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Dalam Sereleng Pec 
menarik . perlu ala : 
Manusia mesin dibuat dalam 
kabel2 listerik jang djangnja 
ANATOLE, jaitu ingenieu   

2 KL, Suara Merdeka”, 

. Semuanja sudah termasuk 
ui.m. kol. Harga etjeran 60 sen p. lembar. 

   

    

      

    

   
  

banjak. 

  
   

4 sedang diadakan di Parijs, jang paling 
»ANATOLE”, nama robot bikinan manusia. 

waktu 6 tahun. Isi tubuhnja berupa 
10 km. Menurut keterangan ajah 

enieur Dusaille maka dihari kemudian ia akan di- 
kawinkan dengan ,,gadis mesiw” jang tjantik agar dapay anak dan tjutju 

  

Indonesia Menunggu Ke- 
tegasan 1 Sikap 
Mengenai Unie Daa Irian Barat—Pen- 

dapat Luns Adalah Gandjil: Kata 
Sunario 

BERHUBUNG DENGAN 
Belanda Mr. Luns kepada Ass. 

interpiu Menteri Luar 
Press baru2 ini a.l. 

Negeri 
dianggap pembubaran Uni Indonesia-Belan da setjara unilateraal oleh Indo- nesia akan jenjapkan setiap dasar aka hari menuntut Irian Barat, m 

jang logis pada Indonesia dalam 
en kemaren Menteri Luar 

Negeri Sunario njatakan kepada pers pendapat Luns itu apabila berita tsb. benar, adalah ,,gandjil . 
teri tambahkan, dalam hubungan 
bahkan lebih dari itu fihak Belan da 

” Dalam keterangannja itu, Men 
Uni pun tidak terdapat apa-apa, 

menurut Menteri Sunarjo 
belum pernah tundjukkan sikap untuk melepaskan Irian Barat. 

4 Kelemahan 
Dalam Pakt Pertahanan 
Bersama A.S.-Pilipina 
PEMIMPIN2 senat Filipina' 

pada hari Senen m ukakan 
bahwa terdapat 4. kelemahan po- 
kok dalam pakt pertahanan ber 
sama Filipina-A.S. jang akan di 
bitjarakan oleh presiden Filivina 
Ramon Magsaysay dan menteri 
pertahanan A.S, Charles E. Wil- 
ara pada hari Selasa ini di Ma- 
nila. 

Diterangkan bahwa kelemahan? 
itu ialah: 

1. Perdjandjian jg terttjapai 
dalam tahun 1951 itu dapat di 
batalkan oleh pemerintah A.S- 
dalam waktu 3 bulan. 2 

2. bantuan sendjata utk. Fi- 
lipina adalah .soal penundjukan 
oleh Kongres A.S. dan tidak di 
ambil dari persediaan sendjata 
A.S. jang sudah ada. : : 

3. djaminan otomatis dari 
A.S. untuk segera mengirim ban 
tuan ke Filipima djika  terdjadi 
agressi dari luar tidak ada. 

4. hak memindahkan kapal2 
A.S. ke Filipina tetap dipegang 
oleh pemerintah A.S. : 

Dikemukakan bahwa Kongres 
Filipina akan mengadakan sidang 
istimewa untuk  membitjarakan 
al. penindjauan kembali pakt ke- 
amanan bersama itu. (Antara) 

nan tan # 

KARANGAN2 LIN YU TANG, 
DU MAURIER DLI. 

DILARANG IRLANDIA 
Dewan Sensor pemerintah Irlandi: 

telah menjatakan buku? tersebut di: 
bawah ini sebagai buku2 terlarang, 
tanpa menerangkan sebab2nja : ,,The 
Vermillion Gate” karangan Lin Yu 
Tang, ,,Aphra Behn” karanga, Emily 

Hahn, .,Mary 
ne du Maurier. & 

Dalam garis2 besarnja, sebab sen 
sur melarang buku2 ialah karena bu 
ku2 tadi menurut pendapat mereka 

.menjinggung rasa susila” atau ,,tja- 
bul.” 

Kominis Australia 
Dapat 40 Kursi 

Anne” karang Daph- | 

Sebaliknja kerdja sama Uni  ter- 
njata tidak lantjar, karena a.l. fihak 

Belanda tidak mau mengadakan dun 
dingan tentang status Irian Barat se- 
bagaimana diharapkan dari seorang 
Uni-partner selain dari pada melang | 
zar hukum, kata Menteri Sunario 
ag Achirnja atas pertanja- | 

in lentang perkembangan2 terachir 
mengenai kemungkinan2 aan 
nja rundingan dengan fihak Belanda 
Menteri mendjawab, bahwa" puda 

dang menunggu -ketegasan” dari be- 
merintah Belanda tentang sikapnya 
terhadap Uni dan Irian Barat.. Ba- 
Jaimana sikap Indonesia jang ter-- 
achir dan konsekwensi2 dari pada 

| menentukan sikap itu nanti tergan- 
lung pada pendjelasan2 Pemerintah 
3elanda jang sedang ditunggunja iiu. , 
Demikian Menteri L.N. Sunario.i 
(Antara). 

  

WAKIL INGGERIS KE KONP. 

Djenderal Sr John Whiteley, ketua 
misi militer Inggeris di A.S. telah di 
tandjuk mendjadi wakil Inggeris da- 
lam perundingan staf militer 5 nega 
ra jani A.S., Inggris, Perantjis, Aus- 
tralia dan New Zealand tentang per 
tahana, Asia Tenggara jang seycra 
akan diadakan di Washington. Demi- 
kian didapat kabar di London pada 
malam Senen. 

   

Belanda 

STAF MILITER 5 NEGARA 'i 

  

djika konperensi Djenewa tidak 

ikut persekutuan Asia Tenggara 

  

Belum Ada 
Usul Resmi   

donesia 
djandjian Non Agressi 

Negara 
Pertahanan Birma   MENTERI 

:U Ba Swe 
| Senin, bahwa indonesia belum 
' menjampaikan 1 resmi kepada 
| Birma mengenai perdjandjiar 
| XON-agressi antara 3 negara. Dia 
| menerangkan, bahwa Indonesia 
| mungkin 'ingin mendengar penda- 
pat India dan Birma mengenai so 
al tsb. Dia sendiri berpendapat 
bahwa keadaan Asia sekarang 
membenarkan adanja suatu per- 
djandjian seperti tersebut diatas. 
U Ba Swe berbitjara kepada pers 
sebelum naik pesawat terbang ke 
Kalaw untuk memimpin sidang 
Konperensi Sosialis Asia. Konpe- 
rensi tersebut mungkin akan me- 
ngutamakan perundingan menge- 
nai soal Indotjina dengan penarik 
an mundur Perantjis. 

Konperensi tersebut seperti pernah 
diberitakan akan dimulai pada tg. 
25 Mei dan akan dikundjungi oleh 
delegasi2 dari Birma, India, Indone- 
sia, Pakistan, Djepang dan Israel 
dan perutusan2 persaudaraan dari 
Sosialis Internasional dan Lembaga 
Komunis Jugoslavia. Demikian UP 
dari Rangoon. (Antara). 

1 Djuni 
Konperensi Militer 

5-Negara 
KALANGAN jang berkuasa 

di Washington hari Minggu jl. 
mengatakan, bahwa 5 egara 
telah mentjapai kata sepakat utk. 
memulai konperensi militer di 

  

“yaktu ini Pemerintah Indonesia se- aWsenjantan, pelk 1 Djuni. Tetapi 
mereka m um memperoleh 
persetudjuan mengenai soal2 jang 
akan dibitjarakan dalam konpe- 
rensi fsb. Dikatakan oleh kala- 
ngan itu terutama usul Amerika 
mengenai Indo China masih be- 
lum memperoleh persetudjuan 
dalam rundingan pendahuluan. 

  

PALANG MERAH DJANGAN 
SAMPAI DIMAS POLITIK. 

Panitya pekerdja i Liga Per 
himpunan2 Palang Merah jang 
kini bersidang di Oslo, Sabtu j.l. 
telah menjetudjui sebuah resolusi 
(Li suara lawan 4), jang mem- 
peringatkan kepada i 
nan2 Palang Merah nasional, su- 
paja mereka djangan sampai me- 
njetudjui usul2 jang tiondong ke- 
pada pemasukan soal2 politik ke 
dalam urusan perhimpunan2 tadi. | 

  

tudju Ke E 

lah d'terima dari Hanoi djender 

Ho Mau Menduduki 
Hanoi Minggu Malam 

Perhatian Vietminh Di Laos Utara Ter- 
Nam Thao 

: Vietminh Tolak Komisi Interrasicresl Di DBP 
DARI PARIS didapat kabar bahwa menuru, laporan jang te- 

21 Vo Nguyen Giap pada hari 

    
SMG., SELASA 25 MEI 1954. 

Djeneva Gagal Hasilkan 

INGGRIS TELAH MEMPE RINGATKAN RRT, bahwa 1 
jika k nsi Dje 1 

di Indotjina, demikian hari Mingg ata 

Ing ya ana Menurut berita2 diplomatik 

| Washington, menteri luar negeri Inggris, Ar 33 
menjatakan kepada Chou En Lai dari RRT, bahwa Toge “aka | 

merika itu 

djika konperensi Djenewa menderita kegagalan dan tidak meng- | 
kaka Seat pentjatan sendjata di Indon ag 

Dari Birma Kepada In- 
Mengenai Per-| 

menerangkan hari | 

| sikap negara2 Barat dan persatu- 

ep sore konperensi Djenewa mc 

perhimpu- 

| Djum'at jbl. telah menjampaikan pesan-radio kepada gerakan di- 
ak tanah pihak Ho Gi Hanoi bhw kota tsb. pada hari Minggu 
23 Mei djam 22.30 akan diduduki oleh pasukan2 Tentara Rakjat 
V'etnam- Pesan sedemikian pernah disampaikan kepada penjokong2 
Ho di Hsnoi dalam bulan Desember tahun 1950 dan bulan Fe- 
bruari tahen 1951 dan ketika itu tank2 Perantjis lalu diperintahkan 

Diantara 293 tjalon dalam pe- 
milihan 115 anggota baru Madjlis 
Rendah Australi, jang. akan dila- 
kukan pada tanggal 29 Mei j.a.d., 
terdapat lebih dari- 40 anggota 
Partai Komunis: Dimasa jl, 
Partai Komur's Australi telah 
berhasil memasukkan anggota2nja 
kedalam posisi2 penting didalam 
gerakan buruh, tetapi belum ber- 
hasi memasukkan salah seorang 
tjalonnja kedalam parlemen fede- 
ral Australi. 

Merapi Tak 
Bergemuruh 
PIHAK RESMI di Kedu mem- 

bantah berita jang disiarkan oleh 
sementara suratkabar, bahwa gu- 

Seterusnja diwartakan, bahwa aa: 
lam waktu 48 djam jang terachir ini 
pasukan2 Tentara Rakjat Vietnam | 
jang bergerak didaerah Laos Utara 
'nampaknja memindahkan pusat per- 
hatiannja dari pos pertahanan Nam 
Bac, kira2 45 mil sebelah utara: Li- 

85 "mil sebelah barat laut ibu kota 
keradjaan tersebut, demikian dika- 
harkan di Hanoi pada hari Sabtu. 
"Nam Thao adalah sebuah pos per- 
tehanan jang letaknja terpenijil. di- 
dekat perbatasan Tiongkok :dan se- 
lama beberapa hari jang terachir ini 
masih tetap dapat bertahan meski- 
pun terus-menerus mendapat sera- 

ngan dari pasukan2 Tentara Rakjat 
Vietnam jang djumlahnja menurut 
perbandingan adalah djauh lebih be- 

  

nung Merapi pada hari “Kemis Naa bagiuah “abokitan Udngg 
malam tgl. 13/14 jang Jaht akut “Perantjis, pos pertahanan tersebut 
lagi dan » mendengarkan suaranja 
lagi, gemuruh seperti guntur wa- 

laupun tidak ada tanda akan 
turun hudja9.” 2 2 

Berita tsb. dinamakanasja ,,pro- | 
vokatif” dan menggelisak an pa- 

mongpradja dan 8600 pengungsi 
ng baru sadja dengar seizin 

Tr. Surodio, Kepala  Djawatan 
Geologi Bandung, kembali kede- 
sanja masing2. Baik kalangan 
Pemerintah Daerah Kedu mau 
pun Wedana Muntilan, jang di- 
tugaskan mengembalikan pengung 
si 'menjatakan, bahwa gunung 
Merapi tenang dan tidak pernah 
membperdengarkan suara gemuruh 

seperti dimaksudkan dalam berita 
itu, (Antara) an 

| pada hari Djum'at berhasil pula me- 
mukul mundur suatu serangan dari 

pihak Ho Chi Minh. Kn 
Sementara itu komando tinggi pa- 

sukan2 Perantjis di Hanoi  meng- 
'umumkan, bahwa kesatuan2 angka- 
tan udara Perantjis pada tanggal 19 
Mei j.l. telah mengadakan serangan2 
didssrah Naphao didaerah Laos Te- 
ngah. 

Menurut pengumuman tersebut, 
pertempuran2 terdjadi pula didae- 
rah Moulapamok ditepi sungai Me- 
kong, kira2 55 mil sebelah selatan 
Pakse. 

  
Pos pertahanan Siempang 
ditinggalkan, 5 

Pos pertahanan Cambodia  Siem 

te anak atau r al 

meronda di djalan2 dalam kota Hanoi. 

lang Prabhang, kepada pos pertahan: , 

an Nam Thao, jang terletak kira2 |. 

pang jang terletak didekat perbata 
san Laos. kira2 200 rnil sebelah ti 
mur laut Pnompenh telah ditinggal 
kan oleh pasukan2 Uni Perantjis se 
suai dengan reorganisasi garis per 
tahanan timur.laut Cambodia, demi 

kian diumumkan di Saigon pada 

malam Senen. : 
Siempang adalah sebuah kota ke 

tjil dengan kira2 3.000 orang pen 

duduk, jang pada permulaan bulan 
April jl. mendapat serangan sewak 
tu pasukan2 Tentera Rakjat Vict 
nam memasuki wilajah Cambodia. 

Djawaban Komando Ter- 
tinggi Vietminh. 1 

Sementara itu Komando Tinggi 
Tentara .Rakjat Vientam (Vietminh) 

pada hari Sabtu jbl. menolak usul 
Perantjis tertanggal 17 Mei jl. su 
paja dibentuk suatu komisi interna 

sional tjampuran jang bertugas me 
ngawasi panjingkiran serdadu2 Pe 
rantjis jang luka2 dari Dien Bien 
Phu, demikian diumumkan oleh Ra 
dio Vietminh pada hari Minggu. 

“ Dalam siaran itu selandjutnja di 
umumkan, bahwa Komando Tinggi 
Tentara Rakjat Vietnam  mempro 
tes keras pelanggaran  Perantijis 
atas penentuan2 sementara menge 
nai pengungsian serdadu2  Tuka2, 
penentwan2 mana tega diusulkan 
oleh delegasi militer Komando Ting 
gi Tentara Uni Perantjis sendiri 
dan jang ditandatangani atas nama 
dienderal Henri, Navarre, panglima 
tertinggi pasukan2 Uni Perantjis di 
Indotjina, oleh: jenderal Rene 
Cogny. komandan pasukan2 Uni 

| Perantjis di Vietnam Utara, 
: (Antara) 

  

  

  

   

  

(Eden Peringatkan Chou | 
Inggeris Akan Berserikat Dgn Amerik: | 
Dan Negara2 Merdeka Lainaja Bila | 

Hasilkan Cease | 

gris akan berserikat dengan Amerika dan negara merdeka lainnja | 

  

     

jang diusahakan 

Disamping itu, kabarnja, Eder 
menjatakan djnga, bahwa dunla me 

| deka bisa mengadakan intervensi 
| Indochina djika RRT mengambil tin 
dakan2. jg berdasarkan anggapan 

| tentang adanja perpetjahan 
Inggris dan Amerika. , 

Sementara itu kalangap'ig menge- 
tahui di. London malam Senen me- 

| ngatakan, bahwa keputusan peme- 
rintah Inggris seperti baru2 ini di 
djelaskan oleh “ perdana menieri 
Winston Churchill bahwa Inggris ii 
dak bersedia mengadakan  perdjan- 
djian mengenai Asia Tenggara sebe 
lum konperensi Djenewa berachir, 
tetap tidak berobah. : 

Menteri luar negeri  Inggeris 
Anthony Eden jang kini berada 
di London dan jang pada hari 
Sabtu dan Minggu telah mengada 
kan pembitjardan pandjang lebar 
dengan Winston Churchill, 
Senen pagi menghadiri 
kabinet Inggris jang menurut 
dugaan akan menjetudjui pendi- 
rian Eden di Djenewa. 

Tetapi disamping itu, pemerin | 
tah Inggeris telah bertetap hati 
untuk mempertahankan persatuan | 

an Commonwealth Inggeris,. de- 
mikian ditambahkan oleh kala- 
ngan Inggeris tadi. Persatuan | 
Inggeris dengan India, kabarnja 
adalah negatif. Inggeris tidak ber: 
usaha supaja India ikut serta dim: 
pakt keamanan Asia Tensoara,! 
tetapi Eden berusaha mejakinkan 

UMUM — ANGGAUTA S. P. S. 
BNN aNarouaan ang 

   
menghasilkan gentjatan sendjata | 
u akan oleh kalangan pe- 

matik jang diterima di 
Anthony Eden, telah 

        

hari f 
sidang |. 

8. Di-ibukota Perantjis telah tumbuh 

   

  

      

  

      

  

# 

TANGGAL 24 

Waktu Maghrib Dj 
| 1800, Im 

    

  

  

  

  

  

peladjaran tjaranja memakai n 

Vietnam 

Dgn Ho Chi Min 

Dichianati 
WARTAWAN ,, ANTARA” 

pasti, bahwa Amerika Serikat de 
tjegah, supaja di Geneva djangan 
akan memungkinkan seluruh ne 
kuasai oleh Vietminh. Untuk mak 
mendjalankan tekanan jang keras 
wakil2 Vietnam Bao Dai. Teka 
memberikan hasil jang banjzk di 

erasaan kuat anti-Amerika jg da 
1 disamakan dengan perasaan anti   pendapat umum India dan negara t 

Asia lainnja mengenai goodwilt 
Inggeris. - , SL 

Eden dan Bidault kem- 
bali ke Djenewa. 

     

  

   

   

   

   
    

    

  

Senen kembali ke Djenewa, sedan 

kan menteri luar negeri Perantjis, 
Georges Bidauit. ig djuga untuk: 
bentaran kembali ke Paris u 
mengadakarp pembitjaraan de 
perdana menteri. Laniel, matam- 
nen telah kembali ke -Djenewa.  “ 

Seperti telah diberitakan, hari Sej 

adakan sidang penting mengenai m3 

sarah gentjatan sendjata di Indochi 
na. Untuk sidang ini delegasi Peran 
tjis di Djenewa telah mendatangkan 
sedjumlah ahli tehnis dari Paris dan 
Sa.gon. : 

Dalam mendjelang sidang jg pen- 
ting itu, Eden dan Bidault masing2 
tejah kembali ke London dan Paris, 
sedangkan di Dienewa sendiri pe- 
mimpin delegasi Amerika, Walter 
Bedell Smith, dalam suatu djamuan 

makan malam Minggu telah menga 
dakan pertemuan dengan Molotov. 

Pada hari Minggunja Chou En 
Lai, pemimpin delegasi RRT, telah 
mengadakan pertemuan - dengan 
Krishna Menon jg tampaknja me-! 
njampaikan pesan Nehru kepada 
Chou. (Antara). 

RENTJANA ARAB MENGE- 
NAI EXPLOITASI SUNGAI 

s.. JORDAN. 2 
Harian ,,Al Efba” mengabarkan 

pada hari Sabtu, bahwa panitia ahli2 
jang dibentuk oleh Liga Arab untuk 
mempersiapkan suatu rentjana guna 
mengexploitasikan sungai Jordan, 
akan mengadjukan usul2nja kepada 
utusan istimewa presiden  Eisenho- i 

wer, Eric Johnston, apabila ia me- 
ngundjungi Cairo. Panitia tersebut 
kini sedang bersidang di Damascus. 

: Usul2 pihak Arab itu menurut su- ' 
rat kabar tsb. antara lain mengan- ' 
djurkan diadakannja suatu persetudju 
an 4 negara diantara Syria, Jordan 
dan Libanon disatu pihak dan: Ame 
rika Serikat dilain pihak. 

Industri Film 
Djepan 

Bisa Kalahkan Holly- 
wood Asalkan Perleng 

kapannja Sama 
DJIKA DJEPANG  mempunjai 

perlengkapan film seperti jg di mi- 
liki oleh Hollywood Djepang akan 
djuga mengalahka, A.S. dalam pem 
buatan film, demikian perniataan 
Leon Lopez, pemilik gedung2 bios- 
kop dan salah seorang utusan Fili- 
pina ke Pameran Film  Se-Asia jg 
pertama jg baru2 ini telah diadakan 
di Tokyo. - Lopez - memperingatkan 
bahwa dalam pameran itu Djepang 
mendjadi pemenang pertama dan 
Muang Thai pemenang kedua dan 
ia mengemukakan bahwa. Filipina 
masih harus. menempuh djalap jg 
pandjang supaja dalam pembuatan 
film dapat hasil jg lebih baik dari 

  

ditahun 
menjelamatkan 

“Perasaan 

Menurut keterangan, Eden hatil meluas dikalangan 
ng Prelah merupakan faktor politik jg ti 

oleh' Pemerintah ' Perantiis, 
pun Pemerintah Perantjis #jenderung 

rika-Serikat dalam menghadapi pe- 
“Imjelesaian masalah Indo-China seka 

3 
a
i
 

« pmutlak untuk kehidupan Vietnam 
"'sebagai negara merdeka dan ber 

nggris jg terdapat di Perantjis sesu 
h Perantjis mengaiami kekalahan 

1940 dan tentara Inggris 
diri di Duinkerken. 

anti-Amerika jg sekarang 
rakjat Perantjis 

diabaikan ak “dapat begitu sadja 
meski- 

tuk. tunduk kepada desakan Ame- 

    

  

9 ini, ig akan berarti - menerus- 
in peperangan kolonial di Indo- 
hina jg sudah sangat tidak popu- 

ler diseluruh Perantjis. 

Sekedar sebagai ukuran -bagaima- 
na perasaan umum di Perantjis ter- 

hadap beleid Pemerintah Laniel da 
lam hal Indo-China, dapat dikemu- 
kakan kelebihan hanja 2 suara da- 
lam Parlemen Perantjis dalam susu- 
nannja jg sekarang, sewaktu Parle- 
men: baru2 ini diminta votum keper 
tjajaan. " 

Mau tjoba2 dengan Ho 
: Chi Minh. 

Selain dari itu kaum Vietnam Bao 
Dai jg telah mempertaruhkan nasib- 
nja ditangan Perantjis, merasa diri- 
nja djuga telah dichianati oleh Ame 
rika-Serikat.  'Lambat-laun mereka 
mulai mengerti, bhw. pada hakekat- 
nja Amerika-Serikat hendak meng- 
gantikan Perantjis di Indo-China, 
Djuga diantara pengikut2 jg setia 
dari Bao Dai terdapat orang? jg ti- 
dak suka, bahwa  negerinja  hanja 
mendjadi bulan-bulanan atau object 
politik luar negeri negara2 besar. 
Mereka mulai bertanja kepada diri- 
nja sendiri, apakah politik negara? 
besar jg tidak akan ,,filantropisch” 
itu akan membawa sesuatu jg baik 
bagi negerinja? Pee 

Semakin. banjaklah djumlah- mere 
ka jg berfikir, bahwa adalah lebih 
baik untuk memegang nasib mereka 
ditangan sendiri dengan djalan men 
tjoba mentjari persetudjuan dengan 
pihak Ho Chi Minh. Dari kalangan 
Vietnam Bao Dai di Geneva di da 
pat keterangan, bahwa untuk mak 
sud itu telah diadakan feeling dian 
tara delegasi Vietnam Bao Dai dan 
delegasi Vietnam Ho Chi Minh. 

Pada pihak Vietnam Bao Dai 
orang mendasarkan harapannja 
pada perhitungan, bahwa bagai 
manapun djuga Ho Chi-Min ada 
lah seorang nasionalis dan patriot: 

yjang menginsafi, bahwa  sjarat 

| daulat ialah mentjegah tjampur- 
tangan pihak luaran dari mana 
pun datangnja. 

Dipihak Vietnam dengan terus 
terang diakui, bahwa banjaklah 
kesulitan dan pada pandangan 
mereka djuga bahaja jang diha 
dapi dalam hal ini, tetapi mere 
ka Pn harapan baik. Se 
luruh rakjat Vietnam, baik jan 
hidup didaerah Vietnam Bao Dai, 
maupun didaerah Vietnam Ho 
Chi-Min sudah tjukup menderita 
kesengsaraan dari peperangan 
jang sudah berdjalan 8 tahun sam 
pai sekarang ini. Mereka semua 

"Sebagai bagian dari rentjana-Colombo, maka mahasiswa2 Asia jang di 
"Australia beladjar ilmu2- pertanian, kelihatan di gambar ini mereka dapat 

antara | ' 

) Dan Vietminh 
Mulai Dekat Mendekati 
Lebih Baik Memegang Nasib Sendiri 
Dgu Mentjoba, Mentjari Persetudjuan 

Amerika Di Perantjis Makin Kuat— 
Vietnam Bao Dai Merasa Dirinja 

resin2 pertanian jang modern. 

h— Perasaan Anti- 

Oleh A.S. 
menulis: Adalah satu hal jang 

ngan keras berusaha untuk men- 
sampai tertjapai persetudjuan jg 

geri Vietnam (Indo-China) di 
sud ini Amerika Serikat telah 
kepada Perantjis dan kepada 

nan Amerika Serikat ini tidak 
Perantjis. 

Pondicherry Akan 
- « 

Diserang ? 
Menurut Komarapa- 

ritiar 
NIUTU KOMARAPARITIAR 

menteri pekerdjaan umum 
untuk daerah djadjahan Perantjis 
di India, mengemukakan di Net- 
tapakum pada hari Minggu bhw. 
Pondicherry akan diserang djika 
dalam perundingan tentang hari 
datang djadjahan2 Perantjis di 
India, jang kini sedang diadakan 
di Paris tidak dapat tertjapai sua- 
tu keputusan. 3 

Komaraparitiar — memberikan 
perpnjataan ini kepada wartawan 
AFP dalam gedung markasbesar 
Komite Pembebasan Nrenchindit 
jang dipimpin oleh E. G. Pillay 

rsama Komaraparitiar. 

Komaraparitiar ' menerangkan 
bahwa langkah pertama dalam 
penjerangan itu nanti akan be- 
rupa seruan bantuan kepada pen 
duduk kota. Setelah penduduk ini 
dipersatukan, ' maka akan mulai 
diluntjurkan serangan terhadap 
Perantjis. ' Gerakan ini sekarang 
sudah meliputi 15.000 orang, jg 
dengan. suka rela menjatakan 
mendjadi. anggota dan jang umur 
nja antara “20 dan 40 tahun. 
Demikian Komaraparitiar. 

  

Buka Dan Imsak Puasa 
s/d 30 MEL:. 

am (Waktu Radio) | 
sak 04.42 i 

EDISI POS. 

    

Clash Antara Pemuda? 
Tionghoa Den Polisi & 
Tentara Di Singapura 

Sudah Sepekan Dikurung Dim Sekola- 
hannja Sendiri Agar 
»Chung Cbeng” Melawan: Penda 
Milisi— Adakah Hubungan Anta 

Kelaparan—-Murid2 
taran 

ra De- 

  

    

monstrasi2 Dgn Diketemukannja 675 
Bom-Tangan Di Singapura? 

HINGGA HARI SENEN 1g lalu, menurut Radio Singapur», 
ketegangan antara hak polisi dan tentara-keamanan Malaya di satu fihak dan murid2 sekolah 
fihak, masih belum reda sama 
tor2 berita AFP, U.P., 

sek 
Reunter 

Chung Cheng di Singapura dilain 
ali. Dalam hubungan ini, kan- 
dan harian ,,Utusan Melayu” ig 

sampai ditangan redaksi ,,Suara Merdeka” memberitakan, bahwa pada Sabtu malam jl. murid2 Chu 
tangan mengadakan pendjagaan d 

ng Cheng jang berkedok sapu- 
igedung sekolah, disamping itu 

orang2 tua mereka mondar-mandir diantara pendjaga2 polisi utk. mentjari2 anak-anak mereka. 

Para  peladjar tsb mengadakan 
barikade2 dan jg berpatroli tar 
gedung membawa  sendjata2 9 
kat serta pisau saku. Tiap2 “orang 
ig tidak dikenal, ditjurigai. 

     
   

Pihak polisi jg mendjaga, menga- 
dakan tindakan keras. Melarang 
orang mengirim makanan  kezedung 
sekolahan itu, dan hal ini dimaksud 
kan agar mereka sampai kelaparan. 
Pengepungan ' terhadap gedung tsb 
sedemikian rupa rapatnja, sehingga 
mustahil orang dapat masuk atau 
keluar dari sana. 

1.000 Murid berdemon- 
strasi. 

Tindakan2 tsb. diatas itu ada- 
lah sebagai akibat daripada per- 
buatan2 murid2 sekolah Tiong- 
hoa tsb. jang pada hari Dium'at 
pekan jl. berdemonstrasi di Park 
King George ke-5 Singapura. 
Mereka berdemonstrasi itu dng. 
maksud untuk menentang pendaf 
taran jang diadakan oleh peme- 
rintah Malaya terhadap kewadji 
ban milisi. Pokoknja, pemerintah 
disana mengadakan peraturan 
milisi, si-murid2 Tionghoa menen 
tangnja. 1000 murid “jang ber- 
demonstrasi itu, diantaranja ter 
dapat 200 murid - perempuan. 
Kedatangan mereka di Park mem 
pergunakan 20 lori tram kota. 

Pada waktu polisi memerintah 
kan mereka bubar, maka barisan 
iang banjak itu dibagian depan 
bertempur melawan polisi dan 
sentara keamanan, sedangkan di' 
barisan belakang menjanji2 dng. 
suarania, jang njaring. 
Dalam peristiwa di park ini, 36 

lemonstran dapat ditangkap, sedan: 
Kan jg luka2 mendekati djumlah 3s 
srang.Dikala polisi mentjoba mem 
bubarkan ' demonstrasi itu, - maka 
200 demonstran setibanja di Penang 
Road telah mengadakan perlawa- 
nan. Polisi2 dilempari denga, batu, 
sehingga' seorang sersan  diketemu- 
kan petjah batok kepalanja. Disiri: 
8 orangbisa ditangkap. Para demon 
stran itu dengap beramai-ramai mur 
dur kebukit dan dari sana melem- 
bari denganbatu. Selandjutnja, para 
demonstran itu kembali kegedung 
sekolah: Chung Cheng dan tidak 
akan meninggalkan gedung tsb sebe 
lum 44 kawan2nja dibebaskan. 

Insiden drg. wartawan. 
Ketika malamnja mereka meng   (Antara) 

Kominis India 

Perotes 
Ada Pesawat? Inggeris- 
Perantjis Dan Aa. S. Utk 
Indo-China Mendarat 

Di India? 
PARTAI Komunis India pada 

bari M.nggu telah mengadjukan 
protes kepada PM India Jawahar- 

|tal Nehru atas pelanggaran lara- 
ngan penerbangan diatas  wilajah 
India bagi pesawat2, jang meng. 
angkut pasukan2 asing, oleh pesa- 
wat2 A-S. dan Inggeris. 

Partai Komunis India dalam 
tuduhannja mengemukakan me. 
wa walaupun India baru2-ini me- 
ngumumkan tidak mengizinkan 
pendaratan atzu penerbangan di- | 
atas wilajah India oleh pesawat2 | 
A.S., jang mengangkut balaban- 
tuan Perantjis untuk Indotjina, te-' 
tapi ternjata bahwa pada malam ' 
Minggu ibl. 5 buah pesawat telah | 
mendarat dilapangan terbang Dum | 
Dum dari Calcutta dengan meng-' 
abaikan larangan India tsb. 

Diterangkan dalam tuduhan itu 
bahwa pesawat2 tsb. ialah sebuah! 
pesawat DC-4 Perantjis jang me' 
nudju Saigon dengan membawa 
|personil militer, 3 buah pesawat 
Angkatan Udara Inggeris dianta 
ranja 2 buah pesawat pantjar-gas 
»Canberra' jang ketiganja menu- 
dju kearah Barat dan sebuah pe- 
sawat dinas pengangkutan militer 
Angkatan Udara A.S. jang djuga 
menudju kearah Barat, 

    

  nja merindukan perdamaian jang   pada hasil produksi film Djepang. 
(Antara). 

DALAM PERTJAKAPAN dgn. 

wartawan-kita Wedono Salam, kabu- 

paten Magelang mengenai pengung- 

sian didaearhnja menerangkan, bhw. 

3074 orang pengungsi dari ,,verbo 
den zone” bagian selatan dilereng 
gunung Merapi, hari Sabtu sudah 
kembali kedesa asalnja masing2 de- 
ngan seizin bupati Magelang 
dibroto. Untuk memperketjil korban   

ne 

aKuns "1 

andai kata sewaktu-waktu Merapi 
meletus, oleh pihak pamong pradja 
kepada mereka diandjurkan agar su- 

paja - bersedia dipindahKan keluar 

8 

8 Kebudayaan Indonesia 
Cptas tengch Gancom cha 

"5g Y stansohenaon" 

    

     

Judo- 

reka dan akan membuka kemun 
kinan. untuk membangun negeri 

lu telah berangkat 15 keluarga ter- 
diri 57 djiwa dari daerah ketjama- 
tan Srumbung ke Sumatera Selatan hutanan Magelang 

Selandjutnja didapat keterangan, 
, bahwa luas hutan diatas gunung Me 
rapi 6.870 ha, meliputi daerah hu- 
tan Solo, Jogja dan Magelang hing 
ga sekarang ini masih peMaatan da- 
lam keadaan ,,intact”, ketjuali ba- 
gian atas kelihatan kering, jaitu ig 
menudju kebawah sebelah barat Ik 
1000 ha mendjadi tanah hutan gun- 
dul: ba dak rn aa 

nja guna mentjiptakan penghidup akan mengachiri penderitaan mean jang makmur dan sedjahtera. 
£ Demikian tulis wartawan An 

tara” dari Djenewa. | 

3044 Pengungsi Merapi Kembali Ke Desanja 
Djawa. Pada tgl. 21 Mei jg. baru la- Dalam hubungan ini Iskandar 

bahwa luas hutan jg termasuk wila- 
jahnja. 2.383 ha letaknja diantara 
kali Batang-dan Kali Balong, Mun- 
tilan. Meletusnja G. Merapi pada 
tgl. 18 Djanuari jl. tidak membawa 
perobahan, sedang Ik. 1000 ha ig 
tanahnja kelihatan kering itu, me- 
mang sedjak dahulu kala  keadaan- 
nja sudah gundul dan tidak bisa 
tumbuh andai kata ditanami pohon 
pinus seperti dibagian bawah, 

ji Wartawan2 pun dilarang masuk. 

“potret dari ,,Singapore Standard” 

tentara di Singapura sudah me- 

Wreksonegoro kepala Djawatan Ke djawatan geologi di Bandung den. 

menerangkang 

adakan rapat untuk membela 
kawan2-nja jg “ditahan, telah 
bertindak melarang orang2 polisi 
masuk ruangan sidang. 'Bahkan   
Dikala “itu, seorang wartawan 

(dari pihak Kuomintang) telah 
memotret, dan hampir sadjz war- 
tawan ini dikrojok. Tetapi bisa 
didamaikan, setelah filmnja di 
rampas dan dari pemimpin re- 
daksinja didjandjikan tidak akan 
memuat gambar tsb. 

Seminggu belum beres. 
Djurubitjara kepolisian central 

di Singapura dalam keterangannja 
kepada: pers mendjelaskan, bahwa 
pihak polisi dalam membubarkan 
demonstrasi itu tidak mempergu- 
nakan sendjata-api. Harja digu- 
nakannja tongkat2. Akan - tetapi 
lain kalangan mengatakan, bhw. 
pada hari Sabtu fihak polisi dan 

njiapkan alat2 pemadam api utk. 
menghadapi sesuatu kemungkinan 
dari peladjar2 Tionghoa itu. Di 
katakan djuga, bahwa tindakan 
jang lebih keras mungkin sekali 
akan diambil, djika dianggap 
perlu. Selama mereka masih ber- 
kumpul disekolahannja, sudah di 
beritahukan, djika mereka  ber- 
demonstrasi lagi akan diambil 
tindakan keras. 

Anasir2 komunis ? 
Dalam hubungan ini harian 

»Straits Times” dalam beritanja 
mengatakan, bahwa para peladjar 
itu lebih baik berkepala dingin 
daripada mentjoba menjusun kom 
plotan  kedjahatan. Sedangkan 
United Press dalam  beritanja 
menjangsikan, bahwa peristiwa 
itu tidak dikemudikan oleh ko- 
munis. 

675 bom tangan diketemu 
kan. , 

Memang, dalam berita2 jg terpi- 
sdh dengan peristiwa diatas, di da- 

Sementara itu Ir. Surodjo kepala 

rombongan pada tgl. 21 Mei telah 
mengadakan peperiksaan kepuntjak 
G. Merapi dari djurusa, sebelah ba 
rat bermalam di Pos Babadan, ka- 
tjamatan Dukuh, Magelang. Penin- 

djauan Ir. Surodjo tsb adalah jg ke 
dua kalinja, pertama pada tgl. 4 
Mei jg baru lalu dari djurusan Pos 
Djrakah. Bojolali. Pamong pradja 
dari daerah Kedu jg ikut hanja we- 
dong Muntilan Wibowo Hellie pa- 
da tgl. 24 Mei diharapkap, akan su 
dah. kembali,   

| kapal lagi 

pati djuga berita bahwa bersamaan 
harinja dengap mulainja  kedjadian 
itu, di Singapura diketemukan 675 
bom2 tangan. Selain itu terdapat 

22 butir peluru meriam, 4 peluru 
meortier. Barang2 ini diketemukan di 
dalam suatu lobang di Thomson 
Road dalam kota Singapura. Penang 

kapan itu dimulai dengan - didjur- 

painja 62 butir bom2 tangan dalam 
sebuah  mobiel jg dikeridarai oleh 
orang Tionghoa, demikian  ketera- 

ngan polisi. Kalangan resmi selan- 
djutnja mendjelaskan, bahwa sendja 
ta2 i:u bukan bikinan sebelum pe- 
rang. 

Peristiwa - diketemukannja peluru 
ini, jg waktunja bersamaan dengan 

peristiwa demonstrasi murid2 seko- 
lah Tionghoa, sekarang ini di Singa 

pura lantas dihubung2kan satu sa- 
ma lain. Akan tetapi, fihak resmi 
belum mau memberi pernjataan jg 
resmi. 

Selandjutnja “dapat dikabarkan, 
bahwa peristiwa jg terdjadi di Singa 
pura itu belum padam sama sekali. 
Murid2 jg berdemonstrasi telah me 
njampaikan protes kepada pembe- 
sar2 setempat dan kepada parlemen 

Inggris, jg menganggapnja tindakan 
polisi di Singapura itu tidak bidjak- 
sana sama sekali. 

- 

Terus Mengalir? 
Pengiriman Sendjata2 
Dari Blok Sovjet ke 
Guatemala, Kapal 
Sweden Bawa 1900 

Ton Sendjata 
PEMERINTAH A.S. kini me- 

nerima laporan bahwa 2 buah 
dengan mengangkut 

sendjata dari negara2 blok Sovjet 
sedang menudju Guatemala, de- 
mikian pernjataan pembesar2 ke- 
menterian luar negeri A.S. di 
Washington pada hari Sabtu. 
Pembesar2 tadi menerangkan bah 
wa kabar2 tentang pengiriman2 
baru sendjata itu banjak tersiar 
di Guatemala, tetapi pemerintah 
A.S. hingga kini belum lagi men- 
dapat pembenaran pasti atas ka- 
bar-kabar itu. 

Dikatakan selandjutnja bahwa ke- 
datangan 2 buah kapal lagi dengan 
muatan -sendjata di Guatemala akan 
dianggap di Washington sebagai sua 
tu hal jg sangay besar  artinja. Di- 
kemukakan - bahwa dalam minggu 
itu menurut beberapa laporan menu 
dju ke Guatemala kapal barang 
Sweden ,,Alphelm” jg mengangkut 
1.900 ton sendjata seharga kira2 10 
djuta dollar A.S. suatu  djumlah jig 
lebih besar daripada jg dibutuhkan 
oleh Guatemala bagi maksud perta- 
hanan chusus. Kapal ini telah berto 
lak dari Stettin (Polandia). 

Larangan A.S. 
Sementara itu Jameso Parker, 

seorang djuru bitjara kementerian 
luar negeri A.S., menerangkan 
bahwa kementerian tsb. menge- 
luarkan larangan pengiriman sen 
djata A.S. ke Guatemala dengan 
alasan ,.tidak dapat diketahui dng 
pasti” untuk maksud apa sendjata 
itu nanti akan dipakai. Walaupun 
berdasarkan Perdjandjian Antar 
Amerika mengenai bantuan  tim- 
bal-balik tertjapai di Rio de Ja- 
neiro dalam tahun 1947, negara2 
dibenua Amerika dapat menerima 
bantuan sendjata dari A.S., tetapi 
Guatemala dianggap sebagai ,,sua 
tu pihak jang tak di-ingini” me- 
ngingat bahwa Guatemala ialah 
satu2-nja negara dibenua Ameri- 
ka jang tidak menjelesaikan 
ratifikasi perdjandjian tsb. 

Sikap A.S. terhadap pengiriman 
sendjata ke Guatemala ini telah 
ditentukan ' sesudah Guatemala 
mengemukakan tuduhan - bahwa 
Guatemala tidak dapat membeli 
mesiu di A.S. Suatu komunike 
resmi pemerintah Guatemala te- 
lah mengemukakan bahwa bah- 
kan pembelian pistol bagi polisi 
dan mesiu kaliber ketjil untuk 
perkumpulan2 berburu dan me- 
nangkap ikan dirintangi di A.S. 
Parker dalam padasitu tidak da- 
pat mendjelaskan apakah  lara- 
ngan A.S. tsb. djugaj mengenai 
pistol bagi polisi atau mesiu bagi 
perkumpuran2  Olah-raga seperti 
telah dikemukakan dalam tudu- 
han Guatemala itu. (Antara) 

    

MESIR TOLAK PERMINTAAN 
AMERIKA. 

Pemerintah Mesir telah ' menolak 
permintaan Amerika Serikat, supaja 
pesawat2 transportnja jang memba- 
wa alat2 sendjata, serdadu2 dan mu 
nisi untuk Indotjina dibolehkan ter 
bang diatas wilajah Mesir, demikian 
suratkabar setengah resmi ..al- Goum 
houriya”, mewartakan di Kairo pada 
hari Sabtu, Dikabarkan selandjutnja, 
bahwa menurut sumber jang berwa- 
djib permintaan tersebut ditolak, ka 
rena Mesir ingin mengambil suatu si 
kap jang sungguh2 netral dalam kon 
flk antara Timur dan Barat itu, 

  

     



     
     

     
    
   
    

     
   
   

        

  

            

   

    
   

    

    

   

  

   

    

     
   
   

   

    

    

   

CERUAN KEPADA £$ 
PANDU 

.“ Komisaris Besar Umum 
Ikatan Pandu : 
njerukan kepa 
meluk agama -I 
turut bekerdja.« . 
tu. usaha2 pengumpulan 
zakad fitrah kepada fa 
tempat mendjelang hari ra 
depan ini. 5 S3 : 

Demikian dium 

Untuk menerima 1 
menjalurkan kewadjiban 
Fitrah oleh Panitya ta 
ditambah dengan ten: 
ngan instansi, telah 
rus Panitya Z 
den 

      

  

        

    

   

    

      
    

    

      

Fitrah dari jang ber 
dari kalangan partik 
si2. militer, Pa li 
dari lain2, ke 
oleh organisasi2 
menjalurkan kepada j 
nerima dan djuga 
Fakir miskin dsb. 
nerima Zakat dan 
Mei dan selambat2nja tan 
ni sore sudah terkumpul, 

    

   

      

bagiannja tepat pada waktunja. Za-|. 
kat dan Fitrah tersebut berupa beras, 
dengan ukuran tiap? ukuran tiap2 

timbang- 

HASIL PERLOMBAAN . MEM- 
BATJA AJAT ALOUR'AN. 
Djum'at malam jbl. bertempat dige 

dung Gris Bodjong Semg. telah diada 
kan peringatan Hari Nuzulul Our'an, 
dengan atjara a.l. perlombaan mem 
batja ajat2 dari Al Guran. Peringa- 
tan itu diselenggarakan oleh Panitya 
dari CPRAD T.T. IV. Perlombaan 
diikuti oleh 38 dari 40 peserta jang 
mendaftarkan. Diantaranja terdapat | 
seorang peserta wanita bernama Nj. 
Murotun dan seorang jang telah ber 
usia lebih dari 60 tahun bernama 
Pak Jani. Para peserta ttu jalah dari 
anggauta A-P. dan civil tentara dari 
Garnizoen Semg. dan pembatjaan di 
batasi dalam waktu 3 menit. Menu- 
rut keputusan juri jang tediri dari ka 
um ulama, hasil para pemenang ada 

Jah sbb: 1. Hadji Umar, civil dari 
TPPT. 2. Achmad Zaini, civil dari K.K.G, sedang berada didepan pin- 
TPPT. 3. Rochmat, Prds. corp. mu- tu rumah, sekonjong2 seorang pen- 
sik dan 4. Aspit, Kopral Adjien TT djahat menodong dengan pistol dan 

IV. Ketjuali para pemenang, seluruh memaksa K.K.G. masuk kedalam ru 
Kemudian keluarga seisi ru- 

hibur. Kemudian diadakan demonstra mah itu dikumpulkan diruangan da- 
si membatja ajat? Al Our'an dengan pur. Dalam pada itu dua orang pen- 

isi 
sur. Sedjarah diurgikan oleh Major lemhfi- Achirnja uang tunai sedjum- 

dan lah Rp. 400,— dan barang2 pakaian 
8 dapat digon- 

dol oleh pendjahat. Penganiajaan ti- 

peserta mendapat djuga hadiah2 peng 

hafalan oleh sdr. Zain dan K.H. Man 

' titaler Muljadi Djojomartono, 
achirnja Panglima Divisi Let. Kol. 
Moch. Bahrun memberikan kata sam 
butan. ' PA : 

21 ORANG PENSIUNAN TI- 
DAK TERIMA PENSIUN? 

Kepada ,,Antara” di Semarang di 
kabarkan dengan maksud agar soal 
nja segera mendapatkan perhatian 
dan dibereskan seperlunja oleh pihak 
jang berwadjib, ialah adanja pemba- 

. jaran pensiun kepada jang berhak di 
Salatiga tetapi jg belakangan ini tidak 
dapat ditentukan. Menurut kabar itu, 
sedjak Djanuari sedjumlah kaum pen 
siunan terpaksa kembali pulang dng. 
tangan hampa karena Kantorpos di 
mana biasanja uang pensiun itu di- 
ambil menjatakan tidak/belum. me- 
nerima daftar nama mereka dari pi 
hak Kantor Dana Pensiun. Apa se- 
babnja, pihak kantorpos itupun tidak 
dapat mendjelaskan. Kedjadian. sede 
mikian terus dialami oleh kaum tsb. 
dan menurut tjatatan bahwa dalam 

| bulan-Mei ini ada 21 orang jang ma 
sing2 menerima, uang pensiun anta- 
ra Rp. 89,20 dan Rp. 595,47 jang 
belum menerima karena daftar na- 
ma2 mereka. itu tidak tertjantum da 
lam daftar Dana Pensiun tadi. Oleh 
Kesatuan Kaum Pensiunan setempat 

- telah diurus kepada Kantor. Dana 
Pensiun Bandung' dan, Kementerian 

Keuangan tetapi hingga kini belum 
ada keberesamnja. Kabar tsb. tidak, 
mendjelaskan apakah kaum pensiun 
nan itu terhitung jang sudah biasa 
TN (pensiun ataukah . ,,baru” 
akan menerima uang pensiun, 

STADSGEMEENTE SMG. 
Pemerintah Kotabesar Semarang 

mengumumkan, tg. 15-6 jad. di Ba- 
laikota. Semarang akan dilangsung- 
kap undian antara segenap pemegang 
obligaties 4Jb Stadsgemeente Sema- 
ran 1937. Belum diketahui berapa 
djumlah .,surat hutang negara” itu 
tetapi' menurut keterangan jang di- 

peroleh ,,Antara” djumlah hutang 
Stadsgemeente jg. akan diselesaikan 
oleh jang berwadjib sebesar 8.485.000 
rupiah Belanda ialah jang dikeluar- 
kan selama tahun 1937 dan 1939 de 
ngan bunga antara 2149p : sampai 
4/6, dan jang mestinja dibajar lunas 
an tempo antara 20 sampai 40 ta 

UE: “33 f TM £ 

Untuk undian tersebut telah diben 
sak panitia jang dil 

1. Desa SAI va 

     

  

me | tiara 

    

    

cetuai ''Muna- 

ka kaum pei 
i tundjangan. 

“Lantas lekas2 pak Wongsonegoro 
y, dia tjuma prinsip setudju 

3 tundjangan Lebaran kaum 
pensiunan. Tapi apa daja, keuangan 

ara tak mengizinkan. Tegasnja, 
prinsip setudju, praktek tak 

    
diplomasi” pak Wongso- 
jang tjuma main prinsip, 
takut, djangan2 kaum 

   

insip setudju Wongsonegoro dja- 
V: P.M., tapi prakteknja tak 

| menjukai pak Wongso ikut2 urun bi- 
urusan pemerintahan”. Habis 
sih kalau tjuma main ,,prinsip- 

tidak. bisa kenjang dengan 
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KANTOR PEMILIHAN KEMA 
| SUKAN PENTJURI. 

Minggu malam jbl. Kantor Pemi- 
|lihan Djawa Tengah telah kemasu- 
kan pentjuri dengan memperguna- 
kar kuntji palsu untuk membuka 

| yintu. Berapa orang pentjuri itu be- 
lum diketahui, tetapi ia-telah berha- 
sil menggondol 2 buah mesin tik se- 
harga Rp. 8.000,—. Menurut ketc- 

rangan, barang2 lain dan surat? ti- 
dak ada jang diambil. Kedjadiap ini 
terdjadi kira2 pada djam 22.40. Pe- 
ngusutan lebih landjut sedang dilaku- 
Kan oleh fihak jang berwadjib. Da- 
pat ditambahkan bahwa Kantor isb. 
Sertempat disebuah —.ruangan muka 

| Cisalah satu hotel jang terletak di djl. 
Mlaien Semarang.   
RAMPOK DI KP. MLAJU. 

Sesudah sedjak beberapa lama di- 
kota Semarang tidak terdengar ada- 
nja perampokan, maka pada malam 
Djum'at jbl. kira2 djam 24.00 ru- 
mahnja K.K.G.. Kp. Mlaju Smg. te- 
lah didatangi oleh 3 
dak dikenal, seorang  diantaranja 
membawa repolper. Pada waktu itu 

mah. 

djahat lainnja membikin bersih 

seharga Rp. 3.330.— 

dak terdjadi. 

DUNG—SURABAJA Di- 
BUKA LAGI. g 

ta api kilat 

- timbangan 

ta 

3 
N ga mengadakan perobahan 

ta jang 

Austria. 

matan Bulakamba, 

menjerahkan diri 
Bulakamba 

Bangsri. 
Setelah. orang-orang 

tahkan diri. .menerangkan 

pada 

dipulangkan. Nai, 

| Perlu diketahui disini, 

“tsb.,   
sa ini boleh dikata patah. 

SIN Da ALLAH LTE IL LL LL 

  

.CIRCUS 
DJALAN STADION SEMARANG (Bekas Pasar Malam) 

  

SHEUM'S CIRCUS ini ha kerobah: programmanja dengan 

3 orang jang ti- 

P2. £ “ “i 1 

KERETA API KILAT BAN- 

8, FI 

Menurut keterangan Kepala In 
speksi Lalulintas 3 DKA di Ban- 
dung mulai tg. 24 Mei 1954 kere- 

o Bandung—Surabaja 
pp akan berdjalan lagi. Seperti di 
ketahui, kereta api kilat Bandung 
——Surabaja pp ini sudah bebera- 
(pa waktu dihentikan karena per- 

keamanan dan lain2. 
| Dari Bandung kereta api kilat ini 
berangkat djam 06.20 dan tiba di 
Surabaja djam 19.47: dari Suraba 
ja berangkat diam 6.20 dan tiba 
di Bandung djam 19.26. Untuk 

     
     
        

      

       
    

   
      

    

  

    

  

“Drs. F. Lupini seorang dosen Djer 
man jang memberi kuliah pada Uni-| 
versitet Gadjah Mada di Jogja, bebe 
rapa waktu berselang telah masuk | 
Islam. Malam Sabtu jang lalu ia te 
lah mengadakan aa . dimesdjid | 
Sjuhada tentang bakteriologi, dan tja | 
ra melawan bakteri jang banjak me 
rusakkan keutuhan dan kesehatan ba 
dan manusia. 5 Tea 6 

Dosen Dierman ini masuk Islam | 
dengan disaksikan oleh imam mesdjid 
Sjuhada', K.H.A. Musjadad. Ia mu 
lanja beragama Katholik, dan pernah 

“ikut perang dunia kedua sebagai op- 
sir. (KR). 

2 t sea ice ea 

SEMARANG SINGKAT. 
-— & 17-5 di Semarang Panglima 

Divisi Bachrup telah meresmikan ke 

naikan pangkat sedjumlah 91 orang 
anggauta dari territorium IV jalah 27 
orang dari bataljon 12, 12 dari ba- 
taljon 13, Il dari bataljon 14, 9 da 
ri bataljon 15, 14 dari  detasemen 
staf Terr. IV, 4 dari Adjudan djen- 
deral, 8 dari KMKB Semarang dan 
6 orang dari Pusat Administrasi Mi 
liter. : : | 
— Hari Djumahat j.b.l. telah ti- 

ba kembali di Semarang, angg. DPD 
Prop. Djateng, Dr. Marzuki jang se 
lama Ik. 3 bulan menindjau Austra 
lia untuk meluaskan pengetahuannja. 
— Menurut keterangan tgl. 28 Mei 

wk. Perdana Menteri I Mr. Wongso 
negoro akan bertolak ke Jogjakarta 
untuk mengadakan pertemuan dng. 
kapala2 Djawatan dan Badan? serta 
partai2 untuk mempererat hubungan. 
Pada tgl. 30 Mei Mr. Wongsonegoro 
ditunggu kedatangannja di Semarang. 

— Uang sedjumlah Rp. 5.628,56 
jang sebenarnja akan disumbangzan 
kepaua korban Gn. Merapi, teian di 
gelapkan oleh seorang bernama S. 
alias M. tinggal di Kp. Pompa Sing. 
Uang itu adalah hasil pengumpulan 
dari anggauta2 tentara Garnizoen 
Smg., dan penggelapan dilakukan di 
kantor KMKB Smg. - dalam bulan 
April jaug lalu, S. kini beraga da- 
lam tahanan. — pan 

PERLOMBAAN BRIDGE 
: UTK. UMUM. $ 

Besok hari Minggu tanggal 6 Dju 
ni 1954 mulai djam 9.30 pagi di Ho 
tel Kali-Taman Salatiga akan diada 
kan perlombaan bridge untuk umun:. 
Pendapatan bersih akar diberikan ke 
pada Panitya Bentjana Alam (Mera 
pi) 5070 dan Jajasan Gedung Nasio 
nal Salatiga 5096. Uang 'inleg untuk 
pasangan (satu koppel) Rp. 20,—, se 
dang untuk perkumpulan/club jang 
terdiri dari 4 koppel ditambah dgn. 
Rp. 20,— Pendaftaran 'tertulis/per 
tilpun/interlokal. pada sdr. . Tari 
Tjiauw Hong, Djalan Solo 20 Pat | 
ga, tilpun 192, selambat-lambatnja! 
pada tgl. S Djuni djam 12 siang. Di 
sediakan beberapa hadiah untuk pa 
ra pemenang, diantaranja piala2 da 
ri Wali-Kota, « Komandan Regimen 

  
Perlombaan . ini diselenggarakan 

oleh. Panitya terdiri dari sdr2: Maj. 

tandingan terdiri dari Lie Pok Gie, 
Tan, Ijiauw Hong, F.C. Marks. Selan 
djutnja dibantu sepenuhnja oleh per 

kumpulan bridge ,,The Fuor Clubs”" 
K.-B.K.L AKAN BERDIRI DI 

: SEMARAN: 
“Kini oleh beberapa pihak sedane 

disiapkan pendirian ,,Konsentrasi Bu 
“ruh (Kerakjatan Indonesia”. : 

KBKI itu akan terdiri dari gabu- 
ngan2 organisasi buruh baik jang lo 
kaal maupun jang vertikal dikota 

njatukan kedudukan mereka itu.   memudahkan penumpang2 jang 
'tinggal diluar kota Bandung (Tji- 
'mahi) supaja dapat turut naik ke- 
'reta kilat ini oleh DKA diadakan 
pula perobahan perdjalanan kere- 

api Tjimahi—Bandung diwak- 
itu pagi2. Selain mendjalankan lagi 
“kereta kilat ini DKA inspeksi 3 kb 

dan 
|tambahan kereta2 disekitar Ban- 
| dung kedjurusan timur dan barat. 

Seperti pernah kita kabarkan, 
persiapan membuka kembali ke- 
reta kilat Bandung—Surabaja pp 

itu telah dilakukan beberapa wak 
tu jang lalu, antara lain memper- 
lengkapinja. dengan wagon2 kere 

baru didatangkan dari 

PENJERAHAN ORANG2- JG 
MEMBANTU . GEROMBOLAN 

Sebanjak 222 orang penjokong £e- ! 
rombolan D.I. dalam daerah Ketja- 

baru2 ini telah 
B.O.D.M. 

jang bermarkas didesa 

jang menje- 
tentang 

apa jang diperbuatnja, mereka laru 

menjerah- 

nja para penjokong gerombolan Pki: 

setelah diketahui, bahwa ke- 

kuatan gerombolan D.I. pada dewa- 

ini, dan maksud untuk lebih me 

KBKI mula2 berdiri di Surabaja 
tahun 1952 dan kini berpusat di Dja 
karta sah s3t ehi $ 
PEMOGOKAN SELAMA 
TRIWULAN I TH '54. 

Dari fihak Penjuluh Perburuhan 
D'awa Tengah . diperoleh . ketera 
ngan, bahwa selama triwulan ke-1 
tahun 1954 ini di Djawa 
telah terdjadi 2 kali pemogokan 
umum “dan 12 kali pemogokan jg. 
bersifat kedaerahan (lokaal). Aki 

:hDRs. LUPINI MASUK ISLAM. | 

“dirikan N Surabaja dan berkedudu- 
1 jal 

'kil ketua Tjan Kiem Gwan (Sema- 

Pting Setiati Satyadarma. (Bandung), 

"| Gogjakarta), Slamet Pudjono (Jogja 

  

Infanteri 14 dan lain2. | berukuran masing2 4 X5 m. 

| Soerono, ketua: Djoa Kok Kay, wa-: oleh pembesar2 
kil-ketua: Soerojo, sekretaris: W.K.' 
Hoyar, bendahara: dan komisi per-| 

“Tengah: 

10 
P.B. PERHIMPUNAN PEMU- 
DA THEOSOFI BERKEDUDU- 

KAN DI SOLO. 
Perhimpunan Pemuda Theosofi In 

donesia atau disingkat (PPTI) jang di 

  

kan di karta, menurut keputusan 
kongresnja jang baru lalu di Djakar- 
ta, pada tgl. 19-5 telah dipindahkan 
ke Solo dengan susunan Pengurus Be 
sarnja sbb: : 
“Ketua Ananda Sujono (Solo), wa- 

rang), sekretaris Suwarto Wonobojo 
(Solo), bendahari Nj. Sumardjo (So 
lo), komisaris Sunarto (Djakarta) Ta 

Sardono Bs. (Semarang), - Sugiarto 

karta) Sukantijah (Blitar) dan Suba 
gio (Malang). 

SALATISA 
PERLETAKAN BATU PERYA- 

MA SANATORIUM KE- 
POLISIAN. 

' Tanggal 21/5 dihalaman sana- 
torrum Ngawen dekat Salatiga te 
lah dilangsungkan upatjara mele- 
takkan batu pertama pendirian sa 
natorium kepolisian Djawa “e- 
ngah. 

Achmad  Bastari Kepala Polisi 
Propinsi Djawa Tengah sebelum 
meletakkan batu itu antara lain 
berkata, bahwa timbulnja inisiatif 
mendirikan sanatorium tsb. bu- 
kannja suatu ,,opwelling” jang 
mendadak, tetapi karena tekanan 
moreel jang lama sudah dirasa. 
Menurut Bastari selandjutnja, be- 
ratus-ratus pegawai kepolisian di 
Djawa Tengah sudah bertahun-ta 
hun menderita penjakit paru2 jg. 
dengan melalui saluran kedinasan 
tidak dapat dibantu meringankan 
penderitaannja, . selain daripada 
diberi tjuti untuk waktu jang su- 
dah ditentukan dalam undang2, 
sedang - gadjinja dikurangi seim- 
bang menurut lamanja tjuti jang 
diberikan - padanja. Bantuan dari 
pihak jang berwadjib berupa pe- 
ngembalian sebagian - dari djum- 
lah beaja pengobatan dan perawa 
tan kerapkali. tidak dapat diteri- 
ma sama sekali ataupun diterima 
sesudah tidak diperlukan lagi. 

Maka apabila paviljun ini  su- 
dah - selesai, demikian Bastari 
achirnja, dan-uang jang sudah 
ada “diperuntukkan pembeajaan 
itu sudah disetorkan dibank, akan 
dimulailah pemasukan orang2 jg. 
menderita sakit itu, bergiliran se- 
demikian - rupa, sehingga mereka 
mendapat tempat tidur, pelajan- 
an, makanan dan perawatan de- 
ngan tiuma2. 

Pembuatan  paviljun diharap- 
kan selesai.dalam tempo 6 bulan 
lagi dan dikerdjakan oleh pembo- 
rong ,,Madju Selalu” dari Solo 
dengan beaja Rp. 400.000.—. Ba 
ngun2an jang terdiri dari 12 ka- 

  

tjukup memuat 36 tempat tidur. 
Upatjara tersebut dihadiri pula 

kepolisian, pa- 
mongoradja dan kesehatan dae- 
rah jang - berdekatan diantaranja 
terdapat Dr. Wirohardjo jang tlh. 
menjanggupkan diri memimpin 
sanatorium tersebut kelak. 

TJILATJAP 
|BAJI KEMBAR TIGA, 

  

seorang penduduk desa Semingkir 
(Kroja) nama B. Rawen (istri. P. 
Sastrodihardjo) telah melahirkan 
tiga anak kembar, kesemuanja pe 
rem 2 : 

ditusisnja berita ini ibu 
dan ketiga baji tsb. dlm, keadaan 
sehat dan dirawat di R.S.U. Tp. 

“Hari Rabu pagi tg. 19 Mei il. | 

  

  

    

   

   
    

   
     

    
    

  

   

  

Berhubung dengan hari peringatan 
maka di Bandung 

Sewindu 
Menteri Pertahanan 

  

sungkan Reunie Perwira. Divisi 
peringatan Sewindu Divisi terse 
diri oleh Wakil Presiden, Wakil 

Djenderal Major Simatupang. 
kan sad i 
rium VI, seperti dari Palembang 

Maksud Reunie itu a.l, demi- 
kian keterangan Kolonel Kawila- 
rang, ialah untuk mengisi keko- 
songan dalam hati, karena banjak 
kawan2 seperdjuangan sudah ba- 
njak jang berdjauhan dan karena 
perkembangan dalam masjarakat 
selama 8 tahun .jang baru lalu 
'tu, dan diharapkan supaja - tali 
sersaudaraan di-ikat dan - segar 
lagi. Betapa pentingnja peristiwa 
itu “dapat dilihat dari pada sam- 
butan2 jang disampaikan pada 

. Menteri Pertahanan: Ke- 
banggaan aa utk. 

Ha at p 32 Asa: 
Na Menteri - Pertahanan, jang 

dibatjakan oleh Sekdjen Hidajat, ka 
rena pada saat ini Menteri 'itu se- 
dang “dalam perdjalanan di Sumate- 
ra, menjatakan, bahwa ,suatu peris 
tiwa dalam rangkian djasa2 Divisi 
Siliwangi jang perlu mendapat perha 
tian istimewa ialah peristiwa Madiun 
1948, pada waktu mana Divisi Sili- 
wangi “dengan menaati perintah ata 
san, telah berhasil. menjelesaikan 
pemberontakan PKI-Muso. Mau ti- 
dak mau kita bersama harus mere- 
nungkan serta menjampaikan saluut 

Ha 

TEG:L 
KURSUS KADER ,,PANTJA 

SILA” 

Sebagai usaha untuk mentjukupi 

  

  
  

PERINGATAN HARI 
NUZULUL OUR'AN 

Berhubung dengan Hari Besar Is- 
lam Nuzulul Gur'an, oleh G.P.L.I. 
Tjabang Kota Besar Semarang akan 
diadakan malam peringatan pada be-   bat dari 2 kali pemogokan umum 

hari kerdja sediumlah 4.952 telah 
hilang, atau kalau dihitung tiap. ha 
rinja bekerdia 7 djam, maka kehi 
Jangan sebanjak 33.964 djam. Pe 

- mogokan itu meliputi sedjumlah 
13.140 kaum buruh. Sedangkan ps 
mogokan kedaerahan jang terdjadi 
12 kali meliputi 15.586 . buruhnja 

»dan mengakibatkan kehilangan ha: 
'ri kerd/a sebanjak 3.454 hari. 

Pemogokan umum itu  terdjadi 
'di Pelabuhan Semarang dan jang 
terkena 10 perusahaan? asing. Dan 
pemogokan. kedaerahan sebagian be 
sar. terdjadj ..di , Semarang. . Umum 
nia pemogokan2 ini terdjadi pada 
perusahaan2 asing. dan berkisar, se 
kitar persoalan. perdjandjian perbu ' 
ruhan dan kenaikan upah. Penjele 
saian mengenai: pemogokan- jang 
bersifat - umum "diselenggarakan 
oleh P4 Pusat. dan pemogokan ke 
daerahan oleh- P4 - Daerah, atau 
oleh kedua “belah fihak dengan di 
sjahkan oleh Kantor2 Penjuluh Per 
kuruhan didaerah2 itu. 5 

  

rah 

ANGGUR OBAT BERANAK 
tjap 51 adalah satu pendapatan 
terbesar dalam djaman ini. Cha- 
siatnja dapat melampiaskan da- 

jang diderita setelah kaum ibu 

: Suk hari Kemis malam Djum'at tgl. 
127 menghadap 28 Mei 1954 bertem- 
“pat diruangan atas Gedung Badan 
| Wakaf Belakang Mesdjid. Besar Se- 
. marang sebelah Barat dimulai djam 
! 20.30 dimana jang akan bitjara a.l. 
K.H. Moesadad dari Jogja. 

| , 

L... JAJASAN PEDJUANG 
DIPONEGORO. 

Atas usaha kawan2 bekas Pedjuang 
telah terbentuk pada tanggal, 20 Mei 
1954 JAJASAN PEDJUANG DIPO 
NEGORO, jang berkantor di Djalan 
Mataram I Semarang (No. telp. 2309 

' Smg), dengan susunan pengurus seba 
gai berikut: 

Ketua I, Il: Sdr. R. Soeprapto, Sdr 
Soewarso: Bendahara I, II: Sdr. S. 
Soewardi, Soengadi: Sekertaris I, II: 
Sdr. Djomo Oeripan: Poerwadi, Usa 
ha2: D.T, Sentot: Hadi Soeparman, 
Soegito Hadisiswojo. 

Tudjuan penampungan Bekas Ten 
ra R.I: Bekas Pedjuang R.I.: Be- 

kas Polisi R.I. 

dan menjembuhkan penjakit" 

isalnja seluruh tubuh 

PROGRAM Ke II jang lebih heibat dari program jang ke I 

| ANTARANJA PERMAINAN ISTIMEWA 

4 Pertundjukan SINGA HARIMAU, matjan tutul bersama. 
2 Permainan Tali diudara dimainkan oleh dua orang wanita. 
3 Lontjatan Papan jang mengerikan. | 
4 Permainan diudjung GALAH jang tinggi dengan gerakan 

gerak badan, i 
ag Aa ea Aa TUM UN Li “ek x 

5 GADJAH dan KUDA. jang setia bermain dengan menghe- 
rankan dan lain-lainnja, 

   

Disamping Permainan Circus didalam, Carnayal, diadakan pertun- 
djukan FILM dan Orkes jang tidak dipungut pembajaran apa2. : 

PERHATIKAN !- Djam mainnja tiap-tiap hari : 

| 2 X main 1. Djam 17.00 
MEA LI bjam 20.00 

5 He ia 5 -. “ata Ha: degan ? 1 3 

HARI BESAR/MINGGU diadakan MATINEE djam 10 pagi. 

  

(ARA AA TA TA AK AA LL Tag € 
' Tan, 

merasa sakit, lemah, kurang da- 
rah, terlampau banjak darah jang 
keluar dan sebagainja. ANG- 
GUR OBAT BERANAK tiap 51 
memberi darah dan tenaga baru 
serta menambahkan napsu 'ma- 
kan. Satu botol dari pada: anggur 
obat ini lebih besar faedahnja 
dari pada sepuluh bungkus seng- 
hoatheng. Apabila orang sering 
minum anggur obat ini keseha- 
tannja tentu terdjamin. 

  

| Agen Semarang: 4 

Toko Hway An Tong 
| 0... Gang Warung 3 

Pusat Pendjual TOKO OBAT SIN BAN SAN 
| Dji. Songojudan 14 - Telp. 2028 wu. - Surabaja.     
  

  
  

kebutuhan Desa Pertjobaan Bodjong, 

baru2 ini di Ketjamatan - Bodjong 
oleh Djapen Kab. Tegal bersama fi- 
hak Pamong Pardja telah dibuka se 
buah kursus jang diberi nama ,,Kur 

sus Kader Pantja Sila”. Kursus tsb. 

menurut rentjana akan berlangsung 
selama 1 bulan dan dibagi dalam 4 
angkatan. Masing2 angkatas diikuti 

“oleh 34 orang, sehingga dengan sele 
«sainja kursus diharapkan akan tertja 
. pai sedjumlah 136 orang kader un- 
. tuk kepentingan desa pertjobaan ter- 
maksud. 

PURWODADI 
DIDIATUHI HUKUMAN KA- 
RENA MELANGGAR PENGEN 

DALIAN HARGA. 
Pengadilan. Negeri Purwodadi diba 

wah pimpinan hakim M. Saleh pada 
tanggal 17 Mei jl. telah memeriksa 

lah melanggar peraturan Pengendali 
an Harga, jaitu mendjual barang2nja 
tidak dengan membubuhi harga pada 
barang2 jang didjualnja. Sebagai djak 
sa duduk R, Soeprat. 
Rerdakwa mengaku terus terang ke 

salahannja dan sesuai dengan permin 
taan djaksa terdakwa, didjatuhi huku 
man? a. 2 bulan kurungan voorwaar 

delijk dengan waktu pertjobaan 6 bu 
lan, b. denda Rp. 1500,— (seribu li 
ma ratus rupiah) subsidair satu bulan 
kurungan. : 

  
  

tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 
LIS??  CERENOL PILL. tang- 

bengkak di kemaluan, gatal, bi- 
sul Rp 20.— ZALF Rp 3.— SI- 
NAMON SCHOONHEID PILL. 
bikin kulit muka halus, ih 
dari kentjeng untuk orang miida 

kan untuk ketjantikan, tetapi 
djuga bikin badan sehat dan selalu 
tetap tengah muda, 1 stel Rp 60. 
MONGORIA tanggung baik sakit 
ambeien Rp 30— 3 ds. Rp 87.— 
BEDAK TELOR Rp 5.— HA- 
NARIN tangg. lekas baik untuk 
ipramp. keluarkan darah putih 
(Piktay), badan lembek, dingin, 
kepala posing Rp 20.— 
Prijsc. gratis. Porto Rp 3.— 
THIO GIOK GIEM 
(Gang Tengah 22 - Semarang 

Agen Semarang Plampitan 22 
» Solo Tjojudan 70 A. 
»  Kudtis Bitingan lama 74, “   33 Jogja Petjinan 68. 

telah dibuka suatu pameran dari buah -pekerdjaan 
orang2 dari ,,rehabilitatie-centrum, 
para bekas pedjoang. Pameran ini telah dibuka oleh njogrja Overste 

Taswin. 

tradisi Utk Memperkuat Potensi A. D.” 

DJUM'AT malam digedung Concordia Bandung telah dilang 

na Menteri II, Menteri Penerangan, Menteri 
PP dan K, Sekretaris Djenderal Kementerian 

atupa Dikalangan para perwira tampak bu 
perwira2 Siliwangi jang ada didalam dan diluar Territo 

in2nja tapi djuga para bekas perwira. 

| perkaranja: nj. Tj. S. pedagang di: 
Purwodadi, jang dipersalahakan te-| 

Sakit kentjing darah nanah”? | 
Rp 20.— UR NOL PILL. tangg. 

gung bisa bikin baik luka-luka, 

Satu Windu dari Divisi Siliwangi, 

dari jajasan orang2 buta dan dari 

  

Siliwangi 
: Kebanggaan Ber- 

Siliwangi sebagai. penutupan dari 
but. Malam silaturachmi itu diha 
Perdana Menteri I, Wakil Perda 

ehakiman, Menteri 
Pertahanan dan 

» Bandjarmasin, Semarang dan Ja 

| kepada para pahlawap Angkatan Pe 
rang umumnja dan Divisi Siliwangi 
chususnja jang dalam menunaikan tu 
gas untuk negara telah gugur men 
dahului kita”. 

Dalam memperhitungkan baik 
buruknja, untung-ruginja tindak 
tanduk A.P. dan Siliwangi chusus 
nja, Menteri Pertahanan sampai 
kepada kesimpulan bahwa dalam 
rangka penjempurnaan A.P. kita 
baru sampai kepada  tinskatan 
permulaan, sehingga masih. ba- 
njak pekerdjaan, penjempurnaan 
jang masih perlu . direntjanakan, 
dikerdjakan dan djika perlu di 
perbaiki. $ 

Kepada para. perwira Siliwangi 
Menteri berpesan, bahwa perwira? 
"itu dapat membanggakan diri de- 
ngan suatu: tradisi jang harum, 

|tapi hendaknja perasaan bangga 
itu tidak. menjebabkan kepuasan, 
tapi, didjadikan dorongan untuk 
mempertinggi lagi prestasi2 Divisi 
Siliwangi, agar dapat menambah 
kekuatan potensi. A.P. sebagai 

Utk. Asia 

DIPEROLEH, KETERANGAN 

Madjlis Umum PBB. 

Sikap A.S. menurut men- 
teri pertahanannja. 

Berita ,,Reuter” dari . Hongkong 
mengatakan, bahwa menteri perta- 
hanan Amerika Serikat. Charles Wil 
son Sabtu il. mengatakan disana, 
bahwa sikap Amerika Serikat - 
apabila terdjadi serangan oleh. ..Ko- 
munis” terhadap salah satu. negara 
Asia — akan | tergantung daripada 
kenjataan, apakah serangan tsb. tadi 
merupakan perang saudara ataukah 
suatu clash jang sungguh2 antara 
Komunisme dan ..Dunia Bebas". Da- 
lam garis2 besarnja, kata Wilson, 
adalah suatu kesalahan apabila sa- 
lah satu negara berperang untuk ke- 
pentingan suatu negara lainnja, ke- 
tiuali apabila negara tsb. belakang 
an. tadi memintanja. 

Wilson menjatakan kata2 tadi 

atas pertanjaan salah seorang war- 

fawan. Ia kini sedang mengadakan 

perdjalanan keliling ke  Diepang, 
Korea, Okinawa, “Taiwan dan Fili- 
pina. 

Amerika Serikat ambil 

inisiatif. 
Berita UP dari Washington sete- | 

rusnja mengatakan, bahwa diplomat2 

Amerika Serikat. achir2 ini telah 

menanjai pendapat diplomat2 nega- 

ra2 lainnja mengenai kemungkinan 
mengadjukan permintaan kepada 

PBB tsb. diatas tadi. Perantjis dan 

beberapa negara Asia kabarnja se- 

tudju dengan langkah tadi. Menter 

luar negeri A.S.. Dulles Sabtu pag 

il. berunding dengan. Presiden Kisen- 

hower: sesudahnja, Dulles mengata- 

kan bahwa kemungkinan hanja tipis 

sadja bahwa Amerika akan melaku. 

kan  tjampurtangan dalam perang 

Indotjina, apabila tidak . memperoleh 

mandat dari PBB, atau apabila PBB 

memberikan ',,pendjelasan tentang 

soal2 achlak jang tersangkut” dalam 

perang Indotjina. 

5 Pertentangan paham 
A.S.—Inggris. 

Seterusnja “wartawan UP Donald 

Gonzales mengabarkan dari ibukota 

Amerika. Serikat, - bahwa Amerika 

Serikat dan Inggris tak lama lagi 

mungkin akan berunding mengena! 

politik mereka di Asia Tenggara. 

untuk mengachiri kerenggangan jg. 

Eng 
SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

    |salah satu rantai pertahanan nusa 
dan bangsa. 

 Djenderal major Simatu- 
ng:, Pupuklah comra- 

eship. 
Djenderal Major Simatupang da- 

lam. kata sambutannja. menjatakan, 
bahwa tali jg mengikat para perwi- 
ra dan anggota2 Divisi Siliwangi se 
lama 8 tahun jl. itu ialah pengala- 
man bersama, perdjuangan, penderi- 
taan bersama dan se-kali2 kesuka- 
an bersama. Maka diuraikannja se- 
djarah perkembangan Divisi Siliwa- 
ngi jg di-ikutinja dari dekat sedjak 
mulai penjaluran - barisan perdjua- 
ngan, konsolidasi, clash pertama, 

Renville .dengan hidjarah 35.000 
orang, peristiwa: Madiun atas perin 
tah chusus, clash kedua, day sam- 
pai kepada pengakuan kedaulatan 
jg memberikan penuh harapan tapi 
tidak bebas dari rasa keketjewaan. 
Dari sedjarah jg penuh dengan ba- 
gian2 penderitaan, kepahlawanan 
itu, maka dapat dipahamkap kalau 
-ada, orang jg menjatakan, bahwa 
tiada hal jg dapat dipersamakan de- 
ngan penderitaan bersama itu. Djen 
deral Major Simatupang mengharap 

(Ikan supaja persaudaraan dalam Si- 
liwangi dipupuk terus sehingga 
orang. berkata: ,,there. is. nothing 

.like the comradeship between Sili- 
wangi-soldiers” untuk memenuhi tji- 
|ta2 dan harapan bersama dalam 
memberi bantuan kepada penjem- 
purnaan A.P. 

Djenderal major Sugeng: 
Perkuat lagi disiplin. Ta 

Pesan KSAD Djenderal Major 
Bambang Sugeng semalam dibatja 
kan oleh Letnan Kolonel Bustomi, 
mengandjurkan untuk ' mempertebal 
disiplin guna mengatasi kelesuan jg. 
kini tampak didalam A.D. Ditegas- 
kannja, bahwa karena disiplin ber 
arti mengurangi hak azasi manusia. 
karena disiplin itu adalah untuk ke 

dengan kesadaran supaja  kelesuan 
“itu hilang. 6 yha 

Wakil presiden : 

Dalam kata sambutannja Wakil 
Presiden, jg mengikuti 

“bahwa tatkala dunia internasional 
mengakui kedaulatan Republik In- 

pentingan negara, maka tentara ha- 
rus memulihkan disiplin itu kembali 

: 1 perkemba-j 
ngan Divisi Siliwangi menerangkan, |! 

Semarang, 26 Mei 1954: 
Djam 06.10 Njanjian Jasni dan 

Momo: 06.40 Orkes Progressip: 07.10 

Serbaneka lagu2 Barat, 12.05 Bunga 

Rampai: 13.15 Waltzing in Vienna, 
13.40 Orkes Hawaiian: 14.15 Charlie 
Kunz: 17.05 Taman Kusuma: 17.40 

Nat King Cole: 18.15 Ruang C.P.R. 

Perlu Komisi 

| Asia Tenggara, antara 

  
A.D: 18.30 Sandiwara Radio: 19.15 
Dunia Olah Raga: 19.30 Hidangan | 

O.K. Rajuan Timur, 20.30 Indonesia ' 
Menjanji: 21.15 Klenengan Mat2an: | 
22.20 Kienengan Mat2an (landjutany: ' 

23.00 Tutup. l 
Surakarta, 26 Mei 1954: 
Djam 06.10 Njanjian Waltz, 06.15 

Ruangan -gerak badan: 06.45 Rum- 
tani dan Kartini: 07.15 Felix Men. 

delssohn: 07.45 Njanjian gembira: 

12.03 —.12.45 — 13.45 Klenengan 
Gari Puro: 17.05 Bu Nies dengan ka- 
Nak2nja: 17.45 Varia Djawa Tengah: 
17.55 Tango: 18.15 Karawitan Bali: 
19.15 Ruangan A.P.:-20.39 Norma 
Sanger diiringi Piano: 21.20 Aneka 
Warna, 22.15 Aneka Warna (landju- 
tan), 23.00 Tutup. 

| Jogjakarta, 26 Mei 1954: 
'. Djam 06.10 Soran pagi: 06.30 
Tuempungan: 07.15  “Tjlempungan 
(tandjutan): 12.05 Orkes Roberto 
Ingiez: 12.45 Suara Suhairi: 13,19: 
Rangkaian lagu2 dari film Malaya:   113.40 - Penghantar Makan Siang: 

1 14.00 Krontjong siang, 17.00 Taman 

Kusuma, 17.40 Paduan suara barat: 
18.30 Peladja- 

19.40” Njanjian ! 
| Sutji: 20.15 Orkes Hawaiian Pemu- 
'da Maluku: 20.30 Lagu2 Indonesia 
terkenal: 24.15. Ruangan Djapendi: 

121.30 Dagelan Mataram, 22.10 Da 
gelan Mataram (landjutan), 23.39 

: Tutup. 

18.05 Warna warni, 
Ba lagu2 Djawa: 

      

     
PBB 

Tenggara 
Guna Menetapkan 'Apakah.. Indo-China 
Membahajakan Perdamaian Dunai— 

besarsi “Amerika 
Ada Ketegangan Politik  Amerika-Ingcris 

Mengenai Asia 

pada hari Sabtu jl. di Washing- 
ton, bahwa Amerika Serikat telah memperoleh sokongan jg kuat 
utk mengadjukan pemmintaan, supaja PBB mengirimkan sebuah 
komisi istimewa. ke Asia Tenggara, guna memperoleh ketentuan 
apakah perang Indotjina itu mengantjam perdamaian dan keama- 
nan dunia. Kalangan? diplomasi di Washington mengatakan bahwa 
menurut dugaan, permintaan tadi tak lama lagi akan dirumuskan. 
Mungkin Muang Thai atau Kambodja akan ,,mengambil inisiatif” 
utk mengadjukan. permintaan tadi kepada suatu sidang istimewa 

terbesar sedjak bertahun-tahun an- 
tara kedua negara tadi. 

Diplomat2 di Washington 
ngemukakan bahwa Inggris — djika 
kita menilik petundjuk2 jang ada — 
mungkin akan menggabungkan diri 
djuga dalam persekutuan  anti-Ko- 
munis di Asia Tenggara, jang dian- 

me- 

| djur2-kan oleh Amerika Serikat itu. 
Atas desakan Amerika pula, ma- 

|ka dalam minggu. ja.d. ini di Wash- 

“ington akan diadakan  konperensi 
staf militer mengenai Indotjina dan 

staf militer 

5 negara, “ialah “Amerika Serikat, 
Inggris, Perantjis, Australi dan New 
Zealand, 

Pembesar2 militer Inggris di Asia 

jang tinggi kedudukannja,. setjara 

prive mengatakan achir2 ini, bahwa 
Inggris. akan sanggup ikut dalam 
pakt pertahanan Asia Tenggara, ha- 

nja sadja Inggris menantikan sam- 

pai sudah tiba saatnja. Inggris tjion- 

dong kepada pendirian bahwa Kon- 
perensi Djenewa harus diberi tempo 

lebih pandjang, supaja dapat berha- 
(Antara - sil, UP) 

  

AHLI MALARIA INDONESIA 
KE A. S. UTK. LATIHAN 

LANDJUTAN. 
Sebagai landjutan usaha pemerin 

tah untuk miempergiat pemberanta- 

san malaria minggu ini telah berang 

kat lagi seorang pegawai Lembaga 

Malaria ke Amerika Serikat untuk 
latihan chusus. Pegawai jang akan 
melandjutkan .latihan — keachliannja 
ini adalah .S.T Suparno dari Bagian 
Tehnik Lembaga Malaria jang diki 
rim 'keluar negeri untuk setahun Ia 
manja dengan perantaraan Foreign 
Operftions Administration . (FOA), 
badan penjelenggara rentjana kerdja- 
sama tehnik Amerika Serikat. 

Pegawai2 Lembaga Malaria lain- 
nja jang telah beladjar lebih dulu di 

A.S.. dengan beasiswa FOA adalah 
direktur dari Lembaga Malaria sen 

diri,. Dr. Soeparmo, dan kepala tja- 
bang Makassar dari lembaga ini, Dr. 
A.G.J. Kandouw. Demikian berita 
Usis. 

TIGA PEMERAS BERSENDJA- 
» TA DI TANGKAP : 

(siPolisi Djakarta Djum'at siang ki- 
ira2 djam 15.000 telah menangkap ti 
ga orang bersendjata, jang sedang 

mendjalankan rol kedjahatan disalah 

satu rumah keluarga Tionghoa di Pe 
todjo, jaitu. meminta setjara paksa 
sedjumlah besar uang. 

3 DIUTA “RUPIAH: UNTUK 
BIAJA RASIONALISASI SEN- 
TRAL TILPON DI SURABAJA. 

Kepala telekomunikasi daerah 3 
(Surabaja), Sumarto, menerangkan 
kepada Antara, bahwa mulai Djuni 

jang akan datang pada sentral2 til- 
pon Utara, Selatan dan Darmo akan 

diadakan rasionalisasi dengan beaja 
Lk- Rp. 3 djuta, hingga dengan demi 
kisn. dalam tahun 1955 diharapkan 
akan dapat. terima langganan baru 

sebesar 3,000. 

  

KES. DAAD SMG GONDOL 
PIALA. 

Guna merajakan perpisahan dng. 
B, 442 jang akan bertugas dilain dae 
rah, maka baru2 ini di Kudus diada 

kan (pertandingan sepakbola segi ti- 
ga antara Bn. 442, HBS Kudus dan 
DAAD Semg. jang  kesudahannja 
sbb.: Tgl. 18-5, Bn 442 — DAAD 

Smg. 2 — 3: tgl, 19: HBS — DAAD 
1 — 6j tgl. 20: HBS — Bn 442 1 — 

31 Dengan demikian, maka DAAD 
Semg. menggondol piala jang disedia 
kan oleh Bn. 442. 

KULUTANGKIS 
f PURWODADI. 

Pada tgl. 17 Mei di Purwodadi di 
adakan pertandingan Bulutangkis an 
tara PB- Setya/Saudara dan PB Se- 
tya diperkuat (Purwodadi) jang kesu 
dahannja 10 — 1 untuk PB Setya 

Di 

  

1 

maupun tua, Ini pil tidak melain- 

donesia, maka daerah2, jg diduduki 
oleh tentara Belanda, minta dikirim 
tentara dari Divisi Siliwangi untuk 
menggantikan tentara Belanda, 

Selain daripada itu diandjurkan- 
nja supaja tentara Siliwangi bersi- 
fat seperti ,,ikan dalam air” dalam 
hubungannja dengan rakjat. 

Wakil Presiden menerangkan, bah 
wa para ahli ilmu selalu menghen- ' | 
daki adanja orang lain jg lebih ting 
gi ilmunja supaja dapat madju. Ka 
rena itu Wakil Presiden menghen- 
daki supaja ada divisi2 Jain jg da- 
pat mengatasi Siliwangi dalam hal 
mutunja, sehingga Siliwangi terpak- 
sa mempertinggi lagi mutunja sendi 
ti dan dengan demikian timbul per- 
lombaan untuk memperbaiki diri, | 

Djuga dalam hal mempererat per ) 
Sawdaraan antara para anggota selu 
ruh tentara diharapkannja supaja Si 

liwangi mendjadi pelopornja. 
(Antara). Sonu 

  
sekarang saja tidak 
bisa berkarat Jagi |     
   

  

La REGNAULTS VEAF,- INTT. EN 
Denso 
emang mama 

  
  

     BLIKYABRIEKEN N.V. 
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Chou-Molo 1 

aa 

ie PERDANA MENTERI Indie, 
hari Minggu telah n — konperensi perdama 

        

  

Menon datang 
atnja.. sa NA Kedatangan Menon di Djenewa 

ini adalah tepat pada saat kc 
si Djenewa sedang menunggu k 
tusan penting dari London te 
sikap Inggris terhadap per 
ngan2 konperensi tersebut. Mente 
luar negeri Inggris, Anthony Ed :n 
jang kini sedang kembali ke London 
untuk bermusjawarat dengan perda- 
na menteri Winston Churchill, pada 
hari Senen hakmmntpever so Kara 
sebut. Sementara itu ' pembesar? 
Amerika dan Perantjis makin kuwa- 
tir, kalau2 pihak ,,komunis” akan 
mempergunakan perundingan? diplo- 
matik di Djenewa itu sebagai xedok 
untuk menutupi usaha mendapat ke- 
menangan2 militer di Indontjina. S 

Soal2 jang akan dapat ke- 
tentuan, s0 5 PN Ta 

Menurut perhitungan kalangan?) 
tersebut, dalam beberapa hari jang 
akan datang ini sudah akan diper- 
oleh ketentuan mengenai soal2 jang 
berikut: : 5 

1. keputusan Inggris tentang apa- 
kah Eden harus melandjutkan Usa 
ha-usahanja untuk mendapat perse- 
suaian paham dengan pihak ,kordu- 
nis”: SR 

2. keputusan Perantjis terang apa- 
kah Bidault harus melandjutkan sia- 
satnja untuk menentang tekanan da- 
ri pihak lawannjay seperti diketahui, 
Bidault kini djuga sedang: berniusia- 
warat dengan pemerintahnya . di Pa- 
ris: 

3. keputusan Perantjis tentang apa- 

    

  

kah daerah delta sungai Merah ha-| Lebanon bersiap2 untuk mengam 
rus dipertahankan: dalam hubungan 
ini djenderal Paul Ely, ketua missi 
militer istimewa Perantjis ke Indo- 
tjina, pada hari Senen ini ditung 
gu kedatangannja di Paris dengan 
membawa andjuran2 jang sangat di: 
rahasiakan: - se an 

4. andjuran atau pendapat “dar 
ahli2 militer S negara anggota per- 
sekutuan Asia Tenggara “mengena 
soal apakah bagi negara2 Barat dae- 
rah delta sungai Merah dan Hanoi 
penting untuk dipertahankan. 

Menon Adakan Perte 

      

   

  

   

    
RRT, Chou En Lai dan pada so! 

untuk menemui menteri luar negerf     
    

wo|Takut Momok 
(#8 Komunis” 

  

   
     

      

  

   

Shri Jawaharlal Nehru, pada 
ewa dengan perantara- 

  

  lain telah mengadakan pertemuan 
1 Inggris, 

  

Ta
 

Pilipina Merasa Dise- 
“ lundupi Anasir2 

Fi . Subversif 
DIUMUMKAN malam Sabtu jl. 

'di Manila, bahwa dalam masa reses 
Kongres jg sekarang ini, panitya 
kongres urusan “kegiatan2 anti-Fili- 
pina akan melakukan  penjelidikan 
terhadap ,,infiltrasi2 Komunis” di 
kota-kota dipulau Mindanao dap di 
kepulauan Visayas. Ketua panitya 
Isb tadi (CAFA), Joaguin Roces, 
mengatakan bahwa ia telah meneri 
ma laporan2 jg bersifat confiden- 

Htial, jg mengatakan bahwa dikota2 
dihagian selatan Filipina, terutama 
diprovinsi2 Davao dan Cebu, “telah 
Hterdjadi ,,infiltrasi anasir2 subversif 
setjara besar2an”. Roces menerang- 
kan seterusnja, bahwa untuk keper- 
luan penjelidikan tadi ia bermaksud 
"mengadakan tanja-djawab pula dgn, 
Luis Taruc, pemimpin Huk jg telah 
menjerah itu. (Antara—AFP). 

. Mesir. bermaksud hendak me- 
ugakui RRT dalam waktu jang 
singkat, demikian harian setengah 
resmi ,,al Goumhouriya” mewar- 
tekan di Kairo pada hari Sabtu. 
Dalam menjiarkan berita kores- 
pondennja dari Beirut, harian itu 
menambahkan, bahwa pemerintah 

' Pertemuan2 Dengan| 
Hubungan Inggris-Perantjis Makin Buruk 

arkan usahanja untuk menjelamatkan | 

  

  

1 

       
         

   

  

  
Sewindu Siliwangi telah “diperingati di Djakarta di lapangan Banteng. 

Majoor A4. Zikir Kpl. Staf K.M.K.B.D.R. sedang memeriksa defile.- 

50 Pelaut Dari Kapal w a Maru 
: Kena Sinar Radio-Aktip 

Hudjan Radio-Ak'ip Di Kyoto Sama Den Berba- 
hajanja Dgn Debu2 Dari Kapal ,,Fukuryu Maru” 

2 ORANG pelaut Djepang pada hari Minggu mulai ditempat- 
kan dibawah pemeriksaan dokter karena ada dugaan bahwa mereka 
menderita peniakit penynaran d'sebabkan oleh debu radio-aktif jg 
berasal dari Bikini. Pelaut2 tadi adalah .anak buah kapal bararz, Dje pang ,,Jitsugawa Maru”, jang dalam pelajarannja kembali ke Dje- pang dari Austra'a pada permulaan minggu ibl- telah memberi la- 
poran dengan perantaraan radio bahwa 50 orang anak-buahnji 
memperlihatkan gedjala2 penjakit kebakaran karena penjinaran. 

  

Jitsugawa Maru” 

kan darah dari mulut. Jitsugawa 
Maru dengan membawa muatan 
fosfor telah bertolak pada tanggal 
17 April dari pulau Makatea jang 
rerletak disebelah Selatan pulau Ta 
hiti dan dalam pelajaran pulang ke 
Diepang itu telah berlajar sepan 
djang batas daerah berbahaja seki 
tar Bikini dengan tak memasuki 
Jaerah tsb. (Antara-UP). 

B'kini-Eniwetok tak akar 
lagi dipakai sbg. tempat2 
pertjopaan sendjata atom 

Professor Shue Mayama dari uni 
versitet Iwata jang pada hari Sab 
tu jbl. telah mengadakan pemerik 
saan Cikapal ,Jitsugawa Maru” ke 
tika borlabuh di Kamaishi  mene 
rangkan, bahwa djumlah butir? da 
ran putih dalam badan kedua pe 
laut tsb. ternjata berkurang men 
ljadi separoh dari djumlah dalam 
badan orang normal. Pemeriksaan 
kini djuga  dilandjutkan terhadap 
anak-buah Jainnja dari kapal tsb,   bil keputusan sematjam itu djuga. 
jang sebagian besar mengeluh men 
derita sakit kepala dan mengeluar Dalam pada itu kalangan angkatan laut A.S. dan . pemerintahan daerah 

  

lan Bintan 
Kota Idi Diserang 

Petji Merah Berbu- 
g Di Atjeh 

di Hawaii pada hari Sabtu menge- 
mukakan keheranan atas pengumum- 
an resmi pada hari Djum'at jbl. bah- 
wa larangan pelajaran dan penerba- 
ngan sekitar daerah pertjobaan sen- 
diata: aotm A.S. di Bikini-Eniwetok 
dirobah mendjadi hanja mengenai 
daerah seluas 3 mil dari pantai Biki- 

    

Ini. 

suatu daerah jang luasnja 8000 mil 

    

“Idjak 1938. 

tanah) kaja 

2 

Diburu? 1700 Polisi 
Kissah . idup Man Singh 
Jang Mysterieus 

DENGAN TARUHAN hadi ah djumlah "uang sebesar :15.000 

| Musuh Orang Saja Bapahatk Orang | Miskin Kissah H 

Irupee diatas kepalanja Man Singh kini sedang di-buru2 oleh polisi 
| India, jang mengerahkan 1700 orang anggotanja. Man Ingh 
“berumur 65 tahun. Ia seorang pahlawan untuk orang miskin dan 
Sisketjil. Ia memberi kekanan mereka makanan dan pakaian aa 

na Menon: Padahari segala.rupa keperluan Jain. Barang2 itu diperolehnja dengan me- 
: an utusan shna Menon- Padahari tersebus M 

.rampas ag Onanan kaja. Karena ta menurut ukuran2 konvensio- eng impin2 blok Barat dan 
dianggap ,,seorang bandit.” Robin Hood modern ini ,,Sher- 

wood forest”-nja di Uttar Pradesh (India) diantara djurang2. jang 
dalam dari sungai Chambal, ,,Little John”-nja adalah kakaknja 
sendiri jang berumur 70 tahun, dan diantara pengikut2-nja terda- 
pat djuga anak laki2-nja dan dua orang tjutjunja. Ia. bergerak gi 

pesegi di-negara2 bagian 
Madhya Bharat, Rajasthan, Uttar Pradesh” dan Vindhya Pradesh di 

mg Utan. mempunjai pakaian seragam polisi 
Pihak berkuasa berusaha keras | lengkap, persendjataan up to date, 

untuk mengepung dia dengan mengi| lengkap dengan granat tangan dan 
|rim pasukan? polisi bersendjata leng | mitraljur. an 
kap, tetapi hingga sekarang masih Seorang opsir polisi jang sudah la 
sadja sia2. Man Singh bergerak se-| ma dinasnja dan tiga tahun lamanja 

, "turut memburu Man Singh mengata 
kan, ,,Tiap2 anggota gerombolan 
Man Singh lebih pandai menembak 
dari kebanjakan anggota polisi”. 

“Dulu ia seorang zamindar (tuan 
dan lurah” Khera 

Rathor, desa kelahirannja di Uttar 
Pradesh. Ia sangat dipandang oleh 
umum dan pihak. berwadjib.. Bebe- 
rapa Opsir polisi jg kini memburu? 
dia, pada waktu itu ,,sobat-kental”- 

inja. Clashnja pertama dengar un: 
dang2 adalah karena suatu permu- 
suhan turun-temurun. Musuh ketu- 
runannja- itu seorang: Brahmin ber- 
nama  Tilafi, jg mempunjai hubu- 
(ngan dengan orang2 jg tidak begitu 
memperhatikan undang2. Permusu- 
han itu meletus kembali, dan se- 
orang anak laki2 Man Singh mem- 
bunuh Tilafi. Perkelahian? berdja- 
lan terus antara kedua keturunan 
tsbs Man Singh ditangkap dan di hu 5: 
kum 10 tahun, karena ia berhasil | ganggu tanah2 itu. : : menjingkirkan salah seorang dari |  Mesikipun Man Singh dikenal ti- keturunan lawannja. | dak akan menjakiti orang2 desa jang 

Tetapi ia bisa lolos dari pendjara | Suka damai, ia tidak kenal ampun dan bersumpah tidak akan berhenti | Kepada siapapun jang dianggapnja sebelum seluruh keturunan Tilafi di| Pengehianat atau orang jang mendja 'tolongnja kedunia lain. Empatbelas | di pembantu? polisi. Lebih dari seka tahun adalah waktu jg diperlukan- | li pihak polisi berusaha supaja orang nja untuk mengudjudkan  sumpah-| Orang desa -berbitjara tentang Man nja. Neth Ram, keturunan jg paling | Singh. Tiap2 kali djika ada jang ber- achir dari Tilafi, terbunuh ditahun | bitjara »melewati batas”, keesokan 1952, harinja bangkainja dikirim kepada 
pos polisi jang terdekat. 

Pemerintah negara-bagiah — Uttar 
Pradesh telah mensita semua milik- 
nja, Rumah pusakanja kini dipakai 
sebagai markas polisi. Kamar. Man 

Singh dipakai sebagai kantor oleh ko 
mandannja. Tempat makan dan da- 
pur didjadikan stasiun radio polisi. 

Awas pembantu :polisi. 
Ketika polisi memerintahkan pen- 

duduk desa membadjak tanah Man 
Singh, didalam satu hari terdapat ter 
tembak mati empat orang.  Sedjak 
itu tidak.ada orang berani meng- 

Orang2 desa jg kenal Man Singh 
mengatakan, bahwa ia adalah se- 
orang jg taat kepada Tuhan, manis 
budi bahasanja. Dengan leluasa ia 
bergerak diantara Orang? desa, ti- 
dak pernah ia mengganggu orang2 
miskin malah menolongnja, ia seda 
pat. mungkin mendjauhkan diri darj 
pos2 polisi, bukan karena takut, te 
tapi karena kasihan  djangan sam- 
pai ia terpaksa membunuh mereka: 

Banjak hubungan. 
Polisi mengira, djika mereka ber- 

hasil menangkap Man Singh, ia ti- 
dak akan tertangkap hidup2. »Djika 
ia tertangkap”, kata mereka, ,,ini bu 
kan karena kepandaian kami, tetapi 
karena kesalahan perhitungan Man 
Singh”. 
Dibawah ini adalah sedikit kuti-   ni dan Eniwetok jang berarti bahwa 

daerah terlarang itu sedjak pertjo- 1 
baan sendajta atom jang pertama di ' 
Pasifik dalam tahu, 1946 tidak per-f 

Grombolan Dari 
pan dari sebuah laporan polis: Ut- 
tar Pradesh: ,,Soal pertama jang ka 
mi hadapi adalah kegiatan? Man 
Singh. Meskipun tenaga kanii dike- 

uang diperolehnja dari orang kaja. 
Seringkali Man Singh berziarah ke- 
tempat? sutji. 
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1. 2 Belbagai Djurusan 
TENTANG GERAKAN gerombolan didaerah Atjch Perwira 

Pers T-T. 1 -mengi mkan sebagai berikut: Pada tanggal 13 Mei 

FORD V8 — RUGBY — PONTIAC —.&6.M.C. — JEEP 
dan lain-lain sebagainja. .. GARANSI 3 BULAN TAMAT, 
Satu-satunja sekolah jang sudah terkenal. semendjak 17 ta-- 
hun, dan. terutama: diseluruh -DJATIM, pun pula telah/akan 

nah Sedemikian ketjil luasnja. Sewaktu upatjara mandi - baru? Zone keamanan jut dalam pertjo- ini, Kumbah Mela di Allahabad, se baan2 jg. baru2 ini diselenggarakan-juruh angkatan polisi sebesar 4000 oleh A.S. telah diperluas sampai 450 orang diberi instruksi untuk berdja 

rahkan sekuat?nja, tetapi tidak ber- 
hasil djuga mengusir Man Singh da 
ri djurang2 sungai Chambal. Seluruh 
tempat itu dikenalnja dari dalam dan 

Hubungan Inggris-Peran- | 

Sementara itu menurut harian 

27 Hpananjic, Bar, BAN Hb mi sekitar tempat2 pertjobaan tsb 
3 

  
“adjukan interpellasi kepada pemerin- 

 Indofjina. 

rantjis Pierre Meunier telah meng 1 

tah mengenai alasan2 jang menie- 
babkan menteri luar negeri Georges 
Bidauit, diluar pengetahuan Inggris 
sebagai sekutunja, mengadakan pe- 
rundingan2 dengan Amerika Serikat 

mengenai suatu politik jang tidak 
akan mendjamin penjelesaian setjara 
damai bagi masalah Indotjina. 

Pun anggota Pierre Andre, inae- 
pendent, menurut surat kabar terse- 

but telah pula mengadjukan  perta- 
njaan mengenai politik Perantjis &d 

Dalam interpellasinja itu Meunier 

mengadjukan pertanjaan, tidakkah 

segala djurusan. Penj 
1954, kota Idi (k-bupaten Atjeh Timur) diserang gerombolan dari 

i-berachir setelah pasukan kita mie- 

pat persei 
Pidie). Gerombola relar 
an dan perlengkapan mereka disita. 

agadakan2 tembakan2 pembalasan. i 
in negara pada waktu2 belakangan ini, dinjatakan, bzhwa pada tang- 
zal 9 Mei 4954, pasukan kita mengadakan penjerbuan terhadap tem- 

persembunj :n gerombolan dikampung Kunjet (kabupaten Atjeh 
n sempat: melarikan diri, 

  

Sim posion” 

Alat2 Perang 

ditawan 

Amerika Bisa Bikin Alat Utara). 2 

dan selama 8 tahun belakanga, ini 
zene.itu tak bernah mempunjai dja- 
ridjari kurang dari 75 mil. 

Tetapi kalangan tadi dalam pada 
itu tidak bersedia menjatakan apa- 
kah penjempitan daerah terlarang 
tu berarti bahwa  Bikini-Eniwetok 
tdak akan lagi. dipakai dikemudian 
bari sebagai  tempat2 pertjooaan 
bcm atom atau bom zat-air. 

Hudjan radio aktip di Die. 
pang disebabkan oleh per 

. tjobaan2 Bom Atom. 
Seterusnja para sardjana Djepang 

pada hari Minggu mengumumkan 
Gengan resmi di Tokio bahwa hu- 
djan, jang mengandung daja 1adio- 

Tentang tindakan? alat kekuasa- 

sedjumlah persendjata- 

Pada tanggal 10 Mei 1954, 4 orang 
gerombolan tertembak mati, 2 orang 

diantaranja 1. orang Juka 
parah, dalam tembak-menembak jg. 
berlangsung antara pasukan kita de- 
ngan gerombolan di Bkt. Pajung ke- 
amatan Djulo (kabupaten  Atjeh 

2g 

Pada hari jang bersamaan di Kr.   
ga2 terhadap Man Singh: belum la- 
gi sersi2 jg berpakaian preman. 

Tetapi dengan sia2 mereka men- 
tjari diantara orang2 jg datang ber- 
ziarah, meskipun menurut kabar? 
dia memang ada diantara mereka 
itu. Pengikut2nja djuga bukan ban- 
dit biasa. Mereka orang2 berachlak 
dan bersusila. Salah seorang pemim 
pinnja jg terkenal diantara mereka, 
Charna, belum selang iama dising- 
kirkan oleh Man Singh karena kela 
kuannja kurang baik. 

Eapuran2 resmi mengatakan bah- 
wa Man Singh adalah seorang ,,ban 
dit kolot” jg litjin dan tidak kenal 
takut. Pada tiap2- pertempuran dgn. 

'kepadanja persembunjian jang tidak 
kami ketahui, Pengaruhnja dan per- 
hubungannja, anggota2 keluarganja 
jang berkedudukan tinggi, semua itu 
menjukarkan pekerdjaan kami. Mu- 
dahnja ia memperoleh sendjaia2 mo 
dern dan mesiu adalah faktor? ter- 
penting jang mengakibatkan kami be- 
lum berhasil sampai sekarang.” 

Sedjak bulan Pebruari 1953, empat 
negara-bagian dimana Man Sing ber 
gerak, mengambil "keputusan bertin 
dak bersama. 

: Dibawah seorang opsir polisi ter- 
tinggi mereka tempatkan 1700 Orang 
polisi, jang. tugasnja hanja menang- 

  

dari luar,.sehingga bisa memberikan mempunjai 'tjabang-tjabang: SUMATERA — SINGAPURA 
— MAKASAR — BALI: — MADURA —JOGJA — SE? 

' MARANG — DJAKARTA dan Pusat di SURABAJA. : 
Sudah “puluhan ribu jang mendapat IDJAZAH serta :men-. 
dapat kedudukan baik. Dan pula banjak jang mendirikan se- 
kolahan/perusahaan sendiri. Pena 

Daftarkan mulai ini hari agar mendapat tempat, tempat 

Na Pasti, YACOUR'S. COLLEGE 
DJL.: BELAKANG. KEBUN 18 

TJAB. SEMARANG, 

OBAT: PALING MUSTADJAB 

GOLES Lupuliner-Tablets 
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r Ka 5 4 : 2 
olisi ternjata bahwa ia seorang pe- 4 AT MANIK BOTJOR 

hubungan antara Inggris dan Perarf FYolak Gas Urit Saraf: Masugob (kewedanan Meureudu) 1 aktif, di Djepang disebabkan oleh ai ana perentjana jg Ba kap beberapa anggota biasa sadja da MN Kana manik karena aa melihat 

- is akan mendjadi buruk sekali b |. HARI Djum'at di Washington orang gerombolan tertembak mati perijobaan2 bom atom. Hudjan jang milang: sekarang tidak pernah nja- | VI gerombolan itu. Tetapi Man Singh SePEN ti tik atau laki” adalah penjakit ig 

la Perantjis mengikuti politik Ame telah dilangsungkan sebuah sim- '2 orang ditawan oleh pasukan ber-| telah djatuh diatas Kyoto pada tang- ta perhitungan2nja meleset. sendiri masih bergerak bebas. DEREDODUON MAT MK NA . Pa 

«rika Serikat di Timur Djauh. Jang posion oleh ,,Armod Forces Che- ' patroli kita, sedangkan sedjumlah |gal 16 Mei jl. menurut pemeriksa. | : 2 a berbahaja bagi kedua belah pihak. 

. dimaksudkan oleh Meunier ihi ie mical Association”, “dalam mana persendjataan dan perlengkapan punlan mengandung daja radio-aktif sam | Achli menjgmar. Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena pe- 

lah maksud Amerika Serikat dan berbitjara pembesar2 dari angka- dapat disita. : 2 pai 85.000 bilangan dan djuga me- Suatu lapuran mengatakan, bahwa 4 njakit demikian dapat mengurangkan darah dan 

: Perantjis untuk meneruskan usaha tan “darat, jaut dan udara Ameri- Tanggal 12 Mei 1954, dalam tem- ngandung anasir2 radio-aktif seperri pada suatu waktu ia makan bersa- Ban ak Pe awai " djadi lemah : 5 

membentuk persekutuan — militerf k, Serikat. Laksamana ke-3 W.G. bak-menembak jang berlangsung se- fjang terdapat dalam abu atom jang ma? dengan dua orang pedjabat pro id : s badan: menga LINER TABLETS denvan seke- 

Asia Tenggara, sekalipun, andai ka Schindler, pembantu kepala ope- lama 15 menit antara gerombolan | teialr diketemukan di kapal ,,Fukur-' pinsi tinggi dirumah seorang sahabat Banjak Birokrasi GOLES LUPU LI: aa FE an 
ta Inggris tidak ikutserta, Dalam rasi angkatan laut, mengatakan dengan pasukan kita didaerah Kan- yu Maru”, demikian pengumuman bersama. Kedua pedjabat tinggi itu djab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

hubungan ini. Reuter mengabarkan al. bhw Amerika Serikat ,,tahu” | djong dan ketjamatan Glumpang Ti- universitet Kyoto. Seperti diketanui ' sangat tertarik kepada sopan-santun " 2 : 2 Me Kn aa an Nan San - 

5 dari Paris, bahwa menurut penir bahwa Sovjet Uni mempunjai |ga Utara (kewedanan Meureudu) 2 fkapa! »Fukuryu Maru” kena debu dan tata-bahasa tamu jang baru me RADIO Moskow hari Djunvat 4 “ 1 

d/au2 politik diibukota Perantjis | repih dari 400 buah kapal silam. jorang gerombolan tertembak mati. | radio-aktif ketika berlajar didekat reka kenal itu. Sampai berpisah me-| Cah mengutip harian »Pravda” G O E E 5 Goughbing Tab ets 3 
6: hubungan antara Inggris dan Peran Seminggu il. menteri ” angkatan |2 bilah pedang dan petji merah ber- daerah pertjobaan sendjata atom AS. reka tidak tahu siapa orang jang ma yang berseru supaja djawatan2 

tjis pada waktu sekarang ini adalak Izut A.S. Charles S. Thomas me- | bulan bintang disita. di kepulauan Marshall. tepat- “pada Lis budi bahasanja itu. pemerintahan di Sovjet. Uni ber- (OBAT BATUK) 
jang terburuk sedjak tahun 1940. ngatakan bahwa menurut perkira- i $ $Waktu pertjobaan itu sedang diada-| Didalam bulan Maret 1954 ia de- hemat dilapangan tenaga kerja tuk ada kalanja berbahaja dan selalu. didjum- 

La (antara) an, Sovjet Uni punja 350 kapal- Pada tanggal 12 Mei 1954, patroli kan. 2 ngan pengikut2nja sudah terkepung dan uaran, Dikatakan oleh P4! berdiangkit sabah kumannja merebak dengan 
3. Ten . Isilam, Amerika 170. . IMobiele Brigade Peleton- 1 kompie Sejandjutnja dikatakan bahwa hu- 'rapat2 oleh sepasukan polisi jang dja Pengarang | dalam" ' suratkabar Pai berdjangkit, : 

Pa Re aa Seterusnja Schindler mengatakan| 5159, jang terdiri atas li. orang di- : 

      

Aa    bahwa ,guided missiles”, projektil2 
jg dapat dikendalikan, jg dapat di-   

        SEORANG anak ta npua 
berumur 16 tahun telah memba- 
kar rumah orangtuanja di Kraut- 
sand didekat Hamburg #ijer- 
man). Ia sudah ingin kawin, tetapi 
dilarang orangtuanja. Ia “ingta 
bekerdja sebagai penolong rumah 
tangga di Hamburg, tetapi dila- 
rang djuga. A5 HN 

   
   

    

"5 “ kapi dengan .,warhead” atom. 

' Muntjurkan' dari kapal-silam2 Ameri 
ka Serikat itu, ,,mungkin diperleng- 

Seorang pembitjara dari angkatan 

darat menerangkan bahwa Amerika 
| Serikat bisa membuat sebuah sistim 

alarm jg otomatis, untuk mengeta- 
hui adanja gas urat saraf jg sangat. 
berbahaja itu. Tetapi biajanja ,,sa- 
ngat maha?”. 

- Seorang pembitjara dari angk. da' 
rat pula-mengatakan bahwa Ameri 
ka “sudah berhasil membuat “kedok | 

| jg relatif murah, sebagai ..pelindung 

  

   

| dengan gerombolan selama 2 djam. 

Gjan jang turun diseluruh Djepang 
Paaa hari Minggu menurut pemerik- 
saan sedikit daja radio-aktif ja'ni 
kira2 200 bilangan. (Antara-UP). 

PENDAPAT NEHRU TEN- 
TANG KONPERENSI 

DJENEWA, , 
Perdana menteri India Jawaharla! 

Nehru kabarnja telah mengatakan ke 
pada kongres dewan eksekutif partai 
nja di. New Delhi pada hari Sabtu. 
bahwa ia menaruh kepertjajaan, bah 
wa kesulitan2 jang menghalangi ter- 
tjapainja suatu penjelaian dari soal2 
internasional jang pokok akan dapat 
diatasi oleh ,.kesungguhan” dari ahli2 

bawah pimpinan komandan - muda 
polisi Zainal Arifin Kabri jang sam- 
pai di Bukit Kutjong  ketjamatan 
Diulo telah mendapat vuurcontact 

  

Dalam pertempuran ini. dipihak ge- 
rombolan telah mengalami kerugian 
4 orang mati, “1 orang luka parah 
jang tidak dapat dibawa dan 1 orang 
ditawan, djuga dapat disita 2 kara- 
ben ,,Mouser” berasal dari polisi 
wilajah Idi serta pelurunja 60 butir, 
peluru pistol 7 butir, topi badja 5 
"buah, sepatu karet 10 pasang, pe- 
dang 2 bilah, dan obat2an pinisilin 
“dan sebagainja serta dokumen2.   

uh lebih kuat. Mereka semua dapat 
meloloskan diri dengan lenggang sa dja melalui kepungan itu. Semua me- 
njamar dengan berpakaian Polisi, Ke 
djadian2 sematjam ini tentu ditam- 
bah2 lagi oleh orang2 desa. Demiki an Man Singh mendjadi orang do- 
ngengan dan makip lama makin be 
sar djumlah orang jang mengagumi 
nja. 

Polisi mengatkan bahwa gerombo- 
lannja adalah jang paling rapih di 
antara sekian gerombolan) jang ada di, India. Disiplin teguh dan Organisa si beres. Jg, paling baik diantara me- 

Organisasinja b8res. | k 

nan tadi, ai pa Bepe an 
nja 2 negara itu effisien 
dan ekonomis: tetapi banjak ba- 
dan2 pemerintahan.dan  pereko- nomian jang melanggar prinsip 
Ini, mereka membiarkan tumbuh- nja staf pegawai terlalu besar 
dan 2 15 Na ulkan keboro- 
san (dan tjara impinan j 
birokratis. aa 3 

»Pravda” 

| kementerian di Sovjet Uni 

partemen administratit   
    - 

pantas. Bila ibu dan bapa dihinggapi oleh ku- 

man? ini akan berpenjakit pula kepada anak2 

nja atau kawan jang lain. “Makanlah GOLES 

COUGHING  TABLETS menjembuhkan penja- 
kit2 ini sekedjap mata. 

  

(OBAT SAKIT KENTJING) - 3 
seterusnja mengata- Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- 

an. bahwa struktur dari berbagai djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, 
| itu 

masih terlalu berbelit-belit dan 
mahal. Misalnja. disalah satu de- 

terdjadi 

Kentjing sakit hebat, Sakit kentjing lama sampe tida berberanak. 
Lantaran Kutu.Manik suda mati, Lekaslah Memakan obat: GO- 

CES wulTE CANDLETABLET S. Menurut Resep memakan obat g a : , : - : inai . aa iakitnj il ant hat kembali. 

ton Ya primair” terhadap serangan? CBR| Kerugian dipihak kita tidak ada, | negara jang kini berkumpul di Dje-| reka adalah keluarganja sendiri, ka- Nk ajah ba ini, 2 of 3 Botol. Pena DIAN AP 2 Tenan SEORANG anak laki2 | MKamnia, Biologi," Radiologi). Sesi Wntarp). Pee Ap kaknja, anak2nja, tjutju2nja. Merek bagian. (Antara) 5 $ in Tablet 

kan didalam bis antara Ta | Orang Opsir angkatan - udara mene- 
— ea Na jk 2 1 Oo L E 9 Anmin aDiets 

dan La Canonja ( 
sabaan bis itu ' mengu 
bahwa si-anak tadi bolel 
darai dengan pertjuma 
kepunjaannja seumur 3 
nora de Aguilar, demikian nam 
ibunja, sedang menudju ke Tarra: 
gona untuk masuk kerumah ber- 
salin. “Nak 

               

   K.     
    : Ta 

SEORANG wasii 
memimpin pertandir 
la antara Kes, Ne C 

  

       
   terlalu lama menunggu “untuk 
menghentikan pertandingan tsb. 
sedangkan keadaan sudah 5 — 41, 
tetapi sesudah pendjaga gawang 
kes. Norwich. djatuh pingsan se 
sudah menjundul bola jang b: 
dan berat, barulah terpaksa 

: menghentikan pertandingan i 
Supporters dari kes. jang ka 
telah memprotes tindakan 
menunggu wasit tsb. 

    

   
    
   
   

bang pantjar-gas, e : 
rangan “dan pengangkutan. diudara. | 

: . (Antara—UP). | 

     

  

   

  

jg Lagi 

Idi kampung Galur, 

   

     

  

   

    

     

1 bahwa pabrik2” tenaga 

merupakan 
lagi daripada 
bai dilapangan pepe- 

  

i Kebakaran 
Di : Djakarta 

bulan Puasa dan untuk sekian kali- 
4 Inja selama ini, hari Saptu kemaren | 

dulu kira2 djam 14.30 kembali tes 
kebakaran besar f n! it bahaja lah terbit: bahaj Ba Un 

(Djakarta), tempat ig beberapa wak 
itu jg lalu telah 2 kali mengalami se 
angan bahaja api. Rumah2 ig ha: 

'bis terbakar dalam peristiwa keba- 
karan kemaren dulu, menurut taksi- 
ran berdjumlah 200 wuwungan ter: 
diri dari 600 pintu, ig menjebabkan 

1 kira2 1000 orang kehilangan tem- 

  

atom jg sekarang baru - mentjapai | « 
- tingkat penjelidikan..itu, kelak akan 

pal revolusi jg lebih besar: 
mesin pesawat ter- 

UNTUK pertama kalinja dalam 

  

  

, Sa NA PL AL SL TA TS TTL AA AL AL RL AL EL LK, 

LELANG KAJU - 
Pada hari SABTU, tanggal 5 DJUNI-1954 akan diadakan lelang 
besar untuk umum. 6 DS Oa pa AAA Snkagaaa  ikatasda 

| Lelangan dimulai pada djam 9 pa gi dan bertempat di : 

Gedung G.RJ.S., Bodjong No. 116 
Semarang | 

Adapun jang dilelangkan jalah berupa -Kajudjati-pertukangan dan   
  

  

SUDAH MASUK : 

  

“
L
L
   

  

SEPEDA MOTOR | 

»IFA” Rt-125 

Para-pemesan/pembcli harap suka berhubungan 

Super Radio Company N. V. 
TJABANG SEMARANG : SETERAN No. 5 | 

Bij cen Amerikaanse firma is plaats voor 

enkele actieve jongelui 
om opgeleid te worden als. Salesman. 
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(OBAT TIDUR) 

Kekurangan tidur disebabkan oleh banjak fikiran 
dan pekerdjaan bisa mendatangkan pelbagai pe- 

njakit. GOLES ANMIN TABLETS membantu 
supaja: tjukup tidur sebab zat jg. dikandunginja 

menjembuhkan penjakit resah dan risau dengan 
sekedjab mata, serta menguatkan perdjalanan 
darah waktu tidur. 

  

. 

Sweet Friend 
(OBAT LUAR) 

Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa 

akan segala-galanja. Demikianlah diumpa- 

makan oleh orang dahulu kala tentang 

butanja tjinta sematjam itu. Tetapi banjak 

lelaki jg. djatuh tjinta pada perempuan, 
tetapi tidak dapat memikat hati si-Perem- 
puan. Itu adalah disebabkan badannja ada 
lemah, tidak mentjukupi kepuasan perem- 
puan. ,Goles Sweet Friend” teristimewa 

untuk memperdalamkan pertjintaan masing 

v 
47 

: 
37 

. 

: 
e 
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2 An Bean benak Ifan boa pa bagian besar ru-| Kajubakar terletak dipenimbunan2 dari, Daerah2 Hutan : : " masing kemandjurannja ialah « menguatkan 

tuk Pan up Per Aa ana forbakar repair dari INSPEKSI NN NN Maba anta Taha MANTINGAN, SE- Vereisten: Kennis van Engelse taal, badan, tahan berdjuang dengan selama-la- 
Saatnja tiba, tetapi wasit itu keluj mg? can, 18 terbikin MARANG dan 1G. : . setia, Setelah DSA . ini obat ea 
ar kkagan s ee naga Os Maa anna dat takan eh Daftar kapling dapat diperoleh di Kantor2 - Daerah Hutan jang Leeftijd 25 — 30 jaar, , 5 UI Kebun ini Obat semuania jne ang” dipanggil untuk "meng |Sehab2” kebakaran” sampai Ban pn ee ND 1 BANDUNG Ne AGEN : Fic Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang 
KO Tematn Norwich Sa ban Naah. RA du | Kantor Inspeksi Djawatan Tn Pe . | P 5 Ba ARANG, ( Scbriftelijke sollicitaties te richten aan Advertentie f Hway An Tong ' — Gg, Warung 3 3 Ana AN ar los dari kapu (7 pihak pollai, Api fa menjebabkan| Naa Ng gu  IVe » SURABAIA, / No. 58/2076 van dit blad. KA In ANA Ii , Ba Ntar itu De ikian kebakaran 'itu berasal dari pondok: & 7 Besar Djawatan Kehutanan, » DJAKARTA, ) Bisa da at beli: Toko Obat Se Telah tadoionn $ 
kita bata dalam madjallah Sport Sali 1 an yanti Andien Ma 3 Sa Sa 2 Wa WN in an 0 Sa “GD “ga an 0 “an “0 “Tan 0“ 0 TR AE MK HK " Pp . $ . : Club”, : Saki, 
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mei! DO you tau......? 
| Bahwa not ouly "malam Maa 

f (Na none Hari-Raja 

    

   
Peladjaran dikirim 
dibawah asuhan 
pengalaman. 2 
Pendaftaran “dimulai tg 
1954, untuk: : 

a. kursus kilat 
bv kursus biasa 

Uang ndaftaran ! 
dapat & TT 

  

    

    

   

    

     

        

     

    
   
   

  
17 Mei aan oa a “kesalaha: jang seharusnja- 

Jg. tak memenuhi sarat: Eat 
2 istimewa, 

Uang pangkal Rp. 10 2 

Tae — : 

»ROBINSON” BRANDY 
Ilamat minum, Selamat Hari- 

    

| Banjak redjeki dan tjukup 

  

p DNAN 
3 1 RUMAH KOSONG terletak di sekitar Karangbidara 

£ keadaannja bagus compleet. Dapat minta keterangan pada : 
TB - kala Damanhuri Kp. Sumurbong No. 642, 

. f 2. 2 15 — — 18. 

    

  

.00 . Yinggat 1 Ini dan Besok malam 

    
(17 tah). 

          “ee yan TO s1 YEN SAVE “2522” WARREN CHETHA 

Pertjintaan jang Haa di Monte Carlo! AA, 

A ikan Turan ng: £ Film Istimewa jang menarik dar 

en nyam 2s 5 

“Colbert - Welles 
ane Brent » 

. TOMORROW 
2 OS FOREVER 

3 LUCILE WATSON - "RICKARO LONG - Ajay WOOD 
"ame marne « Directed by IRVING PICHEL Produce bi BAND, LEMIS 

emikat hati. 

     
  

GRAND   
  INA Mn eMKn 

Besok malam »ROYAL" 5100 7:00 9.00 SKENA RI: &. 

"| Tetapi djuga pada malaman dan 

KEBARAN, 
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Raja LEBARAN, 

»Sandang-pangan”. s0 
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- Ini malam dan || Ini malam RO YeAkk 
5.00 7.00 9.00 Besok malam (17 tah.)| | penghabisan 5.00 7.00 9-09 

: : Djangan liwatkan ini kutika ! 

.. »H IGUNOON: 
| Starring 

2 2 CAKI COOPER 
E” Penuh sensatie ! — Hebat ! — Serem ! — Menggetarkan ! 

pa MMR RE setan 

  

17 tah) 

   

            

. Akan Tata 3 
B Pemburuhan orang 
K Hutan di Rimba- 

kl” belukar.di Afrika, 

Penuh sensatie ! 

Menggemparkan ! - 

Oo . 2 

  

an non an 20 an an mn mn 20 2 - . 

PENGHABISAN '@ 
(a- 17 tah) 

— Indraj 
.5.00-7.00-9.00 

Tierita jang mens 
kat! Lutju! dan # 
menarik hati! 
— nuh' Daan 

  

  

" E AYI 
MESIN 

2 Dibantu okeh 
GE 
PENA 
RIBUT MUDA 

Ci 

   
#5 yedarkanoleh 

NDONESIA FILMS LTD 

| m
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SG INDRA" 5.007009.00 (u. 
   

SUHAIMI 
A W A 9” Tjerita Djenaka 

3 1001 Malam ! 

To ketawa dari Mulai sampai achir ! 

malam & Besok malam Ca. TR Tn 

““Diwtikata 
Kota  BERLIN. 

ae (u. 17 tah.) 
-- 

& kan 2 atan mas 

Wanita Tjantik j Jati 
membikin kalut. 
semua lelaki2. 2 
Penuh sensatie 
tidak perduli 

: Je 

Hal eri BRENT 
n Cobaan Y 

(ANE 5 

    

segala umur) 

GGA — EMMA GANGGA — S. WALDY — 
VISINU 'MURADHY — DAMPU AWANG — 

( — ZUBAIDA — W.D: MOCHTAR — 
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APP 
— NAAIM ACHINE 

Sgthi- satunja Masin Djabit 
jang merebut Pasar | 

Dunia 
SERTA ONDERDEEL SEGALA MERK 

DAPAT DIPAKAI. 
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JT Lg Da RA SL TA AS AA Pa Oa Tag Ma Aa TN TANAM ML 
2 

AMI SELALU ADA SEDIA MASIN- MASIN DJAHIT Fs . K 

CABINET 4 LATJI TERUKIR KEMBANG, SALON DAN TANG AN BERMATJAM2 MERK 
. 

/ Pns Pembeli djangan salah alamat. “Toko “3 DRA" 

4 DJAHIT jang bernilai tinggi “serta memberikan TANGGUNG AN sampai memuaskan ! 

/ 

| roko sIN DR AT” fat or .” 
/ DJALAN MATARAM 482 (KR. TURI) — SEMARANG. 

MR AL ML Ta ni Tn en on 

    

     KUAT BIKINANNJA ' 
4 TJANTIK MODELNYA ! & 

    

  

selalu. menjediakan MASINZ 
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TI 
PENDAPATAN BERSIH UNTUK : 

Dapat dipilih dari 200 startnummers. 
Lima tingkatan prijzen.   Sdr. Sumarman — 

Toko Larees — 

Rumah Makan ,,Kadipolo” — 

Sdr. Kamaruddin — 

|
 
u
n
a
 

d/a Djalan Palem 52 Djakarta. 

Tiap2 pesanan 1—5 lembar Miseatah 

porto tertjatat. 

»3 —K 2 

'MOTION PICTURE: SWEEPSTAKE 
2. JAJASAN HARI IBU: 
3. JAJASAN SERI DERMA 

              

Tiap-tiap lot dapat 5S  kansen. 
Dalam tiap-tiap tingkatan diadakan sangat banjak” hadiah - hadiah. 
Djumlah seluruhnja terdiri dari sedikitnja 150 hadiah berharga. 

HADIAH PERTAMA SEBUAH MOBIEL (AUTO) BARU. 
Lot2 dapat dibeli pada : : 

Karangtempel 64 - Semarang 

Bodjong 21 - Semarang 
Dil. Mataram 839 - Semarang 

Djl. Kawedanan 41 - Kudus. 
N. B. Pesanan per postwissel kepada Secretariaat Panitya Sw cepstake Motion Picture 

Rp. 1,50 (satu rupiah lima puluh sen) untuk 

“TTL AL LEE NM LAN AL NI AL NN KA 

JAJASAN KESEDJAHTERAAN ANAK2 
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    BODJONG 109 — 
a 

The National Cash Register 
: Semarang Office 

Boekhoudmachines. 

Vereisten: Technische aanleg of opleiding. 

: Leeftijd 18 — 30 jaar. 
D0 Goed gedrag. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan: 
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PURWODINATAN BARAT 12, 

. rieel. 

Elisabeth atas perawatannja jang memuaskan, 
sakit, meninggal dan dikuburnja Mamah kami : 

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

  

Tentu Fs 

  

kilapan — 

  

b CHILI— LOOK 
OUT! DON'T 

I COME AS Z001 ASN ToucH THAT 
IL MEAR YOU CALL, WIREY 
SENOR ROY--- 
OOPS/ j 

  

       

  

   

    

  

  

— Saja Pa segera, begitu saja 

dengar engkau memanggil, Tuan 
PE BB TR AA Ka . : 

— Chili hati2. Djangan menjen- 
tuh kawat itu. 

  

  

UNTUK LEBARAN | 
MULAI TANGGAL 25 MEI SAMPAI 1 JUNI 1954 - 

Harga-harga dari kami punja persedia'an Sepatu, Koper, Tzs, kami kasi potongan. 

10”, rata-rata “ae 
Toko .Sepatn BINTANG TIGA 

LE TN UE MR 

Bij ons is piaats voor erkele energieke jongelui om opgeleid 
te worden als monteur voor Kasregisters, Telmachines en 

TE NAH AAL 5 

UTJAPAN TERIMA KASIH 
Dea djalan ini kami menghaturkan banjak terima kasih 
kepada semua Famili, Sahabat? dan Kenalan2 untuk semua 
bantuan jang telah kami terima baik moreel maupun mate- 

Djuga pada para dokter dan djururawat Rumah Sakit St. 
pada waktu 

Keluarga : KWIK KIAM KING       
  

Chili ditubruk, | 
dar dari bahaja elektris. 

Roy Rogers 42 

SEMARANG. $-3-t40-&     
  

Coy 
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Ypitains Pest 
Pieyele 

    

  

bersih Ea: laksana baru 

karena Sabun Tjap Tangan. 

  

tidak bersih betul dan kojak 
karena sabun biasa. 

  P
o
n
i
 ka 

Asa of Kaleigh Industries Lid 
  

  

        

  

  
—- ISTIMEWA DAPAT TUKAR-TAMBAH 
  

      

Tanggal 22 s/d 24 Mei 1954 

JAMES CAGNEY — CORINNE CALVET — 
DAN DAILEY 

dalam film Technicolor 

. hat Price Glory” 
Sebuah Drama Perang Dunia ke-I jang sangat 
menggetarkan. Productie 20 th. Century. Fox. 

    LgP bangga say SGP | 1 Be —— 

  

    
  

Wenwwurr, 
Af HE 
BOTTOM 
2 Saga 

WONDER HOW ELLEN MOKANS W 
OUTEIT IS ENJOVIN' THEIR LIVE K 
WIRE BY NOW, DAUBER / AN 

TURN OFF THAT 
JUICE FAST, 
BLINKER! LOOK 
WHO'S COMIN'/ 

  

  
  : YR 

Pada waktu jang bersamaan di dasar djurang. 
— Saja ingin tahu bagaimana orang2nja Ellen Moran 

hidup mereka sekarang, bauber. 

sehingga terhin- 

“ TT.        
  
»MANG CHENG FUNG IE” 

Ini malam pengab.: 7.00 9.00 (17 thJNITOHN HODIAK —- JOHN DEREK 

»MISSION OVER KOREA” 

. menikmatkan” 

— Matikan stroom itu lekas, Blinker. Lihatlah, siapa itu jang datang. 

  Tjap Tangan tetap sabun un- 

tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 

tjutjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

smemandikannja” dalam bu- 

sa jang berlimpah-limpah dari 

Sabun Tjap Tangan: Sampai 

sisa jang terachir Njonja da- 

pat menikmati keuntungan un: 

tuk tjutjian jang putih bersih. 

    

     

  “SABUN TJAP TANGAN 
, Sabun jang paling hemat 

: 2. untuk segala tjutjian. | 
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PERHATI:N! 

Apotheek jang telah dibuka kembali di Dj. SETERAN (DU- 
WET) 42, BUKAN Apotheek Kem. Kesehatan lagi, akan te- 
tapi: 

BIMA APOTHEKEN N. V. 
(bekas N.V. Leeuwen-Apoth: Meulemans) 

“ Apotheek untuk umum. 

Trima segala resep dokter. 

Pelajanan memuaskan. 

  
  

  

  

    
  

  

INKHARI PREMIERE BESAR BERBARENG: 

ORION PA 
4.00 -6.15-8.30 110.00 -4.30-6.45- 9.00 

Kembalinja M.G.M. Film Festivak! 

(43 th) 
CRIs 

5.00-7.15 -9.15 
(Pesan tempat : 9.00 — 12.00). 

     

    

con 

  

M.G.M. menjadjikan dilajar putih tjerita jang-termmasjhur oleh Sir Walter 
Sedittentang: YINEAN ea ana ena Kana Muslihat dan perdjoangan jang dahsjat 

“ dengan seimbang. film: ,0UO VADIS”! Keindahan.W.... Ke- 
agungan dan ke-perkasaan tak dapat dilukiskan ! 

    

COLOR, 

    
  

Besok Malam Premiere 
Djagalan 7.00 - 9.00 (17 th.) 

kan datang : 

»DISTANT DRUMS” 
CARY COOPER 

  Film Tiongkok Baru dgn. Yen Hua 

  

Esther Williams — Victor Mature 

»MILLION DOLLAR MERMAID" 
  

nMAO KWEE TIAN TANG" 

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