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Penerbit: N. V. , Suara Merdeka”, 
Penjelenggara: Hetawi. 
Alamat : TN Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Tilpoa : Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 

KP Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 
Harga Lengangin (bajar dim uka Rp. 11.— dalam kota Smg. 

uar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 
kol. Harga etjeran 60 

Rp. 12.— luar A 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. 

Menteri ha
 TT 

Belanda Tidak Niat Me- 
njetudjui Penghapusan | : 
Unie Tidak Bersjarat 

DALAM perdebatan di Eerste 
Kamer mengenai Indonesia, men 
Gjawab pertaniaan beberapa ang- | 
gota, Menteri Luar Negeri Belan- 
da, Mr. Luns, menegaskan bahwa 
Pemerintah Belanda tidak berniat 

  

   
            

   

    

  

akan menjetudjui perghavusan 
Uni tidak bersjarat. Menteri Luns 
dengan 45 g lebar memberi- | 
kan uraian g utjapan2 Pre- 
siden Sukarno baru-baru ini, an- 
tara lain e Lips Odinot, 
mengena! Irian Barat dan hubu- 

ag yet ge sa » 

Mr. Luns mengatakan, bahwa ka 
bine, jg lalu berpendapat, - bahwa 
Belanda tidak harus menentang Ke- 

. hendak Indonesia jg ingin mengha- 
puskan Uni, dan kabinet jg sekarang 
tidak begitu gembira untuk menga 
dakan perundingan pada tingkatan 
sekarang, dan lebih suka menunggu 

hasil pemilihan umum di Indonesia 
tetapi berpendapat bahwa tidak 
mungkin pemilihan umum ini d: 
djadikan sjarat. , 

Pemerintah Belanda berpendapat 
bahwa meskipun banjak utjapan js 
tidak memperdjernih suasana perun 
dingan, tetapi ,tidak ada alasan un 
tuk mengubah kesediaan kita uniuk 
berunding”. Selandjutnja Menteri 
mengatakan, bahwa orang djangan 

.mempunjai dugaan, bahwa ke-eng- 
ganan akan berunding itu akan da- 
pat mendjamin hubungan Uni. De- 
mikian ,,Antara” dari Den Haag.- 

(Antara). 

Magsaysay 
Hampir Tewas 
PRESIDEN Magsaysay pada 

hari Selasa sore telah menumpang 
pesawaf terbang DC-3 ,,Pagasa” | 
Gakni pesawat pribadi Presiden) 
dalam perdjalanan pemeriksaan. 
Dikala mesin pesawat itu men- 
deru2 hendak naik, maka 
mudinja Major Florencio 
Cengan tiba2 mematikan mesin2- 
nja, karena mengetahui bahwa 
mesinnja jang kanan terbakar. 
Akan tetapi djustru mesin sudah 
dengan kekuatan besar, maka | 
pesawat itu meluntjur dilandasan 

porekapan udara Nichols, tetapi 
bisa diselamatkan. 3 
Dari fihak istana Malacanan 

didapat keterangan bahwa Presi- | renjebabkan orang? Pilipina men 
den Magsaysay hampir JA) rjiptakan serahojan ig artinja ,.Bu: 

tewas, kini telah selamat dan da: | kan #ambo. u3tuk. Nambu”,. kata 
pat melakukan pekerdjaan seperti | hj diartil an bahwa Nambu datanc 
biasa. (UP) di Pilipina hanja untuk olahraga 

: 3 sMambo” adalah suatu rage (ke 
Menentang Persen. randjingan) tarian paling baru di P 

djataan Kembali 
Djerman 

SERIKAT BURUH ahli tehnik 
Inggris, jaito salah satu dari 3 Seri 
kat2 Buruh Inggris jg terbesar, hari 
Kemis mengutuk politik jg menjo- 
kong persendjataan kembali Dijzi- 
man. Ini adalah- Serikat Buruh be- 
sar kedua menentang politik persen 
djataas kembali Djerman. Jg perta- 
ma ialah SB Toko dan - distribusi. 
Putjuk pimpinan SB ahli2 tehnik d1 
atas hari Kemis setjara bulat mene 
rima baik sebuah resolusi jg menje 
salkan gagalnja Konperensi 4 Besar 
untuk mentjari penjelesaiah menze- 
nai masalah Djerman dan bersama 
itu menjatakan menentang terhadap 

'Nambu jg sederhana “di sintelbaan 

  

PAN AN Tar 

p. lembar. 
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PTU 8 MEI 1954. 

  

  

mengadakan suatu tindakan .keama 
tentara Swis sedang memasang kawat 

Untuk kepentingan konperensi di Djenewa, maka pembesar2 Swis telal. 

digunakan untuk konperensi itu. 

  

nan.- Dalam gambar ini kelihatar 
2 berduri disekitar gedung2 jang akan 

  

Dari Asian Gam es: 
  

nembak ) 

Bukan ,,Mambo 

DALAM PERLOMBAAN 

no.2 Tsurikichi (Djepang) dan 
Dengan demikian, dalam nomor 
perunggu. Dalam pertandingan re 

menit 55 detik. 

Penonton2. bangsa Pilipina d 
Asian Games selalu berfihak sebe 
lah djika regu? Djepang main uik 

kerugian Djepang. Tetapi pada wal 
tu Nonah Nambu Atsuko mengam 
bil start lari 100 meter penonton: 
Pilipina itu telah bersorak2 untuk 
Nambu, jg ketika itu sedang menga 
ju ketjepatan lari dengan djago2 
Singapura dan India. Tingkah jaku 

  
lipina jg sangat digemari oleh pe- 
muda2 dan pemudi? negerinja Mag- 
saysay. 

Angka2 dalam sepakbola. 
Mengenai djalannja periandingai 

sepakbola di Asian Games, aga: 
pembatja dapat mengikuti jg levik 
teliti, dibawah ini dikemukakan an: 
ka-angka hasil pertandingan hingga 
saat pertandingan semi finale. Dja- 
di sampai sebelum periandingan ii 

    persendjataan kembali Djerman. 

  

(Antara). 

Groep Main Mng. 
€C Indonesia 2 2 
A Taiwan 2 2z 
D Korea Selatan 2 1 
B Birma 2 1 

Indonesia — Taiwan 
Dalam Polo-Air Indonesia—Taiwan 

Kita Menang 8—2 
PERTANDINGAN SEPAK 

Djum'at djam 8 sore waktu Mani 
- berhadapan dengan kesebelasan 

pertandingan semi finale. Kesebe 
Kasal kesebelasan2 India 
alami kekalahan. Jakni stand hin 
tuk kemenangan Taiwan. 

Pertandingan kesebelasan B 
hingga berita ini ditulis masih ber 
sudahannja. : 

Sementara itu dapat dikabarkan, bahwa 
air distadion Rizal Manila pada. 
melawan Taiwan berachir kemen 
Ba an aa 

Utk Pengemudi Pesawat 
»sHeron” Dan ,,Dakota” 

Tidak Lama Lagi Kita 
naga2 Penerbang Indonesia— Pendidikan Pener:- 
bang Kita Tidak Perlu Ke Luar Negeri Logi 

SELOSIN PENERBANG INDONESIA jang baru kembali da- 
ri Inggeris oieh kepala penerbangan sipl Indonesia Ir. Sugoto pada 

hari Kemis dihadapkan kepada sekretaris djendral Kementerian Per- 
sai wakil dari Menier: Perhubungan jang sedang me- hubungan sebaga 

ngadakan 

  

bali ke Indonesia 
pada Air Service 
tah. “K3 

Sebelas orang diantaranja men 
tjapai senior commercial pilot 
licence, idjazah buat pilot perte- 
ngahan dan seorang dapat com- 
mercial pilot licence idjazah teren 
dah. Menurut peraturan selam: 
2 a 3 minggu mereka harus me- 
ngikuti udjian ulangan dalam teo 
ri dan terbang jang diselenggarz 
kan oleh penerbang2 sipil diban 
tu oleh missi I.C.A.O. untuk da- 

at licence Indonesia. Setelah Ju- 
us mereka akan diserahkan kepa 
da G.ILA. untuk bekerdja sebagai 
pilot dari pesawat terbang Heron 
atau Dakota. 

Mereka telah mengadakan kon   
  

perdjalanan di Djawa 1.mur, demikian d.umumkan oleh 
Kem. Perhubungan b:gan penerbargan sipil. Sebaga mana diketa- 

hui, pada tanggal 5 Mei dengan kapal ,.Willem Ruys” telah kem- 
8 penerbang Indonesa jang mendapat didikan 

raining Hambie Inggeris dengan beaja pemerin- 

donesia — Taiwan kemaren malam 
Indonesia — Djepang . 5—3 
Indonesia — India 4——0 
India " Djepang 3—2 
Taiwan — Vietnam 3—21 
Taiwan — Philipina 4—— 
Vietnam — Philipina 3—2 
Korea Sel. — Afghanistan 8—2 
Korea Sel. — Hongkong 3—? 
Hongkong - Afghanistan 4—2 
Birma — Pakistan 3—2 
Birma — Singapore 1— 
Pakistan — Singapore  6—2 

Seri Kalah Nilai rata2 goal 
—— ——. 4 9—3 
— — 4 7—2 
3 — 3 11—5 

1 — 3 4—3 

2 

BOLA di Asian Games pada hari 
la, kesebelasan Indonesia telah 
Taiwan. Pertandingan ini adalah 
lasan Indonesia jang sudah dapat 
dan Djepang, pada kali ini meng- 
gga achir pertandingan 2—4 un-: 

urma melawan Korea Solatan, 
langsung dan belum diketahui ke- 

pertandingan Polo 
hari Djum'at antara Indonesia 
angan Indonesia dgn. stand 8—2. 

Bisa Menggunakan Te- 

2 aa 
1 1 

Indonesia No 3DIm Me- 

Gaja-Bebas 400 Meter 
(Oleh: Beritawan Sendiri) 

ts, telah keluar sebagai pemenang no.1 Martin Gison 

Indonesia Habib Nasution berhasil keluar dalam finale. Ia men- 
tiatat waktu 4 menit 55,1 detik. 
ti no.3. Adapun jang no.1 adalah Kasuji Yamasita 
fng. 4 menit 46 detik. No. 2 Mituru Asano 

an Renang 

Untuk Nambu” 
menembak dengan pestol otoma- 

(Pilipina), 
no.3 Lukan Saketi (Indonesia). 
ini Indonesia mendapat medalie 
nang 400 m gaja bebas, perenang 

Dengan demikian dia menempa- 

r (Diepang) 
(Diepang) dengan 4 

Bedell Smi'h: 
Eropah Akan Diperta: 
han an Dengan Segala 

Fenasi dangan Teu Kap 

— kan kedatan 

| mura 

     

    

HARI KEMIS SIANG 

| dja dan masd!id 

  

Nomura: 
Dunia Sudah Terlalu 
Sempit Untuk Dapat 

| Bersikap Netral” 

LAKSAMANA Chisaburo No- 
dari Djepang hari Rebo 

dalam sebuah madjalah mingguan 

     

   

    
     
   

mengatakan bahwa Djepang pa- 
ling sedikit membutuhkan 250.000 
sampai 300.000 ton kapal, peru- 
sak, kesatuan2 pengawal terdiri 
dari kapal2 perusak,  penjapu2 
randjau dan kapal2 induk ketjil. 
Lebih diauh Nomura mengata- 
kan, suatu keharusan mutflaklah 
bahwa a an I: i o ha-    

Dalam hubungan ini Senat 
suntuk kemerdekaan — kita dikemu- 

dian hari sangat- pentinglah (bahwa 
kita harus berdiri dengan tegun d 
fihak Amerika Serikat. Saja mempu 
ajai kejakinan jg sangat kua, daiarr. 
1al im” E 
Mengenai masalah netra 

kah hal ini mungkin bagi 
Nomura mengatakan bah 

      

  Daja 
BEKAS menteri kehakiman 

Djerman Barat Thomas Dehler 
dari Partai Demokrat Liberal, ig 
baru2 ini telah mengundjungi 

-A.S., mengatakan di Bonn pada 
"hari Kemis bahwa menurut pen- 

wakil menteri luar negeri ga A.S. Walter Bedell Smith dalam 
waktu 2 
tak akan meluntjurkan suatu pe- 
rang dunia. 

tahun jad. ini Soviet Uni 

Tentang pertemuannja dengan Be: 
dell Smith itu Dehler  selandjutnjz 
mengatakan bahwa Bedell Smiti 
djuga meng€@mukakan pendapat bar 
wa ketegangan internasional dalam 
pada itu akan tetap ada. Beder 

Smith menjangsikan kemungkinan 
dapat tertjapainja suatu persetudju- 
an ttg. tenaga atom, sehingga. satu? 

nja alternatif akan berupa mempei 

besar persendjataan kembali. Menr 
rut Dehler Bedeli Smith member 
ijaminan bahwa Eropa akan di per 
tahankan dengan segala daja upaja 
dan tak ada maksud untuk menarik 
mundur pasukan? A.S. dari Eropa. 

(Antara). 

Indonesia Tak 

Akan Akui Viet-. 

nam Bao Dai 
»Sangat Berbahagia" 

Kalau Diundang 
Ke Djeneva 

INDONESIA dengan gembira 
akan  menjambut  diadakannja 
penghentian  tembak-menembak 
dengan segera di Indotjina, jang 
kemudian disusul dengan perun- 
dingan dan pemilihan umum jang 
bebas untuk memilih pemerintah 
jang sah. Demikianlah kata Hadi 
Thajeb, sekretaris-djenderal  ke- 
dutaanbesar Indonesia di Paris, 
jang kini berada di Djenewa se- 
laku penindjau pemerintah Indo- 
nesia. 

' Dinjatakannja bahwa pemerintah 
Indonesia akan ,,merasa sangat ber 
bahagia” iku, serta dalam perundi- 
ngan2 mengenai Indochina, jg tak 
lama lagi akan dimulai di Djenewe, 
apabila Indonesia sdiundang. 

Hadi Thajeb menerangkan bahw: 
Indonesia tidak mengakui pemerin- 
tah? di Indochina, baik pemerintah 
Republik Demokrasi Vietnam (Viet- 

nam Ho Chi Minh), maupun nega- $ entukan suatu ,,keamanan 
ra2 anggota Uni Perantjis Vietnam 
(Bao Dai), Kambodja dan Laos. 

Hadi YThajeb menerangkan  sere- 
rusnja, bahwa pemerintah Indonesia 
tidak akan mengakui regime Viet- 
nam Bao Dai, satu ,,negara merde- 
ka didalam Uni Perantjis”, dan ba- 
ru akan mengakui Vietnam sesudah 
diadakan pemilihan ” umum untuk 
memperoleh Ketentuan tentang ke 
inginan rakjat Vietnam. (Antara). 

  

kita sendiri sederadjat dengan pn 
didikan diluar negeri. Pendidikar 
diluar negeri lebih mahal seba 
enghidupan disana memang  lebii.   trak dengan pemerintah untuk 

10 tahun bekerdja pada pemerin 
tah atau pada perusahaan pener- 
bangan Nasional kepunjaan pe- | 
merintah. 1 ag ! 

Kini di Hamble masih tinggal 
13 orang pemuda Indonesia jang 
sudah" mempunjai senior commer 
sial pilot Jicence dan karena ang 
kanja sangat baik maka diidjin- 

| tan beladiar terus untuk tjapai li 
akan selesai pada Pena 

Djuli. 
pemerintah telah memutuskan ti- | 

ak alan kirim murid pilot lagi ke- 
luar negeri, karena Akademi Penzr- 
bangan Indonesia dengan bantuan 
missi ICAO dapat mendidik pilot 

    

tinggi dan lagi banjak membutuhkan 
banjak deviezen. Akademi Penerba- 
ngan Indonesia menurut  rent'ana 
mulai tahun depan tiap tahun akan 
dapat menghasilkan 15 pilot jang 
dapat bekerdja sebagai co pilot pa- 
da GIA dan sesudahnja beberapa 
ribu djam terbang dapat djadi cap 

,tain dari pesawat Heron atau Da- 
kota dan kemudian djadi co 
dan pilot dari, Convair. 

Pada waktu ini di Akademi tsb. 
masih kerdja beberapa orang  in- 
struktur terbang bangsa Canada dan 
seorang bangsa India sedang Ground. 
instructor terdiri dari orang2 Ame- 
rika, Inggeris, Australia, Denmark 
dil. (Ant,) 

pilot 

| Eisenhower 

itet sama sekali tidak 
mengatakan: ,,Dunia it 

Dit untuk konsepsi2 s 

    

  

Kata Washington Post' 

HARIAN ,,Washington Post” 
hari Kemis menuliskan bahwa pe- 
agaruh Amerika Serikat telah 
merosot karena kegagalan menteri 
L.N. John Foster Dulles untuk 
mendesak agar sekutu menjetu- 
djui diadakannia aksi militer di 
Indotjina dan karena tidak mam 
punja untuk berunding dalam 
Konperensi Djenewa. 

Dituliskannja bahwa tangan Dul- 
les telah di-ika, oleh extremis2 da 
lam Konggres dan bahwa ja telah 
dipaksa untuk menindjau masalah 
Indochina semata-mata dalam rang 
ka penjelesaian militer. ,.Ia tidak 

ah 
   

Pembitjara berikutnja Bung Te- 

MO, Suasana mendjadi hangat, peki: 
sMerdeka” tiada putus2nja. Poroi 
pidatonja mengenai soal kebangsaan 

Mula2 ja paparkan sediarah perdjo: 
1igan pemuda dipermulaan .revolus' 

limana pemuda? Maluku ambil bc 
Sian tidak ketjil. Anak Maluku, ka 

ta Bung Tomo, benar2 telah mem 

buktikan djasanja dalam perdjoa- 
ngan. kemerdekaan dengan pengor 
banan. Tentang ,,R.M.S.” bung To 

mo katakan bahwa - ,R.M.S.” tim 

oul tidak lain karena salah pene: 
rangan. Ia berpendapat mereka jang 
meninggalkan rakjat dan ikut orang 

asing ialah karena mereka tidak mau 

tinggal bersama rakjat jang masir 
mentjari keadilan sosial. Achirnyz 
bung Tomo menghabisi pidatonja 
dengan mengepalkan tindju keatas jg 
diikuti oleh segenap hadlirin dgn. pe 
nuh nafsu. Jang dimaksud oleh bun: 

Tomo dengan tindju itu jang terdir. 
dari lima djari jang berlainan tetapi 
bentuk itu adalah lambang berma 
tjam2 aliran apabila dikepalkan men 
djadi satu, ia merupakan tenaga jang 
sangat kuat. 

Lumena: ,/Darul-Aman”. 
Pembitjara dr. Leimena jang 

mentitik beratkan pedatonja pada 
negara Pantjasila. Mula2 Leimena 
membentangkan sedjarah Maluku 
jang bertiermin pada benteng 
Victoria, tugu Pattimura dan tugu 
proklamasi jang terdapat dilapa- 
ngan Slamet Rijadi itu. Bila me- 
ngenal sedjarah itu, maka rakjat 
Maluku tidak bisa diombang- 
ambingkan. . ,,Kalau beta berdiri 
dibelayang negara proklamasi 
R.L, maka itu adalah karena ke- 
jakinan beta bahwa negara prokla 

masi inilah jang terbaik. Rukan negara Darul “Islam”, bukan 
negara ,.Darul Kristen”, tapi 
sDarul-Aman” dimana semua 
ptatan bisa hidup dng. rukun 

n tenteram bersama2. 
: Presiden: Negara nasional 
Presiden berbitjara paling achir 

dan pokok pidatonja ialah tentang 

negara Panmtjasila sekarang dan “di 
masa depan. Presiden mengulangi 

apa jg pernah diutjapkan di Djakar- 
ta al. bahwa perdjoangap djika ha 
nja didasarkan kebangsaan sadja ga 

gal, hanja “didasarkan sosialis sadja 
gagal, agama sadja gagal djuga, aan 
bahwa kemerdekaan je diproklama- 
sikan adalah hasil 

Pantiasila pada waktu lahirnja neza 

dari Sabang sampai Merauke, seze   mampu untuk memperoleh perseiu- 
djuan tentang penjelesaian setjara 
militer dan ia tidak mampu untuk 
berunding”, kata “harian tadi. ,,Ti- 

lak dapat disangkal kenjataan? -ini- 
lah jg memerosotkan pengaruh Ame 
rika Serikat”. 

Amerika sudah kehila- 
ngan pimpinannja. , 

Lebih djauh ditambahkan bah- 
wa meskipun pernjataan presiden 

dalam  konperensi 
persnja hari Rebo tidak menun- 
djukkan bagaimana sangatnia per- 
petjahan dalam persatuan Barat, 
namun sesungguhnja perbedaan2 
dengan Inggris dan Perantiis itu 
ada dan Amerika Serikat kini te- 
lah kehilangan pimpinannja atas 
mereka dalam Konperensi Djene 
wa, , 

Mengenai pendirian Inggris jg me 

nolak pembentukan suatu perseku- 
tuan militer Asia Tenggara sebelum 
Konperensi Djenewa dengan alasan 
untuk mengetahui lebih dahulu ba- 
gaimana perkembangan konperens: 
itu, Washington Post” menganggar 
pendirian itu benar sekali. « Dalan 
hubungan dengan ini ditambahkan 
nja bahwa memang suatu konperer 
si itu tudjuannja ialah untuk men- 

| tjari penjelesaian. 

— Selandjutnja dituliskan bahwa ba- 
gaimanapun baiknja rentjana pem 

kolek- 
tif” ig dimadjukan oleh pres. Eisen- 
hower namun bodoh sekalilah utk. 
berpura-pura bahwa persatuan seku 
tu kini masih tetap utuh. (Antara). 

Perledakan Sen- 

djata Atom ke-4 
Terdjadi Di Bikini 

Minggu Jl 

PARA SARDJANA  Diepang 
menerangkan pada hari Kemis di 
Tokyo bahwa menurut dugaan 
mereka pada tgl. 26 atau 27 April 
jl. telah diadakan di Bikini per- 
tjobaan perledakan sendjata atom 
jang ke-4. Mereka mendasarkan 
dugaan ini atas kenjataan bahwa 
pada tgl... 3 Mei jl. di Niigata 
telah djatuh hudjan, jang radio- 
aktif, Dalam pada itu menurut 

ka pada tg. 6 Mei j.l. djuga se- 
dikit radio-aktif. Seperti diketahui 
6 hari sesudah pada tg. 6 April 
jl A.S. mengadakan pertjobaan 
perledakan bom nuclear di Bikini 
hudjan diatas Djepang telah di-   ketemukan mengandung daja ra- 
dio-aktif,. (Antara) 

  

Lombaga Kebudejanh Indonesia 
PoiKon. Batavaaseh Genooghag 

  sanKupstanan Watenuhan ” u 
“vena 1 
  

beberapa laporan hudjan di Osa-: 

nap rakjat turu, memperdjoangkan, 
maka dengan kejakinan saja dapat 
berkata: Negara ini bukan negara 

Islam tetapi negara nasional, nega- 
ra nasional Indonesia adalah tem- 
pat dimana agama Islam boleh ber 
kembang, dimana agama Kristen 
boleh berkembang. Sadarilah hal 

ini dan djangan berdiri sendiri2, de 
mikian Presiden. Sebagai“ penutup 
Presiden memperingatkan djuga su- 
paja suasana pilihan umum djangan 
hendaknja diliputi oleh  pertenta- 

Sebelum rapat umum di Am- 
Son, Presiden dalam pedatonja 
li Makassar pada hari Rebo me- 
agatakan ,,saja tidak bisa terus 
menerus: memanggil2 gerombo- 
lan, diika sampai pada batasnja, 
jaja akan perintahkan alat2 nega 
sa untuk melakukan penggempu- 
ran”. Sedangkan Bung Tomo da- 
lam  pedatonja di Makassar itu 
memperingatkan, hendaknja rak- 
jat djangan silau pada djandji2 
semimbin jang muluk2- ......... . 

Rapat di Makassar pun menda- 
sat perhatian jang besar sekali. 

Pertahanan Bersa- 
ma Amerika- 

Pilipina 
“Pertahanan Negara? 
Merdeka"?— Disedia- 
kan 12.600 Djuta Doll. 
PRESIDEN Magsaysay dalam 

waktu tidak lama lagi akan me- 
nerima kundjungan pembesar2 
Amerika di Pilipina. Kundjungan 
'tu adalah untuk AD Mainan 
rentjana pembentukan pertahanan 
bersama antara Amerika dan 
Pilipina. 

Pertahanan bersama itu akan 
dinamai Pertahanan Negara 
Merdeka”, dalam hal ini Amerika 
telah meniediakan beaja sebarjak 
$ 12.600 djuta. (UP) 

ADA TANDA2 BAHWA Dl- 
PANG makin lama makin ingin me- 
lepaskan diri dari genggaman Ame- 
rika Serikat. Meskipun  Djepang 
hingga sekarang masih sadja terma- 
suk dalam Blok Barat, ia belum per- 
nah menjatakan dirinja ingin turut 

tenaga untuk. melawan Blok Timur. 
Tanda2 itu. adalah:   1. Perasaan anti Amerika makin 
lama makin timbul, jang njata de- 
ngan adanja demonstrasi? anti Ame- 
rika. 

2, Perdagangan antara Djepang 

  

ngan2 seperti di Djakarta. (Antara). 
: 2 

  

    

          

    
   

  

  
daripada dasar ! 

ra RJ. seluruh rakjay bersatu. Ke- , 
merdekaan ini adalah milik rakjat ' 

  
Blok Barat Achirnja Toh Akan Kehilangan Dj 

serta didalam sesuatu penggabungan 

  
  

h 
TAHUN KE IX No». 71. 

Ss P3 

GOomnesia/ au- 

Yegara Yasiona 
Kemerdekaan Jz Wiptoklamasikan Adalah Hasil 

uu. Renag “3 ak . . : : Dari Pada Dasar Pantjasila— Kemerdekaan Ada- 
. 0. 2 SATA 2 . 

jat Dari Sabang Sampai Merauke 
Pidsio Presiden Di Ambon 
ROMBONGAN Presiden tiba di Ambon dari Makassar. Turut serta 

dalam rombongan itu kol. Warrouw. Kegembiraan rakjat Ambon dan sekitarnja dinjatakan dengan 
pengibaran bendera yaaah kot”. Sedjak mendarat dengan Canadair di Laha, Presiden disambut 

4 gsaan djuga tarian2 dan njanyan2. Dari Laha dengan diiringi rakjat Pre- 
. siden menudju kelapangan ,Siam et Rijadi” dimana terdapat tugu Proklamasi, tugu Pattimura, gere- 

d'id. Rapat umum dilapangan ini dibuka oleh Gubernur Latuharhary dengan menerang 
an Presiden Sukarno pertama kali ditahun 1951 tidak semeriah dan sehebat sekarang 

karena waktu itu keamawan masih terganggu. Kini pembangunan sudah pesat dan berkat persatuan 
rakjat Maluku banjak telah tertjapai pembikinan2 djalan. 

'3 Pokok Politik 
Vietaam Bao Dai 
Tentang Masaloh 

Indo-China 

DJURU-BITJARA delegasi 
Vietnam Bao Dai dalam Konpe- 
rensi Djenewa, Thoai, hari Kemis 
menerangkan 3 pokok pendirian 
negaranja bagi penjelesaian masa- 
lah Indotjina, jaitu sebagai diba- 
wah: 

1. Tidak setudju pembagian 
Vietnam. 2. Tidak setudju pem- 
bentukan pemerintahan koalisi. 
3. Penjelenggaraan pemilihan 
umum dibawah pengawasan PBB. 

Lebih djauh mengenai sikap 
negaranja terhadap kemungkinan 
India ikut serta dalam Konverens' 
tentang masalah Indotjina, Thoai 
mengatakan bahwa hal ini terma- 
suk kekuasaan 9 negaralah (4 
Besar, RRT, 3 negara Uni Peran- 
tjis di Indotjina dan Republik 
Demokrasi Vietnam) untuk meng 
undang India atau tidak. 

Sementara itu sumber2 jg berku 
sa menegaskan bahwa Perantiis b: 
ru2 ini telah mendekati delega. 
RRT dalam Konperensi Djenew: 
untuk mendesak kepada  Repuoii. 

Demokrasi Vietnam supaja mau 
njetudjui suatu genijatan 
guna mengungsikan serdadu? : t 

ka2 dari perbentengan Dien Bien 

Phu jg terkepung. Dalam pada it: 
djuga didapat berita bahwa bebera 
pa hari jl komando militer Peran- 

tjis di Indochina- telah berseru kcpa 
da komando Tentara Rakiat Viel- 
nam untuk mengadakan gentjatan 
sendjata di Dien Bien Phu. 

    
Pi 

Lebih djauh mengenai usaha Pe- 
rantjis untuk mendekati delegasi 

Tiongkok itu telah memberikan dja 
waban agar masalah itu dibitjara- 
kan sekali dalam Konperensi ten- 
tang masalah Indochina mengingaii 
bahwa konperensi ini sudah akan di 
mulai tak lama lagi di Djenewa dju 
ga. (Antara). 

    

s 
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TANGGAL 6 s/d. 11 MEI: ' : 
Waktu Maghrib Djam (Waktu Radio) 

  

Baka Dan Imsak Puasa 

  

    

  

1802: Imsak 04.42 

    

  

  

   
. 

Dalam gambar ini kelihatan sebuah pesawat-terbang type C-124 disalah 
setu lapangan terbang di Indo-China, jang sedang mengangkut anggauta2 

tentara dan alat-alat perang. 

    

Ta   
  

ngan Uwuw 

hingga kini selalu terlihat 

mortir. 

Ulang Tahun 
PKI Ke-34 

Tidak Akan Diperingat 

BERBEDA DENGAN 

lampau, hari ulang-tahun PKI jg 

Mei 1954, tida? 

akan diperingati oleh PKI Kaim 

is 
xt 

tahun2 

34, 23 jaitu tgl.   
tahun2 jg lampau saban tgl. 23 Me 

PKI mengadakan rapat2 umum. 

resepsi2 dan tjeramah2 untuk men 

peringati ulang-tahunnja, tahun ini 

tgl. 23 Mei akan berlalu dengan tiz 

san untuk tidak memperingati ulang 

tahunnja jg ke-34 telah diambil oleh 
Palitbiro CC PKI, berhubung dgn: 
pekerdjaan2 jg dianggap lebih pen- 
ting jg sekarang sedang dihadapi 

oleh PKI, jaitu pekerdjaan menjam 
paikan hasil2 Kongres Nasional ke- 
9 PKI kepada seluruh rakjat dan 

persiapan? serta kampanje2? untuk 
pemilihan umum jg akan datang. 

  
dari Se- 

(Antara). 

Demikian pengumuman 
kretariaat CC PKI. 

  

Laniel Dapat Ke pertjaja- 
an Parlemen 
Dgn Suara 311 Me 
Sekarang 

Berbitjara Dlm K 
DALAM PERDEBATAN jg 

rantjis mengenai soal Indotjina dan soal 

Perantfjis 
lawan 262—Bidaul 

Dengan Setjara Luas Dapat 
onperensi Djeneva 
berlangsung dalam Parlemen Pe- 

kepertjajaan terhadap 
Kabinet Laniel maka berbitjaralah atas nama URAS, jaitu bekas 
pengikut2 de Gaulle, anggauta Parlemen Hettier de Broislambert. 
Dengan menjesal tetapi tegas, kata de Broislambert, sebagian ter- 
besar dari teman2 saja dan saja serdiri akan menolak memberikan 
suara pertjaja kepada kabinet Laniel. Diduga bahwa karena per- 
njataan ini sedikit2-nja 40 wakil2 
kabinet Laniel. 

Laurent Casanova dari Partai Ko 
munis Perantjis menjatakan dan me 
negaskan bahwa  Partainja menen- 
tang politik pemerintah Laniel dan 
selandjutnja Casanova mengatakan 
bahwa Partainja setudju diadakan 
perdebatan selekas2nja — mengenai 
soal Indochina. Atas nama anggau- 
ta2 Sosialis maka Christian Pincau 
menjatakan bahwa partainja tidak 

dapat memberikan suara pertjaja ke 
pada sesuatu pemerintahan jg men: 
djalankan politik jg tidak dapat se- 
nantiasa  disetudjui oleh Partainja. 
Terutama politik pemerintah jg di 
djalankan di Indochina sangat di 
tjela. 

Parlemen Perantjis mem 
berikan suara 
kepada Kabinet Laniel. 

Pada malam Dium'at Parlemen 
Perantiis memberikan suara per- 
tjajanja kepada pemerintah Laniel 
dalam soal Indotjina. Menurut 
Agence Francaise de Presse, sua- 
ra pertjaja kepada kabinet Laniel 
berdjiumlah 311 dan suara tidak 
pertjaja berdjumlah 262. Tetapi 
menurut United Press suara per- 
tiaja Parlemen itu banjaknia 304 
dan jang tidak pertiaja 268. Djadi 
dengan ini maka Parlemen telah 
memufakati usulnia Laniel. jaitu 
mergedakan perdebatan tentang 

pertjaja | 

URAS akan menentang politik 

Perdebatan dalam Parlemen Pe 
rantjis adalah sebentar sadja, 
sedangkan diduga. sebelumnja 
bahwa perdebatan mengenai soal 
Indotjina itu akan lama makan 
waktu. Pemerintah Laniel sendiri 
mengharapkan supaja perdebatan 
tsb.. tidak lama minta waktu. 
Laniel sendiri seperti djuga seba- 
gian terbesar dari pembitjara jg 
setelah .Laniel menjatakan “ pen 
dapatnja berbitjara singkat dan 

| dengan kejakinan. Diantara par- 
tai2. koalisi pemerintah hanja 
URAS sadja tidak memberikan 
suara pertjajanja jang sepenuhnja 
kepada politik kabinet Laniel. 

Dengan adanja suara pertjaja ini 
kepada politik pemerintah Lanie! 
maka Menteri Luar-Negeri Perantjis 

Bidaul, dapat dengan  setjara luas 
berbitjara dalam Konperensi Djere- 

wa, tentu sadja dengan rapat kerdja 
sama dengan pemerintah  Peranijis 
di Paris tanpa rakut2 lagi akan ada 
nja kesulitan2 baru dalam  Parte- 
men. 

Sebagai hasil dari pemilihan 1g di 

langsungkan pada tgl. 10 Nopember 
1946 maka  djumlah kursi dalam 

Parlemen Perantjis ialah 619. buah. 

Partai Komunis  mempunjai 182   Indotjina setjara mendalam pada 
enatu saat iang akan ditetapkan 
oleh pemerintahan Laniel. 

dan Tiongkok meluas dengan tjepat. 
Oleh Taiwan perkembangan ini sa- 
ngat dikuatirkan. 

3. Keogahan Djepang untuk meng 
ambil tanggung djawab seluruhnya 
atas pertahanan mereka. Gedjala ini 

oleh Taiwan dipandang kurang be- 
res. Mereka menundjukkan, bahwa 
Korea Selatan mempunjai 19 divisi, 
dan Taiwan jang perekonomiannya 
lemah sekali, berani memelihara 
606.000 orang serdadu. 

Jang paling ditakuti oleh Taiwan 
adalah pertumbuhan kaum progresif 
di Djepang. Taksiran2 dinas rahasia 

s8 

kursi, MRP' 155 kursi, SFIO- (Sosia- 

lis) 104 kursi dan. Partai2 lainnja 
kurang dari 100 kursi. (Antara). 

mereka mengatakan bahwa kini 
djutniah orang2 jang turut serta Je- 
ngan. sesuatu gerakan progresif ber- 
djumlah 200.000 - orang. Pendudu- 
Ka Amerika Serikat menurut me- 
reka adalah salah satu lantaran per- 
tumbuhan itu. 
Kalangan” Taiwan mengatakan, bah 

wa segala itu harus dibasmi di Djc- 
pang. Djepang harus dengan tjepat 

mempersendjatai diri. Mereka meng- 
inginkan supaja Pemerintah Djepang 
mengambil sikap jang tegas, dan me- 

nentang gerakan2 rakjat seraja ms- 
ngatakan bahwa ' Djepang dipihak 

8 

  

,Florence Nightingale' 

da peringatan -sematjam itu. Putus. 
“Didapat kabar dalam pada itu 

  
  

Gerakan ,Menfjurigakan” 
Biasaoja Pendahuluan Sera- 

Pasukan Ho? 
” Dienbienphu Menda- 

pat Lambang? Djasa Militer— Pendaftaran 
Serdadu2 Sukarela Untuk Indo-China 

Di London Meningkat 

DJURUBITJARA KOMAN DO Tentara Peranfjis mengumum 
kan di Hanoi, bahwa pada hari Kemis telah tampak gerakan2 
pasukan2 pihak Ho ,,jang mentju rigakan” 
pertahanan Perantiis di Dien Bien Phu. Geraan2 sematjam 

sebelum pihak Ho meluntjurkan se- 
rangan besar2-an baru. Diumumkan djuga oleh djurubitjara bah- 
w2 pihak Ho kini mempergiat tembakan2 dengan meriam dan 

disebelah Timur . dari 
itu 

Para penindjau di Hanoi semen- 

tara itu mengemukakan bahwa me 

nurut pendapat mereka  pertempu- 

ran sekitar Dien Bien Phu tak lama 

lagi akan memasuki “babak baru. 
Walaupun pihak Peranijis. setjara “ 

sistematis menggempur garis pc- 5 

ngiriman perbekalan dan kedudu- : 

kan2 artileri pihak Ho kini ada be 

berapa petundjuk bahwa djenderat 

Vo Nguyen Giap mendapat. sudah 

persediaan  mesiu dap balabantuan 2 
baru. Diduga bahwa pihak Ho seze ) 
ra. akan  meluntjurkan “ serangan 
umum lagi. 

  

Pendaftaran serdadu su- f 
karela meningkat di 
London. 3 

  

di London pada hari Kemis bah- 
wa dalam hari2 belakangan” ini 
djumlah orang2 Inggris, jang dng 
sukarela mentjatatkan diri men- 
djadi anggota Legiun Asing utk. 
dapat turut serta dalam perang 
di Indotjina, mendjadi berlipat 
empat. 

Par? penindjau dari kalangan 
asing di London memberi komen- -a 
tar bahwa sudah lebih dari 25 
tahun ini tak pernah terlihat pe- 
rasaan takdjub, jang meluap2, 
terhadap tentara Perantjis seperti 
dewasa ini. (Antara) 

    

« Gallard Teanaude teri- 
- Lambang djasa Mi- 
iter. 

Djururawat Genevieve de” 

Djururawat G€nevisve de Gal- 
lard Terraude, satu2-nja wanita 
jang masih tetap ada di Dien di 
Bien Phu, ,,Florence Nightingale” 2 
perbentengan Perantjis jg terke- " 
pung sama sekali tadi, menurut : 
teman2-nja jang ada di Hanoi " 
telah menerima lambang  djasa $ 
Peranti's ,,Salib Militer Berdaun 
Palem.” : 

  

Teman2 Genevisve tadi mem- 
peroleh keterangan tsb. dari se- 
orang djuruterbang Perantiis, jg 

  

berbitjara ' dengan dia melalui 
radio. Djururawat tadi sudah 5 
minggu lamanja terpentjil di Dien f 
Bien Phu, sedjak pesawat terbang 
helikopter jang akan mengungsi- 
kannja dihantjurkan oleh meriam 
meriam tentara Vietminh. Sedjak 
itu pula sehari-hari ia ' merawat 
ratusan serdadu Perantjis dan 
lain2-nja jang mendapat  luka2 
dan kini ada dirumah-sakit diba- 
wah tanah. Beberapa hari jl. 
G€nevieve telah menerima pula 
lambang djasa Legion d'Honneur. 

(Menurut teman2-nja tadi, Ge- 
nevieve menjampaikan : 1 pesanan 
melalui radio, untwk ibunja jang 2 ada di Paris, tetapi ia tak pernah 
mengobrol karena tidak punja 
waktu, (Antara) : 

Lagi lalu-lintas Hanoi- 
Haiphong tertutup. 

Pasukan2 Ho Chi Minh teiah 
menggulingkan sebuah kereta api 
dan merusak djalan raja antara Ha- 
noi dan Haiphong, tempat pendara 
tan alat2 sendjata dan perbekalan 
bagi pasukan2 Perantjis jg bertem- 
pur di Vietnam Utara. Demikian-' 
lah di umumkan oleh komando Pe 
rantjis di Hanoi Djum'at. 
Diumumkan seterusnja,. bahwa pa 

sukan2 Vietnam memusatkan  usa- 
ha2 mereka pada djalan perbekalan 
tadi pada djarak antara 8 dan 25 
mil sebelah timur Hanoi. 

epang? 
Amerika Serikat. 

Untuk menghalang2i pertumbuhan 
dagang dengan Tiongkok, seluruh 
Asia Tenggara harus terbuka untuk 
Djepang, demikian kalangan? Tai- 
wan itu, £ 
Mereka mengatakan bahwa hilans 

nja daratan Tiongkok bagi Blok Ba- 
rat membuktikan ketololan terbesar 
diabad ini. Djika djuga Djepang ter- 
lepas dari Blok Barat, ini berarti 
suatu kehilangan jang tidak terban- 
ding besarnja. 

Begitulah sangka kalangan2 
wan. (A.F). 

Tai-



Ba 

      

   
   

   

   
    
    
    

     

    

   

  

: AA     

Semarang, Tgl. Tjap post. 
TE "3 Ka , 1 sah UNDANGAN 

9 Dengan hormat, Na Pn 
: Kami hundjuk bertahu, atas kurnianja Tuhan Jang 
Maha Mulia bahwa pada. nanti tg. 9 Mei 1954 atau 7 Sie 
Gwee 2505 djatuh hari Minggu Pon kami hendak melang- 
sungkan perdjodohannja anak lelaki kami jang ke dua: 

THE TJAN HIEN 
TAN KIEM” HWA NI 

Anal perempuan dari tuan dan njonjah Tjan Soen Bing di 
emarang, AN PA aa an 3G La Kasi mengharap den sangat, atas Tuan2/Njonjah2 

dan Nona2 empunj an tuk turut  merajakan 

  

      

      

    
     

     
   

     
   

    

   

  

dan menjaksikan bertemi mempelai djam 10.30, 
dirumah Perbunnn uw Song Soe Kiok” — 

Kr. Saru No. 20 di $ 
Upatjara pernikahar 
Pringgading No. 13 

Kemudian atas 
sekalian Familie kami 
kegirangan kami sebe 
kasih. 1 # 

Perdjamuan se 

Geredja ,,Sing Ling Kauw Hwee” 
arang djam 11.00 siang. 
ungan Tuan2/Njonjah2 dan Nona2 

-  hargakan, dan dengan penuh 
menghaturkan banjak terima- 

ana Tg. 9 Mei djam 11.30 siang. 
(1. Kiongtjbiu dan Hormat, 

— Nj. THE KOEN LIONG 
Wotgandul No. 106 — Semarang 
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N.B. Saudara2 jang belum dapat surat undangan anggaplah 
| advertensi ini sebagai gantinja. , 
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“| sudah Terbit: 
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Penerbitan jang pertama di Indonesia. 5 
-ENEYCLOPAEDIE umum dalam bahasa Indonesia 

Tiga nama jang tjukup terkenal: 
si ADINEGORO, Prof. Mr. Dr. SUPOMO dan 

Mr MUHD. YAMIN. 

# 

BL An Pee in Aa Naba 4 Rp. 25.— 
4 Jang kulit Linen (Luxe) .......... Pengeanasatatanan a Rp. 40.— 

.| Ongkos —- 1046. Daftar buku sedia. Beli banjak dapat kor- 
— ting. Dapat beli di Toko-toko Buku ! : 

BULAN BINTANG” 

Dji. Hayam Wuruk 8, Djakarta. 
Ppererbat: 

  

Suatu 
kenjataan untuk 

PENGENDARA SEPEDA 
JANG BIDJAKSANA 

agar diingat... . 

Diseluruh dunia le- 
bih banjak orang 
berkendaraan me- 
makai ban Good- 

2 year dari pada lain 

  

merek, 

Tuan harus beli 
  

    

  

  
     

     

   

Sekarang tidaklah masuk diakal 

Tuan bahwa ban jang sangat 

memberikan kepuasan kepada 

kebanjakan orang adalah ban jang 

? 

  

DISTRIBUTIR2: 
BAN HONG LIONG & CO., "ae A3 

s LINDETEVES N.V. dan N.V, TRIMURTI. 
Selandjutnja Agen” diseluruh In donesia, 

Kabar Kota 

  
"nanti 

  

  

ha! 

  

Stadion Smg. Dib 
Overste Saragih Siapkan Rentjana— 
Stadion Akan Dapat Dipergunakan 

Pada Waktu Malam 
— (Oleh Wartawan Sendiri) 

RENTJANA PEMBANGUNAN Stadion Semarang terutama 
berdasarkan atas pengalaman jang dihadapi pada waktu kesebelasan 
Jugoslavia bermain di Semarang. Akkomodasi untuk publik terasa 

- Sangat kurang, hingga beberapa ratus penonton terpaksa tidak dapat 
masuk ke halaman Stadion karena padatnja penonton. Stadion Se- 
marang pada waktu itu terlalu ketjil, baik untuk jang berdiri mau- 
pun jang berduduk, demikian al. Overste Saragih dalam pertjakapan 

pembangunan lapangan Stadion. ) 
Ditegaskan selandjutnja, bahwa pembangunan tadi pertama-tama di 
titik beratkan kepada tempat penonton jang berdiri, jaitu dibagian 
Utara dan Selatan. Setelah pekerdjaan ini selesai, kemudian baru 

dengan wartawan kita mengenai 

tribune, 

Stadion akan diberi tembok jang 
| mengitari halaman Stadion, sedang- 
kan beaja kalau dikerdjakan oleh 

000,— tetapi kalau pekerdjaan tadi 
diserahkan kepada aannemer, beaja 
tadi akan berdjumlah Rp. 1.000.600. 
Tembok itu tingginja I.k..7 m., hing- 
ga dengan demikian orang tak da- 
pat melihat suatu pertandingan dari 
atas pohon2. Untuk membikin tem- 

bok jang tinggi ini diperlukan fun-' 
dament sedikitnja 2 meter. 

  

LAPORAN PALSU. 
Seorang bernama Dj. telah lapor ' 

kepada fihak jang berwadjib, bahwa 
ia pada Rebo siang j.l. di djl. Pan- 
danaran Smg. telah dibegal oleh 21 Penerangan pada waktu 
orang dengan sendjata pistol hingga | , malam. 
menderita kerugian uang tunai” Disamping merentjanakan pemba- 
Rp. 200.— jang baru diterima seba-, 
gai gadjihnja. Setelah diadakan pe-! 
ngusutan oleh jang berwadjib,  ter-! 
njata laporannja Dj. itu adalah pal- 
su. Menurut keterangan, uang Rp. | 
200,— itu telah digunakan oleh Dj. 
untuk isterinja jang muda, dar. 
mungkin karena'ia takut kepada iste-: 
ri jang pertama karena uangnja su: sa' main di Solo. 
dah habis, maka Dj. lalu mentjari ! 
alasan. Untuk sementara Dj. kini 
masih dalam tahanan. 33 

PEMBUKAAN COUPON : 
PRODEO ,,DAVOS” ca 

Penarikan undian coupon prodeo 

P3 

" SDavos” akan dilangsungkan dihaia- 
man Pasar Malam Semarang pada 

tgl. 9 Mei Minggu malam, 
djam 10 malam dengan disaksikan 
oleh fihak Kepolisian, Panitia P.Ni. 
dan pers. 

HASIL UDJIAN GURU AGA- 
MA SELURUH DJAWA 

TENGAH. 
Udjian guru Agama jg diselengga 

rakan oleh Kantor Pendidikan Aga- 
ma Propinsi Djawa Tengah dan di 
ikuti oleh tjalon2 guru Agama S.R. 

| dan Sek. Landjutan seluruh Djawa 
Tengah jg berdjumlah ada 2284 pe 
ngikut jg lulus ada 259 orang. Dun. 
perintjian S.R. 1859 pengikut luius 
155 orang sedang untuk Sek. Lan- 
djutan 425 pengikut lulus 104 
orang. Dengan demikian untuk ta- 

hun ini jg lulus hanja.1196. Di ban 
ding dengan tahun2 jg sudah2 ime- 
pundjukkan kemerosotannja. Karc- 
na jg sudah2 rata2 5096. Adapun 
sebab2nja hingga merosot ini tidak 
diketahui. 3 ' . 

APOTHEEK PETANG HARI. 
| Hari ini Apotheek BIMA di djl. 
Seteran dan RATHKAMP Pekdidjan 
19 dibuka hingga djam 20 00. 

1 Diantara tembok dan tempat pe: 

oleh tie, dimana antara tembok dan pe- 
fihak Ketentaraan ditaksir Rp: 200. 

. Dibangun 

nonton jang berdiri sebetulnja levih 
tepat kalau diberi suatu ijzerconstruc | 

nonton didalamnja dapat dibikin ka- 
mar2 untuk keperluan Olahraga. 
Tetapi hal ini akan menelan beaja 
jang lebih besar. Untuk dapat mem- 
pertinggi tempat antara tembok dan! 
tempat penonton diperlukan tanah2 
(grondverzet) untuk meratakan su- 
paja dapat diduduki oleh penonton. 
Niat memperbaiki keadaan .itu, de- 
mikian Overste Saragih, disebabkan 
karena “diseluruh Asia” adalah Sta- 
dion di Semarang” jang paling baik 
dengan rumput2nja jang terpilih. Di 
luaskannja Stadion ini berarti pula 
menambah tempat penonton I.k. 10. 
000 orang. 

ngunan tersebut, pula kini sudah di- 
usahakan, supaja Stadion Semarang 
dapat dipergunakan untuk pertan- 
dingan2 Olahraga pada waktu ma: 
lam. Hal demikian dianggap periu 
oleh  Overste Saragih, mengingat 
team Nasional kita baru2 ini tak 
dapat main di Semarang dan terpak- 

Untuk maksud tersebut, kini de- 
ngan perantaraannja REVIMY  se- 

     

  

  

Pabrik mobil Fiat-di Itaha telah dapat -membuat sebuah mobil dengan 
turbine gas, jang akun dipakai untuk- pertjobaan2 sadja. Mobil ini dapat 
berdjalat dengan ketjepatan sampai 250 Km se-djam, tetapi untuk se- 
mentara, waktu masih memakai bensin 2 kali sebanjak mobil biasa. Me- 
sinnja terdapat dibelakang dan mobil ini hanja mempunjai gas-pedaal 

uun rem-pedaal, dan tidak mempunjai koppeling. Mobil ini tidak akan 
didjual untuk umum. 

SOLO 
HASIL PEKAN OLAH RAGA 

SEKOLAH LANDJUTAN 
LUAR KOTA 

Pekan Olah Raga Sekolah Landju 

  

   
  

ONDERNEMING BAN- 
DJARHARDJO. 

Dari sumber jg boleh dipertjaja di 
dapa, kabar, bahwa  onderneminz | 
Bandjarhardjo (Kalasan) jg sebelurn | tan Luar Kota Surakarta ke IV, jg 
perang milik keluarga Dezentje xinij diadakan di Bojolali pada tgl. ! dan 
telah diserahkan kepada perseku-j 2 Mei baru2 ini di-ikuti oleh Kabu 
tuan dagang dan industrie ,,Kunto-j paten Bojolali, Klaten, Sukohardjo, 
dewo” jg berpusat di Klaten. Seoa- Wonogiri, Sragen dan Karanganyar. 
gai diketahui ,,Kuntodewo”  meru- Dalam nomor2 pingpong, sepakboia 
pakan suatu badan penampung te-| dan lempar, Klaten berhatsil meng- 
naga? bekas pedjoang jg tidak/atau gondol kedjuaraan No. 1, sedang da 
belum mempunjai kedudukan jg tc lam nomor2 badminton, volley, 02- 
tap. Dari Pemerintah Daerah isti- lakrandjang dan lontjat, Bojolali ber 

  

mewa Jogja kabarnja akan diterima 
bantuan uang sebanjak Rp 2.500. 
000.— untuk membangun gedung? 
jg rusak terbakar dan mengculti- 
veer penanaman  termbakau. Uang 
tsb adalah sebagian dari uang Rp 
15.000.000 jg oleh Pemerintah Pu-   dang diusahakan untuk mengguna- 

kan booglampen dengan reflex atau 
lampu Altrilex. Dalam hubungan 
ini, kini oleh REVIMY Djakarta se- 
dang  dirantjang/dipeladjari tjara2 
jang terbaik untuk memberi penera- 
ngan dilapangan Stadion Semarang 
dengan tiada merobah tiang2 pene- | 
rangan jang sudah ada. Penerangan 
jaug diperlukan ialah dengan ke- 
kuatan 70 — 75 KW dan Aniem ti- 
dak berdaja untuk memberi saluran 
listrik. Sekalipun demikian, tetapi 
Overste Saragih bersikap optimisiis 
dan kelak dapat dipastikan jang pe- 
nerangan tadi bukan merupakan soal 
“jang sulit! 
2 Perawatan Stadion. 
Mengenai perawatan Stadion 

ditegaskan, kalau musim kemarau 
nanti akan datang, sebulan sebe- 
lum itu, rumput2 dilapangan Sta- 
dion akan diberi rabuk, agar men 
dapat kekuatan untuk dapat me- 
nahan Ana dari hawa panas. 
Air jang dibutuhkan pada waktu 
ita mudah didapat, jaitu kalau 
setiap hari Djum'at' pemandian 
Kotapradja dibersihkan, maka 
airnja dapat dipergunakan untuk 
keperluan. dilapangan Stadion. 
Dengan djalan demikian maka 
rumput di Stadion dapat terpeliha 
ra baik. Semua ini dilakukan oleh 
Tentara kita dengan alat2nja jg 
sudah disediakan. Selandjutnja di 
tegaskan pula, bahwa Pabean 
waktu berselang 2 buah sumur te 
lah dibikin dibelakang gawang2. 
Maksud dari pada  pembikinan 
sumur2 ini, jalah kalau pada wak 
tu turun hudjan deras air tidak 
dapat mengalir sebagaimana mes- 
tinja, air tadi dapat ditapung ke 
dalam sumur dari saluran2 jang 
ada dibawah 'tanah. Dan kalau 
perlu dengan mesin pompa air, 
air tersebut dapat dibuwang di- 
luar halaman Stadion, agar lapa- 
ngan Stadion dapat dikeringkan. 

Bantulah usaha jang bak 
Pan 

Mengingas pada perkembangan 
Olahraga dewasa in', maka kira- 
nja pada tempatnja apabila kaum 
penguszha2 perusahaan diandjur- 
kan untuk memasang papan? re- 
klame di Stzd'on dengan tar'p2 
ing disediakan, Djalan ini akan 
membantu benjak dalam. usaha 
membaroun lapargan Stadion jang 
Tapat d'harnggakan oleh sesuatu 
nendzeduk d'dalam kota Semarang. 
Tetendiutnia untuk mer'ngankan 
heban2 pembangunan tadi, dibu- 
tuhkan pu'a pndjaman2 jang ke- 
lak akan dikembalikan dng tjara2 
jane direntianzkan. Hal ini pun 

| o2'ut mendapat bantuan sepenuh- 
n'a! Dem'kianlah perkembangan2 
untuk membangun Stad'on Sema- 
rang. 

Penonton jang menggang- 
" 

5 pilihan sesuatu pertandingan sepak 
bola umpamanja, seringkali terda- 
ngar suara2 jang tidak enak dide- 
ngarnja jang dapat  menjebabkan 
suasana mendjadi panas. Malah sc- 
ringkali wasit atau pembantunja men 
dapat edjekan2 jang tidak pada tem- 
patnja. Mengenai soal tersebut di- 

atas, kini oleh fihaknja PSIS akan di 

usahakan tindakan2 seperlunja un- 
tuk menginsjafkan - para penorion 
jang berbuat demikian. Apabila per- 
ingatan2 tadi nantinja diabaikan, 
pasti penonton jang mengganggu itu 
achirnja  hanja dapat  menjaksikan 
sesuatu pertandingan diluar Stadien! 

Patut tindakan ini dihargai dan pa- 
ra penonton diandjurkan pula untuk 
membantu usaha2 PSIS dalam lapa- 
ngan tersebut. 

5 RALAT. 
Mengenai gambar tjatur jang ter- 

muat dalam ruang Tjatur Indonesia 
terdapat kesalahan. Gambar jaug 
Hitam sebenarnja Putih, “dan jang 
tergambar Putih sebenarnja Hitam. 

Dengan ini kekeliruan  dibetulkan, 
dan harap para peminat mengetahui 
adanja. 

   

Tanggal'7 s/d 9 Mei 1954. 

sat diberikan kepada Pemeriniah 
Daerah Istimewa Jogja untuk pena, 
naman tembakau didaerah Jogja. | 
Bandjarhardjo jg luasnja -. 40) 
H.A. terutama akan ditanami dgn. ! 
tembakau Virginia. 

|SALATISA 
  t 

PAMERAN S.K.P, 
Dengan mendapat perhatian be-, 

sar dari para undangan dan orang! 
tua murid “pada tgl. 2 Mei jl. di | 
S.K.P. (Sekolah Kepandaian Puteri) ' 
di Salatiga telah diadakan pameran 
hatsil pekerdjaan tangan murid2 
S.K.P. Dalam kata pembukaannja 
kepala sekolah nonah Tjoa. Etty, un ' 
tara lainfmenerangkan bahwa perte 
muan infi-dimaksudkan untuk mem 
perkenalan  S.K.P. pada chalajak ' 
ramai dari dekat. Diharapkan agar 
para tamu suka membuka dompsi-' 
nja untuk membeli barang2 bikinan 
murid2 .itu sebagai kenang?an. Se- 
telah diadakan “pidato sambutan 
oleh Bapak Wali-Kota Salatiga dan 
Inspektur S. Pasaribu dari Djawatan 
Pengadjaran Propinsi, kemudian di 
adakan ,.mode-show” jg dilakukan 
oleh murid2 S.K.P. sendiri dari pa- 
kadian sehari-hari jg mereka bixia 
sendiri. Kemudian tamu dipersilan- 
kan masuk dalam ruangan pameran 
ig teratur dengan rapi. 

     

  

32 DJEMBATAN AKAN 
DIPERBAIKI. 

Diperoleh keterangan, bahwa oieh 
jang berwadjib di Djawa Tengah ki- 
ni telah direntjanakan beaja sebesar 
Rp. 2.833.000,— untuk memperbsi- 
ki 32 djembatan di Djawa Tengah. 
Menurut perintjian rentjana 'itu me- 
liputi perbaikan2 djembatan jang ru- 
sak berat didaerah Karesidenan Se- 
marang 6 buah, Kares. Pati 6 buah, 
Kares. Pekalongan 5 buah, Kares. 
Banjumas 5 buah, Kares, Kedu 8 

2 buah. 

PESANGGRAHAN P. T. T. 
Dari fihak jang mengetahui diper- 

oleh keterangan, bahwa  Djawatan 
P.T.T. Djawa Tengah kini sedang 
membangun sebuah pesanggrahan 
untuk pegawainja di Tawangmangu. 

'ang diharapkan akan selesai pada 
achir bulan Djuli jad. Biaja untuk 
pembangunan itu sebesar “kira-kira 
Rp. 90.000,—, sedangkan untuk par- 
lengkapannja kira2 Rp. 
Kabarnja biaja itu didapat dari P.T. 
IT. Pusat jang dalam tahun 1954 me- 
ngeluarkan uang sedjumlah Lk. 1,8 

teraan dan sosial bagi para pega- 
wainja diseluruh Indonesia jg. ber- 
djumlah kira2 20.000 orang. 

HASIL KONPERENSI SBII 
Dalam konperensinja SBII (Sare- 

kat Buruh Islam Indonesia) Djawa 
Tengah jg dilangsungkan di Sema- 
rang tgl. 1 dan 2-5 jl., antara Jain 
telah mengambil sebuah resolusi ig 
disampaikan kepada Pemerintah Pu 
sat. Resolusi tsb berisi tuntutan, 
agar supaja jg berwadjib segera ber 
usaha untuk mengadakan persedia- 

Lan benang tenun untuk dibagikan 
kepada pengusaha?  pertenunan “di 
Djawa Tengah, terutama didaerah 
Tegal, Pekalongan dan Solo jg ter- 
paksa memperhentikan usahanja ka 
rena tidak ada bahan jg dapa di 
kerdjakan. Dan dengan demikian ri 
buan buruh mengalami akibatnya. 
Disamping itu djuga berisi tuntutan 
agar supaja Pemerintah  memberi- 
kan bantuan materie “kepada para 
buruh jg mendjadi korban tsb. Kon 
perensi pun telah mengambil kepu- 
tusan membentuk formatir jg terdi- 
ri'4 orang untuk membaharui susu- 
nan pengurus SBII Djawa Tengah. 
Konperensi tsb dihadiri oleh utu- 
San2 dari 30 komissariat2 daerah 
dan wakil2 kring, djuga Mr. Yusut 
Wibisono dan S. Narto dari Pengu- 
rus Besar SBII.   

an. terinubrtsenisee 2 

buah dan didaerah Karesidenan Soto 

15.000, —. | 

|uta rupiah untuk usaha? kesedjah- | 

hatsil menggondol - kedjuaraan No. 

1. Dalam nomor lari, Sragen keluar 
sebagai djuara pertama. Meskipun 
djumlah kedjuaraan nomor2 jg di 
tjapai oleh Klaten dan Bojolali ver 
samaan, tetapi karena djumlah ui- 

lainja Bojolali kalah, maka jg kc- 
luar sebagai djuara daerah adalah 
Klaten. 

Perlu diterangkan, bahwa hadiali2 
jg disediakan berupa 27 buah piala. 
medalies, surat2 idjazah dan va- 
rang2 keperluan olah-raga jg seba: ! 
gian besar adalah sumbangan Jari 
Bupati Bojolali. 

BOJOLALI 
SMP ,,TERUNA” AKAN 

BERDIRI. 
15 Orang guru2 Sekolah Landju- 

tan Tingkat Pertama di Bojolali jg 
terdiri dari guru2 SMP Negeri dan 
SGB Negeri I dan II dalam perte- 
muannja baru2- ini telah. berhasil 
membentuk Panitya Pendiri/Pernye- 
lenggara SMP Partikulir sebuah lagi 
dikota Bojolali, diketuai oleh Supar: 
lan DS dan SGB - Negeri I. SMP 

  

''Partikulir jg akan didirikan itu akan 
diberi nama SMP ,,Teruna” dap di 
buka mulai tahun peladjaran j.a.d, 
Dengan akan dibukanja- SMP. ,,Te- 
runa” itu, dalam kota Bojolali akar: 
terdapat 4 buah sekolah Negeri Jan 
6 buah sekolah Partikulir. 

PATI 
GEDUNG NASIONAL, 

Bertepatan dengan Hari Kebargu 
nan Nasional tgl. 20-5 j.a.d. di Puti 
akan dimulai pengumpulan uang 10 

  

lajah kabupaten untuk pendirian se 
buah gedung nasional jg direntjana- 
kan dengan biaja Rp 500.000,—. 
Menurut tjatatah penduduk daerah 
tsb besar ketjil tertjatat 570.000 
djiwa sehingga dengan demikian pe 
ngumpulan akan berlangsung bcbe- 
rapa kali. 

KEKEKKKAKKKA KAN ERA 

HARGA MAS. 

Semarang, 7 Mei: | 
24 karat: djual ...... Rp. 39,— 

beli ...... Rp. 38,60 
22 karat: djual....... Rp. 36,— 

beli ...... Rp. 34,50 
£.$ 

Ina EA AA Na 

  

SIARAN .R.R.I. TRITUNGGAL. 

Semarang, 9 Mei 1954: 
Djam.07.25 Disco Varia: 08.10 

Peladjaran Beksan: 09.00 Gema Ang 
kasa, 09,30 Tri Irama: 09.45 Meng- 
hias pagi: 10.15 Buluh Perindu: 
10.30 Lagu2 Tionghoa: 11.00 Orkes 
Guy Lombardo: 11.15 Ujon2 siang: 
12.00 Orkes Studio Bandung: 13.15 
Beniamino Gigli, 13.40 Hiburan si- 
ang: 17.05 Taman Kepanduan, 17.45 
Buah tjiptaan Ismail Mz.: 18.00 Tjan 
dra Buana: 18.10 Tjahaja Kemaia: 
19.30 Peladjaran njanji: 19.15 Lem- 
baran Budaja, 20.05 Podjok Studio: 
Langen Gedog, 22.15 Langen Gedog 
(landjutan): 23.30 Tutup. 

Surakarta, 9 Mei 1954: 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

Suara bersama: 08.30 Taman Indrija: 
09.00 Rempah2 Akad pagi: 09.15 
Rajuan pagi, 10.15 Lagu2 Maluku: 
10.45 Lagu2 Waltz: 11.00 Wajang 
Madyo, 13.45 Dari Wanita untuk 
Wanita, 17.05 Ruangan Pemuda Pe- 
mudi: 17.45 Rudhy dengan Guitar- 
nja, 18.05 Permainan “piano: 18.15 
Mimbar Kesehatan, 18.30 Njartiian 
sutjis 19.15 Lagu2 Sumatra: 20,15 
Siteran njamleng: 20.45 Pendidikan 
Rochani: 21.20  Siteran njamleng 
(landjutan), 22.15 Bisikan malam: 
23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 9 Mei 1954: 
Djam 07.15 Hidangan pagi: 07.30 

Dari ruangan Discotheek kita: 08.15   Missa Sutji: 09.15 Ratna berlagu, 

sen dari tiap2 penduduk dalam wi-' 
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| 

| 

| 
| 

| 

GANPAT — SAROJINI 

Son of Aladdin” 
(Anakifa ALADDIN) 

(13 tahun). 

  

09.30 Fragment Wajang Orang: 10.15 
Musik riang: 10.30 Panggung gem- | 
biras 13.10 Minggu gembira: 13.40 
Lagu2 Tapian Na Uli: 14.15 Padu- 
an suara: 17.00 Taman Putra: 17.40 
Hidangan pelbagai Orkes: 17.55 Men 
djelang Buka Puasa: 18.10 Dwi sua- 

Fi India took huh in 'Voraj 19.15 Djawaban surat2: 19.40 
Kendil k ag aan dengan IP Njanjian Seriosa: 20.05 Keliling Nu: AAN an “RA: | santara, 21.30" Krontjong malam: 

2210 Sandiwara Radio: 22.45 Orkes 
| | | Albert, 23.00 Tutup. 

dim. 

  

    

(Oleh : 

buah-buahan dll). 

Guna melantjarkan djalannja usa- 
ha2 itu akan dilakukan pemberanta 

san hama dan penjakit2 tanaman 
setjara besar?an,. pendjagaan tanah 
larut, mekanisasi, memperluas pen: 
didikan dan menambah tenaga2 afi- 

li. Menurut sdr. Hasmo, rentjana S 

tahun itu 'pasti akan berhasil, apa- 
bila tidak ada halangan jg tidak da 
pat dikuasai,” misalnja gangguan 
alam dan musim. Dan djuga bila- 
mana ada bantuan setjukupnja Jari 

instansi2 dan seluruh  masjarakat, 
ada koordinasi baik antara semua 
Djawatan jg mempunjai tudjuan sz 
ma, disamping ada alat2 dan biaj: 
tjukup. 

Perbandingan hasil2. 

Apabila rentjana S-tahun tadi 
berhasil, maka menurut perhitu- 
ngan Djawa Tengah dalam tahun 
1959 akan dapat menghasilkan 
padi sawah 3.027.407 ton, padi 
gogo 90.904 ton, djagung 614.728: 
ton, ketela pohong 2.594.800 ton, 
ketela rambat 475.650 ton, ka- 
tiang tanah 64.235 ton dan ketela 
86.380 ton. Hasil2 produksi itu 
selama tahun 1953 telah tertjatat 
sbb.: padi sawah 2.596.159 ton, 
padi gogo 58.332 ton, djagung 
349.957 ton, ketela pohong 
2.393.322 ton, ketela rambat 
379.635 ton, katiang tarah 
48.001 ton dan kedele 62.512 
ton. 

Diterangkap ' selandjutnja, bahwa 
untuk mentjapai produksi tadi d 
sertai dengan usaha? memperhebat 
Balai2 Penjelidikan (Proef station) 
memperbanjak persediaan dan pe- 

makaian bibit2 unggul, terutama ta 
naman padi Bengawan, memperba- 
njak dan mengutamakan pupuk? js 

telah diakui hasilnja, ” dan setalu 
mempertinggi tehnik pertanian. D' 

samping itu memperbanjak tenaga? 
ahli. Untuk itu selain lebih mempci 

banjak melatih Pemimpin BPML2. 
Mantri Tani, #djuga “ memperbanjas 
tenaga2 Guru Sekolah2' “Pertaniar 
Menengah dan Atas “dan dari € 
buah Sekolah jg ada d# Indonesia i 
diantaranja berada di Jogia, dan Se 
kolah Usaha Tani di Tegalgondc 
Solo. 

Rabuk Z.A. diuszhakan 
didalam negeri : 

Untuk melengkapi rentjana 5 1h 
tsb Kementerian- Pertanian membu- 
ka pabrik rabuk Z.A. di Asahan, sc 
hingga dengan demikian tidak meng 
gantungkan lagi dengan dunia luar. 
Sementara itu tidak lama lagi akan 
dibuka pabrik phosfaat di Tjirebon. 
Demikian a.l. Hasmosuwignjo. 

Rentjana Lima 
Djwt. Pertanian Rakjat 
Untuk Seluruh!Indonesia Biajanja Lk. 
1,2 Miljard Rupiah —Rabuk Z.A. Di- 
bikin Dalam Negeri— Keterangan Has- 

mosuwignjo 
Wartawan Kita) 

  

Tahun 

UNTUK PELAKSANAAN rentjana 5 tahun jg akan dimulai 
dari tahun 1955 s/d 1959 Djawatan Pertanian Rakjat diseluruh 
Indonesia usahanja dipusatkan untuk menambah produksi bahan 
makanan dan meninggikan taraf hidup rakjat. Untuk keperluan 
itu diperlukan biaja kira-kira 1,2 milyard rupiah. Demikian 
keterangan sdr. Hasmosuwignjo, Kepala Djawatan Pertanian Rak- 
jat Prop. Djawa Tengah kepada pers, jang belum dapat mendje- 
laskan, berapa biaja jang diperlu kan untuk . Djawa Tengah. 
antara rentjana itu jg terpenting mengenai usaha2 menambah ha- 
sil bahan makanan jang berpusat pada 7 matjam tanaman, 
padi sawah, padi gogo, djagung, ketela pohon, ketela rambat, ka- 
tjang tanah dan kedele. Disamping itu diusahakan pula memper- 
juas tanaman perdagangan, perkebunan 

al. 

bi 

jalah 

rakjat (kebun sajuran, 

Konperen si Par- 

tai Adat Rakjat 
KONPERENSI ,,Partai Adat 

Rakjat” jang berlangsung di Bu- 
kittinggi pada tgl. 1, 2 dan 3 Mei 
jang lalu telah menghasilkan tiga 
putusan penting, jaitu pertama 
mendesak kepada Pemerintah su- 
paja melaksanakan P.P. No. 1 
tahun 1954 dengan meng-aktiveer 
kembali Dewan2 Marga dan De- 
wan2 Negeri, kedua menjusun 
,manifest . Perdjuangan Kaum - 
Adat” dan ketiga menjetud'ui ke- 
bidjaksanaan — Pengurus — Besar 
»Partai Adat Rakijat.” 

Dalam konperenst. tsb Ketua 
Umum Partai Adat Rakjat Dt. Ba- 
gindo Basa Nan Kuning berpedato 
antara lain menggambarkan 

Belanda jg tidak suka mengembali- 
kan Irian Barat kepada Indonesia 
dan adanja pemberontakan? 1g di 
ongkosi oleh kaum modal Beland: 

sebagai tikamap dari luar oleh. bc- 
kas musuh kita, sedangkan musang 

menangkapi dari dalam.. Selandjut- 

nja pembitjara mengandjurkan utk. 
mempererat “persatuan dengan men 
bersihkan suku2 dan kampung? xi- 

ta dari-ratjun?2 jg membahajakan. 

sikap 

  

Dr. Hasan Basri Saanip gelar Di, 
Tan Pariaman, Ketua Dewan Poli- 
tik partai tsb membentangkan sua- 
sana-luar dan dalam negeri jg Gi 

hadapi oleh negara kita dam achir- 
nja memberi kesimpulan, supaja ki 
ta membina dan memegang teguh 
adat-istiadatekita jg “baik. Kedua 

Sjarat ketabahan dan kedjudjuraa 
sebagai pemimpin harus dipegang 
teguh dan supaja didalam mengha 
dapi pemilihan umum jg akan da- 
tang ini kita memegang teguh per- 
satuan kita berdasarkan  adat-istia- 
dat kita. Demikian berita jg disam- 
paikan kepada ,,Antara”. 

LULUS UDJIAN SEMESTER 
AKADEMI HUKUM MILITER 

Menurut pengumuman Sekre- 
tariat Akademi Hukum Militer, 
telah lulus udjian Semester kedua 
Akademi Hukum Militer, Suhar- 
so, Sjamsulbahar Gelar Rangka- 
Jo Bungsu, “Harry  Suwondo,   Agust Marpaung, Sukotriwarno 
dan Sabarudin Sjamsudin. 

  

   
   
"TJATUR 
NDONESIA 

menarik perhatian kami jalah: 
main 

pemegang rekord 

serangannja. Orang kuat di 
gal sendiri. Selain ketua panitya 
an, djuga harus pergi ke kubur 
mertuanja. 

# Partai M, Salehtajib melawan 

pi ada tanda2 jg menundjukkan le- 
bih baik bagi Ang Tjin Sing, sung- 

y |guh ruwet djadinja. Sebab keduania 
mendapat nilai 254. Baiknja' antara 
kedua pemain ini diadu Ii nh 
atau diteruskan partainja. 

ronde pertama sudah kalah (mesti- 
nja tidak) melawan B. Hutagalung 
dari . Djakarta, menjebabkan tidak 
masuk ke finale. Mungkin dia berzi 
sat€-kambingnja, daripada mengein- 
tengkan "Hutagalung. Atau satk- 

kambing Djakarta lain bumbunya 

  

    
hitam dalam keadaan menang.   

DALAM PERTANDINGAN 

main jang terkuat dan achirnja 6 
ini sudah 5070 kemenangan mo 

Ang Tjin Sing jg diputus premis, ta: 

“ Cholis. dari Semarang dalam 

No. 9 ,,Djatuh Lumpuh” 
(Kombinasi) 

Hitam djalan dulu dan tundjukkan hingga 8 (delapan) zet sehingga 

Djawaban ditunggu selambat-lambatnja tanggal 17 Mei 1954 dengan 
diberi tanda ,,tjatur” pada sampul surat. 

Serba-Serbi 
Per'jaturan 

Tegal 
»Pertjasi” baru2 ini di Tegal jx 

Djakarta keluar dengan 13 pe- 
pemain dapat masuk ke finale, 

ril bagi Djakarta. Kota Solo, 
g p minat2 ,,Suara Merdeka”, tjuma diwakili oleh seorang jalah Hadji Rachmat. Bi arpun satu orangnja, tapi djitu 

Tegal, jalah Hoo Bian Ing dari Te- 
jang mengurus matjam2 keperlu- 
waktu itu karena baru kematian 

dengan sate Semarang. 
# Bachtiar Arovah dari Bandjar- 

masin waktu bermain menghadapi 

B. Hutagalung dari Djakarta, pipa- 
nja tidak lepas dari mulutnia. Apa- 

kah ini djimat atau suatu usaha utx. 
mendjernihkan pikiran? 

# Darmadi dari Semarang dengan 
kawan2nja' dua hari tidak mandi. 
Hotelnja baik," air di kamar mandi 
djuga. djernih semula, tapi menda- 

dak mendjadi kotor penuh air sa- 
bun dan kutu rambut karena seri- 
brononja tamu2 lain jg mentjem- 
plung di bak seperti dirumahnya 
Sendiri ia, 

Orang jang djatuh-bangun 

masih Jumajap dari orang 

jang djatuh-lumpuh, Sebab 

djatuh-lumpuh itu sudah 

tidak dapat berdiri lagi. 

Memang. banjak - sebab 

orang mendjadi djatah- 

lumpuh. Kita hanja dapat 

berkata: kasihan. « Sebab 

Orang jang djatuh-lampuh, 
lebih susah, lebih mende- 
rita daripada orang jarg 
seketika djatuh-mati. 
Kombinasi sebelah me- 
nundjukkap kesusahan ra- 
dja putih jang terdjatuh 
dari singgasana. 

        

      

  

Dompet Merapi 

    

    

    

  
    

         

     
    

            

  

         

  

      

    
        

    

       
       

         

         

            

            

     

  

     
     

    
    
    
    

  

Djumlah derrmna tgi. 29-4-1954 jang di- 

  

Ter LIA Lkouare Meroeka" Un DAA Aki Rp: 169.717,86 
Penerimaan baru . 
Pendjaga dan Guru2 S.R, H'/IV da- 

jam Wilajah P.S. Pati HI. Fati ...... Rp 210,— 
S.B. Kesehatap Tjabang Semarang ... 188,65 
P.G.R.I. Tjabang Pamotan di Lasem 64,75 463,40 

Djumlah : Rp: 170.181,36     Semarang, 7-5-1954, 
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HH 
“2 Ban salamander (sel 

- “Ybhs. Djawa) memperlihatkan ha- 
j jang sangat memuaskan. Se- 

     

    

" bagian k R3 : 
| dengan hasil lumajan, teta 

ai! 

ambilnja kupingnja, dan ia per 
erumah sakit supaja kuping itu 
ahit pada tempat aslinja. Semula 
idak begitu mendongkol, karena 

... #buh lagi sebagai biasa. Tetapi se- 
“ah didjahit, dokter mengatakan Awa kemungkinan besar kupingujs 

pak bisa beres seperti tadinja. 

- Barulah timbul marahnja. Ia “bcr- 
mpah2 akan membalas Orang jg | #njerang dia, dengan menggigit dju 

| kupingnja sampai putus. Ia ber. ta: ,,Si kurang-adjar ita telah meng 
o angkan kans saja untuk 'mengal 

# romance, Saja 
"Kla kaum wanita!” 

de plan & 1.x 

  

     

emindahan Dan 

BEBERAPA WAKTU JG. 

uda m ala 35 

idak lebih dan tidak 
egindjal jang baik. Organ 

». terus (manusia 

dengan 
kedokteran. 

Meskipun transplantasi gegin- 
al jang dilakukan atas pemuda 
erantjis berhasil, dan gegjndjal- 
a jang baru itu pada hari-hari 
erfama dengan lumajan melaku- 

erdjaann 

  

   

    

    

     

   

2 jang bersangkutan sak 
empunjai umur jan ndj 

ikan tetapi Homtok2 hu menua 
jukkan bahwa usaha transplan- 

1 itu ada memperlih: s 
udut jang menggemb 
4 Dipelbagai rumah2 sakiy besar di 

| pgeri2 Eropa dan di Amerika orang 
| #dang .menijari tjara2 jg Sempurna 

— ntuk memungkinkan transplantasi 
Nana penting dari- tubuh: manusia. 
“segindjal nampaknja merupakan 

| Igan ig dipilih oleh 
hagai 

    

   

   

  

para dokter 
bagian jg pertama-tama ha 

ag diselidiki berhubung dengan ke 
mungkinan transplantasi itu. Organ? 

“Xin seperti perut, hati, djantung, 
kru mempunjai djaringan2 jg 
( ningewikkeld” jg belum mem: 

pe- 
rla     

   

pakan para "dokter untuk” menga 
hkan perhatian -kedjurasan tu 

seskipun dalam prinsip” dan menu- 
Yet teori semua anggotaZ dan or. 
an2 tubuh manusia dapat “diganti, 
jika' beberapa  sjarat2  dipenuha 
Mengetahui sjarat2 itulah jg penting 
an belum ditemukan. , 

' j ling gampang. 
, Sementara itu Sa atu usaha 
Jeusplantasi jang sudah" lama di 

Pk Okar “dar ena TAA AN NAGA Yati tubuh Te SEK 
#| baik ialah” transplantasi kuli 

“pgi didunia kedokteran, - bahwa 
" fuatu luka besar sering2 ditutup 
icngan kulit dari bagian2 lain di' 
zjibuh manusia, agar proses pe- la ndjing.     Ajembuhan dipertjepat. Transfusi 
Harahpun merupakan suatu seci 
ang menarik jang telah banjak 
menjelamatkan djiwa manusia. 
4 Didalam penjelidikan jang di- 
dakukan oleh para ahli? i ampil 

  

emuka satu hal" jang ea 

     

  

x 

  

   

cmengira bahwa kupingnja akan: 

KR 

tidak laku Iagi - 

  

# 

Jang Paling 
ran terpusat pada suatu kedjadian di Perantjis Operasi jan 

ng: £€ gindjalnja jang rusak 

atu dari gegindjalnja agar anaknja 
Ya transplantasi itu, jakoi' mepocanfikag Oa x 

ig baru merupakan Sea Nata 

|rapa hasil2 jang telah diperoleh 
ilmu pengetahuan 
transplantasi  organ2 ' manusia 
memberi tanda2 akan benarnja 

Jnja para dokter masih menaruh 
pandangan 

1 

Transplantasi kulit pa- | 

lit. 
Adalah suatu hal jang tidak asing! 

     ke
bo
n 

p Akan 

PIHAK JG. PR 

kita. bahwa mereka akan tetap 

piicht”, Adapan ja” mendja 

  

  
bunji sbb.: 

    

juh2  mentjerminkan 
ada di masjarakat dengan Dewar 

kepada Dewan Perwakilan Rakjai 
tersebut. $ 

2. Sedapat mungkin dengan ke- 
kuatan jang ada, semua "lapangar 
Pemerintahan dan “tjabang2 kehidu- 

|pan masjarakat, diperbaharui (d 
moderniseer) jang mengandung dar 
menudju kepada perbaikan. 

3. Menghapuskan adat-adat istia- 
dat lapuk dan/atau tjara-tjaranja jg. 
njata-njata merintangi dan meng- 
-hambat perkembangan kemadjuap 
.masjarakat dan kepribadian manu: 
Sia. 

4. Semua 
ichlas, 

  
itu akan didjalankan 

dengan senantiasa semufakat 
BA ra 

   
serbang ini adaloh dibuat untuk Pekan Raya Ek i he 8 akan diadakan di Djakarta dari tan nytanbasanga ktober jad, ditempat jang sama dimana duli 

, telah diadakan. 

Transplantasi Organ? 
ital Ditubuh Manusia 

ggal 17 Agustus sampai 3 
t Pekan Raya Internasional 

Penanaman Kulit 
Gampang 

LALU perhatian dunia kedokto- 
1 a seoran g 

g djarang2 sekali Abe kkn. 
Giganti oleh 

rasal dari ibunja jang baik itu be 

2 manusia jang 
suatu lapangan jang chusus di 

(binatang2 “jang mempunjai tin 
Ikat rendah itu berlaku aula butar 
machluk2 dari tingkatan jg lebih 
unggi, termasuk manusia. Bebe- 

teori tsb., meskipun pada umum- 

dai jang skeptis terhadap 
teori itu. . 

Eksperimen seorang 
: ahli Russia, 6 

Tetapi meskipun demikian pe- | 
njelidikan mengenai kemungki- 
nan2 transplantasi dilakukan dng | 
Ta “dipelbagai rumah2 sakit | 

T boratoriim negeri2 besar. 
Pertjobaan2 itu' terutama dilaku- 

|kan atas binatang2. Seorang ahli 
'Rusia sedjak tahun 1928 “terus 
mengadakan pertiobaan  dilapa- 

menarik 
mindahkan djantung dari satu 
kodok ke lain kodok atau dari 
ikan ke ikan jang lainnja. Setelah 
beberapa kali mengalami kevaga- 
lan achirnja ia berhasil — dalam 
usaha memberikan dua djantung 
kepada Ma Pn sedangkan 
watak dan sifat kodok 
tidak berobah. 

Dua matjam transplantasi. 
Para ahli mengetahui dua matjam 

transplantasi jakni: 
tasi dan -autotrabsplantasi. Dalam 

bomotransplantasi sepotong  djari- 
ngan diambil dari tubuh se-ekor. bi- 
natang dan dipindahkan ketubuh se 
rekor jg Jain dari djenis jg sama. Da 
|lam autotransplantasi djaringan dari 
suatu bagian tubuh dipindahkan xe- 

   

  

  

itupun 

4: Homotransplanitasi . ig dilakukan 
| dengan “gegindjal tidak pernah ber- 

| hasil, akan tetapi gegindjal itu dgn. 
basil ig baik telat pindahkan keba- 

"gian lain dari tubuh jg sama se-eko1 
| Dalam  autotransplantasi 
Ini, gegindjal itu biasanja dipantjang 
Ikan dileher, kadang2 djuga di bagi- 

Jan perutnja. 

rupakan suatu persoalan, sebab ada 
lah sangat: sulitnja untuk menegak- 

lisa c Pe Sa djari- kan hidupnja organ itu selama leoih 
pisangkak Mn an Lada, dari Timabelas, menit, - Persamaan ngan2 organ tubuh jang hendak | Sari 4 : 

at maki iit. “mula 1 liaringan2 dari organ2 jg hendak xigantikan, semakin sulit la dipindulik akan mina na 
'penglaksanaan transplantasi. Dja-| “'Pindanxan, Gari pihak Pi up 

   jari- 
dan 

di 

Benang kulit merupakan 
ngan jang paling sederhana 
itu sebab usaha: transplantas 

itu dapat dilaksa 

7     

    

   

  

pi djika 
.menghadapi organ2 'lain, seperti 

"hati, perut dan peparu, maka tak 
  #mungkinlah transplantasi itu di 

g akukan menurut pengetahuan 
"manusia sekarang. “ 

  

£ Sementara itu transplantasi 
kaki, ekor bahkan djantung jang 

ilakukan terhadap suatu  djenis 
(seliro  — 

“perti sudah diketahui binatang2 
#itu jang mempunjai tingkatan bio- 
Soci jang terendah, ada mempus 
Shjai kemampuan untuk menggan- 
itikan anggauta2 badan jg patah, | 
seperti misalnja ekor, bahkan 

Adiuga kakinja jang sudah putus , 

  

bisa tumbuh lagi. ' Berdasarkan 

kenjataan ini maka oleh beberapa 

orang ahli pengetahuan telah di 
susun suatu teori jg mengatakan 
bahwa hukum jang berlaku buat 

maupun “ dari jg menerima 
sungguh2 terdjamin. Semakin besar 
persamaan ini, semakin besar pula 
hasil jg: diperolehnja.    

  

, | Djika sebuah organ jg dilihat se-   perti gegindjal misalnja dipindahkan 
' ketubuh orang lain, maka harus di 
“Usahakan supaja sambungan  djari- 

ngan2 jg bersangkutan tjotjok satu 
sama jg lainnja. : 

Persamaan ini harus pula di- 
“djamin dalam hal transfusi darah. | 

Ci “IS bisa ' “Tidak sembarangan orang isa 
menerima darah jang mempunyai 
susunan jang berlainan dari pada 
jang mengalir dalam  tubuhnja 
sendiri. Djika persesuaian dalam 

min, maka  persesuaian 
transplantasi organ2 tubuh harus 
lebih terdjamin, harus sempurna. 
Sedemikian djauhnja  kesempur- 
Daan itu belum tertjapai. 

sabar sedikit, sebelum gegindjal- 
nja atau hatinja jang sakit tanpa 
menimbulkan banjak risiko dapat   

    

Pertahankan Swapradja 
(Beritawan Sendiri) sa 
 KEMBALINJA Swapradja Surakarta teruta- 

| ma kalangan Kasunanan Surakarta menjatakan kepada . 

a | statement, dari S.P. Susuhunan jg pernah disan un “kepada 
5 | Kimerintah Pusat pada tg. 18 bjum 1950 jl. jg antara lain ber- 
Uu « & s P1 CI IE $ 

1, Susunan penjelenggaraan Swa- 
'jpradja nanti, pasti disesuaikan  de- 
ngan kehendak zaman, berdasarkan 

fazas2 demokrasi a.l. membentuk De- 
| wan Perwakilan Rakjat jang” sung-- 

aliran2 jang | 

Pemerintah jang bertanggungdjawat | 

un 

Na 

i Pihak Jg Tetap! 

epada wartawan 
mempertahankan Swaprdja Sura- 

  

5 en gewe 
tu jalah $ 

- 

    dengan Pemerintah R.I. 
doman pada kedjudjuran. 

5. Pada masa pembangunan ini ki- 
ta semua sangat membutuhkan at pyar 

      
   h- Pantjasila. KA 

' 6. Pembekuan/penghapusan Swa. 
pradja adalah memperkosa kedudu- | 
kannja, sebab:. 2 La 

a) masih terdjamin dalam Un 
dang2 Dasar, sehingga djuga berten: 
tangan dengan Pantjasila. 

b) para Anti-Swapradja Surakar- 
ta belum merupakan kehendak selu- 
ruh/sebagian besar Rakjat Surakar- 

C) masalah hapus dan langsunc 
berdirinja -“Swapradja" adalah” masa: 
alah seluruh Rakjat Indonesia. 

1. Penetapan Pemerintah tgl. 15 
Djuli 1946 No. 16 S.D. dengan bun 
tut2nja adalah .Oongrondwettelijk", 
karena Swapradja Surakarta bukan- 
lah ,,uitvloeisel” dari decentralisatis | 
wet, melainkan suatu Pemerintahar 
aseli (autochthone  volksordening) | 
jang mula-mulanja berdasarkan adat 
staatsrecht. " 

| diadakan suatu 
tiek contract) 
slang contract” 

perdjandjian (poli: 
jang” lazim ' disebu 

a atau ,,korte-verkla 
ring . Maka daerah Pemerintahar 

lang dilarang untuk di 

Partai Republik 

Maka serenta Belanda berkuasa d | bang. Ms aa 
| Indonesia untuk menentukan hak dar 21.000 buah aa sewadjiban antara Pemerintah Pusa | an udara Ang 2 

  

ya Jap 

  

  

| Pemerintah Korea-Selatan tekih membuat suatu peraturan 
pemasukan barang2 mewah (lux). Meskipun demikian para pegawai 

Idouane Korea-Selatan tulak segan2 untuk menjita sedjumlah barang? 
i Ik masukkan: gramopon2, barang2 

muziek dan sebagainja. 

    

  

     

   

  

   
    

      

    
. NX 

| jang melarang 

ketjantikan, alai2 

Lebih Besar Dari Sovjet 
A.S: Punja 30.000 Pesawat—Russia 
122.000: Beberapa Keterangan Erret 

Scirvner 

Perlindunga n 

8. S.P. Susuhunan ke-XII masih 
memegang PIAGEM dari 
tah Republik Indonesia jang berarti 
pengakuan serta penetapan resmi. 

9. Dalam pertemuan di Gedong 
javase Bank pada tgl. 
1946 d'antara Perdana Menteri Su 
tan Sjahrir, Menteri Dalam Negeri 
Dr. Sudarsono, Menteri Penerangan 

Pemerin- 

22/23 Mei 

aseli tadi mempunjai status ,Zelf Utk Bom-H bestirende Landsehappen'”,  bukar 
»Locale Ressorten” jang timbulnji NEGERI BELANDA telah karcna adanja Decentralisate wet. | membuat sebuah — perlindungan dipusat kota Den Haag, kirz2-em 

pat meter dibawah tanah. Ini di 
duga adalah perlindungan bom- 
pertama untuk penduduk sipil di 
seluruh dunia. Perlindungan itu 
dibagi dalam 4 bagian, jang ma- 

Pintu masuknja ada 4 buah dan 
lotengnja dibuat sedemikian ma- 
tjam, sehingga tidak bisa 

sing2 dapat memuat 500 orang: | 

Mr. Amir Sjarifuddin disatu p hak 
dan S.P. Susuhunan beserta Wakil 
Papatisdalem ' K.R.M.-T.H. Wurja- 
aingrat dan S:P. Mangkunegoro. be-- 
serta Papatih"K. R. M. T. Partono 
Handojonoto dilain pihak, dng tegas 

aktif. Sistim ventilasinja 
sekali, dan sebuah dapur dibuat 
untuk memberikan makanan ke- 
pada orang2 jang 

.radio- | 
istimewa 

berlin P, 
A19 

kunegaran 

dja, 

2) 

rabaja 

diputuskan: 

a) Sebaiknja buat sementara wak- 
tu Pemerintah Kasunanan dan Mang 

diserahkan 
beweging) kepada Pemerintah Re- 
publik Indonesia, untuk menghindari: 
L) Kekatjauan dari adanja pemutu- 
sam perhubungan 

ten2 dan Djawatan2 dengan Pe- 
merintahan pusat kedua Swapra- 

dil. 

(vit eigen 

sole Kabupa- 

Pertikaian antara kita dng. kita, 
sedang peperangan melawan pen- 
djadjah berkobar 
seperti Djakarta, ' Semarang, Su- 

di tanah-air, 

3) Kelemahan Pemerintahan meme- 
gang rechtsorde. 

b) Keraton didjamin kelangsungan 
dilapangan bidupnja oleh Pemerintah Pusat R.I. 

Hari 1 Mei telah dirajakan de- 
ngan demonstrasi2 dikota2 Tiong 
kok. Ketjuali di ibukota, Peking, 
demonstrasi2 tadi dilakukan di 
Shanghai. (dari penduduk 6 djuta 
diiwa. jg berdemonstrasi 600.000” 
orang lebih), di Chungking 200. 
000 orang: Singan 150:000 orang, 
di Kanton 130.000 orang lebih. 

  

beliau ada di Den Haag untuk me- 
ngundjungi K.M.B. kepada J.M. fd. 
Minister Presiden dan Menteri Per- 
tahanan Republik Indonesia dinjata- 
kan dengan tegas, bahwa peralihan 
Kedaulatan antara Pemerintah Belan- 
da dengan Republik Indonesia sekali 
kali tidak merobah status Swapradja 
Surakarta. 

n civiele lijst langsung “kepada tr 
S.P. Susuhunan. 

Oleh karena itu maka penghapu- 
san Swapradja Surakarta “adalah 
perkosaan belaka terhadap goodwill 

Ipara Sri Paduka, dan berarti pula 
Pemerintah Pusat 
djandji-djandjinja. 

10. Surat Wakil Presiden ketika 

pradja. 
tidak menepatil 12.   Mempertahankan 

adalah suatu zedelijke- en gewetens- 
plicht untuk “semua “orang: jg sedikit 
ataw banjak mempunjai kepentingan, 
baik lahir maupun batin pada Swa- 

Swapradja 

Swapradja' Surakarta mempu 
njai culturele, geestelijke dan sociale 
funct:e jang - specifiek Kedjawan: 

ngan tsb. dan pokok jang paling 
e ik perhatjiannja ialah me- 

homotransplan- | 

|. Transplantasi gegindjal selalu ms- 

  
1100 orang anggauta dari Corps Tjadangan Nasional di Tandjung: Ka: 
rang telah kembali lagi ke masjarakat. Presiden Sukarno dlm. upatjara 
ini telah datang kesana. Gambar » komandan dari C.T.N. tersebut sedang 

memberi laporan kepada Presiden. 

ANGGOTA MADJELIS RENDAH A.S. Erret Scrivner dari 
Bangga, La malam Kemis dalam sidang Madjelis Ren- 

dah A.S. mengemukakan bahwa kekuatan 'A.S. di udara 
lebih dari 30.000 pesawat terbang djauh lebih besar daripada ke- 
kuatan Sovjet di udara, jang tersusun atas 22.000 pesawat BE 

lenurut “Scrivner, Angkatan Udara A.S. sendiri mempunjai 
wat, sedangkan disamping itu marine dan kesatu 

tan Laut A.S. me miliki 10.000 buah pesawat. 

dengan 

ter- 

Ia djuga mengatakan - bahwa 
menurut laporan2 terachir dari 
dinas  penyjelidik, Rusia  hanja 
mempunjai 22.000 buah pesawat 
terbang dan tak mempunjai pe- 
sawat2 pembom, jang setelah me 
njerang . suatu sasaran di A.S. 
dapat terbang kembali sampai 
pangkalannja. Ja menegaskan bah 
wa pesawat2 pembom Soviet ha- 
nja melakukan penerbangan bu- 
nuh-diri djika ditugaskan menje 
rang sasaran2. di A.S. 

Djumlah divisi Sovjet 
dan negara2 blok Sovjet 

UP dalam pada itu mewartakan 
bahwa menurut keterangan kala 
ngan diplomat di Washington pada 
hari Rebo negara2 blok Soviet dan 
Rusia sendiri pada waktu ini mem 
punjai angkatan perang, jg terdiri 

Latas lebih dari 6 djuta orang dgn 
(diperkuat oleh suatu kemampuan 
kuat” dalam ' pemakaian " sendjata 
atom dan peluru2, jg dikendalikan. 

Kalangan tsb jg dianggap berkua 
sa- sekalimemberikan  keterangan2 
sematjams ini, selandjutnja mengata 
kan baka Rusia djuga mempunjar 
pasukan -penggempur terdiri atas se 
djumlah divisi lapis badja di Djer- 
man Timur, jg setelah  diperintah- 
kap “dapat setjepat kilat menudju 
kearah Barat. 

Pasukan penggempur ini di kata- 
kan terdiri atas 22 divisi Sovjet se- 

dja, jg diperlengkapi 
tank. Dibelakang pasukan penggem 
pur ini terdapat “60 divisi Sovjet 

mur dan Rusia Barat, dan di sam: 
ping itu masih 
negara? blok Soviet. 

Menurut perkiraan kalangan jg 
dapa, mengetahui djika perang pe 
tjah Sovjet bersama negara2 blok 
Sovjet akan dapat dalam waktu 30 
hari memperbesar kekuatannja seka 
rang, ja'ni sebesar 255 divisi, men- 
djadi sebesar 400: divisi. Dikatakan 
djuga bahwa blok Sovjet dengan 
tiepat kini membentuk suatu ,.zone 
pertahanan udara jg effektif” sepan 
djang perbatasan'pihak Barat — pi- 
hak Timur di Eropa, dan djuga dgn 
tjepat ' memperlengkapi angkatan 
udara mereka dengan pesawat2 pan 
tjar-gas, jg baru, termasuk  type2 
baru pesawat2 pembom berat. 

(Antara). 

Kawin Tjam- 
.puran 

Kurang Memberi 
| ukepe” 

STATISTIK . PEMERINTAHAN 
Beieren di Djerman memperlihatkan, 
bahwa kawin tjampur antara orang 
beragama Katolik dap bukan Kato: 

ka bapak dan ibu kedua2nja Katolik, 
rata2 setiap keluarga anaknja 2,1. 
Djika dua2nja Protestan, djumlah itu 
1,8  Djika bapak Katolik dan ibu 
Protestan, anak didalam suatu ke- 
luarga djumlahnja rata2 1,4. Djika 
ibu Katolik dan bapak Protestan, 
djumlah turun djadi 1,3. (ANTARA 

| FEATURES). : 
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: SHRI KAMAL KUMAR, 
ling di India belum pernah men 

Pembuat tjerita film jang mengerti 
bahan2- apa jang mesti digunakan- 

nja suka mengadakan ,,suspensc” 
“dalam djalan 'scenarionja, djadi ti- 

“dak segera menjibakkan seluruh ta: 
BATAN bir, ada sesuatu” jang disimpannja 

sebagai rahasia, jang baru pada'acnir 
tjerita diperlihatkannja sebagai axii- 
maks dan dengan demikian memoi- 
Kin penonton senantiasa dalam hc- 
adaan berdebar-debar. 

Kenapa saja tidak akan menjontoh 
pula perbuatan penulis scenario film 
itu? Oleh karena itu baiklah saja 
simpan dulu tjeritera tentang kalung 
manik. kuning,  hidjau, - merahvitu, 
lalu beralih kepada masalah jang na- 
ngat di India dewasa-ini jakni: ma- 
salah pertambahan penduduk. 

Padatnja penduduk. 
| Pada penghitungan tjatjah dji- 
wa (census) jang paling belakang, 
bulan Februari 1951, ternjata' In- 
dia mempunjai hampir 360 djuta 
penduduk. Itu berarti kl. 15,1 Yo 
dari seluruh penduduk dunia. 

Saban: tahun penduduk India 
bertambah dengan ratio 114 Y6 
dengan 5 djuta djiwa. Dalam ta- 
hun 1981, penduduk India bisa 
berdjumlah' 520 'djuta,' djika. ke- 
naikannja berlangsung sampai se- 
karang, dan pada tahun 2000 In- 
dia akan mempunjai  600- djuta 
djiwa. $ 

Keadaan ini tidak boleh tidak 
mendjadi buah pikiran djuga bagi 

ritera Tentang Kalung M 

den 
kai orang dalam usaha membatasi kelahir 
ngan, namun itu belum berarti dia sudah 
nja: Dengan 'sendirinja tentulah Kumar, 
lamanja djadi Information Officer pada 
mobiel: ,,Wah, kalung manik saja sedang merah sekarang”. 

  

Oleh: Rosihan Anwar 

PB 

para pemimpin India. Soalnja ia- 
lah bagaimana memberi makan 
jang tjukup kepada rakjat jang be 
gitu banjak? 

Sebelum tahun 1921 kenaikan 
djumlah penduduk itu tidak begi- 
tu deras, karena ada sematjam 
perimbangan jang wadjar antara 
kelahiran dengan kematian, seba- 
gai akibat bentjana kelaparan, wa 
bah penjakit. sesudah tahun tsb. 
maka ”rem-rem tragis” tsb tidak 
ada lagi, penjelenggaraan keseha- 
tan rakjat kian madju djuga, ben 
tjana kelaparan tidak begitu dah- 
sjat, ketjuali ditahun 1943 ketika 
di Benggala ratusan ribu ' rakjat 
mati-kelaparan. 

Perbandingan bisa dilihat pada 
angka2 berikut: 

Dalam 30 tahun sebelum tahun 
1921 itu penduduk India hanja 
bertambah dengan 12 djuta, se- 
dangkan dalam 30 tahun sesudah: 
nja pertambahan itu berdjumlah 
110. djuta djiwa. 

Soal makanan. 
Bertalian dengan masalah bertam- 

bah padatnja penduduk itu, dengun 
sendirinja muntjul "masalah bagairnta: 
na “memberimakan kepada: mereka 

Di Amerika Serikap dan Canada 
rata2 setiap orang mtempergunakan 
k.-3000. calorie, atau lebih setiay 
hari. Begitu ' djuga “halnja dikebanja: 
kan negeri2 Eropah. 
Di Rusia. setiap" orang 

  

memp3r 

    
bagian besar kesatuan2 berlapis ba. 

al. dengan: 

  

Untuk vertama kali di Indonesia, baru2 ini di. Bandung telah dilakukan 
pemberian idjazah untuk pengendara2 betjak, jang dalam hal ini mereka 

telah mengikuti kursus lalu-lintas selama 3 bulan. 

Di Russia Sukar Beli 

(Obat? Dengan: Resep? 
Kadang2 Harus” Menunggu Sampai 24 Djam — 

  

lainnja jg ditempatkan di Eropa Til 

terdapat 80 divisi 

lik, kurang menghasilkan anak. Dj 

(ditepi Laut Caspia) 

Marah Mengenai 

Oleh : 

untuk menghilangkan rasa sakit. 
di Moskow harus dikirim melalui 

kan oleh ,,Izvestia” terhadap 120 
buah rumah obat di Moskow ternja 

ta, bahwa ,,ribuan langganan” ier- 
paksa ditolak. setiap hari oleh kire- 
ng rumah2 obay itu tidak mempu- 
njai persediaan untuk membuat re- 
sep jg diadjukan- Obat2 jg sengat 

sediki, persediaannja, menurut pe- 
meriksaan. harian itu, ialah obut2 

penjakir djantung, obat asthma, peni- 
cillin “dan obat2 antibiotic  lainnja 
serta pil2 vitamin. Disamping itu 
peraturan . jg menetapkan “ rumah2 

obat sudah harus menjiapkan resep2 
biasa dalam tempo dua. diam dan 
Segera” .untuk resep jig mendesuk, 

sudah tidak lagi terbukti sama seka 
li ,Izvestia” menulis selandjutnja: 

»Tjobalah datang membawa re- 
sep dan lihat apakah dapa, disiap- 
kan dalam waktu je ditentukan itu 
dikota2 Orel (150 mil sebelah sela- 
tan Moskow), Chelyabinsk  (didae- 

rah! pegunungan Urai), Astrakhan 

atau di Mos- 
'kow sendiri”. 
“Sekurang?nja  sipembawa resep 
harus menunggu enam sampai dela- 

pan. djam sebelum. obatnja siap di 
bikin — malah kadang2 dia harus 
menunggu 24 djatn. Orang harus 
menanti sampai 24 djam untuk men 
dapat obat bagi seorang jg sedang 
sakit keras”, 
Ketika seorang wartawan ,,Izves- 

& Aspirin Bikinan Moskow Harus Dibawa Ke 
jiKhabarovsk Dulu Sedjauh 7000 Mil Untuk 

| Disempurnakan — Harian 
Kekurang — Beresan 

Dalam Soal Obat2 ini 
Charles Klensch. j : 

ASPIRIN JANG DIBUAT di Rusia harus lebih dahulu diang 
kut ketempat jarg sangat djauh letaknja 

Khabarovsk, disebelah utara Yla divostok, untuk dipres mendjadi 
tablet, dan kemudian dikirim kem bali ke Moskow untuk dibagi-bagi 
kan. Harian pemerintah Pusat Sovjet ,,Izvestia”, baru ini telah me 
.ngupas tentang keadaan jang sangat luar biasa ini dalam memberi 
kan ketjaman pedas terhadap perindusterian obat nasional Sovjet. 

Dari hasil penjelidikan jg dilaku-dja lalai mengirim kepada bagian 

  tia? datang mengundjungi  kamrad 
Gusenkov, wakil menteri kesehatan 
jg diserahi urusan perindusterian 
obat, pembesar itu ,,mentjoba  »cr- 
tama sekali mejakinkan bahwa in- 
dusteri oba, kita bekerdja djauh me 
lebihi kesanggupannja”. 

.Gusenkov disamping itu ,.meng 
angkat bahunja” mengenai ma- 
Hat obat2 terlatang jang dibuat. 

api dengan tjepat dia memindah 
kan kesalahan atas kekurangan2 
itu kepada kementerian? lain, jg 
tidak mengirimkan bahan2 men- 
tah untuk membuat obat2 itu pa 
da waktunja. 

Bagian pharmacie kementerian 
Kesehatan terletak “antara dua api 
dalam susunan perindustrian jang 
silang Siur menurut sistim Sovjet. 
Bagian itu memesan bahan2 men 
tah dari. kementerian? lain atas 
dasar pesanan untuk tahun beri- 
kutnja jang diserahkan satu tahun 
dimuka oleh badan? perlengkap- 
an regional. 

Menurut Gusenkov kementeri-   
an-kementerian lain itu tidak sa- 

»lzvestia“ Marah- 

sebelum dapat dipakai 
Aspirin jang masih belum siap 
djarak 7,000 mil kebagian timur 

nja bahan2 jang telah didjandji- 
kan, tapi disamping itu. badan? 
perlengkapan regional itu mema- 
djukan pula permintaan2 tambah- 
an — sesudah rentjana untuk 'sa- 
tu tahun telah dimadjukan keatas. 

Dalam teori badan? perlengka 
pan setempat harus dapat menak 
sir sebelumnja djumlah tablet as- 
pirin, berapa botol sirup obat ba- 
tuk. dan berapa peti minjak. obat 
terbakar jang diperlukannja utk. 
tahun berikutnja. : 

Djika mereka Jalai mengerdja- 
kan ini, kata ,,Izvestia” seterusnja, 
hal itu akan menimbulkan ..kebia- 
saan 'djelek” - memadjukan per- 
mintaan tambahan pada perte- 
ngahan tahun. Ta 

Sebagai penutup harian itu me 
nulis: 1 

Persediaan serta  pembikinan 
obat harus mendapat perbaikan. 
Tidak semua masaalah dapat di- 
selesaikan “dengan mudah, tapi 
Keadaan jang ada sekarang itu ti- 
dak dapat dibiarkan. lebih lama. 
Langkah2 pertama untuk meme- 
tjahkan kepintjangan ini harus 
diambil dengan segera oleh  ke- 
menterian kesehatan umum Sov- 
jet. 

ERUSUHAN2” DI AFRIKA 
n EOUATORIAL PERANTIIS 

3 Orarig diantaranja seorang Peran 

tjis telah tewas dan beberapa orang 

lainnja mendapat juka2 dalam insi- 

den2 dalam distrik Bergenati di Uba 

ngi Chari (protektorat Afrika Chatu- 

listiwa Perantjis), demikian didapat 

kabar pada hari Minggu di Brazzavi 

le. 

Mengenal India Dari Dekat (VIHN) 

Perlunja Family-Planning Di India 
Djanganlah Anak D lahirkan Setjara ,, Bersusun-Paku“—-Tje- 

i anik Kuning Hidjau Merah..... 

pedjabat jang mengantarkan rombongan wartawan Indonesia berkeli 
gar tentang adanja kalung manik kuning hidjau merah, yang dipa- 

an. Walaupun Kumar bek erdja pada Kementerian Penera- 
mengetahui selurahnja tentang keadaan2 didalam negeri 

jang baru sadja kembali di Deihi, setelah beberapa waktu 

tidak bakal mengerti makna kelakar kami dalam 

gunakan artara 2500 dengan 2750 
calorie setiap hari. 2, 

Di India angka ini djauh dibawah 
2250 calorie. - Tingkar “pemakaian 
makanan jang demikian tidaklah tju- 
kup buat memelihara kesehatan bar 
dan, memberikan energie (himmah) 

jang lajak untuk melakukan peker- 
djaan biasa. 

Dengan bertambahnja pendu- 
duk sudah barang tentu djumlah 
calorie itu makin berkurang, se- 
bab makanan harus dibagi-bagi- 
kan kepada lebih banjak mulut. 
Soalnja lantas dapatkah India me 
nambah  makanannja? Menurut 
angka2 statistik, orang melihat 
timbulnja tiga gedjala jang  men- 
tjemaskan: untuk setiap kepala 
dari penduduk djumlah tanah jg. 
dapat ditanami semakin  berku- 
rang luasnja, tanah2 jang saban 
tahun dapat memberikan dua ka- 
li panen berkurang, dan luas  ta- 
nah 'jang ' mendapat pengairan 
pun sama "nasibnja. 

Kepala Pemeliharaan . Tanah 
(Soil- Conservation) di Amerika 
pernah menjatakan - pendapatnja, 
bahwa buat memberi makan dan 
pakaian satu orang dia memerlu- 
kan 'tanah paling “sedikit seluas 
2/9 “acre. Di India setiap kepala 
hanja dapat mengerdjakan 0.77 
acre tanah: pertanian dan 0,2 
acre tanah hutan: 5 

Perbandingansini teranglah lagi 
tidak menguntungkan bagi India. 
Memang, dalam rangka Plan 5 
Tahun dikerahkan segala tenaga 
buat menaikkan hasil makanan de 
igan memberikan puvuk jang ba- 
ik (fertilizer), pengolahan jang Ie 
bih intensif mekanisasi, dil. Tapi 
semuanja ini ada batas?nja djuga. 

Djika nanti ditahun 1956, peng 
habisan Plan '5 tahun jang perta- 
ma, tidak: dapat diberikan ' maka- 
nan kepada 26 djuta penduduk 
iang telah bertambah dalam pada 

itu, maka sebenarnja Jluputlah. sa 
saran Plan: 5 Tahun'jakni « untuk 
antara lain mendjadi self-suppor- 
ting dilapangan makanan. 5 

Pembatasan kelahiran. 
Industrialisasi memang djuga 

satu djalan buat memberi sepi 
ring nasi dan sepasang pakaian ke 
pada rakjat, disamping  usaha2 
mempertinggi produksi pertanian, 
akan tetapi industrialisasi memer- 
lukan waktu jang lama. India ti- 
dak dapat menunggu begitu lama. 
Maka selain mulai mengembang- 
kan industrialisasinja, seperti jang 
dipatokkan oleh Plan 5-Tahunnja, 
dia pun harus menempuh dijalan: 
jang lain. Adapun dijalan itu ialah 
pengawasan kelahiran (birth 
control). 

Rakjat India tidak boleh berkem- 
bang-biak setjara mengerikan" 1tu: 

Pengawasan kelahiran adalah djalan 
jang paling dapat ditempuhnja, “ka- 
rena djalan2 lain tidak mungkin, se- 

perti djalan mempertinggi angka ke- 
matian, hal mana tidak sesuai de- 
ngan. sebutan - masjarakat beradab, “ 
sebab masjarakat jang beradab Ijus- 

tiru. harus bertudjuan memperbaiki 
deradiat - penghidupan “ anggota2nja 

dan mentjiptakan sjarat2 bagi hidug ' 
jang sehat dan lama. Djuga djalan 
lain seperti emigrasi besar2an' tidak 
dapat ditempuhnja, sebab. negeri2 
Asia lainnja tidak akan bersedia me: 

nerima 5 djuta rakjat India saban 
tahun. 2 

Demikianlah soal pembatasan ke- 

lahiran ini. merupakan ' soal - hidup 
mati bagi bangsa India. Hal ini te- 
lah disadari benar oleh pemimping. 
nja, orang2 seperti Nehru, Radha- 

krisnan, dll: Terutama kaum waria 
sendiri sangat giat memelopori usa- 

ha-usaha pengawasan kelahiran ini, 

Farsily Planning, 
Sudah sedjak tahun 1933, Air 

India Women's Conference menge: 

luarkan sebuah reselusi, jang ing 
njetudjui diadakannia klinik2,  isti: 
mewa untuk keperluan "family plaa- 

ning” atau mengatur keluarga. Du: 
lam prakteknja beberapa tahun lagi 

harus berlalu dulu, sebelum keingin: 
an itu dapat terdjelma. 

Di Bombay baru ditahfin 1947- di 
mulai dengan dua klinik. Pada waktu 
ini sudah terbilang 17 klinik kepu- ' 
njaan kotapradja Bombay, - dan di 
samping itu ada pula 8 klinik, jang 
diselenggarakan oleh organisasi2 par 
tikelir. Kotapradja Madras pun te- 
lah mendirikan 3 buah klinik sema- 
tjam itu. Disitu dengan pertjuna 
kaum wanita dapat meminta nase- 
hat para dokter “bagaimana meng- 
atur kelahiran anak, sehingga misai: 
nja anak itu tidak lagi setjara ,,ber- 
susun pakii NA 

   

    

»Family Planning Association of 
India”, jang berdiri dibulan Djuk 
1949 di Bombay sangat giat dalami 
usaha2 propaganda untuk mengatur 
kehamilan. ini. Untunglah “pada 
umumnja kedua golongan agama js 
besar Hindu dan Islam di India ti- 
dak “bersikap menentang” terhadap 
usaha2 tsb. diatas. Didalam Family 
Planning Association of India ini, 
Lady Rama Rao adalah seorang to- 
koh jang utama. Dibawah pimpinas 
wanita ini pernah dibulan Oktober 
tahun 1952 diadakan sebuah kongres 
dunia di Bombay membtjarakan chu 
sus soal ,,keorang-tuaan setjara 'sa- 
dar” atau ,,planned parenthood”, 
13 Negara asing mengirimkan wakii- 
wakilnja ke kongres itu. 

Beberapa methods, 
Lady Rama Rao kebetulan ter- 

ganggu  kesehatannja, sehingga   
  

DITANGKAPNJA, SEDJAK 
ja'tu 109 hari jang lalu, seekor kos 
bra jang pandjangnja 4 meter ti- 
dak maw makan. Ahl2 bingtang 
dan banjak orang memberikan sa- 
ran2 bagaimana kobra itu dapa: 
dibudjuk supata makan. Sempat? 
scoring tukang gendam ular di- 
panggil. Ja masuk kedalam kar- 
dang kobra dan segala ilmunja d'- 
keluarkan, tetapi sia2 belaka, Iri 
terdjadi dikebun binatang Mysore, 
india, “ag 

kami diterima oleh seorang Wakil 
nja. Dari wakilnja ini: kami de- 
ngarlah tentang beberapa tjara 
atau methode jang dipakai dalam 
usaha, membatasi kelahiran. Dan 
pertjaja atau tidak, malahan be- 
berapa orang rekan saja (ig telah 
punja 4 'atau S anak) baru perta- 
ma kalinja mendengar tentang 
methode rythmis, methode -me- 
chanis, sex-abstain (tidak, ber 
tampur”), dan ada diantara mere 
ka jg seolah terpesona” meman: 
dang kepada benda? jang diperli- 
hatkan oleh wanita itu, di- 
aphgram, spermicidal jelly, d.LI. 

Sudah barang. tentu dia ada 
djuga bertjeritera tentang kalung 
manik kuning, bidjau, merah 
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- 

  

Na Sei ramah itu, 

  

turun, dirumah Kp. Sidak 15 te 

diantaranja Pena pint 
dian dibuka ang njor 

dengar oleh tuan rumah 
itu waktu berada dibi 
perasaan tjuriga, | « 

dan melaporkan 
enak itu kepada -Li ru | 
itu waktu - diruma . 
banjak orang. Dang bento PR 

dan. Pn Jalu me- 
    

ni c » lap! | 
painja “ditempat Ia. orang ig di: tju | 

“itu Va maan An 4 
n aik sepeda. Dua 
ketinggalan kemudian disita oleh ti | 

      

    

EN enggan mag TibIL Hn hudjan | 
ah | f 

Ne tuan! 

  

  

hak jgsberwadjib dan 
rangan satu diantaranja. $ (surat tdi "4 

“PEN GUMUMAN 
Hampir habis ! Coupon undian banjaknja terbatas. 

    
| AWAS: 

  

  

    

  

  

RIKAN COUPON UNDIAN PERMEN 
Ma Toga MING GU MALAM. ATAU MALAM PENGHABISAN PASAR MA- 
LAM AMAL SEMARANG 1954 

UMUM DISILAH KEN BUAT MENJAKSIKEN ( KUNDJUNGILAH) 5 
TJEPET AMBIL BAGIAN LAGI HANJA DENGEN 0.50 CENT DAPAT: 

-—. (D SATU ROLL PERMEN , 
AN DENGEN TJUMA2 (PRODEO) 

NOMER2 PENARIKAN AKEN DIUMUMKEN DALAM SURAT2 KABAR atau 
WAKIL FABRIK ,,DAYOS” 'DARGO 10 - SEMARANG. 

  

  

  

  

Pabrik Aa dan “Obat 
SI ONTTENet 

Anggur Branak | 
Penting sekali untuk para ibujang habis bersalin 

Untuk membersihkan darah | 
memberi tenaga baru dan | 

: membaguskan air susu, ha- 

sn . nja dengan Anggur Branak | 
   

pat 
Tjap Lontjeng. 

sDAVOS” PADA TANGGAL 9 

sDAYOS” dan (1) SATU LEMBAR COUPON UNDI- 

Fabrik” ,,DAVOS” 
  

    

Untuk mendjaga kewarasan 
lupa minumlah selalu Anggur ' 
bagi para wanita jg 
Ban" bulan tidak 

| tertentu, sering kepu- 
tihan muka pujjat, da: 

disembuhkan. - 
Anggur Wanita mem- «' 
bikin badan langsing, 

       

        

  

Me w 

       
    

  

  

ara wanita, maka djangan 
anita Tjap Lontjeng, kerna 

    

    

    

      

    

     

  

na AM: NEN” 

Eko 
Para ibu jang EL hamil, 

| Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak 

anita gur Antay 

  

Pe anan ring- 
as, muka ber. 

tjahja, buah da: 
da naik “dan 
membikin awet : 
muda pula ada 
-nja, 

kandungan 

sehat ada- 

nie Oon Me: anak 

mudahkan 

TOKO — TOKO DI SELURUH INDONESIA. 

  

2.8, 

co @€ 40 -. 
6800, 20 s9 "0,070, LA, NA £ ae 2 2 SN Naga KONI ES S3 SN 
123 869,0 06 Sao && 0.0 00” Tvet 
08 “00860 #tataro 26 33 0 .. »8 € 6,8 ON Ya 
LO. 00 0I, "DG Ka L-0- €.& . "08 8 "9. 2 2 
S5 ..2 28: “.. . eat LA 184 2,0, 2, : 1 ye 

LO Kato Oter ant Wan Lala Alan Veda, sorot 0. Toson 1 ato? tara Va Lela Ketan tara t. 2 Telaga « 23 5 

obat gosok-gisi chlorephyil jang hidjau 

merelihara kesehatan-mulut 
dengan sempurna. 

   
  

  

perlu dikasih minum 

di waktu 

        

    

  

    

      

melahirkan 

Djalan Pinangsia II No. 30. Telp. 913 Kota 

DJAKARTA-KOTA 
Anggur Kuat Kolesom 

Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum 
di dalam Selainnja segala rupa penjakit dapat dihindarkan: 

Djika selalu meminum anggur 

Kuat Kolesom badan s31xi,     

tenaga kuat, bekerdja giat, 

penjakit pua sukar mendekat. 

     

     

        

    
    

     

      
  

    

  

  

  

  

SURAT PUDJIAN 
Dengan surat ini, saja memudji Tuan 

M.S. RAHAT 
SETERAN 109 — SEMARANG 

zonder operatie dalam 15 hari dan-dengan garantie 10046. 

& st sri (pat Hormat saja, 
Pi Nj. MOHAMMAD ISKAK 

Bodas Selatan 121A Semaran 

  

    

   
jang telah menjembuhkan sakit WASIR (Aambeien) saja dengan 1 
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LUX 
5.00 -709-9.50. 

  

ni MALAM PENGHABISAN : 

| LAUT JANG MELINGKARI KITA 

dalam berwarna jang indah 

.The Sea Around Us” reduadar 

KEADJAIBAN2 dari LAUTAN ! dalam LAUTAN ! Atas LAUTAN ! 

sMemaiaka!, Saksikanlah dengan 

(u. segala umur) 
Menarik ! —- Memikat ! — Menggemparkan ! ! 

    

Ini dia   

Akan datang: 

GADI3 
Akan datang: 

  

anak2 Tuan biar turut gembira. 

Ft 
  

BESOK MALAM PREMIERE : 

    

  

Aa 
WoriD's 

  

  

   

  

  

  
  

  

Besok mala Premiere : 

“Ta, Perkataan | 1 

      
     

ROTAK 
5.3047,30 29.30 

# ah FASTEST ENI 

LUX 500700900 ta y7 TX TOY SA MALAM | 
Some Pe. Fa in Jove at the first ia 9 ARKS. aan 5 MB: Premiere 

: Metro- 1 
3 

Na EMBIRAKAN ! Pane pole s 
Ciaude Binyon » Produced by Nat Perrin » Directed by Edward Se pe 9: 

wa AA 1 t 3 

— “INI MALAM PENGHABISAN tu. 4 tatag AM 
(0 DINAH SHERIDAN — JOHN GREGSON an 

5 : ' 5. 5 

LX E V I E vV E Tesbnicolor : tak dapat I f : 

KOTJAK! LUTJU! GEMBIRA ! Pa BLEernOo 
rbuat 

4 RAY MILLAND — RITA GAM — dlm. j pengchia- ig 

M Suatu film jang . natan dan Technicolor TEE TEE Mn aa isteri-n 
Penuh Bait menggemparkan ! Suatu film dengan tidak ada suatu Kedahja. Nana Lena 

Tetopi penonton mengerti tjeritanja jang memikak tan jang 
: Gan menggemparkan ! | menadjub 

in his greatest role since winning the Academy 1y Awara Ikan! Tak 

pe In .»The Lc Lost seba ote3 EPAMENANAA ye SORE ORA | ada tara- A 

IN MALAM PREMIERE Yu. segala umur) Lea | | 

PA $$: 'A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH dim. ' pant” Aa 
RE: Pa 5 Pn 13 AWANG MERAH Di-tilm di 

TERSIKSA“X (asa 
BAWANG MERAH — BAWANG PUTIH" | MAvAjE 

  

ambungan dari 
aa ah tank. Hebat | Saksikan Bawang Merah punja Kera 

  

    

  

      

(Premiere 

|losaGaLaN 
Film Tiongkok bahasa Amoy Asli : 

NENG YATIMAH — MARIA — JUSUF LATIFF 
PERA DANA 

STERLING HAYDEN — JOY PAGE — “din. 
seh GE “KAK LL AC 

Filra peperangan jang terbesar ! In Color ! 

REX 

2.1. G. M. Film FEST 

Ini Malam d.m.b, 
4.45 -7.00-9.15 (17 th) 

Robert Taylor — Eleanor Parker 1 

»ABOVE AND BEYOND” 

IMPOTIN TABLETT 
“HARGA Rp. 30,— Tambah ongkos kirim 1576. 

Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan siahwat 
kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 
menolong. 
Tetapi “IMPOTIN TABLETI” jang akan sanggup mengem- 
balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jang kendor, mendjadi 
kuat dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali 
seperti biasa. 

-Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- 
kan ini obat. 

: »IMPOTIN TABLETT” terbikin oleh: 

    
IVAL ! 

  

MALAM 

Orion 
5.- Tan Ou- 

(43 th.) 

Penuh kegembiraan — 
— Kegemilangan ! !! 
ditukar dengan Irama 

amat merindukan 

aa 
   
To PE 

Lagu2 xuno 

  
N. B. Agen2 lihat di Tabib AMIRODIN 
Advertapat Amirosol KUSUMOJUDAN 95A SOLO   

JW, THE Scrion RUINEP BY THE LANDSLIPE”X 
IS REPAIRED, THANKS TO ROY ROGERS! HOW'S 

THE MAIN LINE COMING 

OKAY UP 
TO HERE, 
ELLEN/ 

  

1 

Kemilauan 

Jazz jang 
Lu 

  

Ini malam pengab.: Sa. 
Merle Oberon — George Pee 

»TlL WE MEET AGaAl.' 

9.- (17 th.)   
  

BESOK MALAM PR 
7.00 - 9. 

sTAN SA NGO 
Dgn. lagu2 Lam Koan 

Ini malam pengab.: 7.-- 

KING of the Texas     PANEN LELE HALO 

Serie II (TAMMAT) 

EMIERE 
00 (17 ti) aa : aa ( " Diperkemahay, telegrap jang berpindah2 kepunjaari Ellen Morata 

— “Jim, bagian jang rusak disebabkan tanah longsor telah diperbai 25 
NiO” | Terima kasih kepada Roy Rogers. Bagaimana selandjutnja dengan 
(Klasiek). n na Mn 

9. (17 th.) Okay, dan sampai disini beres, Ellen. 

Sa » e 

    

        

Bam 

maan Badan Gagah Tenaga Kurang 
Astroloog- Occultist 

5 

PROF. ALAHI mentjegah 
Lebih 20 tahun berpraktijk di kebusu igi 
INDO. CHINA, MALAYA, BUR kan gigi 
MA, NEW DELHI. Mendjawab i 

setiap pertanjaan dari hati sanu- 
bari Tuan/Njonja/Nona. Keseha- 
tan, kekajaan, per an,  pro- 
mosi, perkawinan, pertjintaan 
dsb.. Silahkan datang di: 

A 

HOTEL GRAND 
| 

Plampitan 37-39 — Semarang UNTUK MANITA LAKI | 
Kamar No. | 

Belati | “Pp k 
2 En AMIROSOL: - Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- | KEMB LI 

Consult Rp. 1S surat-menjurat. | reka jang terganggu kesehatannja. sehat dan kuat | 
: ———————— | AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan 2 

mma aura | non jang sudah hilang, bagi Da 'elaki Yang sena tua re Di "Toko kami sudah merupakan 2 1 AM ih muda, ang menderita penjakit urang sjahwat 
Kabar Senang Bgn 'Penjakit ini an timbulkan Bebe tapa penjakit, Aa : satu bukti jang njata bahwa, har- 

'Tuan2/Njonja2 jang menderita | nja buah ninggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, Jekas : c « ar : 
sakit WASIR (Aambeien) dan | marsh, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. Ak ak ga2 bar anz2 dari Toko ka mi 
sudah berusaha di-mana2 dengan | AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- Pp Te 5 
Keane ag pada an tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai ehlorophyil- 1 2 
a 1 anak dan lain-lain. ! 
WASIR dengan garansie sembuh 1 Hi LL u H0 Ji | Uu an arga di dalam 12 hari sampai RON-| '” Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini EN BANI | 
bsa an ZONDER OPE-| — AMIROSOL harga ........ Kn an 2 ge Chlorophyil a ente 

: . 23 AMIRODOL untuk sakit eputihan (Pektai Pp. 25.— an 11. 5 . l 
M.S. RA PT e AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki Pa hidjau - «3 ham Napas segar sepandjang hari! uUrad- ura 

aDiD. tambah kuat ....... Pp. 20.— bkan kem ata : 5 | 
ank 19 sir Ma TERANG BULAN obat hilangkan kukul ba enjelidikan jang | Chlorophyll meniadakan sama sekali P1 Micita tjukep: jakin “dan "mengerti bahwa, para pembeli dalam 

ng ena PEN Dal An Kan Berkat sapi para ahli sebab? bau mulut. Memakai Men- soal harga2 adalah SANGAT KRITIS ! 
Kursus Mengetik Ke Na Rp. 20— dan Rp. 10.— Yaa laboratorium” tasol setjara teratur, menjegarkan na- DALAM SOAL HARGA2 BA- 

- (ARTI IN 2 Ongkos kirim 1 kimia : S 3 5 RANG?, KAMI PERSILAHKAN 

1. Pe 5 5 Tenan kami, berhasil mewudjud- pas aa pagi MN ae Chlo- PGA TERAREa MEN A 
Dil. Raja 85 — Pati. 1 dengan - ropnyil jang terdapat dalam Mentasol (AKIMNJA.....! 

Masih menerima peladjar2 baru, T a bi x h A 3 I Pr Oo di 1 n kan obat gosok gigi Bi ini Ka ta ar H.: Uk sin - Te 

Ba pagi, dan sore. KUSUMOJUDAN 95 — SOLO hlorophyit.. Karena ituia , 5 £ e gkKan 1 asam jang MAKA DJANGAN BINGUNG ! ang h c u- membahajakan il-gi . : 3 kali seminggu: Rp 12:50 sebulan ZONDER OPERATIE MNoropyil dapat diper2 en gigi, pula me Pa tefinca 
6 An pat kura PT tetang di Tanggung bisa bikin bal, Tgn La Pepe san aa pan : kan untuk pemeliharaan An uman?' jang merusak. Chlo- 
Tempa ursus” erus ap Gi j (Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain a 1 “ nakan S ro b , 2 

Daan Bg, Na Ea P : ti, Ingan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh Sh na La aa gusi dan mem- | Lara u NN PN aU 

Ta Taat “m5 | berdamai. : - perbesar daja melawan inpeksi. DINE — IMITASI TROPICAL & GABAR- 
Sana 23 akan didirikan di AGEN: Nanga un Tap DINE — TUSSOR MATTING. Sa 

KASIM DADA Pp: aju 50, arang AN HARTONO | MOK AN pop petnan, Marclang ELIZABETH 
ENG TA e. 

25 Toko Obat ENG TJE HOO Dj. Nanking 17, Madiun ALBEN A 
SKA ba ai Toko TJAP KENDI Klaten ' 

| Toko RADJA BALI Dj. Kajutangan, Malang Ka Ba 
B l h Toko obat PO NING TONG Dj. Pemotongan 9, Salatiga N-A PA S en ” ULU Tr SEHAT 

atja 4 UNIVERSAL STORES Bodjong GB, Semarang CHINSHANG KEMBANG — TAFTZIJ KEM- 
ALI SPORT Dj. Pulisi 30, Pontianak 2 BANG — NYLON KEMBANG — STOFFEL 

Suara Merdeka 5" 5 Hoko:Ohat ENG NIAN TG peta Ma : LINNEN — TRIPLE TUREE — ROBIA VOI- 
Toko Obat ENG TAY HO Petjinan 58 LE dan KATOEN LINNEN dengan warna, 

HA AI Ae : 3 motief serta kembang jang terbaru ! 

Aan ae se ROxY IKI MEEAM ((u.. 17 tah) "3 S Laki Kemedja | Be 2 : Ana : epatu Laki2 emedja aa aa 5.00 - 7.15 - 9.30 Film India terbesar dalam Berwarna : D ANGAN PUTUS ASA ( SAMSON” ORINTAL” DILIP KUMAR in Technicolor, NI ) 2 Aa sa Petasan ememmnssta | City Concern Cinemas (TAS AA sa 
PAKAIAN KANAK2 — ALAT2 KETJANTI- 
KAN — PERKAKAS DAPUR dan MASIH 
BANJAK BARANG2 LAIN2-NJA, TERUTA- 
MA BARANG” UNTUK KEPERLUAN RU- 
MAH TANGGA SEHARI-HARI ! 

SAKSIKANLAH PERSEDIAAN BARANG” JANG SERBA 

  
BARU! PERLAJANAN, PENGAMBILAN BARANG dan 
PEMBAJARAN KINI DIATUR LEBIH TJEPAT DAN 
MEMPUASKAN ! 

  

Radja Murah PS 
TOKO ,HTEN” & CO1I 

Bodjong 25 — Tilp. 1577 
SEMARANG. 

    

  

  

  

koy Rogers 29 
SURE, BUT KINCAID!S STRINGING N 
HIS WIRE TAROUGH THE : OKSE 
TO BORDER CITY---AND His 
OUTEIT IS RIGHT BELOW s1 

     

     
      

   

   

     
   

OUR ONLY CHANCE TO BEAT 
BLINKER KINCAIP TO 
BORDER CITY AND LAND 
THAT GOYERNMENT 
CONTRACT IS TO SPAN 
THIS GOREE! 3 

   
1 OON'T 

UNDERSTAND 
ISN'T THIS THE 
SHORT-CUT WE 
PLANNED, JIM F , 

   

   

      

  
   

    
ikt. 
tin kota Border City dan mengadakan 

— Saruznja kesempatan kita un- — Betul, tetapi Kincaid mer 
tuk mendahului Blinker Kincaid ke # masang kawat melalui djurang 

itu ke kota Border City... 
dan perbekalan2nja ada diba- 
wah kita. 

kontrak dengan pemerintah, 

menutup djurang ini. 

— Saja belum mengerti. 
ini bukan tjagak pendek 
tanam, Jim? 

jalah 

Apakan 

jang kita 

     

  

    
  

 


