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Dulles 

tafsirkan pernjataan Dulles 

mengharapkan 
hadapi keadaan buruk. 
Gikuasai ,,kaum Komunis” 

  

“| Peluru » Sparrow” 
dika 3 Kali Ketjepatan Sua- 

   

    

       

caMenteri pertahar Amerika, 
arles Wilson, malam Rabu me- ninggalkan Amerika untuk ke     menin- 

  

ra: Mulai Dibikin 
Massaal 

ANGKATAN LAUT A.S. me- 
ingumumkan dengan resmi pada 
malam Rebo sendjatanja gt pa 
ling baru jani peluru Yang di- 
kendalikan dari djauh bernama 
»Sparrow”. Sendjata ini ditembak 
kan di udara terhadap 
djuga ... di udara. Dalam ko- 
munike tadi selandjutnja diterang 
kan bahwa penjempurnaan ,,Spar 
cow” telah meminta waktu 7 ta- 
hun dan sendjata ini digunakan 
oleh pesawat2 pantjar-gas pem- 
buru Angkatan Laut A.S. »Spar- 

|row?” jang kini dibuat setjara 
massaal di Bristol (Tennessee) 
adalah kompak dan ringan, dan 
beberapa djumlah dari peluru2 
ini dapat sekali-gus dibawa oleh 
setiap pesawat pantjar-gas pem- 
buru. 3 

Menurut madjalah ,,Aerocauti- 
cal Revue” dalam pada itu .Spsr 
row” mempunjai ketjepatan 3 kali 
ketjepatan suara. (Antara) 

Perledakan 

Nuclear 
Terdjadi Lagi Bulan: 

Ini Di Pasifik?         

ai sea 
t Indotfna. Dalam minggu 

ji. Parlemen telah memberikan 
mosi kevertjajaan sematjam ita 
kepada Laniel. Tapi sedjak waktu 
itu telah dimadjukan interpelasi2 
baru tentang masalah Indotjina, 

Dien Bien 

Dalam pendjelasannja, Laniel me- 
““ngatakan bahwa perdebatan “umum 

mengenai masalah Indochina jg de- 
wasa ini sedang diperbintjangkan di 

£ perun- 
dingan2 jg sedang berlangsung itu. 
Maka perdebatin umum: ini harusi 
ditunda sampai 
tentukan. Lalu ia minta mosi ke- 

ANAK-BUAH sebuah pesawat 
milik kongsi ,.Pan American Air- 
ways” telah melihat pada tanggal 
1 Mei di Pasifik suatu kedjadian 

jang mungkin sekali ialah perle- 
dakan sendjata nuclear (atoom), 
demikian didapat kabar di Hong 
kong pada hari Selasa. 
Anak-buah pesawat ..Boe: Stra- 

tocruiser” itu ketika dalan Benoa 

ngan dari A.S.. menudju Mal pa- 
da tgl. I Mei il. tengah malam me- 
lihat kilatan. tjahaja sampai .tinggi 
kira2 62.000 kaki. Menurut perkira- 
an mereka tiahaia tsb berasal dari 
tempat jg terletak .490. mil sebecian 

Pn Pena anna Solat: i te. t. waktu jg tidak di?3 latan, dari route. pesawa 

AFP dalam pada itu mewartakan 
pertjajaan mengenai pendirian ini.- dari Washington bahwa djuru bitja 

Achirnja oleh Parlemen di putus- ra Komisi Tenaga Atom A.S. pada 
kan bahwa pemungutan suara ten- malam Rebo menjatakan tak mem- 

tang mosi kepertjajaan ini akan di punjai komentar 
lakukan pada hari Kemis ini. 

—. (Antara). 

ya 

terhadap berita2 
bahwa suatu perledakan atom telah 
terdjadi lagi di Pasifik baru2 ini. 

Den Melalui Pe 
2 rundingan Bilateraal 
Pendapat Jusuf Wibisono Mengenai 

Penghapusan Unie—Indonesia DjugaBi 
sa Adjukaa Contra- Sjarat— Kalau Dead- 
lock Bisa Diadakan Badan-Perantara 

oNO, dari Dewan Pimpinin Masjumi, 

atas pertanjaan ,,Antara” mengenai keterangan Menteri Luns ke- 

pada Eerste Kamer di Nederland jang menjebutkan, bahwa Neder- 
ghendaki pembubaran Uni Indonesia-Belanda 

angkan, bahwa pendapatnja tentang persoalan 
i pendirian Masjumi, jakni penghapusan Un 

land hanja meng 
    

  

   

     

    

    

   

  

bilateral. Mr. Jusuf Wibisono 
soal jang 
tara. ag € 

de- 

anakan dengan melalui perundingan 
berpendapat, bahwa kini belum. ada 

konkreet, karena orang belum tahu apa dan bagaimana 
hendaki pemer nt:h Nederland itu. 

Sungguhpun begitu, didalam pe- daulatan dulu jang besarnja beber: 
rundingan tentu akan nampak pen: 
dirian masing2, dan dalam perundi | 
ngan tersebut, djika benar  Neder 
land memadjukan sjarat2, maka pr | 
hak Indonesiapun dapat pula me-$ 
madjukan contra-sjarat2. | 

Maka jang harus didjaga oleh pi | 
hak Indonesia, menurut Mr. Jusuf 
Wibisono, ialah djangan sampai In- 
donesia mendapat kerugian dengan| 
pembubaran Uni tersebut. Dan an- 
dai-kata terdapat "deadlock” dalam | 
perundingan karena masing2 pihak j 
tidak dapat sesuai terhadap sjarat? | 
dan contra-sjarat2 itu, menurut Ju | 
suf Wibisono masih dapat  ditjari“ 
djalan lain, misalnja melalui suatu | 
"badan perantara”, terdiri dari 
wakil tiga negeri, seorang  dipilil 
oleh Indonesia, seorang oleh Neder- 
land dan seorang dipilih oleh. du 
anggota tersebut, seperti halnja de 
ngan tjara membentuk Komisi Tigc 
Negara sewaktu “pertikaian, Indone: 
sia-Belanda dimasa jl. 

Kepe 

  
   

    
    

  

eentingan Belanda. 
Dalam pada itu Mr. Jusuf Wibiso 

no tidak pesimistis terhadap terlaksz | 
nanja pembubaran Uni dengan pe- 
rundingan bilateral, asal — kepenti 
ngan2 materieel dari pihak  Nede: 
land di Indonesia didjamin. Dikemi 
kakannja satu tjontoh. jakni perund' 
ngan mengenai nasionalisasi G.L.A. 

  

sa miliard rupiah”, demikian 5 Mr, 

Jusuf Wibisono jang selandjutnja 

nenatakan pendapatnja, bahwa pem 

subaran Uni setjara unilateral | da 

pat mengakibatkan tidak ada simpz 

| 'nia dunia luaran terhadap “Indone 
sia. 5 

Salah satu faktor  ekonomis- 
keuangan jang mendatangkan ke 
rugian bagi Indonesia djika Uni 

cah tidak dapatnja Indonesia men 
dapatkan — fasilitet2 pembajaran 
Europeesche-betalings-Unie dim. 
perhubungan dagang dengan ne- 

3zara2 di Eropah Barat. Sebaliknja 
solitis-psychologis pembubaran 
Uni menurut Jusuf Wibisono 

akan memuaskan, karena kedau- 
latan Indonesia akan lebih penuh. 

Pun politis hubungan Uni tidak 
menguntungkan Indonesia, sebab 

kalau dulu maksudnja untuk me- 
ngadakan kerdja-sama dipelbagai 
lapangan, kerdja-sama itu dapat 
direaliseer atas dasar perdjandji- 
an internasional biasa. | 

& Soal Irian Barat. 
Mr. Jusuf Wibisono berpenda- 

pat, bahwa adalah merupakan 
alasan jang juridisch lemah, djika 
pembubaran Uni didasarkan atas 
claim Indonesia terhadap Irian 
Barat, karena menurut hukum   jang semula mendapatkan kegagalan, | 

tetapi pada tingkat terachir menda 
pat penjelesaian, tidak lain karena 
pihak Nederland mendapat diami 
nan terhadap kepentingannja diini, 
dan karenanja lalu timbul pengerti- 
an 'ang diharapkan. , 

..Dan dalam soal pembubaran Uni 
itu salah satu hal jang saja kira di 
inginkan oleh  Nederland — supaja 

mendapat djaminan dari Indonesia, 
ialah hutang Indonesia kepada Ne- 
derland pada saat penerimaan ke- 

internasional sesuatu Uni dibubar 
kan atas alasan, bahwa langsung 
nja Uni tersebut mengantjam hi- 
dupnja salah satu partner. Menu- 
rut Mr. Jusuf Wibisono diduduki 
nja Irian Barat oleh Belanda ti- 
dak dapat diartikan antjaman ter 
hadap hidupnja Indonesia. Perdju 
angan untuk masuknja Irian Ba 
rat kedalam  wilajah Indonesia, 
menurut Jusuf harus disendikan 
pada dasar jang lebih luas dan 
umum, jaitu perdjuangan terhadap 
pendjadjahan, (Antara) 

'Mempe 
| Peranan Inde 

Pernjataen Dulles 

KALANGAN DIPLOMATI K di Washi 
bisa dipertahankan tanpa Laden mn hai 'erarti bhw. Amerik 

kesudahan jang baik sambil bersiap2 untuk meng | $ 
Keadaan buruk ini adalah djika Indotjina | aa 

S: . Dulles. berpendapat. Indotjina berada dalam kekuasa an an sisanja Asia Tenggara dapat dipertahankan. : 

sasaran jg 

  

   

    

ah 
   

  

        
  

  

nan bersama ini sudah dapa, di Tak- 
sanakan, ia dapat dipergunakan utk 

belum dikuasai ,,kaum Komunis”. 
Dulles mengakui, bahwa ,,hilang- 

nja” Indochina akan makin memper 
sulit pertahanan Asia Tenggara, te- 
tapi pernjataannja itu tidaklah ber- 
arti bahwa Amerika telah ,,mem: 
buang” Vietnam, Kambodja dan 
Laos, karena. Dulles menegaskan 
bahwa suatu persekutuan Asia Teng 
gara harus meliputi djuga Indochina. 

Reaksi delegasi Peran- 
: tjis di Djenewa. 
Kalangan delegasi Perantjis di 

Djenewa dalam pada itu malam 
Rebo mengatakan bahwa ia meng 
anggap pernjataan John - Foster 
Duiles jang diutjapkan dalam 
konperensi pers itu sebagai bukti 

| bahwa Amerika tetap mengang- 
gap penting soal pertahanan Asia 
Lenggara. 

Tetapi disamping itu kalangan 
tadi berpendapat, bahwa pernja- 
taan Dulles itu tampaknja  hanja 
untuk rakjat Amerika dengan 
maksud menenteramkan pikiran 
mereka.   

bubar, menurut Jusuf Wibisono ia | y 

London: Dulles memper- 
kefjil peranan Indotjina. 

Sementara itu kalangan Inggris jg 
berkuasa di London, sementara mi 
belum bersedia untuk menjatakan 

. hari Selasa. men 2. 

Na anna 

Sistim keamanan bersama di Asia | 
Tenggara jg kini sedang diusahakap 24 
akan diteruskan dan djika pertaha- 

mempertahankan daerah? jg masihl” Pe £ 
Di Junani baru2 and telah terdjadi lagi gempa-bumi jang hebat. Kelina- 
tan disini penduduk dari kota Pharsale diantara reruntuhan rumah2 jg 

  

— ANGGAUTA S. P.S. 

telah hantjur. Gcmpa bumi teruta 

Tanpa Io 

pertahankan: 

   

  

Tenggara dapat diperta 

d usulkannja itu, dimaksudkan untuk ,,mentjegah timbulnja suatu 
keadaan dalam mana djatuhnja ketiga negara anggota Uni Perantjis 
di Indo China ketangan Komunis 
seluruh Asia Tenggara dari tangan 

A. S. ,Membuang” 
— Indo-China? 
Kesan Orang-Eropah   pendapatnja mengenai - pernjataan | 

John Foster Dulles jg diutjapkan da 
lam konperensi pers itu. Tetapi ku-' 
langan politik jg berkuasa di Lon- 
don mengatakan bahwa -pernjataan 
Dulles jg memperketijil peranan in- 
dochina dalam pertahanan Asia 
Tenggara adalah “berlawanan dg. 
pernjataan Eisenhower jg pernah 

menegaskan bahwa  Indochina ada: 
lah bagian terpenting dalam perta- 
hanan Asia Tenggara. 

Seterusnja dikatakan oleh kaia- 
ngan politik itu, bahwa djika Dui- 
les telah berobah pikiran 
soal ini, maka pendirian barunja itu 
tidaklah disetudjui 
oleh karena bagi Inggris Indochina 

lam pertahanan Asia Tenggara, Ier- 
masuk Muang Thai dan Malaya. 

RRT agressor, kata Dulles 
Dalam konperensi pers di Wash- 

ington hari Selasa menteri luar ne- 
geri Amerika John Foster Dulles ka 
takan djuga bahwa ia menganggap 
RRT sebagai agresor jg telah mcm- 
binasakan 100.000 lebih orang Ame 
rika di Korea. 5 
“Tentang perhubungannja dengan 

menteri Juar negeri RRT, Chou En: 
Lai, di Djenewa, Dulies kataxan 

bahwa Amerika setjara-de facto be 
lum damai dengan RRT dan ja ti- 
dak bersedia bersahabatan dengan 
seorang menteri RRT selama perda 
maian itu belum ada. (Antara). 

KERETA API SULABAJA — 
5JAKARTA VIA JOGIA TER- 

HALANG BANDJIR 
| Kereta-api express Surabaja — 
Niakarta iang berdjalan melalui 
og'a Sabtu malai terlambat da 
angnja di Djakarta dan baru ma 
uk stesiun Gambir k'ra2 diam 
430 berhubung adanja bandjir 
Sesar dar sungai Brantas di Ker 
2070. Perlu diterangkan, bahwa 
Sendjr di Kertosono itu beberapa 
ysktu berseleng pernah mengaki- 
sofkan tidak djalannja kereta-api 
(urohsia — Diakarta untuk bebe 
rapa hari lamanja. 

  

Pengungsian Mere- 
ka Jg Luka2 Di 
Dien Bien Phu | 
Akan Dimulai Hari : 

Kemis Ini? : 
DIDAPAT kabar pada hari Se 

lasa di Saigon bahwa pertemuan 
antara wakil2 komando2 tinggi 
Tentara Rakjat Vietnam dan pa- 
sukan2 Uni Perantjis untuk mem 
bitjarakan penjingkiran serdaduZ 

ni Perantiis, iang luka2, dari 
Dien Bien Phu tak akan dapat 
diselenggarakan sebelum hari Ke- 
mis pagi tgl. 13 Mei ini. | 

Ini berarti bahwa pengungsian ser : 
dadu2 jg luka2 itu paling tiepat ba: 
ru akan dapat 
vetang. Dikemukakan dalam pada 
itu bahwa supaja djangan sampsi 
ditembak oleh meriam2  penangkis 
serangan udara dari pihak Ho pesa 

kut serdadu2, jg luka2 tsb, harus di 

darat pada siang hari. (Antara). 

KRISIS JG MAKIN lama makin 
mendesak dalam perdagangan luar 
negeri Djepang dan kegagalannja 
untuk memperluasnja dengan nega-i 
ra2 Asia Tenggara telah mengit | 
dupkan kembali perdebatan2 di To- 
kyo untuk memperluas perdaga- 
ngan antara Djepang dan RRT, De 
mikian dituliskan oleh wartawan 
UP Leroy Hansen. Desakan untuk 
menembus embargo dan mengada- 

kan perluasan perdagangan dgn RRT 
hingga kini masih terus ditolak 
oleh pemerintahan konservatif Yo- 
shida. Meskipun demikian kampanje 

untuk tudjuan ini tak henti2nja di 
djalankan. Kaum pengusaha, kaum 
komunis, kaum sosialis kiri dan ba-   

ke 

Lambe 
Kon 

seru 

dalam ' 

oleh - London," 

tetap merupakan bagian penting da'i 

porkan Anaknja 

dimulai hari Kemis . 

Mengenai Pernjataan 

MENDJAWAB pertanjaan war 
tawan jang mengatakan bahwa 
pernjataan Dulles dalam konpe- 
rensi pers hari Selasa telah ditai 
sirkan oleh sedjumlah an 
“Eropa sebagai berarti Ame: 
hendak Pn 2 edan 
anggota Kongres Amerika, Wal 
ter Judd (Republik) setelah me- 
njatakan rasa herannja mei 
kan bahwa keadaan di Indotjir 
adalah hebat, tetapi keadaan ini 

   

  

ja Indotjina tidak skaum 
Komunis.” Tetapi keadaan di 

buruk seperti diduga oleh banjak | 
orang, demikian Judd. : 

Lain anggota Kongres Amerika, 
Vorys (Republik djuga)  mengata- 
kan bahwa menurut pendapatnja In 
dochina tidaklah begitu sangat psi- 
ting bagi keamanan Amerika. Vo- 
rys mendjelaskan, bahwa dengan 
itu ia memaksudkan, djatuhnja In- 
dochina tidak akan mengakibatkan 
djatuhnja Amerika djuga. 
Judd dan Vorys memberikan kete 

rangan itu setelah mengadakan per- 
temuan rahasia dengan Dulles, da- 
lam mana dibitjarakan politik Ame- 
rika di Asia umumnja dan di Indo- 
china chususnja. 

Dulies sendiri setelah pertemuan 
itu tidak bersedia memberikan so- 
suatu keterangan kepada para war- 
tawan. (Antara). 

A jah Sendiri La- 

Karena Anak Berhubu- 
ngan Dgn Kaum HUX 

Para pembesar militer Filipina Sz 
lasa malam mengumumkan telah 
menangkap seorang anggauta dari 
Sentral Komite Partai Komunis Fi- 
lipina, Modesto Reyes. . Menurut 

dalaman. 

Asia Tenggara Toh Masik Dapat Di- 

: VTERI LUAR NEGERI Amerika Serikat John Foster 
Dulles Selasa mengatakan dalam konperensi 

akan diuga tanpa Indo China. Dikatzkan- 
nja bahwa an keamanan kolektif di Asia Tenggara jang 

  
ma mengenai Junani dibagian pe- 

do-China 
Kata Dulles 

pers, bahwa Asia 

akan mengakibatkan djatuhnja 
Dunia Behas”, 
Sudah barang tentu, kata 

Dulles, andaikata Indotjina dja- 
tuh dari tangan ,,Dunia Bebas”, 
maka akan lebih sulitlah soal per 
tahanan Asia Tenggara: tetapi ka 
lau timbul peristiwa2 jang tidak 
dapat dikuasai, jang memaksa 
kan” djatuhnja Indotjina, maka 
»Amerika Serikat tidak akan me 
lenaskan pertahanan Asia Teng- 
gara, 

xata Dulles. pemerintah Amerika 
Serikat berpendirian, bhw. Vietnam. 

Lzos dan Kambodja-harus ikut serta 

lelam sebuah organisasi keamanan 
di Asia Tenggara dan akan diperta 
hankan dengan kekerasan, kalau 
perlu”. : 

Tetapi, ikut sertanja ketiga negara 

tadi dalam organisasi pertahanan jg. 
sekarang sedang dibentuk itu, ter- 

gantung daripada perundingan? ig. 
kini sedang berlangsung. 

  

    
| TAHUN KE IX No. 75, 

sig 

neter baru2 ini ditetapkan oleh 
mulai tol, 12 Mei hasil2 karet 
di-expo 

diketahui, tindakan mengadakan 
berlaku mulai tgl. 1 Nopember 

dari ju2r kedalam daerah Atjeh. 

Karena keadaan demikian ini 
tidak menguntungkan lagi bagi 
negara umumnja dan penduduk 
daerah Atjeh chususnja, maka 
dipandang perlu untuk mengha- 
puskan peraturan tadi utk. hasil2 
karet dan kopi. Diterangkan pula, 
bahwa dasar kompensasi 7045 — 
30Yo akan dirobah djadi dasar 
biasa jalah 3070 — 7070, tegasnja 
pedagang2 diperkenankan mema- 
sukkan barang2 import kedaerah 
Atjeh 307o dari harga fob export 
hasil2 Atjeh, ketjuali karet dan 
kopi. (Antara). - 

Nj. Sidik Tempuh 
Djalan Jang 
Sebenarnja 

Adukan ,Sumber" Dan 
»Indonesia-Raya" Pada 
Dewan Kehormatan 
Persatuan Wartawan 

NJONJA Sidik Kertapati telah 
mengadukan surat2-kabar ,,Sum- 
ber” dan ,,Indonesia Raya” kepa 
da Dewan Kehormatan P. W. I. 
(Persatuan Wartawan Indonesia) 
Pusat, Ketua PWI Pusat dan 
Ketua Panitia Code dan Etik 
Journalistiek di Djakarta, berhu- 
bung dengan tidak dimuatnja su- 
rat terbukania didalam kedua 
surat kabar itu sebagai balasan 
atas berita tentang penangkapan 
suaminja jang dianggapnja sangat 
menfjemarkan nama baik Sidik 
Kertapati. 

Seperti diketahui kedua surat   'Dulles mengatakan, bahwa ia ang- 
u- | gap penting djuga Laos dan Kambo- ! 

Ha, tetani ikut sertanja kedua ne-! 
geri tadi bukanlah suatu sjarat mut-! 
lak, karena kira2 9096 dari djumlah ! 
penduduk Indotjina adanja di Vis- 
nam. 

Dulles mengatakan seterusnia, 
bahwa usul2 Ho Chi Minh bagi 
suatu perletakan sendjata di Indotji : 

na, jang diadjukan di Djenewa Se-: 
nin j.I. ,bukannja sama sekali tidak 
bisa diterima”. 

Dikatakan pula, bahwa usul2 tsb. 
tadi sesuai dengan azas2-pembimbing 

Komunis” mengenai Djerman, Aus- 
tria, dan Korea, ,.jaitu: ' memaksa! 
penarikan kembali pasukan2 jang 
berdjoang untuk kemerdekaan, de- 
ngan djalan menegakkan suatu sis- ' 
tim jang memungkinkan kaum Ko-: 

munis untuk memegang  kekuasa- 
an”. Akan tetapi Amerika Serikat 
dalam Konperensi Djenewa tidak 
bermaksud memberikan .konsesi2 ig. 
berakibatkan bentiana2 kata Dulles. 

Sebaliknja  Dulles mengatakan, 
bahwa usul2 Perantjis mengenai In- 
dotjina itu dapat diterima baik dan 
akan memungkin penjelamatan Asia 
Tenggara. Kalau pasukan2 Peranijis 
ditarik kembali dari Indotiina, nis- 
Yjaja kemerdekaan Indotjina hanja 
akan berlangsung selama beberapa 
hari sadia. - 

". Akui kekalahan Amerika 
di Djenewa. 

| Atas pertanyaan, apakah ia ang- 
zzp Konp. Djenewa sebagai suatu 
kekslahan bagi diplomasi Amerika, 
Dulles mendjawab bahwa ja telah   

dokumen2 tentara, Reyes adalah se 
orang anggauta keluarga mampu jg 
tinggal di kota  Arayat  diprovinsi 

Pampanga, dan ia adalah wakil ke- 
tua dari divisi pendidikan nasional 
tentara Huk.. Penangkapan itu ter- 

djadi karena ajahnja sendiri jg me- 
laporkannja pada para pembesar 
tentara. Ia dua hari jl. pulang mos- 
nengok orang tuanja setelah pergi 
selama 9 tahun. 

Meskipun keluarganja menjatakan 
mengaku, namun Reyes terus me- 
njangkal bhw ia mempunjai. hubu- 
ogan dengan tentara Huk. (Antara). 

— ROCHE GANTIKAN 
2 JOUHAUX. 

Emile Roche, anggota partai ra 
dikal sosialis, hari Selasa telah di 
“lih mendiadi . presden Dewan 
Ekonomi Perantjis, suatu. badan 

rekonomian. Roche menggantikan 
beri tanda palang merah dan men-. Leon Jo"haux jang meninggal du 

na baru2 ini. 

njak para sardjana “bersatu dalam 
mengandjurkan agar hubungan2 an- 
tara Djepang dan RRT dipererat. 

Selain dari pada itu djuga banjak 
pernjataan2 pers kearah ini. 

Hariap jg besar pengaruhnja, ,, Yu- 
miuari”, baru2 ini mengatakan: 
»RRT adalah suatu negara besar di 
Asia. Masalah2 Asia jg penting ti- 
dak dapat dipetjahkan tanpa meng: 
adakan konsultasi dengan RRT. Ha 
rian berbahasa Inggris ,,Asahi Eve- 
ning News” mengatakan, bahwa ba- 
gaimanapun status RRT, tidak da- 
pat disangkal negara ini tidak da- 
pat diabaikan untuk mentjari penjc- 
lesaian bagi masalah2 Asia, 

5 i tan 
.. Kebudajaah Maones 
Batavenrah Goacomehap 
paten en WM mendekap Ben   

membatja komentar2 pers jang 
membenarkan pernjataan tadi, ja- 
itu bahwa Amerika memang 
kalah.  Dikemukakannja - bah- 
wa Kerea belum djuga bersatu dan 
Indo-Chinapun rupa-rupanja ti- 
dak, sefidak2nja setjara bebas 
(Antara). 

AKADEMI PELAJARAN NIA- 
'GA AKAN DIBUKA OLEH 

PEMERINTAH 
Oleh Bagian Pelajaran Umum 

Kementerian Perhubungan tak 
lama lagi akan dibuka sebuah 
Akademi Pelajaran Niaga dengan 
masa pendidikan 3 tahun. Ada- 
pun jg diterima sebagai peladjar 
ialah warganegara Indonesia jang 
berusia antara 18 —30 tahun, 
beridjazah SMA, berbadan sehat 
dan berkelakuan baik. Mereka 
harus menandatangani suatu per- 
djandjian ikatan dinas untuk 5 

  

wat2 helikopter, jg akan mengang- konsultatif mengenai masalah2 pe tahun dan selama beladjar men- 
dapat tundjangan Rp 340.— De- 
mikian berita jang disampaikan 
kepada ,,Antara.” 

Malahan harian ,,Yumiur?” diatas 
mengharapkan bahwa RRT akan di 
undang dalam Asiah “Games j.a.d. 
dalam tahun 1958. 

Meskipun demikian perdagangan 
adalah satu2nja masalah jg teruta- 
ma jg didjadikan alasan  kampanje 
untuk mempererap hubungan2 dgn. 
RRT. 
Dalam tahun 1950 Djepang meng 

ekspory $ 19.643.000 dalam bentuk 
barang2 ke RRT dan mengimport 
$ 39.543.000. 
Dalam tahun 1952 perdagangan 

ini turun:. eksport mendjadi $ 599, 
ta dan import mendjadi $ 14.917. 
000, 

  

kabar itu pada tg. 3 Mei 1954 
telah menjiarkan berita jang me- 
njebutkan ditemukannja — tanda- 
bukti, bahwa Sidik Kertapati me 
mimpin gerombolan Bambu Run 
tiing jang mengatjau di  Djawa 
Barat. 5 

Isi berita jang dianggap amat 
bevestigend “itu oleh Nj. Sidik 
Kertapati dan semua keluarganja | 
dianggap sangat menjinggung pe- 
rasaannja, karena pemberitaan itu 
dikatakan” bersifat mentjemarkan 
nama Sidik Kertapati jg pada saat 
ini belum dibuktikan kebenaran 
dakwaan atas dirinja itu. (Antara) 

Gerombolan 

Mengganas 
Tembak Mati Kepala 

Kantor Urusan Agama 
Ketjamatan Sungai 

Tabuk 

TIGA MALAM jang lam di 
kampung Sungai Tabuk, ketjama- 
tan Sungai 'Tabuk, kewedanan 
Ulin, kabupaten Bandjar, gerom- 
bolan telah menembak mati Hadji 
Busra, Kepala Kantor Urusan 
Agama ketjamatan Sungai Tabuk. 
Ketika itu 40 orang anggota ge- 
rombolan datang kerumah Hadji 
Busras, dua puluh orang naik ke 
rumah, dan sisanja mengelilingi 
rumah. Pihak gerombolan menja- 
takan akan minta belikan beras, 
tetapi sementara itu seorang  di- 
antaranja akan menembak H. Bu- 
sra dan H. Busra-pun Jalu meng- 
adakan perlawanan. 

Anggota2 gerombolan jg ada d 
tanah kemudian turut naik dan mc 
nembak H. Busra jg mengenai kepe 
lanja, hingga H. Busra meninggal 
pada waktu itu djuga. 

H.. Busra adalah seorang Kjai js 
berpengaruh — dikewedanaan Ulin 
dan ketua N.U. Sungai Tabuk. Su- 
dah lama ia diantjam oleh gerombe 
lan, karena fatwanja  mengharam- 
kan segala tindak-tanduk gerombo 
lan..Ta adalah seorang jg berani dar 
djudiur, dan hingga matinja tetay 
tinggal  dirumahnja jg djauh dari 

pos polisi. 

Selain membunuh mati H. Busra 
gerombolan djuga merampas hart: 
benda sikorban ig djumlahnja ik. 
Rp 15.000.—. (Antara). 

Pers Djepang Peringatkan: Djangan Abaikan RRT? 
Akan tetapi tahun 1953 mengala- 

mi kenaikan lagi, jaitu eksport mer 
djadi $ 5.172.000 tapi import turun 
mendjadi $ 4.801.000. 
Wartawan UP Hansen lebih djauh 

menulis bahwa di Djepang terdapat 
banjak kedjengkelan terhadap pem: 
batasan2 perdagangan A.S., teruta- 
ma setelah ternjata bahwa Inggris 
melakukan perdagangan barter dgn. 
RRT, begitu pula terdapat perdaga- 
ngan antara negara2 kapitalis lain- 
nja dengan negara2 Eropa Timur. 
Ada jg menjatakan: .,Djika mereka 
dapat melakukan hal itu, mengapa 
kita tidak?” 

Demikian tulis wartawan UP Le- 
roy Hansen dan Tokyo. (Antara). 

  

Tidak Boleh Eksport 
Barter: Konsinjasi Teh 

Dan Kopi Dari Atjeh : 
DARI KEMENTERIAN Perekonomian diperoleh keterangan 

resmi, sesudah diadakan penjelidikan keadaan perdagangan didae- 
rah jang bersangkutan, maka berdasarkan keputusan Dewan Mo- 

rt dari Atjeh melalui barter konsinjasi. Hasil2 tsb. dengan 
demikian hanja dapat di-export dengan tjara biasa sadja. Seperti 

tindakan darurat untuk membantu melantjarkan perdagangan di 
daerah Atjeh, Dengan adanja perbaikan dalam keadaan keamanan 
disana, maka timbullah pula kemungkinan salah dipergunakannja 
peraturan tsb. dengan mengalirkan banjak hasil2 export 

  

  

Pa
 

  

  

Menteri Perekonomian, bahwa 
dan kopi tidak diperbolehkan lagi 

barter konsinjasi didaerah Atjeh 
tahun ji. dimaksudkan sebagai 

tertentu 

Perlengkapan Mili- 
ter PBB Di Kores 
Apa Jg Sudah Ditarik 

Mundur Sedjak 
Cease Fire 

SEDJAK penghentian tembak 
menembak pasukan2 PBB telah 
menarik mundur dari Korea kira 
kira 500 buah pesawat terbang 
dan perlengkapan bertempur lain- 
nja, demikian diumumkan di 
Seoul pada hari Selasa. Angka2 
jang disampaikan kepada para 
pengawas gentjatan sendjata dari 
Komisi Negara2 Netral menun- 
djukkan bahwa pasukan2 PBB 
telah mengurangi kekuatannja de- 
ngan kira-kira 500 buah pesawat. 
469 buah kendaraan berlapis 
badja dan 45.000 sendjata. 

Tetapi dalam pada im tidak 6 
djelaskan kemana perlengkapan bei 
tempur itu telah ditarik mundur da 
djuga masih mendjadi rahasia mili 

ter berapa banjak perlengkapan j 
dipertahankan di Korea oleh pasu 
kan2 PBB guna mendjamin penghc, 
tian tembak-menembak, jg labil 11 

Tentang perlengkapan jg telah - 

kirim ke Indochina hanja ada berit 
bahwa itu mengenai pengiriman se 
djumlah kendaraan berlapis badja j 
telah diangkut dari Korea dengai 

pesawat2 terbang untuk pertahanai 
Perantjis di Dien Bien Phu: 

Menurut statistik Komisi Militer 
PBB urusan perletakan sendjata 
3.850 pesawat terbang comba, ie- 
lah ditarik mundur dan hanja digan 
ti dengan djumlah 3.347 buah pe 
wat, dan sesudah perletakan serndia- 
ta mulai berlaku 91 pesawa, sekutu 
telah hantjur. Statistik tsb djuga ms 
gundjukkan bahwa sedjak perleta- 
kam“sendjata mulai " berlaku sampai! 
Iengan bulan Maret jl. SSO buah: 
kendaraan lapis badja ditarik mun- 

    

EDISI POS. 

  

  

Utk Ungsikan 
Serdadu? Pe- 

.. ra : 2 

rantjisJgLuka 
Komando Perantjis Te- 
lah Hubungan Dgn 
Vietmink : Pesawat2 
Terbang Djatuhkan 
Obat2-an Dan Es 

KOMANDO TINGGI PERAN 
TJIS kini sedang berusaha untuk 
mengadakan hubungan melalui ra- 
dio dengan pasukan2 Vietminh 
yuna mempersiapkan suatu perte- 
my3n antara kedua belah fihak 
intuk membitjarakan masalah pe- 
1gungsian mereka jang luka2 dari 
D.en Bien Phu. Demikian menu- 
cut sumber2 jang biasanja dike- 
tahui di Paris hari Selasa: 

    

Dalam pada itu rumah sakit2 Pe- 
'antjis di Hanoi hari Selasa telah 
lipersiapkan untuk menerima kira2 
1300 orang luka2 setelah terdjadi 
sersetudjuan di Djenewa tentang pe 
1gungsian mereka pada hari Senin 
petang. 

Para pembesar Perantjis mengha- 
rapkan agar mereka jang mendapat 
luka2 jang sangat berat dapat di- 
ingsikan dengan pesawat2 helikop- 

-€r dan bahwa lainnja dapat diang- 
kut ke Hanoi dengan memperguna- 

kan pesawat2 ambulans setelah Ian- 

lasan terbang Dien Bien Phu diper- 
baiki kembali. 

Dj. Navarre berseru pa- 
da di. Vo N.G. 

Lebih djauh berita Jain mewar- 
akan bahwa djenderal Henri Na- 
varre, komandan Perantjis di In- 
lo China, hari Selasa malam telah 
nengeluarkan seruan melalui ra- 
lio kepada komandan Vo Nguyen 
5iap, dari Hanoi untuk merepa- 
Iriaskan serdadu2 Uni Perantjis 
ang luka2 dari Dien Ben Phu. 
Demikian diumumkan setjara res- 
ni di Saigon hari Selasa. 

Selandiutnja AFP dari fianoi me- 
yartakan, bahwa pesawat? Uni Pe- 
'antjis masih terus  mendjafuhkan 
obat2an dan es dengan pajung di- 
atas perbentengan Dien Bien Phu 
jang sudah djatuh dan jang telah 
mendjadi sunji pada hari Senin. De- 
mikian diumumkan pada hari Sela- 
sa. Pendjatuhan2 tadi dimaksudkan 
untuk menolong mereka jang men- 
Yapat luka2 iang kini masih tinggal 
di Dien Bien Phu. Para penerbang 
jang kembali dari tugas mereka me- 
wartakan, bahwa mereka telah me- 
lihat Suatu tanda palang merah be- 
sar Jang dibuat dari bekas2 pajung   dar dan diganti dengan hanja Sl 

buah. Dalam djangka Waktil itu 
45.000 sendjata mulai dari” “pistol 
sampai howitzer dikeluarkan dari 
Korea. (Antara). 

MEA MAAN ERA KRL Nada 

Merkark Seh 

sutera lama diatas tempat dimana 
dulu terletak komandan brigadir 
dienderal Christian de Castries. Di- 
sekitar palang merah itu kelihatan 
telah didirikan beberapa tenda2, 
anna 

Ba 

idt Sudah 
Ditangan Kedjaksaan 
DJAKSA TINGGI SUNARJO teran kan 

bahwa hari Senen jbl. ia terima dari Eh 
karanja seorang warga 
kajian penangkapan 

Djaksa Tinggi, Schmidt adalah 
ditangkap pada tgl. 18 Desember 
sal 169 KUHP, jaitu mendjadi an 

bah wa ia. : 2 instruksi 
kepada Djaksa jang ditugaskan untuk Pemer eng 
untuk berikan ,,konsulere bijstand” 
kan diterimanja perkara Schmidt ini 
Tinggi Belanda di Indonesia, se perti 
orang Belanda jang diterima fihak 

Djaksa Tinggi diterangkan, 

Insiden PKI Ma- 
. lang Didepan 

Hakim 
PENGADILAN NEGERI Ma- 

lang hari Selasa dibawah pimpin- 
an hakim Sutadji mulai memerik 
sa perkara insiden dirapat umum 
PKI dialun2 Malang tanggal 28 
Pebruari jang lalu, Dalam peme- 
riksaan ini dimadjukan 4 orang 
terdakwa, jaitu Dja'far Machri, 
Basjarudin,, Hari Muhadjar dan 
Sabut. Mereka itu dituduh me- 
langgar pasal 174 KUHP, jaitu 
menimbulkan huru-hara didalam 
rapat umum jang telah mendapat 
idzin dari jang berwadjib. Pada 
umuninja semua terdakwa telah 
menjatakan tidak merasa bersalah 
Sidang ditunda sampai tanggal 13 
Mei jang akan datang. 

Dalam pemeriksaan lebih Jan- 
djut terdakwa2 ita mengakui an- 
taranja telah menjerukan ,,Allahu 
Akbar”, tapi tidak mengatakan 
»bohong2”, 

Diantara terdakwa itu ada jang 
mengatakan, bahwa ia telah menje- 
rukan "Allahu Akbar” “ita. untuk 
minta pertolongan Tuhan, karena 
DN Aidit telah menambahkan 1 po 
kok rukun Islam kepada pokok jang 
5. Ketika ditanjakan oleh hakim apa 
sadja pokok jang 5 itu, terdakwa 
tidak dapat lantjar memberikan dja 
waban. Hakim djuga  menanjakan, 
apakah tidak baiknja kalau permin- 
taan pertolongan kepada Tuhan dila 
kukan ditempat jang sunji supaja 
lebih hikmat menjampaikan permo- 
honan. kepada Tuhan. Para terdak- 
wa tidak mengtahui apakah ada dju 
ga orang2 jang "menjerbu” kepang- 
gung. Atas pertanjaan hakim menga 
pa tidak ke DPKN sadja djika me- 
rasa dirinja terantjam oleh DN 
Aidit, terdakwa ke-4 menjatakan te 
lah pergi ke DPKN djuga. 

Perhatian atas pemeriksaan itu be 

sar sekali, sehingga pemeriksaan jg. 
semula hendak dilangsungkan diru- 

angan jang agak ketjil dipindah ke-   ruang jang besar. (Antara) 

. kepada ,,Antara” 
ak Kepolisian Pusat per. 

Peaka Belanda jang ditangkap dalam rang- 
ig didjalan kan ol : F 

beberapa bulan jang lalu bernama eh fihak jang berwadjib 
2 C. J. Na Schmidt. Menurut 

gawai ,,Denis” Bandu dan 
1953. Ia dituduh melanggar pa- 

mempeladjari perkara 
kepada terdakwa 

ini 

kepada fihak Komisariat 
halnja dengan perkara lain2 

Kedjaksaan Djakarga. 

Diterangkan bahwa oleh fihak 
Komisariat Tinggi Belanda di Indo- 
nesia kemaren ada dikirim seorang 
wakilnja ke Kedjaksaan Djakarta 
dalam hubungan dengan perkara 
Schmidt.  Djaksa Tinggi  Sunarjo 
atas pertanjaan belum dapat mene- 

rangkan, apakah Schmidt jg perka- 
ranja diterima oleh fihak Kedjaksa- 
an itu adalah Schmidt bekas Kap- 
ten KNIL. Tentang perkaranja .3 
orang Belanda Schmufzer cs. dari 
NV Perkebunan .Tasikmalaja” jg 
terlebih dulu diterima fihak Kedjak 
saan, oleh Djaksa Tinggi di terang- 
kan, bahwa perkaranja ketiga orang 
tsb sampai sekarang masih terus di 
peladjari oleh seorang Djaksa jg di 
tugaskan mempeladjarisperkara2 itu. 
Kapan perkara2 tsb akan diteruskan 
diadili di Pengadilan Negeri Djakar 
ta, menurut keterangan hal itu ter- 
gantung dari pada hasil2 pemeriksa- 
an ig kini sedang dilakukan. Seba- 
gaimana diketahui, tuduhan dilan- 
Ljarkan terhadap Schmutzer cs. ada 
lah seperti tuduhan diatas, jaitu dja 
di anggauta organisasi terlarang. 

Ini adalah ketiga kalinja perkara 
dari orang2 Belanda jg ditangkap 
dan diserahkan wkepada fihak Ke- 
djaksaan Djakarta. (Antara). 

  

Perkelahian Be. 
sar'an Di Madura 
Korban 9 Orang Mati 
SETELAH PADA TAHUN2 belakangan ini di Madura djarang 

sekali terdengar adanja perkelaian 
seperti pada masa2 sebelum pe- 
rang, baru2 ini telah terdjadi lagi suatu perkelahian hebat didesa 
Astapa, ketjamatan Omben kabu- 
paten Sampang. Dalam perkelaian itu 9 orang telah tiwas mendjadi 
korban dan 2 brang lainnja luka2 
parah, diantara jang mati itu ter- 
dapat 2 orang anak berumur 8 bu- 
lan dan 3 tahun. Antara), 

  

serta beritahu | 

         



      

    
   
     
    

      

  

   

    

        

   
   

        

   

    

     
   

    

      

   

  

Pemerintah mengenai 
diah Lebaran. Dua p 
termuat di Harian 
tgl. 10 Mei 1954 

Kas2 Negeri di 
4 Mei diterima 
maksudnja menju 
April jbl. no. 
beri pendjelasar 
pat hadial 
negeri jang 
tersebut jang 
pada saat 20 
baran telah 

gama Islam. be 
tsb.  diadaka 
masing2. De 
jang diberikan & 
haraan di Sema 
makin djelas. Ta 

“ex - 

Selandjutnja « 
dinjatakan, bahwa peraturan pem: 
berian hadiah tadi sebetulnja sudah 
tersedia, pada waktu Kabinet Soe: 
kiman 

  

memegang. Pemerintahan, 
hingga pemberian hadiah Lebaran 
kali ini pun tidak merupakan soal 
jang sulit. Fihak SSKDN sementara 
ini berpendapat, sebaiknja hadiah ' 
Lebaran tadi diberikan sek S,. ar 

    

  

3 | djlis Pelajan Hadji) Sdr. M. 
Martowiredjo Pemb. Perw 

Ka | PAPAN2 TEMPELAN MILIK 

39, tangan KBS hanja dapat diperguna 

  

      

    

      

   

    

       

  

   

ebeg dapat berhubungan. lebih | 
|dulu dengan Djwt. 

'|KBS untuk mendapat ketentuan? !e 

nja| ri upah setiap djam itu. Oleh karena 
“IFSSPV tunduk pada peraturan jang di 

dari lain kalangan : 

KEBERANGKATAN DJEMA- 
AH HADJI DAN M. P. H. 

1 akan berangkat 
ari Pelabuhan Semarang, para Dje- 

ah Hadji dari Kabupaten2: Kab. 
karang 37, Purwodadi 27, Demak 
Kendal 28, Pekalongan 26, Pur- 

Kota Solo 10, Jogjakarta djum- 
lah 277 orang dengan M.P-H. (Ma 

Adenan 
PHI: 

  

Pekalongan, 

DJAPEN KOTA. 
Untuk mendjaga tata tertib, maka 

papan tempelan milik Djwt. Pene- 

kan untuk menempelkan pengumu- 
sifiman2, siaran2 poster dan plakaat2| 

'lig dikeluarkan oleh segenap Djawa | 
stan dan Instansi resmi, baik militer | 
TE Ba sipil. Kepada badan? sosial 

g ingin 
tempelan 

mempergunakan ' papan? 
tsb guna menempelkan 

bih landjut. 

GBP DGN TUNTUTAN 
UPAH LEMBUR 

buhan Semarang diterima kabar bah 
wa oleh Organisasi itu pada tg. 11-5 
il. telah didapat persetudjuan dgn 
SSPV tentang tuntutan upah lembur 
sebesar 20046, 30045 dan 40046 “da 

adakan oleh sekutunja jalah Verg: 

yen (VWHI) maka prinsip itu akan 
diatur dengan tjara lain jalah 15046 
upah lembur ditambah 5096 premie 
20090 u.l. ditambah 10095  premie 
dan 3007c u.I. ditambah 100 premie. 
Selain tuntutan tersebut djuga telah 
didapat persetudjuan tentang tuntu- 
tan djaminan beras sebanjak 7/5 dan 
15 kg bagi buruh jang tadinja oleh   tinja dengan tiada memandang soal 

keagamaan, karena kenjataan pada 
hari Lebaran menundjukkan, bahwa 

«pada waktu Hari Raya Idul .Fiuri 
mereka jang tidak beragama Islam 
djuga menerima tamu dis. Hal ma-' 
na rupanja sudah mendjadi suatu » 
traditie. 3 

SIARAN KELILING : 
Berbareng dengan adanja pendaf- 

taran pemilih, maka oleh. Djwt. Pe 
nerangan K.B. Smg. telah diadakan 
siaran penerangan keliling diseluruh 
Kota Besar Smg. dengan mengguna 
kan Beach-master jg dimulai sedjak 
tgi. 5 s/d 10 Mei jl. tiap2 djam 9 
hingga djam 11 pagi. Isi siaran jaitu 
penerangan tentang permulaan pen- 
daftaran pemilih, dan supaja rakjat 
menggunakan hak pilihnja dengan 
sebark2nga. At. 

Untuk kedua kalinja, maka pada 
tel. 11, 13, 15, 17 dan 19 Mei 1954, 
Team Penerangan akan bergerak 
lagi guna memberi penerangan kc- 
pada segenap anggauta. Angkatan 
Perang dalam Garnizoen Semarang, 
tentang pendaftaran pemilih“ dan se 
kitar soal pentjalonan. Sebagaimana 
diketahui, Team Penerangan itu ter 
diri dari Staf Penerangan Div. Di- 
ponegoro, KMKB dan Djapen KBS. 

2.4. PENIPUAN. 
Seorang pedagang beras dari Ke 

'bumen bernama R. merasa telah ter 
tipu oleh seorang bernama “T.L.G. 

“dari Semarang hingga menderita ke- 
rugian uang tunai sedjumlah Rn». 
4204,75. Duduknja perkara, menu- 
rut keterangan adalah sbb: Tgl. 6/5 

TLG datang di Kebume, dan pe- 
san beras 36 karung pada R. Beras 
kemudian didapat. Tgl. 8/5 TLG 
dan R. bersama pergi ke Semg. de- 
ngan membawa beras sedjumlah tsb. 
Sesampainja di Djatingaleh Semg. 
beras ditarunkan 20 karung -diru- 
mahnja TTG. Sisa beras jang 16 ka 
rung kemudian dibawa di Pasar 
Langgar Semg. Tetapi sesampainja 
disini, TLG terus menghilang dan 
tak kelihatan batang hidungnja. Tcr 
njata uang harga beras 20 karung 
telah diterima oleh TLG dari TTG. 
Uang jang dibawa lari TLG sc- 
djumlah Rp:4204,75. Kedjadian tsb. 
kini sedang dalam pengusutan fihak 
jang berwadjib. 

  
Pata 

  

KP. KELENGAN KETJIL 

Peladjaran : 

.
.
.
.
 

hun berpen 
ketjil. Lebih 

skolah Kleermaker 
Berdiri sedjak tabun 1940. : 

Balai Manan - Praktijk dan Praktiik Umum. 
Systeem : Frans - Amerikaans. 

impinan seorang Abli jan 
Ben hai kala Bara Tata kleermaker besar dan 

landjut mintalah keterangan. 

pihak madjikap sudah: dihapuskan, 
tundjangan Lebaran, gratipikasi pe- 
nempatan kembali buruh jang dipe- 
tjat dil. : : 

TJERAMAH IR. PURBODI- 
DININGRAT. 

“Kemis malam tgl. 13-5 Ir. Purbo- 
diningrat akan mengadakan tjeramah 
tentang Perdamaian Dunia dengan 
keadaan sekarang, bertempat 
dung Sin You She Djl. Stadion Semg. 
dimulai djam 19.00. Tjeramah dise- 
lenggarakan oleh Komite Perdamai 
an Tjb. Semarang. 

PATROL CAMP. PERKII TE- 
LURUH INDONESIA BER- 
LANGSUNG DI SMG. 

Tgl. 26 s/d 30-5 di kebon kaist 
Srpndol Semarang akan berlang- 
sung patrol camp, jamboree daiam 
bentuk ketjil dari Perserikatan Ke- 
panduan Tionghoa seluruh Indone- 
sia. 

Menurut rentjana, jamboree tsb 
akan di-ikuti oleh 500 orang pandu 

perintis dengan 50 orang pemimpin 
regu masing2 dari Bandung, Bogor, 

Djakarta, Makassar, Kediri, Sura: 
baja dii. dibawah pimpinan Kwar: 
tiar, Besar Perketi jg berkedudukan 
di Djakarta. ! 

EDWARD J. RYAN MEMPE- 
LADJARI STRUCKT R. 
TIONGHGA DAN DJAWA. | 
Tgl. 10-5 telah tiba di Semarang 

seorang Amerika bernama Edward 
J. Ryan jg disertai oleh isterinja. Ke| 
datangannja di Semarang untuk me 
landjutkan perdjalanannja. ke Lai 
sem daerah Rembang, guna menini 
djau dari dekat tentang penghidupan 
masjarakat Tionghoa dan petilasan2 

“Pada tgl. 15 Mei '54 dengan Kapal | 
"PULAU LAUT” 

“Jbolingga 21, Klaten 3, Sukohardjo 3, | 
. |Sragen 3, Bojolali 3, Bantul 21, Sle- 
“Iman 9, Wates 10, Gunung-Kidul 2 | 

Penerangan | 

“Dari pihak Gabungan Buruh Pela 

van Werkgevers in de Havenbedri- | 

dige- f 

Obrolan 

r 

  

Edjekan2 Kpd Kesebelas 
Ht Dianggap 

'uangnja apa lagi. Kalu orang bil tinja satu peso, kita seringkali m 
'piah. Guna semua tindakan daw 
rorang disini minta 

djual 

| hotel2, 

suatu 

warung minum, katjang, 
banfak sekali pemudi 

malam kita berbelandja 

jurknja, gintjunja, alisnja, rambutnja, 
semua bagus. Karena kita senang po 

da seni keindahan, sedang pelajanan 
amat memuaskan, maka ketika hen 
dak pergi, dgn ,,gagah” kita beri tiga 
peso sebagai presen. Terus sadja kita | 
mendapat sambutan: tank kju, tank ' 
kju mister, ju kam bak, ju kam bak?? 
(thank you, mr, you come back, be- 

gitu maksudnja). | 

,Dan setelah ingat bahwa 3 peso 
bisa berarti 30 rupiah tentu sadja ka 
wan kita segera menjaut: ...... noooo 

Lema sedang kita mes 

  

Berbondong-bondong publik me- 
pudju ke Rizal Memorial Stadium 
untuk menjaksikan pertandingan2 

Olympic Games. 

tinja hendak mendjawab: ......... sure 
Hn Sure......i-oke, oke... 
Bagaimanapun djuga kita tjembu- 

ru, djiangan2 kawan kita itu hendak 
kembali......... sendiri ai zonder 
kita. : 

#38 

SAWO MANILA ini di Djawa 
terkenalnja sama dengan .,Suara 
Merdeka” di Djawa Tengah. Dan 
memang di Manila sendiri, djus- 
tru kini waktunja banjak sawo 

manila, tetapi ternjata tidak se-   didaerah tsb. jang berhubungan dgns 

riwajat perantauan orang2 Tionghoa 
jang pertama ks Djawa. 

gja, dan ia berada 
terpenting untuk mempeladjari strucx 
tuur golongan Tionghoa dan Indone- 
sia-Djawa. Dan kedua soal tsb un: 

tuk didjadikan bahan menempuh 
proefschrift. Sebagai keistimewaan 
tentang ketjakapannja, ia telah da- 
pat berbitjara dalam bahasa Iudone- 
sia dan bahasa Djawa kromo. Penin 
djauan di Lasem akan dimuiai tgl. 
12-5, dan beberapa hari ia akan ber 
ada didaerah itu: belum diketahui. 

No. 686 — SEMARAN 

beridjazah dan puluhan ta- 

    

Minjak Item 

bagus, tidak C 

Bpjida 
NN BETON 
MOONLIGHT Cre 
Djerawat, Kukul kekolotan 

RADIUM 

terbatas). Porto 
Manufacture 

  

ia Bisa dapa' 

World Famous 

      ib Mawn, ong 40, Tilp. 4941 Bandung. 
Denata to odjong 613 Semarang. 

: Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: B. PIAR Toko 

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

PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam Muda Kembali 

“(Black Hair Oil) suk 
Rambut. Spesial bikin item rambut dan bikin 

kuat rambutnja dalam 1 djam rambut Putih mendjadi Item 
Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting 

gampang pakai 10070 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

Cream. Spesial Obat untuk Wanita, supaja 

Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. 50.— p. Doos. 
Cream. ten 

panu2 dan Muka bikin Tjantik, 
Laki2 Perempuan boleh pakai MOONLIGHT Cream harga 

1 hbr 'O1L. Obat Luar sanggup mengasih kesena- 

ngan dan kepuasan dalam perhubungan SEXUEEL antara 

Laki-laki dan Wanita harga Rp. 2 
, orto tambah Rp. 2.50. 

PENWAR “kr DICAL HALL. Singapore. 

0. Bisa dapat beli pada tata 5 

Tabib Fachrudin 
h Besar Djakarta Phone 3804 Gambir. 

Spesial buat hilangkan item2 

20.— Per botol (Persediaan 

  
  

        

M.S. | 
Seteran 109 — Semarang. 

Tabib SA Pe an) di In- 
'donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir (Aam- 
beien) ASTHMA 
IMPOTENTIE 
jakit. ZONDER 

.. Djam bitjara: 

mi 

     

  

dan Ba" 

sore 
     
   

—————— Tentu! 
'TABIB :    

      

  

   
nm. 

Edward Ii minggu 

Ryan adalah studen dari Amerika jg: - 5 EA AURA 
telah Ik 15 bulan mengambil kuliah | Gunungpati. Sawo jang dari Ma 
pada Perguruan Keran Ne 2 Tidak begitu Segar, Suga meng 

| Wajang Klitik: 22.10 Wajang Klitik 

  

Sgja bangga 

  

perti jang ada di Djawa itu, be-: 
sar2, manis2, apalagi jang kelua- 

“Djakarta, atiu Srondol 

nila ini ketjil2, hitam2, bundar2. 

   
Ju kam bek ?? — Sawo Manilla Mengetjewakzn — 
'Tak Banjak Nampak Peradjuri 
— Pengemis2 Jg Sopan—K 
Tjakup Dgn Sssseeetttt 987? — Pane 

dutaan Kangen Pete — Mbrondong 

Komini: 
1 MANILA INI TENTU, sadja buat kita fidak biasa. Soal 

"kembang melati bus, biookep: lantik2 jang bekerdja. Nah, pada 

Pelajan putri2 modern. Artinya di, Djakarta a belu 

n 

.d'uga sehari2nja, 

.muanja 

ran Tohudan Solo atau Pasar- |   
ganja jang rupanja seperti mang- 
ga Indramaju, tetapi ketjut. 

Beda dengan puteri Manilania, 
umumnja kuning2, banjak djuga 

| jang putih, badannja tentu lang- 
| sing, tiara berpakaiannja selalu 
| menarik (a la Barat), kakinja ram 
ping, sepatunja model baru jang 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL 

Semarang 14 Mei 54. 

Diam .06.10 Rumba: 0640 The 
Merry Brown Sister dll: 07.10 Or- 
kes Artie, 07.45 Che Edah berlagu, 
13.15 Suara Ratna, 13.40 Instru- 
mentalia: 14.00 Langgam dan Kron 
tiong: 17.05 Taman Peladjar, 17.40 
Frankie  Carle piano, 18.15 Dari 
dan untuk Angg. A.P.: 19.30: Lagu? 
Malayu: 20.45 Orkes David Rose: 
21.15 Wajang Orang, 22.15 Wajang 
Orang (landjutan), 24.00 Tutup. 

      

Surakarta 14 Mei 54. 

Djam, 06.03 Chasidah. 06.45 Lang 
gam Krontjong, - 07.15 Malaya: 
07.45 Xavier Cugat: 12.03 Indonesia 
Populer: 13.15 Penghantar Maxan 
Siang, 17.05 Rajuan pemudi: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 18.15 Ger- 
'ding2 Djawa: 19.30 Pilihan Pende- 
ngar, 20.30 Irama Indonesia: 21.20 
Sandiwara Radio, 22.15 Rajuan Ma 
lam, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta 14 Mei '54 
Djam 06.30 Suara Louisa Tounsia: 

06.45 Marek eber dengan orkesnya: 
07.15 Njanjian Sam Saimun: 07.30 
Dendang Teruna, 07.45 Rajuan Se- 
menandjung Malaya, 13.10 Tiong- 
hoa modern: 13.40 Untuk - Pelepas 
Lelah, 17.00 Taman Kepanduan: 
17.40 Sendja Merona, 18.15 Bahasa 
dan Sastra 18.30 Peladjaran. Njanji, 
19.40 Krontjong Nonstop: 20.15 Lc 
na berdendang, 20.30 Merdu mera- 
jus 21.15 Obrolan pak Besut: 21.39   
(landjutan): 24.00 Tutup. 

  

       

    

dengan 1 
kilapan 
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: Manilla : 

      

Arggeuta Ke- 
Mretjon Dan 
ja—Irdcresia       n Indores 

) 
ngat pada satu ru- 
pekerdjaan 
   

   

belum ada. Dan ter- 
sama bekerdja 
hotel2 itu keba 
Semangat be- 

boleh di- 
         0. 

kerdja dan beladjar ini 
tiru. Kn 

gr 

GUNA MENGISI WAKTU- 
NJA, Sea Manila suka sekali 
pada pesta2. Hampir setiap ma- 
lam pasti ada pesta dan pesta2 
segala miatjam dikalangan elite, 
terkemuka, selalu masuk surat ka 
bar. Rakjat djuga senang pada 
pesta2, bermam musik dan dan- 
si2. Didalam seminggu di Manila 
kita sudah. duakali melihat bloe- 
menfeest, pesta kembang jang 
menghias kendaraan2, besar2, ke 
liling kota. Memang seperti ke- 
biasaan orang Asia, kembang ini 
selalu tidak boleh dilupakan. Li- 
hatlah bunga ditelinga di Bali. Bu 
nga di sanggul di seluruh Diawa. 
Rangkaian bunga melati disang- 
gul Solo. Dan bunga2 dirumah2, 
tepi kori, tempat tidur di Djawa 
Tengah. : $ 

Tjuma anehnja, selama pesta?, 
belum vernah 

kita berdjumpa seorangpun dari 
Angkatan Perangnja. Apakah se- 

pada. mengeproek Huk 
Balahap?. Toh tidak? Tetapi dima 
na itu.pradjurit2? Kalau di Dja- 
wa.kan dimana2 kita selalu ber- 
diumpa dengan peradjurit. | 

Ternjata dari salah seorang Perwi 
ra kita jang bekerdja pada Keduta- 
an, kita mendapat keterangan, bah 
wa peradjurit dilarang keras mondar- 
mandir di kota2.-Kalan kelihatan di 
kota. mesti bertugas dan berkendara 

  
|an. Habis tugas pulang kembali. La 
lu, apakah mereka lantas dirumah sa 
dja? Apakah tidak senang dan tidak 
boleh dansi2 seperti rahajatnja? Be- 
gitulah pertanjaan kita. Ini mendapat 
keterangan bahwa mereka mempu- 
njai tempat tersendiri buat senang2, 
buat rekreasinja. Kalau harus keko- 
ta, ingin sedikit melantjong, tidak 
boleh pakaian militer, harus preman. 
Padahal tentunja jang boleh berpa- 

'Ikaian preman kan jang sudah opsir2 
Zinggi. 

Begitulah di Manila, dilorong2, fi 

? Dikota Manilla| 

“tara itu, maka setiap Tentara, 

"masuk kota, selalu mendapat peng 
1 besar 

umumnja disini orang ingin mem 

  

Pondokan bagi para atlit2 
“versitet diluar kota Manilla, Djuga disini para 'atlit2 kita ditempatkan. 
  

ma me 

dak ada seorangpun peradjurit keli- 
hatan. Malahan Pulisipun djarang2, 
sebab verkeer sudah diatur satu dju 
rusan semuanja. Pulisi hanja kontrol 
disana sini sadja. Kalau ada mobii 
jang melanggar aturan, baru huku- 
mannja berat. 
Dan berhubung dengan 
plin 

disi- 
jang berat dikalangan Ten 

apalagi kalau sedang berbaris, | 

hormatan dan penghargaan 2 
dari rakjat, begitulah kata djuru 
bitjara kita dari Kedutaan - Indo 
nesia di Manila itu. , 

- Apa kiranja lambat laun Indo 
nesia djuga akan demikian ja? 

Jang baik boleh ditiru kan? 
Asal djangan meniru jang keliru2 
sadja. 

ago p ak 

PENGEMIS PENGEMIS di 
Manila ini djuga ada. Umumnja 
wanita tua, Dan. tidak ngojok te- 
rus. Artinja dengan manis ia min 
ta dermaan dari orang2 jang di- 
djumpai didjalanan. Tetapi sekali 
minta dan jang dimintai tadi me- 
ngangguk minta maaf atau lain 
alamat jang menjatakan tidak 
memberi, si peminta tadi dengan 
hormat djuga terus berdiaian. 

Tjuma tukang. tjopet 
main pandainja dan banjaknja. Is 
timewa di djalan2 besar jang se- 
lalu penuh orang, jakni dideretan 
:oko2 jang pandjang dan banjak 
tempatnja itu. 

| Lain lagi dengan pentjovet len 
tjana Asian Games. Banjak sekali 
jang sama kehilangan  Jentiana 
Asian Games ini. Ini bukan sema- 
ta2 hendak nonton gratis dise- 
mua pertandingan belaka, tetapi 

punjai sebagai kenang kenangan. 
(souvenir) Tentu ada djuga jang 

mang sengadja mentjopet len- 
tjana supaia bisa nonton gratis 
seminggu disemua lapangan. 

tts 

ORANG PANGGIL ORANG Di 
MANILA ini seperti didjaman kita 
masih ketjil di Djawa Tengah, istime 
wa Solo. Jakni dengan:......... sssttt 
Iega BSRa ES, maan terus begitu. Dja 
di tidak panggil namanja. Kedenga- 
rannja  seperti......ssseeett......ssetit 

mikianlah 
: .Tiuma kalau di Solo dulu, kalau 
panggil-begitu tentu di...... tempat ge 
lapatau seputar Pasar Pon dan Sri- 
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DJOGJA 
DAFTAR NAMA PEMAKAI 

: »RESERYVE-FONDS”. 
Dari kalangan jg lajak dipertjaja ! 

»Antara” mendapat kabar, bahwa 
pihak pemerintah daerah telah mem 
punjai daftar nama2 orang jg ier- 
sangkut dalam perkara pemakaian 
uang ,reserve-fonds” jg sedjak ve- 
berapa waktu jg lalu mendjadi pci- 
soalan didalam DPRD Jogja. 

Kabarnja diantara orang2 jg ter 

af"
 

        

i 

i   

gawai tinggi pada pemerintahan 
daerah jg akan diserahkan kepada 

SALATI3A | 
TIMBANG TERIMA KOMAN- 

  

DO CPERASI TRITUNGGAL. 
Dengan disaksikan - oleh koman 

dan R.I.14/S.T.14 dan beberapa pem 
besar militer dan civiel pada tgl. 10 
'Mei jl bertempat dibalai-pradjurit Sa 
latiga tlh dilakukan timbang terima 
komando operasi Tritunggal jang ter 
masuk dalam wilajah Regimen Infan 
teri 14 Subterritorium 14 dari kapten 
Soekarno, komandan Bataljor 443, 
pada kapten Abdulhadi, komandan 
Bataljon 442. Setelah menunaikan tu 
gas Bataljon 443 kembali ke Kudus. 

. KURSUS TANI DESA. 
Pada tg. 8-5 jl. di Kantor Djawa- 

tan Pertanian di Salatiga telah diada 
kan kursus untuk para pegawai Perta 
nian dan sementara guru sekolah 
rakjat jang kini mendapat tugas un- 
tuk memberi peladjaran pada Kur- 
sus2 Tani Desa (K.T.D:) dalam wila 
jah kabupaten Semarang. Adapun 
maksud kursus itu ketjuali menetap- 
kan suatu peladjaran djuga memberi 
petundjuk2 agar kursus itu mentjapai 
kesempurnaan jang sama. Pada tgl. 
6 Mei jl. telah dibuka K.T.D. baru 
didesa Ngampin ketjamatah Amba- 
rawa. Dengan demikian banjaknja 
K.T.D. dalam kabupaten Semarang 
sekarang ada 11 dengan & 600 mu- 
rid. Lamanja kursus satu tahun. Jang 
telah tamat diberi idjazah atau surat 
keterangan dan dikerdjakan didesa- 
desa untuk turut mengatur kemakmu 
ran. 

  

  
  

KUKSUS BAHASA INGGERIS. 
an perantaraan surat (schrif- 
telijk) Buku peladjaran dikirim 
saban minggu. (4 kali sebulan). 
Tammat didalam 8 bulan. Kursus 
ini mendapat sambutan istimewa 
diseluruh Indonesia, dari kota2 
sampai ke desa2, kerna dapat 
memenuhi hasrat umum. Praktis 
— Sistimatis.      

  

Ikutilah kursus ini agar dapat 
ikut berlomba dalam zaman ke- 

madjuan ! i 
Uang langganan Rp 5.— sebulan, 
kirim langsung kepada: 

PENDIDIKAN UMUM 
Tromolpos 66 — Surabaja. 

pjabn tenan 

| SAMBUTAN THD PERLOM- 

sangkut terdapat beberapa orang ps! 

cOLO 
  

BAAN PADI TH. 1954. 
Belum lama berselang di Ketj. Ka 

rangdowo telah dibentuk Panitia Per 
lombaan Tanaman Padi buat Th. 
1954, terdiri dari Wakil2 instansi dan 
Organisasi setempat. Maksud dan tu- 
'djuan Panitia itu ialah: a) untuk me 

moderniseer tehnik pertanian Rakjat 
(sistim rabuk dsb). b) untuk memper 
lipatgandakan hatsil bumi agar da- 
pat mentjukupi sendiri bahan makan 
kebutuhan Rakjat. Petani2 jang meng 
ikuti perlombaan tersebut kini telah 
mulai mengerdjakan sawahnja, maia 
han sebagian ada jang telah mulai ta 
nam. , 

PEKAN RAJA KEBUDAJAAN, 
Telah sedjak beberapa lama ini di 

Solo diadakan usaha2 untuk menyc 
lenggarakan suatu Pekan Raja Ke- 
budajaan, jg akan diadakan tiap ta- 

bukan |. 

wedari, tetapi di Manila memang be 
gitu adanja. Dimana sadja, siapa sa 
dja, kalau panggil begitu. Maka ti- 
dak djarang kalau jang menengok ke 
belakang kalau dengar suara begini, 
lantas lebih dari satu. 
Demikianlah pada suatu ketika ki 

ta fjoba panggil......... sidia, Ssstt... 
SSSEESSS1 Lawas at | Delia i 

berhenti. What can I do for jou, sir? 
Sae .katanja dengan manis. 

h Habis napas, Mengi- 
ngat keadaan, kita lalu tanja sadja, 
apakah saudari itu bisa tundjukkan 
hotel kita? Begitu sadjalah djalan xe 
luarnja: Way-out-nja. Maksudnja ki 
ta hanja mau tjoba, apa betul itu 
ssseett, ssseettss tanda panggil ada 
umum? E, betul djuga. 

ta 
DI MANILA INI umumnja, bum 

bu2 ada semua, seperti di Indonesia. 
Tjuma pete, djengkol, jang sama se 

     

  

ne 

1—0 bagi kita waktu melawan 
Djepang. Gambar ini adalah pe- 
ngabadian dari goal pertama jang 
menggetarkan  diala " Diepang, 
waktu pertandingan Indoyesia— 
Djepang jang berkesudahan 5—3 

bagi kemenangan kita itu. 

kali tidak ada. Maka kalau salah se 
orang anggauta Kedutaan kangen 
djengkol tentu pesan pada GIA. Ka: 
pan2 kalau datang di Manila, bawain 
dong, itu pet€, katanja. 
Dan kalau sudah dapat kiriman pe 

tes Wah ena senangnja kawan Kes 
dutaan itu. Ini kita dengar waktu ki 
ta diundang makan oleh salah se- 
orang Sekertaris Kedutaan. 
Kawan ini sudah lama di Manila, 

maka kalau ada seorang sadja jang 
datang dari Djawa (Indonesia), tentu 
didjamu dan disuruh tjerita apa sa- 
dja, asal obrolan Indonesia. Ketika 
mendengarkan ,,obrolan kita”, wah... 
kelihatan bukan main  senangnja 
Dan ditahan2 kita, sampai habis Co 
ca-cola beberapa botol dan makan se 
kenjang2nja. 

Kasian djuga kawan? jang beker- 
dja diluar negeri ini. ' Memang se- 
nang, bisa lihat Juar negeri, gadjih 
ja boleh dikata tjukup dari pada jg 
di Indonesia, mau kirim duwit ke 
Indonesia, boleh sampai sedjumlah 
gadjihnja setiap bulannja. Tetapi...... 
sekian tahuy meninggalkan ,,takana 
djo-kompoung”...... memangnja ae: 
ratt. - 
e tt 

PALING LUAR biasa adalah 
penonton Manila ini, jang istime 
wa penduduk Tionghoanja. Ka 
lau gembira mereka  lemparkan 
petasan (mretjon) kedalam gelang 
gang. Begitulah waktu Kesebe 
lasan Indonesia melawan Kesebe 
lasan China (djangan diganti 
Tiongkok), sebab ini dari Taiwan 
dan bukan zuiver Taiwaners), dan 
Indonesia kalah, petasan dan edje 
|kan mengalahkan ediekan Solo 
Jogja, kalau PERSIS lawan 
P.S.LM. dulu. Begitulah riuh se 

"kali, berbondong2 mertjon dilem- 
parkan kedalam, sehingga peluit 

  

IKATAN PERWIRA RJ. GAR:   hun sekali, dalam mana akan diper 
tundjukan segala hasil budaja/ke 
senian serta keradjinan dari ma- 
sing2 daerah diseluruh Indonesia, 
jg sangat beraneka ragam  tjorak 
serta bentuknja itu. 

Dalam rentjananja, untuk keperlu 
an Pekan Raya . Kebudajaan ' itu 
akan didirikan sebuah Gedung Ke- 
senian jg tjukup besar guna pertun 
djukan kesenian2 dari daerah2, dan 

paviljun2 disekeliling Gedung Kese 
pian itu dimana akan diadakap Pa 
meran Kebudajaan jg sifatnja per- 
manent mengenai segala hasil buda 
ja/kesenian serta keradjinan dari 
masing2 daerah, sehingga ' nantinja 
akan dapat dilihat Paviljun Atjen. 
Paviljun Kalimantan, Paviljun Baii, 
Paviljun Djawa, Paviljun Sulawesi 
dsb. Pameran Kebudajaan itu akan 
diadakan terus menerus setjara per- 
manent, jg dapat dilihat tiap hari. 

Pekan Raya Kebudajaan beserta ' 
Pameran Kebudajaan itu adalah me 
rupakan salah suatu usaha jg njata, | 
guna menudju kearah terwudjudnja 
kebudajaan/keseniap: Indonesia. Ds: 
ngan bahan2 jg terkumpul dari selu 
ruh pendjuru Indonesia itu, akan 
lebih mudahlah terdjadinja synthese 
diantara kebudajaan/kesenian  dae- 
rah2, hal mana akan mempertjepat 
tertjiptanja kebudajaan/kesenian na 
sional Indonesia. 

Usaha tsb telah timbul dari te- 
ngah2 masjarakat, terutama dianta 
ra para peminat  kebudajaan/kese- 
nian di Solo, usaha mana telah men 
dapat sambutan jg menggembira- 
kan dari berbagai pihak. 

Untuk dapat  menjelenggarakan 
usaha itu, kini sedang diusahakan 
berdirinja sebuah badan jg berben 
tuk jajasan atau sebuah lembaga, jg 
anggauta2nja terdiri dari para pemi 
nat: usaha-usaha seterusnja kini se- 
dang direntjanakan lebih Jandjut. 
Dalam usaha itu iku, aktief pula 

Suhardjo, jang besar pula minatnja 
sebagai salah seorang promotor, Dr.   Suharso fang besar pula minatrifa 

“nja oleh beratus-ratus rakjat di Dja- 
disampingnja itu akan dibangunkan ! 

. menjetorkan 

N:ZO0EN SEMARANG. 
Dalam pertjakapan wartawan ki- 

ta dengan Ketua Panitya Malam 
Kesenian Amal Ikatan Perwira R.I. 
tib. Garnizoen Semarang jang ' ba- 
ru2 ini terbentuk, Lts. Sedijono a.l, 
menjatakan, bahwa maksud dan tu- 
G,uannja panitya ialah membantu 
meringankan beban penderitaan 
korban2 gerombolan jang dialami- 

wa Tengah. Seperti diketahui banjak 
rakjat di Djawa Tengah mendjadi 
korban gerombolan, seperti pentjuli- 
kan, perampokan, pembakaran .ru- 
mah, pembunuhan dis. i 

SEMARANG SINGKAT. 
Fihak Kepolisian seksi 1 pada ! 
Saptu siang jl. telah menemukan 2 
buah peti berisi perkakas tukang ka- 
ju di Djl. Mataram Semarang. Sia- 
pa jang merasa kehilangan  perka- 
kas itu, dapat berhubungan. lebih 
landjut dengan fihak Kepolisian tsb. 
di Djl. Purwodinatan Semarang. ' 

—, Panitya  Concours D'Ele- 
gance dan Batik Mode Show tlh 

hasil pendapatan 
bersih dari penjelenggaraan itu se 
djumlah uang tunai Rp. 37440,76 
kepada Panitya Penolong Korban 
Merapi KB. Semg, dan 50 helai 
kain baru serta 5 helai selendang 
kepada PMI Tjb. Semg. pada tgl 
11 Mei jbl. Sebagaimana diketa- 
hui, Panitya tsb. terdiri dari para 
Isteri Ikatan Dokter Indonesia 
dan Persatuan Isteri pegawai Po 
lisi ,,Bayangkari” Tjb. Semarang, 

Sebuah mortier telah dike- 
temukan oleh Dj. ketika ia meng 
gali besi2 tua dibekas gudang In 
ternatio di Semg. Benda itu ke- 
mudian diserahkan pada jang ber 
wadjib. 
— Sepeda perempuan merk 

Hertog serta sebuah tas berisi 
buku2 sekolah dan vulpen telah 

wasit tidak kedengaran, sedang. 

mainan 

malam. 

Hotel 
Manilla. 

14186 
268080 
74405 

207593 
220754 
137791 
304193 
298057 
38600 

118181 
64385 

244517 
257562 
358945 
154601 
128716 
48964 
114192 
269973 
298536 
215197 
69734 

201160 
151315: 
123379 
292154 
199602 
201205 
396243 
73154 
53711 
83051 
103631 
287596 
87443 

315247 
198423 
13216 

143028 
294284 
232480 
181976 
57355 

236566 
321322 
319439 
73993 
19469 

162353 
270519 
39063 

259342 
273545 
258761 
101407 
135748 
400346 
339167   kabur disamber alap2 sepeda di- 

halaman sekola SGA Masehi di 
Djl. Sidodadi Semg. Barang2 itu     

terhadap kebudajaaa/kesenian, 
milik peladjar S. dan kerugian jg 
diderita ada Rp. 822,50. 

355899 
194023 
117239 
18862 

pukuli sampai 

Dari jang 
ialah pandan 
umumnja. 
orang2 resminja. Jalah bahwa me 
reka memandang. Indonesia 

Dan rupanja Filipina 
terlalu bentji gombunis, hal jang 

sebab musabab- 
nja. Dakwaan Indonesia Komunis 
ini rupanja lebih diperkuat, kare- 
na trainingspak Indonesia kebetu- 
lan merah tua tjelana dan badju- 
nja, made in Holland. Malahan 
badju pertandingannja para atlit 
dan voetballers djuga merah. 

Buat Manila rupanja jang di- 
bolehkan dan disetudjui me 
itu hanja bibir dan kuku sadja... 

tiap putri Ma- 
jual katjang, es, 

elite2, semuanja pakai $ 

Komunis. 

sampai jg 
tjat merah. 

J 

main bisa gugup. $ 
mah Indonesia kalm, meski- 

pun kalah. Waktu balbalan se! 

sai rombongan Indonesia masih 
terus diedjek, sehingga perlu bis 
dikawal polisi. 

Djamiat. 

& 

bisa dimengerti 

: Ini meman 
aila mulai jang 

Shelibournt, 

ok 

Mungkin 

  

   

    

peserta Asian Games, ditempatkan dala m sebuah gedung dan asrama Uni 

LAIN PERISTIWA Jang luar 
biasa lagi terdjadi di Olympic Vil- 
lage. Ada pemain Japan jang di: 

runjem mulutnja 
keluar darah oleh pemain India. 
Entah apa sebabnja. Tjuma ke: 
djadian ini ialah sesudah voetbal 
Japan—India hanja bisa 2—3, 
dan Indonesia . menjukur 
sampai 4—0. 

Mainnja anak2 ketika melawan 
China itu terlalu tidak ,.0p peil”, 
Djauh amat bedanja dengan di- 
waktu melawan 1 2 
permainan India djauh lebih ba: 
gus daripada China. Apalagi per 

Masak. straf- 
schop meleset lebih dari 2 meter 
kesamping gawang. Djamiat pa- 
ling djelek.  permainannja. Sama 
sekali tidak produktip. Persis se- 
perti orang habis sakit, atau seha 
bis menang main tidak tidur satu 

India. Padahal 

luar biasa semuanja, 
gan orang Manila se- 

termasuk 

Untungrja 

10 April, 

   

sele 

India 

i 

ini 

merah 

#B/DAAD — CPM 

L dari Argentina 

  

HATSIL PERTANDINGAN 
“OLAHRAGA D.P.D.A.D, 

GARNIZOEN SMG, 

Hasil pertandingan sepakbola kom 
petisi DPDAD Garnizoen Semg. da 
lam bulan April sbb.: CIAD — CPM 
MPA el OPM "A" DEAD 1 — 
2: PHB SD. 45 — CPM”B” 5 — 0: 

| DPLAD 7A” — Djakad 5 — 2: PK 
B/DAAD — AMT Il — 0: Dpr. 
AD "B” — PKB/DAAD'2 — 7: PK 

TA 3 
CPM CB" — DPLAD. 82 

Volley-ball: Kie II Staf Dekk. KM 
KB Smg — KMKB "A" 2 — 1: Dp 

LAD "A? — Kie Staf Dekk. Div. 
0 — 2: KMKB ?'PR” — CPM "p” 
0 — 25 ICTN "A” — PKB/DAAD 
0 — 5, Bn. 441 — Kie Il Staf Dekk, 
KRB PAN SO TAME OB” 
DPLAD "B” 2 — 1: Sie V Div. — 
Sie HI Div. 2 — 0. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, bah 
wa pertandingan persahabatan volley 
anatara MB Kie 513 "A” lawan 
Garn. Semg. 'A” berachir -2 — 2 
(akan diadakan revanch). PPDAI5 
(Tjimahi) — Garn. Smg. "A" 0 — 2: 
PPDAD (Tjimahi) — Garn. Semg. 

28? 1 — 2. Dalam bulan Puasa ini 
tidak diadaka, kompetisi, baik se- 

pakbola maupun volley-ball. 

KOMPETISI PELTI. 
Kesudahan . pertandingan kompe- 

tisi Pelti tgl. 15-5 sbb: 
STC H7 — PIS U 3—2: SIC in 

— RAS. N 4—I: PGRI — PTKP 

Per 3—2: OTHC II — BPM 3-2. 
Atjara pertandingan pada 

Minggu tgl. 16-5-1954 sbb: 
PTI 1 — CHTECS I: UNION 

nari 

OI C AkiSPC II —-PTG: STC 
— RAS. HI. 

BOTWINNIK — SMYSLOV 
1112 —1012, 

Setelah langkah ke 4S, maka 
pertandingan babak ke 22 dari 
sertandingan untuk merebut djua 
ra tjatur dunia antara Botwinnik 
dan Smyslov telah berachir de- 
ngan suatu remis. Stand terachir 
mendjadi 11/32 dan 1054 untuk 
kemenangan  Botwinnik. - Babak 
ke 23 akan dimainkan pada tg. 
11 Mei. 

LOMBA MOTOR DENGAN 
DJARAK 302.471 KM. 

Argentina (Freilan Gonzales 
telah dapat me- 

nangkan perlombaan motor un- 
tuk merebut ..Grand Prik of Ber- 
doaux”, demikian berita U.P. da- 
ri Perantjis. Dalam perlombaan 
iang dilangsungkan kemarin itu, 
Gonzales telah menempuh djarak 
302.471 Km dalam waktu 3 diam   

cd 

5 mer dan SS,1 detik. Rata2 
ketjepatannja adalah 97.62 km se 
jam. 

  

  

  

Rp. 250.— 

18720 
305192 
36786 

224125 
118758 
183131 
252673 
360150 
181406 
13815 
57202 

309062 
62743 
15955 

251977 
250026 
308729 
396248 
81612 

126377 
144274 
205382 
368218 
363788 
225561 
325541 
409090 
308761 
160831 
345131 
350892 
235947 
12024 

123126 
331830 
343759 
273517 
325099 
130223 
18897 

382067 
364001 
98914 
66587 
36395 

186427 
262234 
204953 
360369 
119041 
185387 
367609 
113588 
204526 
176736 
242297 
286385 
183845 
30775 

290141 
13154 
67918 

167608 
168487 
111761 
350903 
239715 
130792 
124769 
97134 
27917 

283254 
101707 
409617 
282753 
291901 
272799 
388258 
111412 
136643 
163758 
51221 

296652 
387482 
142335 
234158 
405954 
405718 
320085 
31877 

376506 
342690 
383583 
371614 
382441 
356124 
347288 
48746 
112961 
354152 
173403 
392077 
63742 
69721 

333397 
65800 

126766 
229733 
307971 
261335 
407510 
296718 
333064 
137807 
104789 
408875 
169952 
34226 

338805 
338310 
270991 
176534 
248723 
184332 

95163 229944 395402 115742 
307541 378747 236831 230783 

2965601251811 105788 294529 363828 
1854271172865 310466 200934 278110 
41169 1397022 180557 299957 48011 

166583 pena 
136986 
81318 e 

115707 
80142 

388561 LA. : : 

Pon | EN AAN 
375357 

171908 | DUTA SULAIMAN SERAH- 
351266 KAN SURAT KEPERTJAJAAN 
285617 PD. RADJA SAUD. 
19127 Dari Kem. Luar Negeri didaput ka 

288045 bar, bahwa setelah memeriksa bari- 
34708 | San kehormatan, hari Seni tgl. 3 
336139 | Mei jl. djam 15.00 Duta Indonesia 
225078 | Si Saudi Arabia, Sulaiman, telah me 
370290 njerahkan surat kepertjajaannja ke- 
286204 pada radja Saud diistana Riyadh, Ha 
401505 | Sir djuga putera mahkota selaku Men 
314962 teri Luar Negeri. Selasa malam olen 
287527, radja Saud diadakan djamuan makan 
394089 Kehormatan untuk Duta tsb., dima- 
57391 na hadir pembesar2 negeri dan ista- 

116277 3. Rabu malam Duta Sulaiman kem 
287271 bali ke Djeddah. 

397053 ' i 303424 “KAKAKEKAKLK KBK RKA 
140064 . 
148332 HARGA MAS. 
232429 TN 
121770 Semarang, 12 Mei: 
291395 24 karat: djual ...... Rp. 39,30 
193009 ara Rp. 38,80 
56393 22 karat: djual ...... Rp. 36,— 

344625 beli ...... Rp. 34,50 
128595 $ 
254323 | Djakarta, 11 Mei: 
91671 karaat: djual ...... Rp. 39.25 

217699 22 karat: djual ...... Rp. 38.85 
183195 : 
109594 | Surabaja, 11 Mei: 
18497 22 karat: nom. ...... Rp. 38.50 

404252 |. 
36361 | Singapura, H Mei: 

243392 Lantakan tiap tael : 
110594 Str. $ 144.— beli. 
300464 Str. $ 150.-— djual, 
224936 | 
71176 Hongkong, 11 Mei: 
15360 | Emas lantakan tiap tael: 

2999121 HK $ 246.25. 
233354 London, 11 Mei: 
403684 | . Harga emas dipasar internasio- 
89645 | nal di 
26851 
53430 

387972 

Suatu ,,pep-talk” atau kata2 andjuran diberikan oleh sdr. Maladi, 
pemimpin rombongan peserta2 kita di Asian Games, kepada pa- 
ra pemain kesebelasan kita, sebelum bertanding melawan kesebe- 

lasan India jang berkesudahan kemenangan 4—0 bagi kita itu. 

  

'Tjotjokkah Nomor Tuan? 

   
    

  

  

London hari, ini dalam hi- 
| tungan dollar Amerika tidak ter- 
fjatat harganja, 

189562 373459 26632 2ATOL MANKAKKNAKNKANKKARKTK KK 
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   India 
Mysore Dgn Lembaga Ilmu2 ) Pe 'ong Utama Dari Scientific Resear 

“Dibalik Sembojan ,.Kebudaja 

  

ngetah 
b—Tidak Ada Pelarian 

    

    

  

MYSORE TERLETAK DI BARAT DAJA INDIA, berpenduduk kl. 10 djuta tadinja adalah 
aan Kini dalam ka, dia tergolong apa jang dingtmakan Part B corang Ra “ialah Maharadja M ysore. Mysore berbeda dari dae- 

sebuah daerah swapradja. India Merdeka, dia 
States, dan Depan oieh 
rah2 swapradja lainnja, dia lebil 
Gjumlah buta huruf tidak 
nenen umpamanja pab 

   

    

   

  

   
     

      

. 

“ 

sical Laboratory, jang baru dis::ka 
. buatan Djamuari 1950. . 

Indian Ins- Sedikit diluar kota Delhi terdapat 
titute of Sciences”, sebuah Aan Central Road Research Institute, di- 
baga ilmu pengetahuan, tempat rana dilakukan penjelidikan2 :cn- 
en sardjana India melakukan tang djalan raja, bagaimana memn- 

“berbagai penjelidikan keilmuan. buar djalan, bahan apa jang sevuk- 
tempat orang bisa bertanja dan nja dipakai, dsb. Anu 
minta nasihat, djika mau memba-| Di Madras terdapat misalnja Cen- 
ngunkan sesuatu tjabang industri rai Leather Research Institute, ang 
dibagian mana sadja dari India, dibuka dibulan Djanuari 1953, tem- 
tempat mendidik dan menjiapkan pai melakukan penjelidikan t2'tang 
para mahasiswa buat mendjadi segala hal jang bersangkutan dengan 
sardjana. Banjak sedikitnja sema- barang2 kulit, dll. 
tam M.LT. atau N achussets. #assac PAS Es “SN 5 
Institute of Technology, erti" Memang, sedjak kemerdekaan 
jang terdapat di Amerik . timbullah Lean imbuflah berbagai laboratorium 

ntific Iieureh baru, lembaga2 penjelidikan il- 
Adalah menarik perhatian kami mu pengetahuan, jang meliputi 

berapa dalam India dewasa ini va: beraneka-warna lapangan, mulai 

    

   

Disitu ada pula industri 
kinan pesawat dan kaw 
Disitu terdapat djuga 

se    - 

  

   

    

   
   

    

njak diberikan perhatian kepada ke- dari lapangan kimia, gelas dan 
dudukan dan pentingnja peranan il- keramik, makanan dan obat2an, 
mu pengetahuan. Hal ini dapat ka- sampai kepada lapangan listrik, 
mu lihat pada berbagai lembaga ilmu .minjak, dil.Dalam | ini, 
pengetahuan jang dikundjungi, pade orang jang terutama memberikan 
Iertagai laboratorium nasional jang dorongan dan sokongan pribadi- 
«perlihatkan pada rombongan wcr- nja sepenuh2nja tiada bukan ada 
rawan Indonesia. Di New Delii ku- lah Jawaharlal Nehru sendiri, pe- 
1: menindjau misalnja National Phy' mimpin pertama dari India. 

Tk | 

      

Dalam gambar ini kelihatan Walter Bedell, wakil menteri luar negeri 
Amerika warta tika di Djenewa untuk menggantikan John Foster 
Dulles didalam konperensi mengenai Soal jKorea dan Indo-China «Il 

Djenewa. PN me 

  

IMPORTEUR-NV FC.O. || 
DJAKARTA- SEMARANG-SURABAIA 

3S0LOoO: 
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MESIN DJAHIT |“ 
PRINncESS I(FCO 8” Rovat IFC O 

SEDIA ONDERDEEL COMPLEET 
Dapat dipesan mulai sekarang     
  

Nafsu Besar Tenaga Kurang! 
ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU? 

Penjakit JIRIAN (Spermatorehoea) IMPOTENTIE. Tanda-tanda Pe- 
njakit Selalu Marah-marah Muka Putjat, Makanan Kurang Hantjur, Pe-|njak sedikitnja djuga tidak berakar 

Camata 1 kepada sifat2 chas seperti jg di se- rut Kembung, Kepala Pusing2, Lekas Tjape, Tidak bisa Tidur, kaki ta- 
ngan dingin, Semut-semutan, pikiran tidak tetap dan takut2, Djantung 
berdebar-debar, selalu mimpi-mimpi, untuk itu semuanja kami sediakan 
OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA JARIANOL”. . 

Special Buat Laki2 harga per botol ..... Aalaan mu la Gak Rp. 20-— 
»OVUM TAZOL” Special buat Perempuan harga per botol 2 Tg 
»Obat Minjak Surga Dunia” Buat Laki2 ......o..ooocccooi.y» 
"BLACK HAIR DYE” Obat HITAM RAMBUT 10076 tidak luntur: f 
Garansi Harga Rp. uda Rp. 10.—, Rp. 15.—, Rp. 20.—, Rp. 30.— dar 

Puan Face Telan "TJAHAJA YUSUF” Buat hilangkan Item2 Djera-i 
wat, Kukul dan Kekolotan di Muka Laki2 atau Perempuan Harga 
Rp. 25—, No. 2 Rp. 10.—. ,,SULFAN OIL” Obat Gatel, Kudis Korengj 
dil. Rp. 5— per botol. ,,GALINUS” Special buat Batuk T.B.C. harga 
Rp. 2asas satu botol dan Batuk Kering. »KATHRAH-I-NOO! Special 

Obat buat Mata, Kurang Terang, Lihat Putih2 dan putih di dalam Mata 
Kelihatan seperti Asep, dii. Harga Rp. 15-—. Obat-Obat dikirim di: 
seluruh INDONESI ang di mika. Tambah Ongkos 1076. Untuk 
mengobati segala penjakit luar atau dalam. Sa it MATA, sakit berbahaja 
(utk. Keturunan), Mati Badan Linu2, B K (ASTHMA), Sakit Gin: 
djel, Sakit T.B.C., Perempuan tidak Acc Bulanan atau keputihan, 
WASIR (Aambeien) di djamin 10 hari sembuh dan keluar Akar2nja tidak 
dengan Operasi 'G). Semua penjakit di Obatin sampai baik. 
(Sedia obat orang jang nak). : 

'tulang2, entjok, linu dil. Rp. an 
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AKRHEMPIL. Buat l 
   

  

    

   
   

  

AKSATAPIL. Buat pas (Asthma) ..... Nara 
AKSOZA sakit ber Nan 2 » 100.— 

setengah dos 5 Ie. 

| ba it omo—oococancunananaannanunaan 2 10.— | 

istimewa obat untuk Laki2, Perempuan 
| dan pakai luar. Amat mandjur p. botgi 

Rp. 10.— 
WORLD FAMOUS Prof. TABIB FACHRUDIN No. 14 Sawah 
Besar — Phone 3804 G. aan Prof. TABIB G. A. FACHRUDIN 
H.M.H., Djl. Tepekong No. edan. 127 Seranggoon Road SINGA: 
PORE 8. na S3 g 
A gen2: Fatehudin, Toko Punjab, Dil. Pasar 45, Djember, ,,PUNJAB: 
STORES” P. Besi 2 — Tilp. 4177 Gbr.: Djakarta, Toko FATEH, Pang- 
gung 79, Surabajas Toko Manis, Oro-oro-Dowo No. 2 Malang: Toko ASIA 
BARU, Kebun Sajur, Balikpapan: Toko FATEH, Dji. Kemakmuran, Ma- 
kassarj Tabib GASITA, Ondomohen 24, Surabaja: ZZINDABAD HOUSE, 
Nonongan 77, Solo, Toko MURAH, Djl. Margao Genung, Ambarawa, 
M. A. MIRZA, Pontjol No. 40 Semarang: Toko PAKISTAN, Teluk Be- 
tung (Lampung): A. LATIF PAKISTANI, Tangabatu Muaradua (Palem- 
bang): Perusahaan Mesin Tek, Djl. Setasion, Purwakarta: ')' MOHAMED 
AMIN & CO., Samarinda, Toko PAKISTAN, Alon2 Selatan 3, Ma: 
ditns B.H. DAWOOD BILAY, Den Pasar, Bali: S. H.. HAMDUL- 
AZIZ, Kaprabon Wetan 23, Solo, 'KHAIRUDDIN & SONS, Dja- 
lan Guntur 30-32, Djakarta, Toko PAKISTAN, Djl. Raya No. 203 B, 
Sukabumi: Gang C. No, 21:23, Tandjong Priok: SINGH STORE, | 
Toko PAKISTAN, Djalan- Pasar Wetan F 16, Tasik: . M. ALI 

  

          

      

  

  

  

, 3S : kembang. Wi Bangalore kami me- 
(pembetulan pesawat terba e 

serta tehnik2 
ngan ketinggalan dengan bangsa? di 
Barat ataupun di Asia seperti Dje- 
pang, jg telah madju. 

akan kesadaran tsb diatas. 

" Sesungguhnja,” adalah salah satu 
| djasa jg besar dari Nehru terhadap 

bangsanja, bahwa dia menjadarkan 
$# mereka untuk berpikir setjara mo- 

. Al dern, menjerahkan diri sepenuhnja 
#ikepada pergulatan menguasai ilmu 

pengetahuan dan tehnik sebagaima- 
na jg terdapat dalam abad ke-?0 se 

s | karang. Dar dengan begitu memper 
gunakan ilmu tsb buay memberikan 

' penghidupan jg lebih bermariabat 

Ii membawa djuga ketegangan? daiam 
# pikiran dan djiwa orang India. Ke- 

|bangsaan dengan setjara agak berie 

ikukan diparlemennja, ketika 

|huan dan tehnik modern dapat mem 

Wiliteit: Alangkah “beratnja kadang? 
godaan untuk tiada menarik garis2 | 

     

    

NN 

upan lebih tinggi, 

ng, "Hindustan Air crafis 

: |. Bantuan negara, 
. Bantuan negara kepada penje- 
lidikan ilmu pengetahuan boleh 
dibilang suatu barang baru di In- 
dia.Penjelidikan itu sebelumnja 
pada umumnja terbatas kepada 
universiteit 2 dan badan2 partike- 

“ir. Dengan dilantjarkannja Plan 
5 tahun orang sadar, bahwa ilmu 
pengetahuan mestilah memegang 
peranan penting. Perbaikan2 jang 
ditjapai sebagai akibat penjelidik 
an2 ilmu pengetahuan  nistjaja 
akan membawa penambahan ha- 
sil produksi diberbagai sektor eko 
nomi. Bahan? jang terdapat dida- 
lam negeri sendiri harus digali 
dan diselidiki sampai dimana bisa 
digunakan dalam berbagai lapa- 

| ngan industri. 

Penjelidikan pun harus dilaku 
kan apakah tidak mungkin ba- 
han2 tertentu, jang selama ini di- 
umport dari luar negeri, ditjarikan 
peng dengan bahan2 hasil sum 

r sendiri, dan dengan demikian 
dapat: menghemat depisen. Maka 
tiada mengherankan, apabila di- 
dalam rangka Plan 5 Tahun dike 
Juarkan biaja buat 'memungkin- 
kan berkembangnja scientific ser 
ta industrial research ini. 

Kepada lembaga2 jang ' auto: 
OOM itu, pemerintah lalu mem- 
berikan subsidi. Pemerintah beru 
saha pula untuk sebanjak mung- 
kin menjebarkan tempat2nia lem 
bagi ilmu pengetahuan, laborato- 
riura itu, sehingga tidak sampai 
misalnja terpusat pada beberapa 
pompa atau daerah tertentu bela 
Ka. 

, Berpikir modern. 
Diantara berkeliling diberbagai 

ruangan dari Indian Institute cf 
Sciences di Bangalore itu, dan sera- 
ja mendengarkan uraian dari sardja 
na2nja mau tidak mau kami harus 
menarik kesimpulan para pemimpin 
India sadar sepenuhnja akan keper- 
luan menguasai ilmu pengetahuan 

modern, supaja Uja- 

Kegiatan mereka dilapangan Nuc- 
car Research (Penjelidikan Atoom), 
perbuatan mereka mendirikan suatu , 
Atomic Energy Commision di bu-! 
an Agustus 1948 adalah pertanda? 

kepada rakjat. 

Ketegangan2. 
Sudah barang tentu semua ini 

tegangan2 jg ditimbulkan oleh pro- 
ses pertumbukan antara apa jg di 
pandang sebagai milik kebudajaan 
sendiri dengan apa jg dianggap da- 
tang dari luar. Bangsa India bangga 
akan Harta kebudajaannja sendiri, 
akan buah pemikiran jg dilakukan 
oleh ahli filsafatnja: Mereka suka 
memperlihatkan, bahwa mereka pu- 
nja pribadi sendiri. £ 

Kadang2 saja terpikir apakah ke 
biasaan orang2 India-terutama apa- 
bila mereka bepergian keluar negeri 
— jakni suka memakai pakaian xe- 

bih-lebihan (djika dibandingkan mi- 
sainja dengan orang2 Indonesia) ba 

butkan diatas? 
Djuga perdebatan dila- 

Kami 
berada di India, mengenai soai mu- 
sik apakah jg seharusnja disiarkan 
oleh All India Radio, musik klassik 
ataukah musik dari film2,. menji- 
bakkan tabir akan adanja ketjende- 
rungan buat mempertahankan dan 
memurnikan djiwa kebudajaan In- 

jang 

dia itu, 

Sikap positif. 
Toh mereka tidak ajal buat me- 

ngakui bahwa apa jg datang dari 
Barat itu tidak dengan sendirinja ha 
rus ditolak, akan tetapi sebaliknja 
harus dikuasai pula. Sebab mereka 
pun melihat, bahwa ilmu. pengeta- 

bawa kemadjuan bagi penghiduyan 

manusia. | 5 
Demikianlah sikap mereka dapat 

I dikatakan positif adanja, tjara ber-| 
pikir mereka dinamis, dan tidak ada 
kebekuan serta pelarian dibalik sem 
bojan seperti ,,kebudajaan nasional”, 
jg atjapkali hanja dipakai  sekeiar 
buat menjebunjikan  ketidak-mam- 
puan, tidak  adanja “daja-mentjip!a 
dan semangat kreatif, ataupun ste- 

perbandingan dengan sikap bebera- 
pa orang terpeladjar atau ahli2 ke- 
budajaan kita di Indonesia, jg terla 
lu suka bermain dengan sembojan 
»kebudajaan nasional” atau djiwa 
asli Indonesia dll. Pada hal.........!! 

Sir C. V, Raman. 
Disalah satu ruangan dari Indi- 

an Institute of Sciences di Ben- 
galore itu terpantjanglah sebuah 
pigura dari C. V. Raman, seorang 
sardjana India jang masjhur, jang 

rnah menggondol hadiah Nobel 
arena djasa2nja dan kepintaran- 

nja dilapangan ilmu pengetahuan. 
Pakaiannja pakaian India, tapi 

sorot matanja dan keningnia me-   SPORTS, Djl. Polisi 30, Pontianaks Toko PADANG, Dil. Djawa-Pa- 
dang M: Toko KALIMANTAN, Djl. Lengkas, Tarakan: , Toko. PAKIS- ' 
TAN, Bima: Toko PAKISTAN- AHMED BAX, Endeh-Floresj Djl. Pa- 
sar Baru No, 238 (Keb. Suklat), Bandung. te : 

  

mantjarkan suatu tiahaja kejakin 
an, bahwa didalam pe tan 
menguasai ilmu pengetahuan dan 
tehnik modern hilanglah batas2 

uan— Nehru Pendo- 

Nasional: | 

'HDipudji Oleh Ho Chi 

“dengan keteguhan hati dan ke- 

ngatakan kepada wartawan kita, bah 

  

     

    

  

     

  

Pangeran Aly Khan tidak hanja terke 

mentar kepat 

  

Keberanian | 
Serdadu” Pe- | 
ran'jisDi DBP 

Minb — ,,Perlawanan Jg| 
Belum Ada Taranja” 

Radio Ho Chi Minh menurut 
UP Selasa tih memudji pisukan2 
Uni Perantjis jang telih memper- 
ahankan pirbeniengan Dien Ben 
Phu. Siarar tadi mengatakan bah- 

. wa pasukan2 Uni Perantjis tadi 

  
pahliwanan jang belum pernah 
ada taranja telah mempertahar 
Kam perbestengan tadi dan ,,hanya 
kalah karena tekanan pasukan2 jgj- 
djumlahnja lebih besar”. $ 

Seterusnja siaran tadi 'memudji 
penerbang2 Perantjis, jang  setjara 
teguh membantu  perbentengan D. 
B.P., walaupun pasukan2 — rakjat 
Vietnam melepaskan tembakan? jg. 
dahsjat dari meriam2 penangkis se- 
rangan udara. Siaran tadi tidak me- 
njebut2 nasib diururawat Perantjis 
G€nevieve de Gallard Terraube, sa 
tu2nja wanita Perantjis jang ada di 
D.B.P. ketika perbentengan tadi di-: 
kepung dan diserang. 

  
: luka? berat... 
'Semenfara Hu komando tinggi 

Ra- tentara rakiat Vietnam malam   
ra). ae 

Kedudukan La- 
niel Gontjang 
PERDANA MENTERI Peran-: 

Gis, Joseph Laniel, sedang ber- 
ajoang melawan usaha2 tertentu 
jang hendak mendjatuhkan kabi- 
net Laniel, Hari Kemis jang lalu 
dia berhasil menangkis serangan2 
Hu dengan memperoleh suara per- ' 
tjaja Karena nasibnja Dien B'en 
Phu pada waktu itu masih terka-! 
tang2 diudara. Pada dewasa ini sa-| 
tu2nja alasan Laniel guna menun- 
da perdebatan  sefjara mendalam 
mengenai Indo-China ialah apabila 
perdebatan itu tidak meliputi 
pembtjaraan2 perdamaian Djene- 
wa. Akan tetapi alasan itu adalah 

  

k'nkan mereka jang hendak mea- 
djatuhkan kabinet Laniel. (Anta- 
ra). . 

MEMUKUL TEMAN JANG 
TAK IKUT. MERAJAKAN 

1 MEI. 
Di kantor polisi kota Padang, 

sekarang sedang diperiksa dua 
orang anggota Serikat Buruh Ha 
/rian Indonesia (Serbuhi) masing2 
bernama P.S. dan E. karena se- 
kembalinja berpawai memper- 
ingati hari buruh — 1 Mei jang 
laht — telah memberikan puku- 
lan kepada seorang temannia js. 
tidak ikut merajakan hari buruh 
tersebut, sehingga teman ini luka 
dikepalanja. Depan polisi P.S. 
dan E menerangkan bahwa me- 
reka merasa panas dan gelap ma 
fa melihat teman seperkumpulan- 
nja tidak turut merajakan hari 
kemenangan buruh sedunia itu. 

1 (Antara) 
  

tetapi diuga dikalangan pemudi2 Amerika. Dalam gambar ini kelihatan ra 
sedang diminta tanda tangan oleh pemudi2, waktu ia baru2 ini datang ke 
Amerika-Serikaf untuk mengadakan pembitjaraan dengan 'isterinja jang 

: 0 dulu, jaitu Rita Hayworth. 

Djandjikan Bantuan Ekonomi Asalkan 
Ceylon Bubarkan Persetudjuan Dgn RRT 
UNDANGAN PRESIDEN KISENHOWER kepada Perdana Men- 

'teri Ceylon, Sir Johu Kotelawala, supaja Kotelawala mengundjungi, 
Amerika Serikat telah menimbwikan bahaja perpetjahan dalam ka- 
binet Ceylon. Demikianlah dagaan para penindjau politik di Colom- 
bo pada hari Selasa. Sir John sendiri belum lagi memberikan ko- 

kabinet Ceylon mengenai 
beberapa anggota kabinet menjatakan kechawatiran mereka akan 
akibat?nja, apabila Sir John menerima baik undangan tadi. 

bu telah memberikan idzin kepada! munis Ceylon, 
komando tinggi Perantjs, untuk' seluruh rakjat ” Ceylon hendaknja 
mergangsikan mereka jang men-' memprotes djual-beli dibelakang pin- 
Azpar luka2 berat dari Dien B'en tu tertutup tadi,- dan memberitahu- 

| ?hu. Pemberian idzin tadi dilaku- kan kepada Amerika dan Sir John 
kan melalui tjorong radio. (Anta- Kotelawala, bahwa Ceylon 

14 (akan didjual. 

| di Colombo, Amerika Serikat tidak 

“tidak tjukup kuatnja untuk mefa- 3 

mengenai harga2-nja. (Antara) 

  

nal dikalangan bintang2 film sadja, 

@ 

| Mengena 
Mesir 

(II - HABIS) 
— Oleh: Eduard Sablier — 
SAMPAI BELUM SELANG 

lama komandan Mohidin tinggal 
didalam sebuah rumah jang seder 
hana sangat didekat asrama ba- 
ian tentara jang ada dibawah 

komandonja, jaitu didjalan jang 
menudju Helliopolis. Tidak ada 
pengawal atau polisi mendjaga 
djiwa anggota termuda dari De- 

| wan Revolusi, sebaliknja bebera- 
pa dari teman2 anggota Dewan 

| Revolusioner dilindungi oleh jeep2 
penuh dengan pengawal, kema- 

Ina sadja mereka pergi, 
Mohidin-junior, anak Mobidin, 

membuka pintu ketika saja sing- 
gah dirumahnja. Ia mengikuti sa 
ja, sampai ajahnja datang. Sang 
major mukanja bundar, senjum- 

| nja jang lembut din gerakan2nja 
jang tenang bertentangan djuga 
dengan tubuhnja jang tegap. Sam 
bil meminum teh dan limun, ia 
menfjeriterakan . riwajat Kaum   

undangan tadi, tetapi 

Menurut kalangan tsb diatas tadi, 
kegelisahan tadi berpusat pada per- 
setudjuan barter karet beras antara 
Ceylon dan RRT: diperoleh kete- 
rangan bahwa Amerika Serikat 
menghendaki supaja Ceylon- memba- 
talkannja. Beberapa menteri Ceylon 
Chawatir kalau2 Kotelawala akan 
terdjerumus kedalam perangkap” 
perundingan dengan Amerika Seri- 
kat, ialah supaja Ceylon mau mene- 
rima bantuan ekonomi dari A.S. se- 
bagai pengganti persetudjuan dengan 
RRT jang hendaknja dibatalkan itu. 
Diperoleh keterangan, bahwa Ameri- 
ka telah menawarkan pemberian ban- 
tuan kepada Ceylon, asal sadja Cey- 
lon membatalkan persetudjuan pe- 
ngiriman karet ke RRT tadi. 

Kalangan politik Ceyion. 
»Djangan mau disuap”. 

Tawaran dari A.S. tadi mendapat 
perlawanan keras dari berbagai pe- 

mimpin politik di Colombo. 

Pemimpin oposisi S.W.R.D. Ban- 
daranaike Selasa mengatakan, bahwa 
tawaran Amerika tadi seperti tawa- 

ran uang suap sadja, supaja Ceylon 
mau membatalkan persetudjuan de- 

Opsir Bebas, sedjak dari mereka 
bekerdja dibawah tanah sampai 
mereka mengambil kekuasaan. 
“Berkatalah. ia: : 
»Pikitan . untuk “membentuk Kke- 

lompok2 rahasia didalam tentara su 
dah terdapat didalam tahun 1941. 
Rommel sudah sampai pada batus2 
negeri dan gelisah serta kekatjauan 
sudah masuk kedalam  djiwa rakyat. 
Kami mendapat kesan bahwa tenta 

ira Inggris akan  membumi-hangus- 

kan semua instalasi, djika mereka 
terpaksa mundur. Rentjana di ba- 
wah tanah pertama hanja terbatas 
untuk mengambil tindakan2 sehing- 
ga penghantjuran besar2an dapa, di 
hindarkan”. 

Major Mohidin berhenti sebentar 

untuk menjadjikan rokok. Apa jg di 
tjeritakannja pantas mendapat per- 
hatian: dengan 'ini djelaslah, apa se 
bab2nja — baik atau buruk be- 
berapa opsir Mesir sewaktu perang 
dunia HI menrjari perhubungan dan. 

tentara Djerman. “ Diantara opsir2 
itu kini paling kurang dua orang 
anggota Dewan Revolusioner. 

Segera”, demikian Mohidin 
melandjutkan, ,,gerakan dibawah 
tanah ini diperhadapkan dengan 
soal aspirasi2 nasional. Satu tang 
gal sangat menentukan: 4 Pebru- 
ari 1942. Seperti tuan ketahui, 
pada hari itu tentara Inggeris me 
ngepung istana Abdine. Duta be- 
sar Inggeris, diiringi oleh bebera- 
pa opsir Inggeris dengan pistol di 
tangan, menembus terus kebagin 
da Farouk, jang dipaksa menghen 
tikan Perdana Menterinja. Selu- 
ruh bangsa mengalaminja ini se- 
bagai suatu penghinaan jang men 
dalam. Pada waktu itu kaum op- 
sir sudah jakin tentang keharus- 

    
  

  ngan RRT. 

Robert Senanayake, ketua balai 
'dagang Ceylon, mengatakan bahwa 
»Sudah barang tentu, nama baik ne- 
geri kita (Ceylon) mendjadi persoal- 

Tales perdana Sah an dalam hal ini terlibat soal2 ach- 
ak 

Pieter Keuneman, pemimpin Ko- 
mengatakan bahwa 

tidak 

Amerika tawarkan subsidi 
kepada produsen? karet. 

Berita UP dari Colombo menga- 
takan, bahwa pemerintah Ceylon ki- 
ni sedang mempeladjari tawaran 
bantuan dari Amerika tadi. “Tetapi 
menurut keterangan2 jang “diperoleh 

bisa menetapkan harga minimum ka- 
ret Ceylon tanpa merugikan perda- 
'gangannja dengan negeri2 lain. Dan 
A.S. tidak bisa pula ' memberi ban- 
tuan kepada Ceylon, selama Ceylon 
mendjual ,,bahan2 strategis” kepada 
RRT. Hal ini dilarang oleh ,,Battle 
Act" Amerika Serikat. » 

Oleh sebab itu maka sebagian dari 
bantuan keuangan dari A.S. jang di- 
usulkan itu akan berupa subsidi ke- 
pada produsen2 karet dan sisianja 
untuk perkembangan ekonomi Cey- 
Oa: ah 5 

. Akibay t bantuan A.S.: ter- 
, gantung dari belas kasian. 

Kata UP, menteri? Ceylon jang 
menentang saran Amerika tadi me- 
ngemukakan bahwa apabila Ceylon 
membatalkan persetudjuannja dengan 
RRT — jang berlaku selama 3 ta- 
hun itu — maka Ceylon akan ter 
'gantung sama sekali dari kemurahan 
hati Amerika: dan ,,kemurahan hati” 
ini akan ..kering” kalau  Ceylon 
tidak setudju dengan politik Ame- 
rika. Suatu keberatan lainnja ialah 
bahwa 'rantjangan Amerika tadi da- 
pat mengatjaukan rehabilitatie dan 
akan mengakibatkan bahwa produ- 
isen2 bahan2 lainnjapun (selain ka- 
ret) akan menuntut subsidi pula. 

Dapat diterangkan seterusnja, bah 
Wa menurut rentjana, persetudjuan 
Ceylon-RRT tadi pada achir tahun 
ini akan ditindjau kembali, ialah 

'rintah menembak 

  

an bersiap2 untuk mengembali- 
kan kedaulatan nasional, untuk 
memaksa tentara Inggeris keluar 
dari Mesir dan untuk memberi- 
kan kembali kepada rakjat hak2- 
nja”, 

Datanglah perdamaian. Peme 
rintah Mesir mulai berunding dng 
London tentang suatu perdjandii- 
an baru untuk menggantikan 
aliansi 1936. Tentara, bersatu 
dengan takjat, menentang rentia- 
na Bevin-Sekv dan menolak pe- 

atas kaum 
demonstran, jg achirnia memak- 
sa Pemerintah untuk turun kursi”. 

sHubungan2 baru terdiadi an- 
tara para opsir dan anasir2 mili- 
tant didalam partai? - nasional. 
Makin “hari makin jakinlah  gera- 
kan dibawah tanah. bahwa pada 
merekalah bermuara semua perla 
wanan nasional. Perlawanan ini 
tumbuh menentang suatu regime 
jang korup dan bertindak 
wenang2, sehingga  diantuns2 
berdenjut mengingini meletusnja 
revolusi.” 

ca 

Perang dang. Israe'. 
»Sementara itu petiah perang cic- 

k33 

  
Saat jang dramatis dalam sedjarah repolusi Mesir ialah saat diproklamir- 
kannja Republik Mesir, jang dilakukan oleh Nadjib sebagaimana tertera 

mbar ini. pada ga 

ngan Israel. Ini merupakan suatu 
adjaran baik buar kami. Dari situ 

kami menarik peladjaran bagaimana 
suatu aksi bersama terhadap “mpe- 
rialisme, dapat menjalurkan - gera- 
kan nasional kearah lain”. 

»Difront kaum. opsir ' melandjut- 
kan diskusi2 mereka tentang keaia- 
An tanah air jg menjedihkan. Keru- 
rangan2 jg terdapat pada pemerin- 
tahan, ditambah lagi dengan peng- 
chianatan jg mengurbankan: kawan2 
kita diatas medan perang. Tiap2 hu 
ri tambahlah kejakinan bahwa ha- 
rus terdjadi perubahan. Rakjat dan ! 
sentara harus mempunjai suara da- 
lam pemerintahan...... 33 

— Apakah tuan pada waktu 
itu memikirkan kemungkinannja 
Suatu coup @Wetat militer atau 
suatu pemberontakan umum? 
Kami ini opsir, dan tentara 

adalah satu2-nja kekuatan kami. 

PERWIRA MOHIDDIN. 
    

Namun kami ingin melandjutkan 
hubungan 'kami dengan -gerakan 
rakjat. Didalam pamilet2 jang 
kami sebar, selandjutnja bukan 
sadja kami tundjukkan bagaimana   

  

kami, dihina .dan di-indjak2,. te- 
tapi terutama kami tekankan atas 
kelalrman jang dialami rakjat.” 

Maka sewaktu winter tahun 
1951  timbullah “ pertempuran? 

juntuk merebut Terusan Suez. Pe 
merintahan Wafd telah melem- 
parkan perdjandjian Inggris-Me- 
sir dan semua orang jang diresapi 
oleh kejakinan nasional bergegas2 
ke Terusan Suez untuk menggem- 
pur sipendjadiah Inggris. Kaum 
Opsir Bebas segera turut serta 
dalam aksi-ini. Diantara mereka 
ada jang mengambil komando 
memimpin - pasukan? sukarela, 
ada pula ig memimpin serbuan2, 
jang lain lagi memberikan sendja- 
ta dan mesiu kepada jang ber- 
tempur.” 

Apakah itu suatu aksi resmi dari 
opsir2 Mesir? 

Organisasik camananKo- 
lektifxBagi' Bangsa Asia 
Didesak Pembentukannja Oleh Molotov -- Djuga 

Didesakkan Pemilihan Umum Di Korea 
Utara Dan Selatan 

DALAM SIDANG Konperensi Djenewa pada hari Selasa pe- 
s tang menteri LN Sovjer Uni V. Molotov telah membitjarakan masa- 

lah Korea: Molotov mendesak suprja — sebagaimana telah diusul- 
kan oleh menteri LN Korea Utara Nam 11 — diselurah Korea, Uta- 
ra dan Selatan, dilakukan pemilih?n umum, jang diawasi oleh sebuah 
panitya internasional. Sebaliknia, wakil Korea Selatan Pyun Yung 
Tae mendesak dalam sidang tadi, spj hanja di Korea Utara sadja 
dilakukan pemilihan jang bebas dan diawasi oleh PBB. 

Molotov menjatakan dalam pida- 
tonja, bahwa menurut  pandangan- 

nja Konperensi Djenewa tentang 
Korea itu bukanlah kelandjutan da- 
ripada perdebatan PBB tentang s0o- 
al tadi. Diterangkannja bahwa Kon- 
perensi 4 Besar di Berlin beberapa 
bulan j.l. ita menetapkan sifat dari- 
pada konperensi Djenewa, ialah ter 
letak dari perdebatan dalam PBB. 

Dikritiknja delegasi2 negara2 luar 
Blok Sovjet jang mendesak supaja 
keputusan2 PBB tentang Korea itu 
dilaksanakan. Menurut Molotov, pu 
tusan2 - tadi berat-sebelah, Komisi 
PBB. urusan Korea itu beranggota 
7 negara, diantaranja 5 negara ikut 
berperang di Korea. 

  

PARA PESERTA KE ASIAN GA 
MES ke II di Manila selain mempu 
njai pengalaman2 jang berharga dju 
ga harus mengalami apa jang lazim 
nja dinamakap penderitaan diluar ne 
geri. Sehingga diantara mereka me- 

wa pengalaman2 di Manila ini dja- 
ngan diulangi djika nanti pada !ain 
waktu Indonesia mengirimkan rom- 
bongan ke Olympiade. 

“Untuk seluruh perongkosan di Ma 

mangat pemain jang kekurangan duit. 
Ketahuilah bahwa ongkos fjutjian sa 
dja sudah begitu mahal dan ini ha- 
rus ditanggung oleh pemain dari 
uang sakunja. Apakah disuruh men- 
tjutji sendiri? Kesian bagi mereka jg 
hendak berlomba. 

Istimewa mengenai alat2, seperti 
pemotretan, radio, film, Kempe, ha 
nja kirim 1 tukang potret, PEN ha- 
nja 3 cameramen, RRT hanja 3 orang 
Wartawan jang disuruh djuga mela-     nila ini, K.O.I. hanja mendapat 20. 

000 dollar alias 30.000 Pesos. Arti- 
nja uang saku hanja 4 Pesos sehari 
untuk setiap pemain, official, repre- 
sentatives. Dan untuk Manila ini ti- 
dak ada artinja. Habis untuk persen2 

di Hotel2, taxi dap sekedar rokok. 
Malah banjak jang takut keluar, ti- 
dak bisa mengundjungi semua peran   »hasiona?” atau ,,asi?”, dil, dingan, bisa djadi memerosotkan se 

jani taperecordernja, “ Kalau ' tuan2 
(melihat apa jang dibawa oleh Dje- 
pang, oleh Taiwan, Korea. Tuan2 tzn 

|tu akan kagum. Bukan sadja peraia- 
' tan jang lengkap, orang2nja jang ba 
njak, wartawan2nja jang berpuluh2 

| tetapi perongkosan di Manila rupa 
nja djuga didjamin, ternjata semua- 

! nja memakai mobil sewaan tetap. Ka 
lau RRI tidak dibantu oleh movi! 

Peserta Kita Ke Asian Ganres 

»Thele” Karena Kurang Sangu 

Kedutaan Manila, kiranja akan lebih 
tjelaka lagi, Djadi kalau nanti daiany 
hal penjiaran, dokumentasi, publikasi, 
djauh lebih djelek dari pada negara2 
tetangga ini, kiranja bukan salahnja 
'orang2 jang dikirim ke Manila itu. 

Kami kesian melihat orang2 itu sa 
ma. bekerdja. Sama dengan roomu- 
sha. Perkara kurang uang, kiranya 
Djepang, Korea dan mana sadja di 
Asia ini, tentu kurangnja. Tetapi ke 
forum inter-Asia, ini, mereka brani 
menjediakan setjukupnja. Bukankah 
Sport ini benar2 mendjadi alat, men 

djadi bahan, mendjadi duta, guna 
membentuk persaudaraan se-Asia dan 
se-Dunia seumumnja? Satu kali ,,In 
donesia Raya” dimainkan dikala upa 
tjara itu sadja, sudah tjukup berlaba 
ditimbang denga  pengeluarannja. 
Apalagi jang sampai 9 kali seperti 
Djepang (sampai 5 Mei), Kimigajo 
dibunjikannja?! 11 

  'buah organisasi   

Kata Molotov, sebagai akibat 
daripada ,,tindakan tidak sah” jg 
dilakukan oleh Dewan Keaman- 

|an dan Madjlis Umum PBB, ma 
ka PBB mendjadi pihak jang ikut ! 
berperang di Korea. Bendera P. 
B. B. dipakai untuk menutupi 
agresi Amerika. : 

Dalam pandangan dunia, didja 
dikannja PBB mendjadi pihak jg 
berperang (belligerent) tadi, sa- 
ngat merosotkan ' kekuasaannja. 
Oleh sebab itu PBB tidak bisa di 
anggap lagi sebagai badan jang 
tidak berpihak. 

Molotov desak spj diben- 
tuk badan keamanan bagi 

. bangsa2 Asia, 
Metneri luar negeri Sovjet 

Molotov dalam sidang Konperensi 

Djenewa seterusnia mendesak,  su- 
paja dibentuk sebuah organisasi ke- 
amanan kolektif bagi bangsa2 Asia: 
Dikatakannja pula, bahwa - Sovjet 
Uni sudah berusaha membentuk se 
buah. organisasi keamanan kolektif 
Eropa. 

Ditjelanja politik Amerika  Seri- 
kat di Korea chususnja dan di Asia 
pada umumnja. Mengenai  rantja- 
ngan Amerika Serikat untuk mem- 
bentuk sebuah organisasi pertahanan 
Asia Tenggara, Molotov mengatakan 

bahwa rant'angan tadi -ditudjukan 
terhadap rakjat Asia Tenggara, sen- 
diri. 

Dikutuknja ..rentjana2 utk. mem- 

bentuk persekutuan2 militer di Asia 
jang bertentangan satu sama lain 
nija, jang ditudjukan terhadap gera- 
kan2 pembebasan nasional bangsa? 
Asia”. : 

Diachirinja pidato tadi dgn. per- 
njataan, bahwa Sovjet Uny menjo- 

kong sepenuhnja usul2 jang diadju- 
kan oleh menteri LN RRT. Chou 

supaja negara2 Asia membentuk se- 

  

Unik 

ma 
| Sukabumi 

En Lai dalam konperensi Djenewa, | 

Sang major tersenjum. ,,Bukan”, 
katanja agak ragu2. ,,Kami sedang 
bertjuti atau sedang diberikan non- 
aktif, dan kami berangkay ke Teru- 
san sebagai orang partikelir. Dan 
mengenai sendjata2 tarolah kami 
memindjamnja dari arsenal2.” 

»Tetapi”, demikian ia melandjut- 
kan, sementara segala sesuatu ka- 
Mi pakai untuk menjokong kaum 
gerila terhadap. sipendjadjah, kan:i 
sekedjappun tidak lupa, perlunja me 

,hgusir kakitangannja dinegeri kiia 
! sendiri. Kebentjian kami bertam- 
bah2 ketika pada tgl. 26 Djanuari 
1952 Kairo dikurbankan kpd. api...” 

Disini saja. merasa perlu djuga me 
mutuskan Major Mohidin di dalam 
keterangannja. Pemerintahan Nadji» 
telah menjerang semua pedjabat2 du 
lu, dan telah memamerkan semua 
perbuatan korup dan djahat dari 
monarchi. Pengadilan revolusioner 
telah mentjap semua orang jg da- 
pat. dipertanggung-djawabkan thd. 
perbuatan2 itu. 

Hanja kebakaran Kairo belum 
pernah mendjadi terang. Siapakah 

118. memberi isjarat, sehingga pada 
satu waktu jig bersamaan timbul. kz 
bakaran pada 200 tempat, tanpa di 
ambil tindakan2 segera oleh pihak 

| berkuasa. 
Rupa2nja Major  Mohidin djuga 

tidak begitu suka untuk mengetahui 
siapakah jg menerbitkan ,,hari jg 
mendirikan bulu roma” itu. 

»Saja berpendapat”, demikian ka 
tanja, bahwa orang2 jg bertang- 
Sung-djawab - harus “ditjari diantara 
Lan reaksioner dan kaum imperia- 
is 

1 

  
Sebab siapakah jang menarik keuntungan dari perbuatan djahat 

itu? Kaum istanas mereka mem- 
pergunakannja untuk melepaskan semua Menteri Wafd dan untuk memberatkan beban diatas pun- dak rakjat, dan untuk meringan- 
kan tekanan terhadap kaum pen- 
diadjah, jang sedjak tangoal itis 
(26 Djamuari 1952) merasa ber- kurangnja kegiatan kaum gerilja.” 
2 Istilah2 jang dipakainja adalah 
istilah seorang nasionalis, disana 
si dibumbui dengan kata-kata revolusioner. Pers Inggris sering 
mengatakan bahwa ja adalah se. orang pembuntut atau seorang CrYpto-komunis, Benarkah ini? 

#odKomandan»' Mohidin tersenjum | lagi. Dengan tidak ragu? ja men- | djawab: »Masjarakat jang saja Uita2-kan adalah masjarakat de- mokrasi parlementer. Saja jakin pada suatu Pemerintahan rakjat, Oleh rakiat: untuk rakjat. Apakah tuan berpendapat, bahwa “pikiran sematjam itu memperlihatkan Me kiri ?” 
— Satu pertanjaan lagi, Major: Apakah tuan berpendapat Hat parlemen: jang akan datang dapat membahajakan hasil2 revolusi ? Saja kemukakan sebagai tjontoh: bentuk republik Sekarang dan Berusaha agraria. : 
»Pasti tidak. Perubahan aorari adalah salah satu keinginan” rak. jat jang paling djelas dan di Me- Sir tidak mungkin terdapat suatu kekuasaan jang bisa ' memaksa kami untuk kembali setapak me- ngenai ini | 
Tamu2 lain masuk dan turut ser- ta didalam pertjakapan, Dibitjara- kanlah soal2 sehari2. 
Saja minta diri. Sambil mengan- tarkan saja kepintus Major Mohidim bertanja tentang Perantjis, jg ternja ta ia kenal baik dan ketika berdja- bat tangan, ia berkata: »Djangan- lah lupa bahwa sumber tudjuan ki- ta adalah. sedjarah Perantjis”, 
Sekianlah dengan Singkat riwajat Kaum Opsir Bebas, difjeritakan oleh salah satu dari.mereka. Seperti bia- sanja terdjadi sesudah tertjapai suk- .S€S, Maka kelompok ketjil dari ta- hun 1948 kini sudah tumbuh djadi 1500 orang, jaitu kira? Separo dari aa PN Tana Mesir, 

200 Orang dibagi dalam 300: | lompok dari 5 opsir. omaaen ke | lompok2 itu membentuk lagi kum- pulan dari 5 orang, ig memilih pu- la pemimpinnja. 60 Pemimpin ini | memilih pimpinan gerakan, jaitu 12 ! Kn dari Dewan Revolusi, | Cinan Kolonel Djamal Nazir dan tiap2 kagan aan dari Dewan Revolusi dipilih dng pazas militer tulen, Mandat militer ini adalah kekuatan mereka. Mungkin djuga kelemahan me- 

  

  
Redaksi ,,Suara Merdeka” ' di ai memberikan tjatatan aa ahwa pada 12. 29 April 1954 diberitakan, jang pemimpin2 pa- sukan Kayaleri Major Mohidin ditangkap oleh Pemerintah revo- lusioner, karena dituduh mendja lankan aksi untuk meruntuhkan Pemerintah. Pada Waktu itu Mo- hidin berada di Eropa sebagai Map gta am ssi. Kini Major L ukan lagi anggots - wan Revoitalonen” TAN 

    

PERTEMPURAN DIKAMP — NANGKOD,  UNG Pada tgl, 3 Mei djam 16.30 patroli polisi dan pemuda Dja pangtengah, dikebetutan in pung angkod, desa Padabeung ar, Djampangtengah Sukabumi telah terlibat dalam pertempuran dengan -gerombolan TLLI, bersen djata lengkap. Pihak gerombolan melarikan diri sambil meninggal kan Seorang anggautanja' berna 
ad koordinstor TAI, 
Barat An t'jang tertembak 

luka 
Pihak polisi A.P, 11 Sanusi   untuk  mendjamin 

keamanan Asia, (Antara), 

   

ya Ijod 
Mba ditangan dan pemu 

ika ringan dikakinja. 
5: (Antara), 
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—.. SURAT PUDJIAN (laPenting Untuk Pedagang? " ai VE 2.3 | Perdagangan Perusahaan Perindustrian Tuan2, dapat di. Sean 9 Pa : . | kenal oleh chalajak ramai djika, Tuan2 PASANG ADPER- sa : ana 3 z ||. TENSI DI BUKU ALAMAT DAGANG jang BEREDAR Kena Ke EN TN 2 : sni — DI SE URUH INDONESIA DAN DI LUAR NEGERI. | 2 Jang TERBIT pada bulan AGUSTUS 1954. oi 
Bahwa isinya: Peraturan2 Dagang, Perusahaan & Industrie N (0004 dari Pemerintah Indonesia, : 

Ni | . lx Berhubunganlah mulai sekarang pada : DISAMPAIKAN | PENERBIT & — ATT” Pringgading 52 (SDR: KUASA USAHA RUMAH OBAT ||| ADPERTENSI ,41/A San X. Man aa “ TAY AN AOO An Aa aa Sea ae rom awan semena | Se RO ya SA EN GA AN | 
| BEA 2 Ta BNNGSUR. TIAP IKAN MABA RT Sa 5 Naa : 5 Be NA | 

PA sg ne MEDAN GLODOK No.10 2 3 I Ma K .. GOLES Kidneving Tablets —GOLES sistering Tablets 3 2 Ae P | € : 3 8 4 a Uu Kesehatan lebih berguna dari pada kekajaan dan sangat pen ting kepada manusia ! 4 : | DIA K AR TP A - RAYA. 5 sirna isi Gg : J F ena berbadan sehat dan Kang ain mempunjai tjukup ten 223 Hn ga bata Naa isa hidup | bi Sana Pe era 2 Se 3 senang santosa, dan djuga jang boleh mentjapai segala tjita-nja. Ingatla pepataf yangapna IM. | Ns 3 1 Pada hari RABU, tanggal 19 MET 1954 akan diadakan lelang besar | jane aa etinia " Dilwa nda tea Yap Sy ba aa lo ha sehat. Jaitu djika Ingin memper- | 
s — Huntuk umum. - : Sg “ “oleh djiwa jang sehat dan kuat, djangan lupakan GOLES KIDN EYING TABLETS untuk lelaki, | 

2 
: 2.0. HiLelangan dimulai pada djam 9 pagi dan bertempat di: dan untuk wanita GOLES SISTERING TABLETS, buah fikiran tabib2 jang terkenal dalam kala- | Te 5 Bodionsg No. 116 ngan perobatan, buat hilangkan penjakit2 serta menjehatkan dan menguatkan tubuh oleh .Chasiat- 1 ' . 1 21 d 5 C3 R F S Ma 3 “Ilnja jang adjaib, obat2 kuat ini telah terkenal dan tersebar seluruh dunia sebagai obat jang sa- | 

h. : Diak E 2 n $ 11 Tn 2 5 5 Ci ung s oLotIog Semarang | Ingat berguna kepada semua tua dan muda dari segenap deradjat dalem masjarakat. . " jakarta 7 Djuli 1953, | KR Pn 3 2 33 DA SEMATA2. J Tn Di 923 | Adapun jang dilelangkan ialah berupa  Kajudjati-pertukangan, 4 5 - MENANAM | Kajubakar dan arang terletak dipenimbunan? dari Daerah Hutan: | 1 CAP 2 NA SA I PURWODADI, BLORA, KEND AL, PATI dan TJEPU, 1 Jenar £ Dengan ini saja S.Hendromartojo KU AURI, |... Daftar Kapling dapat diperoleh di Kantor2 Daerah Hutan js. | | 'ersonil Pst Markas Besar Angkatan Udara Eu (bersangkutan, : | : : nia Ta TAG PA Tai Si : Ba | Kantor Inspeksi Djawatan Kehutanan Bag. ke I, di Bandung. .mempergur kan Obat Anggur untuk wanita Tjap Ikan Mas Ae Manu 3 MAN, Surabaja. 
dar Rumah Obat TAY AN HOO,Medan Glodok No 10 Djakarta, II , Besar Djawatan Kehutanan » Djakarta. At unt r1 Saja, jang telah lama menderita sakit sbb, P—-— Banana datang b lan tidak tjotjok,rasa sakit kesemuten,nafsu Ng makan kurang,rasa tjape dll, setelah minum Obat Anggur 
untuk wanita Tjap Ikan Mas,telah njata kelihatan pero- bahan kesehatannja,karena Anggur tsb. 

Selain dari pada itu, semoga pemeriksaan dan pembi- 4 kkinan Anggur tsb jang telah njata keehijatanja,dapat di- djaga lebih landjut, agar nilai dan hama anggur Tjap Ikan Mas tetap di atas,dan dige i eh segala Lapisan Masjarakat. aa 
Sekijan. NA 

3 romartojo) 

! : - L Tn sayah sari Papar 8 GO. AGEN : Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang i : ma Se KE orange 2 Hway An Tong — Gg. Warung 3 » 3 3 
ara Eng Tay Ho — Pekodjan 101 » La ma ——N Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 | 33 S.Hendromartojo KU.l/76082 | SSS PRANK FARMASI RATHKAMP Bisa dapat beli : Toko Obat Seluruh Indonesia. 

. 2. . WILA. - 
t 

BEN Naa an mama sea D.Adm.Personil Pst. , | 
MARKAS BESAR ANGK.UDARA R.I, 
GAMBIR BARAT No.8 || BADAN rasa lembek, dingin, ma | x- ANGGUR KOLESUM tjap 51. Roda djaman DJAKARTA RAYA, Hn yaaikat.. TJEPAT! MEMUASKAN! | berputar terus banjak anggur kuat  didjua 1 : Na dan (tin Tn : $ TN orang, akan tetapi hanja AN 
— 2 Ma en gina Untuk LEBARAN kita beri SPECIAL tarip untuk para | SOSk Wakai Tuniibokan « Stata — penilapatan 9 3 ds. Rp 57-— EXTRA KERAS |j lengganan punja KELAMBU, GORDEN, SEPREI dan | terbesar “dalam tahun 1951. ANGGUR KO- 

PEMENANG dari COUP ON P rodeo .DAVOS : | Rp. 60.— RENA PILL. datang SARUNG BANTAL. , LESUM tjap S1 sangat en Lan me: Pergi! bulan fidak beres Rp 58.— Buah 5 t mulihkan kelemahan? kaum laki2. Anggur ini 
Il. HOOFDPRIJS No. 133331 Sepeda bermotor telah didapat Ta Sa As and S0 SUS TERIN da- Hi A. » f dapat membe-i tenaga baru, menguatkan gin- 

2 23 : 2 . ngah : arang. oat bikin segar, kentjang dan mon , e | : bah s t dan menjegarkan 
MH. Prijs ke I No. 106190 Mesin djait kaki 4 latji Cabinet telah didapat Tuan TOHEER tok Rp. 20— EXTRA KERAS W ASS€ETIJ , Na) 2 PN SNN on eale banga nia ban aan Kp. Kresee 12 D Semarang Pakerdjaan pengandar beet jak. T Rp. 75.— SCHOONHEIDSPOE- - - tek berknsea bermuka putjat ”— kurus kering MI. Prijs ke 3 No. 107594sepeda prempuan telah didapat Tuan INDRO UTOMO Perwakil- Pena Ko J0— OBATI) Dj. SETERAN (Duwet) 18 — SEMARANG — Tel. 1035, kurang darah dan sebagainja. — ANGGUR 2. SK Katalis an Sena, 2 Hg ae gi Sea Tn TORIN: lekas tulung sakit bloed- |“ 1 KOLESUM tjap S1 dengan pasti akan me- 
Iv. Yap s3 2 sg kaen Pandjang dari Jocja telah didapat Nj. Pantasri » Kebonlan- ft druk Rp: 20o—  HONORIONI. 

ngembalikan kentang Men apn Ta pa yung arang. laki2 bongsiat Rp.-20— AAM- 
njak dokter2 dimana2 memperkenalkan - | Hadiah2 jang lain pemenang saktjepatnja supaja diterima. BEIEN PILL Rp.'30.— ZALF : : GUR KOLESUM tjap 51 kepada para pasien- 

| Pengambilan hadiah selambat2nja tgl. 10 Djuni 1954. 2 — HM Rp. 10— BEDAK TELOR, Obat : nja' denban Hesikbasi j2 gilanpomillang dome Pemenang luar an sena luar daerah diberi kesempatan buat dikirim Ongkos2 maupun Kan Ra Teen ana . buktikan dengan djelas bahwa anggur ini lain resico ditanggung penerima sendiri. San $ O SP: Ang SIUSe, PTatiS, 24 daripada jang lain. Daftar nomor penarikan disediakan kalo diminta selama masih ada persediaan. || Ind. Kruiden THIO GIOK GIEM . 1 # n ga mn : 
idak lupa menghatur kan banjak terima kasi pada : : Gang Tengah 22 — Semarang. 2 Agen Semarang : 'Bapak2 Polisi, Panitya Pasar Malam dan Pers (atas bantuan dan penjaksian tersebut, Agen Sem. Plampitan 22. @ : A "T Aa bean susu Sea aa Hormat, » Solo: Te 2 B In u n | Toko Hway in ons x Fabrik DA VOS Agt. Kudus: Bitingan lama 74. 

“Gang Warung 3 
- : Agt. Djocja: Petjinan 68. ” 

  
  

  

      

Bantulah Dompet Merapi 
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City Concern Cinemas 
LUX INI MALAM PREMIERE Cu. 17th.) | 5.—7.—9.—BOLDEST OF THE WORLD'S BOLD LOVE STORIES ! 

Ta 2 : s3 Naa eng Ai TA 
KJauing , 

    

       
FONTANNE-LOUIS JOURDAN 

“ JOAN COLLINS- BINNIE BARNES 

- 

H..JOAN 

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

5 Berwarna indah ! : Ia 

  

Pen " - Ta P ai a 

GRAND” MI MAIAM PREMIERE Cu. 17 th.) 
5—-—9.—  POWERFULL! EXCITING NEW SOLDIER STORY! 

BONAR COLLEANO — ARTHUR FRANZ — LEE MAVIN — 
RICHARD KILEY — NICK DENNIS — JAMES GRIFFIN — 

5 DICK MOORE — BARNEY PHILIPS — MARY CASTLE - dim.: 
STANLEY h f «6 KkuEas — SEIGHT IRON MAN 

8 Serdadu di Medan peperangan II dengan 1 kenangan 
Here's what goes on inside G.I. Joe when those bombs and bazookas 

0... 80 off outside ! Menggemparkan ! : 
—. KOTAK!  LUTJU! — MENGGEMPARKAN! 2 
  

ROYAL TINGGAL SEDIKIT MALAM (u. Segala um.) 
5.00-7.00-9.00  A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH dim. 

»BAWANG MERAH TERSIKSAs« 
Sambungan dari ,,BAWANG MERAH — BAWANG PUTIH” 

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

Akan datang: AMIRBAI KARNATAKI — PRAKASH — ANWARI. 
JADUr sm ?  SULING 

Film India baru! — Mengharukan! Mengirikan! Penuh dengan keadjai- 
-ban jang belon pernah disaksikan! 5 

INDRA INI MALAM PREMIERE 
5—T.-— | Film peperangan guerilla terbesar! 

IZING FURY OF GUERILLA WAR.... 

(au. 17th.) 

       

  

     

      
.. taring 

STERLING JOY J. CARROL 

Havoen- Page- Naisn 
wat KENNETH tOBEY - ANTHONY CARUSO - FRANK desOVA 

.. an ALLIEO ARTISTS paduc tida 
» BAN 

     

    
       

Heibat! Seruh! Serem! Menggemparkan! 
    Type Pertj. ,SLMARANG” Idzin No. 1628/N1/Ai/171. 

  

SEKALI MUDA TETAP MUDA 

 Weakness, 

| (moreel) diwaktu mudanja. 

tangan merasa dingin dan semut- 

, kurus. 

'minum obat ini! Ditanggung tak 

Pakailah Obat Kuat Istimewa 

  

1 Re 
LN Ta “8 3 Or & 

S 2 
Fa 

ATT 
Poin 

Pil kuat Isttmewa 
Guat peang rak: laki 

lemah mendjad buat . 

Tanggung 1008 muajarab 

PER DOOS Rp 20 

    
    

  

PIL KUAT istimewa untuk orang 
laki2 jang kurang tenaga. Badan 
lemah. Lemah sjahwat (impoten- | 
tie, 'Sexuele Zwakte) (Sexual 

Lost Manhood, Ner- 

  Harga2 barang Textiel dan Kramerijen toko 

Kami TETAP 'BERLAWANAN! 
BARU TERIMA LAGI : 

  

NYLON KEMBANG MODEL TERBARU — NANSOEK — CREAS RESISTING ”29” PO- LOS ANEKA WARNA & CREAS RESISTING 
BERLOBANG2 UNTUK WANITA DAN LA- 
KI-LAKI — LINNEN DJERMAN KEMBANG 
— KAIN SPREI — KAIN KASUR KEMBANG 
DAMAS — CLOGUE KEMBANG — BEM- 
BERGZIJ KEMBANG— KATOEN KEMBANG 
DENGAN MOTIEF DAN WARNA JANG 
TERBARU ! 

  

TROPICAL ALL WOOL — PANAMA ALL 
WOOL — GABARDINE — IMITASI WOOL   N 

  vousness, “ Build Blood,  Bone- 
Energy). ? 

 Penjakit JIRIAN adalah penja- 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini 
timbul karena rusaknja achlak 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di- 
waktu Tak Waktu kentjing 
merasa sakit, Kepala pusing, Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 

Jemutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah lemah, dan 

Achirnja badan Ta 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT: ”ALLA- 
BOL TONIC” Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran.  Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.LI. ba- 
han2 istimewa tambah darah. 

Orang hamil dilarang keras 

ada bandingannja diseluruh Du- 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 
luruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.-— 
Sole Agent: 

MOHAMMED SADIK JOHRI | 
Keprabon Kulon 15/D. 
# — $9L09 — 

Toko Obat ,,Singapore” dan To- 
ko Obat ,,Shanghai” Pasar Djo- 
har Semarang. , 

INI MALAM PREMIERE 

(u. Segala Umur) 

ROXY 5-7.-—9.— 
arema. 

Perdjalanan dan mendarat diatas 
Rembulan ! 

    
    

  

  

Saksikan keadaan2 jang belon per- 

nah liat diatas Rembulan ! 

Agen? : 
Djl. Tidar 2, — Petjinan 96, 13. 
Be Ma DA Ay hap Khan bea Mio hip 

      
KEUNGGULAN 

STREEP BUATAN LUAR NEGERI — CP. 

nalkan satu demi satu, serta terutama barang2 untuk keper- 

GAI RADJA MURAH KAMI TAK AKAN 

PERLAJANAN MANIS! PERSEDIAAN TEXTIEL 

1 f Ta Aap DAN ACHIRNJA DJANGAN LUPA BAHWA 
« LEBIH MUSTADJAB 

RADJA MURAH 

| DRILL ANEKA WARNA 

luan Tumah-tangga sehari-hari ! 

BERTINDAK ')KEPALANG TANG- 

PALING KOMPLIT ! 

GRATIS - DAG MENANTI KEDATANG- 

TOKO ,HIEN” & CO babak ha : 75 

Dan masih sangat banjak barang2 lainnja untuk kami perke- 

jala III DALAM SOAL HARGA2 BARANG, SEBA- 

i | GUNG! 

HARGA-HARGANJA BUKAN HARGA MAIN-MAIN ! 

AN TUAN2, NJONJA2, dan NONA2 ! 

BODJONG 25 — TILP. 1577 SEMARANG. 

  

Toko PEDAMARAN 909,” 
Teip. 900, Semarang. 

Agen Djokja: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan- 

- Wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94, 

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

Magelang: 

  
Roy Rogers 33 

KINCAID AND pAUBER 
“PANIELS— THEY FIGMT LIKE 

TWO ROOSTERS! TS 

DESTINATION |      | 
| berkelahi seperti dua djago.   | : 

  Ae Is PU dedak sialan: 

  
LI LOOK! SENOR BUNKER KINCAP WiLL BEAT TS PANTES TG 

r Kincaid dan Dauber Daniels — mereka 

— Kincaid akan membanting hantjur si pelukis, Chili. Hip, Trigger. 

   

  

Pusat Pendjual TOKO OBAT SIN BAN SAN 
Djl. Songojudan 14 Telp. 2028 U. Surabaja 

BIRTH-CONTROL 
(MENGATUR KELAHIRAN ) 

  

  

Di India sudah didjalankan dan bagaimana di Indonesia? 
 Batjalah Suara Merdeka Tg. 11 Mei 1954 
“ALMANAK IBU karangan Dr. Ogino/Knaus ada- 

lah satu Methode — Rythmis jang tida membahajakan dan 
tidak menjinggung perasaan2 keagamaan. 

Harga hanja Rp. 7.50 ongkos kirim Rp. 1.50 
Toko Buku ,,LIONG” Purwodinatan 27 — Semarang.       
    anang memaamaa 

R E Xx Ini malam d.m.b. 
AI ——9.-— (17 th) 

Lana Turner — Fernando Lamas 
IR 
        

    

    

    
    

  

   
    

  

  

  

Tati »THE MERRY WIDOW" sa M.G.M.s Saucy NEW Technicolor! 
remiere - 
29. Ini Malam d.m.o. Fa SI Metropole 5.00 .700 9.00 (17 th) ' ( - Robert Ryan —  Rhonda Fleming ag : William Lundigan (Technicolor) Suatu kisah Pa # 

penuh aks $ Jk N E E R N 0” 

# Teu : 5 Segera datang! (Technicolor) 
Mba SA | Chariton Heston — Rhonda Fleming KOR «3 Tn 9 

Peradjurit2 .PONY EXPRESS 
  terdiri dari 

INI MALAM PREMIERE segala ban DJAGALAN 7.—9.— (17 th.) 

  

    

  

     

       

    

   

  

   

sa jg. men A2 34 3 Esther Williams — Joan Evans dapat peng STaRem6 , Viviap Blaine — Barry Sulivan 
saman ara VCO »SKIRTS AHOY” medan per 

tempuran £ 

jg. dahsjat!g 

el 

  

M.G.M's Technicolor 

SEGERA DATANG DLM INI 
MINGGU ! 

Robert Taylor — Elizabeth Taylor 
Joan Fontaine — George Sanders 

st VAN O.E” 
M.G.M's Technicolor 

      mw ALEXANDER SCOURBY 
PRODUCED BY DIRECTEO IN 

Aan goo Ro8ERTD. Waw 
WRITTEM By 

FUNKUN COEN 20. 

        
    

   

| HERE COMES ROGERS! 
BACK ME (IP IN WHAT IT 
TELL HIM, VAUBER, OR 
YOUILL BE SORRY) 

    IT JUST FOUNP OUT THIS POLE- 
CAT'5 CAUSIN' ALL TH! 
TROUBLE BETWEEN OUR 
TELEGRAPH OUTFITS, 

KOGERS/ 

    
        

   

        

" KENA Yi 

— Itu dia, Rogers datang ke- 
sini. Turutlah saja apa jang akan 

saja tjeriterakan kepadanja ka- 
lau tidak engkau akan menjesal 
kelak. : 
— Baik, Blinker. Berilah saja 

kesempatan untuk berdiri. 

    

    
    

  

: Ka — Berhenti, Kincaid. Apa jang 
terdjadi disini? 

— Saja baru sadja menemu orang 
nakal ini jang menjebabkan kesuli- 

tan-kesulitan diantara para pekerdja 
telegrap kita, Rogers,  


