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Ke Synghman Rhee K 1 

  

Partainja Terdesak Oleh Partai 
| Nasional Demokrat " 
| Hasil2 Pertama Pemilihan Di Korea Selatan 

berlangrung yoda hari Nisnis. me sendjakkan, bahwa Partai Liberal 

    

0000 Pang dipimpin oleh presiden Syng man Rhee menderita kekalahan 
ARIS djendral parle- | dalam mengadu kekuatannja dng. pihak opposisi jang dipelopori men mr. Sumardi menerangkan | oleh Partai Nasional Demokrat. Dalam 13 distrik pemilihan di 

pada hari Djunvat pagi kemaren | Seoul dan Pusan kabarnja hanja 3 orang tjalon dari Partai Liberal pada ,,Antara”, bahwa Kedtaksa- | jang mendapat kemenangan. Hasil2 dari daerah2 pertanian, dima- 
an Agung telah ks n | na pengaruh Syngman Rhee besar sekali, sementara itu belum ma- 

Mr. Sumardi seterusnja mengata- 
kan, bahwa menurut keterangan fi 
hak Kedjaksaan Agung sekarang su | 
dah diperintahkan pada djaksa se- 
tempat dikota Bandung untuk mela 
kukan pemeriksaan terhadap diri S: 
dik Kertapati dengan pengharapan. 
mudah2an sebelum Lebaran peme- 
riksaan itu telah selesai. Sementara 
itu dari Djaksa Agung muda, A. Mv 
talib Moro, didapat keterangan le- 
bih djauh, bahwa perkara Sidik Ker 
tapati ini dianggap sangat penting 
sehingga Djaksa Agung Suprapto sen 
diri akan melakukan pemeriksaan sc 
sudah diterimanja stukken lengkap 
Pemeriksaan prsoonlijk dari Djaksz 
Agung itu nanti akan terlepas dar 
pemeriksaan jang pernah dilakukar 
pihak militer TT IN. Tentang wart: 
wan ,Suluh Indonesia” Hasan Gajo 
djurubitjara Kedjaksaan Agung itv 
belum dapat memberikan  ketera- 
ngan? lebih djelas, karena soalnja b: 
lum diserahkan kepada Kedjaksaar 
Agung. Achirnja atas perianjaan mc 
mgenai waktu penahanan atas dasa 
SOB oleh Mutalib Moro didjelaskan 
bahwa menurut ketentuan penahana, 
dapat dilakukan dengan batas wakti 
10 hari, tapi pada umumnja dalam 
prakteknja ketentuan itu tidak dapat 

ta | untuk menguasai 23 dari djumlah kursi di parlemen, akan 
(| para penindjau di Seoul menjang sikan, 

(| didalam parlemen seluruhnja ada 203. Pal aa 
e | Sg 5 Kedudukan Rhee belum 

-  Minjak Iran 
u:| Masih Matjet 

  

   

suk. Menurut rentjana, dalam pemilihan2 ini Rhee bermaksud 

apakah Rhee ja 
djumlah itu. Djumlah kursi - - menguasai separonja sadja dari 

  

ontiang. 5 
1 Mosklbun Muka kedudukan 
Rhee dan kabinetnja untuk semen- 
tara tidak akan mengalami  kegon- 

tjangan2, karena Rhee mengangkat 
menteri2hja terlepas dari parlemen, 
sedangkan ' masa-djabatannja masih 
berlaku selama 2 tahun lagi. Pemili 
han2 ini adalah jg. kedua kalinja 
dan dilakukan menurut system Ba- 

rat dibawah pengawasan Amerika 

Serikat dan PBB. 
« Polisi bantu Rhee. 

Sementara itu pihak. opposisi me- 
nuduh, bahwa pasukan? polisi Ko- 
rea Selatan pada hari Kemis telah 
mentjampuri pemilihan2 dengan 
mendesak, supaja para pemilih me- 
ngalahkan lawan? politik presiden 

Perundingan? Mungkin 
IL. Gagal Lagi 

. DUA ORANG anggota delega- ! 
si konsortium minjak internasio- 
nal jang selama ini mengadakan 
perundingan? di Teheran “untuk 
me akan mengalirnja kem- 
bali minjak Iran kepasar dunia 
pada hari Kemis tiba di London 
untuk bermusjawarat dengan 8 
kongsi minjak anggota konsor- 
lium tsb. Mereka itu adalah Or- 

(ville Harden dari Standard Oil 
Company dan H. E. Snow dari 
A.LO.C. Sementara itu ditunggu 
na Naa ena sa London 

1 eheran aa i Minggu 
jad. Herbert Hoover Jr., penase- 
hat kementerian luar negeri Ame 
rika Serikat urusan minjak jang 
selama ini mengikuti pula perun- 
dingan2 minjak di ibu-kota Iran. 

Dalam hubungan ini kalangan jg 
mengetahui di London menjatakan 
pada malam Djum'at, bahwa perun- 
dingan2 jg selama ini diadakap di 
Teheran praktis tidak mendapat ke- 
madjuan sedikitpun djuga. Bahkan 
beberapa kalangan jg tertentu di 
London menjatakan, bahwa dihenti- 

  

  

  dipenuhi, karena katanja terlalu ba 
njak persoalan jang tidak memung 
kinkan dibereskannja suatu pemerik 
saan dalam waktu 10 hari (Antara). 

kannja perundingan2 oleh pihak 
konsortium minjak itu sudah meng- 
gambarkan suatu kegagalan jg de- 
finitif. (Antara—UP). 3 2 

— Syngman Rhee — 

Syngman Rhee. Tuduhan ini adalah 
jg kedua sedjak pemilihan2 di mu- 
lai pada hari Kemis itu. Menurut 

  

Perbedaan Ant 
« 

     

Mengenai Pembeatukan Pakt Pertaha- 

nan Asia 'Tenggarat. 

tuduhan dari pihak Partai Nasional 
Demokrat, orang2 jg memakai uni- 
form polisi telah memasuki tempat 
pemilihan disebelah timur Seoul 
dan mengandjurkan kepada para pe 

.milih supaja. memberikan  suaranja| 
kepada tjalon dari Partai Liberal. 
Akan tetapi pengawas2 (PBB menja- 

itakan, bahwa mereka tidak meli- 
# hat adanja tjampur tangan polisi 
#dalam pemilihan2  didistrik pemili- 
: han tsb. (Antara—UP). 

Pendapat 

  

Tn TA on v1 Bisa: Diterima: Kata" 
'HASIL2 PERTAMA dari pemilihan2 di Korea Selatan jang 

sekiranja ' 

'Imaian, soal hak2 demokrasi, 

Inggris Harus Pegang Inisiatief 

MENTERI LUARNEGERI New Zealand, Clifton Webb, me- 
ngatakan hari Kemis bahwa dia tidak 
yakt Asia Tenggara ig memuaskan a 
Pernjataan ini 
“perundingan 
selama setengah diam. Selandjut 
pemerintah2 Amerika Ser 
serakat mengenai soal 

. utnja Webb mengatakan 
Serikat maupun New Zcaland pada azasnja 

persekutuan tersebut akan berwudjud dan 

dapat membajangkan suatu 
pabila Inggris tidak ikut. 

Sdn “aan Webb setelah dia mengadakan 
dengan Lu arnegeri Amerika Serikat Dulles 

bahwa 

dia sama sekali tidak dapat meng gambarkan Inggris tidak ikutserta 
dalam persekutuan Asia Tenggara 

Leslie Munro, Dutabesar New 
Zealand untuk Amerika Serikat. 
jang hadlir pula dalam perundi- 
ngan2 itu mengatakan kepada 
para wartawan: bahwa dia tidak 
dapat pula membajangkan Inggris 
tidak mau ikut dalam persekutu- 
an Asia Tenggara tsb. Sebelum- | 
nja mengadakan perundingan? 
dengan Dulles, maka Webb mau 
pun Munro telah mengundjung! 
Presiden Amerika Serikat, Eisen- 
hower. Webb dalam pembitiaraar 
dengan pers mengatakan  pulz 
bahwa dia tidak mengetahui bila 
mana perundingan2 militer me- 
ngenai Asia Tenggara akan dimu: | 

“lai dan dalam tingkatan apa. 
Perundingan2 militer mengenai 
pertahanan militer Asia Tenggara 
datang dari pakt Organisasi Per- 
diandjian Asia Tenggara (SEA- 
TO) dan pada azasnja  Ingoris | 
telah menerima ikutserta dalam 
perundingan2. Kemudian Webb 
mengatakan bahwa dia akan me- 
ninggalkan Amerika Serikat hari 
Djum'at untuk kembali ketanah 
airnja. - 

  

  

Ibersoalan di Asia Tenggara 

ita 

ialam pakt itu. Kalangan itu men 
jesak supaja krasil2 Korperensi 
Djenewa diketahui sebelumnia 
tndakan2 diambil. Djika tidak 
Jemikian maka tindakan2 jang 
lemikian itu dapat merusak hasil 

| Sasil konperensi itu. Kemudian, 
lemikian sumber itu, adalah sa- 

|agat perlu memperoleh sokongan 
| 1egeri2 Asia untuk membentuk 

| lapat  ditjegah adanja 
aitu mulai setjara palsu. 

bahaja. 

Sumber? itu selandjutnja .me- 
»gatakan bahwa disamping USA 
nendekati Inggris, maka sebetul- 

|aja bahaja jang langsung dar 
ketjil untuk kehilangan Indotiin: 
ada, dimana terdapat 300.006 
Srang bersendjata. Achirnja  ka- 
langan2 itu berkesimpulan bahw: 
orang2 Amerika Serikat tidak 
mempunjiai rentjana iang kongkrit 
iang dapat ditawarldin dibagian 

| funia ini, melainkan melakukar 
indakan2 setjara tergopoh2., Ing- 
gris mengadjukan suipaja s0Kn 

tindiaw kembali, demikian sum- 
her2 itu. (Antara-AFP) 

vakt itu agar supaja dengan itu 

lenm INDONESIA PERTAMA 
DI BIOSKOP KLAS SATU 
Untuk pertama kalinja, tadi ma- 

lam dibioskop ..Capitol” Djakarta jg 
termasuk bioskop kelas I dipertun- 
djukkan film Indonesia ,.Meratjun 
Sukma”, suatu film hiburan-berisi ke 
luarah Perusahaan Film Negara de 
ngan pemain2?nja seperti Ade Tico- 
alu, dan lain2. - 

Lebih djauh dlm. hubungan ini da 
ri djurubitjara Kotapradja Djakarta 
Raya diperoleh kabar, bahwa oleh 
Kotapradja Djakarta Raya kini telah 

disiapkan suatu peraturan jang pada 
tanggal 21 Mei malam akan dibitja- 
rakap dalam sidang Dewan Kota, ten 
tang keharusan bagi pengusaha? bios 
kop kelas I mempertundjukkan djuga 
film2 buatan Indonesia, disamping 

film2 luar negeri “ 

Vie' minh & 

Bao Dai 
“Harus Berdamai Utk 
Kepentingon Negara 
— Seruan Pemimpin 
Agama Caodai 

PEMIMPIN keagamaan, poli- 
tik dan kemiliteran kaum Caodai, 
Pham Cong c, hari Kemis Il. 
telah bertolak dengan pesawat 
terbang menudju ke Djenewa dari 
Saigon, untuk mendjadi penasehat 

kepada Bao Dai supsija mereka 
berdamai, untuk kepentingan ne- 

Se  . 

  

    

   
Nasionalis Dan 
—. Komunis 

| Gatot Mangkupradja 

at umum jang diselenggarzkan 
Dah Panitia Hari Kebangunan Na- 

Rebo malam digedung Pus»t Ke- 
budajaan Gatot Mangkupradja tlh 
menyatakan, bahwa kerdja-sama 
antara Nasionalis dan Partai Ko- 
'mun's Indonesia b'sa diterima: Di- 
andjurkannja supaja dalam pemi- 
Ehan umum jLa.d. kedua golongan 

|itu merupakan satu frony dan da- 
pat manang, sebab / demikian Ga- 

tot — kilau kal:h, maka nistjaja 
sp'hak lawan tidak akan memberi 
kans lagi nanti untuk berdjoang 
terus”. Dapat dikabarkan djuga. 
bshwa Rebo mal:m telah diumum- 
kan resm'nja berdiri Jajasan Ge- 

| dung Nasional. 
Selain dari pada pemberian urai 

an tentang perkembangan  perdjoa 
| ngan nasional, pihak Panitia sema 
lam itu mengemukakan djuga per 
kembangan Badan Kontak Nasional 
selama 2 tahun jl. m3 
Dalam rapat umum Kemis pag' 

dihalaman Balai Kotabesar Ban 
dung, jang mendapat kundjungan 
xundjungan k.l. 7000 orang, Gatot 
Mangkupradja telah mengemukakan 
urajan tentang tg. 20 Mei dan wa 
kil2 dari PSII, PNI dan PKI ma 
sing2 memberikan sambutan atas pe. 
ristiwa Hari Kebangunan Nasional 
dengan. meletakkan titik berat kepa- 
da soal2 'aktuil seperti soal perda 

soal 
nasional, ekonomi dan kebudajaan. 
Achirnja dibatjakan sebuah resolu 
s1 jang dikeluarkan oleh Panitia Ha 
ri Kebangunan Nasional. t 
Dalam resolusi itu diterangkan. 

bahwa rapat umum jang dipimpir 
cleh Panitia jang mendapat. duku 

ngan 9 partai dan 61 organisasi 
massa, mengambil putusan2. 

Convair-340 
. Convair Type Baru 

Utk Dinas Ujakarta- 
Bangkok — 

KEPALA Dean Ka Sipil 

umumkan Abad ra Rebo 
sore telah mendarat dilapangan 
terbang Kemajoran pesawat ter- 
bang Convair-340 dengan huruf 
pendaftaran PK—GCK, jaita pe- 
sawat Convair pertama model 
baru dari 8 buah jang dipesan 
oleh pemerintah R.I. Pesawat 

Kementerian 

| Convair-340 imi adalah lebih be- 
sar dan dapat terbang lebih fjepat 
daripada Convair-240 jang lama: 
badannja 1 m lebih pandjang dan 
sajapnja 1.20 m lebih lebar. Pe- 
sawat baru ini dapat mengangkut 
muatan bar: dan orang maxi- 
mum seberat 4480 kg dan mem- 
punjai 44 tempat duduk (Convair 
240 mempunjai 32 tempat du- 
duk). 

Djarak pendjeladjah — maximum 
adalah 3610 km. Sebagai perbandi-   

HARIAN UMUM — 

| Kerdjasama || 

HARI KEBANGUNAN nasio-| 
nal di Bandung telah diperingati | 
Rebo malam dengan sebuah re-| 
seps: dan Kemis pagi dengan ra-j    

s'onal jang d'bentuk olen  Badanj 

ANGGAUTA S. P.S. 
5 san 

|. terdiri dari D.I. dan Til tsb., 
mengadakan ekspansi kedaerah 

petjah -belah dan tidak kompak 

.xuag Siamet. 

£ Tgl. 18-5 djam 10.45 terdjadi ter 
bak-menembak di sekitar Bandi 
|agan sebelah Timur Gunung Sla 
| met, dengan kesudahan 4 orang di: 
ri pihak gerombolan mati tertem 
bak dan 2 putjuk senapan dibeslah 
Tgl. 19-5 di Gunung Sirewes disebe 
lah Timur Randudongkal Selatan 
Pemalang terdjadi pertempuran se 

|ru. Di pihak TNI seorang gugur dar 
| seorang luka2 berat. Berapa keru 
gian dipihak gerombolan belum d 
ketahui, tetapi jg terang disana sin. 
bekas tempat mereka itu terdapat 
darah jg bertjetjeran. 

Tgl. 20-5 di Desa Alang2ombo « 
belah Timur Gunung Slamet terbit 
pa pertempuran dengan kesuda- 

an pihak gerombolan meninggal- 
kan 5 majat dan pihak TNI dapat 
membeslah seputjuk senapan dan, s€ 
buah ransel berisi pakaian. 

f- Demikian situasi disekitar gunung 
Slamet sampai pada tgl. 20-5. 

Lebih djauh sumber: lain menjatc 
kan, bahwa sebelum pihak gerombc 
dan bergerak kedaerah sekitar Pekc 
longan isb telah diketahui lebih di 
u oleh pihak Tentara, dan untuk 

mentjegahnja mulai tgl. 18-5 jl. di- 
adakan pengintaian dari udara dgn. 
pesawat bomber, dan djika ditemui 
mereka itu ditembaki dengan sena- 
pan mesin. Hingga kini pengintaian? 
udara tsb masih terus didjalankan 
Sementara itu sumber tsb menerang 
kan, bahwa siasat mereka itu meru 

pakan untung2an, karena kekuatan 
umereka sudah kurang  dap tidak 
kompak. Dalam pada itu gerak-ge- 
trik mereka djuga telah diketahui 
pada igl. 16-5 jl. jg -melalui daerak 
Ketjamatan Djatinegara sebelah Se- 
latan Pangkah (Tegal). 

# 

BAHASA URDU AKAN DI- 
ADJARKAN PADA UNI- 
VERSITET DJAKARTA 

Menurut pengumuman Djawa- 
jan. Penerangan Kedutaan Pakis 
can di Djakarta, penasehat pen- 

F dikan. pemerintah Pakistan, Mr. 
suitan Mohtuddin, menerangkan 
jalam-suatu konperensi pers di 
Peshawar bahwa pengiriman rom- 
congan2 guru-besar. dalam baha- 
sa Urdu dari Pakistan ke Turki 
dan Indonesia sedang -dtpertim- 
bangkan dengan giat oleh yeme- 
rintah Pakistan: Guru2-besar ba- 
a3asa: Urdu ini masing2 akan di- 
tempatkan di Universitet Ankara 
jan Djakarta. 

PGRI DESAK BESLIT2 CURU 
SEGERA DI KELUARKAN. 
Dalam konperens' PGRI Djawa 

Timur ke-VII di Surabaja jang baru 

selesai hari Selasa dalam membitja- 
'akan nasib para guru berdasar per 
setudjuan2 jang telah ditiapai tang: 

Djawa Timur dengan Djawatan PPK   ngan maka djarak antara. Djakarta 
dan Medan adalah 1410 km. Djarak 
antara Djakarta dan Bangkok sebe- 

sar kira2 2300 km. dapat diterbangi 
dalam waktu 6 djam. 1 

Djumlah berat dan muatan maxi- 
mum adalah 20,5 ton. 

Pesawat baru ini mempunjai 2 
mctor dengan kekuatan maximum 
sebesar "2 x 2400 h.p. 

Berangsur-angsur 7 buah pesawat 
Convair-340  lainnja akan tiba di 

- Indonesia hingga pertengahan bulan 
Djuli j.a.d. 

Pesawat? terbang tsb ini terutama 
nanti akan dipergunakap untuk pe- 
nerbangan keluar negeri, seperti ke 

Bangkok dan selandjutnja. 
Pada waktu sekarang buat keper- 

luan penerbangan umum kita mem 
punjai 20 pesawat Dakota, 4 pesa- 
wat Catalina, 14 pesawat Heron, 8 

model lama 
tidak resmi pada delegasi Vietnam dan sekarang akan bertambah den. 
Bao Dai. Pham Cong Thac telah 8 pesawat Convair-340 model baru, 

berseru kepada Ho Chi Minh dan djadi djumlah semua akan mendja- 

pesawat Conyair-240 

| di 54 buah pesawat terbang. 
| Kedatangan pesawat terbang tsb 

Par's tokdjub Inggris 
ikat dalam perundingan” 
miFter mengenai Asic 
Tenggara. 

Pernjataan2 baru2 sadja ini kepa| 
da pers oleh Presiden USA, Fisen-| 
hower, dan oleh Menteri Luar Ne g 
geri USA, Dulles, mengenai perta | 
hanan Asia Tenggara telah menim- 
bulkan amarah dibeberapa kala-| 

ngan parlemen Inggris, demikiar 
dikemukakan oleh kalangan2 itu 
Menurut kalangan2 itu maka anta- 
ra pendapat USA dan Inggris adz 
2 perbedaan penting, jaitu 1) perur 
dingan2 militer mengenai  pertaha- 
nan Asia a Tenggara dan 2) soa! 
SEATO ig Menahan Anna soal 

Putusan Inggris untuk ikutsert: 
laleam pembitjaraan2 antara staf2 
militer mengenai Asia Tenggar? 
li Washington rupanja sanga! 
mena'djubkan para penindiau d' 

| Paris. mengingat ab aa 
sia Perdana Menteri Inggris, Sir 
Winston Churchill. dalam Parle- 
mer Inggris hari Senen jg lalu 
Perundingan2 itu akan segera di 

      

ra. Kaum Caodai berdijutmlah disaksikan pula oleh Menteri Perhu 

kira-kira 1.500.009 orars, di bungan Prof. Ir. Roosseno dan Ke- 

Vietnam Selatan, mempunjai lasi- pala Djawatan Penerbangan Sipil 

ce” tang beranggota 20.000 orang. Ir. R. Sugoto. (Antara). 

Hari Kemis pagi telah ditanda- pas MEN Re 
tangani protokol2 untuk melebur 
lasikar tadi kedalam ,.Tentara Na- 
sional” Vietnam, ialah tentara Bao 
Dai. Diperoleh keterangan. bahwa ! 
lasjkar jg sudah dilebur tadi akan | 
dipakai untuk mempertahankan pro- 
vinsi Thayninh, pusat agama tadi. 
Dengan demikian maka djumlah 

golongan jg sudah atau akan mengi 
rimkan utusan tak resmi kekonpe- 
rensi Djenewa, dimana mereka du- 

AMERIKA SERIKAT AKAN 
MENGEXPORT KAPAS 

53.500.000 BAL. 

Panitya Penasehat Kapas Interna 
sional sebuah organisasi antar-peme 
rintah dalam mana diwakili 30 nege 
ri penghasil dan konsumen kapas, 
meramalkan Rebo j.I. bahwa be- 

berapa bulan lagi ” Amerika Serikat 

Djawa Timur/Inspeksi Sekoah Rak 
jat Djawa Timur jang sampai kini 
helum terlaksana sepenuhnja, antara 
lain diputuskan untuk mendesak su- 
paja beslit2 guru di Djawa Timur 
jang sebagian besar hingga kini ma- 
sih belum dkeluarkan, segera dike- 

uarkan. Kalau lambatnja -pengelua- 
ran beslit itu disebabkan kurangnja 
tenaga jang mengerdjakannja — se 
persi diketahui dewasa ini tenaga 
untuk mengurus penjelesaian beslit2 
itu hanja ada 13 orang buat seluruh 
Diawa Timur — maka PGRI mengu 
sulkan supaja formasi pegawai un 
tuk itu ditambah . mendjadi 129 
orang, dan dimana perlu PGRI 
sanggup membantunja. 

100.609 BELANDA BEREMI- 
GRASI KE KANADA. 

Diumumkan di Montreal. Ka- 
nada bahwa kapal Belanda ,,Groo- 
te Beer” Ravu telah membawa 
imigran | dari Nederland jang 
ke-100.090 ke Kanada. Orans 

“tadi ialah Koosje Bol, umur 1” 
tahun, dari Virecht. 

Chiang Sum- 
2 bar Lagi 

KUOMINTANG pertjaja mem- 
»rniot kessnggupan untuk mere- 
but kembali Tiongkok Darat se- 
ke''pun benar membutuhkan djum 
Jah bantuan jang lajak dari ,,du- 
na merdeks?, demikian diterang- 
ken oleh Chiang Kai Shek dalam 
suatu pdato hari Kemi's setelah 
@ mbl sumpzhnja selaku presiden 
Ta win untuk masa 6 tahun lagi, 

  

raga rentjana Ia itu pan diketahui 
dan dapat menggagalkan maksud nja. Berapa kekuatan mereka itu 
belum diketahui, dan dalam gerakan operasi itu "gerombolan ter- 

diri dalam keadaan lapar kedaerah hutan2 sebelah Timur 

gal 28 September 1953 antara PGRI |   
1) kalangan2 itu mengatakan bhw 
inisiatif untuk melangsungkan pem- 
bitjaraan2 itu adalah ditangan Ing- 
gris: dan tidak ditangan Australia 
maupun New Zealand. Adalah ti- 
dak benar untuk menjarankar seper 
ti Eisenhower telah sarankan, jaitu 
bahwa Australia dan New Zealand 
adalah negeri2 jg lebih berkepenti- 
ngan dari pada Inggris mengenai 
pertahanan Asia Tenggara dan kala 
ngan itu mengemukakan bahwa Ing 
gris mempunjai kl. 150.000 orang 
dalam pasukannja di Malaya, 20 
000 di Hongkong dan 16.000 d 
Korea. : : 

    

Kalangan? itu mengatakan se- 
landjutnia bahwa  perundingan2 
itu segera” akan dimulai. Me- 
ngenai soal 2), demikian kala- 

ngan? tadi menegaskan, Inggris 
akan memperhitungkan 2 faktor, 

nulai dan Inggris telah sepakat 
3ntuk ikutserta sekalinun Konpe- 
-ensi Dienewa masih berlangsung 
Perundingan? itu jang di-ikut: 
sleh Amerika Serikat, Australia. 

duk dalam delegasi Bao Dai, ada 6 
buah: Caodai, Katholik Roma, Bin 
Xuyen dan Hoahao, £ nasionale 
Vietnam non-agama. 

akan mengexport” kapas 

1953. 1 

sebanjak 

3.500.000 bal, atau 500.000 bal lebih 
banjak daripada waktu tahun 1952— 

Bekas perdana menteri Chen 
Cheng dalam upatjara itu diambil 
sempahria selaku wakil presiden 
Teiwan (Antara), 

    

: " ARE PN 

Grombolan Djuga Digempur 
| Oleh Bomber2 AURI 
(Rentjana Ekspansi D.I. Kedaerah Peka- 
longan Kedahuluan Oleh Gerakan TNI 

f MENJAMBUNG berita ten tang gerombolan jang masuk dae- 
rah Pekalongan, lebih djauh menurut berita dari Biro Penerangan 
Divisi Diponegoro menerangkan, bahwa gerombolan jang diduga 

pada tg, 19-5 mentjoba herdik 
sebelah Selatan Pekalongan. Dan 

uleh pihak Tentara 

lagi. Mereka kemudian melarikan 
Gu- 

  

- Pegawai' Jang 
Bukan Islam 

Djuga Akan Diberi Ha 
diah Lebaran — Putusan 

Dewan Menteri 

DARI fihak jang bersanekutan 
.wartawan ,,Suara Merdeka” men 
dapat keterangan, bahwa menurui 
kawat Kepala Djawatan Perben- 
daharaan dan Kas2 Negeri ter- 
tanggal 19 Mei 1954 no. 2381/ 
C/PKN jang dikirim pula kepada 
kepala2 Kantor Perbendaharaan 
di Djawa Tengah, Dewan Ments- 
ri dalam rapatnja jang ke-50 te- 
lah menjetudjui, untuk memberi- 
kan Hadiah Lebaran, djuga ke- 
pada pegawai negeri jang tidak 
beragama Islam, dng ketentuan, 
bahwa mereka ini pada Hari Ra- 
janja masing2 dalam tahun 1954 
tidak akan menerima hadiah lagi. 
Demikian antara lain bunji surat 
kawat dari Kepala Djawatan Per 
bendaharaan jang mulai di-edar- 
kan pada tgl. 21 Mei 1954 ini. 
Dengan demikian, maka ketentu- 
an dulu, bahwa haria pegawai2 
negeri jang beragama Islam sadja 
jang menerima hadiah Lebaran. 
kini dirobah. 

Si Gendu' 
Piagsan 

PELAWAK film Amerika Oli- 
ver Hardy (,,Si Gendut”) pada 
waktu ini sedang melutju-berke- 
ling di Inggris, tentu sadja 
beserta teman lamanja, Stan Lau- 
rel alias ,,Si Tjengeng”, 

..Istapi si Gendut malang. Se- 
51 turun dari panggung San- 
diwara di Plymouth pada hari 
Kemis, ia djatuh pingsan menda- 
dak. Lekas2 dipanggil dokter. 
Diagnose: pelawak jang sudah 
berumur 60 tahun tadi menderita 
preumonia, longontsteking. Ia 
selekas mungkin akan pulang ke 
Hollywood 's hawanja njaman. 
itu. (Antara-UP) 

  

Rentjana 

  

' 5 3 le EF pa EN 

IV KALAU BELANDIA BAIK LAH- HF wadUH/... BLANDJA Dis “VE 
Y KEPADA . Baca ai ANLNANA ITU BU-u-UNG P2? 

  

  

(Indon. — Rumania 
Perundingan 

  

Digedung Bank Indonesia di Djakarta, pada hari Selasa j.l. telah diadakan 
perundingan mengenai perdagangan antara Rumama dan pemerintah In- 
donesia. Gambar: ketua delegasi Rumania, M. Ciabanu sedang berbitjara. 

  

ra Jang 

Segala 

PERDJALANAN 

Indonesia baru2 ini merupakan 

Presiden seperti Ambon, Buru, 

lebih banjak. 

Di daerah2 itu jang tjara ber-   fikir rakjatnja masih sederhana, 
tidak terdapat-pertentangan2 jang 

.runtjing dilapangan politik seba- 
gaimana jang tampak di ibu-kota. 
tetapi. toch terasa djuga adanja 
keragu-raguan, terutama pada ka- 
langan ummat Kristen terhadap 
hasil pemilihan umum jans akan 
datang.. Keragu2-an ini dapat di 
ketahui dari-pernjataan2 dari “ka: 
langan- penduduk jg disam»aikan 
kepada Presiden jang pada pokok 
nja menghendaki Pantjasila seba- 
gai dasar Negara Republik Indo- 
nesia jang akan datang. Dimana2 
sadja Presiden datang, disitu aka» 
kelihatan poster2 atau sembojan2 
jang sematjam itu. 
Terhadap soal ini, Presiden Su-   
Navarre 

Sudah Berantakan 
Front Phuly-Nam 

Digempur 
Penduduk Hanoi Gelisah : Kaum 

Dinh-Thai Binh 
TerusZan 

Ibu Timbun 

Makanan — Orang Laki2 Timbun Granat 
RADIO VIETMINH dalam siaran pada hari Kemis mengumuni 

kan perniatazn kepala staf Tentara Rakjat Vietnam brigadir djende- 
ral Vaa Tien Dung bahwa pasuka n2 TRV jg menaklukkan pertaha- 
nan Perantjis di Dien Bien Phu ,,telah memusnahkan 21 bataljon ter- 
ztur pihak musuhnja”. Menurut Van Tien Dung djumlah tsb. meru- 
pakan 2/5 dari seluruh djumlah pasukan2 mob teratur jang kira2 
pada permulaan kampan'e mus'm rontok-dingin telzh dikerahkan di 
Vietnam Utara oleh djenderal Perantjis Henri Navarre. la menegas- 
km selandjutnja bahwa Rentiana Navarre pada dasarnja sudah han- 
tiur setelah pasukan2 Tentara Rakjat Vietnam mendapat kemenangan 
d' Dien Bien Phu. 
Van Ties Dung mengemukakan 

hasil gemilang jang telah diperoleh 
pasukan2nja itu sebagai suatu kema- 
djuan besar dari tv. jang kini 
mentjapai tingkat dapat mengadakan 
serangan besar2an terhadap perben- 
tengan2 dengan melakukan pertem- 
puran2 jang teratur. -.Ia Jalu meng- 
umumkan bahwa dalam 8 tahun be- 
lakangan ini lebih dari 400.000 

orang serdadu musuh telah  disapu 
bersih”. 

Tekanan tentara Rakjat 
Vietnam di Phuly— Nam 
Dinh— Thai Binh. 

Sementara itu Komando Tinggi 
Tentara Uni Perantjis  mengumum 
kan di Hanoi, bahwa benteng Pe 
rantiis di Thuc Hoa jang terletak 
dipantai Teluk Tonking 72 mil Teng 
gara Hanoi telah djatuh “ditangan 

musuh. 
Dalam pada itu diudjung Selatan 

daerah delta sungai Merah dalam 
segi tiga Phuly — Nam Dinh — 
Thai Binh pasukan2 Tentara Rak 
jat Vietnam termasuk kesatuan2 da 
ri divisi ke-320 kini dengan menggu : 

nakan tjara2, jang telah diperlihat 
kan dalam merebut Dien Bien Phu, 
mentjoba mentjekik 3 pos Uni Pe 
rantjis jani Yen Phu 7 mil sebelah 
Selatan Phuly, Anxa 12 mil Barat 

  

New Zealand dan Perantjis, me 
3eruskan perundingan2 ig setia- 
tahun dilangsungkan antara Staf2 
Imum Sekutu mengenai kedudu 
kan militer Asia Tenggara. Perun 
lingan2 severti itu dimulai dalam 
tahun 1951 atas sarannja Peran 
tjis dng. nama ,,komisi ad. hoc”. 

PANGLIMA-BESAR pasukan2 
Perantjis di Indochina,  Djenderal 
Henri Navarre, Kemis jl. menjam- 
paikan sebuah pesanan kepada ko- 

Dslam tahun? ig lampau  hania | mando tinggi Tentara Rakjat Viet- 

soal2 militer  dihitiarakan, severtil nam, dalam mana dinjatakan bhw 

tukar-menukar informasi, pentjega- | masalah pengungsian serdadu2 Uni 

han penjelundunan sendiata dll. sbb.) Perantjis ig luka2 dari Dien Bien 

jala dan rupania perundingan2 jg 

akan datang tidak hania mempela- 

Ijari soal2 politik semata2. 5 

Menurut sumber2 ig mensetahui 

Delesasi Amerika Serikat tidak mau 

mempeladjari Pakt Pertahanan Asia 

merintah  Perantiis. 
bahwa pemerintah Perantjis berysa- 
ha memetjahkan 
lam Konperensi Djenewa. 

Sementara menantikan kesudahan 

    jaitu: Konferensi Djenewa dan 
'ikutsertanja beberapa negeri Asia 

Konperensi - Djenewa, usaha pe- Tenggara dalam pertemuan ini. 'ensi a, Us I 
". 5 ngungsian jg luka2 dari Dien Bien (Antara—AFP). 

Phu, sekarang mendjadi urusan pe- T 
Dikatakannja ! komando tinggi Perantjis telah me- 

terbang 

masalah tadi da- Dien Bien Phu diperbaiki kembali, 
'supaja dapat lebih lantjarkan di dja 

pengangkutan jg 

  

' Masalah Pengangkutan Serdadu2 J 

serahkan Pada Djenewa 
Phu serta pengiriman makanan ba- bahwa pesanan Navarre tadi berar- 
gi mereka jg masih ada disana, ber 
djalan terus. 

Selandjutnja ia minta 
komando tinggi Vietnam Ho, 

“ngusulkan supaja lapangan 

lankannja usaha 
luka2 tadi. 

l Wartawan AFP 
        

7 & i 

ye “ICP keandohchap:, 

SALA Lon an MW etenscbe smpn” 

perhatian 
bhw 

ti djuga, bahwa serangan2 pesawat2 
terbang Perantjis terhadap - djalan 
raja no. 41, jg menghubungkan 
Dien Bien Phu dengan daerah delta 
sungai Merah, terus dilakukan djuga. 

Komando  Perantjis  menjatakan 
bahwa pemboman terhadap djalan 
raja tsb tadi perlu dilakukan, kare- 
na djalan tadi dipakai oleh pihak 

| Vietnam Ho untuk mendatangkan 
akan, konvoi2 militer kearah daerah delta 

cz DBP Di- 
Sungai Merah. 

Radio Vietminh malam « Djum'at 
menjiarkan bahwa Perantjis ,,merin 
tangi” — pelaksanaan pengungsiat 
Orang jg luka2 dari D.B.P. dengan 
djalan menolak  usul2 jg mereka 
adjukan sendiri, dan dengan Gjagan 

melakuka, serangan2 terhadap dj 
lan raja no. 41. 

Pihak. Perantjis menjatakan, bhw 
lambatnja pengungsian dari D.B.P. 
tadi disebabkan karena tjuatja bu- 
ruk dan karena Dien Bien Phu hing 
ga kini hanja dapat ditjapai dengan   pesawat2 helikopter. sadja. 

(Antara—AFP). 

Laut Thai Binh dan Ninh Giang 24 

mil Tenggara Hanoi. Pasukan2 TRV 
sudah lebih dari 1 minggu - menge 
pung pos2 tsb. dan meluntjurkan se 
rangan besar frontal terhadap kota 
Phuly. 

Hanoi gelisah. 
Kehidupan sehari2 edi Hanoi pada 

waktu ini sangat dipengaruhi oleh 

keadaan jang dikatakan lebih gen- 
ung daripada dalam tahun 1950. 
Perdagangan praktis. terhenti. Setiap 
hari ada kontrak - jang dibatalkan. 
Para ibu mulai menimbun bahan2 

Dasar Pantjasila Mempersatukan 

Golongan 
Kesimpulan Kundjungan Presiden Ke Nusa 

Tenggara Dan Maluku 

Pantjasila Dasar N ega- 

  

Terbaik &” 
an 

4 28 

. PENINDJAUAN Presiden Sukarno jang 
dilakukan selama dua minggu di bahagian Timur dari kepulauan 

penindjauan jang mempunjai arti 
politik jang penting sekali, terutama dalam suasana politik meng- 
hadapi pemilihan umum jang akan datang. Demikian tulis warta- 
wan ,,Antara” jang turut serta dalam rombongan Presiden ke Ma- 
luku dan Nusa Tenggara. Didaerah2 jang mendapat kundjungan 

Seram, Timor, Flores, Sumba dan 
Sumbawa, pukul rata penduduk jang beragama Islam sama banjak 
nja dengan penduduk jang beragama Keristen dengan klasifikasi, 
bahwa diantara pulau2 tsb. ada jang berpenduduk Islam lebih ba- 
njak, tetapi ada pula jang pendu duknja jang beragama Keristen 

karno dalam setiap rapat umum dan 
setiap rapat chusus pemuda, pemim 
pin partai dan wanita selalu dengan 
tegas mengemukakan, bahwa dasar 

bagi Negara R.I. jg akan datang se 
baiknja adalah Pantjasila seperti da 
sar jg dipakai sekarang. Alasan jg 

dikemukakan Presiden terutama ia- 
lah bahwa dasar Pantjasila telah 
membuktikan bahwa bangsa Indone 
sia baik jg Islam maupun jg Keris- 
ten, bahkan semua “aliran, dapat 
bersatu dimasa jg lampau dalam me 
negakkan kemerdekaan. Dalam pa- 
da itu Presiden menginsjafi, bahwa 
hasil pemilihan umum nanti diten- 
tukan oleh djumlah suara jg terba- 

njak : sebagaimana 'jg dikehendaki 
oleh sistim demokrasi. “Tapi Presi- 
den pun memperingatkan, -hendak- 
nja demokrasi dipergunakan dengan 
bidjaksana dan djangan terlalu me- 
nekan pada soal djumlah.' | 
Dalam mendjelaskan -perlu tetap 

adanja persatuan bangsa, ' Presiden 
selalu disampingi oleh Bung Tomo 
jg dengan setjara menarik hati ber 
pidato tentang sedjarah revolusi dan 
bagaimana rakjat dapat dipersatu- 
kan pada waktu ini. . 

Kedatangan Pfesiden Sukarno di 
Maluku dan Nusa Tenggara adalah 
tepat pada waktunja. Kegelisahan 
jg mulai terasa dikalangan ummat 
Keristen dapat dikurangkan, sehing 
ga pertentangan2 jg tadjam “dapat 
ditjegah. Presiden menegaskan sela- 
lu, bahwa siapa jg hendak mendiri- 

kan Negara Jain daripada Negara 
Proklamasi jg berazas  Pantjasila, 

adalah pengchianat Proklamasi 
1945. Dalam Negara R.I: jg ber- 
Pantjasila tidak ada pertentangan 
agama, semua penduduk dengan ti 
dak membeda-bedakan agama dan 
kejakinannja mempunjai hak dan ke 
wadjiban ig sama. 2 

Pidato Presiden, baik dalam ra- 
pat2 umum, maupun dalam rapat2 
jg chusus bagi pemuda, pemimpin 
partai dan wanita senantiasa menda 
pat sambutan jg hangat sebagai tan 
da persetudjuan terhadap pendirian 
Presiden dalam soal Pantjasila itu. 

Pidatonja merupakan uraian ten- 
tang tiga matjam tugas jg masih ha 
rus diselesaikan oleh rakjat Indone 
sia jaitu: pertama, menjempurnakan 
Negara sesuai dengan tjita2 Nasio- 
nal, termasuk perdjuanga, mengem 
balikan Irian Barap dan mengatasi 
akibat perdjuangan jg lampau: ke- 
dua memberi isi kepada Kemerde- 
kaan, jaitu berusaha mentjiptakan 
masjarakat jg adil dan makrtur: dan 
ketiga, menjelamatkan Negara dari 

makanan dalam kaleng sedangkan 
suami mereka masing2 mengumpul- 
kan pistol dan granat. Agen2 kan- 
tor2 pengangkutan di bandjiri  de- 
ngan permintaan ticket2 untuk pe- 
sawat terbang atau kapal. Djenderal 
Ely, kepala staf Perantjis, dan djen- 
deral Navarre, panglima besar Pe- 
rantjis di Indotjina, mentjegah kon- 
tak dengan penduduk sipil dan. dju- 
ga tidak mengeluarkan suatu state- 
ment. Ely pada hari Djum'at ber- 

maksud terbang kembali ke Saigon, 
dan menurut kabar2 ia datang di 

Hanoi untuk mengurus pengungsian 

djadi. (Antara). 

Sikap Bld. 
Tidak Lajak 

taufan internasional jg mungkin ter ' 

Tonking. 

Ulang th. ke 64 Ho Chi 
Minh. 

Dalam pada itu Presiden Ho Chi 
Minh dari Republik Demokrasi 
Vietnam berkenaan dengan hari 
ulangnja ke-64 telah menjerukan ten 
tara dan rakjatnja supaja tidak dja 
di mabok” dengan kemenangan di 
Dienbienphu atau memandang ren 
dah kepada musuh, demikian hari 

Kemis diberitakan oleh siaran radio 
Vietminh, Menurut siaran itu, Ho 
Chi Minh telah merajakan hari 
ulangnja kemarin dulu hari 
dalam pertemuan raksasa. 

Diantara pemberian selamat, ter 

dapat djuga dari djenderal Vo Ngu 
yen Giap jang berdjandji, bahwa ten 
taranja akan mengatasi segala kesu 
Htan untuk melaksankan tugasnja. 

(Antara-Reuter) 

  
Rabujj   Untuk. Mempertahan- 

kan Kepentingan? Eko- 
nominja Di Irian Barat 
DJUMAAT pagi kemaren, se- 

sudah diadakan rapat kerdja dng. 
menteri luar negeri mr. Sunarjo, 
atas pertanjaan mengenai soal2 
Irian Barat, maka Otto Rondonu- 
wu ketua seksi Juar negeri Parle- 
men menerangkan, bahwa hake 
katnja sangat salah, apabila fihak 
Belanda melihat atanu menitik 
beratkan persoalan ini kepada ke 
Dean ekonomi Belanda di 
rian Barat, sebab sebenarnja 
kepentingan2 itu lebih banjak di 
uar Irian Barat. Rondonuwu 
achirnja menjatakan, tidak sela- 
jaknja Belanda ,mempertahan- 
kan” kepentingan ekonominja 
dengan sikap seperti diatas, kare- 
na hal jang demikian itu hanja 
akan makin menimbulkan kema- 
rahan rakjat Indonesia. (Antara)   

€ 

  

  

   



     
   

     

  

AN “3 

     

    

Ta ALA TN 

jenced clerks 
of the English language and typing essential. 

ry for the right men. 

Apply in writing to: THE GOODYEAR TIRE & 

23 RUBBER CO., Ltd., 
.. Purwodinatan Utara 19, Semarang. 

9
 

  
SEPATU!! SEPATU!! 

AN SUDAH DEKAT 

BIOSKOP ,,GR:S.” 

Dengan dihadliri oleh - pelbagai 
pembesar di Semarang, Kemis petang 
kemaren diadakan upatjara peresmi 

jan penggantian nama gedung bios- 

bioskoop ..GRIS”. Dalam pidatonja 
ketua Jajasan GRIS, Pak Mohamad 
a.l. menjatakan, bahwa ' maksudnja 
mengganti nama gedung bioskoop itu 
adalah untuk mengisi Hari Kebangu 
nan Nasional dengar suatu perbuatan 
jang njata bersifat nasional dan me 
ngandung arti kenasionalan pula. Se 
landjutnja dituturkan, bahwa dalam 
bulan Pebruari jbl., bioskoop ,,Me 
tropole” telah dibeli oleh Jajasan Ge 

  
'koop ,,Metropole” mendjadi gedung 

  

   — PEMILIHAN 
Waktu pemilihan presiden Pi- 

lipina, katanja “kandidat? presi- 
den telah menggunakan pelbagai 
tjara untuk mempopulerkan na- 
manja. Antaranja dengan lagu2 
dan tari-tarian mambo jang dige- 
mari rakjat. Sampai ada ,,Mag- 
saysay Mambo” dan ,,Ouirino 
Mambo”. 
Memang daripada tjara keras2 

an pakai sendjata, intimidasi, 
propokasi dls, ini tjara jang lebih 
elegant dan menarik. 3 

Tjuma Sir-pong tidak mau 
mengandjurkan, supaja tjara ini 
djuga dipraktekkan di Indonesia 
dim campagne pemilihan umum. 

Kan ja repot nanti, kalau sam- 

    

ARA DAN SAL NJ 2 Hp “aa SNEBARI PUNJA KA pai ada ,,Gambus” Engku Natsir. LT 
.Pangkur Royal” Muljadi Djojo- 
martono, ,,Doger Pentjak” Emor 
Djajadiningrat, ,,Utchi Tiornia” 
Aidit, dan krontjong ,Solo diwak 
tau Malam” — Sidik Djojosukar- 

     

   

| dung Rakjat dan nama tadi- mulai 
tanggal 20 Mei diganti  bicskoop 
»GRIS”. Kita boleh merasa bangga 
mempunjai bioskoop nasionaal dian 
tara 9 gedung bioskoop jang ada di 
kota ini jang dimiliki oleh Jajasan 
Nasional demikian Pak Mohamad. 
Pertundjukan pilem dikatakan belum 
memuaskan, karena kebanjakan jang 
dipertundjukkan ialah pilem buatan 
luar negeri. Tetapi Pak Mohamad ja | 
kin, kalau pertundjukkan pilem nan $ 
tinja tidak akan tergantung dari pa | : - 

STER” (Made Of German” 
1 Box Calf) 

  

IFFON” (Rupa-rupa Model) 
|) Model Jang Paling Baru. 

J dik annja Knat dan Tjantik. 

GA-HARGA MELAWAN !!! 

MAY HUA” 
JET) — TELP. 1389 — SEMARANG. 
SANA Mma SEA 

MEA ML ILLLLM 

Bantulah 

   

  

    

    

Bisa nanti gelanggang pemilih- 
an umum djadi tempat tajuban 
Amboi, amboi......... 

Sir-pong, 

  

da pembuatan pilem dari luar nege- | 
ri, melihat adanja tendens pemanas 
an pembuatan pilem Indonesia jang | 
ada. Achirnja dengan angka2 dike- 
mukakan tentang hasil2 jang diper- 

' oleh selama tiga bulan 'ini, sedjak 

SEMARANG SINGKAT, 
— Baru? ini dibentuk Panitia Za- 

.kat Fitrah oleh Muhammadijah tib. 
Semarang. Sebagai ketua I: Dr. Par- 

  

  

menduduki nomer 4 dari djumlah 9 
bioskoop jang ada dikota Semarang. 
Sebagai penutup, kemudian dipertun 
djukkan pilem. Su ia 

: mem | Pada alamat: 
1 - . ji. . “3 a 4 45, Semarang. Motion "icture Mo'orcar Hn 

. 4Competition Drive 
Prestatierit Dari Ikatan Motor Ojakarta Dibawah Pengawasan 

Ikatan Motor Indonesia 
Bersamaan dengan ini digabungkan pula Sw Ii Me : diperunsukka bagi» Pula Sweepstake Motion Picture j 

f . jbulan Pebruari. Dikatakan bah- yono, wk. ketua I Dr. Amminodin, 4 w wa pendapatan kotor Le wk. ketua II Hadji Soebeno dengan I (Rp. 173.565,—.  Bioskoop ,,GRIS” dibantu 10 orang lagi. Maksudnja 

# 
pembentukan tadi, ialah agar supaja 
"pemeluk Agama Islam dapat mem- 
beri zakat fitrahnja jang dapat di- 

i lakukan dengan hubungan langsung 
: djl. Pendrikan Utara 
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— Tontonan Fancy Fafr Kuo Yu 
Hui jang akan diadakan pada tel, 12 

k— 16 Djuni “al. ialah sandiwara 
Tionghoa, pantjingan2 ' Gang Lok 

(Dju, Silat, balangan bola dil. ma- 
|| tjam permainan jang menarik.   — Barang2 makanan jang diduga 
mengandung ratjun, hingga 25 orang 

'Ipada hari Selasa jl. diangkut ke 
(RSUP didapat keterangan selandjut- 
'Inja, bahwa barang2 tadi dikirim ke 
Laboratorium di Jogja dap belum 
didapat visumnja. 

ang pendapatan bersihnial 

1. Jajasan Kesedjahteraan Anak? 
2. Jajasan Hari Jbu 
3. Jajasan Seri Derma 

Harga per fot Rp. 5,—. Tiap lot mempunjai 5 (lima) harapan untuk menang, Pilihlah dari 130 nomor” start. Belilah lot” dari sem : 
Sea Sa ma ea HA Pa semua nomor start, maka harapan Tuan untuk 

pt Hadiah-hadiah jang menarik seperti tersebut dibawah ini : 

— Menurut kantor pusat PE, 
'#kapai2 hadji jang ditundjuk tahun 
Hini adalah kapal2 asing jang berang- 
katnja dari Tg. Priok sbb.: Pulau-| 
Jaut (17-5-1954), Tyndareus (26-5-! 

  

SIARAN RRI TRITUNGGAL. 
Semarang, 23 Mei 1954: : 
Djam 07.25 Disco Varia, 08.00 

Peladjaran Beksan: 09.00 Gema Ang 
kasa, 09.30 Suara Rany: 09.45 Im- 
bauan pagi, 10.15 Dari film Malaya, 
10.30 Lagu2 Tionghoa, 11.15 Mata- 
raman Minggon, 12.30 Pekan Da- 
tang, 13.15 Orkes Hawaiian Teruna, 

13.40 Hammond Organ, 14.00 Kon- 
sert untuk biola: 17.05 Taman Ke- 
panduan, 17.45 Lima Serangkai: 
18.05 Tjahaja Kemala: 18.15 Pela- 
djaran Njanji: 19.15 Lembaran Bu- 
daja: 19.30 Njanjian Sutji: 20.05 Po- 
djok Studio: 20.25 Seriosa: 21.30 
Dagelan Mataram, 22.15 Dagelan 
Mataram (landjutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 23 Mei 1954: : 
Djam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 

Permainan Orgel: 08.30 Taman In- 
drijas 09.00 Rempah2 Akad pagi, 
09.15 Rajuan pagi: 09.45 Musik Bal- 
let: 10.00 Langgam dan Krontjong: 
10.45 Andre Kostelanetz, 11.00 The 
Hula Swingers, 11.30  Klenengan 
lengkap, 13.45 Dari Wanita untuk 
Wanita: 17.05 Lagu2 dari Maluku, 

17.45 Imbauap sore, 18.05 Rajuan 

Sendja: ' 18.15 Mimbar kesehatan: 
18.30 Njanjian Sutji: 19.15 Pang- 
gung gembira: 20.05 Panggung gem- 
bira: 21.20 Panggung gembira (Ian- 
djutan): 22.15 Rajuan malam: 23,00 
Tutup. 

Jogjakarta, 23 Mei 1954: 1 
Djam 07.15 Samba ria: 07.30 Di- 

tepi danau Toba: 08.15 Missa Sutji: 

09.15 Organ Tunggal, 09.30 Varia 
lagu2 Ketimuran: 10.15 Gamelan 
pulau Dewata: 10.30 Hidangan Kel. 
Meraju: 11.00. Ludruk. Surobojoj 
13.10 Minggu gembira, 13.40 Kem- 
bang,Rampai: 17.00 Taman Ksatria: 
17.40 Irama Blues dan Boogie: 18.05 
Krontjong  Sendja: 18.30 Njanjian 
Kristen, 19.40 Mengenal seni suara 
Djawa, “20.05 Mengenal seni suara 
Djawa (landjutan): 21.30 Sandiwara 
Radio, 22.10 Tembang Sunda: 23.00 
Tutup. 

  

SHEUM'S CIRCUS 
MENGAGUMKAN, 

Dengan mendapat perhatian besar 
dari chalajak Semarang, diantara 
mana tampak residen Milono dengan 
njonja, pada hari Rebo malam telah 
di adakan  pertundjukan pertama 
Sheum's Circus, bertempat dibekas 
lapangan Pasar Malam selatan Sta- 
dion. Bagi kebanjakan penduduk Se- 
marang memang pertundjukan circus 
merupakan ,,hidangah bamu”, maka 
tak mengherankan, bila sambutan 
rakjat atas kedatangan Sheum's Cir- 
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DJIKA kita berada dikepula 
seputarnja, dari sana kita sudah 
pulan2 tetangga. Sedjak tahun 
hahatan dengan negara tetangga 
djuga terdiri dari pulau2, besar 
pulau Mindanao dengan kotanja 
Gelombang? lautan jg memisah- 

kan kepulauan Sulawesi dengan Ke 

pulauan Mindanau, Filipina ini, se- 
djak dahulu bukan merupakan sua- 
tu halangar sedikitpun untuk meng 

hubungkan rakjat Indonesia dengan 

rakjat Filipina ini. Ramainja perhu 
bungan: pelajaran rakjat diantara ke 
dua pulau, Mindanau dengan Sula- 
wesi Utara (termasuk Sangir Ta- 
laud) semakin ramai sedjak djaman 

pendiadjahan Djepang dan lebih2 
sesudahnja. 

Banjak nelajan2 Sangir-Talaud, 
Kawio, Marure dari pihak Indone- 
sia sama berdagang. Kopra, hasil2 
hutan dll.nja, ikan, dibawa ke Min- 
danau. Dan dari sini sesudah menu 
karkan dagangannja dengan bahan? 
makanan dan terutama - pakaian, 
kembalilah mereka ke pulau asal- 
nja, telatah Indonesia. 

Disamping orang jg pulang-pergi 

berdagang ' ini, ada pula rakjay Sa- 
ngir dan “ seputarnja jg mendatang 
ke Mindanau untuk menetap di sa 
na, sekedar mentjari pekerdjaan un 
tuk nafkah hidupnja. 
bangsa Indonesia mendjadi 

ig menjeberangi lautan perbatasan 
ini dan mungkin kini ada sedjumlah 
k.l. 4000 orang bangsa Indonesia jg. 
berada di seputar Davao ini. 

Pekerdjaan orang2 kita 
jang merantau. 4 

Djika dapat dipilah-pilahkan, ma- 
ka bangsa Indonesia jg mendatang 
disini adalah: 

a. sebagian besar berburuh, seba- 
gai pemandjat pohon kelapa. 

b. sebagian tidak besar jg datang 
berdagang. 

c. sebagian lain jg datang 
ruh di toko2, pelajan2 
mah, dil. buruh harian. 

Pada tiga bagian itulah jg terbe- 
sar rakjat kita mendatang disana. 
Dan sebenarnja keadaan mereka jg 
berburuh itu, masih djauh dari me- 
muaskan, kalau tidak boleh dikata 
sengsara benar. Karena sebagai tu- 

berbu- 

di ru- 

Perang 
Pada Indonesia Da 

pada Indonesia dan negaya2 

USA, adalah dimaksudkan 
perang negara, lain terhadap   

Berangsur2 | 

banjak | 

Laionja:.... 
SEKITAR SOAL pembajaran kerugian perang Djepang ke 

: Penuntut jaimnnja, tersiar berita2 
menarik perhatian. Pertama berita Harian Mainichi 
jang menjatakan, bahwa “perundi ngan2 jang ketika itu 
oleh Amerika Serikat dan Djepang di 

  

(Oleh : 

uan Sangir-talaud dengan anak2. 
dapat melihat titik2 hitam ditenga 
1952 negara kita Indonesia sudah 
ini,jalah Pilipina, Sama-sama 
dan ketjil. Diantara pulau2 jang 
DAVAO sebagai kota propinsi 
kang petik kelapa, kadang2 orang 

hanja mendapat sekedar makan dan 
sekedar pakaian, , Mungkin ada jg 

| mendapar sedikit upah. 
| Sebagai pedagang, rakjat kita' di 
sana, boleh dikata tidak begitu be- 

sar, karena mereka mendatang ha- 

inja sekedar menukar  dagangannja 
| dengan bahan makanan untuk di 
| bawa kembali ke kepulauannja sen- 
| Giri dan tidak untuk didjual lagi. 

Bagian jang terachir ialah me- 
reka jg bekerdja sebagai pelajan, 

: babu, tukang tjutji, pelajan toko, 
buruh2 kasar digudang2, toko2, 
d.L.I. sepadannja. : 

Diantara para pendatang itu, 
ada djuga jang membawa anak 
isteri, tetapi jang sebagian besar 

| fidak. Malahan sudah tidak sedi- 
kit pula jang beristerikan wanita2 
setempat dan sudah beranak. 

Mengingat kenjataan itu. sebe- 
(narnja sudah 'sedjak sebelum 
Djepang mendarat disana bangsa 
kita sudah mendatang. 

Apalagi diwaktu djaman Dje- 
(Ipang dan sesudahnja, jg semua 

  

jitu memberi arti bahwa kedata- 
Ingan mereka dan menetapnja di 
sana itu sudah lebih dari 8 tahun, 

| 10 tahun. Memang ada djuga jg 
baru mendatang dalam  tahun2 
sesudah tahun 1941, jaitu tahun 

|dimana soal ini termasuk dalam 
| Undang2 daerah, undang? Filipi- 
ua mengenai migrasi dan sepa- 
Cannja. Sebelum tahun 1941 itu 
belum ada undane2 apa-apa, djadi 

isebenarnja boleh sadja orang 
keluar-masuk. Adapun alasan 
pengungsian” bangsa kita dari 
daerahnja sendiri ke daerah ne- 
gara tetangga dan sahabat ini, 
ialah melulu berdasarkan ,.tjari 
nafkah” lain tidak. 

Ismail Veloso jang me- 
ramaikan. 

Apa sebab keadaan jang sudah 
lama dan sebenarnja merupakan 
soal ketjil itu “diramaikan? 
Pada pemerintahan Guirino soal 

  

Pembajaran Kerugian 
Djepang 
n Negri2 Penuntut 

# 

8 
tg. 14/5 il. 
dilakukan 

Tokio mengenai bantuan2 
suntuk memblokir tuntutan2 kerugian 

Dic pang”. 
Manila hari Rebo mengenai keterangan wakil Menteri L. N. Pili 
pina Leon Guerrero jang al. katakan, hahwa Pilipina sendiri ha 

Kedua berita AFP dari 

rus berbuat untuk menuntut kerugian peraag dari Djepang, ka 
rena tidak 
kanan terbadap Djepang untuk 
rero merasa lebih baik djika US 

dapat mengendali Amerika Serikat akan melakukan te 
memban Filipina. Tetapi Guer 
A menjertai perundingan antara 

Pilipina dan Diepang. Dalam pada itu ia tidak setudju djika un 
tuk i Pilipira, Indonesia dan Birma kerdya-sama, karena akan 
mengarang: hasilnja. 

bajaran kerugian perang kepada Pi 
Harian Mainichi Tokio kabarkan 

sbb: 
Sumber diplomatik terangkan me 

ngenai konperensi jang kini (14-5) 

sedang dilakukan di Tokio (tentang 
penjelesaian bantuan2 Amerika Seri 
kat kepada Djepang), bahwa jang di 
maksudkan ialah ,,untuk memblokir 

tuntutan2 kerugian perang negara2 
lain terhadap Djepang”. 

Simber itu, jang tidak mau dise 
but namanja, menerangkan, bahwa 

' suatu ,,understanding rahasia” telah 

diadakan di San Francisco ditahun 
1951 antara PM Shigeru Yoshida 

dan John Foster Dulles, jang ketika 
itu mendjadi penasihat State Depart- 
ment, mengenai soal pembajaran ke- 
rugian. Persetudjuan itu, kata sum- 
ber tersebut, dua sifatnja. Jang per 
tama ialah untuk Amerika Serikat 
guna menuntut pembajaran kembali 
bantuan2 Amerika Serikat dan me- 
nuntut pula biaja2 pendudukan ,,dji 
ka negara-negara penuntut kerugian 
perang menuntut - djumlah . lebih 
besar daripada jang dapat dipenuhi 
oleh Djepang.” 

Jang kedua, kata informant itu me 
nentukan, bahwa uang jang dibajar 
kan kembali oleh Djepang kepada 
Amerika Serikat itu, akan dikembali 
kan kepada Djepang berupa perleng 

kapan militer dan bantuan2 ekono- 
mi. 

Didjelaskan, bahwa konperensi 'an 

dengan tiba2 sekali, karna soal pem- 
tara USA — Djepang ini dilakukan pada pembajaran kerugian perang. 

lipina mentjapai djalan-buntu menge 

nai djumlah jang Djepang. bersedia 
baiar. 

Perdjandjian San Francisco menen 
tukan, bahwa penjelesaian bantuan? 
sesudah-perang kepada Djepang ha-' 
rus didahulukan daripada penjelesai 
an kerugian perang. Informant itu te 

gaskan, bhw. ketentuan tsb. dan per- 
tudjuan antara Yoshida dan Dulles 
di San Francisco, memang diadakan 
»untuk menghalangi tiap2 usaha ne 

gara lain guna mendapatkan pemba 
jaran kerugian perang lebih besar da/ ri Perwakilan kita di Manila 
ri jang Djepang dapat berikan”. 

Berita Mainichi tersebut harus di 
djelaskan sbb: 

Bantuan Amerika kepada Djepang 
sesudah perang, jang oleh Amerika 
dianggap sbg. hutang Djepang, ada 
lah bukan hutang dalam arti kata jg 
sebenarnja, tetapi pengeluaran Ame-| 
rika untuk Djepang pada masa pen- 
dudukan sebagai bantuan Garioa' 
(baija untuk pertolongan kepada dae 
rah2 pendudukan), bantuan Iroa (bia 
ja untuk pembangunan kembali dae 
rah2 pendudukan) dll.- Pengembalian 
hutang itu mendjadi soal sedjak Ame 
rika menuntutnja setjara  informil 
achir tahun 1952. Menurut perhitu- 
ngan pihak Amerika, djumiah bantu 
an jang kini mendjadi hutang itu ja 
lah $ 2,5 miljard. Menurut perdjan 
djian San Francisco, soal ini jang ha 
rus didahulukan oleh Djepang dari 

(Antara) 
        

Pabrik Anggur dan Obat 
(ALONTJENG? 

Anggur Branak 
| enting sekali untuk para ibujang habis bersalin 
f (3 (00. Untuk membersihkan darah 

00 memberi tenaga baru dan 

      
   

» Merk »JAN 
“Anggur Wanita A 

Untuk mendjaga kewarasan para wanita, maka djangan 
lupa minumlah selalu Anggur Wanita Tjap Lontjeng, kerna 
bagi para wanita jg pranakan ring- 
datang bulan tidak kas muka ber- 
tertentu, sering kepu- tjahja, buah doa- 
tihan muka purjat, da- da naik dan 
pat disemouhkan. membikin awet 
Anggur Wanita mem- muda pula ada 
bikin badan langsing, nja. 

  

      

  

   

        

    

    

   

  

   

   

  

membaguskan air susu, ha- 

snja dengan Anggur Branak 

Tiap Lontjeng. 

   

  

sehat 

  

NEN” 
nggur Anta 

Para ibu jang sedang hamil, perlu dikasih minum 
Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak di dalam Selainnja segala rupa 

kandungan 

      

   ada-    

nja dan me- 

mudahkan 

di waktu 

melahirkaa 

Djalan Pinangsia TT No. 30. Telp. 9T3 Kota | 

DJAKARTA-KOTA 
Anggur Kuat Kolesom 

Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum. 

   
      

tenaga kuat, bekerdja 
penjakit pun sukar mendekat, 

Djika selalu meminum anggur 

Kuat Kolesom. badan sehat, 

penjakit dapat dihindarkan. 

   
      

giat, 

  
|na di 

ayao-Pangkal Sengketa 
Indonesia - I 

Apakah Hubungan Baik Indonesia—Pilipina Dapat Di- 
katjaukan Oleh Seorang Sadja Dari Partai Nacionalista 

Bernama smail Veloso ? -4000 Djiwa Indo 
Menetap Di Davao 

ilipina 

pulaunja jang banjak tersebar di 
h-tengah biru-laut, 'jakni titik? 
mengadakan persetudjuan persa 
dengan Indonesia, Filipina ini 

banjak itu, adalah jg dinamakan 
nja 

ini tidak begitu ramai, 
partai jang memerintah pada 
waktu itu tidak — menghiraukan 
dan lagi bukannja anti soal itu. 
Pokoknja pihak Liberaal suka sa- 
dja dengan mendatang dan me- 
netapnja bangsa Indonesia itu. 

Tetapi sekarang ini soal ke 
itu diramaikan oleh segolo 
ketjil dari partai Nacionalista. 
Sebenarnja golongan inipun pen- 
dapatnja verdeeld sekali. Jang 
mula2 dan sampai sekarang selalu 
meramaikan, didepan umum (ra- 
nat2), dikoran2 (tertentu) dan di 
Kongres sendiri, ialah hanja satu 
iorang, jaitu js bernama ISMAIL 
VELOSO (dari partai Nacionalis- 
ta) tadi. 

Tuan inilah 'jg hebat sekali hanta 
mannja terhadap soal itu, bahkan se 

benarnja djuga terhadap Negara In 
donesia, dan nota bene Indonesia 
adalah negara sahabat jg baik. 

Sebab diantara perkataan2nja un- 
tuk memperkuat  pendiriannja hen- 
dak me-NGEMOHI 
sia di Mindanau 

bahwa: orang2 itu adalah orang 
.komunis. Dan negara Indonesia ki- 

ni adalah negara Komunis djuga”. 
Keterangan2 demikian “inilah iz 

harus diperotes keras, karena sama 
sekali djauh dari kenjataannja, dan 

seriap orang mengerti bahwa ini 
adalah: Putih dikata Merah. 

Konkurensi dim soal upah 
Sekarang kita tjari sebab2nja, ke- 

na apa itu tuan Ismail Veloso Sam- 
pai berkata demikian? Mari kita tu 
turkan kenjataan2 jg nampak di 
Davao dap seputarnja. 

I. Tuan2 perkebunan, bangsa Fi- 
lipina, jg mungkin mendjadi saingan 
nja Veloso, sangat suka pada ',tena 
ga? kasar” Indonesia ini, sebab ter 

lalu murah. Bisa dikatakan semua 
upahnja ,,beneden peil?”. 

2.- Di Filipina ada undang2, bhw 
upah buruh serendah2nja harus 120 
peso, suatu hal jg tidak mungkip di 
pikul oleh onderneming2,  toko2, 
tuan2 rumah, dil. Djadi bangsa In- 
donesia jg mendatang itu dipandang 
sebagai saingannja. Padahal sebe- 
narnja orang? (tuan2 tanah, dil) 
Filipina sendiri memandang Orang? 
buruh Filipina itu malas. Bangsa 
Indonesia, radjin setia bekerdjanja, 
ongkos murah. 3 

Itulah mungkin diantara sebab 
sebabnja hingga Veloso tidak 
menghiraukan lagi adanja Vriend- 
schapsverdrag ' Indonesia-Filipina 
dan mudah menuduh Indonesia 
jang bukan2. 

Padahal menurut artikel 5 dari 
Perdjandjiai Persahabatan itu, 
diika tidak keliru sudah dinjata- 
kan, bahwa: 

,Orang2 dari kedua negara ber 
sahabat boleh dengan leluasa 
ke'uar-masuk dan bertempat ting 
gal dinegara2 masing2 sesukanja, 
dengan mengingat (tentunya) 
hukum negara2 masing2.” 

Artinja bangsa Indonesia boleh 
bertempat. tinggal di Filipina. 
Bangsa Filipina boleh bertempat 
tinggal di Indonesia. Tidak ada 
gangguan apa-apa. 
Demikianlah sekedar bahan? dan 

kenjataan2 jg kita dapat diseputar 
bangsa kita jg kini tetap masih men 
djadi persoalan ramai antara Fili- 
pina — Indonesia. 

Selama Asian Games ke Il di Ma 
nila ini, kita saksikan djuga pembi- 
tjaraan2 antara kedua belah pihak 

itu, Dari pihak Indonesia kalau ti- 
dak salah jg hadir dari Diakarta 

| Mr. Tajib :Napis dibantu oleh Mr. 
| Tjokroadisumarto, Subagjo, dll. da: 

dan 

karena 

tjil 

  

   

  
orang Indone- 

tu, dikatakan, 

    

  
Vice Konsul kita di Davao. 
Guna tidak mendahului pengumu 

mn jg resmi, dapat kita katakan 
bahwa “hasil pembitjaraan itu kini 
sudah disampaikan kepada Menteri 
Luar Negeri kita dan bagaimana 
hatsilnja baiklah kita tunggu. 

Tjuma menurut gelagat jg kita 
dapat kesan2 kanan dan kiri sepu- 
tar pembitjaraan itu, rupanja hatsil 

jg konkreet dan memuaskan pun 

be'um didapat. Soalnja  sebenarnja 
ketjil, 

Usaha kita kini tentu 
hendak melegalisir bangsa 

sadja 
r kita 
jang sudah bertahun2 di Davao 
Itu, antara 4000 orang. Tetapi 
kiranja baik djuga diberi penera 
ngin kepada. mereka, bahwa se- 
benarnja tanah air kita sendiri 
misih luas dan kaja-raja. Mereka 
mungkin kurang pengertian ten- 
tang luasnja Indonesia jang kaja 
ini, dan hanja memandang kepa- 
da jang dekat, jakni titik2 hitam 
ja”g kelihatan dari pantai pulau 
nja, jaitu daerah Sangir Talaud, 
iakni titik2 kepulauan Mindanao 
tadi. Kalau bisa dibojong keru- 
mzh sendiri, kiranja ini - lebih 
bagus, djuga mengingat bahwa 
toh upah mereka disana terlalu 
rendah dan penghidupannja sama 
sekali tidak sepadan dan belum 
sederadjat. 

Toh sebagai orang asing, beli ta- 
nah tidak boleh dan sendirinja ti- 
dak bisa mendirikan rumah, sehing- 
ga 'terkatung-katung tiada .tjantelan- 
nja. Tjuma bagaimanapun - djuga 
mereka kini sudah amat gembira 
dan berbesar hati. Banjak bangsa 
kita jg disana itu menjatakan, bhw: 
.Sekarang kita diperlindungi Negara 
kita sendiri dan kami berbesar hati”, 

Jakni dengan mulai bekerdjanja 
Konsulaat kita di Davao, jg actief 
sejak Pebruari 1954 ini. Dwiwar- 

Davao berkibar melambai- 
larnbai, memajungi bangsanja jg di 
sata. 

Vice Konsul Subagjo jg banjak 
pengalamannja di Hongkong, men- 
djemin perlindungan itu, sekuat da 
patnja. Bagaimanapun djuga, demi 
perdjandjian persahabatan kita, se- 
moga soal jg amat ketjil ini dja- 
ngan diperpandjang dan dapat di 
selosaikan sebaik2nja untuk kedua   belah pihak,   

nesia Je 
Didjadikan Pangkal Perselisihan 

Wartawan Sendiri) 
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Perkara 
5 Pada Djaksa Agung 

| jang lalu sudah diserahkan oleh pi-    
Sidik 

Sudali Diserahkan 
  

' PERKARA Sidik Kertapati, “ang- 
.gota Parlemen dari Fraksi Progres- 

ip, Menurut keterangan jang diper- 
oleh ,,Antara”, sedjak beberapa hari 

hak Polisi Militer kepada pihak Ke-' 
djaksaan Agung. Sebagaimana dike-| 
tahui, Sidik Kertapati jang ditang-| 
kap atas instruksi Panglima Territo- | 
rium HI, dituduh mempunjai hubu- | 
ngan dengan gerombolan ,,Bambu 
Runtjing”, Selandjutnja, diperoleh. kal 
bar, bahwa pemeriksaan atas “diri 
Sidik Kertapati direntjanakan' akan 
segera dimulai oleh pihak Kedjak- 
saan Agung. Mengenai diri warta- 
wan Hasan Gajo dari ,,Suluh Indo- 
nesia” jang ditahan sesudah terdjadi 
penahanan atas diri Sidik Kertapati, 
sampai saat ini belum diperoleh ke- 
terangan2 lebih djauh, dalam arti- 
kata apakah perkaranja - sudah dise- 

   
   

IBI 

h nilah 'Tapangan ditengah2 Ouiapo, 

masih berada ditangan. pihak Terri- 
torium INI di Bandung. (Antara). t 

Tentang penangkapan anggota par 
lemen Sidik Kertapati, Menteri Per- 
tahanan katakan di Medan, bahwa 
(pemeriksaan tersebut sudah diambil 
oper dari CPM (karena bersifat 
SOB) mendjadi perkara kriminil bia- 
sa jang kini sudah diminta kepada 
Djaksa Agung untuk mengambil 
Oper pemeriksaan itu. Menteri tidak 
mengetahui tentang tuduhan jang di 
timpahkan kepada Sidik Kertapati, 
bahwa ia ditangkap oleh karena ada 
hubungan dengan gerombolan Bam- 
bu Runtjing. 9 "1 
Selandjutnja Menteri “telah “mem- | 

bantah pula berita tentang akan di- 
adakannja mutasi terhadap 38 orang 
perwira. 

Dapat dikabarkan, bahwa Menteri 
Pertahanan beserta rombongannja 
berangkat dari Djakarta hari Sabtu 
jang lalu ke Palembang dan Pang: 
kai Pinang kemudian ke Medan. 
(Antara). 

  

(Oleh . 

PERNAH SAJA batja tulisa 
mudja keindahan kota Manila de 
jang indah. Padamu orang mene 
djudjuran dan ramah tamah. Pad 
kzja dan miskin, antara tuan jang 
Padamu tatatjara tidak begitu di 

  

f A3 hu bererima kasih takkan melupa 2 : Sen Hudjaa Ra- | bni akan tetap tinggal bagi siap nalan dengan mereka”. Memang 
xila kota jang indah. Ini tak dap 
melihatnja diwaktu malam denga dio Aktip 

  

  

    

3 

pasar Ja'iek-nja kota Manila. Ouiapo merupakan djantung ibukota Pilipina. Disini orang bisa berbelandja se- 
rahkan pada lain instangi “atakah " gala matjam barang, dari jang serba lux sampai jang orisinil Manila. | 

di “Dani Kalau sudah sepi tengah malam, disini ganti banjak orang2 wanita jang menawarkan rangkaian bunga melati, Fin 2 a 

bahagiaan pada si-pembelinja besuk harinja. 

Tangan Manila: 1 

Sewa Rumah Mahal & 
Pegawai Tanpa Pensiun 
Manila Kota Jg Penuh Kontras Sewa 
Kedutaan Kita 7200 Rupiah—Tiap 
Pegawai Harus Punja Gelar B. A. 

katanja akan membawa ke- 

Wahjudi) 
n seorarg pengarang, Mallat, me- 
ngan katr2 cbb: ,,0 Manila, kota 
mui kebaikan, persahabatan, ke- 
amu hriangiah perbedaan antara 
mendjrdjah dan si-terdjadjah. 

penting-an. Manila, hati jang ta- 
kan perdudukmu. Ingatan kepa- 
a jang telah pernah sekali berke- 
benar kata Mallat, bahwa Ma-. 

at disangkal. Apalagi kalau kita 
n kemewahan  tjahaja Jlampunia 

Akan Bisa Meresap Ke- 
tubuh Penduduk Kyoto 

Djuga 

PROF. Dr. Isunihiko Shidei 
dari universitet Kyoto, Dj 
hari Rebo mengumumkan bahwa 
menurut hasil penjelidikan . dng. 
pesawat pembilang Geiger, air 
hudjan radio-aktif jang 2ytaa 
pan majam Senen j.l. ac ota 

i menundjukkan hampir 90. 
bilangan Geiger dalam tiap-ti 
menit, tepatnja: 86.760 bilangan. 

Djawatan kesehatan Kyoto segera 
mulai menjelidiki air minum. Ada 
kemungkinan bahwa air hudjan jg 
radio-aktif tadi disebabkan oleh le- 

jang tidak berbatas. Malah menu rut seorang Mr. Tajib jang nah bertahun-tahun tinggal di A merika, dikatakan Daan Manila   adalah ,,copv” dari Amerika, 

kemasjarakatan dan politik pemerin 
Apalagi mengenai tjara2 hidup, re tah kita Indonesia lebih memberi dja 

clame dan penerangan mereka. Meli minan? sosial bagi kita umumnja.” 
hat barang2 aneka warna jang harga! Baiklah sebagai tjontoh sekarang 
nja tak begitu tinggi, althans menu Saja ambil sadja dulu mengenai pe 
rut penglihatan kita pertama2 waktu rumahan dan masalah kepegawaian. kantong masih padat dengan uang ' Dua soal jang penting bagi masjara 
.pesos, melihat penuhnja dan indah- ' Kat. Semasa perang dunia kedua, ma 
nja toko2 kelontong, mainan kanak2j Mang kota Manila mengalami banjak 
dan drugstore2 di djalan Escolta, Ri ' kerusakan. Baik oleh pemboman? 
zal Avenue (seperti Bodjongnja Sema | Diepang maupun oleh pemboman? 
rang), Ouiapo dllnja lagi, mudah ki Amerika. Banjak gedung?nja jang 
ta menjangka, bahwa Manila kota ' hantjur. Pembangunan memang di. 
jang mewah dan makmur. Belum ia kerdjakan dengan tjepat. Kini sudah j 
gi kalau kita melihat nightclub2 jg. | kita lihat banjak gedung2 bertingkat ' 
penuh atraksi istimewa, sudahlah, ki- (Jang mentjakar langit, tapi rupanja ' 
ranja anggapan ini tidak berlebih2 | -Stads-planning” jang tertentu tidak | Gakan bom zat air pada kira2 tgl. 

13 Mei jl. « 3 

djatuh hudjan dengan radio-aktivi- 
tet sekuat itu, maka radio-aktivitet 
akan meresap kedalam tubuh pendu am. i 5 5 
duk Kyoto K3 mereka menderita berlimpah2, akan kita dapati kepenti 

jakit djuga, Na 4 Nana erna 23 Salak Djepang. : hingen bila kita sadari lebih dalam, 

  

an. Memang kalau dilihat 'gebjarnja, 
Manila kota jang mewah. Tapi bila 

Kana Bau Sekda, Khan BNN aa ni Jain “djauh, “akanlah ! 

djam. Disamping kemewahar jang 

seperti jg diderita ngan  masjarakat2 jang menjolok, 

Kita lalu mudah mengutjap: ,,Al- 
(Antara—Up). hamdullilah, sjukurlah bhw. susunan 

TJATUR Funksi Lon- 
MPN Glaa Tintas 
33an) apa UE 

Alat Penting Bagi Dunia Tjatur—Tapi 
»Pertjasis Sendiri Belum Punja 

  

          

  

. Sia 2 mutlak bagi pemain tjatur. 
TUAN PANDAI bermain tjatur? Sudah dapat memperguna- 

kan lontjeng tjatur (schaakklok)? Itulah pertanjaan2 jang mung-      
     

      
   

kin kita hadapi kalau kita | bermain dalam gelanggang inter 
nasional. Memang lontjeng tjatur adalah sjarat-mutlak bagi setiap 
penggemar tjatur. Harus didjalan sendiri dan tidak bisa minta 
bantuan orang lain. Bagi pembaija jang belum tahu udjudnja 
lontjeng tjatur baiklah kami terangkan sedikit. Matjamnja seperti 
dua wekker jang di - Kalau dilihat dari muka, sebelah 
kiri ada wekker dan diatasnja memakai knop. Begitu djuga sebesh 
lah kanan ada wekker jang mema kai knop djatasnja. 

Kedua wekker ini meru 
fontjeng tjatur, karena mesinja 
satukan. Kalau kita tekan pa 
wekker sebelah kiri, mak: 
sebelah kiri itu seketi 
tjara otomatis jang berd 
sebelah kanan. Begitulal 
gilir-berganti, kalau'ked 

  

   

  

   

   

  

       kan satu rus pindjam dan menerima belas ka 
' GIPET-sihan orang. Kita dapat mengharap 

kan tiap diplomaat jang datang dari 
Huar negeri membawa oleh-oleh Ion 

: | jeng-tjatur sebagai buah-tangan. Hal 
in wekker 'ini harus ada kontak antara Pertjasi 
seterusnja | dan Pemerintah. Diluar. batas kekua 

: Sih pemain | saan Pertjasi, hendaknja ada ,,toena- tjatur sedang bermain memperguna| dering” dari Pemerintah. Ini ” kalau 
kan lontjeng-tjatur. Tiap pemain dil kita menghendaki tjatur mendjadi 
beri tempo 2 djam aa Diab permainan rakjat (volkspel) seperti di 

K vat dari waktu jang | negara-negara lain jang sudah madju. 
sudah ditetapkan, pemain itu diangl Malah di Tjeko Siowakia tjatur da- 
gap kalah biarpun kedud pat dimasukkan dalam kementerian 

     

      

  

   

   
   

   

36 zet. Kalau lewat 

  

    

    

bih baik dari lawannja (tijdverlies). P.p. & K. dan diketuai oleh guru tja 
Karenanja: Tuan dianggap | tur besar C, Kortnauer. Dan kami ta 
1 sean mna Na atur internasio 
nal (didalam gelanggang internasio 
nal) djika belum dapat memperguna 
kan lontjeng tjatur. SUN 

hu dengan pasti kalau bibit2 tjatur 
besar kalau kelak seandainja didal 
Asian-Games ada tjatur, Indonesia ti 
“dak akan kalah menghadapi negara2 

'lain dan semoga lagu ,,Indonesia Ra 
ja” tetap berkumandang diangkasa 

pu- | sebagai-penghormatan kemenangan 
-pahlaWah-pahlawannja. Itulah hara- 
pan jang semoga tidak tinggal hara- 

     
ENI      

      

    
  
  

  

   
    

NG) 
Djika dulu kau mendabu- 
lui aku pulang ” ke alam 
baka, kekasihku, tibalah 
kini “aku mengutjapkan se- 
amat tinggal xepada du- 
nia dan isinja. Semoga di- 
maafkanlah segala dosa- 
kesalahanku semua. Be- 
gitulah kata penghabisan 

bar sebelah, je: akan mat 
dalam dua zet. : 
Putih djalan dulu dan mat 
dua .zet. 5 
Putih: Rh6, Pg4, Be8, Ba2, 

Mctl, Ket, Kf4 (7 bu- 
ah).     an 'G buah). K3 

Ibat-lambatnja tgl. 31 Mei 1954 dengan di- 
| surat, REA : 

n hadiah dari nilai tahun j.l: kepada : 
Barat 858 di Semarang (nilai 55).        en 

2. Sdr, Kasijo, Dil. Raja 110 di Kendal (nilai 54). 
Kami utjapkan selamat. 

Radja Hitam. pada, gam-| 

Hitam: Rdl, pion d2, e2f- 

  

ada. 

Disamping gedung indah terlihat 
rumah2 bobrok jang tak karuan 

kita temui pelbagai kontrast jang ta "udjutnja. Bahkan 200 meter dari ru 
mah duta Indonesia di Vera Cruz 
dan di djalan Harrison, didjalanan 
klas satu, banjak kita dapati gubug? 
berdampingan dengan gedung2 jang 
indah. Tapi meski sangat terasa keku 
rangan rumah, tak pernah kita dapa 
ti ada orang jang bertempat tinggal 
di garage2 seperti jang lazim di Indo 
nesia. Bahkan masih kita temui seka 
li-kali rumah jang ditawarkan untuk 
disewa diberi papan terang?an: ,,For 
Rent”, Tapi tentang sewanja djangan 
ditanja lagi. Benar? menggorok le- 
her. Sebab memang di Manila tak 
ada djawatan perumahan djadi si- 
empunja rumah. boleh menetapkan 
harga sewa sesukanja kepada siapa 
jang kuat membajar. Dan ini tidak 
sedikit. 

Bagi seorang pegawai jang gadji- 
nja tjuma 200 pesos sebulan, tak dja ! 
rang musti membajar uang sewa se 
banjak lebih 100 pesos. Djadi lebih 
dari separo gadjinja. Bahkan seorang 
gadis Rosita, jang bekerdja di ,,Offi 
ce Nightclub”  katanja tiap bulan 

| | 

njak 120 pesos. Padahal pendapatan 
nja tjuma 300 pesos sebulan. Tjoba 
bandingkan dengan sewa rumah di 
Indonesia dan belum sampai 2076 
dari gadji mereka. 

. Pada hal yang saja sebutkan tadi 
|baru rumah2 sederhana dengan satu 
dua kamar sadja. Jang terletak ber- 
himpit-himpita, didjalan2 ketjil. Ba 
gi rumah2 gedung bertingkat, misal 
nja sadja seperti apa jang didiami 
oleh duta Indonesia Mr. Tjokroadisu 
marto di Vera Cruz, sebuah gedung 
bertingkat 4 jang sedang  besarnja, 
tak melebihi besar rumah Djamu 
Tjap Djago. di djl. Kapuran Sema- 
rang, sewanja sebulan (pembatja dja 
ngan kaget) 600 dollar atau 1200 pe 
sos. Kalau dihitung dengan uang ki 
ta setjara koers resmi ada... 
Rp. 7200 atau tudju ribu dua ratus 

| rupiah. Sungguh tidak murah. 

Memang kepintjangan2 sosial sa- 
ngat tadjam terasa di Pilipina. Bagi 

Orang jang ber-uang,. memang bisa 
menikmati kemewahan itu. Tapi bagi 
pegawai2 negeri jg. bertingkat mene- 

| bisa djadi pegawai. Gadjinja pun tak 

musti membajar sewa rumah seba-' 
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an Sheik : 
| Ketjuali dikalangan beberapa 

“orang sosialis, jang saja djumpai 
di Bombay, jang prinsipil bersi- 
"kap anti-komunis, dan memper- 
batikan gerak-gerik mereka di ' 
India, pada umumnja orang se- | 
(dikit sekali bitjara tentang kaum 
komunis, peranan  Sovjet Rusia, | 
dsb. Sebaliknja, orang lebih ba- 
injak bitjara tentang Amerika, ig 
kadang2 'peranannja digambar- 

kan sebagai ,, momok jang harus 
“diawasi” 
BIPA Remeh sadja. 

| Keadaan ini menimbulkan ser 
"ba pertanjaan pada saja. 

Kamu semua disini bitjara ten 
tang bahaja dari Amerika sadja. 
Tidaklah kamu pernah terpikir 
akan bahaja dari Rusia?” : 
“Saja heran saudara  bertanja 

demikian”, djawab seorang 'pega- 
wai tinggi pada Kementerian Pe 
nerangan. 
Apa maksud saudara dengan 

bahaja dari Rusia? Melalui kaum 
komunis dinegeri ini?”, pegawai 
itu bertanja lagi. 5 

,Antara lain”, sahut saja. 
|. Ah, mereka disini tiada arti- 
nja. Boleh dianggap remeh sadja” 
Memangkah, an komunis di 
India dapat dianggap remeh sa- 
dja?” 
ai aali tinggi itu benar, djika dili 

hat perimbangan suara dalam parle- 
men, jang susunannja terbentuk se- 
bagai hasil pemilihan umum ditahun 
1951 — 52. 

Dalam pemilihan umum itu komu- 
nis tjuma memperoleh 26 kursi, dari 
djumlah 479 kursi jang harus diper- 
djoangkan, djadi berarti 5,156 dari 
totaal suara jang dikeluarkan. Seba- 
gai perbandingan, partai Congress 
mendapat 364 kursi, berarti 4596 

dari totaal suara. 
Begitu djuga didalam  madjelis2 

.pro Congress dan saja pro Nehru, 

“IMengenal India Dari Dekat (XV) 
| Kominisme Di India 
Ukb, Kaum. Kominis India Tidak Ada Artinjas Kata Se- 

Jerang Pegawai Tinggi — Kenapa Orang Pro Congress ? — 
IMasalah Tanah Dipakai Kominis Buat Tudjuan Politiknja 

— Oleh: Rosihan Anwar — 

| KALAU SAJA BOLEH PERTJAJA dan pakai sebagai ukuran apa jang diutarakan oleh itu 
awai Kementerian Luar Negeri, maka sekarang ini arus perasaan anti-Amerika sedang naiknja 
ndia. Lebih2 sesudahnja en Yin militer Amesika kopaga Pakipa. 8 

| perhatian orang sangat tertambat kepada itu ,,komplotan dari A merika” rar s 
saja Maa apa peranan komunis misalnja disekitar masalah Kashmir, atau sekitar kedjatuh- 

punjai 173 kursi dari djumlah 3283 
kursi jang ada. Sebagai perbandi- 
ngan lagi, partai Congress punja 
2.00 kursi didalam madjelis madje- 
lis tsb. Maka apabila dilihat hasil 
pemilihan umum jang bebas dan deri 

mokratis itu, sesungguhnja kaum ko- nurut keperluan sesuatu masa, telah 
munis tidak ada artinja. Kendati de- 
mikian, saja berpendapat, bahwa ke- 
dudukan kaum komunis tidak boleh 
diukur setjara jang dilakukan oleh 
itu pegawai tinggi. 

: Kenapa pro Congress? 
PERTAMA, apa sebabnja rak- 

jat dalam pemilihan umum itu 
memberikan suaranja kepada par 
tai Congress? Adalah pada umum 
nja perasaan rakjat begini: ,,Saja 

bukan inntaran mereka telah ba- 
njak memperbaiki keadaan, semen 
djak Inggris berlalu, melainkan 
lantaran mereka telah memper- 
djuangkan dan berhasil mentjapai 
kemerdekazu buat kita.” 

Saja kira, bolehlah dipertim- 
bangkan apakah perasaan rakjat 

. 

Di Kashmir nampaknja 
dan djaranglah sekali 

kaum komunis di India boleh diang- 
gap remeh sadja. 

Tidak dapat disangkal, sebagaima- 
na terbukti dalam sedjarah, betapa 
kaum komunis dengan taktik dan 
mmusl:hatnja jang ber-ubah2 itu, nie: 

memberi banjak pikiran dan ketje- 
masan kepada partai Congress. 

Taktik berubah-ubah, 
Demikianlah  misalnja tatkala 

Congress menawarkan kepada  Ing- 
geris untuk membantu mereka me- 
lawan kaum Nazi-Djerman, asalkan 
kepada mereka diberikan kemerde- 
kaan, maka kaum komunislah jang 
menentang sikap Congress itu. Akan 
tetapi tatkala tgl. 21 Djuni 1941, 

Nazi menerdjang Rusia, maka ke- 
esokan paginja kaum komunis serta- 
merta menuntut diberikannja kepada 
Inggeris sokongan sepenuhnja, jang 

tiada bersjarat didalam ini .perang- 
rakjat”. 

Seperti kata orang, tatkala Gandhi 
memimpin gerakan ,,Tinggalkan In- 
dia” (Ouit India), maka djusteru ka-   jang begini akan bisa tetap ber- um komunis  bertjinta-tjintaay  de-   landjut terrs. 

Kedua, masih ada beberapa bagi- 

an dari India seperti di Hyderabad, 
Travancorg-Cochin,  Madras  (An- 
Ghra), djadi dibagian Selatan, dima- 
na kaum komunis mempunjai ben- 
teng2nja. Djuga di Benggala Barat 
kekuatan kaum komunis tidak dapat 
diabaikan begitu sadja. 

Ketiga, tidak selamanja kaum ko- 
munis merebut kekuasaan dengan 
apa jang mereka katakan: pengikut? 
massanja. Ada taktik2 serta, musli- 
hat mereka jang lain,  umpamanja 
incitwati suatu ,,revolusi-istana” (pa- 
lace-revolution), jang bisa merubawa 

mereka kepada perolehan kekuasa 
an. 

Beberapa pertimbangan jang saja 
kemukakan diatas ini menjebabkan 
saja tdak dapat seluruhnja mengikuti   perwakilan rakjat dari 22 negara2- 

bagian, kaum komunis hanja mem- 
» Gjaian pikiran itu pegawai tinger, jg 
dengan enaknja mengatakan, bahwa 

  

Hubungan 
Jg Normaal 

Mungkin Segera 

  
Oleh Ingeris 

ANGGAUTA PARTAI Buruh 
. Donnelly pada malam Kem's menjatakan bahwa ia akan mengadju- 
kan sebuah mosi dalam parlemen, dalam mana akan diminta kepada 
pemer:ntah Inggris supaja member'tahukan kepada pemerintah RRT, 
bahwa pemerintah Inggris masih berpegang pada politiknja untuk 
mengadakan pertukaran seorang dutabesar dengan Peking. Dengan 
ini dimaksudkan bahwa sebagai langkah pertama kearah tudjuan ta- 

is sekarang akan 
buah misi diplomatik RRT di London. 
di, pemerintah Inggris 

  

harus menjerahkan 5096 gadjinja un 
tuk sewa rumah, tentu sadja keme- 
wahan ini hanja merupakan ,,angan 
angan dilangit” jang sulit tertjapainja 
Upah minimum di Pilipina 4 pesos 
sehari. Tapi untuk mendjadi pega- 
wai negri, orang harus memiliki sua 

tu keachlian, paling sedikit mengan- 
tongi gelar bachelor (lulusan .colle- 
ge). Kurang dari itu djangan harap 

banjak. Seorang klerk jang bergelar 
bachelor akan menerima. gadji se- 
bulan 200 pesos,- sedang peraturan 
PGP seperti Indonesia, tak dikenal 
di Pilipina. Kalau si pegawai mau 
naik gadjinja, ia harus menempuh 

udjian untuk keachlian jang lebih 
tinggi lagi. Kalau tidak begitu, sam. 
pai ubanan ia hanja akan tetap mene 
rima sebulan 200 pesos sadja. 

Tanpa pensiun. 
Dap jang lebih ,.tjelaka” lagi bagi 

sipegawai kalau dia sudah ,,pensiun- 
rijp”, bukannja ia lalu akan dapat 

ongkang2 gojang kaki” menerima 
pensioennja seperti di Indonesia. Ti- 
dak. Ia kalau sudah masanja menga: 

uang pesangon. Dan seterusnja ia di 
lepas begitu sadja. Maka tidak meng 
herankan, bahwa umumnja istri2 pe 

pegawai di Pilipina pun ikut bekerdjas 

Kemis telah -menemui "menteri luar 

s0 akan menerima sadja sedjoemlah | gan Eden kepada Chou E 

Diplomatik 
Den RRT 

Akan Didakan 

dalam parlemen Inggris Michael 

menjetudjui pengangkatan se 

Menurut wartawan AFP kabar? 
tidak resmi telah tersiar di London 
bahwa RRT dan Inggris akan meng- 
adakan hubungan? diplomatik jang 
normal. Kabar2 ini tersiar sesudah 
menteri luar negeri Inggris Anthony 
Eden mengadakan pembitjaraan? de- 
ngan menteri luar negeri RRT Chou 
En Lai di Djenewa. Ditanja menge- 
nai berita2 jang menjatakan bahwa 
pihak RRT telah mengusuikan un- 
tuk mengirim seorang kuasa usaha! 
dan sebuah .missi perdagangan ke 
London, djurubitjara kementerian 
luar negeri Inggris hanja mengata- 
kan bahwa ia tidak tahu menahu ten 
tang adanja usut tersebut. 

Chou menemui Eden, 

Dari: Djenewa, UP sementara itu 
mewartakan, bahwa menteri luar ne 
geri RRT Chou En Lai pada hari 

negeri Inggris Anthony Eden ditem- 
pat kediamannja. 

' “Menurut Keterangan djurubitiara | 
delegasi Inggris, kundjungan 
itu dalah sebagai ' balasan kundju 

Ec kepa n Lai 
pada minggu jang lalu. (Antara-UP) 

ena 

PEMBELIAN SENDJATA DA-   mentjari nafkah. Entah dengan dja 
|lan berdagang atau lainnja lagi. De: 
mikian keadaan dunia kepegawaian 
di Pilipina, dikota Manila jang kel. 
hatannja serba mewah itu. Waktu sa 

ja bertjerita tentang dunia kepega- 
waian Indonesia kepada seorang pe 
gawai salah satu djawatan resmi di 
Manila, sdr. Pedro Menendes, ia me 
ngutjap penuh kekaguman: Masja 
Allah, sungguh Indonesia adalah 
Sorga pegawai”! Dalam 'utjapannja 
jang sesingkat ini tersimpul djelas ra 
sa mengirinja kepada rekan2nja di 
Indonesia.   ngah dan rendah, jang paling sedikit 

Undang-Undang 
— Republik 
Tjetakan rapi. 
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Harga hanja Rp. 3.— sebuah. 
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MERAH PUTIH BENDERA INDONESIA 
BURUNG GARUDA LAMBANG NEGARA 

Dengan warna megah-meriah mendjadi sampul buku : 

' Indonesia 
Kertas halus. 

| Ukuran saku (kefjil-mungil). Tebal 48 halaman. 

Kini dapat dibeli atau dipesan kepada TOKO-TOKO BUKU. 

Y PENERBIT & TOKO BUKU 

Kien Koo Sing 
GANG LOR PASAR 1? — DJOKDJA 

Djalan Mataram (Ambengan) 235 — Telp. 898 — Semarang. 

“0 3 Ta 2 2 2 “M3 P0 Ta 2 Ta Tan RU 0 as 0 

“TN MLM LL AL LH mM LL AM ML ML KU 

Dasar Sementara 

Ongkos kirim tertjatat Rp: 1.10 

PUSAT: 
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RI BLOK SOVJET OLEH GUA- 
TEMALA SUATU. TINDAKAN 
NEGARA JG BERDAULAT. 

: “Djurubitjara kementerian luar' ne 
'geri “Guatemala pada hari Rebo. me 
injatakan bahwa pembelian alat2 sen 
djata oleh setiap negara adalah tindak 
an suatu negara jang berdaulat. 

Keterangan itu diberikan sebagai 
komentar terhadap berita2 pers jang 
tersiar dari Washington tentang peng- 
umuman dari, kementerian luar nege- 
'ri Amerika bahwa alat? sendjata bua 
tan negara2 blok Soyjet baru2 ini te/ 
lah dibongkar dipelabuhan Puerto 
Barrios di Guatemala. Dikemukakan 
oleh djurubitjara tadi, bahwa menu 
rut pendapatnja tidaklah ada sesuatu 
hukum atau perdjandjian internasio- 
nal jang ,,membatasi atau melaran: 
pembelian2 alat2 sendjata”, 

KISS KK KK AKKKKKEKAKKKKKI 

| Bertunangan ng 5 
SITTI SUDJINAH IMANPURO 

d 
SUPARDI PA WIROSENTONO 
Sragen 

20 - 5 - 1954, 
Tndj. Karang 5 

  

          

Kabar Senang 
Tuan2/Njonja2 jang menderita 

sakit WASIR (Aambeien) - dan 
sudah berusaha di-mana2 dengan 
tidak berhasil. Datanglah pada 
alamat dibawah ini untuk obati 
WASIR dengan garansie sembuh 
di dalam . 12 hari sampai RON- 
TOK 'akar2-nja, ZONDER OPE- 
RATIE. k f 

M.S RAHAT 
Tabib. 

ngan radjamuda (viceroy) Inggeris. 

Perubahan taktik menjusul pu- 
Ia ditahun 1948, setelah terbentuk 
nja Comirform. Pemimpin komu- 
nis jang dikatakan ”moderaat” 
(lunak) itu Joshi, lantas diganti 
oleh seorang pemimpin baru Ra- 
nadive, jang segera memerintah- 
kan aksi kekerasan diseluruh In- 
dia. 

Sudah barang tentu pemerintah 
India membalas dengan tindakan2 
jang keras pula, akibatnja ialah 
bahwa achir 1949 organisasi ko- 
munis rusak2, mereka kehilangan 
pengaruh dikalangan serikat2 se- 
kerdja. 

Taktik baru lagi didjalankan. 
Karena muslihat kekerasan tadi, 
jang didasarkan pada kekuatan 
aum buruh paberik dikota-kota 

tidak djalan, maka ditempuhlah 
muslihat lain. Sekarang lalu dipi- 
lih muslihat sebagaimana jang di 
djalankan dengan - succes oleh 
Mao Tse Tung, jakni kekuatan 
didasarkan kepada kaum tani di 
desa-desa.   

| MAGSAYSAY BITJARAKAN 

  
.. Seteran 109. — Semarang.   
    

Untu. menjelenggarakan musli 
hat ini dipilihlah pula pemimpin2 
komunis baru. Dibulan 1959 mun 
tjullah Rajeshwar Rao dan Ma- 
rayan Reddy. Sembojan baru jg ' 
di-dengung2kan - ialah: ,.Tanah | 
untuk orang jang mengerdjakan- 
nja”, 

Masalah Tanah. ' 
Sesungguhnja, masalah tanah ini 

  - 

merupakan lapangan jang subur bagi 
kaum komunis untuk memperoleh pe 
ngaruh. Sistim tuantanah, sistim ,.za 
mindari” masih meradjalela di India, | 

sekalipun pemerintahnja telah ber- 

usaha keras untuk menghapusnja. Da 
ri seluruh penduduk pertanian jang 
berdjumlah 249 djuta itu kl. 2/3 jg. 
mempunjai tanah sendiri, walaupun 
harus ditjatat bahwa luasnja sangat 
kerjil, karena telah terdjadi penge- 
ping-ngepingan (fragmentation). 13 fb 
merupakan rani-pemaro dan 1890 me 
rupakan buruh jang tidak memiliki 
tanah 2960 adalah tuan-tanah jang ti 
dak bekerdja hanja menjewakan ta- 
nahnja kepada tani-pemaro dan me- 
ngupah' buruh2 buat mengerdjakan 
tanahnja. | 

Masalah tanah ini telah dipa- | 
kai oleh kaum komunis buat tu- ' 
djuan politiknja. Di Hyderabad 
misalnja dimana . sebagian besar) 
tanah kepunjaan tuan2-tanah, ka | 
um konruris sangat kuat kedudu- | 
kannja. Di Madras, jang mempu- 
njai sistim tanah jang paling bu- 
ruk di India, kaum komunis mem 
punjai “pevsikut massa dan 62 
orang anggotanja terpilih buat . 
madjelis. perwakilan rakjat. “Tapi 
tidak masalah tanah ini sadja jg. 
dipergunakan oleh kaum komunis 
untuk mentjari pengaruh. 

Masih ada lapangan2 Jainnja. 

    

SNAL KEAMANAN 
PASIFIK. 

Presiden Fiiipina Ramon Mag- 
saysay pada hari Rebo telah ' 
mengadakan pembitjaraan2 de- 
ngan dutabesar Amerika Raymond 
Spruance - bertempat dikedutaan | 
Amerika Pengumuman resmi ti- | 
dak dikeluarkan tentang pembi- ' 
tjaraan? itu, tetapi diduga bahwa 
berundingan antara Magsaysay 
tadi ialah burtalian “dengan soal 
tindakzn2 keamanan di Pasifik. 

  

  

Ini dia, 
muntjul lagi! 

Dapat dibeli dalam 
doos dari 5 batang 
dan dalam peti? 
dari 25 batang. 

Ko UNTUK AHLI-MEROKO   2-1M/3-20l 

   
j TT PBR 2 ks 

BERDUKA TJITA " 
Dengan berduka tjita kami mengabarkan pada . 
Sekalian Familie dan Sobat Handai, bahwa pada malam Rebo # 
menghadap Kemis tg. 20 Mei 1954 djafh 00.15 pagi telah 
meninggal dunia dengan tenang Isteri, Saudara, Mamah, Ma 

mah mertua dan Mamah Besar kami jang tertjinta : 

Nj. KWIK KIAM KING 
(terlahir Maria Liem Toan Nio.) 

dalam usia 63 tahun. 3 
Hari kuburnja telah ditetapkan pada hari Minggi tg. 23 Mei & 

$.1954 brangkat dari rumah sakit St. Elisabeth Semarang ke $g 
$ kuburan Kobong djam 8 pagi. : 

   

    

       

    
            
    
      

  

Jang berduka tjita, 
KWIK KIAM KING 

      
Saudara : 
Liem Sioe Tjhoen dgn Keluarga. 

Anak2: $ 

( Kwik Khik Tjhiang dgn. Ni. 
Kwik Khik Ian dgn. Nj. 

Tjutjuk Lelaki : 

Kwik Siong Ham 

Kwik Siong Liang 
Kwik Siong Liem 
Kwik Siong Khoen 

Kwik Siong Oh 

Kwik Siong Loen 

  

        
Kwik Khik Hauw dgn. Nj, fg 

Kwik Khik Tiong den. Nj. 8 
Tjatjuk prempuan: 

Kwik An Gie | 
Kwik Khing Hoa 

Kwik Kiem Lian 

Kwik Giok Lian. 

    

    

   

    

      
      

PA
N 

UA
N 

Ta
p 

dag
 
Oa
 

        

       PN 
e
B
 

    
ee eng. 
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UNTUK WANITA: LAKI: 

AMIROSOL: Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka. jang tergan3gu kesehatannja. , 
AMIROSOL : Paling mudjarab dan tjepat untuk kembalikan 
tenaga jang sudah hilang, bagi orang lelaki jang sudah tua atau- 
pun-jang masih muda, jang menderita penjakit kurang sjahwat 
(mpoten) Penjakit ini. bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
rja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, lekas 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
lan tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. 

Wanita: Hamil. Dilarang Makan Obat Ini 
AMIROSOL harga : Rp. 25.— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 4 

tambah kuat ....... Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(djerawat) dan bikin. bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga et Rp. 20— dan Rp. 10— 
Ongkos kirim 1070 

i Terbikin oleh $ & 
2 @ 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLG 

Z7ONDER OPERATIE 
Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain. Kalau minta baik de- 
ngan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
berdamai. 
AGEN: Ngupasan 12, Jogjakarta 

KASIM DADA Kp. Melaju 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Toko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 

Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 

ALI SPORT 

Toke Obat ENG NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HO 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 

Klaten 23 

Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Di. Pulisi 30, Pontianak 
Petjinan 75 Jogja. 
Petjinan 58 ,, 

  

  

  

Ini Dia 

IMPOTIN TABLETT 
HARGA Rp. 30,— Tambah ongkos kirim 1596. 

Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan sjahwat 
kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta?” dapat 
menolong. : 2 
Tetapi ,,IMPOTIN TABLETI” jang akan sanggup mengem: 
balikan tenaga2 dan 'urat2 sjaraf jang kendor, mendjadi " kuat.dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali 
seperti biasa. 
Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu "Tuan mema- 
kan ini. obat. 

' SIMPOTIN TABLETT” terbikin oleh: 
Per An . 

N.B. Agen2 Inti”) “Tabib. AMI 
Adpertensi, Amirosol,. . . KUSUMOJUDAN 95   RODIN    
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: 1 

" Ona? 1 8 S3 P1 0.9.3 . kana 2 : 

00 PenaParker,,51”,.beladjar” tjaranja Tuan menulis! 

| Apa sebabnja Parker "51" begitu enak dan akan tetap begitu seterusnja. 
| dituliskannja ? Pena ini seolah-olah Gerakan pena dikertas mendjadi mu- 

0. beladjar dari Tuan punja tulisan-ta- dah, ta' berbunji, meluntjur enak 
: | ngan, kedjurusan mana sesuka Tuan menurutkan tjaranja Tuan menulis. 

'meruliskannja, .ta"” perduli dengan Pilihlah untuk Tuan atau untuk ha- 
tangan kanan atau kiri, diah2 Parker “51” satu2nja mata- 

pena pakai Plathenium. Mata-pena 
Rahasianja terletak pada pena jang dapat dipilih sesuka hati. 

udjungnja diperlengkapi dengan lapis- 
“'an logam-murni, Plathenium namanja. Agar tertjapai hatsil baik » # 
- Karena inilah tulisan berbentuk seperti dalam hal ini dan pena? lain- 
Tuan inginkan. Mata-pena memoles nja ............ pakailah Parker 
sendiri sampai datar jang sangat litjin Ouink jang pakai solv-x. 

25 Harga2: Rolled Gold Cap Pen: Rp. 480.— Potlot: Rp 240.— 

6 Distributir tunggal dan Servis - Reparasi: 3 

LAWSIM ZECHA & Co, N.V. Nusantara 9 (atas) Djakarta 7 

p - 

7913-1 

Sea SE ae Sa a Ra Sangar Baru Terima aa ag 

ity Concern Cinemas, ““ TONG LAYING RECORDS 
LEK: 5.00 7.00.9.00 INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 4EHIR — THE MERRY WIDOW (Die lustige witwe) 

     
VE GAMBLE A WOMAN EYER MADE! 

13) F2 

ii MOST DARING LO 
03 

  

      
24 0s IYAN ONE. re ME SAMUK “52 WARREN CHETRAM SIRODE : 

Monte Carlo — Tempat pendjudian jang tersohor dan indah dengan 
segala2nja ! Dimana kegembiraan diseling dengan kesedihan ! 
akibatnja seorang pendjudi Wanita jang bertaruhkan harga benda serta 

djiwanja ! — Memikat ! — Penuh Sensatie ! — Menggemparkan ! 
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WHEN THESE ena POINT STRAIGHT UP......... 

7he 5 2, cetes “ rotan,      
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' COOPER dalam film terbesar dan 
Im terbaik dari 1952. 

T! SEREM ! MENGGETARKAN ! 
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   Njanjian2 merdu !$    
NDONESIA FILM LTO 

Saksikan 

  

MANTOVANI and his orchestra- — 

23 2 5 

» 33 23 7. 

CLASICAL: 

CHOPIN WALTZES 
SERENADE IN G NV 

D.I. lagu populair, datanglah di : 

“ #ICHARLIE KUNZ PIANO MEDLEY, VOLUME 
ICHARLIE KUNZ PIANO MEDLEY, 
CHARLIE KUNZ PIANO MEDLEY, 
CHARLIE KUNZ PIANO MEDLEY, 

COPPELIA — BALLET MUSIC (L&o Delibes) 
SYLVIA — BALLET MUSIC , 
LES SYLPHITES — BALLET MUSIC (Chopin) 

NACHIMUSIK” (K. 525) , 
DIVERTIMENTO IN D MAJOR 

SYMPHONY NO. 8 IN B MINOR (”UNFINI- 

SOKO PIRINGAN HITAM 

STRAUSS WALTZES 
FAVOURITE  MELODIES 
VICTOR HERBERY SUITE 
FAVOURITE TANGOS 

VOLUME 
VOLUME 
VOLUME 

WM 

(L£o Delibes) 

(Arr. Munro, 

1AJOR-,,EINE KLEINE 
(Mozart) 

(K. 136) 

SHED”) 

  

  

      

- GG. BARU No. 18 — SEMARANG 

GRIS (Metropole) Ini Malam d.m.b. 3.00 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 
  

Leo Genn — Don Taylor — 

IL BESOK MALAM 3 pertundjukan 5.00 -7.00 - 9.00 |. 

»THE GIRLS OF PLEASURE ISLAND” 
Dorothy Bromiley (Technicolor) 

  

INI MALAM PREMIERE 

ORION  5.007.009.00 (17 th.) 
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Seorang lela- 

oleh nafsu 

orang wanita 
jang terpeso- 
na oleh nafsu 
jg. chajal ! !! 
Kutipan 
Kellino jang termasjhur. 

Premiere 

5-79. 
(47 th.) 

terpesona 

ndah berte- 
u dgn. se- 

  

karangan dari Pamela- 

  Repot pekerdjaan sampai isterinja ti 
dak diperhatikan! Bagaimana aki 
batnja...............? Jane Wyman ter 
masjhur dalam sJohnny Belin- 
da” kini memberi pelakon lais dari 
jang lain ! £ | 

In 

s
i
r
a
m
 
ia

ti
ik

um
ar

ni
r 

   
   
   

    

  Lan 
BESOK MALAM PREMIERE ! 

DJAGALAN 7.00 -9.00 (17 th.) D 
Film Tiongkok paling baru dengan 

beberapa lagu? modern ! 
Cho Man Hua — Liu Ch'ih 

,MAO KWEE TIAN TANG" 
  

Akan datang :B. ANDREW — MARIA 

.THE FALL OF BE 

John WAYNE — Joan CRAWFORD 
,REUNION IN FRANCE” 
Segera datang : 

c- 

Film peperangan Dunia-II jang Hebat dan Gempar ! 
pe anna Oa aa Bln Man Mm Masa mt De aa ma as BALA N 

i malam pengab.: 5.-7.- 9.- (17 th.) 

(Technicolor) 

CARY COOPER dalam 

»DISTANT DRUMS” 

Ini Malam Penghabisan 
jagalan : 7.00 -9.00 (17 th.) 
Brian Donlevy — Claire Trevor 

.HOODLUM EMPI: E” 
Sebuah film penuh sensatie ! 

KEVALGA — dim. film Russia 
RLI N 99  Djatuhnja 

Kota BERLIN. 

    

bagi Organisasi 

Anggauta? Organisasi? Wanita di Semarang, 
inilah kesempatan baik untuk membantu 

organisasi Njonja memperoleh uang untuk 
rentjana?nja. 

Belilah Margarine PALMBOOM dan simpanlah 
tutup? kaleng “ — kumpulkan tutup? kaleng itu 
djuga dari kenalan? dan tetangga? — lalu ba- 
walah tutup? kaleng “ itu pada kantor or- 
ganisasi wanita Njonja. 

Tutup? kaleng “ margarine PALMBOOM jang 
lengkap dengan nomor kode untuk organisasi 
Njonja berharga sebagai berikut : 

“Tiap? tutup kaleng " PALMBOOM 2kg. Rp. I,— 
Tiap? tutup kaleng " PALMBOOM I kg. Rp. 0,50 

Tiap? tutup kaleng " PALMBOOM “/ kg. Rp. 0,25 
Tiap? tutup kaleng " PALMBOOM LV, kg. Rp. 0,125 

Selain dari pada itu akan diberi 3 HA- 
DIAH UANG EKSTRA semuanja berdjumlah 
Rp. 5.000,—— pada organisasi? wanita jang mem- 
peroleh djumlah uang jang paling besar, berdasar 
atas kiriman? tutup kaleng? “.   isi 

Tutup” kaleng” PALMBOOM - UANG 
3 Wanita di 

sampai tg. 7 Djuni 1954 tengah malam 

  

batjalah ini 

dan 

bantulah kami !: 

SEMARANG 

Hadiah pertama Rp. 2.500, —— 
Hadiah kedua Rp. 1.500, — 
Hadiah ketiga Rp. 1.000,.— 

INGATLAH ! — lebih banjak tutup? kaleng 
jang lengkap dengan nomor kode Njonja kum- 
pulkan, lebih besar djumlah uang jang akan 
diterima oleh organisasi wanita Njonja. DAN, 
ada kemungkinan pula memperoleh salah satu 
diantara 3 HADIAH UANG EKSTRA ! 

MARGARINE PALMBOOM 
Rentjana untuk Menambah Keuangan 
Organisasi? Wanita 
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GARUDA INDONESIAN 
| AIRWAYS N.V. 

membutuhkan dengan segera 

20 Orang Tenaga Laki? 
untuk dididik mendjadi Commercieel-Employe pada G.L.A. 
Sjarat-sjarat: 

Berpendidikan paling reudah S.M.A. atau sederadjat. 
. Umur 21 s/d 32 tahun. : 
Warga negara Indonesia. 
Berbadan sehat. 

Harus dapat mengerti/mempergunakan bahasa Indonesia, 
Belanda dan Inggeris. 
Harus mempunjai pemondokan (huisvesting) di Djakarta, 
selama pendidikan dan sesudahnja. 

g. Bersedia untuk ditempatkan diseluruh kepulauan Indonesia 
atau diluar negeri. 
Paling disukai : - 

1. mereka jang telah mempunjai pengalaman beker- 
dja dikantor2 Perdagangan/Pemerintahan (kan- 
toor-ervaringj. 

2. jang telah mempunjai pengetahuan mengenai 
soal-soal Pengangkutan. 

3. mempunjai bakat (aanleg) commercieel. 

Keterangan: 

1. Pendidikan diadakan di Diakarta selama 6 bulan. 
2. Sesudah tammat dan beridjazah dari pendidikan ini, maka me- 

reka akan ditempatkan pada pekerdjaan jang mempunjai banjak 

harapan dikemudian hari (dalam dan Juar negeri). 
3. Selama dalam pendidikan mereka akan diberi tundjangan jang 

pantas. 

Lamaran disampajkan sebelum tgl. 7 Djuni 1954 dan dialamatkan 

kepada : Garuda Iudonesian Airways N. V. BAGIAN PENDIDIK- 
AN, Kemajoran — Djakarta. 
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di Km / TECHNICOLOR 
REX-ORION-GRIS ?" MV) an 808681 Metutsetin yan 

Theatres. : TAYLOR TAYLOR FonTiine 

o —SANOERS-MILIANS   (u. 17 tah.) 

    

(Keterangan lebih landjut batjalah iklan besok). 
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N WHAT HAPPENS » 
5 WREN YOU CONNECT 

0 TF' MORAN CREW'S TELECRAPH WIRE 
AL TO THAT POWER CONTRAPTION, “— 
: PLINKER 2? 

        

  

— Apa jang akan terdjadi, bila 
engkau menghubungkan kawat tele- 
grap milik orang2nja Moran dengan 
kekuatan listrik itu, Blinker? 
— Banjak sekali!   

   

  

  
  

    

   
      

   
    

WIEN T PULL THIS SWITCH, NG 
ANYBOPY WHO TOLCHES TH" N 
WIRE IIP ABOVE GETS A VOSE 
OF HIGH VOLTAGE THATLL 

GVE IM TH 
f SURPRISE OF M 

HIS LIFE! 
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— Bila saja tarik schake- 
laar ini kebawah, seseorang 
jang memegang kawat tadi 
diatas akan dapat tekanan 
dari voltase tinggi jang ber- 
akibat tidak terduga pada 

djiwanja! 

7 

    
THE WIRE'S GETTING SLACK, ROY! IT MUST HAVE REACHEP THE )adi 
BOTTOM! NOW WE'NE GOT TO WAIT FOR OUR CREW Kown Ne 

THERE TO PICK IT UP/ 7 : 
“a24 KANAN 

/ 

l | 1 Pp Tam , “aa ea 

— Kawat telah mendjadi kendor Roy! Mungkin telah mentiapai da- 
sar! Sekarang kita harus menunggu orang2 kita dibawah, untuk meneri- 
ma kawat tadi. 

. 

Roy Rogers 40 
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Aman 

Dimana sadja dalam kea- 
daan udara jang baaai- 
manapun ban Goodyear 
'All Service dengan rang- 
kanja jang dua kali 
kuat akan memberikan 
perlindungan sebaik 2-, 
na jang dapat diberikan 
oleh ban motor sepeda. 

Lain kali kalau tuan 
memerlukan ban, 
minta All Service 
pada pedagang tuan 

GOOD, 
DISELURUH DUNIA LEBIK BANJAK ORANG BERKENDARAAN MEMAKAI BAN 

GOODYEAR DARI PADA LAIN MEREK. 

     

Ka 2-GY- M3 

Untuk SEMARANG: 

TOKO FXCELSIOR, TOKO AMERICAN, TOKO SELECTA, 
TOKO KAUW, TOKO SANGKURIANG, dan semua 
IMPORTIR2 AUTOMOBIEL, 
Selandjutnja Agen2 diseluruh Indonesia,   ka UN SN AL LM MA AT AA AK 
ME LA LE KL AK 

      

Type Fertj. SEMARANG” Idzin No, 1628/111/Ai/171.   
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