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Allen | Le 
India Jg Bebas Me-! 
rupakan Sumber Ke 
kuatan Bagi Dun 

Merdeka 

: DUTA-BESAR Am 
cat untuk India, George 
menjatakan kepada onggres 
Amerika Serikat pada hari Selas: 
di ibu-kota USA bahwa India ig 

   

   

     

     

  

    
      

    

    

    

bebas, jaitu India jang bebas men | 
@jalankan politik 
merupakan suatu sumber k 
tan bagi dunia merdeka. 

Kepada Komite  Lua 
Konggres tsb. supaja memi 
pat diterimanja permintaan 
siden Eisenhower, jait 
000 sebagai bantuan 
pada India dalam tahun 
jang akan datang, jg mul 
tgl. 1 Djuli 1954. ,,Saja 

  

   

dapat,” kata Allen selandjutnja. 
adalah untuk kepentingan nasio- 
nal Amerika Serikat untuk me- 
landjutkan bantuan kita sedemiki 
an rupa sehingga » effektivitetnia | 
Udak dirugikan olehnja. (Antara). 

Utk Njatakan 
ae Ta 0. 

Terima Kasih 
Pakistan Tawarkan Te- 
naga Buruh TanpaBajar 

Kepada Amerika 

PEMERINTAH PAKISTAN te- 

lah menawarkan tenaga-kerdja tar- 
pa bajaran bagi pembangunan selu- 
ruhnja dari sebuah “gedung bari 
Amerika di Karachi sebagai tandz| 
penghargaan atas pemberian gan- 
dum oleh Amerika Serikat tahun jg 
lalu. Seperti diketahui, tahun jg laiu 
Amerika Serikat telah menjumbang 
kan 1 djuta ton gandum kepada Pa 
kistan, sewaktu negeri tsb mengal: 
mi bahaja kelaparan. Dari djumiah 
tsb oleh Pakistan telah diterima se 
banjak 700-000 ton, sedangkan sis: - 
nja sebanjak -300.000 pemeriata 
Pakistan baru2 inir-tidak bersedia 
menerimanjas karena keadaan pane- 

  

  

    

gentjatan sendjata 

  

  

    » | mempertaruhkan nasib kabinetnja dengan meminta suatu mosi 
dalam suatu usaha 

“pendapatnja belum masak. 
mil setelah seantero hari Rebo 

masalah Indotiina dan tentang 
— lam parlemen. 

EN Pa TA 
Faham Antara 

IBiseahower - Dulles 
is IEisenhower Sangat Se- 

tudju Dengan ,,Kesa- 
— tuan Aksi" 

PRESIDEN - Amerika Serikat 
Eisenhower telah mendjamin Dul- 
les a antara mereka berdua 
tidak ada perselisihan faham ten- 

Hang pemakaian politik tegas di 
Asia, demikian sumber2 jang 
mengetahui mengatakan disini. 
Dijaminan itu dimuat dalam surat 
jang ditulis oleh Kisenhower guna 
melenjapkan adanja tafsiran jang 
palsu terhadap pers konferensinja 
tgl. 29 April jang lalu mengenai 
.ilan tengah” dengan kaum 
komunis di Asia. Surat tsb. tel 
dikirimkan kepada Dulles seb 
lumnia Dulles berangkat dari 
Dienewa. 

Eisenhower menjatakan  kepadi: 
Dulles bahwa peringatan2nja itu ti 
daklah berarti Amerika Serikat 
akan membiarkan setiap usaha utk 

| memperkuat kedudukan  Perantji 
|dan Vietnam dalam perundingan: 

mengenai Inde 
china. Diterangkan bahwa Presiden 
Eisenhower mendjamin Dulles akan 

sangat setudjunja terhadap ,.kesatu 
an aksi” guna memperkuat kedudu 
kan pasukan? Uni Perantjis dala 
perdjoangannja ' melawan komunis: 
me. 

Menteri Luar-Negeri Amerika Se 
rikat, John Foster Dulles, telah tibz   nan sudah merdjadi makin baik. 

: : (Antara). 
Ii Washington dari Djenewa pada 
malam Rebo jg lalu. (Antara). 

  

Wilson,Bahaja Petjah- 
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rangan Umum 
Tidak Berkurang Dalam Minggu2 Jang 
Teracbir IJai—Wilson Akan Keliling 

Timur Djauh 
A.S. Belum Ambil Keputusan Untuk Bertindak 

Lebih Djauh Dalam Masalah Indo-China 

MENTERI PERTAHANAN Amerikh Serikat, Charles Wilson, 
pada hari Selasa tgl. 11 Mei jad. akan mengadakan perdjala- 
nan keliling ke Timur Pjauh. Dalam pada itu ia katanja tidak 
mempunjai maksud untuk mengundjungi medan perang Indotjina, 
Ia menerangkan dalam konperensi pers di Washington pada hari 
Selasa, bahwa menurut pendapa: inja bahaja akan petjahnja suatu pendapat 3 
peperangan umum tidak berkurang dalam minggu2 jg terachir 
ini. Dalam pada itu ia tidak mau memberikan djawaban jg lang- 
sung atas beberapa pertanjaan mengenai kemungkinan Amerika 
Serikat akan mengadakan intervensi di Indotjina. 

. Atas pertanjaan ia menjatakan, 
bahwa Amerika Serikat belum 
mengambil sesuatu keputusan un- 
|tuk bertindak lebih diauh dari 
pada jang sudah ditentukan dalam 

“program bantuan kepada Indotji- 
pusan Unie Akan habibi Didata babungan ini ia me 

       Mr. SOEDIBJO Ma 
endjabat tinggi pada K 

Agung Indonesia di Den Tg 
hari Rebo sampai di New York 
dengan pesawat KLM dalam per- 
djalanannja ke Paramaribo (Gu- 
yana Belanda) untuk mengadakan 

   
   

    

  

    

kundjungan routine selama se- 
minggu. Demikian diberitakan 
U.P. dari New York. Dia mene- 
rangkan, bahwa,dia akan  me- 
ngundjungi kantor perwakilan 
Indonesia di Paramaribo. Dite- 
rangkannja, bahwa di ana | 
Belanda ada 34.000 orang Indo- 
nesia. 5 

Perdjalanan ini adalah perdj 
lanannja jg pertama ke Ameri 
Serikat dan dia. akan tinggal di 
New York sampai hari Sabtu | 
sebagai tamu  Konsul-Djenderal | 
Indonesia Achmad — Natanegara. 
Pada hari Sabtu dia akan terbang 
ke Paramaribo dan akan kembali 
ke Nederland lewat Lissabon. 

Soedibjo menerangkan, u 
pembitjaraan antara Pemerintah ' 
Belanda dan Indonesia utk. peng 
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hapusan Unie akan segera diada- 
kan. Dia selandjutnja menerang- 
ikan djuga, bahwa pembitjaraan 
tsb. djuga meliputi tuntutar 
Indonesia mengenai Irian Barat. 

Demikian UP dari New York. 

Mean AAntara 

12 PEGAWAI TINGGI Sa 

URUSAN K.A. DJERMAN 
TIMUR DITANGKAP. 

      
   
  

Polisi keamanan - iga ate 5 

man Timur ketika minggu id. te- 
lah menangkap 12 orang pegawai 
tinggi kementerian urusan dinas 
kereta api, bertalian dengan kri- 
sis jang sekarang dialami dalam 
lapancan nengangkutan dinegara 
tadi. Dem'kianlah menurut pani. 
tva 

rat Senin ini. 1 

PINDIAMAN EXIM RANK KE 
PADA AFGHANISTAN 

Im- dap Export Bank hari Seni: 
mengumumkan bahwa bank ini te- | 

lah memberikan pindiaman sebania! 

is | dina 

zin 

penielidik dari perhimnumar | 
Aht' Pukvm Bebas di Berlin Ba- 

ajatakan, bahwa menurut penda- 
sn” Amerika Serikat tidak 
dapat bertindak lebih djauh dalam. 
hal membantu Perantjis di Indo- 

tanpa lebih dulu mendapat 
dari rakjat dan kongres: 

Amerika Serikat. 

Tak dapat pikul sendiri se 
mua tanggung-djawab. 

 Selandjutnja Wilson menerangkan, 
'bahwa" Amerika Serika, tidak dapat 
dengan sendirian sadja memikul se- 
luruh tanggung djawab atas keada- 

lan diseluruh dunia: Dikatakan, bali 
.|wa tanggung djawab jg terutama da 

menterian pertahanan Amerika Da Teri 
ar ialah mempertahankan 6e- Seri | 

'Inua Amerika dan negara2 jg meni- 
| punjai ikatan dengan Amerika Seri 

(kat melalui perdjandjian. Pendirian 
Amerika Serikat dalam hal ini ia- 
|lah, bahwa Amerika Serika, adalaa 
anggota suatu persekutuan. Demiki- 

an Wilson. 
“| Selandjut ia menghubungkan 
“Ikedudukan Amerika Serikat dalam 
'masalah2 dunia. dengan peribahasa, 
bahwa ,,agen polisi jg terbaik biasa- 

nja sering mendjadi tidak povuler.” 
Radford tidak  berdjandji 
apa2 . 

Atas periunjaan lebih landjut me 
ngenai kemungkinan intervensi. tang 

Tsung Amerika Serikat di Indochma. 
| Wilson menjatakan, hahwa Amerika 
Serikat memang mempunjai angka- 
tan laut dan angkatan udara jg kuat. 
Akan tetapi soalnja bukan itu. Pe- 
perangan adalah bukan salah satu 
djalan jg harus lekas2 ditempuh. 

| Demikian Wilson. 
Dalam hubungan ini ia selandjut- 

inja menjangkal berita2 pers jg me- 
ngatakan, bahwa ketua 
ikepala2 staf Amerika Serikat, Lak- 
samana Arthur Radford, telah ber: 

| djandji kepada kepala staf umum 
| Perantjis, djenderal Paul Ely, utk. 

mengadakan intervensi di Indoch'na. 
| (Antaraj. 

KETUA PANITYA PEMILIHAN 

| Indonesia, S. Hadikusumo, 

sers konferensi kedua jang diseleng- 

garakan Selasa pagi dikantor panitya   18.500.000 dollar kepada Afehanis 
tan. Pindjaman ini akan “diperguna- 

kas untuk membeli . material dan 
perlengkapan di Amerika Serikat ba 
gi perLembangan ekonomi Afghanis 
tan, 

|tersebut menerangkan, bahwa sam- 

pai sekarang panitya tersebut telah 

memeriksa 67 buah gambar2 dan 

tanda2 untuk simbul pemilihan 

umum dari berbagai organisasi dan 

partai2 serta 17 buah dari perse- 

  

INasib Kabinet Pera 

Djeneva 

| Indotjina- dalam parlemen Perantjis pada 
Laniel menuntut mosi 

nuntut supaja pemerintah - menen tukan 
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| Terkedjut Mendengar, 
Tekad Loniel Int” 53 

PERDANA MENTERI Joseph Laniel malam Rebo telah 
     

untuk mentjegah pe 

waktu ig n 
wakil2 jang yeman anna me 

politik Perantjis di D ta 

    

hari Kemis ini menentukan nasib- 
nja Laniel selaku 

disetudjui oleh kabinet Perantjis. 

. Sebelum itu dalam sidang par- 
lemen hari Rebo Laniel katakan 
bahwa telah terang dalam medan 
pertempuran Indotjina 
Mama an RRT. Pecakang 

etminh jang menggempur Dien- 
Bonia memperoleh perbekalan 
dari RRT. Selandjutnja dikatakan, 
tidaklah bertentangan antara ke- 
hendak perdamaian Perantiis dan 
kenutrsannja untuk berdjoang di 
Indotjina. 

Perantjis menghendaki perdamai- 
an, Perantjis telah berbuat sedapat? 
nja untuk mempertjepat gentjatan 

sendjata, Perantjis tidak pernah me 
nolak prinsip mengadakan perundi- 
ngan dengan Ho Chi Minh, demiki- 
an Laniel jg selandjutnja menegas- 

kan bahwa dia pernah menundjuk- 
kan dasar2nja untuk mengadakan 
perundingan itu dan sekarang djuga 
masih menantikan usul2 balasan Hc 
Chi Minh. 

Achirnja Laniel mengatakan, bah 
wa pemerintahnja tidak bersedia 
mentjapai suatu persetudjuan dgn. 
tiada memperhatikan sjaratnja dan 
harganja jg harus di bajar. Politik 
sematjam ini boleh didjalankap oleh 
pemerintah Perantjis lainnja, demi- 
kian Laniel. 

Ceasefire di Indotjina. 

Dalam perdebatan jg terdjadi 
sebelum - Laniel  mengutjapkan 
sidatonja tersebut diatas, Gilbert 
de Chambrun (Progressif) menur 
rut supaja segera diadakan cease- 
ire di Indotjina dan setelsh itu 
diadakan suatu perdamaian jang 
terhormat.  Perantjis harus . dja- 
agan melepaskan kesempatan jg 
diberikan  konperensi  Djenewa 

| Charles Lussy (Sosialis) djuga 
mendesak supaja segera diadakan 
serundingan tentang gentjatan: 
sendjata di Indotjina tanpa lebih 
dulu mengadjukan sjarat2 - jang 
ridak dapat disetudjui dan men- 
tjela usul pemerintah jang hendak 
menunda drdbatan sampai kon- 
serensi Djenewa berachir. 

Dienewa terkedjut. 

Dalam pada itu menurut radio 
New Delhi semalam mengatakan, 

bahwa berita kegentingan politik di 
Paris sangat menterkedjutkan para: 
peserta konperensi  Djenewa. Ig 
djustru soal Indo China sedang da- 
lam taraf pemulaan perundingan. 

Dikabarkan djuga, bahwa Mente- 
ri Luar Negeri Perantjis De Gaulle 
ie kini sedang mengikuti konperensi 

di Djenewa akan segera kembali xe 
tanah airnja, antara lain akan turut 
memberi pendjelasan kepada Parle- 
men pada hari Kemis ini. 

Louis Vallon (bekas anggota par- 
tai De Gaulle) dan. kini tidak ber: 

partai, djuga mendesak supaja di- 

adakan gentjatan sendjata di Indo- 

china dan mentjela bahwa pemerin: 

tah Perantjis telah meminta inter- 

vensi bersendjata Amerika di Indo: 

china. : 
Laurent Casanove (Komunis) me 

auduh pemerintah telah menjabot 

konperensi Djenewa dan menuntut 

supaja permusuhan di Indochina se 

gera dihentikan. t 

Sebagai pembitjara terachir, be-   
gabungan 

dalam: 

kas perdana menteri Edouard Dala- 

dier (radikal sosialis) katakan baw 

satu2nja djalan untuk menolong pa 

Sukan2 jg terkepung di Dienbienphu 

adalah segera mengadakan: gentjatan 

sendjata oleh karena perundingan di 

Djenewa akan berlangsung lama. 

Persetudjuan tentang cease fire ha- 

rus tertjapai sebelumnja terlambat, 

demikian Daladier. 

5 . 29 

»sFilastice” 
Hasil Baru Karet Jang 

” 

Bisa ,,Bernafas 

PERUSAHAAN ,,American Vis- 
cose Corporation” pada hari Se- 
nen jbl. mengumumkan penjem- 
purnaan dalam taraf pertjobaan 
(ari suatu hasil karet, jang baru |. 
Can jang dapat dikatakan bisa ber 
nafas”. Diumumkan selandjutnja 
bahwa hasil karep itu d'namakan 
#lastic” dan terdjad'nja filastic itu 
telah d'ketahui setjara kebetulan 
calam satu mesin patent perusah”. 
an tsb. jang membuat benang. F'- 
jastc dibkn dari karet mentah, 
jong dihantjurkan oleh sematjam 
bens'n dan dapat dipakai sebagai 

'sol-dalam sepatu, pakaian bere- 
nang, ban-mes'in dan tilam. 

orangan. Djumlah tanda2 dan gam- 
bar2 simbol pemilihan umum dari 
partai2 dar organisasi2 jang masuk 
seluruhnja menurut Hadikusumo ber 
djumlah 80 buah, dan djumlah di- 
atas (67 buah) adalah djumlah jang 
sudah diperiksa. 

Didjelaskan djuga, bahwa menu- 
rut rentjana, penjelidikan (peme Lk: ilihan umum jang akan “datang. 

saan) terachir dari semua tanfia2, ,» Hadikusumo, menja | bahwa 

  

kan Ditetapkan Hari Ini 
Laniel Mem-Forceer Minta Mosi Kepertjaja an 

-'I—-Konperensi 

jenewa, da- | 

kepertjajaan itu akan diadak 

rdana mente- || 
ri. Keputusan Laniel utk. memin- | 
ta suara kepertiajaan itu telah | 

terdapat 

    

Paman . anne 

  

ore |. 
me 1 

Tunggal Ika”. — 

  

| HARIAN UMUM — ANGGAUTA S. P. S: 

Pada Gambar 'ini, 

  

    

  

    IX No. 69. : 
enakan 

      

| Buka Dan Imsak Puasa 
TANGGAL 6 s/d, 11-MEI: 

Waktu Maghrib Djam (Waktu Radio) 
1802: Imsak Ok.42     

EDISI POS. 

  

  

  

ea 2 aa 5 $ £ Rang RA , 2 

Defile Regu Indon. Di Asian Games 
REGU INDONESIA sedang berbaris didepan tribune kehormatan waktu diadakan defile pada pem 
bukaan Asian Games di Manilla hari Sabtu siang jl. Peserta Indonesia dalam defil& ini berpakaian 
jas abu-abu, tjelana kuning gading flanel. Pada saku badju bagian kiri dilekatkan simbol ,,Bhineka 

dibelakang pembawa bendera, tampak para officialss kemu- 
dian para peserta. 

              

   

  

       

  

Reg 

| BR 

jak nomor   
"malam, m . 
Pilipina memutuskan memboikot pet 

    

     

    

    

kan dalam permainan Asiade kedua 

dua, karena disinjalir adanja kerju 
rangan pada federasi amatir atiet: 

Pilipina.: : Oa 3 
Philippine Amateur Athletic Fede- 

ini. d: 
IS — 

tandingan2 untuk kerugian kas 
PAAF disebabkan  kenjataan akan | 
ketjurangan itu. Si 
Pemeriksaan akan segera dimulai|' 

segera. permainan. Asian“ Games “di: 
tutup pada tangggal-9 Mei dengan 
resmi. Soainja -antara lain berkenaan 
dengan penggelapan sedjumlah - 300. 

diberikan oleh kongres kepada PAAF || 
untuk menutup ongkos2 “pertandi- | 
ngan2 Asian Games. : 

Indonesia turut finale 
3 estafet 4 X 100 M. 
Regu basketball Indonesia pada 

rari selasa telah mentjatat keme- 
Iangann'a jang pertama dan ter- 
achir ket ka berhasil mengalahkan 
Muang Thai dengan 75—67.. Da-s 
am nomor2 atletik lainnja Me- 
uajana berhasil keluar dalam -se-- 
nifinale untuk lontjat tinggi. Ia. 
«e'uar sebagai nomor enam de- 
ngan 1,47 meter. 

sementara keluar sebagai nomor 
8 dengan 2.868 angka, Dalam se- 
rie kedua estafet 4 X 100 meter 
regu Indonesia keluar sebaga! no- 
mor 2 dengan waktu 3 menit 38,8 
detik dan dengan demikian keluar 
dalam finale. 

. Pada hari Selasa pagi telah di . 
mulai dengan. pertandingan2 me- 
nembak dilapangan Mariguna. Fi 
hak Pil pine memegang p mpinan 
dalam nomor small board rifles. 
Menurut hasil2 tidak resmi kedua 
penembak Pilipina, Adolfo Fel- 
ciano dan Martin keluar sebagai 
pemenang pertama. 

Pertandingan basket. 

Mengenai pertandingan bola 
sasket adalah sbb.: Singapura- 
&ambodja 121-55. utk .kemena- 
agan Singapura. Indones'a. mela- 
yan Muangthai berachir 75—67 
utk kemenangan Indonesia. Tai- 
van-Djepang 62—45. Korea-Sela- 
tan-Philip na 48—20. : 

Dan dengan stand jang dem- 
ian, Philipina keluar sebagai 
juara dalam groep A, Korea Se- 
atan no. 2, S ngapura no..3 dar 
Kembod'a no. 4. : eat 

Singapura — Hurma 1—1 
Korea Selatan. — Afganis 
tan 82... j 

Pertandingan kesebelasan Singapu- 

ra — Birma berachir I—I.. Ketika 
istirahat stand 1—0 untuk kemena- 
ngan Singapura. 

Pertandingan Korea Selatan me 
lawan Afghanistan. Sampai pada 
waktu istirahat stand 3—0, dan pa 
da peluit terachir dibunjikan, stan: 
menundjukkapy 8—2 'untuk .kemena- 
ngan 'Korea Selatan.   

    

   

    

Dengan kemenangan Korea Sela- 

dewasa ini adalah keputusan kongresf- 
Pilipma jang memboikot Asiade ke- | 

Dalam Dasalomba Surtio untuk 

  

Suatu hal jang kurang menjenang- £ a- 

  tan ini, maka kes. Korea Selatan itu 
telah mengumpulkan 3 angka, sete- 

gambar simbol pemilihan umum itu 
!akan dilakukan achir bulan Msi ini 
dan dapat diharapkan pada permu- 
laan- Djuni sudah dapat diketahui 
tanda2 gambar jang mana sadja jg. 
kiranja dapat diterima | (disjahkan) 
untuk simbol sesuatu partai/organi- 
sasi dan tjalon2 perseorangan dalam 

Mon. Kgtabdaseh Ko mononehap 
Yan Meera nan egiorni bapian” 

$ 

(Oleh Wartawan Kita ). 

  

u Kstafette Kita 
Keluar Sbg. Finalist 
Dalam Klassement Negara2 Sampai Selasa Irdia Tetap 
Duduki Tempat Jg paling Atas—Korrupsi 300.000 Pesos 
Dlm Panitya Penjelenggaraan Asian Games?— Djepang Borongi 
Medali Emas—Dalam Dasalomba Surtio Duduki Angka 8 

DI STADION RIZAL Manila. pada. hari Selasa petang telah dina'kkan bendera India sebagai 
pengibaran jang nomor satu, jakni..menandakan sampai hari itu India merupakan pemenang dari ba- 
nj tjabang .Sarwan Singh dari India keluar sebagai djuara dalam lari gawang 
1i0 meter finale dengan waktu 14.7 detk. Dengan demikian ia mentjatat rekor baru, Rekor lama 
4 pegang oleh atlit Singapura Nge Liang Chiang dengan 15,2 detik, 

  

p 
-Kita Tebus Kekalahan Di New Delhi 

Dalam .sidangnja pada Senen ' ... pepFAN SAN SEPAKBOLA jang berlangsung di Ma- 
perwakilan rakyat | “nila a tgl. 5 Mei sore telah mendapat perhatian besar. Kese- 

belasan Indonesia turun dilapang za hidjau menghadapi kesebela- 
san India. Pertandingan. tersebut berdjatan sangat seru, “sajang 
sekali verslag pandangan mata dari Manila baniak mengalami 

mn. 

5. Kesebelasan Indonesia turun dilapangan hidjau dengan susunan 
-sebagai berikut: Keeper Parengkuan. Full Back Chaerudin dan 
Anas. Haifback Pwa Sian Liong, Sidi dan Tan Liong Hauw. Ba- 
risan depan Siregar, Djamiat, Ra mang, Tee San Liong dan Witar- 

000 pesos (150.000 dollar USAj jg. | Sa- Sampai waktu mengaso, stand I—0 untuk kemenangan Indo- 
nesia. Sesudah turun minum hingga peluit tanda bubar, stand 4—0 
untuk kemenangan - Indonesia. Dengan demikian, Indonesia "men 
djadi djuara dari bagian C. Tinggal satu kali lagi bertanding utk. 
merebut kampioenschap Asian Games dengan Hongkong 7 Mei. 
Dalam pertandingan 'itu, mula2 Sugiono turut main, tetapi karena 
sesuatu sebab 'ia diganti Siregar. Dapat dikabarkan, bahwa dalam 
Asian Games pertama di New Delhi, Indonesia melawan India 
berachir 0—3 untuk kemenangan India. Kekalahan mana sekarang 
ditebus. Sebelum pertandingan Indonesia—India, telah dilany- 
sungkan pertandingan Pakistan— Burma, berachir 2—1 untuk ke- 
menangan Pakistan. 
RAIN AAA 

lah main serie (3—3) dengan Hong- . 
kong. Bilamana pertandingan hari 
Kemis Hongkong tidak bisa menga- 
lahkan Afghanistan, maka Kore: 
akan keluar sebagai djuara dalam 
groep D jang kelak akan berhada- 
pan dengan pemenang dari pertandi- |: 
ngan India — Indonesia jang akan 
main pada malam Kemis ini. 

(Pertandingan atletik. 
Pzrtandingan atletik pada” hari 

Sabtu “dibawah hudjan dikund,ungi 
oleh 5.000 orang. Programmanja 4. 
mulai dgn.- 110 meter :ari gawang ' 

Final untuk ini menrjatat rekor bs 
ru. Sarwan Singh dari India mentja 
tat 14,7 detik. Ini adalah rekor b: 
ru. 

Lari 190 mi, finale putera Abdul 
Khaig (India) keluar sebagai djuz 
ra...Ia 'mentjatat 10.6 detik. 5 
"Lari 1060 m. puteri sebagai pems 

nang Athuki Nambu (Djepang) da- 
lam. waktu 12.5 “detik. 

Lontjat djauh puteri pemenangnja 
adalah dari Dicpang, jakni Yoshic 
Takahasi-(Djepang) dengan lontjata: 
18 kaki 73.4 intji. Atlit wanita per- 
tama dari Indonesia jang dalam no. 
'mor2 atletik puteri keuar  sebaga' 
salah satu dari ke-enam jang tei 
baik: adalah” C. Maruanrja, Dengar |. 
“ontiatan 1.47 meter. Ia ' mati2an 
aelawan 2 puteri Philipina: 
Estafes 4 X 100 meter, serie 

pertama berachir sbb: 1. Pilipina 
dalam 3 menit 28.1 detiks 2. Dje- 
nang dalam 3 menit 29.4 det'k: 
3. Singapura dalam 3 meniy 36.5 
detik. Seri kedua: 1. Taiwan da 
tam 3 menit 38.7 detik: 2.Indo' 
nesia dalam 3 menit 38.8 de- 
"15 3. India dalam 4 menit 32.5 
detik. Ke-enam regu ini akan ke- 
'uar dalam finale. 

Djepang borong 112 Io- 
sin medali Emas. 

Pada hari ke empat Asian Gz- 
mes rombongan raksasa dari Dje- 
yang dilapangan atletk banjak 
menggondol hadiah2 emas. Ter- 
:utama sekali regunjz wanita ba- 
siak jang memperoleh hasil be- 
sar. 

Sudah Masuk 80 Simbol Utk Pemilihan Umum 
pemasukan tanda2 gambar itu me- 
nundjukkan adanja reaksi baik jang 
menudju kearah kesadaran. betapu 
pentingnja pemilihan umum jang 
akan datang dan dapat dibajangkan 
sendiri betapa ramainja — kampanje 
pemilihan umum nanti apabila tan- 
da2 gambar jang telah diterima oleh 
PPI itu dapat disjahkan 

(Antara). 

  

Dari ke-25 medaille emas sam- 

pai hari Selasa, Diepang telah 
menggondol 18 buah. India 3, Pz- 
kistan 2. Israel 1 dan Korea Se- 
latan 1. 

  

  

Serangan Balasan Djen- 
dral De Castries Gagal 
Perantjis Lemparkan Bom2 Sebesar 

1.000 Pon 
BRIGADIR DJENDERAL 

serangan balasan jang hebat pada 
pasukan2 
Dien Bien Phu. Akan tetapi pasu 
kedudakan kuat dalam parit2 di 
setiap serangan balasan dari fihak 
djam kemudian de Castries mena 
dan tempat2 pertahanan disebelah 
Pku ditinggalkan ditangan nasuk 

Tjuatja jang sangat buruk tidak 
memungkinkan pesawat? “ udara 
Perantjis ' membantu Serangan2 
balasan de Castries terhadap pa- 
sukan2. Ho Chi Minh. Pula ke- 
kuatan pasukan2 Ho Chi Minh 
jang sangat besar tidak memunpo- 
kinkan pasukan2 de Castries me- 
mukul pasukan2 Ho Chi. Minh 
mundur. Pasukan2 Ho Chi Minh 
telah dua kali menerobos kawat2 
berduri jang melingkari benteng 
.Eliane”. Tetapi dalam pertem- 
puran orang lawan orang dengan 
sangkur dan pisau2 parit, pasu- 
kan2 Uni Perantjis dapat menang 
Kis serangan2 pasukan? ' musuh. 
Keadaan medan pertempuran ada 
lah sebagai berikut: Tank? Peran- 
tjis di Dien Bien Phu tidak dapat 
dipergunakan karena lumpur, de- 
nikian kata pembesar? militer 
Perantjis. Kurang lebih separoh 
dari artileri Perantjis telah bung- 
kem sebelumnja. 

Pesawat2 udara Perantjis dalam 
tjuatja jg buruk mengebom djalan? 
ig dipergunakan oleh pasukan? Hc 
Chi Minh untuk mengangkut perbe 
kalan2nja. Berlusin2 bom seberat 
1000 pon didjatuhkas di Yonbay, 
suatu djalan di provinsi jg terletak 
120 mil sebelah Timur dari Hanai. 
Karena pemboman itu kawah2 js 

besar tergali dan menurut fihak Pe 
rantjis sedikit?2nja 24 djam lalu- 
lintas disini terhalang. Disebelah Ba 
rat benteng ,,Huguette” masih di ta 
ngan Uni Perantjis sedangkan das: 
rah sekitarnja sudah dikuasai olzh 
pasukan? Vietminh. 

   

  

Menurut kalangan? militer Peran 
tjis dalam pertempuran? itu Peran- 
tjis telah kehilangan 4000 orang 

termasuk 2.000 orang mati. Didelia 
Sungai Merah 2 buah.kereta. api je 
muat alat2 perlengkapan telah di 
ledakkant oleh pasukan? Ho Chi 
Minh didjalan kereta api Hasoi. 
Aaiphong pada hari Selasa, jaitu 27 
mil disebelah Timur ibukota Tong- 
Kim, Sebuah patroli kapat disungai 
telah ditembaki oleh pasukan? Ten- 
tara: Vietminh, jaitu 12 mil disebe 

lah Baratlaut Hanoi. Menurut fihak | 
Perantjis maka dikampong2 - sepan: 
djang Sungai Merah 20 orang dari 
pasukan2 Ho Chi Minh telah di bi 
nasakan. (Antara). 

Fase. kedua :,Djembatan 
Utar2” Amerika ke Indo- 
Tjina. 

Seorang djurubitjara kemer-er'ar 

pertahanan Amerika. Serikat meniz 
takan pada hari Selasa, bahwa fase 

kedua dari pengangkutan perlengka 
pan2 Perantjis ke Indochina meiz- 

lui ,,djembatan - udara” Amerik. 
akan selesai pada permulaan bulai 
ini. Dikatakan, bahwa untuk kepen- 
tingan keamanan, tidak dapat diber 
kan keterangan2 . detail « mengenai 
rentjana2 penerbangan untuk meng- 

angkut perlengkapan itu dan -djum- 
lah pasukan2 jg diangkut. Diterang 
kannja, bahwa kementerian pertaha 
nan Amerika Serikat tidak mau dan 
tidak akan membuat suatu  pengu- 
muman resmi tentang hal itu. 

  

| ninggalkan . 'Kemajoran 

  

Combat: Serang Dulles 
Ada Harapan Utk Perdamaian Di Indo- 
China Maka Dulles Pulang Kembali: 

SURATKABAR SAJAP-KIRI Perantjis ,,Combat” pada hari 
Selasa memudji menteri luar negeri Inggris Anthony Eden untuk 
keahli-negaraannja dalam Konperensi Djenewa, dan pada waktu 
bersamaan dengan pedas mengeritik menteri luar negeri Amer ka 
John Foster Dulles dalam sebuah tulisan jang berkepala ,,Sela- 
mat djalan Tuan Dulles”. Menurut ,,Combat”, hari kemudian 

kini mas'h tetap muram, tetapi sekarang ada suatu sinar harapan 
jang ketfil, jaitu kepastian bahwa 
China akan diadzkan di Djenewa. 

Presiden Berto- 

lak ke Ambon 
PADA DJAM 09.30 Rebo pagi 

rombongan Presiden Sukarno me- 
dengan 

pesawat ,,Convair” menudju Ma- 
kasar dalam rangka perdjalanan- 
nja ke Maluku dan Nusa-Tengga 
ra. Dalam rombongan Presiden 
al. terdapat KSAD Djenderal 
Major. Bambang Sugeng, Kjai 
Fakih Usman dan sedjumlah para 
wartawan, sedang Menteri Agama 
tidak djadi mengikuti penindjauan 
Presiden sebagaimana direntjana- 
kan semula. 

Seperti diketahui,  kundjungan 
Presiden ke Maluku 'dan  Nusa- 
Tenggara itu akan berlangsung 
dua minggu - lamanja. Perdana 
Menteri: Ali Sastroamidjojo jang 
Selasa petang baru tiba kembali 
di Djakarta sesudah menghadiri 
konperensi para Perdana Menteri 
Asia di Kolombo, nampak meng- 
4antarkan Presiden Sukarno dr 
'apangan terbang Kemajoran ber- 
sama Wakil P.M.-I Wongsonego- 
ro, Menteri2 Penerangan, Pereko 
1omian, Agama, Pertahanan dan. 
Walikota Djakarta Raya Sudiro 
serta pembesar2 lainnja, (Antara) 

  

PERHUBUNGAN TELEPON 
MOSKOW — KANTON 

Kantorberita RRT Hsin Hua 
mengabarkan, bahwa Moskow 
sekarang sudah dihubungkan me- 

semuanja,lalui telepon dengan Kanton, di 
Kwangtung (Tiongkok Selatan). 

suatu konperensi tentang Indo- 

»sHarapan akan perdamaian”, kata 
Combat”, telah menjebabkan pergi- 
nja Dulles. Ia telah datang di Eropa 
untuk maksud jang berlainan sekali”. 

..Combat” menambahkan, bahwa 
Dulles telah datang di Eropa ,,de- 
ngan suatu rentjana jang bagus se- 

kali untuk. memperluas peperangan 
di Asia. Ia membawa dalam sakunja 
sebuah ultimatum kepada RRT, jg. 
karena Eden ia harus membuang- 
nja”. 
Hala sebuah tindjauan mengenai 

peperangan di Indotjina, harian ra- 
dikal sajap-kanan Perantjis ,,L' Au- 
rore”  mempersalahkan pemerintah 
Perantjis. karena tidak menjediakan 
bantuan pesawat2 terbang jang tiu- 

kup untuk pasukan2 jang bertempur 
disana. 

Dengan. 300 pesawat pembom, 

kata-harian itu, angkatap udara Pe- 
rantjis akan dapat -menghantjurkan 
pasukan2 Ho Chi Minh disekitar 
Dienbienphu, dan merusak garis2 
perhubungan mereka. 

Suratkabar Perantjis ,,Liberation” 
jang berhaluan komunis - menuduh 
menteri luar negeri Perantjis Georges 
Bidault dan perdana menteri Joseph 
Laniel, jang dikatakan mendjalankan 
politik luar negeri jang bertentangan 
sama sekali dengan politik jang te- 
lah didjelaskan oleh mereka dalam 
varlemen setama beberapa bulan jg. 
lampau ini. at 

Beberapa anggota parlemen Peran 
tiis kini dapat bertanja: ,,Dimana 
kita akan berada, djika tidak ada 
Eden dan Churchill?” Djawabannja   Telan ane perang”, 

»Liberation”. (Antara). 
& 

jang terpilih terhadap pasukan2 Tentara 

  

  

de Castries kemaren melantjarkan 
pukul 7 pagi setempat dengan 

Vietminh di 
kan2 Ho jang sudah mempunjzi 
Dien Bien Phu telah menangkis 
Uni Perantjis dan Bzo Dai. 2 

rik kembali serangan balasan tsb. 
Barat lapangan udara Dien Bien 

an2 Ho Chi Minh. 

Kepergian Dulles 
Ke Djeneva 

Utk Tahu Bagaimana 
Negara2 Lain Mentje- 
gah Meluasnja Komi- 
nisme Di Timur Djauh: 

Kata Knowland 

SENATOR KNOWLAND dari 
Partai Republik mengatakan ke- 
pada para wartawan bahwa dia 
fidak pertjaja akan kegagalannja 
Dulles dalam Konferensi Djene- 
wa. Knowland mengatakan bahwa 
Dulles datang ke Djenewa untuk 
mengetahui apakah bangsa2 Jain 
berbuat guna mentjegah meluas- 
nja komunisme di, Timur Djauh. 
Dari beberapa negeri Dulles men- 
dapat djawaban jang ,,negatif”, 
tetapi kata Knowland selandjut- 
nja, informasi sendiri adalah sa- 
ngat perlu bagi Amerika Serikat 
sebelumnja menentukan  haluan- 
nja dihari kemudian. 

Saja setjara' pribadi pertjaja, kata 
Knowland, bahwa baik Inggris mau 
pun Perantjis rupa?nja sedia merun 
dingkan apa jg saja sebut Muen- 
chennja Timur Djauh.  Mengingat- 
kan “akan terkepungnja benteng 
Dien Bien Phu, Knowland mengata- 
kan, kami dapat mempunjai lagi per 
istiwa Alama, Dunkirk, 'Bataan, 

akan tetapi saja pertjaja bahwa per 
tahanan jg berani di Dien Bien Phu 
itu dapat membangunkan hati nu- 
rani seluruh dunia. Perdana Mes: 
teri RRT, Chou En-lai, mengatakan 
bertalian dengan ini, kata Know- 
land, bahwa duhia merdeka” da- 
pat mempunjai perdamaian apabila 
Amerika Serikat menarik diri dari 
Okinawa, menarik kembali perdjan- 
djian2dnja dengan Korea Selatan, 
Diepang .dan. Filipina dan menarik 
diri dari- Asia, - Menurut” senator 
Knowland maka Perdana Menteri 
RRT, Chou En-lai,: mengatakan bah 

wa itu berarti .,Asia untuk orang2 
Asia”. ,,Tidak”, “kata ' Knowland, 

situ berarti Asia untuk orang2 Ko-: 
munis”. (Antara). 

Delegasi Dagang In- 
don. Ke Eropah 

Timur 

PADA tgl. 5 Mei telah berang- 
kat menudju ke Eropa Timur 
3 orang pendjabat resmi dan 4 
orang partikelir jang  semuanja 
mendjadi anggauta Missi Dagang 
Indonesia dibawah pimpinan Ba- 
suki Diatiasmoro, Attach& Da- 
gang Indonesia di Paris. Basuki 
dan para pendjabat resmi lainnja 
berangkat dari Paris, sedangkan 
anggauta2 partikelir berangkat 
dari Amsterdam. Mereka semua 
menudju ke Zurich dan dari sana 
terus ke Praha. : 

Basuki Djatiasmoro menerang- 
kan kepada ,,Antara”, bahwa tu- 
ijuan missinja ialah untuk mem 
perkembangkan hubungan dagang 
intara negara2 Eropa Timur dan 
Indonesia untuk kepentingan ke- 
Jua pihak. Route perdjalanannja 
ialah Praha, Budapest dan War- 
sawa. Di ibu-kota2 tsb. akan di 
'dakan — pembitjaraan2 “ untuk 
memperbaharui perdjandjian2 da- 
zang jang telah ada dan untuk ' 
mengadakan perdjandjian2  da- 
gang baru. Lamanja perdjglanan 
tergantung dari djalannja pembi- 
tjaraan2. . Dalam pada itu ang- 
gauta2 partikelir dari missi tsb. 
ikan berusaha untuk mengadakan 
hubungan dagang kalau mungkin 
djuga ' mengadakan  transaksi2. 
Demikian kawat ,,Antara”  Am- 
sterdam. (Antara) 5 

  

VIETNAM MENJETUDJUI 
BERUND'NG DGN RE- 
PUBLWEK DEMOKRA- 

SI VIETNAM. 

Menteri luar negeri Vietnam 
(Bao Dal), M. D'nh, dengan res- 
mi mengumumkan hari Senin bah 
ya pemerinfaknja telah menjetu- 
Ojui untuk 'kut serta dilam suatu 
konperensi tentang Indotjna de. 
agan Republik Demokrasi Vict- 
nam (Ho Chi Minh), 

Sementara itu diurub'tjara dele 
gas Perant'is di Dienewa hari Se. 
1n memberitakan bahwa pemerin 
tah Perintis telah mengrm tik 
gram kepsda pemerintah Laos dan 
pemer ntah Kambodia, dalami ra 
ra diminta supaja mengirim utu- 
san untuk konperensi tentang Iu- 
totj na, 

SUPAJA PERWIRA2 iNDONE- 
SIA DIPULANGKAN,: DESAK- 
AN VETERANEN LEGIOEN. 

De Telegraaf mengabarkan, 
bahwa ,,Veteranen Legioen” di 
Hasrlem mendesak kepada peme 
tintah Belanda — suvaja. perwira? 
Indonesia jang beladjar pada Ho- 
rere Krijgsschool, Militaire Aca- 
"emie dan Masine Instituut di- 
kembalikan ke Indonesia, berse- 
ruaian dengan niat Indonesia utk 
menjebarkan peladjar2 Indonesia 

Demikiau | di Nederland, ke-negeri2 lain. De 
mikian Antara Amsterdam. 
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b) Losmar's Em 

3 
n) Yosmans Nier & Blaas Tablet, 

0)  Lesman's Rlondtonic, Tablet. 

Terdapat -di-semua Toko-toko Obat Tionehoa. 

me 

4. 
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ATU PERUSAHAAN EKSPOR 
| BESAR INDONESIA 

jang mempunjai organisasi sendiri diluar negeri, berpusat 

“di Djakarta, ingin mengadakan hubungan dengan pedagang”/ 

perwakilan? untuk: 

MA
N 
e
n
a
 

gula Tandjung 
gula aren 
tembakau krosok 

bungkil 
kumis kutjing 
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2) Losmar's Vigosen Tab'ets. 

  

Manan SE LL Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan dar :h. sungsum, manik dan napas. 
terutama beri tenaga haru. Sancat berguna bagi orang Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berreniakit osmar's Emmenagogue Tahlets. Rp. 12,50 Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan tidak tentu, darah kotor men rumpet, perut berasa sakit kurang darah, muka putja, kenala busing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

c) Losmar's Leucorrhoea Tablets, Rp. 12.50 
Berguna sekali huat nerem puan sakit keputihan (Pektay). d) Losman's Svohilis Tablets. Rp. 12,50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

2) Monata pendagan ANA Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjino jang bernanah (Twitiing). 

»?  Lesman's Chocolate Laxative pi, p Ra Sa 
Pil urus? mandjur untuk bersihkan perut. 

2) Losman's Hemorrhoids Pil. Ro. 12,56 
: Amat mustadiah bagi ambei atau wasir baru dan Tama. 

by) Losmar's Calosion Tablets. Rn. 12.50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

DD  Losmar's Neuring Pil. Rn. 12,30 - 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

Pp  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adiaih buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

kj) Losman's Deafness Pil. R». 12.50 
: Obat penutung basi orang tuli. dan kurang pendengaran 
D  Losman's Rheumafic Pil. Rn. 12.50 

Untuk sakit tulang entiok dll. sakit rheumatiek. 
Losman's Antarid Powder. Rr. 4— 
Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem. mukanan tidak hanijur. 

Rp». 12.38 
Mustadiab sembuh Sakit Pinogano. pecindiel. lemah. dialanan 

. kentjing berasa sakit d.'I 

PR». 12.59 
Mengandung Vitamin A- B.- C. Untuk orange sakit baru sem- 
buh, badan lemah muka pttjat, makan tidak enak. 

TONG Semarang: TEK SENG 

Mulai pula menjelenggarakan pertundjukan 
Ngesti Pandawa salah satunja rombongan W. O. jang terkenal 
dan terbesar diseluruh Indonesia. Besok hari KEMIS malam' 
DJEMAAT tg. 6/5 akan mulai pula menjelenggarakan per- 
tundjukkan W.O.nja digedung Kesenian Bodjong 116 Semg. 

Ngesti Pandawa adalah satu2nja W.O. jang dapat men 
djamin akan kepuasan segala penonton. 5 

F Datanglah menjaksikan tentu memuaskan. 
  

Baru terima dan dapat 
dilever dari persediaan 
“ MESIN PAPERCLIBS dapat digerakkan dengan kekuatan 

|“ YANMAR DIESEL-MOTOREN dari 2—3 PK 
penting untuk para pengusaha Huis-industrie. 

“ HOME LIGHT dari 800 dan 1500 watt merk MORISSON. 
“ POMPA AIR dari 15 PK dan 1,3 PK 
merk JENBACH dan MORISSON. 

- SENAPAN ANGIN merk WISCHO dan B.S.A. ' 

dari caliber 4/2 mm. : 
? GEDORE gercedschappen. 

Dan masih banjak barang2 lainnja. 

Silahkan berhubungan dengan 

PRIHADI TRADING 
— S0OCIETY LTD 

dinatan 50 — Tilp. 674—SEMARANG 
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ini harus kerapkali dan diker- 
djakan dengan baik ! 

begitu pula dengan kami ! 
lapsan #jatharus divlaskan 
dengan baik dan djitu      

. 

   2. 
rar 5 1 & Me YA kn Na Mak Tarohan Jang Berbaha 
— — —3— — Orang Perantjis mempunjai perkataan edjekan bagi xa- 
binet mereka jang tidak pernah bertindak “ prinsipieel. ,Immmobiliste”y 

kata mereka. Artinja: Diam sadja. Tidak pernah bergerak. Tj ws 
I-— — --— Dun agaknja dengan bersifat ,,immobiliste” ini, bagai 

| sesuatu kabine, Peranijis, adalah mendjadi suatu djaminan untuk bisa. 
hidup lama. Kabinet Henri Oueille, dengan tidak pernah bertindak jang 
mengagetkan, dapat berusia Ik. 388 hari. Sungguh suatu rekord “dalam 
sedjarah pemerintahan Perantjis sesudah perang ini. Kemudian sebagai | 
,srunner-up” menusul kabinet immobiliste dari Joseph. Laniel ini, jang 
hingga sekarang sudah berusia Ik. 300 hari............ 13 
— — — — — Tetapi desakan keadaan jang berkembang didunia luar, 
sudah tidak mengizinkan Laniel untuk lebih lama berdiam-diam sadja 
Soal Masjarakat Pertahanan Eropa (FDC), jang kini masih terkatui 
katung, karena tinggal Perantjis dan Italia sadja jang belum  menje 
djuinja, dan tidak kurangZnja atas desakan Dulles, bagi kabinet Lamic 
merupakan suatu masalah jang ,,mendjepit”, jang memantjing-mantji 
Suatu uitspraak jang tegas dari Laniel. Kemudian datang debacle dari 
Dienbienphu, jang mengakibatkan banjaknja suara2 di Perantjis untuk 
mengadakan perdamaian di Indo-China, dengan f#jara apa sadia, katau 
perlu, asal bisa wudjud. TR ON na n 

Kedua saal penting tadi merupakan suatu desakan jang 
segera harus diselesaikan cleh Laniel. Djalan jang bfasanja harus ditem- 
-puh, ialah suatu pembitjaraan dan perdebatan dalam parlemen. Kepu- 
tusan dari parlemen iniJah nanti jang akan memutuskan hidup atau dja- 
tuhnja kabinet Lanie!. Tetapi Laniel tampaknja kini menempuh djalan 
lain. Agaknja ja segan-segan menempuh djalan perdebatan? di parlemen 
jang tentu akan berlangsung lama. . : 3 5 
— — — — — Dengan ijara jang mengagetkan sekali, dan setjara seko- 
njong-konjong, ia minta mosi: kepertjajaan kepada parlemen, jang harus 

| diutjapkan pada hari Kenus ini. Tindakan Laniel ini lebih-lebih menge- “ 
djutkan lagi, karena dengan diberi atau tidaknja mosi kepertjajaan tadi, 

nasib konperensi Djenewa jang kini sudah mengindjak permulaan akan 
merundingkan soal Indo-China, akan ikut tergantung pula. Bila se-um- 

pamanja karena tidak diberi kepertjajaan Laniel djatuh, tentulah soal 
venjelesaian Indo-China di Djenewa akan mendjadi bujar. Dan sia-sialah 
segalah djerih pajah konperensi Djenewa ini............ | Maka sudah s€- 
pantasnjalah bahwa reaxsi Djenewa sendiri djuga terkedjut waktu mende- 
ngar rekaa Laniel itu. : sun 

I— — — — — Dibalik sekalian itu, dapatlah dikemukakan pertanjaan, 
apakah kiranja tidak ada pengaruh Dulles dim. sikap Laniel itu? Dan apa- 
kah mema'ig tiada ada niat ,,sengadja” dari Laniel, supaja kabinet-nja 
djatuh dan dgn. sendirinja mengatjaukan djalannja konperensi Djeneva? 
Laniel terkena! sebagai orang jg. setudju dengan EDC, sedang sentimen 
di Perantfjis terang menentangnja. Laniel sebenarnja segan-segan meng- " 
adakan gentjatan sendjata di Indo China, jang menurut fahamnja berten- 
tangan dengan sentimen kemiliteran “ Perantjis jang” memudja-mudja 
»/Honneur et La Patrie” (Kehormatan dan Tanah Air), sedangkan seba- 

liknja sudah djelas bahwa rakjat Perantjis umumnja sudah djemu de- 
ngan peperangan di Indo-China jang tidak keruan achirnja bagi Perantjis 

itu. Menilik kekuatan? dan sentimen2 di Perantjis, agaknja tipis sexali 
Laniel akan dapat mosi kcpertjajaan. Laniel tentulah tahu betui keadaan 
ini. Maka itu djustru beralasanfah dikemukakan pertanjaan: adakah niat 
.Sengadja” dari Laniel untuk djatuh, untuk kemudian menjulitkan kon- 
perensi Djeneva ? 13 ya £ 
— — — — — Dugaan niat ,,sengadja” dari Lamiel ini, agaknja lebih 
djelas jagi bila di-ingat sikap Dulles mengenai soal EDC dan Indo-Ohina. 
Mengenai EDC ia sudah sekian lama mendesak Laniel, dan agaknja La- 
niel-pua setjara pribadi sudah menjetudjui. Mengenai soal Indo-China 
sikap Dulles di Djeneva sudah djelas. Berangkatnja pulang jang setjara 

ostentatief — jang kemudian disusul oleh Casey — kemudian pernjatas 
annja jang pessimistis, bahwa gentjatan sendjata jang sterhormat” di 

Indo-China sudah tidak mungkin lagi, menggambarkan sikap Dulles, jang 
sudah tidak-pertiaja lagi bahwa Djeneva akan berhasil (menurut konsepsi 
Dulles). Sendirinja, sebagai konsekwensinja, Dulles tentulah bersikap : 
makin tjepat konperensi Djeneva itu bubar dengan tidak ada hasilnja, 
makin baik. Toh, duma Barat, ic. Amerika dan sekawannja, sudah 
mempunjai rentjana jang tertentu dan tersedia, bila konperensi Djeneva 

Pak Maba Bl Eat Sa 
2 Teranglah dalam soal EDC dan dalam soal gentjatan 
sendjata di Indo-China tadi, ada sifat parallel dan persamaan antara 

| Laniel dan Dulles. Kebetulankan ini, ataukah memang pengaruh Dulies 
atas Lamiel? Sukar hal ini diraba2. Tetapi jg. terang, dgn. sikap Lanici 
jang mau ,.mem-forceer” mosi kepertjajaan jang mungkin dalam hati ke- 
tiilnja ja tahu, tipis sekah akan diberikan itu, dan djustru berbarengan: 

| dengan konperensi Djeneva ini, ia telah mempermainkan suatu ,,periu- 
-|rohan jang berat dan beriahaja”. Seluruh dunia mengharap-harap datang- | 

Ioja perdamaian. Dimulai dari Korea dan Indo-€China chususnja, dan per: 
damaian abadi seluruh dunia umumnja. Tetapi dengan pertarohan Laniel 

  

      

an di Indo-China, akan mengalami bahaja mendjadi kabur!!! 3 P. 
. Sudah sepantasnjalah bahwa dunia harus prihatin dg 

“hagan kedjadian jang maka-penting jang sekarang “pada hari ini sedang“ 
'dipertarungkan dalam puremen Peranfjis itu. 

Kepala Djawatan 
Pelajaran Pusat Ti- 
ba Di Semarang 

  

DJUMLAH RiIJBEWUS DI 
KARESIDENAN SMG. 

Tahun 1953 hampir 2 kali 
lipat. 

Dari kalangan Polisi Lalu-Lintas 
di Kares. Semarang didapat ketera- 

“—ngan, bahwa selama th. 1953 telah 

Pagi hari Rebo, Kepala Dja- 
watan Pelajaran Pusat di Djakarta 
M. Pardi dengan rombongannja te- 
lah tiba di Semarang dengan . me- 

numpang kapa D'adajat.  Kedata- 
ngan beliau tadi disambut oleh Re- 

  
diberikan rijbewijs A, B-1, B-2, C, “ga 

.. dan D sebanjak 6099 buah, sedang- E 
kan angka tadi pada th. 1952 ada 

3991 buah atau hampir 2 kali lipat. 
"Menurut peperintjiannja, jaitu rijbe- 
wijs A 2178 buah, B-1 1309 buah, 
B-2 64 buah, C 1425 dan D t123 
buah. Selandjutnja mengenai djumlah 
rijbewijs jang ada diseluruh  Kares. 
Semarang sbb.: rijbewijs A berdjum- 
lah 6625 buah, B-1 4075, B-2 159, 
C 2697 dan D 1829. “Angka2 ini 
dalam th. 1952 sbb.: A (5566), B4 
(3633), B-2 (111), C (2097) dan D 

Sekolah Pelajaran Sema- 
rang, dj. Siwalan Maksud dari pa- 
da penindjauan tadi adalah untuk 
menjaksikan dari dekat perkemba- 
ngan2 di S.P.S. 

RUMAH AMBRUK. 
Selasa “sore j.b.l.. sebuah  ru- 

mah samping jang belum selesai di- 

bangun, teretak did/alan Rediomul 
jo (belakang Asrama Kepolisian) te- 
lah ambruk. Menurut keterangan ka 

barnja disebabkan karena: diserang 
angin. Ketjeakaan tadi  menjebab 
kan 2 orang mendapat luka2 

  

(819) buah... 2 ' kemudian diangkut ke RSUP. Bera- Pa Et soni Kerpiatihja tidak “Jidapal" Kotera 
VI 2. H : | ngan... Rumah tsb. mendjadi . milik 

$ S. RA AT Iknja sdr. Hadisuwarno. 
TABIB. 2 : i f DITODONG PISTOL. Seteran 109 — Semarang. '| K : tan Tabib Jang maling terkena Gi Ki emare malam di Mlatikar 

djo 494, rumahnja S. telah didatangi 
2 orang, dimana satu antaranja ber- 
ada diluar. Ketika pintu jang diketok 
dibuka oleh tuan rumah,  ternjata 
orang tersebut lalu mengeluarkan 
pistol ketjil dan mengantjam tuan 
rumah. Pendjahat ini kemudian ber- 
basil merampas uang sebanjak Ro». 

donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN,, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe | 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
3—1, gprej   

£ 

  

#| tA 

PM 
nan Gro yetoleler. AG Sa : 

: tepra 
Penjakit Lepra (Kusta), adalah salah satu penjakit jang pa- ling berbahaja, karena penjakit itu mengandung kuman? jg. gampang sekali mendjalar. j 
Berhubung dengan itu perlu sekali penjakit itu dibasmi, ter-' 
utama penderita penjakit itu harus disingkirkan dari per- 
gaulan umum. i : 
Untuk menentang #sesama manusia, agar penjakit itu dja- 
ngaw mengambil korban jang terlalu banjak, maka saja se- 
ngadja menjiarkan turunan recept istimewa dari leluhur 
saja, untuk membikin sematjam pil ,,PAT PO SIN SIAUW 
WAN”, jang telah banjak. berbukti kemandjurannja, guna 

. menjembuhkan penjakit Kusta. Terbukti dari banjaknja su- 
rat2 pudjian dari penderita jang telah disembuhkan dengan 
pil jang mustadjab tadi. 
Pil jang tersebut sudah tersiaridi Tiongkok lebih dari 60 ta- 
hun lamanja, dari itu saja bisa andjurkan pada penderita2, 
supaja suka tjobalah ,,PAT PO SIN SIAUW WAN” pro- 
ductie saja jang ditanggung tentu nanti bisa dapatkan succes 
jang mengagumkan. Memudjikan dengan hormat, 

BOTAYS, Kunming (China) 
Harganja pil itu per blik Rp.: 200,— berikut aturan pakai- 
nja, pesanans# harus kirim uang harganja lebih dulu per post- 
wissel (vrij ongkos kirim) keseluruh Indonesia. 

PUSAT PENDJUAL: 
Toko Obat TIO SENG HIM, Petudungan 43 - Semarang 
Agen di: 

Surabaja HO TIK TONG, Bongkaran 107, 
Djakarta LIE KWIE SENG, Kali Besar Kong Goan 
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an Sepakbola 
Jrang Selatan). 
Idjadi anggauta pada saat ini 10 

tadi, koxperensi Djeneva jang bisa diharapkan mendjandjikan perdamai- | 

  

  

matjam baru. Tidak sebegai dengan 

mendapat perlinduagan, tjukup dari 

jang terbuka, jang mengakibatkan pasukan2 jang diangkut 

mudah mendjadi sasaran peluru “ tak | 9 
del baru itu bentuknja tertutup. Dengan demikian pasukan2 didalamnja 

     

  

   

      

   

  

   
   

        

   

    

   

   

    

   

    
Pasukan Mariniers Amerika sekarang mempergunaka, kapal-pendarut 

matjam kapal2 pendarat model kuno 
didalamnja 

lawan, maka kapal pendarat mo- 

serangan lawan. Pada gambar : mu- 
tjam kapat pendarat tadi. Gambar atas, waktu sedang beraksi. (Bawah) 

waktu pasukan2 pendarat keluar dari dalamnja. 
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P.S.LS.S. BERDIRI 
Berhubung dengan dirasakan 

periu untuk mempersatukan per- 
kumpulan2 sepakbola di Salatiga, 
Ambarawa dan Ungaran, kini te- 
tah didirikan P.S..S.S. (Persatu- 

Indonesia  Sema- 
Jang masuk men- 

perkumpulan sepakbola di Sala- 
|tiga, 7 perkumpulan di Ambara- 
wa dan 5 perkumpulan di Unga- 
ran. Pengurus terdiri dari: Kapt. 
Muhari, ketua, Djoko Pitojo, wk. 
ketua I: Suhud, wk. ketua Ir: 
Imam Soepardi, penulis I: Nali- 
min, penulis II, Moh. Moechdi,' 
bendahara:: 
Salamoen, Wirjo Udjud dan ang- 

|gauta2 lainnja. KUDUS : 
PEMBAGIAN PEKERDJAAN 

Dalam sidangnja Dewan Pemerin- 
tah Kabupaten Kudus jg pertama 
kali, telah diadakan pembagian -pe- 
kerdjaan dari" masing2 - anggauta, 

»Isbb.: Seksi A (Umum dan Peridji- 
nan) dipegang oleh Soenadi (PGRI). 
Seksi B (Keuangan) dipegang oleh 
Artijoewono. Ia merangkap Wa- 
kil Ketua DPD Kudus. 

Seksi C (Pembangunan dan Peker 
djaan Umum) dipegang oleh Muh. 
Saleh (Masjumi). Seksi D (Desa dan 
-Social/Ekonomi/Kesehatan) -di pe- 
gang H. Rozjad Ridho (STII) dan 

Seksi E (Pegawai, PPK dan perburu 
han) dipegang R. Sidharto (PKI).   

siden Semarang dan njonja Milono! 

  

LAPORAN TRIWULAN JAJA- 
SAN GEDUNG RAKJAT. | 
Laporan triwulan dari pada Jajasan 

Gedung Rakjat di Bodjong Semarang 
. dapat dituturkan sbb.: Selama 3 bu 
lan itu diadakan 17 kali rapat, 10 
kali kongres2, 2 kali tjeramah, 8 ka 
li perkawinan, 2 kali resepsi perpi- 
sahan, 6 kali kader cursus dan 6 kali 
lelang kaju. Penerimaan uang sela: 

“ma itu ialah Rp. 28.561,50 sedang 
kan pengluarannja Rp. 22.525,695| 
hingga dengan demikian djumlah peni 

, Gapatan bersih Rp. 6.035,805 

P. B. H. MASSAAT. 
Berdasarkan -seruan P.J.M. Presi- 

jang den pada peringatan hari Kartini, 
jtah 21 April, dimana “beliau meng- 
iandjurkan, hendaknja soal Pembran- 
.tasan Buta Huruf didjadikan massa 
aksi, jang: sebenarnja hal-itu telah 
direntjanakan oleh Pemerintah ine 
lalui Djwt. Pendidikan Masiarakat, 
maka Inspeksi Pendidikan Masjara- 
kat Prop. Djawa Tengah mengharap 

agar dalam hari2 liburan jang akan 
datang ini mengorganiseer segenap 
pemuda peladjar untuk turut actief 
membantu usaha2  PBH. massaal. 
Usaha ini dapat dikerdjakan bersa- 
.ma,antara segenap pemuda, baik ig. 
berorganisasi maupun jang tidak. 
Dengan djalan ini para pemuda prak 
tis berpraktek mengenal usaha2 ke- 
masjarakatan dimana mereka dapat 
mempertemukan theori dengan prak- 
tek kemasjarakatan. Djika saran ter- 
sebut diatas ini sebagai paedagogisch. 
probleem nasional dapat diterima 
oleh pengurus2 Panti Pemuda, me- 

(-ngenai methode memberi peladjaran, 
mereka dapat berhubungan dengan 
Kepala Inspeksi Pendidikan Masja- 

(rakat setempat. Buku tuntunan utk. 
! keperluan tsb. telah tjukup tersedia. 

“| 

3 
KEUNGGULAN 

# LEBIH SEDAP 
# LEBIH HALUS 
“ LEBIH MUSTADJAB 
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Toko PEDAMARAN 90, 
Telp. 900, Semarang. 

Agen Djokja: K 
Petjinan 78, Tugu Kidul “5 
Ketandan 4, Lempujangan- 
wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

Agen' Surakarta: 
Tjojudan 141, Nganeman 
15, Dil. Slamat Rijadi 394, 
Pasar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 146, Widuran 67, Me- 
sen 177, Gading Kidul 170, 
Dil. Gilingan 28, sg 

Agen Magelang: 
Djl, Tidar 2, — Petjinan 96, 13, 

Li. Moentardjo, Lt. j 

kepada -pengurus2 Panti Pemuda, | 

. Njumas) 
Te unia akibat makan sajur 

i 

Ninun TENGAH 

  

»PERBIDIJ” AKAN DIBELI 
PEMERINTAH. 

Didapat kabar bahwa pabrik besi 
»Perbidij” jaitu satu2nja pabrik besi 
di Jogjakarta tidak lama lagi akan di 
beli oleh pemerintah daerah dengan 
harga Rp. 5.000.000.— dan akan di 
djadikan ,,zemengd bedrijf” antara pe 
merintah daerah dengan pemerintah 
pusat (dalam hal ini BIN). Ketentu- 

an mengenai pengoperan pabrik ts0. 
dari tangan pemilik sekarang (jang 
berbentuk NV) belum didapat kepas 
tian, karena menunggu kepastian da 

Ti pihak BIN jang selandjutnja akan 
memberikan pindjaman untuk pembe 
lian pabrik tersebut. 
Menurut rentjana apabila” pabrik 

tersebut tih.- dioper oleh pemerintah, 
kemudian akan dipindahkan keluar 
kota jaitu sesuai dengan rentjana per 

  

- luasan kota Jogja, sedang pekerdja- 
an pabrik tersebut akan diperluas pu 
la. 

PEMERIKSAAN PERISTIWA 
NASIONAL SELESAI. 

Dari kalangan kepolisian di Jogja 
didapat kabar, bahwa pemeriksaan 
mengenai peristiwa harian ,,Nasiona?” 
beberapa waktu jang lalu kini telah 
selesai dan telah diserahkan kepada 
kedjaksaan. Kini tinggal menunggu 

oleh pengadilan Surakarta. 

BOJOLALI 
LEMBU2 PERAHAN MENDA- 
PAT PERHATIAN MENTERI 

PERTANIAN. 
Baru2 ini Menteri Pertanian Sa- 

djarwo bersama-sama dengan Inspek 
tur kechewanan Propinsi Djawa Te 

ngah telah berkundjung ke Bojolali 
untuk memeriksa lembu2 perahan 
milik penduduk dalam daerah Ketj. 
Kota Bojolali. Djumlah lembu jang 
dapat dikumpulkan pada waktu itu 
ada 102 ekor. 

Kepada 60 orang pemilik lembu? 
itu oleh Menteri Pertanian diandjur- 
kan agar pemeliharaan lembunja di 

  

'|djalankan jang sebaik-baiknja, kare- 
na hanja dengan djalan demikian s' 
pemilik akan dapat merasakan hat: 
sil jang memuaskan. Selain susu itv 
untuk didjual, seharusnja para peme 

agar kesehatay badannja bertambah 
baik. Achirnja diperingatkan agar ke 
lebihan susu jang diminumnja dja- 
ngan sampai didjual kepada pengusa' 
ha asing, tetapi hendaknja didjual 
kepada Djawatan Kechewanan jang 
bersedia djuga ' membelinja dengan: 
harga umum. 

Selandjutnja oleh Inspektur Keche 
wanan Propinsi Djawa Tengah dite- 
rangkan, bahwa Pemerintah telah me 
njediakan tempat untuk mengumpul 
kan pemerahan susu lembu rakjat, 
untuk kota Bojolali di Ngasipan, De 
ngan terselenggaranja tempat itu ke- 
tjuali rakjat dapat beladjar memerah. 
djuga dapat  ditjegah mengalirnja 

. penghatsilan jang berguna itu dja- 
ngan sampai djatuh ketangan pengu 
saha asing. Achirnja diperingatkan, 
agar apabila pemilik lembu membu 

| tubkan mendjual lembunja djangan 
sampai mendjualnja kepada pengusa 
ha asing, tetapi hendaknja didjual ke 
pada Djawatan Kechewanar jang ber 
sedia djuga membelinja dgn. harga 
umum. 

TJILATJAP 
AKIBAT MAKAN TEMPE 

BONGKREK. 

  
|. Beberapa penduduk desa Ting- 
gardjaja Ketjamatan Rawalo (Ba 

ada Selasa jl. telah: me- 

terbikin dari tempe-bongkrek 
(tempe tjampuran dengan ampas 
kelapa). Diantara mereka ada 11 
orang jang” meninggal di RSU 
Purwokerto.  Didesa tsb. jang 
menderita sakit berdjumlah 1.k. 
40 orang, Dikabarkan, bahwa 
pada sebuah rumah jang berisi 8' 
djiwa telah meninggal semua aki 
bat makan tempe itu. 

Patut diterangkan, bahwa peris 
tiwa sematjam tersebut kerap kali 
terdjadi didaerah Kares. Banju- 
mas, sekalipun Dokter Kareside- 
nan, R.A, Prodjosudirdjo sudah 
sering kali memberikan penera- 
ngan2 dengan djalan surat seleba 
ran dan lain2, 

APOTHEEK PETANG HARI, 
Hari ini Apotheek BIMA di djl. 

Seteran dan RATHKAMP Pekodjan   PLASA 
. 

19 dibuka hingga djam 2000, 

waktunja kapan perkara penjerbuan' 

.Nasiona?” oleh anak? R.C. itu diba' 
wa kemuka pengadilan. Dalam pada! 
itu didapat kabar, bahwfada kemung' 
kinan perkara tersebut akan diadili 

Oleh : 

PERBAIKAN KEMBALI 

60 Straits-dollar sen untuk tiap 

tentu perkembangan setaka itu 
dan dari beberapa penin , 
masing2 mengenai gedjala baik 

Sebab2 
Harian Inggeris jang berpengaruh 

Financial Times” dalam pada itu 
menundjukkan akan kurangnja perse 

diaan bahan karet pada industri2 dan 
perdagangan. Meskipun diatas ker- 
tas dinjatakan masih" adanja stock 
besar dan teori menjatakan bahwa 
produksi karet dewasa ini melebihi 

konsumsi, kenjataannja adalah bah- 
wa permintaan2 baru akan karet di 
sampaikan pada negara penghasi!. 
Perhatian jang meningkat ini dengan 
sendirinja mempengaruhi harga. ka- 
ret dipasaran kearah kenaikan. 

Pendapat lain menjatakan bahwa 
tingkatan harga karet sekarang ini 
adalah karena pengaruh kemunduran 
produksi karet sinthetis di Ameriku. 
Serikat. Sg 

Fihak jang lain pula menghubung 
kan kenaikan harga karet sekarans 
dengan sistim perputaran stockpiling 
jang didjalankan Amerika Serikat 
sebagai diketahui dalam masa jang 
tertentu persediaan strategis karet ds 
tambah dengan bahan jang baru dibe 
li, sedangkan persediaan lama didju. 
al kepada. industri pengolah karet. 
Perputaran dalam persediaan ini 
mempengaruhi djuga harga karet di- 
dunia karena tergantung dari kwali- 
teit karet pembelian baru dan dari 
harga pendjualan karet lama kepade 
industri. Menurut kalangan itu ma 
ka pembaharuan kembali persediaan 
karet sekarang ini sedang terhenti un 
tuk sementara. Sedangkan golongan 
lain berkejakinan bahwa musim baix 
bagi karet jang sudah lama ditunggu? 
sekarang sudah tidak lagi, hingga ier 
Bapu Jebih banjak kemungkinan un 
tuk mendjual bahan karet. Mudah 
mudahan jang terachir.ini jang benar. 
sebab ini menandakan bahwa titi: 
mati bagi harga karet sudah kita lan 
paui. 

Produksi berlebih. 

Melihat adanja tanda2 lain jg 
menundjukkan kearah lain disam 
ping gedjala2 tadi, hampir tidak 
dapat dipertjajai bahwa masa 
baik-kembali bagi karet kini su- 
dah tiba. Kenjataan bahwa pro- 
duksi karet synthetis di Amerika 
sekarang lebih rendah tidaklah 
berlaku bagi industri karet sadja. 
Dibandingkan dengan tahun2 se- 
belumnja, produksi sekarang dari 
banjak tjabang industri Jainnja 
adalah -rendah.. Pabrik2 mobil 
besar umpamanja, sebagai djuga 
industri badja pada umumnja 
tidak lagi berada pada tingkat 
produksi “jang “biasa. ' Meskipun 
terdjadi pemogokan besar-besaran 
baru2 ini, agaknja masih terdapat 
persediaan besi dan badja jang 
berlebih... 

Berira produksi jg berkurang p: 
da pabrik mobil, suatu herorientas 
pada schema produksi mungkin d 
sertai dengan. pemakaian jg berku- 
rang dari djumlah karet untuk bar 
'dan Jain2 bahan isolasi. Djuga pad: 
sektor2 lainnja di Amerika Serikat 
sekarang nampak bajangan dari has 
tu produksi-berlebih. Pada sektor 
pertanian umpamanja masih dipert: 
hankan luas tanah jg akan ditananr' 
dengan hasit jg dikira2kan berlebih 
meskipun bantuan Commodity Cre-   

liharanja djuga meminumnja sendiri.f 

dit Corporation jg dengan bantuan 
pemerintah membeli hasil2 peria- 
nian jg berlebihan dengan harg: 
pasti — tetap diberikan. Ini akan 
berarti bahwa persediaan jg tidak 
dapat didjual makin banjak tertim- 
bun. Kenjataan ini membawa per- 
soalan jg .sebenarnja tidak baru. ia 
itu kemana mendjual barang? ini. 
Pertama2 diusahakan kelantjaran 
pendjualan didalam negeri, tetapi 
Amerika sekarang  mentjari djaiar 
pula pada eksportnja, jaitu mengi- 
rim kelebihannja melalui bantuar 
ke luar-negeri. 

- Baru2 ini beberapa negara ditawa 

agaknja menetap djuga. Tingkatan harga Sheet I sampai 

jaupun telah dikeluarkan 

  ri sedjumlah besar bahan2 minjak 
binatang dan tanam2an serta lemak. 
Eksport Amerika jang berharga dju 
taan dollar ini merupakan konkuren 
si besar di pasarap dunia bagi ba- 
njak negara produsen. 1 

Sudut jang paling merugikan pa- 
da konkurensi ini jang djuga dirasa 
kan Indonesia adalah bahwa nega- 
ra2 jang membeli hasil2 pertanian 
Amerika diperbolehkan meembajar 
dengan valuta sendiri. Karena itu xe 
dudukan konkurensi dari eksportir 
Amerika dikuatkan, Akibat2 konku 
rensi ini dapat kita lihat pada per- 
kembangan pasarap kopra. Pada mu 
sim semi dan musim panas daerah2 
konsumsi di Eropah Barat tidak ba: 
njak memerlukan kopra dan pasaran 
nja mendjadi agak sepi. Djustru da- 
lam masa itu Amerika menawarkan 

aU 6 L 2 

HARGA MAS. 
Semarang, 5 Mei: 
24 karaat: djual ... Rp. 39,— 

Beli ... Rp. 38,60 
22 karaat: djual ... Rp. 36 

Beli ... Rp. 
Djakarta, 4 Mei: 

24 karat: djual Rp. 39.— 
Rp. 38.50 22 karat: djual 

ARNAKA LARAS 

ma 

34,50 

  

INDONESIA DIUNDANG UN- 
TUK HADIRI FILM-FESTIVAL 

DI TJEKOSLOWAKIA. 
« Dari Sekretaris Djenderal Kem. 
Penerangan didapat kabar, bahwa 
pemerintah R.I. telah menerima 
undangan dari pemerintah Tjeko- 
slowakia untuk menghadiri film- 
festival Jg akan diadakan dalam 
bulan Djuli 1954 jad. di Carlo 
Vivary (Tjekoslowakia). Menurut 
Sekdjen Kempen undangan itu 
oleh pemerintah masih akan di- 
pertimbangkan.   

Suasana Baru Utk Karet 
Optimisme Belum Pada “Tempatnja 

Pembantu Ekonomi Kita 

pasaran karet selama bulan ini 
1 lagi diatas 

pound, jang berarti kenaikan 
jang tidak pernah ditjapai selama enam bulan terachir ini. Sudah 

menarik perhatian dunia dagang 
te pendapatnja 

ini, 

katjang tanah dan kedele.  Minjak 
dari katjang itu dipergunakan untuk 
maksud jang - sama dengan kopra 
dan akibatnja adalah djauhnja harga 
kopra kita baru2 ini, 

Djadi, meskipun ada gedjala 
jang dapat menimbulkan optimis- 
me terhadap perkembangan pasar 
internasional, difihak daerah kon- 
sumsi dan produksi terbesar 
Amerika kita dapati begitu ba- 
ujak kekuatan jang bekerdja sim- 
pang siur, hingga orang tidak 
dapat menarik kesimpulan pasti 
dari keadaan pasar. Mengingat 
perkembangan di Negara2 indus- 
tri hanja dapat dikatakan, bahwi 
negara produsen bahan mentah 
belum boleh mengharap-harap. 

  

SEPAKBOLA DI PATI. 

Pada tgl. 30 April s/d 2 Mei, ber- 
tepatan dengan hari Raya Buruh, di 
lapangan Pragola Pati diadakan per-      

  

tandingan sepakbola antara Kes. 
PERSIPA Pati, Sinar Mataram Jogi 

dan Mars Solo jang kesudahannja 
sbb.: 

Tgl. 30 April: PERSIPA — Sinar 
Mataram 1—2 untuk kemenangan 

  

Sinar Mataram: tgl. 1 Mei: Mars — 
Sinar Mataram 2—1 untuk Mars 
dan tgl. 2. Mei: PERSIPA — Mars 
3—2 untuk kemenangan PERSIPA. 

REKORD DUNIA LEMPAR 

  

   

PELURU TERTJIPTA 
Stan Lampert seorang mahasiswa 

Universitet di New Jersey kemarin 
telah: berhasil! mentjiptakan  rekord 
dunia baru untuk lempar peluru de 
ngan lemparan sedjauh 18 m 13.3 

cm. (59 kaki 57/8 intji). Dengan lem 
paran itu ia telah berhasil memetjah 

kan rekord dunia resmi lempar pelu 
ru atas nama Harry Obrien jang da 
pat melempar sedjauh 49 kaki 944 

intji. Rekord Obrien ditjiptakan pa 
da-minggu jang telah Ialu. 

REKORD RENANG GAJA 
DADA ORTHODOX 100 M 

PETJAH. 
Marek Petrusewicz perenang 

Olympiade dari Polandia | telah 
berhasil memetjahkan rekord du- 
nta untuk renang 100m: gaja 
dada orthodox dengan waktu 1 
menit 9.5 detik, pada pertandi- 
ngan renang jang berlangsung di 
Worclaw, . demikian diberitakan 
oleh Reuter dari London jg mem 
peroleh berita itu dari sumber 
kantor berita Polandia.  Rekord 
lama untuk nomor:renang tsb. 
ialah 1 menit 11.2 detik jang di 
tjiptakan oleh Vladimir Minash- 
khin dari Sovjet Uni pada bulan 
Pebruari tahun 1953. Rekotd 
baru tsb. sedang menanti penge- 
sjahan. 

EN AA Af 

DUA PERWIRA AURI TAMAT 
DARI ROYAL AIR FORCE 

STAFF COLLEGE. 

Hari Sabtu tgl. 1 Mei 1954 djam 
14.47 telah tiba di Kemajoran dari 

  

   
    CE 2   

    

  

  

  negeri Inggeris dengan pasawat ter- 
bang, Major Udara Budiardjo dan 
Kaptep Udara Suharnoko Harbani, 

jang telah Julus dari pendidikan 
”Staff-work” pada Royal Air I 
Staff College di Andover (Inggeris) 
selama 1i bulan. Keduanja dikirim 

kan kesana tgl. 19 April tahun jl dax 

adalah perwira2 jang termuda Jari 
kesepuluh negara jang mengikutinja. 

Demikian berita dari Biro Peneru 
ngan Staf Angkatan Udara. 

“Force 

  

     

Mojo) 
SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 

    
Semarang, 7. Mei 1954: 

Djam 06.10 Lagu? Mars, 06.40 
Irama Aneka: 07.10 Rangkaian lagu 

lagu Barat: 07.45 Stambul HI: 13.15 
Prapti dan Sajekti: 13.40 Instrumen- 
talas 14.00 Hid. O.K. Bunga Ma- 
war, 17:05 Taman Peladjar: 17.46 

Suara “Yunggal: 18.00 Chasidah: 
18.15 Hid. O.K. Massa: 19.30 Sedje- 

nak dengan Suara Remadja: 20.45 
Orkes Raiph Flanagan:. 21.15 Kle- 
nengan Mat?-an, 22.20 Klenengan 

Mat2-an (landjutan): 23.09 Tutup. 

Surakarta, '7 Mei 1954: 
Djam 06.03 Suara Omme Koi- 

soum,: 06.45 Lagu2 Malaya, 07.15 
Irama Samba dan waltz: 07.45 Sua- 
ra Ratna dan Herjati: 12.03 Njanyi- 
an Ali Albar: 13.45 Rajuan siang, 

17.05 Dunia kanak2: 17.45 Varia 
Djawa Tengah: 17.55 Lagu2 Arab, 
18.05 Irama tenang: 18.30 Irama 
saju-meraju, 19.30 Pilihan Pende- 

    

  

ngars “20.30 Wajang Orang: 22.15 
Wajang Orang Alandjutan): 24.00 
Tutup. z 

Jogjakart,a 7 Mei 1954: 
Djam 06.30 Rintihan biola: 06.45 

Suara Sech Albar: 07.15 Dinah Sho- 
re menjanji: 07.30 Kliningan Tanah 
Priangan, 12:05 Buah tjipt. Ketelbey: 
12.50 Arab Instrumental: 13.19 Or:- 
kes gesek: 13.40 Suara siang: 17.00 
Tamap Nasjiatul Aisjiah: 17.40 Patti 
Page menghias angkasa: 17.55 Men 
djelang Buka Puasa: 18.15 Mimbar 

Kebudajaan: 18.30 Peladjaran nja- 
nii, 19.40 Tilempungan malam: 20.15 
Tilempungan malam — (landjutan): 
21.15 Obrolan pak Besut: 21.20 
Mengheningkan buah tjipt. Schubert, 
22.10 Hiburan malam: 23.00 Tutup. 

  

Pesenlah"pada:   Untuk KART 
jang RADJIN#TJEPAT serta MURAH 

JIS NAMA, 

Toko Buku ,LIONG" Purwodinatan 27 
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Jang Paling Terkenal Di 
PADA T: 
     

   
buah pilar dari ba 

Beaja pembuatan semua ifu di 
taksir 16.000.000 rial, jaitu kira2 
£ D0 AA , 

lis 456 buah 
Arab dan Parsi, ran 

| tan2 seluruh ilmu 
safa, Arab dan Junani, 
patan2 dan penjelidi nari 
Dengan mengerdjakan “itu, dengan 
tiada sengadja ia telah memperkuat 
kedudukan bahasa Arab ig masih 
muda serta mengatur: 

Salah satu hasil. 
adalah bahwa penjaki, 
kan oleh kuman2, dioper 

sa 

Selama hidupnja, Ibn Sing menu- 1 kos Bahan 
    

serta penda 
   

  

       

  

   
mah kerumah, dari satu rumah di 
bawa oleh angin kelain rumah, dji- 
ka seorang terlalu rapat hubungan: 

badannja. dengay lain orang, karena 
turun-temurun. Ia mempeladjari sis- 
lim urat sjaraf dan peredaran da- 
rah manusia, dan adalah salah satu 
dokter pertama jg mempraktekkan 
transfusi darah. ba Ab Cp : 

Hukum obat2-an. 

ia termashur Ibn Si 
1 didirikan baginja. : 

sedjarah dan karangan2 Ibn Sina. Tugu d 

hitam, tiap2 p 

1 1jata- 

sendiri. 

| nulis bukunja tentang 
(Seringkali ia dapat 

Ahli Filsafah - Ahli Ilmu F 

(Iran), berkum 

Djuga terdapat” swstut perpustakaan dan sebuah mertju jang tinggi 
hitam. Mengelilingi 
r menandakan satu 

tu puala 

tika ia dilahirkan, Bukara terletak 
didalam keradiaan Parsi. Nama- 
nja jang lengkap adalah Abu Ali 
Sini, tetapi orang Eropa me-La- 
tinkannja mendjadi Avicenna, 
dan dengan nama ini ja terkenal 
|sampai sekarang diseluruh dunia. 

Ketika berumur 17 tahun ia se 
dang beladiar bahasa Arab (pada 
waktu itu bahasa resmi dikeradia- 
jan Pars, Al Our'an, ilmu pasti, 
ilmu perbintangan, ketabiban me 
nuruf penjelidikan Aristoteles dan 

Pada umur itu ia menjembuhkan 
pangeran Nouhebp. Mansour dan ia 
diangkat sebagai dokter Istana. Di 
|dalam djabatannja itu ia terus bz!a 
djar. Gadjinja terdiri dari upah te- 
tap, se-ekor kuda dengan  pelano 
emas, seribu butir emas, sebuah ru 
mah lengkap dengan buduk2nja. 

Pada umur 21 tahun ia mulai me 
kedokteran. 

menjembuhkan 
suatu penjaki, jg tidak dapat di- 
obati oleh dokter2 lain, karena me   Sumbangannja terbesar kepada 

kesusasteraan nu pengetahuan 
adalah ,,Hukum Obat2-an”, se- 
buah ensiklopedi ketabiban di 
djamannja, disertai dng tjatatan2- 
nja, dan ,,Buku Obat”, sebuah 
komentar atas 
toteles. 

Padri2 Katolik di Toledo (Spa- 
njol), ahli2 penterdjemah jan 
paling terkenal di- Eropa diabad 
ke-12, menjalin buku2 Ibn Sina 
kedalam bahasa Spanjol. 

Sewaktu  pudjangga Inggris 
Chaucer, Ibn Sina mendapat pe- 
ngakuan sebagai salah seorang 
sardjana dunia terbesar. Chaucer 
menjebutnja didalam salah satu 
tjiptaannja. 

: Kelahiran Bnkara. 
Ibn Sina dilahirkan di Bukara 

jang kini terletak didaerah Uni 
Bone. Ditahun 370 Hidjrah ke- 

penjelidikan Aris- j 

reka mempergunakan tjara jg ku 
rang ,,up to date”. Ini. menjebah- 

kan ia mendapat djulukan ,,Radja 
ilmu kedokteran”. 

.. Djadi rebutan lima pegara 
Lima negara modern menga- 

kui Ibn Sina sebagai ,,kepunjaan- 
nja”, jaitu Uni Sovjet, Afghanis- 
tan, Iran, Irak dan Turki. Sovjet 
Uni mendasarkan atas kenjataan 
bahwa Bukara kini terletak dida-. 
lam daerahnja: Afghanistan me- 
muntut, karena ajah Ibn Sina 
lahir di Balkh, sekarang terletak 
di Afghanistan: Irak ,,mengclaim” 
karena Ibn Sina beladjar di Bag- 
dad: dan Turki, karena ajahnja 
keturunan Turki. Tetapi sardjana? 
modern menganggap bahwa Iran- 
lah jang berhak atas Ibn Sina, 
karena sebagian besar dari hidup- 

  

) Siapa Kata Hanja War- 
tawan| Gemar Sensasi ?. 

Djuga Ahli2“Sedjarah Gemar Mentje- 
ritakan“Peristiwa2 Dengan Tjar: 

- . Jang Menggemparkan 

SERINGKALI PERS DITUDUH dojan sensasi. Tidak dapat 
disangkal bahwa memang kadang” 
untuk tuduhan itu. Malah seorang 

jaja bahwa seba takan: ,,Saja 
dengan tjara   

Tb lantaran 
London menga 

gb ag ntar disadjikan 
“B3 ET 

  

   

iri” Tetapi bukan hanja kaum journalist dojan 
sensasis ini dibuktikan oleh Jacg ues: Kayser didalam harian ,,Le 
Monde.” 

| nalist” 

' Asal mulanja ia menulis karanzan 
'nja adalah sebuah buku ditulis oich 
Rene Mazedier, diterbitkan dalam 
tahun 1945, beratjara ,,Histoire de 
la presse parisienne” (Sedjarah pers 
Paris). Disitu antara lain dikatakan, |- 
bahwa suratkabar ,.Moniteur” di ta 
hun 1815 memberitakan larinja Na- 
poleon dari Elba dengan kepala2: 

1) Si Buas jg makan 0    

ninggalkan guanja, 
2) Si Djahat dari Korsika menda: 

rat diteluk Juan, 
3) Si Matjan tiba di Ga 
4) Si Liar tidur di Grelobie, 
5) Si Kedjam melalui Lyon, 
6) Si Perampok dilihay 60 

dari ibu-kota, rt 
7) Dengan tjepat Bonaparte 

tang, tetapi ia tidak akan 
pai di Paris, 

8) Kaiser telah tiba « 
bleau, ki 

          

     

    

   
    

  

  

ngah2 rakjatnja jg setia, 
Sekian Rene Mazedier. 

| Seorang ahli sedjarah 
Tarl€, tidak begitu pandjang Ie 
dan mengatakan bahwa ,,Moniteur” 
memuat berita itu enam' kali berurt 

  

   
    

  

      

  

  

   

tan, sebagai berikut: 

Berita pertama: Si Bu: 0 
sika mendara, diteluk Juan, berita 
kedua: Si Liar bergerak ke Grasse, 

berita ketiga: Si Perampok tiba di' 
Grenoble, berita ke-empat: Bona- 
parte menduduki Lyo 
ma: Napoleon. mer ni 
bleau, beria ke-enam: Baginda K 
sar jg Berdaulat besok ditunggu ke- 

     

  

    

  

    
   

   

| menjelidiki sampai 
#Hasilnja adalah bahwa ia menemu- 

“Ikan, jg ,,Moniteur” 
a-| buah: harian jg tidak memakai ke- 

- Fpala karangan tebal2, dan malah ti- 

  

la menulis dengan atjag: » Ahli sedjarah melebihi jour- 

datangannja di Paris jg setia. 
Henri Avenel, jg menulis ,,His- 

toire de Ja presse francaise” di. da- 
|lam tahun 1900, mengatakan Dhw 
pers telah mentjeritakan pendaratan 
Napoleon dalam empa, bagian: 
Bagian pertama: Banoparte men- 

darat diteluk Juan, bagian kedua: 
Grenoble membuka gerbangnja utk. 
Djenderal Bonaparte, bagian ketiga: 
Napoleon memasuki Lyon, bagian 
ke-empat: Baginda Kaisar jg Ber- 
'daula, telah turun di Tuillerie. 

Oleh karena kenjataan sedjarah 
ini dilukiskan setjara berbeda2 oieh 

ahli2 sedjarah, Kayser mentjoba 
kesumber2nya. 

itu adalah se- 

dak memakai kepala sama sekali di 
ine- fatas berita?nja. Berita pendaratan 

Napoleon pada 1 Maret 1815 diteluk 
at |Juan, baru dimuat pada tanggal 8 

Maret dipagina 3. Berita ini di mu- 
|lai dengan permintaan maaf karena 
|kelambatannja: ,,Kami menunda: 
nunda pemuatan berita pendaratan 

rFBonaparte dipantai Provence, kare- 
ina berita2 kawat sampai sekarang 
tidak mentjeritakan hal2 chusus- 

4). Pada tgi. 9- Maret suratkabar 
itu mentjeritakan bahwa banjak 
serdadu2 Jari dari pasukan2 Na- 
'poleon dan bahwa banjak serda- 

.|du2-nja mabok. Ia melandjutkan, 
Tor . bahwa hingga 

4 Kai fsuatu berita baik tentang kemba- 
kini belum ada 

linja Bonaparte. 
ada 10 Maret terbit sebuah 

, Prita, pendek dari Il baris, an- 
tar anja: tentaranja tetap makin 
lama makin berkurang.” 

Pada tgl. 15 Maret: ,, Napoleon 

lemah. Engkau 

  

dengan serdadu2-nja Lyon, sudah 
— Helah sama sekali dan banjak 

— #kurangnja.” S3 
f Tgl. 17 Maret ada sebuah be- 

rita-7 baris dihalaman kedua jg 
mengatakan bahwa marsekal Ney 

    

   
    

   
     

   

    

  

sekolah menengah sa |dengan seluruh tenaga sedang 
(Djepang) akan m mengadakan pengedjaran. 
an mereka dengan h| Pada tgl 18 Maret: ,,Desas- 
musik. Kepala sekolah “IP iesus mengatakan bahwa Lyon 

|telah melemparkan tekanan jang 
Idiletakkan oleh Bonaparte atas 

kota itu.” 

4-15 Maret: Bonaparte jg telah 
meninggalkan Autun pada tgl. 
16, terus menjiarkan kabar2 bo- 
hong sepandjang djalan, menga- 
niaja orang2, bersumpah palsu 
dan memfitnah. 

     
kan bahwa musik 1 

sedan ner 
diperdengarkan m 
Jukiskan burung2 se 
dengan senangnja. 

A. Joseph, - Penang aoi 
man dari Kaapstad (A: 
tan) tiba dilapangan i 

Praha. Sesudah pemeriksaan pas- nja malam ini pergi. Baginda 
por dan babasi sebagaimana hia- Kaisar Napoleon petang djam 8 
sa, pegawai jang memeriksa men- ' tiba di-istananja Tuillerie. 
tjabut pistol dan memaksa A, Jo- | | Hanja inilah telah diberitakan 
seph meminum segelas wodka. 'oleh ,,Moniteur” tentang | suatu 

Ditanja apa sebab | perlakuan peristiwa jang sangat penting. Ini 
jang gandjil itu, Yoseph mengata- sukar disebut menjadjikan berita 
an bahwa semula ia sendiri sama setjara sensasi. : 

sekali tidak mengerti. K n esimpulan Kayser dengan pe- 
barulah saja ketahui — demikian 'njelidikannja atas Moniteur dan 
Joseph — bahwa pegawai jang meniamakannja dengan . tiaranja 
memeriksa ita melihat dari paspor ' ahli? sedjarah  Mazedier ' dan 
saja, bahwa hari itu adalah ulang | Tarl& menulis adalah, bahwa me- 
tahun kelahiran saja, dan ia ingin 'reka ini pasti akan mendjadi 
mendjamu dan ikut merajakan journalist jang baik pada suatu 
hari lahir itu... dm yuratkabar sensasi...” 

        sa Sela- 'tang Napoleon. 

      

      

   

20 Maret: tidak ada berita ten- ' 

| 21 Maret: Radja dng. putera2- 

3
 

Mengakuinj 
Kedokteran   

Dan Perbintangan Serta Ahli Penterdjemab | 
Eropah Pada Zamannja | 

29 APRIL sampai Mei jang bara lalu, di Hamadan 
| sardjana2 dari 26 ra | 
“atau didunia Barat terkenal de 

Tugu ini didirikan 

   
   
    

ra untuk 

   

  

     

diatas kuburnja asli d 

tugu jang sebenarn| abad meninggalnja 

nja berlalu dik Pars kuno. Ia dapat berbitjara bahasa Parsi dan bahasa Arab dan ibu- nja bernama Setareh (bintang), 

    

   

jaitu suatu nama Parsi tulen. Ia 
meninggal dan - dikuburkan di 

| Hara an, sebuah kota ketjil di 
ran. apn . 

“nasib radja2. 

'dak disangkal - oleh siapapun, ia ti- 
dak terluput dari bentjana2 jg di-| 
timbulkan karena pergantian radja? 

dan dinasti2. Di djamannja, ekspan- 
si Arab di Timur Tengah sudah mu 
|lai berkurang. Dikeradjaan2 sekitar 
Parsi, puak2 liar mulai mengadakan 
teror serta merobohkan  dinasti2. 
Perbuatan pertama  djika suatu ra- 
dja diruntuhkan adalah merusakkan 
dan membakar - perpustakaannja. 
dan membunuh para sardjana. Pa- 
sukan2 jg menang menumpukkan 
buku? ditengah? pasar dan memba- 
karnja, ditonton oleh semua Orang 

Arab mendjadi abu dan asap. 3 
Ibn Sina mengalami dua kali peru 

bahan dinasti, dan ia dapat menje- 
lamatkan diri dengan bersembunji. 
Ia baru keluar dari persembunjian- 

nja, djika suasana sudah mulai di- 
ngin. Satu kali ia dapat selamat k:- 
luar dari pendjara. 

Ketika dinasti Kakouyeh me- 
merintah di Hamadan, Yazd dan 
Isfahan, ia didjebloskan kedalam 
pen ajata. Tetapi kemudian ia 
erhasil menjembuhkan seorang 

anggota keluarga radja, dan ka- 
renanja ia dikeluarkan dari tutu- 
pannja. Anggota keluarga “ radja 
ini sudah setahun lamanja berpe- 
njakit kepala. Ibn Sina membuka 
sebuah pembuluh darahnja dike- 
pala, dan “kemudian ia sembuh 
dari penjakitnja. Tentu sadja Ibn 
Sina mendapatkan fitnah2 dari 
dokter2 lain jang iri hati terhadap 
hasil2-nja. 

Suatu kali Ibp Sina diminta me- 
ngobati seorang kaja jg mengaku di 
rinja se-ekor sapi dan minta di po- 
tong. Ibn Sina masuk kekamar 
orang itu dengan pakaian  tukung 
potong dar, membawa sebilah pisau 

     

  

   

        

Dele asi dari Korea-l tara dengan ketuanja Nam II (kiri) dan mentert 
Huar negeri Republik Rakiat Tiongkok, Chou En Lai (tengah) kelihatan 

TER Y 1 dalam gambar ir 

Meskipun kepandaian Tbn Sina ti-| 

Tengkorak Kuntjung 

ma 
Semarang Mulai Mengalami Godaan ,,Ba- 

disitu. Permata2 sastera Junani dan | 

huni dalam kamar itu dengan rasa 
ketakutan dap tidak berdaja 
riterakan,   pemotong sapi. Kepada orang sakit 

itu ia berkata: ,,Memang engkau sa 

harus 

kau dapat dipotong”. 
Orang itu lantas makan banjak2. 

hat kembali. 

Ibn Sina dipamerkan diperpustaka- | 

nja.- Karena Hamadan adalah se- 
buah kota ketjil, sebuah hotel baru 
dengas 100 kamar telah didirikan 
untuk menerima tamu2 dari segala 
pendjuru dunia. Utusan Uni Sovyet 
terdiri dari 7 orang sardjana. 

Konperensi 
Djeneva 

Nama Resmi Uari Kon- 
perensi Jg Sekarang Di- 
langsungkan Di Djeneva 
SETELAH dibitjarakan selama 

2 minggu, achirnja pada hari 
Senen ditiapai kata sepakat bah- 
wa pembitjaraan2 para menteri 
luar negeri jang kini sedang di- 
langsungkan di Djenewa akan di 
sebut: ,,Konperensi  Dienewa.” 
Nama ,,Konperensi Asia” telah 
ditolak dengan alasan, oleh kare- 
na masalah2 jg termaktub dalam 
agenda konperensi tidak meliputi 
seluruh benua Asia. 1 

Ketentuan tsb diatas nampaknja 
adalah soal remeh, akan tetapi per 
lu diketahui, bahwa keputusan tsb 
diambil bertentangan ' dengan ke- 
inginan pembesar2 Swiss, karena 
pembesar2 tsb beranggapan, bahwa 
sebutan ,,Konperensi Djenewa” se: 

iharusnja hanja dipergunakan bagi 
| konperensi2 ig mempunjai sifat peri, 
i kemanusiaan. Pemberian nama res- 
.mi bagi konperensi. tsb dipandang 
perlu, oleh karena pembesar2 pos 

.Swiss akan mengeluarkan perang: 
ko2 sebagai peringatan  konperensi 
itu. (Antara). 

  
| 

  

  

Dalam pertundjukan ping-pong Inter 
nasional jang diadakan di Paris te: 
lah ternjata regu Djepang lebih ung- 
gul dari djago2 Hongaria. Tiga orang 
Djepang dapat mentjapai semi-finale. 
Dalam finale  .Ogimura jang disini 

tampak dalam aksi melawan bekas 
diuara dunia F. Side dan. berhasil 

diamkan matanja hendak tidur, ter- 
lihat. bajang2 wanita2 tjantik. Wa 

pi. Tetapi tiada seorang tukang pc-- nita2 dalam bajang2 tadi  rupanja 
tong jg bidjaksana mau memotong putjat2, dan makin lama 'makin men 
engkau didalam keadaan sakit Jan dekatinja, dan .achirnja mereka ame 

makan dan njodorkan sebuah kitab pada peng: 
mendjadi gemuk dulu, sebelum cng- huni itu. Ia dipaksa untuk mempela- 

djari kitab itu, jang belum diketahui 
isinja, 

Karena itu ia sembuh dari penjakit- kah dari. wanita2 tjantik “tadi. Ka- 
nja dan ingatannjapun mendjadi se rena ketakutannja, ia kemudia, ber- 

teriak sekuat tenaga. Kemudian wa- 
Copy2. dari 456 buku jg ditulis nita2 tjantik tadi menghilang: 

an jg ada pada tugu peringatan Ibn “dialami djuga 
Sina. Para tamu menerima medali2 asrama pada malam2 berikutnja. Te 
jig disatu sisi memperlihatkan 2am- tapi dalam-pada 'itu tidak: menim- 
barnja dap dilain sisi gambar tugu- bulkan sesuatu korban. 

tu hal jang . lebih menjeramkan. 
Tetapi kali ini ,,setan2” itu berha- 
dapan dengan 
asrama jang mempunjai kejakinan 
teguh pada Agama Islam. Waktu 

beladjar ita, Mel hat hal ini, peng-| 

: .selandjutnja menegaskan, bahwa ti- 

| angker”. 

|asrama tadi memang ada jang. meng- 

| djut mengatakan, 

  

     
     

  
sedang menunggu menteri luar negeri Rusia, Molotov, 
dilapangan terbang di Djeitewa. 

Ma NA ta 

      

2 : £ 4 x 

Mengganggu Asrama 
Wanita 

.. »” . . dan2 Halus”—Selain Berkuntjung Ada 
. Djuga Jang Tjantik2 

2 239 (Oleh: Wartawan Kita ) 
SUATU PERISTIWA jang sangat mysterius dan serem hingga be- 

tul2 dapat membikin berdirinja bulu-kuduk dan bikin orang tak 
dapat berdaja, telah terdjadi belum lama berselang dalam suatu 
Asrama kaum wanita di tengah-tengah kota Semarang. Peristiwa 
itu semula sangat dirahasiakan oleh para penghuni Asrama itu, 
Dan katanja memang telah ada kata sepakat diantara mereka untuk 

tidak membitjarakan peristiwa jang menimpa pada asramanja, baik 
dalam Ingkungan mereka sendiri maupun dengan masjarakat lua- 
ran. Sekedar untuk mendjaga nama baik asrama tad', Namun de- 
m kian, rahasia itu kini telah botior dan telah mendjadi rahasia 
umum. Wartawan kita telah berhasil mendapat keterangan2 ten- 
tang kedjad'an2 jang aneh tadi dari fihak jang mempunjai hubu- 
ngan dengan Asrama tersebut diatas. : K3 

  

Walau Dapat 
Ta .. .. “5! Rijbewijs 
Toh Akihito Dilarang 

Setir Mobil 
PUTERA MAHKOTA Die- 

pang Akihito- telah lulus dari 
udjian mendapatkan rijbewijs. Ia- 
lah orang pertama dari keluarga 
kaisar jang memperoleh rijbewijs. 
Tetapi pegawai2 istana melarang- 
nja menjetir mobil didjalan umum 
Tokio, jang penuh dengan kenda- 
raan lalu-lintas, Meskipun Akihi- 
to sekarang dengan resmi boleh 
menjetir mobil, bis atau lain-lain 
kendaraan bermotor, ja hanja | 
akan berbuat demikian “diperta- 
manan istana dan dipedalaman di 
sekitar istana2-peristirahatan ke- 
luarga kaisar. : 2 

Wanita2 tjantik menjodor- 
ikan kitab. 

Keterangan2 jang telah dapat kita 

kumpulkan mengenai kedjadian jang 
adjaib, mysterieus dan serem itu, da 
pat dituturkan sbb.s Pada waktu te- 
ngah malam, segenap penghuni asra- 
ma telah berada dikamarnja masing: 
masing, dan lampu2 telah dipadam- 
kan. Tiba2 dari dalam sebuah  ka- 
mar terdengar suatu teriakan “jang 
mengerikan. “Setelah didatangi oleh 
kawan2nja se-asrama, seorang peng-! 

La 
bahwa ketika 'ia 

    

dan disuruh mengikuti lang EA 

1500 ORANG BUTA BEKER- 
DJA PADA DJAWATAN2 

DJERMAN BARAT. 
Kira-kira - 1.500 orang buta - 

bekerdja pada djawatan2 peme- 
rintah di Djerman Barat, dianta- 
ranja 700 orang memegang ke- 
'dudukan2 atasan. Demikianlah 

Kedjadian sematjam itu “ternjata 
oleh lain2 penghuni 

“Desai 

| turun kedarat untuk pesiar masih 

-legaan. Gedung2-nja serba bagus 

— Mengenal India Dari Dekat (PI) 
  

pribadinja. 

Desai diyamakan oleh kaum 
komunis di India, salah satu dari 
,shulubalang perang” atau ..war- 
-lords” Nehru. Menurut mereka, 
Nehru punja lima ' hulubalang- 
perang jakni Rajagopalachari dari 
Madras (bekas gubernur-diende- 
ral dominion India, bekas Perda- 
na Menteri  negara-bagian Ma- 
“dras), Pant dari Uttar Pradesh, 
B. C. Roy dari Benggala, Shukla 
dari Madya Pradesh dan Meorarji 

dari Bombay. Kelima 
orang orang ini bersama-sama 
dengan Nehru dan presiden Pra- 
sad merupakan tokoh2 sokeghruy 
dalam partai Conggress. 

-Desai adalah seorang pengikut 
adjaran Gandhi jang fanatik. Dia ti- 
dur dilantai, randjang jang cimpuk 
rupanja dianggapnja sebagai siksaan 
bagi ketenteraman djiwanja. Orang 
jang berumur 58 tahun ini mempu- 
njai pula ketjakapan2 aseli sevagai 
administrator. Dia banjak menda- 
tangkan perubahan2 pada djawatan? 
pemerintahan, seperti pada organi- 
sasi polisi dan kependjaraan, djawa- 
tar padjak tanah, dsb. Dialah djuga 
jang bertanggung-djawab atas kenja- 
taan ..keringnja” kota Bombay. Di: 
melarang penduduknja minum alxo-: 
hol dan lain2 djenis minuman keras 
Dia “menentang segala jang mem- 
bawa kepada moreel bedjat 
krisis achlak.  Keriahan-malam sc 
perti jang terdapat misalnja dikota? 
Asia lainnja seperti 'Tokio, Hong- 
kong, Manila tidak ada di Bombay. 

Pukul 11 malam kota ini sudah 
mati. Disatu-dua hotel ada tempat 
orang berdansa, tapi suasana tidak 

. gembira. Orang jang dojan akan. sc- 
gelas, dua gelas Whisky-soda disini 
terpaksa membarut-barut  kerong- 

kongannja. Inilah salah satu pcker- 
djaan Desai, pengawal susila rakjat 
Bombay. 

»sBombay Zoo”. 
Kendati demikian, pelaut jang 

datang ketempat jang dinamakan 
»Bombay Zoo”. 

Hanja penghuninja bukan he- 
wan, seperti jang mungkin disa- 
rankan oleh namanja ,,Z0o0” mela- 
inkan kaum pelatiur, jang djika 
dipotret oleh djurugambar pers, 
mengenakan  kafjamata hitam. 
Dan didepan hotel Taji Mahal se- 
nantiasa akan ada lelaki, jang me 
nawarkan minuman keras, bisa di 
beli setjara selundup. 

EA Seperti Iskandariah. 
Bombay jang berpenduduk 4 

djuta itu dapat membuat tetamu 
segera serasi atau ,,kerasan”, se- 
bab sepandjang hari bertiup angin 
laut,-jang- membawa sekedar ke- 

dan bertingkat-tingkat. Pemanda- 
ngan di Marime Drive, djalan di 
tepi pantai, jg membudjur dalam 
setengah lingkaran mengingatkan 
orang kepada pemandangan ditepi 
pantai dikota Iskandariah. Dikota   menurut keterangan dari Persatu 

an Pegawai Negeri Djerman Ba- 
rat di Koeln. 

Tengkorak berambut kun- 
. tjung. Saat 

Sementara itu terdjadi lagi sua 

ini banjak pula berdiam “ kaum 
hartawan. Sebagai ukuran buat 
hartawan, orang jang mempunjai 

  

seorang penghuni 

itu kira2 baru djam 8 malam. 
Penghuni ini sedang asjik menje- 
lesaikan .peladjarannja. Lampu 
masih dinjalakan dengan ditutup 
oleh warna keb'ru2an jang tidak 
menjlaukan. Tiba2 dari sudut 
ruargannja, penghuni tadi melihat 
suatu bajangan putih. Mula? se- 
tjara samar2. Tetapi mak'n Izma 
makn besar dan bertambah ting- 

tjewakan 

timbangkan utk keluar dari KBSI, 

Kemudian tampaklah 2 buah 
tengkorak manusia madju mende- 
kat kearah tempat duduknya. Sa- 
tu diantara tengkorak itu beram- 
but kuntjung dan menjodorkan 
kitab pada penghuni jang sedang 

seolah2 mentjaplok KBSI, Diteran 

rapat PSI mengatur rapat PSI itu 

huni tadi tidak beralih dari tzm- 
pa duduknja. Malahan dengan 
lantjar penghuni itu membatja be- 
berapa do'a dan dengan fasihnja/ 
diufjapkan djuga beberapa ajat2: 
dari Al Ouran. Dengan demikian, | 
maka kedua tengkorak manusia 
tadi kemudian mengh'lang tampa 
men'nggalkin bekas. Demikianlah! 
kedjad'an2 dalam asrama itu, me-' 
nuri keterangan2 jang dapat di-| 
tangkap oleh wartzwan k'ta. 

Sebab musababnja. 
Menurut keterangan lebih landjut 

dari lain kalangan jang djuga mem- 
punjai hubungan dengan asrama tsb. 
dikatakan, bahwa terdjadinja  hal2 
tersebut .diatas, mungkin disebabkan 
karena diantara penghuni asrama 
tadi ada jang menganut sesuatu alir- 
an jang disebut aliran mistik. Orang 
jang menganut aliran itu,  katanja 
apabila sedang aktief mendjalankan 
ilmunja menurut tjara mereka, 
maka ,,badan2 halusnja” lalu ber- 

keiiaran mentjari penganut2 lain da- 
lam bentuk apa jang kita namakan 
»setan2” itu. Betul tidaknja penda- 
pat itu kita serahkan pada para pem 
batja jang budiman. Keterangan itu 

' diselenggarakan KBSI, 

        

   

            

   

  

   

      

   
   

  

   
    
   

    

   

  

Ratu Pasar Malam : Esnzeralda, se- 
orang gadis remadja, umur 18 tahun 
jang sehari2 mendjual tjoklat nouga- 

Wine, dalam suatu pasarmalam di Pa 
ris telah dipilih sebagai Ratu Pasar 

Malam. 

dak benar kalau asramanja jang 

Dan kabarnja diantara penghuni2 

anut aliran mistik. Kabar lebih lan- 
bahwa atas kebi- 

djaksanaan Pimpinan asrama tadi, 
penghuni jang menganut aliran mis- 
tik tadi tidak lagi mengaktiefkan 
badan2 - halusnja”, dan njatanja 
kini asrama tersebut tidak mengala- 
mi gangguan2 lagi. 1 

KENA 

  

Seniman2 
Di Russia 

Gadjihnja Lebih : Besar 
Dari Para Menteri 
PARA SENIMAN di Soviet 

Uni mendapat upah jg lebih ting- 

KOUMINTANG KALAH DI 
TAIPEH. 

Golongan Kuomintang telah msn 
derita kekalahan besas di Taipeh se 
waktu Kao Yu Shu, tjalon indepen- 
dent, telah dipilih mendjadi waliko| jang tidak mungkin dipisahkan 
ta Taipeh.hari Senin. Dalam pemili- dari rakjat, dengan sendirinja 
han itu Kao Yu Shu memperoleh orang2 jang bekerdja diatas lapa- 
110.415 suara, sedangkan tjalon Kuo' ngan itu harus mendapat segala 
mintang, Wang Ming, hanja menda matiam fasilitet dan diberikan 

seni dan budaja #Malah segi hidup     mentjapai: kemenangan. 

  

  

pat 97.613 suara, Kupah. jang lebih  tinggis demikian 

PSI Akan Tjaplok KBSI? 
Soal Perajaan 1 Mei8Di Bandung Jg 
Diselenggarakan Oleh KBSI Menge- 

PENGURUS BESAR PERSATUAN Buruh Kereta Api di Ban- 
Gung dalam pengumumannia hari Selasa menjatakan akan memper- 

Se Aa ringatan 1 Mei jang lalu di Bandung, jang telah ditjampuri oleh par- 
tai Sosialis Indonesia. Menurut pengumuman itu PB PBKA setelah 

“menjaksikan terdjadinja peristiwa 1 Mei 1954 itu, jang diselengga- 
rakan oleh KBSI, berasa sangat ketjewa dan merasa bahwa PSI 

pa orang PSI jang berkedudukan di Bandung jang menjelenggarakan 

dan waktunja bertepatan dan bersamaan dengan perajaan 1 Mei jang 

Irajaan KBSI sendiri tak dapat 
' Mlangsungkan sebagaimana 

“Tapakah memang ada usahanja untuk 
st menguasai KBSI. 

KBSI tidak mengambil langkah? te- 
'Tgas terhadap peristiwa tsb., dugaan 

yan itu ditegaskan, bahwa PBKA 

Isetiap usaha dari partai apapun dju- 

gi daripada ja hi Oleh karena" 

gki 

PBKA 

berhubung dengan peristiwa pe- 

gkan selandjutnja, bahwa bebera- 

sedermn'kian rupa, sehingga tempat 

PB PBKA akan minta pertanggu- 
ngan djawab sampai dimana »danja 
kerd/a-sama “antara panitia perajaan 
1 Mei KBSI dengan panitia rapat 

umum PSI di Bandung sehingga pi 
1- 

mestinja. 

Kepada PSI diminta pula ketegasan 

- Terhadap kedjadian di Bandung 
FB PBKA menjatakan protes keras 
"dan menjatakan, bahwa apabila 

bahwa KBSI dikuasai orang2 PSI 
makin kuat. Pada achir . pengumu- 

tidak menentang partai apapun dju- 

ga (antara 'ain PSI), tapi menolak 

ga jang akan menguasainja. 
Seperti telah” “dikabarkan ” rapat 

umum PSI dan peringatan 1. Mei 
KBSI diselenggarakan ditaman Mer- 
deka Bandung, (tersendiri), dimana 

  

telah berbitsara Sutan Sjahrir, Dr. 
Sumitro Djojohadikusumo dan  Su- 

| djatmoko. (Antara). 

pendapat N.N. Bespalov, wakil 
menteri kebudajaan Soviet Uni. 

. Baik amateur maupun profes- 
sional seniman mendapat  doro- 
ngan sepantasnja untuk memper- 
tinggi mutu hasil2  pekerdjaan 
mereka. Kini terdapat 300.000 
perkumpulan seniman — amateur, 
dengan djumlah anggota lebih 
dari 5.000.000 orang. - Tiap-tiap 
republik. didalam Uni Sovjet 
mempunjai sendiri2 perkumpulan 
seni dan lain2 badan kebudajaan. 

Djumlah gedung seni sandiwa- 
ra professional diselurtih Sovjet 
Uni kira-kira 500 buah. Tiap kota 
Jang penduduknja diatas 100.000 
orang mempunjai gedung sandi- 
wara professional, kebanjakannja 
diusahakan negara. Didalam ta- 
hun ini akan didirikan lagi 40 

Bukan Hewan Pen ghuniBombay Zo0 
Morarji Desai: Pengawal Susila Penduduk Bombay — 
Pembangunan Desa Harus Membawa Rakjatnja Ikut Serta 

— Oleh: Rosihan Anwar — 

1 djuta rupee, belumlah masuk 
hitungan. 

Orang2 Parsi, jang banjar berge- 
rak dilapangan dagang dan industri 
Soleh dikatakan berbenteng ci Bem- 
bay ini. Maharadja2 jang telah di- 
sikir berdiam disini, menghabiskan 
vargnja pada balapan kuda, salan 

satu hal jang membuat Bombav di: 
ga terkenal. Pada tiap2 patjuan ku- 
da, berkerumunlah kesitu wanita? 
jang mampu, memperlihatkan mode 

jang paling baru, tjorak ,,sari” jang 
paling indah. Agaknja kebiasaan di 
Derby Race di Inggeris pun ada ser: 

ba pengaruhnja disini. Bangsa ini — 
djangan dilupakan berabad-abad la- 

manja didjadjah oleh Inggris. 
Yapi kota Bombay buat saja be- 

lam djadi ukuran. Lebih menarik 
perhatianlah, apa jang dilakukan di 
daerah pedalaman. Dan demikian 
saja lebih ingin melihat apa jang di 
tjapai didaerah, jang letaknja kl. 
3 djam dari Bombay. 

Pada Minggu pagi selandjutnja ka- 
mi mengundjungi Karjat Comunity 

Project. Dan inilah -kissahnja. 

Community Projects. 
Semendjak tahun 1946 dibebe 

rapa bagian dari India telah di- 
dijalankan ,,perkembangan pedala 
man” atau rural development”. 
Karena hasil jang ditjapai dalam 
memperkembangkan dan mema- 
djukan daerah pedalaman ini ti- 
dak mengetjewakan, maka Pani- 
tya Planning merentjanakan Com 

sebagai bagian integraal 
Plan 5 tahun. Untuk program in) 

900 djuta rupee, jang terutama 
untuk permulaan meliputi daerah 
daerah jang mendapat air hudjan 
agak terdjamin, mempunjai tanah 
jang b'sa tiepat menghasilkan pa- 
nen, dan fasiliteit2 buat pengair- 
an. 

Begitulah dalam berbagai nega- 
ra Raba dimulai dengan 55 pro- 
jek. 

Tiap2 projek meliputi kl. 300 
desa, seluas 675 hingga 7509 kmi. 
dengan penduduk sebanjak 200. 
000 orang dan dengan tanah jg 
telah di-olah seluas kl. 150.000 
acre. “Tiap projek dibagi atas 3 
blok, dan “disitu “ditempatkan pe- 
kerdja-desa, . jang .membimbing 
usaha2 pembangunan. - Pekerdja 
inilah jang bertanggung-djawab 
untuk turut sertanja atau . tidak 
rakjat desa dalam usaha pemba- 
ngunan. 

Tudjuan dasar. dari Village 
Community Project int: adalah 
buat memperbesar hasil pertanian 
dengan segala djalan dan alat jg 
ada, buat memetjahkan masalah 
pengangguran dipedalaman. 'mem 
perbaiki djalan2 perhubungan an- 

  

munity Development Programma, , 
dari | 

mereka sediakan belandja sebesar | 

sSERONTIER MAIL” (nama kereta-api antara Delhi dng.,Bombay) membutuhkan waktu 24 
diam utk. mengangkut kami kekota tempat Morarji Desai berkuasa. Desai adala 
dari negara-bagian Bombay. Dim. djamuan teh jg diadakannia utk. rombongan wartawan Indonesia, 
saja mendapat kesan, bahwa orang ini keras kemauannja, kentara pada  garis2 mulutnja jang tipis 
raut wadjahnja jang tadjam, sorot wata jang membajangkan, bah wa api fanatisme tidak asing pada 

Perdana Menteri 

"tapi sudah mendingan djuga, dibar- 
| ding dengan tidak ada sama sekali. 
Sebuah sekolah ketjil, terdiri Jari 
Satu ruangan sadja pun sedang di- 
bangunkan. Sekolah ini dibeajai se- 
bagian oleh iuran penduduk desa 
sendiri, sedangkan selebihnja ditorm- 
bok oleh pemerintah. Kalau tidak 
lama lagi sekolah ini sudah berdiri, 
maka kanak2 didesa itu akan dapat 
beladjar membatja dan menulis. 
Sebuah terusan ketjil guna keper- 

luan 'irrigasi, sebuah rumah sakit 
ketjil, sebuah kedung sekolah ketjil. 
Semuanja -ketjil, tapi betapa besar- 
nja artinja bagi 
Sebab usaha2 jang mereka kerdja-, 
kan sendiri itu dapat mengubah peng 
hidupannja kelak, memberi arti jang 
lebih kaja, dan mendalam.  Disuatu 
negara Barat jang madju, sekolah 
dan rumah sakit termasuk barang 
jang lumrah. e 

Tapi buat Ram Lal dengan pakai- 
an ,dhotinja” jang kumal terlilit se- 

kitar pahanja jang kotor dan diatas 
kakinja jang telandjang, rumah sakit 
dan sekolah” merupakan “lambang 
dan mengandung djandji akan ke- 
madjuan bagi “anak tjutjunja. 

Disini pemerintah India  meripu- 
njai pandangan jang tepat. Koron 

“dalam 3 tahun pertama dari pelak- 
sanaan Plan 5 Tahun, segala sesuatu 

(terlalu banjak didialankarn dari 
atas” sadja. Plan itu dah prostamnia 
seolah-olah didesakkan kebawzh, ke- 
atas rakjat. Sekarang dalam sisa 
2 tahun dari pelaksanaan Plan 5 Ta 
hun jang pertama, pemerintah meng 
ubah sikap. Rakjat lebih banjar di- 

rbawa turut serta. Tidak ada lagi si- 

  
|kap ..dari atas”, tapi perkembangan 
| dimulai ,,dari bawah”. 
Bg Kegembiraan rakjat desa Ie- 
bih banjak dibangkitkan, maka 
bantuan sukarelanja pun lebih ba 
njak muntjul, Terusan, djalan, ru 
mah sakit, sekolah, dll. jang di- 
bikin, semuanja mereka anggap 
milik kepunjaan sendiri, dan me- 
reka pun ambil bagian dalam 
pembikinan itu. 

Central planning bisa mengandung 
bahaja, bahwa dia menimbulkan ha- 
nja kaum: birokrat, tuan2 jang du 
duk dibelakang medja tulis. Dim bisa 

djuga mengakibatkan pemberian ni: 
lai jang berlebih-lebihan “kepada ke- 
unggulan pikiran kaum technocraat, 
atau kepada ketjakapan kaum mu- 
nager. Pada semua 'ini rakjar mung- 
kin sekali merasa seolah-olah dia ti- 

dak punja bagian apa2 dalam segala 
jang hendak dlaksanakan' menurut 
central planning itu. Pada hal bu- 
kanlah ini jang mendjadi tudjuan 
planning tsb. ''Mempertinggi taraf 
penghidupan rakjat, menambah ke: 

kajaannja, mengadakan pembagian 
jang lebih adil, dsb. semua itu me: 
mang adalah tuntutan zaman.   tara desa dengan desa memadju- 

kan pendidikan, kesehatam umum 
dan rekreasi, memperbaiki peru- 
mahan rakjat dan memadjukan 
keradiinan rumah tangga dan in- 
dustri2 -ketjil. 

Pelaksanaan program ini didja- 
lankan oleh masing2 negara-ba- 
gian jang mempunjai apa jang di 
namakan State Development 
Committee, diketuai oleh perdana 
menteri negara-bagian itu sendiri. 

Di Karjat telah kami saksikan apa 
jang dilakukan oleh penduduk desa. 
Dibawah pimpinan seorang: Project 
Officer, mereka menggali sebuah te- 
rusan ketjil, jang akan. memungsin- 

kan kelak pengairan jang lebih ba- 
njak pada sawah2nja. Dengan begitu 
panen jang selama ini  hanja satu 
kali dalam setahun, kini akan bisa 
berubah mendjadi dua kali setahun. 
Project Officer memperlihatkan dju- 
ga pada kami sebuah rumah sakit 
ketjil, tempat menolong kaum ibu 

Tapi Ram Lal bukanlah hanja sua 
tu angka dalam statistik belaka, 
suatu faktor mati dalam sebuah ran-' 
tjangan, Ram Lal adalah manusia 
djuga. Oleh karena itu tepatlah se- 
kali, apabila dalam - melantjarkan 
Village Community Project, ja selu- 
ruh Plan 5 TYahun ini, lebih banjak 
diperhatikan keinginan dan dibawa 
turut serta rakjat jang berdiam  dw 
desa dan dipedalaman. Project Of- 
ficer jang membawa kami keliling 
di Karjat itu besar sekali tanggung- 
djawabnja. Padanja tidak sedikit ter 
gantung apakah rakjat dengan gem- 
bira dan dengan kesadaran turut da- 
lam pembangunan atau tidak. Se- 
Orang Wartawan Australia, jang se- 
tahun jang lalu mengelilingi India. 
seperti jang djuga kami lakukan me- 
nulis antara Jain, bahwa perlambang 
India dewasa ini bukanlah paberix2 

badjanja, melainkan Project Officer, 
jang memimpin pembangunan didesa 
desa. 

Saja tidak ingin menambahi atau   jang bersalin. Tidak banjak memang 
randjang jang disediakan disitu. Te- 

  

(mengurangi pendapat itu. 
£ Ia . 

   

  

  

    

  

Wakil Amerika, Arthur Dean (tenga 

   
BEAN 

h) jang di Korea beberapa bulan jl. 
telah. perndh mentjoba untuk memperbinijangkan “didalam suatu konpc- 

penduduk desa itu. " 

rensi mengenai daerah ini dengan Korea-Utara, pada waktu ini berada 
lagi di Korea, kali ini untuk memperbintjangkan dengan Presiden Syng- 
man Rnee (kanan) mengenai pendirian Amerika berhubung dengan di: 
adakannju konperensi di Djenewa. Sebelah kiri kelihatan duta-besar Ame- 

: rika, Briggs. 

AR TA NA ME RI 0 AL TIA MA LA AL 

  

PERMISI PERMULAAN PUASA, 

Di Djakarta dan djuga 'ailain2 kota, pada permulaan Puasa 'ini ba- 
njak diantara pegawai jang datangnja dikantor hanja untuk memberita- 
hukar kepada kepalanja bahwa pada hari itu dia tidak masuk bekerdja. 

Ini benar2 agak gandjil, Andaikata terdjadi demikian  dikalangun 
surat kabar misalnja, lahtas cda pegawai2 bagaian pertjetakan jang men- 
dadak permisi, bisa terdjadi koran itu tidak bisa terbi, tanpa pengumu- 
man lebih dulu. 

Saja tidak bermaksud menjalahkan buruh jang permisi. Sebab, ka- 
lau berpuasa untuk hari pertama, memang berat. 

Apakah bagi Pemerinteh tidak bisa siang2 mengadakan peraturan, 
misalnja bagi jang berpuasa pada hari permulaan ' puasa itu diberi ke- 
sempatun tidak bekerdja. Dengan demikian, perusahaan2 atau kantor2 
bisa mengatur bebegapa hari dimuka. 

Kelutjuannja pada hari permulcan Puasa itu ada dinga. Disalah satu 
kantor pemerintah di Semarang, karena kawan2-nja jang berpuasa libur, 
maka dia turut libur, katanja untuk. menghormati. Djadi ,,setia-kawan” 
alias Solidatr oN a 

Soalnja memang sepele. Jakni tidak masuk  bekerdja pada permu- 
laan Puasa. Tetapi kalau soalnja lebih dulu diatur oleh Pemerintah, saja 
rasa tidak usah berakibat jang kurang beres, 

. Ki Bloko Suto     buah dibagi atas beberapa kota, 
6 

Ta EP Eu UM au 3 On an ala Ta Ta Sa 0 Ta ATA 
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ATT BESAR: 

  

SERU 
| Lap CKSEDAN, 

| Pilihlah 2 matjam buku “dibawah ini, SETIAP BELI 1 BUKU DI- 
BERI HADIAH GRATIS 1 BUKU (buku hadiahnja sadja sehar- 
ga Rp 28k Oni 

,Perkawin am dan Kesehatan" 
|. (Sexuologie Modern) 

Menjingkap TABIR RAHASIA jang: lazimnja masih gelap bagi A  PEMUDI TEMANTEN BARU, membimbing setiap 
manusia kearah sehat: djasmani Mau, rochaninja aa dalam 

RUMAH TAN 5GA SORGA (HET VOLKOMEN HUWELIJK) 
disertai HUI jang HA- 

   

   

  

UM2NJA jang BERANEKA RAHASIA 
NJA BOLEH DIBATYA OLEH ORANG DEWASA.” 

satu diantaranja pernjatao2 “djudjur dari 

  

     

    

  

     

   

SIN PO 17-4-195 Nan : Eh 
“kesan2 kuat jang di tkan daripada karangan ini adalah. bah- 

. wa buku ini suatu pekerdjaan compilatie daripada buku2 jang di- 
sebut dalam daptar tadi, jaitu all. ,,Het sexuele ,vraagstuk” oleh 
dr. A. Forel jang lama merupakan sebuah ,,standaardwerk” teny 
tang sexuologie Gan sekarangpun masih penting, serta ,,Het vol- 
komen huwelijk” oleh dr. Th. H.v.d. Velde jang telah mendjadi : 
seorang pionier dalam menuturkan masalah2 sexuologie setjara 
terus terang tanpa malu2 kutjing. i v : 
Banjak buku tentang masalah persetubuhan dan hal2 jang ber sang 
rang atau disusun di Indonesia dalam beberapa tahun ini, tapi se 

Pa “ Setiap beli | buku 

diberi Hadiah Gratis 1 Buku ,ADJI WIDJI” 

berlaku selama Bulan PU AS A (Ramadhan 

kutan dengan itu telah dika- 
agian terbesar daripada itu 

  

  

    

an hang 
   

dan. Djururawat R.S.U.P. 

  

   

      

  

   

a pada hari pemakaman 

  '@ Dj. Benojo Wuni, Salatiga. 

Telah pulang ke-Rachmatullah Suami/Ajah kami: 

la tanggal 30 April dan dimakamkan di Pesarejan Ka- 
tg. 1 Mei" 1954. 
kasih kami sampaikan kepada para Dokter 

1 . Semarang 
Selandjutnja. para Bapak/Ibu/Sdr. dan Handai-Taulan se- 
muanja atas bantuan moreel maupun materieel jang kami 

      

15 metonl 13 

  

  

      

    

  

atas pertolongannja. 

Suami/Ajah kami tersebut 

Jang berduka #jitas 

Nj. SOEKARNO 
dan Anak.     

      

   
   

mendjadi Agen-agen dari : 

PERSATUAN 

| 110 Kg — 150 Kg. 

   

Untuk beberapa tempat masih ada lowongan wnitok 

 DATJIN KUNINGAN 
Keluaran dari: 

PABRIK DATJIN SEMARANG” 
Kekuatan 10 Kg — 25 Kg — 50 Kg — 100 Kg 

. Wakil Tunggal untuk antero Indonesia : 

N.V. INGTRACO 
. Bodjong 27 — Semarang — Djawa. 
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Pakailah Erasmic Bril- 
liantine diwaktu pagi. 

Nistjaja sampai malam 
rambut Tuan tetap rapi 

dan menarik. Lagi pula 

Erasmic sedap baunja dan 
tidak membuat rambut 

djadi lekat. 

ERP 

  

   
    

  

    
      

    

     

    

   

    

   

  

      
     
    
    
    
    

  

  
  

  

  

- 25 s/d 50 exemplaar bebas dari ongkos. 

ketjualian jang 

mi isi buku: 

»Pustaka p anditas 

tan hangat dari chalajak ramai. 
Rahasianja hari, melihat nasib, perdjodoan, kelahiran, 

4 mulut, kulit, rambut, buah dada, dan segala gerak geriknja. Supaja wan 
menarik hati sehingga usia tua. Masih banjak lagi beraneka rahasia gaib. 
Harga sebuah buku bersama HADIAHNJA (,,ADJI WIDI?) HANJA- Rp. 22.— Ongkos ki- 
rim Rp. 2.50:   
bukan penerangan jang baik maupun sopan, melainkan semata-mata untuk mengobarkan nafsu 
birahi belaka dan mesum. Karangan ,,Perkawinan dan Kesehatan” ini merupakan -salah suatu 

dapat kita hargakan, maka buku jang dapat dipertanggung djawabkan ini baik | 
dipunjai oleh orang2 dewasa jang belum atau masih kurang mengerti tentang .masalah sexuolo- 

Harga sebuah buku bersama HADIAHNYA (hadiahnja sadja Rp. 18—) HANJA Rp. 25— 
Ongkos kirim tambah Rp. 2.50 peran, 
Djangan takutkan dasjatnja BOM ATOM! S t 
Marilah menghadapi bulan Puasa (Ramadhan) sembari mempaha- 

Warisan pusaka dari KAKI SEMAR, ADJI SAKA, WALI SA- 
NGA, SUNAN KALIDJAGA dil. Soal2 mystik dan gaib, ilmu2 ' 
tua, primbon, mantra dil. Telah memperoleh pudjian dan sambu- . 

1 kematian, kepindahan, 
tan dan banjak matjam laimnja.. Mantra2 mohon berkah, deradjat, segala keinginan supaja ter- 
kabul, supaja ditjinta madjik an, ditjinta kekasih, guna-guna, menolak 
MANUSIA, teristimewa WA TAK WANITA menurut tanda2 bentuk tubuh, air muka, mata, 

Perhatian : SELEWATNJA BULAN PUASA HADIAH BUKU TIDAK BERLAKU LAGI. 

Usaha Pen. ,,MURIA” (Bagian Reklame) 
- Bitingan Lama 36/Su., Kudus 

   

kepergian, peroba- 

tenung dil. WATAK 

ita tetap tjantik djelita,   
  my 
  

  

plan mana wa . Ka menantu 

“INSIRUSSI-Nr. 1 PP 
BAGAIMANA KITA HARUS MENGISI DAFTAR PEMILIH ? 

DIMANA kita mendapat keterangan jang djelas : 
mengenai tjaranja melakukan pendaftaran pemilih ? 

Dalam Buku Instruksi Nr. 1. P. P. I. Saudara2 akan mendapat 
djawabannja ! 

"Maka adalah sangat penting bagi tiap-tiap Warga Negara sa 

Buku-buku tersebut mulai sekarang dapat dipesan. 
untuk memilikinja. : 

Harga 1 exemplaar Rp. 1,20 tambah ongkos kirim Rp. 1,50 

50 s/d 190 exemplaar dapat potongan 10 pCt. dan bebas ongkos. 
100 exemplaar lebih dapat potongan 20 pCt. dan bebas ongkos. 

“ PENERBIT: 

N.V. ,TANAH AIR” 
PURWODINATAN BARAT 11/10-— SEMARANG. 
  

    
    

  

City Concern Cinemas 
L UX TINGGAL SEDIKIT MALAM. (u. segala KE ia an 

»LAUT JANG MELINGKARI KITA? 
'—— dalam berwarna jang indah - $   

dengan - 

KEADJAIBAN2     

    

dari LAUTAN - 
dalam LAUTAN- 
Atas LAUTAN! 

Mengagumkan ! 

Saksikanlah, dengan 
anak2 Tuan biar 

turut gembira. 

m
x
 )

) 

  

Akar datang: 

SEMERGENCY WEDDING" 
Some people fall in love attke first Sight I.a....iiidonsncnn 

But they didn't wait that long ! 

GCRA ND INI MALAM PENGHABISAN  (u. 13 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 00001 LEX BARKER — JOYCE MAC. KENZIE 

sTARZAN &4 SHE-DEVIL 
0... PENUH.SENSATIE, GEMPAR! 

Besok. mulai. “K3 DINAH SHERIDAN — JOHN 2 

GkanNdD “SGENEVIEVE 
' KOTIAK! — LUTJU!, — GEMBIRA! 
  

INI MALAM 2 DILIP KUMAR — NIMIN — dim. 
(u. 17 tah) - Film India terbesar dalam. berwarna 

KOYAts sa A N” in 

430-7.00-9 30 g9L Bi ok Technicolor 

.. Penuh sensatie' Hebat — Menggemparkan ! Harga2 tempat biasa! 

Akan datang: A. HAM!D ARIF — R. UMAMI — SALMAH — dim.: 
Po angga 5 99 

»Bawang Merah Tersiksa 
(Sambungan dar: Bawang Merah — Bawang Putih) 

Lebih seru, Lebih Hebat | Saksikan Bawang Merah punja kekedjaman. 

  

  

INDERA INI MALAM PREMIERE tu. 17 tah) 
5.00 -7.00-9.00  JATIMAH - MOH. FIRDAUS - EMMA GANGGA 

“KiImi ?. (KEPANG) "KUDA LUMPING” ' 
Film Indonesia baru dengan tjerita jang menarik hati. 

ROXY INI MALAM PREMIERE (u. 13. tah) 
5.00-7.00-9.00”  T. SUMARNI — BONO — ASTAMAN — dim.: 

»SATRIA DESA” 
Ramai ! Gembira | Banjak njanjian2 merdu ! 

RADIO SUCCESS 

TARRY PARKS — BARBARA HALE — dim. 

| Memeriksa wanita hamil 

Is. Elisabeth 

IMesin Djait ,LUCKY” | 

. Dokter 

R. V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 

Menolong wanita bersalin dar 

Djam bitjara : : 
Rumah: djam 7.00— 9.30 

— djam -4.30— 6.30 sore 
10.30—11.30       

  

  KA Br Tan rufanaloa 
PET NAN 

    
  

  

  

  

“As - Jang telah lama ditunggu, sekarang sudah tersedia, 
- bentuknja menarik, 5 Iatji, madju-mundur, onderdelen 
tersedia dan sama dengan ,,Singer”. : 

“BUREAU - WERKPLAATSLAMPEN: 
Jang-sukar didapatnja, sekarang kami sediakan ber- 
matjam-matjam dan modelnja indah. 

BARU DATANG: R & A LUIDSPREKERS 8” — 10” 
Barang-barang A- B- C untuk pengambilan banjak 
dapat korting bagus. '” 

" SEDIA : TELEFUNKEN — PHILIPS dil. radio 
dari segala merk jang ternama etc. etc. | 
Masih sedia: Strikaan G.E.C. Plafon — Fan G.E.C. dil. |      
Deutsche Gramophoonplaten (klassiek) dari compo- 
nisten-2 jg tersohor sedunia, telah pula kami terima : 

Seteran 1A — Tel. 1995 

SEMARANG 

  

| 
| 

Pe sean ang 

  

  

  

  

  

  

Sekolah Kleermaker!| 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 -— SEMARANG 

Berdiri sedjak tabun 1940. 
Peladjaran : i 

   
   

   

  

   

Theorie - Praktijk dan Praktik Umum. 
Systeem : Frans - Amerikaans, " 
Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta- 
hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan 
ketjil. Lebih landjut mintalah keterangan. : 

Tt 
t
—
e
a
 

    
   

    

   

   
   
   

  

   

  

  

STOP EHOOTINY 
YOU MIGHT HIT TH! 
KID! WE CAN GRAB 

TH' BOAT WHEN IT 
KEACHES TH' WEEDS 
AT TH" SHALLOW 
BEND YONDER! 

LAI 
— Dor. 
— Berhentr menembak. Mungkin. tembakanmu mengenai anak tu. 

Kita dapat memberhentikan prahu tsb., djika mentjapai alang-alang di 
tikungan jang dangkal disana. #   

O
m
e
r
 

  

  
II WeAT HE KNOWS ABouT TH" A 

    

SHOE POLISH 

»'BLACK-and BROWN 

VIRANOL 

  

  

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe 
tizkit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 

yah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit -pikirar 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggun: 
10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

    

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ......oocoooo Rp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25,— 
Minjak Tanekaor 'adjaib buat laki-faki ......ooooooooooooo”o.. 203 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

UAN KekOlOtE PN la mann enno ena anang na Rp. 20— & ,, ” 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... 2 10— 
Obat bing Talang Kan PON TA Menhan en oan nan ena ab atenoans ea nana » 105 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf EXZEEM ........oooooooo denannkaa » 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......ooc » 10.— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ..................... » 50— 
Obat kentjang manis .........i......... PENA Velen Da sub ace cun ane Kes » 30m 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu ..... NAN ANUS Saba Yan Gubawo bas Kenes 25 — 
Obat Kera BABAK GARA KO NAN N Snn nn san nan naa » 25— 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 10X. 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 
AGEN- AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakartas Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66. 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon 
Tuko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 9i, Tjirebon: Toko Obat 
Tbian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Fil. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 j 9,00 
Semarang. 

IF CHILI GETS AWAY AN' TELLS ) 
  

  

   IL FOOL "EM! THERE IS SOMETHING 
UNDER THE SOMBKREKO, BUT IT is 

NOT ME! 
EN 

sgt 2 
DYNAMITIN' OF ELLEN MORAN'S ) AN! 
TELEGRAPH LINE, DAUBER, KEEP 
KINCAID'LL BREAK You JU Running! 
INTO LITTLE » 53 9 
PIECES! : 
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— Saja membodonhi 

mereka. Dibawah topi sombrero | 
betul ada beberapa barang, te- 
tapi itu bukanlah saja, 

— Dijika Chili lari dan mentjeri- 
terakan apa jang ia ketahui tentang 
peledakan lija telegrapnja Ellen Mo- 
ran, engkau akan dikeping-keping 
oleh Kircaid. 6 
— Diam dan terus di kedjar, 

Pre- MERLE P3 GEORGE 
miere : 

5.00 

7.00 

| (47th) TA 

' Film 5 

Roman- : 
tis jg. ' : 
susah — 8!INNIE BARNES - FRANK MeHUGH 
dil Ke Keran la PURANG MOLIDING 
Lha, A WARNER 8105” Tg hai ja TG 

| Dengan ini kami menghaturkan banjak2 terima-kasih kepada | 

Bapak2, Ibu2, Sdr2 dan handai taulan sekalian atas segala | 
minat/bantuan jang berupa tenaga/fikiran begitu pun restu | 
pangestu jang diberikan kepada adik kami: | 

SEFL ROCHAJAH ABD. KADIRNGABDU ' 

t 

| 

  

mati pada waktu tersebut. 

  
HADVISOEMASNO 

pada waktu hari menikahnja, dan harapan kami kepada 
Bapak2, Ibu2, Sdr2 dan handai taulan untuk memberi maaf | 

| atas semua kesalahan kami waktu menerima dan menghor- | 

Semarang, 2 Mei 1954 | 

WAHJADI sekeluarga 

Dji. Singotoro 1 Smg. 
    

  

  

  

A. 10-5-1954 

B. 10-5-1954 dikantor 
djam 12.60 

dan Pemalang. 

T
N
 2, 11-5-1954 

diam 12.00 dan Brebes. 

D. 12-5-1954 

dan Purwodadi. 

3 (tiga) golongan jaitu : 

“asin, 

dikantor Direktur Pendjara 
djam 10.00 

Bandjarnegara. 

E. 15-5-1954 
djam 10.00 ten, Bulu, Salatiga, Ambarawa, 

PENGUMUMAN 
Oleh Direktur Kependiaraan Daerah Semarang, Pati, Banju- 

mas dan Pekalongan, akan diadakan lelang borongan bahan ma- 
kanan untuk masa Djuli s/d Desember 1954, jaitu pada tanggal: 

dikantor Direktur Pendjara Pati untuk pendjara 
djam 10-00 Pati, Kudus, Djepara, Rembang dan Blora. 

Direktur “Pendjara I Pekalongan (Dil. 
Pelabuhan 106) untuk pendjara Pekalongan I/II 

dikantor seperti tersebut B untuk pendjara Tegal 
- 

Purwokerto, untuk 
Pendjara Purwokerto, Banjumas, Purbolingso dan 

2 

di Pendjara Bulu-Semarang untuk pendjara Mla- 
Demak - Kendal, 

Penawaran dilakukan untuk tiap2 pendjara dan dibagi dalam 

I. Beras/biaja pengangkutan, 
1I. Daging sapi/kerbau, ikan asin (kering) dan telor itik 

UI. Sajur majur dan kaju bakar. 
Keterangan lebih landjut dapat diminta pada tiap2 hari ker- 

d,a dikantor Direktur jang: bersangkutan. 

Direktur kl. 1 Kependjaraan 

Daerah Semarang. 

  

) Ka 
An Pe ati 

| Kate 

  

  

  

  

Tanggal 4 — 5 Mei 1954. 

ROBERT DONAT 

The Magic Box 
FILM J. ARTHUR RANK IN TECHNICOLOR, 
SEDJARAH LAHIRNJA GAMBAR HIDUP.   

  

    INI 1 
Malam Nothir £ to Live for... But Love. 

€ 

  

  
Tjinta kasih jang tak ada tera-nja 
tiba2 mereka harus berpisah! Berapa 
lama mereka dapat berdjumpa pula! 
Perasaan jang amat getir dan pahit! 

Ini Malam d.m.b. 
Metropole 5.297 ts) 

Red Skelton — Ann Rutherford 

,Whistling In Brooklyn" 
Film M.G.M. jang paling lutju ! 

a
n
n
a
 

        
Ini Malam d.m.b. 

R E Xx 4.45 -7.00-9.15 (17 tb.) 
Robert Taylor — Eleanor Parker 

»ABOVE AND BEYOND” 
Kedjadian sebenarnja bukan buah 
karangan! Film M.G.M. jg terbesar. 

INI MALAM PREMIERE 

OJAGALAN :4.00 - 9.00 (17 ti.) 

NG OF THE 
TEKAS RANGERS 

“GUNGIN SAMMY” BAUGH 

(The footbali sensation) 

NEIL HAMILTON » PAWLINE MOORE 

DUNCAN RENALDO | 

mma 5 « 
e 

1 

    

Sebuah film Wild-West jang penuh 
aksi dan perkelahian hebat. 
    Segera datang : DANNY. THOMAS 

PEGGY LEE (Technicolor) 

Cm
 Segera datang : ROBERT RYAN 

RHONDA FLEMING (Technicoior)           — THE JAZZ SINGER” N INFERN O" 
1ype Perti. SEMARANG” Idzin No, 1628/111/41/174. | 
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