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pe memai mei. 
Kesehatan Sedi ya 4 /HO). 

kan, bahwa bagi penjakit2 
jang ditimbulkan oleh .ra- 
dio-aktiviteit tidak ada pe- 
ee      

num banjak2 air 
Rakjat   

   
| Usul Muang 

SEORANG ANGGAUTA 

kepala ,,Bersatu untuk Perdamai 
| 

  

| Pembubaran Unie 
Setjara Unilateral 
Pendapat Menteri 

Luns Dan Bantahan PKI 

Mendjawab pertanjaan tertulis 
dari anggota Tweede Kamer, 
Molensar (V.V.D.), Menteri Luar 
Negeri Belanda, Mr. Luns, me- 
ajangkal bahwa sewaktu di Dje- 
newa ja telah menerangkan ke- 
pada koresponden ,,Associated 
Press”, bahwa penghapusan hu- 
bungan Uni setjara unilateral oleh 
Indonesia akan menjebabkan In- 
donesia tidak mempunjai dasar 
hukum untuk memadjukan tun- 

|| tutannja atas Irian Barat. 

Dikatakan oleh Menteri, bahwa   
Buruh ,Tjulik 

- OLEH pimpinan Sarbufi (Sari- 
kat Buruh ae Danuana): Ban 
dung telah diadjukan pengaduan 

f kepada jang berwadjib“berhubung 
terdjadinja nja Pp K a" 5 terha- 2 

dap anggota2 organisasi tersebu 
2 anggota2 serikat buruh lain- 

— nja dikalangan pegawai bioskoop. | 
Persoalan ini timbul me pega- 

. wai bioskoop jang terga mn. 
Persatuan Buruh Layan Dana 
mengadakan pemogokan pada 

. hari Sabtu malam Minggu j.l. 
. Kabarnja beberapa orang anggota 

' Sarbufi jg tidak turut mogok dan 
“sedang melakukan pekerdjaan te- 

lah .ditjulik” oleh komando aksi 

pemogokan. Setelah pihak jg ber- 
“wadjib turut tjampur, orang2 jz ,.d 

  

dalam satu pertjakapan umum 
Jengan koresponden A.P. di Dje- 
,ewa, ia hanja menjatakan bahwa 
selum ditentukan akan bavaima- 
1a sikap pihak Belanda seandainja 
Indonesia bertindak menghapus- 
«an hubungan Uni. Sementara itu 
litambahkannja bahwa penghapu 
san serupa itu bukanlah berarti 
memperkuat tuntutan? Indonesia 
jang tidak adil mengenai kedau- 
atan atas Irian Barat itu. Demi- 
kian ,,Antara” dari Amsterdam. 

Berhubung dengan keterangan 
Menteri Luar Negeri Belanda Mr. 

Luns baru? ini, hahwa pembubaran 
hubungan Unie Indonesia—Belanda 
setjara unilateraal oleh Indonesia 

akan melenjapkan setiap dasar jg 
logis pada Indonesia dalam menua 
tut Irian Barat, maka PKI mende- 
sak kepada pemerintah Indonesia 
supaja segera membubarkan Unic   tjulik” ita kembali bekerdja. 

Sarbufi adalah serikat buruh filim. 
- jg sudah diakui oleh pengusaha se- : 
dang PBU kabarnja tidak akan di- : 
akui karena pengusaha terikat olea | 
kontrak dengan  Sarbufi.. Uniuk j 
memperkuat tuntutannja itu, PBU 

. mengadakan pemogokan, sedang | 
Sarbufi bekerdja terus. Karena aksi 
Tua pernah terdjadi pemogokan di 
tiga bioskop satu hari, sedang seba 
gian besar (lebih 10 buah) bios- 
kop2 lainnja tetap memutar fiim. 

  

Indonesia—Belanda setjara unilate- 
raal: 

Menurut PKI berlangsungnja hu- 
bunga, Unie itu tidak sadja meru- 
gikan-. Indonesia. dilapangan "politik, 4 
ekonomi dap keuangan, melaiikar 
djuga memperkuat kedudukan Be- 
landa sebagai negeri imperialis, dar 

dengan demikian memperkuat kedu 
dukam, blok Barat dalam persiapan2 
perang dunia baru. Demikian -beri- 
ta jg disampaikan kepada Antara 

oleh CC.-PKL. (Antara). 

    ragua Dan 

pernjataannja Kementerian Luar 

gua maupun Hor 

dimata pandangan dunia sehingga 
bih Iama lagi melakukan tindak a 
mala. 3 : : 

Gelombang — Panas 
Dan Hama Belalang 
Serang Mesir: Burung 
Merpati Timbulk.n 

Kebakaran 

GELOMBANG udara panas 
dan hama belalang kini sedang 
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mikianlah menurut : ran2 jang 
diterima di Kairo hari Rebo. Di 

5 Luxor termometer menundjukkan 
3 suhu 48? C ditempat teduh, demi 
: kian pula di Aswan (kedua2-nja 
: Tn, sungai Nil), dan di Kairo 

fo aon ea 
Merpati timbulkan ke- 
pakan Ty MIE, 

  

T
A
N
A
M
 

ha
. 

Didaerah Samanud telah tim- 
bul kebakaran, is memusnahka 
400 ba rumah. Burung 

ati peliharaan, jang 
R kebakaran, terban: 
sajap menjala-njala, hin 

5 batnja. menimbulkan  kebakarai 
5-: pula pada ladang2 gandum dekat 

:. desa Kafr ash-Sheikh. 
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International Al- 
liance Of Womer 
Indonesia Ikut Serta 
KELOMPOK REGIONAL Asi 

Selatan dari ,International Allian: 
ce of Women” (,Persekutuan Kaum 
Wanita Internasional) akan dires- 
mikan pembentukannja, dalam se- 
buah konperensi jg akan  berlang- 

sung selama 3 hari - dipusatnja, ia- 
lah Colombo. Demikianlah diumum 
'kan di ibukota Ceylon hari Rebo. 

Negeri2 jg akan diwakili dalam 
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tan, Birma, Indonesia, Muang Thai. 
Filipina dan Ceylon. Dalam konpe 
rensi tadi akan dibitjarakan berba- 
gai2 masalah sekitar ' pendidikan 

"kaum wanita  Ketimuran. ” Dalam 

Dengan Memp 

lagresif dari Amerika 

konperensi tadi ialah India, Pakis- | 

Per 
  

  

   
Supaja : 

4 

dari delegasi Muang Thai, dalam : 

perang Korea dengan 
an”, 

Dalam resolusi itu daerah. Asia 
Tenggara dipandang sebagai daerah 

(jg tidak aman, jg ,,menimbulkan 
Suatu  bahaja” bagi 

geographinja sangat 

maian di Indochina, 
Sementara itu menurut sumber2 

ig lajak  diperijaja di Washington, 
inisiatif dari pemerintah Bangkok 
itu diambil setelah dikemukakan 
saran2 jg dirumuskan oleh state de 
partment Amerika. 

Konsep resolusi. 
Tentang isi dari rentjana reso- 

lusi tsb., menurut berita2 dari 
Washington, pemerintah Bangkok 
akan minta, supaja dikirim  se- 
buah missi ke Asia Tenggara, 
jakni missi Panitia Observasi Per 
damaian, jang pertama2 akan 
mengadakan penjelidikan disepan 
djang perbatasan Muang Thai- 
Indotjina. Setelah itu, missi tsb. 
kabarnja akan dikirim ke Laos 
dan Kambodja, untuk menentu 
kan ditempat itu, apakah kedja 
dian2 jang sedang berlanrsung 
disana adalah merubakan suatu 
3erakan kemerdekaan nasional 
jang sesungguhnja, ataukah meru 
pakan suatu agressi komunis. 

: Pendukung2 resolusi. 
Sumber2 jg kompeten di Wash- 

ington seterusnja mengatakan, bhw 
putusan Muang Thai untuk mema- 
djukan resolusi tsb akan mendapat 
sokongan moreel “dari Amerika Se 

rikat. Perantjis kabarnja bersedia 
vula memberikan sokongan moree! 
itu, sedangkan menurut berita? 

Membentuk 
Panitya Observasi Perdamaian 

Asia Tenggara : 2 
Ikan agar buruh bulanan/ 

if harian pemerintah djuga 
, mendzat 1 

perdamaian” | 
Muang Thai, mengingat kedudukan | 

berkepentingan || 
dalam mentjiptakan "kembali perda-! 

M. -— 

  

  

| Hapa Tumon! 
: fadiah Lebaran 

| DIIKA Serekai2 Buruh 
| kini sibuk memperdjoang- 

      
   

  

' Sragen. Seluruh pegawai 
dalam ketjamatan itu bah- 
kan telah mengembalikan 
hadiah Lebaran jang telah 
mereka terima. Adapun se- 
babnja jalah: mereka 
tidak mau erima 0 

| jg semata-mata merupaka 
| suatu hadiah, tetapi mereka 

minta supaja uang itu dja- 
ngan dinamakan hadiah, 
tetapi tundjangan Lebaran. 
Diika kata hadiah Lebaran 
itu sudah diganti dengan 
tundjangan Lebaran, maka 
dengan senang hati mereka 
akan menerima uang tsb. 

      
  

Bintang Nigh- 
—  tingale 

Diandjurkan Palang ' 
-Merah Internasional 
“Utk Genevieve De 

! Gallard 

BERITA Reuter dari Hong- 
kong mengatakan, bahwa - Radio 
Vietminh hari Rebo jl. menjiar- 
kan, bahwa djururawat Perantjis 
nona Ge€nevieve de Galard Ter- 
iraube sebelum berangkat dari 
Dien Bien Phu menudju ke Hanoi 
telah menj 1 surat utjapan 
terimakasih kepada Presiden Ho 
Chi Minh. Dalam suratnja tadi: 
Genevieve mengutjapkan terima 
kasih atas kemurahan hati Presi- 
den Ho, jang memungkinkannja 
pulang Kembali kekeluarganja 
dan tanah-airnja. 

.Oleh sebab itu saja berharap 

jitu dapat di-isi ideologie komunis, 

lain djangan 

ANGGAUTA S P.S. 
Pa BIRNee naa 

  

1 Kisman: Saja Tidak 
. Bahas Agama Kristen 

REBO PAGI telah tiba di 
.medjo dari Ambon. Kepada pers 
lang digegerkan itu adalah seba 
'siden Sukarno jang oleh Kasman 
(kan ummat Islam. Dalam pidato 

| takan, bahua Islam adalah bikin 
| logie lain tidak, terutama komu 
. nfa. Apakah ada utjapannia ten 
. tersebut, Kasman katakan ia tida 
“(tidak membahas agama Kristen, 
Antara ideologie dan agama ada 

“Mengenai pidato Presiden Sukar- 
no jg menimbulkan reaksi dalam 
pidatonja Kasman katakan, sebab 
steori wadah” dalam pidato Presi- 
den di Atjeh dan di Ambon sangat 

sertentangan. Di Atjeh Presiden 
masih mengatakan, bahwa wadah 

Islam dsb.nja, sedangkan di Ambon 
Presiden . menggambarkan bahwa 
(wadah itu sudah penuh terisi dgn. 
pantjasila dan seakan-akan tidak 
boleh lagi di-isi dengan ideologie 
lain. Malah Presiden mengatakan 
kalau diadjak membentuk negara 

mau, djangan mau, 
djangan mau. Demikian Kasman. 

Ditanja apakah benar ia menga- 
takan bahwa semua pedjabat2 nege 
ri di Maluku harus orang Islam, 
Kasman. mendjawab, saja tidak ka- 
takan Gubernur Maluku harus ma 
suk Islam, tetapi ummat Islam Ha- 
rus djadi halifah disegala lapangan 
antara lain pimpinan pemerintahan 
baik dipusat maupun didaerah. Di- 

katakannja di Ambon telah disiap- 
an pamflet2 jg mengatakan ben- 

dera Merah-Putih akan diturunkan 
dan diganti dengan bintang bulan, 
serta pembesar2 negeri akan di Is- 
lamkan. 

Kasman bantah dengan keras ke- 
terangan Bung Tomo jg katakan 

ada kerukunan hidup antara golo- 
ngan Islam dan Keristen di Ambon. 
Sama sekali tidak ada, kata Kas-   Jengan segala ketulusan hati, su-   vers dari Djenewa pada hari Selasa 

Laos dan Kambodja akan menjo- 
kong djuga move tsb. -Tentang si- 
kap Inggris, UP- mewartakan, bhv 
Amerika Serikat masih sedang me: 

raba2 bagaimana reaksi dari nega- 
ra? Serikatnja, terutama Inggris 
Hingga kini Inggris - menjatakan. 
bahwa. suatu seruan kepada PBP 
seperti rentjana keamanan kolektif 
harus menunggukan “dulu hatsil da- 
ri Konperensi Djenewa.. Menter: 
luar negeri John Foster Dulles pa- 

Pe 

gukan laporan dari . Bedell Smith 
dari Djenewa tentang sikap Eden 
terhadap move Muang Thai itu. 

Dimadjukan kepada D.K. 
Menurut berita AFP New York.|   

erkuda Nieca- 

Honduras 
". USA Hendak Menjerang Guatemala: Tuduh 

— Radio Moskow—Kata Dulles: Guatemala Da: 
pat Dibuka Sbg Ko'oni Orang2 Kominis 
RADIO MOSKOU hari Rebo menuduh Amerika 

mempersendjatai Nicaragua dan Honduras guna mempersiapkan 
Cansu terhadap Guatemala, demikianlah reaksi Sovjet terhadap 

Serikat 

egeri Amerika Serikat jang meng 
adakan djembatan udara untuk mengangkut sendjata ke Nicara 

as. Kementator Radio Moskou j 
mengatakan bahwa Washington telah djatuh demikian rendahnja 

selandjutnja 

Amerika Serikat tidak dapat le 
n2 jang agresif terhadap Guate 

Maka karena itulah kini Ameri- 
ka Serikat mentjoba2 mentjari ta- 
ngan laih untuk melemparkan dam 
sedangkan tangannja sendiri disem- 
bunjikannja, demikian siaran Radio 

Moskou. Di-ingatkan pula oleh Ra 
dio Moskou bahwa baru? sadja 

Menteri Luarnegeri Amerika Seri- 
kat Dulles telah mengadakan perun 
dingan2 dengan Dutabesar Nicara- 
gua untuk USA, jg menurut berita2, 
memperbintjangkan tentang akan 
dilangsungkannja konperensi selu- 
ruh Amerika mengenai Guatemala. 

Amerika Serikat mentjari2 djalan 
untuk — mengorganisasi intervensi 

: I(jampurtangan) terhadap Guatema- 
la sedemikian rupa sehingga mem- 

berikan kesan sebagai 1 
bersama dan dengan begini terhin- 

dar dari tuduhan tjampurtangan 
'Amerika Serikat lagi dalam uru- 

Kalangan2 

Serikat dgn. 
terang2an tidak mau mengerti bah 
'wa politik kolonial jg didjalankan 
oleh pembesar2 jg tinggi kedudu- 

| mikian Radio Moskou. 

Ikannja itu sudah tergolong dalam 

'barang2 zaman dulu. 
Keadaan Honduras 

Kelana Ea an ai Hp Hae Menteri Luarnegeri Amerika 
telah mengirimkan besawat2 heli- | Serikat Dulles mengatakan bahwa 
kopter ke“Mesir Tengah untuk ' Guatemala — jang menurut Dul- 

menjebarkan ratjun - pembunuh !es dapat dibuka sebagai koloni 

hama. (Antar ta orang2 komunis — dapat meru- 
fakan suatu antjaman terhadap 
'egeri2. tetangga jang tidak ber- 
sendjata. Dn an 

Menurut para penindjau di 
London maka sudah bertahun2 
Guatemala mengadakan tuntutan” 
mengenai tapalbatas dengan dja- 
djahan Inggris. Dinjatakan pula 
bahwa antara Partai jang paling 
ekstrim di Honduras-Inggris dan 
'pemimpin2 Guatemala ada  hu- 
bungan Partai tsb. telah memper- 
oleh kemenangan suara terbanjak 
“dalam pemilihan untuk Parlemen 
Honduras-Inggris dalam bulan 
“April jl. (Antara) 

. 

|. DR. KALIDAS NAG DI 
INDONESIA. 

Dr. Katidas Nag, seorang ahli pen 
didikan dan sedjarah India, (Rebo)      

   

   

konperensi LA.W. di Napoli dalam 
tahun 1952, telah diangkat Njonja 

| Degnivagal (?) sebagai direktur Asia 
Selatan IAW. (Antara). 

pagi telah datang di Diakarta dar' 
Singapura, untuk perkundjungon pen 
dek ke Indonesia dalam rangka per- 
djalnan studinja di Asia Tenggara, 

tindakan2! 

rentjana resolusi Muang Thai tsb. 
kabarnja akan disampaikan kepada 
Dewan Keamanan PBB dan dengan 
sendirinja akan menghadapi oppo- 
sisi dari fihak Sovjet Uni. Dengan 
demikian akan timbul kemungki- 
nan, bahwa resolusi itu akan diper 
bintjangkan oleh Madjelis Umum 

PBB, dan dua-pertiga dari anggau- 
ta2 madjelis itu dapat minta diada- | 
kannja intervensi di Indochina.. Se 
mentara itu, dalam konperensi pers 
pada hari Selasa, menteri luar ne- 
geri Amerika Serikat, John Foster 
Dulles, telah menjatakan, bahwa 
Amerika Serikat tak akan mengada 
kan intervensi sendiria, di Indochi- 
na. : 

Thanat Khoman adalah wakil kel 
tua delegasi tetap Muang Thai di 
PBB, dan ketuanja, pangeran Wan 
Waythayakon, kini sedang memim- 
pin delegasi .Muang Thai “dalam 
konperensi Djenewa. Berita ter- 
achir menjatakan, bahwa dutabesar 
Muang Thai untuk Washington, 
Pote Sarasin, telah meninggalkan 

Djenewa menudju Bangkok, untuk 
mengadakan konsultasi2 lebih lan- 
djut dengan pemerintahnja menge- 
nai masaalah Asia Tenggara. 

(Antara). 

PANITIA LUAR NEGERI PAR 
LEMEN PERANTJIS MENO- 

ia hari Selasa sore masih menung-| ' 

»aja tak lama lagi pulihlah per- | 
damaian di Vietnam, 
segala orang laki2, perempuan 
dan kanak2 dinegeri Tuan djuga 
sama bergembira dan hidup ba- 
hagia dan damai.” Dinjatakannja 
sula terimakasih kepada dinas 
vesehatan Vietnam (Ho) jang se- 
ama. 15 hari dengan - relahati 
mentjurahkan . tenaganja untuk 
memperbaiki nasib serdadu2 Pe- 
rantjis jang luka2. : 

Genevieve tjeriterakan pe- 
ngalaman2nja. 

Berita AFP mengatakan, bahwa 

'Genevieve dalam konperensi pers 
di Hanoi menerangkan, bahwa su- 
ratnja kepada Pres. Ho Chi Minh 
ig menggemparkan Hanoi dan di 
siarkan oleh Radio Vietminh itu 
memang authentik, “tidak dipalsu. 
Dengan tenangnja ia mentjeritera- 
kan pengalaman?nja waktu pertem- 
puran Dien Bien Phu berkobar de- 
ngan hangatnja. “Tgl. 7 Mei pagi, 

hari djatuhnja DBP, kebanjakan da 
ri -opsir2 Perantjis insaf bahwa "per 
lawanan terhadap tentara Vietminh, 
kalau diteruskan, tak ada gunanja. 
-Sehari sebelumnja, opsir2 kesehatan 
Perantjis mengatakan kepada mere 
ka jg luka2 bahwa tentara Viet: 
minh jg menjerang itu terdiri dari 
pasukan2 teratur, jg akan memper- 

lakukan serdadu2 lawannja jg lu 
ka2 dengan correct. 

Opsir2 kesehatan Perantjis, ter- 
masuk djuga Genevieve, -muia2 
akan digiring” bersama2 orang2 ta- 
wanan lain2nja, “tetapi kemudian 
diperintahkan kembali kerumah sa 
kit. Kekeliruan tadi disebabkan ka 
rena opsir2 kesehatan tadi tak pa- 
kai tanda palang merah. 
Dengan tegas Ge€nevisve mene- 

rangkan bahwa serdadu2 Vi:etminh 
memperlakukan dia dan serdadu2 
jg luka2 dengan“ , sangat correct” 
dan setjara perseorangan memperli 

|hatkan simpati terhadap dia. Sege- 
ra sesudah DBP djatuh, komando 
Vietminh memerintahkan supaja '1g 
luka2 itu dikeluarkan dari rumah- 

dan hampir gelap sama sekali.   LAK RATIFIKASI EDC. 
Panitia luar negeri parlemen 

Perantjis hari Rabu telah meno- 
lak ratifikasi perdjandjian perta- 
hanan masjarakat Eropa (EDC).   

| san2 dalam negeri negara2 lain, de. Ratifikasi itu ditolak dengan 28 wa ia 
ilawan 8 suara dan 7 suara blan- 
“ko. , 

|. KOMISARIS AGUNG NEW 
| ZEAT AND DI! INGGRIS 
| MENINGGAL. : 
'. Sir Frederick Doidge, komisa- | 
ris agung New Zealand di Lon- 
don, hari Rabu jl. telah mening- 
gal dunia ditempat kediamannja. 
dalam usia 70 tahun. 

Sesudah  djatuhnia DBP, daiang 
-swanita2 Vietminh”  kepadanja, iz» 

a.l. mengatakan bahwa “ surat:ka- 

bar2 jg tertentu . menamakan . dia 

“bidadari Dien Bien Phu” dan bah 
bermaksud. mengarang sx- 

buah buku mengenai Dien Bien 
Phu. (Antara). 

Bintang Nightingale 
tuk Genevieve. 

Dewan pimpinan Palang Me- 
rah Interndsional dalam sidang- 
nja di Oslo telah mengand:urkan 
pemberian bintang Nightingale 
kepada nona Genevieve de Galard 
Terraube sebagai pengakuan atas 

hingga ' 

| Kasman jg meneruskan perdjalanan 

sakit # dibawah tanah jg betjek. itu ' 

man. Ummat Islam merasa terte- 
kan, takut, waswas, dil. 

Mengenai pemeriksaannja dikata- 
kan  perkaranja sudah ditangan 
djaksa Ambon untuk diterangkan 
kepusat. Setjara sengadja saja terta 
han tetapi 'setjara tidak formil saja 
ditahan. Dalam. hubungan ini di- 
djelaskan ketika ia hendak bertolak 
dilapangan terbang tiba2 dikatakan 
“pesawatnja sudah. penuh, tidak ada | 
tempat. Demikian antara” lain Mr 

nja ke Djakarta tanggal 27 Mei ke- 
maren. : 

Dalam - pada itu, wk. P.M. 
Wongsonegoro menerangkan di 
Djakarta: Mengenai peristiwa 
.Mr. Kasman di Ambon jang seka- 
rang telah berada didalam tangan 
'Kedjaksaan disana, Mr. Wongso 
negoro mengatakan bahwa sudah 
ada instruksi dari Djakarta supa- 
ja pemeriksaan perkaranja itu di 
pertjepat. Mr. Kasman, menurut 
ep ni na, Tan nnggi akan di 
awa lagi 'Dja , tapi akan 

diperiksa di Ambon, Sie karena 
perbuatan jang menjebabkan ia 
ditahan itu terdjadi di Ambon. 

(Antara) 

TERBANG DARI OSLO KE 
TOKYO MELALUI KU- 

TUB UTARA. 

Pesawat terbang pengangkut 
»Leif Viking” kepunjaan kongsi 
penerbangan ,,Scandinavian Air- 
lindes System” (SAS) malam Ka- 
mis aa selamat telah Yak, 
rat dilapangan terbang okyo, 
sesudah terbang sari Oslo, ibuko- 
ta Norwegia, melalui Kutub Uta- 
ra jan Alaska, Anakbuah pesawat 

: tadi nisambut kedatangannja de- 
ngan berbagai resepsi oleh kala- 

.ngan Djepang dan Skandinavia. 

  
  

djasa2-nja telah melakukan  pe- 
kerdjaan seperti Florance Night- 
ingale di Dien Bien Phu. 

Sementara itu dikabarkan dari 
Washington, bahwa. anggota ma- 
djelis rendah Amerika Serikat 
deri Partai : Republik, Ohio, njo- 
nia Frances Bolton, “pada hari 
Selasa telah mengadjukan usul, 

supaja Kongres Amerika Serikat 
mengutjapkan selamat kepada 
djurarawat 'Genevieve sebagai 
satu2-nja wanita jang mengorban- 
kan diri “untuk tetap merawat: 
serdadu2 jang luka2 - meskipun 
djiwanja terantjam. : 

Njonja Bolton djuga menghen- 
dki dalam usulnja itu,  supaja 
Genevieve jang disebutnja »,bida- 
dori Dien Bien. Phu” . diundang 

. untuk mengundjungi Amerika 
Serikat. (Antara) 

  

Perundingan Dgn RRT Mengenai Kewar- 
ganegaraan Mungkin Djuli Arau Agustus 
MENTERI KEHAKIMAN DJO- 

'DY GONDOKUSUMO . menerang- 
kan pada Antara, bahwa sampai se 
karang pemerintah Indonesia belum 
menerima balasan dari pemerintah 
RRT mengenai prinsip2 perundi- 
ngan tentang kewarganegaraan an- 
tara R.L—RRT. Tetapi, kata Mente 
ri, kesanggupan dari RRT untuk 
mengadakan perundingan - sudah 

jada, hanja waktunja belum ditentu 
kan setjara positif. Keterangan di 
atas diberikan sebagai bantahan ter 
hadap berita dari ,,Singapore Stand- 
ard” di Singapura dan dikutip oleh 
United Press” jg menjatakan, bhw 
RRT tidak bersedia membuka pe- 
rundingan dengan Indonesia menge 
nai soal kewarganegaraan dobel. Be 
rita ini oleh Menteri Djody diang- 

gap ,.mengedjutkan” karena ia tidak 
pernah memberikan interpiu kepada   

njatakan Indonesia merasa  tersing- 
gung oleh keputusan RRT menge- 
nai Ik. 2 djuta penduduk “Tionghoa 
di Indonesia jg mempunjai : status 
warganegara Indonesia. 

Selandjutnja Menteri Djody me- 
nerangkan, bahwa beberapa waktu 
berselang RRT telah mengusulkan, 
supaja perundingan “mengenai ke- 
warganegaraan itu diadakan dalam 
bulan Agustus, tapi pemerintah In- 
donesia menghendaki, kalau dapat 

diadakan — dalam bulan Djuni atani 
Djuli. 

Permintaan pemerintah Indone 
sia untuk mempertjepat waktu -pe- 
rundingan itu menurut Menteri Kz 
hakiman telah didjawab oleh Perda 
na Menteri merangkap Menteri 
Luar Negeri RRT, Chou En Lay, 
ig mengatakan, bahwa RRT masih 

sibuk dengan pekerdjaan2 lain jg   Singapore Standard” jg menjebut2, 

bahwa Menteri Djody pernah “ 
Lembaga Kabud. 

3 Kon. Bata 

san Koncad: 

sama pentingnja, jaitu berkenaan 

“dengan. konperensi...Dj ig seka 

Len ndonone 

parah Genggechap 

1 Vetunscbepman” 

    

  

   
    

rang sedang berlangsung. ' 

Djuga Menteri Luar Negeri Su- 
nario membantah berita ,,Singapore 

! Standard” itu dan menjatakan ke- 
heranannja, bagaimana orang da- 

. pat menjiarkan - berita itu, padaha! 
| segala sesuatu untuk — mempersiap- 
'kan perundingan - tentang kewarga- 
negaraan itu telah berdjalan lan- 
tjar. 

| Menteri Sunario djuga menerang- 
kan, bahwa ada kemungkinan pe- 
rundingan — diadakan 
Djuli, hanja tempat perundingan: 
belum. ditetapkan, apakah akan di 
adakan di Djakarta ataukah di Pe- 
king. 5 

Achirnja Menteri Sunario menja- 
takan, bahwa dari korespondensi jg 
telah dilakukan dengan pemerintah 
RRT dapat ditarik kesan, bahwa 
mengenai  azas2 perundingan jg 
akan datang itu tidak terdapat ke- 

Sulawesi. 

dalam se 

"Paling Banjak Di Ambon Saja Telah 
| Membbas Ideologie Keristen— Antara 
| Ideologie Dan Agama Ada Perbedaan 

Makassar Mr. Kasman Singodi 
ia terangkan, bahwa pidatonja 
gai reaksinja terhadap pidato Pre 
dikatakan sangat  menggelisah 
itu Kasman akui ja telah menga 

an dan perintah Allah serta ideo 
nisme, sosialisme, pantjasila dsb. 
tang Kristen dalam pengalimatan 
k ingat. Tetapi jang terang saja 
paling banjak ideologie Kristen, 
perbedaan, kata Kasman. 

Wongsonegoro : 
Operasi Djalan Terus 
Di Sulawesi: Corrie 

Kahar Muzakkar Akan 
Diperlakukan Baik 

BERBITJARA tentang keada- 
an di Sulawesi Selatan" setelah 
matinja pemimpin gerombolan 
bersendjata . Kaha Muzakkar, 
Mr. Wongsonegoro katakan, bah 
wa peristiwa itu menimbulkan 
harapan akan lekas dapat disele- 
saikannja gangguan keamanan di 

Meskipun pemimpin 
gerombolannja telah tiwas dan 
banjak anak buahnja telah me- 
njerahkan diri, operasi tentara 
masih akan terus didjalankan. 

Tentang menjerahnja anvgota2 
gerombolan kepada pihak tentara 
di Sulawesi, Mr. Wongsonegoro 
selandjutnja menerangkan, bah- 
wa pemerintah sudah sedjak lama 
mempunjai renfjana penampu- 
|ngan untuk menerima mereka ke 
dalam masjarakat. 

Pemeriksaan akan dilakukan 
Jan apabila ternjata ada jg mem- 
punjai .kesalahan kriminil, maka 
benjelesaiannja dilakukan dengan 
djalan hukum, sedangkan mereka 
ang mempunjai kesalahan politis 
ikan diusahakan untuk disalurkan 
sedalam masjarakat. Isteri pe- 
mimpin gerombolan Kahar Mu- 
zakkar Corry jang sudah menje- 
rah dan kini sedang diangkut ke 
Diakarta, menurut Mr. Wongso- 
negoro akan didjamin mendapat 
perlakuan jang baik dan setibanja 
di Djakarta akan dimintai kete- 
rangan2 dari padanja. Ken'ataans: 
bahwa wanita ini turut aktip di 
dalam. “perlawanan  bersendjata 
terhadap pemerintah akan  disi:- 
lidiki djuga dengan seksama apa- 
kah ia termasuk dalam categori 
mempunjai kesalahan  kriminil 
atau politis. (Antara) 

ATLLEE & BEVAN AKAN 
KUNDJUNGI RRT. 

Diumumkan di London Rabu 
I., bahwa pemimpin Partai Bu- 
ruh Inggris Clement Attllee dan 
pemimpin sajap kiri Partai Bu- 
ruh Inggris Aneurin Bevan dalam 
bulan2 Agustus dan September 
jad. akan mengundjungi RRT. 

  

  
     

— EDISI POS. 

  

tanah, waktu Dien Bien Phu dengan 
oleh nihak 

Disetudjuinja Usul 

lan Bagi Kekuasaan 

mokrasi Vietnam untuk gentjatan 

oleh karena rentjana baru RDV 
delegasi2 Perantjis dan Inggeris. 

Hampir Te- 
landjang 

Nasib Penduduk Bara- 
ka. Akibat Didudukinja 

Baraka Oleh Kahar 
Sesudah tentara - menduduki 

markas-besar Kahar Muzakar dis: 
Baraka pada permulaan bulan" 
Puasa ini, pihak Djawatan Sos'al 
(1 Pare2 segera mengadakan pe- 

4 wndjauan kedaerah itu, Umum- 
nja keadaan makanan penduduk 
(dak terlalu menguatirkan,  te- 
tapi mereka semua hampir telan-   @jang, Tidak punja paka'an tju- 
kup lagi sedjak 1951 Kahar me- 
nruasa' tempat 'tu. Djawatan So- 
Sal telah menjediakan 5000: po- ! 
toar pakaian antaranja separoh ' 
sud:h d'bagi2kan kepada mere- ' 
ka. (Antara). a 

  

kan persiapannja bagi Pernjataan 

jang diuga harus dimiliki oleh 
djadjah”. 

Keamanan Atjeh 
Tetap  Madju 

DALAM keterangannja kepada 
pers, Gubernur Sumatra Utara 
Mr, S. M. Amin menerangkan, 
bahwa meskipun sepandjang be- 
rita2 dikatakan se-olah2 ada ke- 
giatan gerombolan jang mendiadi 
djadi umpamanja di Atjeh Timur 
ketika ini, ia melihat adanja ke- 
madjuan2 keamanan didaerah 
Atjeh. Dalam hubungan ini ia 
tundjukkan tentang tertangkapnja 
Yk. Sulaiman Daud, salah seorang 
pemimpin gerombolan Daud Beu- 
reueh cs. jang terkemuka, disam 
ping itu menjerah pula salah 
seorang gembong gerombolan jg 
ternama Tk. Abdul Azis. 

la sebutkan pula tentang se- 
suah surat jang diterimanja dari 
“Jua orang pemimpin gerombolan 
jang bersedia menjerah dng. 120 
mak buahnja dan lengkap dng. 
sendjatanja sekali, dengan sjarat 
asal terhadap mereka — djangan 
dilakukan tuntutan. Tetapi ber- 
senaah dengan surat tsb., Guber- 
dur menerangkan bahwa pemerin 
tah  berpendirian  ,,pemerintah 
hanja dapat menerima sesuatu 
penjerahan dengan tiada bersjarat 
sepenuhnja.” 

Gubernur Amin 26 Mei jl. ber 
kundjung ke Atjeh untuk selama 
10 hari. Berkenaan dengan kun- 
Ijungannja 'ini, ia terangkan, 
bahwa ia hendak menjelidiki pula 
serkembangan2 baru.  Misalnja 
untuk menjelidiki dokumen2 ge- 
rombolan jg djatuh pada tangan 
alat2 negara setelahnja Tengku 
Suleiman Daud dapat ditangkap. 
Dapat dikabarkan bahwa Tengku 
Suleiman Daud adalah bekas ko- 
ordinator daerah Atjeh dan ta-   sulitan2, (Antara). 
ngan-kanan dari 
Beureueh, (Antara) 

1 

»Hak? Untuk Menentu- 
kan Nasib Sendiris 

Djuga Bagi Bangsa2 Terdjadja" Dan Satelliet — 
Pernjataan Anti Kolonialisme Dari Konperensi 

Sosialis Asia 
PANITYA KOORDINASI Biro. anti-Kolonial dari Konperensi 

Sosialis Asia, jang bersidang di Kalaw. hari Selasa telah menjelesai- 

kan bahwa pernjataan tadi ,,meliputi azas2 jang termaktub didalam 
Pernjataan mengenai Hak? Manusia dan Piagam PBB, perihal ke- 
tingg'an deradjat Manusia dan hak unfuk menentukan nasib sendiri, 

bangsa2 kolonial dan satelit jang di- 

Tengku Daud 

mengenai Kolonialisme. Diterang- 

Pernjataan tadi menjerang 
,anggapan2 negara2 imper.alis jg 
mengaku mendjalankan ,,mission 
sacree” (,,suruhan sutji”) terha- 
dap basgsa2 jang terdjadjah”. .. 

Dinjatakan bahwa kolonialisme 
itu tak lan menimbulkan kemis- 
kinan dan merendahkan deradjat 
manusia, serta merupakan  an- 
tjaman gagi perdamaian dunia. .. 

Keputusan2 lainnja pani- 
tia koordinasi. 

Panitya “tadi dengan serempak te 
lah memilih Kyaw Nyein, menteri 
perindustrian Birma, sebagai ketua 

Biro anti-Kolonialisme. 
Seterusnja panitya tadi  mengu 

sulkan supaja diseluruh dunia di 
langsungkan ,.Hari Bangsa2 Terdja 
djah”, dengan rapat2 raksasa: teta 

pi ssmentara itu belum dapat dite 

tapkan hari jang baik (djika dipan 
dang dari sudut tjuatja) bagi Afri 
ka dan Asia bersama2. 

Seterusnja panitya tadi untuk se 

mentara telah menerima baik se 

buah. program. untuk ,,Hari Kebeba 
san Sedunia”, jang diandjurkan olsh 

Gerakan2 Kebebasan (dinegeri2 dja- 
djahan). Konperensi Sosialis Asia, 
oleh Liga Komunis Jugoslawia, oleh 
Sosialis Internasional, oleh ,,Sacia 

list Youth Congress of  Peoples 

against Imperialism” (di Inggeris) 
bersimpa dan pihak2 lainnja jang 

ti. 
| S'apa?) akan duduk dim 

Biro-Anti-Kolonial. 
Menurut keterangan jg.. diperoleh 

dari sumber jang patut dipertjaja, 
Biro anti-Kolonialisme tadi akan 

terdiri dari 5 anggota dari Gerakan 
gerakan Pembebasan diberbagai ne 
geri, dan 6 anggota lagi, mungkin 

sekali diambil “dari wakil2 Dewan 
Nas:.onal Nigeria dan Kamerun, 

Uni Afrika Kenya, Partai Buruh 

pan-Malaya dan mungkin Partai So 
sialis Vistnam. 

  
Diantara gambar2 terachir dari Dien Bien Phu sebelum perbentengan tadi 

djatuh ditangan Vietminh, adalah gambar diatas ini jang menundjukkan 
beberapa orang pasukan pajung Vietnam jang luka2 bersama kawan2-nja 
serdadu2 legioen asing, meneduh disebuah tempat perlindungan dibawah 

' menggelisahkan pembesar? 

  tidak henti-hentinja dihudjani bom2 
Vietminh. 

USA Djadi Gelisah 
Baru Dari RVD Utk 

Cease Fire Indo-China Akan Buka Dja- 

Kominis, Pendapat 
Kalangan A.S. Di Djeneva 

KALANGAN AMERITA SERIKAT di Djenewa hari Rebo 
il. memperingatkan, bahwa disetudjuinja usul baru Republik De 

sendjata di Indotjina akan mem 
buka djalan bagi kekuasaan ,,kaum Komunis” di seluruh Indo 
tjina. Pembesar2 Amerika di Djenewa kabarnja sangat gelisah 

itu sangat menarik perhatian 
Perhatian  Perantjis terhadap 

usul itu dapat dimengerti oleh pihak Amerika. 

Memang menteri luar negeri Pe- 
ranijis Georges Bidault tidak bisa 
berbuat lain dari pada kembali ke 
Paris malam Rebo untuk membitja 

rakan perkembangan baru itu dgn. 
perdana menteri Joseph Laniel. Te 
tapi. perhatian. Inggris. terhadap ren 
tjana Vietminh itu adalah sangat 

Ameri- 
a, 
Ditegaskan, bahwa “pihak Ameri- 

ka tetap berpendirian (1) Barat ha- 
rus menolak setiap  gentjatan sen- 
djata jg dapat memberikan kesem- 
patan kepada ,,kaum Komunis” me 
nguasai wilajah Laos day Kambo- 

dia, sekalipun hanja sedjengkal, dan 
(2) Barat harus menentang setiap 
perseiudjuan jg memberikan 

minh pengawasan atas bagian besar 
Vietnam (Bao Dai). 

Rentjana van Dhong. 
Kekuatiran Amerika, bahwa Ing- 

gris - akan ' menjetudjui - rentjana 
Vietminh itu' adalah oleh karena 
Anthony Eden 'hari Selasa telah 
mengusulkan kepada konperensi su 
paja komando kedua belah pihak 
mengirim opsir2nja ke Djenewa un- 
tuk menentukan garis gentjatan sen 
Gjata.. Menurut kabar, Bidauit te- 
lah menjetudjui usul Ede, ini. 

Menurut kalangan jg mengetahui. 
rentjana Vietminh jg. dikemukakan 
oleh acting menteri luar negeri Re- 
publik Demokrasi Vietnam, Pham 
Van Dong, mengandung 4 pasal se 
bagai berikut: 

1. Penentuan zone2 di 3 negara 
Indochina dan penukaran — wilajah 
sesuai dengan prinsip sebagai beri- 
kut: wilajah2 jg ditukar harus mem 
punjai harga sama dalam djumlah 
penduduk, pentingnja untuk Strategi 
dan sumber2 ekonominja. 

2. Dalam penjerahan wilajah2 itu, 
pasukan2 bersendjata harus boleh 
bergerak setjara bebas sehingga me 
reka bisa menudju ke masing2 zo- 
nenja tanpa dihalang2i. 

3. Pengurusan wilajah2 jg di se- 
rahkan (ditukar) itu tetap dalam 
tangan dewasa ini. 

4. Pertemuan komando tinggi ke 
dua belah pihak. untuk membitjara- 
kan pemusatan  pasukan2 dan de- 
tail lainnja dari program gentjatan 
sendjata. (Antara). 

  

Cease Fire 

Dualu 
Baru Perundingan Poli- 

tik, Pendapat Dele- 
gasi RDV 

KETUA DELEGASI Republiek 
Demokrasi Vietnam dalam Kon- 
perensi Djenewa Selasa jl. mene- 
rangkan dalam Sebuah interview 
dengan harian Paris ,,Le Mon- 
de”, bahwa jang terutama harus 
dilakukan di Indo China jalah 
penghentian  tembak-menembak, 
dan baru sesudah itu dilakukan 
penjelesaian politik. 

Ketua delegasi tadi, ' Hoang Van 
Hoa, mngatakan kepada korespon- 
den ,Le Monde” Jean Sshwoebel, 
bahwa delegasinja telah mengad/ju- 
kan sebuah usul jang terdiri dari 
8 pasal, pasal ke-8 ialah usul supaja 
diadakan penghentian  tembak-me- 
nembak. Tetapi hal ini bukannja 
berarti bahwa ketudjuh pasal jang 
tersebut lebih dahulu, ialah menge- 
nai soal2 politik, harus diterima le- 
bih. dulu sebelum - diadakan peng- 
hentian tembak-menembak. (Antarag. 

HAILE SELASGIE TIBA Di 
NEW YORK. 

Kaisar Etiop'a Ha'l& Selassie,   Andjuran2 panitya tadi Rabu ini 
akan diadjukan kepada Biro Kon 
perensi Sesialis Asia.   beserta keluarganja dan menteri2 

serfa seorang dokter, hari. Selasa 
telah tiba dengan kapal ,/United 
States” di New York. 
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ulaan, 3 X 

SEMARANG 

5s 4 (Conversation, Grammar, Correspondence, 

seminggu Rp. 17.50 p. bl. 
Landjutan, 2 X seminggu Rp. 20.— p. bl. 
Permulaan/Landj. 2X smgg Rp 12.50 p bl. 
Sementara ini hanja utk. peladjaran2 pri- 

: Memegang Buku A: Rombongan baru (ke 3) utk. udjian Bond 

        

Toko 

Agem' Diokia: 

| Ager' Surakarta: 

Agen 1 
Dji. Tidar 2, — Petjinan 96, 13. 

Pasar Nusukan 4, Pasar Kli- 

April 1955, 3 X 
mulai 8 Djuni 1954. 

smgg. 10 bl. 4 Rp. 25.— 

     

  

  

aktip ini disinjalir di Kyoto, Djepang. 

Djepang, katanja sama berb 

manusia. 

aja sudah tahu, bahwa keadaan mi 
Sergantung dan dipengaruhi oleh 
ra pegunungan Himalaja dan 

dapat djatuh di Indonesia? 

nja debu2 dan awan r: 

didik ahli2 

.Geiger-Counters” dls.? Dari 
politik jang tak ada habis2nja, 
Keselamatan rakjat tak kalah 

    
ramai diseluruh dunia, terutama dikalangan abli2 ilmu F 

| Tetapi memang sengadja persoalan ini kita ketengahkan dan mintakan 
perhatian, karena pepatah sudah mengatakan: wLebih baik bersedia pa- 

Ijung sebelum hudjan”. Ini bertalian dengan rama : 
hudjan-radio-aktip jang djatuh dimana-mana, sebagai akibat dari per. 
tjobaan2 bom-hydrogeen di Bikini belum lama berselang. 

A5 —.— — Sebagaimana sering 

Berita tentang djatuhnja hudjan-radio-aktik di Sydney 
inilah jang patut kita perhatikan sungguh2. Djustru karena kita umum 

   

akut-takuti masjarakat 
mend -pembitjaraan 

pengetahuan. 

    " 

  

2
 

inja kabar2 tentang 

“dikabarkan, mula2 hudjan radio- 
Kemudian tersiar kabar lagi adanja 

| debu2 radio-aktip jang ketemu di Calcutta dan Mexico City. Malah pada 
hari Minggu jbl. di Sydney pun ketahuan adanja hudjan-radio-aktip ini. 
Hudjan radio-aktip jang menurut hasil 

ihajanja 
'setjara pelahan-lahan dan tak disadari 

penjelidikan seorang propesor 
'gan debu-radio-aktip, dengan ' 
isa masuk dan merusak tubuh 

  

   

    
  

1 hudjan di Indonesia ini sangat 
ksadaan angin jang mengembus anta 

run? pe 
terlerak didekat gurun2 pasir ini, tsrletak dalam route angin 'g. mem 
pengaruhi musim hudjan kita. Apakah dengan kenjataan jai lalu tidak 
ada kemungkinan, bahwa hudjan ra dio-ak:ip jang berbahaja itu djuga 

pesir di Australia. Dan Sydney   

— — — — — Kita bukan ahli meteorologi jang dapat membuat per- 
hitungan2 teliti dalam soal ini. Tapi melihat kenjataan2 mudah bertebar- 

io-aktip kemana2, dari Bikini, Mexico City, 
Calcutta, Kyoto terus Sydney, kiranja ,, 
suatu kemustahilan pula. Dan sedjalan dengan ini, apakah pemerintah 
sudah mengambil persiapan2 seperlunja? Apakah pemerintah sudah men- 

untuk menjelidiki bahaja2 ini? Apakah kita sudah sedia 
pada kita tjuma ribut? sadja perkara 

soal ini kiranja pantas pula diperhatikan. 
pentingnja dari soal2 politik. Dan bersedia 

pajung perlu sebelum hudjan turun: apa lagi hudjan radio-aktief. 

    aarschuwing” kita ini bukan 

  

Kabar Kota 
PENJAKIT MENULAR 

DI SEMARANG. 

  

Sa 

hatan Kota Semarang, maka daftar 
penjakit menular jang tertjatat pada 

di 40 orang penderita, 7 orang anta 
  ranja sembuh dan seorang meninggal: 

Partyphus A dari sisa t1 orang men   

   

2 ta 1, tempat terbatas ! 

KEUNGGULAN ! - : 

« LEBIH SEDAP Na udi 
“ LEBIH HALUS La taon | SENATOR 

  

    

PEDAMARAN 90, 
Telp. 900, Semarang. 

Pefjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan- 
wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94. 

   

& 

Tjojud judan 141, Ngapeman '1 
15, Dji. Slamat Rijadi 394, 
won 146, Kratonan Wetan 
19, Mesen 177, Gading 
Kidul 170, Warungmiri 102 

Magelang:   

  

FP MEREBUT DJUARA 

djadi 17 orang penderita, dimana se 
| orang sembuh dan seorang lainnja me 
ninggal, Paratyphus B dari. sisa 2 

penderita Paratyphus C tetap dide-   'ri-lI orang mendjadi 

antaranja sembuh. 
S. ME, P: ,,RAPP”. 

Dikabarkan, bahwa S.M.-E.P. »Ra- 
pi” sore, 

daftaran peladjar baru untuk kelas 
“1 dan IL. Jang diterima untuk kelas I 
jalah: lulus- udjian 

j landjutan, dan beridjazah SR VI th. 
atau sederadjat. Djuga diadakan ke- 
. Tas chusus bagi pegawai/buruh. Pcn 
i daftaran antara djam 4 — 8 sore 
| tiap hari di Pendidikan ,.Rapi”, dit. 
| Matuku 3T, di P: Sajono 
Djapen KBS, djl. Purwodinatan 23 

#tiap hari kerdja djam 8 — 12 dan 
ypada Tjiptodjuadi d/a Djapen Ketj. 
E Timur di Djomblang djam 8 de : : 

  

RA BADMIN 
TON KAB. KLATEN. 

Selama tgl. 25 s/d 28 Mei 1954     

X-4-42-4-4--44 SAAD 

  

Kp. Kelengan ketjil No. 686 — Semarang 

BERDIRI SEDJAK TAHUN 1940. i $ 
PELADJARAN : 

SYSTEEM : FRANS—AMERIKAANS. 
seorang Abli jang beridjazah dan puluhan tahun Pimpinan 

THEORI — PRAKTIJK DAN 
PRAKTIJK UMUM. 

berpengalaman dalam usaha kleermaker besar dan ketjil. Lebih 
landjut mintalah keterangan. 
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Pn Aa La MA RUN NS 3 Ta Wa Ga 8 8 “8 Ma 0 3 ", 

di maleman Klaten diadakan Bad- 
minton Tournament untuk merebut 
kedjuaraan Kab. Klaten . mengenai RA , : , “ bag. single putera/puteri dan double Sa sen , y “putera dengan disediakan beberapa memanah 2 ' EH . hadiah dan piala. Pertandingan di- Para Ii | i mulai djam 7 malam. - : 

KOMPETISI PELTI | Kesudahan kompetisi PELTI jo 
berlangsung pada tgl. 23 Mei jl. sbb.: OTHC I — RAS 1 3—2: PTG — Kendal 3—2: STIC IV 
PTKBS  5—0: KP. Per — PTP il 
3—2, Atjara tgl. 30 Mei ialah: STC 

“H1 — TCS II: RAS Ir PTIL II: 
Polisi — OTHC Il: PGRI — RAS 
HI. 

MEA Aa In ? Ta LT AL LN TE ALS TK "INA 

PA? MODEL BARU 
158. N2 5-84Rp. 23.90” Model:58 Smpn 27.0 

U2-HRp. 31.00 , 

  

    
     

Menurut tjatatan dari Djwt. Kese: 

tgl. 9-15 Mei 1954 sbb.: Typhus abd. 
dari sisa minggu jl. 34 orang, mendja 

   

    

ALAM SEMESTA. 
. Kembali Sir-pong menggeleng-ge 
lengkan kepala (kepalanja sendiri) 
dan terkedjut setengah dood,- waktu 
achir pekan jl. Sir-pong mendengar- 
| kan atjara ,,Ichtisar Mingguan” beri 
'ta2 pekan ketiga dari RRI Semarang 

Klengernja Sir-pong sih bukan 
soal beirtanjas tapi jang menarik 
hati jalah pidato si penjiar pada pe: 
nutup atjaranja.   orang mendjadi 3 orang, sedangkan 

rita seorang. Diphtherie tetap dideri 
ta seorang, Sisa penjakit lumpuh da 

! 12 orang jang sampai Merauke. 
datang dari Salatiga, tetapi 4 orang UTARA SAMPAI KUTUP SELA 

jang bertempat di gedung 
S.R. VI Djomblang Barat Smg. mu-! 
lai sekarang dapat menerima pen- 

masuk sekolah 

Kantor! 

“ Rupanja ia mau bikin gaja a Ia 
bung Karno atau setidak?nja meniru 

.bung Tomo. Djelas didengar Sir- 
pong : 

| Saudara2 pendengar. Dari Sabang 
DARI KUTUP 

TAN. Saudara2 sebangsa dan seta: 
nah air...... Pa 3 
 Lhooo, mulai kapan toh, bangsa? 
Eskimo itu masuk djadi warganegara 
Indonesia. 

Kalau mau lebih gagah dan luas 1: 
(| gi, besuk kalau pidato lagi sebaiknya 
“malah bisa ditambah ,.Dari planet 
Mars sampai Venus. Dari seluruh 
Alam Semesta, adalah sebangsa dan 
setanah air” 3 
Lhooo kan serem, kita kita tergo- 

long djadi bangsanja Flash Gordor 
dan Super-man. 

Sir-pong. 

  

Usaha? Mengura- 
Jogi Pengangguran 

DALAM TRIWULAN perta- 
ma th. 1954, djumblah ng- 
gur laki2 ada 7561 orang dan 
1228 orang perempuan, tidak ter 
-masik daerah istimewa Jogjakar- 
ta. Dalam bulan April angka? 
tadi jalah 1407 o laki2, dan 
228 perempuan. pada umumnja 
dapat dikatakan, bahwa pendafta 
ran pengangguran kalau diban- 
ding dengan waktu itu dalam th. 
1953 telah naik, tetapi angkb th. 
1953..djika dibandingkan ' dengan 
Sa th. 1952 rara, Pan 
eterangan jang diberikbn 

sdr., Mashur, Kepala Pena 
Penempatan Tenaga Prop. Dja- 
men di Semarang pada wartawan 

Ditegaskan selandjutnja, bah- 
1” An abAZ tersebut diatas itu be- 
um dapat menggambarkan djum- 
biah pe uran seluruhnja di 
Djawa Te » demikianpun na- 
ik dan turunnja angka2 tersebut 
tidak dapat diartikan meliputi 
djumblah an. nan, Badi pa beam de 

tentang perhatian 

  
benarnja. Pad: 
pat dikatakan : perhatian 
rakjat terhadap usaha2 Pemerin- 
tah dalam mengurangi penganggu 
ran, Naa 

| Dalam triwulan pertama th. ini 
djumblah tenaga jan 

budaja/kesenian/keradjinan dari 

4 telah disimpulkan dim perundingan2 

      

    
    

  

, — ditempat- 
kan ada 749 orang laki2, dan 192 

| orang perempuan, dimana 
| terbanjak dapat ditempatkan di 

: Djawa. Angka2 ini tidak terma- 
suk chusus pendaftaran VEDA. 

Objek2 didaerah2 jang sudah 
mendapat bantuan uang adalah 

147 objek dengan djumblah. uang 
| jang dikeluarkan Rp.708.792,—. 
|sedangkan djumblah tenaga jang 

/ | sudah dapat ditempatkan ' pada 
» | Objek2 itu ada 2894 orang. Jang 

terbanjak terdapat didaerah Rem 
| bang jang meliputi 25 objek, Su- 
rakarta 11 objek, Purwokerto 6 
objek, Pekalongan 3 objek. Mage 
lang dan Semarang masing2 1 
obiek. Objek2 tersebut sebagaian 

| besar ditudjukan kepada soal pem 
| bangunan, seperti membuka sa: 
y wah, membikin saluran air, ben- 
| dungan sawah, pembikinan djem- 
batan didesa2 dsb. : 

| Selama triwulan itu ada 53 pe 
ngusaha jang mengadjukan per- 

| Inintaan pindjam kepada Djwt. 
P.T. jang meliputi djumblah uang 
sebesar Rp.1.166.739,25. Soal ini 

| kini diserahkan kepada Kantor 
Pusat. Djumblah tenaga jang meli 
puti usaha tadi 865 orang.” Dari 

djumlah 53 pengusaha itu jang su 
dah disetudjui ada 13. pengusaha 
dengan bantuan uang jang diberi 

Ikan berdjumblah. Rp.128.149,—. 
Lebih djauh ditekankan, bah- 

|wa di-daerah2 jang baru diaman- 
'kan dari gerombolan, ini menda- 
(pat perhatian istimewa. Pula terha 
dap korban2 G. Merapi jang di- 
tempatkan didaerah baru diusaha 
kan demikian rupa, agar mereka 
tidak sampai menganggur. Untuk 
maksud tersebut dalam triwulan I 
dikeluarkan uang sebesar Rp.56. 
1250,— dan angka ini dapat ditam 
bah dengan- melihat kebutuhan 
(|jang ada. 

MAS KARMAIN TELAH ME- 
NINGGAL. : 

Berita terlambat dari Kudus 
mewartakan, tgl. 22/5 di Kudus 
menderita sakit tut Mas Kar- 
main menantu dan bekas kuasa 
aberik rokok tiap bal-3 mdik 

Mas Nitisem'to almarhum. 
Mas Karma'n beramur 65 ta 

hun dan tidak ada anaknja se- 
orang djua, 
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" Moana 

| Sri Budaya | 
Bantu Solo 

Utk Selenggarakan Pe- 
kan Raya Kebudajaan | 

Tiap Tahun | 

BERKENAAN DENGAN usa: 
ha2 ing kini sedang didjalankan | 
di Solo untuk Pn Pnaaan 1 
suatu Pekan | Raya Kebudajaan 
fiap tahun sekali jang akan discr- | 
tai dengan suatu pameran jang 
permanent mengenai segala hasil 

daerah2 seluruh Indonesia, organi 
sasi kebudajaan ,,Sri Budaja” di 
Bali telah menjatakan persetu- 
djuannja, dan sanggu p memberi- 
kan Pena guna mewudjud- | 
kan usaha2 itu. Persetudjuan dan 
kesediaan untuk membantu usa- 
ha2 tersebut telah disampaikan 
oleh Made Tantra, wakil ketua 
Sri Budaya kepada para pemoga | 
(initiatiefnemer) daripada Pekan 
Raya Kebudajaan itu.” : 
Sesudah mengadakan tindjauan jg. 

| mendalam dan beberapa kali perun- 
dingan, maka dalam rapatnja jang 
terachir diantara para pemoga itu te 

|lah dibentuk sebuah Komite Kerdja, 
jang diserahi tugas untuk mengerdja 
kan lebih landjut segala sesuatu jang 

itu, kearah terbentuknja suatu jaja- 
san jang akan mewudjudkan tjita2) 
mengadakan Pekan Raya Kebudaja 
an tersebut. 

Komite Kerdja itu terdiri dari: Dr. 
Suharso, H. Sutadi, dan Subekti, Dr. 
Suharso adalah Supervisor R.C. Solo 
jang banjak bergerak pula dilapangan 
kebudajaan/kesenian, kini anggota 
dari Badan  Musjawarat Kebudajaan 
Nasional dan pernah duduk sebagai 
wakil ketua Himpunan Budaya Sura 
karta H. Sutadi bekas pemimpin re 
daksi ,,Darmo Kondo” dan bekas 
anggota Volksraad, dan Subekti kini 
wartawan freelance dan sebelumnja 
memegang pimpinan redaksi surat ka 
bar ,,Dwiwarna” di Solo. 

K.K.I. membawa kesem- 
patan penerimaan murid 
baru. 

Sementara itu untuk tahun pela- 
djaran 1954/1955 ini. Konservatori 
Karawitan Indonesia membuka lagi 
kesempatan bagi pemuda2 tamatan 
SMP jg mempuniai bakat kesenian 
untuk. melandjutkan “peladjarar..ija 
dilapangan kesenian dengan nanti 
nja mendapat 1djazah jg tertentu 
penghargaannja. Dalam KKI tsb 
siswa2 akan dididik diatas dasar per 
kembangan kebangsaan dan keinda 
han mutlak, dengan usaha memper- 
kembangkan Karawitan, terutama 

kearah: a) Instrumentalis  Karawi- 
tan dan b) Guru Karawitan. Inti pe 

ledjarannja meliputi: a) 'seni-suara 
seluruh Indonesia, mulai dari Kara- 
witan Djawa Tengah, Pasunda, dan 
Bali, dan bunji2an daerah kepulau- 
an Indonesia: b) bunji2an Tiongkok, 
Kambodja, India dan Malaya: c) mu 
sik internasional setjukupnja untuk 
pengetahuan umum dilapangan seni 

|suara. Sjarat2 masuk: aa) idjazah 

  

DA. Perintahkan Meme- 
riksa Perkara Mr. Kasman £ 

| Pemerintah Pa kang 
lesaian Perkara Sidi 

DJAKSA AGUNG Suprapto berkenaan 
Kasman Singod'medjo dari Dewan Pimpinan Masjumi oleh pihak berwadjb di Ambon, atas pertanjaan menerangkan kepada Antara, 
bihwa tindakan penahanan itu oleh p'hak 
beritahukan kepadanja. Berhubung dng itu, 
selandjutnja, p'hak Kedjaksaan Agung telah 
perlunja, a-. telah memerintahkan kepada 
pat di Ambon supaja segera melakukan 
Kasman tersebut, atas nama Djaksa Agung di Djakarta. 

Diterangkan, bahwa pihak tenta 
ra jang pertama-tama melakukan 
nenahanan “atas diri Mr. Kasman 
Singodimedio, segera. sesudah pena 
hgnan: itu terdiadi, telah menjerah 
kan peristiwa itu kepada pihak Ke 
Ijaksaan Setempat di Ambon. 

Telah ber'tahukan Perda- 
.na Menteri. 

Peristiwa penahanan atas diri Wa- 
kil Ketua II Masiumi itu, menurut 
keterangan selandjutnja, oleh pihak 
Kedjaksaan kini telah diberitahukan 

SOLO 

GURU MENUNTUT. 
Guru2 ,,Tenaga Tidak Tetap” da 

lam daerah Kabupaten Sukohardjo, 
baru2 ini telah membentuk ,,Panitia 
2mbela/Penjelesaiag Nasib Guru 
'T.T.? jang diserahi tugas untuk 

memperdjuangkan kepada pihak jg. 
berwadjib agar mereka itu didjadi- 
kan Guru Tetap. 
Susunan Panitya tsb adalah sbb: 
Sekretaris Umum. I. II, HI: Sujadi 

H. Purasubrata, Sukija dan Sumarsa 
na: Penulis I dan HI: Adnan Imampri 
badi dan Sutarma: Keuangan: Rus- 
tamtikah dan Mardani. 

SALATISA 
« UDJIAN SEKOLAH LAN- 

DJUTAN. 
Banjaknja murid S.R. dalam wi- 

ajah kabupaten Semarang jang me- 
liputi kawedanan Salatiga (termasuk 

| kota-pradja Salatiga), Tengaran, Am 
barawa dan Ungaran jang baru? in: 
turut ambil bagian dalam  udjian 
masuk sekolah landjutan ada 4463 
orang, tidak datang 162, datang 
4501, Julus 1724 orang atau 3890. 
Tahun jang lampau banjaknja jang 
turut ambil bagian 3606 murid, jg. 
lulus 769 “atau 2276. 

Hasil jang paling baik tahun ini 
Gitjapai oleh S.R. Kristen Tionghoa: 
japi 22 murid semua lulus. Kenu- 
dian .disusul oleh S.R. Franciscus 
Xaverius Salatiga, dimana 24 murid 
dari 26 jang lulus. 

Untuk para tjalon jang tidak !u'us. 
S.M.P.-P.G.R.I. Salatiga akan meng- 
adakan udjian pada tgl. 8 dan 9 Djuni 
jang akan datang. Pendaftaran pada 
sdr. Imam Soepardi, Djalan Mes- 

  

2 

  

  SMP atau sederadjat dapat masuk 
kelas persiapan, lamanja peladjaran ' 
hingga tamat 4tahun. Penghargaan 
'idjazah sesuai dengan masa pendidi | 
kannja, jaitu penghargaan “ idjazah 

SMP plus 4 tahun. Tahun peladjaran 
1954/'55 dimulai tgl. 2 Agustus '54, 
sedangkan pendaftaran sbg. tjalon sis 
wa dapat dimulai sekarang dan ditu 
tup-pada tgl. 2 Agustus jang akan da 
tang. 

Perdamis Akan 
Djadi Distributir 
Untuk Memperkuat Pe- 

ngusaha Indonesia 

SEDJALAN dengan rentjana Ke- 
menterian Perekonomian untuk meng 
adakan tindakan2 konkrit agar ba- 
rang2 kebutuhan rakjat bikinan pa- 
berik2 asing selandjutnja didistribusi 
oleh agen atau distributir Indonesia, 
menurut keterangan di Semarang ig. 
akan bertindak sebagai agen2 jaitu 
»Perdamis”, jalah Persatuan Peda- 
gang Menengah Indonesia Semarang. 
Dan untuk menjalurkan barang2 bi 
kinan paberik asing itu selandjutnja 
jang akan menjelenggarakan Gabu- 
ngan Warung2 Indonesia. Gabungan 
warung2 itu akan segera dibentuk, 
dan jang dibolehkan mendjadi ang- 
gauta kabarnja warung Indonesia je. 
mempunjai sjarat2 tertentu. Sebagui- 
mana diketahui, . di Semarang ter- 
tjatat ada 14 pedagang menengah 
nasional jang kesemuanja mendjadi 
angaguta Perdamis. 

Lebih landjut diperoleh keterangan, 
bahwa djumlah produksi barang2 bi 

didistribusikan kepada Agen Indone 
sa sebanjak 6076. Sebagaimana per- 
nah dikabarkan menurut rentjana Ke 
menterian Perekonomian, — rentjana 
tsb akan dapat membawa perobahan 
jang besar sekali dalam sistim distri 
busi barang dan untuk memperkuat 
kedudukan kaum pengusaha Indone. 
sia. Tindakan tegas itu sekalipun ki 
ni belum berupa peraturan Pemerin 
lah atau Undang2 tetapi kabarnja 
akan disertai sanctie2 jang sukar 
untuk dianggap sepi oleh prusahaan2 
asing. EN : 

SEMARANG SINGKAT. 
Dua orang anak mendapat lu- 

ka-iuka pada tangannja,. diantaranja 
Gjarinja, putus dan luka pada mata, 
ketika mereka sedang bermain mer. 
tjon2an. Mertjonan 'itu dibuat dari 
obat korek api jang dimasukkan da- 

  
kinan paberik asing itu, Jan harus ! 

  lam pipa besi. Karena kebanjakan 
memasukkan obat, waktu dinjalakan 
pipanja meledak. Peristiwa itu ter- 
djadi pada Sabtu siang jl. di Djangli 
Smg. dan kedua korban diangkut ke 
RSUP. 2 
— Selasa siang jbl. seorang 

Gedong-gula Smg. telah 
dengan sebuah bendo 
keponakannja sendiri bernama no- 

rah nonah itu kemudian diangkut ke 
RSUP, dan peristiwa tadi terdjadi 
dalam sebuah kamar dirumahnja 
korban, dikampung Seteran Miroto 
Smg. Menurut keterangan jang kita 
peroleh, L.T.Y. kabarnja ingin heu- 
dak. memperisterikan kakaknja  no- 

dak setudju sebab masih terikat 4a- 
milinja sendiri, Kemudian pada hari 
tsb. LTY datang dirumah OKN, dun 
kebetulan waktu itu ibu dan kakak- 
nja OKN sedang pergi. Entah apa 
sebabnja, kemudian terdjadi peristi- 
wa sebagaimana tersebut diatas. Fi 
hak jang berwadjib. sedang melaku- 
kau pengusutan, 

  nah O.K.N. Dengan berlumuran da-! 

| 
nah O.K.N., tetapi kakaknja itu ti-' 

. wasit, 

djid 1 Salatiga. 

MAGELANG 
SUPAJA DJASMIN DIHUKUM 

BERA 
Sebuah delegasi terdiri 10 orang 

penduduk desa Gedongan Kalibening 
Dukuh Muntilan, telah memadjukar 
permintaa, kepada polisi, tentar: 
dan pamon pradja setempat, supaja 
Djasmin .,wakil komandan” gerom- 
bolan MMC (Merbabu Merapi Com- 
pleks) jang telah ditangkap pada per 
tengahan bulan April jang lalu, dja- 
ngan dibebaskan, tetapi diberi huku 

man jang berat. Permintaan tersebut 
dengan alasan, bilamana Djasmin di 
bebaskan keamanan didaerah ketja 
matan Duku, akan terganggu lagi. 

Seperti pernah dikabarkan Djasmin 
asalnja dari desa Kalibening Dukun. 
dikuatirkan ia akan membekas rasa 
dendam kepada penduduk. Dalam 
peperiksaan jang berwadjib, bahwa 
Djasmin telah mengaku melakukan 

perampokan dan pembunuhap ma- 
Sing2 8 dan 2 kali. Ditegaskan djuga. 
bahwa sedjak tertangkapnja Djasmin 
keamanan didaerah Muntilan lebih 
baik dari pada jang sudah. 

WONOSOBO 
MENTJARI BAHAN UNTUK 
MEMBERANTAS SISTIM 

IDJON. 
Ir. Sakirman dan Sarino, ang- 

gauta Seksi Perekonomian Parle- 
men baru2 ini datang menindjau 
perusahaan2 tembakau di Wono- 
sobo untuk mentjari bahan? guna 
memberantas sistim idjon. 

Perlu diketahui, bahwa daerah 
Kedu Utara dalam tahun jang la- 
lu mempunjai tanaman tembakau 
seluas 12.470 ha jang telah meng 
hasilkan 48.000 kwintal temba- 
kau. Pendjualan mestinja dilaku- 
kan 6 bulan kemudian dan bisa 
laku sampai Rp. 5.000.000.—, 
Tetapi karena petani2 itu tidak 
ada modal! dan hidup dalam tjeng 
keraman sistim idjon, maka .ter- 
paksa mereka mendjual hasiinja 
segera sesudah panen dengan har 
ga Rp. 4.800.000.—. 

  

. 

  

  

— Dalam Rumah Pendjara Mla- 
ten sedjak bulan Maret j.l. telah di 
selenggarakan latihan guru PBH, jg. 
diikuti oleh orang2 terpendjara. Me- 
reka jang mengikuti itu jang mem- 
punjai sarat pendidikan S.R., dan 

'jang tidak lama lagi akan habis wak 
tu hukumannja. Pada angkatan per- 
tama telah diberikan surat tanda ta- 

. mat dari latihan kepada 9 orang pe- 
serta. Angkatan kedua akan diada- 
kan pada nanti bulan Djuni jang 

1 : ber-'akan di ikuti oleh kira2 50 orang. nama L.T.Y. tinggal di Sebandaran Guru2nja terdiri dari fihak Insp. 
memukul Pend. Masajrakat KBS, Djapen KBS 

atas kepala dan fihak Pendjara sendiri. 

INSIDEN DILAPANGAN 
BASKETBALL. 

Ketika hari Selasa malam kema- 
ren dilapangan Lung Hua diadakan 
pertandingan basketball kompetisi 
Lan Chiu Tsung Hui antara Kuo 
Yu Hui dan C,ELS., ternjata waktu 
angka menundjukkan 25—4 untuk 
K.Y.H, terpaksa pertandiagan di: 
hentikan disebabkan — suatu insiden 
antara fihak K.Y.H. dan seorang 

Insiden ini agaknja sedikit 
mendjalar, ketika ada seorang pe- 
nonton jang mentjoba  memisah, 
Orang ini dapat pukulan2,  ningga 
perlu, dikirim ke T,H.LW. Bagai- 
mana duduknja perkara tadi belum 

# didapat keterangan djelas. 

upaja. ' Penje- 
Dipertjepat 
dengan ditahannja Mr. 

tentara di Ambon telah d!- 
menurut Djziksa Agung 
mengambil ftndakan2 se- 
p'hak Kedjaksaan Setem- 

pemeriksaan atas diri Mr. | 

kepada Perdana Menteri, Parlemen 
serta instansi2 pemerintah jang ber- 
hubungan dengan soal ini, | seperti 
Kem. Pertahanan, Kehakiman, Da- 
lam. Negeri, dan sebagainja. 
Sebagaimana telah dikabarkan, pe- 

nahanan atas diri Mr. Kasman di- 
lakukan sewaktu ia bermaksud me- 
ninggalkan Ambon menudju Djakar- 
ta berhubung dengan pidato? jang 
diutjapkannja di Ambon, jang oleh 
pihak berwadjib dianggap dapat 
menggelisahkan rakjat serta menjing- ! 
gung penganut faham2 jang diluar 
Islam. 

  
Delegasi FPT tuntut su- 
p?ja Sidik Kertapat' be- 
has sebelum lebaran. 

Sementara itu pada tgl. 23 Mei 
1954 telah sampai di Djakarta dari 
Medan sebuah delegasi Sakti Suma- 
tera Timur jang terdiri dari Amir-   rudin Tito dan Ngapin, untuk men- 
desak pemerintah pusat dan instansi2 
Jang berkepentingan, agar Sidik Ker 
tapati ketua umum Sakti dan ang- 
gota Sekretariat pusat Front Persa- 
tuan Tani, selekasnja dibebaskan 
dari penahanan sebelum lebaran ini. 
Delegasi tsb. ' mendapat dukungan 
pula dari anggota2 FPT di Sumate- 
ra Timur, jaitu BTI, Perti dan Ga- 
perta. 

Senen siang delegasi tsb. telah ber 
hasil menemui Djaksa Agung jang 
diwakili oleh Abdul Mutalib Moro 
dan Wakil Perdana Menteri Mr. 
Wongsonegoro.. Baik kepada Djaksa 
Agung. Muda maupun kepada Wk. 
Perdana Menteri, delegasi tsb. men- 
desak, agar Sidik Kertapati selekas- 
nja dibebaskan. 
Dalam djawabannja kepada dele- 

gasi, Abdul Mutalib Moro mene- 
rangkan,. bahwa tuntuatn delegasi 
tsb. sangat diperhatikan dan seka- 
rang ini penjelesaiannja sedang  di- 
usahakan se-tjepat2nja. : ' 

Selandjutnja dalam pertemuan de- 
ngan Wakil Perdana Menteri, oleh 

' Menteri dinjatakan, bahwa oleh pe- 
merintah pusat telah diusahakan, 
agar penjelesaian masalah Sidik Ker- 
tapati dipertjepat. 

Hari Selasa delegasi menemui ke- 
tua Parlemen, Menteri Pertahanan 
dan ketua Fraksi Progressif dalam 
Parlemen. Demikian berita jang di- 
sampaikan kepada Antara. Yg | 

SS TA IA NA AL LA ALA | 

ERuanc AN 

Semarang, 25 Mei: «9 
24 kerat: djual ...... Rp. 41.— 

Be 2. Rp. 40.30 
22 karat: djual ...... Rp. 37.50 

beli ...... Rp. 36.— 

Djakarta, 25 Mei: 
24 karat tiap gr. Rp. 41.25 beli 
22 karat tiap gr. Rp. 40.75 beli 

Surabaja, 25 Mei: 
22 krt tiap gr. Rp. 38.50 nom. 

Singapore, 25 Mei: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 149.— beli 
Str. $ 155.— djual. 

Hongkong, 25 Mei: 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 254.875, 
London, Z5 Mei: 

Harga emas dipasar internasio- 
nal jang difjatat di London dim 
hitungan dollar Amerika sbb.: 
Beirut tiap onnce ...... 35.22 
Macao tiap ounce ...... 37.67 
Hongkong tiap ounce ... 38.25 

HARGA GULA PASIR. 
Djakarta, 25 Mei: 
Gula Nivas HSH Rp 252.50 djual 

Rp. 240.— djual. 

  
ROGER BANNISTER, atlit Ingge- 

ris, adalah orang jang pertama kali 
jang dapat lari djarak 1 mil dengan 
tempo kurang dari 4 menit, Tempo 

nja adalah 3 menit, 59,4 sekon. De- 
ngan demikian ia telah petjahkan re- 
kord dunia dalam djarak tadi, jang 

dipegang oleh atlit Sweden Gunder 
Hagg. Tempo Gunder adalah 4 me 
nit 014 sekon. 

Y. SHIRAI BERHASIL PERTA- 
HANKAN KELAS TERBANG. 

  

Petindju Djepang dan djuara dunia 

kelas terbang, Yoshio Shirai telah ber 
hasil semalam dalam pertandingan jg 
diadakan di Korukuen stadion, Tokio 
mempertahankan kedjuaraannja, me 
ngalahkan penantang Leo Espinosa 
dari Pilipina dengan angka, demikian 
U-P3 

Lebih djauh A.F.P. mengabarkan, 
bahwa kemenangan angka dari Shi- 
rai itu adalah sangat tipis, bahkan sa 

tu diantara 3 orang djuri memberi- 
kan angka kemenangap bagi Espino 
sa. 

Menurut A.F.P. dalam pertanding 
an itu, Shirai banjak bertahan se- 
dang Espinosa lebih aggressive dan 
dibabak2 ke-1 serta ke-8 djauh lebih 
unggul. Karena itu pendapat umum, 
paling sedikitnja 
seharusnja membawa 
match-nul-seri. s 

KEN ROSEWALL TER- 
GELINTJIR. 

kesudahan 

Pertandingan2 tennis di stadion Ro 
land Garos jang hari Senin ditunda 
karena hudjan, hari Selasa dilangsung 
kan lagi dgn. disaksikan oleh 4000 

penonton. Dalam pertandingan hari 
itu pemain Swedia Davidson telah 
menggulingkan Ken Rossewall dgn. 

6: — 37 316, 6— 3, 6 — 3. Dam 
vidson: dapat menangkan set per- 
tana dengan “base line placingnja” 

jang bagus sekali. Ken Rosewall da- 

pat mengedjar kekalahann'a itu de- 
ngan kemenangannja dalam set ks 
2, tapi untuk set ke 3 dan 4 ia ha- 
rus mengakui keunggulan lawannja. 
dalam pertandingan itu Davidson 
memperlihatkan variasi” permai- 
nan jang baik sekali, sehingga Ken 
Rosewall tidak dapat: berbuat ba- 
njak dari termbakan2 jang dikem- 

pertandingan tsb. & 

Semua dari dock Tjirebon, 
Semarang, 25 Mei: ba'ikan oleh Davidson. 
SHS tiap kwintal ...... Rp.295.— 
HS tiap kwintal ...... Rp. 275.— Seperti djuga temannja - setanah 

1 air, Lewis Hoad dalam tournament 
HARGA KOpPi tennis internasional di Paris ini 

Semarang, 25 Mei: Wen Rosewall bermain - dibawah 
WIB/I tiap kwintal Rp. 1.300.— Imutun'a... Sebagaimana diketahui 
GB/I tiap kwintal Rp. 1.250.— |Ken Rosewall adalah pemain ke 2 
Bali tiap kwintal Rp. 1.140.— | Davis Cup “dari Australia sesudah 
Surabaja, 25 Mei: Lewis Hoad, Dengan kekalahan 
Kopi Bali, 10—1276 Rp. 1035 lini maka 2 pemain utama dari 
nominal. Australia telah disisihkan dalam 

pertandingan single putera selandjut 
2 ML LL LL nja,   
      

Indonesia Djangan Ikut 
“Pakt? Bersifat Militer 
Arudji Setudju Pakt Non Agresi Dgn 
RRT-Birma-India Asal Tak Bersifat 

Militer 

WAKIL KETUA II Parlemen, Arudji Kartawinata, 
pat, bahwa Indonesia tdak boleh turut serta dalam tesyatu persetu- 
djuan atau persekutuan jang bersifat militer. Jang mengenai idee 
embentukan pakt non-agressi diantzra Indonesia, Inda, Burma dan 
epublik Rakiat Tiongkok pada prinsipnja ia dapat menjetudjuinja, 

apabila pakt non-agressi itu tidak bersifat militer dan hanja d'mak- 
sudkan untuk memperkuat keamanan dan perdama'an dibigian bumi 
ini. Pendapatn'a ini dinjatakan oleh Arudji Kartawinata atas perta- 
njsan Antara mengena' kemungk'naa pembentukan suatu pakt non- 
agressi diantara negara2 Asia tersebut diatas, 

'berpenda-   
terlepas daripada berhasil atau ti- 
daknja perundingan jang masih ber- 
dialan sekarang ini di Djeneva. 

Menurut Arudji, fikiran atau tjita2 
jang kini sedang berkembang kearah 
pembentukan sesuatu  persetudjuan 
atau perdjandjian tidak saling  me- 
njerang jang tersimpul dalam pakt 
non-agressi diantara negara2 Asia 
Tenggara, terutama Indonesia, India, 
Burma dan R.R.T., memang sangat 
menarik perhatiannja. Terlebih-lebih 
hal itu ia anggap soal jang harus di- 

pikirkan dengan sungguh2 dalam 

Suasana perang dingin jang sangat 
terasa  tekanannja oleh  negara- 
negara tertentu dalam  lingkugan 
Asia Tenggara dan: Pacifik ini: Hal 
itu lebih terasa lagi,” bila diingat, 

kahwa maksud dan kehendak Ame- 

rika Serikat untuk mengadakan in- 

Memang dlm. menghadapi pakt2 
pertahanan sematjam SEATO (Per 
sekutuan Pertahanan Asia Tengga 
ra, PATO (Persekutuan Pertaha 
naa Pacifik) atau Pakt Pacifik dan 
la'n2 sebagainia jang berdasarkan 
kensepsi Amerika Serikat dan se 
tjara langsung ataupun tidak lang 
sung ditekankan kepada  negara2 
diseluruh Asia, maka lambat-laan 
tidak boleh tidak Indonesia terpak 
sa djuga untuk bersikap positif ses 
Sudi dengan prinsip politik. bebas 
Intonesia jang aktif memidiu perala 

    tervensi di Indo China makin njata, maian dunia, Demikian Arudji Kar 

data Mia san adhi hei aa bat lea  
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| tapi satu hal agaknja sudah tera 

  

  

x 

    
   

  

   

      

   Nehru sudah tidak lagi. A 

kehilangan 1 
berarti sua 

perti kaum | 
meramalkan 

itu bukanlah 
ana 

    

pat kemerdekaann 
bukti bah ga 

    

    

    

keluar. Sa f 
Lain2 pemimpin pastilah akan me 

ngambil tempatnja, dan akan meme 
gang kendali pimpinan. india akan 
berdjalan terus“... ' 

  

    

  

(00 8 Tiada toranja. 
Sudah barang tentu pribadi dan ke 

dudukan Nehru tidak ada taranja. 

Sudah barang tentu pemimpin2 janc 

2 

kelak akan menggantinja sukar akan | 
mendjamah tingginja taraf jang telah 
ditapainja “Ie 
“Nehru sesungguhnja - adalah se- 

orang genius, orang jang luar biasa, 
ibarat raksasa diantara bangsanja. 

Sesudah meninggalnja pemimpin 
rohani India Mahatma Gandhi, ma- 
ka tinggallah. Nehru sebagai -peng- 
gantinja. Tapi Nebru bukan sadja pe 
mimpin rohani. jang diakui satu2nja 
dewasa ini, melainkan djuga pemim- 
pin executif jang tertinggi. . — 

Didataran pemerintahan, dan di- 
dattaran kepartaian, Nehru adalah 
orang jg. paling diatas. Dia mendja- 
di Perdana Menteri merangkap Men 

  

      

. angkuhan sendiri, 

India Dari Dekat (XP) Pap 

ja Be 

— Oleh: Rosihan Anwar — 

gerangan mendjadi sahib 

orang kuat dan pengendali mesin ke 
partaian Congress, Nehru mnjambut 
tantangan dari Tandon, jang banjak 

reaksio: 
- pengaruh dikalangan kaum 
ner Hindu dalam. partai Congress 
dan akibatnja Nehrulah achirnja jg. 
mendjadi presiden dari C Oongress. 

—. Kekuasaan jang begitu banjak ter 
himpun dalam satu genggaman ta- 
ngan, sesungguhnja » mengerikan”. 
Ditangan si Tjebol jang 
bulan, “atau ditangan kaum megalo- 

ia mania (orang jang mabuk kekuasa- 
an), orang2 jang kelalap dalam -ke- 

ditangan orang2 
jang punja ketjenderungan diktator, 
maka: kekuasaan jang sedemikian b. 
sa"mendatangkan bahaja bagi rakjat: 
:-.Ditangan Nehru bahaja jang demi 
kian rupa2nja tidak ada. Biarpun ter! 
cadang dia mempunjai suatu tempe 

1 ramenz jang diktatorial sifatnja, da- : . 

lam prinsi 
. liberal. 

Kerdja keras. 
. Nehru terkenal sebagai orang 
jang bekerdja keras. 
tjeritakan orang kepada kami, 
bahwa konon dia bekerdja sam- 
pai 16 djam dalam satu hari. Se 
nantiasa dia sibuk. Hari Minggu 
pan dia tidak bisa tinggal diam. 
corang diplomat Asia mentjeri- 

takan, bahwa dia pernah diun- 
dang datang ketempat Nehru pa- 
da hari Minggu untuk membitja- 
rakan hal2 jang penting. Senan- 
t2sa pula dia bergerak. Kalau ti- 
dak ada urusan2 parlemen jang 
penting diibu kota, maka Nehru 
Yevergian kedaerah dengan pesa- 
wat terbang atau kereta apj. Pe- 
nindjauan ini amat perlu, djika 

  

3 Bila Pijpleiding? Ba- 
ru Telah Selesai: 

Produksi Minjak Sumatera Utarat Da- 
pat Dipertinggi Sampai 1500 Ton Tiap 
24 Djam—Ahli2 Teknik Kita Sudah 

. Tjukup Utk Mengerdjakan Tam- 
bang Minjak 

- 
KA 

—. KOORDINATOBR TAMBANG minjak Sumatera Utara Mr. Nir 
wonojudo pada hari Sabtu jl. telah menschors pemimpin tam 
bang minjak kabupaten Langkat di Pangkalan Brandan, Djohan 
dan 8 orang lainnja. Alasan jg dikemukakan 

  

oleh Mr. Ninwono 

bersama 8 orang lainnja ialah: 
karena Djohan cs menurut Nirwonojudo tidak dapat bekerdja-sama 

  

Selandjutnja Mr. Nirwonojudo me- 
  

bang minjak Sumatera Utara, disamping meno 
pimpinan tambang minjak Sumatera Utara 

jang ada di Rantau itu bisa dima- 
nerangkan, bahw

a sal ar lojudo N Saga 

lain sebabnja Djohan dibebaskan da- 
ri tugasnja ialah karena sikapnja 
Png an gan sikap pemerin-| 
tah. Dalam hubungan : 
pula, bahwa Djohan cs. 
sebagai jang. 

      

   

  

     

                    

      
    

  

    

   

  

   

            

   

  

Berkenaan dengar 
dang dilakukan 
tambang " min mater 
Mr. Nirwonojudo mendjelasi 
wa kini usaha2 sedang dilantjar 
untuk men 

Atich dengan Pang Pangkalan Brandan 
  

Semarang, 
Djam 06.10 

        

   

  

   
   

  

    
   
   

Indonesia j 

Wajang Orang: 2 
jang Orang. 
tup. 5 

  

      

   

  

     

   
   

  

   

      

      
    

  

      

    

   

  

   

  

    

  

13.15 Irama ge 
da Maluku: 14 
17.05 Dunia kanal 
Djawa Tengah: 1: : 
18.05 Njanjian bersan 
ang pengetahu: 8.30 
datang, 19.15 Kontak d 
dengar: 19.15 Irama 
Camera. Televisi 
21.20 Klenengan 
Klenengan 
24.00 Tutup. : 

Jogjakarta, 29 Mei 195. 
Djam 06.10 Langgam populer, 

06.35 Suara Bill Johnsson: 06.45 
Pagi meriah: 07.15 Pelbagai Yipta- 
an, 07.30 Hidangan Rejog Aseli: 
07.45 Orkes Primo Scala: 1208” Or. 
kes Ball-room: 12.45 —a 1310 — 
15.40 Genderan dan Tjlempungan: 

17.40: Barat 
Progresip: 

17.00 Taman Pemudi: 
populer: 18.05 Orkes 
15.30 Rajuan Hawaii: 19.15 Bingki: 
san malam Minggu: 19:40 Saju me- 
raju, 20.15 Orkes Percy Faiuh: 
20.30 Seni Suara Djawaj 24.15 Sani 

  

  

  

      

|. Mr. Nirwonojudo 

tertentu buruh2 
si fakan bisa ditampung kembali selu- 
#rubnja. Hasil tambang minjak jang 

kini ditaksir 3500 ton sebulan sege-j 

  

e- Dikatakan bahwa usaha pemulihan 
tambang2 minjak mba sudah dilakukan 
sedjak bulan ini jaitu dengan menge- 

'ini dinjatakan |luarkan sebagian daripada biaja jang 
. dika telah diterima dari pemerintah. Me- 

ki jnurut jang diterangkan, untuk pem- 
bangunan tambang minjak Sumatera 

ru jUtara oleh pemerintah telah dipin- 
djamkan uang Rp 10 djuta jang akan 
dibajar kembali dalam waktu djang- 

.| ka pandjang. 
“ Pasti memberi hasil jang 

menguntungkan. 

/ menerangkan, 
bahwa dengan pengalaman2 jang di- 
peroleh di Tjepu ia jakin, -bahwa 
tambang2 minjak di Sumatera Utara 

akan dapat memberikan hasil jang 
“Imenguntungkan sehingga pindjaman 
ishita dapat dibajar kembali. Selain itu 

diharapkannja dalam tempo jang 

ra sesudah pijpleiding antara Rantau 
“dan Pangkalan Brandan serta Pang- 

'kalan Susu diperbaiki akan dapat 
diperbesar mendjadi 800 hingga 1500 
per 24 djam. 
|. Menurut keterangan lebih “djauh, 
Ytenaga2 ahli jang ada sekarang pas- 

ti dapat. memperbaiki mutu minjak 
menurut kwalitet jang biasa didjual. 
Untuk sementara minjak2 di Suma- 
'tera Utara akan didjual buat kon- 
sumpsi dalam negeri. 33 

“Kata Mr. Nirwonojudo lagi, apa- 

bila kelak ternjata diperlukan 'ahli2 
buat dapat menghasilkan topcapasi- 

teit, sudah tentu koordinator tam- 

bang minjak Sumatera Utara akan 

mengusulkan kepada pemerintah un- 

“ Ituk meminta tenaga ahli2 luar nege- 

“Iki, seperti halnja dengan beberapa 
dinas2 pemerintah dimana diantara- 

aja ada bekerdja ahli2 luar negeri. 

Tetapi untuk sementara waktu ahli2 

jang ada sekarang ini pada kita tju- 

kup capable untuk mentjapai kwali- 

tet dan produksi jang diharapkan. 

Achirnja  ditegaskannja, bahwa 

pekerdjaan2 dari koordinator tam- 

bang” minjak Sumatera Utara: baru 

dalam taraf persiapan. Diantara pe- 

kerdjaan2 jang dilakukan ialah me- 

lakukan pemeriksaan, terutama da- 

lam soal2 keuangan dil.l. agar pe- 

Fagsluaran2 "uang tidak terlalu besar, 

seperti “dilakukan oleh pimpinan? 

tarabang2 minjak itu dimasa jl de- 

agan hasil2 jang lebih effisien. 
  

« INGGRIS — MESIR AKAN 

| BERUNDING LAGI? 

. Soal mengadakan lagi 2 
ngan Inggeris-Mesir tentang Teru- 
- ba, baru2 ini telah dibi- 
fjarakan di Djenewa antara dele- 
gasi Inggeris dan wakil2 pemerin- 
tah Mes, demik'an hari Selasa 
dberitakan oleh kalangan jang 
lafak dipertjaja di Kairo. 

“ Menurut kalangan tadi, Ingge- 
ris telah menjetudjui, pasukan2 
Inggeris. di Terusan « Suez segera   tapan Rochani: 21.25 Malain manas 

suka, 22.10 Malam manasuka (lan- 
djwan): 23.00 Tutup. 

berpakaian sipil setelah daerah 
itu Pinjatakan kembali kepada 
Moslr, Sebaliknja Mesir, kabari 

  

ikalangan Di plomaat Di 

   

      

    

   

      

   

dikalangan diplomat di New Delhi. 
untuk menghadiri penobatan Inggeris, 1x 

jang bergerak laci dalam : 
anja: Lihatlah, kalawu N 

2kan, wallahu'alam Han Aa 
kisan dari apa jang irkan oran 

andung petundjuk. Apakah jang akan terd 

teri Luar Negeri dan Menteri Perta 
» hanan. Sesudah meninggalnja Patel, | 

Ipunja pengaruh didalam partai. Con 

rindukan 

p2nja dia adalah seorang 

senantiasa memperdengarkan -suara2 

“Fdjuga suara2 peringatan itu tidak ada 

| Amerika Serikat. Tetapi India perlu 

Pa Ben 

  

T TS 

Kat 

    

   
   

  

“diatas h tjerita dia s 
   

   
     

, maka #erita diatas ini 

  

orang hendak memerintah baik India jang begitu luas. Dan begi- 
Sekedar untuk melukiskan bebera 

|pa tjontoh dari aneka-warnanja ma- 
|salah2 itu. | j 

“Ada masalah Hindu, ditimbulkan 
oleh reaksioner mereka, jang djuga 

gress sendiri, dan jang mentjita2kan 
suatu negara-theokratis, suatu nega 
ra-Hindu, dimana 45 djuta kaum 
Muslimin jang hidup di India itu 
|akan merupakan: sematjam warga-ne 
gara kelas. dua. Terhadap. bahaja 'ini | 
Nehru mempertaruhkan seluruh geng 
si (prestige) dan pribadinja. Dialah 
jang mendjadi — kampiun dari tjita2 | 
"secular-state”, jang memungkinkan 

dja ber-sama2 dengan seorang Mus- 
-lim. Dialah jang menumpas pengaruh 
kaum Hindu reaksioner itu, jang ba 
njak terpengaruh oleh purbasangka2 | 
keagamaan dan berpikir dalam ga- 
ris2 communalisme. 

Bahaja komunis. 
Ada bahaja komunisme, jang 

agi didalam: suatu. negeri dimana | 
"pertentangan antara - sikaja de- 
ngan simiskin amat menjolok ma 
ta, dimana ada 8 djuta kaum pe- 
ngungsi (refugee) jang harus di- 
perhatikan nasibnja, dimana ber- 
djuta2 tani tidak punja tanah, di- 
mana barisan  penganggur 
biasa, etc. etc. 

Bahaja regionalisme, 
Ada bahaja regionalisme, jakni 

tuntutan2 untuk membentuk nega 
ra2-bagian sendiri, se-mata2 ber- 
dasarkan bahasa jang terpakai di- 
sesuatu daerah. Dibelakang gera- 
kan regionalisme ini kaum komu- 

nis bergerak dengan aktif. Regio- 
nalisme bisa mengakibatkan terpe 
tjahbelahnja Republik India, dan 
oleh karena itu senantiasa mesti 
di-amat2i. 

Bahaja dari luar. 

Ada bahaja jang datang dari luar 
tapal batas India. Misalnja bahaja 
perang. Baik jang bersifat terbatas 
pada sub-continent India sadja, mau 
pun jang meliputi seluruh dunia. pe 
rang dunia ke-III. 
Terhadap bahaja ini pun Nehru 

peringatannja. - Memang, mungkin 

artinja. Seperti dikatakan oleh Nehru 
kepada kami, petjah atau tidaknja 
perang dunia hanja “ditentukan oleh | 
dua kekuasaan, Sovjet Rusia dan 

mengeluarkan suaranja, memperingat 
kan akan bahaja perang itu. Menu- 
rut Nehru, masih ada negeri2 ketji! 
dan pendapat2 umum dikalangan 
bangsa mana pun djuga jang tidak 
mau. perang, inginkan - perdamaian. 
Kepada mereka itulah dia menudju- 
kan peringatannja. - : 

: Butuh perdamaian. 
India membutuhkan perdamai- 

an untuk memperoleh kesempa- 
tan membangunkan dan mengem 
bangkan sumber2 kemakmuran- 
nja. Sekali perang petjah dan me 
langgar negerinja, maka tidak sa 
dja pembangunan tidak dapat di- 
djalankan, tapi djuga lain2 baha- 
ja jang nampaknja kini lelap (la- 
tent) akan meledak: keluar, dan 
menimbulkan kekatjauan didalam 
negeri. . AA 

Terhadap semua ini, Nehru 
awas. Maka alangkah beratnja 
beban jang dipikulnja diatas pun- 
daknja. Nehru adalah seorang 
jang kalibernja “luar: biasa, tapi 
satu hal tidak boleh dilupakan: 
Dia sudah mulai tua. 65 Tahun!!! 

Siapa penggantinja.   
tambang2 minjak 

| yaprakash Narayan, tapi dia pemim 

| mendapatkan 

  

Sekarang ini orang sudah ada jg. 
memeriksa barisan tjalon2 jang ke 
lak mungkip dapat menggantikan 
Nehru. Barisan itu rada :tipis. Ada 
disebut orang Dr. Rajendra Prasad, 
jang kini djadi Presiden. Atau Mo- 
rarji Desai, jang kini djadi Chief Mi 
nister dari Bombay. Atau B.C. Roy 
dari Benggala dan Shukla “dari 'Ma- 
dhya Pradesh. Sajangnja, mereka ra 
ta2 sudah meliwati 60 tahun usianja. 
Djadi tidak begitu muda lagi. 

Ada disebut orang  Chintaman 
Deshmukh, jang kini djadi Menteri 

Keuangan, umurnja baru 50 tahun, 
seorang jang tjakap. Tapi dia: tidak 
begitu terkemuka dalam partai Con- 
gress, dan satu handicap djuga, dia 
pernah dapat gelaran ,,Sir” dari Ing 
geris dahulu. Ada disebut djuga Ja- 

pin partai opposisi jakni  Sosailis. 
Nehru sendiri sebetulnja mempunjai 
anggapan tinggi tentang Jayaprakash, 
bekas kawan seperdjuangannja dahu 
lu dalam Congress. 

Kalau tiba waktunja, 
- Demikianlah  nampak2nja de- 
wasa ini masalah ,,putera mahko- 
ta” untuk Nebru ini belum dapat 
dipetjahkan. Tapi saja jakin, ka- 
lau sudah tiba waktunja untuk 
menielesaikannja, Ibu India akan 
tidak terlalu sukar menfjari dan 

puteranja, — jang 
akan memimpin terus India. 

PEMERINTAH RUMANIA 
DJALANKAN GENO- 

CIDE? 
2 Orang anggauta parlemen Is 

rael pada hari Senin telah me- 
nuduh dalam parlemen tersebut 
bahwa pemerintah Israel telah 
melakukan pembunuhan besar2ar 
terhadap kaum. Jahudi Rumznia. 
Ke-2 orarg itu, jang kini sedang 
mengadakan pemogokan makan, 
minta kepada pemerintah Isrrel 
supaja mengambil tindakan un- | 
tuk mengachri gerakan  anti- 
Jzhudi itu. 

  

nja, telah menjetudjui dengan di 
masukkannja Turki KN 
ra2 jang bila diserang mengaki- 
batkan kembalinja pasukan Ing- 

seorang Hindu dan Sikh bisa beker| 

senantiasa harus di-awas2i. Apa-| 
Di Delhi di- |! 

(DullesMauSe- 

luar 

| ngenai bantuan kepada Indotjina te- 

|djarak jang djauhnja 2.600 KM. 

diketahui. 

|laruh Dunia jang bakal 

    

     

   

  

  

Raket terbaru dari angkatan laut A. 
S. Raket tadi dinamakap ,,Viking 
10”: Beratnja 7 ton setengah. Bisa 
terbang” sampai Ik 200 KM tinggi 
nja. Dan mempunjai ketjepatan 60v0 
KM sedjam. 

$ , e 

bar Bantuan! 
3.447.000.000 Dollar Utk 
Luar Negeri: 800.000 
Djuta Utk Indo-China 
MENTERI LUAR negeri Ame- 

rika Serikat, John Foster Dulles, 
pada hari Senen jl. telah m'nta 
kepada anggota2 Kongres, bak 
dari Partai Republik maupun 
dar. Partai Demokrat, supaja se- 
gera mener ma baik budget ban- 
tuan luar negeri untuk tahun buku 
ang akan mulai “pada tanggal 
1 Djulk jang akan datang. Di- 
katakan, bahwa anggaran jang 
berdjumlah 3.447.060.000 doltar 
'tu meliputi bantuan kepada In- 
do-China sebesar 800.000-000 
dear. 1 1 
Dalam hubungan ini Dulles me- 

nerangkan,” bahwa pasal jang me- 

lah dirobah sedemikian rupa, hing- 
ga kalau Indotjina djatuh ditangan 
lawan, kredit2nja dapat dipindahs 
kan kenegara-negara Asia Tenggara 
lainnja.- Sidang Kongres pada hari 
Senen itu antara lain dihadliri djuga 
oleh ketua gabungan kepala? staf! 
angkatan perang, laksamana Arthur 
Radford, dan administrator F.O.A., 
Harold Stassen. (Antara). : 

Dari Djawatan Meteorologi. 
didapat kabar,. bahwa tg. 23/5 
djzm 07.01 menit 16 detik GMT 
telah tertjatat gempa bumi pada 

dari Djakarta. Djurusannja tidak 

dian”, 

Djepang sadar sekali bahwa kartuZ 
kuatnja itu kini sedang ditimbang be 
1ul2 oleh pihak Amerika. Mereka me 
ngetahui djika Amerika hendak me- 

mur Djauh, ia harus main mata be- 

nar2 dengan Djepang, jang sebalik- 
nja tentu sadja akan djual mahal. 

Ketika Djepang ' menandatangani 
.persetudjuan2 ' keamanan bersama” 

terdapatlah perasaan kurang , enak 
dan kurang senang karena: Djepang 
sama. sekali tidak mempunjai sendja 

nichi” mewakili pendapat umum de 
ngan berkata : ,,Djepang sama sekali 
tidak mungkin mengambil suatu ke 
putusan sendiri berdasarkan atas per 
timbangan sendiri dan pasti tidak di 
dalam: arena politik internasional. 
Perlawanan pasif, tetapi bukan oposi 
si aktif, inilah satu2 tjara jang diper 
kenankan kita paka?” 

Djepang djuga merasa sedih 
dan dongkol . terhadap ketera- 
ngan2 tentara Amerika jang bu- 
njinja agak tjongkak, bahwa me- 
reka ini mempertahankan Dje- 
pang 
sendiri. 3 

Karena segala itu, maka pasti- 
lah menjegarkan perasaan  Dje- 
pang diwaktu sekarang, djika kini 
sebaliknja Amerika datang me- 
minta2 pertolongan kepada Dje- 
pang. 

Belumlah terang apakah sudah 
diadakan  rundingan2.” Didalam 
Panitia Luar Negeri dari Madjlis 
Luhur Parlemen baru2 ini Men- 
teri Luar Negeri Djepang diadju- 
kan pertanjaan apakah Amerika 
telah memadjukan sesuatu permo 
honan intervensi Djepang di In- 
do Tjina. Djawabnja tidak Jang- 
sung dan ia mengatakan bahwa 
tergantung dari Djepang sendiri 
untuk memutuskan apakah ia 
akan mengirimkan pasukan ke 
Indo-Tjina apa tidak, djika pepe- 
rangan disana diperluas. 

Persetudjuan keamanan bersama 
— demikian Menteri — tidak mewa 
djibkan Djepang untuk  mengirim- 
pasukan kesuatu tempat: tetapi dji- 
ka PBB akan memutuskan untuk 
mengadakan aksi bersama di Indo- 
China, Djepang dapat memberi idjin 
kepada PBB memakai negara ini se 
bagai pangkalan. 

Beberapa hari kemudian, - ketika 
Menteri itu berbitjara tenang hubu- 
ngan2 dengan Amerika, ia berkata: 
“Dihadapan saja “ terlukis suato 'pe- 
mandangan gilang-gemilang didalam 
seratus tahun j.a.d., suatu pemanda- 
ngan tentang antara kedua negara itu, 
suatu kerdja-sama jg. djauh lebih ber- 
sifat persahabatan, lebih bersifat 
membangun dap lebih membawa ba 
hagia daripada sesuatu apa jang te- 
lah dialami didalam seratus tahun jg. 
sudah2”. . 

Tetapi djika Djepang bermaksud 
menawarkan  kerdjasama tentu ia 
akan menetapkan “sjarat2nja, dan me   

  

ti Sjech Amdiad Zahawi, 

ma Islam. 

Kami tidak bertugas mengumpul 
kan- uang melainkan berusaha men 
dirikan komite2 ditiap negeri buat 
membantu perdjuangan orang2 ' Is: 
lam disana, dan komite akan mengi 

rimkan sumbangannja dengan tjara 
mereka sendiri ke Palestina, 

Mengenai Balestina dikatakarnja 
bahwa disana telah terdjadi- . satu 

|hal jang tergandjil didalam .sed:a 
rah. Negara2 Eropah bertindak de 
ngan serentak dan keras mendesak 
pendyduk Palestina dan ngengusir 
nja keluar negeri dengan maksud 
mendirikan satu negara Jahudi di 
sana. : 

Djatuhnja' Palestina ini ketangan 
Jahudi terutama disebabkan - oleh, 
kelalaian kaum Muslimin: sendiri, 
kata “djurubitjara situ. - Pada “awal 

timbulnja soal Palestina, sebagian 
besar negeri-itu: telah djatuh  keta 
ngan Jahudi karena tanahnja: dapat 

dibelin'a dari orang2 Arab. Politik 
sematjam ini tidak diperhatikan 
oleh kaum Muslimin. Sewaktu 
bangsa Jahudi  diam2  mendjalan 
kan rolnja,. pemimpin2 Muslimin 
hanja mengeluarkan pernjataan dan 
konferensi. : 

Jang terpenting dalam sebab2 ini 
adalah tjampur tangannja Amerika 
dan Inggeris, jang mau melihat: Pa 
lestina mendjadi negara Jahudi dan 
kearah itulah mereka bekerdja, ka 

ta Ali Tanthawi. Pada masa ini, 
kata pembit'ara lagi, bangsa Jahu 
di. telah menduduki tanah2 jang su 

"bur, meskipun pedalaman2 dan pe 
| gunungan masih ditangan bangsa 
Arab. Melihat kedudukan orang2 

Arab terdesak maka diusahakaniah 
mengadakan Korfferensi Islam Se 

disertai 

oleh wakil2 kaum Muslimin Jari 
berbagai negeri Islam. Konferensi 
ini diadakan tgl. 3 Desember 1953 
Hi Baitul Makdis. Dari Indonesia 
hadir Mr. Subardjo dan Hadji Si 
radiuddin Abbas. : 

Selandjutnja diterangkannja, bah- 
wa oleh Konferensi diputuskan akan 
mendjadikan soal negeri Islam men 

djadi soal rakjat seluruhnja, tidak 
mengakui status Israel, meneruskan 

embargo ekonomi dan mendjelaskan 
perintjian soal Palestina kepada ne- 
geri2 Islam, u | 

Konferensi djuga memutuskan di- 

tiap negeri Islam akan mengadakan 
Ladjnah Keuangan jang berhubung-   

g2s ke daerah “Terusan Syez, an dengan bagian keuangan Konfc- 

Pedjoang Islam Di Pales- 
tina Butuhkan Sokongan 

TIGA UTUSAN Kongres Pembebasan Palestina jang terdiri da- 
Sjech Ali Tanthawi dan Sjech Amien Al- 

Misri dalam satu perskonperensi Selasa pagi di 
kzirta telah menguraikan maksud kedatangannja di Indonesia dan 
keadaan perdjuangannja pada waktu ini. Perskonperensi ini d:hadiiri 
pula oleh Duta Mesir untuk Indonesia, Ali Tanthawi, 
mereka menerangkan bahwa mereka bukan orang Palest'na, melain- 
kan anak negeri2 jang djauh letaknja dari Palestina. 
gi kenegara-negara Islam adalah semata-mata untuk kepentingan aga- 

Balai Wartawan Dja- 

djurubitjar2 

Dan mereka per- 

rensi di Baitul Makdis. Tudjuan pe- 
ngumpulan wang ini ialah untuk 
membelandjai mereka jang dalam 
perdjuangan merebut Palestina kem: 
baii, karena mereka membutuhkan 
sendjata, makanan dan lain2. 

Djurubitjara missi menjatakan te- 
| rima kasihnja kepada Pemerintah Re 
publik Indonesia dan rakjat Indone- 
sia jang telah menundjukkan perha- 
uan jang besar kepada penderitaan 
Gan perdjuangan ummat Islam di 
Palestina, dan atas bantuan jang di- 
perolehnja dari Indonesia. 

Ali Tanthawi mengandjurkan par- 
tai2 dan organisasi Islam di Indonesia 
akan berusaha supaja dapat mengi- 
rimkan beberapa orang wartawan 
Indonesia ke Palestina, untuk mem: 
persaksikan dengan mata mereka 
sendiri untuk melihat penderitaan, 
masalah dan perdjuangan ' kaum 
Muslimin disana. (Antara). 

SARBUPRI AKAN MENDIRI- 
KAN GEDUNG BESAR. 

. Dari kalangan jang lajak di- 
pertiaja, diperoleh kabar bahwa 
Sarbdpri Sumatera Utara akan 

  

jang besar seharga Rp. 1 djuta 
di Medan. . 

  

Djika A. S. Bentuk NATO 
Untuk Timur Djaah 

Pasti Ja Akan Terpaksa Minta-Minta Pada Dje- 
pang — Djepang Jang Tahu Harga Kedudukannja 

—. Akan Djual Mahal...,..... 
DJIKA AMERIKA MEMUTUSKAN . membentuk 0 

,»NATO Timur Djauh” — demikian ,,Manchester Guardian” — 
maka Djepang adalah salah satu negara jang paling berkepenti- 
ngan disitu. Tetapi ialah satu2nja negara di Timur Djauh jang di- 
dalam waktu tidak begitu lama dapat menjediakan kepada seku- 
tu2nja suatu industri perang jang kuat. Negara2 Asia lain. tentu ti- 
dak begitu suka kepada keadaan sematjam itu. Djepang lebih ba- 
njak memberikan harapan kepada sekutu2 di Barat daripada lain2 
negara Asia akan adanja stabilitet politik, kata ,,Manchester Guar- 

ngembangkan rentjana2nja baru di Ti 

ta apa2 untuk bertahan. Harian ,,Mai 

untuk kebaikan Djepang 

reka akan menegaska, bahwa Amej 

mendirikan sebuah gedung buruh ' 

  

suatu 

rika harus membantu lebih banjak 
daripada baru2 ini dengan usahanja 
mengurangkan kesukaran2 ekonomi 

Pjepang. 

“Djika pertolongan resmi tidak bi 
sa lebih banjak diberikan - Djepang 
akan mengusulkan tjara2 lain, umpa 
manja perluasan penanaman modal 
partikelir dan peninggian pengiriman 
off-shore oleh. Djepang. Terutama se 
kali Djepang bisa mengemukakan ke 
inginannja, supaja Amerika mereda- 
kan sedikit perasaan kurang senang- 
nja terhadap perdagangan - Djepang 
dengan Tiongkok Diepang pasti ti- 

dak akan mengirim barang2 strategi 
ke Tiongkok, karena penambahan ke 
kuatan militer Tiongkok bukan sa- 
dja tidak enak buat Amerika, tetapi 
djuga- buat Djepang sendiri. Tetapi 
Tokio tidak melihat suatu alasan me 
ngapa Djepang tidak akan berusaha 
mengetjilkan bahaja - perekonomian- 

nja dengan memadjukan perdagangan 
biasa. 

PABRIK pajung di Dusseldorf 
(Djerman Barat) sekarang sedang 
memantjing kaum laki2 supaja 
lebih banjak mempergunakan pa 
jung membuatnja berwar 
na2. Sampai saat. itu pajung Ja 
ki2 hanja berwarna hitam sadja. 
Jang model baru itu akan mem 
punjai segala rupa tjorak, malah 
ada jang berkotak2. Pabrik2 itu 
akan mengadakan kampanje pro 
paganda untuk menghilangkan ke 
seganan laki2 untuk memakai pa 

| jung. Didalam kampanje itu akan 
dipergunakan bintang2 film terke 
nal. 

CARL E. FISCHER adalah se 
orang djuru-gambar (cartoonist) 
Djerman tiada bertangan. Ia ,,me 
megang” kwas dan pensil dengan 
gisinja, Tjiptaannja Si Kutjing 

skar (sematjam Si Tikus Mickey 
'kepunjaan Walt Disney) banjak 
-sekali dipakai. Seorang wanita 
Amerika, anggota Lembaga Ame 
rika Pemeliharaan Kutjing, keti 
ka berdjalan2 di Frankfurt, meli 
hat gambaran Fischer dan sangat 
tertarik olehnja. Ia memberi ta 
hukan lembaganja perihal Ficsher. 
Kini djuru-gambar itu mendapat 
undangan dari lembaga tersebut. 
Fischer kehilangan kedua belah 
tangannja sewaktu serangan uda 
ra didalam bulan Djanuari 1945. 
Ia menerima surat2 dari seluruh 
dunia dari orang2 jang mengagu- 
mi dia serta, gambaran2nja. 

s 3 x   ALL INDIA Women's Confe- 
rence berusaha untuk memadju- 
kan undang2 kepada Parlemen, 
jang untuk pertamakali memper- 
kenalkan pertjeraian didalam per- , 

Jundang2-an Hindu. Rentjana itu | 
menuntut djuga monogami dan 
memberikan hak sama kepada 
wanita seperti laki2, djuga me- 
ngenai warisan. 

SINAR X KINI bisa dikirim ' 
dengan kawat, sehingga dengan 
djarak djauh para dokter bisa 
menetapkan diagnosa mereka. 

Dr. J. Gershon-Cohen dari se- 
buah ramah sakit di Philadelphia 
telah bekerdja “6 tahun lamanja 
untuk menemukan sebuah alat 
jang memungkinkannja. Alat ini 
prinsipnja sama- dengan pengiri- 
man gambar2 telefoto. . Dengan 
alat itu rontgenfoto dapat diambil 
dari djauh. Ini sangat besar ke- 
untungannja bagi dokter2 ditem- 
pat terpentjil dimana tidak ada 
ahli2 sinar X. Demikian diagnosa 
dengan segera dapat ditetapkan. 

TAIWAN TAWARKAN MEM- 
BENTUK PAKT ASIA 

TIMUR-LAUT. 

Taiwan telah menawarkan ke- 
pada Amerika Ser'kat sebuah 
renfjana membentuk suatu 'pakt 
Asia Tmurisut, demikian d'beri- 
fakan oleh Ta:peh press hari Se- 
lasa, Rentjana jang diusulkan itu 
akan meliputi, demikian  Taipeh 

Korea ress tadi itu, Djepang, 
Balin, Ryukyus dan kemungki- 
nan pula Hongkong, dam rentja- 
na jini dendjak komplemen dari 
Rtntjana Pertahanan Lautan 'Te- 
duh dan Asia Tenggara jang te- 
lah diusulkan oleh Perantjis Ing- 

“ger's, F'lipma dan negara2 ang- 
|gauta di Indo China. 

  
  

AA 

Di Ouan Tre (Indo China), tentara? 
      

Vietnam pada waktu ini dididik, dan 
dari pengalaman2 dalam pertempuran di Dien Bien Phu, mereka sekarang 

mendapat latihan untuk berperang seorang lawan seorang.   

  

  

N. V. Semarangsch Stoomboot- en Prauwenveer : 
SEMARANG | " 

MENTJARI UNTUK SEGERA : 

Seorang djuru mengetik 
Perempuan jang berpengalaman : 
Pendidikan ULO atau pendidikan sederadjat. 
SEGALA KEBANGSAAN, 

Mereka, jang tidak memenuhi sjarat2 ini, 
harap djangan melamar, 

Lamaran dengan keterangan lengkap 
(MELULU DENGAN SURAT) ditudjukan kepada : 

KALIBARU TIMUR 35 — SEMARANG.   
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Untuk Lebaran 'Djangan Lupa 
IL FRANSE PARFUMS seperti NARCISSE BLUE, HOU- 

BIGANT, COTY, MAJA, OLD ENGLISH LAVEN- 
DER, TOSCA, POMPIA dil. PER CC 25 sen dg bawak 
tempat sendiri. (sedikitnja 10 ce.) B 
MATJEM2 ANGGUR: seperti INVALID PORT, TO- 2 
KAYER, MALAGA WIJN,-FRUIT WIJN, OUINA LA bi 
ROCHE, WINCARNIS DELL. : 
BERMATJEM MATJEM: MELKPOEDER UNTUK 
HIDANGAN: SUMBA MAKAN: VANILLE POEDER 

DOOS KETJIL, SODA AMMONIA, SODA KUWE, 
MATJEM2 ESSENCSE'S untuk siroop/kuweh dil. 

MATJEM2 TOILET-ARTIKELEN seperti POMADE 

  

11. 

UL. 

IV. 

e
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4711, PONDSCREAM, HAZELINE SNOW, EAU DE 
COLOGNE, HAAR OLIE, SHAMPOO. DLL. 

Drogisterij .,0 N 6” 
KRANGGAN TIMUR 21 — TIEP. 1419 — SEMARANG   
          

Tt Fa 

. . 
83 Pendidikan sJetama 

Pusat: Djl. Labuhan 16, Semarang 
Tjabang: Djl, Mataram 440, Semarang 

PELADJARAN MENGETIK Rp. 15.— sebulan, 
5 Masih menerima peladjar2 baru untuk rombongan PAGI, 2 $ SORE dan MALAM. 

     

  

R. MOEHJIDI/Ketua.     

  Baru terima dari HOLLYWOOD: , 
Gambar2 filmster model terbaru diantaranja : MARILYN MONROE, ELISABETH TAYLOR, DEBORAH KERR, ROBERT TAYLOR, GENE KELY, HOWARD KEEL CLARK GABLE, ESTHER WILLIAMS, PIPER LAURIF. STE. WART GRANGER, PIER ANGELI, ANN BLYTH, VERA ELLEN, JUNE ALLYSON, JONET LEIGH, JANE POWELL GREER GARSON, dll. jang terkenal. : Pendjualan MELULU UNTUK LUAR KOTA, per. postwissel, Ukuran 6 X 9 terdiri dari bintang2 Film : 

Malaya, Tiongkok, Hollywood, 

. 

per 25 lembar Rp. 12.50 
per 50 lembar Rp. 22.50 s 
per 106 lembar Rp. 35.— s 

Ukuran Kartupos: terdiri dari HOLLYWOOD : 
per 10 lembar Rp. 15.— 
per 25 lembar Rp. 35— £ per 50 lembar Rp. 55— 3 
per 100 lembar Rp. 190.— B3 
per 5099 keatas Rp. 90.— per seratusnja. 3 Ukuran 18 X 24: untuk perhiasan dinding model HOLLYWOOD: 
per 5 lembar Rp. 25.-— 
per 10 lembar Rp. 40.— 
per 25 lembar Rp. 75.— . 
per 100 lembar Rp. 250. ba 

SEDIA DJUGA, GAMBAR, JESUS, MARIA, dil. 
Ukuran 6 X 9 dari foto, sangat bagus : 

per 10 lembar Rp. 7.50 
per 25 lembar Rp. 15.— 
per. 50 lembar Rp. 25.-— 
per 100 lembar Rp. 45.— 

ONGKOS KIRIM BEBAS. 
4 3 £ SIDODADI 9 — Golden Boy - thoto Service Bea 

IIS 

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 

  

"Kep PHARMA" 1 . & : Nah 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga 
Kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde- bar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa dingin, Semut-se- mutan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat Bekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran. Kekuatan Penghafal mendjadi Kurang d.Li. Sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada Jain. Sebotol Rp. 20.— 
POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habis 

Laki-Laki, 

tenaga, obat istimewa, (keterangan lebih djelas dalam doos), Sebotol Rp. 25.—  SIXALIN untuk wanita jang merasa LO Bulan (HAID) tidak yotjok. Sebotol Rp. 20. PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak, Sehbnatat wu, 25 aka 

Sebotol Rp. 15.— 
APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). 1 

Sebotol Rp. 10.-— 
DC CREAM untuk kekolotan 

tanda2 hitam dimuka (TJANTE- 
KAN dan. BERTJAHAJA) 

NO HAIR Ckitat antik “Tag but putih djadi hitam (TJELOP). 35 
Sebotol Rp. 10-— dan Rp. 15— “5 
Harus tambah 1576 ongkos kirim. 
ATOM HAIR DYE untuk ram 

|, Gjangkar rambut, Sebutoi 
Rp 10.— 

O. €. PHARMA Djolan Risu/ Ternate — BANDUNG” DAPAT BETI DISEMUA 
TOKO OBAT TIONGHOA 

Beimarang 4 Toko Obat Eng Tay: Ho. Pekodian To Na al temarang ? Toko ng Tay: Ho Pekodjan 101: Magelang : Toko Obat HOK AN Dj. Raya 1145 R. “Obat #KARUU 
Djokja dan Pekalongans Toko Obat Tek An Tong Petiinan 81 
Toko Obat Eng Tay He Petjitan 58, Toko Obat Eng Njan Flo 
Petjinan 75, Djogjas Toko. Obat Junon Timuran Sulo, Toka” Obat Eng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bis Karanggstas dan Apotheek 

ug 
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« pai. dimana keinsjafan dan pengertian 

: Ne un Dingat mendjawab memeruhi sja 
rat jang berisi soal pengertian Pemi Et 

— berisi beras jang djumlahnja seberat 

— jang belum diketahui berapa djumlah 

1 Et diadakan upatjara penjerahan dari Pa 
2 Ra Pa nitya 1 Mei kepada Jajasan Korban 
PE Bentjana Alam setempat. 

0. Mei jl. oleh 

ML perensi jang dihadliri oleh (anggauta2 

ke Mesin Djahit | 
Baru tangan Rp. 900.— | 
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“PERKEMBANGAN PERSIA 
PAN PEMILIHAN UMUM 

3 DI TEGAL. 
Tg..17-4 telah dilangsungkan pelan 

tikan Panitya Pemilihan Kota Besar 
Tegal jang terdiri 7 orang dari berba 

“gai wakil Partai dan organisasi. Se- 
mentara jut usaha2 Pendaftaran Pe 
milih telah berdjalan dengan lantjar 

jang tiap2 harinja bekerdja rata2 5 
djam, dan diharapkan dalam 30 hari 
selesai. Kota Tegal meliputi pendu- 

— duk sebanjak 40.000 jang berhak me 
milih dan dipilih. Dapat ditambah- 
kan, bahwa untuk mengetahui sam- 

penduduk terhadap Pemilihan, oleh 
pihak Djawatan Penerangan diadakan 
pertjobaan pertanjaan2 - (testvraag) 
kepada segenap golongan rakjat. Dan 
menurut perhitungan terdapat 3752 96 

iihan Umum. " 

| JAJASAN BENTIANA ALAM | 
TEGAL MENERIMA SOKO- 

NGAN 
Oleh Jajasan Korban Bentjana 

Alam Kota Besar Tegal, telah diteri 
ma 5.000 sampul kertas (amplop) js. | 

2.500 kg. Beras tsb diterimanja dari 
murid2 Sekolah didaerah Kota Be- 
sar Tegal jang diusahakan oleh Pani 
tya 1 Mei jl. Dan beras sebanjak itu 
ditempatkan dalam 23 karung. Lebih 

— djauh dikabarkan, bahwa diantara ka 
rung2 beras tsb terdapat djuga uang, 

nja. Dan setjara resmi tg. 28-4 akan 

KONPERENSI PERS 
5 DAENG LALO. 

Dengan bertempat di Kantor Dja- 
pen Kota Besar Tegal, pada tgl. 21 

Daeng Lalo anggauta 
— Parlemen seksi Pertahanan - (DPP. 
P.R.N.), telah diadakan pers-kon- 

- PPWI jang ada dikota ini. Pers- 
konperensi jang hanja berlangsung 
kl. 152 djam, telah diisi dengan ku- 

| antaranja mengenai Mosi Tjikwan 
dkk, dan Konperensi Colombo. 
Selesai uraianija maka oleh ha- 

sekarang, terutama soal Uni Indo- 
. nesia-Belanda, 
Umum. 

  

kaki tambah ontel. 

— STANDARD: 

—.. HARGA MELAWAN ! 
BODJONG BLAKANG No. 1 

  

ina Mnkakban. 

| Jaitu diantaranja Zafaran. 
| bers, Mushkish, Jacuti, d.Ll. ba- 

pasan2 mengenai beberapa soal, di-| Na 
rn : | minum obat ini! Ditanggung tak 

|ada bandingannja diseluruh Du- 
| nja. 

dlirin dimadjukan beberapa perta-| 
njaan2 jang bertalian dengan situasi | 

'dan soal Pemilihan | 

e. M c rkSINA R R.V. Soedjito 

ang kasur2 dan bantal2 karet-busa dibuat di” aa 
Dahulu diidamkan dan sekarang telah paka NN 

nj Bantal2 dan kasur2 karet-busa, : 
bila Tuan berbaring diatasnja, berbentuk menurut badan 
Tuan dan memberikan tundjangan jang Tuan butuhkan, 
agar Tuan dapat mengaso seenak-enaknja. Berdjuta- 
djuta sel2 hawa jang satu sama lainnja berhubungan, 
menarik panas dibadan. 

bernafas misalnja terdjadilah pemindahan hawa: T 
berbaring seperti diatas kasur dan bantal jang “didi- 

Gerakan jang 

Karet-busa ta” berbau, ringan, menurut sjarat2 kese- 
»  hatan, tahan tjuatja dan tahan rajap. 

Karet-busa sekarang dibuat di Indonesia, 
' : 1. : 3 

  

SEKALI MUDA TETAP MUDA 
PAKAILAH OBAT KUAT ISTIMEWA 

  

  

Pit kuat 'Ssermewa 
Buat peang rak laki 

lemah nenajaa «uut 
langgung GOL ru ajarnd 

PER DOOS Rp 20 

Pas na 

      

  

PIL KUAT istimewa untuk orang :| 
laki2 jang kurang tenaga. Badan | 
lemah. Lemah sjahwat (impoten- : 

“te, Sexuele Zwakte) (Sexual | 
'Weakness, Lost Manhood, Ner- 
yousness, Build Blood,  Bone- | 
Energy). Y. | 

Penjakit JIRIAN adalah penja- | 
kit jang sangat berbahaja, seperti 
Api dalam Sekam. Penjakit ini | 
timbul karena rusaknja achlak | 
(moreel) diwaktu mudanja. 2 

Alamatnja : mimpi kurang baik 
diwaktu malam, Keputihan di- | 
waktu kentjing,, Waktu kentjing | 
merasa sakit, Kepala pusing Peng 
lihatan kurang terang, Kaki dan 
tangan merasa dingin dan semut- 
semutan, Muka Putjat, Badan 
tambah hari tambah. lemah, dan 
kurus. Achirnja badan sebagai 
bubuk makan kaju. Untuk itu ka- 
mi sedia OBAT KUAT : "ALLA- 
BOL TONIC”, Obat ini dibikin 
dari pada tjampuran bahan-bahan 
jang sangat istimewa La 

m- 

han2 istimewa tambah darah. 
Orang hamil dilarang keras 

Pesenan bisa dikirim kese- 
taruh Indonesia. 

1 DOOS Rp. 20.— 
i Sole Agent : 

MOHAMMED 
— Keprabon Kulon 15/D. 

: — S0OL9 — : 
Toko Obat ,,Singapore” dan To- 

har Semarang. 

“Dokter 
  

Pandanaran 66 tilp. Smg. 2229. 
emeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 

| DYjam bitjara : t 

| tumah: djam 7.00— 9.30   (Blakangnja Bodjong 154 

  

Ek 

5 u 

  

Di-Buka 
(pagi 

Sit Murah 
maka besok tg. 27 Mei 1954 dan tg. 30 Mei 1954 j.a.d. TOKO KAMI 

| Hendaknja para langganan dan Chalajak ramai shakti adanja. 
ig : mo MN Toko ..Europa” N.V loko ,,Kuropa N.V. 

Pen Bodjong 17/19 — Tlp. 1080 — Semarang. 
si mi 

djam 4.30— 6.30 sore 
R.S. Elisabeth 10.30—11.30 

   1/, Hari 
hari) 

sedikitpun, 
uan 

SADIK JOHRI | 

ko Obat ,,Shanghai” Pasar Dio- | 

10.00 4.30 6.45 9.00 

5.00 -7.15 -9.15 

beri Ini Malam Premiere Segera datang 

Djagalan 7.00 9.06 (17 JII Peter Lawford — Dawn Addams 
.Li Mei — Wang Hao — Lin Chin 

  
  

  

- 

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

    

. B53-1FB-250-8 
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/ “4 Gerdanglah / Berbahagialah / 

Bahagia dalam hari raya akan lebih'terasa kalau makanan sedap bagi seluruh 

keluarga! Untuk hal ini orang memilih Blue.Band, Tjap Bunga Matahari. 

  

adalah nama kehormatan bagi margarine jang terbaik. 

MURNI 

WANGI 

GURIH 

  

AN 
  

  

Ba tjalah 

Suara Merdeka   

  

  
  

PEMBERIAN TAHU 
. Berhubung dengan istirahat tahunan jang pihak Direksi 

berikan pada semua pegawai kami, maka dengan djalan ini 
kami mempermaklumkan kepada para-langganan dan relasi 
dagang, bahwa untuk maksud tersebut toko kami akan 

DITUTUP 
sedari tanggal 2 s/d 10 DJUNI 1954. — Mulai tanggal 11 
DJUNI 1954, toko kami dibuka lagi seperti biasa. 

Jang berkepentingan diharap maklum adanja. 
B na 

SUPER RADIO COMPANY N. V. 
2. TJABANG SEMARANG: DJL. SETERAN No. 5 
PERHATIAN! : 

A5 Pada para-pemesan dari sepeda motor ”IFA” dan brom- 
. fiets "ALPINO” diminta dengan hormat supaja suka meneri- 
| ma pesanannja sebelumnja tanggal tersebut diatas ini. 

     

   

    

    

  

   
  

  

. KESEMPATAN INI TINGGAL SAMPAI TG. 15 -6-1954. 

GratisHadiah Cvupo 
— HADIAH ke 1 Auto SKODA 1200, berharga Rp. 57.000.— 
HADIAH ke 2 FIAT 500 C Stationwagon Rp. 32.500.— 
dan lain-lain hadiah jang berharga 

: Untuk mendapatkan kesempatan tsb. silahkan datang belandja 
. di Toko kami sedikitnja seharga Rp. 25.— dapat 1 GRATIS 
HADIAH COUPON tersebut dengan tiuma-tjuma. 

. UNIVERSAL STORE 
Sports Specialists 

Dj- PONTJOL» No.53 — SEMARANG.   
    

DIDJUWAL 
2 ANDIING HERDER BETINA 3 th. 

5 H1 1 8 bi. 
h, Gan 5 DJANTAN 16 bl. 

Boieh beli semua atau satu2. 
- Dapet liat di 

. Karangtengah. 11/30 Smg. « 

    

INI HARI D.H.B. 
Berbareng (13 th.) 

ORION 
4.00 - 6.15 - 8.30 

FIRST TIME ON THE SCREENI 
SIR WALTER SCOTT'S 

  

  

    

          
F » THE HOUR OF 13” 

2 MEANG, OI SIP GA M.G.M. Sensasi film! 
Djaga hari kembalinja..................f 

M.G.M. Film FESTIVAL ! !! 
Esther Williams — Victor Matur 

,MILLION DOLLAR MERMAID" | 

  

  

Segera datang! (Technicolor) 
7 COOPER -—- MARI ALDON' 

»DISTANT DRUM” 

  

I75 PAUBER DANIELS! 
“-DRAGGIN' AWAY. TH! 
TELEGKAPH LINE WE'RE 
S'POSEP TO SIRING 
ACROSS TH' GORGE! 

AFTER HIM! 

  

1 PROGRAMMA KE-2 JANG LEBIH 

Kundjungilah beramai-ramai 
: 

Sheum'sCircus 
Pasar Malam) Semarang. 

HEBAT DAN ISTIMEWA 

PASTI MEMUASKAN 

Saban hari djam 17.00 dan 20.30 

Hari Besar dan Hari Minggu tambah 

Tanggal 27 MEI 1954 
| Hari Besar 

diadakan pertundjukan matinee djam 10.00 pagi.       
Ta LL SK Te AL LL AAL AL RL AN TE AK 

Toko Katja ,JUNG KWANG” 
SLEKO 2 — SEMARANG 

Ada djual: 1. katja2 bening dan mat utk djendela2 dan sbg. 

2 2. katja2 rasa — spiegel (pingulan). 
Ukuran2 menurut permintaan - Harga pantas - Kwaliteit melawan. 

Te LL La mL LA AA AA LL ut 

  

Bimbang 
SUDAH BANJAK BUKTI JANG MENJATAKAN BAHWA 

RADJA MURAH 
TETAP RADJA MURAH DALAM SEGALA KEADAAN ! 
INGAT, GRATIS DAG HANJA TINGGAL LIMA HARI ! 
DJANGAN MELEPASKAN KESEMPATAN SEBAGUS INI! 
Baru terima: 

KAIN KASUR KEMBANG DAMAS 
Model paling baru. | 
  

Dan puluhan matjam Textiel dengan motief, Warna dan Kem- 
bang jang terbaru! 

Chusus unguk Lebaran: 

Pakaian anak2 Perempuan dan laki2 model2 jang 

terbaru — Atat2 Ketjantikan —- Alat2 Dapur 

“komplit dan barang2 untuk keperluan rumah 

tangga sehari-hari jang serba lengkap. 

SILAHKAN DATANG UNTUK "MENJAKSIKAN............ ! 

SEKALI LAGI, GRATIS DAG HANJA TINGGAL 5 

RADJa MURAH 
TOKO ,HTEN? &co. 

1 DJONG Tn Aa Sa 2. PEN. 

AA na 
I WILL HIT 

“BAP HOMERE 

  
  

WE'LL NEVER 
» YBEAT KINCAIP 

WEVE GOT TO. N WE CAN'T TOUCH THE 175 NOSE, ) 
19 STOP THAT BRAKE, ROY! 1T'S 

Diangan 

| 

KENANG - KENANGAN 
JANG PRAKTIS dan BERHARGA! 
SPECIAAL BUAT HARI LEBARAN 

KAMI SUDAH KASIH DATENG 
BANJAK MATJEM POLS- 

HORLOGES dari MERK: 
£ ROLEX - OYSTER 
“OMEGA  « 
" ETERNA - MATIC 
# CYMA 
“ MIDO - MULTIFORT, 
SUPER AUTOMATIC 

£ TITUS - BINTANG 
# OGIVAL - IKAN 
 TITONI 

REIS WEKKERS 
BUREAU - KLOKKEN 

  

  

  WITH MY 
| BELOVEP 

| sunesuor, 
SENOR ROY! 

TO BORDER ELECTRIFIEP FROM 
CITY NOW! THE CURRENT IN THE 

yA WIRE on 3 
TVE REEL! : 

A REEL, ELLEN!   
— Itulah Dauber Daniels... sedang menarik 

telegrap jang kiia rusang melalui djurang ini. Ajo di kedjar. 

  

Roy Rogers 44 
dai 

  

      NA FG 
E X N 2 

Kita harus memperhentikan 
“mengulur. kawat, Ellen. 

— Kita tidak dapat memegang 

« remnja, Roy. Kawat gulungan ini 
— Itu tidak ada faedah-? “terisi elektris. 

nja, Chili. Lemparanmu ti- — Kita tidak akan dapat memu- 
dak akan mentjapainja. bul Kincaid ke kota Border City se- 

- karang. 

— Saja. akan memban- 2 
dil orang diahat ini de- 
ngan - bandil — kesajangan 
saja, Tuan Roy. 

    

    

  

TAFEL - KLOKKEN 
MUUR- KLOKKEN DARI — 
KIENZLE 
MAUTHE 
VULPENHOUDERS DARI: JUWELIER HORLOGER 
SHEAFFERS 3s-z ““JAVANESE ART — 

| PARKER. Hi 
UW ADRES jang TERBAIK : BODJONG 58 — SMG. 

Ba 

AKAN SEGERA DITERBITKAN 

BUKU WEDDO - GURU 
DJILID 1. TEBAL 200 PAGINA, UKURAN 11 X 22. 

DENGAN SAMPUL DARI KARTON MARMER 
KARANGAN KI AGENG NGEKSINTORO (BAPAK 

DJAJENGKUSUMO). 
MEMUAT ILMU : KEBATINAN, KASAMPURNAN DSB. NJA 
PENTING SEKALI UNTUK MEMBANGUN DJIIWA DALAM 

MASA PEMBANGUNAN. 
HANJA SEHARGA Rp. 25.— 

ONGKOS KIRIM TAMBAH : 106. 
KARENA PERSEDIAAN TERBATAS, DIHARAP LEKAS PE- 

SAN DENGAN MENGIRIMKAN UANG LEBIH DULU. 
PESANAN LEBIH DARI 10 BUKU, MENDAPAT POTONGAN 

1070. — DITERBITKAN OLEH BADAN PENERBIT 
»PANGASTUTI” SURAKARTA. 

ALAMAT: 
Sdr. Siswosuparto, Kampung Gendingan G. III/29 — Solo. 

Sdr. Atmosardjono, Secretariaat Himpunan Budaja di Surakarta, 
Aloon2 Utara Surakarta. 
  

IKA ANA 

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

CLAUDETTE COLBERT — ORSON WELLES — GEORGE BRENT 

»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 ! 

GRAND INI | MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 

5.00 - 7.00 - 9.00 JANE RUSSELL — GEORGE BRENT 

.MONTANA BELLE: 
in trucolor. 

  

Tar 

' “Menggemparkan ! 

Tinggal Ini malam & Besok malam  (u. seg. umur) 

GANGGA — EMMA GANGGA — S. WALDY — 
WISINU MURADHY — DAMPU AWANG — 
ELLYA — ZUBAIDA — W.D. MOCHTAR — 

SUHAIMI 
/ 29 Tjerita Djenaka 

»ABUNAWAS 1001 -Malam ! 
Tjerita Terkenal. 10096 ketawa dari Mulai sampai achir ! 

KOTJAK! LUTJU! MENGGEMBIRAKAN ! 

DJUMAHAT MALAM PREMIERE (u. segala umur) 
BIG NEW THRILLS FROM AFRIKA. 

BELOWuEEE SA Nk 
in Technicolor 

Pemburuan pada orang hutan di rimbu Afrika! LUAR BIASA ! 
MENGAGUMKAN ! Penuh sensatie ! Menggemparkan ! 

ROYAL (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 

INDRA 
5.00 - 7.00 - 9.00 

  

Tinggal Ini malam & Besok malam ': 

NETTY HERAWATY 
A. N. ALCAFF — E. ZAENAH — I. SUBONO 

» ENAR Is Memikat ! Lutju ! 
Penuh Njanjian2 merdu ! 

KOK INI MALAM PENGHABISAN (u. 17 tah) 
5.00 -7.00 - 9.00 B. ANDREW - MARIA KEVALGA —dim. Film Russia 

The Fall of Berlin” Diatuhnja 
Kota  BERLIN., 

Film peperangan Dunia-IL jang Hebat dan Gempar Hi in Color ! 

DUBBELPROGRAMMA WESTERN (u. 17 tah.) 

.HAUNTED TRAILS” 
»THE GHOST RIDERS” 
Penuh sensatie menggemparkan ! 

Akan datang: GARY COOPER — LORETTA YOUNG 

.» ALONG CAME JONES” toughest 

killer ! 

Besok malam : 

WHIP WILSON 
ANDY CLYDE 

JOHNNY 
Mc. BROWN   
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