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NJA PEMIMPIN p 

ngkin Akan Kehilangan So- 
Kaum Tani? 
pertama gerakan Huk Luis Ta- 

2 Filipina pada hari Senin jl. adalah suatu ke- 
presiden Ramon Magsaysay, dan pada waktu 

1 Suatu pukulan jang hebat bagi gerakan ko- | 
8 di . Demikan tulis wartawan AFP dari Manila. Bz- | 

ga mana Magsaysay akan memindang penjerahan Taruc jang terdja- 
1 tahun pertempuran2 itu akan banjak t 2 fergantung 

ahli jang mengetahui jakin bahwa 
ak bat dari suatu perpetjzhan jang 

terdapat dalam part1i Komum's Fifpina, dan merupakan titik permu- 
lan dari pert 

  

Dikemukakan oleh sumber2 tadi, 
bahwa Taruc telah menjerah bukan 
karena tekanan militer, — melainkan 
karena ia terlihat dalam suatu psr 
tentangan ideologi “dengan kebanja 
kan pemimpin2 partainja. Taruc sen 
diri membenarkan, bahwa antare 
dia sendiri dan pemimpin. partai Je 
sus Lava telah timbul perselisihan? 
paham jang menjebahkan dikeluar 
kannja Taruc dari Politbiro, dan xe- 
mudian dari partai. 

Akan tetapi sekalipun diturunkan 
dari kedudukannja resmi dalam par 
tainja, Tarue hingga kini masih me 
rupakan lambang dari gerakan Huk 
bagi kaum tani dari Luzon Tengeh 

Luzon ialah tempat kelahiran Ta 
ruc, dan didaerah itu ia djauh me- 
rupakan pemimpip Huk jang palin 
terkenal. Bagi para-petani jang mis- 
kin dipulau tadi, Taruc adalah oran. 
jang akan memberi kepada merexa 

  

Panitya Chu 
sus PBB 

Utk Menginternasionali- 
sasi Peperangan Indo- 

China ? 
PEMBENTUKAN sebuah ko- 

misi PBB chusus untuk menjeli- 
dki situasi peperangan Indo Ch'- 
na diwartakan kini sedang dipe- 
ladjari oleh diplomat2 jang se- 
dang memikir-mikirkan tjara2 
untuk meng-internas'onaF sas | 

gan2 jang lebih hebat d'dalam partai tadi. 

tanah? dan jang akan memperbaiki 
keadaan? sosial. Pemimpin2 Huk 
lainnya adalah kurang dikenal oleh 
mereka, dan oleh karenanja menje: 

rahnja Taruc sekarang ini: mempu 
njai arti ,prestige” jang sangat be: 
sar bagi mereka. Selandjutnja dike: 
mukakan pula, bahwa dengan pergi- 

rat” dari gerakannja akan menderita 
hingga gerakan Huk mungkin akan 
kehilangan popularitetnja dikalangan 
penjokong2 kaum tani Filipina jang 

(tidak senang dengan keadaan? seku- 
| rang. 

Pimpinan baru gerakan 
Huk. 

Menurut laporan2 jang sampai 

3eseran baru2 ini ialah sebagai 
verikut: Pemimpin pertama Je- 
sus Lava, kedua Dastro Alexan- 
Irino, ketigz Jose Deleon alias 
anggi sang. Fs Alfred Sau- 
to, dan kefma Silvestre Sam- 
ventrewanar alias Linda. 

Kelima pemimpm Huk tadi 
#g.mbarkan sebagai orang2 in- 
telek jang doktrinair dan orang- 
orang komunis jang fanatik, jg 
bermaksud ' menekankan sifat 
komunis dari gerakan Huk di 
Fifpina- 
Taruc telah menekankan aspek me 

agadakan perobahan? dan walau 
pun pimpinan? baru tadi mungkin 
dapat memperkukuh gerakan mee 
ka, namun mereka menghadapi risi 
ko akan kehilangan sokongan dari 
sakja? djelata jang terdiri dari kaum 
tani jang tidak puas dengan keadaan   peperangan ini, demikian diwar- 

takan okih wartiwan U.P., Do- 
2. gr Idee tentang 
Oonrsi ni diharapkan akan| 

d'perbintiangkan oleh komperens' 
Perantis-Amerika — Serikas di 
Pars jLa.d. jang maksudnja izloh 
untk merenfjanakan 1 

China. 
Lain dari pada itu Konperensi Pa- 

ris diatas djuga diharapkan akan me 
rupakan forum bagi tekanan2 Ame- 
rika Serikat kepada Perantjis untuk, 
bertindak lebih tjepat lagi dalam half 
persetudjuan2 ,,kemerdekaan” untuk 

pasukan? 
bumiputera bagi peperangan Indo- 
tjina dan untuk mempersiapkan se- 
buah rentjana ,,aksi bersama” jang 
dapat menarik suatu intervensi ber- 
sendjata atas dasar jang lebih luas. 
Selain pembentukan sebuah komisi 
PBB, kini djuga sedang dipertimbang 
kan oleh diplomat2 untuk memper- 
oleh sesuatu matjam persetudjuan 
dari PBB terhadap setiap program 
saksi kolektif”. 2 
Demikian diwartakan oleh Gonza- 

-sesudah ia dikeluarkan dari 

-Manila. 

keadaan sekarang itu, atas sokongan 
mana gerakan Huk sekarang berda- 

Menjerahnja Taruc jang terdjadi | 

    

  

yja itu oleh karenanja diangga 
gai titik permulaan dari a 

robaham daiam..sedjarah part. 
munis Filipina... Map 
“Demikian antara. lain tulis Warta 

wan AFP dalam komentarnja dari 

Hadiah 50.000 dollar. 
Berita lain dari Manila mengata 

| kan, bahwa dalam keterangannja Ta 
-uc mengatakan, bahwa ia telah me 
nerima .,dengan tidak bersjarat” 

sjarat2 jang telah ditentukan oleh 
semerintah Filipina untuk penjera 
aannja. Sebagai dikabarkan pada ha 
ri Sepin Taruc- menurut  rentjana 
akan menemui presiden Magsaysay. 
Wartawan ,,Manila Times” Agui 

no jang telah bertindak sebagai utu 
san presiden Magsaysay untuk pesje 
rahan Taruc itu akan mendapat ha 
diah 50.000 dollar jang telah di 
djandjikan oleh pemerintah. 

      les. (Antara). 

Satu Bangsa-Satu Ba- 
 hasa-Satu 
Mudah-Mudahan Selekas Mungkin 

— Mendjadi 
(Oleh: R. Boediono: 

KESATUAN NASIONAL sebagai idee telah diresmikan ke- 
lahirannja pada tg. 20 Mei 1946 
Budi Utomo, dibawah pimpinan Dr. Wahidin Soedirghoesodo dan 

Dr. Soetomo, kesedaran kebangsaan 'mendjadi 

Tanah Air 

Kenjataan 
Gubernur Djawa-Tengah). 

tahun jl., dimana dengan lahirnja 

lambat 
Djika   njata dan 

nja Taruc, maka sajap jang ,.mode-'! 

di Manila, susunan pimpinan ge- ' 
rakan Huk sesudah terdjadi per- 

  

kan tanah2 onderneming itu dapat 
KO | dibagi. tiga bagian pendudukan, jak- 

"ni semasa revolusi sampai 27: Agus- 
tus 1953 jang urusannja sekarang di 
selesaikan oleh Panitia Negara, ke- 

| djadian, ataupun idee tentang sa- 
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: : TARUC JANG 
# LUIS TARUC (kanan) pemim 

Wartawan inilah jang mendjadi 
mudian menjebabkan menjerahnja Luis Taruc itu. 

| 

MENJERAH. 
pin Huk jang kini telah menje- 

rah, sedang bertjakap-tjakap dengan wartawan Aguino (kiri). 
perantara Pemerintah, jang ke- 
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di Sumatera Timur pemerintah 
mentjari djalan paling bidjaksana dgn mengadakan penjelidikan2 te 
liti agar peleksanaan memnidahka npetini2 dari onderneming ditem 
pat tersebut difbat dibatasi sedi 
dahan jang benar2 perlu sadja. 
ngan pendjelasan2. 

Seperti diketahui kira2 terdapat 
250.000 HA tanah onderneming ig 
diduduki kaum tani di Sumatera Ti 
mur akan dibagi mendjadi dua, ja- 
itu sebagian diserahkan pada kaum 

ondernemers untuk dikerdjakan la- 
gi dan sebagian lainnja  dikembali- 
kan kepada 
menteri, petani2 jg menduduki itu 
ig tanahnja akan dikembalikan ke- 
pada onderneming itu harus pindah, 

tapi sekarang belum ada batas2nja 
jg terang tanah mana untuk onder- ! 

neming, dan mana jg boleh di du- 

duki kaum tani. 
Disinilah diperlukan penjelidikan 

teliti agar peleksanaan pemindahan 

kaum tani dapat dilakukan sebi- 
djaksana?2nja dalam batas seket:il 
mungkin. 
Menteri terangkan pula, pendudu- 

mudian tanah? jang diduduki antara 
tanggal 27 Agustus 53 sampai 20 
April 54 diurus oleh panitia setem- 

pat propinsi dibawah pimpinan bupa 
ti Tgk. Hanafiah dan - achirnja ta- 
nah2 jang diduduki sesudah 20 April 
"54 itu. 

Selandjutnja diterangkan terhadep 
petani? jang melakukan ,.okupasi” 

sesudah 20 April 1954 itulah jang 

sekarang diambil tindakan karena 
pendudukan dianggap melanggar 
perdjandjian-perdjandjian ..Stand- 

fast” dan tidak termasuk  da- 
lam batas tanah2 jang sedang ditjari 

kan penjelesaiannja oleh Panitia Ne- 

Penjelesaian Soai Ta- 

kepada ,,Antara”, dalam mengha dapi penjelesaian masalah tanah 

pemerintah. Menurut , 

tera Utara 
hammad Hanafiah menerangkan 

sekarang sedapat mungkin akan 

kit mungkin sampai pada pemin 
Keterangan tersebut diberikan de 

Pensiunan Dju- 
ga Dapat Tun- 
djangan Hari 

— Lebaran? 
PERTEMUAN delegasi kaum 

pensiunan dengan Wakil P.M, 
I Mr. Wongsonegoro di jam- 
bon Senen s'ang telah mengha- 
silkan ketentuan dari pemerin- 
tzh, bihwa djuga kaum pensiu- 
nan mendapat tundjangan Ieba- 
ran sebagaimana jang berlaku 
b:gi pegawai negeri. Delegasi 

»genai tundjangan kem?halan 
dan keluarga, tapi jang belum 
mendapatkan penjelesaian. (An- 
tarz). 

  

Atas pertanjaan menteri mene- 
rangkan sampai sekarang belum 
didapat laporan mengenai tinda- 
kan jang diambil oleh pemerintah 
daerah terhadap petani2 jang 
menduduki tanah sesudah 2v 
April 1954 dan menteri menjata- 
kan optimismenja akan penjele- 
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sar? tadi. menerangkan, 

Pada babak sekarang ini, bukan- 
“nia tidak" ada kemungkinan bahwi 

Serikat sanggup bertjam 
Irdotjina 

Amerika 
pur-tangan langsung di 
Sumber keterangan tadi menduga 
bahwa pemerintah AS. sanggur 
membertinmbangkan setiap ,tindak 

an langsung” tanpa Inggris, asal sa- 
dia Australi dan New Zealand ikut 
serta. Mereka terangkan bahwa pe- 
merintah “ALS. hingga kini belum 
ambil! keputusan mengenai soal akar 
melakukan-tidaknja  tjampur tanga 
dengan langsung. Paling tjepat,. ke- 
putusan sematjam itu dapat diambil 
dalam sidang Dewan Keamanan Na- 
sional A.S., jang akan dilangsung- 
kan Kamis j.a.d. 1 ai 

Harapkan ,,pernjataan ber- 

dengung2” dari Perantjis. 
Sementara itu, kata sumber2 tadi, 

Amerika ingin tahu apa jang Peran- 
tjis ingin mendjalankan dilapangan 
memperkuat pertahanannja di Indo- 
tjina, kalau pasukan2 angkatan uda 
ra dan laut A.S. ikut bertempur d. 
Indotjina. Diterangkan bahwa Ame- 
rika Serikat berharap supaja Peran- 
tjis mengeluarkan .,pernjataan jang 
berdengung-dengung”, ,,a  ringing 
declaration', untuk memperlihatkan 
dengan djelas bahwa negara2 ang- 
gota Uni Perantjis di Indotjina me- 

ngetjap kenikmatan kemerdekaan jg. 
sepenuhnja, terutama bahwa — se- 
suai dengan persetudjuan baru 'an- 
tara mereka dengan Perantjis — ke- 
“iga negara Indotjina tadi atas ke- 
mauan mereka sendiri masuk -keda- 
lam Uni Perantjis, dan bebas untuk 
keluar dari Uni Perantjis kalau me- 
reka menghendakinja. 5 

Amerika ingin spj PBB me 
njatakan ,,agresi di Indo- 
tjina”, 

Pembesar2 tadi menerangkan sete- 
rusnja, bahwa kementerian luar ne- 
geri Amerika Serikat sedang mem- 
pertimbangkan, apakah sebaiknja 
Madjlis Umum PBB tidak diminta 
“ntuk menjatakan bahwa ..telah ter- 

kepada, h.tuntytaa|-dindi agresi terhadap anggota? Uni 
tuntutannja jang. lain seperti me. | Perant jis di Indotjina”.” Dikatakan 

bahwa Amerika akan melakukan 
'langkah tadi, apabila kem. LN A.S. 
ijakin bahwa 2/3 dari djumlah ang- 
gota PBB menjetudjuinja. 

,Asal sadja Australi dan 

New Zealand ikut”. 

Sumber2 tadi mengatakan, bahwa 
segera sesudah dilakukan pemilihan 
umum di Australi (29 Mei j.a.d.), 
Amerika Serikat akan minta supaja 
Australi ikut bersama2 A.S-dalam 

| politik ,,aksi dengan langsung di In- 
dotjina', apabila sementara itu diam- 
bil keputusan demikian. Kalau Aus- 
trali dan New Zealand ikuti djedjak   sajan tanah jang sedang di-urus 

oleh panitia negara dan 
propinsi jang sedang mengurus   gara dan panitia propinsi seperti jg. 

(Antara)diterangkan diatas. 

Didalam sedjarah tidak ada ke 

tu kedjad 21, 'ang berdiri sendi- 

ri, tetapi ia berhubungan  tali- 

temali dengan  kedyjadian? lain, 

ataw dengan idee ilang berganj 
dengan kedjadian2 lain. Begitu, 

pun rasa kesedaran nasional di 
Indonesia tel-h diperijepat oleh 

kemenangan 'iang glang-gem.- 

lang jang ditjapai oleh bangsa 
Di pang dipeperangan Asa .pa- 
da tahun 1905, 3 tahun sebelum- 
aja lahirnja Budi Utomo. D'ika 

dulunja ada anggapan seolah-oiah 
bangsa fang .,berwaraa” adalah 
nterisur dika dibanding dengan 
bangsa kulit putih. maka pepe- 

masalah pendudukan tanah2 se- 
belum 20 April '54. (Antara) 

Setelah pergerakan Budi Uto- 
mo - mempelopori  verdjoangan 
kebangs:an dan menjalurkan idee- 
n'a itu melwati pendidikan, te:- 
utama oleh para siswa kedokter- 
an. D'awa, maka disanarsini tim- 
bullah perkumpulan2 jang ssmua- 
nja berazaskan kenasionalan, d- 
antaranja: Sarekat Dagang Islam 
Indonesia pada tahun 1913 jang 
jerutama menggalang perekono- 
mian nasional dibawah pimpinar 
Kh Hadi Samanhoedi dan 
R- H. Umar Said. Tjokroamino 
“0. 

Bung Karno dan Mr. Sartono 
mendirikan Partai Nasional Inde- 
nesia, sedangkan bung Hatt: me   

panitia | A-S., maka Inggris akan dihadapi 
dengan soal: melepaskan diri dari 
kedua negara Commonwealth tsb. ta- 
di, untuk memuaskan India dilapang- 

kup perhitungan terhadap kekua- 
tan ratu idee jang lambat-laun 
merembes dalam hati sanubari 
rakijat.. Andaikata - pemerintah 
Nederlands-Indig — dengan djiwa 
(ang besar membiarkan berkem- 
bangnja .dee itu, dan  djangan 
sampai menggunakan Boven-Di- 
guk-a'a, maka djalannja  riwajat 
»asti akan berlainan ' daripada 
'ang telah kita alami. 

Kesatuan Nasinal sebagai 
»Proclamatieve expressie? 

17 Agustus 1945 adalah suatu 
hari proclamatieve expressie, jang 
tidak lepas dari jadian pada 
tg. 20 Mei 1908. Diika dulunja   

Biar Tanpa I Diar 1 anpa Inggris 
" Bukannja Tida« Mungkin Amerika Sanggup 
. Tjampur Tangan Langsung Di Indo-China Asal- 

kan Sadja Australia Dan New Zealand Ikut — 
: Ingin Supaja PBB Njatakan ,,Agresi 

“3 Di Indo-China" ? 
KALANGAN PEMERINTAH Amerika Serikat jg tinggi ke- 

Gudukannja menerangkan han Senen, bahwa Amerika Serikat 
akan mendesak “ supaja FiBpina dan Muang Thai ikut serta dim. 
Suatu konperensi kopala staf negara? 
Tenggara, apabila konperensi tadi diadakan di Washington. Pembe 

bahwa pemerintah Amerika Seritsi ti- 
- dak akan melakukan sesuatu tindakan mengenai pertahanan Asia 
Tenggara tanpa bantuan negara? Asia. 

Serikat mengenai Asia 

Tarue Akan 

Dibawa Kec 

Pengadilan 
MENTERI muda pertahanan 

FiLpina Jose M. Crisel meng- 
umumkan. bahwa Luis Taruc, 
bekas pemimpin besar gerakan 
Huk di Filipiha, zkan dibawa 
kemuka pengadilan, dengan dak- 
waan bahwa ia telah melakukan 
»kedjihatan2 besar terhadap ne- 
gara”. Luis Taruc Senin pagi 
telih menjerah kepada pemerin- 
iah Filipina. Diantara tuduhan2 
jang akan dikenakan terhadap 
Taruc, terdapat: pemberontakan 
dan penghasutan dan sedjumlah 
kedjahatin2 jang kurang pen- 
ting. 

Seperti diketahui, Luis Taruc keti 

negakkan gerakan melawan tentara 

pendudukan, Djepang, ialah gerakan 
sHUKBALAHAP”, singkatan dari- 
pada ,,Hukbong Bayan Laban sa 
Hapon”. 

Setelah perang berachir, dan ter- 
njata bahwa Taruc tidak bisa beker- 
dja bersama dengan pemerintahan 

| Filipina diwaktu itu, maka gerakan 
tadi dihidupkan kembali dengan na- 
ma ,,Lasjkar Pembebas Rakjat Fili- 

pina” atau dalam bahasa Tagalognja 
»Hukbong Mapagpalaya ng Bayan” 
dengan singkatan resmi HMB, teta- 
pi masih sering disebut djuga ,.Huk”. 
(Antara). 

SENDJATA2 GELAP DISITA. 

Jang berwadjib di 
p2da hari Sabtu telah me- 
ajita sedjumlah sendjata2 api 

|serta peluruZnja — dari. seorang 
penduuk Belanda Indo di Dja- 
lan Tjiatert Tengah. Berapa ba- 
rjak sendjata2 jang disita belum 
diketahui. fetzapi penduduk  di- 
dekatnja melihat bahwa barang2 
sittan tu dibawa dengan sebuah 
truck bersanrz-sama orang jang 
menjimpannja. Menurut orang2 
disitu, selain beberapa  putjuk 
karabijn serta peluruZnja djuga 
ada ,,bom?. 

Bandung 

  

an politik Asia. Menurut dugaan 
pembesar2 di Washington, London 
akan segan2 untuk melakukan lang-   

  
EDISI POS. 

  

Didekat perguruan-tinggi di Melbour 

ru jang akan digunakan sebagai peru 

lah mahasiswa2 Asia jang pada wak 

  

ne akan didirikan sebuah gedung ba- 
jang kan sebc mahan bagi mahasiswa2 jang berasal 

dari Asia dan negeri2 lain, jg. sedang menuntut peladjaran disana. Djum- 

tu ini beladjar di Melbourne ada ki- 
ra2 300 orang. 

  

Beberapa Keterangan   
mengatakan, 

kepada rakiat umum dengan arti 
gota masjarakat jang luas di Indo 

Untuk mentjapai ini antara lain 

nisasi penjelidikan kebudajaan serta 

  

Wongsonegoro 
Bantah 

Tidak Ada Uang Utk 
Memberi Tundjangan 
Lebaran Kpd Pensiunan 

WAKIL P.M. Mr. Wongsone- 
goro vada hari Selasa memban- 
tah berita ,,Antara” tentang per- 
temuan delegasi kaum pensiunan 
dengan wakil P.M. Mr. Wongso 
negoro di Pedjambon pada hari 
Senen telah menghasilkan keten- 
tuan dari Pemerintah jans menia 

takan bahwa djuga kaum pen- 
siunan akan mendapat tundjangan 
Lebaran sebagaimana jg berlaku 
bagi pegawai negeri. 

. Pada pertemuan dng. delegasi 
kaum pensiunan itu oleh wakil 
PM hanja diterangkan pada prin- 
sipnja ia dapat menjetudjui spj 
(juga kepada kaum pensiunan 
Wiberikan hadiah Lebaran. Tetapi 
ha lini tidak dapat dilaksanakan 
karena pemerintah tidak ada per 
sediaan uang. Keterangan saja itu 
salah “diartikan oleh delegasi 
kaum pensiunan jang terdiri dari 
saudara2 Pane dan. Latuperisa.   kah jang hampir tak ada taranja 

tadi. 
Demikianlah a.l. kata sumber2 ta- 

di. (Antara) 

pada hari Proklamasi, bangsa ki- 
ta mendengungkan bahwa ia ada- 
lah satu bangsa, jang mempunjai 
hzk primordiaal untuk hidup mer- 
deka, lepas daripada segala ika- 
tan berupa pendjadjahan- Selama 
pertempuran dengan Belanda di- 
antara tahun 1945 s/d 1949 ter- 
njata, bahwa kekerasan sendjata 
tak dapa, mentaklukkan idee jang 
mendjatar tadi. 

Kesatuan Nasional sebagai 
pengakuan atas legalitet- 
nya 

Tanggal 27 Desember - tahun 
1949 Belanda mengakui. keku- 
atan bangsa kita, Can dengan 

Demikian Mr. Wongsonegoro. 

daulat dan merdeka dimuka bu- 
mi ini. 

Kesatuan Nasional sebagai 
Sociaal politische realisatie. 

Didalam seajarah dan pzrkem- 
bangannja tak ada satu hal jang 
terdiadi dengan sekediap - matay| 
tetapi ia senantiasa - membutuh- 
kan waktu untuk dapat “direali- 
seer (d.bikin njasa), dan pan- 
djang-pendeknja waktu 'jang di- 
butuhkan untuk melak-anakan 
sehingga bangsa kita betul2 ber- 
bangsa “satu, bertanah-air satu 
dan berhahasa satu, bersangkut- 
paut dengan kegiatan kita sendir: 
untuk melaksanakan sociaal poli- 
tische realisate tersebut. D'ustru 
pada waktu ini kita rasakan be-       

memperluas dan memperbaiki orga ! 

Proses Dentkania 
ring Dlm Kebudajaan 

Perguruan Keseoian Jogja-Solo Akan 
Dipertinggi Nilainja 

Mr. Yamin Mengenai 
Rentjana Kementerian PP & K 

MENTERI P.P. & K. Mr. MOHAMMAD YAMIN dalam 
konperensi persnja di Djakarta pada hari Selasa menguraikan ren- 

: ttana kementeriannja dilapangan 
ka zaman pendudukan Djepang me-! 

kebudajaan dan pengadjaran ig dilaksanakan dan jg akan dilaksanakan dalam tahun ini. Menteri 
mengenai kebudajaan ia akan mendjalankan proses 

demokratisering jakni mendekat-kan kebudajaan dan pengadjaran 
diperuntukkan bagi semua ang- 

hesia. i 4 

. memperluas dan menjempurnakan 
, Organisasi pengadjaran.. Mendekat- 
| kan pengadjar2 dan peladjar kepada 
| alam Indonesia dengan mengadakan 
peristirahatan bagi mereka. 

| Selandjutnja Yamin  menjatakan, | bahwa Perguruan Kesenian di Solo | dan Jogja akan dipertinggi tingkatan inja dan akan di-reorganisasikan dan disamping itu dikota2 lain akan di- 
adakan tjabang2 perguruan tinggi ke senian. Mengenai konggres bahasa In 
donesia di Medan, Yamin menjata- kan bahwa konggres tersebut akan diadakan pada achir Oktober dan permulaan Nopember 1954 dgn. tu- (Juan membitjarakan kedudukan ba hasa Indonesia didalam - masjarakat Indonesia serta perkempangannja. Pn £ aga ANA 

. Kongggres mana i pada tingkatan nasional Pena ahcosa aa Pa je. berkepentingan da- : pa ra bahasa Indonesia dise uru Indonesia dan tingkatan inter nasional karena besarnja perhatian penjelidik2 internasional dalam ba- hasa ,,Austronesia” kepada perkem- bangan bahasa Indonesia. Konggres itu diadakan pada 28 Oktober kare- 2 Na memperingati lahirnja isti- Ba . Tn Indonesia 28 Oktober ag — an putusan ,,Indonesia Mu- La sa am konggresnja jang diada Na a tanggal tsb di Djakarta. Da Onggres tersebut kita berusaha 

'a Utara” 
Yamin. (Ant), 

kehendak baik il) untu! serentak Mena Dago Ia ' $ Kita akan menghadapi pemili- Lan UMUM, tuatu evenemeny jang Ten sebagai alat untuk me- Pa SOciaal politieke rTealisatie 1 am dan keluar. Kedalam oleh karena bangsa kita sebagai en anta luar Oleh karena dana Tatan Ig tara dan hasil pemilihan umum nanti dapat men i 
: pat gukur, dimana kita betul? Hama uditak mengemudikan bahtera” kita : disebut Indonesia itu, Ng 
Mudah. mudahan utlapan Ia 21282, Satu tanah air dan satu 

  

saun mendjalar dan berkembang biak diseluruh nusantara. Tar di Asia melawan Ru» | mmoin Pendidikan « Nasional |-perdiuangan dilakukan kedalam, | masuknja Indonesia dalam P-B.B.|tapa beratnja tugas ini. Disam: | bahasa” sele : 

kita menjebut bahwa ae era mag bera eng a ai, membuktikan, bahwa bang- | I-Jones'a. derpan, baik 'setjara educatief| dunia luaran mengakui kita se- ping membutuhkan pengertian | djadi ben anaa Net Tn »hationale eenwording”, dilahir a dia tetavi pada pokok sebenarnja, | sa Asia (dal-m hal ini D'epang) | Jmaupun setjara politisch, mengo-| bagai satu bangsa, merdeka dan| iamg Iwas dikaiangan | sebanjak | k'a bersifat socigal pofjti an a 
hanjalah mengenai formeelnia ega Begin 1 & okok banosa | bukan hanja menjamai, malahar Peme “ntah Belanda kolonial, | kohkan persatuan bangsa dan ra- | berdaulat, dan d'diederkan de- | mungkin rakjat. n'atanja kita ma 'alisatie mendapat k ISCDE Ter 

tan onal sebagai idee lahir dari naluri p Ia mantaklukkan banesa Rus'? don on kesitiikannia, tidak t'u- “sa kesedaran  berbangs:, mika van banera2 lainna iang berslsh membutuhkan pemupukan "ang Maha Kuasa PN EN 
Ang an 2 3, 

- 
va, 

: : Pn : K — 1. Pemilihan untuk mempertahankan kelangsu- kurang dasar serta alasan jang ka ia adalah penolak U.U. Dasar memeluk . gunung, tetapi apa daja Sebagaima i : 
Peng LUNA k Ae mendjadi tugas bagi ngan hidupnja ia' akan mengalami | dikemukakannja, a.l.: a. Merupa | fatsal 33/27 itu serta tidak mempu- tangan tak sampai” dapat kita sing ini Tipe PAN BM baru2 

ant asi a eru a an Pemerintah Ali—Wongso ini bagi | proses dengan djalan mem-fusiekan| kan pertanjaan jang samar2, ia- (njai kejakinan akan faedahnja. Oleh |kirkan, maka soal jg pokok ialah siden R.I, — Seal Pre- 

MI NN angan an lah apakah dengan nasionalisasi | karenanja ia paralel dengan penghi |soal ,,KEKUATAN” dan ,,KESE: 0, | bahwa 

Masalah Jang Real 
Utk Menghadapi Reaksi Jg Senantias: 

hambat Adanja Pemb:nguvan Bagi 
— Masjarakat 

(Oleh: Milono: Residen Semarang) 3 

MEMBANGUN berarti memperbaiki dan mewudjudkan sega 
la sesuatu jang belum ada pada k 

dirikan ternjata- sangat luas dan banjak matjam 
Oleh sebab itu tidak mungkin kita paparkan satu demi satu, melain 

gkas sehingga dapat memberikan gambaran jang 

menjingkirkan masalah jang ketjil, baik jang 

mendjadi Men oalngan Pusat maupun Daerah, maka jg kini sangat 

penting adalah meliputi soal2 pokok (fundamentil) jang menjebab- 

kan tjukup kita ringk 

konkrit. Dengan tiad: 

  

alkan Atau Meng: 

Indonesia 

& 

ita. Jang harus kita perbaiki dan 
serta ragamnja. 

rakjat Indonesia merupakan soal 

jang baru, karena dengan adanja 

Pemilihan Umum  rakjat akan 

merasai mempunjai hak politik 

jang sedari, hidupnja belum per- 

nah mengalaminja.  Terlaksana- 

aja Pemilihan Umum 1m rakjat 

akan merasai mempunjai Negara 

serta bertambah kritis terhadap 

setiap partai dan pribadi bemim- 
sin2. Konstelasi politik akan ber 

balik dengan sekean dradiat, 'ka 

rena Fatsal 134 tentang Konsti- 

tuante bersama-sama dengan Pe- 
merentah jang baru akan meng- 

ganti Undang-Undang Dasar Re- 

publik Indonesia. 

- Dan dengan adanja.. Pemilihan 

Umum itu pula akan tampak dgn. 

djelas kehidupan partai2, apakah ia   
" kan kita menghadapi beberapa kesukaran, diantaranja : 

Rasa Kebangsaan 
Masih Perlu Dikobar-Kobarkan Dlm 

Tiap Dada Putera Indonesia 
(Oleh: Hadisubenos 

PADA HARI tgl. 20 Mei, utk, 
kesekian kalinja kita akan mem- 
peringati dan memuliakan Hari 
Kebangunan Nasional”, Manaka- 

Walikota Se marang). 

la kita memperingati dan memu- 
liakan hari tsb. kita tentu akan 
teringat akan bapak Pergerakan 
Nasional kita Dr. Wahidin Soe- 

mampu mendjadi partai jg majority 

atau minori!y. Lebih2 bagi partai2 

Girohoesodo, karena Pergerakan 
Nasional itu tak mungkin dipisah 

kan dari pribadi Dr. Wahidin. 
Beliau-lah jang 46 tahun ig lam- 
pau dengan mendirikan perkum- 
pulan Budi Utomo telah melopori 
Pergerakan Kebangsaan jang me- 
liputi seluruh Nusantara, Didalam 
hal itu beliau waktu itu dibantu 
oleh Sdr2 Soetomo (Dr. Soeto- 
mo), Goenawan, Soeradji,  Soe- 

| wardi Soerjaningrat (Ki Hadjar   | Dewantoro), Saleh oembreg dan 

.ig tidak mempunjai ” massa, maka 

atau bubar dengan tiada keresmian. 

2. Irian Barat tetap mendjadi pro 

gram Pemerintah jg urgen dan se- 

tiap patriot Indonesia, ketjuali mem 

berikan dukungan pada Pemerintah, 

tetapi djuga redla memberikan pe- 

ngorbanannja. Demikian djuga hal- 

nja dengan partai2 jg demokratik | 

dan anti kolonialisme. Tidak tjukup 

sekian sadja, melainkan masih: -ba-: 

njak pula perdjandjian2 jg memba- 

wa akibat kelemahan dan kemun- 

|duran kita dilapangan politik, sosial. 

dan ekonomi. 

b. EKONOMI — Nasionalisasi 

betul2 akan dapat memakmurkan 
rakjat bb. Lebih baik uang jang 
ada pada kita itu kita pakai un- 
tuk mendirikan jang baru daripa 
da menasionalisasi  perusahaan2 
jang sudah tua. 

C. Menurut selekas mungkin di 
adakan nasionalisasi denga, harga 
jg kita tentukan dan dibajar setjara 
berangsur, bahkan ada jg mau su- 
paja perusahaan jg mendjadi sum- 
ber penghidupan rakjat banjak kit: 
nasionalisir dengan tiada memberi- 

kan . kerugian 'apa2, berdasarkan 
atas kenjataan bahwa perusahaan2 
itu telah ratusan tahun menghisap 
tenaga rakjat dan mengeduk keka- 
jaan Indonesia. Dengan demikian, 
maka Fatsal 33/27 dari U.U. Dasar   kinipun mendjadi masalah pro 

dan kontra. Jang tiada membe- 

narkan adanja nasionalisasi tidak 

Budi Utomo-lah jg pada waktu 
itu pertama-tama mengenalkan 
kehidupan politik setjara modern 
“kepada bangsa kita, akan tetapi 
adalah salah benar. apabila ada 
jang mengira atau mengatakan, 
bahwa pergolakan untuk memper 
djoangkan kemerdekaan bangsa 
kita: baru dimulai dengan didiri- 
kannia Budi Utomo itu, lebih 
salah apabila dikatakan baru di 
mulai pada waktu Djepang me- 
nguasai tanah-air kita. Sebagai 
diketahui sebelum Budi Utomo     Soewarni, 

Lembaga Kebudajamn Indonesia 

Kon. Batarasscit Gonoomohap 
van Konsten sa Wetenschapmen” 

lah beberapa kali 
Iewboambih 

AG UHILIKAH L 

x 

    

      

R.I. tidak merupakan hiasan jg ti: 
dak berharga dan siapa tidak me- 
njetudjui dengan nasionalisasi, ma- 

terdjadi pemberontakan di bebe- 
rapa bagian dari tanah-air kita jg 
pada waktu itu masih disebut 
Nederlands-Oost-Indis, antara 
lain di Padang, Atjeh, Banten, 
Djawa Tengah, dan Sulawesi. 

Dengan demikian mendjadi te- 
ranglah, bahwa lahirnja Pergerakan 
Nasional. jg dipelopori oleh Budi 
Utomo itu di dalam sedjarah bang: 
sa Indonesia hanja merupakan ting 

kat perdjoangan sadja. Kalau sebe- 
lum 20 Mei 1908 perdjoangan Ke- 

oleh pahla-   merdekaan dilakukan 

  

sapan dan penindasan kaum modal 
atas rakjat banjak. D. Menghendaki 
hapusnja ekonomi kolonial dan 
membangun Ekonomi Nasional. 

2. SOSIAL — Akibat kerusakan 
ekonomi jang membawa penjakit 
masjarakat jang menjedihkan se- 
berti pengangguran, krisis ahlak 
dis jang dapat menimbulkan pe- 
rasaan kurang puas dan ditambah 
bula dengan adanja bentjana 
alam — kesemuanja ini bukan 
hanja mendjadi kewadiiban peme 
rintah, melainkan djuga kewadji- 
ban bangsa Indonesia seluruhnja 
dan mereka jang merasai menda- 
pat keuntungan dari bumi dan 
rakjat Indonesia.   Teranglah sudah, bahwa hasrat ki 

ta sungguh besar. Tetapi agar priba   
hasa jg mengatakan: ,,Hati hendaktjapai KEKUATAN NASIONAL, 

wan2 kita dengan kekerasan, maki. 
sesudah tanggal tsb perlawanan ter- 
hadap pendjadjah dipusatkan pada 
mendidik rakjat dalam kuadjiban jg 

sutji terhadap Nusa dan Bangsa. Di 
dalam hal ini pemuda2 terpeladjar 
besar djasanja. Djiwa nasional se- 
djak itu berkembang dengan subur- 

Inja dan di dalam waktu jg singkat 
telah didirikan beberapa  perhimpu- 

nan nasional jg bertjorak sosial, eko 
nomis, agama, politiek dan cultu-   reel. Ini semua adalah buah dari 
Na jg ditaburkan oleh Dr. Wa- 
idin.   

DARAN NASIONAL” mestilah ki 

ta BANGUN dan PUPUK. Keseda- 
ran Nasional akan dapay mewudjut 
kan kekuatan dan kekuatan itu 
akan dapat memberikan kemampu- 
an kita untuk mengatasi  kesuka: 

ran2. Tiada kekuatan tidak akan 
pernah mentjapai kemampuan. Dan 
kekuatan itu terletak pada kita sen 
diri. Sokongan ' dan bantuan dari 
luar jg tidak mendjerat leher kita 
akan kita terima dengan pernjataan 
terima kasih jg sebesar-besarnja, 

asalkan didalam hati ketjil kita “i- 
dak terpengaruh serta mengharap- 
harap bantuan itu. 

Oleh sebab itu, Hari Pemba- 
ngunan Nasional jg kita peringati 
sekarang ini mestilah kita arah- 
kan untuk membangun KESEDA 
RAN NASIONAL untuk men- 

Mengingat uraian, kami di atas 

ini, meskipun bangsa kita sekarang 
ini politis telah merdeka dan telah 
hampir "2 abad dididik 'oleh pe- 
mimpin2 kita agar mendjadi nasio- 
nal — bewust, akan tetapi menurut 
kejakinan kami rasa — kebangsaan 
sekarang ini masih perlu dikobar2 
kan dalam tiap dada putra Indone- 

sia, karena bangsa kita umumnja 

belum dapat dikatakan sudah na- 
sional — bewust. Jg demikian itu 
tidak mengherankan kalau. di-irgat, 
bahwa kita bangsa Indonesia telah 
3Y2 abad lamanja hidup dalam sua   

kemerdekaan jang ki karang ini adalah ea Nana aa Revolusi 17 Agustus 1945 ig Da TA didu! oleh seluruh rakjat jang terdiri dari pelbagai aliran, golongan dan paham. Tu- djuannja konkrit dan riil. Tidak mau diperintah oleh bangsa Jain dan ingin hidu, bangsa lain 
Ma ig lajak sebagai 

Karenanja KESEDARAN NA- ai harus kita materaikan di- kaan ati rAkjat, sebab kurangnja . ARAN NASIONAL ini se- ring2 menimbulkan tindakan2 a na- sional da, merugikan Negara. Ber- Sang atas kenjataan itu, maka ia Isi "Je dapat kita berikan tiada an melainkan membenarkan dan 2 sa sedar turut memperdjoang- Ka Kn pidato P.J.M. Presiden Ea Sin TON terlaksana PAN- 

em dan tekanan »Devide et Impe- 
ra, politiek Belanda ig terkenal, dan baru sedjak g tahun jg lampau dapat menikmatkan ' suasana “ merdeka. Pada hemat kami Wa 1g Sudah memiliki rasa — 2 Ta an tebal akan mendjadi Tania idigja, karena bangsa jg ka Pep akan lebih mementing 

dia” Pa keperi ameyaranja aa spentingan lain dan ti- dambaan Naat dipengaruhi atau Na Tai ingkan oleh bangsa/ 

hanja 

  

  
na

a 
A
A
 
N
A
 

gt 
ge 

a
a
 

N
a
 

Da
an

 

  

A
B
 

"i
an
 S

hi
 

ai
n 

      

ds 
L
N
 

Ab
 

n 

       



        

  

PN
 
T
A
N
”
 

: 
T
E
A
M
 

Ant
 

      

    

Ka
na
 

ng
 

    

  

    
sa Nasionalisme 

    

     
       

    
   

   
    

  

—— 5 — Banjak pemimpin2 serta sementara orang2 intellektuil 
»Nigh brow” jang dengan gemaipan mengatakan bahwa dalam abad atoom 
dan plastics serta anti-boitics sekarang ini sudah tidak ada tempat lagi ba 
gi nationalisme. Dunia sudah mendjadi terlalu ketjil: hubungan lalulintas 
diantara negara2 dan bangsa2 lemikian eratnja, hingga nationa- 

negara serta kelompokan bangsa lisme jang berpagar dengan peta2 art an han 
jang diam didalamnja, sudahlah merupakan barang jang usang, jang sudah 

n. Nation ah mateng untuk ditjantelkan pada 

  

  

  

aa 

ketinggalan zaman. | 
kapstok sadja, demikian udjar me En NO 

Na Sa arang ini alah suatu ,,orde” baru. Orde jg. 
akan mengatur kehidupan masjarakat dunia jang terdiri atas bangsa2 itu 
tadi, demikian fikir mer djutnja. Orde baru ini-lah jang harus 
menggantikan nationalisme, it sekarang ini, hakekatnja ha- 
nja merupakan suatu begrip jan, SA Aa 2 

- Memang benar an orang2 itu tadi, kalau mereka me- 
mandang hidup kita serta hidup jarakat umumnja itu dari sudut .mate- 
"ie belaka. Makan tjuki 'tjukup, pakaian tjukup, habis perkara. 
Hn 1 pei harus kita olak djauh-djauh selama 
Hita masih mengakui bahwa a itu bukannja terdiri dari mulut dan 
perut sadja jang harus diberi isis dan tubuh jang harus ditutupi auratnja. 
Manusia mempunjai fikrian, Manusia mempunjai hati jang kedua-duanja 
'enimbulkan milik chasaniah jang teramat tinggi nilainja bagi sesuatu Ma 

nusia dan Bangsa ialah perasaan. Dari perasaan ini timbulnja moraal, 
cihiek jang akan memberi tjap kesopanan dan ke-adaban kepada sesuatu 
Bangsa. Dari perasaan inilah timbulnja rasa tjinta, bentji, takut dan bang 
za — pendek timbulnja utjapan2 rochani jang mendjadi dorongan jang 
Kuat jang akan menggerakkan sesuatu individu, ummat atau bangsa, ke- 
arah tindakan? jang besar-besar. Dus, perasaan-lah jang menggerakan se- 
suatu bangsa. Perasaan-lah djadinja jang akan mendorong sesuatu bangsa 
untuk bertindak dan mentjiptakan sesuatu jang besar2 dan agung. Dan 
kerena segala keagungan dan kebesaran seluruh bangsa itulah jang dikehen 
daki oleh nasionalisme, maka perasaan dan nasionalisme sesuatu bangsa 
adalah satu Sea Rn aa aa 5 : 

— Djadinja bila masih diakui adanja perasaan sesuatu bang 
sa, sendirinja diakui pula adanja sentimen nasionalisme itu. Dan memang 
nja nasionalisme inilah salah satu attribuut Manusia jang masih dibutuh- 
kan sangat dan harus dipupuk oleh bangsa Indonesia. Indonesia adalah 
negara jang masih muda, jang masih mentjari-tjari djalan jang tepat agar 
bisa menempatkan diri pada tempat jang terpandang dikalangan bangsa? 
lunnja didunia ini. Indonesia masih harus mewudjudkan sifat2 keagungan 
dan Kebesarannja. Dan untuk usaha jang maha-berat ini, masih sangat di 
perlukan tjambukan dan dorongan nasionalisme jang kuat. Maka itu, se 
djalan dengan hari 20 Mei, hari kebangkitan nasionalisme kita, haruslah 
rasa nasionalisme itu “lebih dipertebal, lebih diperkuat. Maka sendirinja 
paham? jang ingin meng-”kapstok”-kan nasionalisme kita pada sekarang 
ini, adalah suatu barang luxe, jg. masih harus didjauhkan dulu oleh bang- 
sa kita. . 
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Luis Taruc 

  

# 
ta. 

Menjerahnja Luis Taruc, dalam keadaan sekarang ini, 
sebenarnja bukannja lagi kedjadian jang menggemparkan. Sudah sekian 
lama, ' tindakan2 Taruc mengesankan, seolah-olah hati dan pikirannja 
tidak lagi dipusatkan pada pekerdjaan serta gerakannja. Berkali-kali ia 
telah mengadakan kontak dengan utusan pemerintah untuk merunding- 
kan soal penjerahannja. Berkali-kali pula ja dengan ,.safe-conduct” telah 
datang di Manilla sendiri, untuk bertemu dengan opsir2 tinggi tentara 
Pilipina guna memperbintjangkan sjarat2 penjerahannja. Berkali-kali pula 
ia, setjara terang-terangan ber-koket-koket dengan Magsaysay waktu di- 
langsungkan pemilihan Presiden Pilipina tahun j.., dengan terang-te- 
rangan menjatakan diri menjokong Magsaysay. 

Tentulah dengan tindakan2 ini, mudahlah orang men- 
dapat kesan bahwa niat menjerah, sebenarnja sudah lama terkandung 
dalam hati Taruc. Ia hanja menunggu saat serta sjarat jang baik sadja 
bagi dirinja. Dengan demikian penjerahan Taruc ini, tidaklah lagi mem- 
punjai tjorak spektakulair. 

2 Bagi golongan HUK sendiri, kiranja menierahnja Taruc 
tadi, tidak Jama akan terasa sebagai kekalahan. Sebab biasanja dalam 
gerakan? jang fanatiek dan ,,streng-disciplinair” sebagai Huk tadi: bila 
ada pemimpin jang djatuh, tentulah segera tersedia pemimpin lainnja lagi, 
jang biasanja bahkan lebih fanatiek dan lebih baik dari pada pemimpin 
jang defekt. 

& Bagi Pilipina sendiri dan bagi administrasi Presiden 
. Magsaysay, penjerahan diri Taruc tadi, tentu merupakan suatu keme- 
nangan jang gemilang. Jang terang,. dengan penjerahan tadi “tentulah 
Magsaysay akan lebih di-anak-emaskan oleh pihak Amerika jang pasti 
akan ikut gembira dan terima kasih kepada Pilipina atas defektnja pe- 
mimpin gerombolan Huk, jang karena ideologienia oleh pihak Amerika 
tentu diafiggap sebagai musuh itu. Dan rasa-terima kasihnja Amerika 

| ini, mungkin nanti akan diwudjudkan dengan lebih didorong-dorongnja 
Pilipina ke-depan dalam soal2 Asia-Tenggara dan Pasifik. Segala-galanja 
tentu dengan bantuan dan backing Amerika sendiri. 

Maka itu, kita melihat menjerahnja Taruc ini, bukannja 
akan berakibat petjahnja gerakan Huk dengan segera: tetapi akibat ber- 
lainnja peranan jang lebih aktiep akan didjalankan oleh Pilipina dalam 

. politieknja di Pasifik dan Asia-Tenggara diwaktu? jagn akan mendatang, 5 

Tidak Terbit e 

  

ng Besok, 
! A2 20 MEI 1954, Hari Besar Nuzu- 

SEMARANG SINGKAT. jul Ouran, maka Harian ..Suara 
.— Pada tg: 14 Mei jbl. stkia Merdeka” TIDAK - TERBIT. 

djam 11.30 dalam ruangan pendidi 
kan di Rumah Pendjara“Mlaten Se- 
.marang telah dilangsungkan upatja 
ra pemberian idjazah kepada 9 orany -“OTOBIS 
hukuman jang telah lulus dan-tama! “ 
mengikuti Kursus Guru P.B.H. 

sang iklan maklum adanja. 

»GUNTUR” MOGOK. 
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waktu2 akan diadakan selama pihak Pakailah Obat Kuat Istimewa 
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Pit kuat “Istimewa 
Buat zeang "aki tak 
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lemah nendjaa ewat $ Sedia : 

Tanggung “004 muajarao 

sn PER 0005 Rp 20. - 

PIL KUAT sstimewa untuk orang 
laki2 jang kurang tenaga. Badan ' 

         

  

    
lemah. Lemah sjahwat (impoten- , nita wine TO beriih 
tie,  Sexuele wakte) (Sexual | 1 Tjinfjin markies erlian 

Bean Be Piano 03 || Matjem2 tindikan berlian mata satu 
Energy. Pe Ea 

. Penjakit JIRIAN adalah penja- : 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini ! 
timbul karena rusaknja achlak || 
(moreel) diwaktu mudanja. If 

. Alamatnja : mimpi kurang baik !f 
diwaktu malam, Keputihan di- ! 
waktu kentjing, Waktu kentjing | 
merasa sakit, Kepala pusing Peng | 
lihatan kurang terang, Kagi dan 
tangan merasa dingin | semut- ' 
3emutan, Muka Putjat, Badan 

  

£ ta satu berlian d.L.I. 

    

  

hari KEMIS tanggal 

Harap para pembatja dan pema- 

Tgl. 15 Mei sedjumlah 65 orang 
buruh otobis ,.Guntur” jang terga- 
bung dalam SBKB di Semarang tes 

SEKALI MUDA TETAP MUDA lah mogok duduk dan aksi itu se- 

madjikan belum menjelesaikan tun:   
(Didjual Murah 

1 Pasang Tindikan markies 20 berlian 
'iketan mas 22 krt. 

iketan mas 22 krt. 

harga dari Rp. 1509.— sampe Rp. 3500.— 

v/h Juwelier : 

- 

Makanan Mengan- 
dung Ratjus? 
25 Orang 

Ke RSUP 

wat djam 12 diterima kabar, bahwa 
18 orang buruh jg bekerdja pada Pa 
berik Timbangan ,,Mata Alam” di 
djalan Purwodinatan Utara Gg. 1/5 
sekembalinja — dari makan siang. di 
warungnja mbok Terimo di Tawang 
telah bertumpah-tumpah, hingga fi- 
hak madjikan dengan segera berhu- 
bungan dengan kantor Polisi Seksi 

TI didjalan Purwodinatan dan RSUP 
jg segera mengirim oto ambulance 
untuk memeriksa korban2 tadi, 'se- 
dangkan fihak - Kepolisian ' segera 
mensita barang makanan jg didjual- 
Pnja. Kabar selandjutnja mengatakai 
bahwa bukan sadja buruh jg beker-| 

tsb diatas jg 

  

  
  

dia pada perusahaan 
menderita sakit perut sampai tum- 
pah2, demikian pula pengendara2 
betjak dan buruh2 lain ig bekerdja 
ditempat lain dan biasanja bersan- 
tap diwarung itu. Buruh2 jg beker- 
dja  dipaberik timbangan Mata 
Alam” setelah diberi obat kemudian 
disilahkan pulang, 
orang buruh lainnja siang itu be- 
lum dapat pulang tapi sore harinja 
bar apa jg mendjadikan sebab2nja 
sampai buruh jg makan nasi dgn. 
diperkenankan. - Belum didapay ku- 
bumbu diwarung tsb mendjadi sakit | 
perut dan tumpah. Fa 

kemaren. malam Berita terachir 
menjatakan, bahwa semua korban 
tidak ada ig dirawar di RSUP. Ada 
kemungkinan besar, bahwa didalam 
makanan iku mengandung  ratjun, 
tetapi kepastiannja belum didapat. 
Jg diangkut ke RSUP ada 25 orang. 

Keterangan mbok Terimo di ha- - 
dapan Polisi al, menuturkan, bhw 
ia belum pernah mengalami kedja- 
dian seperti dituturkan diatas. Wa- 
rungnja di Tawang ig paling laris 
sedangkan masakannja  dikerdjakan 
sebagaimana biasa, Pula tidak mem 
punjai  sangkaan apa2 terhadap 
orang luar, Selama bulan Puasa ini, 
ia dengan keluarga berpuasa. 

PUDIANGGA RONGGOWAR- 
SITO ADALAH DJUGA 

WARTAWAN. 
Oleh sebuah panitya jang dibentuk. 

oleh provinsi-komite Partai Komunis 
Indonesia Djawa Tengah di Sema- 
rang telah selesai dikerdjakan sebuah 
buku ketjil jang sebelum disiarkur 
kepada cha'ajas akan — dimintakun 
persetudjuan lebih dulu kepada CC 
PKI. Buku itu berisi sedjarah singkat 
dan kupasan tentang adjaran2 darj 
pudjangga Ronggowarsito dan mak- 
sudnja PKI menerbitkan itu ketjuali 
mempeladjari hasil2 tjiptaan pudjang 
ga itu sebagai kebudajaan nasiona! 
djuga untuk mengimbangkan segala 
adjaran2, pengalaman? jang bersifa' 
madju dan berguna untuk perdjuang 
an rakjat. , 3 
Dalam keterangannja kepada ,.An 

tara” pihak pc PKI menjatakan bas 
wa adjaran2 Ronggowarsito sangat 
dikenal terutama oleh rakjat Djawa 
Tengah dan Surakarta karena ia ms 
mihak rakjat dengan ketjaman2 jang 
tadjam terhadap kebobrokan masja- 
rakat pada abad ke-19 dimana kaum 
feodal dan kolonial Belanda sedang 
berkuasa. Ronggowarsito djuga ada- 

(lah seorang wartawan karena dia 
pernah mendjadi wakil Redaktur ma 
djalah mingguan dagang bernama 

| ..Bromartani” jang terbit pada tahun 
1830 di Surakarta. Tetapi achirnja 

'dipetjat karena tulisan2nja jang beri 
si kenjataan2 dalam  masjarakat-bo: 
brok pada waktu itu. Dafi tulisan2- 
nja-jang terdapat dalam ,.Pustaka- 
Radja-Purwa”, .,Pustaka Radja Ma- 
dja”, ,.Paramayoga” dsbnja menun- 
djukkan bahwa Ronggowarsito mem 
peladjari setjara dalam mengenai se 

. djarah tanah-air. Dalam bukunya jg. 
i bernama .,Sabda-Djati” diramalkan. | 
| bahwa penderitaan dan kesengsaraan 
rakjat achirnja akan lenjap, djika nan 
ti sudah ada pemimpin jang mendiun 
djung tinggi hak2 rakjat “berusaha 
menggalang persatuan dan membagi 
tanah kepada kaum tani. Demikian 
pendapat pc PKI tersebut jang me- 
njusun buku -ketjil itu dalam waktu 
kira2 setengah tahun. € 
2 LL AN LL LA AA 

HARGA EMAS. 

20 TS 2 IL TA AL LI TA ALA TK 

, 

: 

F 
z Rp. 850.— 

— Rp. 800.— 

Djuga ada sedia mainan kalung markies berlian, tjintjin ma- 

Toko Mas tjap: TEBU 
GOH 

Kranggan Barat 144, 
Telf: 2085 
Semarang. - 

  

     
   

  

g . 

tambah hari tambah lemah, dan Ta 
kurus. Achirnja badan sebagai | 
bubuk makan kaju. Untuk ita Kas 3 
mi sedia OBAT KUAT: ALA 
BOL TONIC” Obat ini dibikin . 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa Chasiatnja. 
Jaitu diantaranja Zafaran” Am- 
bers, Mushkish, Jacuti, d.L1 
han2 istimewa tambah darah. : 

Orang hamil dilarang keras 
minum obat ini! Ditanggung tak 
ada bandingannja diseluruh Du- | 
nia. Pesenan bisa dikirim kese- 
luruh Indonesia. : 

  
   

   

     

Harap para “Langganan 
DOOS Rp. 20,— 

: Sole Agent: , i 
MOHAMMED SADIK JOHRI 

Keprabon Kulon 15/D. 
- 8010 —-— | : 

Toko Obat Sa dan To- IKM PON TEITO L No: 83 
ko sr Shanghai” Pasar Dio- 

har Semarang.” 

    

Pemberitahuan 
Kami memberitahukan kepada segenap para Langganan, | 

bahwa alamat Toko kami di BODJONG 6B, berhubung Ge- | 
Jongnja sedang diperbaiki, maka untuk sementara waktu i 

alamat Toko kami PINDAH di: | 

““PONTJOL No. 58 
maklum adanja. 
Hormat kami, 

Universal Stores 
— Sports Specialists 

. 

  SEMARANG 

  

Diangkut | mmm 

SOLO SELASA SIANG kemaren, le- 

14 pCt, kepada sebanjak 

sedangkan ' 31 

   M 

  

Di 
5) 

IL... AKAN DIBAG KAN. | 
. Sebagai biasa tiap tahun sekali, da 

Ham bulan Puasa ini oleh Kantor Mo | 
Idal Rakjat Kota Besar Surakarta | 
akan dibagikan uang tabungan Bank 
Pasar sebesar 90 pCt atau Rp. 176. 
000,— termasuk hitungan rentegenot 

Ik. 3.090 

|orang clienten jang tersebar di 18 
tempat dipasar2 suluruh Kota Besar 
Surakarta. » . 5 

| 'Uang tabungan tsb. akan dibagi 
.kan sebelum Hari Lebaran, jalah mu 
lai tanggal 25 Mei 1954 sampai igi. 

Ia pjuni 1954. 
PERINGATAN HARI | 

: 20 ME. : 
Guna memperingati Hari Kebang 

kitan Nasional, pada tanggal 20 Mei 
jad. Persatuan Pemuda Banteng Tja 
bang Kota Besar Surakarta akan 
"mengadakan upatjara resmi bertem- 
Ipat dihalaman Tugu Lilin Penum 
ping k 

Djuga golongan Kepanduan Sura 
karta akan mengadakan malam pe.- 
ingatan disekitar Tugu Lilin tsb. 

Re Tega PETA, 

PERTEMUAN BEKAS 
MURID2 NORMAL, 

Pada tg. 16 Mei malam diruangan 
makan S.G.B. Negeri di Salatiga tc 
lah diadakan pertemuan (reunie) an 

“tara bekas murid2 sekolah Normaal- 
' school dahulu. Pertemuan ini dikun 
. djungi oleh & 100 orang jang datang 
dari beberapa tempat di Djawa Te 
ngah. Mereka kini telah memangku 
djabatan dalam kalangan pengadja- ! 
ran jang terhitung penting. bahkan 
diantara mereka banjak djuga jang 
kini hampir pensiun. Keluarap (af!e 
vering) pertama dari Normaalschoo' 
empat tahun tertjatat dalam tahun 
1918. Diantara bekas guru tampak 

hadlir sdr2 R. Prawirohardjo, ajah 
Prof. Dr. Sarwono jang kini telah 
pensiun dan berdiam di Jogia: M 
Prawiromartojo dan Soepardiomo jg 
sekarang masih kerdja pada saspek | 
sekolah rakjat Djawa Tengah di S» 
marang. 3 
Pertemuan ramah-tamah ini ber- 

langsung sampai tengah malam dan , 
diramaikan dengan gamelan dan tz | 
ri-tarian beksan anak2. Nampak dju : 
ga wakil dari Wali-Kota jang berha 
langan datang. 

TEMANGGUNG 
AMA M TM MEMNNN LNG) 

46 KELUAEGA IMPINDAH- 
KAN KETEMPAT 

BATU. 
Didapat kabar, bahwa 160 orang 

dari 46 keluarga jang menempati tai 
lik tanah Djawatan Kehutanan di- 
daerah gunung Tengu, kewedanan 
Tjandiroto kabupaten Temanggung, 
akan dipindahkan kedaerah Bedjong 
dan Pringsurat. Pemindahan tersebut 
berhubung dengan akan dilaksana: 
kannja rentjana menghutankan kem | 
bali tanah seluas 66 Ha jang diting 
galkan itu, untuk memperbesar sum 
ber air jang mengalir kekali Bodri. 
Ditempat jang baru mereka diberi 

tanah pemerintah tiap2 keluarga 13 
Ha dengan djandji sesudah 1 tahun 
akan diserahkan sebagai hak jang 
sah. Untuk perumaha, dan makan 
mereka selama 3 bulan oleh Djawa 
tan Kehutanan disediakan uang se- 
besar Rp. 45.000,—., s 

' Dapat diterangkan, -bahwa mereka. 
menempati tanah milik Djawatan K: 
hutanan itu telah sedjak revolusi ta' 
hun 1947 dap tanah jang baru itu 
adalah bekas perkebunan kopi asing 

  
  

IIA TENGI 

MAGELANG 

  

DJALAN SAWANGAN — BO- 
JOLALI HAMER SELE- 

SAI DIKERDJAKAN. 

Sutjipto tiamat Sawangan  mene- 
rangkan, bahwa sebuah djalan djarak 
8 km. antara Sawangan — Bojolali 
bagian selatan dilereng gunung Mer 
babu, Magelang telah selesai diba- 
ngun dengan tenaga gotong rojong 
400 orang tiap2 hari. Rakjat Sawa- 
ngan suka menjumbangkan tenaga- 
nja itu dengan maksud ' membantu 
alat2 negara dan dalam hal melaksa | 
nakan keamanan mereka memberan 
tas gerombolan MMC. Djalan jang 
tadinja dapat dengan jeep sampai de 
sa Ketep, sekarang sudah diperkeras 
kearah Timur sampai desa Dadapan. | 
Kesukaran meneruskan pembikinan 
djalan ini, didasarkan atas tidak ada 
nja alat2 mesin, karena harus mene 

robos bukit, dengan perantaraan re 
siden Kedu dan bupati Magelang kini 
dimintakan bantuannja kepada Batal 
jon Genie Pionier T.T. IV di Mage 
lang untuk menembus bukit tsb. 

KUDUS 
AAA LAN AMNBEENNNNN La 

WAKIL P.K-I. DAN B.TI. 
I/ TARIK DARI P.P.K. 

Sesuai dengan protes dari 27 pai-| 
tij/org. di Kudus jang tidak dapat 
membenarkan beleid Bupati Kudus 
dalam penempatan personalia dan 
kemposisi Panitya Pemilihan Kabu 
paten Kudus, baru2 ini PKI dan BTI 
Kudus telah mengirimkan surat ke- 
pada Bupati/Ketua PPK Kudus jang 
menerangkan bahwa Sidharto wakil 
PKI dan Kisworo wakil BTI, jang te 
lah dilantik dan disumpah pada tg:. 

Dalam hubungan ini PNI jang diwa 
kili oleh Oemar Said telah lebih da 
hula menjatakan menolak dilantik 
dan di sumpah selaku anggauta PPK 
Kudus. 

Dengan demikian anggauta 
Kudus tinggal empat orang terhitung 
Bupati Kudus selaku Ketua PPK. 

42 ORA NG LLH. SEDAR 
—. KEMBALI. 

Dari fihak bagian aliran agama 
pada Kantor Urusan Agama Propin- 
si“Djawa Tengah diterangkan, bahwa 
baru? ini di Wonosobo ada 42 orang 
pengikut I. LH. telah menjatakan 
kembali masuk Islam dan menyesai 
kan tindakan?nja jang sudah2 hing 
ga mendjadi L.I.H. Selandjutnja da 
pat diterangkan bahwa achir2 ini be 
berapa aliran? seperti LI.H. dan K. 
'W.N. sudah tidak berpengaruh iagi 
dikalangan masjarakat. Hal ini ada- 
lah hasil penerangan jang diberikan 
oleh Kantor2 Urusan Agama di Ka- 

bupaten2 bersama2 dengan para pa 
'mong pradja.- . 

PURWOREDJO 
YEKILEMUAN KEPALA. 
KEPALA KANTOR PE- 
NERANGAN KETJA- 

MATAN. 
Pada tanggal 13 Mei jl. bertempat 

dirumah Kepala Djawatan Penera- 
ngan Kabupaten Purworedjo diada: 

kan pertemuan dinas Kepala2 Kan-   jang sudah habis kontraknja. 
  

PERSIAPAN PENGEMBA- 
LIAN PENGUNGSI. 

Untuk pengembalian 8600 orang 
pengungsi ketempat asalnja dilereng 
gunung Merapi, sebagai telah dika- 

barkan, kini sudah selesai diadakan 
persiapan2. Mulai pada tgl. 16 Mei 
jl. para pengungsi jang berada didae 
rah kewedanan Muntilan telah diper 
kenankan kembali kedesanja. Selan 
djutnja mereka tidak “akan meneri- 
ma djaminan lagi sebagai jang berla 
ku untuk para pengungsi. 

  

tutannja. Kan 2 Pengungsi? jang asalnja dari Seio 
: S en ata 3 2 Ta . 39.30 Bojolali, akan dikembalikan sesudah 
Funtutan itu jalah mengenai grasi Aa beti YAAA Rb. 38.80 | menerima keterangan dari bupati je. 

pikasi tahun 1953 jang oleh pihak| 22 karat: djual |... Rp, 36.— Hua api pang aa 
P4 Daerah diandjurkan sebanjak 2 hap Rp. 34.50 Ca Nona - p dise maa 
bulan gadji jang sudah diterima olh Djakarta, 17 Mei: Al an s n pat PN 

|pihak buruh tetapi jang belum di-| 24-karat: djual ...... ee pa ob bagas Jasa arsa laksanakan oleh madjikan. . Berhu-! 22 karat: djual ...... Rp. 30.79) Sh A8 
bung dengan aksi tsb. sebanjak Il Suraba a, 17 Mei: Cibia Sami bit 
otobis ,,Guntur” jang memiliki tra-| 22 karat: nom. ...... Rp. 38.50 HARI RAYA IDULFITRI... jek antara Semarang — Magelang Singapore, 17 Mei: Yna ba ana p udi 
dan Semarang — Pekalongan tidak | murut tjatatan serta hitungan Tak Na an Pemudi 
berdjalan. Kini soalnja diserahkan ! Str. $ 146 beli dan ND - 25 Fa mi : 
pada P4 Pusat. Str. $ 152 djual. . Aki : 

   

   

    
  
'”ROBINSON” Brandy, 
| The best drink for H. R. Lebaran, 
For you, your keluarga 

: dan kawan-kawan... 
Selamat minum, Selamat 

H. R, LEBARAN! 

aa 

M.S. Rahat 
TABIB 

  

Seteran 109 — Semarang, | 
Specialist. untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, | 
IMPOTENTIE dan lain-lain pe- 
njakit, 

Djam bitjara: 0—12 
5—7. sore 

“Ikatakan, 

tor Penerangan Ketjamatan wilajan 
“( Kabupaten Purworedjo jang dihadiri 

| pula oleh semua anggauta Panitia Pe 
milihan Kabupaten. 
Maksud pertemuan tersebut selain 

tuk pegangan yegawai2 Djawatan Pe 
nerangan dalam melakukan 
nja. 

BANJUMAS 
TIDAK MENGADAKAN 

. EKSPOSISI. 
Fihak Kepolisian Karesidenan 

Banjumas menerangkan, bahwa 
Kepolisian tsb. jang termasuk 
djuga Kepolisian Lalu Lintas 
tidak bermaksud untuk mengada 
kan eksposisi dalam Pasar Malam 
di Purwokerto. Selandjutnja di 

bahwa fihak tsb. tidak 
bertanggung djawab atas sebutan 
jang menjatakan, bahwa Kepoli- 
sian Lalu Lintas sebagai peserta 
eksposisi dalam Pasar Malam itu, 

| Keterangan itu diberikan berkena 
an dengan adanja iklan dari 
P.M. tsb. jang menjebutkan bah- 
wa “Kepolisian Lalu Lintas akan 
mengadakan djuga eksposisi. Pa- 

selenggarakan untuk wembangu- 
nan CTN. 

  

SEKITAR PENDAFTARAN 
PEMILIH. 

Menurut keterangan jang diterima 
wartawan kita dari fihak Dewan 
Daerah S.B.G. Djawa Tengah me: 
ngenai Pendaftaran Pemilih a.l. di: 
njatakan, bahwa S.B.G. mengambil 
sikap seperti apa jang dikehendaki 
'SOBSI, tindakan mana diambilnja 
untuk mentjegah tidak didaftarnya 
orang jang berhak. Dinjatakan se- 
landjutnja, bahwa dibeberapa tempati 

ran pemilih, jaitu misalnja di daerah 

an, bahwa panitia tidak mendatangi 
rumah2 penduduk tetapi dikumpul- 
kan di satu tempat, seperti di Trang- 
kil, Gondangwinangun, Bandjarrat- 
na. Tetapi atas desakan2 rakjat, 
achirnja pendaftaran pemilih itu di- 
ulangi lagi untuk mentjegah salah 
paham. Ditegaskan selandjutnja, bah 
wa di Bugarest (Tegal) ada kedjadi- 
an, dimana panitia pemilih memu- 
ngut uang tiap djiwa 45 sen. Tetapi 
setelah kedjadian2 ini diketahui oleh 
fihak jang berwadjib, segera uang 
tadi dikembalikan kepada masing2 
jang bersangkutan. Di Ketjamatan 
Losari di kabarkan pula, bahwa 'pa- 
nitia pendaftar djuga pungut uang 
Rp. 1,— dari rakjat. Soal ini kini 

masih diselidiki oleh fihak jang ber- 
wadjib, Achirnja DD. SBG menjata- 
kan, bahwa tindakan DD, SBG: se: 
landjutnja jalah , mentjegah terdjadi, 
nja sabotage dan hal2 lainnja jang 

  
(tidak di inginkan, agar dengan de- 

pagi | 
mikian Pemilihan Umum dapat ber- 
langsung sebagaimana diharapkan, 

demikian DD, SBG, 

  

PPK | 

  

PERTANDINGAN F NALE 
— MEREBUT D”UARA 
RAYON C DJATENG.- 

Pertandingan Finale merebut djua 
ra PSSI Rayon €C Djawa Tengah, 
akan dilangsungkan — dalam bulan 
Djuni jad. dengan volle competitie, 
bertempat di Smg. dan Solo, dgn. 

"diramaikan dgn. Pertandingan Per- 

saudaraan Segitiga antara Semarang 
— Jogia — Solo. 

Rentjana dari pertandingan? ts». 
adalah sbb : 

DI SEMARANG. 
Sabtu 19 Djuni '54 PSIS Semarang 
dengan PERSIS Solo (Pertandingan 
Resmi). 3 
Akad 20 Djuni '54 PERSIS Solo dgn 
PSIM Jogja (Pert. Persaudaraan) 
Senin 21 Diuni '54 PSIS Semarang 
dengan PSIM Jogja (Pert. Persauda 

1). 
DI SOLO 

Djum'at 25 Djuni '54 PERSIS Solo 
dengan PSIM Jogja (Pert. Persauda- 
raan). 
'Sabtu 26 Djuni '54 PSIM Togja dgn. 
PSIS Semarang (Pert. Persaudaraan) 

' Akad 27 Djuni '54 PERSIS Solo dng. 
PSIS Semarang (Pert. Resmi). 

Djika pertandingan tersebut berke 
sudahan dengan nilai sama, maka 

pertandingan akan diulangi pada tgl. 
28 Djuni bertempat di Solo. 
“Pertandingan tersebut akan dipim 

pin oleh wasit dari Madiun dan Ban 
dung. 

KESUDAHAN HOME TOUR- 
NAMENT P. R. ,SWALLOW”, 

Kesudahan Home Tournament/PB 
Swallow” jang baru2 ini diadakan 
sbb: 

Single A: djuara 1 The Siong Ling. 
Tjan Kok Liang, 3. The Siang 

Hoo. : 
Single B: djuara 1. Hauw Hwic 

Tiong, 2. Hauw Boen Tjong, 3. Khc 
Kiem Say, single C djuara 1. Nn. Go 
Tjoe Lan, 2. nj. The Siang Ho, 3. 

7 Le. 

:3 Mei jg lalu, oleh party dan organi Oei Tjeng Tiong. Double: djuara 1 
“sasi tsb (PKI dan BTI) ditarik mun 
. dur selaku anggauta P.P.K. Kudus. jang dapat merebut piala bergilir da 

Hauw Hwie Tjong/Khoe Tiong Tic 

2: ri Oei Tik Kiam: Oei Tjiang 
Thay/nj. The Siang Hoo: 3. Tjan 
Kok Liang, nj. Ong Ngo Hing. Dju: 
ra2 tersebut diatas ini menerima pis 
la2 dan hadiah2 jang disediakan. 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 20 Mei 1954: 
Djam 07.10 Arab Instrumentalia, 

07.25 Indonesia nan Djaja: - 08.10 
Njanjian Tunggal: 08.30 Mendjelang 

Hari Turunnja Al Gur'an: 09.00 Pe- 
tikan dari Diskotik: 09.30 Langgam 

dan Kr. Aseli, 10.15 Tembang Sun- 
da: 10.45 Kwartet Teruna, 115 

Njanjian Rachman dan Julia: 11.30 
Orkes Haw. The Moons Islanders, 

ang Wanita: 13.15. Siteran siang: 
13.40 Siteran siang (landjutan): 17.10 
Dongengan kanak2: 17.40 Gembira 
dengan Sech Albar: 18.30 Hid. Staf 

Irama Langgam: 20.30 Mimbar Is- 
lam, 20.45 Terang Bulan: 21.15 Dari 

dan untuk Pendengar: 22.15 Pemba- 
tjaan Buku, 23.39 Tutup. 

Surakarta, 20 Mei 1954: 
Djam 07.45 Lagu2 Malaya, 08.30 

Dunia kanak2, 09.00 Irama gembi- 
raj 09.15 Klenengan lengkap: 11.30 
Merau meraju, 12.00 Irama Klasik: 
12.15.Lagu2 Malaju: 13.15 Lagu? 
Makassar: 13.45 Rajuap siang: 17.05 
Ruangan Pemuda Pemudi: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Instru-   

untuk mendapatkan kesan2 kampa-! The Moon Islanders: 
nje penerangan pemilihan umum dan ' Musik kenal Sedjarah: 20.30 Irama 
djalannja “pendaftaran pemilih, dju-| kwartet: , 
ga supaja mendapat kesimpulan un-! Raya Nuzulul Our'an: 

'tango dan Bolero: 
tugas- | 

sar Malam di Purwokerto itu di, 

mentalia lagu2 Arab: 18.20 Lagu2 
Klasik: 18.30 Riang gembira: 19.30 

20.05 Djuga 

20.45... Menjambung Hari 

21.20 Irama 
22.15 Santiswa- 

ran, 23.30 Tutup. 
Jogjakarta, 20 Mei 1954: 
Djam 07.15 Sekitar La-ilatul Oa- 

dar: 07.30 Orkes Seruling: 08.15 
Krontjong pagi: 08.45 Suara Tonny 
Martin: 09.00 Ujon2 sinambi Gujon 

' Maton: 12.00 Njanjian Arab: 12.45 
Sal Saulius merajukan lagu2 Batak: 
13.10  Riang ringan dan terkenal: 
13.40 Dendang siang: 14.15 Radio 
Orkes Surakarta: 17.00 Gelanggang 
Podomoro: 18.30 Taman Kusuma 
Bangsa: 19.40 Panggung Radio 
Jogja, 20.05 Panggung Radio Jogja 
(landjutan): 21.15 Mimbar Islam: 

21.30 Hiburan Malam, 22.15 Motjo- 
pat, 23.00 Tutup. 

KEUNTUNGAN PASAR MA- 
LAM SEMARANG. 

Menurut laporan resmi, pendapa- 
tan Pasar Malam Semarang jang di 
adakan mulai tgl. 5 April s/d 9 Mei 
1954 mendapat hasil sbb.: 

Pendapatan: Kartjis pintu gerbang 
Rp. 27/2122, kartjis W.O. Sri 
Widjaja Rp. 21.970, - kartjis Sri 
Mulat Rp. 34.385, Sandiwara Si- 

  
12.00 Keliling Nusantara, 12.30 Ru- 

V dansa Samba. 

Musik: 19.30 Tepatkah......... Nania 

  

Buah Tangan Manila 
  

Mambo 
Rakjat Pilipina Sek 

Pilipina 
arang ,Kerandjingan” 

Tarian Mambo—Di-Import Oleh Prof 
Bengco — Magsaysay Gunakan Mambo 

Dalam Kampanje Pemilihannja 
— Oleh : Wahjudi — | 

MALAM ITU KAMI DUDUK? di ”Riviera Nightelub”, suatu 

nightclub jang tergolong elite dan mewah dipusat kota Manila. Pe- 
lajan baru sadja menghidangkan sampanje menjentak tenggorokan. 
Memang safa tidak biasa minum alcohol. Orkes pimpinan Carlos 

Aguilar melagukan "Mambo Cha-Cha” jang waktu itu sedang sa- 

ngat populer dikota Manila, Lagu bernafsu penuh gaja dengan tem- 

po antara tango dan ramba. Beberapa pasangan dansa sudah me- 

nudju kelantai, berlenggang mengikuti irama. Angelita Gonzales, 

partner saja duduk2 di nightclub itu, memandang saja penuh arti, 

kemudian, mungkin hatinja tak tertahan lagi oleh panggilan irama, 

dia berkata melanggar etiket dansa seorang wanita minta berdansa 

pada lelaki, minta saja untuk berdiri. 

Berkata dia: ,,If you don't 
mine... to try the new mambo? 
Saja mula2 menolak: ,,I am sorry, 
mambo is new to me”. Tapi An- 
gelita kemauannja keras, saja te- 
rus ditarik berdiri sambil berkas 
ta: ,,Don't worry, please, we take 
the part.” Achirnja saja tak kua- 
sa menolak lagi. ,,Allright, up to 
you my dear...” dan saja dengan 
tjemas2 malu mentjoba melang- 
kah kelantai. Untuk pertama ka- 
li mentjoba dansa baru, jang kini 
benar? boleh dikata sudah ..meng 
gilakan” orang2 Pilipina. Begitu 
smentjandu-nja” orang2 Pilipina 
akan dansa baru ini, sampai pre 
siden Magsaysay sendiri pernah 
memperingatkan rakjatnja, bah- 
wa dansa mambo adalah suatu 
sbahaja nasional”. Karena me- 
mang dansa mambo bisa bikin 
orang bernafsu, lupa waktu dan 
lupa pekerdjaan.  Gaja dansa ini 
demikian bersemangatnja,. hingga 
bagi orang jang malam harinja 
kebanjakan ber-mambo, .siang ha 
rinja pasti-akan merasa tjapai dan 
lojo badannja...... 

Tempo dan Iramanja. 
Sajang, ..debuut” saja jang peria 

ma dilantai dansa mambo ini tak da- 
pat dikatakan berhasil bagus. Meski 
sebelum itu saja sudah menjaksikan 
selama setengah djam dan menjang 
ka akan dapat mengikuti langkan2- 
nja, namun setelah berada dilantai 
dansa ternjata tidak mudah dapat 
ber-mambo. Maatnja berganti-ganti. 

Dua maat tjepat, dua maat lambat, 
dua maat tjepat, berganti lambat la- 
gi, demikian seterusnja. Demikian 
seterusnja. Dan diantara maat tjepat 
dan lambat itulah lalu di-varieei 
kombinasi dansa sendiri, menurut ks 

tjakapan pe-dansa-nja masing2. Se: 
tengahnja bisa digolongkan seperti 

nsa Rumba bertiampur Tango dan 
adang2 malah ada gerakan? maoju 

mundur seperti jang terdapat daiarn 

Disamping gerakan madju mun- 
dur, ada djuga langkah2 kesaraping 
kanan maupun kiri. 

Pendeknja kalau tuan bisa mem 
bikin .gado2” “antara Tango, Rum: 

ba dan Samba, - ditambah lagi de: 
ngan potpourrie antara dioget »,Ba- 
djing Lontjat” dan sedikit megal- 
megol seperti ,,Rejok Ponorogo” 
nah barangkali tuan dapat memiba- 
jangkan, bagaimana kiranja — dansa 
mambo Pilipina ini. 

ada lagi ,,Mambo Bueno”, ,,Mambc 

Bolero”, ,,Mambo. Barangco”, Por- 

torican Mambo”, .,Texas Mamoo”, 
,MAGSAYSAY Mambo”, .,Ouirino 
Mambo”, dan lain2nja lagi, sentiu 
nja tidak kurang dari 25 matjam. 

Mungkin pembatja “lalu bertanja: 

Kok aneh, Magsaysay katanja anti 

' dansa mambo, “kok lalu ada lagu 

' Magsaysay ' Mambo”. Ini memang 
benar pembajta, di Manila ada .,Mag 

saysay Mambo”. Mulah waktu 

mai-ramainja campagne pemilihan 
| presiden ditahun 1953, lagu tersebut 

merupakan salah satu top-hits jang 
| Oepa rakjat dan mungkin dak 

"sedikit pula bantuannja untuk ma- 

“kin memperkenalkan nama Magsax- 
say. Lagu tersebut “adalah. tjiptaan 

“dari proffesor Bengco. Atas djas- 

djasanja ini, ia telah diber serat 

tanda terima kasih persoonlijk 1g 
Magsaysay. Waktu saja esuk pagwnia 

mngundjungi proffesor Bengco «1 
»Dance Academy”, dia dengan 

bangga telah memperlihatkan surat 
tersebut kepada saja. 

Magsaysay berterima 
kasih pada mambo. 

Surat tadi tertanggal 29 April 
1953 sebagai surat. persaudaraan 
persoonlijk dari Magsaysay kepa- 
d2 professor Bengco. Dinjatakan 
terima kasih Magsaysay atas ban 
tuan prof. Bengco jang sudah 
memperk-nalkan lagu ,,Magsay- 
say Mambo” dan ,,Magsaysay 
Mnrch” kepada chalajak ramai. 
Malah dinjatakan pula harapan 
Magsaysay, agar angkatan baru 
Pilipina menjambut lagu ini dng 
meriah. Sebagai penutup, dalam 
Surat ini tidak ditanda-tangani 
setjara resmi. Ramon Magsaysay, 
menteriepertahanan (djabatannja 
diwaktu itu), tapi dengan sebutan 
persaudaraan” ,,Monching Magsay 
say”. Sebutan ,.Monching” ini 
melulu dipakai terhadap kenalan2 
Magsaysay jang karib sadja. 

Professor rangkap let- 
nan-kolonel. 

Memang professor “Bengco adalah 
sahabat karib presiden Massaysax 

Persahabatan ini dimulai sedjak dia 

man gerilja melawan tentara pendu 

dukan Djepang dulu dimasa peranz 

dunia kedua jl. Kedengarannja bisa 

djanggal, tapi sebetulnja disamping 

djudi professor guru dansa, profesu” 

Bengco sampai kini masih mempu- 

njei kedudukan “dan pangkat sebagai 
letnan kolonel dalam angkatan pe- 
rang - Pilipina, tergabung dalam pa- 

sukan ,,Lawim's Armed Patriots Un- 

    

  Tapi segalanja ini dilakukan da 
lam gaja penuh nafsu. Bagi orangz 

derground Zones”. Dan sampai kisi 
masih aktip menghimpun  tenaze     

  

kan sebugh: langkan d@ari tarian jang 

jang sudah ,,menijandw” dansa muri- 
bo ini, djelas terlihat seleera mercka 
tergambar dalam expressie muka so- 
lagi dansa. 

Sedjarah mambo. 
Memang dansa mambo ini pun   seperti tango, rumba dan samba, 

berasal dari Amerika Latin. Jang 
mula2 memperkenalkan dansa tadi 

NA Pa. 

terdapat kekurangan kartu pendafta- 

Gondangwinangun, Taju dan Pabe- 
rik Djatibarang. Ada pula kedjadi- 

  

par Baru Rp: 9.758. Tindju 3 ega rakjat Pilipina ialah proffe- 
Pantisari Rp. 36.062,—: Sewa aliran. SOr Ismail ,,Smile” Bengco, seorang 
listrik Rp. 3.317: Persewaan stand2, | ahli dansa direktur ,,Dance Acade- 
rumah makan, teklame dan Jain My” di Manila. Dansa mambo bu- 
pendapatan jang tdak terpungut pa- Kanlah dansa baru. Mula2 berasal 
djak Rp. 350.000.  Djumlah pen- | dari Cuba (Hayana) dan dalam ta- 
dapatan seluruhnja Rp. 727.604,59 | bun 1940 dilantjarkan ke Amerika. 

Pengluaran: Iklan2 Rp. 19.250—,! Setelah disempurnakan dan diganti 
K.O. Sri Mulat Rp. 21.000,—: Sinar Sana-sini, achirnja dalam tahun 1943 
Baru Rp. 18.400: Sri Widjaja | diperkenalkan oleh prof. Bengco pa- 
Rp. 19.250: Reog & Gambang Kro-' Ia rakjat Pilipina di-iringi — lagu 
mong Rp. 7.575,—, Bioskoop Sport, Mambo jang pertama ,,Chito Reyes” 
pentjak wanita Rp. 20.525: Tindju & Oleh penjanji Hombre Latino. Mam- 
Pantisari Rp. 49.250,—y Padjak ton-j bo jg. pertama-tama dibawa ke Pili- 
tonan Rp. 83.604,501 Sewa korsi,' Pina itu adalah suatu dansa matnbo 
tontonan jang tidak ada pendapatan, | solo tjiptaan dan variasi prof. Bcng- 

alat2 kantor pengangkutan dil. Rp. S0 sendiri, bernama ,,Mambo Bcagx: 

70.225, Upah pegawai Rp. 70005. C0”. 
Bangunan PP, M. Rp. 74.3192,—-| Dalam » dansa mambo sebetulnja 
Installasi listrik (Excelsior) Rp. 11. ada 3 matjam dansa dasar. Talas, 
874, Tjetak kartjis Rp. 3.312,50:11: ..Plane Mambo”, ini terutama 
Aliran listrik Rp. 20.300,— ntuk £ 
djumlah seluruhnja Rp. 426,/478,—, | hibition Mambo”, $ 
Dengan demikian, maka Pasar Ma-' untuk pertundjukan2 seperti sanuu 
lam mendapat keuntungan Rp. 300.1 wara dls. Dan ketiga: ,Standard 
126.50. Pendapatan uang ini pada” Mambo”, langkah2 Tn, jang Ia 
tgl. 15 Mei 1954 diserahkan kepada Z'iMm digunakan oleh orang2 umum 
batlan/organisasi jang harus meueri- Mia, terutama jang baru sadja bisa 
ma bagian2 dan telah ditentukan beladjar, karena steps-nja merdeka 
oleh panitia digedung Gris Sema- tak begitu dikekang - oleh aturan? 

rang dengan disaksikan oleh Bapak tertentu. 
Wali Kota. Kepolisian dan pers: 

BERITA REDAKSI. 

  

ini untuk show 

..Magsaysay mambo” 
Sdr. E: Haryono, Blora. Djawa-| Tapi selain itu, masjarakat Pilipi- 

ban atas pertanjaan saudara ialah, ' na sendiri mengenal banjak irama2 
pegawai negeri 'jang diangkat de- mambo jang didasarkan kepada 3 
ngan sudah menerma besluit peng-' matjam patokan mambo tadi. Se- 
angkatannja menurut Peraturan Ga-' muanja dengan nama2nja jang orisi- 

dji Pegawai Negeri harus dapat ha- nil dan specifiek. Seperti jang saja 
diah Lebaran, kalau pegawai tadi katakan diatas, jang kini sedang 
beragama Islam. Kalau pekerdja ha- mendjadi top-hits di Manila ialah 
rian, ini hanja menerima persekot, ,,Mambo Cha-Cha”. Disamping itu 

atau Untuk ball-room dancing. Kedua Ex: 

Tarian Mambo. Pada gambar Professor Bengco sedang men-demonstrasi- 
sekarang sedang dikerandjingani oleh 

rakjat Pilipina itu. 

aan 

bekas pedjoang. “Ini nampak waktu 
saja mengundjungi “ sekolah dansa- 

nja, Jang saja temui disana- bukan- 

nja orang2 jang sedang ber-peluk2- 
an beladjar steps, tapi malahan bz- 

berapa orang pemuda pemudi jang 
sedang tegak berdiri memberi hor- 
met setjara kemiliteran kepada 
orang opsir. 

Kemudian saja dengar, bahwa 
mereka itu semuanja adalah be- 
kas2 pedjeang. Kini disamping 
membantu professor Bengco dise 
kolah dansanja, djuga tetap mela 
tih diri dalam dinas kemiliteran, 
Sekolah dansa itu  hanja kalau 
mlam hari sadja digunakan seba 
gai tempat beladjar mambo, ka- 
lau siang untuk markas bekas pc 
djoang. Malah djelas terlihat 
siang itu beberapa orang, dianta- 
ranja professor Bengco sendiri, 
mrmbekal sebuah repolper diping 
gang, menondjol tertutup badju- 
nj'. Professor Bengco janz ber- 
umur 43 tahun itu, banjak djasa- 
nja dimasa gerilja. Dia bukan tju 
m3 seorang tukang dansa,  sc- 
orang splay-boy” jang tahu pele 
sir sadja, tapi djuga pintar me- 
nembakkan pistol menggempur Ia 
wannja di perang gerilja...... 

S2. 

  

20.000 BURUH PErKEBU- 
NAN DI SUMATERA SE- 

LATAN ANTJAM 
MOGOK, 

Atas mama kira2 20.000 orani 

anggotanja, buruh perkebunan jang 
|ocrada diseluruh Sumatera Selatan 
oxn Sarbupri Kilb. Sumatera Seia 
tan sudah didaftarkan pada P4 dae: 
rah antjaman aksi mogok terhituns 
mulai tanggal 11 Mei 1954, Tinda- 
kan. ini dilakukan, karena tertutup: 
nja usaha perundingan' antara Z,W 
S.S. dan Sarbupri mengenai tuntu- 
tar Sarbupri tentang kenaikan upah 
umum, tambahan pembagian voed- 
se.pakket dan pembajaran upah ps- 
nuh pada hari istirahat, 
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, sebagai tenaga ahli di 

NS eubas. Gantamni: das 

  

pun mereka pernah  mempunjai 
- empat orang wakil dalam parle-' 

parlemen. 

gang kepada filsafah jang menga- 
- wasi ,,pembendung paling “kuat j 
“dan pasti terhadap perkembangan 

“ bolehkan perdebatan -bebas 

F lam suasana kemerdekaan  poli- 

“oleh Inggris ialah tetap mengaua-f 

p Gie dialami dari peristiwa 

| Kentinbuan efek. Sementara pa- 
! da Jabirnja partai Komunis Inggris 

“ # kelihatan lebih banjak mendapat 

3 ' terachir anggota2 komunis 
3 . berhasil mengumpulkan  0.3896 

   

  

mendjadi sebuah | 
gadis, puteri dari se 
lihat disini, Sindri . 
kesukaran2 jang 1 

| ini tempat tontonan jang 
1 Sindri, Pejukup ni : 

sesuatu, 

pa ntr rentjana : 
Tahun kenuaya 1g: : 

bekerdja dengan: 
Yahun jg lalu da' 
gian Bihar ini 
dataran jg lain2 ceri 
Kini telah berdiri. an b 

  

ini 

berderum mesin2 
adalah paberik: Hana Sa 

27! deviesen, 

  

s 10 denga Baru badia - — AN 
Pan Pa Dan Lokomotip Sendiri. " 

0 “ 

RUIMATKAN SINDRI kaBAk tuan2. Sindri ab lalir telah 

a Orang2 ini masih 
besarnja. Ini utjapan 

Na memakai uki ja 
can, ini belum apa2. 

   

ngan demikian dapat menghemat 

jg selama 
tuk mengimport pupuk. 

| Dengan pupuk jang dihasilkan 
oleh. Dini, ini, dapatlah pak tani 

yer hasilnja. Produksi 
pupuk 354 "000 setahun dapat 

produksi' padi dan gan 

  

  

menambah 
| 'dum sebanjak 750.000 ton, jang 

i wage ta k.L 400 djuta ru- 
'egasnja, Sindri dibangum- 

Kan untuk 'memperhebat produksi   (fertilizer), didirikan dengan biaja | mikanan. Sedjalan dng. tudjuan 
230 djuta rupee, Sah utk. "pokok dari- Plan 5 Tahun. 
  

  

5 “Wartan :an2 Indonesia jang mengundjungi India, djuga diadjak menjaksi- 
..kan depot Tokornotip di Chittaranjan, 
- komotip2 jang dibutuhkan untuk dinas kereta-apinja. Pada gambar: Pa- 
“Ting kiri sendiri dideretan muka tampak wartawan kita, penulis serie ka- 

s2 ini, sdr.  Rosihan Anwar. 

FA S, Bertindak Keras 
“Akan Melarang Partai Kominis—Tin- 
5. dakannja Mendapat »Tertawaan” 

. Pihak Inggeris— Sikap Inggeris Thd 
— Partai Kominis 

— DALAM KONGRES AME RIKA waktu ini ada sembilan 
masih be lum mendapat persetudjuan untuk 

melarang partai Ketansis di Ame rika. Djaksa Agung Brownel ingin 
supaja rentjana undang2 itu dita rik kembali dan diganti dengan 
rentjana undang2 untuk memper keras pengawasan serta r- 
mudah penangkapan atas diri. or 
“Pihak Inggris mengambil sikap jg 
hadap anggota2 komunis dinegeri nja. Partai Komunis Inggris me- 

| ngadakan kongres tahunan jang ke-23 pada tgl. 18—25 April jang 
Ta jaka. Karan na Inggris me ngaku mempunjai 60.000 anggota 

| ditahun 1953. Mn 

Tapi menurut British Informa- 
tion Service pengakuan partai itu 
mempunjai 35,124 anggota pada 
waktu ini adalah sangat optimis- 
tis. Dalam parlemen tidak ada ' 
duduk anggota komunis, .meski- 

men beberapa tahun jang silam, 
diantaranja seorang bangsa Scot 
bernama William Gallacher jang 
pernah duduk 16 tahun “dalam 

Pembesar2 Inggris merasa: 
bangga” karena mereka berpe- 

“ komunisme dengan djalan. an 
an 

- penjebaran ilmu pengetahuan da- 

Akan tetapi tendens jg diturut 

Ikan pengawasan lebih keras. Derek 
spionase 

atoom dari Klaus Fuchs, . Brunc 

dimana India membikin sendiri lo- 

Dari 

Lebih Soepel 

mempe 
ang2 atau golongan2 komunis. 
boleh dikatakan lebih lunak ter 

bangsa jg mempunjai pengetahuan 
seksama dimatanja, tidak berpetjah 
belah lantaran kechawatiran terha- 
dap satu sama lain, tapi bersatu da 
lam ketjintaannja terhadap kemerde 
kaan. 

»Di. Inggris, masjarakatnja dapat 

menerima kenjataan, bahwa djika ki 
Ia menuntut kebebasan dalam me- 
ngembangkan tjita2 jg kita anut, ma 
ka kita harus pula memberikan ke- 
“merdekaan kepada orang laip untuk 
front kan tjita2 jg tidak kita 
sukai.. 

“ Diika terkait sesuatu “risiko 
"mengenai security dalam djabatan 
emerintah maka ok kesala- 
an mungkin akan diletakkan 

tidak sadja atas orang jg lang- 
sung bersangkutan, tapi mungkin 
pula atas orang jang bertanggung 
djawab atas djabatan tsb. Boleh 
(dibilang di Inggris tidak ada se- 
suatu badan anti-komunis ig bisa 
disamakan dengan badan2 jg ada 
di Amerika. 

Fuchs, salah seorang ahli 
atoom dan kemudian spion atoom   

“ Pontecorvo, Alan Nunn May dan 
t »diplomat2 jg hilang” rupanja telah 

"kemerdekaan daripada partai Komiu 
» Dis Amerika, namun pegawai2 pe- 
"merintah di Inggris jg mendjadi ang 
,gota komunis tidak dibolehkan men 
“duduki djabatan2 jg "memungkinkan | 
mereka mempunjai hubungan dga. | 
sumber2 penerangan jg bisa baba 

| bagi musuh. 

: Sisteem saga aebilak. 
1 Semendjak diadakannja pera- 
turan- aan achlak”, maka te- 
jah ada 148 orang pegawai sipil 
Inggris jang dibebaskan dari dja 
atannja untuk dip: a lebih 

jandjut. Dari djumlah ini 28 
rang telah direhabilitir sesudah 

dari pemerikisaan terhadap diri- 
inja membuktikan bahwa: mereka 
fitu adalah pegawai-jang 5 dan 

“#bisa dipertjaja, 69 orang dipindah | “kan untuk memegang: Ea 

G3 ahasia, £ ng bukan termasu 
orang tidak diberi tu 
19 orang berhenti: « 
diberi ,,tjuti istimew. aa 

Dalam pemilihan umum jang | 

  

           

dari djumlah seluruh suara. Par-| 
|tai Buruh, jang sudah mendjadi | 

“ah kelihatan  tanda2 ' 
orang2 komunis memegang 
batan2 penting, rupa2-nja 
menjingkirk kan orang2 - komunis 

Buruh Umum jang sangat penting 
itu menolak anggota2 komunis | 
untuk memegang djabatan jang 
ketjil sekalipun. 

Ketjaman pedas Inggris 
“atas sikap Amerika. 

gempar dimasa perang ketika su-/: 
adanja | 

dja- | 
telah | 

itu. Serikat2 Buruh Transpor dang 

  

paling besar dalam sedjarah, men 
dapat “keleluasaan datang ke 
Amerika Serikat dan turut mem- 
berikan bantuan membuat bom 
atom dengan tiada mengadakan 
tebih dahulu pemeriksaan terha- 
dip kesetiaannja. Dia termasuk 
salah seorang dalam rombongan 
sardjana2 Inggris jang mendapat 

ersetudjuan penuh dari Presiden 
oosevelt atas permintaan Win- 

ston- Churebhill. 
“Bertahun-tahun — kemudian se- 

Torang pembesar security pada Man- 
hattan Engineering District berkata 
tentang - tragedi jg maha hebat itu, 
»pikiran Inggris pada waktu itu ha 
nja tidak dapat menerima, bahwa: 
seorang warga .negaranja, sekalipun 
“warga negara jg dinetralisir seperti 
'Fuchs, mungkin akan  mendjadi 
spion. Pandangan Inggris ini lambat 
laun-berobah. Ahli Atoom  Ponte- 
'corvo dibolehkan meninggalkan Ing 
.gris beberapa tahun kemudian mes- 
'kipun telah diketahui bahwa dia 
adalah seorang sahabat dari Fuchs| 
dan 'mempunjai pengetahuan sa- 
ngat penting tentang thermo-nuc- 
ear. Dia inipun telah pernah meng 

| angkat sumpah setia, dan pihak fng 
gris tidak bisa mempertjajai ten- 
tang perbuatannja jg kemudian dgn. 

membalik ke-pihak Russia itu. 
Tapi lambat laun negara Inggris 

“itu pun telah mulai insaf akan ba- 
haja jg mengantjam. 

- MENJEMPROTKAN DIT 
DGN. PESAWAT. 

“Kemis jang baru lalu maskapri 
m'njak SVPM di Palembang. su- 
|dah melakukan  pertjobaan pe- 
Ten ratjun njamuk DDT 
an satu daerah jang tidak lu- 

ekitar lapangan golf didja- 

  

  i pembesgri Inggris “membertka 
' ketjaman pedas terhadap perdjua: 
ngan anti-komunis di Amerika dan 
tjara2 ig dipergunakannja nntuk atu | 
Kami jakin bahwa dijalan terbaik 

ur tuk membantras desakan 
nis, ialah dengan mempunjai suaturia berdjangkit, 

    

komus | 

ta Kenten, Palembang dengan 
pesawat “tja japung”. Maksud per- 

sendiri2. Jang satu men: 
njatal Buat saja, apa jang telah - di 
rasa Donasi Keradap ketabahan, keuletan patah membangunkan 

menghasilkan 350.000 ton ammo- 
Ipium sulphate setiap tahun, dan de 

ilsetahunnja 100 djuta rupee dalam 
ini digunaxan 

motif 5 

show place”. Ihi adalah kata2 jg diut oleh seorang 
Sindri. tuan2 aa $ apa ig tuan2 

sadja dalam taraf pertiobaan, 
seorang asing, jang bekerdja 

engatakan, 

diban sk 
kami sebagai pabrik pupuk jang 
terbesar di Asia. Pada dasarnja 
suatu industri berat kimiah, Sin 

penting dalam rangka industriali- 
sasi India. Sindri djuga merupa 
kan tempat latihan jang bagus 
bagi insinjur2 dan sardjana2 
muda. Sindri adalah hasil nasio- 
nal jang pertama sesudah tertja- 
painja kemerdekaan. 

Dan apakah jang dapat 
katakan? “ Biasanja 
wartawan Indonesia, jang dibawa 
berkeliling menindjau dalam pa- 

| berik2, memperhatikan apa jang 
dibuat oleh pekerdja2 dan in- 
sinjur2 India, mau tak mau harus 
berbisik antara sesamanja, menja 
takan sebuah pengakuan: 
lagi. kita” ...... 

  
Chittaranjan. 

Jang demikian itu terdjadi pula, 

pembikinan lokomotif dan coupe 
kereta api di Chittaranjan.  Djugza 

Chittaranjan ini masih baru riwajat- 
nja. Dalam bulan September 1947. 
orang baru memilih tempat ig tadi- 
nja kosong 'itu sebagai tempat mam 
bangunkan paberik. Lalu disusun se 
buah rerijana, dan pekerdjaan mer 
bangun dimulai baru pada actur 
1948, Kini tempat jg tadinja terbu- 

ka lepas di Benggala Barat itu telah 
merupakan kota industri kerjil, dan 
pada tahun jg liwat paberik2nja te: 
lah. menghasilkan 53 buah lokomuo- 
tif buat keperluan: djawatan kereta 
api India. Dalam tahun ini orang 
bekerdja keras, supaja tertjapai iu 
djuan ialah ' memproduseer 120 
buah lokomotif setahun. 

,Made in India.” 
Sudah barang tentu, ada diantara 

kami jg merasa kesal, apabila se- 

nantiasa mereka dengar dari mulut 
orang2 India, jg membawa kami 
berkeliling dipaberiknja: ,,Ini ada- 
lah bikinan India semata2”. 
Demikian halnja tatkala kami me 

ngundjungi ,,Hindustan Air: crafts 
Ltd.” di Bangalore, dan kepada-ka 
mi diperlihatkan pesawat pelatih, jg 
dirantjang, “dibikin oleh. tenaga In- 
da. 4 
Demikian “djuga dipaberik. loko- 

di Chittaranjan, demikian di 
Sindri. Kekesalan kami itu disebab 
kan lantaran terlalu ditegaskan si- 
kap ,.djago dalam  segala-galauja 
itu”. Selalu tidak mau kalah. Di 
Sindri orang menerangkan: ,,Ka- 
talysator ini tadinja di-import dari 
Amerika, tapi kini telah dibikin sen 

diri oleh insinjur India, dan ternja- 
ta djauh lebih baik dari jg di-ini- 
port itu”. Zi 

Kekesalan itu disebabkan pula, 
karena kadang2 nampak sikap jg 
kurang djudjur. Misalnja pada 
pembikinan lokomotif, ada bebe- 
rapa bagian seperti ketel (boiler) 
jang masih dibikin di Djerman, 
atau bagian lain jang -di-import 
dari Inggeris. Kenjataan ini seda- 
pet mungkin diketjilkan sadja 
artinja, jang penting ialah bahwa 
sebagian besar dibikin di India. 
Tenaga2 ahli asing tentunja tidak 
diperlihatkan semuanja kepada 
kami. Tidak, sebab paberik2 ini 
dipimpin dan dikerdjakan oleh 
tenaga India untuk bagian terbe- 
sarnja. 

Gedjala biasa. 
Melihat hal2 jg diatas ini, dapat- 

kah mereka digugat begitu sadja ha 
bisan, dikatakan tidak simpatik 
atau lalu  mendjadi berkuranglah 
penghargaan kita terhadap apa jg 
mereka tjapai dan hasilkan? 

Saja kira, kita harus berdada la- 
pang dalam hal 'ini. Saja kira, ini 
adalah sebuah gedjala biasa, jg ier- 
dapat pada bangsa2 Asia, ig mulai 
sadar akap kemampuannja, dan ka 
rena. itu ingin membanggakannja, 
walaupun kadang2 proporsi jg sewa 
djarnja mendjadi luput. 

Djepang djuga pernah mengcnal 
dalam sedjarahnja kebanggaan ini. 
Barang2 ig dihasilkannja dibubuhi 
dengan merk: ,,Made in Nippon”. 
Kita tidak perlu. mempersoalkan 
apakah barang2 itu mungkin bukan 
tiruan . belaka dari apa jg telah di 
produsir di negeri2 Barat. 

Republik  Rakjat Tiongkok - pun 
seolah terhinggap oleh ,.penjakit” 
ini. Dalam pameran2 jg disertainja, 
pengundjung akan tertarik oleh pe- 
ngumuman2, jg tidak sunji dari ke- 
banggaan: ',,Lihatlah, barang2 ini 
adalah bikinan RRT semata2”. 

Saja kira, India djuga “ bukanlah 
merupakan perketjualian! 

“Tekad bangsa! 
Betapa pun djuga, apabila suatu 

Ibangsa mengerahkan segala sumber 
nja, bertekad untuk mentjiptakan 

| kekajaan, bertekad mengadakan prc 
duksi, dan dengan begitu memper- 
tinggi kemakmurannja dan semua 

“itu dilakukan tidak dengan  tjara2 
totaliter, maka jg demikian itu pa- 
tut kita hargai dan kita tiru. 

Sindri,  Chittaranjan, dll. seoiah 
merupakan ' lambang dari” texad 
bangsa itu. 

          

   
    

     
   

   
   

    

   
   

    

   
    
    

    
   

  

   

dri akan mendjalankan peranan 

kami | 
"rombongan | 

Kalah - 

tatkala kami mengundjungi “paverik | 2 

“Kedua, 

"batak. : 
PN uas Kedutaan, 
| Wartawan ,,Tass” 

Spion MYVD 
WAKIL - KANTORBERITA | 

Sovjet Tass di Canberra Antonov 
dan sekretars kedua dalam ke- 

| dutaan Soviet Kislitsin kedua2-| 
|nja adalah 2gen2 MVD (Dinas | 
Rahasia Sovjet) jang ' membantu 

| Vlad'imr Petrov, ja'tu sekretaris 
|kedutzan Sovjer jang pada bulan 
Meret 1. minta sebaran, saung 
Vtik kepoda p " usira- 

|tia. Demikian diterangkan oleh ' 
kepala pencatjara W.deyer ke. ' 
pada komisi pemerintah Austra- 

  

La ng kini sedang memeriksa 
alah lagi” P0 kegiatan nana? Sovjet di 

Sindri kepada | negeri itu, 

  

— VLADIMIR PETROY — 

Menurut dokamep2 tang di 
serahkan oleh Petrov kepada pe- 
mer nfah “Austrah3, 
Tass Antonov  sediak dulu .men- 

| diadi scorang agen yng aktip 
dai dn rahasia Soviot, dan 
setibanja di Canberra pjda tahun 
1952. “m mend'adi drang jang 
mengadakan ..kontak2 dengan 
masjarakat luar” untuk agen2 
MVD dikedutian Sevjet. 

Pada-achir tahun 1952, regu MVD 
di Australia itu diperkuat oleh Kis: 
litsin jang dikirim oleh Moskow dar 
mendjabat kedudukan sebagai se 
kretaris kedua pada kedutaan Sovjel 
di Canberra. 

Menurut Windeyer kegiatan? MVD 

di Australia sebagai diawasi dan di 
pimpin oleh Petrov, dalam garis be: 

Pertama, - mengadakan hubungar 
dengan orang? di Australia untuk 
mengetahui apakah diantara mereka 
ada orang2 jang mungkin dapat di 
djadikan pembantu2 agen2 Sovjct 

mengerahkan sebagai pem- 
bantu2 jang aktip, orang2 yang mav 

memberi keterangan? kepada “atau 
membantu agen? Soviet. Ketiga, 
membawa agen? Sovjet ke Australia 
Ke-empat, mempersiapkan ,.kolone 
ke-5” atau gerakan? dibawah tanah 
untuk bertindak apabila perang. Dar 
kelima, mendapatkan . keterangan? 
rahasia mengenai hubungna? politik 
|Juar negeri antara Australia dan ne- 
gara2 laimnja. 

Demikian antara lain keterangan 
jang diberikan oleh 'pengatjara Win- 
deyer - kepada komisi pemerintah 
Australia. 

Selandjutnja kepada - komisi tadi 
diterangkan 'pula, bahwa Vladimir 
Petrov 'jang pada bulan jang laiu 
minta perlindungan politik kepada 
pemerintah Australia itu, baru? ini 
telah mengadakan pembitjaraan? de- 
ngan pembesar2 Australia, dalam 
mana ia menjatakan bahwa ja ingin 
tetap tinggal di Australiaa. Dalam 
keterangannja Petrov mengatakan 
bahwa laporan? jang ..tidak benar 
dan djahat” tentang dirinja telah di- 
kirim ke Moskow. ,,Saja tahu bah- 
wa djika saja kembali ke Moskow 
saja akan dibunuh”, demikian kata 
Petrov. (Antara). 

Pendaftaran Pe- 
milih Djawa 

Tengah 
Achit Bulan Ini 'Diha- 

rapkan Selesai 

DR. RUSTAMADJI dan bebe | 
rapa orang anggota pemilihan 
propinsi Djawa ” engah kemarin 
telah menemui kepala daerah 
Sultan Hamengku Buwono untuk 
membitjarakan usaha2 melantjar- 
kan djalannja pendaftaran pemi- 
ih didaerah Jogjakarta. Sultan 
Hamengku Buwono telah me- 
njanggupi permintaan Panitia Pe 
milihan  Djawa Tengah “untuk 
memberikan tenaga2 jang diper- 
lukan guna Maan an kan 
tor2 pemilihan diketjamatan2, 

Dalam pada itu Dr. Rustamadji 
menerangkan kepada ,,Antara”, bah- 
wa pendaftaran pemilih diseluruh 
daerah Djawa Tengah dapat diha- 
rapkan akan selesai pada achir 'bu- 
lan Mei ini. Pendaftaran pemilih se- 

luruh Djawa Tengah termasuk -dae- 
rah istimewa Jogjakarta meliputi 
djumlah 10.000.000 orang pemilih. 
Kesulitan2 teknis menurut Dr. Rus- 
tamadji dapat dikatakan telah dapat 
diatasi, sedang beaja untuk pendaf- 
taran ini telah diterimanja dari pe- 
merintah pusat. 

  
  

| Menado — Tomohon, 

#kita lebih indah. 

bahwa disini ada tjerutu, srutu Mua- 
Pnila, jg pandjangnja kl. 4 dm. atau 

Gantest- Shoppiag   

    

(Obrolan Dari Manilla) 
Tama Jang Pandjangnja 40 cm — Beranikah 
'Tuan/Njonja Tjoba Makan Baloot?? — Tukang2 
Pidjet Di Guiappo — States - Coca Cola - Beauty 

Dau Basket Ball — jpa Arti 
2. Kuku Werkudoro Di Pilipina?? 

 DIKAMPUNG KIRA2 60 KM DARI MANILA. Katanja ini 
salah satu tempat jang dipandang bagus, hawa segar. Memang agak 

(dingin tetapi terasa panas dikepala (semekt Djw.). Pemandangan 

Gjuga tidak begitu indah. Banjak alang2. Rumah2 tidak teratur dan 

djarang Sekali. 

Memang tidak banjak hasil padi- 
nja di Filipina, segalanja di-import. 
Djadi soal pemandangan, ja, biasa2 
sadja, disepandjang djalan menudju 
Djakarta — Bandung, Kutaardja- — 
Bandjar, Maos — Tjilatjap, Baru- 
retno — Ponorogo, Surabaja — Ma 

gus. Lebih? djangan dibanding dgn. 
Ambon 

Natsepa, “Denpasar  —  Singaradja, 
ah, djauh nian bedanja. Di negara 

SEKARANG JG: ANEH, ialah   
“dan kadang2 

warni wan | 

sarnja terbagai dalam lima kategori | 

40. cm. kalau digantungkan 
mengisapnja. Kabsr- 

nja ini biasa di-isap oleh wanita ig 
sedang menenun atau bekerdja lain. 
Kalau pauze mengisap. Kalau Mar- 

besar, 

diokahar melihat, barangkali tidak 
mengarang lagu  ,,Djika aku mer 

djelma kupu...... 2 JApAA an NS Putu”. 

GANTI JG ANEH LAGI. Ba- 
njak wanita2 “disepandjang djalan, 
dimana2, sama menawarkan djua- 

lannja. Katanja . berulang2:  Ba- 
looottt, balooottt,......... 2 (Eerusi 
Sambil menundjukkan sebutir telur 
kepada semua jg djalan. Wah, telur 

begitu bagus, besar, ada jg putih 
ada jg merah. Tjoba belilah......... 
Karena banjak orang sama makan 
begitu sadja, ditepi djalan, kita ingin 
djuga mentjoba. Telur dikupas...... 

  

Amerika Selidiki 
»Piring Terbangs 

DJENDRAL NATHAN FE. 
Twining, kepala staf angkatan 

wa pada waktu ini orang2 
i. di Amerika. 

spirit: hri ,Twining menga 

.adalah ber 
K3 tetapi jg 

m dapat mene- 

jang 

  

    
1070. orang 
yangkan. 

Kata Twining : ,,Kita tidak 
tahu 2 tentang jang 1076 itu, 
tetapi apabila ,,piring2” itu ber- 
asal dari Mars dan ada dunia dan 
manusia jang lebih madju dari 
kita, saja rasa tidak ada alasan 
untuk chawatir karenanja. 

Ia mengatakan selandjutnja, ohw 
sampai sekarang belum ada ditemu 
kan tanda2 jg menundjukkan ada- 
nja piring terbang. Tetapi ia mene- 
rangkan, bahwa beberapa orang2 jg 
dapat dipertjaja . telah melaporkan 
adanja benda2 terbang jg belum da 
pat diketahui apakah mereka itu se 
sungguhnja. Kita berusaha sedapat2 
nja untuk memetjahkan soal ini. 

Wanita Diter- 
kam Singa Sir- 

kus 
PAGI2 HARI SENIN 17 Mei 

seorang wanita pegawai pertjetak- 
an ,,Nimef” Bandung telah di- 
terKkam seekor singa dari Sheums 
Circus 2Oangan mendapat luka2 
Ta lubang dan segera di 

kerumah sakik Rantjaba- 
d: 3 Pan 1 Sea keti- 

Sheums Circ ang bersiap 
berangkat 

utnja. Peristiwa itu 2 Jaena 
djuga wanita itu era m 
rif2 — telah  banjak menarik 
perhatian orang. 

Wartawan harian Pikiran Rakjat 
Bandung: jang kebetulan dapat me- 
njaksikan sendiri peristiwa itu. mene- 
rangkan, bahwa wanita jang sial itu 
seperti djuga banjak penduduk di- 
sekitar tempat circus itu pagi2 telah 
berkerumun  melihat2  “berpuluh? 
truck jang sudah siap akan berang- 
kat. Ia dengan beberapa kawannja 
mendekati tempat kurungan singa, 
akan tetapi berolok-olok dengan be- 
berapa kawannja, antara lain djuga 

laki2.. Dalam keadaan tidak sadar 
bahwa mereka sedang berada dekat 
binatang2 buas, Nji Rukian (nama 
perempuan jang djadi korban itu) 
telah terseret oleh dua orang laki2 
sehingga dekat sekali kekandang si- 
nga. Dengan setjepat kilai singa itu 
telah menjambar tubuh Rukian di-   bagian muka, dada“ d.LI. sehingga 

Biasanja di Indonesia kampung2 

rumpunan bambu dan diluarnja sawah membentang hidjau kemilau 

atau menguning gading. Pemandangan begini tidak kita lihat. 

lang, disana pemaridangan lebih ba-| 

" katanja supaja...... 

| pidjet” 

udara Amerika menjatakan, bah- | 

padosaken ?? 

siap hendak mening- 
galkan B dan segala al:t 
serta bi 72nja sudah berada 
ada truk2 jang akan mengange| s 

belum tahu dimana dan apa 
“Indonesia”.   berdarah. Kedjadian itu adalah di- 

djalan Lodaja. 

didesa dipagari 

Tjoba tebak pemba- 

tjaku! 
Itu telur, telur itik atau “bebek, 

tentu sadja besar, Direbus. Tetapi se 
muanja dipilih telur jg sudah nam- 
pir mendjadi anak. Anak bebek. Ke 
tika kita kupas, keluar airnja dan 
ini jg enak katanja, orang menama 
kan ,,soup”. Sop ini jg harus di mi 
num, (ditjutjup), kemudian baru isi- 
nja, jg sudah kelihatan bentuk2 ba- 
dannja bebek ketjil. Matanja meski 
pun masih merem, djuga sudah nam 
pak. Kita melongo, tentu sadja, ti- 
dak berani melandjutkan dan ba- 
loootty kita buang... 

Keterangannja ini adalah ,,obat 
kuat”.  Djadi sematjam  djamu 
atau TJINDIL, malah ada jang 
TJORO dibakar, untuk obat kuat- 
nja, di Djawa Tengah itu. 

Salah seorang dari perenang 
kita, wanita, ketika hendak ber- 
lomba dan bersama2 wanita Phi- 
lipina djuga ditawari balooott ini, 

kuat. 
Tentu wanita Indonesia itu 

menolaknja, meskipun dng. tutur 
kata jang alus dan seolah-olah 
sudah kenjang. Meskipun sebenar 

|nja lapar. 

TUKANG PIDJET. Ini terda- 
pat banjak sekali diseputar Ouia- 
po dibelakangnja toko2 besar jg 
penuh dengan orang2, beli dan 
nonton. Keterangannjag ,.tukang 

ini selalu dikontrol dan 
diperiksa oleh orang2 jang berwa- 
djib. Djadi mesti betul2 pidjet 
sadja. 

Tempatnja diloteng dan rua- 
ngan itu dibikin kamar-kamaran 
ketjil dan bale2 tjukup satu orang. 
Disini orang dipidjet. Klinik mas- 
sage katanja. Ongkosnja lima 
peso. 
Pidjetnja rata betul, seluruh 

badan, letterlijk. Dan jang memi- 
dat. wanita... 

Barangkali ini sama dng. apa 
jg sering dikatakan ,,wong Solo”, 
pidjet dara?!... pidjet bea dipun 

Mungkin pembatjaku akan ber 
tanja: Mang Ganda apa jg men- 
tjoba? Maka pertanjaan itu kami 
djawab: ,,Tidak. Sungguh mati. 
Ini tjuma: La kabarnja...... teta- 
pi njata”. 

Tjuma kabar ini djangan dite- 
ruskan, ja, pembatja?! Sebab 
kalau Neng Ganda mendengar, 
tentu akan bilang: ,,Mana ada 
pentjuri mengaku terus terang?” 
Berattt. 

KALAU DIAMBIL KESIM- 
PULAN atas pertanjaan: Lalu 
bagaimana sih sebenarnja tudjuan 
hidup atau masjarakat di Manila 
itu? Djika dng. pendek bisa disim- 
pulkan, filosofi hidupnja itu ada 
lima tudjuan, begini: 

1. States 
2. Coca Cola 
3. Beauty contest 
4. Shopping 
5. Basketball 
Keterangannja begini. Orang 

bangga sekali dan mendjadi ke- 
besaran kalau sudah pernah pergi 
ke ,,/United States” jg lalu dipo- 
tong ,,states” begitu sadja. ,,Ame 
rika ketjil” alias. Pilipina ini pa- 
ling dojan minum Cocacola, sam- 
bil berpakaian parlente, adu aju 
dan pandai dandan, berbelandja 
dan jang kalau ada baiknja, ialah 
bahwa setiap pemuda harus pan- 
dai basket. Ini permainan rakjat 
memangnja. 

“Nah, itulah djiwa rahajat Fili- 
? a. Malah di Manila ada suatu 

b (club2 begini banjak sekal') 
5 melulu beranggautakan orang 
jang sudah beladjar di Amerika 
erikat. 
“Djadi rahajatnja jang sebenar- 

nja, tentu sadja melarat, tidak 
ga buruh. ” Malah seringkali 

ita berdjumpa dengan orang ig 
itu 

Dikira masuk pulau 
aa Filipina sadja. 

Pp la lukisan sepintas-kilas. 
MPIR LUPA, sebagai pe- 

nutup Obrolan dari Manila. Sau- 
dara pembatja tentu ingat dan 
selalu melihat itu Werkudara atau 
Harja-Sena. Jang djempolnja se- 
lalu diapit oleh kedua dijarinja 
dan berkuku. Lihatlah wajang 
kulit maupun  wajang orang. 
Djempol diantara dua djari dari 
Bratasena. Kalau orang di Mani- 
Ia, menundjukkan demikian, 'ini 
sering dan biasa, ...... mungkin 
saudara akan malu, seperti kita 
mula2, dikira...... tjabul. 
Tetapi bagi orang Filipina tan- 

da mengepit. kuku seperti Werku- 
dara itu, artinja  mengutjapkan: 
Bahagia, geluk! ! Happiness. Kata 
nja ini peninggalan djaman Por- 
tegis-Spanjol dulu. 

  

DALAM RANGKA PERDJALA- ' 
NAN ke Nusa Tenggara Presiden ' 
hari Minggu tiba di Endeh, Flores, | 
setelah mengundjungi Atambua di: 
Timor. Pada Senen pagi perdjalanan 
dilandjutkan ke Waingapu di Sumba 
dan Bima di Sumbawa. Seperti di 
Atambua Presiden disambut di En-| 
deh setjara besar2an “dan dengan 
upatjara adat. Di Atambua pidato | 
Presiden dan Bung Tomo didengar | 
djuga oleh rakjat jang datang dari:   tiobaan ini jalah untuk menentu- 

an ketepatannja menjemprotkan 
T dengan pesawat "ijapung” 

jang ketjil, apabila njamuk maala- 

  

wilajah Portugis: mereka memper- 
tundjukkan tari2an perang dan mem 
persembahkan kepada Presiden tan-j 
da mata kain2 Timor dengan per: | 
mintaan supaja Presiden mengenang-, 

  

kan mereka jang masih dalam be- 
lenggu pendjadjahan Portugis. 

Baik di Atambua maupun di Endeh 
Presiden  berbitjara dirapat-rapat 
umum jang bersemangat dengan po 
kok Pantjasila sebagai dasar negara 
RI baik sekarang maupun sesudah 

pemilihan umum nanti. 
Bertepatan dengan kedatangan Pre 

siden di Endeh Gubernur Sarimin 
Reksodihardjo atas nama Menteri 
PPK telah meresmikan museum Ja 
napitr Surotama  Jayajati Bhandaga 

ra, jaitu bekas rumah kediaman 
Bung Karno dalam pembuangan pa- 
da tahun 1933 hingga 1938 dalam 
mana terdapat barang2 jang pernah 

dipergunakan Bung Karno misalnja 
buku2, medja kursi, gambar2 dan 
lain2. Dalam wedjangannja kepada 
rakjat Presiden antara Jain berkata, 
bahwa setelah mengundjungi Am ' 
bon, 'Buru dan Ceram Timur ia dapat 
mengkonstatir, bahwa sebahagian be 
sar raksat disana jakin, bahwa Pan 
tjasila adalah dasar jang paling te 
pat dan saja kira mereka akan te 
tap mengingini Pantjasila. 

Kata Presiden, ada jang menga 
takan, bahwa dengan mempertahan 
kan Pantjasila saja sudah memihak 
dan tidak lagi berdiri diatas segala | 
aliran, Tetapi orang lupa, bahwa sa | 

    
  

Rakjat Indonesia Di Portugis-Timor Setia Presiden 
ja telah disumpah dalam kedudukan 
saja sebagai Presiden supaja setia 
kepada UUD iang berpantjasila. Ka 

(lau saja mempertahankan UUD Pan 
tjasila adalah hanja sekedar setia pa 
da UUD dan selama saja hidup sa 
ja akan pertahankan UUD ini dgn. 
mati2an”. Presiden minta kepada 
rakjat supaja mejakinkan Pantjasila 
ini.dan Presiden berkata, bahwa ke 
merdekaan adalah hasil perdjuangan 
kita semua, perdiuangan jang telah 
banjak minta korban dan kemerdeka 
an tertjapai karena persatuan jang 
dapat Mn olsh Pantjasila. 

(Antara) 

  

    

  

  

Sendiata Booby-Trap Vietminh, jang chusus digunakan untuk melawan 
pendaratan tentara pajung Peranijis di Dien Bien Phu. Booby-trap tadi 
adalah  sematjani randjau-darat, ditambahi. perlengkapan jang berupa s€- 
matjam putjuk tombak jang tadjam 'sekali. Djika di-indjak, oleh pasukun 

pajung jang mendurat, randjau tadi meledak. Djika kebetulan tidak me- 
ledak, putjuk2 jang tadjam zadi toh masih bisa melukai berat kaki seorang 

pasukan pajung jarg mengindjaknja sebagai tertera dalam gambar bawah. 

  

  
  

  

Utjapan terima kasih 
Dengan ini saja :menjatakan terima kasih saja kepada Pem- 

besar2 Militair dan Sipil, kepada Direksi dan pegawai Elec- 

triciteit Mij Aniem, N.V. serta Tuan2/Njonja2/Nona2 jang 
telah menjatakan turut ber duka tjita pada waktu meninggal- 
nja suami saja. 

Nj. J. STORM-TASSERON       

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 

ajakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Limah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTE) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan. manik.. Baik buat orang jang be- 

kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 
fjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu,”muka. putjet, 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, inata kurang terang, penjakit pikiran 

| genuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

  

Jjantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 
1004. berhasil. Harga I- Botol Rp. 20.—. 

Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 
Pil Gumbira- Istimewa buat lakHlaki .......ioiopatannannananan Kp. 15.— 
Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan Dena ». 25,— 
Minjak Tangkur adjaib buat: laki-laki .....i.ooodcocoodooi—odooo 2 10— 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kaskul, djerawat 

Dan Tekototan SR Aha Santa Rp. 20— &,, 190.— 
Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... » 10.— 
Obat: bikim-hiang rambbt KAS as An bean En pa ena 
Minjak Gatal Rp. 5.— Lal EXACOM La tan Ki an aan aan no 3 10— 
Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ......oooooooooo. ». 190— 
Pil! Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan aa 
Obat: kentang mama Ola Kak ita IA agan bh Le aa 
OkLat. sakit Batjok dan Linu-linu Loan AL ra 
Yak .kentpuginanah, darah Li. Ateh ma ea at mesen 25.— 

  

Obat Tara sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1049. 

TABIB” MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
Drat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko" Obat TIONGHUA ai 
seluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : : 
Universal Stores, Bodjong 65, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
mararig, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang: Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, 'Peka- 
longan, Zindabad House. Nonongan No. 77, Solo, Toko Selo, Djil. So- 

srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
karta, Toko Obat Eng.Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja: Tokd Obat Thay Amr Tjon,' Petjiman 66, 
Jogia: Toko Obat Eng 'Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 
Toko Obat Eng Ho Tong, Dji. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Obat 
Tatan Tek Tong, Djl, Karanggetas 217, Tiirebon: Toko Obat Tay Tjoen 
Roo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
tyl. 'Pesuketan 60, Tiirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjin 85 
Semarang. Ke aa | 

  

ANGGUR OBAT PUTERI tjap 51 merupakan 
suatu hasil terbesar dalam dunia . pengetahuan 
modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk 
menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah 

| — putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 
| tidak teratur. Chasiatnja mengagumkan sekali, 

tak dapat ditandingi oleh anggur-anggur obat 
lainnja, selainnja leucorrhsa dan haid tidak ter- 

atur sebagai jang tersebut. diatas. ANGGUR 
OBAT PUTFERI tjap 81 dapat menjembuhkan 
dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 
perut sakit, waktu haid tempat peranakan  di- 
ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 
menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 
terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata 
berkunang-kunang, kurang darah, - berbadan le- 
mah dan sebagainja. 

  

Agen Semarang: Toko Hway An Tong “Gg. Warung 3. 

Pusat Pendjual P 

Toko Obat SIN BAN SAN 
Djl. Songojudan 14 — Telp. 20280, .—. Surahais   
    

NA PA AYO AA DIA 
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. Motion Fucute Sweepstake 
tj k “3 JAJASAN KESEDJAHTERAAN ANAK2 
:4 Pendapatan bersih untuk: 2. JAJASAN HARI IBU 

23 3 JAJASAN SERI DERMA 

Harga 1 Lot: Rp. Nm 
Dapat dipilih dari 200 startnummers. 

Lima tingkatan prijzen. Tiap 2 lot dapat 5 kansen. 58 

Dalam tiap2 tingkatan. diada kan sangat banjak hadiah2, 
Djumlah seluruhnja terdiri dari sedikitnja 150 hadiabwberhar ga, 

Hadiah pertama sebuah MO BIEL (AUTO) baru, i 3 , 

2 Lot2 dapat dibeli pada : 

1. Sdr. Sumarman, Kr. Tempel 64 Semarang. 

“2. Toko Larees, Bodjong 21 Bemarang. 4 

3, Rumah Makan »Kadipolo” Djl. Mataram 830 Semarang, 

4 Sdr. Kamarud din, Dj. Kawedanan 41 Kudus, 

     

   
     

   

    
   

    

   

  

    

  
      

    

he smt, Nah sekarang Name 
2. i | dengan penekematan hebat 

  

N. B. Pesanan pe? postwissel kepada Secretariaat Panja Sweepstake Motion Picture d/a 
- Djalan Palem 52 — Djakarta. 

Tiap2 pesanan 1 — 5 Ietohar disertai Rp. 1.50 (satu rupiah lima puluh sen) untuk 
porto tertjatat. | : 

Dj alan itadiop 
Tempat: bekas Pasar Malam 

Hi pembukaan: Rebo tg. 19 MEI 1954 

  

    

        

   

      

an ni | BEN 'GKEL 
. bagus ini. Barang2 semua 99 Hanja Satu kali pertundjukan pada djam 8. 30 malam. 

: Ya an » SERANGK Al Tiap2 hari dua kali Ni da Ta djam 5 —8.30 malam. 
kwa ih... dengan harga di POTONG... BETENG 69 SEMARANG - Hari Minggu dan hari BESAR, djuga tg. 20 Mei '54 digdakan EXTRA Pertundjukan 

roroxa. 1 sekali lagi POTONG serendah2nja !......... djam 10 PAGI. Menjadjikan atjara2 jang luar biasa heibat dan menarik. 
Dejan ditoko kami segera agar dapat memilih dengan Hak Maan betul Sepeda, Se. ana STOP (tidak berkend-henti: 

: romile C- . « . 

an Bet 5 peda Motor d.LI. 6 Klas I Rp: 30.—, Klas II Rp. 20.-— Klas HI Rp. 10.— 
: Aa Tjepat, Radjin, Ongkos ringan. | Para penonton jang masuk pintu dipungut bajaran Rp. 1.— dan tambah 50 sen utk, AMAL, 

Terima reparatie untuk bulanan. Djuga didalam pekarangan ada dipertundjukan rupa2 tontonan musik dan Bioskoop terbuka, 
Bam u terima aa La s2. Tentara jang berpakaian seragam dan anak2 separo harga. 

" BEN   

  

  
  Pilihlah jg. terdekat: Sek. Frobel Masebi 

Dipimpin: guru2 beridjazah Alat2 lengkap 

(Tropical : 1007, 

  

  

  

  

      

Panama | WO OL 1.  Tjitarum 56. klas Frobel -- I S. R. 2, Mawar 4. “klas Frobel 4 TI, II S. R. C s ) Rp pl 4920 3. Kb. Tiong Hwa 112. klas Frobel t LAH HL S, R. 
2 : S. NX 2: z 

Y cam er SE) Mtr 4 Kr. Tempel 194. klas Frsbel -# J, II S. R. K- Kita 
Se .276. klas Froibel &— I S. R. - 6. Krakatau 12, klas Frobel 
& Mlaten Tiangwi 9. klas I, IT Sek. R (hanja djam 10—1) 

na terima . Be Biauw Tiwan 16 klas TI, JI S.R. (daftar di Mawar 4). 
KAIN RB IK Dir. ) Dk ta . Lauw La Diwan — — Siem Tanah Putih 7 Semarang. 

Mjarik) , City Concern “Civemas. 
5 Tjorak jg baek L UX 5.007.009.00 Ini Malam Penghabisan (u. 17 tah) 

          &. World SEBOEDEST: Love Talest “: 
  

   

  

HARGA BERSAINGA Silakan : 
N Kuat sebab Humber dibuat daripada 

alat-alat bagian buatan Inggeris jang 
paling baik, dipaberik speda Inggeris 
jang kenamaan, 

SERVICE MEMUASKAN Isaplah lagi! 
MAMPIRLAH dan SAKSIKANLAH 

“con JUAN FONTAINE-LOUIS JOURDAN 
with BODFREY TEARLE » ia COLLINS » BINNIE BARNE3: 

NE an — Ini adalah Semi bukan 
Tuan sadja jang menikmatinja ! 

Djuga kawan-kawan disekeliling de | Besokmalam premiere: — JAMES MASON — ANN TODD — Aman karena garpu Duplex 
Tuan akan menghargakan 6 Fu 6 £ dengan pipa be da, dj 
harum-semerbak jang Senapan 3 The SEVENTH VE ega 2 5. ketataiaoon borgan ! 

| g 

  

Sen : (Sakit se” d 

2 oleh tiap tjerutu ator : Tjerita romance jang menarik dan memikat hati ! KT 

sENATOR BN uan 
Royal Select Succes « £ 25 
2 Rp. 150 & Rp. 120 & RP. lm nik rand 

SA 7.00 aa 9.00 

       

  

    

  

  

    
  

  

: Inai 8.30 sampai 1.00 
: kt k00: 3G 

  

    

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  
  

          

    

    

            

   

  

   
    

                

    
      

   
  

  

  
  

  

  

  

          
  

  

  

                    
      

  

  

  

  

    

         

      

  

      
  

    

          
  

    
  

HILARIOUS 
SITUATIONS ! 

- mean starring 

Na BARENG KO ML EA 
AVI! 

| Tagin Telan Dalam Dunia Na KOTJAK! 
. KESEMPATAN BAIK : LUrru Speda? Humber didjual oleh & 

diberikan kepada Pemuda/Pemudi MENGGEMBIRAKAN! semua toko speda jang besar. & 

3 untuk menempuh : INI MALAM 
Pendidikan Keachlian Photography/Cinematography — Il Dm h -M.B. (u. 17 tah.) 

Sound — Film Production/Newsreel” 

ma Indra 
3 sINDONESIAN FILM CORPORATION" Lid. 

tuk mendjadi — — CAMERA-MAN, LABMAN, SCRIPT- 3.00 - 7.00 - 9.90 : 1 
3 - BOY (GIRL), SCENARIO-WRITER, BERBARENG CAN 2 Ta Pa Ea 3 

K3 -.. LABOURANT, EDITOR, SOUND- PP Aa Ban Pe IMPORT LINDETEVES N.V. 
UN pe KANG PRENEER "An N Ro al 

" Menu ra ACTOR/ACTRICE!!! 

Pa Sa harap diambil sendiri dan ditutup tanggal .5.30-7.30 -9.30 TE 
juni 1954 di: FA. "YUDHISTIRA” —— : : 21 , . 2.1 : 

Di. Purwodinatan 52 — Semarang aa 2 . Djagalah mainnja . Djagalah mainnja "“- 
: Tie Duco LE C Ltd crbahasa Indonesia Sudah lama dinantikan oleh penduduk sekitar Kendal 

Be BAR 2 3 pa an 

: EM mama Penuh sensatie Anakan TN Th : asar Vlalem 
£ METROPOLE | “ DJAGALAN j|IMALAM ag Memikat dan Ka $ F & 

5.007-009.00- FI 645-845 |fPremiere . Menggemparkan ! T h 2 1954. 
- MATINEE: Sahen Sore dj. 3.00 REX PRODUKSI SHAW BROS JANG TE a un 2 

Idi METROPOLE" (17th) R 5 
5-79. Oxy. KENDAL 
(17th) | “Hbo 200 Farua MULAI TG. 30 MEI S/D 36 JUNI 1954 
M.G.M. Pe aa aa 
Romantik INI MALAM PERTUNDJUKAN :  Wajang Orang, 
Drama ! D. M. B. Ketoprak, 

| - 13 tah. Kerontjong Orkes 
Bahaja jang tak dapat diduga dan : Tebe -mana eaja mengan-| |. . tah Doger Bandung, : 

IIdijegat dahulu karena kekedjaman bakat ad ai pendjagaan jang Perak Nasa Bioscoop, 

5 kaum Nazi! Tjinta jang mengharu- iba da Pasetakkan janjian 
Ta 

La di kota Paris nan indah ! - "€ dan Tarian2. he: Debat pan 

BESOK MALAM PREMIERE ! 3 PERMAINAN : manmolan 

DRION 5—7—9— (Mu. 13th) , TANJIAN.I PI 4 IA 2 : 5 f : 
Koos Frooman Many Yk Waka Sa Oi Pe resep: RODA VNOR : | EXPOSISI 1:  Djawatan2 Pemerintah. 

DEAR BRAT1” LE Data PAN TO Mon AN Persewaan stand2 dapat berhubungan dengan : 
8 19 . . . . 

||Kissahnja seorang gadis jg. ada -. a. D. P. P. Jajasan Pedjoang Republiek Indonesia 

inginan utk. memperbaiki penjakit . : Dji. Mataram I, Telp. 324 Semarang (Sajangan 
Imasjarakat jang telah rusak, telah djagalah sebelum bahaja dalang....ulaslah Akan datang: FILM TERBESAR PENUH SENSATIE GEMPAR! Ha djam bekerdia : 8 — 2 siang. 2 1 
timbulkan kelutjuan2 jang penonton : pada wakfunja dan dengan baik memakai tjat PAP Denga CARY COOPER dalam: 
tak dapat menahan geli-nja ! H 1 G H N O O 15 : b. Sdr. Liem Kiauw Jok, Pekodjan No. 76 — Semarang 

INI MALAM PENGHABISAN: | IPAR EGNAULT'S PABERIK 2 TJAT, TINTA DAN KAL EM » N Been an an au an TN 
OBRTON 5.00 7.00 9.00 (13 th.) —Tbere's nothing under the Sun like the High adventure of Highnoon. | AR £. y 

IL THE GLORY BRIGADE” MEA men ecaa - en : : PANITYA PASAR MALEM KENDAL 

ag An ea aa en an ae aan mena nan ena marak amaY ta | Ta METROPOLE 5.00 7.00 9.00 (17 th) 1 » TELEGR Nge, U Oo IL I SAW YOU DOWN IN T L He 4 (KARSONO) 
: SI BLINKERI T-CAN SEE IT COMINI CAN! THEY'LL BE OUTA TH' RACE TO BORPER IN THE GORGE BY BACK/ GORGE WITH KINCAID! WHAT STORY, 
PONY EXPRESS” (Color) . F1) DOWN TH' WALL OF TH' GORGE! » . CITY FOR G0oP! NOW, ELLEN/ T HAPPENED ? ELLEN/ 

1i jagalan 100 9.00 (seg. umur) | LL || 1 

2 2 hi Harlem Globe Trotters" 
Segera datang : BRIAN DONLEVY 

ole 1500 marine2 ig. na sHOODLUM EMPIKE” 
Suasana mendadak dja NI” Fitm jang penuh sensasi hebat ! 

MI 2 Gas jang Bea Ok Na ea i k anta. dllsegera datang : 1 
Ka INDONESIA PREMIERE ! ! ! | 

MN Basa) Cary COOPER  (Technicolor 

2001 ,,DISTANT DRUMS” ! 

“ar Mereka menurunkan kawat telegrap, Blinker. Saja dapat meunhat — Pekerdja2 pura sekarang — Roy saja girang engkau mene- 11 
kawatnja diturunkan melalui pinggiran diurang. « Seharusnja sudah berada di- mukan Chili. Saja telah lihat engkau | 

— Tunggu sampai tangan saja mentjapai kawat itu, Dauber. Satu dalam djurang, Ellen. di dalam djurang dengan Kincuid. er dea 3 
kontak dengan elektris, dan mereka akan mengurungkan niat merekg — Nona Elley, kita kem- Ada apa? 5 ea Han 22 NP 3 307 g 

untuk berlomba ke kota Border City untuk selamanja. bali. —— Itu adalah tjeritera pandjang,! 
ROY ROGERS 38 5 Ellen, Type Fertj. ,SEMARANG” Idzin No. 1628/I11/ Ai/l 

   


