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dimuka Rp. 11.— dalam kota Smy 
semuanja sudah termasuk meterai). 

hal, Harga etjeran 60 sig p. lembar. 
    

   
Harga Lengganan (b: 
Rp. 12.— luar kota 
Adv. Rp. 0.80 per m.m. 

  

  

, hari Djum'at jang lalu, dan di- 
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Selama" Konperensi Djeneva berlangsung pendjagaan keamanan diperhe- 
bat. Nampak satu Regu Polisi Swis jang bertugas mendjaga Gedung Palais 

des Nations. 

Vietminh Bergerak Se'ja. 
ra Besar2-an Ke Hanoi 

100.000 Pasukan Vietminh Disekitar 
Djam Malam Diadakan 

Hanoi — 

PASUKAN2 UNI PERANTJIS merapatkan pertahanan2nja di- 
sekitar kota Hanoi jang terantjam hari Senen sedangkan pesawat2 
Udara jang diperlengkapi Amerika Serikat terus menerus mengada- 
kan serangan2 atas pasukan2 jang terbaik dari Tentara Rakjat Viet- 
nam jang sedang bergerak menudju kota Hanoi jang terantjam itu. 
Penerbang2 Perantfs mengadakan serangan2 pula atas djalan2 jang 
Strategis, jaitu diilan nomor 41 dan 13- Djalan nomor 41 menghu- 
bungkan Dien Ben Phu ga Pelita Sungai Merah sedangkan dja- 
lan nomor 13 datang dari 

Harapan2 Baru 
Di Djenewa 

Usul Bidault Dekati 
Kehendak2 Molotov 
SETELAH menteri luar negeri 

Perantjis, Georges Bidault, meng- 
adjukan rentjananja dalam sidang 
ke-8 mengenai Indotjina jang ter 
diri dari 7 fatsal, maka timbul 
harapan2 di Djenewa tentang 
kemungkinan tertjapainja pan 
persetudjuan tentang aspek mili- 
ter dari rak. tsb. Sumber? 

tj ar 
wa baik Chou En La 

kesimpulan, bahwa Molotov 
mungkin akan menjetudjui dibi- 
tjarakannja masalah militer ter- 
lebih dulu, tetapi ini tidaklah 
berarti, bahwa ia melupakan segi 
politiknja, dan hanja dikesamping 
kan untuk sementara waktu. 

Persamaan dan perbedaan. | 
Dalam memadjuliin usul?-nja 

jang baru, Bidault antara lain te- 
lah menjatakan, bahwa terdapat 
banjak persamaan dalam rentja- 
nanja dan usul2 jg dikemukakan 
oleh Molotov. PER LP AS 

Hal ini telah dibenarkan ula. 
oleh menteri luar negeri R.D.V.. 
Pam Van Dong, sehingga suasa- 
na konperefhsi pada  umumnia 
menurut. sumber2 jang berwadjib 
tidaklah tegang, meskipun sidang 
pada hari tsb. merupakan suatu 
sidang jang lama...” 5. 

Menurut AFP, -usul2-jg baru 
dari Bidault itu memuat 5 fatsal 
jang telah dikemukakan oleh | 
menteri luar negeri Molotov pada 

tambah dengan 2 fatsal lagi ter 
tang penukaran para tawanar | 
dan perlutjutan sendjata pasukan? | 
tidak teratur. 2 ek S3 

Kalau gagal. 
Sumber2 jg berwadjih di PBB: se 

mentara itu menjatakan pada ma- 
lam Selasa, bahwa PBB: mungkin 
akan membitjarakan masaalah Indo 
china, djika tak tertjapai suatu pe- 
njelesaian mengenai masaalah tsb. 
dalam Konperensi  Djenewa. Sum- 

ber2 New York itu selandjutnja me 
ngatakan, bahwa bulan depan dele- 
gasi Amerika Serikat akan menge-| 
tuai Dewan Keamanan PBB dan 
dalam bulan Djuli tempat tsb. akan 
diduduki oleh Brazilia berdasarkan 
urutan menurut abdjat, sedangkan 
Sovjet Uni telah mendapatkan gili- 
rannja dalam bulan April dan dgn. 

ara menudju Hanoi. 

Kedua dijalan itu selama beberapa 
hari penuh berisi pasukan2 Tentara 
Rakjat Vietnam dan alat2 pengang- 
kutan semua bergerak menudju Del- 
ta Sungai Merah. 

Pasukan? Udara Perantjis menje- 
rang pula pasukan2 Tentara Rakjat 
Picinam disebelah Selatan - Hanoi, 

jaitu didaerah antara Phuly, 35 mil 
disebelah Selatan Hanoi, dar Nam 
Dinh, 18. mil disebelah Tenggara 

Phuly. Dalam usahanja mempererat 

pertahanannja di Kambodja maka 
Komando Tinggi Perantjis menjata- 
kan bahwa pos Tsiem Pap jang ter- 
letak didekat tapalbeias Laos telah 
ditinggalkan, - 

(& Dikota Hanoi patroli2 Pe- 
rantjs sibuk. 

Barisan depan dari pasukan2 
Tentara Rakjat Vietnam jg berada 
57 mL d'sebelah Barat dari Bano: 
telah diserarg dan dihentikan oleh 
pasukan2 udira Perantjis, 
“didekatnja Moc Chau. 

Di Hanor telah diadakan djam 
iglain dan pasukan keamanan Pe 

itjis dengan sibuk mengadakan 
patrof' 2 dikota. 

KI. 100.069  pasukan2 
—. YRV disekitarnja Hanoi 

“Menurut laporan2 militer jang 
| datang di Singapur» maka lebih 
dari 100.000 pasukan Ho Chi 
Minh diduga jang terbaik diduga 
sedang mengitari kota penting di 
Indo China Utara, jaitu Hanoi. 
| Prsukan Tentara Rakjat V'etnam 
| mempunjai bsgian2 jang terkuat 
“sebelah Utara, Barat maupun 

| Selatan dan mendjag2 bagian se- 
sekh Timur ketjuali pada sang 
hari, : 

Kedudukan militer dari Peran- 
tis di Delta Sungai Merapi atau 
di Delta Tongkin disnggap kini 
'ebh berbahaja daripada set'ap 
saat selama 8 tahun peperangan di 
Indo China, demikian pendapat2 
mi ter. 

Para penindjau politik maupun 
militer di Singapura telah melapor- 
kan kepada pemerintah?nja masing2 
pendapat? jang demikian itu setelah 
fihak Ho Chi Minh melantiarkan 

serangan? dalam djarak 30 mil dari 
Hanoi dipusat Delta jang kaja dan 

“jang banjak penduduknja. 
| Disebelah Timurnja Hanoi terda- 
pat djalan biasa maupun djalan ke- 
retaapi jang menghubungkan Hanoi 
dengan pelabuhan Haiphong. Hanja 
pada siang hari pasukan? Perantyis 
dapat bergerak didjalan tersebut ini. 
(Antara). 

Sementara itu Komando Tinggi 
Tentara Uni Perantjis di Hanoi me 
ngumumkan pada hari Senen bahwa 

pasukan2 pihak Ho telah mengu- 
rungkan pengepungannja — terhadap 
kedudukan Perantjis' di Lao Tia jg 
terletak didekat perbatasan — antara 

demikian 10 bulan lagi akan Para Laos dan Tiongkok. Djuga diumum | 

mendapat Pen f 2 Ha 

Antara—UP—AFP).| 

3 BESAR BARAT TETAP TAK 
MAU AKUI PEMERINTAH 

DJERMAN TIMUR. 
Dalam notanja jang disa 

kan kepada Soviet pada 

Ti 

nin, para komissaris tinggi 3-Be 
sar Barat di Djerman sekali lagi 

menegaskan penolakannja untuk 
mengakui pemerintah Dierman | 
Timur. Rn : 

Pernfztaan tersebut termaktub 

supaja fihak Sovjet mau menga 

   

    

kan bahwa pasukan2 pihak Ho ter- 
|diri atas kira2 400 orang dengan di 

Iperlengkapi meriam2 berat sesudah 
selama 6 hari meluntjurkan — sera- 

ngan2 terhadap Namthea jg terletak 
"kira2 90 mil Barat Laut ibu kota 
Laos, Luang  Prabang, pada hari 

| Minggu jbl. telah mengundurkan di 
meninggalkan 55 orang 

|tewas dimedan perang- pertempu- 
ran. Didaerah delta sungai Merah 
dalam pada itu hanja terdapat sedi 
kit kegiatan infanteri. Pihak Ho. di 
beberapa djalan raya mengadakan 
kegiatan sabot dan penempatan ran 
diau. Sebuah Truck Perantjis jg me 

ngangkut bom2 pesawat terbang 

"ri dengan   dalam ulangan permini 

dakan pembitiaraan2 untuk meng 

dagangan dan lalu-lintas antara 
Djerman Timur dan Barat. 

hilangkan ristriksi2 mengenai per djalan rava ig menghubungkan Ha- heri Kemis jad. 
   

hantjur ketika melanggar randjau di 

noi dan Haiphong. Tetapi bom2 ig 

diangkut itu “tidak meledak. 

jatu 

Diba 

Senen malam sekira djam 21.00 

tg. 25-5 

lutjuti seorang anggauta 

  
kar habis. 

Selandjutnja | djuga — Kantor 
| Bank Rakjat indonesia dikundju- 
inginja bermaksud untuk diram- 
lpok, tetapi karena kuntji pintu 
i dipertahankan oleh jg berwadjib 
| disitu maksudnja gagal dan hanja . 
mengadjak pergi kedua orang 
pegawai Bank taui. Pun mess dari i 
Perwira Distrik Militer setempat ' 
digedor gerombolan, jg kemudian 
lalu meningalkan kota menudju 
kearah selatan. Berita tsb. tidak 
mendjelaskan ada tidaknja per- 
tempuran antara gerombolan jang 
masuk dan pihak TNI jg berada 
disitu. Kabar selandjutnja  me- | 

| wartakan, kemaren pagi 2 orang 
pegawai BRI jang ,,ditjulik” di- 
atas telah tampak kembali dengan 
selamat dan dikabarkan sesam»ai 
di Tjibonang tsb. gerombolan 
minta 20 kg. beras kepada pen- 
duduk disitu untuk segera dima- 
sak. (Antara) & 

Dalam pada itu menurut berita 
perwira pers Divisi Diponegoro me 
wartakan bahwa gerombolan DI/ 
TIL jg sedjak 21-5 terkepung di Gu- 
nung Awu, 50 km. selatan Tjomal 
hari Minggu telah digempur selama 
30 menit. Oleh karenanja gerombo- 

'lan bubar tetapi terus dikedjar2 
o'ch TNI dan masuk daerah Penam 
bungan sebelah tenggara G. Awi 
tsb kira2 40 km. seiatan Pekaio- 
ugan. Di tempat ini pagi2 tgl. 24-5 
gerombolan kembali diserbu dan 
meiarikan diri ke G. Mojanang 5 
kim. sebelah utara Penambangan tsb. 
Keadaan mereka sudah tidak ,,uteh” 

lagi tetapi terpetjah2 mendjadi ke- 
ilompok2, antara” 10 sampai 15 

orang. Ternjata selama pengedjaran 
itu terdapat 20 orang gerombolan 
mati tertembak dan barang2nja te- 
rampas. Pihak TNI selamat. Semen 
tara itu belum diketahui gerombo- 
lan mana jg berhasil memasuki ko- 
ta Pemalang tsb diatas. - Pemalang 
terletak sebelah barat Tjomal kira2 
60 km. disebelah utara dimana pi- 
hak 
TNI 

  

  

a | PERANTJIS AKAN KELUAR: 
“KAN STATEMENT PENTING. 

Diserbu Grombolan 
150 Grombolan Bersendjata Senin Ma- | 

lam Masuki Kota—Kantor Kehutanan | 

ST 

Djuga kantor Kehutanan diba- 

liter tadi mengemukakan 

DI tsb dikedjar2 - oleh pihak | 

Salamun Hampir ,mBra- 

" “4 ne 

AEON ANA MANA AA en 
    

kar 
MENURUT KETERANGAN jang diterima di Semarang, ' 

sedjumah 1 kompi terdiri. dari 
Ik. 150 orang gerombolan bersen djata telah memasuki kota Pema- 

lang. Diam 2400 gerombolan ke mbali menudju kearah selatan dan 
pagi kemaren kabarnja disinjalir .di desa 'Karangsufji. 

bi kampung Wonoredjo dalam kota tsb. gerombolan berhasil me 
| OPR dan seorang Lurah - setempat. 

Seorang Mantri polisi, seorang reserse dan pen Sang kepolisian 
lainnja ketjamatan Pemalans tertembak dan se 
jang ada dihalaman Kantor sehutanan setempat dibakar. 

ah mobil sedan 

Perlu Sedikit- 

“aja 7 Dpisi 
Bila Barat Mau Tjampur 
Tangan Di Indo-China 

PEMIMPIN2 MILITER Serikat 
Berat telah mengemukakan penda- 
pat mereka, bahwa apab'la nega- 
ra2 Barat hendak mengadakan 
tjampur tangan jang effektif di 
Indo China, maka mereka akan 
membutuhkan Tan - 
pasukan2 Barat mungkin sampai 
atau 7 divisi. Demikianlah kata 
sumber2 diplomasi jang berkuasa 
di Djenewa Senin. Pemimpin2 mi- 

an pu 
apabila Bara, ingin dapat kta 
hankan diri di Indo China, maka 

  

Indo China jang akseptabel djka 
d'pandang dari sudut strategi, ga- 
ris tadi mungkin akan mef'ntasi 
bat2s2 politis dari negara2 anggo- 
ta Uni Perantjis di Indo China 
(Vietnam, Laos, Kambodja). 

Diperoleh keterangan, bahwa “na 
sehat jang diberikan  mendjelang 
konperensi staf militer di Washing 
ton, Jang menurut rantjangan akan 
dimulai pada tgl. 1 Djuni- jad. itu, 
kabarnja telah melenjapkan keragu 
raguan mengenai kesulitan2 jang” 
akan dihadapi regara? Barat kalau 
mereka ingin berperang di Indotii 
na, dan berapa besar korbannja ka 

laiM mereka mengadakan intervensi 
disana. : 1 

Dikemukakan seterusaja. 5 atau 
7 divisi tadi sudah tentu tidak akan 
ment'ukupi kebutuhan Barat, kalau 

Indotjina, untuk menghelakan tjam 
pur tangan Barat tadi. (Antara). :   Tersiar berita2 di Djenewa, bah- 

wa Perantjis akan mengeluarkan 
suatu siatement penting “tentang 
kemerdekaan Indo China. Berita2 

negiri Perantjs B'dault sedang 
mengadakan pembifjaraan2 de- 
ngan wakil menteri luar negeri 
Amerika Smith. Dikabarkan selan- 
diutnja, bahwa - Amerika Serikat 
teizh mendesak kepada Perantjs, 
supaja memberikan kemerdekaan 
penuh” kepada negara2 bagian 
Perantjis di Indo China, gunz 
memberikan dorongan enthousias- 
me setempat untuk menglizdap 
pasukan2 Vietminh. 

Tak Butuh 

Adanja PATO 
Untuk Pertahanan Di 

Timur Djauh-— 
Kata Wilson 

MENTERI pertahanan A. S. 
Charles E. Wilson setibanja di 
Manila pada hari Senen untuk. 
mengadakan kundjungan selama 
3 hari menerangkan kepada pers, 
bahwa menurut pendapatnid ke- 
adaan di Timur Djauh tidak meng 
haruskan pembentukan suatu or- 
ganisasi seperti NATO "untuk 
daerah Pasifik (PATO), dan ia 
djuga menjangsikan - pengiriman 
pasukan2 A.S. ke Indotjina. Te- 
tapi Wilson selandjutnja - menga-. 
takan bahwa ada kebutuhan utk. 
mengadakan beberapa tindakan 
guna memperkuat pertahanan di 
Timur Djauh. 

la menerangkan djuga bahwa 
maksud kundjungannja ialah men 
| dapatkan setjara langsung kesan2 
“dan keterangan2 tentang keadaan 
.di Filipina. Pada hari Selasa 
Wilson akan mengadakan pembi- 
tjaraan dengan presiden Filipina 
Ramon Magsaysay tentang pelak- 
sanaan Perdjandjian .Pertahanan 
A.S.-Filipina mengingat perminta 
an Filipina supaja . pdngiriman. 
bantuan militer A-S: dipertjepat. 
Menurut Wilson dalam pertemu- 
annia dengan Magsaysay itu. ia 
d'iuga bermaksud membitjarakan 
kebutuhan memperbanjak  pang- 
katan2 militer A.S. di Filipina. 
Sebelum berangkat kembali ke 
A.S. dengan melalui Guam pada 

Wilson . akan 

  

ifu tersiar, sewaktu menteri luar 

Hukuman Seumur 

 Terte 

suatu 

. pinan MMC untuk melepaskan di 

14-4-1954 pengadilan militer Se 
marang dibawah p mpinan "hakim 

“militer overste Surjadi telah: mz- 
mutuskan hukuman pendjara se- 
umur hidup kepada letnan 1 Luk- 
man H.S. atas tuduhan-perbuatan 
membantu gerombolan dan-meru 
gikan negara dim kedudukannja 
sebagai kepala staf KMK -Sema- 
rang Utara. Letnan Lukman H.S. 
'telah ditangkap dan ditahan sedjak 
tinggal 16:7-1952. tapi baru pada 
tanogal 14-4-54 itu perkaranja di 
putus setelah d'adakan. sidang “ 

  

Ajah Kedjam 
Membunuh - Kampret — 
— Anaknja Sendiri. 

. SEORANG . anak berumur 4 
tahun baru2 ini telah mati karena 
siksaan. orang tuanja. Anak itu jg 
bernama Kampret — karena se- 
bab2 jang belum diketahui — 
telah di-ikat kaki-kirinja dengan 
tali oleh ajahnja bernama Suto- 
.karso, dan selama sebulan ditem- 
'patkan dalam rumah jang gelap. 
Selama sebulan itu anak itu hanja 
diberi makan nasi tiwul (dari 
gaplek) dengan air sekali sehari, 
sehingga achirnja menemui adjal- 
nja. Perkara tsb. kini sedang di 
usut oleh jang berwadjib. 

Peristiwa jang menjedihkan itu   memeriksa bangunan2 angkatan 
perang A.S. di Filipina. (Antara) 

terdjadi di Dukuh Gunungan, 
Tirtomojo, kabupaten Wonogiri. 

Di Indo-China Lebih Banjak Perang Dalam Air 
DJENDERAL RENE  COGNYy, 

komandan pasukan2 Uni Perantjis 

di Vietnam Utara, dalam tanja-dja- 

wab dengan koresponden harian Pa 
ris ,Figaro” pada hari Senen men- 
tjela pedas bahwa serdadu2 Peran- 

“tjis dipaksa bertempur melawan pa 
sukan2 pihak Ho dengan tidak men 
dapat sendjata dan perbekalan jg se 
padan. 

Dalam  tanja-djawab. itu Cogny 
mengetakan ,.kita djangan membiar 

kan bahwa Korps Ekspedisioner Pe 

rantjis tidak mendapat perlengka- 

pan jg sangat dibutuhkan ja'ni sua 
tu keadaan jg disebabkan oleh ke- 
lambatan, kemalasan dan sikap 
atjuh-tak atjuh. Ia menegaskan 
bahwa jg sangat dibutuhkan oleh Pe 
rantjis a.l. ialah pesawat2 pengintai 

dan kendaraan2 amfibi. Cogny ti- 
dak menjebut2 kepada siapa tielaan 
nja itu ditudjukan tetapi para penin 
djau berpendapat bahwa Cogny de 
ngan tak diragukan lagi mentjela 

sikap kementerian pertahanan Pe- 
rantjis untuk tidak memberikan ke 
pada pasukan2nja perlengkapan jg   

diperlukan baik jg datang dari Pe- 
rantjis sendiri maupun jg datang da 
ri A.S. Pertempuran didaerah delta 
sungai Merah hampir disemua tem- 
pat pada waktu ini harus dilakukan 
ditengah2 air. Hanja kota2, desa2 
dan djalan2 raya tampak  muntjul 
diatas air. Seluruh daerah tsb dewa 
sa ini merupakan danau jg sangat 
luas. 

Cogny dalam  tanja-djawab — tadi 
achirnja menjerukan supaja pasu- 
'kan2nja mendapat pesawat2 pengin 
tai bikinan Perantjis dari type ,,Po-   

bk 
r. 

Kw ham MAA 

ennsenesntebaennbet 

smt soa Kebudayaan indonesis 

tez-75”. Menurut Cogny pesawat 
ini merupakan pesawat jg ideal ba- 
gi perang di Indochina karena pesa 
wat tadi dapat terbang rendah dan 
lambat dan tjukup  dipersendjatai 
untuk mentjerai-beraikan “ gerombo- 
lan2 pihak Ho ig bermaksud meng 
adakan penjergapan atau pekerdja- 
an sabot. Perantjis pada waktu ini 
didaerah tsb “menggunakan - pesa- 
wat2 pengintai dari type ,,Morane” 
jg tidak dipersendjatai. Dalam pada 
itu dianggap bahwa djimlah pesa- 
wat2 Morane pada waktu ini tidak 
tjukup banjak. (Antara), &   

   

    

  

n Batavoesch Geangomehan 

akordenan Wetanschepman 

“pasukan bersendjata wanita jang 

perlulah disusun suatu gar's jang 
| chusus bersifat militer, dibagiaa 

. telah dilaksanakannja 

|dapat kepastian apakah terhadap 

RRT memadjukan pasukan2nja ke h» 

a 

dat Dari Ambarawa : 
MMC Selundupkan Pistol Utk Mem- 
bebaskan Bekas Iitnan Salamun Dari 

Ambarawa — Petikdipojono Mati 

|lainnia jang akan 

      
    

  

ANGGAUTA S. P.S. 
nana 

  

| Nori Kahar 
Menjerab 

   

   
: Segera Dikirim ke 

| Djakarta Unuk 
Jiperksa 

ISTERI PEMIMPIN gerombo- 
lan terkemuka di Sulawesi Sela- 
tan Kahar Muzakkar jang baru2 
ini telah menemui adjaluia, Co- 
rie Muzakkar, menurut ketera- 
ngan jang diperoleh wartawan 
Antara, kini telah menjerahkan 
diri kepada pihak berwadjib Si 
Makasar, Menurut koterzngaa, 
dalam waktu sesingkat2-ria ia 
slan dikirim dari Makasar ke 
Djakarta dan akan diserahkan 
kepada pihak Kediaksaan Agung 
Sid selandjutnja diperiksa. Se- 

mana diketahui, disampi 
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Ke Honduras 

telah Guatemala mendapat kirim 
blok Soviet, demikian pengi nu 
Amerika pada hari Senen. Djuru 
White menerangkan bahwa pengi 
berdasarkan persetudjuan2 bantu 
ditanda-tangani oleh wakil2 A.S., 
setudjuan dengan Honduras telah 
ea White tidak mendjelaskan sen 
irim ke Nicarasua dan Hondu 

- kan route dari ,,djembatan udara” 

AFP dalam pada itu mewarta- 
ing (kan bahwa menurut keterangan 

anak buah jang berada dibawah 
pimpinan suaminja, Corie-pun 
mempunjai dan mengepalai suatu 

dinamakan ,/Lasjkar rakjat wa- 
nita”, jang mempunjai tudjuan 
sama dengan tudjuan gerombolan 
dibawah pimpinan suaminja, jaitu 
melawan pemerintahan sah Re- 
publik Indonesia. 

Serahkan diri karena 
bingung. 

Keterangan selandjutnja jang 
diperoleh Antara dalam hubungan 
ini menjatakan, bahwa penjera- 
han diri Corie kepada pihak ber 
wadjib itu, dilakukan terutama 
sekali karena dia sangat merasa 
bingung dan tidak  mempunjai 
sesuatu pegangan lagi sesudah 
suaminja meninggal dunia. 

Djalan situ2-nja jang dipan- 
dangnja terbaik, menurut ketera- 
ngan, ialah menjerahkan diri 
kevada pihak berwadjib, dan ini 

beberapa 
hari jang lalu itu. : 

Sementara itu belum diketahui, 
apakah penjerahan diri itu .dila- 
kukan berikut wanita2 jang men- 
djadi anak-buahnja ataukah hanja 
sendiri sadja. 

Tergantung dari hasil 
pemeriksaan. 

|perensi pers di Havana 

suatu sumber resmi di Washing- 
ton, perlengkapan militer jg akan 
dikirim itu seluruhnja akan be- 
rupa sendjata infanteri dari type 
ringan. Didapat kabar djuga bah- 
wa sendjata2 A.S. itu akan diki- 
rim dari kota Mobile, ig terletak 
dipantai Teluk Mexico dinegara 
bagian Alabama. 

Seperti telah diwartakan, pem- 
besar2 kementerian luar negeri 
A.S. telah menjatakan kepada 
pers bahwa diterima laporan2 
bahwa negara2 blok Sovjet kini 
mengirim lavi 2 kapal dengan 
muatan sendjata ke Guatemala 
a.l. kapal Sweden ,,Alphelm” jang 
memuat 1.900 ton sendjata dari 
Stettin (Polandia). Tetapi dalam 
vada itu oleh pembesar2 tsb. 
djuga dinjatakan bahwa (nembe- 
naran pasti dari laporan? itu 
belum ada. 

: Berita2 ttg. pembelian 
sendjata oleh Guatema- 
la sangat dibesar2-kan. 

Dalam pada itu Presiden Cuba 
Perez Hernandez Batista dalam kon | 

pada hari ' 
Senen menjatakan bahwa ia jakin 

,agen2 komunis internasional” ba- 

ru2 ini mulai memperluas kegiatan? 
mereka sampai belah-bumi ini dan 

maka dari itu pemerintah Cuba ber 

    Sampai sekarang ini belum di 

isteri bekas pemimpin gerombolan 
in akan dilakukan penahanan 
ataukah tidak. Tetapi keterangan” 
jang dapat dikumpulkan dalam 
hubungan ini menjatakan, bahwa 

Tt itu sepenuhnja tergantung 
daripada hasil pemeriksaan jang 
kan dilakukan terhadapnia. 

Hidup Dipendjara 

au bak 5 

— Oleh: - Wartawan Sendiri — 
DARI FIHAK JANG BERSANGKUTAN dan mengetahui 

benar, wartawan kita memperoleh keterangan, bahwa belum lama | 
berselang hampir sadja dalam kamp tawanan Ambarawa terdjadi “besar?kan. 

spembrontakan penting”. 
nja peristiwa ini, fihak jang berwadjib keburu bertindak dan meng- 
gagalkan niat tsb. Pertjobaan pertama jang gagal kemudian hendak ' 
diulangi lagi, tapi pun dapat ditjegah sebelum berdjangkit.: Usaha 
»pembrontakan” ini merupakan rentiana tertentu dari fihak pim- 

Untung sebelum  terdjadi 

ri bekas letnan I Lukman Hidajat 
Salamun dari kamp tawanan Ambarawa. : : 

'Sebaga'mana diketahui, pada tg. kali. Tuduhan jang terberat bagi Setiara besar2an oleh polisi menun- 
d ria'a antaranja ialah pemberian 
ban'uan sendjata kepada "MMC. 
Setelah diputus perkaranja letnan 
Lukman H.S. lalu dimasukkan da- 
! mikamp tawanan Ambarawa. , 

Oleh fihak pimpinan MMC berda , 
sar perasaan “setia-kawan, — setjara 

| diam2 segera diadakan persiapan2 
untk membebaskan kembali let 
nan Lukman H.S. dari pendjara. de ! 
ngan djalan .memberontak2 Ren 
tjana diatur, antaranja sadah dida: 
pat kata sepakat, bahwa selairi ' let. 
Lukman H.S. ada 6 orang tawanan 

ikut membantu 

dupkan dari luar. Orang jang ditun 

"uk 'memasukkan sendjata kedalam 
sendiara Ambarawa' ialah salah se 
orang ,,komandan regu” dari MMC 
bernama Petikdipojono. Tapi fihak 
solisi pun sudah awas, sendjata per 
-tama jang ditjoba masuk  pendjara 
“berupa sebuah repolper dan ratw 
dokumen petundjuk2 bagi  letnan' 
Lukman H.S. djatuh ketangan poli 
si .pada tanggal 17-4-54 (djadi 3 
hari setelah letnan Lukman H.S. 

masuk dalam kamp Ambarawa). 
2erdasar dokumen2 ini, rumah Pe 

tikdipojono disebelah Utara Armba- 
rawa lalu dikepung, tapi Petikdipc- 
,ono melarikan diri hingga  achir 
nja tewas kena tembakan. 

  
|. Setelah usaha pertama gagal, pi 
tik pimpinan MMC sendiri, ialah 
Umar Junani dan Sujud, lalu 
ngambil inisiatip sendiri. Tgl. 19 
Mei jbl. lagi hendak dismokkel se 
buah pistol. Tapi. pun kembali pis 
tol ini djatuh ketangan polisi. Ter: 
njata ini adalah Pistol Special (Colt 
COP), sebuah pistol type paling ba 
ru jang hanja. dipunjai oleh fihak 
polisi Digagangnja tertanua Polisi 
Indonesia nomor. 5166. Setelah di 
usut, terbukti pistol ini berasal da 
ri milik komandon polisi jang dulu 
mengalami serbuan di Pakis pada 
achir tahun. 1952. Selain pistol ini 
diketemukan pula. dokumen dari 

Sujud kepada Lukman H.S. jang an, 
taranja. menjebutkan, supafa sekali 
ini Lukman HS. mau ,riskeren”, 
untuk meloloskan diri. Tapi usaha 
kedua ini pun gagal, Jang - berwa 

| untuk mempertahankan 

terakan ini. Sendjata2 akan disefun lu. 8 Orang lainnjb telah 

djuk oleh fihak pimpinan MMC un: " 

me 

maksud mengambil tindakan? baru 
guna mentjegah infiltrasi dan gera- 
kan mata2 pihak komunis dalam 
sektor2 jg terbuka bagi perembesan ' 
itu”. i 

Ketika ditanja apakah kapal Swe- 
den ,,Alpheim”, ig menurut kabar2 
baru2 ini telah mendatangkan sen- 

| djata Rusia di Guatemala, akan me 
nemui sesuatu kesulitan  diperairan 

Cuba djika kapal tsb dalam minggu 
ini nanti masuk Havana -untuk me- 
ngambil muatan gula, Batista me- 
nerangkan bahwa segala sesuatu 

akan tergantung apakah kapal tsb 
atau -anak-buahnja terlibat dalam 

“suatu misi rahasia atau misi politis. 

Batista menegaskan bahwa pembe 
sar2 Cuba akan mengambil tinda- 
kan? pentjegah lajak jg tertentu pa- 
da waktu kapal tadi sampai di Ha- 
vana djika benar bahwa kapal ,,Al- 

phelm” telah mengangkut  sendjata 
dari Rusia atau dari suatu ' negara 

|lainnja jg termasuk blok -Sovjet. 
Selandjutnja Batista mengemuka- 

kan bahwa menurut pendapatnja be 
rita2 tentang pembelian sendjata , 
sampai seharga $ 10.000.000 oleh : 
Guatemala dan jg dikabarkan telah 
diangkut oleh ,,Alphelm” sangat di 

Batista mengemukakan 
bahwa setiap negara jg merdeka ber 
hak membeli sendjata jg dibutuhkan 

diri terha- | 
dap musuh baik dari dalam maupun 
dari luar wilajahnja. 

“Berbitjara tentang kegiatan komu 
nis di.Cuba Batista mengatakan bah 
wa penjelidikan jg telah dilakukan 

djukkan adanja perembesan komu- 
nis. masuk Cuba dan mengingat hal 
ini ia sudah memberi instruksi kepa 
da kabinet untuk mempersiapkan | 
tindakan2 jg dibutuhkan untuk me 
lindungi perdamaian didalam negeri. 

: (Antara—UP). 

124 ORANG MAU-MAU 
TEWAS. 

.Sumber2 resmi di Nairob' me: 
njatakan pada hari Senin, bhw 
124 orang dari gerakan Mau-Mau 
telah tewas dalam minggu jang 
berachir pada hari Sabtu jang la- 

luka2 
dan 475 orang ditawan. 

Sebaliknia, difihak pasukan2 ke 
amanan telah tewas | orang Ero 
'pah dan 4 orang Afrika. 2 Orang 

  
nia mendapat luka2. D'fihak pen 
duduk sipil, seorang Eropah dan 
22 orang Afrika tewas dan se 
o"ang Eropah dan 9 orang Afrika | 
luka2. | 

Sat | 
| 

Bisa Ditiru 

ini telah melakukan pemungutan 
' suara 280 pro dan 166 kontra keti- 
ka membitjarakan usul agar gadji 

anggauta parlemen Inggris dinaik- 
kan 50 pCt. Kenaikan itu adalah 
atas andjuran  panitya  interparle- 
menter, dan dengan demikian gadji 
mereka akan mendjadi' 1500 pound 
(4200 dollar) tiap tahunnja. 

Ketika dilakukan — pemungutan 
suara, sedjumlah  anggauta  konser- 
vatif (partai Pemerintah) 

kong pemungutan suara itu. Kala- 

ngan opposisi berpendirian, bahwa 
tidaklah mungkin untuk duduk du- 
lam madjelis rendah Inggris dengan 
tiada mempunjai penghasilan sendi- 
ri. Dalam hal ini dapat  ditjatat, 
bahwa pada tahun 1946  anggauta 
parlemen Inggris sudah dinaikkan 
gadjinja — dari 600 mendjadi 1000 

pound setahunnja. Dan sekarang     djib tetap awas, naik lagi. (AFP). 

  

   

  

Mengimbangi, Pemberian Sendjata Russia 
| Kepada Guatemala 

AMERIKA KINI mempertjepat pengiriman sendjata 
makan pesawat2 terbang ke Nicaragua dan Honduras, se- 

jrintah ini sehingga Taruc 

Balapan Obral Sendjata 
| Amerika Pertjepat Pengiriman Sendjata 

Dan Nicaragua 

dengan 

an besar sendjata dari negara2 
man kementerian luar negeri 
bitjara kementerian tsb. Lincoln 
riman sendjata ita akan dilakukan 
an militer jang baru2 ini telah 
Nicaragua dan Honduras. Per- 
ditanda-tangani pada hari Kemis 

djata matiam ana jang : kan di 
ras dan ia djuga tidak mengumum 
jang hendak diadakan itu. 

Pistol-Packing 
Mama Ketangkap 
GLORIA CANLAS alias Ko- 

mandin Lunnging jang terkenal 
djuga sebagai ,,Pistol Packing Ma | 
ma” pada hari Minggu jl. telah 
tertangkap d, Bulacan sewaktu pa- 
sukan pemerintah melakukan ge- 
rakan ,.pembersihan” setjara ko- 
njong2. Gloria adalah pemimpin ' 
Huk wan'ta, atas kepala siapa pe- 
merintah Filipina mendjandjikan 
hadiah 5000 dollar. Ia tertangkap 
sewaktu mengundjungi seorang 
keluarganja. Menurut Gloria, pe- 
m.impin Huk, Jeusus Lava telah 
memer'ntahkan orang2nja supaja 
»membersihkag” Luis Taruc dan 
mepurut dugsan adalah karena pe- | 

telah 
menjerah kepada pemerintah Fili | 
pina. 

  

| 
Mariano P. Balgos iang tergolong | 

djuga sebagai pemimpin Huk ting ! 
gi, hari Sabtu diberitakan bermak 

sud merundingkan soal menjerah 

kepada pemerintah Filipina. i 
Balgos jang kini sedang dikepung 

oleh pasukan pemerintah, kabarnja 

telah menjatakan bahwa ia bersedia | 
merundingkan sjarat2 bagi menjerah | 
nja kepada pemerintah, tetapi saran | 
Balgos tadi telah ditolak oleh pem 
besar Filipina jang menuntut ia mel 

njerah tanpa bersjarat. (Antara). | 

  

EDISI POS. 

    

  

-Sydney Ke- 
tularan 

Kini Hudjan Radio 
Aktif Djatuh Disana | 

bjuga 

Kepala pabrk pembuat aist2 
pengh tung Ge'ger di Sydney, GC. 
Davis, pada Sen n milam menga- 
takan, bahwa hudjan rad'o-akff 
telah djatuh di Sydney pada hiri 
Mnggu. Antara diam 04.30 dan 
diam 05.20 telah tertjatat 12 gz- 
taran Geiger oleh al:i2 jang sc- 
dang difjobanja oleh pabr.knja, 
alat2 mana menundjukkan angka- 
angka jang (dak normal antara 
250 hingga 300 geteran setiap me- 
nit. Davis menambahkan, tidak 
semua alat2 bisa mendjadi rusak 
sekaligus, dan bahwa theori satuZ- 
nja jang bisa diterima adalah bah- 
wa kedjadian itu disebshkas ka- 
rona adania pertjobaan2 hydrogeu 
dilautan Taduh. Te 

Sambil. menjatakan, bahwa  tjata 

tan? jang sama hanja diketahui se 

telah adan/a pertjobaan2 bom atom 
Ci Monte Bello di Australia Barat 

pada tahun jang lalu, Davis menga 
takan, bahwa tidak ada sesuatu ba 
haja dari pada hudjan jang hanja 

sebagai akibat pertjobaan 
bom hydrogen dalam atmosfir. 

(AFP). 

timbul 

Kata Dokter 

Sri Nehru: 
Indo-China BisaDjadi Sa- 
habat Terbaik Perantjis 

Doktor Shri S.- Nehru, 

sepupu dari Perdana Menteri Pan- 

saudara 

dit Jawaharlal Nehru, telah menga- 

takansanalam Senen jang lalu di Ri- 

! verside, California bahwa Indotjina ) 

Kementerian luar negeri Ame 
rika Serikat hari Senin dengan 
mentzh2 telah membzntah kabar2 
jang mengatakan bahwa Amerka 
Serikat menghendaki, supaja se- 
belum negara tadi singgup ber- 

sewadjarnja ,,mendjadi sahabat ter- 

baik dari Perantjis” apabila Perantjis 

memberikan kepadanja” kemerdeka- 
annia. Doktor Nehru, ketua “dari 
Kesatuan Internasional — Ahli2 Hu- 
kum, mengatakan selandjutnja di- 

fjampur tangan dalam pereransen depan lebih dari 2000 utusan dalam 
Irdo China, terlebih dahulu d'- 
tempatkan seorang komardan 
Amerika Ser'ka, diatas pasukan2 
Perantjis dan lain2nja jang bertem, 1emberikan 
pur di Indo China (Ant). y 

Konferensi “ Pekerdjaan2- Sosial di 
California, (Amerika) "bahwa 'hal 'jg. 
sama akan terdjadi. apabila Inggeris 

kemerdekaan kepada 
Malaya. (Antara). 

  

    

Perundingan dagang Indonesia — Perantjis telah ditandatangani. pada tgl. 
21 Mei 1954 di Gedong Bank Indonesia di Djakarta. 

  

Djiwa Negara Kesatuan 
Tak Seharusnja Dikesampingkan Oleh 

Djiwa Propinsialisme— Kata 
Menteri Hazairin 

Winarno Tetap Pegang 'Kekuasaannja 

MENTERI DALAM NEGERI Hazairin hari Selasa kemaren 
menerangkan kepada pers, bahwa dewasa ini ia melarang diadakan 

Inja timbang terima antara Acting Gubernur Winarno dengan Gu- 
bernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang, karena kesehatan Guber- 
nur Lanto tidak mengidjinkan ia bekerdja setjara aktif untuk me- 
ngoper pekerdjaan2 jang sekarang ini dikerdjakan oleh Winarno. 

Afrika dan 6 orang Eropah lain : Dengan pandjang lebar Menteri Hazairin 
mulanja pengangkatan Gubernur 
jang menghendaki 
pemerintahan didaerah tersebut. 

Dan sebelum  Lanto diangkat 

mendjadi Gubernur, terlebih dahulu 

sudah diadakan 

  

pembitjaraan jz 

: menghasilkan persetudjuan dari Lan 

| to sendiri ' untuk mengangkat se- 

Djuga Deh.... 
MADJELIS rendah Inggris baru2 

(Winarno) 

sebagai orang jg akan bekerdja ak- 

orang acting Gubernur 

tif dalam batas2 jg tidak akan me- 

lampaui kekuasaan Gubernur Lan- 
to”, demikian kata Menteri Hazai- 

rin selandjutnja. Menteri kemudisn 

menerangkan, bahwa sampai sean 
rang ini Gubernur Lanto masih sa ! 

kit dan tidak mungkin bekerdja ak- 

tif sehingga  timbullah. pertanjaan 
apakah jg harus dioperkan kepada 
Lanto oleh Winarno sesudah ternja 
ta Gubernur Lanto itu tklak akan | 
dapat bekerdja aktif?” Dengan pan | 

menjo | djang lebar Menteri Hazairih mene 
rangkan keinginannja untuk meme- 

nuhi kehendak rakjat diberbagai 
daerah untuk menjerahkan  pimpi- | 
nan pekerdjaan pemerintahan dae- 
rah kepada ,,Orang2 Daerah” jg 

memenuhi sjarat2. Tapi, keinginan , 
ini bukanlah prinsip jg mutlak, se- | 

"bab pada pokoknja dia berpendiri- 
an djiwa negara kesatuan tidak se- 
harusnja dikesampingkan oleh dji- 
wa propinsialisme. (Antara). 

diangkatnja ,,anak Sulawesi” 

mentjeriterakan asal 
Lanto untuk Propinsi Swlawesi 

untuk memegang 

  

  

»Milih Bung 
Karno Mawons 

SELAMA sebulan jl, pe- 
gawai2 Djapen Kota Tegal 
telah melakukan penjelidi- 
kan kepada penduduk me- 

| ngenai masalah pemilihan 
umum. Pertanjaan2 jang 
diadjukan a.l: ,,Apa guna- 
nja pemilihan umum?” — 
»Apa arti D.P,R, dan Kon- 
stituante?” » Pemilihan 
umum itu bermaksud untuk 
memilih apa?” Kebanjakan 
orang jang ditanja mendja 
wab: ,,mBoten  ngertos” 
(tidak tahu). Lainnia lagi 
hanja mendjawab: ,,M i- 
lih Bung Karno ma- 
Won” (Pilih Bung Karno 
sadja). Sekalipun demikian, 
hampir sepertiga dari orang 
orang jang ditanja soal2 
pemilihan umum, bisa 
memberi djawaban ig bisa 
dianggap lumajan, demiki- 
2n tulis wartawan , Suara 
Merdeka” dari Tegal.       
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ne | GARA-GARA  perusahaannja Untuk menjambut I djatuh, kemudian terlibat. oleh 
Lin Isa Almasih besuk pagi tgl. | hutang dan harus djuga menjele- 27 Mef 1954, har SUATA | saikan tuntutan dari buruh2nja, Merdeka” TIDAK terbit. -Harap | maka seorang Tionghoa bernama 
para pembatja dan pemasang | A.S.E. pengusaha krupuk di Pe- 
iklan maklum. Nae . Ikunden an Semarang pebivaja 

Ka arawam — hinengambil keputusan untuk me- SEMARANG SINGKAT. -— | nutup sedjarah Nanang dengan 
Kh Pen Aa ' “Se | dgalan membunuh diri. Dalam 

— Dipendapa ketjamatan Se-| membunuh diri itu ia bersama2 
"narang Barat pada tg. 20 Mei dengan isterinja, dan mungkin dg 
254 djam 19.30 s/d 23.00 telah | menelan obat beratjun. Peristiwa 

'Iangsungkan malam peringatan 
ari Kebanggnan Nasional, jang 

dihadliri “oleh wk2 Organisasi, 
Partai, Pamong desa didaerah 
lingkungan sekitar Semarang Ba- 
rat dan wk2 Instansi setempat. 

— ena Mei 1954 djam 
19.00/22.00 didjalan tepi sungai 
Bandjirkanal | daerah kampung 
Pulustalan ketj. Semarang Barat 
diadakan pertundjukan pilem de- 
1gan tjeritera Djiwa Pemuda jang 
liselenggarakan oleh  Djawatan 
'enerangan Propinsi Djawa Te- 
agah. 4 2 

- Disita 
Beberapa Orang Di- 

tangkap 

PADA: sehir milikku ML Fo. 

     
   

Iisi di Sen . telah penata 

kg. tjandu, dimana jang mendja- 
di biangkeladinja adalah seorang 
penduduk jang tinggal di Dj. 
Purwosari jang pernah pada za- 
man Belanda dahulu mendjabat 
pegawai negeri dan seorang lagi je 
tinggal di G.Besen. Penangkayan2 
lainnja dilakukan pula kepada 
penduduk jg tinggal di Kp. Peto- 
iongan, Kapuran atau s'ngkatnja 
dilingkung: daerah Pol'si Sek- 
si MH. Berkenaan dengan itu 
wartawan kita mentjoba mentiari 
k 2 kalangan2 Po- 
Isi jang bersangkutan tetapi ka- 
langan tadi atas pertanjaan tidak 
memberi djawaban maupun sang 
kalan apa2. Lain sumber lagi me- 
njatakan, bahwa hari ini pengu- 
sutan2 masih didjalankan terus 
dengan teliti. Untuk tidak menda 
hului pemeriksaan, baiklah kita 
menunggu selesainja perkara tadi. 
Hanja patut dikabarkan, bahwa 
hatsil dari pada fihak Kepolisian 
jang dapat membongkar perkara 
tersebut adalah satu sukses besar! 

PASAR RANDUSARI AKAN 
DI DJADIKAN HOTEL? 

Karena ternjata. Pasar Randusayi 
Semg. adalah pasar jang paling seni 

| Bikio Riwa- 
IGara2 Putus Asa Peru- 

Iban dari dalam. Kemudian pela- | 

Hlongan fihak jang berwadjib, pin 

| ma dengan A:S.E. 

. 

Obat Ti dur 

jai Sedih 
—sahaan Gagal 

  

tsb. diketahui pada hari Senen 
ibl. djam 7 pagi. Pada waktu itu 
pelajannja telah beberapa. kali 
mengetok pintu rumah jang 
sih tertutup. Tapi tak ada djawa- 

ai itu melihat kedalam dari se- 
lobang pintu. Dari sini pela- 

jan itu melihat, bahwa kedua 

Pintu terus diketok dengan ke- 
rasnja, tapi tak berhasil memba- 
ingunkan orang jang berada dida- 
lam. Hati pelajan merasa tidak 
enak. Kemudian dengan perto- 

tu dapat terbuka. 

Achirnja ternjata bahwa A.S.E. 
telah tidak bernafas lagi, dan djiwa 
isterinja dalam keadaan jang sangat 
pajah. Pada saat itu isteri tsb. belum 
dapat berkata apa2. Dengan segera 
isteri itu diangkut ke RSUP bersa- 

jang telah me- 
ininggal itu. Menurut penjelidikan 
fihak jang berwadjib pada saat itu, 
didekainja tidak terdapat benda2 

atau obat2an jang  mentjurigakan 
untuk alat bunuh diri. Tetapi dalam 
saku badjunja A.S.E.. terdapat se- 
putjuk surat jang menjatakan bahwa 
ia tak sanggup hidup lebih lama Ja- 

gi. Adapun sebab2nja sebagaimana 
tersebut diatas. Dalam jada itu di- 
sebutkan, bahwa ja telah mentjoba 
berusaha uang kepada saudaranya, 
tetap! tidak berhasil. Keterangan da- 
lam surat itu ternjata diperkuat oleh 
saudaranja korban sendiri jang ber- 

. Masi: 

orang madjikannja masih tidur. | 

  
nama A.L.T. waktu memberi kete- 

rangan kepada jang berwadib. ALT 
menerangkan, bahwa keputusan bu- 
nuh diri jang dilakukan oleh A.S.E. 
itu mungkin karena ketjewa dan me- 

njesal, sebab ALT tidak dapat mem 
berikan uang jang diperlikan oleh 

A.S.E.  Selandjutnja kavar tsrachir 
menjatakan, bahwa isteri dari A.S.E. 
masih dapat tertolong djiwanja di 

RSUP, dan menurut keterangan is- 

golong familinja sendiri. 

Ta SA TA TA 

Semarang, 24 Mei:   dibandingkan dengar pasar2 lainnia, 
“maka oleh Pemerintah Daerah KB. | 
Semg. kini dikandung maksud untuk : 
memindahkan pasar.itu ketempat la 
in jang lebih strategisch dan sesuai 
dengan keadaan pasar itu. Ada ka- : 
mungkinan pasar itu akan dipindah : 
kan dekat Kp. Tlogobajem diudiu 
Djl. Bergota. Djadi disebelah Utara” 
dari tempat jang semula. Lebih Ian- 
djut diperoleh keterangan, bahwa apa 
bila Pasar itu telah dipindah, maka 
bekas pasar jang lama akan dirobah 
dan akan didjadikan Hotel atau Bios 
koop rakjat. Rentjana lebih landjut 
sedang dipeladjari. Demikian ketera 
ngan dari fihak jang mengetahui. 

24 karat: djual ...... Rp. 41— 
" Belu aa Rp. 40.50 ' 

22 karat: djual ...:.. Rp. 37.50 
i ae Rp33 — 

Djakarta, 24 Mei: 
24 karat tiap gr. Rp. 41.— beli 
22 karat tiap gr. Rp. 40.50 beli 

Surabaja, 24 Mei: 

teri itu belum sjah dan masih ter- 

HARGA EMAS. 

. tangan pengarang Inggris jang kena- 

'siek jang bernilai kesusasteraan ting 

22 krt tiap gr. Rp. 38.50 nom. | 

Singapore, "24 Mei: 
Emas lantakan tiap tael: 

Str. $ 148.— beli 
Str. $ 154.— gjual. 
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tjap "BINTANG TUDJUH" 
lupa pula saja untuk 
kasih a lanja . 
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Pontianak, 8 April 1952. 

se Kepada 
Toko Obat "BINTANG TUDJUH" 

“ (Krekot No. 11 ) 

aa k membasmi penja e 
lah 3 hari saja terus memakan obat itu, penjakit 
saja pun sembuh sama sekali. 

A3 ngga badan saja sehat kembali se- | 

Sudong 

2» Pp | TTIANA 1. K.B. 

UNTUK MENJONGSONG HARI LEBARAN ! 
TELAH DATANG PARTIJ BARU : 
a. Bermatjam2 KAIN BATIK dan TJAP PENGHIAS DIN- 

DING dengan hiasan gambar2 jang sangat menarik dan 
besar, wajang dsb. 

b. TAPLAK-TAPLAK MEDJA jang indah. 

Dapat beli dan dipesan partij besar dan ketjil pada : 

KOBRI INC. 
DL. Telp. 2082 - SEMARANG. 

Go 

Saja jang bertanda tangan dibawah 
Djurutulis pada Perusahan Dagang 

Pontianak. 
“Saja sangat merasa girang sekali, 

sekian lamanja saja menderita sakit ba- 
tuk, sudah banjak saja memakan obat2 batuk jang 
bermatjam-matjam keluaran, tetapi penjakit saja 

Maka setelah saja mentjobakan obat 
kiranja sangat baik se- 

kit batuk tersebut, sete- 

1 itu saja pud jikan sekali lagi, bahwa obat 
ANG TI sangat baik sekali. Dan tak 

mengutjapkan ribuan terima 

Af tornat dari saja, 

v, 

“Itam” dalam sedjarah Inggeris dalam 
i abad ke 12. 

| 
| jang rendah di istana Radja Richard, 

wae RP. 100.600 UNTUK MEMBU- | 

  

ngan menggunakan panah, semuanja 
: diperlihatkan dalam film ,,Iyanhoe” 

  

    

  

KA RUMAH SAKIT KRISTEN 
Didapat kabar, bahwa Jajasan Ru|   

mah Sakit Kristen di Magelang kini 
telah menjediakan uang sebesar Rp. 
100:000,— untuk membuka rumah 
sakit pembantu di Parakan, kabupa-| 
ten Temanggaung. Usaha jang baik 
ini telah mendapat bantuan dari CH 
“TH dan wedono Parakan, dengan di 
bukanja rumah sakit tsb. berarti Ik. 
200.000 penduduk dari daerah kawe 
danan Paraka, dan Tjandiroto akan 
lebih mudah untuk berobat. Rumah 
sakit tsb dibawah pimpinan ' doktor 

Kasmolo dari Jogja... 
MENINDJAU PUSAT PENJA- 

MAKAN KULIT. 
» Sehabis mengundjungi Jogja 
pada ,hari Sabtu jl., maka Mente- 
ri Perekonomian . Iskak Tiokro- 
hadisurjo menindjau aan penja- 
makan kulit Djawa ngan Dja- 
watan Perindustrian di Magelang 
dan kemudian melandjutkan per- 
djalanannja ke Semarang, 

  

  

»Ivanhoe” 
Dengan bintang2 film ktas satu, 

Robert Taylor, Elizabeth “Taylor, 
Joan Fontaine, George Sanders dan 
Emlyp Williams serta dibantu oleh 

ribuan pemain2 tambahan lainnja. 
MGM telah berhatsil mentjiptakan 

» 

Salah satu adegan dalam film 
.Ivanhoe”. Tampak Robert 
Taylor sebagai Wilfred of Ivan- 
hoe bersama ' Elizabeth Tayior 
sebagai gadis Rebecca. 

film berwarna berdasar tjerita buah 

maan Sir Walter Scot, -,Ivanhoe”. 
Sebagaimana diketahui, terita ,,Ivan- 
hoe” termasuk salah satu tjerita klas 

gi. Tjerita tersebut adalah salah satu 
kissah jang merupakan ,,lembaran hi: 

Diwaktu keradjaan Inggeris gon- 
tjang karena penuh intrige2 politik 

jang mendapat gelar ,,Singa Brita- 
nia”. Dimasa itu radja Richard sen 
diri tak berada di istananja, sedang 
jang sementara menduduki singasana 
ialah saudaranja sendiri, Prince. John. 
Berbeda saudaranja, prince John ber 
sifat pengetjut dan kedjam terhadap 
rakjat. Intrige2 politik jang rendah 
didjalankan untuk memperkaja diri 
dan rakjat makin digentjet. Jang mu 
la2 berani menentang ketamakan 
radja ini ialah seorang bangsawan tu 
runan Saxon, Wilfred of Ivanhoe (di 
mainkan oleh Robert Taylor). 
Maka disamping ketamakan2 dan 

kekedjian2 politik dalam film ,,Ivan- 
hoe” ini akan kita djumpai pula2 si 
fat kepahlawanan. Jang lebih mena 
rik lagi, sesuai dengan tjeriteranja, 
maka dalam film ini pun diperlihat- 
kan kebiasaan2 dap tjara2 berkelahi 
seperti jang lazim didjalankan oleh 
bangsawan2 Inggeris dalam abad ke 
12 dulu. Perkelahian2 dalam tor- 
nooi2 kuda dengan menggunakan ga 
lah pandjang, permainan anggar pe- 
dang dan penjerbuan sebuah istana de 

ini setjara realistis. Dan semuanja di 
pertundjukkan dalam tata-warna jg. 
indah. Guna memberi kesempatan jg. 
lebih luas lagi kepada penonton utk 

tak melewatkan film jang memang 
berharga untuk dilihat ini, film ,,Ivan 
hoe” diputar berbareng di Orion,   

Ma 
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KEPANDUAN HISBUL 

Baru2 ini Kepanduan H.W. telah 
mengadakan latihan kilat untuk pe- 
'mimpin dari seluruh ranting2 jg ter 
|diri dari Pandu Putera dan puteri 
45 anak. Selandjutnja dikabarkan, 

molong. Latihan itu untuk mengna- 
dapi Jamboree Kepanduan H.W. se 
luruh daerah Surakarta, bertempat 

1954. 

TANI WANITA PRAMBANAN 
DI GEMBLENG. 

Mulai tanggal 15-5 jl., bertempat 
| di B.P.M.D. Prambanan telah dise- 
lenggarakan kursus kader Tani wa- 

n'ta, Pengikut kursus ada 48 orang 
dan diambilkan dari tiap2 kalurahan 
3 orang. Peladjaran diberikan oleh 
Djawatan Pertanian dan  Djawatan 
Perchewanap pada tiap hari Sabtu 
mulai djam 2 sampai 4 sore. 

RAPAT P.G.RI. 
| Rapat P.G.R.I. untuk Tjabang Wc 
"nogiri, Baturetno, Wurjantoro dan 
Geduwang telah dilangsungkan di Te 
ko: buku ,,Kawan” jang mendapat 
perhatian besar dari anggautanja ser 
ta undangan berbagai Djawatan, Par 
ty dan organisasi dalam Kota. 
Dalam pertemuan ini diuraikan 

oleh Sdr. Soebandi dari Pengurus be 
sar P.G.R.I. Djakarta, mengena: 
langkah2 Perdjuangan P.G.R.I. da- 
Tam menghadapi kesukaran organisa 
si serta perdjuangan kearah perbaik 
an nasib. 

Selesainja pendjelasan ini diada- 
kan sambutan dari wk. Kepala Dae- 
rah, Ketua D.P.R. dan Kepala Insp. 

Sek. Rakjat. 5 

KUDUS. 
PENGURUS MUHAMMA- 

DiIJAH KUDUS. 
Beberapa hari jang lalu Mu- 

hammadijah tjabang Kudus telah 
diperbaharui susunan pengurus- 
aja, "jang kini terdiri sbb: Ketua 
R. Abdillah Noor, Penulis Abdul 
halim, Bendahara R.M. Soelicha, 
Bg. Wakaf Moedjahid, Bg. Penga 
djaran: Soepardi, Bg. P.K.O. A. 
Moengid dan Bg. Tabligh Bs. Ad- 
nan. : 

Dan dalam konperensi daerah- 
nja Muhammadijah Kares. Pati. 
telah menundjuk Rd. Gatot dari 
Kudus mendjadi Konsul Muham- 
immadijah Daerah Pati. : 

KETJELAKAAN LALU- 

djalan raja sedang ramai2nja (an 
tara pukul 7.— sore) telah terdja 
Ji tabrakan antara sepeda motor 
ang dikendarai oleh Ranto ang- 
gauta P.D.M. Kudus dan sepeda 
jang dikendarai Nani gadis umur 
k.L 15 tahun dan masih duduk: 
dibangku sekolah S.T.P. Kudus. 

Kedua kendaraan tsb. terdapat 
rusak, sedang Ranto tangkas'me- 
lontjat. tetapi Nani mendapat lu- 
ka2. Karena lukanja Nani 'ping- 
san. Untuk menolongnja Nani di 
bawa ke R.S.U. Kudus. 

  — - 

SEKSI PEREKONOMIAN PER- 
LEMEN MENINDJAU . 

DJATIM. 
Anggauta2 Seksi Perekonomian 

Parlemen Ir. Sakirman “dan Sarin6 
Mangunpranoto jg. beberapa -hari 
ini berada di Djawa Tengah mulai 
tel. 27-5 akan mengadakan . penin- 
djauan pada objek2 pertenunan 
dan pertemuan2 dengan pengusaha2 
pertenunan didaerah Djawa Timur. 
Perdjalanan didaerah itu akan me- 
makan waktu sampai “achir bulan 
ini. 

Tgl..23-5 rombongan seksi Pereko 
| nomian Parlemen tsb telah mengun 
djungi Pemintalan usaha Pemerin- 
tah di Tjilatjap, dan tgl. 24-5 rieng 
adakan pertemuan dengan pengusa- 
ha2 pertenunan didaerah Jogjakarta. 

5 KABAR PIT. 1 
Berhubung hari kenaikan Isa Al- 

masih, tgl. 27 Mei 1954, maka lo- 
ket2 pos dari kantorpos Besar Sema 
rang ditutup. Telegrap dibuka dari 

djam  08.00—10.00. Pengangkutan 
bis2 dan pembestelan .surat2 tidak 
ada. Kantorpos/telegrap tambahan 
kota di Karangturi dan Tjandi di 
tutup. 

"HISSBI DAN PARTAI 
: BURUH. 
Komisariat HISSBI Djateng Uta- 

ra sdr. Tjipto tidak membenarkan 
berita jg mengatakan, bahwa Him- 
punan Sarekat2 . Buruh Indonesia 
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bahwa tgl. & dan 7 Djuni j.a.d. akan | 
diadakan latihan perkemahan jg di- | 
|isi dengan latihan Jamboree di Ge-! 

di Wonogiri pada achir bulan Dyuti | 

LINTAS. 

« Baru2 ini dimuka gedungl 
sGrand” Aloon2 Kudus, ketika   

kasnja diadaksa undang2 rehabilitasi 

   
1 REEL 

  

  

Arak-arakan gerobak jang dihias jang ditarik oleh lembu pada hari jang 

achir-achir ini m elewati seluruh djalan-djalan di Tokyo, sebagai kebiasaan 

dari pembukaan, ,,pesta musim panas”. 

  

Penderita Tjatjad Te- 

lah Mendjadi Tjatjad 
Karena Perdjoangkan Dan Pertahankan 
Pantjasila, Kata Presiden — Sekarang 
Mereka Di-Sia-Siakan Bukan Sadja Ma. 

terieel Tetapi Djuga Politis-Ideologies 

IKATAN PENDERITA TJATJAT Indonesia Senen malam 

bertempat di Gedung Pertemuan Umum Djakarta telah meraja 
kan hari ulang tahunnja jg ke IV jg dihadiri djuga oleh Pres. 
Jukarno, Hadir djuga Wakil Perdana Menteri pertama Mr. Wong 
:onegoro, Menteri Dalam Negeri Prof. :Hagzairin, Sekretaris Djen 

Jeral Kementerian Pertahanan Hidajat Jl. Sebelum diadakan ma 

am perajaan itu, telah dilangsungkan sidang dewan pleno pengu 

"us IPTI selama, 8 hari dan telah mengeluarkan resolusi jg mende 

jzk kepada pemerintah supaja para penderita tjatjat bekas TNI jg 
dah menerima instruksi 1010/SA/50 dan sudah menerima P.P. 

No. 6/1950- maupun jg belum selekasnja dialihkan ke Undang? 

Darurat No. 19/1950: supaja kepada penderita tjatjat diberi san 

lunan jg lajak sesuai dgn hasil perdjuangan mereka mentjapai ke 
nerdekaan: supaja djanada? jg belum menerima pensiun diberi dja 

ninan jg sepantasnja dan supaja terhadap masalah rehabilitasi 

»eh pemerintah diberikan priori tet. 

Presiden Sukarno dalam ' malam 
peringatan itu .menjatakan penjesa- 

'annja, bahwa resepsi IPTI ini tidak 
mendapat banjak perhatian apabla 
libandingkan dengan resepsi2 jang 
'ain. Berkata Presiden 'al, saja 
idak mempersalahkan kekurangan 
serhatian ini kepada bulan Puasa 

jang mungkin menjebabkan orang 
nerasa lelah dan ada pula jg pergi 
arawih, tapi kenjataan perhatian 

nemang masih kurang terhadap re- 

sepsi ini. . Saja tudjukan perm ftaan 

cepada masjarakat supaja lebih ba- 

ijak memperhatikan para penderita 

|jatjat. Presiden selandjutnja menga 

takan, para penderita tjatjat bukan 

sadja dsia-siakan setjara materieel. 

“api djuga' politis ideologis. Mereka 

-elah mendjadi penderita tjatjat ka- 

ena berdjuang mempertahankan Prc 

Jamasi dan Pantjasla dan  oranc 

upa bahwa pemuda? ini telah ber- 

-orban untuk mempertahankan Pro 

clamasi dan Pantjasila itu. 

Inilah jang dimaksud oleh Presi 
len bahwa orang mensia-siakan pare 
penderita tjatjaf itu sefjara politis 
deologis. Dan asabila orang ingat 
akan hal ini, pasti tidak ada jang 
akan mentjela Pantjasla. Oleh sebat 
fu saja setudju sekali apabila sele- 

penderita tjatjat. 
Berbitjara tentang Pantjasila se- 

landjutnja Presiden “ menundjukkan 
kepada sebuah berita bevu2 ini jang 
menjatakan, bahwa ada seorang jang 
mengatakan Pantiasila buatan mis 
nusia dan bukan buatan Tuhan, bah ' 
wa Kristen buatan manusia dan 

hanja Islam buatan Tuhan. Kalau 
berita ini benar, maka saja sesalkan 
utjapan jang demikian ini, sebab 
baik Islam maupun Kristen adalah 
dari Tuhan, malahan dalam Islam di 
katakan bahwa anama Kristen jang 
diadixkan Nabi Isa adalah agama 
Tuhan. Utjapan ini kurang bidjaksa- 
na dan dapat meniakiti hati saudara2 
jas beranama Kristen. 

Buat kita, demikian Presiden, aki- 
batnja hanjalah perpetjahan dan per- 
petjahan ini sudah tentu tidak dike- 
hendaki oleh para penderita tiatjat 
jang mengetahui 

  

(HISSBI) mendjadi bagian dari Par 
tai Buruh. HISSBI tetap dalam pen 
diriannja tidak mengikuti dan tidak 
dikemudi atau dipengaruhi oleh Par 
tai Politik manapun djuga, tetapi be 
bas dari segala aliran politik jg ada 
demikian utk. memperdjuangkan na- 
sib buruh. Para anggautanja bebas 
merdeka untuk memilih partai poli- 
tik mana jg dipandang sesuai dgn. 
idiologinja masing2. 

: 

| 
3 

dipakainja 

kantjing-kantjing tid 

Dari itu BESTMAN S 
makai-pemakainja. 

Terdapat dimana-mana 
maupun AM 

MIA! 

IRADIO 

bahwa Pantjasila | 

dapat menggabungkan seluruh golo- 

ngan dan aliran. Kemudian Presi- 

den menegaskan lagi, bahwa ia bu- 
kan pentjipta Pantjasila, tapi seke- 
dar menggali Pantjasila dari bumi 
Indonesia, sekedar jormuleerder se- 

telah melihat keadaan ualam nyasja- 
rakat dan melihat 5 butir berlian be- 
sar jaitu Pantjasila walaupun ber- 
lainan agama dan adat istiadat. 

Setelah mengulangi pula, bawa 
Negara adalah wadah dan Negara 
bisa utuh sebagai wajan kalau ma- 
terienja dibuat daripada - Pantjasila, 
Presiden menerangkan, bahwa sc- 

mua ideologi boleh Jiniasukkan da- 
lam wadah, tapi harus didjaga dja 
ngan wadah mendjaii retak. 
Aku tidak mengatakan perdjuang- 

an ideologi harus dihentikan, kata 
Presiden, tapi masuxsan ideologi da 
lam wadah itu dan buatlah airnja 
bertjorak, Islam, Kristen, Komunis, 
“dan selamatkaniah waGahnja. Achir 
nja Presiden menjeruxan supaja kita 
kembali kepada Proklamasi jaitu su- 
paja Negara djangan retak: kalau 
kita kembali kepaia Proklamasi, 
maka berarti kita memperhatikan ke 
luh kesah para penderita tjatjat. De- 
mikian a.l. Presiden. (Antara). 

  

  
Semarang, 27 Mei 1954: 
Djam 07.10 Melati Sutjiy 07.25 

Musik Ruangan: 08.10 Irama Serio- 
sa: '08.15 Kebaktian Umat Katolik, 
09.15 Regionald Foort organ, 09.30 
Ketoprak Sri Wanita, 
tjong Aseli: 

13.15 Lagu2 Tionghoa: 13.40 Raju- 

an siang: 14.00 Buluh Perindu: 17.10 
Dongengan kanak2:. 17.40 Tarian 
Bali, 18.15 Pertjakapan A.U.R.I: 
18.30 Orkes Melati, 19.30 Pvladja- 
ran Gending, 20.05 Njanjian tung- 

gal, 20.45 Bingkisanku.........? 21.15 

| SIARAN RRI TRITUNGGAL. 

i 

(Dari dan untuk Pendengar, 22.15 
'Krontjong dan Stambul, 23.06 Tu- 

. tup. 

Surakarta, 27 Mei 1954: 

Djam 07.15 Permainan orgel: 
07.45 Missa Sutji, 09.00 Irama gem- 

'bira, 09.30 Waltz dari Lehar, 09.45 
Rajuan pagi: 10.15 Rajuan Pemudi: 

110.45 Klasik, 11.00 Wajang Orang, 
113.45 Rajuan bersama: 14.00 Lagu2 
“dari. Pulau Kelapa: 17.05 Guiatet 
: Muljono, 17.45 Lagu2 Arab: 15.30 
| Sendja mendatang, 19.30 The Moon 
Islanders, 20.05 Tja-ra-kan: . 20.30" 
Njanjian Sutji: 21.20 Motjopat Pu- 
tri 22.15 Motjopat Putri (landjutan): 
23.30 Tutup. : 

Jogjakarta, 27 Mei 1954: 
Djam 07.15 Tjeriteraan pagi: 07.30 

Dwi suara: 08.15 Njanjian Kristen: 
09.00 Ujon2 njamleng, 08.45 Lagu2 
terkenal: 11.30 Konsert siang: 11.45 
Hiburan siang, 12.45 Orkes Paul 
Weston, 13.10 Lagu2 Balis 13.40 
Aneka warna, 14.15 Hidangan tango' 
Ketimuran, 17.00 Taman Putra: 
17.04 Njanjian bersama: 18.15 Du- 
ye olah raga: 18.30 Sekuntum Me- 
ati, 
17.40 Njanjian bersama: 18.15 Du- 
NO Dikta » 2130 Pusparia: 
22.10 Santiswaran, 23.00 Tutup. 

  

Beberapa Faktor 

“ ke- istimewaan 

Kraag BESTMAN dipotong amat indah dan enak 
terutama dibagian leher. : 

Potongan Kemedja BESTMAN dikerdjakan dengan 
mesin-mesin modern. s1 : 
Djahitannja kuat, snit radjin, anti mengkerut dan 

ak mudah terlepas. 

HIRT amat digemari oleh pe- 

dalam berbagai warna, polos 

I SHIRT Manufactory 

12.00 Kron-! 
12.30 Ruang Wanita: | 

19.15 Polisi dan Majsarakat: 

  

Buah Tangan Dari Manila 
  

— Oleh: 

Sebab jg djuga merasa  tersing- 

gung dan mendongkol soal surat2 
undangan ini tidak lain ketjuali pa 
ra anggauta Congress (parlemen), 

ig di Pilipina rupanja. tidak sadja 
mempergunakan  waktu2 sidangnja 
untuk urusan politik dan pemerinta 

han, tapi djuga sampai - merembet 
kesoal kartu undangan. Dan dalam 
hal ini para” anggauta parlemen, 
baik dari partai apa dan aliran ma 
na, bisa merupakan satu blok jg se 

faham. Tak mengenal perbedaan 
politik maupun fraksi. Seia sekata 
mengeluarkan - suara bulat............ 
memboikot Asian Games. Mogok 
emoh nonton. Bolehlah dikata ,,se- 
tengah purik” 

Tjuma soal undangan. 
Pangkal mulanja kalau ditilik 

dengan katjamata ' Indonesia re- 
sikap mereka itu seperti ,,tingkah 
sikap mereka itu seperti ,,tingkat 
laku anak ketjil”. Tapi oleh par- 
lemen: Pilipina, rupanja undang- 
an jang kurang beres itu dianggap 
menjinggung kehormatan  mere- 
ka. Ini disebabkan, karena para 

Kalau Parlemen Kelu- 
paan Diundang..... 

Soal Kartu Uudangan Gratisan Sampai Dibitja- 
rakan Dalam "Sidang Parlemen— Walikota Manilla 
Marah Karena Polisinja Tidak Didjamin Makanan 
—Temperamen Publiek Jg Gemar Lempzr Rotol 

Wahjudi — 

PERNAH DALAM LAPORAN saja jang terdahulu saja kemu 
kakan tentang kurang ,,lantjarnja” “organisasi Asian, Games jang 

sudah lampau itu, Keteledoran jans dilakukan oleh fihak komite, 
terutama mengenai surat? undangan, misalnja undangan2 rapat dis. 
Sampai pernah Sri Paku Alam sendiri lupa tak diberi surat undang- 

an rapat bagian basket, pada hal itu rapat penting. Untung Sri Paku 
Alam kebetulan melihat adania pengumuman rapat itu waktu 

sedang berdjalan2 ke Stadion.. Andaikata, tidak, pasti dari fihak 

Indonesia tidak akan bisa ikut dalam rapat tadi, Keteledoran soal 
surat undangan ini ternjata bisa membawa ekor pandjang jang tidak 

enak, terutama bagi fihak sekretariat Organizing Committee jang 

diketuai oleh proff. Candido €. Bartolome. 

  

BASKETBALL. 
Pada nanti tgl. 26 Mei (Rebo) jad. 

bertempat di lapangan Chung Hua 

Kuo Yu Hui, Kebonkarang 24, Semg 
akan diadakan pertandingan persau- 
daraan antara Regu (laki2) PERBA- 

SI (jang pada nanti tgl. 4 Djuni jad. 
akan ke BANDUNG) dan Regu (La 
ki2) SIN YOU SHE jang selama tgl. 
29 Mei s/d 1 Djuni jad. akan ke SU 

RABIA. 
Pertandingan ini akan dimulai pa 

da pukul 19.00 tepat, dengan didahu 

lui pertandingan antara Regu (Laki2) 
murid2 THHK melawan Regu (laki2) 
anak2 Ta Chung She Semg. 

Pasangan dari PERBASI terdiri : 

Go Sioe Tjhiang, Goei Tjang Djiang, 
Gan Sik Hoo, Kung Kiem Sing, Phoa 
Kheek Djoen (KYH), The Tik Kwie,   anggauta parlemen itu hanja men 

dapat undangan untuk upatjara 
pembukaan Asian Games tanggal 
| Mei sadja. Tidak untuk menon- 
ton pertandingan2  selandjutnja. 
Pun pemberian tempat bagi para 
anggauta parlemen tadi di Rizal 
Memorial Stadium dipandang 
tidak lajak bagi kedudukan mere- 
ka. Malahan menurut surat kabar 
The Manila Chronicle” katanja 
banjak pula anggauta2 parlemen 
jang terpaksa berdiri atau duduk2 
dilantai, karena tak kebagian kur 
si lagi. 

: Ramon Mitra mensrugat. 
Soal. ini telah  dikemuxakan 

oleh anggauta2 Ramon Mitra da- 
lam sidang parlemen hari Senin 
malam Selasa (tgl 3/4 Mei 1954) 
dan achirnja menghasilkan putus- 
an seperti tersebut diatas.: Semua 
anggauta parlemen  membeikot 
Asian Games. Pun kartu2 undang 
an jang disertai ,,badges” jang 
kemudian segera dikirim oleh 
fihak panitya penjelenggara kepa 
da anggauta2 parlemen untuk 
menghilangkan salah faham ini, 
telah ditolak dan dikembalikan 
semua. Malah walikota Manila, 
Arsenio H. Lacson pun mengem- 
balikan kartu undangannja: dgn. 
utjapan: ..It is too late”. 

Polisi tak diberi makan. 
Kemarahan walikota ini pun 

selain mengerai kartu undangan, 
berpangkal pula pada soal lainnja. 
Ialah soal djaminan bagi polisi2 
kota jang dimintai bantuan ,.di- 
pandjer” srdja dilapangan. Tanpa 
diberi. apa2. Tidak makan, tidak 
minum. Karena itu Lacson lalu 
mengantjam, akan menarik poli- 
si2 bawahannja dari pendjagaan 
Asian Games,   Karena ,.keteledorannja” ini,  fi- 

hak panitya lalu buru2 mau ,,meng- 
| ambil hati” para anggauta parlemen 
dan memperbaiki kesalahannja. Di 
Memorial Swimming Stadium misal- 
nja, telah disediakan kursi2 chusus 
tempat duduk para anggauta. parle- 
men. Dan meski kursi2 ini ternjata 
tak terpakai semuanja, publik. dila- 
rang menempatinja, padahal waktu 
itu stadium penuh sesak. Banjak 
orang tak kebagian tempat. Sampai 
press sendiri pun dilarang ' menem- 
pati ,,kursi2 kehormatan” ini. De- 
mikianlah soal kartu undangan dan 
parlemen, soal jang barangkali agak 
aneh bagi sifat bangsa Indonesia sini 
dan karenanja saja anggap pantas 
djuga untuk diketengahka, pada pem 
'batja. Dapat pula ditambahkan, bah- 
wa menurut keputusan parlemen, ' 
soal kartu undangan dan tjatut kar- : 
tjis Asian Games ini  dibitjarakan 
dalam sidang2 parlemen sesudah se- 
lesainja Asian Games. 

Kalau publik marah. 
Memang rupanja orang2 Pili- 

pina mudah tersinggung perasaan- ' 
nja. Temperamentnja keras. Ini | 
antaranja Yapa dilihat waktu ada | 
seorang pelari. wanita bangsa : 
Pilipina, L. Casorla M. Cinco, jg ' 
di-usir oleh starter dalam final 
lari gawang 80 meter, karena dia 
»mentjuri” start sampai 2 kali 
(cediskwalificeerd). Memang se- 
betulnja. putusan starter “tepat, 
tapi publik marah tidak mau me- 
nerima putusan ini. Sang starter 
mendjadi korban kemarahan. Di 
teriaki penonton sambil dilempari 
botol2 Coca Cola . dan bungku- 
san2 pop-corn (brondong  dja- 

  
  gung), djatuh berhamburan di 
sintelbaan. ' Malah  selandintnja 
asal starter ini muntjul dilapa-, 
ngan, .tiemohan publik mendjadi 
“djadi. Temperament jg hebat ini 
jang kita lihat djuga dilapangan 

“sepakbola, — sampai ,,mensedjut- 
Ikan” pemain2 kita jang tak biasa   takan perlakuan demikian. Bron- 
Idongan mertion, teriakan2 dls. 

Pemain basket Taiwan 
dihantam botol. 

Puntjak — 1jontoh 
itemperament penonton ' di Manila 
| falah waktu pertandingan  finale , 
basket-hall antara team Manila la- 
wan Taiwan, Publik sama kuatnja, 

Saking meluapnja semangat (ig non- 
(ton), achirnja terdjadi keributan. 
| Lempar2an kursi dan botol2 kosong. 
' Baik dikalangan penonton, tapi dju 
“ga ada botol2 jg dilempar  kepe- 
main2.. Sampai top-scorer, pemain 

.ig ulung dari Taiwan, Yin  Yuin 
LWang, kena sabet: botol kepalanja. 
“Luka berdarah. Hampir sadja pe- 

| main2 Taiwan  seluruhnja . mogok 

  

: emoh main sebagai protes. Untung 

Ig pro Taiwan maupun pro Pilipina. ! 

Kwik Seng Gwan, Tan Tjong Hauw 
(PYH), Kwan Kuang Tjauw, Tan 

Oen Koei (Lhien. Lie) Njoo Oen 
Kiong, Tan Tiauw Bing (Chung Shen) 

REKORD DUNIA RENANG 
100 M. GAJA DADA. 

A.F.P. mengabarkan dari Warsa- 

wa bahwa rekord dunia 100 M re-. 
nang gaja dada telah dipetjahkan ha 
ri Minggu jl. oleh perenang Polan- 
dia, Marek Petruseviez dengan wak- 
tu 1 menit 9.8 detik. Rekord lama de 
ngan waktu ! menit 10.5 detik dipe 
gang oleh perenang Sovjet, Minash- 
kin jang mentjipakan rekord itu di 

Stockholm pada tg. 24-2 jang lalu. 

KES. HONGARIA — INGGRIS 

Pertandingan ulangan sepakbola 
antara kes. Hongaria dengan. kes. 
Inggeris. jang diadakan hari Minggu 
jl. di Budapest, dimenangkan: oleh 
kes. ,,tuan rumah” dengan “angka 
TX 

Lebih djauh A.F.P: mengabarkan, 
bahwa dalam “pertandingan itu pe- 
main2 Inggeris tidak berhatsil mem 
perlihatkan keunggulannja. Mereka 
bermain dibawah deradjat permainan 
masing2. 

Serangan2 berbahaja jang datang 
dari barisan muka Inggeris dipatah- 
kan oleh garis pertahanan kes. Ho- 
ngaria jang sangat kuat. Pemain2 ba- 
risan belakang kes. Hongaria berma 
in dengar baik sekali. 

Kapten kes. Hongaria, Puskas, dan 

Koszic adalah pemain2 terbaik da- 
lam pertandingan“ hari itu. Gol-gol 

kemenangan " Hongaria itu ditjetak 
oleh mereka itu. “Dipihak Inggeris 
adalah Bryne dan Wright jang ber- 
main baik. 

KES. URUGUAY — KES. 
SWISS 33. 

Kes2 Uruguay day Swiss memba- 
gi2kan angka sama 3 — 3 dalam per 
tandingan internasional jang diada- 
kan hari Minggu di Lausanne, demi 
kian AFP. 

Pertandingan tersebut diadakan: di 
stadion baru Lausanne sebagai pem 
bukaan tidak resmi sebelum dipakai 

untux pertandingan? kedjuaraan du 

nia jang akan dimulai bulan depan. 
Diumlah penonton jang membandjiri 

stadion baru itu Ik. 50.000 orang, di 
antaranja tampak  djuga Presiden 

Swiss, Robolph Rubattel, Komandan 
Angkatan Perang Swiss, Djenderai 
Henri Guisan, dan Duta Uruguay di 
Swis, Italo Protti. Kedudukap pertan 
dingan diwaktu turun minum 1—1. 

Mei Kartawi- 

na'a 
12 Djuni Diperiksa Di- 

depan Hakim 

DIDAPAT KABAR, bahwa 
perkara “pemimpin Partai ,,Per 
mai” Mei Kartawinata akan di 

riksa oleh Pengadilan Negeri 
takarta pada hari Saptu tgl. 12 

Duni 1954 djam 09.00. Sidang 
akan diketahui oleh Mr. Burha 
nuddin dan sebagai djaksa akan 
berlaku D. Mutiara. 

Sekarang pihak Kedjaksaan se- 
d:ng sibuk mengadakan  persiapan- 
njr, diantaranja melakukan pemang 
gi'an pada terdakwa Kartawinata, 
jg diwaktu jg terachir tinggal di Ban 

dung dan para saksinja, diantaranja 
Hatala dari Djawatan Penerangan 
Kotapradja Djakarta Raya, Anwar 
Rasjid dari Masjumi dan lain2. 

Sebagai diketahui Mei Kartawina- 
ta dituntut berdasarkan utjapan2nja 
dalam rapat ulang tahun Partai 
Permai” di Kepu Dalam Djakarta 
beberapa bulan jg lalu, jg oleh ma- 

menggeloranja | Siarakat Islam dianggap menghina 
kitab sutji Al Our'an, Nabi Muham 
mad serta pemimpin2 Islam lainnja. 

(Antara), 

aa ea Mana REA ae 

niat ini bisa ditjegah. Pertandingan 
dilandjutkan dengan kemenangan 
Pilipina 34—27. Inilah sekedar pan- 
dangan mengenai publik di Pilipina, 
Sampai ada seorang anggauta' Asian 
Games kita jg mendongkol karena 
kesebelasan. kita kalah ' menggerun- 

del: ,Besuk kalau ada pertandingan 

tamu dari Pilipina atau Taiwan di 
Indonesia, kita pakai suara meriam 

scdja”
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  Mengenal India Dari Dekat (XVI) 

Tjukupkah Keagamaan Mend 
Penghambat Komunisme ? 

Membitjarakan/Masalah Pemuda Den Dr. Rada 
. —Bivtang Merah Diatas Kashmir 

     WAKIL | 
presiden dari Unesco, dan pernah djadi dutabesar di 

      

   

   

  

    

ejakinannja, bahwa 
satu alasannja jalah 
dengan Dr. R: ke 
pembitjara jang bid 
nja. Neta 

Sa 

In Wa- osanja. 
  

hnja mendjadi ,,diaku?” 

(Oleh: Rosihan Anwar) 

PR INDIA Dr. RADHAKRISHNAN, seorang ahli filsafat 
Moskow, menjatakan ke 

tidak akan punja harapan untuk berkembang 
bangsanja berdjiwa keagamaan. 

palasannja antara lain ialah karena 
pemuda sedikit sekali mendapat ke 
Isempatan dan kans buat ' mengem- 
|bangkan pribadinja didalam masja- 
|rakat. Keinginan mereka untuk me 
Inegaskan dan menantjapkan ke-aku- 

    

a |annja, hasray akan ,,zelf-bevestiging” 
didalam masjarakat, supaja' pribadi- 

d pula, sifat2 
dan keinginan jg lumrah pada se- 

ra-|tiap pemuda, dinegeri mana djuga, 

    

  

   

Travancore  Cochin jg t letak di 
udjung Selatan sekali dari India ter 
njata merupakan benteng kaur 

  

nlrupa2nja kurang mendapat saluran 
1 dan pelepasan jg memuaskan. 
“India adalah suatu negeri jan 
karakteristik diperintah Na di 
(kendalikan oleh orang2 tua, ber- 
uban dan  berdjenggot.. India 

njak suara. Toh negara-bagian inifdjuga suatu negeri, dimana buat 

  

   

    

adalah jang pali 
penduduknja diseluruh 
jg paling banjak penduduki 
sa tulis batja. Djiwa keagamaan sa 
djay rupa2nja tidak — tjukup 
menghambat komunisme. 

"3 

Djuga soal pemuda 
tjakapkan dengan wakil 
India. Beliau pernah 5 
selir universiteit, sehingga nistjaja 
pengetahuan beliau tentang pemu, 
da adalah pengetahuan seorang | 
dalam (insider). na ae 

Soal pemuda ini kami 
kan antara lain dals 

  

     

      

2d 

- 

    

  

   

  

   

       

  

nisme ? 
Menurut 

pemuda h 
perkara, jakai ba 
perseora NT: 1 n 
bil tempat nomor dua, dan bahwa 
kepentingan tanah-airlah jang di 
nomor-satukan. Langen 3 

Beliau mentjeritakan, bahwa 
di universiteit sekarang mulai di 
adakan sematjam. latihan jang 
bersifat militer, jang dinamakan 
, National Cadet Course”. L D. 
ini tidak Sad SsaAr oleh kaum | 
lelaki, tapi diuga oleh gadis2. | 
Sifatnja diwadjibkan, dan adalah | 
mendjadi tudiuannja antara lain. 
supaja pemuda beladjar dua per- 
kara jang disebutkan diatas tadi. 
Dr. Radhakrishnan -menjatakan 
betapa besarnja perhatian pemuda 
terhadap latihan militer dj uni- 

     
     

      
     

versiteit, jg lamanja 2 tahun itu. | 
an BIASA Itesan Cominform, kaum komunis 

larelantjarkan 
#oiaka mereka mendjalankan ,,sia- 

Lg 

    Apakah dengan djalan2 sepert 

    

untut | 

— Ikerpeladjar., 

Imendjadi pemimpin orang harus 
dapat menundjukkan satu idjazah 
lalah pernah masuk pendjara di 
zaman djadjahan Inggris. 
“Dalam keadaan jang demikian, 

dimanakah tempat bagi pemuda, 
jang ber-kobar2 . mau . muntjul, 
aendak naik? Partai komunis 
memberi djalan: Disini, kamu 
beleh puaskan ke-aku-an kamu!” 
Asalkan sadja dalam rangka di- 
siplin partai dan dalam penjera- 
han mutlak kepada ideologi ko- 
munis. 

Penganggur. 
. Factor2 ekonomEpun tidak sedi- 

kir menjuramkan pandangan pemu- 
da, Pengangguran dikalangan kaum 

", Tidak sedikit. Orang 
"memberikan kepada: saja angka: 2V4 
PAS 

Y. Menurut taksiran djumlah  pe- 
nganggur diseluruh India adalah an 

a tara 40 dengan 50 djuta- Maka da. 
prt dibajangkan betapa lapangan ini 
pin  mendjadi sgsaran, kegiatan 

kaum komunis. Demikianlah di per- 
lihatkan beberapa lapangan “di ma- 
na kaum komunis bekerdja untuk 

mentjari dan meluaskan  pengaruh- 
nja, 

Ada lagi tjara bekerdja lain jakni 
dengan menjelundupkan orang2nja 
atau mereka jg bersimpati dengan 

ideologi mereka, “jg dinamakan 
kaum ,fellow-travellers” kedalam 
apparaat2 pemerirsahan atau organi 

sasi2 jg penting. Salah satu tjontoh 
dalah Kashmir. 

Infiltrasi di Kashmir. 
Ditahun 1948, setelah atas pu- 

aksi. kekerasan, 

sat-Yenan”, artinja mengusahakan 
Isupaja dapat merebut dan me- 
nguasai suatu daerah dimina se-   

       

1 dala mn. ideologi ko-' 
munis? tentulah Iebih 
mei ahui, « kita berdo'a, 

supaja.ada hasilnja. Namun ada- 
lah suatu kenjataar, bahwa lapa- 

n pemuda ini merupakan 
salah satu gelanggang kaum ko- 
munis. Mereka berusaha keras 
untuk mentiari pengaruh disitu. 

Saja pernah. batja, “bahwa dari 
250.000 orang mahasiswa di India, 

ada kl. 809o jg mempuniai ketjen- merebut kekuasaan, dan dagi situ | 
derungan kekiri, djika tidak sudah 
terang2an mereka djadi anggota dan 
pengikut partai komunis. Konon 

1 

Kalau Petj 
# 
3 

Kedua Belah “piak Pasti 
Atoom—30 Hari Sesudah 

mata? 'kaam- komunis' jang” ber” 
kuasa. aa 

Di Indonesia telah kita lihat 
b'gaimana - dibulan ' September 
1943, PKI memberontak terhadap 
pemerintah Republik, merebut 
Madiun dan mentjoba menantjap 
kan .kekuasaannja disitu. 

Di India hal ini kita lihat di 
dijalankan di Hyderabad, di Te- 
lengana, “dimana kaum komunis 

berharan. bergerak menudju ke 
New Delhi, seperti pernah Mao 
Ise Tung» bergerak dari Yenan 

ah Perang 
i Akan Gunaksn Bcm2 
Perang Petjah Russia 

Dapat Gerakkan 400 Dipisi — Ramalan Muram 
00... Pari Montgomerry 

Viscount Montgomery hari Se 
nin jL mengatakan di Paris, bahwa dalam tempo 30 hari sesudah 

negara? sekutunja di Eropa Ti 

mur akan 

x senang : 1 . i 1 

Pera en An Na 400 divisi dan suatu angkatan 

lara jg sangat besar pula. Montzomery, wakil panglima tertinggi 
Tg DNAN Dn La     

Kolonialisme 2 Pane atom itu merupakan pentje- 

Harus Len 

  

   

      

sebuah. tem 
Ketuanja, U 

— p | toh sampai 

J B3 'kedua pihak mungkin sekali 
15 

3 

igatakan bahwa menurut dugaan 

, maka kedua belah pihak mung 
atom, " 

Dalam perdjamuan perhimpunan 
“ koresponden tadi Montgomery sete- 
rusnja mengatakan, bahwa . menurut 

'pendapatnja, ketakutan terhadap sen 

kalau 
maka 
akan 

'memakai djuga alat2 sendjata atom 

gah perang jang kuat: tapi, 
petjah perang, 

Kalau petjah perang lagi. maka ke- 
Ikuatan di-udara 
'Haktor sangat penting: tapi 

akan . merupakan 
hanja 

kekuatan di-udara sadja tidak tjukup 
untuk memenangkan perang. 

  

  perindustrian | 
dalam pidato 
wa kolonialismi 
djadi salah satu 
bagi perdamaian 
Ai en 
tsb. serta tanggung 
perdjoangan melawan 
me, sampai kolon'alisme 
nra sekali. 

Hai 

Dikatakannja bahwa kkoloniatisme !- 
»bentuk 1 itu berbagai2 bentuknja: | 

Kolonialisme Sovjet itu malahan le- 
bih berbahaja daripada imperiali 

  

   
isme 

bentuk lama, lebih tidak mengenal: 
ampun, lebih sistematis dan lebih 
ramai digembar-gemborkan atas na- 
ma Revolusi Komunis Sedunia”. 

Panitya tsb. tadi anggota2nja ter- 
diri dari wakil2 Sosialis India, Indo- | 
nesia, Israel dan Vietnam, ditambah $ 

     
dengan penindjau2 dari partai? 
sialis lainnja jang diwakili 
Konperensi Sosialis Asia, ialah D' 
pang (baik Sos. Kiri maupun Ka- 
nan), Pakistan dan Birma serta ,,utu- 
san2 persaudaraan” dari Liga Ko- 
munis Jugoslavia. 

  

Nama2 anggota panitya tadi ialah 
Dr. Lohia (India), Mr. Tandiono 
Manu (Indonesia),  Barkatt (Israel) 

dan Dr. Pham Van Ngoi (Vietnam). 
Sekretarisnja adalah John Markham, 
pemimpin redaksi suratkabar ,,Accra 
vening News”, Gold Coast. 
Panitya tadi ' akan membitjarakan 

al. keadaan di Kenya, Malaya, In- 
| dotjina dan Afrika Utara Peranfjis. 

(Antara). Sa Ana 

n 

ta-' f    
   
    

! 
|      

  

Pajang dunia III mungkin dapat 

'petjah, karena salah perhitungan 

'lah satu bagian dunia mungkin dapat 

timbul keadaan jang mengakibatkan 

ketegangan jang sangat. Para pemim 

Ipin kedua belah p'hak - kehilangan 

'akal dan tak mampu menguasai ke- 

adaan, Sekonjong2 “mereka sadar 

ibahwa mereka melangkah terlalu 

“djauh, dan mereka tak akan mampu 

lagi mentjegah perang, djuga apa- 

bila mereka ingin mentjegahnja. De- 

|mikianlah a.l. katas Montgomery. 

  latau karena suatu kechilafan. Disa-: 

(Antara) Sektor 

  

  

  

      

Selama satu djam kami ber-tjakap2 || 
iru In kami mendapat kesan bagaimana beliau s 

dan tang kas, djuga nampaknja mengetahui keadaan bangsa dan 

    
     
     

    

  
ke SN an 

Seperti PKI gag: 
| djuga kaum komu 
|nja dihantjurkan 6 
India, jang bergera 

hh tentara 

sukan2 terpilih. -. 

an” (jg boleh disamakan dengan 
taktik ,,Front Nasional” sebagai- 

negeri kita). 
lama, seperti 
Punjab dan Dange dari Bombay 

'Djago2 komunis 

terlaksananja taktik ,,Front Per- 

lebih .lunak, tidak ada lagi lem- 
par-lemparan bom atau sikap2 
extremisme. 

: Pemerintah India dan partai 
Congress lalu memusatkan perha- 
tiannja terhadap bagian Selatan, 
dimana kaum komunis masih 
kuat. Seorang seperti Rajagopa- 
lachari sendiri dikirim oleh Nehru 
ke Madras. untuk mendjadi Chief 
Minister disitu, dengan tudjuan 
utama membendung pengaruh 

sil, tenaga komunis di India Sela- 
tan memang berkurang nampak 
nja, tapi dalam pada itu mereka 
telah berkisar kearah Utara, men 
tjari Jipangan baru jakni Kash- 
mir. 

  
Peranan Sadig. 

Keti-a Sheik Abdullah masih kua 
sa, mendjadi. Perdana Menteri di 
Kashmir, maka didalam pemerinta- 
hannja duduk orang2 komunis se- 
perti Ghulam Mohammed Sadig. 

Sadig mendjadi wakil ketua dari 
Dewan Perdamaian India. Dia dju- 
ga otaknja daripada Front Kebuda 
jaan Kashmir, jg terang?dan menja- 
takan sokongan kepada Sovjet Ru 
sia. Dalam Panitya Buku. Peladja- 
ran (Text Book Committee), jg d: 
adakan untuk  menindjau kembali 
mata2 peladjaran di sekolah2, Sadig 

berhasil menjelundupkan orang2 jg 
paling sedikit bersimpati dengan ko 
munisme. Didalam National Confe- 
rence, satu2nja organisasi politik di 
Kashmir, bersembunji dan menje- 
lundupkan kaum .,,fellow traveliers” 
dan orang2 komunis. : . 

Tjara mereka mendjalankan rol- 
nja dapat dikatakan sangat litjin, 
hingga sampai sekarang orang be- 

“Jum tahu pasti apakah ,,sumbangan”: 
kaum komunis dalam peristiwa2, ig 
“mengakibatkan “ kedjatuhan “ Sheik 
Abdullah.” 5 

| Jang terang ialah bahwa Sadig ti 
|dak lenjap setelah Sheik Abdullah 
djatuh, akan tetapi bahkan Menteri 
Pengadjaran dalam kabinet PM Ba- 
kahi Gula Muhammad. Selain da 

fri itu dia djuga mendjadi ketua 
Constituent Assembly. AS 

Selama. berada di Kashmir dan: 
Jammu, agaknja tiada seorang djuga 
dari rombongan wartawan Indone- 
sia, jg dapat menjelami dan mengu 

me ini mendjalankan peranannja 
dalam masalah Kashmir. Warta- 
wan2 itu lebih banjak  mendengar- 
kan keterangan dan tjerita2 tentang 
kegiatan orang2? Amerika, tentang 
tuan Adlei Stevenson, dil. 

Seorang Menteri jg "saja adjak ber 
tjakap2 dalam suatu djamuan, me- 
nurut sebuah tulisan jg saja pernah 

mun dalam pertjakapan itu tidak 
sekali djuga saja berhasil meman- 
tjing, sehingga dapat mengudji be- 
nar atau tidaknja kwalifikasi jg di 
berikan kepada diri menteri tsb. 
Suatu petundjuk pula betapa pintar 
nja kaum komunis dan ,.fellow tra- 

vellers”  mendjalankan  rolnja di 
Kashmir. 

Hr Remeh-temeh ? 
Bolehkah kaum komunis di 

India dianggap remeh-temeh sa- 
dja, seperti jang hendak dinjata- 

'pernah dapat merebut kekuasaan 

dikiri kanan djalan : ditin 
penuh sesak dengan. 

Bulu badan. terasa berdiri, bahaja 
mengintai kanan-kiri, bahaja perang 
sembunji2an: orang tidak melihat 
apa2, tiap2 waktu apa2 bisa terdja- 
di. . Disektor ini, kira2 25 km. dari 
Hanoi, dekat pos Banjennan,  jaitu 
bagian jang paling berbahaja, belum 
lama dilakukan serangan pada suatu 
iring2an Perantjis. Tanah datar di: 
kanan kiri djalan disini ' mendjadi 
sempit - sehingga ' merupakan leher 
botol jang pandjangnja kira2 3 km. 
Dikanan kiri terletak desa2. Desa2 
inilah merupakan benteng2 jang di- 
bentuk oleh alam bagi kaum Vier 
minh. Tertutup oleh belukar, djalan2 
dibawah tanah jang menghubungkan 
satu dengan jang lain, betjek dan di 
genangi air:  desa2 ini merupakan 
suatu tempat jang baik sekali untuk 
menjembunjikan orang dan sendjata. 

Pangkalan operasi Re- 
simen 42. 
inilah jang dipilih seba- 

  

    

      

   

    

   
     

        

di Madiun, | P 
dia achir 

o tjepat keji 
Telengana dengan tank dan pa- | 

Sedjak itu kedudukan komunis 
gontjang, lalu didjalankanlah tak- | 
tik baru, taktik ,,Front Persatu- | 

mana di-andjur2-kan oleh PKI di 

Ajoy Gosh dari” 

muntjul kembali buat memimpin 

satuan” ini. Mereka nampaknja | 

komunis. Rajagopalachari berha-: 

djalan kereta api Haifa — Tel Aviv ' 

  

Menari Peranijis jang termasihur ketjantikan rupanja tidak sadja 
pintar berlenggang. Kini mereka banjak berlatih. seni membela diri judo. 

Ta 

Seluruh Dunia Spj Mela- 
4 5 ag 

rang Bom' Atoom 
Sidang Luar Biasa Dewan Perdamaian Dunia 
KAN MU OOT 3 £ ' t 5 

DI BEREIN TIMUR Senin jl telah dimulai sidang Irar biasa 
Dewan Perdamaian Dunia, jg dihadjri oleh utusan? dari 60 negeri 
lebih. Selama 6 hari, sidang akan membitjarakan 'sedjumlah besar 
masalah internasional, diantaranja supaja bom? atom dilarang 
cieh seluruh dunia, soal perdamaian di Asia dan soal masjarakat 
pertahanan Eropa. Sidang jg dilangsungkan dalam ruangan kon 
gres kementerian keuangan Republik Demokrasi Djerman tadi di 
buka oleh Prof. Kuo Mo Jo, Wakil presiden Dewan Perdamaian Du 
nia. wakil PM RRT. 

“Ketuanja, Prof, . Frederic. . Joliot- 
Curie, tidak had.r dalam sidang pem: 
bukaan tadi. Seorang pembesar me-j 
nerangkan kepada ,,Reuter”, bahwa 
ia mungkin belum tiba dan hingga 
saat itu. belum ' diketahui apakah 
atau bilamanakah ia akan sampai. 

Berita AFP: mengatakan, bahwa 
sidang tadi” akan  membitjarakan 
pula larangan terhadap bom :zat-air 
dan djaminan2 untuk memelihara 
perdamaian dunia. 

Jang akan berbitjara dalam sidang 
pembukaan tadi al. terdapat Prof. 
Yoshitaro Hirano, dari akademi iluu 
pengetahuan Djepang, sek.-djen. Pa 
nitya Perdamaian Djepang: Saifud- 
dim Kitchlew,. Presiden Dewan” Per- 
damaian .Dun'ia Permanen: Sahib 
Singh Sokhey, wakil. Direktur-djen- 
deral Organisasi Kesehatan Dunia 
PBB (WHO). (Antara) 

Genevieve 

Telah Kem- 
bali 

rahkan Bikirnja..... 
NONA LETNAN Gengviave 

de Galird Terraube, djururawat 
angkatan udara Perantjis jg ma- 

perbertengan Perantjis tadi  dja- 
tuh, kini sudah dibebaskan kem- 
bal: oleh komando tentara rakja: 

. INSIDEN2 . PERBATASAN 
ARAB/ISRAEL e 

Seorang djurubitjara militer Israei |.z 
menjatakan di Tel Aviv pada hari: 
Minggu,.bahwa 5 erang Israei teiah |. s 
ditikam hingga mendapat luka berat 
sewaktu 20 orang Mesir jang bersen 
djata memasuki wilajah Israel dise- 
kat Gaza. 5 S3 

Djurubitjara tersebut selandjutnja 
melaporkan terdjadinja insiden2 di-   
didekat Tulkarem, dimana sebuah ke 
reta-api ditembaki sehingga lokomo 
tifnja mendapat kerusakan dan di Da $ 
rusalam, dimana seorang wanita Ja- F3 
hudi katanja ditembak oleh orang2- $ 
Jordan. 3 

  

  

Haa   
aji sampai dimana aspek komunis-, 

'pukulannja. Dalam sedjarah tak- 

batja adalah seorang komunis. Na- 

berhasil menggulingkan PM. Bakshi 

Ia Masih Sempat Meme- 

sh ada di Den Bien Phu waktu 

2 

dri, pembela2 pos pertahanan 
titik darah terachir. Maka piha 

. 

Pelbagai pernjataan terdengar 
mengenai arti dan akibat peristi- 
wa ini. Pada umumnja peristiwa 
ini disebut terutama mengenai 
arti politik dan psychologis dan 
kurang dipentingkan arti strate- 
gisnja. Saja berpendapat, bahwa 
djustru dari strategisnjalah jang 
terpenting. 
|Kalau dilihat pada peta Indo 

Tjina, maka dengan sendirinja 
kedjatuhan benteng ini tidak be- 
gitu banjak beda artinja daripada 
benteng2 lain dalam — Yingkaran 
perbentengan wilajah ini. Me- 
mang bukanlah arti benteng Dien 
Bien Phu jang penting, melainkan 
jarti peristiwa Dien Bien Phu-lah 
"jang maha penting. 

"Karena apa? 

Karena dengan peristiwa ini pe- 
rang Indo-China meningkat kepada 
taraf baru jg akan ,,menang-kalah” 
dalam perang jg telah berkobar le- 
bih 7 tahun ini! 

Hal ini djelas, djika kita bahas 
hakekat sesuatu perang gerilja. Pe- 
rang gerilja adalah perang: pihak 

siketjil tak dapat menghadapkan ten 

gerilja, bergerilja untuk disatu pi- 
hak menghindari diri daripada peng 
hantjuran oleh musuh dan di lain 
pihak untuk melelahkan musuh. Un 
tuk tjara perang ini gerilja memer- 
lukan ruangan bumi jg tjukup dan 
dukungan rakjat jg“luas. Oleh kare- 
na. itu perang gerilja ini merupakan 
jg disebut perang. ,,territorial”, dgn. 
djalan menguasai ..territorial” dae- 
rah2 pedalaman seluas?nja dan, me- 

Imgepung  berangsur2 posisi2 - pihak 
anti-gerilja sambil -memutus2- lalu 
f Iintasnja. 

Perang . gerilja ini ' pada “hakekat- 
nja: adalah strategis defensif, djadi 
dalam hubungan besar berarti mem 
bela diri, tapi membela diri dgn. 

menghantjurkan “bagian2 musuh jg 
kerjil. Gerilja' dapat hilang dan mun 
tjul dimana2, djustru karena: peda- 

laman2 itu. dikuasainja ,territoria?” 
tadi, jg mana mungkin, karena ten 
tera gerilja memelopori perdjoa- 
ngan jg didukung oleh" rakjat jg ter 
banjak. “ Baik di-ingat) bahwa pe- 

ideologis. 

Djadi perang gerifja 'adatah pa- 
da hakekatnja bersifat - strategis 
defensie, jang mana tidak mung- 
kin mengalahkan musuh. melain- 
kan paling banjak dapat melelah- 
kan dar membuntukan gerakan 
lawan. Pada achirnja hanja stra- 
tegis offensif-lah jang dapat meng   1 n, dan hari Senin ia sudab 

djadi, partai Congress dan Dartai | tiba di Hanoi, mengantarkan rom- 
via - pengikut2-massanja. Boleh | Vietn 

Sosialis akan tetap waspada dan 'hongan serdadu2 Perantjs jg lu- 
tjukup kuat untuk mentjegah ke- 'ka-luka jang diungsikan dari Dien 
mungkinan2 : itu. Pa ran “Ben Phv. : | 
perebutan kekuasaan itu bisa dju- p Tapaah : : 

den asap 31 menenun ea esa matah jang luka-luka. | lam pemerintahan setjara sembu- D: Lu pistina Pa iata 2 
nji, kemudian dari situ melakukan ja Bana - Padek ea 

ihi bibirnia dengan Iipst'ck. Seti- 
banja di Hanoi, ia d'djemput oleh 
pers, diurupotret2 dan mobil Djen- 
deral Decaux. Tbunja, di Paris, ' 

tik ini berhasil dengan baik, se- 
perti di Tsjecho Slowakia, Hon- 
garia, dll. : ' 

Di Kashmir sekarang telah mem-. 
bajang pertanda2. Siapa bisa mern-” segera diberitahukan. | 
djamin, bahwa satu ketika kelak : 5 3 SG 
Sadig dan kawan2nja tidak akan'- Maxelle”, demikianlah nama jg. 

diberika, kawan2?nja kepadanja, se- 

Gulam Muhammad dari dalam?” perti kita ketahui terpentjil di Dien 
iBien Phu jang sudah terkepung sa- | 

Remeh temeh sadja? Itu tergan- Ma sekali itu oleh tentara rakjat | 
tung dari tjara orang memandang- Vietnam, sedjak 27 Maret. Lebih | 
nja. Dan dari djurusan mana. | dari 5 minggu lamanja ia ikut meng-! 

hantjurkan musuh, sehingga ia 
menerima kalah. Akan tetapi un- 
tuk mampy? meningkat kepada 
offensif .itu, — haruslah panglima 
perang gerilja sambil disatu. pihak 
terus memukul bagian2 musuh jg 
ketjil, djustru dilain pihak me- 
numbuhkan suatu tentara regu- 
lair dari tentara geriljanja jang 
semangkin mampu bertempur da- 
lam hubungan2 jang lebih besar, 

  

lah D.B:P. djatuh. Gentvilve me- 
njampaikan surat terima kasih ke 
pada Presiden jio Chi Minh, berun- 
bung dengan sikapnja jang murah 

hati, djuga terhadap serdadu2 jans 
luka2. Tetapi Genevieve menjatakan 
babwa ia belum hendak segera pu- 
lang keluar dari D.B.P., karena ma- 
sih ingin terus. melakukan tugasnja. 
Presiden Ho menjatakan, bahwa atas 

ipermintaan Persatuan Kaum Wani- 
' Seorang wartawan Benggala me-' alami ,,neraka D.B.P.”. Selama itu ta Vietnam pula maka ia ambil ke- ngatakan, bahwa kaum komunis di|ia merawat mereka jang luka2 di- 
Calcutta mungkin sepintas lalu ti-| dalam rumah sakit dibawah tanah. 
dak kelihatan, akan tetapi pengaruh | Waktu ia tiba di Hanoi. ja warna- 

kan oleh itu pegawai tinggi Ke-' 
menterian Penerangan India ke | 
pada saja? Boleh: djadi. “adalah | 
betul, bahwa komunis tidak akan.   
Kalau Pagi Pasukan2 Perantjis Tampak 
Kuasa— Waktu Malam Kekuasaan Vict. 
minh Meradja-Lela: Pagi Djalan2 Di- 
perbaiki: Malamja Dirusak Lagi...... 

|. PADA KILOMETER 13 D ARI djalan  Hanoi—Haiphong” 
bahaja mulai. Hanoi sudah tidak kelihatan lagi, djuga, hangar2 
dari lapangan terbang. Gialam. Tiba2 terlihat sawah2 dam desa2 

| anusia. Bia sanja disini pak tani. bekerdja 
terus, djuga ditengah2 suatu gerakan militer. Kini jan 
hanja beberapa pendjaga dijalan kereta-apis mereka d 
an sadja seolah-olah disuatu pulau, terang sekali mereka terlihat 
diatas tanggul djalan kereta-api, djongkok sambil ngantuk, sebilah 
senapan tua ditengah2 kaki mereka. Utk. membela apa dan siapa? 

  

mereka adalah kuat, dan sekali-j 

demikian “adalah seorang jg arif! 

mukanja segar-bugar sehat terse- 
kali djangan diabaikan. Pa ad pan 3 

Pada hemat saja, orang jg bitjara! Sebagaimana diketahui, komando 
TRY berdjandji bahwa ia akan se-' 

  

putusan untuk membebaskan kem- 
bali nona de Galard. 

Seperti diketahui, djururawat de 
Galard telah dianugerahi . dengan 
lambang kehormata, Peranijis ,.Le: 
giOn d'Honneur” dan bintang mili: 
ter ,,Croix de Guerre dengan daur 

| Tiada salahnja sedikit berhati-hati! Iekas2nja dibebaskan kembali, sete- palm.” (Antara). 

orang, tanda2 serem didaerah ig 

terlihat 
sendiri- 

gai pangkalan oleh resimen Viet- 
mioh ,,42”, jang terkenal. Tiga 
tahun lamanja mereka sebagai 
setan - terus-menerus memukuli 
tentara Perantjis. Serangan2 se- 
nantiasa mereka lakukan, tetapi | 
mereka sendiri tidak terpegang. 

Sebetulnja mudah sadja untuk 
menjelesaikan soal ini, demikian 
kata militer Perantjis. Asal sadja 
tjukup orang untuk menduduki 
dan menggeledah desa2 itu. Kita 
tidak” mempunjai pesawat2 pelem 
par bom berat untuk menghan- 
tjurkan desa2 itu, djuga tiada 
bulldozer. tjukup banjak. untuk 
meratakannja, membuka djalan2 
dibawah tanah dan meratakan 

semua tanggul2, Pelempar bom 
biasa dan bom napalm tidak tju- 
kup dan kurang produktif i 

tanah dan bambu. Akibatnja ha- 
nja beberapa lobang dan abu, 
napalm membakar beberapa atap 
nipa, kemudian mati lagi tertutup 
-oleh tumbuh2-an jg tebal sekali. 
'Peluru2 tank dan rneriam menem- 
'bus dinding, tetapi tidak mero- 
'bohkannja. Demikian udjar kala- 
ngan militer Perantjis. 
Kh "-Seolah2. suatu edjekan sadja. 
Tiap2 hari orang2 meninggal jg 
harus mempertahankan  djalan 
raja ini, djalan jang paling pen- 
ting diseluruh Indo-Tjina. Kini 
Pa perang  sembunji2-an ini 
aum Vietminh menambah lagi 

satu siasat baru, jang sudah kira 
kira 4 bulan tamanja didjalankan. 
Jaitu perang randjau. 

| Memang sekarang belum keli- 
hatan hasil2 besar. Hanoi masih 
sadja menerima bensin, mesiw 
|dan makanan jang diperlukan. 
Tetapi djenderal Giap (Vo Ngu- 
yen Giap) berhasil. membentuk 

IT suatu Pp Y 2ne Pr angh di Hanoi, 
Suatu kekuatirtan akan terkepung, 
hal mana orang tidak berpikiran 
sampai kesitu hingga belum lama. 
Dengan ini Perantjis terpaksa 

mengumpulkan tentaranja didekat 
djalan raja. Banjak wilajah2 di 
daerah delta sungai Merah harus 

| mereka tinggalkan dan ini -di-isi 
oleh kaum Vietminh, jang dengan 
demikian mempunjai kesempatan 
untuk memberikan penerangan2 
jang luas kepada rakyat. 

Lalu-lintas Hanoi— 
phong.   

s»Bom2 ketjil tidak banjak hasil- 
Lalu lintas didjalan raja Hanoi—- 

Haiphong tidak dibuka sebelum djam 

» Perang Setan” Penuh Kegandjilan Di Indo-China 
tutup lagi. Dari djam 7 pagi sampai 
tengah hari kelompok2 pembersih 
randjau bekerdja, diikuti oleh tawa- 
nan2 jang harus membenarkan dja- 
lan. Djika lalu lintas dibuka, maka 
bersamaa, waktu berangkatlah kon- 
poi militer dari Honoi dan dari 
Haiphong diikuti oleh mobil2 parti- 
kelir. Mereka: berderet2 dengan ke- 
tjepatan paling sedikit 80 km. se- 
djam. 

Namun tiap2 hari ada sadja mo- 
bil2 jang terbang keudara.- Dikanan 
kiri djalan terlihat. bangkai2 mobil 
jang disingkirkan. 

Pukul enam petang pasukan2 Pe- 

rantjis dan tank2nja menarik diri 
kekubu2 beton jg dikelilingi dengan 
kawat duri. Pada waktu itu terasa 
bahwa orang2 Vietminh jg sepan- 
|djang hari tidak kelihatan, sedang 
berkemas2 untuk meninggalkan tem 
pat2 mereka. Sampai pagi hari ke- 
'esokannja delta sungai Merah ada- 
lah kepunjaan mereka. ' Sepandjang 

| malam dengan tiada jg bisa meng- 
ganggu, mereka memasang rinta- 
ngan, randjau atau merusak djalan 
kereta api. Sebelum matahari terbit 
dengan tiada terdengar apa2 mere- 
ka meluntjur kembali ketempat2 me 
reka. Tiba giliran serdadu Peran- 
tjis jg sudah lelah, untuk memulai 
kembali pekerdjaan mereka: -“mem- 
bersihkan randjau, merusak rinta- 
ngan2, dengan kemungkinan bahwa 
tiba2 mereka terkojak2 oleh suatu 
letusan randjau darat, atau disapu 

i bersih dari shatu tempat persembu- 
njian,   Inilah ,,perang-setan” di Indo- 

nja atas desa2 jang dibuat dari12 siang. Djam 6 petang sudah di- China, 

  
siketjil lawan pihak sibesar. Karena ' 

|tara jg setara, maka ia terpaksa ber:   
mengelakkan diri dari pukulan2 mu ! 
suh sambil sebaliknja memukul dan 

l 

| 

rang gerilja adalah lazimnja' perang | 

. 

Arti Militer Dari Dja- 
| tuhnja Dien Bien Phu 
Dari Sikap Defensief Vietminh Sekarang 

! Telah Madju Ke Taraf Offdnsief 
Oleh: Kolonel A. H. Nasution Chusus untuk ,,Suara Merdeka 

IL TGL. 8 MEI TELAH DIATUH benteng Dien Bien Phu sete- 
lah benteng ini dipertahankan 2 bulan lamanja oleh djendral Chris- 

|tian de Castries beserta 14.000 orang anak buahnja, jang V3 telah 
djadi korban dalam pertempuran2 jang sengit itu. Kekuatan jang 
10 bataljon infanteri, 7 bataljor pasukan pajung, 3 bataljon artille- 
ri, dsb. adalah merupakan satu dipisi jan 
tentara Viet-Minh jang lebih daripada 1 

natik. Kedua belah pihak mempertundjukkan kepahlawanan jang 

mengagumkan seluruh dunia, penjerang2 dalam gelombang bunuh 
jang bertempur sampai peluru dan 

k jang menang berpesta-nja 
(pihak jang kalah suara2 berkabung. 

ketjil, jang diserang oleh 
kali besarnja setjara fa- 

dan 

sampai kepada resimen2 terus ke- 
pada divisi2, dst., sehingga pihak 
si-ketjil pada suatu :taraf. dapat 
menghadapkan organisasi jang 
setara. untuk... berperang. . setjara 
biasa — 'setjara frontal — mela- 
wan lawan jg mula adalah pihak 
»Si-besar” tadi. 

Madju kearah offensief 

Tentara Viet-Minh..telah 7 tahun 
bergerilja, telah membinasakan ber 

puluh2 ribu tentara Peranijis, .telah 
merebut pos2 jg ketjil jg paling ba- 
njak berpendudukan' -bataljon. Da- 
lam 7 tahun “itu dengan bantuan 
technis dari luarsia telah dapat me- 
lahirkan divisi2, jg kini mampu utk. 
bertempur frontal melawan tentara 
Perantjis. 

Dan. Dien Bien Phu- jg dipertahan 
kan oleh Ik. 14.000 tentara Peran- 
tjis, dilindungi oleh “angkatan “udara 
jg tiada: tandingannja: pada pihak la: 
wan, adalah udjian bagi pertumbu- 
han organisasi tentara Viet-Minh. 
Dengan merebut, Dien Bien Phu ini 
zentara gerilja  Viet-Minh terbukti 
sudah tumbuh sampai tingkat dewa 
sa. untuk tjara perang jg biasa. 

Dalam perkembangan perang d: 
Indo-China perisiiwa Dien Bien Phu 
mendjadi ,,ambang pintu” untuk me 
langkah dari strategis defensif ma- 
suk kepada strategis offensif, satu 
saat jg djadi impiar, tiap panglima 
perang gerilja. 

Dengan ini tentara  Vietminh 
membuktikan bahwa ia seterusnja 
dapat "melakukan “offensif dan 
oftensiflah jang akan dapat me- 
ngalahkan"lawannja, 

Oleh karena itu peristiwa Dien ' 
Bien Phu adalah 'saat peralihan 
jang pokok dalam djalan perang 
di Indo-Tjina. Bagi  Viet-Minh 
face merebut pos2 Perantjis jang 
ketjil telah selesat kini digant 
oleh faze merebut kota2 perben- 
tengan. Faze. gerilja telah selesai, 
kin: diganti oleh faze perang bia- 
sa. Faze strategis defensif telah 
selesai, kini diganti oleh faze 
strategis offensif. 

Oleh karena itu peristiwa ini 
adalah merupakan peristiwa jang 
menentukan dalam | penjelesaian 
perang di Indo-Tjina dan meru- 
pakan taraf jang paling berbahaja 
bagi beban Barat di Asia 
Tenggara. Pada taraf berikutnja 
akan. mampu pula lawannja me- 
numbuhkan perang2 gerilja Jang 
lain di Asia-Tenggara melangk 
kepada ,,ambang..pintu” peralihan 
seperti jang telah ditjapai oleh 
tentara Viet-Minh tadi, djika rak- 
jat jang terbanjak turut rsendu- 
ung fjita2 ig diperdjoangkannja 

itu. 

  

$ Washington. menjarankan, 

  

Dilapangan Banteng di“ Djakarta, 

pada tgl. 20 Mei jl. telah dilakukan 

upatjara penaikan pangkat bagi behe 

rapa anggauta Angkatan Perang. Wo 

kil komandan militer Djakarta-Raya, 

Major Zikir, kelihatan disini sedang 

melekatkan tanda pangkat jang baru 

  

Bukan Wani. 
ta Satu'-nja Di 

i DBP 
Djuga Masih Ada Seorang 
Dokter Wanita Djerman 
GENEVIEPE DE GALARD Ter 

raube bukanlah satu-satunja wanita 
di Dienbienphu pada waktu benteng 
tsb. diserang,  demiklan — sebuah 
mingguan ,,Front Soldat” jang ter 

bit di Bonn mewartakan pada hari 
Senin. Menurut minggu itu, seorang 

dokter wanita  Djerman,  Gertrud 

Steinmann, jang kawin dengan se 
orang opsir Perantjis dalam tahun 
1948 telah diturunkan” diperbente 
ngan tersebut dengan - parachut. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa Stein 
mani: jang telah mendjadi madame 
Grouve siang dan. malam telah be 
kerdja merawat serdadu-serdadu Pe 
ranijis dan legioner Djerman. Di 
tambahkannja, bahwa nasib dari 

madame Grouve pada saat 'ini tak 
diketahui. YAntara). 

  

Putusan Pen- 
N— 8 1 2 

(N— ing 
"Akan Dihadapi Barat 
Minggu Ini Di...Djeneya 
WARTAWAN  Reuter Stanley 

Px ddiey mewartakan, bahwa dele- 
gasi negara2 Barat dalam pembi- 
:Jjar3an2.perdama'an . Indo China 
di Djenewa dalam. ..minggu ini 
mungkin akan menghadapi suatu 
keputusan jang penting. D' katakan 
nj2, bihwa konsultasi2 antara men 
teri2 Juar negeri Inggris dan Pe- 
rantjis pada achir minggu jang Ia- 
la mempunjai arti jang penting da- 
lam menghadzpi putusan terSebut. 

dihadapi oleh Barat jalah, apa jang 
akan, diperbuat, “djika perundingan? 
di Djenewa gagal. Laporan2 dari 

1 1 1 bahwa 
Amerika Serikat mungkin akan ine 
ngadjukan masaalah Indotjina dimu 
ka PBB untuk memperoleh bantuan 
moreel .untuk mengadakan interven 
si dalam “peperangan. Tetapi hal 
ini harus dimadjukan' dimuka De 
wan Keamanan PBB. Guna mema 
djukan masaalah itu dimuka Ma 
djelis Umum dibutuhkan suatu si 
dang darurat dari madielis tsb., dan 
dalam hal ini tak. ada kepastian 
apakah akan dapat tertiapai majo 
ritet, karena banjak negara angga 
ta PBB tak mau mempersamakan   perdjuangan. Perantiis di Indotijina 
sebagai suatu perdjuangan anti-ko 
munisme. (Antara). 

PILIHLAH JANG TERDEKAT: 

SEK, FROBEL MASEHI 
Dipimpin: guru2 erna dan berpengalaman, 

: A3 

Alat2 lengkap 

pada salah seorang angganta tentarg. 

Massalah jang “paling besar jang " 

1. Tjitarum 56. J Frobel —IS.R. 
2. Mawar 4. 5 klas Frobel —- Isfl S.R. 
3, Kb. Tiong Hwa 112, klas Frobel -- 1, II, INI S. R. —- 

S.G.T.K. Kilat. 
4. Kr. Tempel 194. klas Frobel —- J, II S.R. Ta 
- x 276. klas Frobel — JI S.R. 
£ Ann, 12. g a Pan 2 

: aten Tiangwi 9, as I, H Sek. R (hanja dj 8. Be Biauw Tiwan 16, — klas 1, IT S. R. (daftar di Mawar 
Pendaftaran Rp. 5,— “ditempat tsb. diatas. 

  

Dir. Nj. Lauw Djien Djwan — Siem Tanah Putih 7 Semarang. 

1. ANGGUR OBAT  KOLESOM. Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa: jang 
berfaedah- dan mahai, antaranja 

Kolesom, dll. Obat. jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
ur jang terpilih : 
Amat baik bagi lelaki /perempuan 
1g. berbadan lemah. Kurang da 
rah, muka 'putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat 
laki2 kurang. Paras perempran 
tua dil. Penjakit kelemahan, Mi- 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- Bae tan faedahnja. Baik untuk le- Pe KEREN cah na bidan perempuan, tua atau 

ANGGUR KOLESOM PO Tp Tani erlu. bi cimpuia 2... ANGGUR BOLESOM TU IHAY, " Amat, perlu. bagi .. prempii jang duduk perut, dan jang berbadan,.lemah, kepala en Fian sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu bunting, Perlu diminufni sampa! tjukup agar badan ibu tinggal sehat dan baji' dalawi kandungan tinggal waras. LN 3. ANGGUR KOLESOM SENG HWA. - Perlu diminum, perempuan sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- nambah air susu ibu, dari menambah nafsu makan, Terutama bagi 
pere beranak ini Anggur G HW) 

  

kala dana 

KOLE: 

PU 

    

      

an jang sudah banjak r SE Ta 
dipudiikan. Al — Pn NG HWA sa. 

4. ANGGUR OBAT RHEUMATIEK, Ini Anggur Obat. Rheumarm 
dibikin menurut resep jang. sud .termashur tuningmenurun, ai 

kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal 'dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dll, Ini anggur. obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atan Entjok) baik ditu. Ka Ka Ea Po da pa am sg . um Uu nanti kelihat su 
6 botol SEMBUH sama sekali, Ne MD 

Terdapat di TOKO2 OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia 

  

  

Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja. 
Agen: »TEK SING TONG”, Semarang, ua 

| "7 Tanggal 25 dan 26 Mei 1954 | 
$ EZ1O PINSA — ANNE BANCROFT 

dlm. technicolor 

:To Night We Sing" 
“Sebuah film music dari 
"20 th .Century Fox 
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Ini Hari Pembukaan 

   
dan 

OI € En 53 5" 2 - Bh 3 

  

0 DJAKARTA 

  

- 

serta paling ekonomis -dalam hal accounting dengan. mesin.   

IN : ACCO UNTING : 

. PEMBUKUAN, 
jang diadakan di Pav. HOTEL DES INDES 

Dos DARI TANGGAL 25 — 29 MEI 1954 
DARI DJAM 9 — 14.00 TIAP2 HARI 

Para pengusaha di Indenesia hendaknja djangan menjampingkan kesempatan jang 

sangat berharga dan jang belum pernah diadakan ini untuk menjaksikan tjara-tjara terbaru 

   
      
     

' SATU KENJATA'AN BAHWA soo 

  

ISTIMEWA 

Rx 

  

serba komplit. 

DJANGAN SANGSI 

»   
gerak badan. 

rankan dan lain-lainnja. 

  

  

Kantor 'Tjabang Semarang THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 

Purwodinatan Barat 12 Medan Merdeka Utara 22 
Telp Sm- 2079. DJAKARTA, 

- -. 
3 NN EN SU ANRI ht mam in ANN 

— TAILOR M.S. Rahat 
PANDAI BERMAIN SULAP. 

Untuk menghibur keluarga, saha- 
(bat kenalan tua dan muda dim 
rumah tangga sendiri. Berisi pu- 
luhan permainan sulap sederhana, 
tanpa alat2, tetapi tjukup mena- 
rik, lutju dan mengherankan, se- 
perti permainan dg. gelas, uang 
logam, tali, botol, kertas2, angka- 
angka,kartu, saputangan, korek- 
api, bonbon dil. Dilengkapi dgn 

bar2. Harga Rp. 4.— Porto 
p. 1,50. 

- TOKO BUKU CASSO 
Posb. 29 Medan. 

aa ema enam 

(hn
 
Na

a 
LaL

OaN
 a
a
n
 

sa
ng

an
 

RN» 

  2. 

KE FESTIVAL MUSIK”! 
TJEKOSLOVALIA. 

Sudarnoto” dan Gordon Tobing ke 
-maren telah berangkat dengan pesa 

  

      

  

  

wat terbang dari Djakarta ke Tie- £ 2 
koslovakia untuk menghadiri festz, | SETERAN49 TELP 2097 
val musik jang diadakan dinegri tsb : : 
dari tgl. 10 Mei sampai 4 Djuni SEMARANG 
1954. 2 

ea La aa La PA Me Aa AA AR 
: 2. 7 2 City Concern Cinemas: 
L UX 5.007.009.00 INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 

MERLE OBERON — RICHARD TODD — LEO GENN 

Affair In Monte Carlo“ 
: Color by Technicolor. 
- Pertjintaan jang berbahaja di Monte Carlo ! Menggemparkan ! 

LUX BESOK MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 Film Istimewa jang menarik dan memikat hati. 

sTomorrow Is Forever“ 
Lucile Watson — Richard Long — Natalie Wood 

Drama Romance diwaktu dzaman sekarang ! Tjerita jang ISTIMEWA ! 
Memikat hati serta Mengharukan ! Suatu film jang dapat pudjian di- 

mana tempat dipertundjukkan ! 

  

GR AND INI MALAM PENGHABISAN 

  

(Uu. 17 tah) 
5.00 - 7.005 9.00 - Djangan liwatkan ini kutika ! 

GARY s5 2. ooreR — STIGHNOON 
Lain daripada jang lain! Hebat! Serem! Menggetarkan ! 

GRAND BESOK MALAM PREMIERE (u. 17 tab) 
5.00 7.00 9.00 

.MONTANA BELLEs 
Wanita Tiantik jg. hidup untuk bikin kalut lelaki2. PENUH SENSATIE ! 

... Menggemparkan ! 

INI MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
5.00 -7.00-9.00 - GANGGA — EMMA GANGGA — S. WALDY — 

WISINU MURADHY — DAMPU AWANG — 
- ELLYA — ZUBAIDA — W.D. MOCHTAR — 

Sai aa Sg 4 MERIMAKUIL 3 
SABUNAW AS aa nami 
Tjerita Terkenal. 1009b ketawa dari Mulai sampai achir ! 

« KOTIAK! LUTJU! MENGGEMBIRAKAN ! 
AK aaNanannana aan 0 

AA Pen EPaAN 
PERHATIKAN ! 

TABIB 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist untuk WASIR (Aam- 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN, 
IMPOTENTIE dan lain-lain. pe- 

DaaRAL. | 3 Tetap akan mendjamin: 
5 HARGA2 BETUL2 MURAH! 

KORTING2 sangat memuaskan 

|. A Tootal TOBRALCO- 
kembang baru 1954 Ib. 36” 

MURAH 
x 

Telah sampai satu collectie 
i “- Sbaru antara lain : # 

Bludru matjan ketawa — Bemberg kembang — 
Kemedja halus — Kaos kaki matjem2 — Dasi 
wool & sutra — Minjak wangi jg terkenal — 
Alat2 dapur — Prabot rumah tangga dan lain2 

Silahkan untuk menjaksikan / Membuktikan 

DJANGAN RAGU-RAGU 

Toko,,£# UROPA”N.V. 
BODJONG 17/19 — Tip. 1080 — SEMARANG 

"Te TM TA ML AL EL LN TA TT AE RA 

SHEUMS CIRCUS 
DJALAN STADION SEMARANG (Bekas Pasar Malam) 

SHEUM'S CIRCUS ini hari merobah programmanja dengan 
PROGRAM Ke II jang lebih heibat dari program jang ke I 

ANTARANJA PERMAINAN ISTIMEWA 

1 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 

. 5 GADJAH dan KUDA jang setia bermain dengan menghe- 

Disamping Permainan Circus didalam Carnaval, diadakan pertun- 
Sjukan FILM dan Orkes jang tidak dipungut pembajaran apa2. 

Djam mainnja tiap-tiap hari : 

2. main & 

2. Djam 20.00 

HARI BESAR/MINGGU diadakan MATINEE djam 10 pagi. 
TAN AA LM LL LL LL LE TE 

Djam 17.00 
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bek.55. 7» 140 - D 

.vat Tidah 
, goreng aa 

Lump!3 F 

Berkulit kering mudah dikunjah! 

gurih, kering karena Delfia jap 

Gadjah. Setiap saat Njonja dapat menghi- 

dangkan masakan lezat dengan Delfia. 

Karena minjak goreng ini tahan berpekan- , 

pekan, hingga dapat diper- 

gunakan sewaktu-wakui. 

DELEIA — - — 

. 1 1 yet - 2 pe 3 

Djaminan rasax asli. Semua Ea 

Terdapat dalam kaleng dari 1 danz2.k9 

AS LL LL MAL 
mma — 

  

njakit. 3 
Djam bitjara:   TI LA SL AA AL ALT 9—12 pagi 

5—7. sore 
  

  

  

a) Losmam's Vigosen Tablets. 23 Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dan napas. 
terutama memberi tenaga baru. Sangat berguna bagi orang | 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan: berpenjakit 

N. Losman's Emmenagogue Tablets. Rp. 12.50 
Obat pendapatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan 
tidak tentu, darah kotor menocumpet. perut berasa sakit kurang: 
darah, muka putja', kepala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dilarang minum. 

CY. Yosman's Lencorrhoea Tablets, Rp. 12.50 
Berguna sekali buat nerempuan sakit keputihan (Pektay) 

dh) Losmam's Syphilis Tablets. Rv. 12.50 
Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 

e) Losman's Santal Cvystol. Rp. 12,50 
Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitjing). 

N  Losman's Chocolate Laxative Pil. Rp. 3.— 
Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 

2) Losman's Hemorrhoids Pil. Rn. 12,50 
Amat mustadiah bagi ambei atau wasir baru dan lama. 

9” Losmam's Calosion Tablets. Rp. 12.50 
Antjurkan riak, legakan napas, hilangkan segala batuk. 

AN Losman's Neuring Pil. Rv. 12.50 
Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 

D  Losman's Anti Pollution Tablets. Rp. 12,50 
Obat adiaih buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 

&) - Losman's Deafness Pil Rp. 12,50 
Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 

D. Losman's Rheumatic Pil, Rp. 12.50 
Untuk sakit tulang entiok dl! sakit rheumatiek. 

m) Losmam's Antacid Powder. Rp. 4— 
Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem. makanan tidak hantjur. 

at Yosmong Nier & Bisas Tahlef, Rn». 12.50 
Mustadiah sembuh sakit Pinggang, gecindjel lemah, djalanan 
kenijing berasa sakit dlJ 

nh. Losman's Bloodtonic Toeblet, Rn. 12,50 
Mengandung Vitamin A. B. C. Untuk orang sakit baru sem- 
buh. badan lemah muka putiat, makan tidak enak. € 

Terdenat di semua Toko-toko Ohat Tionghoa. , 

  
Akan datang g2 0 OBELOW THE SAHARA. 

ooocococ.o.m& mw... in 0 ai & 
     

  

   

    

   

   

  

   

   

' (DLP | 28) 
INI MALAMI Note 7 MA L 
pak Aa 

Aa IT tah en 

A.N.ALCAFF 
BIL 

SUBONO 8 

5 Dibantu ot 
2 ERA SNN 

M,BUDHRASA 

Tjerita jang memi 
kat! Lutju! dan 4 

menarik hati! ! 

Penuh Njanjian2 

Merdu ! 
Bb 

Meki M2. 1 3 mx j i Sab O. .— j 

RO X Y Tinggal Ini malam & Besok mafam (u. 17 tah.) 
“5.00 - 7.00 - 9.09 B, ANDREW - MARIA KEVALGA — dim. Film Russia 

Th Ha | « 9 jatuhnja 
The Fall of Berli n Si “BERLIN, 

ia-II ji: in Color ! 
       Film peperangan Dun Hebat dan Gempar ! 

  

  
  

    

  
  

Semarang: TEK SENG TONG 

: # ALA AL AL AL LL LE SA TA LA EL 

Batjalah : 

»9uara Merdeka" 
Ta TTL AL TE TA. S2 SL “Wa 2 BL 2 “Wa 2 Da 2 “Wa? “Ra, 

  

    

    

      

    
    
    

  

Kepala Inspeksi S. 

pada tanggal 24 Mei 1954 
Sidomukti Kudus. 

Keluarga : 

Koenarso — Salatiga. 
Soediman — Semarang. 

— 

BERDUK 
Kepada Saudara2 dan handai taulan, 
banjak terima kasih atas perhatian dan bantuan berupa apa- 
pun pada waktu meninggalnja suami kami : 

M. SOEWADI 

    A - TJITA 
kami menghaturkan 

R. Kabupaten Kendal, 

djam 7.30, dan dimakamkan di 

Jang berduka tjita. 
NJ. K. SOEWADI 
NOERSASI SOEWADI 

Kudus 

  

Kota Besar Semarang. 

  

KOTA BESAR SEMARANG. 

PENGUMU! 
Kepada segenap PEMEGANG OBLIGATIES 44 

STADS — GEMEENTE SEMARANG 1937 

dipermaklumkan, bahwa undian akan diselenggarakan besuk - 
pada tgl. 15 JUNI 1954 djam 10 pagi jang akan datang 
bertempat di Balai Kota Bodjong No. 148 dengan disaksikan 
oleh Panitya jang terdiri dari beberapa anggauta D.P.R.D.S. 

Harap jang berkepentingan maklum adanja. — 
A. n. Dewan Pemerintah Daerah 

   aa 

AN HPA |    

Kota Besar Semarang, 

Ketua, 

(Hadisoebeno Sosrowerdojo )   
  

    

INI HARI D. M. B. 

  

Berbareng (13 th) FIRST TIME ON THE SCREEN!    SIR WAL: 

ORION 
4.00 - 6.15 - 8.30 

REX 
10.00 4.306.45 9.00 

G RIS 
5.00 - 7.15 -9.15 

  

  

  

M.G.M. menjadjikan dilajar putih tjerita jang termasjhur oleh Sir Walter 
Scott tentang tjinta...... &..... Muslihat dan perdjoangan jang dahsjat ! 
Ke-indahan............ Ke-agungan dan ke-perkasaar tak dapat dilukiskan ! 

(Pesan tempat : 9.00 — 12.00 

DIAGALAN INI MALAM PREMIERE 7.00-9.00 
- YEN HUA 

Tidak terima per Telefoon). 

(Seg. umur) 

SHIA CHIA Hua Mang Cheng Hung Je Pin gan 

Akan. datang s 

: MARI 'ALDON (Technicolor) 

»DISTANT DRUMS" 

GARY Sa datang : 

paling baru , 

JOHN HODIAK : 
John Derek — Audrey Totter 

»MISSION over KOREA” 

Djaga hari kembalinja M.G.M. FILM FESTIVAL!!! 
ESTHER WILLIAMS — VICTOR MATURE — WALTER PIDGEON 

»MILLION DOLLAR MERMA!D” (Technicolor) 

  

5 pap P ea, TANGAN Te 
HERE COMES TH' MOKAN CKEW | HAULIN” THIS Li . 
TO SIRING THAT WIRE ACROSS | WHILE TH! JUICE IS ONZ 
ox TH! GOKGE! Ate 

BP TIRN OEF TH! JIE, BLINKER! 
      

  

Kawat telegrap Ellen Moran telah diberi aliran elektris oleh Blinker 

Kiticbid Oh ani Para anna at E 2 ' 5 

— Matikan aliran elektris itu, Blinker. Pekerdja2nja Moran datang 

untuk memasang kawat melalui djurang ini. Ng : : 

— Tidak usah Dauber. Kita akan tarik putus lijn ini, sehingga aliran 

elektris lenjap sendiri. 

  

       KEY! WHO'S THAT 
YONPER 2 

  MA | 
— Hee, siapa jg ada disana? 

- 

“ 

    

     
   

  

Of, Ha GET MOVIN' BEFORE 
ia 4 THEY SPOT ME! 

  

sebelum mereka .— Bergeraklah, 
mengetahui saja. 

Roy Rogers 43 

«Type Fertj, »SEMARANG” Idzin No. 1628/1N/Ai/171. 

  

  
  

    BERDUKA TJITA : 
Dengan berdura tjita kami mengabarkan pada sekalijan 

familie dan sobat Handai, atas meninggalnja Istri, Mamah 

dan Anak kami jang tertjinta 

NJ. SIE BIAN OEN 
(Tjan Tien Nio) 

2 ia 29 tahun. 

Bt main telah ditetapkan pada hari Rebo tgl. 26 Mei 

1954 berangkat dari tunfdh sakit Tiong Hoa I Wan ke ku- 

buran Kedungmundu pada djam 8 pagi. 

.. Anak : Sie Liong Hwie. 
| Turut berduka ffita: 

Sie Tjie Khoen dgn. Njonjah 

Jang berduka fjita 
SIE BIAN OEN 
dgn. keluarga. 

    

  DISTRIBUTEUR, GOEI & Co 

  

SUKAR menjelesaikan soal2 Ilmu Ukur Ruang dari matjam2 pe- 
ngarang dan penerbit???? ? 

Djangan susah2, pesan sekarang djuga buku: 

KUNTJI ILMU UKUR RUANG 
Oleh Dahman Bekti, Guru SMA.-B., Negeri, dengan sepatah kata 
dari T. Entum, . Direktur SMA. Negeri di Bandung. 
Satu2-nja buku jang berisi petundjuk2 dan ichtisar2 untuk mem- 

permudah mentjari penjelesaian soal2 Ilmu Ukur Ruang dari se- 

gala matjam buku2. 
Memuat k.I. 70 tjonto2 soal (type sommen) beserta 
nja dan kumpulan soal2 untuk latihan. 
niesalnya KO bls enam, I9 SOLO ME senter en Ea bagi Rp3 Io 
Dapat dibeli ditoko-toko buku, djika tidak terdapat bisa pesan 
langsung pada : Lidi 23 

Penerbit ,,PUSTAKA KAMI” Tilp. 2602 — Bandung. 

Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

VIRANOL BXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe 
ajakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf (BRAIN), 
icmah Badan, Lemah. Sjahwat (IMPOTENTIB SEXUEL ZWAKTH) 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be 

yrdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

tpur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 

kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

@enuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 

djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

10045 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20.—. 
Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

penjelesaian- 

  

   

/ Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki ...........oo Rp. 15.—- 

Pil Viramin buat perermpuan jang dapat penjakit keputihan ...... 9 25, — 

Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki |... mnesaaaaaa  10-— 

Salep tyantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 

dan kekolotan ......co.i oo oo. Rp. 20— & ,, 10.— 

Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ....... ta. Lam 

Obat bikin hilang rambut ......ooo—coooooooota » 105 

Minjak Gatal Rp. 5 Zalf ERZEeM ......oo oo. an 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk ..... Haa 3 Hi 

Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ». 50.— 

Obat kentjang Manis ......oooo.oooooooooooiy saaadaan Ta beken pa” Olaaaa 

Obat sakit Bntjok dan Linu-linu Loco. oo oo "25 — 

Obat kentjing nanah, darah ......ooocoooco.o.ooo. 25.— ” 

bal dikirim sesudah terima wang. tambah ongkos kirim 1096. 

TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 
hhat-abat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHUA di- 

teluruh Indonesia. 
(GEN - AGEN : 

Universal Stores, Pontjol 53, Semarang, Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 

kudian 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Yong, Gang Pinggir 1, Se- 

marang: Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 

Aloon-aloon 15, Kudus, Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House. Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Djil. Sos 
erowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Tong, Petjinan 81, Jogja, Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66, 
Jogias Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat dok An, 
Djl. Raja 114, Magelang: Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 

' Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon: Toko Obat 
Thiar Tek Tong, Djl. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 

Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
(yl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 83 
semarang. 3 : 
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