekerdja-sama. dengan dunia mer- djak itu maskapai tsb sudah menda' da rapar pemegang saham, maska- dian, pada 22 Djanuari 1953, peme luran listrik dan stasiun? rantingnja | untuk usaha2 dilapangan sosial dan deka” terhadap komunisme, tetapi 5 Tg pax kepastian bahwa setelah bei- pai Aniem tempo hari mengemuka rintah memberitahukan niatnja utk. dan lain2 bangunan buat aliran lis- | kebudajaan disediakan fonds seba- Tan djika konperensi itu tidak mentjapai 'Baik Filipina maupun Dji achirnja konsesi jg sekarang pada 1 kan adanja ,.pertentangan2” dalam melakukan pengambilan hak (naas- trik jg dibuat sebelum 1 Djanuari | njak 141.300 djuta rubel. Angka ini|an, terutama graan, direntjanakan ' hasil definitif dalam Waktu, 90 hari, lah menerima ,,bantuan” jang Djanuari '56, pemerintah akan me- keterangan pemerintah Indonesia ting) pada 1 Agustus 1954, Ketera- 1951. Sementara itu dapat ditjatat, | adalah lebih besar dari pada angka | pembukaan dan pengusahaan tanah maka Korea Selatan akan mening- mengenai nasionalisasi perusahaan2 
galkan konperensi itu." listrik. Keterangan jg baru diperoleh 

dari Menteri Moh. Hassan itu mem 

jai | ngoper — harta benda — maskapai 
Aniem, Kemudian pemerintah meli 
hat keadaan2 jg mendorongnja utk, 

kian itu dan maka 
fihak ketiga jang n 
tingan bersama. 

  

ngan Menteri Moh. Hassan tidak 
mendjelaskan lebih landjut, keadaan 
apa jg mendorong langkah pemerin 

bahwa keterangan Menteri Mob. 
Hassan kepada ,,Antara” ini hanja | 
menjebut pengambilan hak pada 1' 

set,ara besar2an. 
Sewaktu menteri keuangan Zverev 

mengutjapkan  pidatonja mengenai | 

tahun anggaran jang lalu. Uang ini 

akan “dipergunakan untuk keperlu- 
an2 dilapangan pendidikan, keseha-       

  

  
    

Mer | ate ngenai| | Menurut You Chan Yang, peme- 
menduga bahwa perundin melakukan pengambilan hak (naas- bajangkan, bahwa konsesi kepada tah itu. h : Agustus 1954 terhadap perusahaan tan, perkembangan dilapangan ilmu anggaran 'belandja ini, 'pemimpin2 rintah Amerika telah memberi dja- ngenai pembajaran ga ting) pada 1 Agustus 1954 terhadap Aniem itu berachir pada 1 MN Selandjutnja keterangan tsb mes N.V. Aniem si Djawa Tengan dan pengetahuan physika dan usaha2 so- Sovjet, termasuk perdana menteri minan kepadanja bahwa Amerika perang antara Indonesia jie. N.V, Aniem di Djawa Tengah dan 1956. Karena sebelum 1 Djanuari  njebut bahwa naasting akan dilaku-' Djawa Timur tanpa menjebut “sial, termasuk djaminan2 jang  di- Georgi Malenkovy, lengkap .mengha- akan meninggalkat djuga konperen- 
pang Mettagiain akan terdjadi Djawa Timur. Ini diberitahukan ke. 1953 pemerintah sudah memberita | kan terhadap perusahaan N.V, hak2 regional perusahaan tsb di Ka | tanggung oh negara. Untuk me- | dliri sidang gabungan Sovjet Ter- si itu djika tidak mentjapai hasil da tahun jang akan datang”, (Antara). I pada Aniem pada 22 Djanuari 1953. hukan bahwa konsesi baru tidak! Aniem di Djawa Tengah dan Djawa limantan, (Antara). ngatasi kekurangan hasil2 pertani- ' tinggi. (Antara), lam waktu 90 hari, (Antara). 
» Ra Pk 3 DS ja get ad Tan 
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dan ketawa berseri"... 
berat PRODENT   

« F3 ta Es z $5 

    
      : Tuhe sangat besar Rp. 2.50 

     

  

INI MINGGU KAMI AKAN TERIMA 
—. MESIN DJAHIT KAKI” 

RK ,LUCKY” 5 LATJI | 
nal dan terbukti Hahangsanja, slenabia mudah. 

n sama dengan ,SINGER”. 4 # 
Pengambilan banjak dapat reductie. 

NN. SUCCESS TRAD. COY. 
| ARADIO SUCCESS) 
00 SETERAN 1A — Tel. 1995 TN 
SERA SEMARANG T. 
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— Berdujun -dujun 
Pasar - Malam   

  

. PADA TANGGAL | SAMPAI DGN. TANGGAL 

24 13223 
— APRIL 1954 | MEI 1954 
  

Di Aloon.Aloon Sorogenen 

Kota Besar Pekalongan 

penduduk Pekalongan dan sekitarnja. 

#. Sandiwara ,/Glat'k Mas” 
Dibantu oleh bintang film Miss RIBUT RAWIT dil. 

'« Krontjong Glatik Mas” - 3 
Dibantu oleh SRIE MULAT, BIDURI dan MALEHA dil. 

£  Wajang orang ,.Sriwanito”. 

. “| Pentjak wanita Bandung.   
# Rejog Ponorogo. 

pe E 1 6 M3 : 23 Pe 

&. Bioscoop. 

EP" Oo -Ausso Dbiasimolen, 

:$ Radmolen, 

va « Expositie dll. 

| Saksikanlah ! Menonton sambil beramal, 

Po Panitya | 

“| Pasar Malam Besar 1954. 
. Pekalongan 

8 SOEKANDAR 
1   

    

  Ditunggu kedatangan: 
Pa Ss AI Ne $ K.M. LAKOTA 

Sh te “96454 Nan 

5 oma Pe Makassar 

PN AE MPKDEA "yi 
Pn Tae Bandjarmasin/Sampit 

  

2 

  

   
   

   
   Purwodinatan 12 

Ta aa 
” 

  

Tanggal: 20 April s/d. 23 April 54... 
“Tembak menembak — Kedjar mengedjar 
“genting Icteng jang sangat tinggi 

ad je alm. i $ , “ 

| Film J, Arthur Rank «SI PEMBUNUH 
F ian 2 (THE ASSASSIN ) 

dng. 

diatas 

    

          

    

  

   

   

TODD EVA BARTOK 
“detectief dengan kota Venice sebagai 

Tekst Indonesia 

» 

   

Kundjungilah P Bandjirilah 

Besar : 

Dengan pertundjukan-pertundjukan jang tidak asing lagi bagi 

    

       

   

  

(| KAAR KOTA. aa Tau 

| Tipu Muslihat Dalam 
| Dunia Perdagang 

| 'Sisteem Rodjo Godong Muntjul Di Pa 
| sar2 Semarang—Banjak Orang Men 
Segan Oia Banana 

     | tadi, 

. Inang? jang betul digunakan “untuk 

. cItumkan didalam kain ,,palsu" itu de- 
| mikian 

Ingunap water-reservoir tsb. 
direntjanakan. 

Bs 

| 

Idjadi di Pasar Djohar sebelah Sela- 
tan, 

Kalau ada orang jang membutuhkan 

-.hitu kepada orang jang hendak mem- 
2. Fbelinja. 

Pi djukkan . kain Samarinda - ..palsu'", 

(kalau 

Idi Bandjirkanal tsb. 

|lum didapat kepastian, 

  

   

   

  

Pasar | 

    

   

t- terutama di 

   

    

  

     
“berobah- mendjadi tipu 

kita ada melanggar hukum 

gunakan dalam perdjudian rodjo 

wartawan kita berkenaan dengan 

perdagangan jang mengandung tipu 

| Kedjadian2 tjurang itu banjak ter- 

dimana banjak terdjual kain2. 

kain Samarinda umpamanja,  peda- 
gang jang menawarkan atau lebih 
djitu ,.toko klewer” atau ,,toko ber- 
djalan' dapat mengemukakan ini dan 

Tetapi disamping  menun- 

-didalam kain tersebut diberikuti be- 

'pembikinan kain tersebut dan ditjan- 

rupa, - hingga: apabila ada 
lorang jang hendak beli kain tadi, 
| matiam2 propaganda digunakan. Hal 
ini mungkin tidak mendjadi sebab, ' 

.toko berdjalan” itu tidak 
mempunjai lain ,,kawan2” jang ber- 
'laga hendak membeli barang jang 
ditawarkan pada pembeli jang ,,tu- 
len”. Dengan desakan dan matjam2: 
akal lainnja, seperti terdjadi dalam 
perdjudian rodjo godong, maka a- 

  
“chirnja ,,kain samarinda” jang palsu 

itu dengan harga umum jang dipa- 
sangnja terdjual. s5 

Baru kalau kain tadi dibawa pu- 
lang atau diperlihatkan pada orang 
lainnja, tipu muslihat  pendjualan 
tadi diketahui, tetapi kalau si-pem- 
beli “ mentjari orangnja jang djual, 
|ternjata hal ini tak mudah dapat di- 
ketemukan. Kedjadian2 jang ditutur- 
kan seperti . tersebut diatas ini se- 
ringkali dialami oleh orang2 jang 
datang dari dusun2. Bagaimana mas- 
gulnja orang jang mendjadi korban 
pendjualan ,,palsu” itu dapat diba- 

| |jangkan. Sita 

-Kabar2 lebih djauh jang diterima: 
wartawan kita menuturkan, bahwa: 
kedjadian itu memang seringkali di- 
lalami oleh orang2 jang berkundjung 
ke pasar2 di Semarang. Ada baiknja 
|fihak jang berwadjib menaroh per 
Ihatiannja terhadap perdagangan jg. 
mengandung tipu daja gar rak. 
Ijat jang belum mengerti tidak ba- 

  

njak jang mendjadi korban Ain! 

  

— Kota Satelliet 

Diselenggarakan Oleh 

Fihak Partikulir 

Walikota Hadisubeng dalam per 
tjakapan singkat dengan warta- 
wan kita menerangkan, bahwa 
dalam tahun ini akan dimulai 
pembikinan Kota Satelliet untuk 
kota Semarang. Kota Satelliet 

Jatau kota tambahan itu akan di- 
buka didaerah jang letakrj3 da- 
pat ditjapai dengan kenuaraan 
betjak atau sepeda, dengan demi- 
kian akan dapat memudahkan 
dan melantjarkan hubungan anta 
ra masjarakat dikota baru itu de 
ngan masjarakat dalam kota 
Semarang. Dan tempat untuk 
kota satelliet itu, besar kemungki 
nannja akan dibuka didaerah Si- 
mongan, sebelah Barat Daja kota 
Semarang. Pelaksanaan pemba- 
ngunan kota baru itu akan dise- 
rahkan kevada fihak partikulir. 
Dalam hal ini Walikota belum 
dapat mendjelaskan fihak parti- 
kulir siapa jang akan menjelengga 
rakan. 
Sementara itu untuk mengatasi ke- 

sulitah air minum bagi penduduk, 
direntjanakan akan mengadakan pe- 
njaringan air Bandjirkanal, dan xa- 
lau mungkin akan dibikinkan suatu 
water-reservoir lagi jang airnja dida- 
pat dari Bandjirkanal tsb. ' Dalam 
hubungan ini, pada tgl. 21 April jl. 

telah ditindjau 
oleh beberapa 'insinjur dari Perantjis 
sebagai utusan dari DPU Pusat. Ba- 
gaimana hasil penindjauannja itu be- 

dan berapa 

beaja jang diperlukan untuk pemba- 
masih 

  
Asrama tentara di sekitar 
Stadion. . 

Dalam pada itu diperoleh ketera- 
Ingan, bahwa disekitar Stadion Smg. 
dalam waktu jang singkat - akan-di- 
dirikan beberapa buah asrama da- 
rurat untuk Tentara. Dengap demi- 
kian, maka gedung2 civil jang hing- 
ga kini masih ditempati olca fihak 

|ketentaraan: akan dapat dikosungkan 
dan gedung2 itu dapat diperguna- 
kan untuk keperluan Kantor2, dan 
lain2. : 

PEMERIKSAAN 2 PERWIRA 
BN. 423 DITUNDA. 

| Pengadilan "Tentara di Smg. pada 
"tgl. 21 April, g untuk ketiga kalinja 
telah melandjutkan. pemeriksaan atas 

diri dakwa Kapten M.M. dan Lets. 
Sd., kedua2nja dari Bn. 423 jang 
dituduh menggabungkan diri dengan 
gerombolan  D.L/T.LI. pada 
1950. Pada peperiksaan hari itu te- 

  
:lah didengar keterangannja beberapa 
saksi2, antaranja  Overste Sarbini, 

Kapt. Widodo, Letnan Muda Trisno 
Djumar, dan lain2. Sidang jang di 
mulai djam Il diachiri pada djam 
3 siang, dan karena masih mengang- 
gap perlu mendengarkan keterangan- 
nja beberapa orang saksi lagi, ma- 
ka pemeriksaan akan dilandjutkan 
pada tgl. 16 Djuni j.a.d. Pemeriksa- 
an pada hari itu mendapat perhati- 
an besar, diantaranja para siswa da- 

  
AI Kursus Penilik Kependjaraan, 

  

aa Pasar Djohar. Setiap hari banjak penduduk Kota Besar Semarang "menudju ke 

| antaranja jang berkundjung di Semarang datang 
melulu untuk belandja. Kalau dalam dunia perdagangan memang 

   

dagan 
| muslihat ini berdasarkan atas : 

Keterangan? jang didapat oleh 

muslihat tadi antaranja dapat ditu-| 
Iturkan sbb.: 

gar rak. | 

. IBie (Salatiga), ketua: Tan Poo Djwan 

th. 

  

   
    

dari luar kota 

barang dagangan dengan ma- 
tempatnja apabila kelaziman 

muslihat jang menurut paham 
g maupun hukum negara. Tipu 

erdjudian jang. seringkali diper- 

  

# 

BOLEH ADAKAN ARAK2-AN 
UTK. MERAJAKAN 1 MEI. 
Bagian Penerangan Kementeri- 

an Perburuhan mengabarkan, bah 
wa sidang kabinet jang berlang- 
sung tg. 21 April telah membitja- 
rakan usul “ Menteri Perburuhan 
untuk membolehkan orang meng 

|Gyang2 asing 

  

  

Pendaftaran | 
Orang'Asing 

Bulan Ini Djuga Dimulai 

DALAM SALAH satu pemb'- 
tjaraan dengan Kepala Djawatan 
Imigrasi Mr. Ardiwinata, diper- 
oleh keterangan bahwa persiapan 
serta perlengkapan untuk mulai 

| pendaftaran orang asing di Indo- 
nesia pada waktu ini telah selesa', 
dan dalam bulan April ini sudah 
,akan dapat mulai d'laksanakan. 

pendaftaran orang2 asing di Indone 
sia maka akan dapat dihilangkan se- 

gala kesulitan2 jang sering timbul 

ting lagi bahwa dengan pendaftaran 
orang asing itu dikemudian hari kita 
(masjarakat Indonesia) akan menge- 
tahui keadaan orang2 asing tsb., ti- 
dak seperti jang berlaku selama ini, 

itu mengetahui rakjat 
Indonesia, tetapi sebaliknja  rakjat 
Pa tidak mengetahui mereka. 
PJ) 2 : 1 

PENGURUS BARU P.P.S.T.M. 

Persatuan Peladjar Sekolah Teh- 
pik Menengah telah menjusun pengu: 
rus baru jang terdiri . dari: Ketua   |adakan arak-arakan guna meraja- 

kan 1 Mei dan usul2 itu telah 
| diterima oleh sidang kabinet. Ten | 
tang ketentuan2 lebih landiut me | 

| ngenai arak-arakan itu oleh pihak | 
instansi2 jang bersangkutan akan | 
dikeluarkan pengumuman. 

HATSIL2 PERLOMBAAN MO- 
BIL PRESTASI RIT DJATENG 

Untuk melengkapi hatsil2 perlom- 
baan mobil prestasi rit Djawa Ts- 
ngah jang diselenggarakan pada tgl. ' 
18 April 1954 gleh Panitia Perlomba 
an Mobil Jajasan Sanatorium Kepoli 
Sian Djateng selain “jang sudah di-' 
umumkan sbb.: 

Pemenang wanita: 1. nj. Scheep- 
maker, Djakarta, 2..nj. O.M. Andu, 
Semg. Pontiac 1951, nj. Oei Teng 
Tjoe, Semg. E.M.W., nj. M.£. Hage- 
naar Surabaja. Fiat 1100 E. Peme- 
nang Polisi..: 1. J. van Maanen, Dja 
karta, 2. Tamjis Kedu, 3. Bagus Mu 
dajadi, Kedu. Pemenang Jeep.: 1. Lts 
Amat Semg., 2. JLE.M. Matheron 
Djakarta, 3. A.F. Mehlbaum, Tjeri- 
bon. 4. R. Murty, Magelang, 5. Ba 
gus Mudajadi, Kedu. 

Klassement II: 1. Lo Khing Gie, 
Surabaja, 2. A.M. Panggabean. 3. 
F.F.G. Falois,.4. FPM Panggabean, 
5. The Biauw Ging, Semg. Klasse- 
ment IV : nj. Scheepmaker, Djakai- 
ta, 2. Suharto Jososudarno, Solo, 3. 
H. Meyers, Semg., 4. Liem See Han, 
Semg., 5. C.E.Monteiro, Djakarta. 
Klassement V': 1. Tan Thian Liep, 
Semg., 2. Oei King Tjwan, Semg., 5. 
Pudjono Sutrisno, Surabaja, 4. Kwik 
Thiam Wat, 5. Kho Tik Hiang Semg- 
|Klassement VII: 1. Jack Argoebi,, 
Semg., 2. Ir. N. J. Cramer, Bandung, 

  
Maar, Djakarta, 
Semg. 

pneka 
OLO 

— TANAH LONGSOR. 
Berita terlambat dari Bojo- 

lali mewartakan bahwa tg. 18/4 
jl. didukuh Gemawang  kaweda- 

| nan Ampel telah terdjadi tanah: 
longsor. 2 Orang jang sedang ber 
ada disitu terseret kebawah dan 
meninggal tertimbun tanah. Ta- 
nah tsb. terletak dilereng Gunung 
Merbabu dan kedua orang tsb. 
adalah petani jang biasanja mem- 
bikin arang kaju didaerah tsb. - 
MADRASAH MUALLIMIN/ 
MUALLIMAAT AL- IRSJAD: 
Oleh- pengurus Al-lrsjad Solo pa- 

da tahun peladjaran jang akan da- 
tang dikandung maksud akan mem 
buka: : 
Sekolah guru. (Madrasah Mualli- 

min/Muallimaat bertempat di gedunz 
sekolah: Batangan Solo. Jang: diteri 
ma jalah tammatan sekolah Rakiat 
VI tahun untuk bagia, Bawah: 

SALATIGA... 
KONPERENSI L.P.P,K.“ 

Pada tg. 13 s/d 17 April jl. di Sa 
latiga telah dilangsungkan konperen 
si LP.P,K. (Ikatan Perkumpulan Pe- 
muda Kristen) Djawa-Tengah " jang 
dikundjungi oleh & 100 wakil dari 
15 tempat. Disamping konperensi jg. 
diadakan di Geredja Kristen Djalan 
Kotapradja, djuga oleh para peserta 
diadakan .perlombaan “ping-pong, ja 
tur dan badminton (trilomba). 
Dalam konperensi telah diambil ke 

putusan untuk menerima baik rentja 
na anggaran dasar. I.P.P.K. bertu- 
djuan: a. Mempererat persatuan pe- 
muda Kristen di Djawa Tengah chu' 
susnja dan di Indonesia umumnja- 
b. Memperdalam keinsjafan tentang” 
kewadjiban pemuda Kristen terhadap 
Geredja dan Masjarakat. c. Melaksa 
nakan kewadjiban itu. : 

5. Go Oen Giox, 
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buah lentjana jang sama bagi seluruh 
anggauta. Dalam perlombaan meng 
adakan ontwerp-lentjana ini hadiah 
ke-1 djatuh pada Lie King Hier (Sa 
latiga), hadiah ke-2 pada Liem -Liong 
Tjoe (Jogja). Dalam pembentukan pe 
ngurussbaru telah terpilih: ds. Tan 
Ik Hay (Salatiga), penasehat: Lie Tik 

  
I(Solo) wakil-ketua: Tan Kwie Hwa 
| Salatiga), penulis I: Lie King Har 
(Salatiga), penulis Il: Tjoa- Kok Tie 
(Semarang), bendahara: Goei Kian 
Sing (Jogja), seksi madjalah: ds.Go 
Hian Sing (Solo) dan ds. Tan -Kiem 
Liong (Semarang), seksi ke-rochani- 
an: Liem Liong Tjoe (Jogja), seksi 
olah raga. 

Pada penutupan konperensi diada 
kan malam gembira bertempat dirua 
ngan S.R. Kristen Tiong Hwa, dalam 
mana pada para pemenang Trilomba 
diterimakan hadiah. Adapun peme- 
nang 1 jalah rombongan dari Solo, 
dan pemenang 2 rombongan dari Sa 
latiga. 3 

Sebagai diketahui LP.P.K. didiri- 
kan dalam bulan September 1953 di: 
Magelang. Kini dikandung maksud | 
untuk membentuk federasi jang le- 
bih besar dengan mengadjak perkum 

'tua I dan II: 

“Pameran itu 

3. Jap King Lok, Semg., 4. R. de. 

  

«sni di-Rembang. :- 

An 

HE 

  

   

   

Selandjutnja telah “ditetapkan  se-' 

Umum sdr. Sudarpono. Wak'! Ke: 
Poedjiono dan R. Ra- 

hadi. Penulis 
Rachmat dan Mudjiono I.B. Benda- 
hara I-dan HI: Loo Sien Hwat dan 
Boen' K'en Djiaw. Olahraga: H.Su- 
prodjo. Kesenian: Sarkiban  Krisoa- 
nu. Pendidikan: Soegiharto. Penera- 
ngan/Sosial: R. Macky To'at. Pel'n 
dung: Direktur STM Semarang I:. 
Bhe Kee Hay. Penasehat: Wakil Di 
rektur “STM. Soehardjo. 

PERINGATAN HARI KARTINI 
Pada Rebo malam jl bertempa: 

digedung Gris, Bodjong Smg. telah 
dilangsungkan peringatan Hari Kar- 

“tini jang mendapat kundjungan bs 
sar «dari kalangan wanita. Upatjari 
njanjian lagu Ibu Kartini 'diseleng- 
garakan oleh para peladjar 
SPK: Smg. - Kemudian riwajat dari 
Ibu Kartini diuraikan oleh ' Ketua 
Panitya Njonjah S. Witono. Achir- 
nja kata2 sambutan diberikan “oleh 

Gubernur - Djawa “Tengah, Wakil 
Panglima Div. Diponegoro Major 

Sudiarto, Walikota Semarang, Ketua | 
DPRDS KBS dan achrinja kata"sam 
butan dari wakil Konsulat. Wanita. 

Sebelum diadakan pertemuan tsb., 
telah diadakan pameran/pendjualan 
hasil pekerdjaan tangan jang di:kut' 
oleh 12 organisasi wanita di Smg. 

merupakan perloniba- 
an.” Menurut keputusan djuri per- 
lombaan tsb. dimenangkar oich: I. 
Organisasi Wanita ,.Widuri”. Il. Per 
satuan Wanita Kristen Indonesia 

III. Perwari, dan lain2 peserta men 
dapat hadiah2 hiburan. 

| Pada nanti tgl. 25 April akan di- 
Jakukan ziarah kemakam “Ibu Karti- 

#3    Pa Ran 

DJOKJA 
JAJASAN DR. SOETOMO. 

. Atas inisiatief Komissaris ,,Pa- 
rindra” wilajah Djawa Tengah 
pada tgl. 15/4 jl. bertempat di 
Dj. Sajidan “no 11. Jogiskarta, 
telah dilangsungkan rapat pendi- 
rian Jajasan ,,Dr. SOETOMO” 
jang bertudjuan mendirikan  ge- 
dung jang memuat — 500 orang 
untuk penampungan. 

Biaja jang diperlukan sebesar 
Rp: 5.000.900.— (Lima djuta Ru 
piahh dan diharapkan dalam 
Oangka 2 tahun maksud tersebut 
sudah dapat dilaksanakan. 

. Perletakan batu pertama diren 
tjanakan pada tgl. 30 Mei 1954. 
tepat pada 2 windu'wafatnja Ba- 
pak Dr. Soetomo. eta 
“ Jajasan “tsb. diketuai. oleh sdr. 

  

Jusuf Mustapha. 

MAGELANG 
PERAJAAN HARI PASKAH” 

! 

  

»|.KE II DI BOROBUDUR. 

  

“Lebih kurang 3000 pemuda Kristen 
dari pelbagai suku bangsa wilajah 
propinsi Djawa Tengah pada hari Pas 
kah ke-2 tanggal 19 April telah ber 
kumpul ditjandi Borobudur, Mage- 
lang, dengan maksud mempererat hu 
(bungan pemuda Kristen dari pelba- 
“gai lapisan dan golongan.  Meraja- 
kan hari Paskah ke-2 dengan upatja 

-ra “ditjandi Borobudur itu, dalam se 
|djarah Pemuda Kristen baru perta- 
nta “kali. Hadir dalam upatjara itu 

jantara lain, Drs. Ds. S.P. Purbowijo 
|g0. dari Jogja dan Ds. Pak Pahan | 
.pendeta dari Bandung.. Perajaan tsb. 
| diselenggarakan oleh. sebuah panitia 
jang terdiri atas organisasi2 Pemuda 
“Kristen di Jogia, dibawah pimpinar 
| Susilo selaku Ketua. 

PEKALONGN 
PILEM PENERANGAN. 

IL. Mulai . tgl. 19 hingga tgl. 24 
April, Djapen Kota Pekalongan 
| mengadakan pertundjukan pilem 
| di 6-desa dalam wilajah Kota Be- 
| sar. Pekalongan. Desa2 jang akan 
idikundjungi oleh mobiel Unit ia- 
lah, -Kebulen, Nojontaan, Medo- 

"NO, . .Krapjak-kidul, — Keputran 
4 (Alun2) dan Klego. Adapun pi- ! 
lemnja jaitu dari Rakjat untuk 
Rakjat, pemilihan.umum dan ge- 
lora Indonesia No. 135 — 139, 

Menurut Mr. Ardiwinata, dengan: 

Walam masalah orang asing di Indo- | 
nesia. Dan suatu soal jang lebih pen- 

I dan II» R. Moch.| 

dar. 

“06.35 Kesenian 

- lepas 

an ke Indonesia. ia 

— Sekali: Usaha 
“Tan Ling Djie 

Mengenai berita dalam .,Suara' 
Merdeka” tg. 20 April jl. tentang 

| Tan Ling Djie akan mendirikan 

rtai baru, didalamnja disebut- 
an bahwa Tan Ling Djie dipe- 

tjat dari keanggautaan P.K.I. Da 
lam hubungan ini sekretariat 
Provcom PKI | Djawa Tengah 
'mendielaskan bahwa Tan Ling 
Djie hanja dipetjat dari CC PKI, 
bukannja dipetjat dari keanggota 
an PK. Han 

Pemetjatan dari CC PKI itu di 
ambil dalam sidang pleno CC bin 
“Oktober '53 dan konggres PKI 

bulan Maret '54 - membenarkan 
keputusan sidang pleno tersebut. 

Selandjutnja Sekr. Provcom P. 
K.I. Djawa Tengah menjatakan 

  

tentang niat Tan Ling Djie her- 
dak mendirikan partai baru. 

  

  

PLENO DPRDS KAB. 
SEMARANG. 

Paada- tgl. 27 April 1954, bertem 
pat dipendopo Kabupaten Semarang. 
dimulai djam 10 pagi akan diadakan 
sidang pleno DPRDS Kab. Semarang 
dengan atjara all. peraturan daerah 
tentang padjak tontonan (olahraga) 
perubahan peraturan daerah tentang 
pemungutan padjak kendaraan tidak 

| bermotor dis. 

SIDANG 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 24 April 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.40 

Kwintet Harry: 07.15 Orkes: Russ 
Morgan: 07.30 Rajuan Pertja, 12.05 
Hid. Empat Sekawan: 12.30 Seruan 
Maluku: 12.45 Musik Kulintang: 

13.15 Abdulgani dan Rumtani, 13.40 
Konsert siang: 17.05 Taman Kusu- 
ma: 17.40 Krontjong Aseli: 18.00 
Obrolan pak Patrol: 18.15 Orkes 
Xavier Cugat, 18.45 Irama Trio, 
19.15 Siaran Penerangan: 19.30 Or- 
kes Studio Djakarta: 20.30 Kleneng- 
an Patalon: 21.15 Wajang Kulit 'se- 

  

(landjutan)j, 05.00 Tutup. 
Surakarta, 24 April 1954: 
'Djam 06.03 Evelyn Knight: 06.45 

Ruangan gerak badan: 07.45 Orches 
tra Mascotte: 07.15' Suara ' Hartini 
dan Sajektis 07.45 Irama gembira: 
12.03 Siang meraju: 12.45 Kleneng- 
an gadon, 13.45 Klenengan gadon 
(landjutan): 17.05 Dunia kanak?: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Sendja gembira: 18.15 Seni Karawi- 

tan: 19.15 Contact dengan Pende- 
ngar: 19.30 Lagu2. Tionghoa Aseli: 
20.30 Bingkisan Penjiar, 21.20 Ge- 
ma Malam, . 22.15 Gema Malam 
(landjutan), 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 24 April 1954: 

Djam 06.10 Bunga Rampai Barat: 
Minahasa, “— 07.15 

07.30 Musik 

  
O.K. Puspa Kemala: 

ringan: 
mari: 12.30 Mari dan Malaya: 13.10 

Konsert siang, 13:40 Hid. untuk Me 
lelah: 17.00 Sore meriah: 

17.40 Saju Meraju: 18.05 Hiburan 
malam Minggu: ' 19.15 Bingkisan 
malam Minggu: 19.40 - Krontjong 
dan Stambul: 20.15 Kelana Runba 
Raja: 21.15 Dagelan Mataram, 22.10: 
Dagelan Mataram (landjutan), 23.30 
Tutup. 

Santet KAA RAaaaS Aa 

HARGA MAS. 
Semarang: 2Z April. 
24 karat: djual Rp. 39,25 

Beli aa Iela 
22 karat: djual 3 36,—, 

Beli » 34,5 
Djakarta, 21 April '54: 

24 karat : djual ... Rp. 38,75 | 
22 karat: djual ... Rp. 38,25 

Surabaja, 21 April '54: . 
24 karat: nom. ... Rp. 38,50 

London, 21 April '54: 
Harga emas internasiong! jang 
ditjatat di London hari ini dlm. 
hitungan dollar Amerika. 

sasa 35.20 
2373 

PURWOREDJO. 

|. Beirut, tiap ounce 
| Bangkok, tiap ounce 

    

y : a 

| ANGIN MENGAMUK. 
Pada. « tgl, 16. menghadap 17 

! April jl. dari djam 19.00 hingga 
djam 20.00 angin badai jang di- 
sertai hudjan “tebat' telah “menga- 
“muk didalam dan luar kota Pur- 
. woredjo. Dalam . kota. sadja 20 
ipohon asam/mahoni tlh tumbang 
sehingga kawat2 listrik dan tilpon 

“dengan tiang2-nja berantakan di 
. djalan2. : 
| Kerusakan- rumah- tidak sedikit 
djumlahnja karena tertimpa po- 
hon2 jang rebah dan' kentjangnja 
angin, : 

  

Dompet Merapi 
Djumlah derma tgl. 20-4-1954 jang di- 

TE IERA LO UATA WRErAOKA TU be AA Rp. 166.139,09 
Penerimaan baru : 
Panitya Sewindu Persit Garnz.. Sema- 

PAT, Dn mana ana PE ami han BNN Rp. 780,— 
Br 448 Rol, Td di GEN ea th an JOO, 
Inspeksi S.R./Pegawai/Guru/Murid 

Wil. Insp. S.R. Kab./Kota Besar Pe- 
Ka Nan naa mL MN Oren 3 1.000,— j 

P.G.RI. Ranting Kentjong Djember 424,65 2.704,65 
    pulan2 jang terdapat di Djawa Ba- 

rat dan Djawa Timur, 

71 

  Djumlah : Rp. 168.843,74 

kepada kita belum tahu menahu | 

malam suntuk: 22.20 Wajang Kulitf” 
1 Feiiinjar 

Untuk mengetahui “ bagaimana 
benda2 kebudajaan dan doku- 
men2 bersedjarah itu jang diang- 
kut keluar negeri, antara lain da- 
pat kita batja buku karangan C, 
J.C. Reuvens anggauta Ned. Insti 
tuut voor Wetenschappen dan ma 
haguru Juar biasa dalam ilmu ar- 
cheologie pada Sekolah. Tinggi 
di Leiden, jang berkepala ”Ver- 
handeling over'3 grote steenen 
beelden in de jare 1819 uit Java 
aaar de Nederlanden gezonden”. 
Dikatakan dalam buku tsb. bah- 
wa pada-tahun 1820 3 patung da 
ri Djawa 'telah“datang dinegeri 
Belanda. Anehnja, dalam buku 
ini disebutkan bahwa sebelum pa 
tung itu dikirimkan, adalah men- 
djadi. milik seorang Gubernur di 
Djawa Timur jang bernama W. 
Engelhardt. 

Setiba patung tersebut dinegeri 
Belanda, maka  dipergunakanlah 
sebagai:bahan penjelidikan. me- 
ngenai seluk-beluk keagamaan dan 

  

-ADI BUDDHA 

Artja: jang sangat berharga jang kin' 
masih ditangan Belanda. 

kemasjarakatan di - Indonesia. 
Korps mahaguru disusun. Selain 
tiga patung jang pertama kali itu, 
kemudian menjusul 40 patung la- 
innja: lagi. 

Sudah-barang tentu, tidak ha- 
tung jang diangkat keluar 

negeri. Melainkan pemerintah Be 
Tanda mengangkut djuga daun Ion 
tar.jang tertulis, diantaranja &dou- 
tar jang berisi tjatatan tentang Ne 
garakertagama (ini diambil dari 
puri. Tjakranegara di Lombok). 

Rahasia dibawah induk 
Stupa Borobudur. 

Djika sedjak tahun 1820 dan ta- 
hun2. berikatnja di negeri Belanda: 
sudah dimulai penjelidikan benda? 
bersedjarah dari Indonesia, maka se: 
benarnja hal itu adalah kelandjutan 
daripada penjelidikan benda2 berse-   

12.05 Terkenal dan di ge-! 

: istiwa jg sangat menjedihkan. Jakn, | 
“merupakan rahasia jg masih diliputi 

0 .. 
"Tap tertulis. 

“ diri telah mengambil benda dari ba 

  Semarang, 22 - 4 - 1954. 

8 

Ki: K 5. ' 
Na Aa SN ha Dea GA ah si na Wi Dah Ilia WN bkn Di 

djarah jg didjalankan oleh Inggris 

(ketika menduduki Djawa) pada ta- 
.-hun 1812—1816 Masehi. 

Demikianlah, pada tahun 1823. 
tjandi Borobudur harus mengalami 
pengorbanan diangkutnja dua buah 
kepala artja Buddha dan 3 ouzh ta- 
ngan artja Buddha jg dikirimkan.ke 
negerj: :Belanda “oleh “Reinwardt. 
(Barang? inipun sekarang masih ter 
dapat di s'” Ryks Etnographis Mu- 
seum). 

Kemudian terdjadi lagi suatu. per 

kabut rahasia hingga waktu ini. Pa 
da tahun 1842 Masehi Residen Ke- 
du Hartmany. mentjoba melaku 
kan penjelidikan. terhadap. beberapa 
patung, antaranja ' membongkar. in- 
duk stupa tjandi Borobudur. Tetapi 

hingga, selesai  penjelidikannja itu, 
Hartmann tidak memberikan  lapo- 

Penggalian tanah dibawah induk 
stupa tjandi' Borobudur jg laporan- 
nja tidak ditulis itu menjebabkan ke 
ragu2an. Seorang ' temannja ' Hart- 

|mann' bernama Friedercih  menyata- 
'kan bahwa didalam induk stupa itu 
diketemukan sebuah patung ketjil 

.ig ciwaistis (dari faham giwa) dan 

'beberapa benda jg berbentuk uang. 
IDikatakan bahwa benda 'ini adalah 
terbikin dari emas. 

Selain itu ada lagi suatu hal jg 
sangay menarik perhatian, ialah pa- 

(da waktu penggalian stupa itu di la 
kukan, maka Residen Hartmanw ser 

“wah. induk  stupa jg Kemudian “di 
bungkus dengan saputangan dan ke: 
tika Hartmann kembali “ke Mage-|" 
lang, “benda itu “didjindjingnja “sen- 
diri. Ada lagi lain keterangan jg me 
njatakan bahwa Bupati ' Magelang 
(namanja tidak diketahui) atas 'perin 
tah Residen- Hartmann: telah" mema 
sukkan suatu artja batu didalam in- 
duk stupa. CN 

Oleh: As Sujudi 
TIDAK SEDIKIT DJUMLA HNJA benda2 kebudajaan dan dokumen2 bersedjarah dari: Indo- 

nesia jang sekarang ini berada diluar tanah air. Sebagaimana pernah diberitakan, di museum Vcor 
Volkenkunde di Leiden (Nederla nd) terdapat patung Prajnavarami ta, jakni sebuah patung jang mem 
punjai mutu hasil kesenian jang tinggi dan patung itu adalah perwudjudan dari Ibu Adi Buddha ig 

| berdarmachamudra (ini nama tec hnis dari gerak tangan bersemad hi). Selain patung itu, masih ba- 
njak lagi, baik jang terdapat dinegeri Belanda maupun dilain2 negeri. Oleh karena soai2 ini tidak 
bisa dibiarkan, jang djustru Indonesia. sendiri memerlukannja, maka baru2 ini oleh Pemerintah Re- 
ublik Indonesia sudah dimulai m emadjukan tuntutan mengenai: be 

  

Artja-artja Indonesia Jang Diang:- 
2. kut Ke Luar Negeri 

Rahasia Dibawah Induk Stupa Borobudur—Apa Jang 
Dibawa Oleh Residen Hartmann?—Sebuah Artja 

. Masih ,,Mandi” Dilautan S emarang 

uda2 kebudajaan, agar dikembali- 

  

.. BULUTANGKIS. 
Minggu pagi jl. dilapangan Thung 

Lih dilangsungkan pertandingas Bu- 
dan lutangkis “antara PB Tjakra 
43 Thung Lih jg kesudahannja 

buntuk Tjakra. 

KEDJUARAAN BASKETIBALL, 
“-KARES. SEMARANG. 

:Kesudahan . pertandingan basket- 
ball untuk merebut kedjuaraan 
Kares. ' Semarang jg dilangsungkan 
tgl. 16 s/d“19 April di Semarang 
sbb.: tgl. 16” CHLCTH Smg. —- 
CHTH/TNH Ambarawa 81—4: Pu 
Hua.LCT Purwodadi — Pers. Bask, 
Weleri 35—19: “tgl. 17: CHTH/ 
TNH Ambarawa — Pers. Bask. We- 
teri 20—16” tgl. 18: "CHLCTH Sms. 
2 Pers. Bask. Salatira 65—25 dzn 
bag. wanita 35—19: Pu Hua LCT 
Purwodadi' — Pers. Btesk. Salatiga 
23240: tgl. 19: CHLCTH Smg. — 
Pu Hua LCT “Purwodadi 67-40. 
Dengan kesudahan tsb. diatas, ma- 
ka CHLCTH Smg. bag. -laki2 mau- 

pun wanita mendjadi L 
djuara II djatuh pada Pers. I 

kait Salatiga. 

     

BULUTANGKIS SOLO — 
SURABAJA. 

Pada hari Sabtu dan Minggu jbL., 

bertempat dilapangan Bulutangkis, 
Keparen Tjojudan Solo -dilangsun: 

kan pertandingan Bulutangkis antara 
perkumpulan Pheng You Solo dan 
Shoang She dan TNH Surabaja. Ada 
pun hasil2nja sbb.: 

Tgl. 17-4 Pheng You bg. AB — 

Shoang She 6 — 1 untuk Pheng You: 
tgl. 18-4: Pheng You bag” B — TN 
bag. B2 — 9 utk TNH: Pheng You 
A — TNH A2 —12 utk TNH. Dua 
buah piala jang diberikan oleh Toke 
Mas Siang Djoe Tjojudan dan Peru 

sahaan Batik Poehoen Sawo masing2 
diterima oleh Pheng You dan TNH 
Surabaja. 

   

     

BULUTANGKIS DI KUDUS 

Pada hari Minggu jl., atas unda- 
ngan, PB ,,Blue Star” B Kudus te- 
lah berhadapan dengan. PB ,,Sema- 
ngat” Tandjung jang berkesudahan 
I1—0 untuk. kemenangan: Blue: Star. 

BULUTANGKIS. 
Pertandingan Bulutangkis antara 

POM dan PERSADAR jang dilang- 
sungkan tgl. 13-4 di Semarang ber- 
ichir 5—4 utk... kemenangan POM, 

ROMBONGAN INDONESIA 
DAN DJEPANG  TIBA DI 

MANILA. 

74 Orang atlit dan officials untuk 
Asian Games Selasa malam telah ti 
ba di Manila dalam 3 rombongan, de 
mikian AFP kabarkan dari Manila. 
Rombongan ke-2 dari Djepang dipirx 
pin oleh Kitaro Abe, wakil dari Ga 

bungan Renang Amatir Internasional 
dan Ichiro Hatta wakil dari Federa 
si: Gulat Amatir Internasional. Da- 
lam rombongan Djepang termasuk 
10 orang djago gulat, 10 orang ang 
gauta staf delegasi dan 9 officials, 
20 wartawan sport. 

Delegasi Indonesia, jg. datang de- 
ngan GIA, terdiri dari 19 orang atlit 
dan. official. Demikian pula telah ti 
ba 6 orang officials dari Korea. 

4 

menjatakan kepada Pemerintah 
Belanda bahwa dia ingin memba- 
wa sebuah artja dari Borobudur. 
Perundingan2 jang dilakukan, 
achirnja tidak hanja sebuah artja 
jang didapat. Melainkan 8 (batja: 
delapan) tjikar artja jang di- 
angkut dari Borobudur.  Renda2 
itu ialah: 5 artja Buddha, 2 artja 

Singa, 1 artja reksasa, beberapa 
enige ornamenten, 5 batu jang 
melukiskan Prambanan dan Si- 
ngasari. 5 

Akan tetapi benda2 itu tidak se 
muanja bisa dibawa ke Siam. Di- 
antaranja, dari 5 buah artja Bud- 
dha, sebuah diantaranja telah ter- 
Pn di pantai laut Semarang 
ketika patung tsb hendak diang- 
kut kekapal. “Dan hingga seka- 
rang patung Buddha itu masih 
”mandi” dilaut Semarang, Akan 
tetapi benda2 jang lain hingga se 
karang ini masih terdapat didekat 
Kraton disebelah kiri sungai su- 
ngai Menam dekat tempat kra- 
mat Wat Pra Koo (Siam). 

Menjulitkan  penjelidikan 

(Diantara benda2 jg diangkut ke 
Siam, ada lagi jg akibatnja hingga 
sekarang menjulitkan penjelidikan 
sedjarah. Beberapa ornament2 jg be 
rupa batu2 tertulis dan bergambar, 
mula2 kelihatannja tidak berarti. Te   Soal2 inilah “sebenarnja" ig meru 

pakan suatu. kabut...rahasia.-.Benda2 
apakah jg sebenarnja diambil oleh 
residen  Hartmann? Dan dimanakah 
benda. itu sekarang? Adapun menge 
nat artja batu jg disebut2 telah di 
masukkan dalam induk" stupa oleh 
Bupati Magelang tu, sekarang ini 

masik8idapat dilihat. Tidak lagi be- 
rada dibawah stupa. Melainkan su- 
dah, ditempatkan dibawah pohon ke 
nari. Barang siapa mengundjungi 
Borobudur akan “dapat mengetahui 
"dimana letak artja ,,selundupan” itu 
pada waktu ini, djika barang sedje- 
nak suka menanjakan kepada peng- 
antar penundjuk djalan. 

Radja Siam Chulalong- 
kon mengambil artja2. 

Ketika Radja Siam Chulatong- 
kon (tahun 1896 Masehi) datang 

tapi sekarang ternjata, bahwa dgn. 
tiadanja barang2 itu berakibat sulit- 
nja penjelidikan barang2 purbakala 
ig sebenarnja masih banjak: terda- 
pat di Indonesia. 
Hingga sekarang, usaha Pemerin- 

tah Indonesia untuk mengambil kem 
bali benda2 itu masih dalam taraf 
permulaan. Djika soalnja dapat ber 

hasil, nistjaja tidak sedikit artinya 
bagi penjelidikan sedjarah Indonesia 
sendiri. Sekarang ini kita hanja me- 
lihat garis besarnja, bahwa tjandi2 18 terletak di Indonesia, kebanjakan 
melukiskan pendirian kalangan Bud- 
dha dan Hindu. Kedua aliran jg di 
lukiskan mempunjai. toleransi (sifat 
kesabaran satu terhadap -lainnja) da 
lam melakukan kewadjibannja. Le- 
tak berdekatan antara pendirian 
Buddha dan Hindhu, sikar ditjari 
persamaannja dilain2 negara. Ada- 
kah itu menundjukkan sedjak dutu, di Indonesia mendjadi tamunja bahwa bangsa Indonesi iliki 

pemerintah Hindia Belanda, telah toleransi? Nan PN 

kd tadi G5 Gek Ol ban tihala au Mau Bp San Jan Sana DS Ah Una ek Ta Aa ak kap. 
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      Pangeran "Charles kelihatan: 
pada adiknja prinses. Anne   

   
    
   

  

an berdju eka akan berd jumpa dengan 
gaimana diketahui pada waktu ini 

  
:     

   

  

“I k 

keluarga India jang akan menetap disana dalam waktu 

| ra2 20,000 

maka akan diusahakap untuk meng- 

  

x 

# 

((Noraka-Junia Jg Malih 
| Djadi Sorga Pertanian | 
(Dulu Pulau Apdaman Hanja Baik Sbg| 

( (Pulau Buangan Orang2 Hukuman—Se-| 
karang India Menjediakan Djutaan Ru. 

|. pee Utk Mendjadikannja Tanah | 

—. Transmigrasi Jg Subur | Maka Dae Ona Sari bedak 

ngan ini terkenal sebagai pulau hantu” India jang ditakuti, wak: 
tu ini memberikan harapa aantuk penghidupan baru bagi ratusan . 

    

Atas usaha pemerintah maka lebih kurang 4,000 keluarga tani (ki- 
diiwa) ig berasal dari seluruh India akan ditempatkan di 

kepulauan Andaman dalam djangka waktu lima tahun. Lebih ku- 
rang 20,000 bahu hutan telah dibersihkan untuK' keperluan trans- . 
migran itu. India telah menjedia kan 209.000.060 rupee untuk ke- 

sa. |perluan pembangunan bekas tanah tempat pembuangan itu. 

'Tahun jang lampau 'serombo 
ngan ahli anthropologi India meng 
organisir suatu ekspedisi keudik 

. Menurut rentjana pemerintah . itu, , 

eksploitir hutan “rimba kepulauan 

i pada saat pelaka- . 

Bs ali 

| — Silang-Maut|/Asap Bom .H 
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C 

KI 

    

Pasukan2? P erantjisf Diangkut Melalui 

»Djembatan Udara Dari Perantjis 
Dan Afrika Utara Ke Indo-China 

MENTERI PERTAHANAN ALS. Charles  T. Wilson dalam 
konperensi pers di Washington pada hari Rebo mengumumkan bah- 
wae,atas permintaan pemerintah Perantjis angkatan udara A.S. me- 

Perantj's, jang tertentu, ke Indo 
utk. pengangkutan kesatuan2 Uni 

'dan kesengsaraan bagi banjak umat 

|pembunuh2 dan kaum pemberontax, | 

|kumannja dalam hutan ig panas: te- 

Andaman jg masih belum diusik. Pa 
da waktu.itu tidak sedikit perusaha- 
an2 penggergadjian jg telah mulai 
bekerdja dan disamping itu masih 
banjak. pula perusahaan baru jg: 
akan didirikan dimasa datang. 

| Kepulauan Andaman, jg terdiri 
dari 200 buah pulau diteluk Beng- 
gala, sampai pada waktu belaka- 
ngan merupakan suatu daerah gaib 

manusia. Tea : E 
“Hampir satu 'abad lamanja pulau? 

itu mendjadi. tempat pembuangan 

dan pendjahat2 jg mendjalankan hu 

rik dan-dikutuki oleh njamuk mala 
ria. Sampai tahun 1858 kepulauan 
Andaman tidak berbeda dengan pu 

hutan2 itu untuk mengadakan hu 
bungan dengan puak2 tersebut. 
Mereka - berhasil mengadakan hu 

dengan puak Onges, tapi selama 
dalam  perdjalanan rombongan 
ahli itu diawal oleh svaty: pasu 
kan bersendjata. : 
Penduduk kepulauan Andaman ha 

nja sedikit mempunjai kesukaan di 
tempat kediamannja jang pahit itu. 
Suatu, pertjobaan merebut kekuasaan 
jang dilakukan oleh bangsa asing se 

duki pulau2 itu dimasa Perang Du 
nia II masih dipandang oleh banjak 
penduduknja sebagai pengalaman jg 
paling djitu selama hidupnja. 

Beberapa or?ng penduduk 'asing, js 

. 2 ya aha “kh Tg Ye 
at 

Pnapong aw Hg Kasar wang APAKAH PEMAKAIAN BOM ZAT-AIR akan dilarang ? Atau masih perlukah pihak sekutu Barat meneruskan usaha memper- 
baiki mutunja berhubung dengan anggapan mereka bahwa bahaja Rusia mungkin fidak akan berhenti mentbikin sendjata ini hal ma- 
na bila perang sampai petjah bisa berarti berachirnja peradaban dalam tingkat jang kita kenal sekarang ? Inilah. sebuah pertanjaan jg 
menimbulkan kegelisahan dikalangan rakjat Inggris pada waktu ini. Dan dari kabar2 jang diterima dari Amerika Serikat dan benua 
Eropah, masaalah itu djuga menimbulkan ketjemasan pada rakjatn ja. 

belum: balatentara Djepang mendu-l. 

'nja dari hasil pengembaraan 

nerangkan bahwa pesawat2 A.S. sesudah menurunkan kesatuan2 
Uni Perantjis itu di lapangan2 terbang, jang terletak diluar zone per- 
tempuran, kemudian akan kembali ke pangkalan2nja masing2. 

la djuga mengatakan, bahwa ban- lasa j.b:l. “telah mulai mengadakan | 
tuan angkatan udara A.S. ini adalah ,djembatan udara” untuk mengang- 
sesuai dengan politik, jang kini di- kut pasukan2 Uni Perantjis dari Pe- 
lakukan oleh A.S., dan sesuai - de- rantjis ke Indotjina.  Diterangkan 
ngan program bantuan militer A-S. bahwa dari lapangan terbang Orley, 
Wilson menegaskan, bahwa .. tinda- jang terletak didekat Paris akan di. 
kan ini tak merupakan langkah Jagi angkut dengan pesawat2 C-124 ,Glo 
ke tjampur tangan A.S. setjara lang- bemaster” sedjumlah pasukan? Uni 
sung dalam perang Indotjina. Ia tak Perantjis ke Indotjina, jang berarti 
bersedia mendrelaskan. berapa lama menempuh djarak terbang 8.500 mil. 
sdiembatan udara” itu akan diada- Menurut pngumuman ini pesawat2 
kan. f . tsb. sesudah menurunkan muatannja 

j . di.lapangan? terbang, “jang terletak 
Atas pertanjaan Wilson kemudian diluar zone pertempuran di Indotfji- 

mengatakan, bahwa tak ada rentjana Na, kemudian.akan kembali ke pang- 
untuk segera mengirim pasukan-pa- kalan2nja di.A.S. Dari djuru bitjara 
sukan A.S. ke Indotjina. Ia djuga kementerian urusan negara2 anggo- 
mengemukakan, bhw. djumiah ahli2 ta Uni Perantjis. di Indotjina dalam 
tehnik militer A. S. di  Indotjina Pada itu didapat keterangan bahwa 
mungkin. akan diperbesar. Menurut Pasukan2 Uni. Perantjis jang diang- 
Wilson program bantuan militer A. kut oleh pesawat2 pengangkut rak- 
S. tak menentukan djumlah ahli2.sasa .,Globemaster” itu “ialah Ko- 
tehnik itu, jang akan dikirim ke In- mando ke-7 dari bataljon Tentara doribia Ia . Pajung Perantjis-jang terdiri atas 
Sementara itu diumumkan di Wies 600 sampai 800. orang dan jang 

baden (Djerman) bahwa angkatan hingga kini ditempatkan di @uimper 
udara A.S. di Eropa pada hari Sz- (Perantjis Barat). Era 4 

maan came sm : Seorang - djuru bitjara. angkatan 
, 2 3 , udara A.S. di Wiesbaden dalam pa- 

— Rundingan 
Aa aa Ata Afrika Utara pada “hari Selasa yah — Perdamaian 
NE ak “5 ALS. kesatuan2 Uni Perantjis “ke 
Perantjis-Ho Maria: Tetapi djumlah- kesatuan? 
Eng 2 : ri. Uni Perantjis jang telah diangkut kapat Mnnhat tidak resmi Mnet 'dari Afrika- Utara- itu tak 'begita"te- 

a Ser ikat shecar Viet. Sar dan kemungkinan ketjil. bahwa 
menurut seorang mpenibesar Viet-” engangkutan dari- Afrika “ Utara ma “Dag, Dung ea NjA akan dilandrutkan, demikian djiru 
(V : ae sam Hem “6 “Aom Ditjara.  Pembesar2 angkatai udara ngan antara seorang 1 dari 
Perantjis dan Presiden Ho 

  

  

Chi AS. di Wiesbaden sementara itu tak 
” « anal "md jpersedia mengumumkan berapa ba- Minh, diatas sebuah kapai Induk riak pestwat PS Mg Be Pen ban »Globemaster” janp 

Perantj:s, seterusnja dapat diwar- kini digunakan dalam ,,djembutan 
takan bahwa penjiar berita tadi gara” tsb, : 
adalah Jim Robinson, korespondenj - 

: an “Amerika! Pesawat ,,Giobemaster” pandjang- 

Nan : ge "5 Ipenumpang bertingkat 2 dan dapat 
.00 Imengangkut 200 orang serdadu, leng 

kap dengan perlengkapannja untuk Berita - jang dikirimkan Robinson bertempur. (Antara). 
dari Tokyo tadi mengatakan, bahwa | 
dari- pembesar2. Vietnam: . Bao. Dai 
lain2nja ia mendapat. keterangan, 
bahwa 2 bulan j.l. menteri pertaha- 
nan Perantjis Ren&-Pleven telah 
mengadakan perundingan perdamai- 
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, Keliling Eropah 

an dengan fihak Ho Chi Minh. | Sbg. Peladjaran 4 
Dikatakasinja behwa Mesut am” Iu - Bumi 

ber2 tadi, Pleven telah mengusulkan | - f 

supaja. Ho Chi, Minh didjadikan wal ' RIBUAN ANAK2 di London 
kil presiden, sedangkan presidennja | gkan mendapatkan kesempatan is- 
ialah Bao Dai. Dari Wash: ngton di|timewa pada liburan musim pa- 

wartakan, bahwa  djurubitjara ke:| nas jang akan datang dengan me- 
menterian luar negeri Amerika Scri-i ngelilingi Eropa untuk maksud 
kat telah membantah kabar? tsb. ta-| memperdalam peladjarannja ten- 
di, dan dikatakannja bahwa' kabar2| tang ilmu bumi. Usaha itu dise- 

lenggarakan oleh organisasi2 ke- itu tiada beralasan. 
Djuga pemerintah Perantjis djikan di London jang menda- 

2). |patkan bantuan dari Dewan Ko- 
| tapradja. 

bantah -kabar2 tadi. (Ant 

2 : 1 1 ki 3 -' Ehi Tempat2 jang akan ditudju ialah 
P atungBudha Dari | :eisia, Perantjis, Italia, '” Denmark, 

, “|Austria dan Swiss. Pengusaha2 trip 
Perhimpunan 3 Ike Eropa tersebut dalam suratnja 

      

    

    

   
    

      

    
      

'k.gus liang ditudjukan kepada instansi2 pen 
Mababodhi “0 Iilidikan di negara2 tersebut dirias, 
Oi menjatakan bahwa Inggris djuga 

  

   

  

    

  

n Ibersedia menerima peladjar2 dari 
luar negeri jang hendak berlibur mu- 
sim panas diseluruh Inggeris. 

MENURUT REUTER: dari € 
cutta belum lama berselang Perhim- 
punan Mahabodhi telah. mengirim- 
kan. sebuah patung keramat. dari | 
Buddha ke Djepang- Patung2 ierse- 
but baru2 “ini diketahuikan di Pipra- 

  

  

    
     

wastupa dekat Lumbini. 

Patung itu diantarkan se, 
Walikota Calcutta Mr. 'Nath 
Makerdja bersama-sama dengan Se-| PEMERINTAH Daerah Bagi- 
kretaris | Perhimpunan  Mahabodhi|an Saurasthra (India) telah me- 
jang maksud kedatangannja — dingo| rentjanakan pembikinan monu- 
untuk menghadliri Konperensi Pel men alam untuk singa di hutan 
damaian jang diselenggarakan untuk | Gir dekat Hunagadh. Hutan terse 
Kaum Agama Buddha jang berlang-| but adalah satu2nja di Asia ini, 
sung di Diepang mulai permulani ana masih terdapat singa2 ig. 
April dan djuga untuk mengundju- galak. Heat 
ngi Pesta' Pagoda 

  Singa India 

    

   

     

      

  

        
     

Pemerintah Pusat India djuga 

Hlau2 jg terletak ditengah-tengah sa- | mengetahui bahwa kekuasaan Ir 
|mudera buas, jg hanja didiami oleh |gris akan lenjap, rupanis memutus: 

“| ganas. 

Ing- 

kan untuk menggantikannja. Menu- 
'rut laporan2 resmi semua pen'uduk 
bangsa India disekitar tempat itu te 
lah ditembak mati dan kemudian se 

bangsa jg tidak: beradab jg sangat 

“ida itu mengumumkan bahwa. dari kembali kekampungnja di Uttar Pra 

telah djuga “diangkut oleh pesawgt2 merasa bahwa keadaan di. India le 

(Monumen 
Utk! 

|. Penduduknja jang pertama jg. 
| boleh dikata ,,beradab” ialah 200 
orang ' pemberontak nasionalis 
bangsa India terhadap kekuasaan 
Inggeris, jang diangkut kesana 
oleh Dr. JP. Walker ditahun 
1858, untuk mendjalankan huku- 
man selama hidup. 

Dalam djangka waktu tiga bu- 
lan setelah mereka mendarat, ma 
ka telah disusulkan oleh Inggeris 
orang2 hukuman berat jang di- 
buang kesana. Pada achir tahun 
berikutnja — kepulauan Andaman 
telah diisi oleh kira2 8,873 orang 
buangan. : 

. Usaha pertanian pertama jang 
dilakukan dipulau itu dikerdjakan 
oleh orang hukuman. Tapi ma- 
sjarakatnja pada umumnja patuh 
menaati peraturan tata tertjb dan 
boleh dikata lebih makmur dari 
-saudara2nja jang hidup didaratan 

kIndia. Pe 
Hukuman boleh bawa istri. 

Setelah proklamasi ' kemerdekaan 
India, maka serombongan  Bhantus 
puak .bekas orang2 hukuman) jang 
sedjak: lama menetap dipulau itu, 

  
desh. Tidak lama kemudian mereka 

bih buruk dari kepulauan Andaman 
dan meminta supaja mereka dikirim 
kembali kesana. 25 

| Setelah kolonisasi untuk orang hu 
kuman di Port Blair ditutup ditahun 
1923 maka telah banjak larangan? 
jang membatasi kebebasan bergerak | 
para orang hukuman itu dihapuskan. 
Untuk menggantikan peraturan dima 
na para orang hukuman diharuskan 
bekerdja selama sepuluh tahun dgn 
tiada mendapat upah, kepada mere 
ka sudah diberikan upah setelah di 
tahan hanja selama beberapa bulan 
dalam pendjara pusat. Orang2 huku 
man itu dibolehkan pula membawa 
isterinja ketempat pembuangannja. 

Perobahan ini memberikan aki 
bat jang sehat atas seluruh ma- 
sjarakatnja. - Lama kelamaan 
orang2 buangan itu — pemberon 
tak bangsa India, Birma dan Ka- 

— sudah bersatu mendjadi ma- 
-sjarakat. jang kompak. Mungkin 
mereka berasal dari berbagai dae 
rah keradjaan India dulu, Birma 
atau Ceylon, tapi mereka semua 
adalah warga India dan bisa bi- 
tjara bahasa Hindhi, bahasa na- 
sional India. Na 

. Disamping . masjarakat jang 
bersatu ini, jang kebanjakan ting 
gal disekitar Port Blair, hutan rim 
ba jang sangat lebat dipulau itu 
-didiami oleh banjak puak2 (su- 
ku2) jang masih biadab. Mereka 
ini merupakan suatu bangsa jang 
gaib dan sangat ganas. 

Sangat sedikit jang diketahui 
tentang tempat puak2 itu, adat 
istiadat dan keadaan kesehatan- 
nja. Menurut dugaan mereka itu 
adalah puak2 jang senantiasa ber 
pindah tempat dan hidup dari 
pemburuan serta tidak mempu- 
njai pengetahuan sedikit djuga pe 
rihal pertanian. 

Onges, Sentineles dan 
Jarwas. 

“Kebanjakan dari mereka ber 
asal dari salah satu tiga puak — 
jaitu Onges, Sentineles dan Jar 

jren serta transmigran suka rela | 

mua ,,pemberontak” berkelahi anta- 

hanja seorang jang selamat . njawa 
nja...' 

Orang ini kabarnja datang ketem 
pat kolonisasi dengan membawa ti- 
dak sedikit alat sendjata dan mem- 
proklamirkan  dirinja sebagai radja. 
Pemerintahannja terhitung salah sa- 
tu jang terpendek didunia sebab ti- 
dak lama kemudian penduduk Anda 
man menangkap seorang radja jang 
sudah tidak bernjawa lagi. 

Strategis bagi India. 
Kedudukan kepulauan Anda- 

man jang sangat strategis, jang 
djaraknja hampir bersamaan dari 
India, Birma, Ceylon, Pakistan 
dan Malaya, merupakan suatu 
benteng pertahanan jang. penting 
"bagi India. 

tjanakan untuk membangunkan 
suatu masjarakat jang djudjur di 
kepulauan itu. ua penduduk 

| baru jang akan dikirim kesana le- 
bih dahulu disaring dengan teliti. 
-..Tapi menurut 2 India 

nduduk baru itu hanja 

duk -palau2 
orang2 buangan itu, ada djuga jg 
keturunan pendjahat, adalah sa- 

patuh kepada peraturan tata ter- 
tib di India waktu ini. 

  

Te LL Lt At 2 aa 

Ja 

tu berada disepandjang djalan itu,   was. Semua puak ini diduga mem 
puniai satu bahasa persatuan, ta 
pi bahkan pegawai2 pemerintah 

|oun tidak bisa mengerti bahasa 
ae 1 $ 

  

.pembikinan monumen alam ter- 
sebut. Pemerintah Daerah Bagian 
:Saurasthra kini melarang pada si- 
apa jang membunuh atau membu   disana. 23 : agan memberi bantuan terhadap “ru singa di hutan Gir. 

Kemenangan Perdjoangan Indonesia   Diaku 
KETUA MADJELIS Departemen 

Penerangan dan Propaganda  Paresi 
S'arikat Islam Indonesia, “ Harsono 

Tiokroaminoto atas pertanjaan |,An- 

Islam, 
menoJai 

golongan dan partai diluar 
asalkan pihak2 itu tidak 
nama Islam dan partainja. 

husia-Islam, demikian Harsono, ma- 
tara di Surabaja Rebo pagi memja-|ka hatinja akan mendjawab, bahwa 

takan, bahwa ia tak tahu menahulia akan memiih ideologie Islam. 
tentang keterangan Kjai Wahab da- | Tetapi Harsono tak dapat 
ri N.U, jang menerangkan, bahwa Inarkan sikap, supaja prinsip Islam 

ia menjetudjui adanja pelarangan | selalu ditondjolkan, Hal itu 
gerakan komunis di Indonesia, Ter- | gapnja tidak penting. 
hadap kerdja-sama politik antara | 
ummat Isam dan pihak komunis di | 
Indonesia, Harsono berpendapat, 
bahwa menurut azasn'a PSII ber- 
sedia kerdja-sama dengan segenap 

   

Mengenai kesan2 
keluar negeri sebagai ketua 'Good-   
takan, bhw, kemenangan perdjuang- 
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will Mission R.I., Harsono menja- | 

Di Negara-negara Islam 
an rakjat Indonesia “diakui o'eb ne- 
gara2 Islam dalam ' segenap 

tentu diika ditanja pada tiap2 ma- dalam lapangan militer dan ekono kan adalah djenazah. 
' mi jang masih harus 
lebih ban/ak. Tentang 
antara Pakistan - Amerika 

diperhatikan 

hubung dengan adanja pact 

aja perpetiahan  dikalarigan' Liga 
| Arab. sebab dewasa ini jang sangat 

k.ah Liga Arab. . 
Demikian Harsono  Tjokroamino 

to dari pimpinan PSII, (Antara), 

lapa- 

Pact-Militer | 

ra jang sedang berbaris dsb-nja. 
Diantara rombongan2 jang d 

ra satu sama lain sampai achirnja ! 

Pemerintah India telah meren- 

mengikuti tjontoh teladan pendu- 

  

  

  

pada tanggal 1 Maret jang lalu di 

Dan sebagai akibat pertjobaan 
di, Bikini itu maka soal pembiki 
nan bom. zat-air merupakan suatu 
lembaran tersendiri dalam sedja 
rah dunia jang lebih penting arti 

Co- 
| lumbus dalam menemukan benua 
Amerika...... PL. 

Bom zat-air, jang bisa dimisal 
kan sebagai baji jang lahir-dari 
djaman atom memperlihatkan se 
mua tanda2 akan tumbuh. men 
diadi ...nak nakal dan berbahaja” 
jang tidak “bisa dikendalikan. 

Presiden Eisenhower dan Sir 
Winston Churchill bersama-sama 
dengan pemimpin2 dunia Jainnja 
pada merasa gelisah mengenai sen   

| djata baru ini. 
Buat pertama kalinja . semen- 

djak Stalin dan Rusia dianggap 
oleh Barat sebagai suatu antjaman 
bagi perdamaian dunia - ditahun 
1945, pers dibagian dunia sebelah 
Barat pada mulai  menerjakkan 

,seruan pihak komunis semendjak 
' pemboman atas Hiroshima dgn 
berkepala .,Larang sendjata mu- 
clear” (sendjata atoom).  -. 

Sekarang para pemimpin Ame 
rika Serikat dan Inggris ' mulai 
memperhatikan dengan seksama 
suasana dewasa ini. Mereka men 
dapati dirinja dihadapi oleh suatu 
masalah maha sulit. — 

Masaalah itu demikian: : 
Perlukah bagian dunia sebeiah ba- 

rat, terutama Amerika Serikat dan 
Inggris, meneruskan usahanja mem: 
bikin sendjata2 nuclear fatoom), ter- 
utama bom zat-air, hal mana "berarti 

dunia menghadapi bahaja' kemusna- 
hannja sendiri.-Atau haruskah dunia 
bagian barat berhenti membuat bom 

: “mempertimbang 
kar kemungkinan, bahwa. Rusia pun 
“boleh “djadi akan meneruskan mela- 
akan penjelidikan atas bom. zat-air, 
sehingga memperkuat tenaganja 'un- 

“tuk menaklukkan barat? 

Salah sebuah atol dikepulauan Eniwe tok, dimana Bom-H diledakkan. Par 
da gambar tampak djelas menara serta stellage (tempat-pembaringan) di- 
mana bom-H jang diledakkan itu, ditempatkan. : 5 

2 Tt at Maa LS LL AL LL La, 

"Gadjah 
PENGHORMATAN TERACHIR. 

TUAN tentunja seperti saja. Suka keluar dari rumah. Djalan2 se- 
pandjang djalan. Ada kalanja bersepeda, naik-betja, dokar, dan ada pula 
jang naik sepeda-motor, sepeda kumbang atau mobiel sekalipun. Diwak- 

atjapkali berdjumpa dengan rombo- 
ngan anak2 sekolah jang diantar oleh Bu Guru, ataukah rombongan tente 

idjumpai itu, tuan tentu pernah ber- 
jang bekerdia dipulau itu sekali djumpa dengan rombongan crang jang mengantar djenazah. Apakah itu 

djenazahnja orang besar, rakjat biasa ataupun siapa sadja, pokoknja ber 
djumpa “dengan djenazah jang akan di-kebumi-kan. 

I: Pada suatu saat, saja jang njetir mobiel. Disamping saja duduk se- 
orang kawan. Terus terang sadja, saja djuga manusia biasa. Jang atjap- 
kali ingin mendapat ',,pudjian” dari lain orang. Kalau jang duduk disam- 
ping saja seorang jang sekiranja ,,bisa' memberi pudjian”, mobiel saja la- 
rikan sekentjang2nja. Anehnja, biasanja orang jang duduk disamping saja 
itu kelihatan senang kalau saja mengendarai.mobiel dengan tjepat, Pan 

| dai mengambil djalan jang bagaimana djuga sempitnja. Pada satu keti- 

Kenapa? Djalannja toh vrij, — 

  

ka, kawan saja itu-,.memberi perintah”, Pelankan mobielmu ! 
djawab. saja... : 

Lihat itu, kita berpapasan dengan orang2 jang mengantar djenazah. 
— 'Djawabnja sambil dia membuka baret-nja dan .membongkokkan ba- 

| dannja.' 
| Ada benarnja djuga. Saja lantas ingat ketika mendjadi pandu. Ingat 

pula ketika djaman revolusi turut kawan2 djadi.anggauta tentara. Kepala 
pasukanku djuga memerintahkan, kalau berdjumpa dengan orang mem- 
bawa djenazah hatus memberi hormat. 

hormatan. 

zah jang akan dikebumikan. 
Djuga pada waktu saja menulis 

Ja, selain kelihatannja lebih sepan, artinja bagi jang berkendaraan 
Sudah ngan, politis dan diplomatis, hanja memberi kesempatan djalan kepada rombongan itu, pun jang diantai- 

Untuk detik jang terachir kita memberi peng- 

Barangkali pernah ada orang memberi djulukan kepada saja, bah- 
Serikat wa saja ini tidak ,,sopan” ketika meluntjurkan kendaraan 'sekentjang2nja 

membe- oleh Harsono dikatakan, bahwa ber dikala berpapasan dengan rombongan mengantar djenazah. Andaikata 
tsb., benar demikian, baiklah hal itu tidak saja ulangi. Tetapi, 

diang- oleh pihak tertentu diusahakan ada- bahwa tuan tidak pernah seperti saja. Jakni tidak menghormati djena- 
saja pertjaja, 

soal ini, kepada anak2 saja jang sc- 
ardi nyia menentang pact tsb., terutama ada- karang sudah gemar ,,pit-pitan” saja beritahu, agar dia memberi hormat 

perajin Tn djika berpapasan dengan djenazah jg hendak dikebumikan 

Ki Bloko Suto, 
| Sa AT AE TA AT S3 Ta Sa 

Teki Jg Mentjemaskan Ingg 

Iah mengenai hidup atau matinja. 

4 | baik jg memiliki 

“tidak berani lagi memulai 

Oleh: John Camseli: 

Bikini Atoll, disamudera Pasifik, 

RI 

“Keterangan gambar: atas: Ben 
tuk asap bom-H jang semula be 
Ta tjendawan raksasa, bila su 
dah sampai pada bentuknja jang 
»Sempurna”, merupakan bentuk 
silang-maut putih jang mengeri 
kan. Pandjang bentuk asap ini 
Lk, 150 Kilometer, dan tingginja 
mendjulang djauh dialam stratos 
feer sampai Lk. 50 Kilometer. 

OMA 

Dalam pandangan Barat penak!iu- 
kan barat dan dunia merdeka” oleh 
Sowjet sama akibatnja “bila Barat 
meneruskan usaha - membuat bom 

zat-air — hilangnja peradaban mer- 
deka seperti jang kita kenal  seka- 
rang. 

Perundingan dgn Rusia. 
Satu2-nja djalan untuk keluar 

dari baha'a ini tampaknja hanja 
dengan mengadakan perundingan 
dengan Rusia pada tingkat terting 
gi mengenai pengawasan sendjata 
sendjata atom. Inilah sebuah ma 
salah jang telah dibitjarakan oleh 
pihak Barat dan Timur semendjak 
Dea se Gap unkan diatas 

jepang untuk mengachiri perang 
Pasifik. 

| Tapi sementara Barat ingin me 
megang pengawasan. seluruhnia 
atas pembikinan sendjata2 ini, 

| termasuk pemeriksaan internasio 
“mal atas proses persediaan serta 
. pembikinannja, pihak Rusia sam 
p2i kini menolak mentah2 rentja 
na bagi penindjau2 Barat menga 
dakan perdjalanan . kebelakang 
Tirai Besi untuk mengetahui apa 
ig sedang diusahakan oleh Rusia 
dalam penjelidikan muclear. 

Djika barar menerima usul Rusia 
tidak akan mengadakan pemeriksa 
an infernasional atas sendjata atom, 

maka tak seorang djuga akan mera 
sa jakin bahwa Rusia sudah berhen 
ti membuat sendjata2 nuclear. 

Barar merasa perlu terpaksa me- 
neruskan pembikinan sendjata ini 
supaja dapat - merasa ' dirinja sela- 
mat dan dengan demikian dunia ma 
sih menghadapi. bahaja akan kehan 
tjurannja sendiri oleh akibat sendja 
ta2 jg dahsjat ini. 

Sir Winston Churchill telah mela 
htrkan pendapatnja,  hahwa. pembi- 
kinan bom zat-air oleh Barat akan 
mengachiri peperangan2. Dikatekan 

inja bahwa negara2 jg suka perang, 
j bom zat-air -atau 
tidak, akan chawatir memulai seng: 

(keta dunia karena mereka insaf. bah 
|wa pemakaian sendjata2  nuclear 
akan membawa kemusnahan kepa- 
da dunia. 

Dan pandangan ini telah digema- 
kan pula oleh guru besar Australia: 

,Marcus Oliphant, salah seorang ar: 
li jg terkemuka dalam lapangay, nu- 
clear, waktu dikatakannja: ,,Di ma- 

sa. lampau manusia memulai pepera 
ngan karena. dia merasa akan dapat 
menjelesaikannja. — Sekarang karena 
sudah ada bom atom maka: manusia 

Perang 

  

Dunia IP”. 
Pikiran djutaan manugia. 

Tapi soal jang mendjadi piki- 
ran djutaan manusia didunja, ter 
utama rakjat negara2 Eropa jang 
mengalami bentjana perang du- 
nia H, adalah sedemikian: 
. Hitler adalah seorang fanatik 
jang menganggap dirinja sanggup 
menaklukkan dunia. Bangsa Dje 
pang djuga termasuk manusia fa- 
na jg berusaha melaksanakan 
sebuah rentjana  sepuluh-tahun 
dgn. maksud untuk  mendjadjah 
unia. 

'Apakah djaminan jg bisa kita 
pegang, bahwa rakjat Rusia pun 

Itidak pula manusia fanatik jang- 
berniat mentjapai kekuasaan se 
demikian? 

  

. Minuman 
|... Keras 
'Taboe Bagi Diplomaat2 

India 
DIPLOMAT2 DAN MISSI da 

ri India jang ada diluar negeri 
“dilarang menghidangkan  minu- 
man keras (alkohol) pada djamu- 
an2 resmi jang diadakan, demiki 
an diputuskan oleh Parlemen In- 
dia beberapa waktu Jalu. 
Na Pemerintah India 

atas hal tersebut ialah, bahwa dja 
muan2 dengan minuman keras da 
pat mengakibatkan orang tak sa- 
dar akan dirinja dan kehilangan 
kebidjaksanaan dalam berfikirnja. 
Mendjawab pertanjaan2 di Madje- 

lis Rendah India, Mr. Anil K. Chan- 
da, Wakil Menteri Luar Negeri In- 
dia mengatakan chusus untuk hal di 

latas, bahwa terdapat beberapa ke- 
tjualian dalam putusan tersebut. Di: 

plomat2 dan missi jang berada di- 
negeri2 jang minuman alkohol itu 

sudah mendjadi kebiasaan, atau bah 
wa mendjamu dengan minumap ke 

    

   
Chas ,,Suara Merdeka” 

Tenaga jang tidak diduga-duga dari pertjobaan bom zat-air 

telah menimbulkan kepada duhia buat pertama kali suatu masaa-. 

3 Orang manusia jang bertanggung 

Eniwetok pada tgl: 1 Maret pagi jl. 
sebelum bom-H diledakkan. Orang 

neriakkan “detik2 (sekonden) 
bom. Orang sebelah kiri sendiri dari 
kan kop jang meledakkan maha- 

Djawaban jg sering terdengar 
atas pertanjaan ini ialah: ,,Kit: 
tidak megrapunjai djaminan apa" 
apa. Dan seorang fanatik jan: 
ingin untuk menguasai dunia mi 
milih sendjatanja sendiri, bagai 
manapun dahsjatnja sendjata ini 
dan bagaimanapun besarnja bah: 
ja sendjata ini bagi dirinja sendiri 

Prospek jg. menakutkan, 
Memang hal ini merupakan suat 

prospek jg menakutkan. Bahkan -m 
reka jg bertanggung djawab atz 
pembikinan sendjata nuclear di Am 
rika Serikat das Inggris merasa ch: 
Wwatir akan akibat pertjobaan - bor 
zat'air jg dilakukan pada tgl. 1 Mi: 
rer itu. , 

Perundingan2 jg memakan wakt 
pandjang telah dilakukan dikalanga 
pembesar2 Amerika Serikat dan b 
njak perundingan2 seperti itu aka 
diadakan -pula dimasa datang sebe 
lum Amerika Serikas mengambi! p 
tusan apakah meneruskan rentjan 
nja untuk melakukan  pertjovaan 

baru dengan bom zat-air  disart 
dera Pasifik. 

Di Inggris, pertanjaan telah di m 

djukan dalam parlemen oleh angg 
ta2 jg tidak merasa lega dan ingi 
mengetahui apakah Inggris sedan 

berusaha pula membuat bom2 za: 
air, oleh. karena menurut desas dc 
sus dan anggapan penindjau2 jg,m 
ngetahui, usaha itu memang: sedan 
didjalankan di Inggris. Sir Winsio: 
Churchill tidak akan  menjataka 
tentang rentiana2 pemerintahnja, i 
pi dunia telah mengetahui -bahw: 
Inggris telah membuat suatu alat 
atom, dan alat itu merupakan suat: 
bagian jg sangat penting dari bor 
zat-air. 

Apakah bom zat-air itu? 
Rumusannja tidaklah begitu suli. 

Ambillah sebutir bom. atom seper: 

jg banjak dibuat dewasa. 'ini dan se 
djumlah lithium. deuteride jg . sam 
beratnja dengan  plutonium dalam 

bom atom tadi. Buatlah lithium itu 
membalut plutonium pada saar de- 
tonasinja. Itulah semuanja.  Kemu- 
dian. Tuan akan mendengar ledakai 
bom: zat-air. 
Bom zat-air bekerdja atas: dasa: 

konstruksi atom, dan bukan atas di 
sar  pemetjahannja 

ngat tinggi, ig sama dengan  pana 
dalam matahari, ig ditimbulkan olci 

fisi atom biasa, dipergunakan "utk 
memulai petjahan2 dari zat-air j 
berat" dalam bom jg mengadaka: 

reaksi dengan lithium “untuk meng 
hasilkan helium. $ 

Akibat dari segala rumusan in. 
ialah ledakan jang 600 kali lebih 
kuat dari bom atom jang didja 
tuhkan diatas Hiroshima dan Na 
yasaki. Bahajanja akan terasa 
sampai djarak 100 mil dan akibat 

  
jang menisjarahkan saat 

-tadjuk 

  
aja akan terasa sampai 400 mil 
berupa hudjan radio-active jang 
djatuh dari udara. 

Di: Amerika Serikat tersiar ka 
bar2, bahwa sebab2 bom zat-air: 
jang ditjobakan di Bikinis menim 
ulkan akibat jang sedemikian 

luar-biasa ialah karena bom itu 
adalah sebuah ,,produksi tergesa- 
pesa.” 

Amerika Serikat telah: mmendiri 
kan sebuah pabrik ditepi sungai 

e
t
n
i
s
 

  
Dunia Barat Gemetar" Karena Tjiptaannja Sendiri—Russia Merupakan Teka- 

eris-Amerika—Apakah Bom-H Berarti Akan Le- 
. njapnja Peradaban ? | | 

SA aa 

  
djawab atas meledaknja bom-H Gi 
Gambar ini diambil beberapa detik 
dibagian tengah gambar sedang me 

diledakkannja 
gambar itulah. orangnja jang mene 

bom itu, s 

  

Menurut kabar2 tadi . ,,prpduksi 
tergesa2” ini achirnja merupakan 
bom kasar dan djauh lebih besar 
dari djenis semestinja jang akan 
dibuat dipabrik ditepi sungai Sa- 
vannah itu. 

Akan “tetapi perbedaan. teruta" 
ma-antara bom atom dengan bon 
zat-air masih ada.. -“ 5 

Bom atom jang reaksinja tim 
bul dari akibat fisi dan bukan 
Fusi seperti dalam perumusan zat- 
air berat dan lithium dalam bom 
zat-air, “mempunjai besar maxi- 
mum oleh karena djumlah jang 
“kritis” dari bahan2 jang bisa di 
tisikan akan meledak dalam satu 
ledakan. 

Tapi tjara bekerdja bom zat- 
ur adalah berlainan. 
Bom ini disebut dengan istilah 

sendjata ,,udjuihg terbuka” dan 
dalam teori. dapat. dibuat. dalam ' 
bentuk besar apa sadja, jang di 
batasi hanja oleh alat untuk me 
ngangkutnja dimasa peperangan. 
Bom itu dapat djuga dibuat dlm. 
sentuk ,,reaksi berantai.” 

Tritium, bila meledak sebagai 
ikibat aksi trigger bom theatom, 
betjah dalam bentuk deuterium, : 
zat-air dalam bentuk berat kem 
bar, jang akan meledak sendiri 
dengan menimbulkan ,.reaksi ber- 
rantai”. 

Mungkin reaksi inilah, is ber 
serak keseluruh dunia jang telah 
menimbulkan kechawatiran dika 
langan penduduk dunia semen 
Ijak pertjobaan pada tgl. 1 Maret 
ita. Pada pertjobaan di Bikini itu 
telah terbukti, bahwa kemadjuan 
Imu pengetahuan bisa mengan- 
jam dunia dimasa damai seperti 
halnja dimasa perang. 

Sebagaimana diniatakan oleh 
harian -,,Yorkshire Post? dalam 

rentjananja: ,,Sekarang 
bukanlah masanja untuk manusia 
berhenti berlsgak seperti murid 
ahli nudjum.” 

  

Seperti sterdapar 
dalam. bom atom. Hawa. panas. jg. 4. 

HAMPIR SEBULAN ini, dide 
sa Susukan Ik. 3 km. dekat Unga 
ran (Semarang) terdapat seorang 
penduduk wanita jang pada saat 
tertentu suka menjebut2 dirinja 
pemimpin partai ini, pengandjur 
politik anu, - komandan barisan 
ini dil. tetapi jang gugur sebagai 
akibat timbulnja. revolusi jl. dan 
makamnja sn tiada jang 
mengurusnja. Sebab itu, demiki- 
an dimintanja kepada mereka 

jang Sa berbitjara sambil 
menundjukkan tempatnja, peliha 
ralah tempat itu baik2 dengan 
taburkan bunga serela dan sesu 
ka hati saudara2. 

Wanita tsb. dikabarkan 
berumur :14 tahun, bersekolah 
rendah dan belum pernah terdjun 
dalam kalangan politik tetapi pa da suatu ketika ja menderita sa 
kit panas kemudian pada saat2 
tertentu tsb. suka ' menjebut na 
ma2 pemimpin2 partai itu bahkan 

baru   savannah di Georgia untuk mem 
buat zat-air “berat, jang disebut 
dengan nama tritium,s untuk di 
ergunakan dalam  pembikinan 
om zat-air. Tapi sebelum pabrik   ras itu termasuk suatu kebiasaan, da 

lam keadaan ini putusan parlemen 
tersebut diketjualikan,   ini mulai bekerdja dengan tenaga 

penuh Amerika Serikat telah mu 
lai pula membuat prototype bom 
zat-air utk, keperluan pertjobaaa', 

tetangga sekitarnja djuga 
kepo i 

kadang2 djuga  berbitjara Tnope 
ris atau Belanda denga fasihrta 
suatu bahasa jang belum pernah 
dipeladjarinja, - Genatat 

Peristiwa aneh id banjak su 
dah disaksikan oleh tidak sadia 

pihak 
Sian, pamonpradja dll. 
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e: Alan Ak Baba 
perlu untuk ram- 

    

nissan BRYLCREEM 
: “memberi rambut Tu- 

ida, oleh ka- 

“gan rambut 
at ,untuk sela- 
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K rang. Untuk keterangan lebih landjut diharap 
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" TANAHSMilik,, "Verp. nr. ar, 3757 

idfada Rumahnja dua” “5 “a 
ot jang'persewaannja masing2 Rp 91.— dan Rp 45,5 

tiap bulannja, terletak di Pendrikan 42/44 Sema- 

    

BER 

berhubungan 1 melulu tertulis dengan 

J.SG. G. Menges 
Geo. Wehry & Co., N.V. Semarang FP,   
  

      
  

| Sjarat2 sebagai : dibawah ini: 

Lamaran disertai turunan2 surat idjazah//surat2 putusan2/ Y 

eri sepang DEWAN PEMERINTAH DAERAH SEMENTARA 

Ditjari : ) 
Seorang Opsehter atau Opsehter- | 
Kepala (UV/b - IVye). , 

1. Beridjazah Sekolah Tehnik Menengah (KW. Pisa 
S.T.M. dsb.) atau lain2 sekolah jg: “sederadjat dengan itu. 

2. Mempunjai pengalaman bekerdja untuk: 
a. Golongan IV/b sedikitnja5 tahun, 
b.. Golongan IV/c sedikitnja 7 tahun: - 

3. Berpengetahuan sedradjat peran Sekolah: Tehnik Mene- 
ngah " dengan pengalaman bekerd ja sesuai dalam djaba- 
tan tersebut diatas paling sedikit 16 'tahun. 

keterangan2 jang-sah menurut Peraturan, lengkap — dikirim 

PATEN PATI. 
Lamaran ditutup pada tanggal 31 Mei 1954. 

Pati, 20 April 1954. 1 
Dewan Pemerintah Daerah Sementara 

- Kabupaten Patis . 
Kepala Daerah Kabu ten Betis 

SOEKA RDJI Ma ESOEM   
  

  

1 kleur jang indah/manis. 
'Chiffon — Zijdelinnen Ta Maka 
Linmen — d.L.i.-nja. 

: jg terpilih, 
| stimewa untuk Hari Raya .Lebaran. 

“DIANGAN SAMPAI KEHABISAN! 

4 H3 eh NG MENAN 1 

   
Ta 

Plan TEXTIEL) 
ji nan. 138 -— Tn 117 — SALATIGA.       

Dari periam : 

AEG 
SIERA 

Kast kaju, 6 lampu berikut mata 
kutjing, 6 gelombang bandspread, 
sambungan pick-up dan extra 
luidspreker. PEMBIKINAN PA- 
BRIK TELEFUNKEN! 

Harga - Rp. 1.93450 

Kast bakeliet, 6 lampu berikut 
mata kutjing, onderdii2 1007 
PHILIPS ! 
PEN T K D en aca aa Rp. 1.474— 

ER p 2 Y KYSSA Urin Rp. 625— 

: R E ANN abanee » Rp. 1.320.— 

Selalu ada sedia: ACCU/LISTRIK RADIO'S 

RADIO OMEGA. 
Dji. Mataram (Kr. Turie) No. 572, Tilp. Smg. 1937.       

F na 5G. Ekaminaod 
Mulai tg. 1 APRIL 1954 bisa ambil LES TERTULIS 

3 Peel lessen) untuk CAMBRIDGE LOWER CERTI- 

| FICATE pada : 

Pouw's College 
i Djalari Bungsu 33 — Tilp. 4521 — BANDUNG 
: | Prospektus lengkap: cap Rp. aan 

JOTY CONCERN CINEMAS 
  

Raw #3 

— No Man would" 

"Te Ah an 

INI MALAM 
D.M.B. 

(1 17 th) 

LUX 

“Rugged ! , 
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Gerak Gerik Mata2. Musuh ! 

“5 INI MALAM D.M.B. (u. 

500-700. 1 SECRET PREAMS OF WOMANOO... 

Hebat dan Gempar ! : 

17 tah.) 

ma 

    

Att dait 
L KANUk BEN PTERIA » 

Baf VaLL Sato ada PANGYA 
PADUG STOPPA- ILENG uk 

       

          

    

  

actwat idm 
  

Menggemparkan ! 

“hi MALAM ENGMADISAN (u. 17 tah.) 

Pa SEN, pa .CATHY DOWNS — 
Blistering saga 
of the TALL. 

1 pa — Gempar ! 

ak, ALAM PREMIERE 
Pp 'RAMEEE — ROSENANI — NENG YATIMAH 
Salam : film Malaya jang berharga untuk dilihat! 

ar B U” PEN ana MU “untuk : 
— PENGORBANANMU: untuk : 

Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan ! ! 

chluk jang An didunia pasti mempunjai seorang IBU ' 

! berbareng « ROYAL 5.307.309. 30 

ai D.'M.B. (u. segala umur) 

capai tjerita Arabian Night jang teristimewa : 

KE B ETI. PUTRINJA 
ALLADIN, 

adin bekarti de jang tak terbatas ! 
Tarian: " Heran! ..Adjaib! ti 

  

    

        

   

    

      
     

(u: 17 tah) 

  

BUILT KOR 

  
HARDER WORK “ 
— LONGER LIFE 

      

    

  

  

    
  

  

pemetjahannja jang prinsipieel.” 

| PEMBERITAHUAN TI rekanan 20 Metrepota 
|- Menjusul. Undangan Kami termuat: didalam iklan dari - 5-7-9-  Berbareng 5.15 7.15 9.15 

- harian ,SUARA MERDEKA” tgl. 14 APRIL 1954 maka ' Ta (17 th.) 
dengan ini diberitahukan, bahwa atjara ke-I dari rapat / tep Ba aa : 
tersebut ditambah mendjadi sbb. : 5 Ha Pan RA 

' »Penutupan Buku Tahun 1953 beserta Konsekwenties- dan SA mann sabi & 

I — DIREKSI N. V. ,PERKAPI”. 

  

    

    

   

  

  

      

  

  

  

Berdiri sedjak tahun 19 40. 
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. Systeem: Frans - Amerikaans. 
Pimpinan: seorang Ahli jang 
hun berpengalaman dalam u 

6 ketjil. Lebih landjut mintalah 

  

Mulai ain R.S.U.P. bagian 

peraturan dahulu. 

semuanja.   
Sekolah Kleermaker 

KP. KELENGAN KETJIL No. 

Peladjaran:. Theorie - Praktijk dan Praktijk Umum. . 

    

  

: Kepada Samularag audara 
Para Dokter 

menerima lagi PENDERITA dari DOKTER2 PARTIKELIR, 
untuk RONTGEN DIAGNOSTIEK dan THERAPIE seperti 

Hendaknja mendjadi perhatian para Teman sesinwas 

“An. Pemimpin R. s U. P. Semarang 
Kepala bagian Rontgen 

    

   
      

686 — SEMARANG 

beridjazah dan puluhan ta- 
Ka  kleermaker besar dan 

  

Film musik jang besar diiringi de- 
ngan banjak lagu jang merdu. Di- 

2 I seling Jengan lelutjon jang sehat!!! 
e ea an BER Lan ara maa 

Ini 1 d. Djagalan aa TE D3: th) 

BRANDED" 
Alan Ladd —Mona Freeman. sa) 

Ir Akan datang: 

,SIANG FAN PI PA" 
7 (Golden Girl) 

IK |Lie Siang.Lan (Sherley. akamasuchi)    
RONTGEN SEMARANG 

    
  

M. MARTONO . sertai perkelahian hebat. 
(Longarts-Rintgenoloog) f Bantulah P M. L Hingga akan mendebar-debarkan pa 

aa , Paha ra penonton. 
  

Didjual 5 t Dal 

S-22IM0”0,   
    

Ini Malam Premier € 
5.- T- 9.- (43 th) 

THE STORY OF A 
MAN OF. PASSIONSI 

ORION 

  

     

COLMBIA PICTURE 
presents KIR 

DOUGLAS the 

A STANLEY KRAMER PPND# CTION 

Sea Nae PAUL STEWART: JOEY WAS M- 2.9 OSCAR KARLAK 
MECPAEL BLANKF ORT » Based on His Besi-Seling Nanah 

Directed hy EDWARD OMYT Teng 

Mengisahkan seorang jang merasa 
dirinja dikedjar, karena ia teiah ber 
buat salah. Ia mempertundjukkan 

kepandaiannja jang luar biasa, di- 

    

  

jang boleh diusahakan di kota 

BAN SEPEDA MAHAL?? | 
| VWulcaniseer ban sepeda dan betjak ada satu2nja pekerdjaan- 

“Keuntungan baik sekali, — peminat bisa dapat beli perka- 

“kas vulcaniseer dengan dapat tjuma2 peladjaran vulcaniseer 

BODJONG 66 

besar maupun kota ketfjil. 

    

  

VEREENIGING SEMARANGSCHE STKDSTUIN 

. Hari SAPTU tgl. 24 APRIL 1954 

LAMPION NEN BAL 

A Podjok Duwet) 

    
    
  

kesulitan. Segala hal dirahasiakan. 

Suatu penjelidikan pada tabeat dan 

kan kekidupanin: Periksalah djika 

M. S. RAHAT 
Serang Ia — SEMABANG 

t Ba dimulai djam 20.30 
| kepada : Aan elo 3 AN 4 : Dengan Atraksi 11! 

: WIDOSARI 2/6 — SEMARANG . ) Maia dati Blue Birds 

Didjual beberapa BETJAK (masih djalan baik) & Hanja untik ANGGAUTA2 !!! 

Terima, yulcaniseer ban sepeda dan betjak, pekerdjaan tjepat, V 2 

Lurapi:2h0g 2 bana, aa .— DAPAT DILEVER I DARI PERSEDIAAN JANG TERBATAS :: 
F Tag "8 ERRES radio type 555-A Ad Rp: 1.320, 

ng jan Tah diperi atkari harus Ka hati-hati. type p 4 

h Seo Si Aa apa bdeada Ang dengan dirimu dikemudian .hari, “ BAND Juar/dalam ukuran 26 X 114 

| kau. dapat mengelakkan banjak rintangan. untuk DUCATI 1952 dan SOLEX A Rp. . 38.— 
ribadimu akan menerang- 

kau, hendak . memetjahkan   aga 

2 Matjam-2 BAND luar/dalam untuk TRUCK, 
AUTO dan SEPEDA MOTOR harga E. 7. 

COLUMBIA 
 PURWODINATAN TIMUR 28 — SEMARANG 
  

  

-   
Sepuluh barang Tjagak2 lagi, 

kau? itin telegrap sementara ini' da- 
pat di pakai untuk hubungan, Ellen. 
— Itulah baik, Roy. Kita masih 

dapat mengalahkan Blinker Kincaid 
tuntuk mendahului ke kota Border   “Ciry. Y BEHAvE ea AN YovLL 

FREE AFTER KINCAID: 0 160 : 
TELEGRAPH LINE TO BORDER 
CITY AHEAP, Ka -ngn 

: MEAMYAINE ATA aa ada 

MPERUT JS SORRY 1. GOT TO 
KEEP YOU TIED UP HERE, CAILI, BUT | 
TLL BE BASIER ON YOU THAN 
KINCAIP WOVUP BE! 

  

  
  

      

   

    

— " Bertelakuanlah jang baik dan 
engkau boleh bebas pergi setelah Iijn 
telegrap Kincaid dapat  mentjapai 
kota Border City mendahului Ellen 
Moran. 

Sementara itu di tempat per- 
sembunjian Dauber Daniels.. 
.—« Maaf, saja menangkap 

engkau dan mengikatnja disini, 
Chili, tetapi saja tidak akan me- 
njulitkan engkau dari pada tin 
dakannja Kincaid. 

   

    

EL EN 1 Telu EVERYBODY HOW: 

   

T WitL ESCAPE, SENOR paveeR, 1 
YOU BLOW VP MISS ELLEN'S. 

TELEGRAPH POLES/ 

-——' Saja hendak lari, Tuan 
Dauber, dan saja akan mentjeri- 
terakan. kepada siapapun, bagai- 
mana engkau meledakkan tjagak2 

telegrapnja nona Ellen. 

oy Rogers 17   
      

bersih berseri laksana baru 
karena Sabun Tjap Tangan. 

  

tidak bersih betul dan kojak 
karena sabun biasa, 

“Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTE 
“Inf Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- 

SNN ea Meja BB 

Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjtan jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

"memandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan. Sampai 

sisa jang. terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan ka- 

rena tjutjian jang putih bersih. 

  

     

     
      

  

' SABUN TJAP "TANGAN 
Sabun jang paling hemat 

BR. untuk segala tjutjian. 

  

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

(Black Hair Oil) 
Minjak Item Rambut. Spesial bikin item rambut daa bikin 
kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 
gampang pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

Rp. 
HORMON Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
MOONLIGHT Cream. Spesial buat hilangkan iterm2 
Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Da Pn boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 
Rp. 15.— 
RADIUM OIL. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 
ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 
Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan 
terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Manufactured by : 6 
"PENWAR NN ja Hen Singapore. 

Bisa dapa! 

World Pakan “Tebib Fachrudin 
| 14 Sawah Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Tabib Mawn, Tamblong 40, Tilp. 4941 Bandung. 
Universal Stores, Bodjong 613 Semarang. 
Bisa dapat beli pada- Agent di Surabaja: BB. PIAR Toko     
  

.kain2: — Pasar Tundjungan Stand 81—82 Telp. S. 4207. 

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
ajakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Ta Saat (BRAIR), 

NTIB ZYAKTB) 

kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu,' muka putiet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
Genuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

10096 berhasil. Harga I Botol Rp. 20.—. 
Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandju. 

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .........ooodcoiodomtaatn Rp. 15.— 
Pil Viramin buat pereuapuan jang dapat penjakit keputihan ...... a25, — 

injak Tangkur adjaib buat laki-laki... 3 10:— 
' Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan kekototan Je bu NIA Ma kemih ata Rp. 20.— & ,, 10. 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram .i....... Un 101m 
2Obat bikin: bilang rambut, mean ana an Tema akan 9 
Minjak Gatal Rp. 5.——j Zalf EX2CEM ......ooooocooooo an 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......co.WooocoWooo 3» 10— 
Pil-“Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ...........c.co.oco. » 30— 

| Obat kentjang MANIS .....o.oo.Wdoomm anne ta 3s 
“Obat sakit Entjok dam. Linusling oo. hndonkanhaknaniatinn an 25 

F Obat kentjing panah, darah .....o.ooooiirserkenanenanas 25. 
Ubat dikirim sesudah terima wang, tambah onjikos kirim 10. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGRUA di: 
teluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN: 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kddjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

arang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy. 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djil. Kepatihan no, 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- 

srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 

Ar Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogias Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogjas Toko Obat Hok An, 

Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Uyl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 84 
Semarang. 

  

Type Pertj. SEMARANG” Idzin No.- 1628/111/4i/171, 
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