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KONPERENSI duta2 Amerika 

di Timur Tengah dan Asia Teng- 
gara 
hari Selasa. Titik Dera dai ha 
perensi ini kabarnja akan teruta- ma diletakkan kepada kemung- 
kinan membentuk systemZ perta- hanan di Timur Tengah dan Asia 

  

timulai di Istanbul 

Tenggara. Dalam usaha ini Turki 
dan Pakistan, jang baru2 ini telah 
mengadakan persekutuan milite 
dan politik dengan Amerika Se- 
rikat, akan memainkan peranan 
penting dengan bantuan jg tidak 

Berkenaan dengan kemenang 
an2 jang ditjapai oleh kaum ,,ko 
munis” di In 
jang achir2 ini, pemimpin2 Ame 
rika menganggap usaha memben 
tuk organisasi pertahanan untuk 
Tmur Tengah dan Asia Tengga 
ra itu sebagai suatu hal jang le- 
bih men aa Menurut dja 
lan fikiran mereka, djika Timur 
Tengah untuk seluruhnja atau se 
bagian djatuh ditangan ..komu 
nis”, maka negara2 Asia Tengga 
ra akan terpentjil sama sekali da 
ri Barat. Dalam hubungan ini 
djawatan rahasia Amerika mem: 
berikan tafsiran, bahwa komando 
Partai Komunis di Timur Tengah 
kira2 mempunjai kekuatan 50.000 
orang. — 

Sementara itu ahli2 dari kemen- 
terian luar negeri Amerika Serikat 

melaporkan, bahwa dalam usah: 
membentuk system pertahanan ur 
tuk Timur Tengah telah didjumpa: 
kesulitan? berkenaan dengan adani: 
persengketaan2 antara Israel dan ne 
gara2 Arab dan antara Inggris dar 
Mesir. Rintangan lain menuru, an- 
li2 itu ialah adanja perbedaan pa- 
ham mengenai soal pertahanan an- k 

tjina pada waktu 

rib Djam (Waktu Radio) 

A.S. Akan Wu. (Pengi 
djutkan Perta- | tjar : 0 idak Bersjarat 

ah sea) 
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(Tetap Tidak Disetudjui Pihak Belanda 
| MENJAMBUNG BERITA 

dlidahaa Eerste Kam 
TENTANG pidato Menteri Luns 

mer pada tgl. dalam Eerste K 6 Mei jang lalu, maka wartawan Antara” Amsterdam lebih landjut mengabarkan, bahwa pidato 
tsb. mengandung rasa kedjengke lan terhadap Indonesia, sedang 
Sambutan anggauta2 Senat Nederland amat dingin. Dia mulai dng. 

| memihak Menann SNekauta2 'Eerste Kamer jang menjatakan ke- 
kuatirannja terhadap hubungan Indonesia-Nedertand. Djus Pe- merintah berpendapat, bahwa ada alasan untuk merasa kuatir, Demikian Luns. 

: 1 tjadangan ini diberikan reentry- 
“ena sad Tenan dapat mele ' Sein dan selandjutnja Menteri 

|takkan tanggung-djawab  seluruhnja. m ri “tj A ap“ 
atas ea Jaga msi 3 ae aa Sen KA Na |hat” terhadap Nederland, namun hal ada di Indonesia didalam masa rus an, aan tulisan2 tsb. tidak | perang tak usah melakukan dinas memberikan sumbangan untuk mun | tentara. “ Liiptakan suasana jg djernih di da- Mengenai penolakan visa untuk 
lam hubungan antara kedua negara. | missi2 Katholik Menteri memberita- 
Pn aa manja Bg de Pen AN Pan itu tidal 
gan Prof. Schermerhorn, ahwal sadja ditudjukan. kepada missiona: Pa Nag Naa meletakkan In De djuga dar' 

| Rubungan tsb. atas dasar jg ,,zako-! kel ngsaan lain. Vatikan sangat m: 
Hjk”, akan tetapi dia tidak akan ber | ngeluh didalam hal ini. Mengena 
buat sedjauh jg dikehendaki oleh | paderi2 Protestant tak ada keluhan? 
senator tsb. dan berkehendak me-l jg sampai kepada Menteri. 
masukkan faktor? lain didalam pert Pemerintah Nederland tidak se- 
soalan ini. Djuga soal2 lain dari pa | nang sekali dengan penolakan Pen 
da kegiatan2 J2 ,zakelijk” patut | rintah Indonesia jg melarang di be- 
mendapat bantuan kita, rikannja bantuan hukum dan ken- 

Eat iskriminac: ! Sulair kepada orang2 Belanda jg d' 
ana ng Ng | tahan di Indonesia didalam mas: 

Terhadap keluhan2 oran me. ' Pn ra bantuan xon- agenai kebidjaksanaan immigrasi “Wan aah Oa Mena yan Pemerintah Indonesia agar supaja didalam pemeriksaan t 1 Menteri “"gaa 6 MA 
menundjukkan, bahwa mengenai - aa Ni rekan R3 soal ini telah tersiar pelbagai ka- 23 $ 35 bar angin jg Gereja Kan naa ka- ada keinginan untuk itu. Demixiar 
Severti misalnja kabar2 tentang Menteri. 
penolakan reentry-permits kepada 
Opsir2 tjadangan. Kepada Opsir2 

Kalau Bld Dia- 
djak Bitjarakan 

Indo-China 
Bagaimana Nanti Hu- 
bungannja Dengan 

Indonesia 2 

  
tian, bahwa didalam banjak na! 
orang tidak bisa bitjara tentang ada 
nja diskriminasi terhadap - orang? 
Belanda, karena djuga orang2 asing 

  

aturan2 jg dikritik oleh anggauta? 
Eerste Kamer. Tetapi karena kepen 
tingan Belanda di Indonesia sangat 
besarnja, maka Belandalah jg pa- 
ling menderita. 

: Tentang — pengembalian 
orang2 Ambon ke In- 
donesia. 

Mengenai soal Ambon Menteri 
menjatakan, bahwa pengembalian   tara negara2 Arab dan India. 

Dalam. hubungan dengan soal2 
tsb, pemerintah Amerika Serikat ka 
barnja akan mentjoba 

lam masalah Palestina. Sebagai lang! 
kah pertama kabarnja akan di usa-| 

mendamai- 
kan- Israel dengan negara2 Arab da: 

Hwa mungkin sekali atas inisiatif 
Perantjis, Nederland akan di-un-. 

orang2 Ambon ke Indonesia dju- 
ga tergantung dari Pemerintah 
Indonesia. Djuga kesediaan orang 
orang Ambon sendiri mendjadi 
soal. Didalam kalangan2 Ambon 
tertentu pada hari2 terachir ini 
ada kesediaan untuk mempertim- 
bangkan kembali ketanah airnja. 

WARTAWAN Het Parool” 
jang kini ada di Dienewa dalam 
tindjauannja mengenai berbagai 

gkinan menjatakan,  bah- - 

bahwe | 

Selandjutnja Menteri minta perho | 

lainnja banjak jg tertimpa oleh per 5 
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kan parade tradisioneel, jang selalu 
 1jara besar-besaran tiap hari 1 Mei. 

ui 4 £ 3 3 

Se 4 AN 

— 1 MET DI MOSKOW — Sia 
Penduduk Moskow berdjedjal-djedjal dilapangan Merah untuk menjaksi 

penduduk tadi membawa tangkai2 bunga Mei. 

      

  

diadakan oleh Tentara Merah sc- 
Untuk menandakan kegembiraan, 

— (Sov-foto) — 

  

Bila Asia-Tenggara 

MENURUT PENDAPAT 
and World Report”, djatuhnja 
nis” hanja akan membantu mere 

bih memenuhi kebutuhan 
mengakibatkan bentjana ekonomi 
kan, bahwa bagi Amerika Serikat 
rupakan kerugian jang lebih. ber 

Dalam hubungan ini madjallah 
tsb. mengakui, bahwa negar42 
lain memang dapat dengan lebih 
langsung terkena, karena daerah 
tsb. merupakan sumber makanan 
jang penting sekali, terutama bagi 
Asia. PS 

Menurut pendapat  madjallah 
itu, kepentingan Amerika Serikat 
sendiri jang terdapat dalam per- 
hubungannja dengan Indotjina, 

  

Bukan Ben 
nomi Bagi Amerika 

»Kominis”: Peadap 
And World Report”—Kerugian Akan 

Bersifat Politik Dan Militer 

| bagian besar meliputi karet dan ti- 

juntuk sebagian besar terdiri dari me 

Molotov (isis nm ar 

  

.hakan untuk “memperbaiki nasis 5 : : ana kaum pengungsi Arab Palestina. Jana Ma maan tata d Maan 1 

"M: KARTAWINATA AKAN - akan berhadapan dng. Indonesia. 

Untuk melaksanakan. pikiran2 Serdadu2 Vietnam Jg : 5 Te pemulan in harus ada perse-f- Parka. Disi aa Tengaran Maa Ea “buka-Luka Dising 
DIADILI SESUDAH 

LEBARAN. 
- “Dari pihak Kedjaksaan ,.Antara” 
mendapat kabar, bahwa perkara 
Kartawinata dari ,/Permai”, oleh 
hak Kedjaksaan kini sudah diserah- 
kan kepada Pengadilan Negeri Dja- 
karta. Kedjaksaan belum mendapat 
kepastian tentang waktu akan diadili 
nja M. Kartawinata, tetapi menurut 
keterangan, besar kemungkinan se- 
sudah Lebaran. Sebagaimana diketa 
hui, tuduhan terhadap M. Kartawina 
ta berkisar pada soal penghinaan ter 
hadap segolongan penduduk, dalam 

“hal ini terhadap golongan ummat 
Islam, berhubung dengan pidato 
diutjapkannja pada waktu ulang ta- 
hun ,,Permai” beberapa waktu jang 
lalu. 

3 

jdemikian itu tidak dapat dikata- 

dan Pemeriotah Indonesia. Men- 
teri sependapat dengan anggauta 
Algera jang berpendapat, bahwa 
tentang hak menentukan nasib kan baik, karena Perantjis di Asia sendiri ternjata tidak banjak ter- 

dianggap sebagai suatu negara jg | Wudjud. 
'bermentaliteit kolonial. ia 

Apalagi djika dipikirkan, bah- 
wa soal pakt pertahanan - Asia 
Tenggara sedang dan akan men-' 

Demikian kawat ,,Antara” Am- 
sterdam. Wartawan tsb. berpen- 
dapat, bahwa perkembangan jang 

Orang djangan mimpi 
kelangan” Unie. 

Mengenai penindjiauan kembali 
hubungan Indonesia dan Nederland   

jang Nederland, hal tsb. sungguh tidak 

djadi pembit' 3, dimana mung 
kin sekali sumbangan jang harus 
diberikan oleh Nederland ialah 
pelabuhan2 di Irian Barat. Meng- 
ingat peranan Irian dalam perhu- 
bungan “antara Indonesia dan: 

jaitu perundingan mengenai Urnie 
dari Pemerintah Nederland dapat & 
harapkan sedikit sekali kegembira- 
an. Kabinet Belanda jg lalu tak su 
ka menentang diadakannja pembitja 
raan itu dan Pemerintah sekarang 
berpendapat akan mengambil sikap 
ig sama. Utjapan2 Presiden Sukarno 
baru2 ini terhadap “njonja Lips- 
Odinot, bahwa tidak akan ada per- 
baikan hubungan. Indonesia—Belan- 

menarik. 
Demikian wartawan ,,Het Pa- 

rool.” (Antara) 

  

Vietminh Hitung Buku 
Balans Kemenangan Dienbienphu : De 
Castries Benar2 Tertawan— 16 Kolonel 
Mati Atau Tertawan—353 Major-Kaptin- 
Litnan Tertawan Atau Tewas Dan 1396 

Opsir2 Rendahan Perantjis Mati- 
' Tertawan 

SIARAN RADIO Vietminh hari Senin beritakan, bahwa bri: 
|gadir djenderal Christian de Cas tries, komandan pasukan2 Peran- 
tjis di Dienbicipik telah ditawan oleh Tentara Ho Chi Minh. 
Memberitakan direbutnja benten g Diembienphu, siaran radio tadi 
selandjutnja katakan, bahwa anta ra opsir2 tinggi Perantjis jang te- 
was atau tertawan adalah 16 orang kolonel, 
Trancare, wakil kesatu dari De C astries, kolonel Gauchet, wakil ke 
dua dari De Castries dan kolonel Langlais. 

Disamping, itu radio tadi katakan, Selain jang sudah disebut tadi, se- 
bahwa Tentara Vietminh telah me-! 
ngalahkan musuh di Dienbienphu 
utk.. 10096 dan memperoleh keme- 
ngan terbesar dalam sedjarahnia. 

21 Bataljon musuh dan 10 kompi | 1 
16.000 roth setelah Piroth tewas, -kolonel jang semuanja berdjumlah 

|De Castries, dan seterusnja kolonel 
| Piroth (wakil komandan ke-4), kolo- 

Ha selama Irian Barat belum kem- 
bali kewilajah Indonesia, tidak me- 
nambah baiknja suasana. Sekalipun 
Pemerintah Nederland: insjaf benar, 
bahwa utjapan2 demikian itu ijukup 

"Inap akan tertjapainja persetudjuan 
-amatlah sedikit, namun baginja be- 
lum ada alasan untuk menindjau 
kembali sikapnja ' jaitu bahwa Ne- 
derland bersedia mengadakan pem- 
bitjaraan dengan Indonesia. 

Akan tetapi dia memperingatkan, 
bahwa orang  djanganlah terlalu 
mimpi akan kelandjutan Unie, dji- 
ka orang tidak djadi mengadakan 
perundingan. 

Sebenarnja Pemerintah Neder- 
Tand ingin sekali menunda perun- 
dingan sampai selesainja pemili- 

|han umum di Indonesia, akan 
tetapi ternjata tidak mungkin utk. 
mendjadikan soal tsb. sebagai 
sjarat. ' : 

Pemerintah Nederland tidak 
lalai untuk mendjelaskan didalam 
notanja mengenai soal tsb. kepa- 
da Pemerintah Indonesia, bahwa 
|dia tidak bersedia membitjarakan 
soal Irian Barat. Antara Irian 
Barat dan Unie sama sekali tidak 
ada hubungannja, demikian Men 
teri Luns. Djuga Pemerintah Ne- 

antaranja  kolonel 

landjutnja dikatakan bahwa kolonel 
Langlais adalah wakil ketiga dari 

'nel Allioux jang menggantikan Pi- 

orang lebih, serta semua komandan | balande (komandan  Perantjis di derland tidak Jupa untuk membe- 
Paramita: termasuk satu brigadir| Hongeum), kolonel Guth. (kepala| ritahukan kepada . Pemerintah 
djenderal, 16 kolonel dan 1749'staf di Dienbienphu), -kolonel Du-l Indonesia tentang bagaimana pi- 
orang opsir telah tewas, luka2 atau 
tertawan. 

Siaran radio itu jang mengumum-! a : NT Tg maan 
komunike komando tertinggi Dienbienphu), dan lain2 jang tidak 

Vietminh seterusnia wartakan, bah-' disebut namanja dalam siaran radio 
wa 62 pesawat terbang Perantjis da- | tadi. 4 : : 

| Mereka jg tertawan diper- 

kan 

ri-berbagai type telah ditembak dja- 
cuh atau dihantjurkan dan antara 
Darang2 jang dapat dirampas terda- 
pat djuga 30.000 parasut (pajung). 

Menurut keterangan2 dari tangan 
kesatu, pasukan2  Vietminh 

1 

! 

telah 
menghantjurkan 17 batalion infan- 
teri dar pasukan pajung, 3 bataljon 
artileri dan kesatuan2 lainnja - jang 
kesemuanja berdjumlah 21 bataljon 
lebih dan 10 kompi jang berdjum- 
lah lebih dari 16.000 orang serdadu 
pilihan. 

Kesatuan2 Uni Perant'is jang te- 
lah dihantjurkan itu' adalah sebuah 
kompi meriam besar dan sebataljon 
mortir besar, 2 kesatuan anti' pesa- 
wat terbang dan sekompi lapis ba- 
dja jang mempunjai 10 tank, sekom- 
pi pengangkut jang terdiri dari 120 
kendaraan dari berbagai type dan 

kesatuan pasukan udara dari 17 pe- 
sawat terbang jang ditempatkan di 
larangan terbang Dienbienphu, 

Dalam komunike itu disebut dju- 
ga namanja kolonel2 Perantjis jang 

dikatakan tewas atau tertawan”, 

Teroix jang menggantikan Guth sete- | 
| lah Guth tewas, kolonel Guerin (ko- 

| Dalam komunike tsb. 

kirannja tentang “utjapan2 Presi- 
den Sukarno seperti jg disinggung 

mandan pasukan udara Perantjis di oleh anggauta- Eerste Kamer Ruys 
de Berenbrouck.: sa 
Sesudah itu Menteri mendjawab 

ngan Indonesia — Nederland dapat 

lakukan baik. internasional, jg berarti  penjelewe- 
ngan dari UUD Nederiand dan dgn. 
demikian. hanja berlaku djika di se- 
tudjui oleh 24 suara Eerste dan 
Tweede Kamer. Pendapat Wende- 

laar (anggauta Eerste Kamer) ini 

. seterusnja 
dikatakan bahwa djumlahnja major, 
kapten dan letnan Perantjis jg. te- 
was atau tertawan adalah 353 orang 
dan djumlahnja opsir2 rendahan ig. 
tewas atau tertawan adalah 1396, 
orang. Melaksanakan politik presi- 
den Ho Chi Minh dan. pemerintah. 
Republik Demokrasi Vietnam  ter- 
hadap tawanan perang, maka mere- 
ka jang tertawan itu telah diperla- 
kukan baik, demikian dikatakan da- 
lam komunike tadi menurut siaran 
radio Vietminh jang terdengar di 
Hongkong hari Senin. 5 |kan pada hari Senen, bahwa kedu- 

Antara pesawat2  Perantjis' ang dukan Amerika Serikat sebagai ,.pe 
ditembak djatuh atau dihantjurkan mimpin dunia” telah merosot kare- 
adalah B-24 (pembom besar), pem-! na keragu-raguan dan tidak adanja 

bom P-26 dan C-119 (pesawat pe- rasa tanggung djawab pada peme- 
ngangkut besar). |rintah Republik jg sekarang. Dikata 

Achirnja dikatakan dalam komu- kan, bahwa djatuhnja benteng perta 
nike tadi, bahwa pasukan2 Vietminh hanan Perantjis Dien Bien Phu di 
telah dapat merampas semua  per- Indochina dan kekalahan Amerika 
sendjataan musuh (termasuk  me- di Djenewa menundjukkan, bahwa 
riam2 dan tank2) dan semua gu- kedudukan Amerika Serikat sebayai 
dang mesiu. (Antara). IL pemimpin dunia telah merosot sam 

  
Kefauver dari Tennessee. ' menjata- 

Vietnam. “Tetapi usul Pham Van 

mendjadi tanda, bahwa  kemungki- 

pertanjaan apakah perobahan hubu-' 

dianggap sebagai suatu perdjandjian 

— kirkan Djuga 

MENTERI luar-negeri Sovjet, 
Molotov, malam Selasa menjata- 
ikan bahwa  penjingki para 
serdadu jang luka2 dari Dien- 
bienphu jang sudah direbut itu, 
mengenai djuga serdadu2  Viet- 
nam dan tidak hanja  serdadu2 
Perantjis. Molotov mengemuka- 
kan pernjataan itu dalam perte- 
muannja dengan delegasi Ameri- 
ka, Bedell Smith, dalam mana 
Molotov memberikan vendielasan 
tentang usu Pham Yan Dong 
dari Republik Demokrasi Viet- 
nam tentang soal tsb. 

Sebelum itu, menteri luar nege 
ri Vietmam, Nguyen Guoc Dinn, 
dalam sebuah statement menerang 
kan bahwa usul Vietnam untuk | 
toenukaran para serdadu jang lu 
ka2 tidak mengadakan perbeda ' 
in antara serdadu2 Perantjis dan   
Dong mengenai soal itu hanja 
menjebut2 penjingkiran serdadu2 
Perantjis, demikian Nguyen Ouoc 
Dinh. 

5 Khmer dan Pathet Lao. 

Sementara itu "kalangan Barat 
di Djenewa hari Senin mengata 
kan, bahwa tampaknja pihak: 
Komunis” tetap akan mendesak 
supaja wakil2 Khmer dan Pathet 
Lao diundang datang di Djene: 
wa, oleh karena delegasi RRT te . 
lah membagi2kan buku ketjil ten 
tang ,,Kedjadian2 penting di Indo 
tjina” jang diterbitkan di Peking 
tahun ini. Menurut buku itu pe 
merintah Pathet Lao telah diben 
tuk dan kemerdekaan Pathet Lao 
telah diproklamirkan pada tg. 12 ' 
Oktober 1945, sedangkan kemer 
dekaan Khmer telah diproklamir 
kan sebulan lebih dulu, jakni se 
telah Djepang menakluk. (Antara) 

Bekas duta besar Perantjis di 
Bangkok, Jean Paul Boncour, sej 
lah d'angkat mendjadi sekretaris 

| djenderal internasional Ikonperen 
si tentang Indotiina di Djenewa, 
dem'kian hari Senin diberitakan. 
Bonrour diangkat oleh 6 n 
jang menghadapi Soviet Uni, RRT 
dan Republik Demokrasi Vietnam 
dalam konperensi tersebut. 

| 

  

  oleh Menteri . diserahkan kepada 
! pembitjara sendiri. . : 

Menteri Luns menutup urajannja 
dengan menjatakan kepada rerste 
Kamer, bahwa Pemerintah  Neder- 
land tidak mempertimbangkan sua- 
tu penghapusan Unie jg tidak vet- 
sjarat. Demikian ,,Antara” Amsici- 
dam kabarkan. 

petjah perang dunia  ke-II. Dalam 
hubungan ini ia selandjutnja mem- 
perkuat tuntutan pemimpin2 Demo- 
krat lainnja. supaja. politik luar. nege 
ri Amerika: Serikat ' ditindjau kem- 
bali atas dasar kerdja-sama antara 
kedua partai di Amerika Serikat. 

Selandjutnja  Kefauver  menjata- 
kan, bahwa krisis Indochina menun 
djukkan, bahwa Perantjis dan ing- 

gris sudah tidak dapat diperhitung 
kan lagi sebagai partner '” Amcrika 

Serikat dalam menghadapi jg di se 

  

  

Lambaga Kabudajama Indonesia 

Kon. Bataraaseh Genconehar 

sen Kuna wa nlatenechaphen 5   
  

  

Pa 
Djatuh Ketangan 
at ,,U.S. News 

madjallah Amerika ,,U.S. News 
Asia Tenggara ditangan ,,komu 
ka (kaum komunis) mendjadi le 
nja sendiri, akan tetapi tidak akan 
bagi Amerika Serikat. Dikata 
djatuhnja Asia Tenggara itu me 
sifat politik dan militer. na 

Muang Thai, Birma dan Malaya 
adalah ketjil. : 

Sebagai . bukti dikemukakan 
angka2 jang berikut: F 

Dalam tahun 1953 impory Ameri- 
ka dari Asia Tenggara, jg untuk se- 

mah, seluruhnja berdjumlah sebesar 
300 djuta dollar, sedangkan  djum- 
lah exportnja kenegeri-negeri tsb. xi 
ra2 adalah sebesar 130 djuta doliar, 

sin2 dan barang2 tjita2. 
Sebelum perang dunia ke-II Ame-| 

rika Serikat memang sangat tergan- 
dalam | 

usaha memenuhi kebutuhannja akan 
karet dan timah. Akan tetapi sudah 
terdapatnja. tjukup persediaan akan 
bahan2 itu diwaktu sekarang, ditam 
bahr pula dengan adanja persediaan2 
karet tiruan dan bahan2 pengsanti 
lainnja, .menjebabkan Amerika Seri 
kat mendjadi tidak begitu tergan- 
tang lagi kepada negara2 Asia Teng 
gara. Demikian ,,U.S.- News and 
World Report”. 

Beberapa angka. 
Selandjutnja maajaliah tsb mengu 

pas kedudukan Amerika Serikat dat 
lam hubungannja dengan negara? 
Asia tsb satu persatu, dan mengemu 
kakan angka2 sbb: 

Indochina: Import Amerika selu-' 
ruhnja berdjumlah kurang dari 17 
djuta dollar, dari djumlah mana ki- 
ra2 15,3 djuta dollar terdiri dari ka 
ret. Pembelian2 Indochina dari Ams 
rika Serikat berdjumlah kurang da- 
ri 37 djuta dollar dalam tahun 1953. 

Bagi penanaman modal Amerika, 
negeri tsb belum mempunjai arti jg 

  

       

TAHUN KE IX No. 74. 

Kalangan tsb. berpendapat 
njebabkan bahwa serangan 

Diduga djuga bahwa tudjuan 

| Selatan dan Kambodja. 

Di Vietnam Utara menurut pen- 
dapat kalangan tadi pihak Ho mung 
kin akan mengadakan gerakan ig 

menggemparkan tetapi jg tak akan 
berlangsung lama. Kalangan tsb der 
pendapat bahwa pihak Ho tak akan 
meluntjurkan offensif besar2an ter- 
hadap delta sungai Merah. Kemung 

kinan lebih besar bahwa pihak Ho 
akan memperbesar  kegiatannja se- 

pandjang djalan Hanoi-Haiphong de 
ngan tudjuan bahwa dijalan ini jani 
satu2nja perhubungan Hanoi dgn. 
lau mendjadi tak berguna lagi bagi 
pihak Perantjis. 

Pertempuran di Teng- 
gara Muongkua. 

Dari Vientiane kemudian dida- 
pat kabar bahwa pada hari Senen 
telah terdjadi pertempuran seru 
antara pasukan2  Laos-Perantiis | 
dan pasukan2 Ho di sebelah 
Tenggara Muongkua. Pasukan? 
Ho, jang telah menjeberangi -su- 
ngai Nam Hou 35 mil sebelah 
Selatan Dien Bien Phu, sesudah 
terlihat ditepi kiri sungai tsb. 
kemudian diserang oleh pasukan? 
Laos-Perantjis. Dikatakan bahwa 
pasukan2 Laos-Perantjis dengan 
tak menderita kerugian lalu ber- 
hasil ' menghalaukan pasukan? 
ihak Ho itu, jang menderita 
erugian 12 orang tewas. Didapat 
nan djuga bahwa pasukan? 
pihak Ho itu telah ditempatkan 
antara Namhou dan Dien -Bien 
Phu dan tidak turut serta dalam 
pertempuran merebut Dien Bien 
Phu. 

Berita tentang pengung- 
sian serdadu2 Juka2 di 

« pasuk an2 
Luang Prabang, dari arah Dien 

  

Penerbit: 
Penjelenggara: 
Alamat : 
Tilpeon : 

Eki. 

  

nakjn pesawat2 terbang. Tetapi 
dikemukakan bahwa perbaikan 
lapangan terbang Dien Bien Phu 
paling sedikit akan meminta wak- 
tu | minggu, karena lapangan 
tadi sudah hantjur oleh temba- 
kan2 meriam dan mortir kedua 
pihak dan penuh parit2 jang telah 
digali oleh pasukan2 pihak Ho 
sesudah mereka menduduki ba- 
gian Utara lapangan tadi dan jg 
dipergunakan oleh pasukan? pi- 
hak Ho untuk mendekati kedu- 
dukan2 pasukan2 Uni Perantiis. 

Hanoi gelisah. 
Ada tanda2 bahwa penduduk si 

pil Hanoi mulai menganggap zen 

ting keadaan militer day keadaai 
politik sesudah Dien Bien Phu dja 
tuh. Direktur2 perusahaan export 
dan import di Hanoi mengadakar 
kundjungan2 kilat ke Saigon gun 
mendjamip kelandjutan dagang me 
reka. Beberapa kongsi besar di Sai 
gon sudah beberapa hari ini meng 
hentikan - pengiriman  barang2 ke 

Hanoi. Harga beras, jg sebagian be 
sar “didatangkan dari daerah delta. 
meningkat sampai harga pada wak- 

tu pasukan2 Ho untuk pertama kal 
menjerang djalan kereta-api antarc 
Hanoi dan Haiphong. 

Kongsi2 pengangkutan  Tionghoc 
menaikkan harga dengan 5096. Dar 
harga2 tadi tidak turun walaupur 
pembesar2 Vietnam Utara mentje: 
gah timbulnja spekulasi2. Kongsi, 
pengangkutan Perantjis dalam padc 
itu dengan diam2 memindah semur 
Iruck2 mereka ke. Haiphong untul 
dari sana dikirim dengan kapal ke 
arah Selatan. Tetapi dian'ara pendi 
duk Hanoi, jg berdjumlah 300.006 
orang itu tak timbul panik. Sebagi-   terima dengan lega. 

Dalam pada itu berita bahwa 
telah tertjapai dasar persetudjuan 
tentang pengungsian serdadu2 pi- 
hak Perantjis, jang luka2 berat. 
dari Dien Bien Phu disambut dag 

ak lega “di- Hanoi. Finda: 
kan pihak Ho ini telah diramal- 
kan oleh  djenderal Navarre, 
panglima besar Perantjis di Indo- 
tjina, dalam suatu konperensi pers 
pada hari Sabtu jbl. Berapa djum 
lah serdadu2 Uni Perantjis, jang 
luka2 berat, di Dien Bien Phu 
belum lagi diketahui, tetapi didu- 
ga bahwa djumlahnja - kira-kira 
1.300 orang.. Ada dugaan djuga 
bahwa pengungsian serdadu? tsb. 
akan dilakukan dengan menggu- 

Politik Luar Ne- 

geri ,Bipartisan' 
Disarankan Oleh 

Truman, 
BEKAS“PRESIDEN Amerika 

    penting. 
Muang Thai: Pembelian2 jg di Ia- 

#kukan oleh negeri tsb dari Amerika 
Serikat dalam tahun 1953 hanja me 
liputi djumlah sebesar 5,7 djuta dol 
lar. Dari  djumlah ini, kira2 26,5 

“djuta dollar terdiri dari mesin2 dan 
truck2. et $ 

Sebagai pasaran. untuk hasil2 
Amerika, negeri tsb masih ada da- 
lam taraf jg rendah. Dalam tahun 
ig lalu barang2 Amerika jg dapa, di 
djual dipasaran Thai hanja sebesar 
tidak lebih dari 69 djuta dollar. 

Pendjualan karet kepada Amerika 
Serikat seluruhnja  berdjumlah ku- 
rang dari 46 djuta dollar, sedang- 
kan pendjualan timah. hanja melipu 
ti djumlah sebesar 11 djuta doilar. 

Export tungsten dari negeri tsb 
hanja berdjumlah 5,3 djuta doilar. 

Birma: Angka2 mengenai Birma 
adalah angka2 jg paling ketjil da- 
lam skema perdagangan Amerika 

Serikat. : 
Negara ini dalam tahun 1953 ha 

nja mendjual tungsten seharga 3,4 
dollar dan mengimport tidak jebih 
dari 6,8 djuta dollar. : 
“Malaya: mempunjai angka2 jg ter 

besar dalam hubungan dagangnja de 
ngan Amerika Serikat, terutama me 
ngenai karet dan timah. Djumlan 
export negeri ini ke Amerika Seri- 
kat dalam tahun 1953 adalah sedz- ! 
sar 100 djuta dollar. Demikian ima- : 
djallah itu. 

Dalam hubungan ini madjallah | 
.tsb. mentiatat, bahwa negara2 
Eropa memang akan sangat me- | 
rasakan hilangnja sumber2 karet ' 
dan timah itu, akan tetapi nega- ' 
ra2 ,,komunis” jang menguasai ' 
negara2 Asia Tenggara itu nanti- 
nja tentu akan mendjual sebagian : 
besag dari hasilnja,- sehinggfa 
Eropa dan Amerika Serikat achir 
nja masih djuga dapat membeli 
sebagian dari padanja. 

Kefauver: Kedudukan Amerika Sbg Pemimpin Du- 
nia Merosot Sampai Tingkat Jg Paling Bawah 
SENATOR  DEMOKRAT Estespai tingka, jg paling bawah sedjak -butnja agressi komunis, 

Tentang konperensi Djenewa Ke- 
fauver menjatakan, bahwa konpe- 
rensi tsb nampaknja tidak akan da 
pat menghasilkan suatu  penjelesai- 
an masalah Korea jg acceptable dan 
dalam pada itu ia kuwatir, kalau2 
pihak ,,komunis” akan berhasil me 
nempatkan batu lompatan jg tetap 
di Vietnam tanpa Amerika dapat 
berbuat sesuatu, D4 

Senator Wayne Morse dari Ore- 
gon (independent) menuduh menteri , 
luar negeri John Foster Dulles te-) 

| 

(Serikat, Harry S. Truman, pada 

|jang sampai sekarang belum dike 

hari Senen mendesak perlu ada- 
nja persatuan dan  kerdja-sama 
antara kedua partai di Amerika 
mengenai masalah2 politik luar 
negeri berkenaan dengan krisis 
dunia dewasa ini. Dalam pidato- 
nja dihadapan ,,National Press 
Club”, Truman selandjutnja men 
desak, supaja ,,Gedung “ Putih” 
mendesavoir senator Joseph Mc- 
Carthy, ketua panitia ketjil senat 
urusan kegiatan2 anti-Amerika. 

Menurut Truman, ada 3 unsur 
penting jg diperlukan bagi suatu 
politik luar negeri jg didasarkan 
atas kerdja-sama antara Partai 
Republik dan Partai Demokrat, 
jaitu: 

1. tanggung djawab untuk po 
litik ini harus mendjadi tanggung 
djawab pemerintah atau lebih 
tepat lagi mendjadi tanggung dja- 
wab presiden Amerika Serikat: 

2. politik sematjam itu hanja 
mungkin apabily ada kesediaan 
untuk bekerdja bersama: 

3. politik ini harus didasarkan 
kepada saling .mempertjajai. 

Saling mempertjajai ini menu- 
rut Truman tidak ada pada waktu 
sekarang ini. Pendapatnja ini se- 
tjara tidak langsung ditudjukan 
kepada senator MecCarthy. 

KORBAN ANGIN TAUFAN 
DI FILIPINA 

Diumlah korban jang tewas se 
brgai ak'ba, angin taufan jang me 
njerang F'ipina pada hari Djum' 
at jang lalu telah meningkat men 
djadi 14 orang. Daerah jang pa 
Yrg menderita adalah daerah Ce 
hu. dimana terdapat 7 orang kor 
hap iang tewas dan kira2 37 orang 

T
N
N
a
 

an besar diantara mereka. berpenda 

pat bahwa paling sedikit masih ada 
waktu 112 bulan untuk mengambi 
putusan mengenai hari datang. 

(Antara) 

Tbai Sedia Djadi 
Pangkalan Bagi 

,Uunia Merdeka” 

MUANG THAI tak akan me- 
nolak untuk dipergunakan seba- 
gai suatu pangkalan militer oleh 
»hnegara2 demokrasi merdeka”, 
seandainja langkah sematjam itu 
dianggap perlu untuk memerangi 
berkembangnja komunisme di In- 
dotjina dan untuk mentjegahnja 
terus meluas ke Asia Tenggara 
lainnja. Demikian dikatakan oleh 
djenderal Dej Pradiyuth, menteri 
pertahanan Muang Thai, dalam 
suatu tanja djawab jang disiarkan 
dalam harian negara ini jang pen 
ting, jaitu ,,Bangkok Post”, 

  

Paradiyuth jang djuga merangkap 
sebagai wakil menteri dalam negeri 
menegaskan bahwa Muang Thai 
akan menjokong pembentukan SEA- 
TO (Organisasi pertahanan Asia 
Tenggara). Mengenai Dien Bien Phu, 
djendera! tadi mengatakan ” bahwa 
Muang Thai tidak terantjam setjara 
langsung karena djatuhnja. . Menge- 
nai netralitet, ia mengatakan bahwa 

Muang Thai tidak akan bersikap ne: 
tral sebagai beberapa negara Asia 
lainnja terhadap masalah komunis- 
me. (Antara). 

N. V. sSinara Merdeka”. 
Hetami. , 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798. Smg. 
Administrasi-Ekspedisi 2087 Smg. 

Harga Lengganan (bajar dimuka Rp. 11.— dalam kota Smp. 
| Rp. 12.— Juar kota Smg. (semuanja sudah termasuk meterai). 
| Ady, Rp. 0.80 per m.m, kol. Harga etjeran 60 sen p. lembar,   

EDISI POS. 

  

Ditudjukan Kpd Laos 
Dan tambodja

 Utara 

(Tebakan Kalangan Militer Dan volitik Di Saigon Me- 
| ngenai Kelandjutan Gerakan Vietminh—Kaum Dagang Di 

| Hanoi Sudah Siap2 Selamatkan Dagangannja.... 
KALANGAN MILITER dan politik di Saigon pada hari Senen mengemukakan bahwa  ke- 

mungkinan besar gerakan pasuka 22 pihak Ho akan dilakukan kearah Laos Utara dan Kambodija. bahwa alasan2 politis bertalian dengan Konperensi Djenewa akan me- pihak Ho akan ditudjukan terhadap ibu kota Keradjaan Laos, 
Bien Phu dalam usaha memperkokoh pemerintahan Pathet Laos. 

serupa hendak ditjapai oleh nihak Ho di Kambodja mungkin “de- ngan menggunakan pasukan?nja, jang kini masih tetap berada didekat perbatasan antara Vietnaan 

  

Dr Khalil: 
| Indonesia Negara 
| Islam ? 
t & 

AHMADIJAH (Oadian) Djema 
at Indonesia kini sedang mempu- 
njai seorang tamu dari Amerika 
Serikat, jaitu Dr. Khalil Ahmad 
Nasir M. A. pemimpin Djemaat 
Ahmadijah Amerika Serikat jang 
berkedudukan di Washington. Ha- 
si Senin ia telah datang ke Ban- 
dung dan disambut oleh pengurus 
serta anggota Djemaat Ahmadijah 
di Bandung. Hari Selasa ia me- 
neruskan perdjalanannja ke Tasik- 
malaja untuk melihat2 kursus ka- 
der Ahmadijah disana. Dr. Khalil 
Ahmad Nasir datang ke Indonesia 
setelah mengundjungi World Rele- 
gions Congress di Tokio baru2 ini 
dan dari Indonesia ia akan melan- 
djutkan perdjalanannja ke Singa- 
yura, kemudian ke Pakistan dan 
achirnja kembali ke Amerika. 

Berbitjara tentang World Relegivns 
Congres di Tokio itu, Dr. Khsiil 
“ahmad Nasir mengatakan antara 
lain, bahwa dalam kongres itu hadlir 
utusan? Sinto Budhisme, Kristen, Is- 
lam, Zoroaster, Agama Hindu, Jai- 
nism  (djuga suate agama di. India) 
Ian sebagai presiden kongres ditun- 
djuk utusan dari Djepang. Tiap wa- 

kil jang datang disana diharuskan 
memberi keterangan atas 10 matjam 
pertanjaan jang disediakan oleh kon- 
3res tersebut, antara lain jang ber- 
punji: bagaimana pendapatnja teni- 
tang persoalan dunia dewasa ini: va- 

zaimana pendapat masing2 tentang 
ilham, wahju sjetan dll.: bagaimana 
pendapat tentang djuru selamat di 
achir zaman, ' pendapat mengensi 
perdamaian. 

Menurut keterangan Dr. Kha- 
lil Achmad Nasir, hanja- ia jang 
berbitjara atas nama Islam dalam 
kongres tersebuts meskipun ada 
djuga bebarapa orang lain dari ka 
langan Islam tapi katanja, mere- 
ka ini berbitjara atas nama per- 
seorangan. Diterangkan selandjut 
nja, bahwa waktu membitjarakan 
tentang djuruselamat ia telah me- 
nguraikan tentang Imam Mahdi 
dan setjara terang?dan mengurai-   kan pula tentang Djemaat Ahma- 
dijah. 

Kedatangannja ke Indonesia di 
maksudkan untuk mengadakan 
penindjauan tentang Djemaat Ah 
madijah disini dan ia berpenda- 
pat, bahwa Indonesia ini adalah 
negara Muslim jang terbesar” jg 
mempunjai peranan penting dan 
mendjadi harapan bagi kemadju- 
an Islam. : 

Dr. Khalil Ahmad Nasir adalah ' 
djuga Imam dari Fazl Mosgue jg 
letaknja hanja 10 menit djalan 
kaki dari White House. Mesdjid 
ini, menurut keterangan Dr, Kha- 
lil Ahmad Nasir adalah kepunja- 
an Ahmadijah dan merupakan sa 
tu-satunja mesdjid jang ada disa- 
na, meskipun disana ada 16 nega- 
ra Islam jang mempunjai perwaki 
lan. (Antara). 

  

nja Dien Bien Phu adalah meru 

tjepat tertjapainja tjita2 untuk 

mengharapkan agar orang2 pada 

setjara damai. 

Menurut pendapat kalangan itu 
sjarat2 jg. terpenting untuk mentia- 
pai penjelesaian setjara damai di In 
do China jalah dihapuskannja koto- 
nialisme, dengan ketentuan supaja   

temukan. Kerusakan? menimbul 
kan kerugian kira2 sebesar 1 dju 
fa doll, 

Nasib” Vietnam diserahkan kepada 
kehendak rakjatnja sendiri. Sebab, 

demikian kata kalangan itu seian- 
djutnja, selama Perantjis masih me- 

nondjolkan diri untuk memainkan 
peran sebagai djuara kolonial maka 

selama itu pula tidak mungkin ada 
penjelesaian. Dalam keterangan se- 
landjutnja disinggung pula saran Per 
dana Menteri India Pandit Nehru jg 
antara lain mengusulkan agar diusa   lah membuat kesalaha, demi kesala 

han dan telah takut sekutu2 Ameri: 

ka dengan politiknja ,,serangan pem | 
balasan setjara - besar-besaran. Pun | 
Morse menuduh Dulles telah menje ' 
babkan Amerika Serikat kehilangan 
bantuan dari perdana menteri In- 
dia, Shri Jawaharlal Nehru. 

Sementara itu senator  Repubiix 
Ralph E. Flanders memperingatkan, 
bahwa tanpa bantuan dari rakjat In 
dochina, intervensi Amerika di In- 
dochina akan menemui kegagalan. , 

(Antara). 

    

hakannja suasana damai sbg salah sa 
tu faktor penting, apabila benar orang 
menginginkan tertjapainja penjelesai 
an Vietnam melalui perundingan. 
Kalangan tsb menjetudjui diadakan- 
nja peryndingan politik (sesudah 
gentjatan sendjata)“ untuk menjele- 
saikan masalah Vietnam dibawah 
pengawasan PBB dengan melarang 
adanja intervensi dari sesuatu nega- 
ra tertentu, karena sesuatu interven- 
si itu akan mengakibatkan matjam2 
kesulitan untuk penjelesaian “ masa- 
alah tsb. (Antara). 

  

dak dapat diliwatkan begitu sadj 
njai Z2 kemungkinan, jaitu: Pertama mungkin akan lebih memper- 

Kado China. Dan kedua mungkin mengadakan gentjatan 
ngan. Kalangan tersebut menjatakan penjesalannja mengapa tidak 
tjepat2 dapat dilaksanakan gentjatan sendjata di Indo 

Kem-LuSajangkanMengapa 
Cease Fire Di Indo-China 

Tidak Lekas2 Diwudjudkan 
KEMENTERIAN LUAR NEGERI Indonesia pada hari Se- 

lasa menerangkan kepada wartawan2 di Djakarta bahwa djatuh- 
pakan kedjadian penting jang ti- 
a, karena peristiwa itu mempu- 

akan dapat memperluas bepera- 
sendjata di 

China dan 
dewasa ini makin mempergiat 

usaha2 jang menudju kearah gentjatan sendjata jang akan disusul 
dengan perundingan2 untuk menjelesaikan masaalah Indo China 

Djatuhnja DBP 
Kerugian Besar 
Dunia Merdeka 
Kata Duta Australia 

Utk ilipina 
DJATUHNJA — DIENBIENPHU 

adalah suatu kerugian besar bagi du 
nia merdeka, demikian dikatakan 
oleh Roar-admiral Dunbar Moore, 
duta Australia untuk Filipina, sete- 
lah kembali dari .,melantjong” ke 
Indochina hari Minggu di Manila, 
tetapi segera ditambahkannja bhw 
hal itu tidak membahajakan Asia 
Tenggara dalam masa jg dekat. 
Dunbar Moore katakan, bahwa ja 
ke Indochina untuk melanitjong, te 
tapi hal ini diragukan oleh kalangan 
tidak resmi jg menduga kundjungan   
  

nja  seharusnja  bertalian dengan 
usul pembentukan pertahanap bersa 
ma di Pasifik. Sebab, kabarnja, 
Moore mengundjungi djuga Muang 
Thai. (Antara). 
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& 22 mena “aan 

Untuk Djawa Tengah 
harapkan Selesai A 

Bulan Mei 

ATAS suatu pert 
Panitya Pemilihan: -& 

  

aa 

  

m | ga-tetangganja: pendek kata: tetang- 
n Iga repentent sembilan koma sembi- 

tya an “berada | 
Selandjutnja dalam hubungan me- 

ngenai waktu tsb, untuk mendaftar 
para pemilih ditiap2 daian 
kota, “dalam ngalama Tn 
membutuhkan waktu rata2 15 1 
nit. Waktu 15 menit itu. 
dapa, diperpendek, apabila 

   
    

milih jg didaftar itu dapat memoeri 
   kan keterangan2 dengan lar 

da Panjtya jg m , 
k dikota2 chususnja, - 

    

pendu rusnja dapat lebih mudah member permisi tolong, perlu banget minta 

kan keterangan?, “sebab soal2 mc- 
ngenai pemilihan umum itu telah se 
ring kali dimuat dalam surat2 kabar 
dll., hingga dengan demikian akan 
dapat -mempertjepar waktu. 

RAPAT Kana S.B.G. 

Tgl. 15-16/5 oleh Dewan Daerah 
Sarekat Buruh. Gula Djawa-Tengah 
akan diadakan rapat-kerdja dengan 
tjabang2nja sebanjak 32 tempat. Da 
lam rapat kerdja itu akan dibitjara- 
kan masalah2 sosial-ekonomi jg ki- 
ni rupanja sedang hangat dihadapi- 
nja, jalah sekitar perdjandjian per- 
buruhan SBG-Assi tahun 1954 ten- 
tang buruh kampanje, nasib buruh 
musiman bagian tanaman, pemetja- 
tan dan pula pemilihan umum. . ' 

SATU BN. DARI R. 1. 13 
AKAN DILATIH DI BTC. 
Dengan telah selesainja latihan 

lichting kel di B.T.C. (Battle Trai- 
ning Centre) ,,Sapta-Arga” di Pur- 
woredjo, maka segera menjusul iati- 
han lichting ke-IV. Kali ini akan di 
ikuti oleh salah satu Bn. dari R.I. 
13/S.T. XIIT jang akan dimulai tgl. 
15 Mei 1954, Perlu diketahui, bah- 
wa latihan tsb, diadakan untuk mem 
pertinggi mutu2 tactis dan kemam- 
puan bertempur dalam hubungan sa- 

“ tuan Bn. (Bn. verband). 

SATU TUNTUTAN GOAL, 
LAINNA MATJET? 

Dalam keterangannja kepada 
Antara”, Bahar ketua umum Pe 
ngurus Besar Sarekat Buruh KPM 
menjatakan bahwa dengan tiada 
kesulitan apa2 tuntutan hadiah 
Lebaran ini sebesar Y24 bulan ga 
dji dengan minimum Rp. 50.— 
dan maksimum Rp. 300.—. oleh 
“pihak direksi telah diluluskan. Jg 
masih dalam persengketaan seka- 
rang jalah tuntutan gadj diwak- 
tu buruh mogok pada bulan Pe- 
bruari jl..jang.oleh P4 daerah se 
tudju dibajar separo tetapi jang 
oleh direksi ditolak. Achirnja, so- 
alnja kini sudah ditangan P4 Pu- 

. sat. Adapun pemogokan tsb. di- 
atur karena tuntutan buruh me- 
ngenai kenaikan 1076 bruto tidak 
diluluskan, tetapi setelah terdjadi 
pemogokah baru diluluskan. Bu- 
ruh KPM kini tertjatat 7.000 
orang diseluruh Indonesia. Bahar 
jang berkedudukan di Diakarta 
itu kini sedang dalam perdjalan- 
an menindjau tjabang2 SB KPM 
di- Djawa dan Sumatra. Iapun 
merangkap sekretaris umum De- 
wan Pimpinan Harian Kongres 
Buruh seluruh Indonesia jang me- 
liputi 1.500.000 orang anggauta 
dari PBKA, SB Penerbangan, SB j 
Minjak, Persatuan Btiruh Perke- 
bunan dll... 
PEMBENTUKAN BP ,,BAPER- 

KI” AKAN DISJAHKAN. 
Menurut keterangan, sesudah di- 

adakan perundingan dan “bertukar 
pikiran semasak-masaknja. antara 
fcrmateurs dan tjalon?nja, achirnja 
telah menghasilkan pembentukan 
B.F. ,BAPERKP” tjab. Smg. untuk 

«tahun 1954755 jang akan disahkan 
lebih landjut dalam rapat pada nanti 
tgi. 16 Mei 1954, bertempat digc- 

dung Ta Chung Sze, dimulai djam 
19.00. Adapun B.P. BAPERKI itu 
terdiri dari sdr.2: Mr. Ko Kwat 
Tiong, ketua, Kwik Hway Gwan, 
wk. ketua I, Koo Djoen Ting, wk. 
ketua HI: Penulis I, Il: Mr. Tan 
Siang Swie, Be Kiem Siang, Benda- 
hara I, HH: Tan Liat Tiong, Tan 
Hong Hie, Komisaris2: Ong Tiang 
Hwat, Oei Boen Kong, Ko Kiat Tjo- 
ang, 'Goei Hee Ling, Oei Tiang 
Liang: Seksi Hukum I, II: Mr. Gouw 
Swie Tjiang, Mr. Koo Swan Ik: 
Ekonomi: Tan Tjien Lien, Tjoa Kian 
Sie, Penerangan: J. Ong Tjien Liong, 
Tjoa Tjie Liang, Ong Tiong Licp: 
Pemuda: Kwik Kian Gie, Kwa Kaay 
Twan, BET 

baik budi, manis hati, halus perangai, 

$ IK persen, akir-akir ini kelah sama 

    

  

   

   

    

         

   
      

IT . Duduk perkaranja: ia dikampong- 
| Inja adalan satu-satunja jang punja 

ari |tilponkan keperluannja. 

3 , 'fakam Dowo. 

ih Ada . seorang pegawai negeri, 
:|somewbere dikota Semarang ini, jg. 

  

Ipendek kata tjiamiek ndjaba ndjeroo 
100 pe 

| Ia wadbel setengah mati, mendjadi 

korban kebaikan hatinja sendiri.   
| Dan karena-ia tjinta banget sama 
tetangga, ia tak pernah nolak kalau 
letangganja, serta tetangga-tetangga- 

“dan seterusnja tetangga dari tetang- 

lan, minta tolong padanja supaia di- 

Walhasil karena kebaikan hatinja 
tadi, ada tetangga jang tengah ma- 
lam buta, ketok pintu, minta ditil- 
ponkan bidan......... : karena ibune 
genduk mau mbajeki lagi, katanja!! 
“Ini tidak seberapa. Suatu hal jang 

    

nja| pantas dan harus ditolong. 
| Tetapi lambat laun ada tetangga 
djedjaka, jang minta ditilponkan ke- 
  

ada ,,jang-jang”-nja, 

  

di-adjak ke 

Ada njonjah rumah, jang tolong 

ditilponkan kepada djeng Niniek dan 
djeng Noenoek, djeng Marilin dill.: 
diminta berbarengan pergi Toko 

| Hien, ngadu untung gratis-dag. 
Dan begitu sakterusnja. Hingga, 

#lambat laun rumah pegawai nezeri 
tadi hampir djadi gerdu tilpon 
umum. 

,Apa jang harus saja perbuat, 
| Pong, untuk membatasi ini?” tanjak 
Sang pegawai negeri tadi. 
- Djawab Sir-pong: ,,Gampang sa- 
dja!! Minta pasang tilpon satu lag:. 
Tanggung PTT akan bantu. Dan 

pada tilpon baru itu dipasang pla- 
chusus -untuk 

Boleh pakai 
sampai jang bitjara 

531 

#kat: ,,Melulu dan 

umum. Zonder bajar. 
semau-maunja 

mulutnja ,,meniren 
Akoor??? 

  

PEG2 DOUANE MINTA 
SENDJATA API... 

Dalam kongresnja jg baru2 ini di 
adakan di Lawang, Sarekat Sekerdja 
Bea dan Tjukai minta kepada jg 
berwadjib agar pegawai Douane le- 

bih2 jg melakukan tugas ,,dilapa- 
ngan” diberi sendjata-api “ untuk 
membela diri dalam menghadapi se 
rangan dari anasir jg tidak mau me 
naati peraturan2 Bea dan “Tjukai 
Selain itu djuga diminta peralatan 
bekerdja Tainnja misalnja - mikros- 
koop untuk memeriksa barang2 te- 
nun dil, motorboot bagi sesuatu 
pelabuhan besar guna meronda di 
lauty "mengganti kendaraan? bermo- 

tor jg kini sudah tua dan pula brw- 

ku2 dinas untuk pedoman bekerdj3 
jg sudah diterdjemahkar, dalam ba 
hasa Indonesia, dan menfjetak kem 
bali buku? dinas ita jg ternjata kini! 
sudah habis tetapi sangat dibutuh- 
kan oleh pegawai. 6 2 

PB SSBT berkedudukan di Sema-! 
rang dengan Windu sebagai ketua 
umum. 
KELANDJUTAN NOMOR 
COUPON PERMEN DAVOS. 
Kelandjutan nomer2 coupon dari: 

permen Davos jang diundi pada ima- 
lam penghabisan Pasar Malam, dan 
jang mendapat hadiah2 penghibur 
adalah nomer2 sbb.: 

   
soto 

#cal Symphony Oskest   
BAGIAN PENERANGAN DA- 

RI DJAW. KEHUTANAN. 
Diperoleh keterangan, untuk lebih 

melantjarkan  djalannja organisasi 
Djawatan Kehutanan maka tidak Ia 
ma lagi tiap2 inspeksi Djawatan Ke 
hutanan akan dibentuk Bagian Pe- 
nerangan jg berpusat di Djakarta. 

Sebelum ini Djawatan Pusat mem 
punjai bagian Pendidikan dan Pene 
rangan jg mempunjai seksi2 dan 
terdapa, hanja dikantor2 inspeksi jg- 
ada di Djawa sadja sedang di luar 

154114, 124496, 52790, 25163, 
18407, 64390, 54716, 45214, 
64687, 134009, 149118, 127714, 
89821, 97189, 82816, 141428, - 

137159, 73492, 64814, 12809, 
55807, 19804, 22987, 68623, 
34123, 37615, 35079, 97100, 

154033, 120368, 59005, 145576, 
116369, 01302, 78339, 36108, 
54673, 07662, 90526, 66938, 
101111, 11984, 148825, 86599, 
45836, 71550, 45927,  45375,| 

| 13099, 18663. 

  Djawa tidak ada. 
Dapat ditambahkan sedjak 1954 

ini Djawatan Kehutanan memiliki ' 
kantor2 inspeksi S di Djawa, 3 di' 
Sumatra, 1 di Kalimantan: 1 Kan-i 
tor Inspeksi di Indonesia bagian Ti, 

mur dulu sedjak tahun ini telah dij 
serahkan kepada pemerintah otono- | 
mi dengan nama Djawatan Kehuta- 
nan propinsi Sulawesi, Djawatan Ke 
hutanan propinsi Nusatenggara dan 

.K. propinsi Maluku, : D.K propi 2 ap 

  
  

»GONDANG WINANGUN” 
SANGAT MERUGIKAN 

0. PETANI? 4 
Kalangan pemerintah daerah jog- 

ja menerangkan kepada ,,Antara” 
bahwa belakangan ini banjak sexali | 
para petani jg. mengadjukan protes 
melalui pemerintah daerah, disebab 
kan sikap dari pihak pabrik guia 
»Gondang Winangun” (di. Klaten) 
jg dikatakan sangat merugikan para 
petani. Sikap jg dimaksud itu anta-| 
ra lain mengenai pembelian tebu jg 
dipandangnja sebagai tidak meng- 
hargai hasil tebu rakjat jaitu dengan 
pembelian murah sekali. Selain dari 
pada itu, katanja pihak direksi seia 
lu menakut-nakuti para petani tsb 
dengan mengatakan bahwa djika pe 
tani2 itu tidak setudju dengan har 
ga jg ditentukan, maka pabrik tidax 

  

Lakan membeli tebu dari mereka. 

Kesulitan2 jg dihadapi oleh peta- 
ni jg menanam tebu didaerah Jogja 
ialah, disebabkan didaerah Jogja se 
karang ini belum ada pabrik guia 
lain sehingga tebu dari Jogja itu ter 
paksa didjual kepada "pabrik gula 
»Gondang Winangun”, dengan har- | 
ga jg rendah itu. 

Pihak pemerintah daerah kini se-| 
dang berusaha mengatasi kesulitan? | 
para penanam tebu itu sehingga me 
reka tidak akan menderita kerugian. 
Dalam pada itu sangat diharapkan 
oleh pihak pemerintah daerah agar 
supaja rentjana pendirian pabrik gu 
la di Jogja dapat segera dilaksana- 
kan. : # 

PINDJAMAN RP. 100.000 GU- 
NA MEMPERBAIKI PER- 
EKONOMIAN PEGAWAL. 
DPRDS kabupaten Wonogiri 

telah menjetudjui untuk menga- 
dakan pindjaman sebesar Rp. 
100.000 kepada Bank Surakarta, 
jang akan dipergunakan untuk 
membeajai usaha2 guna memper 
baiki perekonomian para pega- 
Wal. 

Adakah usaha2 jang akan di- 
adakan dengan uang itu, belum 
didapat keterangan lebih landjut. 

  

MEMBANTU MERINGANKAN 
PENDERITAAN KORBAN 

GEROMBOLAN. 

Dalam pertjakapan singkat de 
ngan ketua Panitia Malam Kese- 
nian Amal Ikatan Perwira R. I. 
tjab. Garnizoen Semarang Lis. |: 
Sedijono menerangkan, bahwa 
maksud dan tudjuan membentuk 
anitia tadi adalah untuk mem- 
antu meringankan penderitaan 

korban keganasan gerombolan jg 
dialami oleh beberapa ribu rak- 
jat di Djawa Tengah. Seperti se- 
ringkali dikabarkan, gerombolan 
tadi melakukan kekedjaman2 a.l. 
mentjulik, merampok, membakar 
rumah penduduk, membunuh rak 
iat dis. Karena penderitaan tadi 
perlu mendapat perhatian dari 
chalajak ramai, maka panitia kini 
sedang benakaa 
kan malam kesenian amal jang 
akan diselenggarakan pada tgl. 5 
dan 6 Djuni 1954, bertempat dige 
dung. Kesenian di Bodjong dgn 
mengadakan Internationale Musi- 

(Gentono 
Orkest) jang terdiri dari 65 pe- 
main dari Jogja dan Solo dan di- 
sertai bintang? Radio, pilem dari 
Solo, Jogja dan Djakarta. Djaga- 
lah mainnja Symphonye Orkest ta 
di untuk amal. 2 

HATSIL KONGRES KE I 
SEBDA TJB. SEMARANG. 
Bertempat digedung Sin You She 

Semarang pada Senen malam jbl. 
telah dilangsungkan malam penutu- 
pan Konggres ke I Serikat Buruh 
Daerah Otonoom (Sebda) Tjab. Se- 
marang, jang dihadliri oleh 

ra undangan. Pada malam itu wa- 
kil dari DPP Sebda telah dibentang- 
kan sekitar perkembangan dan per- 
djoangan Sebda, iang a.l. dikatakan 
bahwa Sebda kini telah beranggauta 
Ik: 75.000 orang dengan 120  Tja- 
bang2nja diseluruh Indonesia. Sam- 
butan2 diberikan oleh Wakil Wali- 
kota Semarang, Wakil Ketua D.P. 
R.D.S. KBS dan wakil dari BTI Se- 
marang. 

Konggres ke I tsb. dilangsungkan 
pada tgi. 8 dan 9 Mei dan melapor- 
kan beberapa buah resolusi jang me- 

Hputi tuntutan soal2 perbaikan na- 
sib, perluasan hak serikat buruh dan 
hak demokrasi, keamanan, 

baru dari Dewan Pimpinan Tjabang 
Semarang adalah sbb.: Sekr. Umum 
Idan II: Hendroasmoro dan Puspo- 
hamidjojo. Organisasi: Sukardi dan 
Bambang Prawoto. Perburuhan: Ach 
mad Zain. Sosial Ekon.: Djuwari dan 
Kadijat Budiutomo. Kebudajaan: Sa- 

| gimin. Pen./Pend:: Pratojo. 

  

Jis “ Mentika 

aa - 
. 

Obat 
Kreko 
BR 

Dengan hormat. 

   

tidak sembuh djuga. 

saja pun sembuh sama 

perti sediakala. 
Dari it 
tjap "BINTANG TU 
lupa pula saja untuk 
kasih adanja. 

  

& 

Sipengigim: 

      

: Sia 4 Yati, B.kpriI 1972. 

  

  

1 —.. Maka setelah saja mentjobakan obat 

batuk tjap Bintang Tudjuh kiranja sangat baik se- 
kali untuk membasmi penjakit batuk tersebut, sete- 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 

sekali. 
“Hingga badan saja Sehat kembali se- 

U saja pudjikan sekali lagi, bahwa-obat 
k UDJUH" sangat baik sekali. Dan tak 

mengutjapkan ribuan terima 

. 

gta 
ye Baja jang: bertanda tangan dibawah 

ini Sudjono Djurutulis pada Perusahan Dagang 
GEO.WEHRY & Co., N.V. Pontianak. 

Sak an “Saja sangat merasa girang sekali, 
sesudah sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat? batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

ck Hormat dari saja, 
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untuk mengada- | 

ribuan ! 
para anggautanja dan sementara pa-, 

, perda-|- 
maian Yan lain2. Adapun susunan 

  

' TIBA KEMBALI. 
, Antara” mendapat kabar, bahwa 

Djaksa Tentara di Jogja ig bebera 
pa hari jl. oleh pihak  Kedjaksaan 
Agung dikirim ke Maluku untuk 
memeriksa beberapa orang saksi da 
lam peristiwa ,,Republik Maluku Se 
'latan”, kini telah tiba kembali di 

Jogja. Menurut keterangan, hasil 
pemeriksaan itu kini sedang disusun 
guna bahan? pemeriksaan bagi pe- 
'ngadilan tentara di Jogja terhadap 
pemimpin2 ,,RMS” jg kini berada 
dalam tahanan di pendjara Wirogu- 
nan Jogja. 
Kapan mereka itu akan mulai di 

  

  

   

Sadili pihak kedjaksaan tentara be- 
|lum dapat memastikan, tetapi da- 
pat diduga bahwa setelah semua Ia 
poran dan bahan2 hasil dari peme- 
riksaan saksi2 di Maluku itu selesai 
“disusun, soal itu akan segera pula 
dapat diadjukan kepada pengadiian. 

TJILATJAP 

  

GEROMBOLAN D.I. DAPAT 
. PUKULAN BERAT 

Gerakan jg dilakukan sedjak bebe 
rapa waktu jg lampau hingga saat 
ini disekitar desa Sidadadi Ketjama 
tan Gendrungmangun Distrik Sida- 
redja, gerombolan jg menamakan di 
rinja Darul-Islam dapat pukulan he 
bat dari TNI jg bergerak bersama? 
OPR dan dibantu oleh rakjat. 

Ketjuali berpuluh2 ton padi sim- 
panan gerombolan jg disembunjikan 
datam parit2 dan diatas pohon? da 
lam hutan belukar, dapat kita kete- 

mukan dan kita rampas. Tidak se 
dikit djumlahnja anggauta2 gerom 
bolan D.I. jg dapat tertangkap hi- 
dup2 dan ada pula jg menjerahkan 
diri. Diwartakan pula, bahwa yak- 

jat desa tsb jg sedjak beberapa bu- 
lan mengikuti dan menggabung pa- 
da gerombolan setelah mendapat 

Jultimatum dari fihak tentara, merc 
ka berdujun2 kembali kedesa dalam 
keadaan kurus-kering dan nampak 
sangat terganggu kesehatannja. 

Pihak Pemerintah setempat bersa 
ma2 dgn. berbagai organisasi? rakjat 
memberikan perlindungan, djaminan 
makan dan pemeliharaan kesehatan 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL 

Semarang, 13 Mei 1954: 
Djam 06.10 Gesekan biola: 06.49 

Orkes Ray Noble: 07.10 Petikan 
dari Diskotik: 12.05 Irama ringan: 
12.30 Ruang Wanita, 13.15 Suara 
Tino Rossi: 13.40 Vocal dan Inst:u- 
mentalia: 17.05 Sandiwara Radio 
kanak2: 17.40 Njanjian ' tunggal, 
18.15 Pertjakapan ALUR: 18.30 
Radio Orkes Surakarta, 19.30 Pela- 
djaran Gending: 20.45 Orkes Pus»a 
Kentjana: 21.15 Dari dan untuk Pen 
dengar, 22.20 Dari day untuk Pcu- 
dengar (landjutan): 23.00 Tutup. 

Surakarta, 13 Mei 1954: 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 Genderan pagi, 12.03 Konsert 
siang, 12.45 Indonesia - gembira: 
13.00 Orkes Kawanua: 13.45 The 
Five Smith: 14.00 Edmundo Ros, 
14.15 Gene Krupa: 17.05 Hiburan 

17.55 Lagu2 Arab, 18.30 Sekitar Pu- 

ders: 20.30 Njanjian Norma Sanger, 
21.20 Laras Madyo, 22.15 Laras Ma 
dyo (landjutan): 23.00 Tutup. 

| Jogjakarta, 13 Mei 1954: 
Djam 06.10 Orkes Promenade Bos 

ton, 06.40 Gamelan Degung: 07.15 

Akordeon dalam Orkes: 07.30 Sa- 
sando Timor, 07.45 Suita ringan: 
12.05 Rejog Aseli: 12.45 Barat po- 
puler, 13.10 Bunga dan Kota: 13.40 
Hidangan siang: 14.15 Orkes Ray 
Martin, 17.00 Taman Putri, 17.40 
“Beberapa Njanjian Arab: 18.00 Hid. 
Njanjian Djerman, 18.15 Dunia oiah 
raga, 18.30 Genderan sendja, 19.45 

Taman Sastera, 20.15 Orkes Phiihaz- 
monica, 20.30 Siapa Tahu.:.......... 2 
21.30 Bunga Rampai, 
malam: 23.00 Tutup. 

  
DIING GILA DIPER- 

PANDJANG. 

kan, bahwa masa mengenai peratu 
ran ,/Ordonnansi tentang andjing gi 
Ja untuk daerah kota ' Besar. Sema- 
|rang jg telah dilakukan, diperpan 
djang lagi 
1954, 

  

    K
S
 

. TAILOR 
BON AMI 
benang aa 2007       
  

  

“MS. Rahat 
TABIB 

. Seteran 109 — Semarang. 
Specialist , untuk WASIR. .(Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN,     

  

Sudjono” 
d/a GBO.WBHRY & Co., N.V. aan 

8 PONTIANA) .- K.B. TA 

x ii ex dai 

IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit. " : 

Djam bitjara:  9—12 pagi 
sore 

Aa AAA NELLA NA LA EA PN MALE MN AAA N AN 

Petang, 17.45 Varia Djawa Tengah: f 

lau Kelapa, 19.30 The Moon Islan-| 

22.10 Suaraf 

ORDONANSI TENTANG AN- 

Residen Semarang mengumum- | 

sampai tgl. 14 Agustusf 

di Malang jang tampak pada gambar 

»Zephyr Six”. 
£ 

  

Tetapi Ini Tidak 

pradja telah mengambil tindakan 

an dil. 

Ir. Surodjo kepala  djawatan 
Geologi dalam pertemuan iang di 
selenggarakan oleh Gubernur 
Djawa Tengah, Djum'at tgl. 7 
Mei jbl bertempat diruangan kan: 
tor karesidenan Kedu, Magelang, 
dimana hadir Gubernur Budiono, 
overste Moh. Bahrun, Sultan Ha- 
mengkubuwono, residen Kedu 
Muritno, Solo ' Salamun, bupati 
Magelang, Bojolali, overste Sarbi 

ni, Suharto menerangkan, bahwa 
| sampai sekarang keadaan gunung 
Mean tenang, djika  dibanding- 

  
| kan dengan keadaan jang sudah2.: 

| Tenang tidak berarti dalam ke- 
|adaan tidur. Sudah 3 kali diada- 

ret dan Ketiga, 2 Mena 
tanggal 4 Mei jbl penindjauan | 
sampai kepuntjak, keadaan tem- 
perature dibagian Timur berturut- 
turut meningkat dari 800 mendja- 
di 90” dan Tana ena aa 
gian selatan dari ang me- 

12 8 B- - 3492 

ling achir sampai 3700. 

4... Guguran achir ini makin 
ie kurang. 

Mengenai guguran dari puntjak Me 
rapi, Ir. Surodjo menerangkan bah- 
wa achir ini makin kurang dan sukar 
sekali untuk ditindjau, karena pun- 
tjak Merapi selalu tertutup kabut. Ke 
adaar tumbuh2an sekitar Merapi te 
tap normaal, tidak kering dan airnya 
pun masih seperti sedia kala. Geta- 
ran2 membuktikan rata2 7 kali da- 
lam tempo 24 djam, dan djika diban: 
dingkan dengan keadaan jang sudah2. 
agak berkurang. Meskipun demikian: 

fp   
  

PENDJELASAN. 
Berita dalam harian ,,Suara Mer-: 

deka” no. 69 tertanggal 6 Mei hala- 
man dua kolom anem “ mengenai 

bagaian jg perlu diterangkan. Djem: 
batan itu berukuran 26 X 3 djadi' 
bukannja berukuran 26 X 2. Selan- 
djutnja dari pihak jg bersangkutan: 
dikabarkan bahwa pihak Kota 'pra-/ 
dja Salatiga mengadjukan permin-! 
taan bantuan uang sebesar Rp 160. 
000 untuk memindah djalanan jg 
melewati djembatan kali Setro, agai 
supaja menandjaknja mendjadi 1475. 
Karena permintaan ini sedang da- 
lam penindjauan maka berarti uang 
nja belum tersedia oleh Kantor Pe- 
nempatan Tenaga. 

sainja mengadakan tempat pengungsian di. 
djembatan2, melebarkan djalan jang menudju ke Pos 

| kan penjelidikan, pertama dalam | Siatan 
| bulan Desember 1953, kedua Ma 

pembukaan djembatan Setro ada sej 

  

5 Lembar Sweepstake jang dibeli oleh Kom. Ashari, Kepala Seksi HI Ke- 
polisian Djakarta Raya telah diberikan kepada anak-anaknja. 
5 anak tadi jang beruntung, adalah Moeshaf Moelia, siswa kehakiman 

Antara 

tersebut diatas dan hari Senen jl. 

menerima hadiah pertama dari Sweepstake tadi berupa sebuah mobil 

(Gambar: ,,Suara Merdeka”) 

Terapi Tenang 
Berarti Ia ,,Tidur« 

— Oleh: Wartawan Sendiri — 

PELETUSAN GUNUNG MERAPI tanggal 18 Dianuari 
1954 telah menarik perhatian seluruh Indonesia dan membangkit- 
kan mereka untuk memberi sumb angan kepada Ik. 16.000 pengung 
si jang terpaksa meninggalkan desanja, sebab terantjam oleh baha- 
ja maut. Drs. De Neve kepala dinas gunung berapi ketika itu me- 
nerangkan bahwa dari djumlah 167 gunung berapi di Indonesia, 
Merapi termasuk jang paling berbahaja di Djawa Tengah. Berhu- 
bung dengan kegiatan gunung tersebut, maka oleh pihak pamong 

untuk memperketjil korban, mi- 
Ngabl. membuat 

pendjaga- 

gunung Merapi belum boleh dikata- 

kan sungguh2 tenang. Menurut pen 

dapat Ir. Surodjo gunung Merapi ter 
dapat 2 matjam bahaja, jaitu bahaja 
jang bersifat latent dan bahaja. ac- 
cuut. Bahaja latent dimaksudkan sua. 
tu peletusan hebat atau algehele uit- 
barsting hingga puntjak Merapi han 
tjur sama sekali, kapan pletusan ini 
terdjadi masih mendjadi teka-teki. 

Merapi sekarang belum waktu- 
nja mengadakan peletusan jang 
hebat seperti jang terdjadi gu- 
nung Krakatau dan Kelut ibl. Pe 
njekdikan jang telah dilakukan 
oleh seorang sardjana menjata- 
kan, djika suatu gunung akan me 
letus, maka ia menundjukkan ke- 

tan2 jang dapat diketahui Ie- 
bih dulu 2 atau 3 hari sebelum- 
nja, sebagai suatu tanda akan me 
letus setjara latent. 

Peletusan tgl. 18 Djanuari 
1954. 5 

Ir. Surodjo menjatakan bahwa 
peletusan gunung Merapi pada 
tgl. 18 Djanuari jbl. adalah gugu- 
ran lavadom pada tahun 1953. 
Djika guguran itu terdjadi dalam 
keadaan kefjil2, keadaan ini le- 
bih baik, sebabnja dapat mengu- 
rangi tertimbunnja lavadom  ta- 
hun 1954 ini. 

”Gevaarzone” supaja me- 
L »iatuurlijke be- 

schermer”. 
Untuk memperketjil, bila sewaktu- 

waktu Merapi meletus, perlu sekali 
daerah? jang termasuk ,,gevaarzone” 

penduduknj harus meninggalkan 
tempat itu. Tanahnja dihutankan 
kembali sehingga merupakan ,,natuur 
ljke beschermer”. Andjurap tersebut 

| dikemukakan karena Ir. Surodjo kua 
tir dalam menghadapi Merapi keliha 
tannja dalam keadaan tenang, pendu 
duk dengan kemauannja sendiri me 
nanami tanah2 jang telah dinjatakan 
gevaarzone. 

Bagaimana nasib 1k.16.000 
orang pengungsi. 

Selandjutnja diterangkan tugas ds 
ri Djawatan Geologi, jalah untuk me 
ngawasi gunung2 seluruh Indonesia 
terutama jang bekerdja (vulkanen) un 
tuk mengetahui sampai dimana gu- 

nung berapi itu bekerdja dan baha 
janja. Memperketjil korban dan diusa 
hakan agar supaja djumlah financieel 
dapat dibatas pada djumlah jang ter 
tentu. Pengungsi akibat korban Me- 
rapi kini menurut tjatatan Lk. 16.000 
orang, dalam pertemuan tersebut Ir. 
Surodjo telah menetapkan batas2 ter 
tentu, mana desa2 jang masuk gevaar 
zone dan tidak. 

Sekarang ini timbul kesulitan dari   

  

Sweetheart Of 

Asian-Games 
Nona Atsuko Nambu 

djuara wanita 

kedua kalinja telah dapat memikat 
hati para penonton Pilipina, dan me 
nurul .wartawan2 olahraga dia telah 

(Djepang) 
panfja-lomba untuk 

mendapat djulukap, sebagai ,,sweet- 
heart of the Asian Games”, jang 
membuat 2 rekord -baru ialah untuk 
lari 100 meter dengan waktu 12.3 
detik dan 25.3 detik untuk lari 200 
meter. Dalam perlombaan 200 me 

ter ini pertama kali dia keluar seba- 
gai pemenang kedua tetapi dalam. fi- 
nal dia tlh menggondol medali emas. 

Nona Atsuko dibulan Maret jang 
lalu pun -telah dapat menarik perha 
tian penonton bangsa Pilipina, ketika 
muntjul dalam pertandingan atletik 
terbuka jang dilangsungkan di Pili- 
pina. 

Sesudah upatjara penutupan perte- 
muan Asian Games II ini, nona At 

suko telah dikerumuni oleh orang2 
Pilipina jang mengaguminja, teruta- 
ma kaum prija jang saling dorong- 
mendorong untuk dapat berdjabat ta 
ngan dengan puteri negara Matahari 
Terbit ini. 4 

REKOR BARU LEMPAR 
PELURU. 

Djuara Olympiade Parry telah 
petjahkan rekornja sendiri Tempar 
peluru 18.23 meter, jang telah 
ditjapainja pada tg. 24 April ta- 
hun ini. Rekor baru itu ditjapai- 
nja hari Minggu dengan lempa- 
ran. 18.42 .meter atau 60 kaki, 
51.4 inti. : 

REKOR BARU DUNIA 
A.F.P. beritakan dari Paris bahwa 

menurut kantor berita Hongaria M. 
T.I. hari Minggu di Budapes djago 
renang Georgy Tumpek telah petjah 
kan rekor dunia 100 meter gaja dada 

kupu2. Tumpek jang mentjatat wak- 
tu 1 menit 3,7 detik telah perbaiki 
rekornja “sendiri dengan 6/10 detik 
dalam kolam renang nasional Mar- 
guerite di. Budapest. 

Dokter Pilipina 

Gadjinja Antara 
120-500 Pesos 
Gadji Sopir, Kedutaan 
Indonesia Di Manilla 

250 Pesos 
DISELURUH - Pilipina, djum 

lahnja dokter ada 8.000 orang. 
Diantaranja 6.000 orang jang be 
kerdja aktip. Sedangkan djumlah 
dokter jang bekerdja pada Peme 
rintah 2.900 orang. Ita berarti 
tiap2 dokter 10.000 penduduk. 
Dibanding. di Indonesia, tiap2 
dokter harus melajani 97.000 pen 
duduk. Karena djumlah dokter di 
Indonesia hanja 1.377 orang,: di 
antaranja 819 orang dokter jang 
bekerdja pada pemerintah. 

Djuga dokter2 Pilipina, kebanja- 
kan berkelompok dikota2, di Manila 
sadja ada 2.000 orang dokter. Gadji 
dokter pemerintah di Pilipina rata2 
antara 120 dan 500 pesos (1 peso sa 
ma dengan Rp. 5,75). Tetapi tarip 

dokter partikelir ialah antara 3a 5 pe 
sos diwaktu djam bitjara dan 5S a 16 
pesos untuk kundjungan keruman. 

Untuk perbandingan, dapat dikemu 
kakan bahwa gadji sopir kedutaan 
Indonesia di Manila sebulan 250 pe- 
sos. Tetapi upah minimuh buruh oia 
sa tiap hari antara 4 pesos, demiki 
an keterangan Dr. Suharto. 

  

| Kepala Staf TII 
Tertembak 

Mati 
Garong, Bakar, Bunuh 

| 
SUATU Kesatuan T.N.I. jang 

sedang mengadakan operatie di- 
daerah Pengarasan utara Bumi- 
aju, sewaktu tiba di Tandjakan- 
wuluh dan Gn. Geulis terdjadi 
tembak-menembak dengan gerom 
bolan jang namakan dirinja ,,Res. 
Muhani”, Dalam tembak-menem- 

(bak ini 2 orang gerombolan ter- 
tembak mati. Seorang diantaranja 
dikenal bernama Abd. Rochim 
mendjabat Kepala Staf dari ,,Bn, 
LI, Edy Sugardo. 

Ketjuali kerugian tsb., geromoo- 

lan kehilangan 2 orang anggautanja 
jang dapat ditangkap hidup. 

12 Orang gerombolan ter- 
bunuh mati. 

Baru2 ini terdjadi tembak-menem- 

bak jang seru dengan musuh di Ban- 
djarsari dan Pengarasan utara Buini- 
aju. Dalam tembak-menembak ini 
12 orang musuh tertembak mati, 

1 putjuk senapan kita rampas. Pem- 
bersihan jang dilakukan kemudian 
telah menghasilkan: 1 putjuk Mor- 
tier "2” musuh kita rampas. Seorang 
pelarian dari pendjara Nusa Kam- 
bangan berasal dari Ds. Kesugihan 
bernama Ratiman umur 27 tahun 
kita tangkap. 

Garong, Bakar, Bunuh. 
Kekedjaman fihak gerombolan de- 

ngan. mengadakan aksi pembakaran 
rumah dan penggarongan terhadap 
Rakjat djelata didaerah G8BN 
turut2 telah melantjarkan aksi ke- 
ganasannja all: 1. Didesa Dawuhan 
dengan membakar 37 buah rumah 
penduduk, 7 buah rumah besar dar 

ber- 

        menggarong harta benda rakjat se- 

banjak Rp. 21.750,—: Didesa Baiur 
sari membakar 39 buah rumah dan 
menggarong harta benda rakjat se- 

banjak Rp. 22.500,—: Didesa Benda 
membunuh dua orang pamong desa 

(seorang polisi desa, jang seorang 
lagi pegawai desa): Didesa Sarwo- 
dadi membakar 26 buah rumah pen 

duduk. Untung 1 regu T.N.I. telah 
dapat mengusir fihak pengatjau dan 
merampas 2 blik minjak tanah, 
hingga aksi kedjam tsb. dapat ditje- 
gah. Demikian berita dari Pa. Pers 

PU, 

  

FILM,FESTIVAL ASIA TENG- 
GARA D.MULAI. 

Film Festival Asia Tenggara jang 
pertama hari Sabtu telah dimulai di 
Lokio. 
P3 Seperti diketahui, “ dalam festival 
ini ikut mengambil bagian 10 negara, 
'jakni Indonesia, Taiwan, Hongkong, 
' Malaya, Pilipina, Muang Thai, Dje- 
, pang, India, Pakistan dan Ceylon. 

FILM HADJI. 
Oleh PHI Djawa Tengah pada 

“pertengahan, bulan Mei ini akan di- 
“putarkan Film. Hadji jang baru, un- 
tuk Kabupaten2 jang tjalon djemaah 

| Hadjinja belum' berangkat pada ang- 
“katan pertama, dan jang djumlahnja 
tidak kurang dari 15. Selandjutnya 

' dikabarkan, bahwa tjalon djemaah 
angkatan pertama dan tjalon djema- 

ah Kotabesar Smg. direntjanakan da 
pat melihat film tsb. pada kira2 tg!. 
14 Mei di Smg. 

  
  

    
  

  

  

Dompet M : 
Djumlah derma tgl. 7-5-1954 jang di- 

Tenun Sina Me Po RL ae Rp. 170.181,26 
Penerimaan baru : 
Inspeksi S.R. dengan pegawai/Guru/ . 

Murid wilajah Kab./Kota Besar Pe- 
Kelangan BAN MEBEN Rp. 800,— 

Djema'at Kristen Djojodiningratan di 
Merakarta | AA LEE EA ». 50,— 

3 S.R. V Besitokulon Gebog Kudus ... ,, 1g— 860, —- 

Djumlah: Rp 171.041,26 
Semarang, 8-5 - 1954. 

Den   

   
TELAH TIBA, PERSEDIA'AN BARU : 

BROWN BOVERI ELECTROMOTOR “dari 4 — 4 — V2 — 34 — 1 — 119 — 2 dan 3 PK 
HARGA EMAS. kalangan pamong pradja, memikir- 3 phase — 1000 — 1500 — 3000 puteran 

“Semarang, 11 Mei, kan nasib pengungsi dengap disesuai - 
124 karat: djual Sar Rp. 39”— Ikan keadaan pada dewasa ini. Usa- Motor dan Sterdriehoek—Schakelaars 

“beli ...... Rp. 38,60 | ha selandjutnja masing2 pamong pra 5 
22 karat: djual ...... Rp. 36,— |dja setempat akan mengadakan per Firma SIDODADI pang 

Dok nang Rp. 34,50 temuan lagi dengan bawahannja dan : 3 8. 
: langkah2 apa jang akan diambil be- Toko SUBUR Singosaren 40 

IA aa Aa ee lum dapat diketahui. Sean SOLO 
  

  
  

  
PAREGNAULT'S PABERIK 2 

  
| tjat PAR memberikan kekuatan keuletan dan tahan lama 

# 

kekuatan dan keuletan !! 

TJAT,TINTA DAN KALENG     

    

Bantulah 
      

  

nj | 

Obat 

10075 berbasil. Harga I Botol Rp. 

  

seluruh Indonesia, 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Sem 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat 

Toko Obat Eng Ho Tong, Dil. 

Ugl. Pesuketan 60, Tjirebon: Toko   Semarang, 

Radja Dari Semua 
Kuat jaitu: 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe 
njakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Lemah. Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik, Baik buat orang jang be- 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
fjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putiet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

VIRANOL 

20—. 
Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

Pil Gumbira Istimewa buat Jakislaki Dooooowedo cone AN Aan Rp. 15.—- 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... ,, 25,— 
Miniak Tangkur adjaib buat laki-laki .....o..oo.oooooo.oooo.. anna 1O— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan KekotoAn AR an Bing Pes aa Rp. 20— &,, 10.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... aa” 10.-— 
bat bikin NAag TAN OUb NN al naa an ain 1 ».101— 
Minjak Gatal Rp. 5.—y Zalf exzeem ............, PA BNI Ak nema Batira » 100— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......i.iiy BR 1 O— 
Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ..........io.i.i.i.. ». 30.-— 
Obat: kentjang MAniS, Kak dapa es benni TAN AP ga BN eta » 50.— 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu ......... NA Kah ho sik a25 
Ohat kentjing nanah, darah ............ bani en PN EL aka Olnjip dueira 25. —— 

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1076. 

TABIB MAWN Tambilong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 

arang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 

marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Balijun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo: Toko Solo, Djl. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan,58, Jogja, Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An. Tjon, Petjinan 66, 
Togia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok Ar, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl, Pesuketan 77, Tjirebons 

Pesuketan 91, Tjirebon, Toko. Obat 
Thian Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebons Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan, Toko Obat Thian Ho Tong, 

Obat Eng Djien Hoo”, Pekodjan 84 
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Malu F 
nanja Sedang 

Le a 

tah India sekitar masalal 
makan dalam dunia ket: 
keuntungan, misalnj: 
tentang menahan d iri 
tjampuran kelamin” hari, ketika dapat pkan conception, dalam 
masa pihak perempuan paling besar kemungkinannja bisa mem peroleh anak, 

Dikota-kota mis) Ada djuga perempuan? jg meno: 

. @jalankan oleh karesa 
pula klinik2 nga bersed 
     

buatnja menarik, mata2 kalung itu 
diberi warna, kuning, hitam, hidjau, 
merah......... , 

| Pakai Kalung” Karena 
Merah—Dr. St 

Di Ramnagaram — 
ST en (Oleh : Rosthan Anwar) 

dokter Amerika jang telah diminta n     DR. ABRAHAM STONE, s corang 

  

    

ac Kichodertm    

5 sedang dalam peri 
- haja, artinja mata2 kalungnja se- 

dang berwarna merah?......... 

Ypuan itu 

    

   
ne Punja 
man Dr. Pengala 

   
   

        

   

    
    

   
          

      

     

   

Kak nat 

2 

lak memakai kalung, karena maiu. 
Bukankah setiap orang bisa meli- 
'hat, bahwa perempuan itu misalaja 

jodanja jg berba 

  

Ada djuga jang radjin “saban 
ir Kenapa 'kalungnja, namun 

hasilnja tidak ada, artinja perem- 
tetap mengandung. dju- 

. Pun ada ,,tukang2 selundup” 
1g menggeser mata kalungnja tidak 

rdi- fmenurut aturan. Dan belum dika- 
mem-fta tentang perempuan jang tidak & 

  

  

OT: 

     

   
   

  

   
5 
      

          

elahiran mendapat akal. Dia mengandjurkan apa jg dina- 
-rythmis”. Tjara ini dipilih, a kan beberap: 

maan, tjotjok dengan  adjar 
eerarti tiada lain daripada 'm 

karena memt    

  

.. 
     

   

   of Hygiene ind 
  Lembaga Kesehatan Rakjat itu 

telah memanjakan kepada Lk. 
1.000 lelaki perempuan, baik 

ketahui, bahwa 8876 daripadanja 
menghendaki djumlah anak jang 
terbatas. Hanja 59 orang jang 
ditanjai itu mau sebanjak mung- 
kin anak, sedangkan 62 orang 

ja keluarga 

  

dap -besarnja celuarga mereka. 
Didalam laporan  Gopalaswami, 

ig memimpin. penghitungan tjatjah 
djiwa disebutkan antara lain, bhw 
setiap suami isteri, jg mempunyai 
lebih dari 3 orang anak, harus ai- 

sudkan untuk mendesak Barar dari 

| pun di 

Dhan ea 

MODE PAKAIAN MANDI 
La —  DJEPANG 

La T Minato Tas 'Djuga Djepang tak mau kalah dengan mode Barat. Dalam soal pakuian Hindu, maupun Muslim. Dan di Pn Fi enune kini telah mengeluarkan beberapa tjiptaan baru, jang 
menurut potongan, stijl, decoratie dsb., tidak mau kalah dengan tjiptaan 
barat. Tiabang industrie baru dari Djepang ini, terutama djuga dimak- 

f aaan mode pakaian-mandi, .dan 
mendapat pasaran jang luas untuk hasil-hasil ini dipasaran Amerika mau- 

Eropah Barat. Pada gambar: beberapa manneguin Djepang sedang 
memamerkan beberapa tjiptaan pakaian mandi baru, 

PanityaPenghubungPer- 

  

kemewahan kota Kairo dihari2 
jang sudah, toh ia dibulan2 jang | 
"belakangan dibandjiri pula 
|orang2 dari berbagai 
sebagai 

Dari 

narik nelbagai orang, jang sambil 

teratur da »bulan koternja”, 
an ea kotjar-katjir sama 

sekali methode is, dan tidak 
ada manfaatnja itu kalung manik 
hidjau merah. e 

Experiment di Ramnaga- 
ram.. 

Betapa pun djuga, orang ber- 
usaha terus untuk menemukan 
djalan2 jang mudah serta murah 
buat membatasi kelahiran itu. Di 
Ramnagaram, di Mysore misalnja 
orang bergiat terus mengadakan 
berbagai experiment (pertjobaan). 

Ramnagaram adalah sebuah 
kota ketjil dengan penduduk 
8.000 orang. - Disitu dipeladjari 
bagaimana sikap kaum wanita ter 
hadap soal2 pembatasan kelahir- 
an, adakah mereka merasakan ke 

   
Tapi warna jg dominan, ialah hu- 

djau, dan merah.  Siperempuan ix 
mendapat kalung itu harus “meng-f| 
geser saban hari satu buah mata, 
senantiasa kesatu djurusan, menurut | 
gerakannja djarum djam. Tiap raa- 
ta kalung berarti satu hari. Kalau 
sudah digeser, maka mata “kalung 
Itu ridak bisa ditarik kembali, sebab 
ada sesuatu mechanik jg chusus di 
bikin buay mentjegahnja. 

» Apabila siperempuan sampai pa- 
da mata2 kalung jg merah warna- 
nja, maka ini berarti dia telah me-| 
masuki periode jg berbahaja dari 
cyclusnja. - Ini berarti, bahwa dia 
harus mendjauhi suaminja, tidak bo" re neras 
leh ,tjampur”, karena banjak ke-| perluannja? Disitu ditjari metho- 
mungkinan akan dapat anak. de2 apakah jang paling baik da- 

Demikianlah dengan tjara jg zam| pat dipakai? Disitu dikumpulkan 
pang ditjiptakan bagi perempuan2, | berbagai keterangan. Hasil dari 
jg terutama.. butahuruf dan tinggal | pertjobaan Ramnagaram ini kelak 
didesa itu sebuah alat untuk menga! akan dipakai buat keperluan . di 
tur kehamilan ialah kalung manik | seluruh India. Artinja djika belan- 
hidjau merah tsb. |dja tjukup tersedia, sebab tidak- 

a, |lah dapat disangkal, bahwa apa- 
Sudah barang tentu didalam prak bila didjalankan setjara besar- 

tek banjak terdapat kesukaran?, aan, maka dibutuhkan sangat 
dang2 hal jg serba lutju. Ditjerita-| banjak uang. 2 
ena babu misa Ne gann Pada waktu ini baru dikeluar- 
an jg dua minggu lamanja lupa kan uang sedjumlah 612 djuta 

menggeser mata. ka “Ioabikaja. | rupee, hanja “untuk mendidik 

Ini lalu berakibat seluruh metho-| rakjat dan me 
derythmis itu tidak Ha Ig Pn keperluan pemi aa Gekap 
kerdja2 sosial atau rombongan2 ps| SN ra 4: anak yu . 

ig bekerdja didesa-dese| |) Sampai dimanakah keinsjafan nerangan, jg bekerdja P3 adah Telan? 
chusus untuk keperluan pembatasan | 1 ne 1 r 

kelahiran ini haruslah “membaniu | takannja, tapi Banana Snakai 

perempuan itu mengitung kembali, | sebagai sekedar Ta, 3 ani na 

kapan datang ,.bulan hasil penjelidikan 

  
insjafkannja akan 
atasan. kelahiran. 

(menstruation), dis. 
kotornja”' @! 

| Calcutta oleh AI India Institute 

Kerban 

  

  

anggap sebagai kurang berhati-hati. 
Kini kl. 4049 dari diumlah, keluar- 
ga2 jg punja anak lebih 3 orang. 
Dalam ' 15 tahun 
mestilah diturunkan sampai 59o. 

Memang, antjer2 jg masih patut 
untuk India adalah bilamana dia pa 
ling banjak mempunjai “450 djuta 
penduduk. Lebih dari itu, maka se 
gala matjam Plan 5 Tahunnja, ig 
ke-1, ke-2, sampai ke-berapa. pun 
djuga tidak akan menolong.  Teku- 

nan ekonomi atas rakjat akan terla- 
lu berat. £ 

Kenapa diatur ? 
Apakah alasan2nja orang meng 

hendaki keluarga jg terbatas dan di 
atur? Kebanjakan jg ditanja membe 
rikan djawaban, bahwa akan sukar- 
lah bagi orang tua memberikan pen 
didikan jg baik kepada anak2iya, 
apabila djumlahnja terlalu banjak. 
Djuga bagian terbesar  menjatakan 
kekuatirannja akan  turunnja ting- 
kat penghidupan, djika keluarga ter 
lalu berkembang. Pada umumnja, 
malahan dikalangan rakjat jg tidak 
terpeladiar, terdapat anggapan, wah 
wa waktu 3 tahun adalah sangar di 
kehendaki sebagai djarak antara ke 
lahiran dua anak. 
Anggapan ini dikuatkan oleh ke- 

njataan bagaimana banjak kaum ibu 
terganggu kesehatannja, karena 'ter- 
lalu tjepat berturut-turut: mengan- 
dung dan melahirkan anak. Selain 
dari itu, djuga anak jg dilahirkan 
itu kebanjakan lemah djasmaninja. 

Demikianlah tatkala wanita 
dari Family Planning Association 
dikantornja jang ketjil di Bombay 
itu memberikan rupa2  ketera- 

ini djumldh ini | 

|nal selama satu tahun setengah jaitu 

damaian Daerah Asia- 
— Pasifik " 

: Sebuah Pernjataan Dari Sekretariaat 
BERITA TERLAMBAT mewartakan bahwa sesudah menga- 

dakan ssi jang diperluas dari tgl. 3 sampai dengan 6 Mei jl. 
Sekretariat Panitia Penghubung Perdamaian daerah2 Asia dan Pa- 
sifik, jang dibentuk sesuai dengan keputusan  Konmperensi Perda- 
maian dalam bulan Oktober tahun 1952 di Peking, telah mengeluar- 
kan sebuah pernjataan. Dinjatakan dalam pernjataan tadi bahwa si- 
dang jang diperluas itu dihadliri oleh para wakil gerakan2 perda- 
majan dari negara2 didaerah2 Asia dan Pasifik. j 

Dari Indonesia jang hadlir ialah 
Suroso, sekdjen Komite Perdamaian 
Indonesia dan Nj. Arudji Kartawi- 
nata. : , 

Lebih djauh dinjatakan bahwa da- 

lam sidang itu telah diadakan tukar- 
menukar pengalaman jang luas me- 
ngenai “kegiatan2 organisasi? pertia- 
maian diberbagai negara didaerah? 
Asia dan Pasifik untuk  memocla 
perdamaian dan kemerdekaap nasio- 

Visaya Diserang 
Badai 

PRESIDEN Filipina, Ramon 
Magsaysay telah memerintahkan | 
supaja segera didatangkan perto- 
longan kekepulauan Visaya (ba- 
ena tengah kelompok2 kepulauan 

ilipina) dengan pesawat2 ter- 
bang, sesudah diterima laporan 
bahwa kira-kira 20.000 orang 
penduduk mendjadi korban badai 
sangat kuat ketika achir minggu 
jang lalu. 

Jang paling besar penderitaan- 
. nja ialah pulau Cebu: jg sudah: 

Korea telah mengakibatkan pereda-| diketahui ada 8 orang tewas, se- 
an ketegangan internasional sampai Batakan sekurang2-nja 90 orang 
ketingkatan tertentu. Akan tetapi, |telah hilang dan. dichawatirkan 
demikian pernjataan itu, klik paraftelah tewas pula. Kerugian harta- 
penghasut perang di Amerika Seri-| benda diperkirakan sebesar $ 250. 
kat berusaha “untuk . mempertingg:/ 000. Sementara itu diterima be- 
ketegangan jang sudah agak men-frita dari kantor tjuatja, bahwa 
djadi reda itu. 3 - Fbadai kuat tadi telah mereda 

scdjak pembentukannja dalam th. 
1952 dalam bulan Oktober. 
Selandjutnja dinjatakan dalam per 

njataan itu bahwa ditanda tangani- 
nja persetudjuan perletakan sendjata 

  

Mengenang Repolusi 
  

Mesir 
(1) $ 

(Oleh : Edouard Sablier) 
Dengan tidak dapat menjamai 

oleh 
pendjuru, 

diwaktu  kebesarannja. 
iramid2, melalui Citadel 

sampai ke Mesdjid Biru, semua 
monumen2 berada didalam djarak 
tembakan2 kamera jang dibawa 
Oleh suatu tentara terdiri dari 
kaum tourist. Pelelangan barang2 
berharga kepunjaan Farouk me- 

menunggu tibanja hari lelang, 
berharap dapat melihat2 ,,kum- 
pulan2 jang istimewa” dari “bekas 
radja itu. 

. Semua ini berakibat, 
tidak ada satu kamar kosong di 
dalam 20 hotel. jang dipudjikan 
didalam ibu-kota, Hanja karena 
kebetulan sadja, saja mendapat 
sebuah kamar - dikapal ,,Kassed 
Kher”, beberapa djam sesudah 

| Nadjib disingkirkan. Tetapi dja- 
ngan tanja berapa harganja. ,,Kas 
sed Kher” adalah sebuah kapal 
jacht, dulu kepunjaan  Farouk, 
(sekarang dirombak mendjadi ho- 
tel, dan berlabuh didekat djemba- 
tan Kasr-el-Nil. 

Hawanja dingin diwaktu ma- 
lam. Sekali2 sebuah markeb dng. 
lajarnja jang “tinggi meluntjur 
berlalu. Diseberang sana, diatas 
pulau 'ketjil Djezirah, lampu2 dari 
Suatu bangunan tetap menjala 
satu malam. Bangunan itu . dulu 
merupakan tempat ' bersenang2 
Farouk, dan kini didjadikan tem- 
pat sidang Dewan Revolusi. 

Coup d'etat militer membawa 

bahwa | 

menudju kearah itu. 

pengertian tentang revolusi 
mumpinnja. 

didaiam revolusi. 

pemerjatan Nadjib mendjaut2, 

semua djabatannja semula. 

Djandji akan diadakan pemilihan 

Nadjib ditindjau kembali: segala   suatu kebiasaan baru pada Peme- 
rintahan negara ini: sidang? di- 
adakan pada malam hari terus 
menerus, pada mana. anggota2 
Dewan pandjang-lebar berdebat 
mengenai hampir semua keputu- 
san jang akan diambil. Tiap-tiap 
garis kebidjaksanaan terdjadi se- 
sudah rapat sematjam ini: penun 
daan atau pengembalian kebeba- 
san2 jang didjamin oleh U.U.D., 
erubahan2 agraria, penangkapan 

esa r2-an, pelantikan pengadilan 
revolusioner. 

Bahwa keputusan diambil dng. 
segala kehati?2-an oleh penguasa 
Mesir muda, adalah bukti tentang 
kedjudjuran mereka, tentang ke- 
gigihan mereka dan tidak dapat 
disangkal pula tentang  kekura- 
ngan pengalaman mereka. 

Semua ke-12 opsir itu menda- 
patkan pengetahuan mereka dng. 
beladjar sendiri, mereka otodidak 
(autodidact). 

Pertama Nadjib sendiri jang 
beladjar hukum pada waktu ma- 
lam2 diperkemahan2, - ditambah 
lagi dengan ekonomi dan empat 

Jaitu dengan djalan- memperhebat 

malu-malu (dia bitjara Kissah Nelajan Matsuda| 
” Nelajan Djepang Jang Djadi gram, dsb.), dapatlah saja suatu 

ngan, jang dilakukannja dengan 
terus terang, tidak pakai tersipu- 
sipu atau wadjah merah “karena 

tentang 
makaian ,,condom” atau karet- 
tong, pemakaian jelly, diaph- 

Sional negara2 lain, 
dalam masalah2 dalam negeri 'nega-| 
ra2 lain, mendirikan . pangkalan2 
militer dimana-mana, memaksa. ne- 
gara2 lain untuk - menanda tangani 
persetudjuan2 militer,-setiara terang- 

pemandangan betapa mendesak- terangan mengadakan intervensi da-   pelanggaran2 mereka terhadap na-fmenghebat kembali waktu berki- 
ikut tjampur(sar'ke Laut Tiongkok. (Antara) 

| mendjadi depresi tropika, tetapi 

Gerakan Pemuda 
.. Sosialis 

Pada tanggal 9 Mei bertempat dige 

buah bahasa asing. Major Djamal 
Salim, ahli teori mengenai pemba- 
ruan agraria, belum lama menga- 
takan kepada saja, bahwa baru 
selama ia dirawat dirumah sakit, 
ia mulai mengenal soal2 agraria. 
" Kekuatiran mengenai tanggung 
djawab mereka, kadang? merupa- 
kan suatu penjakit.   

        

  

  

  

  

  
Revolusioner. 

jang menjiapkan dan menjeleng- 
garakan coup d'etat terhadap 
radja Farouk. Golongan ini telah 
memperlihatkan bahwa mereka 
masih ada ketika terdjadi konflik 
antara Djamal Abdul Nazir serta 
bagian besar dari Dewan disatu 
pihak, dan Djenderal Nadjib di 
lain pihak. 

Didalam tingkatan pertama dari 
krisis terachir, organisasi itu me- 
mihak kepada Nadjib dan ber- 
pendapat bahwa Pemerintahan 
sipil harus berdiri kembali. Na- 
mun ketika nista bahwa satu2-nja 
akibat daripada itu adalah kem- 
balinja tukang2 politik dari Pe- 
merintahan dulu, Kaum  Opsir 
Bebas “memilih pihak Kolonel 
Abdul Nazir, agaknja dengan per 
setudjuan  kader2 militer. Pada 
kedua. veristiwa itu terlihatlah, 
bahwa sikap mereka menentukan: 
siapa jang mereka sokong, dialah 
jang menang. : 

Lebih2 dari masa manapun, 
kini Kaum Opsir Bebas meme- 
gang nasib negara didalam tangan 
mereka. Siapa jang ingin menda- 
patkan gambaran .tentang gerak-. 
gerik mereka diwaktu jang akan 

MESIR BELUM LAMA MENGALAMI pekan2 jang sukar. 
Gerakan revolusioner, jang menghabiskan kekuasaan Farouk jang 

korup, dibulan Pebruari jang baru lalu melalui suatu krisis jang 
berbahuja. Sebab2nja jang paling dalam harus ditjari pada kenjatu- 
an bahwa opsir2 muda jang tergabung didalam Dewan Revotusi 
dan menarik kekuasaan pada diri mereka, kekurangan pengala- 
man. Mereka merebut kekuasaan, tetapi belum tjukup perbuwa 
dan pengetahuan untuk merintis haluap baru, dan dengan tepat 

Karena itu mereka menjandarkan diri pada seorang opsir tinggi 
tentara Mesir jang tjukup perbawa, Djenderal Nadiib. Ia diminta 
memungku diahatan Presiden Republik Mesir, dan djuga diminta 
mendigai Ketua Dewan Revolusioner. 3 

Djenderal2 djarang sekali jang djuga tjakap sebagai ahli? ne- 
gara, dan Nadjib bukan ketjualian. Ia“betul berhasil mendjadi 
pPopulur pada sebagian: besar rakjat Mesir, 

jang mengangkat dia mendjadi pe- 

Segera ia bertengkar dengan ke-12 opsir jang merupakan De: 
wan Revolusioner, dan sudah sekian lama diketahui bahwa keic- 
gangan2 makin hari makin mendjadi. Meletuslah itu pada tanggal 

25 Pebruari jang lalu: kelihatannja peranan Nadjib sudah selesai, 
Dewan Revolusi mengatakan bahwa ia tidak lagi dapat dipakai 

Tetapi ke-12 opsir itu salah hitung, artinja mereka kurang 
lepat menduga pendapat umum dan djuga kurang memperhitung- 
kan beverapa bagian dari tentara Mesir. 

sehingga Dewan Revolusi 'terpaksa 
mundur beberapa langkah dan harus mengembalikan Nadjib pada 

Sang Presiden mempergunakan kekalahan opsir2 muda ini 
untuk memaklumkan likwidasi revolusi, mendjandjikan pemilihan? 

“baru dan akan membolehkan lagi partai2 politik dulu mendjalan- 
kan kegiatan2. Dengan ini njatalah bahwa ia tidak mempunjai 
pengertian politik. Djika memang ia bermaksud untuk mengembali- 
kan puia gensi Dewan Revolusi, 

Dengan satu kali pukul segala tenaga bangun kembali jang 
dun mengakibatkan runtuhnja Farouk. Dewan Revolusi melihat 

kesempatan jang baik untuk merebut kembali kekuasaan dan men- 

djauhkan Nadjib -dari segala kekuasaan de facto. 
Larangan bergiat terhadap partai2 politik diadakan kembali. 

tang ditiadakan. Sebelum tahun 1956 djanganlah orang mengharap 

akan kembalinja suatu Pemerintahan parlementer. 

nja, hanja keluar dibiarkan seolah2 ia masih berkuasa. 
Kekuasaan sebenarnja “djatuh kembali dalam tangan Dewan 

  

tetapi ia sept dari 

Perlawanan terhadap 

memang inilah tjaranja. 

pada bulan Djuli jang akan aa- 

Kedudukar 
kekuasaan diambil dari tangan-   

rahasa dari Kaum Opsir Bebas. datang, harus mengenal mereka di 
hari2 jang sudah. Anehnja adalah 
bahwa orang mendapatkan peng- 
lihatan jang tepat, djika kita 
menjingkap tabir hari2 jg sudah 
dari salah seorang, jang oleh dja- 
lannja peristiwa dipekan2 jang 
achir, terbawa kepihak jg kalah. 
Jang dimaksudkan ialah koman- 
dan kavaleri Chalid  Mohidin, 
pengusaha terpenting kembalinja 
Djenderal Nadjib dan jang kini 
sudah tidak turut lagi pada sidang 
sidang Dewan Revolusioner. 

Chalid adalah salah seorang opsir 

pemberontak pertama. Diatas bang- 
ku akademi untuk opsir2 staf, “ia 
berkenalan dengan Abdul Nazir dar 

opsir2 jang lain, jang kemudian di- 
dalam tentara mendjadi inti gerakan 
revolusioner. 

Pada waktu itu pers dibawah ta- 
nah mendjalankan peranan penting. 
Djamal Abdul Nazir jung menjusun 
pamflet2, Chaild Mohidin mentjetak 

nja dan menjebarkannja. Pada 23 
Djuli 1953 opsir tank jang muda ini 
mendapat salah satu peranan jang 
paling penting didalam  penjelengga- 
rean kudeta. 

(Bersambung) 

Tjotjokkah Nomor Tuan? 

  Mereka memakai katja mata 

DALAM sak: art, 
adakan tgl. 3 Mei Na 
djurubitjara delegasi Sovjet Rusia 
bertemibat dihotel Metropole dan 
dikundungi djuga oleh warta 
wan2 dari Amerika Serikat, Ing 

    

   

y ' di Da 

  

djadi sehari-hari selama berlan 
paman konperensi ini. ' Demikian 
wartawan Mashud dari ,,Anta 
Amsterdam jang sekarang sedang 
berada di Djenewa. 

Orang Amerika Serikat atau 
Inggeris berdebat atau ketawa2 | 
dengan orang2 Rusia, sambil se 
bentar2 berhenti untuk menuan 
kedalam tenggorokan vodka aseli li. 
jang disuguhkan kepada para ta 
mu setjara leluasa.” 

Seorang tamu hendak. meman 
tjing keterangan dari seorang ang 

gauta delegasi Sovjet Rusia jang 
tampak masih muda (ia minta 
hanja disebut dengan nama de. 
pannja ,,Nikolai”) dan banjak bi 

tjara, suatu hal jang djarang tam 
pak pada sebeagian besar kawan2 
Ija MMA It 00 ae 

Hari ini tadi saja dengar ka 
bar, bahwa Ho. Chi Minh akan 
datang sendiri Kemis depan ini 
kalau perundingan Indo-Tjina dil 

mulai. Juan kan dengar djuga 
ntang itu?” 

” “Oh saja kok tidak tahu ten 

ma peru 2 aadin an hari ini tadi ia 

eh, “bahwa Fidak lama lagi Ike | 

(djulukan dari Presiden Eisenho 

wer oleh orang2 
redaksi sendiri akan datang di 

ketawa djuga. : 

“ Nikolai tampak bergembira ma 

ri2 jang 

'geris, diantaranja .,The 

   

  

4 
it t 

ii dianggap sebagai 
pendapat pihak 
The 

| Dulles tidak 

ekistentie”   tang itu. Jang saja dengar2 sela 

7 

Amerika Serikat | 

Djenewa ini”, djawab Nikolai 5 

sambil ketawa dan tamu2nja ikut 

Jam itu dan bagi orang luar, me 
mang beralasan suasana gembira 

jang tampak pada orang2 dari de 
legasi Sovjet Rusia, kalau diingat 

bahwa diminggu jang lalu dan ha 
sudah2 ini persatuan pa 

ham diantara delegasi2 dari tiga 
| negara besar dari Barat mengenai 
soal Indo-Tjina agak berantakan. 

Kalau beberapa suratkabar Ing 
d Obcer- 

ver”, dengan terang-terangan me 
njalahkan pihak Amerika Serikat 
berhubung dengan tidak adanja 
kesatuan paham antara Barat da- 
am menghadapi soal Indo-Tjina 

, maka hal itu oleh orang disi- 

! gambaran 
Inggeris. Oleh 

Sebuah Tjeritera 
(Oleh : 

ninggalkan Djenewa  menudju Wa- 
shington lewat Italia hari Senin itu 
djika dibandingkan dengan  ketera- 
ngan2nja sebelum dimulai konperen- 

| si, tenang sekali. Kalau dulu Dulles 
memberikan bajangan, seolah-olah ia 
tidak akan mengadakan kompromi sa 
ma sekali dan ketika ia tiba di Djene 
wa tanggal 24 April dengan tjara se 
perti perledakan bom mengutjapkan 
tentang hukuman terhadap agressor, 
dengan setjara tenang hari itu ia me- 
ngatakan harapannja, supaja bagian 
'konperensi mengenai Indo-China ber 
hasil, 

Dalam hari2-jang lalu ini kala- 
ngan2 diluar delegasi Amerika Seri- 
kat sependapat, bahwa kedudukan 
Dulles sangat sukar sekali. Ini disebab 
kan antara lain adanja batas2 jg. di 
berikan oleh Senat Amerika Serikat 

| wakil dari Vietminh dalam konpe 
rensi mengenai Indo-Tjina dan 
memberikan bantuannja. untuk 
menghilangkan keberatan2 dari 
'Vietnam Bao Dai, Dulles telah 
memberikan djaminan pula kepa 
da Bao Dai untuk menentang tiap 
usaha pembagian dari Indo-Tjina 
seperti Korea dan menolak tang- 
gung-djawab untuk adanja sesua- 
tu kompromi jang akan dilaku- 
kan oleh Perantiis. « 

Hari Senin itu tadi Menteri 
Dulles dengan pesawat: 'terbang 
meninggalkan Djenewa dan menu 
dju. ke Washington dan seperti 
diketahui bertindak sebagai kepa- 
la. delegasi Amerika Serikat, un- 
der “secretary of state Bedeli 
Smith. : 

. Kalau dari pihak delegasi RRT 
dan Sovjet Rusia dikatakan, bah- 
wa keberangkatan kembali Dulles 
itu ditafsirkan sebagai kegagalan 

bserver itu dikatakan, bah- 

wa selama hari2 jang lalu ini tam 
(pak dengan tegas, bahwa Menteri 

ingin sama sekali 
menggunakan konperensi ini un- 
tuk mengadakan .sesuatu hubung- 
an dengan Tiongkok, apalagi ber- 
usaha mentjari suatu bentuk ,,co- 

Te Sa eka 
hgan negeri tersebut. Dikatakan, 
kya Walawpun Menteri Dulles 

telah menjetudjui untuk hadirnis 

diplomatik dari Menteri Dulles, 
hal itu tidak mengherankan. Tapi 
kenjataannja ialah, bahwa berba- 
'gai kalangan Barat jang anti-ko- 
minispun menjatakan, bahwa, pu- 
langnja Dulles hari Senin itu se- 
dikit banjak memberikan .gamba- 
ran, ia tidak mentjapai apa jang 
diharapkan semula. 

Keterangan Dulles tenang. 
Keterangan jang diberikan oleh 

Menteri Dulles ketika ia hendak me     dan publike opinie di Amerika Seri- 
kat jang telah dibikin sedemikian ru 
pa, sehingga setiap persetudjua, dng 
RRT dan Sovjet Russia serta Viet- 
minh dianggap sebagai suatu penje- 
rahan kalah oleh "Amerika Serikat. 

Posisi Amerika sangat 
sulit, Y 

Djuga beberapa suratkahar ter 

Gocktail-Party 
Mashud) : 
terkemuka dalam harian New 
York Herald Tribune edisi Eropa 

raha hari jang lalu dalam mana 
dikemukakan, “bahwa . ,.posisi 
Amerika Serikat di Djenewa sukar 
sekali, selama senator2 Partai Re 
publik tidak mengemukakan sja- 
rat2 lain daripada 'penjerahan ti- 
dak bersjarat oleh musuh untuk 
tertjapainja perdamaian dan di- 
samping itu hanja memberikan pe 

lektif. dengan sekutu2nja di Ero- 
pa-Barat. Dengan sjarat2 itu ti- 
dak mungkin bagi Dulles untuk 
bekerdja sama 
dan  Perantjis dan djuga dengan 
India. Maka dari itu sudah pada 
tempatnja, bahwa Dulles mening 
galkan “konperensi: Djenewa ini 
dan dengan demikian Amerika Se 
rikat untuk sementara waktu ber 
diri digamping”. 

Churchill tolak tindakan 
0. kolektip. « Sk aa 
Sebagai diketahui, tindakan kol 

lektif dalam lapangan militer di 
Indo-Tjina itu 
na Menteri Churchill ketika ia   kemuks» dari Amerika Serikat, me 

ngenai tentang ini, seperti jang di 
katakan oleh seorang komentator 

mengatakan, bahwa Inggeris ti 

kalau ini dilakukan atas dasar kol | 

dengan Inggeris: 

itolak oleh Perda | k 

Tak AdaKesatuan DIm Barisan3- Besar Di Djeneva 
     
lapangan militer dan politik di 
Indo-Tjina sebelum tertjapai ha 
sil2 konperensi Djenewa”. 

Seorang kenalan wartawan dari 
Paris, Matsh bertjerita hari ini, 
bahwa ketika seorang wartawan 
potret meminta kepada Dulles un 
tuk berpotret bersama-sama de 
ngan Eden dirumah Bidault, ia 
me nja. “Tjerita diatas jni 
mungkin dibesar2kan, tapi ada 
nja tjerita itu sendiri sudah mem 
berikan bajangan, bagaimana sua 

: sana diantara delegasi Inggeris 
ngesjahan untuk berperang kepa- $ nana 
an Pemerintah Amerika Serikat, Kg Amerika Serikat di Dienewa 

Tentang kedudukan delegasi Ing- 
geris dapat dengan tegas digambar- 
kan mengenai kedudukannja dalam 
“perundingan di Djenewa ini, Kalau 
disatu pihak Inggeris merasa terikat 
oleh hubungannja dengan Perantjis, 
maka dalam hubungay Commonwe- 
alth ia merasa terikat pula oleh hu- 
bungannja dengan India, padahal In 
dia dan Perantjis mempunjai politik 
Jang satu sama lain bertentanga, da 
lam soal2 Indo-China, Marokko dan 
sebagainja. Demikian pula kalau di- 
satu pihak Inggeris merasa terikat 
dalam hubungannja dengan Amerika 
Serikat, jaitu satu2nja kekuasaan se 
kutu jang dianggap dapat memmban 
tu mendjamin keselamatan Australia 
dan New Zealand, maka dilain pi-   dak akan melibatkan diri dalam 

  

dengan India, pa 
Amerika Serikat 

lam. hubungannja 
dahal India dan 
mempunjai pendapat lain ' dalam 
menghadapi soal Indo-China dan 
RRT. 

Mengenai soal 'gentjatan sendjata 
di Indo-China, walaupun — nantinya 
akan menghadapi kesulitan2 jang be 
sar. sekali, dari sekarang tampaknja 
Negara Lima Besar (tentang termino 

logi Lima Besar ini surat?kabar di 
Eropa-Barat masih harus memperde 
batkan) dapat menjetudjui pada po- 
koknja. 

Demikian pula Vietnam Bao Dai, 
negara2 Laos dan Vietminh. - Jang 
mendjadi lebih sukar ialah, djika pe 
njelesaian militer itu nanti sampai pa 
da penjelesaian politik, jaitu jg. me- 
ngenai pernetjahan soal bagaimana 
selandjutnja. Sebagai diketahui dari 
Vietnam Bao Dai sudah dikemuka- 
kan keberatan? tentang pembagian 
Vietnam, tapi demikian djuga dari 
pihak Vietminh rupanja akan diteri 
ma idee pembagian itu. 

Kami telah temui seorang dari 
Vietminh jang bermalam dihotel Rc 
gina di Djenewa jang mengemuka- 
kan, bahwa sebagian besar dari Viet 
nam adalah ditangan pasukan2 Vict 
minh. Apa jang dikatakan oleh war 
tawan Perantjis Robert Guillan, de- 
mikian katanja selandjutnja, bahwa 
Deita Sungai Merah penuh dengan 
apa jang disebut ,.infiltrasi2” dari pa 
sukan Vietminh, itu memang mengan 
dung kebenaran, tapi belum seluruh-   hak Inggeris merasa terikat pula da | nja Keadaan jang senjatanja ialah 
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lebih dari itu. Tapi kalau hal itu di 
kemukakan, hal itu nanti baik dirun 
dingkan. Demikian katanja selandjut 
nja. 

Ketika Dulles meninggalkan Djene 
wa, mengenai soal“ Indo-China ia 
mengatakan selandjutnja tentang idee 
pertahanan bersama untuk dilaksa- 
nakan di Asia Tenggara” termasuk 
Indo-China dan ia mengemukakan 
akan mengusahakan terus hal wu. 
Tafsiran jang timbul dari ketera- 
ngan ini ialah, bahwa rupanja Dul- 
les akan mengusahakat Terus pem: 
bentukan tentara Indo" China seba- 
gai dilakukannja di Korea Selatan 
dan di Formosa. Dalam pada stu da 
ri pihak delegasi Amerika Serikat di 
dapat keterangan pula, bahwa baha 
janja kalau idee pembagian Indo-Chi 
ng. itu diterima, maka hal itu akan 
merupakan Korea kedua dengan pa 
sukan2 Vietminh ' ig. diperkuat se- 
perti dengan pasukan2 Korea Utara 
oleh sekutu2nja. 

Melihat hal2 itu hari kemudian se 
perti jang tampak berdasarkan renija 
na2 penjelesatan jang beredar seka- 
rang ini di Djenewa masih mengan- 
dung kemungkinan2 jang membaha- 
jakan jang meminta perhatian penuh 
dan persiapan2 jang sepadan dari 
Indonesia, Birma dan India, djika ne 
geri2 tersebut masih beekehendak Un 
tuk tetap mempertahankan politik be 
bas jang aktif menudju perdamaian 
dunia dan tidak turut mengikatkan 
diri “kedalam sesuatu persetudjuan 
atau persekutuan militer, 
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Metropole oi 

ALL-WEATHER 
EARTH MOVER 

untuk 
kereta2 helaan 

dan traksi         

   

    

   
   

      

SURE-GRIP 
untuk traksi 

jang maksimum 
pada roda2-gerak 

    

  

    

untuk kekuatan 
luar biasa pada 

segala pengolahan 

  

—. Belamanja menguntungkan 
2000 Kalau 

BELI dan PILIH 

GOODAYEAR 
| DISELURUH DUNIA LEBIH BANJAK MUATAN DIANGKUT DENGAN 

BAN? GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK, 

  

  

| SEKOLAH MODE SENIN EL 
000. TEGALWARENG 33 A — SEMARANG - 

Dididik : sampai: salat idjazah Costumisre, 
Coupeuse dan Lerares, menurut methode 

pa tp” 3 mera 
Frans — Wiener Coupe. 

Djuga menerima »djaitan pakean Wanita dan Anak-anak. 
Pendaftaran : pada tiap-tiap hari kerdja. : 

  

  

  

  
  

— 3 th) 
Suatu kisah penuh 
aksi di medan perang 
KOREA! Peradju- 
rit2 terdiri dari se- 
gala bangsa jang 2:3 
mendapat pengala- , 
man di medan per- 3 
tempuran ig: sengit 
dan hebat! — - : 

Ini malam pengabisan : 
5.00 790 9.00 (13 th.) 

25 The Glory 
Brigade 

2 DANNY THOMAS — PEGGY LEE 
(Technicoior) 

  

INI 2 
MALAM 

Premiere ,The 
MERRY 

3 

“7tb) 

M.G.M:s 6 

SAUCY WW/NF M2 “ WIDOW 
Musical ! Pp Ea 

7 Pe 

oa 1 ben 

| THE JAZZ sINGER" 
BESOK 
MALAM 

Premiere 

7.00 9.00 
(“7th) 
CoPy 
BARU ! 

$ 

  

Kisaltnja seorang “djanda - tjantik 
"ngga 
tjiptaan 

jang termasjhur ! 
    

          

alam d.m.d. 
700 9.00 (17 th.) 

Robert Ryan — Rhonda Fleming 
William Lundigan — (Technicolor) 

Ini malam pengab.:  7.00-9.00 

| Film Tiongkok tjerita kuno 

bahasa Amoy Asli : 

YAN SA NGO NIO” 

Sibera datang:  Chariton HESTON 

|“Rhorida Fleming — Jan Sterling 

PONY EXPRESS 
Technicolor   

    

TCity 'Concern Cinemas, 

Ahoy!' 

   

      

  

KORTIP 
en 

  

Ega. & » 

“gembira dan meriah. 

UNTUK TUAN? Dana RN 
Rp. 8.50 p.M. 

Djuga sedia : 
BLUDRU MATJAN KETAWA, RENTJONG ATIJE, 

  

" “Special untuk 
Hari Lebaran 

BODJONG 39A 

LB 

    

   

  

5 

«rang bagi Bapak2, Ibu2, Saudara2 dan Saudari2, 
' dapat merajakan HARI LEBARAN 1954 dalam suasana 

G sampai 5097 & sampai Ya 
” RADJA SUTRA mendjatuhkan Bom Atoom atas harga? ba- 

agar 

  

UNTUK NJONJAH'/NONAH? 

SILVER BROCADE, KANTSTOF 
PAKAI SILVER, TROPICAL ALL WOOL, GABARDINE WOOL, TRICO WOOL. 

Semua didjual dengan harga OBRAL! 
SILAHKAN MAMPIR DI TOKO KAMI, PASTI MEMUASKAN ! 

Radja Suira 
Bombay Stores 

Bodjong 39A- Tilp. 1557 - Semarang 

  

TAN Aa Mae MS 

  

as 

Jang 

& Para pengusaha di Indonesia hendaknja djangan 

AA njaksikan tjara2 terbaru serta paling ekonomis 

C.P. Drill : 
C.P. Drill De Luxe Pa AB Pa Pengen kato Rp. 4— p.M. | . . 
Gabardine Drill ”. 1l— £ Pa aircord 3 ne "ag b k 1 

Imitation Wool an Mia Zijae Linuen Kembang “Ta EKkerc janja. 
Tropical anticrease "53 : @. Chiffon kembang ' TO og | 

Imitation Wool , 25— , — Bemberg kembang » 13.50, 
Anticrease Gabardine Nee! Anticrease Triple Three Linen ,, 15.— ,, 

imitation Wool ae ia “aa Yap ee 

Singlets z 6.75 p.st. aftzij polos 2 1O— 3 
ani Shirts 5 32.501, Taftzij Shanshang » 16.50 ,, 

Jackson linen Shirts 9” 00— Greta Garbo Blouse 2 25— p.st. 
Kamerjas Se BA Na Housecoat n 20 

Jacket Waterproof 9. 0— Nylon Blouse NS 
Pyiamaa 9 35.— p.stel Lastina 'Bustehouder bg 20— 

Dasi New Look ai Ika pak Onderjurk “3 3250 ,, 
Dasi New Look Fancy ». MH 2 

di Semarang 

Telp. Sm. 2079.   

  

Seteleng Mesin? Accounting 

Serta Mesin? Pembukuan 

menjampingkan kesempatan jang sangat berhar- 

ga dan belum 'pernah diadakan ini untuk me- 

dalam hal accounting dengan mesin. 

Peminat2 di Djawa-Tengah harap 

berhubungan dengan kantor kami 

PURWODINATAN BARAT 12 

Baru Dengan Tjara 

The National Cash Register Company 
MEDAN MERDEKA UTARA 22 

DJAKAR TA. 

  

2 LL AL AL AN RK 

Batjalah 

Suara Merdeka     
  22 TX LL LL LL LL LL LP LK 
  

2 anna   pa sai ai 

  

Kk INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 

5.00 - 7.60 - 9.50 RAY VENTURA and his ORCHESTRA 
— HENRY GENES - PHILIPPE LEMAIRE - AUDREY HEPBURN 

“—SMONTE-CARLO BABY-« 
 KOTJAK ! LUTJU! Penuh musik jang Menarik ! Merdu : 

Besok malam premiere ,LUX” ——— 5.007.00900 (us 17 ta) 
BOLDEST OF THE WORLD'S BOLD LOVE STORIES ! 

PI EP NI SL 

DECAMERON NIGHTS 
ceces JOAN FONTANG:-LOUIS JOURDAN 
am BUBEREY TEARLE « JOAN COLUINS « BINNIE BARNES 

cor by TECHNICOLOR 

       

  

Riwajat .pertjintaan dari Boccacio jang termasjhur dan menggemparkan 
: seluruh Dunia ! Menarik dan Memikat ! Gilang-Gumilang semua dalam 

Berwarna indah ! 
  

GRAND INI MALAM PENGHABISAN 17 ta) 
5.00 -7.00 - 9.00 RAY MILLAND — RITA GAM — dim. 

ae H E " H IE F" Suatu film jang 
LUAR BIASA ! 

Suatu film dengan tidak ada suatu patah perkataan, tetapi penonton 
mengerti tjeritanja jang memikat dan menggemparkan. 

  

Besok malam premiere »GRAND” 5.00 7.00 9.00 .(u. 17 tah.) 
BONAR COLLEANO — ARTHUR FRANZ — LEE MAVIN — 
RICHARD KILEY — NICK DENNIS — JAMES GRIFFIN — 
DICK MYORE — BARNEY PHILIPS — MARY CASTLE - dima.: 

'TANLE : . 

Pa na AGE IRON-MAN« 
8 Batiling Yanks up front with but a single dream ! : 

Here's what goes on inside G.I. Joe when those bombs and bazookas 

  

. g0 off outside ! Menggemparkan ! 
KOTJAK !  LUTJU!  MENGGEMPARKAN! 

INDRA INI MALAM PENGHABISAN - (u. segala umur) 

"5.00-7.06-9.00  A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH dim. 

BERBARENG BAWANG MERAH 
Na TERSIKSA« Ini malam d.m.b. 

1 5.30 - 7.30 - 9.30 

Sambungan dari ,BAWANG MERAH — BAWANG PUTIH” 
Lebih seru. Lebih Hebat! Saksikan Bawang Merah punja kekedjaman. 

'Besck malam Premiere” INDRA"  5.007.009.00 (u. 17 tah) 
Film peperangan Guerilla terbesar ! 

» BATTLE-BLAZING STORY.OF A GUERILLA FROM THE SKIES! 

  

    

  

TERLING JOY J. CARROL Siji LOR 

Ss”  Havpen-PacE-NAisH Te 
am KENNETH TOBEY » ANTHONY CARUSO » FRANKdekOvA » AM ALLIED ARTISTS provvcrion 

UE IN INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tab) 
5.00-7.90-9.00 — NENG YATIMAH — MARIA — JUSUF LATIFF 

: 99 Tjerita j arik 

»GADIS PELADANG” renik njanjian merdu, 
Besok malam premiere : Perdjalanan dan Mendarat di Rembulan 

2 DESTINA UN MOON 

  

    Come and see what the Moon's really like ! inTECHNICOLOR. 

  

D5 BLINKER! N DAUBIN' 
IN! IT WASN!T 

5 AN! CHILI 
any! 

  

NGU IN 

  

    be PP Da ie 
— Nanti dulu, Blinker. Saja akan 

mendjelaskag. Ini bukan salah saja, 
Rogers dan Chili membohongi saja. 
Beer Neng 

| — Engkau pelukis bodoh. Saja 

banting engkau, mati! 

  

TX KAN NN ORDERS WAS TO 

NUMSKULL, 
IL BusT 

Sa EP "EM TIEP UP TILL | YO! 
SEAT ELLEN MORAN'S | BREAKIN! 
TELEGRAPH OUTEIT TO / MN ARM/ 
BORDER CITY! $ 

  
DAN PENA Sm 

- Ea “UN 

-- Perintah saja supaja me- 

reka ditahan dan di-ikat sam- 

pai saja dapat mengalahkan dan 

mendahului Ellen Moran re 
kota Border City. 

—- Uuh. Engkau akan mero- 

bek tangan saja. 

  

    

  

TP STRINGIN' WIRE THROLGH THIS 
FK GORGE. 1 WANT WOKPS WITH 

  

KINCAID'5 CREW 15 BE CAREFUL, SENOR ROY! 
/ supposEP TO BE. 1 MIEANWUILE... HE IS ONE BAD MAN/ 

THAT HOMBRE! 

      
Sementara itu..... LI 

—- Pekerdja2nja Kincaid mungkin memasang kawat melalui dju- 

rang ini. Saja akan bitjara dengan orang itu. 

— Hati-hatilah, tuan“Roy. Dia adalah orang djahat. 
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DJANGAN SANGSI 

Obral Murah 
Itulah jang mendjamin 

: HARGA2 BETUL2. MURAH 

Tidak usah tunggu ............... 

KORTING 5 
BARU TERIMA: 

1 
SATU TAWARAN JANG SUNGGU BAIK 

buat LEBARAN 

Toko EUROPA” N.V. 
BODJONG 17/19 — Tilp. 10890 — SEMARANG 

TINGGAL PILIH 

sampai 40”/, 
Paris kembang — Nylon Borduur — 
Poplin Defender — Poplin Commodore 
— Kemedja Foxten — Dasi — Taplak 
medja — Matjam2 we-wangian — Gor- 
den — Kaos kaki — Sapu tangan Tn. 
Nj., Anak dan Kaperluan prabot dapur 
sehari-hari. 

  

Ml   
  

  

    

  

Ujangan terlambat, pesenlah sekarang! 

KARTJIS NAMA 
TJEPAT, RADJIN SERTA MURAH 
TOKO 
BUKU 

PURWODINATAN 27 
SEMARANG »LIONG” 

SEBELUMNJA ACHIR BULAN INI KAMI DAPAT 

LEVER LAGI: 

  

SPEDA MOTOR - 

osl HF AS r.-125 
HARGA : Menurut Penetapan Pemerintah 

Persedia'annja masih sangat terbatas!” " Disediakan speciaal 
utk para pemakai sadja. Pemesan dapat berhubungan pada: 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN No. 5 
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tings Toestel. 

LELANG 
' Hari KEMIS djam 9 pagi di KARANGASEM 11. 
PRABOT RUMAH TANGGA: Onderh, Frigidaire, Vergro- 

Hari Melihat: REBO 4-— 6. 

BALAI LELANG F. VAN LOO. 
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SLOAN'S 
MERINGANKAN 

- SAKIT'-URAT 2 

Sepotong kain Jang dibubuhi sedikit Sloan's 
diletakkan dibagian2 jang sakit djadi dja- 
nganlah digosokkan. Tuan segara merasa 
sakitnja ringanan, karena panas mudjarab 
Sloan's menembus 
kulit dan bekerdjanja jang tjepat dan man- 

    

    
dalam sekali dibawah 

djur itu, maeri- 
ngankan sakit 
dengan segera, 
Djagalah, agar 
selalu sedia 
sebotol Sloan's 
dalam rumah. 

SLOAN'S 
LINIMENT 

DAPAT DIBELI 
DIMANA-MANA 

  

  
  

    

    

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

"CE PHARMA" 

Cbat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantang Berde- 
bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat 
Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran. Kekuatan Penghafal 

mendjadi Kurang d.l.I. Sekali tjobalah akan berbukti segera, 
akan merasa lain dari pada lain. Sebotol Rp. 20.— 

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 
tenaga, obat istimewa. (keterangan lebih djelas dalam doos). 
Sebotol Rp. 25.-— SIXALIN untuk wanita jang merasa sakit 
Bulan (HAID) tidak tjotjok. Sebotol Rp. 20.— PREGNOL 
untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol Rp. 25.—- 

Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan 

laki2 (OBAT LUAR). 
Sebotol Rp. 10.— 

DC CREAM untuk kekolotan 
tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan BERTJAHAJA) 

NO HAIR CRKAM untuk 
hilangkar rambut. Sebotoi 

Rp: 10.— 
ATOM HAIR DYE untuk ram 

. but putih djadi hitam (TJELOP). 
Sebotol Rp. 10.— dan Rp, 15—— 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 

». C, PHARMA Djalan Riau/ 
Ternate — BANDUNG 

DAPAT, BELI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 
AGEN-A GEN: 

Semarang » Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat ,,KARUHUN” 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81 Toko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan He 
Petjinan 75, Djogjas Toko Obat Junon Timuran Solo. Toko Obat 
Eng.Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas 
Bea Tiirebon. : 2g dan  Apotheek 

  

      

  

—..— —m sanak 

INI MALAM D.M.B. 
Drama pertjintaan jang mengikat hangat, 

sedih mengharukan, dalam film 
J. Arthur Rank's 

» EDARAH” 
(The Brothers) 

dng. 
PATRICIA ROC —, MAXWELL REED 

Han ja untuk orang dewasa sadja, 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/INI/Ai/171. 
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