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de Gallard Dibebaskan logi 
mentara Menetap Di DBP 

T telah menjetudjui sebuah usul jang ja selekas-lekasn'a dilangsungkan se. 
militer mengenai masalah Indotjina, dan 

rsi tadi dilakukan di Washington. 
. yang berkuasa di London hari Rebo. 
- pertengahan minggu j.l., Inggris meng 

sat, supaja diadakan konperensi staf 
, An a Serikat, Perantjis, Australia dan etapi dalam pada itu Inggris mengherdaki upaj dilakukan di Singapura, bukan di Washing 

ton. - : Tn At | Djururawat itu, satu2nja wanita Djawaban dari. a Serikat |ig berada di Dienbienphu sewaktu diterima pada ach: inggu jl. |benteng ini direbut oleh pasukan? 

  

di Londen, tetapi Arerika meng Tentara Rakjat Vietnam, telah me- 
hendaki supaja kc erensi tadi Jnjatakan bahwa ia di-idjinkan oleh 
dilakukan di Washington. Menu- pembesar Vietminh untuk mening- 

   

  

rut sumber2 tsb. diatas tadi, hal | galkan Dienbienphu dalam segala tempat ini disetudjui oleh Inggris, | waktu. Tetapi kabarnja ia telah men supaja konperensi tsb. dafat se- | djawab bahwa ia lebih suka mening 
lekas2-nja d “Sai galkan Dienbienphu bersama-sama Menurut sumber2 tadi, konperen- 
si staf militer tadi akan mempunjai 

n: 1. Untuk men- 
is gentjatan sen- 

'2. Apabila tidak 
berhasil mentjapai gentjatan sendja- | 
ta untuk Indochina, maka negara? 
Barat tadi akan mempertimbangkan 
untuk erikan ,,bantuan bersa- 
ma” kepada negz anggota Uni 
Perantjis di Indochina. Diterangkan 
bahwa Inggris mengemukakan usul? 

serdadu terachir jg harus disingkir- 
kan. (Antara—AFP). - 

Delta Merah 

Akan Menjerah? 
Kemungkinan Diting- 

galkan Uleh Pasukan2 

  

   
   

  

  

        

  

     nja tadi sebagai usul2 jg ,.flexible”, "Parnti: masih dapat dirobah2, sebagai sua. Peranjjis , 
tu tjara guna ,,mendjamin perdamai 
an di Indochina, tanpa  mengadju- 
kan djandji2 dilapangan ketatanega- 
raan”, 2 ad : 

DESAS-DESUS jang menim- 
bulkan kekuatiran hari Rebo ter- 
siar di Hanoi berkenaan dengan 
hari ulang tahun Ho Chi Minh 
dan tersiarnja surat selebaran 
Vietminh jang ' memperingatkan 
rakjat Vietnam supaja tidak be- 
kerdja pada hari ulang Ho itu. 
Tibanja djenderal2 Perantjis di 
Hanoi telah memperhebat desas 
desus tadi, sehingga ada  djuga 
jang mengatakan tentang direntja 
nakannja pe ngan della su- 
ngai Merah oleh pasukan2 Peran 

tjis. Tetapi kalangan2 pemerintah 

. Mengharap ikutnja. ne- 
Sebaliknja, sebagaimana telah 

diwartakan, P.M. Churchill hari 
Senen j.l. mengatakan kepada Ma 
djelis Rendah, bahwa Inggris 
akan menantikan dulu hasil2 kon- 
perensi Djenewa, sebelum mengi- 
kat dirinja kepada suatu paki 
rtahanan Asia Tenggara. 

ag ran. «sumber keterangan 
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 Didaerah 
Pekalongan 

( Sebuah Bomber Ikut 
Membantu Gerakan 
Hey ENYA - 
MENURUT kabar jang diteri- 

ma oleh ,,Antara” Semararg, pa- 
da fg. 18-58 malam 

    
kalongan. Berapa kekuatan ge- 
rombolan itu tidak diketahui, 
tetapi diterangkan adanja tembak 
menembak sehingga dengan de- 
mikian bisa ditarik kesimpulan 
bahwa pihak TNI telah mengam- 
bil tindakan seperlunja. Sedjalan 

djuga terlihat adanja pesawat ter- 
bang matiam ,,bomber” 
menudju tempat2 tsb. 

Dalam hubungannja dengan ini pi 
hak Perwira Pers Territorium Dja- 
wa Tengah menjatakan bahwa ge- 
rombolan DI/TII jg ada didaerah 
operasi Gerakan Banteng, telah men 

Gunung Slamet sebelah Timur dan 
Gunung Semedo kompleks sebelah 
Utara. Tidak didjelaskan nama2 
tempat didaerah itu tetapi dikata- 
kan, bahwa berkat kegiatan pihak 
TNI maka pertjobaan tsb dapat di 

terpetjah-petjah. 
Hingga 

hak TNI masih terus mengedjar si- 
sa2 gerombolan jg masih ada. 
Dalam pada itu dikabarkan, bhw 

pada tgl. 17-5 telah djuga terdjadi 
tembak-menembak antara gerombo 
lan DI dan TNI dilereng Gunung 
Slamet sebelah Timur itu dengan 
berachir 2 orang gerombolan mati 
tertembak dan 4 orang lainnja lu- 
ka2 berat. Pihak TNI selamat. Di 
Gunung Semedo ditengah perdjala- 
nan menudju Padurekso, daerah Pe- 
malang, gerombolan berhasil mem- 
bunuh 4 orang penduduk 
menggarong uang, perhiasan badan, 
radio dan lain2 dari beberapa ru- 
mah disitu. 

5.000 ANGGOTA GERILJA   di Hanoi menegaskan, bahwa pi- 
hak Vietminh setiap tahun pada 
ulang tahun Ho Chi Minh me- 

tadi, usaha Inggris di Djenewa ia- 
lah untuk mentjapai suatu penje- 
lesaian di Indotjina jang dapat 

MALAYA TEWAS. 
Menurut pengumuman resmi 

jang Selasa dikeluarkan di Die- 

  

uni 3 : — supaja | Mang biasa menimbulkan keka- newa, djumlah anggota gerilja apa Pap, mupafa lutan ketjil di Hanoi, dan karena- Malaya jang ditewaskan sedjak an gar a2 ada penjeleggian nja tidak perlu dichawatirkan dan permulaan berlakunja keadaan Indotin Tan | #kabar2 angin jang tersiar tidak darurat disana, jaitu sedjak 1948, SE Ea TE REA perlu diperhatikan. (Antara-AFP) kini sudah melebihi 5.000 orang, 

| rletakan sendjata. Kn» | : Hak Mt Meski Tanpa Inggris 
“Rebo telah bersepakat di Djene- 
Wa, untuk minta kepada Blok 
Sovjet, supaja segera dimulai dng 
pekerdjaan merentjanakan 'perse- 
tudjuan perletakan sendjatai di 
tiap-tiap negara anggota Uni Pe- | 
rantjis di Indotjina, ialah Viet- | 

Hara, Laga gak Kangen ct. Daram KONFERENSI pe 
2 sasa ve | Eisenhower, menjatakan wa 

Pe nesg aa 2 mpe kem. | nan kolektif di Asia Tenggara 
bali. FE 3 EN Bana naa Pera 

Sementara itu seorang “djurubitja- | mempertimbangkan kemungkinan 
ra delegasi Republik Penta sional tanpa ikufnja Sovjet Uni. Vietnam di Djenewa Rebo mene-h kan2 untrk membentuk organisa 
rangkan,” bahwa komando tinggi madju, tetapi dia tidak dapat me 
Tentara Rakjat Vietnam telah am- tiara defail. E 
bil keputusan untuk membebaskan 
kembali Nona Genevisve de Gat- 
Jard Terraube,” satu?nja wanita jg 

  
“Berkat keamanan kolektif ini, 

kata Eisenhower, maka dasar2 
ada di Dien Bien Phu waktu perben POlitik jang perlu untuk melawan 
tengan Perantjis tadi djatuh sagressi komunis” dapat didjalan 

3 bari Pa ain 23 -kan. Mengenai pembitjaraan2 an Di Paris, ibu djururawat angkatan “ - : 5 
udara Perantjis tadi. ialah Vi tara Perantjis dan Amerika Seri- ntjis tadi, ialah Vicom- “ 2 Pe N 

ad Terrank: “ir Kat meroenai soal Indotjina maka tesse de Gallard Terraube, hampir «8 . 
tak bi rtjaj: ahwa :, Eisenhower mendjawab bahwa ia ak bisa pertjaja bahwa anaknia, - : 3 i Ba -ftidak dapat memberitahukan se akan dibebaskan: suratkawat jg | & : : 

i£ 1 dibal'kibatita: Ijara umum tentang hasil2 perun 
Ke aa aa ito.40 dilakukan di Paris batja-batjanja. Katanja: ,,Kalau mej Yngan £ na 

kaki Wanit ul Dengan memperingatkan kepada reka (komando tentara Vietnam Ho) | 2 Agan : 
: 1 »I pidatonja tgl. 16-4-1953 mengenai 

aa keadaan dunia dan kemungkinan2 anak saja, maka hal ini tentu ber- na 3 RN Ta Fa aho: 
i mn: U5 . | perdamaian dunia maka Eisenho arti bahwa pihak Vietminh tidak ta 5 : . Petak bah 

At an Senen AAA wer selandiutnja menjatakan ba 
kut akan apa jg akan” dilisahkank va G3 Asia Tenggara seharusnja oleh G€nevieve, ig telah mengalamij “3. Pa ar & kolektif 

Nasa : 5 ag : “pada orz:nisasi keamanan kole 
segala hal di D.B.P. itu, berarti bui dan inilah merupakan politik po- 

In bahwa: serdaduZ Vietausi oerka. kok pemerintah “Amerika Serikat. 
Neng Page : Kurang memuaskan ap2 

bila Inggris tidak ikut. 
Ditanjakan apakah organisasi ke- 

amanan kolektif Asia Tenggara da- 
Pee ah . : si pat dibentuk sebelumnja Konperens 

hingga 2entunna :. medndu 12 luka? Djenewa selesai - maka  Eisenhower 
Pai disingkirkan, demikian hari | mendjawab bahwa dia tidak dapat 
Rebo diberitakan oleh beberapa | yembikin ramalan2. Atas pertanja- 

tk 18 telah disingkirkan dari an Eisenhower  mendjawab puki 
Dienbienphu. : : pakt Asia Tenggara itu dapat diben 
dbs | tuk tanpa ikut sertanja Inggris. Se- 

: landjutnja Eisenhower menerangkan 
bahwa Australia maupun New Zea- 
land merupakan bangsa2 ig terma: 
suk Commonwealth Inggris dan jg 
langsung berkepentingan dalam per 
sekutuan jg seperti itu. Dengan ne- 

geri2 Asia jg berkepentingan, kata 
Eisenhower, dapat dibentuk persetu 

djiuan keamanan kolektif. Tanpa 
Inggris, demikian Eisenhower, akan 
tidak begitu memuaskan sebagaima- 

  

     

itu Genevieve del 
Gallard, telah memutuskan untuk 
.berdiam terus di Dienbienphu se- 

Dalam pada 

. Puasa Sam- 
—. pai Mai 
| Untuk Perdamaian 
“0 Indo-China 

Th DOKTER? di Dienewa ha- 

     
        

     

1 Rebo memutuskan untuk Ina diharapkan, akan tetapi persetu- 
membawa ke rumah sakit se- djuan jg demikian itu dapat diber- 

. oran tnam jang sedan tuk pula. “ Ta 
: p analon drtda — Perkembangan jg meng- 

i ' negerinja. Menurut ganggu. 5 
— ker | dokter2 tsh, sete- Mengenai pengiriman sendjata 

lah uasa 17 hari orang dari negeri2 demokrasi rakjat 
Vietnam “itu jang bernama atau Sovjet Uni ke Guatemala. 
Vo Song Thiet kini hampir naka Eisenhower mengatakan ks 

sada pers bahwa itu merupakan 
serkembangan jang mengganggu. 
'a memperingatkan akan resolus 
satiskomunis jang telah diambil 
dalam Konperensi Pan Amerika 
di Karak2s baru2 sadja. - 

E'senhower memneladia 
ri kemungkinan2. 

Kepada Eisenhower ditanja su- 
saja memberikan komentar me- 

| ngenai berita2 tentang perundi- 
ngan2 antara USA dan USSR 
mengenai pool atom internasional. 
Eisenhower mendjawab bahwa 
dia bersama2 dengan beberapa 
venasehat2.nja sedang mempvela- 
diari kemungkinan2 bahwa Ame- 
rika Serikat dapat madju terus 
sendiri dalam lapangan itu seka 

Dlibun merungeu jang lain. Dalam 

adjalnja. Para dok- 
'iap hari mengun- 

1 1 tendanja 
. jang terletak t lak djauh da- 

ri gedung konperensi Diene- 
wa, dalam mana dilakukan 
perundingan2 mengenai ma- 
salah Indochina, V a. Vo: menjata- 
kan kepada dokter2 Hu, bah- 
wa ia akan terus berpuasa se- 
hingga — perdamaian  dipulih- 

:€ kan , dalam negeri saja jan 
tertjinta itu”. Karena Vo 

“hampir mati, para dokter 
. tadi kini berusaha mengang- 
kutnja ke rumah sakit, seka- 
lipun ada kemungkinan Vo 
akan melakukan - pembunu- 
han diri kalau dipaksa. $ : 
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Amerika Niat Melandjutkan Pemben- 
tukan Keamanan Kolektip Asia Tenggara 

Eisenhower Bentangkan Dasar Politik 
Pokok Amerika 

rsnja Presiden Amerika Serikat, 
pembentukan organisasi keama 
merupakan politik pokok Ameri 
wer mengatakan bahwa ia sedang 
2 membentuk pool atom interna 
Menurut Eisenhower maka tinda 
si keamanan kolektif itu sedang 
mberitahukan kepada umum se 

lisasi dan tidak lama kemudian 
dilangsungkan perundingan antara 
USSR dan USA. Atas pertanjaan, 
Eisenhower mendjawab bahwa dia 
belum menerima suatu laporan 
chusus . mengenai kemungkinan 
menindjau kembali stasiun tenaga 
itom Amerika Serikat. Selandiut- 
3ja Eisenhower mengatakan bah 
wa dia penuh mempunjai keper- 
'jajaan terhadap Lewis Strauss, 
ketua dari komisi tenaga atom 
Amerika Serikat. (Antara-UP) 

Laksmi Pandit: 
Sementara RRT Belum 
Dapat Djadi Anggauta 

: PBB 

NJONJA Vijaya Lakshmi Pan- 
dit, presiden Madjelis Umum 
PBB. hari Rebo menerangkan di 
Rangoon, bahwa sementara ini 
RRT tidak mungkin mendjadi 
anggota PBB. Dikatakan, bahwa 
ia merasa ketjewa bahwa djuga 
di Amerika Serikat terdapat ku- 
rang pengertian tentang maksud 
tudjuan PBB dan demikianpun di 
negara2 lainnja, demikian njonja 
Lakshmi Pandit. Mengenai berita 
berita 'ang mengatakan bahwa 
negara2 Asia Tenggara kini meng 
usahakan suatu perdjandjian non- 
apressi dengan Republik Rakiat 
Tiongkok, atas pertanjaan, njonja 
Lakshmi mengatakan bahwa ia 
masih belum memperoleh infor- 
masi mengenai soal itu. . 

(Antara-AFP) 

RUMAH SAKIT UMUM. 
Bu Sukarno, menurut ketera- 

ngan jang diperoleh ,.Antara”, 
sedjak beberapa waktu jang lalu 
dirawat dirumah sakit umum pu- 
sat karena keadaan kesehatannja. 
Kabarnja Bu Sukarno harus men 
djalani operasi-ringan. 

5 

DIAKSA TINGGI merangkap 
Djaksa Tentara Sunarjo menerang- 
kan kepada Antara, bahwa untuk 
mengatasi gangguan keamanan sa- 

kan2 tegas, a.l. berupa tuntutan2 
hukuman berat jg dewasa ini di la- 
kukan oleh Djaksa2 dari Kedjaksa- 
an Djakarta terhadap segala perka- 
ra2 kedjahatan jg termasuk perka: 
ra2 besar, seperti pembunuhan, pe- 
rampokan, dan sebagainja sesuai 

dengan instruksi jig telah dikeluar- 
kannja baru2 ini. Diterangkan, bhw 
kini sudah tiba waktunja untuk ber 
tindak lebih tegas lagi daripada 
waktu jg sudah2 sebab dengan ti-         

  

: 'oidatonja tgl. 8-12-1953 maka 

(Antara-Reuter). || Fisenhower telah mengusulkan su 
Ka |paja tenaga atom di-internasiona- 

t Yk 

    

dak atau kurang didjalankannja tin 

fe sangka 

| Lempaga KebodaX 
Kon Bata satch 

venku 

pwo mnt: 

Il D. . Merembes . 

DI/TII telah berhasil menzasuki | 
tempat2 Lk. 30 km. selatan Pe- 

dengan peristiwa tsb. dikabarkan ' 

terbang | 

tjoba merembes kearah Timur dan 
pada tgl. 19-5 ini berada disekitar 

gagalkan dan kekuatan mereka lalu| 

didapatnja berita itu pi- | 

  

     
   

Pan 

Orang2 Jang Dipaksa 
Vasuk Agama Islam 

Dapat Mendjadi Kolone Ke-5 Dan Me- 
— lemahkan Barisan Islam Sendiri— 
2000 Kata We Pres den Harta 

Menjuruh Kita Memaksa 
kaga bata : 
iham mad Hafta dan Njonja Rebo ma 

min telah memperingati Nuzulu'! | ' Ouran di Istana Negara. Upatjara ini dihadiri pula oleh Walikota Our'an di Istana Negar “dan beberapa anggota perwakil 

"Al Gur'an Tidak     
WAKIL PRESIDEN Muha 

lam beserta beribu2 kaum Musli 

Sudire, Duta Besar Saudi Arabia 
an negara2 Tana men Pa 
Kontak Organisasi Islam. Wakil 
ra terachir dalam amanatnja me 
ummat Islam mulai dari zaman 
bahwa kaum Muslimin mundur 
djaran Kitab Sutjinja, tidak 
eka tetap berpegang tegu 
akan mengalami kemun 

Diterangkan oleh Bung Hatta. 
bahwa didalam Al Guramn telah 
termaktub bagaimana kewarjiban 
manusia terhadap manusia lain. 
nja, dan adjaran Islam mengena! 
kewadjiban manusia didalam per- 
gaulan hidupnja djauh lebih. dulu 
lahir daripada sosialisme modern 
jang diagungkan orang2 sekarang. 
Mengenai kerukunan didalam psr 
aulan hidup imi kita tidak usah 
Regu kepada orang2 Barat, 
kata Wakil Presiden. 

digata 
oleh kaum Muslimin PN me- 
reka mundur, dan achirnja sam- 
pai didjadjah oleh bangsa2: lain 
Mereka mundur karena gila ke- 
kuasaan “dan gila kemewahan, 
serta membiarkan rakjat' djelata 
terlantar. Madjunja kaum' Musli- 
min dahulu karena mereka teguh 
berpegang kepada adjaran Al 
Our'an, mereka membelg kebe- 
naran, keadilan dan keSut ian. 
kata Wakil Presiden. Tetapi ke- 
mudian setelah mereka memper- 

    

   

  

Tetapi semua ini 

     

  

  gunakan sendjata untuk menindas 
.bangsa2 lain, maka sendjata me- 

setelah reka sendiri meruntuhka kera- 
djaannja. 1 

Wakil Presiden mengambil tjon 
toh keradjaan Turki jg theokratis, 
jang pembesar2 negerinja: tidak 
tahu agama. Kepala / didia- 
dikannia kepala agama, dan ula- 
manja diperkuda oleh Madia2. 
Ulama achirnja mendjadi terom- 
»et dari kemauan radja. Karcna 
ini maka tidak meng kan 
djika keradjaan Turki ge Mintah, 

   

  

   

harapan akan bangkit lagi. | 

Mengenai tindakan orang2 ig 
memaksa orang lain: memeluk 
agama Islam, Wakil Presiden me 
ngatakan bahwa tidak boleh orang 
dipaksa menganut paham Islam 
itu, karena orang2 jang dipaksa 
itu dapat mendjadi kolone kelima 

  

Menjerahnja 

Luis Taruc 
Berarti Runtuhnja Ge- 
rakan Komunis Pilipina 

— Kata Romulo 

UTUSAN istimewa presiden 
Filipina di Amerika Serikat, -Car- 
los Romulo pada hari Selasa 
menjatakan bahwa menjerahnja 
pemimpin gerakan Huk Luis 
Taruc baru ena ini Pean Ana 
»gerakan komunis i ipina 
kini telah runtuh.” Untuk perta- 
ma kalinja sekarang “dapat ada 
perdamaian dan tata-tertib jang 
sungguh2 diseluruh Filipina, kata 
Romulo. Romulo jang berbitjara 
dalam sebuah konperensi pers 
memberi komentar pula tentang 
usaha2 jang sedang dilakukan: 
oleh Amerika untuk membentuk 
sebuah persekutuan pertahahan di 

| Asia Tenggara. Menurat Romu- 
lo, Filipina hanja akan mengam- 
bil bagian dalam persekutuan itu, 

nisme ftofapi diuga.. diusahakan: 
suntuk kemerdekaan”. : 

“Telah diumumkan di. Manila, 
bahwa Luis Tatuc, pemimpin Huk 
jang telah. menjerah. akan diha- 
Sup ah dimuka pengadilan dalam 
sehari dua ini berdasarkan dakwa 
an melakukan ,,kedjahatan2 -be- 
sar” “antara 'tain pemberontakan: 

Diwartakan selandjutnja,  bah-   
BU SUKARNO DIRAWAT DI 

Sunarjo : 

ngat perlu sekali didjalankan tinda | 

wa pemeriksaan lengkap serta 
bukti2 dari pelbagai kedjahatan 

“besar jang dilakukan oleh Taruc 
| sedang dipersiapkan. - Tarue ka- 
ibarnja telah menjatakan tak. me- 
|njesal menjerahkan diri. 

Sementara itu diwartakan, bah 
wa angkatan darat Pilipina- pada 
hari Selasa - telah  mempergiat 

| perang urat sjaraf, untuk meja- 
kinkan. penganut2 dari  Taruc 
supaja mengikuti djedjaknja dlm. 
menerima baik sjarat2 jang dima- 
djukan oleh pemerintah. 

: (Antara-AFP) 

Kedjahatan2 
dakan2 tegas, ternjata gangguan ke- 
amanan tidak berkurang. Dengan 
didjalankannja . tindakan2 lebih te- 
gas lagi daripada waktu jg sudah2, 
Djaksa Tinggi Sunarjo jakin bahwa 
hal itu akan mempunjai pengaruh 
terhadap gangguan keamanan, jg 
dalam kenjataan sehari2 masih sa- 

“dja terus terdjadi. 
Diterangkan, bahwa pihak Ke- 

djaksaan sebagai penuntut-umum, 
akan menempuh djalan itu, dap da 
lam hal ini, menurut Djaksa Tinggi 
Sunarjo, ia telah memberi instruksi 
kepada seluruh Djaksa didaerah ke 
kuasaannja supaja bertindak tegas 

  

  terhadap segala kedjahatan jg ter- 
djadi, dengan djalan  memadjukan 

... Indonesa 

Gencomchap 
an Wetesschepen   Kaan 

(UM — ANGGAUTA S. P. S. 

vula kaum Muslimin mempunjaj | 9gan 

    
KA MAN alami MANGA LE APN MANAANTNNTA 

   
TAHUN KE IX No. 81, 

mma naura,   

ra ini diselenggar?kan oleh Badan 
Presiden Hatta sebagai pembitja | 
nguraikan madju dan mundurnja 
dulu sampai sekarang. Dikatakan, 
karena mereka lupa kepada a- 

setia lagi kepada agamanja. Djika me 
kepada Ai 

an, kata Wakil Presiden. 
Ouran tidaklah mereka 

lan melemahkan barisan Islam 

paham kita dng kebidjaksanaan 
dar . perundingan, kata Bung 
Hatta. 

Achirnja Wakil Presiden meng- 
andjurkan “ummat Islam akan 
mempraktekkan lagi adjaran aga- 
manja, membela kebenaran, ke- 
adilan dan kesutjian, betapa diusa 
beratnja pekerdjaan ini. Dan 
canjalah diri kita, apakah kita tiap 
hari tjukup mendjalankan semua 
jang disuruh oleh Tuhan dengan 
serantaraan Kitab Sutjinja, kata 
Bung Hatta. 

Upatjara memperingati Nuzu- 
lul Ouran ini dibuka dengan 
pembatjaan: Al Ouran oleh Tu- 
bagus Mansur Ma'mun jang ke- 
mudian disusul oleh Njonja Cha- 
didjah Razak jang dalam pidato 
nja menguraikan — penderitaar 
caum wanita sebelum Islam tim- 
bul, “dan dikatakannja bahwa 
igamalah jang memperbaiki na- 
sib mereka. Dikatakannja bahwa 
Al Ouran mengadjarkan bahwa 
'aki2 dan perempuan itu samu 
haknja. 

Kemudian seorang gadis jang 
baru 13 tanun umurnja, Sa'idah. 
membatja Al OGuran, jang men- 
lapat sambutan dari hadirin. Se- 
habis ini berbitiara Sjarif Usman 
iang menerangkan, bahwa Al 
duran membawakan  bahasia 
bagi segala machluk didalam alam 
ini. dan isi Kitab Sutji inilah je 
dipraktekkan oleh Nabi Muham- 
mad sampai ia dapat mempersa- 
tukan bangsa Arab, memperbaiki 

Selandjutnia Wakil Presiden | 3chlak mereka dan membangun 
menjatakan bahwa Al Our'an itu |satu negara jang djaja. Al Our'an 
akan ada selamanja, damiselama | memberi manusia tudjuan hidup, 
Kitab Sutii itr ada, selewa sin | Jaitu mengabdi kepada Tuhan de- 

, “segena» djiwa dan raganja, 
dan didalam Kitab Sutji diandjur- 
kan perdamaian antara agama2. 
bagaimana agama itu harus harga 
menghargai, hormat-menghorma- 
t. 

Propaganda agama hendaklah de- 
ngan bitjara jg didjaksana, lemah- 
lembut dan dapat dipahamkan oleh 
orang lain. Al Ouran tidak menju- 
ruh kita memaksa orang laip satu 
kepertjajaan dengan kita, kata pem 

bitjara. Achirnja Sjarif Usman me- 

negaskan, bahwa agama harus bela- 
membela, djangan serang-menjerang. 
Sebab satu bentjana bagi satu aga- 
ma adalah bentjana bagi agama 
lainnja, dan ditambahkannja bahwa 
tindakan orang2 jg tidak  bertang- 
gung djawab memaksa orang lain 
menganut agamanja, bukanlah ber- 
asal dari Al Ouran. Upatjara pe- 
ringatan ini ditutup dengan pemba- 
tjaan Al Ouran oleh Hadji Muham- 
mad Saleh Munir. 
“Kemis malam djam 20.00. di Ge- 

dung Pertemuan Umum diadakan pu 
la malam memperingati Nuzulull 
Ouran ini, diantara lain berbitjara 
Mohamad Natsir. (Antara). 

Te Ambon Di 
Nederland Jg Ingin 
«Pulang 
SURAT-KABAR Beianda ,,Pa- 

roo?” mengabarkan, bahwa wak! Bg Siam sn C-R.A.M.S. Polhaupessy, telah apabila perdjandjian - tadi tidak | - SA “ag 2 hana: ditdidjaltan terhadap “kbsnee meremui Komisris Agung Inlone- 
sia di Den Haag untuk membitja- 

Irakan masalah orang2 suku Am- 
Lon di Nederland jang meng'ngin- 
kan kembali kekampung halaman- 
na. Crams, perkumpulan orang2 
Ambon, mewakili sepertiga dari   
derland. Kebanjakan dari orang2 
Ambon itu ingin mau pulang ke 
Intones'a asalkan d'djamin keama- 
nan hidupnja disini. 

Demikian menurut het Parool ig. 
djiuga mengabarkan. bahwa - menu 
rut keterangan jang  diperolehnja, 
pemerintah Indonesia telah ' memu 
tuskan untuk mengirim Dr. Rehat 
ta, ahli penjakit lepra, ke Nederland 
sebagai utusan untuk menindjau ke 
adaan disana dalam hubungan den.   soal diatas. Tetapi sesuatu ketera 

| ngan resmi dari pihak Komisariat 
| Agung-maupun  Crams mengenai 
"soal itu tidak diperdapat. Demikian 
| berita het Parool jang dikawatkani 
Antara. dari Amsterdam. (Antara) 

sendiri. Tariklah orang lain ke- 

mn Onayoanann 
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Narriman Ka- | 
win Lagi 

Tragedie 
  

  

Entah karena panggilan asmara, entah 
seorang djanda muda (umur 20 tahun) 

LN MAN aa ANN karena merasa kesepian mendajadi 
atau entah karena desakan ekono- 

mi, karena dia tiap bulannja tjuma menerima tundjangan 25 dollar sadja, Entah apa sebabnja Jang pasti tidak terang, tapi jang dielas, pada tang 
gal 3 Mei j.b.l. bekas ratu 
seorang dokter muda umur 27 

Narriman Sadek telah menikah lagi dengan 
tahun, bernama dr. Adham el Nakib, Dr. Adham el Nakib ini pun penghasilannja tidak banjak, hanja 140 dok 

lar sebulan. Upatjara perkawinan dilaksanakan setjara sederhana bertem- pat di villa Narriman di Suburban, 
adalah putera dr. Ahmed el Nakih, 

Heliopolis. Dr. Adham el Nakib 
seorang sahabat karib bekas radja Farouk. Kini dr. Ahmed ini digandjar hukuman pendjara 15 tahin oleh Dewan Revolusioner Mesir karena dituduh melakukan korupsi. 

Pakt Non-Agressi Indo- 
nesia Dengan RRT? 

Washington Sangat Tertarik— Dianggap 
Sebagai ,,Balon Pertjobaan“ Indonesia 

DJURUBITJARA Kementeria n Luar Negeri Amerika Serikat di Washington menjatakan, bahwa 
tentang berita2 bahwa Pemerintah 
minta India dan Birma untuk bersama-sama menanda-tangani 

ia tidak memberikan komentar 
Indonesia bermaksud akan me- 

per- 'djandiian non-agressi dengan Republik Rakjat Tiongkok. Demiki an U.P, dari Washington. Dalam 
djabat-pedjabat Pemerintahan - di 
Selasa, bahwa bagi mereka masih 
diterimanja dari Djakarta jang 
dang meminta India dan Birma 

rdjandjizm tidak serang-menjer ang dengan 
iongkok. 
Setengah pembesar berpendapat, 

bahwa “usul serupa itu mungkin di 
madjukan untuk menentang usaha? 
Amerika Serikat untuk menarik 
bangsa-bangsa Asia kepada satu per 
sekutuan keamanan bersama anti- 
komunis di Asia Tenggara. Baik Ke 
menterian Luar Negeri Amerika Se 
rikat maupun Kedutaan Indonesia 
di Washington belum menerima sa- 
tu penegasan resmi dari berita2 tsb 
atau suatu pendjelasar, melalui salu 
ran-saluran resmi selama djam2 jg 
terachir kemarin. Suatu kenjataan, 
disamping berita-berita itu diberikan 
kepada para wartawan di Djakarta, 
djuga disiarkan oleh radio dalam 
bahasa Inggris dan bahasa Indone- 

“sia, dan hal ini menurut pandangan 
pembesar-pembesar dan penindjau 
Amerika Serikat memberinja sanksi 
resmi. 

Jang mendjadi teka-teki bagi 
pembesar2 di Washington ialah 
berita jang menjebutkan tiga ne- 
geri bersama akan mengadakan 
perdjandjian non-agressi dengan 
Republik Rakjat Tiongkok. 

Perdana Menteri Mr. Ali Sas- 
toramidjojo dulu pernah menga- 
takan dengan samar-samar bahwa 
di-inginkan satu persekutuan dari 
negeri2 di Asia Tenggara, dengan 
tidak disertai oleh negeri-negeri 
Barat atau ,,kolonial”. Tetapi 
baru sekaranglah didengar orang 
menjebut-njebut hendak mengada 
kan perdjandjian non-agressi dng 
Peking. 

Pembesar-pembesar di Washing 
ton mengatakan, bahwa mereka 
tidak dapat mengerti pikiran ig 
hendak mengadakan usaha mem 
buat satu perdjandjian multila 
teral tidak serang-menjerang dgn 
Republik Rakjat Tiongkok, keti   

»enduduk Ambon jang ada di Ne- 

  

ka tiap negeri tersebut dapat 
membuat sendiri perdjandjian 
bilateral dgn Republik Rakiat 
Tiongkok djika dikehendakinja. 

Keterangan Nehru. 
Dalam hubungan ini disebutkan- 

nja satu kenjataan, bahwa Perdana 
Menteri India  Pandit  Jawaharlal 
Nehru menerangkan didalam Parle- 

men India hari Sabtu jg lalu, bahwa 
perdjandjian non-agressinja dengan 
Republik Rakjat Tiongkok menge- 
nai Tibet boleh - didjadikan model 
untuk daerah Asia. 
Tentang perdjandjian Tibet ini 

Nehru mengatakan, bahwa .,perse- 
tudjuan ini dengan setjara luas da- 
pat mendjamin perdamaian disuatu 
daerah di Asia. Dengan sungguh sa 
ja berharap, bahwa perdamaian ini 
akan tersebar Juas didaerah lain di! 
Asia, dan djika mungkin di daerah? ' 
lain didunia”. 4 

.Balon pertjobaan”, 
Para penindjau di Washington me 

njatakan, bahwa utjapan Nehru tsb 

dapa: ditafsirkan sebagai suatu adja 
kan kepada negeri-negeri lain di 

Asia supaja mengadakan perdjandji- 
an  non-agressi dengan Republik 

Rakjat Tiongkok, baik sendiri mau- | 
pun bersama-sama. Dengan demiki- 
an maka dirasa bahwa ,,balon per- 

Harus Dihukum Beras" 
tuntutan se-berat2nja. Dalam hubu- 
ngan ini oleh Djaksa Tinggi di-ingat- 
kan akan tuntutan hukuman? mati 
jg selama ini telah dua kali di ma 
djukan oleh Djaksa dari Kedjaksa- 
an Djakarta terhadap perkara? pem 
bunuhan, dan jg keputusannja akan 
didjatuhkan oleh Hakim dalam bu- 
lan Djuni jg akan datang. Walau- 
pun sampai saat ini hukuman mati 
itu belum pernah didjalankan atau 
diputuskan oleh Hakim Pengadilan 
Negeri Djakarta, tetapi ia jakin bah 
wa djuga para Hakim sekarang 
akan bertindak lebih tegas lagi dgn. 
memutuskan hukuman2 berat terha 
dap perkara2 kedjahatan besar, 

Sementara itu oleh Djaksa Tinggi   
1g  tertjantum 

  

Sunarjo lebih djauh diterangkan, 
bahwa tuntutan2 hukuman jg di ma 
djukan oleh para Djaksa terhadap 
perkara2 kedjahatan, seperti memni- 
liki sendjata api dan sebagainja di 
dasarkan kepada undang2 nasional 

dalam Stbid.: No. 
7/8-51. Diterangkan, bahwa menu- 
rut undang2 jg lama, terhadap se- 
seorang jg memiliki, mempunjai sen 
djata api gelap dapat diantjam dgn. 
hukuman pendjara se-tinggi2nja se- 
lama 10 tahun, tetapi berdasarkan 
undang2 jg tertjantum dalam Stbid. 
No. 7/8'51, terhadap kedjahatan ig 
demikian itu dapat  diantjam dgn. 
hukuman mati. Demikian Djaksa 
Tinggi Sunarjo, (Antara). 

   

  
  

peda Pu nara diplomat dan pe- 
Washington mengatakan hari 
mendjadi teka-teki berita jang 

menjatakan bahwa Indonesia se- 
untuk menjertainja mengadakan 

Republik Rakjat 

tjobaan” “Indonesia mungkip di le- 
paskan untuk mengetahui pendapat 
umum mengenai  perdjandjian ini. 
Begitu - kesimpulan  penindjau2 di 
Washington. 

Duta Besar Indonesia di Amerika 
Serikat, Mukarto Notowidigdo, be- 
berapa minggu ig lalu telah menja- 
takan kepada John Foster Dulles, 
bahwa. negerinja tidak dapat menjer 
tai persekutuan aksi bersama terha- 
dap komunisme di Asia Tenggara jg 
diusulkan oleh Amerika. Djuga di 
terangkannja kepada Dulles, bahwa 
situasi politik di Indonesia tidak me 
mungkinkan  Pemerintahnja “untuk 
mengambil tindakan positif baik ke 
djurusan mana sadja. Utjapan ini di 
tafsirkan orang pada waktu itu, bah 

Kekeruhan 
tiasa Timbul Di Asia 

Selama RRT Belum 
Anggota PBB: Kata Nehru 

PERDANA MENTERI IN 
da hari Selasa menjatakan dalam 
politik luar negeri dimadjelis ting 
senantiasa timbul di Asia dan dae 
blik Rakjat Tiongkok belum di 
Dikatakan, bahwa perang Korea 
negara jang tertentu telah menga 
di P.B.B. 

  

Sudah Diparaf 
Pakistan Akan Terima 
Bantuan Militer Ameri- 
ka Seharga 75DUjutaDoll. 
KEMENTERIAN luar negeri 

Amerika Serikat hari Rebo merg- 
umumkan, bahwa Pakistan dan 
Amerika Serikat hari Rebo telah 
memaraf sebuah  persetudjuan 
bantuan pertahanan bersama. Me 
nurut persetudjuan jang diparaf 
di Karachi tadi, Amerika Serikat 
akan mengirimkan perlengkapan 
militer dan memberi bantuan da- 
lam hal melatih pasukan2 hersen- 
djata Pakistan. Diterangkan bah- 
wa persetudjuan tadi sama sifat- 
nja dengan persetudjuan2 lainnja, 
dalam mana Amerika Serikat me- 
ngirimkan bantuan perlengkapan 
militer kenegeri2 lain. a 

Seterusnja diumumkan bahwa 

Amerika akan kirim sebuah rombo- 
ngan penasehat militer ke Pakistan, 
sedangkan dari Pakistan diminta dia 
minan2 bahwa alat2 sendjata jg 

akan diterimanja itu tidak akan di 
pakai untuk keperluan? agresi. 

Dalam pada itu Pakistan tidak ber 
wadjib memberikan pangkalan2 mi- 
liter diwilajah Pakistan, bagi Ame- 
rika Serikat. Kementerian Juar nege 
ri Amerika Serikat mengumumkan 

seterusnja, bahwa Pakistap ,.berusa- 
ha melakukan peranan penting da- 

lam pertahanan kolektif dunia be. 
bas”, dan hal ini ,,dengan djelas te 
tah dibuktikannja, jaitu waktu Pa- 
kistah mengadakan pakt persahaba- 
tan dengan Turki, dalam mana ke- 
dua negara tadi bersepakat untuk 
mempeladjari tjara2 guna mengada- 

kan kerdjasama jg lebih erat di la- 

pangan politik, ekonomi, dan kebu- 
dajaan, termasuk pula tjara2 untuk 
memperkuat perdamaia, dan keama 
nan di Timur Tengah”. 

Reberapa djumlah sendja- 
ta jang akan didapat? 

Belum lama berselang ini, di 
Washington telah tiba kembali se- 
buah missi militer Amerika Serikat, 
ig telah  mengundjungi Pakistan, 
Missi tadi melaporkan alat2 sendja- 
ta apa dan dalam djumlah2 berapa 

EDISI POS. 
MENU aan mcm 

Didaerah 
Garut 

Hongeroedeem - Minta 3 
Korban-Baji2 Putus 
Djari2 Tangan Dan 

Kakinja s 
LAPORAN2 jang disampaikan 

ke-djawatan2 di Bandung dari 
Garut menjatakan, bahwa dewasa 
ini didesa Tjiwalur -— ketjamatan 
Malangbong sedang diderita hon- 
geroedeem oleh sebagian besar 
penduduknja, bahkan sampai tgl. 
14 Mei jang lalu sudah diketahui 
ada 9 orang jg sudah meninggal 
dunia dan 39 orang lainnja masih 
dalam nerawatan jang berwadjib. 
Bupati Garut dengan dibantp oleh 
beberapa djawatan telah mendi- 
rikan sebuah barak di Tarogong 
jang tjukup dipakai merawat 100 
orang jang menderita hongers 
oedeem itu. 

. Dalam pada itu Jajasan Ben- 
tjana Alam di Bandung kini se- 
dang mempertimbangkan supaja 
dengan segera dapat memberikan 
sumbangan kepada penderita2 itu 
karena sudah diketahui pasti bah 
wa mereka 1tu adalah korban 
kekatjauan tiang ditimbulkan oleh 
gerombolan2 bersendjata, sehing- 
ga harus mengungsi meninggalkan 
kampung halamannja. 2 

Menurut keterangan Bupati 
Garut, pembiajaan membuat ba- 
rak di Tarogong pun adalah se 
bagian dari sumbangan Jajasan 
Bentjana Alam Bandung jang su- 
dah diterima terdahulu, 

Untuk mengadakan penjelidi- 
kan jang teliti Bupati Garut be- 
serta wakil2 dari Djawatan2 
Kesehatan dan Sosial telah mens 
datangi daerah jg sudah beberapa 
lama ini diantjam bahaja honger- 
oedeer itu. Djawatan Kesehatan 
telah memberikan pertolongan de 
ngan obat2-an serta petundjuk2 
seperlunja kepada para penderita. 

Menurut  keterangap, jg diterima 
di Bandung, para penderita honge- 
roedeem itu adalah mulai baji2 ber 
umur 3 tahun sampai orang2 tua jg 
sudah sangat  landjut — umurnja. 
Anak2 jg menderita itu umumnja su 
dah mempunjai perut jg gembung, 
demikian djuga kakinja, bahkan ada 
diantaranja "jg sampai djari kakinja 
itu putus2 dan terlepas. Bahwa 
orang2 didesa itu jg sebagian besar 
terdiri dari pengungsi2 dari desa2 
lain jg keadaan  keamanannja sa « 
ngat terantjam berada dalam hidup K 
sangat sukar, ternjata dari laporan 
Bupati Garut jg menerangkan, bas 
gaimana sedihnja perumahan dan ke 
hidupay mereka. Rumah2' mereka j2 
berukuran sangat sempit dibuat da- 
ri bahan2 seadanja demikian rupa 
sehingga dibeberapa tempat terda- 
pat rumah2 jg lebih buruk djika di 
bandingkan dengan - umumnja kan- 
dang biri2. (Antara). 5 

    

   

  

   
    

   

      

   

              

   

   

    

wa Indonesia djuga mungkin tidak 
akan mau mendjalankan tindakan 
ig dapat dianggap orang sebagai pro. 

! komunis: Demikian U.P. dari Was 
ington. (Antara). : 

  
Akan Senan- 

Diterima Mendjadi 

DIA, Shri Jawaharlal Nehyu, pe 
perdebatan mengenai s 

gi India, bahwa kekeruhan akan 
rah-daerah lainnja selama Repu- 
Pa mena anggota . PRB. tidak akan petjah apabila negara 
kui hak Tiongkok untuk dudak £ Ai 

Menurut pendapat Nehru, sebagi 
an besar dari kekeruhan2 dunia je. 
terdjadi dalam waktu 4 tahun jang “ terachir ini semata-mata disebabkan 
oleh gagaln'a beberapa negara jang 
tersentu untuk mengambil suatu si 
kap jang realistis terhadap suatu pe 
merintah, jang benar2 
jat Tiongkok. Bagi saja adalah sa 
ngat menggelikan dan tidak masuk 
akal, bahwa ada orang jang berang 
gapan, bahwa pemerintah Taiwan 
jang dipimpin oleh Chiang Kai Shek 
adalah pembawa suara jang sebenar 
nia dari rakjat Tiongkok, demikian 
Nehru. 
Selandjutnja dapat dikabarkan: Pa 

D:tia exekutif dari Federasi Perhim 
punan2 PBB Sedunia pada hari Se 
lasa mendesak kepada konperensi 
Dienewa supaja menerima Republik 
Rakiat Tiongkok, “sebagai pemerin 
tah Jang berkuasa di Tiongkok, men 
djadi anggota Perserikatan Bangsa2., 

Desakan tsb. termaktub dalam sua tu pesan jang disampaikan oleh or 
ganisasi tsb. kepada pengeran Wan Waythayakan dalam 'keduadukannja 
selaku salah seorang ketua dari kon perensi Djenewa. 

Tiga saran, 
Selandjutnja dalam Disana Keran 

but organisasi itu minta kepada se- 
mua negara jang berkepentingan su- 
paia: 

1s tetap mengusahakan, agar ses 
mua rakjat di. Asia mempunjai hak 
untuk menentukan nasib sendiri: 

2. memperkuat peranan PBB di 
Asia: dalam hubungan ini Organisasi 
tersebut menjarankan supaja peme- rintah RRT jang didirikan di Peking 
dalam tahun 1949 diterima sebagai wakil Tiongkok di PBB dan supaja 
semua negara2 otonom jang bersedia 
menerima kewadjiban2 sebagai ang- 
gota PBB diterima mendjadi ang- 
gota, 

3. ' mempergunakan mekanisme 
PBB dengan sepenuh-penuhnja. (An- 
tara). 

  

    

     

  

ig dibutuhkan oleh Pakistan. 2 
Menurut” rantjangan2 pertama, Pa 

kistan akan menerima perlengkapan 
militer. seharga $ 75.000.000 das” 

| Yam djangka waktu 12 bulan jad. 
(Antarah, 
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    Buku jang terdiri dari tiga djili tidak hanja memuat peladjar- an bahasanja sadja, demikian pula tata-bahasanja. Jang demikian itu pada hemat kami memudahkan peladjaran bahasa 5 Djawa jang bukan mudah itu. sg ag | Adapun susunannja 'telah dis 
Kementerian P. P. dan 
ini pasti dapat mem 

   disesuaikan “dengan rentjana' peladjaran 
aka dari itu kami pertjaja, bahwa buku 

uuhi kebutuhan aa peladjar. Te 
|... Harga Djilid I: Rp. 4-— Aa 

Pesanan dari Juar kota tambah porto-t596-sedikitnja Rp. 1.50. 
Pesanlah pada Toko Buku Tuan atau langsung pada 
penerbitnja: Se SE Lalahasla Ai 
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sia dari segala penerbitan dalam 
dimana-pun, dapat dipesan/ 

kan tjatatan/statistik buku? 
1945 hingga kini, bersedia mem- 

sa 

  

  

2 experienced clerks, 
« 2 « £ 

knowledge of the English language and typing essential. 
Good salary for the right men. 
Apply in writing to: THE GOODYEAR TIRE & 

: LAN RUBBER CO., Ltd.,   

' GUNUNG AGUNG” 

Pemeliharaan Anak2 Tjatjad tjb. Se 

“Ino dengan dibantu beberapa orang 
wanita lainnja. Peresmian tadi diha-| 

mengenai buku2 dalam ba-. 

  4 Purwodinatan Utara 19, Semarang. 
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achir' Valam ini PASTI akan tiba : 

. #BRomrIETs,ALPINOS 
dengan schokbreker MUKA/BELAKANG 
Harga : menurut penetapan Pemerintah. 

PUSAT PENDJUAL: 

Super Radio Company N.V. 
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— Anggur Obat Kolesom Merk ..FIE MIN” 
0 (Atawa tjap TUAN dan NJONJA) - 

    

                            

   
         

     

ini Anggur Kolesomfmerk ,,Fie Min” terbuat 

dari akar2 tumbuh2-an sari anggur jang masih 
segar dan kolesom terpilih kelas satu, serta obat- 

| “obatan pendapatan paling baru, jang dapat meli- 

pat gandakan kekuatan dan kesehatan badan. 
Istimewa untuk orang lelaki jang sudah tua baik 
pus muda jang napsu birahinja kurang kuat, 

“terutama bagi orang muda jang belum menikah 

“3 djika merasa gegindjelnja lemah karena sering 
! 'plesiran dengan prampuan, hingga menimbulkan 

: .Tupa2, penjakit seperti: tak napsu makan, zenuw 

lemah, muka putjat, badan kurus, sering2 ken- 

tjing,. pinggang pegal, sakit nier, mata berku- 

| nang2, kuping berbunji, badan selalu tijapai, 
G sering mengeluarkan air manik, kurang darah, 

mg sakit rheumatiek. dan lain-lainnja. 

1 1 & 5 2 1 : - ai # Ag 1 ka 

PE an mn Ra Re arogan pai Marenteteaa 
kan dingin, kaki tangan pegal, datang bulan perut sakit, sering 
kepala pusing, darah kurang, badan lemah dan sebagainja. 

P PUSAT PENDIPAL : :5 

E - Toko Obat ,,FIE MIN YOK FONG" 
|. GANG WARUNG no. 10 — Telp. 2183 — SEMARANG. 

. AGEN DJAWA-TIMUR: : : 
£ IN. V. TJIIE MIN Songojudan No. 1 Surabaja 
AGEN DJAKARTA: ee 

Toko ,GIE HOAT HO" Pasar Tjikini No. 1 K 
AGEN DEPOK: en 

Toko ,HAP HIN“ Djalan Parung 2     

“ Daerah Sementara Kabupaten Se 
Untuk orang Lelaki Prampuan Tua dan Muda,: 

yang. : 

“PEMBANGUNAN RUMAH 

- | terus. 

tah membangun pagar halaman 6 

1 di (pembongkaran). 

Rakjat Teta 

2... DENGAN KUNDJUNGAN 
da tg. 18 Mei jang lalu Presiden 
minggu. Rapat umum di Matara 
achir dan jang paling banjak me 
nerangkan, bahwa setelah menin 
ia melihat Kanan bahwa rak 
bagai dasar Negara Republik In 
masa jang akan datang. 

   
2 JAJASAN PEMEHIHARAAN 

ANAK TIATJAD TIB. 
FMG. BERPARI. 

, Bertempat diruang sidang Kotapra 
dja Semarang, hari Sabtu malam jbl. 
telah diresmikan berdirinja Jajasau | 

marang jang diketuai njonja Milo-| 

|dliri pula oleh 4 orang pengurus da 
ri J.P.A.T: Solo, dimana a.l. tampak 
djuga Dr. Soeharso. Oleh nj. Milono 
kemudian dituturkan tentang maksud 
dan tudjuan Jajasan tadi dengan 
mengingat pula djumlah anak? jg men : 
dapat penjakit lumpuh serta usaha? 
selandjutnja. Dikatakan djuga bah- 
wa pengurus J.P.A.T. tjb. Semarang | 
pada hari Sabtu jbl. telah menerima ' 
uang sebesar Rp. 15.056,25 dari Pa 
nitia Pasar Malam Semarang. : 
HASIL2 GERAKAN PEMBER- 
SIHAN T.N.I, DIDAERAH 

“G.B.N. : 
Laporan2 jang telah kita terima 

menjatakan, bahwa -hasil2 kegiatan 
/ TNI didaerah GBN dalam triwulan 
' pertama th. 1954 adalah sbb.: Keru 
| gian fihak gerombolan 156 orang ma 
iti, 137 orang tertangkap, 60 orang 
menjerahkan diri, 20 orang luka be- 
rat, 4 orang luka ringan. Djumlah se 
luruhnja 377 orang. Kerugian sendja 

53 dan peralatan 59 putjuk sendjata, 
4 buah mesin tulis, 3 buah radio, 4 
buah Jampu petromax, sebuah wek- 
ker, 71 buah eetketels. Rumah/gu- 
bug gerombolan jang dibakar TNI 
68 buah. Kerugian TNI 20 orang gu 
gur, 54 orang dibunuh, 26 orang di 
ujulik, 27 orang luka berat, 48 orang 

' luka ringan. Kerugian materieel 330 
buah rubah dibakar, 449 ekor hewan 
digarong dan bahan2 makanan jang 
digarong seharga Rp. 65.081.— 
PENJERAHAN PERKEBUNAN 

TLOGO: 

      
Pada hari Djum'at tanggal 14 

Mei jl. djam 10.30 pagi bertem- 
pat digedung perkebunan Tlogo, 
Tuntang telah dilangsungkan upa 
tjara penjerahan pemeliharaan 
perkebunan ,,Tlogo” antara kan- 
tor Karesidenan Semarang seba- 
gai pihak jang menjerahkan dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Semarang sebagai pihak jang me- 
nerima penjerahan. Pihak Karesi 
denan diwakili oleh Ki Ronggo, 

. Kepala Bagian Agraria Kareside- 
nan Semarang dan Pemerintahan 

marang oleh sdr. Soepandi, Wakil 
Ketua Dewan Pemerintah Dae- 

iyah Sementara Kabupaten Sema- 

OLEH RAKJAT. 
Menurut keterangan, pembangu 

nan rumah oleh rakjat berdjalan 
Dim bulan Djanjuari dan 

Pebruari 1954 terfjatat sbb.: 
Pembangunan rumah 246 buah, 
membesarkan rumah 79 buah, 
memperbaiki rumah 88 buah, 
i membangun kandang mobil 7 bu- 

“buah, izin jang ditjabut 23, per- 
| mohonan izin jang ditolak 69. 
Agar “tidak menimbulkan salah! 
paham, maka perlu didjelaskan. 
bahwa izin2 jang telah diberikan, 

yapapila tidak dilaksanakan de- 
ngan semestinja. mitsalnja pem- 
buatan rumah tidak selaras de- 

(hgan gambar jang sudah disah- 
ikan, pada waktu jang telah di- 
tentukan pembangunan itu tidak 
/belum dimulai dsb., maka izin 

jitu dapat ditjabut. 1 
| Selandjutnja. pemohonan izin 
“mendirikan rumah, apabila tem- 
| pat, bentuknja rumah disb. tidak 
' sesuai dengan rentjana kota, per- 
' mohonan itu tentu tidak akan di- 
|kabulkan.  Diandjurkan kepada 
|siapa jang akan membangun ru- 
| mah, lebih dulu minta petundjuk2 
| kepada pihak Balai Kota dan se- 
'lama izin belum keluar djangan 
| sampai mendirikar rumah, kare- 
ina akibat2 jang mungkin terdja- 

  

    Ta 
       

“ 
Li Maan 

jalan Stadion 

2
 

ndjukan pada djam 8.30 malam. 

    
           

    

   

    

   

   

    
     

  

    

  

Tiap2 hari dua kali pertundjukan pada djam S —8.30 malam, 
Hari . au dan ari BES AR. ajuga Kn 0 Mei 2 SB MERA Perjandfokan "KAKAKKKKAKKKKKKKKKKKKKN 
djam 10 PAGI. Menjadjikan atiara2 uar biasa heibat dan menarik. : fat Fs Pertwsnt ika Kon Srop” (tidak bai n era erik Kab abi nh “da tag 

4 Harga kartjis masuk: . PN an TAU 
KR Klas I Rp. 30—, Klas II Rp. 20— Klas III Rp. 10.— Ahli Djait 
1 Para penonton jang masuk pintu dipungut bajaran Rp, 1.— dan tambah 50 sen utk, AMAL. » RAHAJU” 

“Djuga didalam 1 'ada dipertundjukan rupa2 tontonan musik dan Bioskoop terbuka. Kaurran 48 — Semarang. 
“Tertera jang berpi cam dan anak2 separo harga. aa ab 1 ab : 

    

| Semarang 
2000 bekas Pasar Malam) 

Hari pembukaan: Rebo tg. 19 MEI 1954 

    

Ps 

— daki Pantjas 
Kesimpulan Penindjauan Presid 

Maluku Dan Nusa Tenggara 

| lanan penjudjauannja ke Maluku dan Nusa Tenggara selama dua 

pat2 ng di Sumbawa Besar Presi- 
i 

| perdjalanannja ke Maluku dan Nu- 

|tampak kemadjuan dalam usaha 

“Itelah diadakan upatjara pembukaan 
Kursus Kader Tritunggal dari Peial 

tama: 

  

   

   

NJA ke Mataram di Lombok pa 
rno telah mengachiri perdja 

Mm merupakan rapat umum ter 
udapat Paha jungan "Prosden me 
djau dari dekat daerah2 tersebut 
jatnja menghendaki Pantjasila se 
donesia baik sekarang maupun di 

“Sebelum Mataram Presiden telah 
mengundjungi Sumbawa Besar di 
pulau Sumbawa dan seperti di tem-   
den jg disertai djuga oleh Bung To- 
mo dan S. Papare dari Biro Irian. 
berbitjara dimuka rapat umum dan 
rapat pemuka? partai serta pemuda 
dan wanita. Dalam  perdjalanan 

kembali ke Djakarta pada tgl. 19 
Mei Presiden singgah sebentar di 

| Surabaja dan” bermalam di Blitar 
|dan tiba di Djakarta kemaren pe- 
tang. Djenderal Major Bambang Su 
geng dan sebahagian dari rombo- 
ngan kemaren dulu telah tiba kem- 
bali di Djakarta. 

Tempat2 jg dikundjungi dalam 

sa Tenggara itu ialah “Makassar, 
Ambon, Namlea, Geser: dari Am- 
bon perdjalanan dilandjutkan ke Ku 
pang, Atambua, Endeh, Waingapu, 
Bima, -Sumbawa. Besar dan Mata- 
ram. Selain tempat2 tsb dimana 
Presiden mengadakan rapat? umum 
dan rapat2 chusus untuk pemimpin? 
partai, pemuda dan wanita, Presiden 
mengundjungi djuga berbagai objek2 
pembangunan serta mendengarkan 
keluh kesah rakjat dalam beberapa 
hal sebagai akibat hidup terpentjil 
didaerah-daerah. 3 

Kepada para wartawan jg mengi- 
kutinja dalam perdjalanan penin- 
djauannja, Presiden Sukarno mene- 
rangkan selandjutnja, bahwa pada 
umumnja ia menganggap perdjala- 
nannja memberi hasil jg baik dan 
usaha pembangunan dalam arti ma- 
terieel maupun  tjara berfikir rak- 
jat didaerah tsb memuaskan apabila 
dibandingkan dengan hasil penin- 
djauannja beberapa tahun jg lalu. 
Presiden menjebut tempat2 tsb satu 
demi satu: di Ambon  umpamanja 
tampak sekali kemadjuan dalam 
usaha pembangunan, hanja sadja — 
menurut Presiden — pembangunan 
disana harus dilakukan lebih siste- 
matis lagi. Demikian pula di Nam- 
lea dipulau Buru dan Geser di Se- 
ram Timur. Kota Kupang jg rusak 
akibap pemboman dalam perang du 
nia jg lalu sudah dibangunkan kem 
bali begitu djuga Atambua di dae- 
rah perbatasan dengan Timor Por- 
tugis. Bagi saja Bima kurang menje 
nangkan karena djika dibandingkan 
dengan beberapa tahun jg lalu keti 
ka saja kundjungi tempat itu, tidak 

  
pembangunan. Dompu dan Sumba- 
wa Besar ada sedikit kemadjuan. Se 
baliknja Mataram dan Ampenan 
ada tanda2 . kemadjuan dan sema- 
ngat takjatnja masih seperti 4 ta- 
hun jg lalu. : 

Demikian Presiden Sukarno. 
(Antara). 

  

SOAL2 KUBUR2 TIONGHOA. 

Oleh karena tanah2 disebelah 
Selatan dj. Genuksari didesa Ge- 
nuk “akan dipergunakan “untuk 
perluasan Kebun Binatang “Kota 
Besar Semarang, maka  kubur2 
Tionghoa jang ada didaerah ter- 
sebut akan “dipindahkan ke ku-   

| buran2 umum didesa Sendanggu- 
wo dan Kedungmundu. Maka pa- 
ra pemilik, para 'ahliwaris 'atau 
para kuasa atas -kubur2 tersebut, 
diharap dengan sangat - supaja 
berhubungan dengan  Djawatan 
Pekerdjaan Umum Kota Besar 
Semarang bagian Perantjang, de- 
ngan membawa surat2 kuburnja 
sebagai bukti jang sah, guna 
mendapat pendjelasan seperlunja: 
Kesempatan ini diberikan hingga 
achir bulan Mei 1954. 

Mengenai kubur2 jang sampai 
pada waktu tersebut tiada pemi- 
lik, ahliwaris atau kuasanja jang 
melaporkan, maka pemindahan 
kubur2 itu akan dikerdjakan oleh 
Djawatan Pekerdjaan Umum Ko: 

ta Besar Semarang. “Demikian 
D.P.D. KBP. 

KURSUS KADER P. LI. 

Tgl. 16 Mei malam digedung S.K. 

P Negeri Djl. Sidodadi Semarang 

djar Islam Indonesia daerah Sema- 
rang, Pekalongan dan Pati. Kursus 
diselenggarakan selama tgl. 16 s/d 
25 Mei dan diikuti oleh 50 pemuda 
dan pemudi PII dari ketiga kaerah 
tersebut. Para guru jalah Prof. Ka- 
har Mudzakkir Mahaguru U.LI. Jog 
ja, K.H. Musadad Mahaguru P.T.A. 
LN. Djokja, Munawar Cholil, Mulja 
di Djojomartono, Dr. Parjono dan 
lain2. Pada malam pembukaan itu di 
langsungkan djuga tjeramah tentang 
Studieclub Islam oleh Mr. Moh. Dal 

|jono. Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa selama ada kursus itu tiap-: 
tiap malam akan diadakan tjera-! 
mah bagi para kursisten dan mere- 
ka jang mendapat undangan pada 
malam itu. Tjeramah2 itu diberikan 
oleh Residen Milono, PP. Siagian 
(PPK), Muljadi Djojomartono, Insg. 

  
Pendidikan Masjarakat organisasi2 
Islam dil. 

KAKEK KK KKR 

Telah lahir anak kami jang per- 

LETTY SRI BOEDIOETAMI 
di D.K.T. RI. 15/Solo. 

Keluarga: 
s E. M- KASLI 

Angg. Ki Smp 1/446. 

      

li ajo, Bera-| 

| dari Punjab ini?? 

- 

  

  

    
ni Lawanf 

| Saja?! 
Bisa Taklukkan Saja 
Boleh Kawini Saja.....: 

NONAH HAMIDAH BANU, 
djago gulat wanita dari Punjab 
(India), berat badannja hampir 2 
datjin., Dia sudah berulanc-ulang 
mengadakan pertandingan — gulat 
melawan djago2 gulat lelaki. Ke- 
pada siapa jg bisa mengalahkan, 
Hamidah Banu bersedia mendjadi 
isterinja. Malah ditambahkan, 
kalau dia kalah gulat, selain ber- 

ia mendjadi isteri pemenang, 
Gjuga untuk selamanja tidak akan 
gulat. 

Untuk sajembara: ini, sudah 
ada dua djago gulat jg mentjoba. 
Tetapi begitu bertanding, terus 
bisa dipiting dan dibanting sam- 
pai tidak berkutik lagi. Padahal, 
jang mentjoba ini djago gulat jg 
ulung pula. : 

Tantangan dengan  sajembara 
itu pada 2 Mei jl. mendapat sam 

  

S3 Hamidah Banu — 

butan dari djago gulat laki2 jang 
lebih ulung bernama Baba Pahel- 
wan. Pertandingan dilangsungkan. 
Tetapi baru 34 sekon, Pahelwan 
dipiting dan terus dibanting hing- 
RaR, pingsan. 

Sekarang dinegerinja Hamidah 
sudah tidak punja lawan lagi. Dia 
berniat dalam waktu singkat akan 
merantau ke Eropa untuk men- 
tjari lawan jg bisa mengalahkan. 
Sjaratnja masih tetap, jakni: siapa 
jang bisa “menang akan djadi 
suami dan pendeknja dia mau 
menjerah kalah dalam -segala- 
galania. Siapa tahu, kalau nanti 
di Eropa tidak ada jg mengalah- 
kan, barangkali Hamidah akan 
mentjari lawan ke Indonesia ?? 
Adakah kiranja diantara ,,/orang2 
Kuat” Indonesia jang sanggup 
mengalahkan ,,wanita  djantan” 

  

PROTES SEBAB DIKROJOK. 
Tg. 18-5 oleh Dewan Pimpinan Sa 

rekat.Buruh Film Indonesia di Sema 
rang telah diadjukan protes keras ke 
pada beberapa pihak jang bersangku 
tan: setempat “berkenaan dikrojoknja 
seorang buruh bioscoop jang mendja 
di anggautanja oleh 12 orang ditem 
pat kerdja pada hari Minggu jl. 

Sebelum. ita, 2 orang berpakaian 
preman tetapi jang mengaku hamba 
undang2 mentjoba menonton  bios- 

manja sadja Canada, 

demikian, 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

Semarang, 21 Mei 1954: 

Djam 06.10 Wals: 06.40 Dendang 
Malaya: 07.10 Orkes London Pal- 
ladium, 07.30 Njanjian Herijati d1.: 
13.15 Kwartet Koch, 13.40 Instru- 
mentalia: 14.00 Hiburan siang: 17.05 
Taman Peladjar: 17.40 Suara Bidu- 
an Surakarta: 18.30 Sendja djenaka, 
195.30 Irama Merdu, “20.45 irama 

| Wals: 22.15 Hiburan malam, 22.20 
Bunga Rampai malam, 23.00 Tutup. 

Surakarta, 21 Mei 1954: 
Djam 06.03 Lagu2 Arab: 06.45 

Julia dan Ramlee, 07.15 Roberto 
Ingles: 07.45 Indonesia gembira: 
12.03 Dari Malaya: 13.45 Rajuan 
siang, 17.05 Dunia kanak2, 17.45 
Varia Djawa Tengah, 17.55 Omme 
Kolsoum, 18.05 Lagu2 Indonesa, 
'18.30 Lagu2 dari Sumatra: 19.30 Pi- 
lihan Pendengar, 22.30 - Wajang 
Orang, 22.15 Wajang Orang (landju- 
tan): 24.00 Tutup. 
Jogjakarta, 21 Mei 1954: 
Djam 06.30 Arab Instrumentalia: 

06.45 Pulau Hawai, 07.15 Tino Ros- 
si berlagu: 07.30 Hidangan “pagi: 
12.05 Orkes May Fair: 12.50 Sech 
Albar dalam Irama Tango, 13.10 
Pelbagai Paduan Suara Timur: 13.40 
Rajuan siang, 17.00 Taman Kepan- 
duan, 17.40 Langgam Populer: 18.15 
Mimbar Kebudajaan: 18.30 Peladja- 

ran njanjis 19.40 Lagu2 tjiptaan Is- 
kandar: 20.15 Langgam Krontjong 
dan Extra: 21.30 Ujon2 sederhana: 
22.10 Ujon2 sederhana (landjutan): 
23.00 Tutup. 

Semarang, 22 Mei 1954: 

Djam 06.10 Imbauan pagi: 06.40 
Lima Serangkai: 07.10 Oscar Rubin: 
07.30 Gamelan Seni Sunda, 12.05 
Hidangan Empat Sekawan:. 12.30 
Orkes Krontjong: 13.15 Sasando Ti- 
mor, 13.40 Konsert siang: 17.05 
Taman Kusuma, 17.40 Seni klasik: 
18.00 Perahu Ladju: 18.15 Obrolan 
Pak Patrol: 18.30 Hidangan Orkes 
Djakad: 19.30- Orkes Melati: 20.30 
Klenengan Patalon, 21.15 Wajang 
Kulit semalam suntuk: 22.20 Wa- 
jang Kulit (landjutan): 05.00 Tutup. 

Goud-dekking atau djaminan emas diadakan pada : i 

emasnja, Pada masa itu orang ig mempunjai uang kertas bisa menukarkan uang kertas jg ia miliki 
dgn emas di bank sentral Tetapi sekarang, di Amerika Serikat sekalipun, tidak lagi berlaku bai jg 

waktu negara? 

Di Indonesia goud-dekking ini di- 
adakan terutama berdasarkan faktor2 
psychologis. Seperti diketahui me- 
nurut undang? sedikitnja 20 proser 
dari uang jang beredar harus didja- 
min oleh emas." Hal ini hanja seba- 
gai tanda untuk mengetahui, bahwa 
apabila sampai atau mendekati ba- 
tas itu, maka kita harus berhati-hati 

dengan pemakaian devisen. Dalam 

pada 'itu dianggap, bahwa negara 
tidak tergantung pada ' tjadangan 

Negara Tidak Tergantung Pa- 

da Tjadangan Emas-nja 
Tetapi Pada Usaha2 Pembangunannja -- Persediaan Barang 
Bisa Mentjukupi Keperluan Penduduk Buat Kira2 4 Bu- 

Han -- Tahun Ini Pembajaran Jg Dilakukan” Pemerentah 
Keluar Negeri Berdjumlah Rp 1000 Djuta 

PADA UMUMNJA AHLI? keuangan berpendapat tentang goud - dekking, h 
goud-dekking pada Waktu ,ni sudah termasuk theorie jg tua jz sudah tidak dipakai lari. Umpa- 

: jg mata uangnja termasuk jg kuat di dunia, tidak memakai goud-dekkias. 

bahwa  fheorie 

masih mempertahankan standaard 

nannja. 

Usaha2 pembangunan jang sudah 
memberikan hasil2 ialah dilapangan 
pertanian (termasuk industri gula) 

dan industri2 ketjil. 
Menurut keterangan2 dan angka? 

jang dihimpun oleh ,,Antara”, divie- 
zen-pot Indonesia sudah berangsur- 
angsur digunakan sedjak tahun 1951. 
Dibawah ini sekedar ichtisar tentang 
tjadangan emas dan convertible va- 
luta (devisen) dari achir tahun 1951 
Sampai bulan April 1954. 

  

emas, tetapi pada usaha2 pembangu- 

Achir 195! berdjumlah 
Achir 1952 is 
Achir 1952. 

" Achir Djuli 1953 
(Pemerintah sekarang mulai 

Agustus '53) 
Achir Djuli 1953 berdjumlah 
April 1954 

Dalam pada itu persediaan barang 
sekarang tjukup. “Menurut perkiraan 
pihak Kementerian Perekonomian 
persediaan barang bisa mentjukupi 

keperluan penduduk buat kira2 4 
bulan, 

Selain itu harga beras pada achir 
tahun 1952 dam 'achir 1953 hampir 
tidak berubah. Tahun ini import be- 
ras sangat berkurang - (dari antara 
500.000 ton dan .600.000 ton  men- 
djadi. 150.000 ton — dan. djumlah ini- 
  

1951 

1952 
1953 

Nilai 

1951 
1952 
1953 

Nilai export ditahun 1951 mentja- 

adaan. jang lazim disebut ,,Korea- 
boom”. 

Angka2 export sekarang menun- 
djukkan kemadjuan dalam export 
gula, kopi rakjat dan kopi onderne- 
ming, minjak sawit dan bidji sawit, 
tapioca, tembakau rakjat dan -kaju. 

Struktur import sekarang sudah 
berubah djika dibandingkan dengan 
ditahun-tahun 1950, 1951 dan 1952. 

pai angka jang tinggi disebabkan ke- | 

mundur 2010 

djuta. 
mundur 690 dju- 
ta dalam tempo 7 

bulan. 

4900 djuta) 
2890 djuta) 
2890 djuta) 
2200 djuta) 

2200 djuta) 
1550 djuta) 

mundur 650 dju- 
ta dalam tempo9 

bulan. 
  

pun dimaksudkan guna persediaan 
sadja), sedang harga textiel agak 
stabil. Harga barang jang naik ialah 
barang2 mewah jang tidak diperlu- 
kan oleh rakjat banjak. 

Ditahun 1953 volume export naik, 
tetapi dalam pada itu harga barang? 
export Indonesia turun dipasar du- 
nia jang berakibat menurunkan pen- 
dapatan Indonesia disektor export. 
Hal ini ada diluar kekuasaan Indo- 
nesia, 

Djumlah volume export Indonesia 
dalam ribuan ton. 

8992 
9836 
12193 

ton. 

ton. 

ton. 

export. 

Rp. 14999 djuta. 
» 10387 djuta. 

9344 djuta. 
  

port semata-mata barang2 konsump- 
tif. Struktur “import sekarang ialah 
4590 barang2 konsumptif dan lebih 
dari 509 barang2 modal. 

Selandjutnja “dapat dikabarkan, 
' bahwa tahun ini pembajaran jang di- 
lakukan oleh Pemerintah keluar ne- 

| geri berdjumlah Rp. 1.000 djuta: da- 
iri Rp. 1.000 djuta ini termasuk Rp. 
1600 djuta untuk memenuhi commit- 
ments jang lama, . jaitu diantaranja 

    Surakarta, 22 Mei 1954: 
: Djam 06.03. Sumijati dll.: 06.15 
Ruangan gerak badan: 06.45 Didi 
Niln dan Ratna, 07.15: Lagu? Sun- 
da, 07.45 Irama gembira: 12.03 Ra- 
juan siang: 12.45 Klenengap seder- 

hana, 13.45 Klenengan sederhana 

(landjutan): 17.05 Rajuan Pemuda   coop disitu setjara gratis, tetapi jg. 
ditolak oleh buruh tersebut. Kedua- 
nja mendjadi marah dan pada hari 

jang ketiga sengadja datang kembali 
dengan kawan2nja sedjumlah diatas 
dan mengrojoknja. 
Dalam hal ini buruh itu mendapat 

luka2 parah dibagian muka. Demiki 
an dikabarkan oleh pihak Sarbufi. 
(Antara). s 

Selandjutnja dari kalangan jang 
bersangkutan wartawan kita men- 
dapat keterangan, bahwa fihak pim- 
pinan polisi sendiri sudah mengam- 
bil. tindakan tegas terhadap mereka, 
karena sikap jang demikian itu  te- 
rang2 dapat mentjemarkan nama 
baik korps kepolisian. Mungkin hu- 
kuman jang didjatuhkar kepada me- 
reka setjara intern akan lebih berat 
daripada hukuman jang diputuskan 
oleh pengadilan - berdasar hukum2 
undang2. : 
SANA EKA Nat 

HARGA EMAS. : 
Semarang, 
24 karat: dj - 

  

er aa 
Djakarta, 18 Mei: j 

4 karat: djual ...... Rp. 40.50 
22 karat: djual ...... Rp. 40.— 

Surabaja, 18 Mei: hi 
22 karat: nom. ...... p. 38.50 

Singapore, 18 Mei: 
Menurut tjatatan serta hitung- 
an: : bea 

Tg |. Str. $ 146.50 beli dan 
Str. $ 152.50 djual. 

Jaa ara   
2 4 25 

Masih 
jukup 

BASANIA ENAK   

18 Mei: NA 

: Dapat beli dimana? 
Perca mengandung 8 etamin diperban. 

ding betul jaitu vitamin A81. B2 Ba CD, 
WNicotinamid dan Pantothas. Calciun: 

1 

  

Pemudi, 17.55 Lagu2 Arab: 13.15 
Seni Karawitan: 19.15 Kontak dc- 

ngan Pendengar: 19.30 Lagu2 Tiong- 

hoa, 20.30 Bingkisan Penjiar: 21.76 
Malam manasuka: 22.15 Malam ma- 
nasuka. (landjutan): 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 22 Mei 1954: 
Djam 06.10 Warna warni pagi: 

06.35 Irama Hindustani: 07.iS Pe- 
njanji Negro, 07.30 Orkes Kron- 
tjong: 07.45 Langgam Malaya: 12.05 
Tjiptaan Irving Berlin: 12.45 Bebe- 
rapa Biduan Wanita Timur: 13.10 

Konsert siang: 13.40 Hidangan Me- 
kar Sari: 17.00 Musik Sore Hari: 
17.40 Musik malam Minggu: 18.05 

Hiburan sendja: 18.30 Tjatatan dua | 
pekan, 19.15 Bingkisan malam Ming! 
gu: 19.40 Krontjong Nonstop: 20.15 
Irama Special Trio: 20.30 Lambaian 
Pulau Maluku, 21.15 Santapan Ro- 
Chani, 21.25 Ketoprak Mataram: 
22.10 Ketoprak Mataram (landju- 
tan), 24.00 Tutup. 

  

SUMBANGAN UTK. KORBAN 
MERAPI. 

Pada tg 15 Mei j.l. di Semarang 
telah tiba dengan kereta api dari Dja 
karta Panitia Penolong Korban Mera 
pi jang kemudian menjerahkan ,ba- 
rang2 sumbangannja kepada Panitia 
Korban Merapi di Semarang. Ada- 
pun sumbangan itu berupa : | 
“13 Peti pakaian lama: 4 peti keba- 

ja dan pakian lama anak2: 1 peti ke 
baja baru: 2 peti djas hudjan a 150 
potong, 1 krandjang kebaja dan. pa 
'kaian anak2: 10 peti piring: S bal ba 
"tik barus 5 bal kain lorek. 
Bata 

      
  

Tentu !.. 

  

  
   

aon M 
BLACGK-ard BROWN 

SOLO 
PEMBUKAAN MALEMAN 

SRIWEDARI. 

  

| Rebo sore jl. djam 17.00. Male- 
' man Sriwedari 1954 telah dibuka 
dngan resmi. Upatjara peresm.an 
pembukaan tsb tih dihadliri oleh 
para pembesar milter maupun, si- 
pil serempat dan sementara undas 
ngan, lainnja. Sesudah penggunti- 

Fngan pita serta menjalakan Tugu 
Llin dbelakang pintu-gerbang 
Sriwedari, para tamu telah me- 
ngadakan ,rond-gang” melihat-li- 
hat sekitar Sr.wedari, untuk. ke- 
tnudian dipersilahkan masuk Ge- 
dung Wajang Orang Sriwedari, di- 
mana dsadiikan kesenian - :tari- 
menari istimewa. 

Dengan pembukaan itu, maka 
'4akiman Sriwedari 1954 telah di- 
b:ka untuk umum. Maleman tsb. 
akan berlangsung dar: tanggal.19 
Mei s/d S5 Djuni j.a.d. 

  Mma 

SEMARANG SINGKAT. 
— Baru2 ini dibentuk Panitia Za- 

kat Fitrah oleh Muhammadijah tjb. 
Semarang. Sebagai ketua I: Dr. Par- 
yono, wk. ketua 1 Dr. Amminodin, 
wk. ketua II Hadji Soebeno dengan 
dibantu 10 orang lagi. Maksudnja 
pembentukan tadi, ialah agar supaja 
pemeluk Agama Islam dapat mem- 

beri zakat fitrahnja jang dapat di- 
lakukan dengan hubungan langsung 
pada alamat: djl. Pendrikan Utara 

45, Semarang. Tea 

|. Tontonan Fancy Fair Kuo Yu 
Hui jang akan diadakan pada tgl. 12 
— 16 Djuni a.l. ialah sandiwara 
Tionghoa, pantjingan2 ' Gang Lok 
Dju, Silat, balangan bola dil. ma- 
tjam permainan jang menarik. 
— DD SOBSI Djateng pada tgl. 

23 Mei 1954 di Semarang hendak 
menjelenggarakan rapat kerdja sama 
buruh dan tani untuk membitjara- 
kan masalah jang timbul didaerah2 
jang bersangkut paut dengan peker- 
djaan2 SB maupun Organisasi Tani. 

  

  

FiLM FESIIVAL ASIA TA- 
HUN DEPAN DI 
SINGAPURA. 

Pengusaha2 film ' dari Singapura 
jang sedang berada di Tokio untuk 

' mengikuti Film Festival Asia Teng- 
gara jang pertama, pada hari Ming- 
gu mengumumkan bahwa Singapura 
akan: mendjadi tuan rumah untuk 
Film Festival tahun depan. Enam 

negara kini diwakili dalam festival 
di Tokio jang berlangsung sedjak 
tanggal 8 Mei. Sedjumlah 34 buah 
film telah diadjukan oleh para pro-' 

ducer dalam saingan "untuk menda- 
pat hadiah2. 

“Para pengusaha film dari Djepang, 
, Hongkong, Filipina, Malaya, Muang 
  

Ditahun-tahun - tersebut “jang diim- ada jang semendjak tahun 1951. 

.#. 5. 1 Ka EP AA TM LANSIA Es 3s Sat 
SE. —aA SES sesasiaa 23:53 8 

SE LILES SEA Yaa Usa Gian 

  

PURWOREDJO 
ena ant 

LATIHAN PEMIMPIN 
PANDU K. B. I. 

Mulai tgl. 16-5 sampai dengan 
' 19-5-1954 di Purworedjo diadakan 
latihap Pemimpin Pandu Putra dan 
Putri dari Kepanduan Bangsa Indo- 
nesia (K.B:L). 

Latihan tersebut diikuti oleh pe- 
mmpin2 dan tjalon2 “pemimpin 
K.B.I. dari Tjabang2 Wonosobo, Te 
manggung, Magelang, Tjilatjap, Pur- 
wokerto, Bandjarnegara dan Karang 
anjar. 

Latihan tersebut diselenggarakan 
atas inisiatip K.B.I. tjabang Purwore 
dio, sedang pelatih2-nja didatangkan 
dari Kwartier Besar K.B.I. di Jogja 
karta. 1 : 

PEKALONGAN 
DJEMAAH HADJI JG PERTA- 

MA BERANGKAT. 
Rombongan djemaah hadji jg. per 

tama dari Kabupate, Pekalongan te 
lah berangkat ke Semarang, untuk 
meneruskan perdjalanannja bersama? 
dengan rombongan dari lain2 daerah 
ke Tanah Sufji dengan kapal ..Pulau- 
Lzut” pada tgl. 14-5-54 jl. Mereka 
ini berdjumlah 26 orang, jaitu dari 
Buwaran 14, Wonopringgo 7, Bo- 
djong 2, Kesesi 1 - dan Kadjen 2 
orang. 
Pimpinan dalam perdjalanan ini 

atas tundjukan Kementerian Agama 
berada ditangan Sdr. Adnan Marta- 
Ken dari Madjelis Pimpinan Ha- 
dji. 

BADAN MUSJAWARAT 
KEBUDAJAAN., 

Atas usaha Pemerintah Daerah Ko 
ta Besar Pekalongan pada tgl. 12-5 
jl di Bale Kota telah diadakan rapat 
dengan para pengurus kebudajaan-ke 
senian sewilajah kota Pekalongan dan 
ditekan beberapa Kepala Dja 
watan, Perwakilan Djawatan Kebu- 
dajaan di Djokjakarta. Rapat tersebut 
berhasil membentuk Badan Musawa 
rat Kebudajaan Kota Besar Pekalo 
ngan, Susunanja sbb: 

Secretaris Sdr. Bakri-Wahab, Bag. 
Seai Daerah. Sdr. Suwarno: Bag. Se 
ni Lukis Sdr. Umar-Jahja: Bag. Seni 
Suara Sdr. Ali-Hasim: Bag. Seni San 
diwara Sdr. Masnukusumo: Bag. Se 
ni Pentjak-Tari Sdr. Suwarno dan 
B:g. Seni Sastera Sdr. Soetedjo. 

Perlu diterangkan, bahwa badan 
tersebut, bertugas membimbing supa 
ja kebudajaan-kesenian jang sudah 
dimiliki rakjat dapat di perkembang- 
kan serta dapatnja menjiptakan usa- 
ha2 baru sesuwai dengan dasar hi- 
dup kebudajaar rakjat pada umum- 
nja. Guna keperluan usaha? itu, di 
dapat bantuan tiap tahun Rp. 12.000. 
dari Djawatan Kebudajaan. Selandjut 
nja diberitakan, bhw. sehabis Leba- 
ren nanti, Badan Musawarat ini akan 
mengadakan tjeramah sekitar Peda- 
langan. 

  

      

Ditjari 
Mesin tulis ,,YHERMES BABY”,   | Thai dan India jang ikut dalam fes- 

tival itu kini sedang mengadakan 
pembitjaraan2 untuk mentjari djalan 
guna memadjukan industri film dis 
Asia. | 

Keterangan tentang keadaan dan 
herga tetap kepada bg. Adverten- 
Si harian ini. 
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     Harganja lalu !Tinggi 
Terbargn Oleh 1 ak 

— Oleh: 

   

    

  

      

    

  

   

  

   

    

   
    
   

  

   

   
   

    

   

          

   
   

  

     

   

      
   

  

     

   
      

      

       

  

    

  

   

    

   

  

   

            

        

    
     

     

  

      

  

    
     

    
      

    

  

    

       
   

        

  

   
   

  

Beberapa mode batik ipek miss Fely Nara. Gambar kiri miss 
Fely Samedio dengan ,,pakaian kebur”, lengkap dengan selendang 
batik dan topi sombrero buatan Pilipina. Kanan seorang Megan 

pembantu “miss Fely berpakaian pagi djuga dari batik. 

WAKTU Saya peRaDA DPI MANILA, benar2 saja merasa 
menjesal, duki mengindahkan pesan sdr. Wi k 
atach6 kita di Manila waktu datang di Semarang, Ta Salkatinta 
kalau saja pergi ke Pilipina membawa djuga beberapa potong kain 
batik. Saja merasa meniesal, sebab andaikata saja membawa batik, 

“pasti saja bisa mendapat tambahan sangu jang lumajan di Manila. 
Ternjata bahwa kain batik sangat disukai oleh wanita2 Manila, ter- 
utama oleh ahli2 mode jang melajani kalangan elite, kalangan har- 
tawan disana. Ini terbukti berkali-kali, bila saja sedang “shopping” 
keluar masuk toko2 wanita, untuk melihat-lihat dan mentjari2 
barang2 ,,aneh dan istimewa” buat sekedar oleh2 jang dirumah 
nantinja. Selalu saja ditanja oleh pemilik2 toko itu, ane, saja 
membawa kain batik Kalau ada, mereka sanggup r 

Banjak Hjia teman2 dari In- ! 
Gonesia, peserta2 team ' ,Asian' ss 

jg beruntung mendapat 
tambahan uang saku sela 
Dilipina, karena membawa 
rapa potong kain batik. Kain Tapa 
atau batikan bagi pembeli2 

  

- 
- 
TPS 

Manila tak ada perbedaannja. J' para ahli tentang kehidupan diza- 
mereka tjari terutama Hall "3 Jaman nirleka di Malaya. Kuburan? 
color” Jang 'bertjorak warna2 jg (3 Itadi diketemukan - dalam sebuah 
menjolok. Batik2 motief Pekalo- s 
ngan, Djiamprang atau  Djawa | 
Baru, sangat mereka kagumi. 
Sebuah kain djlamprang tjap2-an, r 

“kalau kita mendjual bisa laku: de-Y 5 
ngan mudah seharga 20 sampai 
30 peso. Tapi oleh toko2 itu 
sendiri biasanja didjual lagi sa 
pai seharga 40 peso atau lebih: 
Pada hal dengan uang 20 
itu kita sudah dapat me 
han kain palmbeach gun: 
stel djbs dan pantalon sert 
djanja sekalian. ea 

Kesukaan wanita2” Pilipina 
kain batik guna dipotong 
gaun malam atau siang, 
pula oleh miss Fely 
orang ,,mode koningii 
maan di Manila, waktu 
djungi atelier-nja 1 

lar, Manila. Miss Fely Sa 
lah seorang wanita 
rang lebih 30 tahun. 
geriknja dan tj 
tangkas lantjar, m 
dia seorang wanita 

kerdja dan tangkas. ber 
lam bahasa Djawa-nja 
“vtjieketan”.. Dialah jg 
tjarkan mode badju 
tama kali ia tertari 
batik untuk didjadikan" 
an ini, ialah waktu i 
ngi Djakarta 
Waktu kembali 
bawa dua pota 
Pekalongan. Mc 
nja untuk souvet 
ngan sadja. Tapi 
sebagai . seorang 
memberinja inspira 

tong batik tadi 
ning dress”. S 
kepada beberapa ort 
semuanja- memudi e 

Miss Fely Samodio dengan rok- 
1 batiknja bersama wartawan kita 
sdr, Wahjudi, dipotret didepan 
Te Aja, di 71 M..H del Pilar, 

5 Manila. 

  

  

. 

uat gambar berwarna 2 matjam 
'batik sebagai gambar sam- . s 

|. »Batik is nice”, 
njaan saja, bagaima- 

atnja mengenai bahar 
ly Samodio  men- 
kekaguman: »Bati': z 

rutama tjorak2 jang 
olor” Pekalongan. D 

in kemudian pada saja 
«'»Pelangi Pajung” 
iD Djahri Pekalongan. 

yak dan Jain-laia 
ng  bertjorak   

naa aa tika tjok don nia, i at tjotjok untuk pa- 
malam  (evening dress). 

au sebagai kelengka- 
4 makai djuga menge 

r endang ,,bellot” (batja: 
jang sangat halus sulaman- 

| sungguh merupakan kombi- 
jang indah. 

| Terlalu mahal bagi rakjat. | 
' Sajang, bahwa batik dress ini 

Pan nna Tai 
(mode-show) p a 
batik. 

guio. Baguio ini : 
ngan elite dan 2 

han2 utk. k masih terlalu mahal bagi rakjat | 

ai didapat den isa. Tioba dipikir. Harga bahan 

nja dari Ga n K sada iga 30 menga 40 
en s0. Belum lagi ongkos meng- 

na Haa ingnja. Pada hal harga bahan 
lon-silk jang paling halus, jang 

|di djl. Nusantara Djakarta satu 
meter sampai 120 rupiah, di Ma- 

Inila tjuma S atau 6 peso  sadja. 
Selain untuk pakaian wanita, pun 
telah ditjoba membuat hemd2 

1 batik dng kombinasi2-nja model 
Amerika jang sangat — menjolok 
mata itu. Demikian keterangan 
miss Fely Samodio. Seorang ,,ratu 

#mode” jang kenamaan di Manila, 

an di 
kalangan soc 
lahnja. Jg besar2ai 
kan di Baguio 3 
itu. Seluruhnja diperto 
matjam pakaian dari 
ma untuk pakaian 
dan pakaian mal: 

Penjelengg 
pagi. 1g mula2 melantjarkan . mode 

ini Gaga menda aa hatik bagi bangsanja. Ia sudah 
orang ,ratu mode” lain (3 kali mengundjungi Djakarta. 
di Manila, ialah 
neguin2nja dari s 
loon di Session Road, A 
Shop dan lain2 TunP m 
dari Baguio. 5 

Malah katanja dalam bulan Dju'i 
nanti, dia berniat pergi ke Indo- 

Inesia lagi. Kalau mungkin akaa 
'Iterus ke Pekalongan dan Solo 

“ fan guna melihat2 tembat2 pembati- 

  

      Mode-show ini sang sa kan, Barangkali nanti lalu dapa" | 
perhatian pers Manila, sa (diadakan tukar pikiran tentang 
beri komentar berkolom2 pandjang- Fmotief2 baru batik jang lebi 

       nja. Bahkan madjallah ,,Sundy T nitjotjoki uppuk bahan Peka 
mes Magazine” tgl. 26 April. 1953 a" : : Bas 

-J Png 1 
1m — Hanja Sajang 

Tidak |: 
t Djelata Pilipina 

zaman 5.000 tahun sebelum Ma- 
sehi. 

n 
mungkin 

guha dilereng bukit padas jang tju- 

4 

    

  

| Pakt Non. 
Agressi 

Antara 

dia-Birma Dan 
“ Bukannja Hal Jang 

Mustahil 
PIHAK KEMENTERIAN 

  

ngenai Nana 
kalangan pem 12 

  

Tapi Tea d an, diakui 
|oleh kalangan itu, Naa idee' 
untuk membentuk pakt no 
apresi itu harus dipeladjari ol pemerintah, sebagai salah satu 
ssfm untuk n 2 
perdana dan keamanan dunia, 
disamping lain2 sistim, Inja, 
pakt2 (perdjan 'an2) ae 
perszhabatan, keamanan dan lain 
la nnja. 
Disamping itu Jadi djuga 

perlunja dipikirkan 3 aa 
pet ditjapai persetudjuan antara | dapa 

  

  

| sesuatu perdjandjian persahaba 
| tan, maka pakt2 apa areai tidak 
perlu. 

Semua itu tidak mengurangi 
perlunja dipkirkan “national de- 
fence” dengan  menjempurnakan 
organisasi Angkatan Perang kita 

| jang masih muda ini. 

Pakt non-agressi Indone- 
sia—Burma, India, RRT 
tidak mustahil. 

Suatu sumber jang kompeten di 
Rangoon menjatakan pada' hari Se- 
lasa, bahwa pembentukan suatu per- 
sekutuan non-agressi antara Birma, 
Indonesia, India dap Republik 
Rakjat Tiongkok adalah suatu hal 
jang tidak mustahil. Sumber tersebut 
dalam pada itu menambahkan, bah- 
wa sampai saat ini belum ada ,,mo- 
ve” sematjam, itu. Komentar terse- 

but rupanja diberikan berkenaan de- 
ngan tzersiarnja berita2, bahwa ahli2 
politik luar negeri Indonesia kini se- 
dang - membitjarakan kemungkinan 
St pakt sematjam itu. (An- 
tara). 

Benda 5.000 Th. 
Sebelum Masehi 
Diketemukan Di Kelan: 
tan: Penduduk Malaya 
Berasal Dari In-China 
SEBUAH EXPEDISI archeo- 

logi kerimba Kelantan (Malaya 
Utara) jang dipimpin oleh cura- 
tor musea Malaya G. de C. Sie- 
veking, dan direktur museum 
Raffles” Singapura M. S. W. 
Tweedie, achir2 ini telah menemu 
kan tempat2 pemakaman, barang2 
gerabah, alat2 dan sendjata2 di- 
rimba daerah tadi, berasal dari 

  

Seorang anggota God 'tadi me- 
erangkan bahwa penemuan? tadi 

akan merobah dugaan? 

am. Didalam guha tadi diketemu- 
an pula bekas2 dari bangsa Tiong- 
oa jang tinggal di Malaya dalam 
bad ke-14. Dibawah lapisan tanah 
adi terdapat tempat pemakaman 
dari zaman neolitikum, mengandung 
23 kuburan. Sisa2 neolitikum ini 
berasal dari 200 atau 300 tahun se- 
belum Masehi. Tulang2 manusia jg. 
diketemukan dalam kuburan? neoli- 

»
 

-—
 

“Indonesia- -In-j 
RRT 

K5 

Negeri atas Lae rat Te me- 

per- |'alu pernah diramalkan 
t. djika 

diakui. Ai pEoh dan Indo Tjina, maka -    

  

tjita2| 

negara2 pun untuk mengadakan k 

“5. 

  

3 LUIS TARUC PEMIMPIN 
telah menjerah. Diduga dia seka 
Presiden Philipina Ramon Mag 
bukan disebabkan karena oran 

  

a | duri bagi negara Philipina, Pei wenghatagi" pina me 
persoalan2 ig maha 

ali ini akan merupa 
ga sekali akan mendjadi 

' Sebab pada beberapa tahun jg. 
orang, 

menang di, 

  

komunisme 

di Philipina akan mendapat gili- 
Iran. Tetapi anehnja, djustru se- 

h (karang ini situasi Indo Tjina bagi . 
komunisme - . merupakan angin 
baik. malahan Luis Tarue me- 
njerah. 

Luis Taruc, dalah anak petani 
biasa. Ia haus benar akan . pela- 
djaran. Tetapi sedjak  ketjilnja 
|senantiasa terhalang oleh kemis- 
kinan. . Dengan susah pajah, achir 
Bia aus Peta 2 tahun lamanja 

i kuliah pada 1 
| : ia 

'kembali kedesa ja. Dia - melihat 
keadaan jang dianggapnja berten- 
tangan dengan keadilan. 

Terutama sekali persoalan agra- 
ria, olehnja dianggap sebagai suatu 
penindasan “dari satu fihak terha- 
dap fihak jg lain. Dalam saat2 ini 
Luis Taruc bertemu dengan Pedro 
Abad Santos, pemimpin buruh ig 
terkemuka. Santos memberikan ke- 
sempatan untuk “ beladjar sendiri 
mendjadi organisator dan "pemim- 
pin buruh jg ulung. 

Perlu djuga ditjatat, dalam buku 

        

        

   

— Oleh: Agus Sujudi - — 

TERTINGGI Hukbalahap m 
rang ini sudah berada di Ma 
saysay. .Djika berita jang der 
haus akan berita sensasi. N 
rintah jang bertjorak apapun j 
sulit djika sudah sampai Pa 
kan peristiwa ja tida 
perhatian Ta 

     

    
   

1 

nurut »Philippine 
4 untuk menjerah langsung kepada 

sia aan. 2 

€ 

News Service” 

Na pan Wa menarik perhatian, 
ukbalahap merupakan 

Iga," -di Ba pa senantiasa 
| Hukbalahap. Penjerahan 
pat dibitjarakan di Philipina. 

“ketika Luis Taruc suka ,mendja- 
pakaian “kawan2- -nja jang 

Turunkanlah saja ke kebutu- 

balahap. Pada saat mana malahan | r 
vis Taruc sampai berada di toba k. 

Morila lagi dan kembali mendu- | 
korsinja pada Konggres, 

an tetapi, djustra dng b 
Hak perundingan dan  tuntu tan? 

tidak dipenuhi, pada suatu | 
Saat Luis Taruc meninggalkan 
korsinja dan kembali memimpi 
pasukan Hukbalahap di hutan 

Kemudian dalam bulan 
ber.1950 pemerintah  Philipin 
mengadakan serangan besar 2-an| 
terhadap Huk, Pada saat itu, se- 
laku Menteri Pertahanan Philipi- |sar 
na, adalah Ramon Magsaysay. 
Atjapkali kelihatan ' Magsaysay 
turut"dengan pasukan2-nja digaris 
depan. 

Demikian, pemberontakan Huk 
tidak kelihatan padam. Ia ' terus | 
menerus mengadakan serangan2. 
Sehingga bagaimana djuga kedu: | | 

san dukan- pemerintah Philipina 
ngat" terdjepit. 

Luis Taruc didjuluki 
»Alipato”. 

: 4 

takan, bahwa Suatu gerilja menem 
puh kehidupan 'jg senantiasa 'ada 
risikonja. Dalam hal ini saja 'demi- 
kian Taruc tidak berbeda dengan 

  

Luis Taruc aa bukunja menga ) 

ig ditulisnja sendiri Luis Taruc an- , lain2nja. Saja mempunjai djalan kef 

rah Huk sudah merupakan biogra- pai hal jg seketjil2nja. Sungguh, sa 
tara lain mengatakan, bahwa sedja- luar 'jg sempit dan pengalaman sam 

Pan ekonomi jang pokok, dan 
'saja adalah seorang pendjahit. 
Kegemaran saja pak paling tidak 
bisa dilupakan ial memasak, 
mengepan roti dll. pada hari 
lang tahunnja kawan2. Mendja- 
i komandan dapur adalah' sama 

'menariknja dengan mendjadi ko- 
| mandan pertempuran. 

' Demikianlah Luis Taruc, Pe- 
| ngaruhnja dalam Hukbalahap be- 

sekali, sehingga dengan penje 
N emaja itu akan bisa didjadikan 
'akuran makin tiepatnja kembali- 
nja keamanan di Philipina. Per- 
'tempuran2 di Philipina Tebih ba- 

k tergantung dari Taruc. Apa 
Kena sebab utama dalam 

rasanja “akan “dapat di 
g - ari berita2 jang akan me- 

sul dari istana Malacanan dim. 
sehari #uas ini. 

      

   
     

            

bag
 

3 
"3
 

pat — Wartawan Aguino men 
dapat 100.000 pesos. 

Terhadap dirinja Luis Taruc per- 

Ndao) Al he “Tulus khteha bin sak Lari Dat Melontjat! 
Kn Pandai Memasak Roti. Hanja Mengutamakan Soal2 

Agraria Dlm Per djon Haag Ola 

  

POTONG” DAN 
Bikinan Djerman. 

Tak perlu dipudji, banjak sudah terdjual antero Indonesia. 

HARGA “Rp. 3997.— 
UNTUK DJAWA - TENGAH 

MESIN DJUMLAH, KALI 5 

BODIONG 32 
Toko Buku MALTA SI NG. 

UNDIAN UANG BESAR 
Jajasan Dana Bantuan 

“Bulan DJUNI 1954 

Sebesar Rp. 4.000.000.— 
Ea terbagi atas 400.000 surat undian A Rp. 10.— jang bernomor 

10.001 sampai dengan 410.000 dan selembar surat undian terba 

gi lagi atas surat” undian seperempat 4 Rp. 2.50 

    
  

  

ra Djepang, Hukbalahap merupa 
kan lawan Dje 

fienja. Dengan kalimat .itu, dia me- 
mumpahkan segala perhatiannja ke- ' 

ada sedjak bulan Desemper 1941. | 
Tetapi resminja dimulai pada 29 
Maret 1942, dikala Bataan masih ' 

I dengan. gagahnja melawan Dje- 
pang. Nama Hukbalahap, masihs 
sering disingkat lagi mendjadi 
Huk. Sedangkan namanja jang 
lengkap adalah: Hukbong Bayan 
Laban sa Hapon. Jakni. nama 
dalam bahasa. Tagalog, jang arti- 
nja: Tentara rakjat melawan He : 
pang. Djadi njata, bahwa Hukba- ' 
chap berdiri untuk menghadapi 
Dana: Gerakan “itu. adalah 
koalisi dari golongan2 kiri pada 
sebelum perang, diantaranja ter- 
masuk United Front of Socialists, 
Komunis dan Civil Liberties 
Union. 

Diantara pemimpin2 jang ter- 
kemuka adalah Pedro Abad San- 
tos, pemimpin Sosialis Party se- 
belum perang. Dr. Vicente Lava, 
seorang sardjana, ' Luis Taruc 
seorang pemimpin buruh 

Pada waktu menghadapi tenta- 

pang jang tidak 
ringan. Serangan2 gerilja dilaku 
kan dng giatnja, sehingga tidak 
sedikit korban Djepang jg djatuh 
karenanja. 

Sambutan jang tidak 
menjenangkan. 

Dalam ,,Suara Merdeka” sudah 
pernah saja tulis sedikit banjak 
soal2 Philipina. Apa jang pernah 
saja tulis, tidak akan saja ulangi. 
Sekarang ini djustru dengan me- 
njerahnja Luis .Yaruc, akan saja 
tjoba menguraikan sesuatu dise- 
kitar Huk dan Taruc. Begitulah. 
dalam bulan Februari 1945. di   tikum tadi memakai gelang pada 

pergelangan lengan dan kaki mere- | 
ka. | 

Didekatnja diketemukan sedjumlah | 

besar perabot2 rumah tangga, be-' 
Hung, pahat dari batu jang digosok 
litjin. 

Expedisi tadi telah menemukan 
pula bekas2 manusia jang hidup di, 
Malaya dizaman2 jang djauh lebih 
dahulu, jaitu bangsa jang oleh ahli2 
purbakala disebut bangsa ,.Hoabinh” 
dan menurut dugaan berasal. dari 
Indotjina. Jang diketemukan ada 14 
tempat penguburan orang -,,Hoa- 
binh,” beserta beberapa ribu buah 
alat2 dari batu, dari zaman kira2 
5C00 atau 5000 tahun sebelum Ma- 
sehi. Diterangkan bahwa bangsa 

Hoabinh itu pentjahariannja berburu 
dan menangkap ikan. 

Suatu hal jang menarik "perhatian, 
kata djurubitjara expedisi tadi, ralah 
bahwa rangka2 manusia zaman Neo- 
litikum tadi diketemukan berbaring 
lurus, sedangkan rangka2 manusia 
Hoabinh diketemukan berbaring de- 
ngan tubuh bertekuk. Sebelumnja, 
baru sekali diketemukan bekas2 
Hoabinh di Malaya. (Antara). 

  

1200 Buruh Djawatan Pekerdjaan 
Umum di Djakarta dan Tangerang 
hari. Sabtu mulai mengadakan axsi 
mogok duduk dari djam 08.00 sam 
pai 10.00. Aksi tersebut: berhubung 
dengan tidak dipenuhi tuntutan bu- 
ruh untuk membajarkan - voorseho' 
Lebaran berdasarkan peraturan Pe- 
merintah No. 27/1954. 

Stembus-Accoord' |» 
Ketjuali Dgn Masjumi 

Dan Psi 
DALAM SEBUAH keterangan- 

nja jang disampaikan kepada pers, 
Sekretaris Djenderal CC PKi 
menjatakan kesediaan PKI un- 
tuk mengadakan ,,stembusaccoord” 
atau persetudjuan tidak saling me- 
nierang didalam kampanje pemi- 
Ihan umum dengan semua par- 
ta 2. ketjuali partai2 lawan politik- 
nja ,Masjumi-PSI). Tentang keten 
tuan2 mengenai »Sstembusaccoord” 
tersebu, d'sarankan ja diran- 
dingkan dan diputuskan antara 
partai2 jang bersangkutan. 

Sebagai dasar adan'a ,,stembusac 
Coord” tsb. - dikemukakan, ' bahwa 
objektif rakjat Indonesia berhasrat 
mempunjai pemerintah 'rakjat, jang 
demokratis (dari rakjat, oleh rakjat 
dan untuk rakjat) sebagai tjita2 jang 
sedjak. dulu didengung2kan pemim 
pin2 Indonesia, jang untuk pelaksa 
naannja membutuhkan dukungan da 

Iri golongan2 dan partai2 demokra 
tis. Demikian pokok keterangan Se 

  PKI Sedia Adakan | 

kala Philipina dibebaskan dari 
pendudukan Di'epang, orang” Huk 
tidak diadjak serta dalam peme- 
rintahan. Malahan banjak dian- 
tara mereka jang dilutjuti sendja 
tanja. Pemimpin2 Huk sendiri 
banjak jang ditangkap. — Antara 
lain Luis Taruc sendiri djuga di 
tangkap. Sekalipun . demikian, 
baru sedikit sekali djumlah sen- 
djata jang bisa dirampas. 

Begitulah, pemberontakan terus 
langsung. 

Pada permulaan tahun 1950, 
presiden Ouirino mentjoba meng- 
adakan Bea dengan Ppk- 

: 

Media. 
De Castries: 

Komando Tertinggi Pe- 
rantjis Di Indo-China Se- 
olah-Olah Menjuruh.Pa- 
sukan2 Pajung Terdjun 

— Ke Maut 
Radio Republik Demokrasi 

Vietnam mengabarkan dalam sia- 
rannja pada hari Selasa bahwa be- 
kas komandan pasukan2 Peran- 
tis di Dien Bien ab ar 
djendral de Cast a- 
pa orang .3 an jang kini 
ditawan oleh “pasukan2 Tentera 

| Rakjat. Vietnam,, telah mengritik 
keputusan Pe is untuk — me- 
urunkan balabantuan dibenteng 
pertahanan tersebut pada hari2 
terachir dari pertempuran2 mem- 
perebutkan benteng itu. 
PEgenara siaran tsb., djenderal 
Castries menjatakan dalam suatu 
statementnja, bahwa penurunan ba 
labantuan di Dien Bien Phu jang 
dilakukan tanpa lebih dulu menga 
dakan kontak dengan pasukan2 Pe 

| rantjis jang ada di Laos dan didae 
rah-daerah hutan dan pegunungan 
disekitarnja “adalah sama sadja dgn. 
menurunkan orang2 itu ditempat 

dimana mereka hanja datang untuk 
menunggu maut, 
Menurut siaran radio tsb., djende 

ral de Castries djuga mengatakan, 
bahwa komando tertinggi Perantjis 
telah menginstruksikan kepadan'a su 
paja mendobrak suatu djalan keluar 
dari Dien Bien Phu kearah Laos 
dengan meninggalkan beberapa ri 
bu orang serdadu Uni Perantjis jang 
luka2. 
Komando pasukan? Perantjis di 

“Dien Bien Phu kemudian menanja 
kan pendapat opsir2nja dan semua 
nja bersepakat, bahwa mereka mem 
punjai kemungkiann lebih besar un 
tuk hidup apabila mereka tetap ting 
gi di Dien Bien Phu, demikian de 
Castries menurut siaran itu: 

penuaan gan aku Le0wana 

pada gerakannja jg- bernama Huk- | menjelamatkan 
| balahap. suatu waktu dikedjar2 oleh ne 

Hukbong Bayan Laban Sekalipun menderita kekurangan 
sa NASA, ya dalam hidup kita — demikian Ta- 

Hukbalahap sebenarnja sudah | uc selandjutnja — disana banjak 

|ja atjapkali lari, atau memandjat | 
pohon, berenang  dsb.-nja untuk 

diri djika pada se- 

jg menjebabkan saja merasa baha 
gia. Kegembiraan saja sendiri ber- 
sumber pada banjak hal. Isteri saja 
selalu ikut -dengan saja selama ma- 
sa peperangan: kembali kepadanja 
setiap waktu sesudah mengadakan 
perdjalanan. 

Djustru dengan sikap saja begitu 
lintjah lari, maka kawan2 'saja' per 
nah memberi djulukan kepada 'saja 

dengan nama ,,Lu Lu” (bahasa' Ta- 
galog jg artinja seorang pelari, pen.). 
Kemudian djulukap itu diganti lagi 
mendjadi ,,Alipato” (bahasa ga- 

log, artinja ,.pertjikan api”, pen.). 
Djika saja sedang bergerak, men- 
daki gunung dengan melontjat2, ini 
sama gembiranja dengan keadaan 
saja ketika masih kanak2 di Bula- 
can, jakni dikala saja mendaki ' 2 
nung diwaktu libur. 

Sesudah isteri saja, adalah adik 
saja — Peregrino — jg sering meng 
gembirakan hati saja  dihutan2. 
Adik saja adalah 5 tahun lebih mu- 
da dari saja. Saja masih ingat, di- 
kala 'saja .membitjarakan soal2 'poli- 
tik,” dia sering ternganga mulutnja 
mendengarkan tjeritaku. 

Pintar masak. 
Dalam tjatatan kehidupan Luis 

  

"nah diumumkan anna dia ,,Mu- 
suh Umum no. Sehingga peme Djumlah hadiah besarnja Rp.2.000.000,— jaitu 
rintah andjandjikan hadiah kepa- 1 hadiah dari Rp. 150.000-— Rp. 150.000.— 
da siapa sadja jg dapat menemukan 1 5 "" 3 1100.000.—. 4, 100-000. — 
Luis Taruc — baik hidup “atau ma- 1 33 $ 5 O00-— 3 75.000.— 
'ti — asal lantas bisa sampai di ta- 2 5 . Pe IMAN 100.000.— 

ngan pemerintah, dengan uang seba 4 : 15 "7251000: 4,“ TOOL000-— 
injak 100.000 pesos  (50:000 dollar en PE NA LO 000, ah. 25000005 
'Amerika). Sekarang hadiah itu akan 30 » 5 50003 250.000.— 
diterimakan kepada wartawan ,,Ma Naa 2 3 1.000.— 100.000.— 
nila Times”, Aguino, siapa dalam 380. Tana 200 “5 375000. 
bulan Pebruari 1954 telah dapat 2000. Maa 25) 1 300.000 
mengadakan pertemuan dan Taruc - REA . A3 . 
|menjatakan kesetiaannja kepada Pe 3 2 
aierintah Magsaysay. 2934 hadiah Rp. 2.000.000.     
  

Menurut Aguino, Luis Taruc be- 
lakangan ini dalam organisasi Huk 
selalu menjarankan agar selalu me- 
ngambil sikap moderat. Dan Aguino 

MULAI PENDJUALAN PADA TG.: 1 DJUNI 1954. 

dengan pembajaran tunai pada tjabang2 bil
a, 

djuga mendapat keterangan dari : 4 1 
Taruc, bahwa antara Taruc dgn. Bank Rakjat Indonesia 
Lava (kedua?2nja pemimpin Huk) : Bandung, Tjirebon, Tegal, Semarang, Jogjakarta, Surakar- 8 4) 2 
terdjadi perselisihan. 
Achirnja dapat ditambahkan, Luis 

Taruc dilahirkan dalam tahun 1912 
di propinsi Pampanga. 

- Kediri, Surabaja, Malang, Djember, "Tandjungkarang, Pa- 
lembang, Padang, Sibolga, Medan, Pontianak, . Bandjarmasin, 
Makassar,” Menado, Den Passar dan untuk Djakarta di Djl. Ta 
nah Abang III No. 4. 
dengan memesan liwat poswescl kepada tjabang2 Bank Rakjat 
Indonesia tersebut diatas dengan tjatatan, bahwa poswesel un- 
tuk Djakarta harus dialamatkan kepada BANK RAKJAT 
INDONESIA Djl. Kunir No. 5 Tromol Pos no. 704 Dak. Dja- 
karta-Kota. (Tidak kepada tjabang BRI di Djl. Tanah 
Abang IH No. 4 Djakarta Gambir). 
Seorang atau sealamat. maximum 10 lembar. 
Tiap lembar" atau seperbagian harus ditambah Rp. 1,— untuk 
ongkos kirim dan bea administrasi. 
Djika djumlah surat undian jang disediakan untuk drktrintkan 
telah habis terbagi semua, maka poswesel jang diterima sesu- 
dah itu dapat ditahan untuk undian uang jang berikutnja, te- 
tapi demikian ini dilakukan menurut peramban Bank 
Rakjat Indonesia. 

28, Penarikan di Djakarta pada tg. 

tr
» 

INSIDEN PERBATASAN AN- 
TARA TURKI DAN BULGA- 

Tiga orang serdadu pendjaga 
perbatasan Bulgaria dan seorang 
penduduk sipil Bulgaria pada ha- 
ri Sabtu telah tewas dalam insiden 
jang terdjadi antara Bulgaria dan 
Turki. Demikian dikabarkan oleh 
pihak Turki pada hari Minegu. 

Dikatakan bahwa seorang pen- 
duduk preman Bulgaria telah me- 
lintasi perbatasan “Turki untuk 
minta perlindungan politik, teta- 
pi ia ditembak mati oleh serdadu2   Tag Denga, adalah pada satu 29 dan 30 Dj UNI 1954 pendjaga Bulgaria. 

  

djam 19.00 sampai 24.00 antara 
untuk mengangkap B. M. Diah 
menggantikan anggauta 
mengundurkan diri. Selandjutnja 
selesai telah dikeluarkan pengen 
wan Menteri 
tanggal 18 Mei 1954. Dalam) si 
lain memutuskan untuk mengiri 
rensi Organisasi Perburuhan Inter 
Organization, LL.O.), jang akan 
gal 2 sampai tanggal 24 Djuni 1 

Dalam delegasi tersebut akan 
duduk sebagai anggota Mr. Sam- 
jono, Kepala Bagian, Perundang- 
undangan dan Tatahukum dari 
Kementerian Perburuhan, sebagai 
wakil buruh Sdr. Bariun Siregar 
dan sebagai wakil pengusaha Sdr. 
Kusmuljono. 

Setelah mendengar laporan ten 
tang. pekerdjaan. Panitia Negara 
Urusan Pembagian Tanah di Su- 
matera Timur maka Dewan Men 
teri memutuskan untuk memper- 
pandjang waktu Dena panitia 
tersebut dengan tiga bulan. - 

Selandjutnja 
menerima baik Rantjangan Un- 
(dang-Undang untuk -menasionali- 
sasi N,. V. Bataviasche Verkeers 
Massa up (BVM), jang. Jaa 
nja kemudian akan dani 
Perusahaan Pengamatan Diab 
ta (PPD): berhubung DPR seka- 
rang sedang berreces dan soalnja 
erlu diselesaikan dgn segera ma- 
a peraturan tersebut diatas akan 

dikeluarkan sebagai 'Undang2 
Darurat. 
“Berhubung Sdr. Ki Hadjar. Dewan 
toro mengundurkan diri sebagai ang 
gauta DPR-RI, maka kabinet memu- 
tuskan' untuk" mengganti beliau de- 
ngan Sdr. Burhanuddin Mohammad 
Diah. Selain daripada itu kabinet 
mengangkat Sdr. Abdul Kahir seba- 
gai Patih  diperbantukan “kepada ' 
Menteri Dalam Negeri diserahi tugas” 

e | pemangku djabatan Kepala Daerah 
Bima. 

Achirnja kabinet menjetudjui peng 

  
mandan Muda Polisi Negara pada 
Kantor Polisi Kabupaten Bandjarne- 
gara, Sdr. Sahadi 'alias Hadisutrisno, 
almarhum Wedana Kepala Pemerin- 
tah Negeri Pulau? Makassar, Sdr. 
Budiman dan almarhum Assisten 
Wedana Klas I pemangku djabatan 
Wedana Tjibatu, Kabupaten Garut, 
Sdr. P. Sastraatmadja, masing2 dz- 
ngan satu tingkat, berdasarkan per 
timbangan bahwa pegawai2 tersebut 
gugur dalam menunaikan - tugasnja 
karena perbuatan geromsolan ber- 
sendjata. 
Demikian pengumuman : Dewan 

Menteri. (Antara). 

  

RADJA HAILE SELLASIE KE 
AMERIKA. 

Radja Haile Sellasie dari Ethiopia 
pada tanggal 26 Mei jang akan di 
tang ditunggu kedatangannja di Wa- 
shington sebagai tamu dari presiden 
Eisenhower.. Demikian diumumkan     ikretaris Djenderal CC PKI: (Ant) . (Antara) 
oleh kementerian Juar negeri Ameri 

ika pada hari Minggu, 

Sidang Kabikias SelasaMalam 
SIDANG ' KABINET Selasa ym 

lain telah mengambi keputusan 

parlemen Kj Hadjar Dewantoro jang telah 

an jang isi lengkapnja sbb.: De- 
snja mingguan pada hari Selasa 
dargnja tersebut kabinet antara 
mkan suatu delegasi ke Konpe- 
nasional 
An di Djenewa mulai tang- 

Bea Menteri |. 

angkatan posthuum. almarhum  Ko- 

4. dilakukan dihadapan Notaris "R. MSOEROTJO ke- 
tjuali djika tanggal ini dipertjepat 'oleh Menteri Sosial. 
Djika surat2 undian tidak. terdjual habis, maka hadiah2. akan 
dikurangkan menurut. perimbangan. 
Diminta perhatian, bahwa daftar penarikan dalam surat2 ka- 
bar tidak boleh dianggap sebagai daftar resmi. 
Daftar2 penarikan jang resmi dapat dikirimkan oleh Bank 
Rakjat Indonesia dengan pertjuma atas permintaan. 

»6—K" 

lam jang berlangsung dari 

sebagai anggauta parlemen, 

setelah sidang krbiney semalam 
  

Undian Ua ng: 
Untuk kepentingan Panitya Pusat Makam Dr. Wahidin 

Bag. Seksi Pendidikan di Mlati (Sleman) Jogja. 
HADIAH KA-I — Rp. 10.000.— 

Besar undian Rp. 50.000.— terbagi atas 20.000 lembar 
surat undian seharga 3 Rp. 2.50 
Djumlah hadiah Rp. 25.000.— terdiri atas 393 hadiah. 

Mulai didjuai tgl. 1 MEI 1954 dan akan ditarik 
pada tanggai 20 DJUNI 1954, 

Untuk didjual lagi dapat korting memuaskan. 

Penjelenggara 

N. V. BANK MASJARAKAT 
Ngampilan 35 Jogjakarta 

PROD 
TAPAL GIGI 

(Internasional Labour 

  

M.S. RAHAT 
TABIB. 

Seteran 109 — Semarang. 
Tabib jang paling terkenal di In- 
donesia dan dapat banjak pudji- 
an. Specialis untuk Wasir .(Aam- 
beien) ASTHMA KEPUTIAN, 
IMPOTENTIE dan lain2 Pe 
njakit. ZONDER OPERATIE. 

Djam bitjara: 9—12 pagi 
5—7 sore 
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KEUNGGULAN 

# LEBIH SEDAP 
# LEBIH HALUS 
t LEBIH MUSTADJAB 
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MN 
"Ddk. DEMAK 129 TILP611 

SEMARANG : 

  

Gigi' bagus: gigi jang 

  

ro Kk, Oo: PEDAMARAN 90, 
Telp. 900, Semarang. ' 

Agen, Djokja 
'Petjinan 78, Huta Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan- 
wangi 80, 'Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

Agen' Surakarta: 
Nelgan 141, Ngapeman 

Di Slamat Rijadi 394, 
Pasar usukan 4, Pasar ey 
“won 146, Widuran “81, 
sen 177, Gading Kidul 70, 
Djl. Gilingan 28. 

Agen Magelang: 
Djl. Tidar 2, — Petjinan 96, 13. 
SALA AA ALA 

“Dokter 

R.V. Soedjito 
Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dang 
Praktek umum, : 
Djam bitjara : 

Rumah: djam 7.00— 9.30 
djam 4.30— 6.30 sore " 

RS, Elisabeth 10.30—11.30 

“putih seperti mutiara, 

dan ketawa berseri: 2. 

berkat PRODENT 

tapal gigi jane 

“paling baik!         Tube sangat hesar Rp. 2.50 

: Tube son Rp 1,75 

Bat MEN DM BMA MA Ka De Sama 

 



    

,          

       
         

     

       

An ban ama AL EL EL TA TA TT Sa SA TA Ta 8 Te TA AA ML LS LL LL LL LA at Tea 

. Siap Sedia Untuk Hari Lebaran! | 
ERP Sa pa gat Y K3 

N Dapat Beli SerjarafContant Atau Huur Tr 
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tep. -RESIST 

SwIS5 Made 

  
5 Ig 3 4 e “4 . 

k 3. Eng 5 en aa 2. Public Utility Billing machine. 

Bank Teller's' machine. 

Central Bank Proof machine. 
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Mesin hitung ,,LIVE KEY- 
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Payroll and Analysis machine, 
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2 - na ear as ma ra 5... | Maa“ iminon City Concern Cinemas Y : 
| ambuf tuan NAN AN LUX PREMIERE — MELINGKAN UNTUK INI » 
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: Ge 
“liantine diwaktu pagi. 

LEO GLENN — dim: — Nistja 
Si 8 1 29 

aja sampai malam »sAffair An Monte Cario 
es an 3 

rambut Tuan tetap rapi 
Color by Technicolor ! 
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ne dan menarik. Lagi pula 
Penuh sensatie — Menggemparkan ! 
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Erasmic sedap baunja dan GRAND INI MALAM PENGHABISAN (u: 13 tah) 2 idak 
5.00 - 7.00 - 9.00 WILLIAM HOLDEN — DAVID NIVEN — 

: 
tdak membuat rambut MAGGIE MC. NAMARA | : “Hn The MOON IS BLUE" ye aIhe: 1 rasmic memperindah rambut Tuan.” KOTJAK! PUTJU! MENGGELIKAN HATI! s 

GKANU BESOK MALAM PREMIERE ROYAL, 
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(u. 17 tah.) 
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5.00 - 7.00 - 9.00 BERBARENG 5.30 - 7.30 - 9.30 

2. » 
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WHEN THESE HANDS POINT PGA Merana 

BRILLIANTINE 

Kursus Notaris 2 ANI MALAM PREMIERE If REX Ini Malam dmb' dan 'METROPOLE (17 th.) DJAGALAN | 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 3.00 5.00 7.00 9.00 (John WAYNE — Joan CRAFWORD PENGANTAR ILMU HUKUM p 
Philip DORN in M.G.M:s HUKUM PERDATA Pagi 9. “2. : 'I,REUNION IN FRANCE" 

Men DAGANG 
| | INI DAN BESOK MALAM ! setjara lisan dan tulisan 
| l RION 5—7—9.— (1 13th) 

Sape apn 
Keterangan2 akan dikirim sete- MOPERAMON | | | Mona Freeman — Billy De Wolfe 

ES : Kk Ben 5 , 
: lah penerimaan prangko 09.50. ONG, II sSDEAR BRA1” 
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2 MR. P. L. WERY . (Kissahnja seorang gadis jg. ada ke- 
P t Djl. Djawa 39 — Djakarta. 
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“Sta 

. : 2 
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jang: ban ISTIMEWA serta MODERN, lihatlah di Ne kita: |(Telah Lahir |fltak dapat menahan geli-nja ! TN BK an £ si |. Mulai DIUM'AT MALAM & ada Rabu malam Kemis 
5.00 7.00 9.00 (17 th: 

“4 oko 
6 6 Mei 1954 hee 22.30 na sa ORION ti ( ) jang ke-8, laki2 jang kami beri : nama: THE G0 #SGIRi SHOW! ,| DUKUT HARTONO DJOKO- ia 

KUNTJORO -. 3 . Kepada bidan Nj, Mulja dapy pem- : 'BODJONG 53 TILP. 1568 — SEMARANG bantu2nja, kami utjapkan banjak te- La ma 
2 -. 2 " 

. SUKARSO ATMODIPURO. 
GARY 0 PIR 

|| Sekolah Kleermaker || $ SNN PON TIMOR LA JANI , 2. Di I. ARTHUR RANKS 
ph ELSA 1 Tidak ada bandingannja!” CARY COOPER dalam film terbesar dan ' 

& 3 Ming 

i ada ban n 

3 
KP. KELENGAN KETJIL No. 686 — SEMARANG . na Pn HS " tersilih sebagai film terbaik dari 1952. RKAN ! 

Te 
Aung Yan Repot pekerdjaan sampai isterinja ti- PENUH SENSATIE! HEBAT! SEREM! MENGGETAF ! 

! g " Berdiri sedjak tabun 19 40. Holan Lan Idak- diperhatikan ! - Bagaimana aki- , 

| " Peladjaran: Theorie - Praktijk dan Praktiik Umum. 
batnja ? Jane Wymap (ter- - 

1 3 
MIE ana) 5 

| Systeem : Frans - Amerikaans. 1 la Pulau jang aman dan tenteram telah masihur — dalam Johnny Belin-| Ini Malam d.m.b. | Pimpinan seorang Ahli jang beridjazah dan puluhan ta didarati oleh 1500 marine2 je. hausl/ta”) kini memberi pelakon Isin Hari (u. 17 tah.) 
| — hun berpengalaman dalam usaha kleermaker besar..dan akan tjinta ! Suasana mendadak dja-Iliang lain ! | ketjil. Lebih | aa mintalah keterangan. Teu "|idi katjau-balau ! 11 3 Gadis jan "3 Indra 
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— 1 ye. KraTAs 2 tjantik cilok mendjadi sasarannie jali BESOK (an PREMIERE , - Tam dot War rae war maa WS NORAN Y wat Aa SHOCK Pena Delum pernah bergaul atu NOJAGALAN 7.00-9.0007th): 5.00 - 7.00 - 9.50 j 
CONFESSED AL50 SENOR KINCAID SAY dIM, ISN'T THAT N THEY wo! Ts, / Ijiwman dengan si dia! Bagaimanall Brian Donlevy — Claire Trevor 
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" Penuh sensatie : Ti 
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