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PADA HARI KEMIS Presi den dengan rombongannja dari | Ambon telah tiba di Namlea di pulau Buru dan Na di ar Barat. Menurut rentjananja, Pre siden pada hari Djum'at ini akan 
tiba di Kupang me pang pesawat terbang Catalina, Kundjungan om residen di Namlea adalah mendapat sambutan jang tt terutama sekali di Geser jang letaknia ter- dekat dengaa Irian Ba ari ka 
iringi oleh penduduk jang menum 
perhiasan. yeah, Presiden 
mana Presiden, Bung Tomo dan 
jang bersendjata bambu runtjing. 

€ e 

  

Sampih Mati 
Terbunuh 

Penari Bali Terkenal Jx 
Dua Tahun Jl Mendapat 
Sukses Besar Di Eropah 

Dan Amerika 

ORANG2 DI LONDON teru- 
tama orang2 jang menaruh per- 
hatian pada kesenian Bali, baru2 
ini telah terkedjut karena mene- 
rima surat dari abat2-njp di 
Bali, salah 2 penari Ba 
jang dalam rombongan kesenian 
Bali turut keliling ke Eropa dan 
Amerika pada achir 1952 dan 
permulaan 1953, bernama I. Sam- 
pih telah meninggal dunia terbu- 
nuh, dan majatnja diketemukan 
disungai Ajungan di Samane (Bali 
Selatan). Dari pada pemeriksaan 

   

jang dilakukan ternjata bahwa | 
tanda2 daripada nia itu, 
I. Sampih meninggal dunia akibat 
pukulan dng. barang keras. 

Bertalian dengan itu didapat 
kabar, bahwa kematian I. Sampih 
penari Bali jang terkenal itu, 
sampai. sekaranr masih merupa- 
kan suatu rahasia jang oleh pihak 

. Dari ka 

Mn 

Pa 

Pantjasila Adalah 
Arkanul Indonesia” 

d en: Orang Islam. Dan Ke- 
: Kerdja Mendjadikan Ma- 

sjarakat Ioi Masjarakat Islam Atau 
Keristen—Tetapi Negara Harus 

Tetap Berdasar Pantjssila 

pajak PA. Presiden di 
pang perahu2 dengan pelbagai 
menudju kelapangan Geser, Ta 
Pzpare dikawal oleh pemuda? 

pal, 

| Baik di Namlea maupun di Gesei, 
pidato Presiden di titik-beratkan 
ada soal persatuan bangsa, keseda- 
ran terhadap Republik Indonesia 
dan kerdja giat untuk kemakmuran 
Tanah air. Presiden di Namlea da- 
lam pidatonja mengatakan, bahwa 
persatuan harus ditjari dalam pro- 
ses sedjarah perdjoangan kemerde- 
kaan dimasa jl. Dikatakannja bhw 
keadaan sulit karena pada ketika 

'itu perhubungan antara satu dgn. 
(lain pulau tidak sempurna,  djuga 
|karena adanja pelbagai aliran. Da- 
lam hubungan untuk- mempersatu- 
kan seluruh bangsa Indonesia, Pre- 
siden. mengemukakan lagi dasar 
Pantjasila jg disebutnja .,Arkanu! 
Indonesia” (Rukun - Indonesia) dan 
dalam mempertahankan negara in' 
'djuga Pantiasila didjadikan dasar. 
Kemudian Presiden membentangkan 
arti Merah Putih dan Pekik Mer- 
deka dgn. menerangkan bahwa se 
luruh. bangsa baik Islam maupun 
Kristen sudah mengakui ini. 

Orang Islam boleh kerdia utk. 
mendjadikan masiarakat ini ma- 
sjarakat Islam dan orang Kristen 
boleh kerdja untuk mendjadikan 
masjarakat ini masjarakat Kris- 
ten. Tetapi negara harus tetap 
bada dasar Pantiasila, jaitu dasar 

  

  

  

— PARADE MILITER 1 

Tiap 1 Mei dilapangan Merah 
'alu dilangsungkan parade mliter 

kemiliteran Russia. 

  

    

MEI DI MOSKOW — 

, Moskow, setjara tradisioneel se- 
besar2-an. Djuga tahun ini para- 

de t2di telah dilangsungkan dengan pameran pelbagai sendjata ba- 
ru Russia. Pada gambar: sebuah defile dari pasukan infanterie Rus- 
'ia, dengan mengadjukan laras senapin ke-depan, sesuai dengan stijl 

 (Sev.-toto). 

  

menjalahi perasaan kesusilaan itu 

Sedjak beberapa hari jg lalu roni- 
bongan pembuat film dari Italia in! 
ig terdiri dari S orang jg sedang 
menginap dihotel Ubud 20 km. da- 
ri ibukota Denpasar, telah berkeli- 
ling didesa-desa dengan membawa 
wanita2 Bali dari Ubud sendiri, dar 
terdapat dibeberapa daerah sunj'   jang telah mendjadikan bangsa 

Indonesia bersatu. Tentang ke- 
makmuran, Presiden mengulangi   polisi masih ditjari sebab-musa- 

babnja. Dari kalangan resmi 
belum diperoleh keterangan.  Te- 
tapi dapat dikabarkan bahwa 
majat Sampih itu diketemukan 
pada 1 Maret jg lalu. Seminggu 
sebelum dia meninggal dunia, dari 
rumahnja pergi kedesa Ubud me- 
ngendarai sepeda-kumbangnia un- 
tuk latihan menari ig ketika itu 
tari-tariannja akan dipergunakan 
menjambut kedatangan Presiden. 
(Sebagaimana diketahui, kundju- 
ngan Presiden dalam bulan Fe- 
bruari jl. itu akan tiba di Der 
Passar pada tg. 26-2-54. - Red) 

Setelah mengadakan latihan dia 
menginap di Ubud, paginja me- 
nemui pegawai desa Ubud untuk 
urusan tanahnja. Dari pegawai 
desa itu dia mendapat pendjela- 
san, bahwa untuk mengurus per- 
karanja dia haris membawa surat 
dari kepala desa Sajan. Begitulah. 
maka Sampih terus pergi ke Sa- 
jan. Tetapi djustru bekel Sajan 
sedang mengadakan rapat, maka 
dia disuruh menunggu. 

Rupanja Sampih tidak sabar 
menunggu dan segera pergi me- 
ninggalkan Sajan dng. mengen- 
darai sepeda kumbangnja itu. 

Begitulah, ketika pertundjukkon 
tarian Bali dilangsungkan di Gianjar 

masjarakat jang adil tidak bisa 

ada usaha dari kita sendiri dan 
sadja, tapi harus ra wanita pedagang didesa jg se” 

wanita2 tadi dipaksakan  menang- 
galkan pakaiannja (badjunja) dan @' 
pangku setjara paksa oleh salah sc- 
orang anggota rombongan itu. Pa 

  untuk itu Presiden mengandjur- 
kan pemuda2 baniak menuntut 
Imu diluar daerahnja kemudian 

Pn ee 

   

          

Selandjutnja dikabarkan bahwa ke 
tika Presiden berpidato di Geser tu 
run hudian deras, tetapi rapat ber- 
ata, ter TA 

Mengenai Irian Barat dalam pidu 
tonia Presiden mengandiurkan agar 
rakjat bersatu padu untuk. merun- 
'ut Irian Barat. Ketjuali Irian Be- 
rat itu terantjam oleh adanja pen- 
djadjahan, sebenarnja kita mempu- 
xiai tanggung djawab moreel terha- 
ap rakias Indonesia di Irian Barat. 
Rakjat Irian Barat minta kita ber- 
djuang untuk mereka. (Snt.). 

  

(tgl. 26 Pebr. '54) Sampih tidak ke- 
lihatan. Dengan “demikian, besar se 
kali dugaan orang, bahwa  Sampik 
telah mati terbunuh sebelum tgl. 
25 Pebruari, dan majatnja baru di 
ketemukan pada I Maret. Sedang- 
kan sepeda kumbangnja hingga wak 
tu ini behem diketemukan. Demiki- 
an pula pada polisi hingga waktu 
ini belum berhasil menemukan sia- 
pa pembunuh 1. Sampih itu. (AFP) 

  
  

  

fFimbul Lagi 

“Hlama terdapat . di »,,Wiener Ku- 

Waktu konperensi di Djenewa dimulai, maka di Hanoi (sebelah Utara 
Indo Chinaj telah diadakan rapat raksasa berhubung dengan pembagian 
daerah2 mendjadi zone dan untuk kemerdekaan sepenuhnja. Beberapa 
peserta rapat tsb. kelihatan disini naik didalam betjak jang dihiasi dengan 

    
SEBAGAI — DIAWABAN 

ATAS komunike resmi Vietminh 
jang menjatakan 
Perantjis dapat dikirimkan ke 
Dien Bien Phu selekas2 
memperoleh keterangan2 menge- 
nai sjarat2 dan fasilitet2 materiil 
guna mengangkut orang2 jang sa- 
ngat parah lukanja dari . Dien 
Bien Phu maka fihak Perantjis 
akan mengirimkan sebuah heli- 
kopter. Selandjutnja fihak Ho 
Chi Minh mengatakan bahwa fi- 

“hak Perantjis harus memberitahu- 
kan tanggal maupun djamnja per 
temuan dengan wakil2 Vietminh 
sehari sebelumnja dan tempat per 
temuan itu adalah Dien Bien Phu, 
dilapangan terbang bagian achir 
jang sebelah Utara. 

Menuru, dugaan kurang 
orang luka2 berat akan “diungsikan 
dengan segera, jaitu termasuk 
orang? ig harus diamputasi, orang2 
ig mempunjai luka2 waduk dan xo- 

    

  

pala jg berat, Dalam pesanannja Ko an jg sangat lajak oleh pasukan2 ' selama 5 sampai 6 hari. 

anekawarna sembojan seperti jg. tertera dalam gambar ini: Independence 
: “or Death: Merdeka atau Mati. 

Vietminh Perlakukan Tawanan-? Dengan Baik 

bahwa wakil2 

untuk 

    
   

lebih 790 

Anti Jahudi 

Di Austria 

SEBUAH surat kabar Inggris 
terkemuka »The Manchester 
Guardian” menulis: Perasaan anti 
Jahudi jang masih ada tersembu- 
nji pada kalangan2 Katholik ter- 
tentu di Austria — demiki 
Manchester Guardian kini 
mendapatkan djalan baru untuk 
memperlihatkan diri. Iklan jang 
aneh sel i dibawah ini belum 

rier”, 

sDiminta: seorang sopir oleh 
sebuah firma Jahudi untuk me- 
ngemudikan sebuah mobil Juxe 
buatan Amerika. 

Sjarat2: surat2 pudjian jg baik. 
biasa berkendaraan djarak djauh, 
berg2dia mentjutji mobil, djuga 
menggosoknja dan  merawatnja, 
djuga mau mendjalankan peker- 
djaan mengantarkan barang2 dan 
bekerdja sebagai tukang kebun. 
Liburan hanja diberikan dimusim 
dingin. Saptu dan Minggu tidak 
prei. Lamaran2 ditudjukan kepa- 
da ,,Kurier” dengan tanda ,,Ling- 
kungan kerdja jang baik.” 

pon2 dan surat2 jg marah2, jg me- 

ngatakan bahwa iklan itu djusta be 
laka. Sesudah diselidiki njata bhw 
alamat kemana surat2 harus di “iu 
djukan, tidak ada. Pegawai2 Ame- 
rika (.Kurier” itu adalah sebuat 
surat kabar untuk tentara Amerika) 
memeriksa orang jg datang mengan 
bil surat2 untuk iklan itu. Ternjat: 

Kemudian penerbit menerima til-| 

ada pula dibuat setjara memak- 
sa kepada wanita2 Bali dibeberapa desa, misalnja dengan mene- 
landjangi dan membuka dengan paksa badju jang sedang dipakai 
oleh wanita2 itu, hingga buah dadanja kelihatan djelas. 

dang pergi kepasar dengan mendjir 
djing  dagangannja, jg masih men 
djadi kebiasaan dengan tiada selen- 
dang menutupi dadanja, dipaksa di: 
hentikan lalu dipotret. Pembuatan 
film jg menjalahi perasaan kesusi- 
laan rakjat itu ternjata dilakukan 
di beberapa tempat sunji didesa 
Njalian, Klungkung. 

Menurut keterangan dari fihak pe 
muda didesa Ubud, usaha2 jg di Ia 
kukan oleh rombongan pembuat 

ngaruhnja pada anak2 sekolah rak- 
jat didesa,- karena pernah  terdjadi 

rid laki/perempuan tidak masuk se 
kolah karena mau difilm dengan ba 
jaran Rp 3,— seorang: Selandjut- 
nja oletr fihak pemuda di Ubud xi- 
ni didesak kepada jg berwadjib utk. 
mengambil tindakan untuk meme- 
riksa (melakukan cencuur) film2 jg 
dibuat oleh rombongan film Italia 
itu, mendjaga djangan sampai ada 
film tjabul dibawa keluar negeri. 

. Djuga diminta perhatian peme- 
rintah untuk mengawasi lebih 
teliti kepada pemilik2 hotel didesa 
desa, dengan memberi  penera- 
ngan2 jang perlu. Demikian pula 
tamu2 jang diurus oleh Djawatan 
Penerangan dalam membuat film 
diawasi oleh suatu komisi, men- 
djaga pula perongkosan2 jang 
berupa upah jang dibajarkan ke- 
pada buruh dan kesemian pada 
chususnja. 
Adapun rombongan pembuat 

film dari Italia ini jang dipimpin 
oleh Graaf Bonzi, pada mulanja 
datang di Bali dengan diantarkan 
oleh Tjuk pegawai Foreign Re- 
lation di Kementerian Luar Ne- 
geri di Djakarta. 

. Perlakuan dari rombongan pem 
buat film Italia ini dimintakan 
pula perhatian pada pemerintah 
daerah dan DPR daerah Bali. 

(Antara) 

De Castries 
"endjahat 
Perang? 

DIDALAM GEDUNG Palais 
des Nations Djenewa, dimana se-   bahwa ia disuruh oleh tjabang lo- 

kal dari ,,Volkspartei” (partai goio- 
ngan Katolik tertentu). I. mengaia- 
kan bahwa ia disuruh oleh kepaia 

memberi 'ahukan hal ini kepada po 
lisi Austria. Ketika diperiksa, Dr. 
Vogler mengaku bahwa ia telah me 
masang: iklan itu, meskipun ia tidak 
mempunjai ,firma Jahudi” dan tr! 
dak. memerlukan 
mengatakan memasang iklan itu 
,untuk membela dunia Kristen”. Ki 

ni Vogler diadukan karena ,.menim 
bulkan perasaan bentji terhadap sua   

mando Tinggi Vietminh menjatakan 
siap-sedianja supaja orang2 jg luka 
bera, diungsikan.- Orang2 luka itu 
akan diangkut kerumah sakit di Hs 
noi dan ditafsirkan bahwa untuk 

| mengangkut .mereka itu kurang ae 
| bih 30 kali angkutan akan di butul 

Ikan, jaitu dengan mempergunakan 

| pesawat? udara ambalans Dakota. 

| Pembesar2 kedokteran2 mengaia- 
kan bahwa pengangkutan itu tergan 
tung Sa keadaan landasan di Dien 
Bien Phu dan pegawai2 kesehatan 

disana. Sementara itu pasukan2 Ho 
'memperbaiki keadaan landasan di 

Dien Bien Phu supaja pesawat2 am- 

bulans Perantjis dapa, mendarat di 

sana. 

Selandjutnja “berita pihak  Viet- 

'minh mengabarkan  pernjataan sc- 

'orang dokter Perantjis sbb: 

.Sedjak saap pertama 
Perantjis menjerah di Dien 

'Phu kami menjaksikan pemelihara- 

pasukanZ 
Bicii | 

tu bangsa lain”. (Antara). 

Tentara Rakjat Vietnam terhadap 
pasukan2 Perantjis pada umumnja 
dan terhadap serdadu2 maupun pe 
gawai2 kesehatan jg luka2 pada 
chususnja”, e 
dokter Perantjis, Gravet, jg ditawan 
di Dien Bien Phu dalam pernjataan 
nja jg dikutip oleh ,,Tass” dari Dja 
watan Penerangan Vietminh. 

Selandjutnja Gravet - mengatakan 
bahwa orang2 dari pasukan2 Tenta 
ra Rakjat Vietminh tidak  melaku- 
kan perbuatan2 kekerasan maupuu 
perbuatan2 paksaan. Kami sarati- 
kan kepada pembesar2  Vietminn, 
kata selandjutnja Dokter Gravet, su 
paja pembesar2 tsb memakai dok- 
ter2 maupu, perawat? Perantjis un 
tuk terus memelihara mereka jg 

| menderita Juka2. Hanja orang2 jg 
| masih hidup di Dien Bien Phu ,da 
pat menjaksikan sendiri keadaani2 
kesehatan jg menguatirkan dan ke- 

adaan2 sematjam ini telah berlaru 

  
Lambnga K 

Kon. Batu onyth Gene # 

Sanikunstan an Weteni
chapnen 

bagian pers dari tjabang itu, Dr. 
Vogler. 

Kemudian orang2 Amerika tsb 

seorang sopir. la ' 

demikian kata seorang 

karang masih berlangsung konpe- 
rensi jang akan menentukan nasib 
»dunia” sedang tersiar suatu de- 
sas-desus jg mengatakan, bahwa 
fihak Vietminh jang kabarnja 
sekarang menawan Panglima Dien 
Bien Phu djenderal de Castries, 
telah merentjanakan untuk  me- 
ngadili de Castries sebagai se- 
orang pendjahat perang. 

Ketika wartawan2 ig berada 
di Djenewa menanjakan soal ini 
kepada delegasi Perantjis menda- 
pat djzwaban, bahwa fihak Pe- 
ranfjis tidak atau belum mempu- 
njai keterangan2 jang lengkap 
mengenai desas-desus tsb. 

(Reuter) 

Setelah Dien Bien Phu djatuh, xa 
ta Gravet selandjutnja, banjak 
orang2 luka2 datang dari segala sek 
tor. Kami hanja dapat menaruh ke- 
pertjajaan kepada bantuan2 jg efex- 
tif dari Tentara  Rakjat Vietnam. 
Orang2 kami jg luka2 diambil dari 
parit2 dan dibawa ke kemah2 jg di 
buat dari kain2 parasut jg dibeber- 
kan atas tiang2 bambu. Hampir se- 
mua orang2 dari Tentara Rakjai 
Vietnam ikut memasang  kemah2 
itu. Dapur, djuru masak dil. di kc- 
rahkan oleh Tentara Rakjat Viei- 
nam. Untuk pertama kali orang2 re 
rantjis jg luka2 dapat makanan js 
panas. Kami menerima djuga alat2 
pengobatan dan pakaian. Dapat di 
tambahkan bahwa bagian “ kedokte- 
ran Tentara Rakjat Vietnam di ga- 
bungkan dengan  kepunjaan kami, 

kata Dokter Gravep itu. 
Kemudian Gravet  mengutjapkan 

harapan2 akan perdamaian dan su- 
paja permusuhan sesegera-s€geranja 

' dihentikan. (Antara). 

ebudajaan Indonewa 
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anta memnganeneg 

  

akan datang ini, sekalipun telah 

|. Pasukan2 mobil sangat sedikit 
sekali. Kedatangan satu atau dua 
divisi pasukan2 Ho pada achir 

Ibulan: Mei akan merupakan soal2 
jang sangat sulit bagi fihak Peran 
tjis untuk dipetjahkan. 

Antara pelabuhan Haiphong 
dan Hanoi terdapat satu djalan | 
raja dan djalan kereta api. Dja- 
Ian2 itu dapat dibela oleh pasu- 
kan2 Perantjis. Djalan2 itu hanja 
terbuka beberapa djam sadja se- 

| hari. 

Kongsi Film Italia Bikin 3 

Film Tjabul Di Bali 
Wanita2 Dipaksa Buka Badjunja Utk 

Digambar—Pemuda2 Perotes 
ROMBONGAN PEMBUAT FILM dari Italia jg sedjak bebe- 

rapa waktu lamanja tinggal di Bali mendjadi tamu pemerintah, 
ternjata telah menimbulkan keketjewaan terhadap rakjat Bali, ter- 
utama para pemudanja, karena usahanja membuat film tjabul, jg : 
sangat menjentuh perasaan Keti muran kita. Pembuatan film jang 

Tekanan2 sekitar Hanoi 
bertambah 

".Pasukan2 Uni Perantjis hari Reou 
melantjarkan serangan2 balasan ter- 

| hadap pasukan? Vietminh jang teial, 
membebaskan sebuah pos jang ter- 
letak kurang dari 7 mil dari Hanci. 
Pos tersebut dibebaskan oleh pasu- 
kan? Ho hari Senen. Komando Ting 
gi Perantjis tidak mau mengumuni- 
kan tentang hasil2 pertempuran2 jg. 
berlangsung disektor Barat dari Dvi- 
ta Sungai Merah, jaitu dari Sontay, 
25 mil disebelah Baratlaut Hanoi, 
'hingga Phuly, 31 mil disebelah Ba- 
ratdaja dari Hanoi. Lebih landju: pe- 

wat? udara Perantjis menemsaki 
sukan2 Ho pada pagi2 hari Rebo 

Gan pasukan2 Ho itu menamban to- 
kanan2 sekitar Hanoi semeudjak 

Dien Bien Phu diselesaikan. 

Pertempuran2 baru di Delta mem 
benarkan dugaan kalangan2 militer, 
bahwa Djenderal Vo Nguyen Giap 
tidak berniat mengurangkan  kegia 
tan2nja setelah Dien Bien Phu dibe 

baskan. Rupanja jang mendjadi sasa 
ran pokok ialah djalan Hanoi-Hai 
pong jang 58 mil pandjangnja. Hari 

Selasa beberapa orang pasukan2 Ho 
dditangkan 5 mil dari Hanoi didekat 

film Italia ini tidak sedikit pula peldialan raja dan kereta api tsb., ke 
tika pasukan2 Perantjis melakukan 
pembersihan2. Ketika pesawat  udu 

bahwa banjak diantara anak2 mua bikinan USA jang dikendalikan 

oleh penerbang Perantjis membom 
Se Sa Tu dan  Tra Lam diwilajah 
Peka .itu, maka 35 orang mening 

gal sedangkan 21 orang ditawan 
oleh: Perantjis. 

Dimana2 pasukan2 Ho 
giat menjerang musuhnja. 

Disektor Barat pasukan? Ho Chi 
Minh mentjoba membebaskan bebe- 
rapa pos dengan banjak hasil, demi- 
kian Komando Tinggi Perantjis me- 
ngatakan. Pasukan Ho mengadakan 
serangan2 didaerah Hue Hue dan 
Tourane kurang lebih 350 mil sebe- 
lah Tenggara Hanoi. Penerbang2 pe- 
rantjis mendjatuhkan bom?2 atas tem- 
pat2 pemusatan dan tempat2 perbe- 
kalan didaerah antara uang Tri 
dan Tourane. Di Indotjina Tengah 

jaitu di plateau Kontum pasukan? 
udara Perantjis mendjatuhkan bom2- 
nja. Demikian pula di Bong Song 
angkatan udara Perantjis membom 
setelah ada pertempuran2 didekat 

Cheo Reo dan Phy Yen. Pasukan2 
Ho membebaskan menara pendjaga 
didaerah Phan Rang. 

te 

| 
Sementara itu dikabarkan, para 

wakil Perantjis ditunggu kedatangan- 
nja disudut utara sekali dari Japa- 
ngan udara Dien Bien Phu dalam 
48 djam jang akan datang guna me- 
ngatur pengungsian orang2 luka2 di 
Dien Bien Phu. 

Djenderal Pierre. Bodot, wakil 
Panglimabesar Navarre, menjatakan 
kepada para wartawan bahwa keada- 
an didelta Sungai Merah. adalah 
genting tetapi tidak tanpa harapan”. 
Delta itu adalah daerah jang terpa- 
'dat penduduknja dan terkaja perta- 
niannja. (Antara). 

»Dus'a Besar” 
Kotelawala Sangkal Ke- 
ras Berita Bhw A.S,. Mau 
Pikat Ceylon Utk Lepas- 
kan Persetudjuan Dgn 

RRT 
PERDANA MENTERI Ceylon 

“ir John Kotelawala hari Rabu 
telah membantih mentah2 sebuah 
berita, jang mengatikan bahwa 
Amerika Serikat menawarkan ban 
tuan keuangan kepada Ceylon, de. | 
ngan maksud supaja Ceylon mau 
membatalkan persetudjuan dagang 
nja dengan RRT. Seperti diketa- 
hui, antara RRT dan Ceylon ber- 
kiku sebuah persetudjuan selama 
3 tahun, dalam mana Ceylon me- 
#girmkan karet ke RRT, dan 
RRT kirim beras ke Ceylon. ... 
...Kotelawala mentjap berita tsb. 
diatas todi ,,dusta besar?” Baik per- 
setudjuan dengan RRT tadi mau- 
nun setiap tawaran bantuan dari 
A.S., akan dipertimbargkan setja- 
ra terp'sah satu sama lainnja, ka- 
ta PM. Ceylon (Antara). 

TAI PARTAI RAKJAT 
NASIONAL 

Dewan Partai Partai Rakjat” Na- 
sional akan mengadakan rapat pleno 
di Djakarta, dikund'iungi oleh ke 
tua Dewan Daerah seluruh Indone 
sia, Atjaranja jang terpenting ialah 
membitjarakan soal. pemilihan 
umum. selain hal2 jang mengenai 
konsolidasi partai tsb. kedalam. Ra- 
pat pleno DP-PRN itu akan dikun   diungi oleh Ik. 60 orang utusan, 
Demikian diumumkan oleh  DP- 
PRN. 

    
- TAHUN KE IX No. 76. 

hong Bertambah — 

diberkan djaminan2 resmi setelah 
jatuh benteng Dien B.en Pku bahwa Delta tersebut tidak segera ter- 
“Rtjam bahaia. Menurut kalangan2 m'lter Perantfs djumlahnja pa- 
Sukan2 Ho di Delta Merah adalah kurang lebih 100-000 orang ter- 
masuk 40 batalion jang sangat djempol. Fihak Perantjis disima hanja | 
mempunjai kl. 60.000 orang jang sebagian terdiri dari pasukan2 pen- 
Ojaga Vietnam dan orang2 misien. 

Hazairiv Tidak 

Ditarik Kembali 

DIKALANGAN P.I.R. bela- 
kangan ini sedang timbul persoa- 
lan kedudukan prof. Hazairin 
sebagai Menteri Dalam Negeri. 
Pada mulanja diberitakan bahwa 
prof. Hazairin akan ditarik kedu- 
dukannja sebagai Menteri Dalam 
Negeri dan diganti dengan lain 
orang. 

Berhubung dengan itu, atas 
pertanjaan ,,Antara”, wakil ketua 
fraksi P. IL R. dalam Parlemen 
Djoko Prawiro memberi pendje- 
lasan bahwa statement jang di- 
keluarkan oleh P.LR. pokoknja 
hanja men'ebutkan kemungkinan 
penggantian Hazairin sebagai 
Menteri Dalam Negeri itu belum 
pernah diadi pembitjaraan dalam 
Dewan Pimpinan P.LR. Meski- 
pun demikian, Djokoprawiro te- 
rangkan berdasar atas sistim 
demokrasi, maka seseorang Men- 
teri itu hakekatnja hanjalah se- 
orang mandataris dari partai jang 
diwakilinja dim. sesuatu kabinet. 

Maka dipandang dari sudut ini 
menurut Djokoprawiro adalah suatu 
hal jg tidak terlalu mengherankan 
andaikata PIR menarik salah se 
orang Menterinia dari kabinet, mi 
salnia Menteri Dalam Negeri proi. 

Hazairin. Didjelaskan, meskipun ta 
dinja ada beberapa hal ig menimoul 
kan kurang kepuasan PIR terhadap 
Menteri Dalam Negeri (tidak di dis 

laskan beleidnja ig mana, red.) 
namun soalnja kini sudah diselesei- 
kan antara Dewan Pimpinan PIR 
dengan Dewan Menteri serta Men- 
teri Dalam Negeri sehingga dengan 
besitu. ha!2 jg kurang memuaskan 
PIR tsb tidak akan terulang lagi 
dibelakang - hari. Maka oleh PIR 
tidak dikandung -maksud untuk me 
nariks kembali Menteri Dalan Nc- 
geri prof. Hazairin. Demikian Djc- 
ko Prawiro. (Antara). 

» 

Presidium Soviet Tertinggi Repu- 
blik Sovjet Azerbaidian Rabu j'. te- 

lah mengangkat Akima Suitanova, 
seorang wanita, sebagai wakil per- 
Tag mente€ri republik bagian Sovjet 
tadi. 

(Delta Merah Genting 
Tekanan Atas Haipk | e 
Peradjurit2 Ho Chi Minh Berdjumlah, 

(100.000 Dibar d, ng 60.000 Dari Perantjis 

KALANGAN MILITER di Hanoi sangat kuatir tentang per- 
kembang.in2 di Delta Sungai Merah dalam beberapa minggu jang 

  

Pa ah 

  

Penjelenggara: 
Alamat : 

| Penerbit: 

Tilpon : 

N. V. Suara Merdeka”, 
Hetami. 
Purwodinatan Utara No. 11 A. 
Redaksi 1228, Rumah 1798 Smg. 
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Anti-Pesawat 
Udara, Russia 

-   
Djuga barisan meriam penangkis pesawat udara ikut serta da- 

lam parade 1 Mei di Moskow. (Sov.-foto). 

  

A.S. Sanggup Adakan 

Indo-China Intervensi | 
Asalkan Diminta Oleh: Bao Dai—Laos 

Dan K 
PRESIDEN EISENHOWER 

ambodja 
sudah siap untuk mengadjukan 

permintaan, supaja Kongres menjetudjui dilakukannja tjampur ta- 
ugan Amerika Serikat melawan pasukan2 Ho Chi Minh, apabila ke- 
tiga negara anggota Uni Perantj:s 
K mbodja dan Laos) memintanja. 

di Indo China (Vietnam Bao Dai, 
Demikianlah kata sumber? Ame- 

rika Ser'kat jang patut dipertjaia pada hari Rabu di Washington, me- 
nurut wartawan AFP Pierre Dure!. Diterangkan bahwa pemimpin2 
Kongres A-S. menjat:kan bahwa mereka akan menjokong perminta- 
an tadi, kalau E'senhower mengadjukannja sesudah ada permintaan 
dari 3 negara tsb. tadi. 

  

Kedu'aan Ki- 
ta Di Moskow 
Sudah Memperlihatkan 

Manfaatnja 

DARI KALANGAN Kemente- 
ran Luar Negeri didapat kabar, 
bahwa pembukaan kedutaan besar 
di Moskow telah mendapat sam- 
butim jang baik dari pihak Sovjet 
Uni. Setelah Indonesia mempu- 
nja' perwakilan diplomatiknja sen- 
diri di Moskow, maka ternjata 
bhw Indonesia dapat memperoleh 
keterangin dan bahan2 jang dapat 
berguna dari tangan kesatu de- 
ngan tidak melalui lagi szhtan 
negara2 Barat. Mencena! pembu- 
kaan perwakilan diplomatik Sov- | 
jet Umi di Djakarta, kalangan Ke-'! 
menter'an Luar Negeri tersebut 
menjatakan, bahwa itu mzsih da- 
lam pertimbangan pemerintah Sov- 
let Uni (Antara). 

  

punjai - Djawatan 

Sesudah tgk 1 Djuli semua 
kantor ini akan dilebur mendjadi 
dua direktorat jalah satu Direk- 
torat Hubungan dan Pengawasan 
Perburuhan dan Pengawasan Ke- 
selamatan Kerdja dan Direktorat 
Tenaga Kerdja. 

: Tugasnja, 
Direktorat pertama menjeleng- 

garakan koordinasi dan pengawa- 
san pekerdjaan dari  djawatan2 
lain dibawah lingkungan kekua- 
Saan, menjiapkan bahan guna 
menjiapkan peraturan upah dan 
prestasi kerdja dan memberi tun- 
tutan mengenai hal2 tsb. dan 
menjelesaikan perselisihan perbu- 
ruhan dipusat. 

edang direktorat lainnja mem- 
punjai tugas antara Jain menje- 
lenggarakan koordinasi dan  pe- 
ngawasan pekerdjaan dari djawa 
tan2 dan organisasi2 lain dibawah 

"lingkungan kekuasaannja,  meru 
muskan dan memberi bentuk2 jg 

  
Reorganisasi Kemente- 

.rian Perburuhan 
: »ANTARA” MENDAPAT KABAR, bahwa mulai tg. 1 Djuli 
jang akan datang ini oleh Kementerian Perburuhan akan dilakukan 
reorganisasi dan didjalankan undang2 tentang perdjandjian per- 
buruhan antara serikat buruh dan madjikan. 
kementerian tsb. dilakukan seba gai 
Penjuluh Perburuhan diprovinsi langsung merupakan perwakilan 
'dari Kementerian Perburuhan dan disamping itu kementerian niem 

Penempatan Tenaga, 
Perburuhan dan Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja. 

Adapun reorganisasi 
berikut: Sekarang Kantor 

Djawatan Pengawasan 

Geredja Boikot 
Pertandingan 

Ketjantikan 

  

USKUP Atena (Junani) mem- 
peringatkan pedjabat2 geredja, 
bahwa geredja Junani Ortodoks 
menentang pertandingan2 ketjan- 
tikan. Siapa2 jang turut serta da- 
lam pertandingan sematjam itu 
harus dikeluarkan dari  geredja 
dan tidak akan mendapatkan sa- 
kramen2. 

Ia memberi nasehat kepada 
kaum rahib untuk mengundjungi 
rumah2 wanita jang mungkin 
akan turut serta dalam .pertandi- 
ngan2 ketjantikan serta memberi- 
kan pengertian jg dalam kepada 
mereka dan orang2. tua bahwa njata pada politik Pemerintah 

RAPAT PLENO DEWAN PAR- 

mengenai tenaga kerdja. 

Undang2 perdiandiian 
perburuhan jang akan 
berdjalan. 

Achirnja diberitakan, bahwa 
-rentjana Undang2 Perdjandjian 
“Perburuhan antara serikat buruh 
dan madjikan jg telah disjahkan 
oleh Parlemen dan akan ditanda 

.tangani oleh Presiden, serta akan 
| berlaku mulai tgl. 1 Djuli 1954 
memuat peraturan antara lain 

| sebagai berikut: 
Pedjandjian-perburuhan — harus 

dibuat surat resmi atau surat jg 
ditanda-tangani oleh kedua belah 
pihak, 

Sesuatu serikat buruh atau per- 
kumpulan madjikan jang , menje- 
lenggarakan — perdjandjian-perbu- 
ruhan, wadjib mengusahakan agar 
anggota2-nja memenuhi aturan2 
jang berlaku untuk mereka. 

' Menteri Perburuhan, setelah men 
dengar lebih dulu pertimbangan pi 

hak2 jg bersangkutan, dapat mene 
tapkan supaja seorang madjikan ig 
terikat oleh sesuatu  perdjandjian- 
perburuhan memenuhi sebagian atau 

semua aturan2nja, djuga bilamana 
dia menjelenggarakan perdjandjian- 

kerdja. dengan seorang buruh ig ti- 
dak terikat perdjandjian perburuhan 
itu, 

Madjikan jg menjelenggarakan per   
. 

  pertandingan sematjam itu ada- 
Jah bertentangan dengan martabat 
manusia dan tradisi Junani, dan 
achirnja akan mengakibatkan ke- 
runtuhan susila. 

Baik peserta maupun orang ftua- 

nia akan dikeluarkan dari geredja 
djika tidak mau menuruti nasehat. 

Sinode Sutji Geredja Junani Ortc- 

doks tahun jg lalu dengan fjuma2 
telah memadiukan permintaan kepa 

da pemerintah untuk menghentikan 
nja. Beberapa pertandingan mendja 
di katjau ketika golongan2 agama 
mempergunakan  pengeras2 suara 

dan mengganggu djalannja pertandi 
ngan itu. 

Keputusan baru dari geredja utk. 
tidak memberikan sakramen kepada 
peserta dan orang tuanja » mungkin 

berarti berachirnja pertandingan ke 
tjantikan di Junani. (Antara). 

  

djandjian perburuhan, dapat minta 
kerugian kepada serikat buruh atau 
buruh, jg sengadja berbuat berteri- 

tangan dengan kewadjrbannja. 
Demikian djuga serikat buruh jg 

menjelenggarakan perdjandjian per- 
buruhan, dapat minta kerugian pa- 
da pihak lain, djika pihak ini tinda 

kannja bertentangan - dengan per- 
djandjian-perburuhan. (Antara). 

Sementara itu telah timbul pera- 
saan heran dikalangan Amerika, bah 
wa kata2 menteri LN A.S. Dulles 
ketika hari Selasa j.L itu (Asia 
Tenggara bisa dipertahankan  ranpa 
Indotjina”) oleh bangsa Pernatjis te- 
lah ditafsirkan sebagai suatu petun- 

diuk bahwa pemerintah Amerika Se- 
rikat bermaksud melepaskan Indo- 
tjina. 

Kalangan tadi mengemukakan ban 
wa Dulles telah menandaskan, bah- 
wa menurut perasaannja, ,,apabila 
ketiga negara anggota Uni Perantjis 
di Indotjina masuk dalam pakt ke- 
amanan kolektif Asia Tenggara, ma- 
ka sudah sepatutnjalah kalau dipa- 
kai kekerasan untuk. menahap ma- 
tjam serangan2 seperti jang terdiadi 
di Indotjina sekarang? can 

Tidak usah tunggu sam- 
| pai Djenewa gagal? 
|. Dengan kata2 lain, Amerika Seri- 
| kat akan sanggup bertjampur-tangan 

di Indotjina dengan sjarat2 tsb. di- 
i bawah ini: 

1. Kalau Konperensi Djenewa ber- 

achir dengan kegagalan seperti jang 
disangka oleh Washington, atau 
mungkin tak usah menunggu 
pai gagal, asal sadja sudah ,,ijukup 

bukti bahwa kaum Komunis berusa- 
ha mematjetkan perundingan”. 

2. Kalau Pakt Pertahanan Asia 
Tenggara jang diusulkan oleh Duiles 
itu sudah terbentuk, dalam mana 
termasuk negara2 ANZUS (Ameri- 
ka Serikat, Australi, New Zealand), 
Perantjis, Filipina, 3 negara anggota 
Uni Perantjis di Indotjina. 

3. Kalau 3 negara Indontjina de- 
ngan resmi minta bantuan dari A.S. 
Sumber2 jang patut dipertjaja, tapi 
tidak resmi, mengatakan bahwa pe- 
merintah Amerika merasa bisa meng 
harapkan sokongan dari Muang Thai 
dan Filipina, dan barangkali dari 

A.S. bertjampur tangan di Indotjina. 

Tidak tunggu sampai Ing- 
geris setudju pula? 

Sumber2 Amerika Serikat menga 
takan, bahwa pemerintah A.S. ber 
pendapat, bahwa Inggris akan mele 
paskan sikapnja jang berhati-hati 
tu apa bila Amerika bertjampur ta 
agan di Indotjina atas permintaan 3 
negara anggota Uni Perantjis di In 
lotjina. Mereka katakan, bahwa pe 
merintah Amerika Serikat ,,bagaima 
napun djuga sanggup bertjampur ta 
ngan, djuga tanpa persetudjuan res 
mi dari Inggris”. Kalangan Ameri 
ka bertanjakan diri bagaimana kira 
nja reaksi RRT apabila Amerika da 
am keadaan sematiam ini bertjam 
pur tangan. 
Demikianlah tulis wartawan AFP 

Pierre Durel. (Antara). j 

Tawanan Pe- 
rang A.S.Di 

Korea 
Tidak Benar Dibawa 

Ke Rusia 

RADIO MOSKOW hari Rebo 
menjiarkan bahwa pemerintah 
Sovjet telah mengirimkan nota 
balasan kepada pemerintah Ame- 
rika Serikat jang ' menerangkan 
tentang sangkwlan Sovjet bahwa 
tawanan2 perang Amerika di 
Korea telah dikirimkan ke Sovjet 
Uni. Nota Soviet ita adalah se- 
bagai diawaban dari nota Ameri- 
kj ttg. 5 Mei jbl. jg memprotes 
bahwa para tawanan perang Ame 
rika di Korea telah dikirimkan 
ke Sovjet Uni, Selandjutnja 
siaran radio Moskow tadi menga- 
takan bahwa nota djawaban Sov- 
jet itu telah dikawatkan ke ke- 
menterian Juar-.negeri Amerika 
pada hari Rebo. (Antara) 

Bagian barat semenandjung Juna- 
ni Peloponnesos Rabu ji telah di- 
gontjangkan gempa bumi lagi, hing- 
ga seorang tewas dan 24 orang lagi 
dapat luka2. 163 gedung  hantjur 
atau rusak,     

sSam- . 

Australi dan New Zealand, apabila 
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ati, rasa nama baik N 
$ ka me mam surat2 kabar- jang 

ewan Ke n Persatuan Wartawan 
Indonesia serta Ketua Pari :Code Dan Bthiek Journalistiek. Langkah 
tadi diambil oleh nj. S'dik, setelah surat2 jang berurusan dengan 
berita tadi, tidak, sedia mena wb ” ra 

        

   

Nj. Si 
dirusak oleh Bibnaki 
memuat berita tadi k       

    

    
    
   

    

   
   

    

   
   

    

        

    
    

  

   
   

  

   
   
    
    
   

    

  

Angan Pentaaan, dari pihak 

  

aa Ti aa . Dengan tid 
terie dari berita jang diperte 
Sidik jai i pegas menda oat P ak. AN Nat soal 

soal jang tersendiri, dan malahan 
ng dianggap keliru jang sekarang me 
k.akan berulang kepada orang ian 

aa akan diambil langkah reaktief jang 
bar sifat “korekuai! 1 udah ,.red lijk” 1 memang seharusnja, 
en en aa — — Ijuma intas n a .lagi disini, bahwa tja- 
ra korektip jang biasanja dilakuk: “oleh sesuatu pihak terhadap sesuatu 
berita atau karangan . salah, hingga kini belum sebagaima- 
na mustinja. “Masih terlalu isisteem ,,pukul keras”. Kalau 
wartawan, menurut pe fihak — jang umumnja setjara 
subjektip sekali — di beritakan sesuatu: biasanja jang 
dialami oleh bangun Rb a sekarang ini ialah tindakan 
repressif n tadi. Antjaman: wariawan dikepruk: 
kantor redaksi dirusak: | Jain! vandalisme jang tidak pantas terdjadi 
di negara hukum, masih suatu kebiasaan untuk mengoreksi 
kesalahan sesuatu vi 

ME pen Warlaw 
punjai kelebihan sedikik 

    

   

Mitusia biasa sadja. Ta mungkin mem- 
| dalam ketadjaman hidungnja utk. 

nja ja adalah Manusia biasa sa- 
kekurangan jang umumnja- terdapat 

a melakukan kekeliruan: mungkin ia 
an oleh sumber beritanja. Jang kesc. 

-kurang teliti serta kurang kebenaran dalam 
uatu. Hal . ntaslah dimintakan pengertian 

alajak. Namun 'ikian, bukanlah maksud kita 
untuk memintakan maaf 'hadap segala kesalahan jang dilakukan oleh 
para wartawan. Dalam srdjaan wartawan jang demikian luasnja itu 
ada batas2 tertentu untuk kesalahan? | jang boleh ia lakukan. Ada, mc- 
nurut istilah dunia wartawan: awan: ,,margin for errors” atau batas2 jang di- 
akui untuk membikin keliruan. Tetapi 'kalau terlalu sering? ia meng- 
adakan kesalahan, haruslah edia menanggung kekeliruannja ini, be 
tapapun berat konsekwensi-nja jang mungkin berupa denda berat, hu- 
kuman kurungan. pendjara dsb. Atau, demi kehormatan sang wartawan 
sendiri, kalaa ter.alu sering ia melakukan kekeliruan, baiklah ia meng- 
undurkan diri dari pekerdjaan wartawan dan pilih pekerdjaan lain. Mung- 
kin ia akan dapat sukses lebih besar dalam lapangan pekerdjaan lain: 
sebagai tukang gosok sepa misalnja atau pendjual martabak............ 

me Sal mn Meaa Dalam t kehidupan masjarakat kita, terdapat pel- 
bagai matjam djalan untuk mengoreksi kesalahan sesuatu wartawan. Di 
antaranja jang paling lazim, ialah meminta dengan tjara baik-baik kepada 
wartawan untuk membenarkan serta mengadakan rektifikasi mengenai 
sesuatu berita jang salah. Atau bila mengenai sesuatu pendapat, dapatlah 
dikirimkan kepada redaksi suatu tegenstuk. Bila wartawan atau redaksi 
tadi bonafide-dan mau bersikap sportief (jang sebenarnja sudah mendjad: 

keharusan dalam kalangan kewartawanan) tentulah rektifikasi tadi pasti 
akan diberikan. Tetapi ada kalanja, karena alasan? jang kuat dari fihak 
wartawan, rektifi kasi tidak diberikan. Timbul sekarang suatu konflik. 
Dalam hal ini, baikiah djalan hukum ditempuh. Pihak kepolisian dapat 
diminta bantuapnja untuk menghukum wartawan atau memaksanya 
memberikan rektifikasi sila dalam penjelidikan selandjutnja, ternyata 
wartawan-lah jang salah. . 
— EA AAA djalan lain jang lebih ,.up to date” dan lebih ber- 

sifat resmi dalan dunia kewartawanan, dapat djuga ditempuh dengan 
mengadakan: pengaduan kepada Dewan Kehormatan Wartawan. Dewan 
ini jang bagi seorang wartawan-professional merupakan Dewan jang ter- 
tinggi, dapat mengambil keputusan — bukannja sadja keputusan jang 
didasarkan atas pertimbangan benar.atdu salah, tetapi djuga atas pertim- 
bangan kehormatar — jang mengikat dan menentukan ,,mati hidupnya” 
se-seorang wartawan dalam arti kata: hilang atau tidaknja kehormatan 
se-seorang wartawan sebagai se-orang pengabdi dan penjiar berita. Sebab 
sekali Dewar'.isb. memutuskan hilangnja kehormatan se-seorang Waria- 
wan, ini berarii bahwa wartawan tadi tidaklah akan mungkin lagi oe- 
kerdjakembali-sebagai seorang. wartawan. Tak ada suatupun harian atau 
kantor-berita“jaug mau mengerdjakannja.. Wartawan jang demikian telah 

dihukum" ,buang” dari dunia kewartawanan. Disamping hukuman polisio- 
neel biasa jang masih harus ia djalani, maka kiranja bagi seorang jang 
benar berdarah-d.ging wartawan, tidaklah ada hukuman seberat hukuri: 
»buang” jang diberikan oleh Dewan tsb. 

Demikianlah maka tindakan jang ditempuh oleh nj. vi- 

dik Kertapati denzan pengaduan kepada Dewan Kehormatan itu vagi 

kita sekalian wartawan, adalah suatu peristiwa jang tentu disambut de- 

ngan gembira." Bukannja sadja. ia merupakan suatu djalan benar jang 

harus ditempuhy tetapi ia-pun merupakan teladan jang baik sekali. guna 
memberi doronsun kearah- kesempurnsan tjara hidup demokrasi kita. 

dja dengan segala | 1 
pada Manusia. Diadinja, . 
chilaf, mungkin djugasia 
muanja akan mengaki 
tjaranja meraberitakan s 
dan perhatian dari cha 

  

    

  

     

| Demokrasi mendjamin kemerdekaan berb itjara, berfikir serta kemerdexa- 
an pers. Tetapi kemerdekaan ini tidaklah boleh digunakan semau- maunja 
dengan tanpa tanggung djawab. Dan siapa jang merasa dirugikan karena 

salah-digunakannja kemerdekaan tadi, seharusnja mengambil tindakan 

melalui saluran2: semestinja sebagaimana sudah mendjadi kebiasaan da- 

Jam negara hukum jang benar. 
Dan bukannja dengan djalah ngumpulkan 

terus main krojok dan kepruk ! ! a 

  

  

  

“Rumah: dak? 

    

“Sakaibuslah 

Pasar Malam 
Gedung Nasional Sragen & 
- Di Lapangan Sumonagaran Sragen 

l 25-Y s/d 8- VI - 1954. 

Dengan isi2-nja jang ditanggung memuaskan. 

Wajang Orang: Sri Budaj 
Tua pr Neko” Panda wo On “ai : 

Rejog Ponorogo asli d.LI. 

Banjak permainan? tersedia. 
- Sa # PANITIA PASAR - MALAM 

ana K3 'GEDUNG NASIONAL SRAGEN. . 

  

  
  

  

N V Standard. Vacuum Petroleum 
— Maatschappij 

. membutuhkan: 

: Tenaga2. untuk pekerdjaan 
— Sekretariat » 

—0 (Laki atau Wanita) 

Sjarat: 1. Umur tidak melebihi 35. tahun. 

2: Harus beridjazah S.M.P. atau S.M.A. dan Tulis 
Tjepat bahasa In ggeris. 

3, Lantjar berbahasa Indonesia, Inggeris dan tjukup 
mengetahui bahasa Belanda. 

4. Sanggup mengetik surat2 dalam bahasa Inggeris, 

Indonesi .dan Belanda. | 

pelamar haras Seusai ukan, permohonan setjara tertulis di- 
bawah ne 5-1250 kepada: 

— v. PAMA D. 
Kera itna Employment, Office | 

  

    
  

   
: : DIDJUAL Rp. 2300,— 
3 FIELD CAMERA (Baru) 

NT72 € banda 16X 21 cm 
R.V. ta - Made in Japan. 

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2220. IDii. Slamet Rijadi 60 — Solo. 
Memeriksa wanita hamil : 
Menolong wanita 
Pra 
Djam bitjara : : 1     

Aa ma aga Ban IN NI SS 

(Batjalah 
Ta 030 Si 

diam “Kata 30 sori | 
RS. Elisabeth.10.20—11-30 . | 

   

  

Pa TI LL IL LA 

..bolo” dar 

Dah tiba di Semarang bersama, dengan Ke 

Kabar Kota 

Hasam din & 
2 Universitet Jg Akan Dibuka Tak 

Jini—Dj juga 3 Perguruan Tinggi Pendi- 
dika Akan Dibuka—Keterangan 

Menteri Yamin 
Ya te MENTERI .P.P & K. Moh min, pd Kemis Penalilkan Nan 

kat Pusat dan Kepala Diwt. Kebudajaan Pusat. Atas . pertanjaan 
wartawan kita Menteri menerangkan, bahwa beliau akan menin- 
djau objek2 kebudajaan di Djawa Tengah, dan pada Kemis malam 
menghadliri Konperensi Kesenian Taman “Siswa di Djokja. Atas 
pertanjaan mengenai kuliah Presiden di Makasar baru2 ini tentang 
akan didirikannja Universitet Hasanuddin di Makasar, Menteri me 
nerangkan bahwa djandii Presiden tadi akan ditebus oleh Menteri. 
Artinja Menteri akan melaksanakan pendirian Universitet tadi pada 
aChir tahun ini djuga. Dalam pada itu di Djawa Timur djuga akan 
dibuka Universitet Airlangga pada nanti tgl. " Panama 1954 

  

    

  

Kemis tgl. 3 Djuni 1954, 

(pada hari Rebo dan Kemis 

bertepatan: Angan: Hari Pawanan 

  

Polisi Sampai Hari ini 
Belum Terima Laporan 

PADA hari2 jang achir ini dida- 
lam kota Semarang telah tersiar be- 
rita setjara luas mengenai — adanja 
pentjulikan anak2, hingga sedikit ba- 
njak menimbulkan kegelisahan di- 
antara kalangan masjarakat,  teruta- 
ma pada orang2 tua jang anaknjo 
bersekolah. Dari kalangan “Kepoksi- 
an di Semarang wartawan kita telah 

mentjoba meminta keterangan2 se- 
perlunja, tetapi sebegitu djauh . di- 
njatakan, - bahwa “soal pentjulikan 
anak2 tadi belum diterima laporan 
Pula kepada Seksi2 Polisi di Kali- 
sari,  Purwodinatan dan Djomblang 
tidak didapat keterangam apa2 . me 
ngenai soal pentjulikan-tadi, sekui- 
pun kini didajakan “untuk mengada- 
kan pengusutan2 selandjutnja: 

Mungkin kedjadian seperti mem: 
budjuk anak untuk mengambil ba- 
rang ini dan itu dari orang tuanja di 
ketahui lain orang, hingga orang 
jang bermaksud “ djahat tadi melari- 
kan diri. Kemudian jang mengetahui 
itu menjiarkan berita tentang — ada- 
nja anak2 dibudjuk dar “dikatakan 
hendak dditjulik, tapi ketahuan. Be-| 
rita tentang anak2 dibudjuk “orang 
untuk mengambil barang2, seperti 
gunting dis. dari rumah orang tui- 
nja jang pernah pula dikabarkan 
oleh harian ini. : P 

Dengan adanja keterangan2 fihak 
resmi tersebut diatas, maka kepada 

chalajak ramai diserukan, supaja dja 
ngan “ menekankan kepada berita? 
jang dapat menimbulkan kegelisahan 
dap harus waspada terhadap segala 
kemungkinan. 

1 Sjawal 
Menteri Agama mengumumkan: 

menimbang bahwa menurut perhitu- 
ngan ahli hisab tagwim, pada hari 
Selasa tgl. 29 Ramadhan 1373 H1 
berbetulaa tanggal 1 Djuni 1954 pa- 
da waktu terbenamnja matahari, 
tingginja hilal (bulan baru) sudah 
ada 3 daradjah 44 dagigah, memu- 
tuskan tgl. 1 Sjawal 1373 H, 'Id'Fitri 
dengan istikmal, djatuh pada nari 

ketjuali 

bila ada ru'jat mu'tabarah pada ma- 
lam sebelumnja, jakni malam Reba, 
tanggal 1-2 Djuni 1954. 

Bagi ahli hisab tagwim (dan jang 
' mempertjajainja) tidak ada halangar 
ber-IdFitri dalam tahun 1373 H ini, 
pada hari Rebo tanggal,2 Djuni 
1954... 

Hari libur berkenaan dengan 
Id'Fitri 1373 H, bagi kantor2 -pe- 
merintah, sebagai termaktub. dalam 
penetapan Menteri Agama No. 20 
tuhan 1953, selama 2 hari,” djatub 

tgi..2 
dah 3 Djuni 1954. Demikian peng- 
umuman “itu... 

Selandjutnja “didjelaskan, ' bahwa 
mengindahkan pendapat, bahwa un- 
tuk mengitsbatkan permulaan, bulan 
Ramadhan dan Sjawal bagi umum 
(ketjuali Chusus bagi ahli .hisabj 
tagwin dan 

bersendikan ru'jatu'Thilak, maka Kx- 
mentrian Agama akan mengichtiar- 
kan ru'jat pada malam Rebo . tgl. 
1-2 Djuni 1954, - 
Penetapan ini pada pokoknja ber- 

laku untuk seluruh  Djawa-Madura 
dan Kalimantan. 

NIKAH, TALAK, RUDJUK 
SELURUH DJATENG. 

Menurut keterangan, djumlah ni- 
kah, talak, rudjuk diseluruh Djawa 
Tengah untuk triwulan pertama th. 
1954 in itertjatat sebanjak 101684 
orang dengan djumblah uang seba- 
njak Rp.1.003.645. Adapun periniji 
annja sbb: Nikah 59723 orang dc- 
ngan uang Rp.596.120 Talak   

Suara Merdeka   39592 orang dengan uang Rp.595. 
680,—, Rudjuk 2369 orang dengan / 
uang Rp.11.845,—, Jang miskin ar- 
tinja jang tidak membajar uang ni- 
kah ada 111 orang, talak 24 Sala 

sedangkan rudjuk tidak ada. Perlu 
ditambahkan disini, dari daitah Ki 
kah, Talak, Rudjuk diseluruh Djawa 
Tengah itu, jang memegang rekor 
untuk nikah adalah Kabupaten Peka: 
longan dengan angkan 4455 orang, 
talak Kabupaten Pemalang. dengan 
angka 2406, sedang rudjuk  adaiah 
Kab.: Tjilatjap dengan angka . 204 
orang. 

| BANTUAN PEMERINTAH KE- 
PADA SR2 PARTIKULIR: 

DI DJAWA TENGAH. 

Untuk bantuan (subsidi) kepa- 
da Sekolah2 Rakjat partikulir di 

| Djawa Tengah, tahun ini Peme- 
Tintah Propinsi Djawa Tengah 
menjediakan : .beaja sebesar Rp. 
8.500.000,—. 
Dari beaj ja tsb jang pasti Rp. 

6.397.323,— - diberikan kepada 
199 Sekolah Rakjat  partikulir 
dan Rp. 2.102.677,— sebagai per 
sediaan untuk kemungkinan2 ada 
aja Pena ear jg lain. 

  

Bantulah Pe M 1. 

| 2 buah di pulau Djawa dan 1 buan 

Tidak Ada Apa2| | lam Perguruan Tinggi itu 4 tahun, 

"mana jang akun mendapat Univeisi- 

| tober tahun ini. 

jang . mempertjajainja : 
sebagai huddjah Sjar'i harus dengan | 

@ . 

Selandjutnja djuga akan dibuka 
pula Perguruan Tinggi Pendidikan, 

di. Sumatera. Lamanja beladjar Ja 

dan bila lulus dari sini akan menda- 
pat gelar Master of Arts. Kira? Ja- 
lam bulan September 1954 Pergaru 
an Tinggi tsb. telah dapat dibuka. 
Atas pertanjaan mengenai kota2 

tet dan Perguruan Tinggi tsb. Men- 
teri belum bersedia memberikan dja 
waban. Mengenai: maha-guru2 Men- 
teri menjatakan telah disiapkan dan 
diharapkan. pada nanti bln. Agusius 
telah didapat penjelesaian. Atas ver- 
tanjaan mengenai Konggres Bahasa 
Indonesia, Menteri terangkan, bah- 
wa Konpgres tsb. akan dilangsung- 

kan. di: Medan pada achir bulan Ok- 

Menteri Moh. Yamin sesudah ber- 
istirahat sebentar ditempat kediaman 
nja Gubernur Budiono, - kemudian 
melandjutkan perdjalanannja ke De- 
mak “untuk berziarah pada .makam- 
nja Sunan Kalidjogo, . kemudian ke 
Djepara untuk menindjau hasil seni 
pahat disana dan achirnja menudju 
ke Jogja. Keesokan harinja Menteri 
menindjau sisa2 peninggalan purba- 
kala di Ditng, menindjau Konserva- 
torium Karawitan di Solo dan Per- 
'pustakaan di Mangkunegaran. 

PENGURUS BARU PSIS 
TH. 1954/55. 

Menurut keterangan, hari Minggu 
il. PSIS telah mengadakan rapat 
bertempat. di .,Lido” Semarang de- 
ngan atjara al Pemilihan Pengurus 
Baru untuk tahun 1954/1955. Ada- 
pun hasilnja sbb.: Ketua: “ Overste 
Saragih, wk. ketua: R: Scenarjo: pe- 

nulis: Prijadi, pembantunja: Tamat, 
bendahara: - Pradoto, - pembantunja: 
Go Khoen Liang, Pemimpin  kom- 
pstisi: Ong Ing Liang, Komisi Ke- 
seblasan diketuai sdr. Tardjo dan 
angg. terdiri dari Overste. Saragih, 
Abidin, Oei Kong Twie, Maj. Mu- 
hono: Kom. Wasit: Adenan, . Pem- 

bantu pemimpin kompstisi:  Njoo 
Siok Liang, bag. tehnik: Maj. Mu- 
hono. Selandiutnja dalam rapat ter- 
sebut diputuskan pula, bahwa per- 
tandingan kompetisi tahun 1953/'54 
akan diteruskan, sedangkan pertan- 
dingan kompetisi. tahun 
hanja dilakukan ..halve competitie”, 
mengingat temponja agak mendesak, 
LATIHAN ANDJING HERDER 
Dalam waktu jg singkat  Perk. 

Penggemar - Andjing  Herder akan 
mendatangkan seorang  bevoegde 

der2.mana jg masih tulen dan jg 
dapat diberikan stamboom. Sebelum 
nja akan diadakan seleksi, andjing2 
akan dilatih, dan latihan pertama 
akan diadakan dilapangan B.A.T. 
Pengapon Semarang pada tgl. 23-5 
dimulai djam 8 pagi. Andjing2 jg 
akan mengikuti latihan ' harus ada 
tanda penjutikan anti rabies. Selan 
djutnja PPAH sedang mengusaha- 

mempertinggi . mutu herder . diketa 
ini dan sekitarnja.. Bagi para pemi- 
nat jg belum beranggauta PPAH da 
pat berhubungan sekretariat di Dj!. 
Tjitarum,.29 Smg... Demikian a.l. ke 
putusan . rapat PPAH jg berlang- 
sun pada tgl. 7-5 jl. 
"KE 'S UMATERA SELATAN 

Get Djawatan Transmigrasi 

|D'awa-Tengah pada tgl. 9 Mei jl 
telah diberangkatkan,  sedjumlah 
610 djiwa jang terdiri dari 183 ke 
pala keluarga, :jang ditransmigrasi 
kan ke Sumatera Selatan. Mereka 
itu berasal dari rayon2 Semarang, 
Pat', Solo dan Pekalongan.   

| tangoj 

  

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL. 
Semarang, 15 Mei 1954: 

Djam.06.10 Evelyn Knight: 06.40 
Orkes Gesek Martono, 07.10 Herjati 
dan.Sam Saimun, 07.30 Irama Ane- 
ka:.12.05”—: 4315:— 13:40 Gen- 
ding Beksan: 17.05 Tamap Kusuma, 
17.40 Orkes Progressip: 18.00 Me- 
lati: 18.15 Obrolan pak Patrol, 18.30 

Rajuan Sumatra: 20,30 Dari Daerah 
Bali: 21.15 Periang Suksma: 21.45 
Orkes Sidney Torch: 22.20 Hiburan 
-malam, 23.00 Tutup: 

'Surakarta, 15, Mei 1954: . 
Djam...06:03 The Ink Spots dil.: 

06.15. Ruangan. Gerak Badan: 06.45 
Dari Tapanuli. dll. . 07.15  Tjiptaan 
Mardjo Kahar: 07.45 - Accordeon 
tunggal: 12.03 Dari lajar putih, 12.45 
Lagu2 Malaya, 13.45 Konsert pia- 
20, 14. 00 Waltz, gembira, 14.15 Nja- 
ajian gembira: 17.05 Dunia kanak2: 
17.45 Varia Djawa Tengah: 17.55 
Permainan biola, 18.15 Rajuan sore: 
19.15 Kontak. “dengan Pendengar: 
19.30 Pengasah fikiran: 20.30 Wa. 
jang Kulit semalam suntuk: . 22.15 
Wajang Kulit (landjutan), 05.00 Tu- 
tap: 

Jogjakarta, 15 Mei 1954: 
Djam :06.10 Hiasan pagi: 06.35 

Volkalia Barat::07.30 Harry David- 
son dengan orkesnja,. 07.15 Ang- 
klung dan Gong Bali: 07.45 Momo 
meraju-raju: 12.05 Sedjenak dengar 

12.45 Imbauan Ketimuran, 
13.10 Pantjaran. lagu dan  njanji, 
13.40 Hiburan siang, 17.00 Seni sua- 

ra Djawa, 17.40 Gema sendja, 18:05 

1954/1955 $ 

keurmeester guna menentukan, ner-| 

kan dekreu jg sungguh baik guna. 

  

di jang umurnja lebih kurang dari 

Antara perdapat dari Kpl. Djawatan 

ilmu pengetahuan maka akan segera 
ri Jogjakarta, 

apakah, masih dapat 

dakpajung. 
Tjatatan redaksi : gambar ini dengan 

jang benar, 

  
Seperti pernah dikabarkan, Penduduk Desa Pudakpajung, 4 km sebelan 
Utara Ungaran (Semarang) achir2 ini sedang ,,menggempur” batu2 1jan- 

ini bukanlah sebuah tjandi akan tetapi mungkin djuga sebuah benteng 
kuno. Untuk menjediliki kemungkinan bahwa batu ini penting pula bagi 

Bagi Drs. Sukmana sendiri masih merupakan teka-teki 
djuga, bahwa selama digali hingga Ik. 7 meter dibawah tanah tembok 
itu belum ada habisnja. Bilamana kelak ternjata djuga bahwa batu2 din- 
ding 'ini memang penting bagi ilmu pengetahuan, namun disangsikan 

,diselamatkannja bagi sedjarah”, mengingat bahwa 
sudah berpulun2 truck batu diangkut kemana-mana oleh penduduk Pu- 

lah dimuat dalam sebagaian ketjil sekali dari ,,Suara Merdeka”: Ik ha- 
nja 300 lembar. Gambar tadi sekali ini kita muar lagi dengan keterangan 

5S Abad. Menurut keterangan jang 
Purbakala Drs. Sukmana bangunan 

dikirimkan ahli ilmu purbakala da 

(Antara). 
keterangan jang salah, kemaren te- 

  

SOLO. 
MINTA HADIAH LEBARAN. 

  

Dalam rapatnja baru? ini 'Sere- 
kat2 Buruh dalam lingkungan Peme 

rintah Kota Besar Surakarta, . a.l 
SBKBS, SB. Air Minum, SB. Pasar/ 
Pembantaian, SB. Sriwedari dll. de- 
ngan suara bulat telah ' mengambil 
sebuah resolusi, jang maksudnja min 
ta kepada. Pemerintah Pusat “lewat 
Pemerintah -Daerah Kota Besar Si- 
rakarta, agar Pemerintah '. Daerah 

mendesak kepada Pemerintah Pu- 
sat, supaja pemberian Hadiah Leba- 
ran-bagi para pegawai negeri, berla 
ku Tia: bagi para pekerdja harian/ 
bulanan:j “ia bekerdja pada instansi 
pem 

Resolusi tsb. berdasar atas pertim 
gan, bahwa: a) dalam tahun jz. 

1 peraturan pemberian perse- 
kot lebara, bagi pegawai negeri se- 
lalu, berlaku pula bagi pekerdja ha- 

1 “harian/ 
inan ' terikat pula dalam Peratu- 

ran “Pemerintah no. 11 ahun 1952 
seperti pegawai2 negeri. lainnja, c) 
agar djangan sampai ada rasa diskri 

minasi dikalangan perburuhan peme 
rintah. 

  

   

   

Berdasarkan atas hal2 tsb. diatas, 
maka keputusan Dewan Menteri tg!. 
29 April 1954 untuk memberikan 
Hadiah Lebaran kepada pegawai ne 
geri sipil, militer dan autonoom mi 
nimum R.150,— dan maksimum 
R.250,— sedang kepada pekerdia 
harian/bulanan- hanja akan diberi 
persekot lebaran, “dirasakan sangat 
pintjang. 

kesojusi jang serupa itu telah dia 
djukan pula oleh HISSBI Tjabang 
Surakarta kepada Pemerintah Pusat 
lewat Pemerintah Kota Besar Sura- 
karta. 

PEKALONGAN 
WARGA NEGARA KETURU- 
NAN TIONGHOA DGN PEMI- 

Untuk memperdalam keinsjafan 
bernegara dan memperdalam pznger 
|tian tentang pemilihan umum bagi 
warga negara R.I. keturunan Tiong. 
hoa, pada tgl. 8 Mei jl. . bertempat 

  

  di gedung C.H-T.H., Djawatan Pe. 
nerangan Kota . Besar Pekalongan 

| Oleh Sdr. Sugi: | dan Sdr. Suro- 
so dari Djapen Ko | Pekalongan di! 
djelaskan soal kewadjiban orang ber- 
negara dan soal2 ji “ berhubungai. 
dengan pemilihan umur 

' Banjak pertanjaan dimadjukan oleh 
hadlirin, diantaranja mengenai tanda 
warga negara R.I, pendaftaran pe-' 
milih dan ketentuan hari pemungu- 

1 pe an: ida 

   

    

   
  

1 jotjokkah 
Nomor NON £3 

Rp. 250— 

124649 104227: 
235862 319165 
292746 - 260795 
333600 216856 
31387 366895 

404222 267766 
62457 60812 

397888 28794 
335424 350370 
176212 82346 
227162 171749 
115533 401577 

71218 
265036 
326628 
308945 

257160 
197460 
370042 
138321 
250542 
382391 
259447 
320177 
328710 
29591 

338946 
255199 

392449 
96544 

215844 

108299 
101052 

' mengadakan rapat penerangan. Ha- 
Idlir Lk. 250 orang. " 

PERINGATAN HARI PALANG 

| lang Merah Tegal. 

290692 1 
192389 | 

251451 

MH. Struycken, 

Keteguhan Djiwa 

| telah mengadakan tjeramah tent 

adalah satu refleksi dan realisasi 
latan negara Repubik Indonesia 

“Internasional. Adalah akibat jang 

blok dunia jang ada sekarang inY 
Dalam mendjalankan 

bas ini Indonsia tidak meniru negeri 
imanapun djuga. Di Asia ini India, 
Burma dan Indonesia mendjalankar 

politik bebas, karena 
persoalan jang sama, sehingga peru- 

adalah sama. - 
Oleh Menteri Sunario dikemuka- 

kan pula, bhw. djuga Zweden men- 
djalankan politik iuar negeri 
bebas. Dan ditahun 1923 Mr. A. A:. 

anggota Raad van 

State Nederland dalam bukunja ,,De 
Hofdtrekken van Nederlands buiten- 
landsch beieid” sudah berbitjara ten- 
tang politik bebas. dari Nederland 
pada masa itu. 

Good-neighbour policy: jang men 
djadi salah satu segi dari politik luai 
negeri Indonesia “untuk memelihara 
perhubungan jg. baik dengan nege 

ri2 tetangga 'kita, telah  dibentang 
kan pula oleh menteri Sunario. Ker 

ka dipandangnja sebagai usaha mem 
perluas politik tetangga baik itu. Pa- 
da pendapat menteri Sunario, kerdja 
sama "Asia-Afrika akan dapat. mem 
beri sumbangdn bagi perdamaian du 
nia dan bagi satu susunan dan pera- 
daban' dunia jang lebih sempurna 
Kerdja-sama Asia-Afrika tidak akan 
memperdjuangkan adanja blok ke 
militeran, tetapi harus — merupakun 
kerdia-sama regional dalam . tapa 
ngan politik day kebudajaan. 

Sesuatu pertahanan regional di 
Asia dengan tidak turut sertanja ne 
gura2 Asia, menurut Mr. Sunarto, 
akan merupakan satu hal jang asing 
jang tidak akan terasa memperdju 
angkan kepentingan kita. 

    

  

  PENDAFTARAN PEMILIH 
DIDAERAH 

Panitia Pemilihan Propinsi Dja | 
wa Tengah pada tg. 9 Mei il. te- ' 
lah menemui. Kepala Daerah Sri 
Sultan Hamengku Buwono guna 
membitjarakan satu dan lain hal 
mengenai lantjarnja djalannja pe- 
milihan umum didaerah Jogjakar 
ta, terutama kelantjaran  menge- 
nai pendaftaran pemilih jang un- 
tuk daerah Jogja tidak dapat di- 
mulai pada waktunja berhubung 
dengan beberapa hal. 

Kabarnja Sri Sultan telah me- 
njanggupkan diri atas perminta- 
an Panitia Pemilihan Propinsi Dja 
wa Tengah untuk mendjabat seba 
gai koordinator didaerah Jogja- 

arta. 

Dalam pada itu dapat dikabar- 
kan, bahwa untuk daerah kotapra 
dja Jogjakarta pendaftaran pemi 
lih itu sudah dapat dimulai pada 
hari : Rabu tgl. 12/5 jl, sedang 
pendaftaran pemilih didaerah-da- 
erah 'kabupaten belum dapat di- 
ketahui kapan dimulainja. 

MAGELANG 
SEBAGIAN PENGUNGSI BO- 
LEH KEMBALI KE DESANJA. 

8500-Pengungsi. dari gevaarzone 
bagian barat dilereng gunung Mera- 

pi sebelum hari Lebaran diharapkan 
akan sudah kembali kedesa asainja 
masing2 dengan iZin Ir. Surodjo, ke- 
pala Djawatan-Geologi. Akan tetapi 
desa Gendjikan jang letaknja berdu- 
katan dengan: Kaliapu masih tetap 
merupakan daerah gevaarzone dan 
penduduknja sebanjak 160: djiwa ma 
sih dilarang datang disitu. 

Hasil penjelidikan Ir. Surodjo ke- 
puntjak Merapi beberapa hari jang 
baru lalu menghasilkan kesimpulan? 
theoritis jang dalam prakteknja bisz 
djuga berlainan. Hal tersebut diurai 
kan oleh Residen Muritno Magelang 
dalam pertemuan Panitya Penoiong 
Korban Gunung Merapi hari ini. 

KUDUS 
: RALAT. 

Dalam harian ini berita daerah 
Kudus jg termuat tgl. 10 Mei 1954 
terdapat sedikit kekeliruan menge- 
nai ,Pelantikan Panitya Pemilihan 
Kabupaten Kudus”. Dalam berita 
tsb. Oemar Said (PNI) turut dilan- 
tik itu salah, benarnja Oemar Sad 
(PNI) tidak turut dilantik karena 
memandang beleid Bupati Kudus ti- 
dak sesuai dengan tuntutan 27 'par- 
tai/organisasi di Kudus, maka sebe- 
lum tuntutan tsb. mengenai  perso- 

nalia dan komposisi PPK di turuti, 
Oemar Said tidak sedia di lantik se- 
bagai anggauta PPK Kudus. Harap 
pembatja maklum. 

TEGAL 
PERAH INTERNASIONAL. 

Pada tgl. 8/5 jl. oleh PMI tjabang 
Tegal diadakan peringatan lahirnja 

| Bapak Jean Henri Dunant seorang 
jang berdjasa besar terhadap perike 
manusiaan bertempat dikantor Pa- 

Kepada fakir-| 
miskin tua-muda di berikan hadiah 
"Henri Dunant dengan setjara ”san- 
tjingan” sebanjak 250 potong pakai 
an. Pemberian hadiah tsb disaksi- 
kan oleh a.l. Bapak Walikota, Ketua 
DPRDS, Djapen Kota, pengurus 
PMI dllnja. 

Selain itu djuga diadakan penera- 
ngan isngkat mengenai “arti Hari 

Palang Merah Internasional dan ri- 
wajat hidup Bapak Henri Dunant. 

BREBES 
“DIBERANGKATKAN KE   357692 

116903 
87604 
159556 
114214 
293262 
45213 
161137 
1378098 

209461. 366201 
291603. 122876 
196414 232589 
304337 351933 
336146 145276 
344901 338290 
219187. 381705 
100847 285072 
50482. 227224 

324839 
226760 
297709 

236529 
373362 
183657 
111455   Mena, Muria, 18,30 Kelakar mana-   suka: 21.15 Santapan . Rochani, 

21.30. Malam  Manasuka (landjutan): 
22. 10 Malam League 23:30 Hak 

  

  

252334 
281656 
290615 
163602 , 

324651 266337 
230759 . 74236 
48450 297014 

21 8622 DA aa 

71374 
231853 

TT 

64492 

164154 ' 
204164 | 

HNTIA D.I. 

, SUM. SELATAN, 
Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 

jl. dari beberapa desa dalam Ketja- 

matan Tondjong dan Bumiaju Kabu 
paten Brebes, telah. diberangkatkan 
297 orang kedaerah Belitang-Marta- 
pura Sumatera Selatan. 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
orang2 tsb. ialah terdiri dari mere- 
ka jang telah sekian lama mengala- 

mi pengungsian, karena desanja se- 
SANA diganggu . oleh gerombolan   
  

Tar GARAM 
ata LAIN-LAIN O en das RT 

Hubungan Indonesia- 
Belanda, 

Tentang hubungan Unie dite- 
rangkan oleh Menteri Sunario, 
bahwa hubungan Unie itu diada- 
kan atas dasar sukarela diantara 
kedua negara merdeka dan berda 
ulat, sehingga djika salah satu 
pihak berpendapat sudah tidak 
ada manfaatnja lagi tinggal . da- 
lam Unie,ia. dapat memisahkan 
diri dari Unie itu (secessie). Da- 
lam hubungan ini dikemukakan- |: 
nja, bahwa masing2 anggota Com 
monwealth Inggris. bebas dapat 
memilih akan terus tetap didalam 
Commonwealth atau keluar. Ma- 
lahan Burma telah boleh memi- 
sahkan diri untuk berdiri .merde- 
ka diluar hubungan Common- 
wealih dan Inggris menjetudjui- 
nja. Kemudian kedua negara itu 
diadakan perhubungan  persaha- 
batan. 

Mengenai Irian Barat ' dikatakan 
oleh Mr. Sunario, bahwa historis, 

politis danguridis Irian Barat terma 
suk wilajah: Indonesia.  Didudukinja 
Irian Barat oleh Belanda bukan sa 
dja berarti  berlangsungnja pendija- 

djahan atas sebagian wilajah Indo- 
nesia, tetapi djuga terasa sebagai an- 
Ijaman bagi keselamatan Indonesia. 
Lagi pula Indonesia lebih mempu: 

njai kesanggupan . dan kemampuan 
daripada Nederland mengurus dan 
memadjukap Irian. Barat. dan mem- 
perhatikan serta - memperkembang- 
kan kepentingan rakjatnja. Hal in: 
tidak mungkin dilakukan oleh Ne- 
derland. 

Oleh MP. Sunar'o ditecaskan. 
bahwa kalau Indonesia sekarang 
ternjata telah sanggup mengada- 
kan pemerint-han jang ba'k d'pu- 
lau-pulau jang letaknja beribu-ribu 
mei djauhnja dari Djakarta seperti 
m sainja d'pulsu-pulau Sangir dan 
Talaud di Timurlaut Sulawesi, ma- 
ka mengap: Indones'a tidak dapat 
melakukannia di Irian Barat. 

Pada permulaan tjeramahnja, 
Mr. Sunaro mengemukak:m pen- 

d.hadapin para mabasiswa Universiteit Indonesia, 
| Lembaga Indonesia Urusan Masjarakat Dunia dan para undangan. 

Oleh Menteri Sunar'o didjelaskan, bahwa politik bebas Indonesia 

politik be- | 

menghadap | 

jangj 

dja-sama diantara negara2 Asia-Afri | 

  tingnja teori dan praktek d'dalam 
bcltk dan meluk'skan, betapa 
eratnja hubungan beled  poltik 
tvar pegeri dengan selurah per- 
kembang: keh'dupan nas'onali di 
Jalim neveri. Oleh sehab itu ia 
berpendapat, bahwa polf'k Juar 
negeri Indonesia jang bebas dan 
aktif. menudiu verdamyan dum'a 
herus bersendarkan didalam nege- 
"ri kenada keknatan m'Yter, kekua- 
tas ekonom' dan keteruhan djiw: 
kebangsaan kta (Antara). 

UPBA DJADI “BIRO PENJE- 
LESAIAN GOLONGAN 

KETIJIL” 
Berhubung dengan terdjadinja 

re-organisasi dalam Kementerian 
Dalam Negeri maka Bagian Uru- 
san Peranakan dan Bangsa Asing 
akan dirobah mendjadi Biro Pe- 
njelesaian Golongan Ketjil. De- 
mikian berita jang didapat ”An- 
tara”, 

  

Berhubung dengan hari ulang tahun 
jang ke-9 dari. pembebasan Tsjecho- 
slowakia . oleh tentara Rusia, maka 
pada hari Minggu jl. konsul-djen- 
dral dari negara tsb. di Indonesia 
Dr. Ladislav Tisliar telah mengada- 
kan resepsi di Djakarta, dimang ke- 
lihatan dalam gambar ini menteri 
luar negeri Mr. Sunarjo (kiri) me- 
Tn selamat kepadanja. 

— Politik Bebas Kita 
(Kedalam Harus Bisa Bersandar Atas 
IKekuatan” Militer Dan Ekonomi Serta 

Kebangsaan Kita 
MALAM REBO JANG LALU Menteri Luar Negeri Sunario 

politik luar negeri Indonesia 
para anggota 

paham kemerdekaan dan kedau- 
dilapangan hubungan internas'o- 

nal dengan mengakui adanja interdependent!e dan normen hukum 
'sewadjarnja daripada politik be- 

| bis itu, bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok dari kedua 

  

musan politik Tuar negerinja  djuga | ASIN II! 

  

KESEBELASAN SEPAKBOLA 
TAIWAN MENANG 5—-2 
(DI MANILA. 

Kesebelasan sepakbola Taiwan 
ke Asian Games jang dipimpin 
Lee Waitong Selasa malam telah 
'menang 5—2 dari kesebelasan 
Tionghoa lokal dalam suatu per- 
tandingan perpisahan jang dilang- 
sungkan di Stadion sepakbola Ri- 
zal di Manilla. Sebelum mengaso 
stand adalah 2—0 untuk Taiwan 
jang didapatnja dengan apada, 
demikian menurut AFP. dari Ma 
nila. 

PERTANDINGAN BASKET 
BALL. 

Pertandingan basketball jg lang: 
sung pada hari Senin di Asian Ga- 
mes hasilnja sbb: 
Taiwan —" Indonesia 96—54 

untuk kemenangan Taiwan. 
Djepang. Muang Thai 67—53 

untuk kemenangan Djepang 
Korea Singapura  69—55 

untuk kemennangan Korea. 
Philipina — Kambodia berachir 

1C5—41 untuk kemenangan Phili- 
oina, 

D kabarkan bahwa . pertanding 
ar2 basket ini mendapat kundju 
nsan penonton jang ben'ak sekali, 
terutama ketika Philipina meng 
1edap' Kambodia. Dengan bertan 
dingan ronde kedua ini dengan 
sendirinya Ph'lipna akan masuk 
dalam semi finale. 

        

  

Personal 
BINI      

DUA MAHASISWA INDONE- 
SIA MENINDJAU RRT. 

Hari.Selasa atas undangan Fe- 
derasi Mahasiswa Tiongkok telah 
TN ke Peking Soeprapti 
Kamil dari Gerakan Mahasiswa 
D:akarta dan Sabam Siagian dari 
Gerakan Mahasiswa Keristen Indo 
nesia, sesuai dengan putusan kon- 
gres PPMI di Surabaja dalam bu- 
fan April jang lalu. 

Mereka akan menindjau keada 
an RRT selama 1 bulan. 

2 PERWIRA NAIK PANGKAT 
Bertempat dihalaman MBAD 5c- 

lasa pagi djam 08.00 telah diadakan 
upatjara pelantikan kenaikan panz- 
kat dua perwira dari Staf” Umum 
itu adalah: 

Angkatan Darat. Upatjara pelanti- 

kan tsb dipimpin oleh Wakil.KSAD 
Let. Kol. Z. Lubis dan disaksikan 
PN seluruh anggota dari Staf 

- R. Djoko Sardjono Perwira Per 
Tn mum A.D. 

Perwira2 jg dinaikkan pangkatnja 
bendaharaan S.U.A.D. dari Letnan 
I djadi Kapten. 

2. V.C.E. Sujono Perwira SUAD 
M dari - Letnan IL djadi Letnan I. 
Demikian berita jg disampaikan pa 
da Antara. 

MAKELAR GULA BANGSA 
INDONESIA JG. PERTAMA 
Telah lulus dalam udjian ma- 

kelar gula baru2 ini Mr. Pri. fa 
adalah orang Indonesia jang per- 
tama jang lulus dalam udjian ini, 

KBSI DI BANDUNG 
Menurut pengumuman Kongres 

Buruh Seluruh Indonesia kom'sa 
rrt daerah Djawa-Barat, karena 
tizra mengadakan persiapan dan 
perajaan 1 Mei 1954 dari KBSI 
di Bandung sangat merugikan na 
mi bak KBSI jang berdasarkan 
independent dan non-party, KBSI 
Kemisariat daerah ' Diawa-Barat 
m ngusulkan kepada DPH.- KBSI 
untuk memperhentikan Usman Gu 
n.di selaku Koordinator Badan 
Koordinasi KBSI kota besar Ban 
dung mulai tg. 3 Mei 1954. Dika 
takan, bahwa laporan dari panitia 
| Me' KBSI kota besar Bandung 
da4 dari komisariat daerah KBSI 
D'awa-Barse men'atakan. bahwa 
perajaan 1-5-54 KBSI di Bandung 
itu seolah2 menggambarkan kepa 
da chalajak ramai, bahwa KBSI 
m ra'akannia. bersama2. dengan 
P: T dan bahwa jang bersalah dida 
an soal tsb. adalah Usman Guna 

. (Antara): 

KL KE RKA KK KR KK KAMUS 

HARGA MAS. 
Semarang: 13 Mei ?54, 
24 karat: djual Rp. 39,30 

beli Rp. 38,80 
22 karat: djual Rp. 36,— 

beli Rp. 34,50 
D “karta, 12 Me'. 
24 krt tiap gram - : 

5 Rp. 39,25 djual. 
22. krt tap gram 

38,85 djual. 
Errabajy, 12 Mei, 
22 krt tiap gram 

Rp. 38,50 » 
Medan, 12 Mes, 1 Aa 
24 krt tiap gram 

Rp: 36,50 djual 

Rp. 36,25 djual 
20 krt tiap gram : 2 

Rp. 34,50 djual 
S'“gapore, 12 Met, 

Emis lintakan tiap  tael Str. 
$ 144.50 beli dan Str. $ 150.50 
djual, 

22 krt tiap gram   
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an bagi potensi p 
letak geografis dan akan memaksa pelajaran negc- 

- Barat, produksi ri2 Barat ke Djepang melalui perai- 

hanja terbatas ran-Maluku. Untuk melindungi dja- 

nah, jang #| lan laut jang baru ini maka | tum- 
pat lain. Sebagai d | hpuan2 di Irian. Barat akan baik  se- 
maka Irian Barat « kali, seperti jang ada di: Filipina Se- 

dikata tidak berh latan, jang 500 mil djaraknja djika 
rangan. Han 
grarisnja Irian 
njai arti jang n- |. Satu tumpuan di Irian Barat dju- 
tjana2 perang. Iga dapat dipergunakan sebagai pang 

“akan dapat di |kalan untuk melantjarkan serangan 
lan2 untuk. 1 1. Tpembalasan terhadap musuh dipu- 
lautan disekitarn 

tan itu sedikit dila 
lan perdagangan bes 
tian Hindia menudju 
melalui djalap jg 
via Selat Mataka 

- dan Laut 
1500 mil djaraknja dari |sama dengan ditahun 1944. Ang- 
lahan djalan jg terpen | Dja-| katan perang jang mau membuat 
wa Timur ke Califor pulaltumpuan di Irian, negeri itu ha- 
melalui dekat Irian 
lui Selat Makassar 
wesi menudju Sami 
lebih dari 400 mi 
Hanja pelajaran jg 
dari Australia Timur dar 
Baru melalui Selat Torres 
Singapura atau Filipina 
dekat pantai Selatan 1 

menit, 32,2 sec.), 
lah: Akiko 

   

1 Terhadap Bah t 

dia Selatan, dan didaerah 
penduduk2nja. 

panja- ? Malayalam,  Kanarese, je 
| Yidak mempunjai asal Dravidia. Bahasa2 

Ti 

   
      

benia gembira belakangan ini sama sekali tidak 
di didjadikan 1 i oleh orang2 jg berdiam di 
pertama, jg akan TA. 

    

penuhnja    
   
   

1| Bahasa Inggeris memang hanja 
(dipakai oleh k.l. 246 dari pendu- 
1 ndia jg. 360 djuta itu, akan 

'melintangi djurang2 bahasa2 di- 
antara berbagai daerah. L4 
. Seorang pengusaha jang ' bitja 
ra Tamil dari Selatan dengan gam 
pangnja bisa berdagang “dengan 
ekannja di Delhi jang bitjara 

-| Hindi, apabila mereka mengguna- 
an bahasa Inggeris. Selain dari 

Jitu bahasa Inggeris adalah bahasa 
| jang dipakai dalam sidang2 par- 
emen. Begitu djuga dalam surat- 
menjurat jang dilakukan oleh pe- 
merintah. Kendati telah ditentu- 

"Ikan, bahwa Hindi jang dipakai 
“oleh 73. djuta penduduk itu akan 
lidjadikan bahasa nasional jang 

tama, namun orang masih be- 
im selesai perdebatannja menge- 

i kedudukan bahasa Inggeris. ' 
pa Pro & kontra. 
Di beberapa negara bagian mi- 
aja... orang. telah menentukan 

.sikap. jang tegas terhadap bahasa 
Inggeris. Begitulah P.M. Morarji 
Desai dari Bombay memutuskan, 
#'supaja bahasa Inggeris tidak di- 
@adjarkan lagi di sekolah2 rendah: 
'Dinegara bagian | Madhya Pra- 
'desh, surat-menjurat pemerintah 

telah dilakukan dalam bahasa 
“ Hindi, begitu djuga dalam penga- 
dilan2. Ada pula ahli bahasa jang 
berkata, supaja dihentikan sadja 

“penerbitan semua koran jang da- 
lam bahasa Inggeris. 
H3 Fetapi disebelah" pendirian2 jz 

“hendak menghapuskan bahasa Ing- 
gris ini terdapat pula mereka jg ma 
sih melihat manfaatnja  memperta- 
hankannja. Mereka itu banjak terda 
pat dikalangan guru, professor, sar- 
djana. Mereka beranggapan, bahwa 
ilmu pengetahuan modern akan 
musjkillah, “ bila diadjarkan “ dalam 
bahasa Hindi. Kata mereka, suatu 
pekerdjaan raksasa buat menjalin 
istilah2 kesardjanaan kedalam bahu 
sa Hindi. Sir C.V. Raman, sardjana 
ilmu alam, pemenang hadiah Nobei 
dengap tegas menjatakan pendapat- 

350 Pas 72 .. 1 Irian Barat Djika 
: Ne a Ag “3 

Perang Petjah: 
SK k Em. Ket apaeT EA 5 

Analisa Dari Pembantu Mari- 
tiem Dari ,,Algemeen Handelsblad« 
T HARIAN ,ALGEMEEN H ANDELSBLAD” di Amsterdam 

1 pemban tu angkatan lautnja mengenai ke- 
Irian Barat jang menu rut pembantu-marine itu mempu 

adu dal jang sangat strategis. Pema annja 

Sea Sa ebkotak uuta pertekanta 
: at bara. ena itu baiklah kita 

ngan pendek tentang arti strategis jang 
n Irian Barat dari sudut maritiem, bilamana 
negara? serikat. dan Republik | Rakjat 

       

     

       

    

    

   

   
   

  

   

  

    
   

      

   

      

   
   

  

   
   
    

            

   

  

   

   

  

  

  

   
     

  

  

1g ar- djatuh ketangan kaum komunis. Ten 
apabila tara musuh jang menduduki Djawa 

dan Sumatera mungkin akan menu 
tup- Selat: Malaka dan Selat Sunda 

melalui Lautan Pasifik. 

“ Hau2 "sebelah baratnja. Dengan  de- 
mikian. Irian Barat dapat meme- 

gang rolnja jang telah dipikirkan, aa 

lam perang dunia kedua, ketika dio 

Imendjadi tumpuan untuk serangan 
Herhadap Morotai dan Filipina. ...... 

Dalam waktu2 

   

    
      

  

     

   
   

   
   
   
        

“ Djuga dalam hal ini situasinja 

Inja mempunjai “posisi geografis, 

: aa Masi itu tidak ada. Semua ke 
serluan harus dibawa dari tempat 

p.|lain” Installasi besar2 jang dita- 

ol hun 1944 dibuat di Hollandia dan 

Biak, harus dibikin sekali lagi dji- 

ka Amerika dan sekutunja .mau 

membebaskan kepulauan Indone- 
a dari tangan musuhnja, dengan 

sa Ingg 
had asa Hindi rival 

pai Mati,: Akibatnja Pembentukan . 

ssor dalam bahasa Inggeris. Tetapi bukan | 
Tsenpunjal makna jang lebih dalam. Ada d 2 

Kedudukan Inggeris. 

api dia sangat berguna untuk | 

(|sa bagi Congress, bahwa dibelakang 
Keerakan ini kaum komunis 

"|djadikan satu negara-bagian tersen- 

| mengherankan “ keseganan  dipihak 

| Apakah akan dibiarkan kaum komu 

end 

a— Perasaan ( 
  

ini arus re 

nja, bahwa djang 
sentimen belaka « 
kan bahasa Inggris, sebab a 
bisa bentjana bagi 

  ri itu dia tidak dapat membajany 
kan bagaimana dia akan menjebar-          

    

   

  

kan ilmu tanpa . 
Inggris. Taka 

Tidak sadja aa 2an 
sardjana, pun dikalangan orang2 po 
litik jg terkemuka terdapat. penghar 
gaan sewadjarnja terhadap bahasa 
Inggris. Rajagopalachari, bekas gu 
bernur-djenderal India 'dan beras 
perdana-menteri dari Madras per- 
nah mengutarakan, bahwa karena 
hal2 jg kebetulan 'sadja, bahasa Ing 
gris telah mendjadi. bahasa--dunia. 
Bahasa itu adalah bahasa ilmu alam, 
bahasa Ppenjelidikan setjara -moderu, 
politik modern dan lain2 tjabang pe 
ngetahuan. Mentang2 bangsa Inggris 
tidak mendjadjah India Tagi, dja- 

  

nganlah bahasa itu, jg karena suatu | 
ke ebetulan tarichi telah kita peladja- 
ri, kita lemparkan begitu sadja. 

Wakil Presiden Dr. Radhakrish- 
nan memperingatkan akan bahaja- 
nja, India akan kehilangan koniak 

Dan ba: 
politicus, jg beranggapan 

hasa Inggris dihapuskan. 
njak lagi 
sama. 

Bahasa & Politik. 
Buk-:n tiada maranaja, inja, apabila 

kaum politicus di India, mulai 
dari Nehru sampai ketokoh-tokoh 

Hubungan gonta-ganti antara ba- 
hasa dalnan politik telah mendjel 
makan akibat2 jang djauh. Ter- 
utama di India Selatan ini, di 
Madras orang bisa banjak bitjara 
tertang soal itu, Dan dengan sen 
dirinja orang akan menjebutkan 
nama: Andhra! 

Ditahun 1952 mulai timbul gera- 
kan dikalangan rakjat jg berbahasa 
Telegu di Madras menuntut, supaja 
mereka boleh . mendirikan negara- 
bagian sendiri didalam lingkungan 
Republik India, dimana bahasa Te- 
legu akan diutamakan. Nehru dan 

partai Congress mula2nja tidak da- 
par meluluskan tuntutan ini, sebab 
apabila sekali sudah dimulai mem- 
bentuk negara2 bagian semata-mata 
berdasarkan dasar-bahasa (linguis- 

tic), maka 'achirnja' nistjaja “tiada 
akan terperikan. India dengan ratu- 
san djenis. bahasa dan logatnja' ix 
akan di-balkaniseer, terpetjah-belah. 

Selain dari itu mentjemaskan dju- 

sangat 
giat memberikan sokongannja. Ka- 
rena daerah jg meliputi bahasa 'Te- 
legu itu, dan jg diusulkan agar di 

diri, kebetulan. pula merupakan ben 

ahlasa | — 

dengan dunia luaran, bilamana ba-| 

| Kaum Tani 

ig ketjilan menaruh minat besar | 
terh masalah2 bahasa ini. 

bahwa 

bahwa “usaha diatas ini adalah 
“hasil dari pada rapat kerdja dng. 
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uk budajaan di Djakarta, baru2 ini telah 
an surat Kabar. Kepala dari Komisa- 

gendoorn (kiri) telah membuka pameran ' 
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Usaha Untuk Memu- 
dahkannja 

MENTERI Pertanian. Sadjarwo 
Apik. Dana kepada ,,Antara”, 

emerintah. (Kementerian 
Pertanian) bermaksud membentuk 
Panitia Interdepartemental jang 
anggautanja akan terdiri dari pa- 
da pendjabat2 Kementerian2 Ke- 
uangan, Perekonomian, Pertanian 
ditambah seorang anggauta Seksi 
Pertanian Parlemen” jane akan 
bertugas untuk peladjari peratu- 
ran pemberian kredit kepada 
petani. Menteri menc kan, 

Seksi Parlemen belum lama ber- 

am DEA ap pantun mungkinar a menjempurn 
kan pemberian kredit kepada 

Menurut Menteri . Pertanian, sja- 
rat2 pemberian kredit kepada kaum 
tani sekarang ini masih dirasa ku- 
rang memenuhi struktur masyarakat 
tani jg pada tingket sekarang ini be 

tehnis. dalam . pengertian modern, 
Atas pertanjaan Menteri mendja- 
wab, bahwa Pemerintah mempunjai 
rentjana untuk membentuk . Bank 

pat dilaksanakan dalam. waktu sing- 
ikat sebagai salah “satu djalan men-   teng kaum komunis, “maka tidak 

Nebru dan Congress 'sangat besar. 

nis mendjalankan ,,siasat-Yenan2nya, 
seperti jg telah dilakukan oleh kaum 
komunis di Tiongkok? Apakah akan 
dibiarkan. kaum. komunis .mempu- 
njai suatu kantong-permulaan, dari 
mana mereka kelak-bisa mengem- 
bangkan sajapnja, seperti jg pernah 
didjalankan dengan succes oleh M2o 
Tse. Tung dari gua2nja di Yenan? 
Maka mulanja Nehru dan Cong- 

ress menutup kuping mereka. 
Tetapi seorang pengikut Gandir 

bernama Sriramula membalas dgn. 
mengadakan puasa sampai mati, di: 
ka tuntutan bagi suatu negara baha' 
sa Telegu tidak diluluskan. 58 Hari | 
lamanja Sriramula bertahan ta 
achirnja dia kembali  kealam Nur- 
wana mati. Setelah Sriramula mati, 
maka  timbullah  huru-hara, “dan 
achirnja  terpaksalah ' Nehru dan 
Congress meluluskan tuntutan ter- 
bentuknja negara bagian jg ke-29 
bernama: . Andhra,. dengar 
duk kl. 2015 djuta. ' 

Pembentukan Andhra 
tgl. 1 Oktober 1953, dan tindakan 
pertama dari pemerintahannja itu 
ialah mengeluarkan  maklumat2, jz 
disusun didalam bahasa ing- 
.gris! 

| 
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“Demikianlah pembentukan ne- 

ringatan bagi kaum politicus In- 
dia, supaja berhati-hati dalam 
memperlakukan persoalan2 . jang 
timbul dari masalah2 bahasa. Hal 

kini, setelah menjaksikan hasil pe 
milihan2 umum di Benggala Ti- 
mur (Pakistan), belum lama ber- 
selang. Disitu djuga antara lain 
masalah bahasa menjebabkan ke- 
kalahan Liga Muslim. Orang2 di   

    

  

   emakai Irian Barat sebagai pang Daerah ini terlet tak d ati bodjok :      

        

  

   

i kita ini, dan. inilah salah alannja. 'Djuga telah diduga, 
ag an Maa begitu , Pan ii dalah itu akan dilan- 

kambas daerah | mendapa| 3 Na 'dari Filipina, jang harus 

madjuan2. Tea Kan diadakan  pangkalannja, djuga 

t Djuga ada alasan Tr menga- 

candain 'pa aksi terhadap kaum  kommunis 

ba aa menduduki wilajah (Indonesia, 

Republik lebih dulu dilantjarkan . dari utara 

pada konstellasi 
an ini tidak akan 
hannja. j 
Hindia ke Djepang 
t 

J 
na 

1 
dapat di Indo-Tji 
lipina, Borneo Uta 
pura akan jdisedi 

untuk m ks 
Ne itu, dai 'mentara diserahkan kepada nasibnja. 

operasi dibenua Asia Arti maritiem strategis dari Irian 

Irian Barat akan teta Barat pada umumnja adalah kaan 

gelanggang operasi as. Hanja djika Indonesia  djatuh 

tidak perlu 
satu pangkalan bantuan 

djadi  seandainja Indones ia 

   

     

        

    

    
    

   

  

    
    
   
   
    

  

   
    

   

  

, Ibiarpun Indonesia tinggal netral. 

dari pada dari timur. Untuk tudju- 

an2 perang antikommunis mara 

Ftjukuplah djika pulau n 

Belitung, Bangka dan Sumatera, Gi- 

zrampas dulu. Semua tumpuan un 

3” |tuk mengamankan pelajaran dan un 

": 'tuk memerangi benua - Asia, harus- 

Pelajaran 

erpaksa mengam 
aitu bagian timur. 

Selatan supaja 
apangan terbang 1 

'Fi bahan2 srategis di Indonesia. Dja 

| wa dan pulau lain2 harus dipentjil 

'an dari benua Asia, dan untuk se-   
  

'ketangan kaum kommunis, barulah 

daerah Irian akan ada artinja | tin 

tuk pembikinan satu tumpuan bagi 

untuk 

Lain halnja 

'lah ditangan negeri2 serikat. besersy 

a daerah2 produksi terpenting da- 

rakjatnja ialah pro terhadap .ba- 
hasanja sendiri jakni Benggali. 

Tatkala kami mendjumpai PM 
Nehru diruangan kerdjanja dida- 
lam gedung parlemen di New 
Delhi, soal bahasa ini tersinggung 
djuga dalam pertjakapan. 

Benarkah "bahwa — kekalahan 
jang diderita oleh Liga Muslim 
di Benggala Timur dalam pemi-: 

2 Kalimantan, Jihan umum baru2 ini antaya lain |: 
disebabkan soal bahasa, seperti 
Tuan telah katakan kpd. pers?”, 
'tanja saja. : Khan 

Dunia Bebas hendakja djangan- 

siden Eisenhower dalam konperensi 
pers pada hari Rabu di Washington. 
Dikatakannia bahwa keadaan di In 

| dotjina itu harus dipertimbangkan de 
| ngan keteguhan hati dan optimisme. 
| Diharapkannja supaja ketiga negara 
anggota Uni Perantjis di - Indotjina            

nesia djatuh pelindungi  djalan pelajaran jang 

Komanik » 23 ““pentirig “melalui perairan Maluku: 5 

Perubahan radikal imun .ter. Demikian tulisan , dalam " Alge-/ 
“ Iiba2 mecen Handelsblad”. (Antara). 

  

' kam hasrat mereka untuk — mengga 
“bungkan diri dalam organisasi pzrta 

dengan pendu- | akn Eh 

terdjadi 

'Berhati-hati. 

gara-bagian Andhra mendjadi pe- | 

ini agaknja tambah mereka ja-j |: 

Karachi nampaknja hendak me-: 
maksakan bahasa Urdu di Pakis- j 
'tan Timur, . sedangkan sentimen ' 

lah melepaskan Indotjina”, kata Pre 

| »atas kemauannja. sendiri menjata 

sentralisir perkreditan kepada kaum 
tani dan nelajan2 setjara lebih tera-| 
tur. Mengenai djumlah kredit jg di 
sediakan oleh Pemerintah belum da 
pat diterangkar oleh Menteri, kare 
na pada waktu ini pemberian kredit 
dilakukan oleh 3 instansi, jaitu Ke- 
menterian2 Perekonomian, Pertani 
an dan Banjak Rakjat Indonesia. Di 
terangkan, walaupun sifat2 pemberi 
an2 kredik sekarang masih sangat 
terbatas, tetapi dapatlah dikatakan 
berhasil baik, terutama untuk me- 
nolong kaum tani supaja tidak dja- 
di korban kaum rentenier djika se- 
waktu-waktu kaum tani perlukan 

uang. (Antara): 

      
$ 

oleh gambar2 jang aneh2. 2 £0 aa : La Br 2 

Bulan Depan? 

lum dapat. memenuhi sjarat2 bank | P. 

Tani dan nelajan jg diharapkan da-| bulan 

bierphu Djatuh Australia Vzan New) 
“Makin Menginsjafi Kepentingan 
S5. »Keamanannja 1eenaat 

2 DIPLOMATIK di Washington pada hari Rebo 
/ ih dngan SebenengPana na La ada bebera- 

| harapan bhw perdana menteri Australia Robert Menzies mung- 
Pn a mendesak dibentuknja sebuah organisasi perdjan- 

enggara (Southeast Asia Treaty Organization — SEA- 
TO), apabila ia nanti menang dilam pemilihan2 pada ach'r bulan ini. 
Menurut kalangan2 tersebut, Menz'es mungkin akan membantah ten- 
tang adanja maksud ini untuk al-san2 politik. tetapi dalam pada itu 
d'kemukakat, bahwa menurut ber'ta2 jang sampai di Washington, 
Australia dan New Zeeland rup'nia kini telah lebih menginsjafi ke- 
pentngan2 ke | mereka di Asia enggara sedjak djatuhnja 
b: bi n sh “rd tidak: ea AAA « : 

Dalam - hubungan ini pembesar2 
Amerika berpendapat, bahwa Aus- 
tralia dan New Zealand tidak lama 
Tagi dapat menuruti politik ragu-ra- 
gu dari Inggris mengenai SEATO, 
karena keamanan nasional mereka 
mungkin dapat sangat terantjam, 
apabila kekalahan2 lebih landjut di 
Indotjina, membawa: akibat2nja di- 
negara-negara Asia Tenggara lain- 
nja., Pembesar2" tadi selandjutnja 
mengatakan bahwa kesatuan politik 
tentang SEATO jang ada. antara 

Amerika Serikat dan Australia se- 
karang ini dapat membawa dorongan 

kepada negara2 lainnja jang akan 
mendjadi anggota2 dari organisasi 
USD, ya 

. Mengenai sikap Inggris, 
besar2 itu mengemukakan, 
wa dalam kedjadian demikian, 
Inggris sedikit sekali kemungki- 
nannja akan menolak mengambil 
bagian  -didalamnja. Dikatakan, 
bahwa politik Inggris tentang 
SEATO hingga sekarang rupanja 
tidak memperhitungkan - keama- 
nan Australia dan New Zealand, 
tetapi'menurut gelagatnja lebih 
dipengaruhi oleh pendirian dari 
India.' Selandjutnja dikemukakan 

pem- 
bah- 

ton itu, bahwa menteri luar negeri 
Amerika John Foster Dulles kini 
masih tetap menghendaki supaja 
    e “dan negara2 anggota 

erantjis Ai Kadatiina. Viet- 
am, Laos dan Kambodja. nanti 

mendjadi anggota2 dari SEATO 
djika dibentuk pada - permulaan 

| depan. t 

Seato dan Anzus 
- Di Canberra, sumber2 pemerintah 
Australia sementara itu menjatakan, 
bahwa rentjana pakt pertahanan 
Asia Tenggara jang diusulkan seka- 
rang tidak diharap akan .,mentja- 

plok” persekutuan ANZUS jang ada 
sekarang antara Australia, New Zea- 
land dan Amerika Serikat. 

Dinjatakan selandjutnja oleh sum- 
ber2 tadi, bahwa Australia tjondong 

kearah pembentukan sebuah pakt 
Asia Tenggara, tetapi menurut pen-. 
dapat: Australia pembentukan perse- 
kutuan baru jang demikian ita akan 
membutuhkan beberapa waktu. Me- 
nurut sumber2 tersebut, pembitjara- 
an2 pendahuluan pada waktu ini se- 
dang dilakukan, dan  konmperensi2 
militer diduga akan menjusul. 

Achirnja diterangkan oleh sum- 
ber2 di Canberra itu, bahwa pada 
waktu ini belum ditentukan negara? 
manakah jang akan hadlir dalam 
pertemuan2 pendahuluan nanii, dan 
apakah masalah pertahanan Asia 
akan dibitjarakan dalam babak2 atau 
sebagai suatu keseluruhan. (Antara). 

  

Masih Ado Budak 
  

    

  

  “ 

Akiko Kurijara dari Djepang adalah 
“pemenang “dari lempar  lembing   

inches. 

  

Djawab Nehru: .,Utjapan saja 
|itu adalah, informil sifatnja, dan 
sebenarnja lebih banjak djtudju- 

ikan kepada orang2 saja sendiri, 
' sebagai peringatan. supaja daerah 
(regional) djangan diabaikan.” 

Saja pikir, di India Selatan 
orang tentu senang hatinja men- 
dengar keterangan Pandjitji ini. 

  
hanan kolektif Asia Tenggara” jang 
diusulkan itu. 

Eisenhower mengatakan, bahwa 
menteri luar negeri A.S. Dulles da 
'lam konperensi persnja hari Selasa 
il. .hania mengemukakan tindakan 
tindakan jang mungkin dilakukan 
oleh Amerika Serikat, apabila ter 
djadi satu peristiwa jang merugikan 
kepentingan2 Dunia Bebas”, 

Dulles mengatakan dalam konpe 
rensi pers tadi, bahwa ,,Amerika Se 

& 

  

.Belian Di Arab? 
£ FS 1 1 5 

MENURUT sekretaris ,British 
Anti Slavery League”, ,,Liga Ing- 
gris anti-Perbudakan”, di Arabia 
imasih ada kira2 500.000 budak 
ya 2 : Ap Tanah ada 5 bonjak itu pula, Keterangan tad? 
diberikan Thomas Fox pit sekre- 

.| taris Liga tadi, dalam sebuah kon- 
.| verensi mahasiswa di London pada 

(bari Selasa jl. Dikatakannja bah- 
.wa dinegeri) tsb. ta , seorang bu- 
dak lak'2 anja £ 25 sampa! 
“£ 70, dan seorang budak perem- 

an antara £ 70 dan £ 100- 
| Budak laki2 lebih murah, kata 
Fox Pitt, karena mereka sering 

reka dan bekerdja pada sumber2 
minjak tanah. Ga 

|. Seterusnja Kapten Fox Pitt me 
ngatakan ' bahwa. sheik2 dan 
amir2 memelihara budak2 supaja 

. prestise mereka meningkat: ,,uku 
| ran”nja ialah kira2 12 budak 
buat seorang jang kaja. Dapat di 
terangkan bahwa dalam ' bulan 
Djuli j.a.d. PBB. akan meratifika- | 
si sebuah konvensi tambahan utk 
pemberantasan perbudakan. 

Z (Antara). 

— Eisenhower: Indo-China Djangan Di'inggalkan 
| 
rikat tidak akan meninggalkan perta 

|hanan Asia Tenggara, djuga andai 
(kata Indotjina djatuh” ketangan Ko 
munis.” £ 

Eisenhower. mengatakan, bahwa 
Indotjina itu ,,sangat penting” dan 
bahwa azas pembimbing organisasi 
keamanan kolektif Asia Tenggara 

'jg. diusulkan itu, ialah »tInentjegah 
timbulnja satu reaksi-berantai, jang 
mungkin akan memaksakan djatuh 

:-mentjapai 

| mere 

pula oleh kalangan? di. Washing- f$ 

Churchill, Garner dan Jones, se 

tu malam. Garner jang tetap gem 

esepnja : Kerdja 

pai 8 

milang tentang tjara bagaimana , 

chill, jang akan berusia 80 tahun 
| datang, Bernard M. Baruch, 83 

dja mentiapai usia 80 tahun, Joh 

mereka Fu mempunjai resep 
Jusia pandjang, kata mereka, terletak pada m 

n itu adalah ,,individualist en”. — 

Po IESSE ” JONES, bankier dari 

-beri djasa terhadap tanah airnja se! 
bagai menteri perdagangan dan be-| 
dakangan sebagai kepala Kooperasi | 
Rekonstruksi dan Keuangan, mendje 
taskan demikian: 

Dengan menumpahkan perhatian 
istimewa atas penghidupan dan su 
ka bekerdja mungkin bisa meno'ong 
untuk dapat hidup lama. Tapi. wa- 
risan serta mendjaga kesehatan se- 

seorang mempunjai hubungan erat 
dalam hal itu”. 

Sementara semua orang. tua mem 
punjai flair untiik bekerdjia keras, 
mereka mengakui keperluan untuk 
beristirahat. Jones dan Churchik, 
misalnja, tidur untuk mengasoh se 
tiap sesudah makan siang. 

BEKAS PRESIDEN HOO- 
VER, seorang jang sangat suka 
kerdja keras, sering mengenjam- 
pingkan kebiasaan diatas dan per- 
gi memantjing  disungai-sungai 
California dan Oregon atau di 
Keys di Florida. 

Berbeda dengan presiden jang 
digantikannja, Calvin Coolidge, 
presiden Amerika jang ke-29 
Hoover tidak pernah mengasoh, 
Coolidge senantiasa berada da- 
lam sehat walafiat dan energic 
waktu dia meninggalkan Gedung 
Putih dan kembali ketempat . ke- 
diamannja di Vermount. Tapi 
Coolidge jang disangka berbadan 
sehat itu meninggal dalam usia 
61 tahun ada jang mengatakan 
karena sudah bosan hidup. 

Bernard Baruch, djago tua da- 
lam politik dan penasghat dari pa 
ra presiden Amerika, jang sudah 
sedjak lama mempergunakan alat 
pendengar sebagai tanda kebang- 
gaan atas usianja jang telah lan- 
djut, mempeladjari bagaimana 
hidup gembira. ' Meskipun. seka- 
rang telah berusia 83 tahun, na- 
mun dia masih tetap gembira dan 
lintiah dan masih menumvahkan 
perhatian besar terhadap masa- 
alah2 dunia. Tapi bila Baruch jg. 
berbadan tinggi dan berambut pu 
tih perak itu mulai merasa sunji 
dia terus menudju tempat berbu- 
ru ditanahnja di Hobcaw Barony 
di Georgetown, S.C., atau mela- 
wat keluar negeri. 

Dan bila dia ke Eropah Baruch 
tidak lupa mengundjungi sahabat 
kentalnja, Winston Churchill. 

Djumlah ,,grand old man” jang 
sampai mentjapai usia landjut, 
disamping jang namanja disebut 
diatas, termasuk orang2 besar se- 
perti Adolph Zukor, perintis gam 
bar hidup, jang berusia 81 tahun: 
W. Somerset Maugham, penga- 
rang jang terkenal itu, berusia 80 
tahun: Hakim Federal Har4, usia 
81 tahun, Bertrand Russel, ahli 
methamatica, dan filsafah, usia 
81 tahun: Frank Loyd Wright, ar 
sitek, usia 84 tahun: Bernard He- 
renson, ahli pikir, jang berusia 88 
tahun, Robert Frost, ahli sjair 
Amerika jang tersohor, berusia 
80 tahun: Cy Young, pemain ba- 
seball jang kenamaan, berusia 87 
tahun: Amos Alonzo Stagg, pela- 
tih main rugby jang terkenal, usia 
91 tahun, dan Cornelius (Connie) 
Mack, ,,grand old man” dari du- 
nia baseball, berusia 91 tahun. 

Minum alkohol tak gang- 
gu usia landjut? 

Para ahli dalam ilmu kedok- 
teran mengatakan usia manusia 
bertambah 20 tahun sedjak 50 
tahun jang lalu. Harapan untuk 
hidup lebih lama semakin bertam 
bah besar dalam dijaman jang pe 
nuh sengketa dan diaman atom 
ini. /Orang2 seperti Hoover, 

ring2 menikmati minuman keras. 
“Jones. sangat: gemar minuman 
'Bourbon sekali2 dan Hoover su 
ka minum Martini sebelum ma 
kan malam, Churchill tidak bisa 
bertjerai dengan minuman Bran 
dy dan tierutu serta Garner tidak 
dapat meninggalkan “dua sioki 
Whisky sambil main poker. 

GARNER, bekas wakil presi- 
:den Amerika Serikat, sekarang 
'hidup dengan gembira didaerah 
date Texas. Setiap hari dia meng 
abisi waktunja mendjaga kebun 

bunga dan berternak burung, Dua 
atau tiga hari dalam seminggu dia 
pergi berburu | atau memantjing 
dan tidur diudara terbuka diwak- 

bira.merokok tjerutu (kebanjakan 
buatan Mexico) ,,sepandjang ha- 
ri”, menurut keterangan putera- 
nja, Tully. Kesehatan Garner sa- 

| ngat baik dan Tully mengatakan 
bapaknja dilahirkan untuk hi- 
dup lama”. 
CHURCHILL dengan. tjaranja 

jang tidak orthodox mengetjam re   sep ”Lekas tidur dan tekas bangun” 
untuk. mentjapai penghidupan jang 

Inja Indbtjina”. Pernjataan tadi di- 
utjapkan Eisenhower sebagai djawa 

: Teratur 
| Minum Alkohol Bukan Halangan Utk Dapat Tja- 
pai Usia Tinggi—Churcbill Minum Tjerutu 6 Sam- 

Batang Sehari — Bebera 
.Grand Old Man” Dunia Barat 

(Chas : ,,Suara Merdeka”) 

BEBERAPA ORANG ,,GR AND OLD MAN” 
usia 80 tahun — dan lebih — memberik 

mur pandjang, hidup berguna 
i bekas Presiden Herbert Hoover dan 

i n Nance 
'Arturo' Toscanini, 87 tahun dan “banjak : lagi jang Jain2, Masine2 sen diri untuk hidup lama, Paha 

Houston, serta penerbit surat kabar 'pe 
jang tersohor itu, jang pernah mem | num, pekerdja, 

Keras Dan Hidup 

pa Tjontoh Dari 

jang telah ber 
6 ladan jang ge 
tinggal muda” dau 

dan gerka, Orang2 : ir Winston Chur 
pada ulang tahunnja jang akan ahunz Jesse Jones, jang baru sa- 

Garner, 85 tahun: dan 

an tjontoh te 
»bisa tetap 

asing2 individu dan 

  

   Seorang ' athlit. dari. Korea-Selatan 
telah mendjadi djuara untuk perlom 
baapn lari 10:000 meter Asian Gu- 
mes. Athlir Choi Chung Sik ini ie-   penuh sukses, Dia adalah seorang 

rokok jang tidak tanggung2, pemi 
dan penidur. Dia 

ap enam sampai delapan ba! 
tjerutu setiap hari. | 

"Saja mendapat lebih banjak dari 

meng 

tang 

yalkohol daripada alkohof mendapat Kemukakannja bahwa dia pertja 
|dari saja”, : Churchill pernah mengu 
Ljapkan, dan menambah: 

'Ada. orang mengatakan Saja ter 
lampau banjak merokok. Saja tak 
tahu. Sekitarnja saja tak 5 banjak:| 
mengisap Ijerutu maka mungkin, sa 
ta akan sering2 marah tidak pada 
waktunja”. Dia sangat suka melukis 
dergan ' memakai Liat air untuk 
mengasuh dari pekerdjaannja jang 
sangat “berat sebagai perdana men 
teri. Pun dia sangat suka berdjalan- 
djalan ditaman rumahnja Chariwelk. 
Inggris jang sebagian besar diatur 
olehnja sendiri. 

»Bila saja menoleh kemasa mu 
da saja”, kata - Churehill, Saja 
tidak dapat tidak terpaksa meng- 
utjapakan sjukur kepada Tuhan 
karena telah memberikan saja hi 
dup jang sangat gembira. Saja 
telah: menikmati hidup  sembira 
dan saja tidak takut menghadapi 
maut”. Tapi Churchill sedikit se 
ram bila membitiarakan soal ke- 
matiannja. Lady Churchill menga- 
takan kepada seorang kenalannja 
jang mengatakan, bahwa kita se- 
muanja “akan mati bila masanja 
telah datang: 

»Oh, tuan djangan berbitjara 
kepada - Winston tentang ke- 
mungkinan menghadapi - maut. 
Dia sama sekali tidak menjukai 
nja”. 

Hoover kerdja keras. 
Semua ,,grand old man? ada: 

lah orang2 jang suka kerdja ke- 
ras, jang telah memperkaja dunia 
dengan hasi! kegiatan dan usaha- 
nja. Bekas Presiden Hoover, jang 
masih kelihatan tegap, sekarang 
tinggal “di hotel Waldorf-Astoria 
di New York, dimana dia sering 
bekerdja sampai 14 djam sehari 
terus menerus. Sedjak Hoover 
meninggalkan, gedung Putih dim. 
usia 58 tahun dia terus bekerdja 
keras. Sudah lebih 20 tahun dia 
bekerdja sebagai penasehat dan 
consultant dalam urusan menge- 
nai pemerintahan, - Selama masa 
itu dia telah melawat ke 22 nega- 
ra untuk memberikan pikirannja 
mengenai masaalah makanan. 
Dalam tahun2 belakangan ' Hoo- 
ver menjusun sebuah rentjana 
raksasa tentang reorganisasi pe- 
merintahan dengan efficiency da- 
lam perekonomian sebagai udjud 
terachir. Dia sangat radjin mem- 
batja dan sangat suka mengisap 
pipa dari waktu kewaktu. Dia sa- 
ngat disukai untuk mengutjapkan 
pidato dimuka umum. 5 

80 th. toh masih kerdja 
keras djuga. 

Jesse Jones masih bekerdja te 
rus di Houston waktu ini, meski 
pun dia telah mentjapai usia 80 

hari Rabu, bahwa tudjuan politik 

ra”, Chou menerangkan 

taan menteri Ihrar negeri Amerika 

Djenewa, ketika ia membitjarakan 

sifik Barat”, 

Chou mengatakan bahwa pepcra- 
ngan di Iridotjina itu adalah suatu 
perang “kolonial ' jang  diluutjurkan 
oleh kaum kolonialis  Perantiis de- 
ngan ' sokongan Amerika Serikat. 
Republik Demokrasi Vietnam. sudah 
beberapa kali menawarkan kepada 
Perantjis supaja dilakukan perundi- 
ngan2 perdamaian, tetapi isul2 tadi 
telah ditolak. Amerika Serikat bu- 
kanlah satu negara Asia: keamanan- 
nja tidak bisa terantjam oleh sesua- 
tu negara Asia dan apa jang disebut 
blok2 pertahanan | itu sesungguhnja 
adalah -alat2 untuk memperuas je- 
perangan kolonial di Asia dan sam- 
bil 'berbuat demikian memperlemah 
saiigan2 Amerika jang terdiri dari 
negara? Barat, kata Chou. 

Blok pertahanan Tabir 

Asap menjembunji tjam- 
pur banya, "et 

Chou En Lai menjatakan seterus. 
nja bahwa fitnah jang dilemparkan 
kepada RRT, seakan-akan RRY' ker 
tjampur tangan di Indotjina, 'tak lain 
hanjalah tabir-asap belaka jang di- 
pakai oleh Amerika untuk menutupi 
tjampur tangan Amerika Serikat da: 
lam perang Indotjina, dan pertjuba- 
an (A.S. untuk menimbulkan petyah- 
belah antara bangsa2 Asia, Adalah     ban terhadap  pertanjaan apakah 

Amerika Serikat, sesudahnja djatuh 
hasrat bersama RRT' dan Rep. Dem. 
Vietnam, bahwa negara2” hormat 

ypada para manager jang diangkat 

lah mentjapai waktu dalam 33 me- 
nit, 6 sec. 

    

   

    

   

   

   

            

   

   

   
    

     
   

    

   

    

   

     

                

   

   
   

   

            

   

    

              

    

  

tahun. Dia masih pergi kekantor 
nja enam hari seminggu, tapi di 

ja mewakilkan  kekuasaannja ke 

nja sendiri untuk mengurus. har 
tanya. 

.Masing2 manager itu mempu 
njai tanggung djawab serta kekua 
saan penuh”, katanja. 

Dia masih memimpin bank, 
mempunjai banjak saham dalam 
milik tak bergerak” di Texas 
dan menerbitkan harian Houston 
Chronicle. Jones memasang tem 
pat tidur dikantornja di Houston 
dan bila merasa letih dia berba 
ring untuk mengasuh. Pikirannja 
masih tetap terang sebagaimana 
sediakala. : 

Grand old man dari Texas itu 
mempunjai alat berpikir jang bisa 
mengambil putusan atas setiap 
mesaalah jang ruwet dan tidak 
pernah ragu2 mengambil putusan 
itu. Sembojan - kerdjanja ialah 
,. Mengerdjakan satu matjam pe- 
kerdjaan buat satu kali”, mengun 
puikan segala bukti lebih dahulu, 
membitjarakan  tiap2  masaalah 
dengan mereka jang mempunjai 
hubungan paling dekat kemudian 
baru mengambil putusan.. 

Jones tidak pernah tergopoh- 
gopoh. Dia senantiasa dapat me- 
nguasai dirinja. Dia tak pernah 
memperlihatkan “sikap marah. 
Dia pertjaja setiap masaalah- da- 
pat diselesaikan dan akan tetap 
memikirkannja sampai dia mene- 
mui pemetjahannja. 

Belakangan dia telah memper- 
pendek waktu kerdjanja dikan- 
tor. Dia mengakui bahwa dimasa 
mudagja rentjana kerdjanja ialah 
dua hari kerdja didjadikan satu. 
Sekarang dia sudah mulai merasa 
tua, p 

Toscanini, pemimpin orkes 
jang telah berumur 87 tahun, 
jang dalam pekerdjaannja diwak- 
tu belakangan sering menimbul 
kan emosi gembira, sudah mena 
rik diri dari kegiatan umum. Pa 
da tgl. 4 April jang lalu ,,maes 
tro” itu mengadakan pertundjuk 
an perpisahan dengan symphony 
orkes NBC bertempat diruangan 
gedung Carnegie. Hall di New 
Yerk, mengachiri careernja seba- 
gai pemimpin musik selama 68 
tahun. Dia turun dari podium per 
lahan-lahan. ditengah-tengah tepuk 
sorak jang riuh dari penonton. 

Tapi Toscanini masih belum 
mau menjerah. Dia masih akan 
didengar lagi. Seperti ,.orand old 
man” jang lain2 dia tidak: sang 
gup untuk ,.menarik diri”. S 

Achirnja apakah “arti 80 atau 
87 tahun. Apakah tidak benar 

Verdi menggubah lagu ,.Falsataff” 
waktu berusia 80: tahun ? Dan ti   

Chou En Lai Tuduh A.S 
Bukan Sadja Hendak Menguasai Indo- 
Cbina: Tetapi Djuga Akan Membikin- 

nja Suatu Lapangan Utk Agressi 1 5 
PERDANA MENTERI menerangkan menteri luar negeri RRT 

Chou En Lai mengatakan dalam sidang Konperensi Djenewa, pada 

utk menguasai Indofjina, tetapi untuk memakainja pula sebagai 
pangkalan utk melakukan agresi terhadap seluruh Asia Tengga- 

bahwa hat ini dapat terlihat pada pernja 

buah Blok Militer jg terdiri dari negara? 

nja Dien Bien Phu, berpendapat bah menghormati kemerdekaan dan ke- 
wa pertahanan Asia Tenggara akan daulatan masing2 dan djangan ber: 
dapat didiamin tanpa ikut sertanja tjampur-tangan dengan urusan da- 
Indotjina dan apakah Indotjina me lam negeri negara, lain dan supaja 
rupakan suatu jang musti duduk da perdamaian di: Asia dan didunia ter: 

  

    

    

    

   

        

    
   

    

   

   

  

   

        

   

      

   

     

   

    

   

    
   
   

   

daklah benar Goethe mengarang 
Faust ketika berusia 80 tahun ? 

Amerika Serikat ,,tidak hanja 

Serikat: Dulles dalam. konperensi 
»kebutuhan. utk membentuk se 

Asia Tenggara dan Pa 

lah Indotjina. Dituduhnja bahwa pe- 
merintah  Perantjis “pada umumnja 
dan menteri LN Bidault chususnja 
bersikap tidak realistis, tidak masuk 
fikiran sehat dan tidak sesuai de- 
ngan azas bahwa perundingan anta- 
ra kedua belah pihak tentang Indo- 
tjina itu harus dilakukan atas dasar 
kesamaan deradjat. 4 

Asia ingin supaja Indo- 
tjina damai kembali. 

Chou En Lai menjatakan bahwa 
negara2 Asia berharap supaja pe- 
rang Indotjina berachir: diantara ne- 
gara2 Asia tadi terdapat India, Indo- 
nesia, Birma dan Pakistan. Hal ini 
sesuai pula, kata Chou, dengan poli- 
tik perdamaian Sovjet Uni. Pernja- 
taan kemerdekaan tahun 1945 itu se- 
Suai dengan tjita2 kebangsaan rak- 
jat Vietnam dan sesuai pula dengan 
pernjataan kemerdekaan “ Amerika 
Serikat (1776) dan pernjataan Pe- 
rantjis mengenai hak2 manusia, kata 
Chou En Lai. 

Djenewa bisa hasilkan 
“persetudjuan asal sadja. Untuk memetjahkan masalah Indo. 

tjina, adalah sjarat mutlak untuk 
mengadjukan sjarat2 jang akan di- 
anggap sebagai sjarat2 jg. terhormat 
adil .dan' masuk fikiran sehat oleh 
kedua pihak jang bersangkutan: Pen- 
ting pula supaja “selekas?nja tertja- 
pai, perletakan sendjata dan : memu- 
lihkan perdamaian di Indotjina, kata 
Chou. Achirnja “Chou mengatakan 
bahwa dalam konperensi Djenewa 
ini bisa tertjapai persetudjuan, asal   lam organisasi pertahanan tadi. djamin. 

: | Disetudjuinja usul? Rep. Dem. 
(Antara) Victnam untuk menjelesaikan” masa: 

  Na Laik   

sadja segala delegasi sungguh2 ingin 
memulihkan perdamaian di" Korea. 

(Antara). 
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JAKAN RUPA? MOL£L BARU IP EIERNA CALENDER — PREKTLNG “Miss P KAN Al pelan non IP . ETERNA— MATIC TITUS (Bintang) iss Palmboom berkata: 
Model:58 n2 Tuan | MIDO MULTIFORT — OGIVAL 1 | 

1g 4 -Ih p. 7. 36 CA Pa ngan : Ba 

ani Tajpas ae Ja an NUR An ta an ker P 51 Zl | N | )juga sedia lontjeng medja Westminster, Parker P m ' i Sr Ya na P 21. Sheaffer dan wekker. : , 09 
. Saksi kanlah - San 3 3 | Harga sangat murah. Service memuaskan. pa 

. : : - 3 

: EN 15 jaan ae membuat makanan 
9. Bodjong 10 c. Telp. 1144. SEMARANG. “ 

. e Aa 2 Ri : : . AI 

” gi $ —————— Nona lebih sedap" 
: 2 buah kendaraan bekas prioriteit (bukan taxi) 

2 1. FORD V8 TH. 1949, — 
» 5 2. STUDEBAKER CHAMPION TH. 1949. — M 2 8 k » 

Kedua-duanja dalam keadaan baik sekali (running condition) | emang " margarine jang aja 
Le aa Aang anna tertutup dan dialamatkan 5 £ d | . k 
epada Sekretariaat P3. B. Semarang, Purwodinatan V/S, 2 (00 IP selambatlambatnja ta 15 Djuni 1954. oo gek vitamin dan lezat ini akan 
embukaan surat tawaran pada tgl. 1 Djuli 1954 did - 

5 : Rapat Umum anggota P3. B. Semarang KG menambah sedapnja masakan 
- . Prioriteit diberikan kepada anggota P3. B. Semarang bila Aga 20 2 

£ : pena tawaran sama tingginja antara anggota dan bukan Njonja. 
$ anggota. . 5 

Kendaraan2 dapat dilihat di Semarang Depok 12 A, 
z tilpon Sm. 999. : 5 

x Harap pada sampul surat dibubuhi : ,, UNTUK TAWARAN 
, KENDARAAN” : 

3 2 Pa « 1 & : book € 

5 HAN Ne 2RA SN ANA Seorang jang telah diperingatkan harus berlaku hati-hati, Palm mengandung banjak vitamin A dan 

: 2 3 23 SEMUA HARGA Djika kau Ka apa akan terdjadi dengan era Ar eta hari Mob SDA Jak dyaka Polonia Apt Bila £ an 2 Pn ang: Tepat aan Pa Tintangan. : ' besar dan pakailah Palmboom untuk hidangan 
ji Ie Hpyrej /A, Suatu penjelidikan pada tabeat dan ibadi '- dan masakan'-dapur — keluarga takan Pee Se EN OLEH kan kehidupanmu, Perikalah dika” bau pena “mn emenetangs Gnamai Menbaraan" Mi KK 3 aga | PEMERINTAH. - kesulitan. Segala hal dirahasiakan. Labih hemat bila memakai Manan 

Modl 135 . 1 M. S. R A H AT Occultist jang sadap daa seperti krim Ini sebab 
: Model 35. SETERAN 109 — SEMARANG : Penganten “Sebik' “Sana Menwa aa : 1 8 2 - menambah kesabotes dea semangat 

xi po 

& INI MALAM DMB. Ita 
TS 

Drama pertjintaan jang mengikat hangat, 1 $ sedih mengharukan, dalam film : k J. Arthur Rank's | 

| SEDARAH” 5 29 R | ( 
P £ (The Brothers) : : Hargadas Jang Apakal Istasi? bidjaksana. e4 dng. | 83 PA- MSP- 1/11 " PATRICIA ROC — MAXWELL REED | $ | x Manja untuk orang dewasa sadja | 
ag 2 « 4 : 

ka 5 Ta . MENARA NA MR Banana : : an 
g 7 | OBAT? PALING MUSTADJAB | marras pesAR ANGKATAN DARAT 
H5 : jesnabansargessatafnad : ADJUDAN DJENDERAL 

  

: PEP NAN | 
. | ee Radja Dari Semua YIR ANOL LA SOLES Lupuliner-Tablet 

n ka Obat Kuat jaitu: : i (OBAT MANIK BOTJOR) 
ma VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- Mengeluark: i ik k nimpi ibat ' MN 3 1 |» TB 3 mn AR ana Dua Pigona: Piaubo Urat Siaraf Otak (BRAIN), engeluarkan air man arena mimpi meliha 

- .Lwah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 

PENGUMUMAN 
p & 

  

    

         
Ih Jbat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- nik klas 1 naik ke klas 2. 

seluruh Indonesia. (OBAT SAKIT KENTJING)     

KE. perempuan tjantik atau laki? adalah penjakit jg No. 68/Adjen/Peng/54 

5 : ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be- berbahaja bagi kedua belah pihak. 3 
tt 5 j 2 . # i Ss kerdja Ci Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- | Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena pe- I. Markas Besar Angkatan Darat memberi kesempatan kepada 

dn an Piwe -— ra ijur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, | njakit demikian dapat mengurangkan darah dan pemuda2/pemudi2 Indonesia untuk dididik mendjadi: 
t BR 3 NN « kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran badan mendjadi lemah. 1 
sae Kg Ta TRI Se, 2 2 (zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, £. 2 & 1 | Perawat laki2 dan perempuan 

ea : : (| (jantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung MOLES. LUPULERER TABEEES dcngan sekks ina aan Ana ha T5— Pas ana Pega ML san t0096 berhasil. Harga I Botol Rp. 20.—. - djab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu, 3 Ahli Teknik” Bk hang Tekia 

: |. Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. Ne pa 4. Perawat hewan, hanja laki2 
2 5 Lg PI Gumbira Istimewa buat laki-laki ........oooocooooooooooooooo Rp. 15.—: A . ' Pembantu Ahli R6 hania perempuan : 
$ u Tr a k a r t a Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... 2 TPB G O Ta E 5 Cougbi ng Tablets 2 Dipan Assistent) 2 ja P Pa BE 

1 Nut. Iu Ie PA Murjak Tangkuradjaib buat laki-laki 0... doocoooooooooco.i. » 1O-— 5 OBAT BATUK 6. Bidan SG hanja perempuan SEP TAT 
Me na aa Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat ( 2 5 ) E 7. Pembantu ahli obat, hanja laki2 

13 3 gu £ ! dan Kekolotat s-00idnpelanyanin sena andanunnn, Rp. 20— &,, 10—  $ Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu didjum- 

 — 1 - A4 Kena ti Pa an ena tanggung tidak Tuntur 2 gram ......... » 2 pai berdjangkit, sebab kumannja merebak dengan II. Sjarat2 penerimaan: 

5 TIP OP IT Pena an Dae na ado | Pan PIN NNaN ana Mennanag “ole Ji I. a. Untuk pendidikan2. perawat, perawat gigi, perawal 
£ 3 : Ana . Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..........oco.o. Pa mann akan berpenjakit pula kepada anak2 hewan, pembantu ahli Ro, Bidan dan Pembantu ahli 
: 2g 5. : Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ........ Pena » 50— |nja atau kawan jang lain. Makanlah GOLES obat: 
: ae 1 5 -. Kn 2 Pn Ban tatina santan alat Reda 5 Ta COUGHING . TABLETIS menjembuhkan penja- | | gomana Beridjazah S.M.P. Negeri (untuk Pemb. Ahli Ro dan 

: 1 2.1. 0... e Dbat sakit Entjok dan Linu-linu “oo aa Be "25 — Ea aa : - Mn 5 
Mulai 19 Mei s/d 5 Djumi | (ia kenting manah, darah senen a Ma G2 an senen eat Pemb. Ahli obat S.M.P. Bag. B). 

: " - Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1099. 6 b. Untuk pendidikan ahli tehnik gigi: | 
... YABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 :— Bandung. GOLES White Candle Tablets Beridjazah S.T.P. 3 tahun atau peladjar Sekolah Tsh- i .Kundjungilah 

  

   
    

  

    

  

  

  

      

  

  

     
    

   

    

  

      

    

    

          
    

  

     

  

        
   

  

   

    
: 2 ant: — » tid in. 

5 Asa Nan : Bodionk GB. Se Yoko OB 2 Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- "ag Lon tan Ja Pa ae atau pulisi) 
- 0 beta Tea Ona Tn Mann at Eng . Hoo, Pe- djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, 4. Berbadan sehat (keterangan dokter) 

: odjan , Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 2 Lan 4 2g aa : : ? : 6 2 
NEON PENA ERKENeN Tea sones.a cemas PA MA NAN ERA marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, Kentjing sakit hebat, Sakit kentj ing lama sampe tida berberanak. Tinggi sekurang-kurangnja 1,55 m (untuk laki2). 

Ci Me Ea Ci Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- Lamaran Kutu Manik suda mati. Lekaslah Memakan obat: GO- 5. Bersedia menanda-tangani ikatan dinas selama waktu 
. On 2 longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djl. So- ES WHITE CANDLETABLETS. Menurut Resep memakan obat jang dipergtinakannja untuk beladjar atas biaja negara 
1 » 2 Oncern 1nemas srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Dji. Malioboro 93, Jogja- Ka Dakitni : e £ « aa PE h aa 1 1 I tits SN ee ara am : 2 Aan 3 ini, 2 of 3 Botol. Penjakitnja hilang lantas sehat kembali. ditambah “dengan 3-tahun, terhitung mulai-tgl. tulus 

5 2 " : : karta, Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek Peran Teen Sepat dari & habisan 5 : LUX.  iNI MALAM D.M.B. (u. 17 tan). | An Fong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, : . Ne Ma an KN Na 
Se 5.007.009.00  BOLDEST OF THE WORLD'S BOLD LOVE STORIES: | Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat dok An, G O k E 5 Anmin Tablets III: Selama mengikuti pendidikan, para peladjar diharuskan 
" Ea - The. World's BOTUEST Love Tales": 2 Djl. Raja 114, Magclang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon, tinggali di-asrama dengan menerima uang saku menurut ke- 
Ba Ana ee anta su . : 5 Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat (OBAT TIDUR) putusan K.SLA.D. No.: 136/KSAD/Kpts/S1, serta tunduk 

UG | an gk gong DI Kera 2 rn Too Dea Ty Tes | kekurangan tidur baba oh bnjk ian Pa ata Mae laa Me 
Ke-10 IS JOURDAN Lyl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan ss dan pekerdjaan bisa mendatangkan pelbagai pe- “IV. Setelah lulus udjian penghabisan, peladjar laki2 diangkat 

BN Aan FONTAINE-LOU Man : njakit. GOLES ANMIN TABLETS membantu mendjadi bintara kesehatan, peladjar perempuan diangkat 
- aim GDEREY TEARLE « JOAN COLLINS « BINNIE BARNES supaja: tjukup tidur sebab zat jg. dikandunginja mendjadi pegawai golongan IV b. P.G.P. 

Kk “ 0 0x TECHNICOLOR Bea maa | Denjembuhkan penjakit resah dan risau dengan V. Tjara melamar: 
Rahasia pertjintaan2 dari Boccacio jang menggemparkan seluruh Dunia. | mom Hai ekedjab mata, sgrta menguatkan perdjalanan | Surat permohonan harus ditulis sendiri dan disampaikan 
Menarik ! Memikat ! Gilang-Gemilang semua dalam berwarna ! BESOK MALAM PREMIERE | REX Iri Malam d.mb. ' darah waktu tidur. janda 3 kepada: 

IP 3 Na Aa METROPOLE 5.00 7.00 9.00 (47 th. 5.00 7.00 9.00 (17 th.) : 5 1. Kepala D.K.T. Terf I Djl. Serdang 4 Medan, untuk 
F 5 aga ana 5. an 2 Ta 18 tah.) Lana Turner — Fernando Lamas Sweet Frien d daerah Sumatra Utara dan Tengah. 
F ” In aa P d ". citin cw ih OrY : ” 2 : | 6 BONAR COLLEANO — ARTHUR ERANZ LEE MAVIN £ The Merry Widow' (OBAT LUAR) 2. Kepala D.K.T. Terr. II Benteng Palembang, untuk dae- 
2 RICHARD KILEY — NICK DENNIS — JAMES GRIFFIN —- M.G.M.s Saucy NEW Musical Me “Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa rah Sumatra Selatan. 
i —.. PICK MOORE — BARNEY PHILIPS — MARY CASTLE - dira.: . Ba akan segala-galanja. Demikianlah diumpa- 3. Kepala D.K.T. Terr. III Djalan Ambon 5 Bandung, 

Lo KANE SEIGHT IRON MAN« Orion wsumame, | NM dg,| makan oleh orang “dihulu Kala tentang untuk daerah Djawa Barat . 
5 8 Serdadu di' Metian. Peperangan Ir dengki V penangan | IIOD 500700 9.00(13 th.) ng Perta 4: Maan Men agan Ip, Tetapi boriak 4. Kepala D.K.T. Terr. IV Karangasem 8 Semarang, untuk 
1 2 Penuh sensatie1” - Menggemparkan ! 1 Victor Mature — Alexander Scourby #7 Na 1 La bera Hn, Nan daerah Djawa Tengah. 
$$ 2 e aa : - 3 saga ma an aa au NN 2 9 1.0 € api IG aK apa memika al Si-rerem- r - 

| ROYAL  NIMALAM.& BESOK MALAM (u. Segala um.) The Glory Brigade 1 | puan. Itu adalah disebabkan badannja ada Ae Kena De an an Na Th 
2 5.00 -7.00-9.00 — A. HAMID ARIF — R. UMAMI — SALMAH dim. Suatu Pa penuh TT di Aa , lemah, tidak mentjukupi kepuasan perem- Ta ag ap an Ma Tn 3 

»BAWANG MERAH TERSIKSAs Sato Ielonra Be Men menga Seras darah Kate nan Ma On mewek Ke EN 2 n : TE untuk memperdalamkan pertjintaan masing Ng Ht 
Sambungan dari ,BAWANG MERAH — BAWANG PUTIH" daerah Barat tentang pembukaan Jjagalan Ini. Matan dara. Disana masing kemandjurannja ialah menguatkan 7. Kepala D.K.T. Terr. VH Djl. Goa Utara 4 Makassar, 

5 Akan datang : 3 2 djalanan antara Timur ke California Esth Yaa 7.000 Ta 3 tn.) Pata Oa “ £ badan, tahan berdjuang dengan selarfasla untuk daerah Indonesia Timur. 

.. 5 dalam tahun 1860, segala rintangan2 stner Wilam — Joan Evans PA —— va : : BN : 1 

5) »JAD 4, H ANAI1” 2 jang sukar dan Pkn oba Dota Tante Vivian Blaine — Barry Sullivan Pena Mete anna “Ibu obat. semuanja Gengan disertai: 
s Fila India batak Sk WASIAT 5 ngeri harus dihadapi! ' Penuh “e- SKIRTS HOY 99 : : memudji kekuatannja. eat. hidu 5 Tn In 3 aa an! Mengirikan! Penuh dengan keedjai- ngan aksi dan sabotage ! 8 A AGEN : Fie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang. 1. Riwajat hidup. : 

| Ag Tan ksikan! |... pan - se Se tuak” Siti 5 NCGM 73 “MBP Hway An Tong. ' — Gg. Warung 3 4 2. Salinan idjazah dan daftar angka udjian penghabisan, jang 
4 » wa Nan ANN nan ' Ini malam pengab.: 5.-7.-9.- (17 tb) AW atarbator bar tendioki Eng Tay Ho — Pekodjan 101 33 disjahkan oleh bekas kepala sekolahnja atau instansi pe- NN DN MAN 8. Uu. 17 tah) | INFERNO” (Technicolor) (COPY BARU). | ..Ngo Hok Tong” — Ge. Pinggir 1 Adjaran setempat 
1 SN KENA FILM PEPERANGAN GUERILLA TERBESAR ! | xx Basa sa ) Bisa dapat beli: Toko Obat Seluruh Indonesia, Na Tn 

3. Surat keterangan dokter. 
DAUBER DANIELS HERE CONFESSED He / THAT SOUNPS 8 (IFIT'S TRUE, WHY DIP Y THIS ANSWER 26 IN 4. Surat keterangan pamong-pradja atau pulisi. 
BLEW UP ELLEN MORAN'S TELEGRAPH PHONY TO YOW HAVE CHILi AND J1 wouto KORAN Pi GA Nan aa 5. Pasfoto 3 buah. POLES 50 MY OUTFIT WOLLO GET BLAMED, ) ME, KINCAIP! ME LOCKEP UP IN TWO WAS AIMIN! TO BUST UP / H-HE!S' i ka , KOGERS! HE'S TRYIN! T ! THAT OLV MILL INMY TELEGRAPH LINE 1 TELLIN? VI. Pelamar2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggikguna meng- 

$ VAP) : Man ikuti udjian2 badan, udjian pengetahuan dan psychotest. 
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ERLING JOY J. CARROL Ht Taluda 

N-PAGE- Aisi 21 
Hsibat! " Seruhi! Serem DA: La, Seruh! Serem! Menggemparkan! 

ROXY NI MALAM & BESOK MALAM (u. segala umur) 
5.00 - 7.00 - 9.00. Perdjalanan dan mendarat di Rembulan 

Tn DESTINATION M OO N s Taonfdlor 
. Saka Pena 3 5 : La 'a : | Saksikan keadaan? jang belum pernah lihat-di Rembulan ! | aa Batjalah 

5 . ' $ " -— 'Dauber Daniels ini mengaku telah meledakkan tjagak2 telegrap — Djika itu betul, mengapa eng- — Karena pertjaja, orang ini : 
la ba bensin Ellen Moran, dengan begitu pekerdja2 saja jang mendapat kesalahan. kau menahan saja dan Chili di membohongi saja bahwa engkau 

Ben Oon no nu Lu ' Dia mentjoba menjebabkan kesulitan2. penggilingare tepung tua. berdua mempunjai maksud meng- uUCera : erdeka 
2 Na e — Barangkali engkau membohongi saja, Kincaid. — Djawaban ini saja ingin men: hentjurkan lijn telegrap saja. 

an u a 3 “ s “ dengarkan. u — Uh. Jah, Dia berkata sesung- : 1 1 .. WN Roy Rogers 34 Berasa 

VII: Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Mei 1954. 

VIII. Surat menjurat tentang pengumuman 'ini tidak diadakan.      
BANDUNG, tgl. 7 Mei 1954. 
Pd. ADJUDAN DJENDERAL 

SOEBIJONO. 
Majoor NRP, 13675. 
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