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: penang Bambu Runtjing dan 

| tentara ternjata 

. Bambu -Runtjing” jang 

- pati sdah dibawa ke 

PERDANA MENTERI Jordani: 
Fawzi al Mulki hari Minggu telat, Oi aa 13 Fe enak 
-menjampaika Tj mpaik n - permintaan -ber eot FSERI IV: DEA EA 

kabinetnja “kepada Radja Hussein l. Dasuki (Indonesia) 11,1 de- 

- di, tetapi minta supaja sementara k:- 

, 

  

“ 

  

N, V. ,,Suara Merdeka”, N 
Het.mi.. 

Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

Harga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11.— dalam kota Smg, 
Re 12.— luar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 
Adv. Rp. 0.80 per.m.m, kol. Harga etjeran 60 sea p. lembar, 

1 mana mamenaganupanay Aa 2 
EDISI POS.” benang 
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Prestasi Teri 
Chalik "1 

tandingan. Menurut rentjai 
ditaksir tidak kurang dari 
setjara singkat 

Sebab2 Sidik Ker- 
- 

tapati Ditangkap 

  

PUTERA : 

110 meter lari gawang. 

   
3 Ng Ke-2 atau finale. la Pemimpin Bambu Sepi: 

in 1 On 3 1. Kawata Yuki Yoshi (Dje- 
Ya La pang) 15,4 detik. 2. Loyd Hei- 

berg (Singapura) 15,5 detik. 
SERI 1: 3 

1. Sarwan Singh 
pe Nan | detik. 2. Nakayima Tokihino |puteri dari Indonesia mengambil ba 

San |(Djepang) 15,5 detik. N gian dalam nomor 100 meter, 110 
Na Petaka Jap 01 meter, 200 meter-gawang, 400 m. 

: 1. Ilaminano Macass (Pilipina) | dan 200 m. 
AN 15,7 detik. 2. Fukayawa Michino 

s4 . suke (Djepang) 15,7 detik. 80 METER GAWANG. ai 
Ba at dari Pang Michico Iwamoto telah me- 

in p An B- “ kolonel| Dalam nomor ini 3 pemenang |nangYan seri pertama dengan 
Kawilarang. Apa sebabnja penang 
kapan itu, overste Akil hanja 
mendjawab: ,,Saja hanja rpenda- 
pat perintah untuk ap 

"inal. 
SERI I: 

10,9 detik. 2. Akira sarang bernaga SE ANRI Dicpane) 1LO” detik. .3. Sonny 
1 , « | tintuna (Birma) 11,2 detik. 

3ERI II: 1 
Sebagaimana diketahui, Sidik 

Kertapati termasuk dalam fraksi 
Progressip dalam parlemen, Se- 
Tenda menurut Indonesia 
Raya”, Sidik Kertapati ditangkap 
karena dari pengakuan ansgauta? 

detik, 3. Tomia 
yang) 11,1 detik. 

ti2 jang dapat dikumpulkan 
3 Sidik Kertapati 
hubungan, malahan 

pemimpin gerombolan 
sedjak 

bertahun2 melakukan ganssuan 

keamanan didaerah Djawa Barat. 

diadi 

Berita terachir jang kita terima 
menjatakan, bahwa Sidik Kerta- 

Bandung. 
—.. (Ant.) 

Kabinet Jorda- 

nia Bubar -Iserim: 

Radja mengabulkan permintaan ta 

binet baru belum terbentuk, kabinet 
lama mendjalankan funksinja. Ra- 
dja kemudian memerintahkan sup: 
ja Taufik Abul Huda — seorang 
bekas perdana menteri — memozn- 
tuk kabinet baru, jg harus sesuai 
dengan keinginan radja, ialah: Poli- 
tik luar negeri Jordania harus dida 

sarkan atas sikap saling mengerti- 
sepenuhnja dengan negara2 Arab 
lainnja dan supaja hubungan baik 

lia) 11,5 detik. 

LARI 1500 METER:   
dapatkan medali emas. 
adalah sebagai berikut: 

tetap dipelihara antara Jordania de 2. Yoshitaka Muroya (Djepang) K 
ngan negara? sekutu dan sahabat. 358.1. 3. Michio Uiki (Djepang) 

(Antara). 3.59.0. 

Pendjadjahan Merupa- 
"kan Antjaman Pada 
“Perdamaian Dunia 

Menentang Tiap Tjampur-Targan Didalam Uru- 

san Negeri Jg Datang Dari Luar Baik Uari Ko- 

minis Maupun Anti Kuminis Atau Badan2 Lain 
  

Persetudjuan2 Jg Tertjapai Di Kolombo 

. WARTAWAN ,,ANTARA” awat 
lombo persetudjuan terachir jang telah tertjapai di Kandy 
medan Mini 

Djawoto mengawatkan dari Ko- 
pada 

     
Burma, Pakistan dan Ceylon sebagai berikut: Dalam maklumat jang 

dikeluarkan oleh Konperensi Kolombo pada hari Minggu pagi d- 

katakan mengenai soal komunisme jang dipandang sebaga. soal 

. jang paling sulit, s i berikut: Para Perdana Menteri menegas- 

'nannia da demokrasi dan instituut2 demokrasi. Me- 

reka bertetap hati untuk memelihara kebebasan2 sistem demokrasi 

didalam negerinja 1 »2 dan menjatakan ketetapan hat'nja jang 

bulat untuk menentang tiap tjampur-tangan didalam urusan nege- 

rinja jang datang dari lusr, baik dari pihak komun:s, maupun anti- 
. 5 aa 12 jt : 4 

  

komunis ataupun badan2 lain. 4 

engenai pendjadjai ikatakan: wa Perdana Menteri menjam Mengenai pendjadjahan dikatakan: wa para AN akn Kon 

pendja Perlutjutan Sendjata PBB untuk 
| dan melarang sen- 

massaal demi- 

an dan berharap, bahwa komisi 

masalah Tunisia dan Maroko PBB tersebut akan dapat mentija- 

dikatakan dalam maklumat itu: Para pai persetudjuan jang akan mem- 

Perdana-Menteri menerangkan, bah- “bawa pada penjelesaiannya. Dalam 

EL tertjapainja persetudju- 
Maroko harus diakui “dan rakjat2 an 'tu, maka pertjobaan2 bom hy- 

Para Perdana - Menteri berpendapat, but 
bahwa berlangsungnja terus 

djahan melanggar hak2 azasi manu- menghapuskan 

sia dan merupakan satu antiaman djata2 pembinasa 
kepada perdamaian dunia. Tentang 

dengan 

wa kemerdekaan rakjat2 Tunisia dan menunggu 

Tunisia dan Maroko harus mendapat drogen harus dihentikan 
kemungkinan untuk  mendjalankan Tentang RRT para 
menentukan nasibnja sendiri. Ten- Menteri mentjapai 
tang Indo -Tjina diterangkan: 
Para Perdana Menteri merasa, bch- 

lukan adanja perundingan jang lang- pangan dunia dan 
sungdiantara Perantjis, ketiga nega- kan pengertian h 

ra anggota Uni Perantjis di Indo-Tii mengenai masalah2 duma. ... 
ya dan Vietminh dan djuga “dengan 
pif'ak2 lain jang “diundang dengan 
djak. 4. persetudjuan. 
nja pc “undingan setjara langsung .ig. negaskan 

  

      

    

satu persctudi 
RRT, Ingg Fs, Amerika-Serikat dan tjampur-tangan | 

Sovjet Uni dengan disertai tindakan2 lam negeri pihak lain 

guna mentjegah" terulangnja. permu- Mengenai konperensi 

kemerdekaan jang “denuh hagi Indo- 

Tjina. nu GT 

Dalam persetudjuan "jang tertjapai 

diantara para Perdana » Menteri ti- 

dak disebut “usul Perdand. Menteri 

India Jawaharlal Nehru mengenai 

ncn-intervensi. “ 

Tentang ROM HYDROGEN, di 
kaizkan dalam maklumat itu, bah- (Antara). 

mengadakan konperensi Y 

itu. Demikian isi maklumat itu. 

Selandjutnja ' dikabarkan, 

  

Purwodinatan Utara No. 1t A. p 

Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. | 

  

Meter 10,6 Detik Oleh Abd.| 
Dari Pakistan—Prestasi Dasuki 11,1 Detik 

LETIK DI ASIAN GAMES pada hari Minggu pasi adalah merupakan 
ATLER aah 3 : Hk itu akan diteruskan him: za pada hari Rebo. 

0.000 orang banjakn'a. Hasil2 pertandingan pada hari Minggu 
sudah kita beritakan. Dibawah ini argka2 hasil pertandingan selengkapnja.. 

. Dalam nomor 2 pemenang da- 2. Okamoto Kimiko 13.1 detik. 
jam tiap seri masuk dalam babak 

(India) 15,4 

masuk dalam  kwalifikasi untuk 

1. Muh. Sjarif Bud (Pakistan) 
Miyofuji 

1. Abd. Chalik (Pakistan) 10,6 
aetik: 2. M. Gabriel (India) 11.0 

Hosada  (Dje- 

   
Para atlit2 kita sedang berlatih di Rizal Stadion. Dari kiri ke ka- 
nan : Jopie Timisela (pelari 100 meter): Maliangkay (400 meter) 
dan Sumadio (pelari 3000 meter) Gamb. chusus .,, 

i. Karmail Singh (India) 10,8 
detik. 2. Genaro Cabrera (Pilipi- 

ik..2. Eusebrio Ensong (Pilipina) 
11,2 detik. 3. Balwant Singh (In- 

Pertandingan daripada nomor in: 
telah dimenangkan oleh Choy Yun 
Shu dari Korea Selatan dan untuk 
pertama kalinja Korea Selatan men 

Hasil itu 

1. Choy Yun Shu (Korea) 357,2. 

u jang lalu diantara Perdana-Menteri India, Indonesia, 

Perdana 
persetudjuan, 

bahwa diwakilinja RRT didalam 
PBB akan memadjukan stabTite't 

wa penjelesaian masalah ini memer- di As'a, akan mengurangkan kete- 

idanja perundi akan memadju- 
jang leb'h realistik 

Dalam hubungannja satu dengan ' 

Akan berhasil- jang lain, para Perdana Menteri me 
kesetiaannja . kepada azas2 

demikian'akan sangat dibantu oleh untuk mendjundjung tinggi Karna 

uan terutama diantara tan negara masing2 dan untuk tidak 
didalam urusan da- 

Afrika-Asia 

suihan. Peranijis arus memaklumkan dikatakan, bahwa para Perdana Men 

teri menjatakan persetudjuannja, atas 

usul, bahwa Perdana Menteri Indo- 

nesia akan menjelidiki kemungkinar 
sematjam 

meninggalkan Kolombo terbang kem 
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo , telah berhasil merebut 

bali ke Indonesia pada hari La 

  

     

    

    

  

    

  

      

.    

   

PUTERA LARI 100 METER: — 
Seri 1. 3 5 mb 

| 1. Catchatoor (India) 13.1 detik. 

Seri Io, 5 3 
1. Christian Brouwn (India) 12.8 

detik. 2. Tanaka Midora (Djepang) 
12.8 detik. - 

Seri IM. 3 5 
l. Atsuko Nambu 12.5 etik. 2.f 

Maru Klash (Singapura) 13.3 detik. | 
Perlu ditjatar bahwa regu atietik 

waktu jang amat gemilang, jaitu 
112.0 detik. Dengan demikian ia 
telah petjahkan rekor lama (Asian 
Games | 12,6 detik). Hasil2 se- 
lengkapnja: : 
SERI 1. 

  
1. Michico Iwamoto (Djepang) 

12.0 detik. 2. Casorla (Pilipina) 
12,4 detik. 3. Mieko Muro- (Dje- 
ang) 13.1 detik. 

SERI Il. 
1. Tang Pei Hwa (Singapura) 

,Suara Merdeka”. 

12.1 detik. 2. Manolita Cinco (Pi 
lipina) 12.5 detik. 3. Miyo Miya- 
shita (Djepang) 12.6 detik. 

$--Kandji Agaki dari Djepang te-| 
tah mentjatat waktu jang terbaik 
dari 3 seri pertandingan lai 400 
meter peak Hasil2 itu ialah: 
SERI I. 

1. Joshef (India) 49.7 detik. 2, 
Matsui Akiro (Djepang) 51.2 de- 
tik. 3. M. Hari Chandra (Mala- 
ya) 51.6 detik.- 
SERI II. : En 

1. Yonginder Singh (India) 
49,5 detik. 2. Chen Ying Long 
(Taiwan) 49,6 detik. 3. Nobaki 
Jaian (Djepang) 50,5 detik. 
SERI IFl. : 

1. Agaki Kandji (Djepang) 
49.0 detik. 2. Ivan Jarob (India) 
496 detik. 3. Pablo Sublingo (Pi 
lipina) 50,5 detik. 

LARI 200 METER PUTERI. 
Atsuko Nambu telah. petjahkan 

rekor Asian Games II untuk 200 me 
ter puteri. Hasil selengkapnja ada- 
lah: 

Gentjatan Sendjata » 
Terhormat" Di Indo 

- China 

|tah Perantjis dari perdana mente- 

  

    
  

   

3 

Gambar 

naikan ,,Sang Merah Putih” 
Ouezon:City. Dengan penuh 
Sang Merah Putih ja: 
bangsaan ,,Indonesia-Raya”.   

Ketegangan 

»Morgentidningen” menulis 
tsb. sangat - mempe 

    

   

  

         

Tenggara. Dikatakan, bahwa batu 
politisi Amerika dalam menghada 
lah kenjataan, bahwa pej 

angan Temorekapg sokiat 1 dj n kemerdekaan ra n 

djadjah aing Tesns, hubungan 
Amerika Serikat sendiri behum se 
negara diadjahan jang merebut 

| dan peperangan. 

Lindh menjatakan, bahwa Ameri- 
ka Serikat telah memasukkan: unsur 
komunisme didalam pertikaian Indo 
china itu. Akan tetapi" soalnja ter- 
njata lebih hebat dari da itu. Ka 

ta Lindh, ,,rasanja orang tidak du- 

PATO Sbg Djalan 
. Utk Intervensi 
Di Indo-China? 

Dulles Lepaskan Hara- 
pan Akan Tertjapainja 

endjata Jg 

  

   

” SUMBER2 JANG - BERWA- 
DJIB di Washington pada hari | 
Minggu malam men 1 bah- 
wa menteri-luar negeri Amerika: 
John Foster Dulles sekembalinja 
di Washington dari Djenewa akan 
memberi tahukan kepada presi- 
den Eisenhower bahwa menurut 
pendapatnja suatu gentjatan sen- 
djata ,,dengan sjarat2 jang terhor 
mat” tidak mungkin dapat ditja- 
pai di Djenewa. Selandjutnia me- 
nurut sumber2 tadi, Dulles diha- 
rap akan memberitahukan pula 
kepada Eisenhower, bahwa dalam 
kedjadian demikian itu, pemerin- 

ri Laniel akan minta supaja sege- 
ga dibentuk Organisasi Perdjandji- 
an Pertahanan Pasifik (PATO) 
sebagai djalan untuk mengadakan   SERI L. 

1. Atsuko Nambu (Djepang) 25,3 
detik. 2. Inocentria Solis (Pilipina) 
26.0 detik. 3. Stephi Dsouza (India) 
26.6 detik. ? 

SERI IL. 
1. Tankai Midori (Djepang) 26.4 

detik. 2. Okamoto Kimiko (Djepang) 
26.5 detik. 3. Mary Dxuoza (India) 
27. detik. 5 | 

LEMPAR-TJAKRAM. 
“1. Parduman Singh (India) 142: 

feet 35/8 inchi (rekor Asia Games ' 
17 130 feet 10 54 inchi). 2. Chi Pey 
Lin (Taiwan) 136 feet, 8 $4 inchi. 
3. Aiu Chind (Taiwan) 135 feet, 1 

inchi. 

LARI 200 METER PUTERA:   
“mendapat kemenangan dalam Asian 
Games, setelah Stephen Javier me: . 

nang dalam seri IV dalam ' nomor 
200“m, putera dengan waktu 221 
detik. Dalam pada itu Pakistan te- 
lah dapat petjahkan rekor Asian Ga 
mes I, 22.0 detik dengan 21.6 detik. 

LONTJAT-DJAUH: 
Untuk nomor ini Djepang telah 

dapatkan medali emas karena Ion- 
tjatan Sagawa Noriaki dapat men- 
tjapai djarak 23 feet,"544 inchi, Ha- 
sil selengkapnja ialah: 

1. Sagawa Noriaki (Djepang) 23 
feet, 5 V8 inchi. (rekor lama 22 feet 
1/5 inchi). 2. Sanada Yeshiro (Dje- 

pang) 22 feey 9 1/10 inchi. 3. Liem 
Ten San (Taiwan) 22 feet 6 1/10 

inchi. , 

  

KEPALA GEROMBOLAN 
KRJT DITEMBAK MATI. 

Chairul Muis, jang bergelar 
Amiril Mukminin, kepala gerom- 
bolan KRJT daerah kabupaten 
Bandjar dan sekitarnja, beberapa 
malam jl. telah mati ditembak 
oleh Polisi Perintis, dalam suatu 

danan Ulin, kabupaten Bandjar. 

PASUKAN2 TENTARA  Viet- 
cminh dalam penjerbuan2 “gelom- 

bahwa bang manusia” pada hari Sabtu jl. 
salah satu 

dari empat kedudukan pasukan2 Pe 
rantjis jang 'masih ada dibenteng 

Dienbienphu, dan untuk sebagian da 

Hongkong untuk pertama kalinja 

' pertempuran di Tatah Kiai, kawe : 

intervensi jang dimaksudkan oleh | 
Dulles dalam peperangan di Indo 

tjina. , P 
Lain daripada itu, Dulles akan 

memperingatkan pula kepada presi- 

den Eisenhower, bahwa djika kedia 

dian benteng Perantjis Dienbienghu 

djatuh sebelum  perundingan2 me- 

ngenai gentjatan sendjata di Indo- 

china berachir di Djenewa, maka 

ada kemungkinan bahwa suatu pe- 

merintahan baru di Perantjis akan 

dibentuk jg mungkin "akan menghen 

daki suatu gentjatan sendjata den. 

sjarat2 jg lebih menguntungkan vagi 

pihak Komunis daripada jg di dje- 

“Iaskan oleh pemerintah Laniel. 

Angk. Udara Amerika 
: siap-sedia. 
Sumber2 di Washington itu selan- 

djutnja mengatakan, bahwa untuk 

sementara ini Perantjis tidak mende 

sak. Amerika supaja membentuk 

PATO -dengan: tidak ikut sertanja 
Inggris, andaikata negara jg belaka- 
ngan ini akan tetap segan untuk me 

ngadakan aksi langsung di Indochina, 

djuga djika sjarat jg: terhormat uik. 
gentjatan sendjata disana nanti. ter- 

| Penaikan Sang 
Putih Di Manilla 
pertama-tama jang kita terima dari gelanggang Asian 

“Games di Manilla. Gambar ini adalah pengabadian dari upatjara pe- 
1 i di-perkampungin para atiit2 peserta di 

chidmat para atlit2 kita memaridang 
ng sedang dinaikkan dengan di-ringi lagu ke- 

  

Merah- 

Gambar chusus ,,Suara Merdeka”. 

Di Timur A- 

dalah Pekerdjaan A.S. 
Amerika-lah Jg Memisukkan Unsur Kominisme 
Dim Pertikaian Indo-China— Politik A.S. Menurut 

Teropong Djuruwarta Politik Harian Swedia 
—,Morgentidningen” 

LINDH, seorang" djuru-pem bahas politik dari 
mengenai Indotjina, 

“politik Amerika Serikat terhadap Asia 

harian Swedia 
bahwa masalah 

-perintang jg pertama bagi kaum 
pi masalah2 di Asia Tenggara ia- 

angan di Indotjina itu, dengan segala 
“adalah lebih merupakan suatu per- 

dotjina melawan kekuasaan pen- 
ini Lindh mengingatkan, - bahwa 
lang lama adalah pula sebuah 
kemerdekaannja melalui rsyolusi 

pal memungkiri, bahwa kepenti- 

ngan2 Amerika Serikat telah masuk 

makin mendalam dalam - pertikaian 
Indochina ini, sehingga: kepenti- 
ngan2 Perantjis sendiri nampak ma 
kin terdesak.” 

Menurut pendapat Lindh, ketega- 
"ngan di Timur ini adalah hasil pe- 
kerdjaap Amerika Serikat. Dikata- 
kan, bahwa ,djalan buntu” di Asia 
Timur “adalah akibat dari penola- 
kan jg bersifat ,,keras kepala” dari 
pihak Amerika Serikay untuk mero 
bah politiknja ' terhadap Republik 
Rakjat Tiongkok. 

Achirnja Amerika akan 

     

terpentiil. 
alam pada itu Lindh menja- 

takan, bahwa pengakuan - RRT 
oleh Washington belum dengan 
sendirinja berarti, bahwa menge- 
nai masalah2 Timur Djauh akar 
dapat segera ditjapai persetudju- 
an. Perbedaan2-nja adalah terlalu 
besar, dalam arti, bahwa Wash- 
ington-lah jang senantiasa mele- 
takkan batu2-perintang ditiz»-tiap 
dialan jang menudju kearah per- 
setudjuan. Semua hal ini menurut 
Lindh, selangkah demi selangkah, 
pasti akan membatasi kemerdeka- 
an bertindak Amerika Serikat 
dan akan dibebani suatu risiko, 
bahwa dalam tingkat terachir 
kenjataan2 kehidupan internasio- 
nal akan memaksa tertjapainia 
persetudjuan dalam suatu keada- 
an, dimana Amerika Serikat akan 
terpentjil. 

Timbulkan kesan palsu. 
Selandjutnja Lindh menulis, 

politik Amerika jg demikian ini me 
nimbulkan kesan jg palsu atas ke- 
adaan2 dan perimbangan2 jg sebe- 
narnja. Dikatakan, bahwa pernja- 

taan2 dan statement2 kaum poli-isi 
Amerika, terutama sekali Dulles, jg 
dikeluarkan sesudah konperensi Ber 
lin telah menimbulkan kebingungan 
dan kekusutan, tidak sadja di Ero- 
pa Barat, melainkan djuga di Ame- 
rika sendiri, 

Begitu kembali dari Berlin, Dul- 
les terus sadja mengemukakan pen: 
dapat jg menggambarkan konperen- 
si Djenewa sebagai suatu pengadi- 
lan militer, dimana RRT dihadap 
kan sebagai terdakwa... 

Sesudah itu ia mentjoba menunda 
konperensi .tsb dengan harapan 
akan dapat meniadakannja sama sc 
kali. Dan sesudah ternjata, bahwa 
dengan itu ia tidak- dapat mentjapai 
tudjuannja, ia berpindah kepada 
siasat offensif. Dalam keterangan2 
setjara. tertulis dan-setjara lisan, 
'Dulles tidak segan2 meniru taktik 

mumkan politik. ,,serangan pembala 
san setjara besar-besaran dengan se 
gera”. Politik baru ini diaumumkan- 
nja bersamaan dengan diadakannja 
ledakan2 bom zat air di Pasifik. De   njata tidak mungkin ditjapai. : 

Sementara itu, menurut sumber2 

tadi, angkatan udara Amerika di 

Filipina atau didaerah dekatnja se- 

karang sedang ditempatkan dalam 
keadaan siap-sedia untuk setiap 
waktu dapat bertindak, apabila sua- 

tu gentjatan sendjata jg terhormat 

tidak dapat ditjapai di Djenewa, 

dan tjampur tangan oleh Amerika 
diumumkan oleh Eisenhower. 
Sumber2 tadi menambahkan, bah 

wa menurut keterangan jg didapat 

oleh mereka, pemimpi, Dinas Raha 

sia Pusat Amerika Allen Dulles, 

saudara dari menteri luar negeri 

Dulles, kabarnja sangat menjokong 

pendirian ketua gabungan  kepaia2 

staf Amerika laksamana Arthur 
Radford, bahwa Amerika sekarang 

djuga harus mengadakan tjampur 

tangan langsung di Indochina' untuk 

membantu  menjelamatkan benteng 

' Dienbienphu. (Antara). 

  

bat menduduki pula dua kedudukan 

Perant!is lainnja. Demikian menu- 

rut komunike jang dikeluarkan oleh 

Komando Perantjis di Hanoi pada 

hari Minggu. Menurut sumber2 jg. 

mengetahui di Hanoi, penjerbuan 

oleh pasukan2 Ho Chi Minh kali 
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| Lembang Keluda 
Kon BD 

van mita 

Hantu badn bina. nebak 

5 
jaan Indonesia 

Stan lansah benvomehap 
ve pian et 1 Bca 

8 

mikian Lindh. (Antara). 

Beratus-RatusMIG 
DiperbatasanIndo- 
China Dao RRT? 
DJURUBITJARA kementerian 

pertahanan Amerika Serikat pada 
Minggu malam tidak mau mem- 
beri komentar mengenai kabar3 
jang tersiar dalam pers Amerika, 
bahwa beberapa ratus pesawat 
pemburu jet MIG-15 dan ,,se- 
djumlah tertentu” permbom2 pada 
waktu ini sedang dipusatkan di 
sepandjang perbatasan antara 
RRT dan Indotjina. Berita tsb. 
disiarkan oleh sebuah kantor- 
herita Amerika ig menerangkan, 
bahwa keterangan itu berasal dari 
orang2 iang baru sadja kembali 
dari Timur Djauh, (Antara) 

    

ini rupanja ialah usaha terachir da- 
ri djenderal Vo Nguyen Giap untuk 

dibagian 

sedjak 
hulan Maret il, mendjadi sasaran se 
rangan2 jang kuat oleh pasukan2 Ho 
Chi Minh. Brigadier djenderal Chris- 

merebut benteng Perantjis 
barat.laut Vietnam itu, jang 

  

bhwi 

»Blitzkrieg” Hitler dengan  mengu- 
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Sebaliknja, ke-enambelas nega- 
ra Serikat jg bertempur dibawah 
bendera PBB di Korea terpetjah. 
Satu pihak menjokong kehendak 
menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat Dulles, supaja Komisi PBB 
urusan Korea, “jang dibentuk 
ketika 1945 itu, diaktifkan kem. 
bali dan mengawasi pemilihan 
umum tadi. Pihak lainnja menjo- 
kong pendirian menteri L.N 
Australia Richard Casey, jang 
membuka djalan bagi pelaksana- 
an pemilihan umum diseluruh 
Korea itu. 

Usaha2 untuk cease fire 
di Indotjina. 

Mengenai masalah  Indotjina 
de Gunzburg tulis bahwa ..kaum 
Komunis” tidak akan berkebera- 
tan apabila di Indotjina ditempat- 
kan sebuah komisi internasiona! 
untuk mendjamin kebebasan pe- 
milihan, jang akan dilangsungkan 
disana. Menurut kabar2 jang ter- 
siar di Djenewa, ,.negara2 Komu- 
nis” akan lebih tjondong kepada 
sebuah komf#si internasional, jang 
anggota2-nja dipilih antara ne- 

Bom-H Made in 

England 
Semua-Semuanja 

SerbaBaru 

HARIAN ,,Daily Express” me- 
ngumumkan dalam penerbitannja 
ada hari Senen pagi bahwa 
nggris kini sedang menjempurna- 
kan pembuatan bom zat-air ,,darj 
type jang sama-sekali baru”. Sen 
djata ,,thermonuclear” ini berbe- 
da dengan bom zat-air A.S. hanja 
dalam tjara pembuatannja, jani 
pembuatannja djauh lebih mudah 
dan murah a.l. karena tidak di- 
butuhkan sedjumlah besar hydro- 

Teen berat jang sangat mahal itu 
seperti dalam pembuatan bom 
zat-air biasa. 

Diterangkan bahwa pembuatan 
sendjata baru Inggris ini adalah hz 
sil pekerdjaan Sir William  Penzy 
dalam penjelidikan dilapangan issi- 
ka atom dan hasil pertjobaan sen: 
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Diseluruh Negeri 

  djata atom jg telah diadakan di 
Woomera (Australi) pada tgl. 26 Ok 
tober tahun jl. Dikemukakar kemu 
dian olehsharian tsb bahwa presiden 
A.S. Eisenhower sudah mengumum 

kan bahwa para sardjana atom Ing 
gris mendapat kemadjuan luar biasa 

dim. penjelidik2nja tetapi tidak diberi 
kan pendjelasan2. Menurut harian tc- 
di djuga tidak terdapat petundjuk 
bhw ,,organisasi mata? di Austral jg 

dibongkar oleh Vladimir Petrov su 
dah mendapat keterangan? tehnis 
tentang sendjata baru Inggris tad 
Achirnja ,,Daily Express" mengata 
kan bahwa menuru, rentjana sendja 

ta ,,thermonuclear” Inggris, jg baru 
itu, akan ditjoba dalam tahun ini 
djuga. (Antara). 

harapkan 

Tenggara jang disarankan oleh 
kat, John . Foster Duiles, 
Djenewa berachir. Dalam 

Asia Tenggara itu, 

Menurut Reuter, ada 2 alasan 
jang menjebabkan Inggris tidak 
mau segera melaksanakan - saran 
Dulies itu. Alasan pertama ialah. 
oleh karena para menteri Inggris 
ingin membuka kesempatan bags 
terdjadinja suatu perdebatan be- 
bas tentang projek pertahanan 
untuk Asia Tenggara itu diantara 
negara2 Asia Tenggara - sendiri. 
Hal ini memerlukan waktu dan 
oleh karena itu Inggris berpen- 
dapat, bahwa orang tidak bolek: 
dengan tergesa-gesa melaksanakar 
rentjana untuk Asia Tenggara itu 
sebelum  seluk-beluknja dibitja- 
rakan di ibu-kota2 negara2 Asia. 

Salah satu mimbar untuk mem- 
perdebatkan masalah tsb, diantara 
negara2 Asia menurut pendapat 
Inggris ialah. konperensi para per- 
dana - menteri India, Pakistan, 
Indonesia, Birma dan Ceylon di 
Colombo pada achir bulan April. 

  
Serbuan Terachir Utk Hantjurkan Dienbienphu 

tian de Castries, komandan pasu- 
kan2 Perantjis di Dienbienphu, da- 
lam pesannja melalui radio-tilpun 
kemarkasbesar Perantjis di Hanoi 
menjatakan bahwa ia akan memper- 
tabankan benteng jang terkepung itu 

Inggeris Tetap Meng- 

Dari India-Pakistan-Indonesia-Birma 
Dan Ceylon Dim Usaha Pemben- 

tukan Organisasi 
Utk Asia-Tenggara 

REUTER MENGABARKAN dari London, 
yaan2 mengenai bentuk pakt per tahanan 

menteri luar negeri Amerika Seri- 
baru akan dimulai sesudah konperensi 

n lam hubungan ini, meskipun ada reaksi2 jg 
bersifat menentang dari New Del hi, namun Inggris tetap mengha- 

rapkan ,,backing” dari India, Pakistan, Ceylon, Birma dan “Indo- 
nesia dalam usaha membentuk system keamanan kolektif untuk 

Dan dalam hubungan ini, meski- 

  "hingga serdadu jang penghabisan" 

Rentjana-Bersama Sovjet-RRT-Ko- 
rea Utara Utk Mempersatukan Korea 

Pasukan2 Asing Akan Ditarik Kembali Dari Korea— 
: Dilangsungkan Pemilihan 

"Umum —Sebuah Komisi Pan-Korea Akan Dibentuk 
MASALAH KOREA telah dibitjarakan dalam minggu pertama dari pada Komperensi Djene- 

wa, didalam rangkaian sid:g lengkap jang tiada berapa menarik perhatian. Wartawan AFP Serrge 
ade Gunzburg mengabarkan hari Minggu, bahwa menurut keterangan2 jg botjor dari sidang2 tadi, 
Sovjet Uni, RRT dan Korea Utara mempunjai satu rentjana bersama untuk mempersatukan kem- 
bali Korea. Menurut rantjangan isb. tadi, pasukan2 asing akan ditarik kembali. dari semenandjung 
Korea, diseluruh negeri akan dilakukan pemilihan umum dan akan dibentuk sebuah Komisi Pan- 
Korea jang anggota2-nja terdiri dari anggota2 parlemen Korea Utara dan Korea Selatan. ' 

Akan 

gara2 Asia, misalnja negara2 je 
ikut serta dalam Konperensi Co: 
lombo (India, Pakistan,  Ceylon, 
Birma, Indonesia). 

Setelah pihak Ho Chi Minh 
mengemukakan keinginannja, ke: 
mudian mungkin “akan ditjari 
sebuah pemetjahan jang bersifat 
compromi, dalam perundingan? 
tak resmi. ,,Pihak Komunis” 
nungkin sekali menghendaki su- 
yaja perundingan setjara langsung 
dilakukan dengan Perantjis, tanpa 
,egara2 Anglosax, terutama Ame- 
ika Serikat. Bagaimanapun dju- 
ra, sebelum dapat tertjapai suatu 
semetjahan ketatanegaraan, ter 
lebih. dahulu harus  didanatkan 
satu . tjara untuk mengadakan 
penghentian tsambak-menembak. 

Konsepsi Muang Thai. 
Untuk mengadakan penghenti- 

an tembak-menembak pada kedu- 
dukan2 jang diduduki oleh kedua 
»ihak jang berlawanan di Indo- 
Ujina, adalah satu usaha jg sulit. 
sarena sifat mudah-berobah, 
tjair”, daripada pertemnuran2 
lisana, karena di Indotjina tidak 
da front jang djelas batas2-nja. 
Negara2 ketjl mungkin dapat 
nemberi pertolongan dalam hal 
isaha mengadakan penghentian 
cembak-menembak dan dengan 
iemikian mempersiapkan dasar 
semetjahan dilapangan politik. 

Ketua delegasi Thai dalam kon- 
serensi Djenewa - sangat tidak 
setudju apabila Indotjina dibasi 
bagi daerahnja: ia menjarankan 
supaja diadakan gentjatan sendja 
ta menurut zone2. 

Langkah pertama dalam,hai in 

ialah perintah penghentian per'enid 
puran2 didaerah? peperangan jz ter 

penting, misalnja Dien Bien Phu, 
delta Sungai Merah, Laos dan Kam 
bodja. Gentjatan sendjata sematjam 
ini, menurut ketua delegasi Muang 
Thai, pada hakekatnja akan menz- 
hentikan pertempuran2, tanpa me- 

mungkinkan pasukan2: rakiat Vist- 
ram .untuk..merembes  ke-zone2..jg 

  

  tidak mereka kuasai. Gentjatan ser 
diata - -sematiam ini akan. memuny- 
kinkan, setidak2nja untuk sementa- ! 
ra, adanja 2 regime jg hidup  ber- 

dampingan, - tanpa  membagi-bagi 
Vietnam mendjadi 2 — suatu ke- 
mungkinar jg tidak disukai oleh ke 
dua belah pihak. Demikianlah pan- 
dangan ketua delegasi Muang Thai. 

(Antara). 

DUTA ABDUL KADIR MENJE 
RAHKAN SURAT KEPER- 
TJAJAANNJA KEPADA 
RADJA JORDANIA. 

Duta Indonesia jang baru un- 
tuk Jordania, Djenderal Raden 
Hadji Abdul Kadir hari Sabtu te- 
lah menjerahkan surat kevertja- 
jaanja kepada Radja Hussein da 
ri Jordania, demikian AFP dari 
Amman. Resepsi resmi jang di- 
adakan di istana Keradjaan diha- 
diri oleh Menteri Luar Negeri 
Jordania, Dr. Hussein Tukhri el- 
Knalidi. 

»Backing” 

Pertahanan 

bahwa pembitia- 
kolektif untuk Asia 

pun sudah terdengar reaksi2 jang 
tidak memuaskan, terutama dari 
New Delhi, namun Inggris tetap 
mengharapkan ' ,,backing” dari 
India, Pakistan, Ceylon, Birma 
dan Indonesia dalam usaha me- 
wudjudkan saran Dulles itu. 
Menurut Reuter, kalangan? di 
London lebih menghargai system 
keamanan kolektif di Asia Teng- 
zara jang meliputi sebagian besar 
dari penduduk Asia Tenggara. 

Berhasil/tidaknja  kon- 
perensi Djenewa berpe- 
ngaruh, 

Alasan kedua mengapa Inggris 
jebih suka membitjarakan soal 
system keamanan kolektif di Asia 
Tenggara itu sesudah konperensi 
Djenewa berachir ialah, oleh 
karena hasil konperensi Dienewa 
itu akan mempengaruhi tugas jg 
langsung dari pada organisasi 
pertahanan jg akan dibentuk itu. 
Bila konperensi tsb. dapat meng- 
achiri pertempuran2 di Indotjina, 
maka tugas organisasi pertahanan | 
untuk Asia Tenggara itu akan 
lebih bersifat mendjamin melak- 
sanakan keputusan2  konperensi 
tadi. Akan tetapi bila konperensi 
itu gagal, make organisasi perta- 
hanan itu perlu dibentuk atas   dasar jg aktif, Demikian Reuter. 

(Antara) 

    

Seruan Knowland: 
Amerika Harus Terus- 
kan Rentjana Utk Ben: 
tuk Koalisi Anti-Komi- 

nis Di Asia 

PEMIMPIN PARTAI Repu- 
blik dalam. Senat «Amerika, Wil- 
lizam Knowland, pada hari Ming- 
gu menerangkan kepada para 
wartawan, bahwa menurut penda 
patnja,” Amerika Serikat harus 
mengambil inisiatip untuk mem- 
hentuk sebuah koalisi anti-komu- 
nis di Asia. Walaupun tidak me- 
njebut nama Inggris dengan lang 
sung, Knowland mengandjurkan 
supaja Amerika meneruskan ren- 
fjana2nja untuk mendirikan per- 
sekutuan di Timur Djauh itu, dji- 
'ka perlu dengan tidak jkut serta- 
nja Inggris. 

Knowland selandjutnja menjata- 
kan, bahwa tuntutan2 jg. diadjukan 
oleh RRT di Djenewa adalah beru- 
pa tantangan terhadap Dunia Mer- 
deka. ,,Djika kita mengalah di Dje- 
newa, jaitu tunduk kepada tuntutan? 
Chou En Lai supaja Amerika mena 
rik mundur semua pasukan2nja da 
ri Djepang, Filipina, Okinawa dan 
Taiwan, maka ini akan berarti ti- 
dak hanja kehilangan Asia, tetapi 
djuga Eropa.” Dikatakannja, bahwa 
keseimbangan kekuatan akan ber- 
gontjang demikian hebatnja, tidak 
hanja dalam tenaga manusia, tetapi 

djuga dalam sumber2 strategis, hing 
ga akibatnja Eropa akan djatuh pu 
ja kepada kaum Komunis. Djika ke 
adaan berobah demikian, maka Ame 

rika Serikat akan berada dalam xe- 
dudukan jg sama sebagai - benteng 

Dienbienphu, jaitu dikepung oich 
pasukan2 komunis jg agressif. Demi 

kian senator Knowland. (Antara). 

# 

Delegasi Rep” 
mokrasi Vietnam 
Perantjis Minta Supaja 
Undangan Ke Djeneva 
Dilakukan Oleh Russia 

PERANTIJIS hari Mingga jl. 
dengan resmi telah minta kepada 
Sovjet Uni supaja negara ini 
mengundang para wakil Republik 
Demokrasi Vietnam, untuk meng 
hadiri Konperensi Djenewa. Per- 
mintaan tadi telah” disampaikan 
oleh dutabesar Perantjis di Swis, 
Jean Chauvel, kepada wakil men- 
teri luar negeri Sovjet Uni Andrei 
Gromyko. Chauvel menjatakan, 
bahwa Kaisar Bai Dai dari Viet- 
nam telah menjetudjui bahwa 
delegasi pemerintahnja ikut serta 
dalam konperensi Dienewa dalam 
mana hadir.djuga delegasi para 
utusan pemerintah Ho Chi Minh. 
Demikianlah kata sumber2 jang 
berkuasa di Djenewa hari Ming- 
gu. 

Indonesia akan diundang? 

Menurut sumber? jg berkuasa, 
perundingan mengenai masalah Ir: 
dochina di Djenewa ini diduga akan 
dimulai pada pertengahan minggu 
ini. Dalam perundingan ini akan di 
ambil keputusan, apakah dalam kon 
perensi ini akan diundang delegasi? 
negara2 lain pula, disamping 9 ne- 
gara jg sudah ditetapkan akan ikut 
serta, : 

Kesembilan negara tadi ialah: So- 
vjet Uni, RRT, Republik Demokra- 
si Vietnam, ketiga negara anggota 
Uni Peranijis di Indorhina,. Ameri- 
ka Serikat, Inggris dan Perantjis. 

Koresponden politik AFP Jean 
Allary mengabarkan bahwa delega- 
si2 kesembilan negara tsb diatas ta- 
di akan diberi kekuasaan untuk me 
mutuskan apakah mereka akan me- 
ngundang negara2 lain, “djikalan me 
nurut pertimbangan mereka hal ini 
perlu dilakukan. v 

Dengan demikian, maka timbul 
lagilah soal akan diundangkah  In- 
dia, Birma, Indonesia da Thai. n Muang 

Bagaimana sikap Bao 
Dai dan Laos? 

Wartawan AFP seterusnia me- 
ngabarkan, bahwa Vietnam Bao 
Dai masih tetap menentang dng. 
kerasnja rantjangan2 untuk mem- 
bagi wilajahnja dengan pemerin- 
tah Ho Chi Minh. Tetapi. usul 
supaja Vietnam dibagi tadi — 
kabarnja usul jang diadjukan oleh 
Inggris, dan kabarnja hanja akan 
dilaksanakan apabila tak bisa ter- 
tjapai sesuatu pemetjahan Tainnja 
— sedikit-banjak rasanja ' mem- 
peroleh  kemadjuan dikalangan 
delegasi Barat. . 

Sementara itu P.M. Laos Sou-' 
vanna Puma mengatakan di Vien 
tiane hari Sabtu j.l., bahwa dele- 
gasi Laos di Djenewa akan me- 
nuntut supaja ,,pasukan2  Viet- 
minh ditarik kembali sama sekali 
dari wilajah Laos”. Dikatakannja 
bahwa Laos masih tetap mengang 
gap pasukan2 Vietminh sebagai 
agressor. Delegasi Laos akan di 
pimpin oleh Phouy  Sanankone, 
wakil P.M. merangkap menteri 
luar negeri. (Antara). 
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“Hari Tt “International Untuk 

. iya 1 Mei K.BS. diadakan rapat umum di 
rang jang mendapat perhatian besar. Gambar 

tk umum tadi, dimana ketua panitia memberi 
. kesannia engenai perdjoangan buruh. 

ih : Mau (Gambar ,,Suara Merdeka”)   

  

' Menggalang Persatuan 
Naa PA Ta | 8 f 

Solidari teit Internasional Untuk Mengga 
dasar jang dipergunakan oleh Panitia 

1 (untuk memperingati Hari Ke- 
   

41928 dan 1930. Peraturan tersebut pa 
da dasarnja untuk menjesuaikan ke | 
adaan sekarang sehingga dipandang | 

-tuskan untuk mengadjukan tuntutan 
»Gjam bekerdja mendjadi 8 djam dng. 

2 

.dan berlaku djuga buat je. tidak di: 

2 eat LG 

lang Persatuan, dem 

1 Mci 1554 Kota B 

  

    

    

menangan Buruh Sedu dimulai pada tgl. 30 April jbl., ber 
tempat digpfang, Sia You She, djl. Stadion Semarang dng. meng- 
adakan malam resepsi jang mendapat perhatian tidak begitu besar 
seperti tahun jang lampau. Mungkin hal ini disebabkan, karena 
gangguan jan jang pada waktu itu turun. Sekalipun demikian 
suasana tjukup meriah. Hadlir dalam malam resepsi itu a.l. wakil 
dari 'Pang Divisi P. Diponegoro Overste Saragih dan para un- 
angan. Kn £ 

Upatjara tersebut dimulai dengan 
menjanjikan lagu - Indonesia Raya, 
Internasionale, dan 1 Mei jang kemu 
dian disusul dengan mengheningkan 
tjipta untuk memperingati pahlawan? 
buruh jang lebih dahulu gugur da- 
lam perdjoangannja. 2. 
Kemudian oleh sekertaris umum I 

dibentangkan dengan pandjang lebar 
asal-usul 1 Mei jang berkisar kepada 
suatu kedjadian jang menjedihkan di 
Inggris pada tahun 1860 jang diala 
mi oleh buruh wanita berumur 20 ta 
hun jang achirnja meninggal dunia. 
Hal ini disebabkan karena penderita 

san2 selama bekerdja 26 djam lama 
nja dim. suatu ruangan sempit dgn. 
30 kawan lainnja pada musim panas. 
Karena peristiwa ini, maka achirnja 
timbul suatu proses jang menjebab- 
kan sedarnja kaum buruh dap pula 
menjebabkan timbulnja pergolakan2 
untuk melawan kaum bordjuis dz- 
ngan mengadakan persatuan. Seruan 

Karl Marx ,,kaum buruh seluruh du j 
'nia bersatulah” waktu itu berkuman ! 
dang diseluruh dunia. Pada th 1886 j 
gabungan organisasi buruh Amerika 
mengadakan konperensi jang memu   disertai sanctie2. Pergolakan ini ms: 

“Tuas demikiapy rupa, hingga terdjadi j 
bentrokan? hebat antara kaum ou- 
ruh dan fihak jang menentangnja. 
-Achirnja kaum buruh menang dalam 
perdjoangannja dap tuntutan tadi di 
penuhi dan diakui dalam undang2. 

Selandjutnja oleh angg. panitya ia 
innja dibentangkan pula kenjataan2 
jang ada di Indonesia, dimana dika 
takan bahwa nasibnja kaum buruh 
masih belum mentjapai tingkat seba 
gai mana diharapkan. Achirnja ai- 
adjukan tuntutar kepada madjikan2 

pemerintah jang mengenai 26 
ajat, dimana antaranja dapat disebut: 
kenaikan gadjih pokok paling sedikit 
3 kali gadjih pokok PGP 1948 atau | 
minimum gadjih pokok Rp. 135,— 
buat seorang pegawai jg belum kawin, ' 

gadjih menurut PGP. Kenaikan upah 
bagi buruh partikelir untuk mengim 
bangi kenaikan harga dan upah "hn. 
1938 — 1952, paling sedikit ,50Yc 
dari upah bulan Djartuari. Menghen 
tikan masa ontslag, afvloeiing, baik 
oleh madjikan2 mdiupun Pemerintah, 
Mentjabut dengan segera “ontstag- 
recht 396/1941. Bebaskan padjak 
spandoek bagi organisasi rakjat: bas 
mi gerombolan2 dan komplotan an 
ti R.I. dis. s , 

5 x : : “Ray at U - . 

Tepat pada tgl. 1 Mei di Aloon2 
Utara pada djam 9 pagi diadakan 
rapat umum jang mendapat perha- 
tian besar dari kalangan buruh ter- 
utama. Dalam rapat umum ini pun 
dibentangkan, seperti apa jang pa- 
nitya lakukan pada waktu malam 
resepsi digedung Sin. You She. Sam- 
butan2 kemudian . diberikan oleh 
wakil Pemerintah (dari Pnjuluh Pzr- 
'buruhan, dimana setjara singkat 

  

    

     
   
Sepeda Motor 

jang akan datang. 

(persedia'annja 
hubungan pada : 

Super Radi 
     

    

“pengikut meninggalkan 

ting hari ini dan mesti dimuat, maka: 

,para pemasang iklan 
kutan maklum dar mema'afkannja.- 

sar Malam Smg. pada Djum'at ma-| 
lam telah dilangsungkan Krontjong 
Concours, 
'duan wanita. Dasar jang diambil da 

oleh Orkes 

(Serabaja) dengan lagu Irihati men- 

SUDAH TIBA: 

    
| Naa 

Para-pemesan dapat terima pesanannja mulai tanggal 5 Mei 

“Para pemakai jang ingin membeli motor tsb. dari ready stoc 
sangat terbatas!) dipersilahkan segera ber- 

-ompany N. 

dapat dikatakan tentang usaha fi- 
hak Pemerintah untuk membimbinz 
kaum buruh dan melaksanakan tji- 
ta2nja. 
. Kemudian sambutan? diberikan 
oleh wakil2 dari SOBRI, sdr: Pur- 
nomo, wakil HISSBI, sdr. Tjipto 
dan SOBSI sdr.. Anwar. Wakil 
SOBSI dalam memberi sambutannja 
telah menerima peringatan 2 kali 
dari fihaknja DPKN ketika me- 
njinggung soal2 jang dapat diang- 
gap mengeruhkan keadaan. Dalam 
keterangannja, fihak DPKN menja- 
takan pada wartawan kita, bahwa 
peringatan tadi diberikan berdasar- 
kan atas instruksi dari fihak Djaksa 
Agung dengan sekali2 tidak mengu- 
rangi hak demokrasi. Pula tindakan 
tersebut hanja suatu  preventieve 
maatregal jang tidak ditudjukan kes 
pada sesuatu golongan, tetapi ke- 
pada umum dan untuk mentjegah 
hal2 jang tak diinginkan. - Rapat 
umum ini jang dimulai pada djam 
9 pagi diachiri pada djam 11 si- 
ang. 

Pawai 
Sore harinja diadakan pawai jang 

diikuti oleh ribuan2 kaum buruh 
dengan membawa bendera2 Merah 
Putih, Buruh, Perdamaiap Dunia 
dan poster2 jang  djumlahnja tak 
dapat dihitung. Pandjangnja pawai 
ini kira2 3 km. Tetapi sajang: seka- 
li, ketika pawai tadi sampai “didja- 
lan Be Biauw Tjoan, hudjan telah 
turun, hingga sebagian besar para 

Hanja kira2 

jang berada didepan - meneruskan 
perdjalanannja sampai di Tugu Muda 
dan tidak menghiraukan gangguan2 

hudjan. Demikian peringatan 1 Mej 
1954 di Semarang. 
3 enakan SE KE 

IKLAN2 BANJAK TERTAHAN 
Karena banjaknja berita2 jg. pen- 

setjara terpaksa kami menahan 
iklan2 jang mesti dimuatnja. Harap” 

jang bersanz- 

—.... MR 

HASIL KRONTJONG CON. 
COURS. 

Bertempat di Panti Sari dalam Pa 

jang. diikuti oleh 14 bi- 

lam menilai para biduan jaitu: syara, 
irama, tehnik, accontuasi (tekanan 
kata2) dan lagu. Concours diiringi 

Pantjaragam  ,,Burung 
Kenari”. Menurut keputusan juri, 
jang keluar sebagai djuara dalam 
concours itu jalah: 1. Ribut Rawit 
(Djakarta) dengan lagu Dewi Murni, 
djumlah nilai 114. No. 2 Maleha 
(Tegal) dengan lagu Roda Dunia 
mendapat nilai 101. No. 3 Sutirah 

dapat nilai 96, dan no. 4 Hetty /Pa- 

lembang) dengan lagu Purnamasidi, 
mendapat nilai 92. Mereka. telah 
menerima piala jang telah disedia- 
kan. 

aga    
RT-125 

Stock 

TJABANG SEMARANG $ 
. SETERAN (DUWET) $ 
  

: 
       

  Tida mem ahajakan 
Harga Rp. 7.50 — 

ana 
    BUKU 

hajakan tetapi TEPAT 
ngkos kirim Rp. 1.50 

ODINATAN 27 — SEMARANG 
sLIONG” 

  

“ Obat - « si 
Adalah pokok     

SETERAN 42 — TELF, 
Apotheker : 

"3 anom mmm Liu   
obatan jang sempurna 

utama jang kami djundjung tinggi. 

BIMA APOTHEKEN N. V. 
Drs. Kho Han Yao. 

204 — SEMARANG 

: Td malam Puasa. 
barisannja. | 3 

setengah  kilometerh 

|gan Timur, Aloon2 Timur, sebelah 

.rampatan 

| Djawa. : 

PERATURAN TENTANG HAK 
TANAH DIDAERAH. 

Sidang DPRD Jogjakarta telah me 
nerima baik rentjana peraturan ten 

| tang hak atas tanah didaerah Jogja 
|karta jang diadjukan oleh panitia pe 
|rundang2an desa dengan . maksud 
menggantikan rijksbladen pemerintah 
Kasultanan dan Pakualaman tentang 
mengatur urusan tanah di kedua dae 
rah tersebut pada tahun 1918, 1925, 

lebih demokratis. Dalam peraturan 
baru itu dinjatakan, bahwa hukum 

| agraria didaerah Jogjakarta jang di- 
"atur dalam rijksbladen banjak jang 
tidak sesuai lagi dengan kenjataan se 

     

recht” sebenarnja sudah terdesak oieh 
hak perseorangan (gebruiksrecht). 

Perlu diterangkan, bahwa peratu- 

kok tentang agraria jang kini sedang 
disiapkan oleh pemerintah pusat, 
Mengingat pentingnja bagi daerah 
Jogjakarta, maka. sambil menunggu 
selesainja undang2 pokok tersebut, di 
buatlah peraturan tersebut diatas. 
JOGJA AKAN DIDJADIKAN 
DAERAH PERKEBUNAN? 
Menurut keterangan pihak -peme- 

rintah daerah Jogjakarta, Kemente- 
rian Pertanian telah menjetudjui un 
tuk mendjadikan daerah Jogjakarta 
jang selama ini merupakan daerah 
“minus” mendiadi daerah ”surplus”. 
Usaha kearah itu menurut pendapat 
Jari pihak Kementerian Pertanian 
selain usaha2 jang telah ada jang 
kini sedang da am penjelenggaraan, 
jaitu dengan  djalan industrialisasi. 
djuga dengan djalan mendjadikan 
daerah Jog'akarta sebagai daerah 
perkebunan. Andjuran pihak Kemen 
'erian Pertanian tersebut disertai 
kesanggupan, bahwa pihak Kemen 
terian akah memberikan bantuan 
sebesar?nja mengenai usaha? kearah 
dpembangunan perkebunan itu. Me- 
nurut keterangan bantuan2 itu akan 
diambilkan dari kelebihan deviezen 
jang sekarang ada, berhubung de- 
agan pengurangan import beras dan 
import lainnja jang sekarang dapat 
ditjukupi didalam negeri sendiri, 
Berhubung dengan itu pemerintah 

daerah kini sedang mempertimbang- 
kan perkebunan apa jang perlu ci- 
kerdjakarf sekarang ini sesuai de- 
agan kebutuhan rak'at. n 

  

DUGDER. 
Sudah mendjadi kelaziman bagi 

sota Semarang, bahwa tiap2 mendje 
lang “bulan Puasa di Aloon-Aloon k 
semarang diadakan “Dugder”, jang 
'elah dimulai Saptu malam jbl. Se- 
djak malam itu Aloon-Aloon mend!a 

“li penuh sesak dibandjiri oleh pen- 
Juduk dari pelosok2 kota. Sebagai 
mana diketahui, dugderan itu ber- 
langsung sebagai tanda permulaan 

Sh -Djalannja lalu-lintas. 
Selama dugder .- djalannja' iaju 

lintas menudju ke Aloon2 diatur de- 
mikian rupa rc:cn fihak Polisi Lalu 
'Lintas, hingga djalan2 dari Krang- 

Kantorpos, muka Hotel du Pavi!lon 
jang menudju ke Aloon2 dan Orion 
ditutup. Pula djalan 'itu dari djem- 
batan Djurnatar ke Aloon2 pun di- 
tutup, sedangkan lalu lintas daii pe- 

Djurnatan/Pekodjan ke 
Aloon2: harus dilakukar dengan pe- 
lahan2. Tempat pemberhentian taxi/ 
opelet dipindah dimuka kantor Pa- 
pak.  Kendaraan2 jang datang dari 
Pontjol di larang meki. djalan Dr. 

HARI TJUMA2 DI TOKO 
1EN” k 

Mu'ai tgl. 4 s/d 31 Mei 1954, To 
ko Hien, Bodjong Semarang akan 
membuka ,,Hari Tjuma2” untuk se- 
genap lengganan dan chalajak ramai 
untuk menjambut Hari Idul ' Fitri 
1885. Maksud dari pada "hari tju- 
ma2” tadi, ialah supaja chalajak ra- 
mai dapat mengenjam campagne re- 
clame itu jang djelasnja sbb.: Dari 
tel. 4 s/d 31 Mei itu nanti diundi 
penanggalan “dihadapannja Polisi, 
pers, para undangan dan  chalajak 

” 

djadikan "hari  tjuma2”. 
chalaiak gamai jang djustru belan-   dja pada hari jang diundi itu akan 
dapat kembali djumlah uang jang 
hari itu dipergunakan belandja di To 
ko Hien. Undian hari ini ditetapkan 
tg. 2 Djuni jad. dan  pembajaran 
uang kembali dilakukan pada tgl. 6 
Djuni. Andai kata jang membeli ba 
rang pada tanggal 10 Mei itu djum 
blah sehari ada Rp. 50.000,—, ma 
ka Toko Hien akan mengembalikan 
diumb ah uang tersebut diatas pada 
pembeli jang dapat menundjukkan 

  

    
   

karang. Hak jang disebutkan ,.bezits- | 

ran tersebut mendahului undan22 pe | 

ramai dan tanggal ini kemudian di-| 
Kepada | 

  

RUH TERR. IV. 

lai Pradjurit Surakarta telah dilang- 
sungkan konperensi Territoriaal oleh 
para pendjabat urusan Territoriaal 
ari seluruh Terr. IV. Antaranja jg. 

'hadlir Maj. Selo Ali dan Let. Kol. 
Suharto. Didalam sambutannja Let. 

| Kol. Suharto a.l. mengandjurkan su 
'paja para angg. Territoriaal selalu 
berusaha mempertinggi n 
agar segala tugas jang diberikan ke- 
padanja benar2 dapat makin sempur 
na. Selain soal2 routine jang dibitja 
'rakan dalam konperensi tadi, maka 
'oleh Kapt. Harsono Pa. Penerangan 
seperti biasa diberikan uraian menge 

|nai situasi luar dan dalam negeri. 

  

'BOJOLALI - 

  

PEMBUKAAN S.M.P. PARTI- 
. KELIR DI KETJAMATAN 

MODJOSONGO. 
| Para terkemuka dan  Lurah2 
| desa ketjamatan Modjosongo ka- 
tbupaten Bojolali dalam pertemu- 
jannja baru2 ini telah semufakat 
akan membuka S.M.P. Partikelir 
di Modjosongo besok pada tahun 
pengadjaran baru jang akan da- 
tang. Pembukaan sekolah tersebut 
didasarkan atas pertimbangan ku 
rangnja kemampuan orang2 tua 
murid didaerah tersebut untuk 
menjekolahkan anak anaknja ke- 
kota, : TN 

dapun guru-gurunja akan di- 
Gebikan. Tn mahasiswa2 Ga- 
djah Mada jang berasal dari da- 
erah tersebut. |. Pa 

| PENJELIDIKAN HASIL P.B.H. 
Pada tanggal 26 April 1954 mu 

lai djam 7.30 s/d. djam 9.00 pagi 
dikota ketjamatan Ampel diada- 
kan penjelidikan hasil P.B.H. de- 
ngan mengadakan pentjegatan 
orang2 jang akan pergi kepasar 
Ampel, ialah didialan?2 Mritjan, 
B.P.M.D., Krapjak, Gilingan. Ka 
litengah dan Tegalsari. Darj 2540 
orang jang lewat jang berasal dari 
daerah ketjamatan Ampel terda- 
pat 1181. orang atau 46So jang 
dapat membatja. Sedang orang? 
jang dari luar daerah ketjamatan 
Ampel sebanjak 2094 orang ter- 
dapat 749 orang atau 3676 jang 
dapat membatja. 

Pertjobaan/penielidikan ini di- 
lakukan oleh Panitia Inspeksi 
Pendidikan Masjarakat dibantu 
oleh organisasi2 Kenanduan dan 
pegawai Pamong Desa setempat. 

Selandiutnia' telah direntjana- 
kan untuk mengadakan penielidi- 
kan hasil kepandaian » menulis”. | 

TJILATJAP 
GEROMBOLAN MAIN TJURIL. 

Gerakan2. gerombolan 
Tjilatjap barat jang berupa sera- 
ngan2, lebih2 kepada pos2 tentara 
kita, sama sekali tidak lagi pernah 
terdjadi. Mereka hanja 'aktief da- 
lam gerakan mentjuri terutama ter- 
nak2 milik rakjat. 

Dari sumber resmi didapat kabar, 
bahwa pada hari Selasa jbl., gerom- 
bolan jang terdiri dari 4 orang telah 
memasuki desa Hanum Ketjamatan 
Dajeuhluhur jang kemudian mentju- 
ri 2 ekor kerbau milik penduduk de 
sa tsb. dan kemudian melarikan di- 
ri kedjurusan utara. : 

Letak tempat itu dari tempat - pos 
pendjagaan tentara kita dalam -dja- 
rak jang djauh, hingga pada waktu 
bantuan kita datang, mereka telah 
lari dan pengedjarar sudah amat ter 
lambat. 

Selandjutnja pada hari Rabu jbl., 
gerombolan bersendjata jang hanja 
terdiri 3 orang telah masuk grum- 

  

bul Bandjarwaru desa Sindangba- 
rang  Ketjamatan — Karangputjung 
(Madjenang) jang diduga djuga 
akan melakukan pentjurian ternak. 

Tetapi, malang bagi mereka, ka- 
rena dapat diketahui oleh  pemuda2 
desa jang kemudian mereka lempari 
dengan granat tetapi sajang tidak 
mengenai sasarannja hingga dapat 
melarikan diri kedjurusan Puroa- 
kerta. 

RADIO 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 5 Mei 1954: 
Djam 06.10 Imbauan pagi, 06.40 

Sasando Timor: 07.10 Chopin Ma- 
-zurka's, 12.05 Orkes Purba: 12.15 
Njanjiar S. Abdullah, 12.30 Seruan 
Maluku, 12.45 Roberto Inglez, 13.15 
Lena dan Sutinah: 13.40 Orkes Ra- 
dio Surakarta, 14.15 Orkes 'Tyree 
Glenn, 17.05 Taman Kusuma, 17.40 
Orkes Tex Benneke: 18.00 Njanjian 

      duplicaat bon jang harus disimpan 
Saik2.. Karena ini, maka para pem ! 
beli dilarang keras merobah tulisan 

didalam bon2. Tetapi bon itu baru 
dianggap sah, kalau - dibajar cash 
down hari itu waktu membe'i ba- 
rang. Kalau orang beli barang pada 
tgl..5 Mei umpamanja, tetapi baru 

memba'ar tgl. 6 Mei, hal ini tidak 
dianggap sah. Untuk tidak mengetje 
wakan kepada pembeli, maka un- 
tuk "hari tjuma2” itu sengadja dida 

duet: 18.30 Hid. Staf Musik Mob- 
brig: 19.15 Dunia Olah Raga: 19.30 

Hid. Suara Nusantara: 20.30 Kron- 
tiong dan Langgam: 21.15 Wajang 
Orang: 22.20 Wajang Orang (landju- 
tan), 24.00 Tutup. 

Surakarta, 5 Mei 1954: 
Djam 06.03 Pagi gembira: 06.15 

Ruangan Gerak Badan: 06.45 Or-: 
kes Tango Malando: 07.15 Malaya 
gembira: “07.45 Njanjian Elizabeth 

: KONPERENSI, SIE V SELU- 

“Baru-baru ini bertempat di Ba-| 

mutunja, | 

  

  

  
Temanten Soewarno (nia Piet) memegang sendiri kemudi stoomwals: Ia berpakaian basahan dengan kuluk skanigaranf, Sebelah kenan masinis 

« |Wirati seorang wanita berusia 
"1 tahun, djuga belum pernah 

didaerah | 

mudikam sendiri. 

Solo. jang berdiumlah ribuan, 
stoomwals, berpakaian dinas hitam pakai keris. Gambar bawah: publiek 

ramai gembira menjambut pawai temanten naik stovmwals jang aneh, asing, serta .lutju” itu. (Harap lebih lanajut 
membaija verslagnja dibawah ini). 

  

Umur 58 Th Masih 

Pernah 
— Kerr, 

3 

ISTIWA JANG ANEH2. 1 Mei 

rah manus'a, jang 

itu jang mungkin 

symboliek, jang disesuaikan denga 

Pada hari Sabtu itu, pagi2 diam 
99.00 telah dilangsungkan  upatjara 
perkawinan dari R. Suwarno, iebih 
terkenal dengan nama Suwarno Piet, ' 

seorang pegawai PTT jang telah ber 
|usia Ik.58 tahun dan sebelumnja be 
lum pernah kawin, dengan A. Adi. | 

Ik 

ka-' 
win sebelumnja. : 
5 alam upatjara perkawinan 
Suwarno Piet sewaktu berangkat da- 
ri rumahnja menudju kerumah te- 
manten perempuan untuk selandjut- ' 
nja-” ditemukan, 'tidak mau “naik | 
nobiel atau kendaraan lainnja, teta- 

pi ta memilih berkendaraan 
sebuah stoomwals, 

itn, 

jang ia ke-| 
1 Waktu berangkat 

Yu temanten laki2 memakai pakatap! 
“basahan” dengan memakai kuluk' 
Pkanigaran”, — sedang pengemudi 
stoomwals jang pekerdjaannja telah 
dioper oleh temanten laki2 itu, ber- 
pakaian Djawa dengan memakai ke-! 
rise dan duduk disampingnja. 

temanten laki2 itu.  jalah - dari | 
Kampung Patangpuluhan ke Kam | 
pung Serengan, ribuan manusia! 
berdjedjal-djedjal untuk mel hat | 
peristiwa jang aneh itu. Suwarno ' 
Piet sendiri densan — tersenjum 
dan mengangguk-.nggukan kepa- 
lanja telah mendjawab salam dan 
sorakan dari para penonton. Me-' 
lihat rombongan temanten 'tu jang '! 
d iringi vula dengan gamelan iang 
ditempatkan didalam sebuah truck 
dan terus-menerus memainkan lagu 
.tjorobelen”, dan “dibelakangnja 
berpuluh2 auto dengan 1 buan 
rakjat dikanan kiri djalan itu, ter- 
ingatlah kita akan gambar dari ra- 
dia2 dulu kala jang kembali dari 
medan pertempuran dengan na'k 
kereta dalam suatu “ ,triomphs 
tocht”. 

  

Arti stoomwals. | 

Dipilihnja STOOMWALS sebagai 
kendaraan temanten itu bukan setja- 
ra kebetulan sadja, tetapi memang   

tangkan barang2 jang baru dengan Batey dll.: 12.03 — 12.45 — 13.15 
harga jang tidak dinaikan sedangkan Klenengan Sederhana: 17.05 Bu Nies 
persediaan barang tjukup banjak un dengan kanak2nja: 17.45 Varia Dja- 
tuk kebutuhan sehari-hari. 'Guna- wa Tengah: 18.05 Permainan Piano: 
kantah. kesempatan ini sebaik-baik 18.30 Dendang Teruna: 19.15 Ru- 
nja. Hari Minggu dibuka terus, se- ang A.P.: 20.30 Menindjau usaha2 

| perti hari biasa. Lebih die'as perik- Pembangunan Daerah Klaten: 21.20 
2215 Klene- 

24.90 

salah iklan jang dimuat hari ni. 

AMAN KEMBALI 

 Klenengan Manasuka, 
' ngan Manasuka (landjutan), 
Tutup. Na 

1 Jogjakarta, 5 Mei 1954: 
“Beberapa desa. jang keamanarnis — Djam 06.10 Bonangan pagi: 06.20 

bolan MMC, . kini telah pulih kem- 
bali. Desa2 itu pada tgl. 30 April 
telah ditindjau oleh Residen Milono 
dan Bupati Sumardjito, bersama de- lah: 13.10 Njanjian Penggembala: 
Ogan: Komandan Resimen di Salati-| 13.40 Musik siang: 14.15 Imbauan 

gi (landjutan): 12.05 Les Paul de- 

ngan Gitarnja: 12.15 Siaran Liburan 

| ga Majoor Pranoto dan fihak Kepo-' Nany dan Djanad: 17.00 Lagu ka- 
lisian Karesidenan Smg. Dalam mem nak2 17.40 Andre Kostelanetz: 18.30 
berikan petuah2 kepada OPR didesa2 Peladjaran lagu2 Djawa: 19.40 Sua- 
tsb. Residen Milono a.l. mengandjur ra malam: 20.15 Varia: Dari dan un 
kan, agar dalam suasana jang kini tuk Pendengar: 21.30 Krontjong dan 
telah aman, para OPR  hendaknja Stambul: 22.10 Rajuan Padang Pa- 
giat djuga dalam usaha pembangun-| sir, 23.00 Tutup, 
an didesanja masing2, terutama da- 
lam lapangan pertanian. Adapun 
desa2 jang ditindjau pada hari itu 

HARGA MAS. 
Semarang, 3 Mei., 

      
@ 

jalah | desa2:  Sraten,  Banjubiru, 24 karat: djual Rp. 39.— 
Djambu, Banaran, Tuntang, Bawen, beli Rp. 38,60 
Bandungan, Klepu, Karangdjati dan 22 karat: djual Rp. 36.— 
desa Pringapus, Sa beli Rp. 34,50 

sedjak dahulu diganggu oleh gerom- Genderan pagi: 07.10 Genderan pa- 

“Sekolah: 12.45 Musik Menawar. Le-' 

dimaksudkan — agar mempunjai arti 
jang ,symboliek”.  Stoomwals jang 
sehari2 dipergunakan untuk merata- 
kan djalan itu, dimaksudkan agar 
keadaan2 jang kurang sempurna di- 
dalam masjarakat kita jang scolah- 
olah merupakan tanah jang tidak 
rata” (Djawa ,,ambarendjul”) dapat 
diratakan, dan disamping itu Supaja 
tingkatan2 jang ada didalam masija- 
rakat, jalah tingkatan tinggi dan ren- 
dah, dapat diratakan pula hingga ter 
tjiptalah masjarakat sama-rata dan 
sama-bahagia, sesuai dengan dasar 
Panfjasila negara kita dalam salah 
satu sendiri adalah sendi demokrasi. 

Gamelan »tjarabalen” jang meng- 
hantar temanten 'itu dimaksudkan 
agar keadaan jang aman dan mak- 
mur dinegara kita lekas kembali, de 
ngan tiada melupakan serta selalu 
ingat kepada Tuhan. 

Untuk - dapat mempergunakan 
stoomwals itu kabarnja telah diper- 
lukan idzin istimewa dari Walirota 
Surakarta sendiri 

Hiasan rumah dan djamu- 
an merupakan rangkaian 
symboliek pula. 2 , 

Keistimewaan itu tidak berhenti 
sampai disitu sadja, tetapi segala se- 
suatunja, djuga perhiasan rumah dan 
djamuannja merupakan rangkatan 
symboliek.  Diantaranja dapat dise- 
but disini, bahwa bagian atas dari 
rumah temanten laki2 telah dihrasi 
dengan bendera gula-kalapa pan- 
djang jang terbentang diantara  ke- 
empat tiang tengah (saka-guru). dari   dibeberkan wajang kulit, 

Arti jang dilekatkan pada ,.bsbsr- 
an wajang” itu adalah: kehidupan | 
manusia adalah seperti ,.wewajang- 
an” (bajangannja) Tuhan jang Maba 
Esa. Oleh karena itu diharapkan | 
paja dapat membeberkan kehidupan 
sedjati. (Gesangipun manungsa pin- | 
da wawajanganing Hyang Soeksma 
Kawekas, pinrih ambeber melok aja: | 
tiningsurip, tan samar ing para UN 
dra). 

  

SOLO BUKAN SOLO KALAU 

| diadakan untuk 'tu, karena 

| 

rumah itu, sedang diatas bendera itu f 

(Foto ,,PATIMAN”) 

SuwarnoPietKawin Den 
Naik ,,5STOOM-WALS” 

Lagi Aneh2 Di Solo—Mempelai Lelaki 
Djedjaka—Mempe- 

lai Perempuan Umur 45 Th Belum 
Kawin 
Sendiri — 

TIDAK MELAHIRKAN PER- 
dengan mengadakan rapat umum 

Gan arak-arakan, di Solo telah terdjadi suatu unicum didalam sed'a- 
telah menarik perhatian ribuan orang dan hingga 

K ni mas.h saaya mendjadi buah pertjakzpan orang banjak. Peristiwa 
baru untuk pertama kal'nja terdiadi didalam se- 

djarah, ialah dipergunakannja sebuah ,,stoomwals” atau »Slender” 
dalam upatjara perkawinan, jang dibubuhi pula dengan suaiu artan 

n keadaan negara kita. 

Sehabis resepsi bersepak- 
bola. , 

Rangkaian upatjara perkawinan 
itu tidak berhenti pada resepsi dan 
perdjamuan sadja, akan tetap ma- 
sh.ditambah lagi. Sesudah siang- 
n'a. temanten puteri ,,diunduh” ke 
tempat temanten lak.2, dimana 
dadakan resepsi, sorenja kedua te- 

| manten melakukan ,,aftrap” pada 
di, 5 5 

' telah mentjukupi 
suatu pertandingan sepakbola 
stad on Sriwedari, jang istimewa 

Su- 
warno Piet adalah 

pula. : 

Suwarno Piet adalah se. 
orang athleet dan gemar 
akan hal jang aneh2. 

Bagi orang Solo nama Suwarno 
Piet tdaklah asing lagi. Ia sela- 
manja berpakaian 
Peran dan kain), perawakannja 

Djawa  djas 

esar dan tnggi, kumis dan .,g0- 
deg”-nja pandjang dan terpeliha- 

Sepand'ang djalan jang dilalui! ta baik, diseluruh Surakarta tia- 
da bandingannja.  Sepedan'apun 
tiada jang menjamainja,  sed'aki 
penulis ini masih ketjl, tidak 
pernah ganti, tjatnja sudah ham: 
pir2 bilang, stuurstangn'a memba- 
lik kemuka. sedang handvatnja 
d bikin dari tanduk sapi atau ker- 
bau jang udjung-runtjingnja 
mengarah kemuka. 

Sedjak dulu kala, Suwarno 
Piet memang seorang jang sela- 
lu menjad'ikan keanehan2. 

Pernah ia memperlihaikar kekua- 
tannja “dengan membiarkan dirinja 
dilalui sebuah mobiel: kekuatan gigi- 
njapun Juar biasa, barang2 jang be- 

rat2 dengan mudah diangkat denyan 
giginja, rumahnjapun “ merupakan 
tempat dari berbagai matjam barang- 
barang keanehan: disana dapat di!i- 
hat berbagai matjam kerongkongan 
binatang, dll. 

Suatu hal lagi jangsmerupakap ke- 
istimewaannja ialah, bahwa ia ada- 
lah seorang bekas athleet ig. ulung, 
jalah waktu ia mendjadi anggota 
»Krido Watjono” dalam djaman Bz- 
landa dulu, dan selain itu iapun sc- 

«Orang bekas pemain sepakbola jang 
ulung. Ia adalah pemain kanan-luar 
jang terpilih dari ,,Romeo” jang di- 
dirikan bulan April 1908. Dan xa- 
rena baiknja permainannja serta ke- 
tjepatan larinja, ia diberi nama dju- 
lukan ,,Kidang Kentjono”, 

- Abidin: 
Buruh Indonesia Diakui 
Sbg. Golongan Pedjoang 

Jg Giat " 

Dalam pidato sambutannja Ha 
ri 1 Mei, jang diutjapkan Sabtu 
malam dimuka tjorong RRI, Men 
teri Perburuhan Prof. S.M. Abi- 
din antara Jain menjatakan, bah- 
wa pengakuan pemerintah ten- 
tang Hari 1 Mei sebagai suatu ha 
ri istirahat "umum mengandung 
suatu makna bahwa pemerintah 
memandang penting kedudukan 
kaum buruh dalam pertumbuhan 
dan perkembangan bangsa dan 
rakjat Indonesia. Kaum buruh In- 
donesia diakui sebagai golongan 
pedjuang jang. giat dalam masa 
revolusi jang lampau, dan berke- 

2 

t seorang vete- j 
r2an pemain sepakbola jang ulung 

l 

i 

. 

Bantulah Para Pendaf- 
tar Pemilih Sebaik?-nja 
1 Mei Dimulai Suatu Usaha Nasional 
Jg Penting—Pendaftaran Pemilih Di- 

tangan dalam ,,siaran pemerint 

jang penting, jaitu: permulaan p 
ada tanggal 1 Mei 1954 itu kit 

lih. Demikian Menteri Pengrang 
mendjelang pendaftaran pemilih 

Djanganlah kiranja seorang keting- 
galan dim. pendaftaran itu. Berikan 
lah bantuan pada saudara? perdaf- 
tar sebanjak2nja dan sebaik2nja dida 
lam pekerdjaan mereka jang sangat 
berat dan bertanggung djawab itu. Di 
mana Panitia mendatangai saudara? 
dirumah, sambutlah mereka dengan 
baik, berikanlah mereka kursi dan 
medja agar mereka bisa dengan se- 
nang dapat menulis apa jang ditugas 
kan pada mereka,.dan berikanlah se 
gala keterangan2 jang diperlukan. 
Dengan kerdjasama jang demikian 
itulah dapat dilakukan ' pendaftaran 
pemilih itu setjepat?nja dan sebaik2- 
nja. 

Walaupun saudara2 di Irian' Barat 
pada sekarang ini oleh keadaan dilu 
ar kemauannja belum dapat turut ser 
ta, saja tidak hendak lupakan sauda 
ra2 kita disitu, dengan menjatakan, 
bahwa sekalian warganegara Indone 

sia jang hidup didaerah2 jang telah 
bebas dan merdeka, bersama2 ng. 
saudara? di Irian Barat, dari segala 
segi hatinja mengharapkan moga2 ha 
langan2 jang sekarang masih ada itu 
selekas2nja kiranja dapat dilenjapkan. 
Demikian Menteri. 

Ditudjukan kepada Panitya Pendaf 
taran Pemilih, Menteri berkata oak 
wa pemerintah mengetahui benar be 
tapa beratnja pekerdjaan Panitia Pen 
daftaran Pemilih itu didalam meng-   

kan. Berkenaan dengan itu, 

H
e
w
a
n
i
 

  

hadapi warganegara kita ,,jang ber 
matjam2 gerak2nja dan lagak2nja”. 
nja”, 

Menteri mengharap jang saudara? 
itu kiranja tetap dapat tinggal tenang 
dan menghadapi semuanja itu dengan 
sikap ramah-tamah dan setjara saha 
bat. 

Mendjelang pendaftaran pemi- 
lih bagi kepentingan pemilihan 
umum anggota2 Konstituante dan 
Parlemen jang akan datang jang 
ee aan ditentukan 
1 Mei 1954, S. Hadikusumo, ke- 
tua Panitia Pemilihan Indonesia 
menerangkan kepada 
orang pers, bahwa tindakan perta 
ma daripada usaha2 pemilihan 
umum itu, adalah sangat penting- 
nja bagi tiap2 warganegara jang 

sjarat2 untuk 
serta dalam pemilihan umum, se- 
bab djika kesempatan pendafta- 
ran pemilih. ini tidak dipakainja, 
maka warganegara tersebut oto- 
matis kehilangan hak untuk ' me- 
milih dan hak untuk mentjalon- 

Ke- 
tua Panitia Pemilihan Indonesia 
mengandjurkan hendaknja - soal 
tersebut diinsjafi oleh seluruh 
warganegara Indonesia. 

Atas pertanjaan apakah  tanggai- 
pedoman 1 Mei untuk pendaftaran 
pemilih diseluruh Indonesia itu akan 
dapat terlaksana, didjawab oleh S. 
Hadikusumo: ,,Dapat karena sedjak 
hal ini di-instruksikan oleh Pusat pa 
da permulaan Maret jang lalu sam: 
pai kini tidak ada reaksi dari daerah 
jang tadinja dipandang berat untuk 
dapat melaksanakan, jaitu Sulawesi 
Utara, telah diterima kawat, bahwa 
segala persiapan telah selesai, sehing 
ga pendaftaran pemilih dapat dilak 
sanakan dengah segera”. 

Selandjutnja S8. Hadikusumo meng- 
ingatkan hendaknja umum djangan 
lalai terhadap soal tehnis pendafta 
ran pemilih itu, jakni bahwa kewadji 
ban tiap Panitia Pendaftar pada ting 
kat pertama' ialah mendatangi  ru- 
mah2 penduduk untuk melakukan 
pendaftaran. Hanja mereka jang ke- 
tinggalan tidak terdaftar (misalnja ka 
rena sedang bepergian) jang harus du 
tang kepada Panitia untuk didaftar- 
nja. 

  

dudukan penting dalam usaha ki- 
ta untuk mempertinggi penghasi- 
lan nasional. pada waktu seka- 
rang dan dimasa jang akan daz- 
tang. 

Dalam menguraikan - sedjarah 
dan arti 1 Mei, Menteri Abidin te 
gaskan bahwa berlakunja 8 djam 
kerdja didunia umumnja dan ter- 
selenggaranja sjarat2 jang makin 
madju dalam perburuhan, adalah 
hasil perdjuangan buruh sendiri 
jang terorganisasi. Keadaan per- 
buruhan jang sangat menjedihkan 
sebelumnja, menurut Menteri, te- 
lah menimbulkan ilham bagi Karl 
Marx untuk mengemukakan teori 
nja jang terkenal dengan nama 
Marxisme itu, jang hingga pada 
Saat ini masih dipergunakan olzh 
sebagian besar dari kaum buruh 
sebagai dasar dan siasat perdjua- 
ngan mereka. 

Apa jang dulu hanja merupa- 
kan tuntutan dan tjita2, kini su- 
dah mendjadi kenjataan. Hak 
dan kemerdekaan untuk menjata 
kan pikiran, bersuara, berrapat, 
berserikat, mogok, dsb., iaitu 
jang lazim disebut hak2 azasi bu- 
ruh, sudah ' mendjadi milik kita 
bersama, demikian Prof. S.M. 
Abidin. Dalam usaha  pemerin- 
tah untuk membantu memperting 
gi tingkat kesedjahteraan kaum 
buruh, maka salah satu tindakan 
jang terpenting jalah mengubah   dan memperbaharui perundang2- 
an perburuhan. (Antara) 

  

terima ,,Suara Merdeka” 
Penerimaan baru : 

Dompet Merapi 
Djumlah derma3 tgl. 27-4-1954 jang di- 

Wanita Katholik Tjabang Surakarta Rp. 188,50 

Rp. 169.424 15 

      
Perwari Tjabang Wonogiri ......... aan Tao 100, — 
S.R. HT Tambakredjo, Kedungredjo, 
AO ea ba nan Man on No 5,20 293,70 

Djumlah : Rp. 169.717,80hi 

pidato dimuka tjorong radio jang maks t 
gal 1 Mei 1954 kita memulai mendjalankan suatu usaha nasional 

beberapa | 

mulai — Siapa Tidak Terdaftar Akan 
Kehilangan Hak Pemilihnja 

Mendjelang permulaan pendaftaran pemilih, Menteri Pene- 
ah” tanggal 30/4 malam telah ber- 

Dana, bahwa mulai tang- 

elaksanaan dari pemilihan umum. 
a mulai dengan pendaftaran pemi- 
an. Djika saja pada malam ini 
menundjukkan sepatah kata pada 

saudara2 sekalian, demikian Menteri, adalah itu dengan maksud: 
untuk mengadjak, menggerakkan dan mendorong sekalian orang, 
turut dalam pendaftaran itu dengan tjara2 seperti tel 
kan oleh Panitia Pendaftaran Pe milih ditempat2 masing2. 

telah diterang- 

Pembunuhan 

Kedjam Di 
Klender 

Seluruh Keluarga Diku- 
nuh Dengan Martil 

DIKAMPUNG KAPOK, Klen 
der (Djakarta), malam Kemis ig. 
baru lalu telah terdjadi pembunu 
han kedjam jang dilakukan oleh 
pendjahat2 tak dikenal, dimana 
3 djiwa dari satu keluarga mela- 
jang, jaitu kepala keluarga Siswo 
atmodjo, isterinja bernama Nga- 
dinah dan anak perempuan ke- 
luarga Siswo berumur 2 tahun 
bernama Sunarti... Siswoatmodjo 
adalah pegawai rumah pendjara 
Tjipinang. Pembunuhan itu baru 
diketahui pada keegsokan harinja, 
jaitu hari Kemis djam 12.30 
siang, Siapa orangnja dan apa se 
bab2 dibunuhnja ketiga orang itu, 
sampai sekarang masih berada 
dalam pengusutan polisi. 

Kepala Reserse Kriminil Kepo 
lisian Djakarta Raya Komisaris 
sa'ud jang Djum'at pagi melaku- 
kan penjelidikan ketempat kedja- 
dian pembunuhan itu belum da- 
sat banjak memberikan ketera- 
agan, ketjuali menjatakan, bahwa 
veristiwa tersebut dianggap seba- 
3zai suatu perbuatan sangat ke- 
djam, jang” bukan sadja dilaku- 
kan terhadap orang dewasa, teta- 
pi djuga terhadap isteri dan anak 
sang korban... Pembunuhan itu 
menurut keterangan, dilakukan 
dengan  “djalan memukul ketiga 
anggota keluarga itu dengan sen- 
djata martil. Isteri Siswo malahan 
sampai keluar isi otaknja. 
mPara tetangga dari keluarga jg. 
dibunuh itu, atas pertanjaan po- 
lisi menerangkan, bahwa pada 
malam Kemis itu mereka dengar 
ada suara2 ribut dirumah Siswo. 

Tetapi sewaktu ditanjakan dari ru 

mah mereka masing2, dari rumah Sis 
wO terdapat djawaban: tidak ada 

apa2, tjuma ada kutjing jang tjari 
ikan”. Karena itu para tetangga ti- 
dak menaruh perhatian lagi terhadap 

suara2 ribut itu. Pembunuhan atas 
diri ketiga orang itu, baru diketahui 
kira2 djam 12.30 siang, sewaktu ka 
wan almarhum dari rumah pendjara 
Tjipinang datang kerumah itu, untuk 
melihat apa sebabnja Siswo. belum 
djuga masuk kanter sampai begitu 
siang. 

Pada waktu itu kira2 djam 12.30 

siang, rumah Siswo ternjata terutup. 
Karena merasa tjuriga, pegawai ru- 
mah pendjara Tjipinang tersebut. ke 
mudian mengadukan pada Lurah, jg. 
segera dan sewaktu membuka pintu, 

mendaptkan ' 3. oanggota keluarga 
menggeletak dengan berlemuran da- 
rah. 

Penjelidikan terhadap. - peristiwa 
ini terus dilakukan. (Antara). 

Hati'-lah Dgn 
Iklan Sjech' 
Suatu Peringatan Pada 

Para Tjalon Hadji 

UNTUK  MENDAPATKAN 
djemaah hadji sebanjak-banjak- 
nja, kini oleh sementara para 
Sjech telah dipasang iklan di su- 
rat-surat kabar dengan kata2 ig. 
tjukup menarik. Tak ubahnia se- 
bagai orang mempropagandakan 
sesuatu barang-dagangan. Demi- 
kian P.H.I. mengumumkan. Hal 
ini dipandang dari sudut hukum 

(memang tidak dilarang. Mereka 
| bebas menawarkan lajanan jang 
| dipandangnja memuaskan. Hanja 
' perlu mendapat perhatian, teruta- 
y ima bagi para djemaah hadji, bah 
wa pada umumnja, menurut pe- 
ngalaman dan kenjataan, mereka 

| tidak dapat memberikan Jajanan 
| kepada djemaah hadji seperti ig, 
“diiklankan, walaupun ada djuga 
beberapa  Sjech jang memang 

. baik lajanannja. 
Disamping pemasangan iklan, se- 

perti sudah lazim berdjalan selama 
ini, para agen mereka jang terkenal 

: dengan sebutan ,,Badal Sjech”, padu 
Isaat2 . seperti sekarang ini, kelihatan 
yaktip mempengaruhi djemaah2 hadji 
untuk dapat ber-Sjech kepada Sjech 
jang mereka wakili disini. Aktipiiet 
ini, tidak mengherankan, oleh karena 
para Badal Sjech itu mendapat komi 
si dari Sjech mereka sebanjak 30 rcal 
atau lebih kurang Rp. 200,— untuk 
tiap2 seorang djemaah. 

Oleh karena ituk maka oleh Bagian 
Penerangan dari P.H.I, Pusat diper- 
ingatkan kepada para tjalon hadji, 
hendaknja tidak mudah terpengaruh 
Oleh iklan2 maupun Badal2 Sjecn itu. 
Pilihlah Sjech menurut hasil perhitu 
ngan dan berdasar atas kepertjajaan 
sendiri, terutama dengan memperha 
tikan pengalaman para djemaah ha 
dji tahun2 jang lalu, 
Demikian pengumuman P.H.I, (An 

ara), 

  
t& 

  

SPORT DIKALANGAN PEGA- 
WAI KEPENDJARAAN, 

Pada.tgl. 27 April 1954 bertem 
pat di stadion Pati telah dilang- sungkan pertandingan sepakbola antara kesebelasan Kependjaraan aerah Pati melawan Kependja- raan Daerah Semarang dengan stand 2—0. untuk Daerah Pati. 
Sebelum mengaso stand 0—-0 
 Malamnja diadakan bulutang- 

| Kis friendly-game dengan berke- 
sudahan 3-—-2 untuk Daerah Pati,   
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Mengenai Politik 
Yoshida 

MADJLIS TINGGI Djepang telah meratifikasi perdjandjian 
bantuan pertahanan bersama an- 
tara Djepang dan Amerika Seri- 
kat, tetapi dengan aermbangan 
Suara jang sama sekali tidak ber- 
sa majoritet besar. Demikian- 
2 e 

Times” 
Sabtu jl. : 

Seterusnja harian tadi menge- 
mukakan bahwa banjaknja suara 

tentang peristiwa tadi, 

jang menjatakan blangko dan me | 
nentang itu membajangkan ke- 
njataan betapa gelisah : pendapat 
umum di Djepang terh: 
tik Yoshida da sarnja penga- 
ruh Amerika Serikat di Djepang 
dimasa ja.d.. 3 5 

Dikalangan rakjat Djepang tampak 
pendapat jang merata, bahwa perse-' 
kutuan dengan Amerika Serikat dan 
perentjanaan persendjataan kembali 
Djepang itu ,,tidak sungguh? repre- 
sentatif bagi kebebasan memilih di- 
pihak Djepang”. Kenjataan bahwa 
Djepang sangat tergantung daripada 
Amerika Serikat, apabila Djepang 
ingin bangun kembali, telah menim: 
bulkan kechawatiran bahwa Diepang 
telah dipaksa oleh Amerika. Harian 
Amerika tadi mengakui bahwa keti- 
ka Djepang diduduki oleh A.S., me-| 
mang sungguh telah terdjadi paksa 
an2 jang sangat njata. Oleh sebab 
itu Amerika sekarang. harus sangat 
berhati-hati dan tangkas, dalam pelak 
sanaan perdjandjian tersebut diatas 
tadi. 5 

Demikian a.l. kata ,,/New York Ti 
mes”. (Antara). 

  

tulis harian ,,New York” 

ap poli- | 

Produksi—Distribusi— Konsum 
Achlak: Kata Sjahrir     
... Padjak Dipakai 

    

hadap tjeramah jang diadakan oleh Sudjatmoko, Dr. 
johadikusumo Man te Sjahrir itu besar. : Er 

  

— Netralisasi (15: 
Korea? 

SUATU KOREA jang dipersa- 
|tukan dan dinetralisasikan,” dan 

kita harus berusaha 
nja. Menurut pemb 
an atas diri sendiri 
buhkan lagi, sebab 

    
kin oleh negara2 besar akan me- 
rupakan suatu “penjelesaian ma- 
salah Korea jang paling dapat di- 
laksanakan. Demikian tulis surat 
kabar Amerika » Washington 
Post” pada hari Djumat jl. Saran 
tadi diadjukan oleh harian terse- 
but, setelah dikemukakan tentang 
perbedaan2 antara pendirian2 
Barat dan blok Sovjet dalam Kon 
perensi Djenewa mengenai renfja 
na perdamaian Korea. 

produksi apa- jang 
Selandjutnja soal 

dengan pengawasan 

di soal negara- agar 
penghamburan jang 

Dikatakan bahwa dalam keadaan| Tetapi disamping 
demikian itu, sudah barang tentu 
PBB harus mengawasi pemilihan? 
umum diseluruh Korea. Dengan de- 
mikian, Korea akan mendjadi suatu 
negara penjangga jang bebas antara 
negara2 besar, sebagai halnja dng 
Finlandia. Demikian » Washington 
Post” jang menambahkan, bahwa kc | 

ja timbul lagi harap 

  
Dengan tdak memungut suara, ' 

sd:ng Parlemen pieno terbuka ha ri Djun'at menjetudjui RUU ten djalan untuk mentjegah apa jang se tang perdjandj'an-kerdja-kolektip karang tampak sebagai kelandjutnja 
suatu djalan buntu hingga waktu jg. 

antara Serekat Buruh dan Madji 
kan ataupun Perkumpulan Madji 
kan. £ . £ 

Lelang- Umum 
PADA hari SAPTU, tanggal 22 Mei 

didjuwal lelang dengan perantaraan KANTOR LELANG 
kampung LODJIWETAN 

besar SURAKARTA tanah? (perceel2) 
bangunan2 (gedung?) jang berdiri diatas tanah? nomer2 verponding: 79, 101, 484, 516 dan 517, 

tak di kampung LODJI WETAN tersebut. 

RI dimuka umum bertempat di 

mua terlet 

Pendjuwalan lelang ini berdasarkan surat2 hypotheek tg. 25 Djuni 1921 No.26, akte seccie hypotheek tg. A : No. 15, akte toebedeling hypotheek tg. 11 Djanuari 
dan surat keputusan Pengadilan N 
1952 No. 202/1951 Pdt. 

Jang minta lelang: Mr. SOE WIDJI, 
kuasa dari Dr. A. B.C. Dezentje. 

Panitera-Kepala' Pengaditan Negeri 

  

  

  

mungkinan2 dari suatu rentjana netrs 
lisasi tadi sedikit2nja adalah berhar 
ga untuk dpeladjari, sebagai suatu 

perbaiki moral itu h 

tidak tertentu di Korea itu. (Antara) 

Dr. Sumitro, setel 

1:17 dengan negara 
dju, mengemukakan, 
Indonesia itu miskin 

alat (modal) untuk 

1954 djam 10 pagi akan 
EGE- 

. kota- 
cigendom beserta 
itu tersebut dalam 
tanah2 mana se- 

hak 

wa negara sebagai a 

22 April: 1922 . 1 Dj 1928 No. 1 
egeri di Jogjakarta tg. 30 Djuni | rus kita"tanarakan, g 

Berhubung dengan 
: : & menginginkan supaja adpokat di Surakarta, Ha aa 

lam mengatur rumah 
“di Surakarta, 

Ss. WIRJOPRANOTO, sjarakat” jang harus 
ita. Masjarakat 

kat hendaknja menginsjafi 
jang dipegangnja mengenai dua hal 
tersebut dan hendaknja mengutama 
kan kerdja menghimpunkan alat dan 
memperbanjak usaha mentjerdaskan 
rakjat itu sebagai tabungan, jang na- 

sia digunakan se-hemat2nja 
tabungan, jang sangat 
oleh kaum produsen kita. Negara da 

     

Ea aki 

  

si 
N 

Masjarakat Harus Tahu Untuk Apa Uang : $ 

  

     

|... DALAM TJERAMAHNJA di Bandung Sabtu malam jl, Su- 
| tan Sjahrir Aan bahwa soal2 menambah produksi, dis- 
tribusi se-adil2nja, tjara pemakaian (konsumpsi) | setepat2n 1 
soal moral harus mendjadi soal. masjarakat, mendjadi soal negara 
jang pokok dewasa ini untuk mentjegah meluasnja kemiskinan dan 
menga meluasnja sikap ,,masa bodoh” pada rakjat banjak. Tje 
(ramah itu dilangsungkan didjalan Liang, Bandung, atas usaha | 
PSI tjabang Bandung dalam menjelang hari 1 Mei. Perhatian ter 

Sumitro Djo- | 

     

“Isa bodoh. Ini adalah soal besar dan | ti 
untuk mengatasi va 
itjara, kepertjaja | K! 

z La X Banana i a tanpa itu segala | jang keutuhannja didjamin mung | sjira2 tidak 'akan tertjepai. - Berhu- | 
bung dengan keadaan 1 
Sjahrir mengemukakan, bahwa soal 
pertama jang harus 
umum, oleh masjarakat dan negara 
ialah bagaimana tjaranja, dimana dan 

tu harus    

kemiskinan 

harus ditambah. 
distribusinja ha- 

rus djuga ada djaminan dari negara 
masjarakat, su 

paja tidak timbul rasa tidak adit dan 
menjolok mata. Lalu tjara pemakai 
an (konsumpsi) harus djuga mendja 

djangan terdjadi 
menjolok mata. 

itu djuga soai 
moral harus djadi soal negara, kata 
Sjahrir, untuk mengembalikan keper 
Ijajaan atas diri rakjar sendiri, supa 

an akan kebaha 
giaan hari depan day djangan bersil 
kap ,,menerima” sadja. 

Sengat diharapkannja supaja da: 
lam pimpinan negara, pada para pe 
"mimpin2 partai politik bertjermin per 
buatan2 itu jang dapat ditjontoh oleh 
rakjat banjak. Penjelenggaraan mem 

arus dilakukan 
dgn. pendidikan. Demikian Sjahrir. 

Masjarakat harus tahu utk 
apa Uang Padjak dipakai. 

ah menggambar 
kan kemiskinan negara2 Asia jang 
mempunjai bandingan 'taraf hidup 

jang sudah ma 
bahwa orang? 
karena- kurang 

kerdja dan ku- 
rang ketjerdasan. Ditegaskannja, bah 

lat dari masjara 
peranan 

itu Dr. Sumitro 
devisen Indone 

untuk 
dibutuhkan 

tangga sendiri 
hendaknja dengan diketahui oleh ma 

mengawasinja 
harus dapat menge 

an "“Itahui, uang padjak rakjat itu diguna 
Kana - » kan untuk apa, tjukuplah untuk ke 

mendjadi perhatian 
jang harus diperdjua 

baran kekua 
Sudjatmoko 

sional dan peranan 

formeel 
PBB, lalu menggamb 

an2 kekuatan diduni 

pat, bahwa ada k 

dunia”.   
  

MANA 
SL 

Mentjegah.. 
Tablet 'ASPRO' mempunjai 
gupan. Menjembuhk 

   
    

kus dengan rapi sel 
tidak mempengaru 

Ma 

Pakailah tablet- 

'ASPRO' sesuka- 

Tuan. la tidak ber- 

bahaja dan tidak”, 

merusakkan djan- AI 

  

0 Distributir: 

  

   menjermbuhkany/ 

njakit demam dan , 

iap? tab'et dibung- 
pkn jang basah 

Dalam bungkusan 

  

ri2 ketjil jang masih 

  

ruhi perkembangan 
(Antara). 

     

  

   

   
   

wa R.R.T. akan tj 

nan tentang - politi 

akan berhenti, se 
jang bertentangan 

          dak”, (Antara) 
     

   

          

malam Djum'at 
bahwa ,sedjumlah 

2 TANDA PERNJAGAAN 

an2 tentara Mesir”   
dang dilakukan, 

    

dalam 
mempersoalkan ketegangan interna- 

dari Universitet Colorado, b 1 
peperangan di Indo-Tjina tidak 

menjelesaikan pertikaiannja 
diri, ,,baik kita suka 

perluan investasi modal dan investasi 
i “kketjerdasan. Dr. Sumitro. berpenda- 

pat bahwa soal2 inilah jang wadj.b 
masjarakat dan 
ngkan, dan bu- 

kan soal2 tetek-bengek seperti seka 
rang dengan rebutan korsi, lisensi? 
istimewaan, dan sebagainja. 

PBB tak tjerminkan gam- 
tan2 di dunia. 

tjeramahnja 

PBB dalam hal 
mempertahankan perdamaian dunta. 

Setelah membandingkan perbedaan 
antara Liga Bangsa2 dan 

arkan perkemba 
ngan PBB dengan Dewan Keamanan 

- nja serta peranap negara2 besar dida 
lamnja, maka Sudjatmoko sampailah 
kepada kenjataan bahwa sekarang 
ini PBB itu sudah tidak mentejermin 

» Ikan lagi perasaan2 dan per-imbang- 
a ini. 

Untuk merobah Piagam PBB ti- 
dak gampang, mengingat akan aki- 
bat2nja tapi Sudjatmoko berpenda- 

emungkinan da- 
| lam rangka Piagam itu untuk mentja 
|ri persesuaian dengan perkembangan 

Kemungkinan 
olehnja pada sikap dan suara nege- 

itu terlihat 

bebas dalam. po 
litiknja dan masih bisa mempenga- 

PBB tersebut. 

  

Sudjarwo: 
RRT Tak Akan Berpe: 
'rang Di Indo-China 

Sudjarwo Tjondronegoro, 
ting wakil tetap Indonesia untuk 
Perserikatan Bangsa-Bangsa me- 

23 ngatakan malam Djum'at di Boul 
Tea | der (Colorado, Amerika Serikat), 

bahwa tidak ada tanda-tanda bah 

Als 

ampur Aa rang di Indo-Tjina. Sudjarwo me 
ngatakan dalam konperensi tahu- 

k internasional 
wa 

belum tenaga2 
dalam negeri 

sen- 
maupun ti- 

PARLEMEN MULAI RECES 
' SAMPAI 13 DJUNI  - 
Mulai hari Sabtu Parlemen me 

ngadakan reces sampai tanggal 13 
Djuni iad. Usul mosi Djoeir Ma- 
hammad cs tentang pemberian oto 
nomi kepada Atjeh akan dibitjara 
kan sesudah Parlemen reces, 

PENANGKAPAN2 DI MESIR 
Dewan Revoluioner Mesir pada 

mengumumkan 
orang Opsir te 

lah ditahan sesudah terdapat bnk 
ti bahwa mereka telah mentjoba 
menjebarkan kekeruhan2 dikalang 

» Dalam pengu 
muman itu dikatakan bahwa. pe 
meriksaan mengenai perkara 
dan kegiatan2 serupa oleh 
djumlah orang sipiP? sekarang se 

ini 
50 

  

— Iimenteri Birma dan : 

H3 Bhi 

Doleh Amerika Serikat kepada Pa- 

diinsjafi oleh | 

  

            

           gi akan mengundjungi Pa | 
kistan. Pernjataan tadi diutjapkan 
nja dalam sebuah nai hasil2 kabinetnj B 
berfunksi. Kanan, Da Sak Kan pada tape recorder lalu disiarkan 

ad Ali mengatakan bah- 
     

   

    

uan militer jang diberikan 

      

    

ini. Dikatakannja 
“ini akan memung- 
juntuk menempat- 

atan perangnja pada ting: 
an jang dibutuhkan, dan disam 
g itu | emadjukan kesedjahte- 

|raan /rakjat, tanpa meletakkan be- 
iban jang berat atas bahu negara” 

Seterusnja Moh. Ali mengatakan, 
bahwa satu.tahun j.l. Pakistan ti- 
dak mempunjai sekutu jang kuat 
diluar Commonwealth, |,djuga ti- 
dak didalam. Dunia Islam”, tetapi 
sekarang bisa mempertjajai persa- 
habatan ',,banjak negeri penting”, 
jang sangat menghargai kerdjasa- 
ma dari pihak Pakistan”. Dikata- 
kannja bahwa Pakistan lebih erat 
hubungannja dengan Amerika .Seri- 
kat daripada jang sudah2. 

   

  

         

2 TUDJUAN UTAMA SOVJET 
UNI & RRT DI DJENEWA 

MENURUT PANDA- 
1 x NGAN AFP. 
udjuan2 terpenting para men 

teri luar negeri Sovjet Uni (Mo- 
lotov) dan RRT (Chou En Lai) 
dalam konperensi  Djenewa ini, 
ialah pengakuan RRT sebagai sa 
lah satu Negara Lean Kakan Gteri 
manja negara tadi | n BB. 

Demikianlah tulis koresponden 
politik AFP di Djenewa Djum'at. 

Junani Jang 
Serba Malang 
Lagi2 Diserang Gempa 

SUATU GEMPA BUMI he- 
bat telah menimpa Junani lagi 
pada hari Djum'at petang. Gem- 
pa bumi ini terutama menimpa 
daerah Thessalia. Menurut perki- 
raan2 jang setjara resmi diumum 
kan pada hari Sabtu, korban2 di- 
daerah Thessalia Ti 
tewas dan kira2 70 orang menda- 
pat luka2. Daerah jang paling sa 
ngat terkena ialah Fersala di 
bupaten” Larisha. Didaerah jni 
450 dari 600 rumah telah hantjur 
dan banjak Jainnja rusak. : 

    

telah mendapat luka2 pula di- kota 
Trikkala, djuga didaerah Larisha ta 
di. Disini kira2 60 buah rumah telah 
tidak dapat didiami lagi dan 100 bu 
ah rumah lagi mendapat kerusakan 
berat. Di Sofades 809o dari rumah? 
seluruhnja atau hantjur atau « udah 
hampir roboh sama sekali. Di Domo 
kos 2 orang mendapat Iuka2 dar be 
berapa, rumah hantjur. 
Dalam pada itu hubungan? telpon 

dan kereta api pada hari Sabtu telah 
dapat diperbaiki kembali. (Antara). 

Persetudjuan 
India- RRT Me- 
ngenai Tibet 

PERSETUDJUAN antara - India 
dan RRT mengenai soal Tibet, jang 
di tandatangani di Peking pada hari 
Kemis jl. menurut keterangar kala- 
ngan jang berwadjib di New Delhi di 
dasarkan atas 5 pokok, ja'ni: 
1. saling menghormati kedaulatan 
dan keutuhan wilajah masing2. 
2. persetudujan non-agresi timbal-ba- 
lik. 
3. persetudjuan non-intervensi dalam 
soal2 dalam negeri masing2. 
4. persekutuan pengakuap persama- 
an hak dari kedua pihak jang bsr- 
sangkutan dan diadakan untuk kepen 
tingan mereka bersama. 
5. perdamaian kedua negara tsb. 

Seperti telah diwartakan persetu- 
djuan tsb, belaku utk. 8 tahun dan 
dimaksud untuk memadjukan perhu 
bungan kebudajaan dan agang anta 
ra India dan Tibet. (Antara). 

ASIA BERDIRI PALING DE- 
PAN DALAM ADEGAN 

INTERNASIONAL 

Menteri negara Italia, Pietro 
Campilli, hari Kemis menerang- 
kan di Napel bahwa Asia kini ber 
diri paling depan dalam adegan 
internasional dan merupakan sa- 
lah-satu 'kenjataan jang menen- 
tukan dalam sedjarah jang se- 
dang berdjalan dewasa 'ini. Dika- 
takan, bahwa pengurangan ban- 
tuan Amerika kepada Eropa dan 
kemungkinan depressi. telah men- 
dorong kaum pengusaha bergerak 
kearah negara2 Asia. Perdagang- 
an Italia sendiri dengan negara2 
Asia telah meningkat, demikian 
Campilli. 

PICCIONI: ,,LUCE ADALAH 
PERSONA NON GRATA” 
Menteri Luzrnegeri Italia, Atti 

lo Piccioni, mengatakan pada ha 
"ri Djum'at bahwa d'a sekali lagi 
akan menjatakan bahwa Duta Be 
sar Amerika Serikat untuk Italia 
Clare Booth Luce, adalah ,,orang 

Itaan Kita Di Roma 
(Press Attache Hardojo 

sbertugas sebagaipers-attach6, ter 
bakar badannja ketika api besar 

Sementara itu diwartakan 13 orang: « 

IPendjualan 
Karena Kemelaratan Dan Desakan Kebutuhan Hidup— 
Ada Jg Dim Sebulan Mendjual Darahnja Sampai 3 Kali 

' DIANTARA ORANG2 dje mbvl Italia, pemberian darah untuk transfusi kini merupakan sua- tu perdagangan. Beribu2 diantara mereka dengan mendjual darah telah berhasil melepaskan diri dari kemelaratan, dan kini mereka tiap2 hari » 3 
berdujun2 mereka pergi ketempat 2 pengumpulan darah untuk men djual darah mereka. Kekurangan 

nberi darah di Italia — seperti djuga dimana2 — adalah lanta rannja mengapa kini terdapat per “dagangan itu disana. 

  

Kebakaran DiKedu- 

Badannja Terbakar 

SUMITRO JOSOHARDOJO, 
sekretaris kedua pada Kedutaan 
Besar Indonesia di Roma dan 

membakar sebagian dari gedung 
Kedutaan itu, demikian AFP dari 
Roma, Sewaktu api mulai menje 
rang gedung itu Hardojo bebera 
pa kali berlari mundar mandir 
:riuk menjingkirkan dokumen2 
dari gedung tsb. dan sedang be- 
kerdja keras inilah ja diserang api 
ig menghanguskan sebagian dari 
badannja. Kerugian 12 kamar 
dari gedung Kedutaan Indonesia 
terbakar -habis. (Antara) 

  

Churchill  Saran- 
kan Politik Baru 

Thd Rusia 
Jakinkan Sovjet Bahwa 
Inggeris Harapkan Per- 
damaian Bagi Mereka 

DALAM PIDATONJA ' pada 
suatu pertemuan Partai Konser- 
yatif di London pada hari Djum- 
'at malam jl., perdana menteri 
Inggris, Sir Winston  Churchili 
mendesak  diadakannja  hubu- 
ngan2 dengan Sovjet Uni jang 
akan mejakinkan negeri tersebut, 
bahwa Inggris mengharapkan per 
damaian bagi mereka. Dikatakan, 

| duduk Italia. Seorang hanja dapet 
memberikan atau mendjual darahnja 

“paui batas itu”. 

empat liter. Tetapi pendjusi2 ti- 

: menghiraukan 
itu dari pembunuhan diri”. 

2 

Darah Meluas Di Italia 

isa makan setjara sederhana tetapi tjukup. Kadang2 

Sampai tahun 1951 sedikit sekali 
orang jang ma memberikan darah 
mereka Seringkali permintaan2 men 
desak diadakan kepada umum dengan 
perantaraan radio untuk memberikan 
darah guna menolong orang jang tu 
ka2 berat. Sekarang sering terdjadi 
bahwa pendjualan2 itu harus ditolak 
dari pusat2 pengumpulan, karena me 
reka pasti akan pingsan djika mere | 
ka kehilangan lagi darah. | Kisah pendjual2 darah. Ini belum. berarti bahwa pemberi!  Vincenzo Dispensa, 24 tahun, dan. an (pendjualan) di Italia sekarang su ' sabar menunggu disebuah rumah sa 

diganti dengan pemberian uang anta 
ra 1000 sampai 1500 lire. Ini segera 
diketahui oleh kaum melarat, dan de 
mikian timbul perdagangan — darah. 
Orang2 lepasan pendiara, kaum pes 
nganggur, peminta2, dan lain-lain se 

kan uang setjara halal dan djuga se- 
Ijara berguna sekali. 

hdah seimbang dengan keperluannja. kit di Roma untuk mendjual darah- Seorang dokter Italia menerangkan: | nja..Ia ditanja apa pekerdjaannja. Ia 
»Pemberi atau pendjual hanja meru | Menuliskan surat untuk kuli? tani pakan sebagian ketjil sadja dari pen' jang buta huruf disebuah desa dekat 

Roma. Dengan tjara itu rata2 pengha 
silannja 300 lire sehari. Tiap2 “kali 
djika ia atau seorang anggota keluar 
ganja memerlukan sesuatu apa, ia 
mendjual darahnja. Kali ini ja me- 
merlukan sepasang sepatu. 

Pada pusat pemberian darah di Na 
pels datang seorang jang sudah agar 
tua untuk mendjual darahnja. Darah 
nja termasuk dalam golongan jang 
banjak sekali diperlukan, Dokter me 
libat pada lengannja dan berkata : 
"Kamu ini belum lama sudah dua 
atau tiga kali diambil darahmu”. 

Ja membenarkan utjapan dokter, 
teapi memaksa djuga supaja darahnja 
diambil. 

Dokter berkata: ,,Apakah kamu 
tahu bahwa sesudah itu kamu lemah 
sekali, sehingga mungkin sekali kamu 
djatuh pingsan djika akan meninggal 
kan tempat ini.” 

la mendjawab: ,,Apa boleh buat. 
Saja perlu sangat uang”. 

Dua orang djururawat harus |.dike 
rahkan” untuk mengeluarkan dia dz 
ri.ruangan. Sang dokter gojang2 kec 
pala dan berkata hampir tidak terde 
ngar: Rupa2nja ada djuga Orang? jg 
mengira bahwa djumlah darah mer 
ka tidak mempunjai batas”. 

Ditempat pengumpulan sebuah uni 
versitet di Napels, Sandro Porricell 
jang sudah setengah tua, duduk dise 
buah kursi. Disampingnja, - isterinya 

sampai pada suatu batas, ia tidak da 
pat memberi atau mendjual melam- 

. Satu kali tiap 40 hari. 
" Didalam tiap2 40 hari, seorang 
hanja dapat memberikan (men- 
djual) satu kali, jaitu kira2 seper- 

dak menghiraukan hukum keseha 
tan itu. Kadang? didalam sebulan 
dua atau tiga kali mereka men- 

djual darah, mereka tidak pergi 
kesatu tempat pengumpulan, teta 
pi ketempat berlainan dan dengan 
demikian mereka tidak dapat di- 
kontrol. 

Seorang dokter di Roma berka 
ta: ,,Seorang jang sudah terdesak 
oleh kemelaratan, tidak perduli 
lagi apakah dia akan mati atau ti- 
dak dengan  mendjual darahnja 
terlalu  banjak, Hanja mata ta- 
djam seorang dokter jang melihat 
bekas2nja bahwa seorang belum 
lama diambil darahnja, dapat 

orang sematjam 

Karena daja penarik uang. 
Rumah2 sakit Italia kini mengada 

kan pusar pengumpulan sendiri? jg. 
"sock”nja mereka pergunaka,, dida- 
lam hal2 jang mendesak sekali. 

Dulu pemberian darah hanja dila-   
politik, jang meskipun nampak 
mengandung pertentangan2 dan 
kekatjauan2, akan  mejakinkan 
rakjat . dan pemerintah Soviet, 
bahwa ,,kita mengharapkan per- 
damaian, kegembiraan dan kese- 
djahteraan bagi mereka”. (Ant) 

bahwa ia tjondong kepada suatu ' 
sak la pemberi darah”, Perkumpulan itu 

kukan kepada "Perkumpulan suka ref jang gemuk sedang merintih sement: 
ra seorang. dokter mengambil darah 
nja. Sandro baru sadja selesai men- 
djual darahnja. Ia menerangkan, bah 
wa dia dan bininja sama? bek 3 
sebagai penjapu djalan. Sama? « 
24.000 lire sebulan. Ia berkata: ..Ka 
mi terpaksa mendjual darah untuk da 
pat membajar segala keperluan kami” 

mempunjai tempat2 pengumpulan di 
seluruh Italia. Sesudah pemberian 
darah dilakukan, sipemberi dihidang 
kap makanan2 jang banjak dan ru- 
pa2. Tetapi kemudian pemberian ma 
kanan: itu tidak dilakukan lagi dan 

    

  

Asian. Games 
  

  

ag made Dim Basket-Ball Djepang 
Gulingkan Kita Dgn 61-16 

Atlit2 India Mulai Tampak Keunggulannja 

nesia,. Hongkong, “— Djepang, 

prore” akan dilangsungkan pada 

dan atletik berlangsung menurut 
hingga Senin pagi adalah sbb.: 

SEPAKBOLA 
Hongkong — Korea 3—3 

Pertandingan. sepakbola di Asian 
Games II pada 2 Mei sore, kesebe- 
lasan Hongkong melawan kesebela- 
san Korea telah berachir dengan 
stand 3—3. 

Pakistan -— Singapura 
62, an 

Selandjutnja pertandingan sepak- 
bola pada:hari itu antara kes. Pakis 
tan melawan kes. Singapura telah 
berachir dengan stan 6—2 untuk ke- 
menangan Singapura. 
BASKETBALL 

Pertandingan bola basket antara 
Djepang — Indonesia berachir 61 
46 untuk: kemenangan Djepang. Ke- 
tika masing2 regu itu menukar ba- 
nier-nja, maka regu Djepang' me- 
njambut peristiwa itu dengan sorak 
an ,banzai”. 

Pipina — Singapura 
82—63. 

Dalam. pertandingan basketball 
pertama telah masuk dalam gelang 
gang regu Pilipina melawan regu 
Singapura. Stand setgengah per: 
mainan adalah 47-—31 untuk Pilipina 
(djuara Asian Games I). Hingga 
achir pertandingan Pilipina berhasil 

82—63. Dengan kemenangan tsb. 
maka Pilipina sekarang mempunjai 
bidji terbanjak didalam groepnja un- 
tuk menudju ke-finale, 

Korea Selatan — Kambo- 
, dja 89—48, j 

Pertandingan kedua antara regu 
basketball dari Korea Selatan mela- 
wan Kambodja telah berachir dengan 
89—48 untuk kemenangan Korea 
Selatan. Stand setengah permainan 
adalah 34—22. 

Taiwan — Muangthai 
73—46, 

Pertandingan selandjutnja antara 
regu basketball dari Taiwan mela: 
wan .Muangthai - telah berachir de- 
ngan 73—46 untuk keisnangan Tai: 
wan Stand setengah permainan ada- 
lah. 55—36. ban Sa 

Atlit Dasuki masuk babak 
ke-II lari 100 m. 

India menundjukkan keunggulan- 
nja dalam pertandingan2 Asian Ga- 
mes II dengan muntjulnja emenang2 
Parduman Singh dan Aji Singh 
masing2 untuk lempar-tjakram dan   ng tidak disukai sebagai wakil 

Aa Bea Serikat, 

.. PERTANDINGAN MENEMBAK pada Asian Games ke II di- 
mulai hari Senin dan berlangsung dilapangan utk menembak Niri- kina, di daerah Rizar kira2 19 
Dalam pertandingan tsb ikut serta regu? menembak dari Indo- 

ngenai pertandingan dgn menggunakan sendjata 

djata ,rapid fire pistol” pada hari Kemis j-a.d. Selandjutnja dapat dikabarkan, bahwa pertandingan? lainnja, 

menggulingkan Singapura dengan) 

Berapa djumlah donor2? 
Berapa djumlah pemberi seluruh- 

nja (donor) sukar diketahui. Perkum 
pulan suka-rela pemberi darah dida 
lam daftarnja mentjatat 8896 Orang 
pemberi. Tetapi tempat2 pengumpu- 
lan jg. tidak tergabung djuga mem- 
punjai daftar mereka sendiri. 

Napeis, kota besar jang paling me 
larat di Italia, kira? mempunjai 4000 
orang pemberi. 80946 dari mereka tei 
diri dari kaum melarat. Pemberi jg: 
tidak mau menerima. pembajaran ke 
banjakan terdiri dari padri, non, gu 
ru, dokter dan mahasiswa. Pemberi 
jang berdjasa sangat terhadap masja 
rakat mendapat medali emas perak 
atau brons,.jang tiap2 tahup diberi- 
kan oleh Perkumpulan suka rela pem 
beri darah. 
Seorang bekas ' pelajar membatia 

perslag nama2 jang mendapat meda 
li. Kemudian ia mengangkat botol 
anggurnja jang baru sadja dibelinya 
dengan darahnja seperempat liter. Ja 
berseru: ,,Kalau aku djuga boleh 
mendapat medali2 itu, mereka harus 
memberikan kepadaku enam buah 
medali. Semua dari emas !” 

mil dari Rizal Memorial Stadiva. 

Gan Israel, Selandjutnja me- 
»Smal bore ritie 

hari Rebo dan pertandingan sen- 

baik sepakbola, basket 
rentjana, Berita? jg kita terima 

tandingan 2 Mei. Dalam lonfjat-ting- 
gi, Ajit dapat mentjapai lontjatan 6 
kaki 6.6/8 intji. Disamping itu nona 
A. Cathcatoer telah pula menundjuk- 
kan prestasinja jang amat baik, jang 
dalam seri pertama untuk lari 100 
meter telah mentjatat kemenangan 
waktu 13.1 detik. Tetapi dalam seri 
ke2 Christine Brown dari India te- 
lah mentjatat waktu jang lebih baik 
jaitu 12,8 detik. Dalam lari 110 me- 
ter gawang Srawan Singh telah pu- 
la menang dalam seri ke-2 dengan 
waktu 15,4 detik sama dengan Ka- 
wata dari Djepang jang menangkan 
Seri ke-2. Karnail Singh telah me- 
nangkan seri ketiga untuk lari 100 
m. dalam seri ke-3. Selain itu masih 
banjak lagi kemenangan2 dalam se- 
ri2 nomor atletik. Dalam pada itu 
dalam babak pertama2 ini telah di- 
tjiptakan beberapa rekor baru. 

Sementara itu dapat diberitakan 
bahwa Dasuki telah menang dalam 
seri 4 untuk lari 100 meter dgn wak- 
tu 11,1 detik. Dengan demikian Da- 
suki akan memasuki babak ke-2. Ser- 
halawan djuga "keluar dalam babak 
ke-2 karena telah keluar dalam seri 
pertama sebagai nomor ke-3, sedang- 
kan Sudarmodjo keluar sebagai no- 
mor 5 dalam finale lontjat-tinggi. 

Dengan Rasa 
Simpati 

Permintaan Cease Fire 
Perantjis Diterima Oleh 

Delegasi RRT 
DELEGASI RRT di Dienewa 

mengumumkan kepada pers hari 
Sabtu malam ji, bahwa RRT ,,de- 
ngan rasa simpati” menerima per 
mintaan Perantjis, supaja diada- 
kan gentjatan sendjata di Indo- 
fjina, untuk memungkinkan pe- 
ngangkutan orang2 jang menda- 
pat luka2 dari perbentengan Dien 
Bien Phu. Djurubitjara delegasi 
tadi tak hendak mengatakan, apa 
kah RRT akan mempergunakan 
djasa2 baiknja  supaja panglima- 
besar tentara Rakjat Vietnam, 
Djenderal Vo Nguyen Giap, da- 
pat menjetudjui permintaan Peran 
tjis tadi. : 

Kalau Perantjis djudjur, kata djuru 
bitjara tadi, maka  Perantjis setjara 
langsung mengirimkan 
nja tadi kepada Republik Demokrasi 
Vietnam. Perantjis menjatakan bah 
wa djumlah orang jang luka2 jang 
ada di Dien Bien Phu ada 900 Orang, 
Tapi, kata djurubitjara tadi, sebalik 
nja phak Perantjis memakai tjara2 
berperang jang tidak mengenal rasa 
perikemanusiaan, misalnja pemakai 
an bom2 napalm. 

Demikianlah a.l. kata djurubitjara 

Spj Inggeris Djadi 
Pengantara Antara 
RRT Dan Dunia 

' Barat 

  

SOVJET UNI hari Sabtu “44. | ““legasi RRT tadi, (Antara) telah mengadjukan permintaan kr Lain 
kepada Inggris, supaja “Inggris | PESAWAT2 SOYJET BARU JG 
sanggup bertindak sebagai peng- »MENADJUBKAN” BAGI 
antara antara Republik .Rakjat 
Tiongkok dan negara2 Blok Ba- 
(rat. Demikianlah diwartakan- oleh 
wartawan UP Grigg dari Djene- 
wa, Berita AFP dari Djenewa 
mengatakan bahwa atas unda- 
ngan menteri luar negeri Soviet 

:BARAT 

Iype pembom baru Sovjet, Pem 
bom baru itu ialah type D.H, 53 
dan ahli2 udara Barat mengatakan 

Uni. Vyacheslav Molotov, maka | bhw. pembom. itu. dapat melaku- menteri L.N. Inggris Anthony | kan m'ssi2 pemboman dengan bom 
Eden bertemu dengan rekannja | atom dan Wdrogeen. Pesawat jang 
dari RRT, Chou En Lai, dalam 
sebuah perdjamuan makan siang. 

Wartawan AFP Jcan Allary tu- 
lis, bahwa ini adalah kontak jang 

sajap tjondong kebelakang, Hal   lontjat tinggi. Demikian pada per- 
Bana kalinja antara Barat dng 

T, (Antara) Barat,   
  

HAROLD WILSON, anggota par- 
lemen Inggris dari sajap kiri Partai 
Buruh dan bekas menteri perdaga- 
ngan, menjatakan dalam pidatonja 
menjambut. Il Mei di” Liverpool pas 
da malam Minggu, bahwa djalan' jg. 

menudju kearah perdamaiin di Asia 
adalah djalannja Nehru dan bukan 

  
  

djalan jang ditempuh oleh Dulles. 
Wilson selandjutnja menjatakan, bah 
wa tiada seorang Inggrispun dan 
tiada pula seputjuk bedilpun  bo!eh 
meninggalkan negerinja untuk ncm- 
pertahankan  pendjadjahan Peranijis 

|di Indotjina. Dikatakan, bahwa Tag- 
| gris tidak boleh ikut serta dalam 

  

Djalan Ke Arah Perdamaian Asia Ialah Djalan Nehru 
Dan Bukan Djalan Jang Ditempuh Dulles 

jatau mendorong berkobarnja suatu | sama laitt. Jang merupakan pertaha- 
“peperangan anti-komunis di. Asia di-| nan terbaik terhadap komunisme 
bawah pimpinan Amerika atau pi-| adalah bukan tank2, meriam2 atau 
hak manapun djuga. pun persekutuan2 militer, melainkan 

Menurut pendapat Wilson, perda- | traktor2 dan alat2 lain sematjam itu 
maian tidak mungkin tertjapai apa- | untuk mempertinggi taraf hidup rak- 
bila orang mempersendjatai rakjat2 | jat2 Asia jang kini sangat r€ndah 
Asia agar mereka bertempur satu 'itu, Demikian Wilson, (Antara), 

MAN AA AI ANTA SU 

hagainja dengan Ijara itu mendapari 

BNP Mn UN ARYA 

  

TGL. 29/4 SIANG sebuah pe- 
sawat GIA jang sedianja akan 
terbang dari Kalibanteng (Sema- 
rang) menudju Surabaja telah me 
nunda waktunja beberapa merit. 
Sebabnja ialah karena ada se- 
orang pemuda jang mendadak ma 
suk dalam startbaan dan terus 
smembontjeng” dibagian ekor pe 
sawat, tetapi ia kemudian djatuh 
terguling2. Dari atap pe- 
muda tersebut diduga bahwa ia 
menderita sakit. djiwa. Selama 2 
hari sebelam it ja telah diketa- 
hui berada dalam lingkungan la- 
pangan terbang, rupa2nja untuk 
mentjari kesempatan naik. Achir 
nja jang  berwadjib telah ambil 
tindakan seperlunja. 

Ikat 

Terdakwa Y Tan Joe Ho oleh 
djaksa pengadilan Djakarta di- 
anggap bersalah, jaitu telah me 
merintahkan pada Oei Berg Tong 
dan Oei Joe Sing untuk membuat 
uang palsu, padahal dia sendiri, 
menurut djaksa, mendapat tugas 
dari salah satu instansi pemerin- 
tah untuk menjelidiki soal uang. 
pa'su. Lain2 terdakwa djuga oleh 
dj:ksa dianggap terang bersalah, 
jaiiu telah mentjetak uang2 palsu 
ringgitan atas perintah. terdakwa 
pertama, menjembunjikan - alat2 
pembikinan uang palsu, turut 
membantu mengeluarkan | uang 
palsu dan dengan sengadja meng-   

    

permintaan- 

Dalam perajaan2 1 Mei di M9s 
kou, para pen'ndjau militer asing 
disana takdjub karena melihat 

besar itu diikuti oleh 4 buah pem 
bom2 bermesin diet dobel dan ber 

ini merupakan hal jang djuga me 
ngkdjubkan bagi para pen'indjau 

edarkan uang palsu tsb. 
Sebagai. dasar pertirabangan 

tuntutan hukuman tsb. oleh djak- 
sa antara lain disebut keadaan 
keuangan negara dewasa ini jang 
masih belum sempurna. E 

Putusan hakim atas perkara ini 
akan didjatuhkan 2 minggu lagi. 

Sebagaimana telah dikabarkan, 
uang2 palsu ringgitan jang telah 
selesai . dibuat oleh. komplotan 
pembikin uang palsu itu, sudah 
berdjumlah puluhan ribu rupiah, 
jang sebagian telah di-edarkan di 
beberapa tempat, tefapi ig semua 
nja kemudian dabat disita kem- 
bali oleh pihak berwadjib. 

Sidik Kertapati 

Ditangkap? 
SIDIK KERTAPATI anggauta 

Parlemen - dari. fraksi Progresip 
pada malam achir bulan .. April 
1954 dirumahnja telah didatangi 
oleh sedjumlah orang jang herpa- 
kaian seragam, kemudian dia di- 
bawa dan sampai siang harinja 
Parlemen belum mengetahui apa 
jang djadi sebabnja. Njonjah Si- 
dik Kertapati dalam keterangan- 
nja menjatakan, bahwa pada ma- 
lam itu antara djam 10.30 jang 
datang dirumahnja adalah berpa- 
kaian seragam. Lebih dulu mena- 
njakan apakah didalam rumahnja 
terdapat sendjata-api. Didjawab 
tidak”. Tetapi penggeledahan di 
lakukan, hasilnja pun nihil. Achir 
nja Sidik Kertapati dibawa oleh 
orgng jang berpakaian seragam 
tsb. 

Selandjutnja nj. Sidik mendje- 
laskan, bahwa orang2 jang-datang 
kerumahnja itu membawa surat 
berintah jg ditanda tangani oleh 
komandan KMKB Djakarta Ra- 
ya Akil. (Ant.) : 

AMERIKA SERIKAT MENEN- 
TANG. TURUT HADIRNJA 

INDIA DAN INDONE- 
SIA PADA KONPE 
RENSI DJENEWA. 

Kemungkinan d andangn'a Indo 
nesia, India dan Birma untuk meng 
hadiri konperensi Djenewa menge 
nai masalah Indo-China adzlah ke 
till, walaupun Menteri Luar Nege 
ri merirgkap Perdana Menteri 
RRT Chow En Lx, telah mene- 
rangkan, bahwa RRT lebih menju 
ka! had'rnja negara2 tersebut. De 
mikian diwartakan oleh wartawan 
»Antara” dari Dienewa. 

Soal 'kutnga Ikdia dan djrga 
Indones'a dalim konperensi Die 
newa mengenai masalah Indo-Chi 

Lina telah mendapat tentangan 'he- 

tidak menghendaki pembitjaraan 
mengenai Indo-Chr'na meluas kepa 
da, sox!2 Asia rmumaja, sehingga 
achirnja akan berarti mengakui ke 
Gudukan iang srma diantara RRT 
dan Amer ka-Ser'kat. (Antara), 

8 .Aksi-Bersa- 
Ge : Ta ma“ Djepang 

Mengenai Soal Ganti Ke- 
rugian Perang Diandjur- 
kan Oleh Primicias Kpd 
Negara2 Jang Pernah 
Diduduki Djepaug 

. PEMIMPIN GOLONGAN ter 
besar . senat Filipina, Cipriano 
Primicias, pada hari Senen meng- 
usulkan agar pemerintah Filipina 
memimpin negara2 Asia menga- 
dakan. suatu ,,aksi bersama”. da- 
lam menuntut pembajaran ganti 
kerugian perang dari Diepang, 
Primicias dengan pedas menge- 
tjam tawaran Djepang untuk 
membajar ganti kerugian perang 
Sebesar 400 djuta dollar kenada 
Filipina. Maka untuk memaksa 
Djepang supaja mau membajar 
lebih baik, perlulah ada suatu ren 
tiana tertentu dari negara2. jang 
alam perang dunia jl. menderita 

akibat pendudukan Djepang, 
Ia mengandjurkan agar negara? Asia 
jang.telah menderita akibat kegana- 
san Djepang mengadakan perundi- 
ngan bersama dengan Djepang: Selan 
djutnja karena menurut pendapatnja 
Filipina adalah jang paling Sangat 
menderitanja akibat pendudukan Dje 
pang itu, dan karenanja berhak un 
tuk menerima pembajaran ganti ke." 
tugian perang jang paling besar, ma 
ka menurut dia Filipina harus men 
djadi pemimpin dalam apa jg. dise- 
but ,,aksi bersama” tadi. Ia djuga 
mengatakan bahwa Djepang tak da 
pat mengabaikan tuntutan bersama 
Asia, karena merupakan pasaran eks 
port Djepang. Selandjutnja Primicias 

|djuga menjebut-njebut tentang dihen 
tikannja segala hubuncan2 ekonomi 
antara Djepang dan Indonesia kare 
na matjetnja perfindingan2 tentang   ganti kerugian perang. Andjuran Pri 
micias itu disokong oleh ketua pani 

ptla perniagaan « dan industri senat, 
. Edmundo Gea, sampai sbatas2 terten 

& 1 tu”, (Antara), 

bat dari pihak Amerika-Serkat e' 
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. Gjual bakmi telah digarong seijara 

“ rentak lalu melarikan diri ke djuru- 

sa 

. 

BARANG : BARANG APA JANG BISA DIBELI DARI : 

Firma SIDODADI |: 
'AN 87 — SEMARANG     
  

Dengan dipimpin oleh Ketua Soe- | | 
warno, D.P.R.D.S. Kabupaten Se-| 
marang pada-tgl. 27 April 1954 te- 
ilah mengadakan sidangnja ke XX 
dipendopo Kabupaten Semarang. 
Hadlir dalam sidang 18 orang ang- 
gauta dari djumlah 32 orange 
Didalam sidang tersebut telah di- 

ambil keputusan2: Menerima baik 
permintaan berhenti sebagai ang-j 
gauta D.P.R.D.S. Kabupaten Sema- 
rang dari Sds. Moh. Ibrahim (Frak- 
si G.P.LI) mulai tgl. 17 April 
1954, sehingga sekarang  djumlah || 
anggauta D.P.R.D.S. Kabupaten Se-| 
marang tinggal 31 orang me-mutalis 
mutandiskan P.P. No.” 27 tahun 
1954 tentang pemberian  persekot 
Hari Raja kepada pegawai/peker- 
dja: mengesahkan peraturan daerah 
tentang tjara pemilihan anggauta 
D.P.D.:mengesahkan perubahan per- 

   

      
: Harga Rp. 52,50 

Bisa dapat beli pada: 

RADIO MASCOTTE 
  

HOTPOINT CALROD SPIRAAL 1250/2000 WATT 
. . buat kookplaat/fornuis jang rusak : 

GE THERMOSTAT/CONDENSOR/RELAYS-ICE TRAYS 3 

Nana Gnsan 
GE FORMEX ANKERDRAAD 

  

  

ih INI MALAM D.M.B. (u. segala umur) 
PN “ sLAUT JANG MELINGKARI KITA" 
Suatu film dalam berwarna jang indah   

LUAR BIASA! 

dengan 
KEADJAIBAN2 

| dari. LAUTAN - . 
dalam LAUTAN- 
Atas LAUTAN ! 

Aa BIN Aa PL 

three billion years to be filmedl 

    

| Belum pernah pe- 

| nonton menjaksikan 

ini ! Sugsana dida- 
| lam lautan jang 

| tidak diduga dengan 
binatang? aneh 

dan buas ! 
Mengagumkan!     aturan daerah tentang padjak tonto- 

nan jang mengenai olah raga, ten- 
Dj. Seteran No. 26—Telp. 1948 Semarang 

tang pemungutan padjak kendaraan , | . $ 

i 

| Produced by . 

IRWIN ALLEN   
  tidak bermotor (sepeda): menerima 

baik konsepsi D.P.D. tentang pem- 
bagian Seksi2 dan penempatan ang-| 
gauta2 didalamnjas “ mengadjukan 
resolusi2 kepada Pemerintah ten- 
tang: 'a. pemberian Tundjangan 
(djadi bukan persekot) Hari Raja 
kepada pegawai/pekerdja. b. minta 
supaja segera diadakan Undang? 
tentang pemilihan anggauta2 D.P. 
R.D. 

  

# 

Masih dapat dibeli dari persediaan : 

) ” Beberapa buah Sepedamotor | 

N.V. Kedundang Trading | 
Company 

Djalannja sidang sangat lantjar, 
meskipun pembitjaraan2 kadang? 
hangat, mitsalnja mengenai resolu- 
si2 jang diterima dari beberapa Or- 
ganisasi untuk membubarkan D.P. 
R.D.S. Kabupaten Semarang, se- 
hingga semia atjara dapat diselesai- 
kan dalam tempoh kurang dari 2 
djam. Perlu ditjatat, bahwa dalam 
sedjarah D.P.R.D.S. Kabupaten Se- 
marang baru kali ini waktu pembu- 

    

    
Suatu film documentasi lautan jang dapat menggondol ACADEMY 

AWARD 1952 ! Berharga dilihat untuk pengetahuan ! 

Saksikanlah dengan anak2 Tuan biar turut gembira ! 

Tinggal INI malam dan BESOK malam (u. 13tah) 

Grand 
  

&00:70029:00 BEST GS OF ALL THE TARZANS! 

'BERB AREN G 3 09 The screen #hunders with    
     

aa a stampede of ACTION! 

. Roxy Oi PE 
ma TARI 5.15 -7.15-9.15 | ARI YA YA 

  

NEW TARZAN KIRI: 

  

THRILLER ! . K “DI Li! 

20.» LEX BARKE 

og JOYCE MacKENZIE 
| Fa   

kaap terpaksa diundur, karena tidak 
tertjapai guorum dan atjara disele- 
saikan dalam “waktu record (kurang 
daripada 2 djam).- 

PENDJUAL BAKMI DIGA- 
RONG HALUS. 

Senen malam kemaren  didjalan 
Karangtempel/Perbalan seorang pon $ 

    EDitjari: 

Tukang Setmesin - Tukang Monotype 
Pertjetakan N. V. AL MA'ARIF 

Tamblong 32—34 — Bandung. 

halus oleh Lk. 8 orang. Setelah me- 
reka pesan masakan bakmi/tjap-djay 
dan kemudian dimakan, setjara se : 

san Timur, sedangkan 2 orang lain- 
nja ke djurusan Utara. 

    

  

Penuh Sensatie 

Gempar ! 

  

Akan datang: DINAH SHERIDAN — JOHN GREGSON 

.. E N E V I E V E” the gayest naciest, 
comedy of the year! - 

He went away for the weekend with Genevieve, but his wife came too! 

I dra INI MALAM DAN BESOK MALAM (u. 17 tah) 
  

DILIP KUMAR — NIMIN — dim. 
  

sco.co.ac..c..o..c.co. 
    

  

Untuk Menjambut Hari Raya Idul Fitri 1885 

.HARI TJUMA-TJUMA ? (Gratis-Dag) 
BERHUBUNG DENGAN MENDJELANGNJA HARI RAYA IDUL FITRI 1885 LA.D. 

SERTA UNTUK SEKEDAR ME NGHIBUR SEGENAP LANGGANAN TOKO KAMI, MAKA 

KAMI SENGADJA MENJAM BUT HARI RAYA TSB. DENGAN SEBUAH REKLAME JG 

SUNGGUH ISTIMEWA, JANG BELUM PERNAH TERDJADI DALAM SEDJARAH RE- 

KLAME TOKO2 DI INDONESIA! 'REKEAME ITU JALAH ,,HARI TJUMA - TJUMA” 
TE DAG II : : 

Gaia NN REKLAME TSB. A..L. ADALAH SBB: 

 TIAP2 PEMBELI dari Toko ,,HIEN” & Co, Bodjong 25, Semarang, 

: dalan Reklame ,,HARI TJUMA2” (Gratis-dag). : bun 

“5 Reklame tsb. DIMULAI dari tg. 4 MEI 1954 sampai dengan tg. 31 MEI 1954 j.a.d. 

3, SEPANDIANG WAKT U dari tg. 4 Mei 1954 sampai dengan tg. 31 Mei 1954 itu, HA- 

"NJA ADA SATU TANGGAL jang DITETAPKAN sebagai TANGGAL ,,HARI. TJU- 
MA -TJUMA”. : : c 5 ea & 5 

4. SATU TANGGAL JANG DITETAPKAN SEBAGAI TANGGAL ,,HARI TJUMA2” 
ITU, TIDAK DITETAPKAN oleh fihak Direksi Toko ,,HIEN” & Co, akan tetapi PE- 

—. NETAPAN TANGGAL sebagai ,,HARI TJUMA2” itu akan DILAKUKAN SETJARA 
UNDIAN. 

: GGAL2 JANG AKAN DIUNDI, adalah tanggal2 MULAI tg. 4 Mei 1954 sampai de- 
T PE AR 31 Misi 1954. Djadi tanggal? SEBELUM tg 4 Mei 1954 dan tanggal2 SESUDAH- 

NJA tg 31 Mei 1954 TIDAK IKUT DALAM UNDIAN. 2g San 5 : 

6. sUNDI tsb. AKAN DILAKUKAN pada tg. 2 DJUNI 1954 j.a.d. pada DJAM 10.00 
“ “PAGI bertempat DI RUANGAN Toko ..HIEN” & Co, Bodjong 25, Semarang, diha- 

BERHAK IKUT 

PEN AAN, da mfreka jang BERUNTUNG, k . PEMBAJARAN UANG KEMBALI kepada mereka jang B: , karena pembeli- 

: at barang2 itu ternjata djatuh pada TANGGAL JANG DALAM UNDIAN TELAH 

DILETAPKAN sebagai TANGGAL ,,HARI TJUMA2”, akan dilakukan pada tg. 6 DJU- 

NI 1954 j.a.d. dengan MEMBAWA SEMUA DUPLIKAT BON2 PEMBELIANNJA, JG 
DJATUH PADA TANGGAL ,,HARI TJUMA2” ITU. 

8. Para pembeli MULAI ts. 4 Mei 1954 sampai dengan tg. 31 Mei 1954, hendaknja SUKA 
MENJIMPAN DENGAN BAIK2 semua duplikat bon2 pembeliannja jang ada dibubuhi 
TANDA TJAP ISTIMEWA. Djadi semua duplikat bon2 pembelian SEBELUM tg. 4 Mei 

“ 1954 dan SESUDAHNJA tg. 31 Mei 1954 TIDAK BERLAKU. : 

9. Para pembeli DILARANG KERAS MEROBAH-ROBAH KEADAAN duplikat. bon2 
pembeliannja, baik NA MA BARANGNJA, DJUMLAH BARANGNJA, HARGANJA, 

DJUMLAH HARGANJ A dan TANGGAL PEMBELIA NNJA. 

Duvlikat bon2 pembelian JANG DIANGGAP SAH, ada lah duplikat bon2 pembelian jang 
SUDAH DIBAJAR PADA HARI TANGGAL PEMBELIANNJA. 
Demikianlah a.l. peraturan Reklame ,,HARI TJUMA2” itu. Kalau MASIH KURANG 

Ba kami persilahkan MIN TA KETERANGAN2 SELANDJUTINJA pada para pegawai To- 
Oo Kami. : f £ 

j '— PERGUNAKANLAH kesempatan jang SEBAGUS-BAG USNJA ini, karena kami jakin, 
PASTI Tuan2, Njonja2 dan Nona2 BELUM PERNAH mendapat PERLAJANAN Reklame seper- 
ti apa jang kini kami selenggarakan ini ! 

1 BERBELANDJALAH di Toko kami, KARENA SIAPA TAU, bahwa SEGALA KEBU- 
(TUHAN Tuan2, Njonia2 dan Nona2 dalam merajakan Hari Raya IDUL FITRI 1885 nanti, DA- 
PAT DIPENUHI SELURUHNJA dengan SATU SEN PUN TIDAK PERLU . MENGELUAR- 
IKAN UANG! PERTJAJALAH! BAHWA HAL INI PASTI TERDJADI !! | Fa 

INGAT! Sekali lagi ING AT!!! Bahwa SETENGAH SEN PUN Toko kami TIDAK ME- 
NAIKKAN HARGA? BARANG NJA! bahkan DENGAN SENGA DJA banjak sekali Barang2 TEX 
TIEL dan KRAMERIJEN harga 2nja kami TURUNKAN !!! 

10. 

SEGALA SAAT harga2 barangdari Toko kami SIAP SEDIA UNTUK DIUDJI! Maka DJANG 
AN SUNGKAN2, BUKTIKAN-LAH KEBENARANNJA !!! 1 

Ra"DJA MURAH 
Toko ,,/HIEN“ & Co. 

PA ' BODJONG 25 — TILP. 1577 SEMARANG.   
dapan KEPOLISIAN NEGARA SEMARANG, PERS, PARA UNDANGAN dan -CHA- | 

Hal ini bukan melulu ISAPAN DJEMPOL dan SIASAT POTONG LEHER ! maka pada | 

   
Xi : 

2 AN EXCITING INDIAN FILM 
IN TECHNICOLOR - GONG FILM 

ococococoocac..a.c. 

HARGA? TEMPAT 

BIASA ! « 

3 
4.30 - 7.00 - 9.30 “je e 

. 8 ! & 

Film India terbesar |? . 
dalam berwarna ! " 

Penuh sensatie! Ig . 

Hebat dan e 2 

Menggemparkan ! |? . 
s8 8 

@ . 

2 « 

. .           | 
| Akan datang : JATIMAH — MOH. FIRDAUS — EMMA GANGGA — 
Film Indonesia .KUD A LUMPING” KEPANG) 

  

  

baru 

ROYAL INI MALAM DAN BESOK MALAM (u. 13 tah.) 

5.00 - 7.00 - 9.00 5. WALDY — ELLYA -— SUHAIMI — AISA — 
W.D. MOCHTAR — dil. 

»Mustapa dgn. Tjintjin Wasiatn ja” 
Kotjak! Lutju! — Adjaib! — Heibat — Gempar. 

A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH — dim: 

»Bawang Merah Tersiksa” 
: (Sambungan dari Bawang Merah — Bawang Putih) 

Lebih seru. Lebih Hebat! Saksikan Bawang Merah punja kekedjaman. 

Akan datarg : 

  Pendaftaraa Diperpandjang 
Pendaftaran peladjar AUTO-MONTEUR kel di j 

4! sampai 10 Mei 1954, Sie MAKS, ya Ma | Maka kedjarlah kesempatan ini. : Manan 
4 Pengalaman 17 tahun berdiri sekolah ini tjuk bagai - 

MINAN Sdr. memasuki pendidikan ini. Pn aa ta 
GARANSI 3 BULAN TAMAT, 
Pendaftaran dan keterangan pada: 

YACOUBS COLLEGE 
Tjab. Semarang 

  

— & E GE BANTALAN PANAS — LAMPU BESTRAAL HANAU 
4 4. GE LONTJENG KANTOR/RUMAH — STOFZUIGER 

— LAMPU GELIJK- 
: RICHTER. 

. j mi 

POMPA AIR — COMPRESSOR — ALAT2 utk. DUCO 

BRUNNER & YORK MESIN ES LILIN — FREON d.LI, 

COMPL. REFRIGERATING SYSTEEM (mesin koelkast) 

    

          

  

        
  

  

  

bersih berseri laksana baru 

karena Sabun Tjap Tangan. 

   

    

  

    

    

   

   

           

  

      

  

   
   

Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian 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 un: 

tuk rjutjian jang putih bersih. 

  

be
ta
 R

e 

“SABUN TJAP TANGAN 
Sabun jang paling hemat 

untuk segala tjutjian. 
     
    

  
  

  

  
  

$ “ - 

sidak bersih betul dan kojak 
karena sabun biasa. 

S-3-140-B, 2 

PERABUT 
untuk Rumah Tangga & Kantor 
dapat dilever dari persediaan dgn 
harga pantas. Djuga djual : BAN- 
TAL, GULING & KASUR. 

Toko Djohar 

Telah lahir dengan selamat anak kami prempuan : 

Sada hari Saptu-Pon tg. 24-4-”54 djam 8.15 pagi 
Ibu dan anaknja didalam keadaan sehat wal-afiat. 

MARTINI 

Keluarga 

AMAT SAMAN 
Kp. Kebonsari 141 Semarang. 

  Duwet 60 - Semarang - Tel, 1943 
  

  

e ye Pa Didjual : 
ANAK ANDJING HERDER. 

Taman Karangtengah 17     
  

   
        

Sa t Djl. Blakang Kebon 18. — Semarang — 

Kasar 

vw AU 

En ek an . Sa AN an uu r2a9 
rx Pn AA 

Xx 

  

  

      

1 R KI SH 

“VIRGINIA   
  

            

    
  
    

  
  

Wat PK TAAT BrAsTED KD ON 
Iwerevep ) sgulRTep Ol PAINT 

    

KEY, DAUBER, IL EROUGHT SOMEBODY ELSE 
UP RERE TO KEEP YOU COMPANY- — 

-—4 FHOMBRE NAMED ROGERS! 
     
     

   TO YOU ZJAN MY EYES AN 
“ NAMOOSED! WENE 
“GOT TO CATCH an 

    

         1 
— Apa jang terdjadi dengan 

engkau? 

  

     Ditampat penggililingan tepung Ma Tan tete caah 
— Chili, anak ketjil bodoh, kembalilah kesini. 
— Hee, Dauber, saja membawa orang kesini, untuk ditahan.......... 

bernama Rogers. 
Sania , K ta saja. Kita harus dapat me- 

Roy Rogers 25 nangkapnja. 

    

    
   

    

— Anak jang nakal itu me- 
njemprot minjak gambar ke ma- 

5 

(ap Tangan 
INI 

: malam 

Premie- 

Bitains Dat” : 2 sritains Yest METRO. 
eka s 1 "5.00 Aga ceycle 2 

/ th 0.00 
3 A product of Kaleigh Industries Ld Ka1w 

UP «Pilm 

BLINKER KINCAIDLL I CHILI ESCAPED! WAILE 31 | 3 Gan 
SKIN ME ALIVNE IF THEYIRE SEARCHING FS jang 

NE cere AWAY-— A KIM, MAYBE I CAN PO paling 
COME ON! Taha 

Mengenai keuntunganmu, tjita2- 
: atas kawan hidupmu selurunnja, 
LX sarkan ilmu pengetahuan tjara b 

Blinker Kincaid akan merobek 
saja hidup2, djika anak itu lari. Ajo , 
dikedjar. 

— Chili telah lari. Sementara me- 
reka mentjarinja, mungkin saja da- 

  
M.S. R 

  

kedudukan dan peribadimu Segala hal dirahasiakan. 

      

mu dikemudian hari, pilihanmu 
kami berikan pendjelasan berda- 
agaimana kau dapat memperbaiki 

Ekgiron 

   
INI & BESOK MALAM ! 

ORION 5. —7.—9,— 
Marga and Gower Champion 

Everything I! Have Is Yours" 
M.G.M's Musical Technicolor, 

wa memmaamasmane: — 
BESOK MALAM PREMIERE! 
EX 4.45 -7.00 -9.15 (17 tb.) 

ui 

  

    . Starting 

ROBERT 

“TAYLOR 
ELEANOR 

AponkeisAONo 

Rahasia jang mengedjutkay, antero 
dunia ttg. perledakan Bom Atoom 

waktu perang dunia ke-lI. 
Mengisahkan seorang perwira jang 
ditugaskan. dan mendapat dorongan 
sang isteri jang sangat setia! Tjeritu 
jang sebenarnja bukan karangan! 

Ini malam pengab.: 5.- 7.-9.- (17 th.) 
Joseph Cotten — Barbara Stanwyck 
»THE MAN WITH A CLOAK" 

INI MALAM PREMIERE!— 
DJAGALAN 7.00 9.00 (43 th:) 

(13 th.) 

  

AHAT 
' OCCULTIST 

Akan datang :     
    

    

  pat berbuat demikian, 4 Seteran 109 ——- Semarang, 

1 4 $ Bk 4 P2 

“MTIL ME MEET AGAIN" 

Type Perti. ,SEMARANG” Idzin No, 1628/111/Ai/171, 

Film Japan bahasa KUO YU penuh 
dengan Khun-Thauw dan silat: 

»36 DJAGO PEDANG" 
LEAN 

Merle OBERON  


