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Teropong Dunia 

         
akan berhadapan mi 
taan kira2 pukul 24.00 malam 
Pada tanggal 2 Dju 

atau 22 centimeter pada ak 

minja, Prof.. Dr. G.B. Yan A 
bintang di Lembang (Bandung), 

1956 dan 1971 planet Mars itu   

  

Sampai Djarak 64 Djuta Kilometer: Semua 
suti Oposisi Mars Ini 

PADA TANGGAL 24 DJUNI jang akan datang planet Mars 
uka dengan matahari atau dengan lain perka- ' 

»gal li jang akan datang planet Mars itu akan sangat 
mendekat?” dunia sampai djarak 64 djuta kilometer: Pada saat 
itu Mars akan tampak Ma penah kira2 22 seconde 

Van Albada seorang ahli ilmu bintang jang bekerdja bersama sua- 

Njonja Van Albada menerangkan lebih djauh, bahwa setjara 
teoretis planet Mars itu dapat mendekati dunia sampai djarak ,,ter- 

pendek” 58 djuta kilometer. Tapi hal demikian djarang' sekali ter- 
'diadi. Menurut keterangannja lebih landjut, kiranja dalam tahun 

bulan2 Djuni, Djuli dan Agustus jang akan datang ini peneropong- 
an bintang di Lembang akan terus menerus melakukan observasi 

setjara fotografis atas ,,opposisie Mars” itu. Observasi demikian di 

lakukan djuga oleh peneropong2 bintang ditempat2 lain didunia 
ini. Atas usaha International Mars Committee? jang berkedudukan 
di Lowell Observatory, di Flagstaff (Arizona, USA) maka 
peneropongan atas Mars itu dilakukan kerdja-sama dan tolong-me 
long oleh peneropongan2 bintang didunia ini. 

    

  

Kerdjasana Untuk” - 

Mars itu akan meliwati meridiaan. 

2 km. Demikian keterangan njonja 

Ibada, pada tempat penoropongan 
kepada ” Antara”, AR 

akan mendekati lagi dunia. Dalam 

dalam 

    

   

   

   

  

        

        

  

1 Malik Suud 1 
Al Awwal 

Dgn Air Zam2 

| KAPAL MINJAK jg terbesar 
diseluruh dunia hari Sabtu 1. 
telah diluntjurkan ke-air di Ham 
burg, Djerman Barat, besarnja 
65.000 ton. Kapal tadi dibuat 
oleh perusahaan kapal Dierman 
.»Howaldwerke”, akan  berkibar- 

|kan bendera Saudi Arabia, diberi 
nama Malik Su'ud al Awal?” 
(Radja Swud 1”), tetapi kevunja- 
an seorang pemilik kapal2 minjak 
jang kaja raja bernama Aristote- 
les Socrates Onassis, seorang 
warganegara Argentina kelahiran 
Junani. N 

25.000 orang telah diundang utk. 
menjaksikan penahbisan kapal tadi, 
penahbisan dilakukan oleh Prinzes- 

sin Amris von Bismarck, -bukannja 
dengan champagne seperti biasanja, 
tetapi — untuk menghormati pera- 
saan umat Islam dengan Air   

  

16 Djuni Serangan Be- 
sar-besaran Thd Hanoi! 
Djenderal Ely Kira? Akan Dapat Bala- 
bantuan 10 Sampai 23 Bataljon — AS 
Tidak Tahu?Apa Jang Akan Diperbuai 
— Sikap lnggeris Masih Disangsikan 

SUMBER2 RESMI DI WAS 
Minggu, bahwa djenderal Paul 
Perantjis di 

HINGTON menjatakan pada hari 
Ely, panglima besar pasukan2 

jang baru, mungkin akan mendapat balaban 
tuan sebesar 10 sampai 23 batal jon infanteri bagi usahanja untuk 
mempertahankan daerah Hanoi terhadap serangan2 pasukan2 
Vietrainh. Menurut sumber2 itu, laporan2 terachir menundjukkan, 
bahwa pihak Vietminh kira-kira akan siap melantjarkan serangan 
serangannja setjara besar-besaran terhadap Hanoi pada tangsal 16 
Djuni jang akan datang, jaitu setelah mereka selesai menjusun 
kembali pasukan2 jang baru2 ini dipergunakan untuk merebut ben- 
teng Dien Bien Phu. 

  

Komplotan 
Opsir' Mesir 

Utk Gulingkan Nasser 
Dan KembalikanNadijik 
KAPTEN KAVALERI Mesir     

  

   

”€ ana ta 

       
jmaksud -melontjur- 

pen nga ae - @etat waktu 

Taakan Letnan-Kolonel Diamal 
Abdul Nasir dan memulihkan 
Djenderal Muhammad  Nadjib 
kembali memegang tampuk ke- 
kuasaan tertinggi. Dakwaan tadi 
diutjapkan oleh Letnan Fwad 
Mahmud Umar, salah seorang 
terdakwa didalam perkara 16 
Opsir tentara Mesir, jg hari Saptu 
il diusut perkaranja dimuka 
pengadilan revolusioner Mesir. 
Djuga kapten Ahmad Hassan al 
Misry adalah salah seorare ter- 
dakwa. 

Ke-enambelas opsir tadi — 1 ma- 
jor, 6 kapten, 9 letnan — semuani: 

didakwa berkomplot untuk menim- 
bulkan pemberontakan dalam ang: 
katan perang, guna menggulingkar 
regime revolusioner jg sekarang de- 
ngan kekerasan. Mereka ditangkap 
tgi. 28 April jl. 

Djurubitjara pemerintah Mesir sc 
mentara itu menerangkan, bahw: 
Djenderal Muhammad Nadjib ,,me- 
ngutuk sedalam?nja kegiatan2 kom- 
plotan opsir tadi”. Menurut ketera 
ngan Letnan Fwat Mahmud Umar 
opsir2 kavaleri telah  merantjang- 
kan suatu serangan terhadap mar- 
kasbesar komando revolusi, pad: 
tgl. 28 April pagi jl., dengan tank2 
menawan Let. Kol. Djamal Abdu 
Nassir dan menghantjurkan rumah- 
nja, serta menjerahkan kembali ke- 
kuasaan tertinggi kepada Djendera! 
Nadjib. (Antara) 

Habis Piring 
Dan Tjerutu 

Terbang 
Sekarang Muntjul KA- 
LENG TE BANG.... 
POLISI dan penduduk daer 

Ta an Kau 
Benda jang melajang dari 
tenggara kearah barat-laut 
berbentuk...... kaleng rokok, me 
njemburkan asap putih...... 

  

   

  

    

    

Utk Bereskan 
— Korea 

Dalam konperensi Djenewa ten 

    

tang Korea hari Sabtu, menteri 
luar negeri , Molotov, telah 
mengadjikan ah usul jang kan sebuah 
terdiri dari 5 pasal untuk menje- 
lesaikan masalah Korea, termasuk 
pemilihan bebas diseluruh Korea. 
suatu badan Pan Korea untuk 
mempersiapkan dan  melaksana- 
kan pemilihan tsb, dan penarikan | 
semua pasukan bersendjata sebe- 
lum pemilihan. Pe 

Selandjutnja rentjana Molotov iti 
menentukan pembentukan suatu pa 
nitya internasional untuk mengawa 
si pemilihan tadi dan  negara2 j 
berkepentingan — harus 
“kewadjiban2 tertentu ' dalam mem 

menjetudju | 

Dalam hubungan ini dikabarkan 
bahwa 4 atau 5S bataljon pasukan? 

kin dikirimkan ke Indochina dari 
Perantjis dan Afrika Utara dengan 
pesawat2 pengangkut ,,Globemas- 
ter” Amerika Serikat, sedangkan bz 
'abantuan Jainnja akan diambilkar 
Jari daerah? jg lebih aman &i.Inde 
zhina. Menurut kalangan resmi d. 
Washington itu, pihak Vietminh se 

ara ini- telah mempunjartribua 
orang “pasukan2 gerilja didaeral 
Hanoi dan sekitarnja. i 

Bagaimana sikap Wash- 

Tentang sikap Amerika Seri- 
kat terhadap perkembangan? baru 
li front Indotjina, kalangan tsb. 
nenjatakan, bahwa sampai sa'at 
hi presiden Eisenhower ataupun 
inggota2 pemerintah Amerika 
Serikat lainnja belum dapat mem 
seritahukan kepada pemerintah 
Perantjis, tindakan apa sekiranja 
ang akan diambil apabila Hano: 
erantjam bahaja serbuan pasu- 
kan2 Vietminh. 
“Konperensi militer 5 negara jg 

«ini sedang berlangsung di Wash 
ngton kabarnja sedang membuat 
verhitungan dan tafsiran, apakah 
ljumlah pasukan2 balabantuar 
Perantjis jang, direntjanakan utk. 
nempertahankan daerah Hano. 
sudah tiukup untuk mengalahkan 
»asukan2 Vietminh. 5 

Konperensi tsb. menurut kala- 
ngan itu mungkin djuga. akan 
diminta pendapatnja, apakah pa- 
sukan2 Serikat perlu dikerahkan 
untuk membantu mempertahan- 
kan Hanoi. 

Sikap Inggris masih di 
sangsikan. 

Kalangan resmi di Washington 
tu. achirnja menjatakan, bahwa 
menilik gelagatnja wakil2 Ameri- 
ka Serikat, Perantjis. Australia 
dan New Zealand di konverensi 
tsb. akan mengandiurkan penge- 
tahan pasukan2 Serikat guna 
mempertahankan Hanoi apabila 
hal itu memang ternjata perlu. 
Akan tetapi dalam tingkat, keada- 
an sekarang ini kalangan tsb. 
belum dapat meramalkan sikap 
yakil Inggris, field marshal Sir 
fohn Harding. dalam hal ini. Me- 
1urut kesan jang diperoleh pihak 
jang mengetahui, demikian kala- 
“3gan itu, Inggris tidak akan 
menjetudjui andjuran untuk me- 
agerahkan pasukan2 Serikat di 
Indotjina. 3g 2 

Sementara itu kalangan militer di 
Washington meniatakan, bahwa pe- 
sawat2 pengangkut 

vindjamkan kepada 
is untuk mengangkut 1.000 sam- 
Ibai 1.500 orang pasukan2 Uni Pe- 

3 Usul Moloto
v : 

telah mengadjukan 

rantjis ke Indochina. “Rang 

Menurut kalangan tsb, Perantiis 
permintaan ba- 

ru untuk mendapatkan bantuap pe- 
sawat2 pengangkut dan permintaan 

ini kini sedang dipeladjari oleh ke- 
menterian pertahanan Amerika Se- 
rikat. 

Djenderal Raul Salan men 
djadi pembantu Djendral 
Paul Ely. 

Dienderal Raoul Salan akan men 

djadi pembantu dalam urusan mili- 

'ter dari djenderal Paul Ely, komisa 
ris djenderal merangkap panglima 
besar Perantiis jg baru untuk Indo: 

| china, demikian diumumkan pada 
malam Minggu di Paris. (Antara). 

- 

  

DUTA IRAK UNTUK 
INDONESIA 

Sebagai duta Irak untuk Indo- 

nesia telah ditund'uk vada hari   pertahankan perdamaian di Timu: 
Djauh. G 

Molotov achirnja menjarankan su 
paja beberapa pasal dari usul-rentja 
nanja itu dibitjarakan setjara terpi- wa diplomat baru ini akan berang .Kalau perusahaan 
sah. (Antara). 

  

Kemis dengan dekrit keradjaan, 
Abdulmuttalib Amin. Demikian 
berita AFP dari Bagdad. Berita 
itu selandjutnia mengatakan bah 

kat dari Bagdad ke Djakarta 

balabantuan itu akan selekas mungf &W t 
baja, ada djuga meletus 

..Globemaster” : 

Amerika kira2 minggu ini akan di: 
tentara Peran- 

Zamzam, jaitu air sutji dari sumur 
| Zamzam di Makkah. Kapal tadi 
pandjangnja lebih dari 774 kaki, be 
ratnja 47.000 ton, atau 2 ton lebih 
berat dari pada kapal minjak ,,Tina 
Onassis”. (Antara). 

GERHANA MATAHARI, 
JANG SEMPURNA. 

Para astronom di dunia pada 

kempul! di Jaisalmer, India Te- 
ngah, untuk mempeladjari gerha 
na matahari, jang sempurna, pada 
tanggal tersebut. Gerhana mataha 
ri jang sempurna akan terlihat di 
Ceylon, kepulauan —Andaman, 
Yavoy di Burma dan Hue di Indo 
fjina. 

Drama Lebaran 
Suara Pistol Dikira Mer- 

tjon Bumbung 

PADA malam Lebaran dianta- 
ra mertjon bumbung jang banjak 
dibunjikan dikampung2 di Sura- 

sebuah 
sendjata api. Pada ketika ity para 
tetangga dari seorang wanita pera 
pakan Tionghoa di Kapasari. 
tidak ada jang mengira bahwa jg 
meletus itu adalah pistol 2 jang 
menghabiskan nafas perempuan 
'tu. Ketika anggauta keluargarje 
Dulang, diatas tempat tidur terda. 
pat wanita itu sudah mati. Polisi 
kini sedang mengusut perkara 
tersebut. (Antara). 

“ $ & 23 
.Adrenoxine 
Sebab Penjakit Gila 

“DR. MAX RINKEL dari ru- 
mah sakit psychiatri Boston kini 
mengemukakan teori bahwa salah 
satu dari faktor terpenting jang 
menjebabkan penjiakit djiwa ialah 
suatu bahan kimia dalam badan 
nianusia bernama ,,adrenexine” 
jang terdjadi sebagai hasil pengu- 
raian hormon adrenalin. Dr. Rin- 
kel mengemukakan teori ini sete- 
tah mengadakan pertjobaan2 dg 
orang2 suka-rela, (Reuter). 

| Kapal Minjak Terbesar 
Didunia: Akan Berben-| 
Idera Arab: Ditahbiskan | 

tanggal 30 Djuni jad. akan ber- 

Ce 

  

ea 
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Dilapangan Banteng di Djakarta 

sholat 

    

pada pagi hari Rebo telah dilakukan | 
sembahjang Idul Fitri oleh ummat Islam di ibukota. Tampak dideretan 
depan dari kiri kekanan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, men- 

teri agama H. Masjkur serta sedjumlah besar pembesar2 jang turut ber- 
lea. 

  

pang Maki 

Shigeru Yoshida pada hari Mi 
untuk berusaha mengeluarkan 

rentjana, partai Yoshida pada hari 
sebuah mosi jang menuntut peng 

Sementara itu baik partai2 peme- 

gaan itu. Orang sudah dapat mem-   KAU Mn 

Djepang Kirim. 

| Missie Resmi 
F - 2 

Ke Indonesia? 
TIDAK LAMA lagi In 

sekali: Djepang akan kirim 
resmi ke Indonesia untuk men 
jarakan soal perdagangan «& 
pembajaran kerugian perans, d& 
mikian berita jang didapat 9 
U.P. di Tokyo hari Minggu jl. 

Setelah herkali-kali  diadak 
vperundingan2 antarm pemerintak 
Diepang dan duta Djepang untuk 
Indonesia Eli Wajima (ig sebagai 
diketahui tg. 21 April j. kembali 
ke Diepang), maka menurut UP, 
kalangan2 jang mengetahui mene 
rangkan, bahwa pikiran tsb. pada 
prinsipnja telah diterima. : 

Wajima akan bertolak'ke Indone- 

sia pada hari Kemis ts!. 10/6 jg 
akan datang. Pada dasarnja Diepang 
menentang dibitjarakannja soal per: 
dagangan dan pembataran kerugian 

perang sekaligus. - Menurut penda- 
batnja, dua soal itu harus dibitjara- 

kan terpisah, tetapi pihak pemerin- 
'tah Indonesia telah menjatakan ke- 
| bendaknja, supaja defisit dagangnja 
| dengan Djepang dibitjarakan bersa- 

ma dengan soal pembajaran kerugi- 
an perang itu. . 

  

  
  

Dengan 10 

Seperti 

paui oleh A.S. dan Sovjet Rusia, 

kabarkan dari Toronto, Kanada. 
da, Mr. Usman Sastroamidiojo, 

kan batik Indonesia, dengan har 
kan mode baru. : 

Indonesia, demikian Mr. Usman, 
saban tahun - mengimport. barang2 

tekstil seharga kurang lebih 200 dju 
ta dollar, terutama dari Djepang, 
negeri Belanda dan Inggris. Oleh 
tenaga ahli Indonesia kain itu lalu 
digambari dengan motif batik jg in 
dah dan .,rahasia”. 

Mr. Usman mengatakan selan- 
djutnja, bahwa Indonesia lebih suka 
memakai bahan2 mentah seperti 
teh, timah dan kepra untuk menghi 

langkan neratja dagang dengan Ka- 
nada jg berat sebelah itu, akan te- 
tapi Kanada terikat kepada aturan2 

jg memberi prefeyensi kepada sesa- 
ma negeri Commonwealth. Mr. Us- 
man mengemukakan bahwa Indone 
sia, jg dilingkari oleh negeri2 Com- 
monwealth dengan hubungan da- 
gang istimewa itu, akan » .berda- 
gang apa sadja dengan siapa sadja”. 
Ditambahkannja bahwa Indonesia 

ig menjokong penerimaan RRT se- 
bagai anggota PBB, baru sadja me- 
ngadakan perdjandjian dagang jg 

laksanakan. 

Tetapi meng-isolasi RRT tidak- 

lah sesuai dengan politik Indonesia” 
ia katakan dengan senjuman, ,.kami 

butuhkan sekali pasaran, sebagaimi 
na diperlukan pula tenaga2 ahli un- 
tuk membuka Indonesia serta me- 
ngembangkan sumber2 kekajaannja. 
Indonesias berpenduduk 80  dijuta 
orang dalam satu daerah seluas Ka- 

kan”, 
Ia katakan bahwa Indonesia meng 

hendaki modal asing, tetapi hanja 
i selama kontrole daripada perusaha- 
an ada dalam tangan Indonesia. 

seratus persen 
dikuasai oleh penanam modal asing, 

  
Dotty 

Kain Batik Mentjari Pasar: n 
. -Di Kanada 

INDONESIA MENAWARK AN kepada wanita Kanada ,,Do- 
rothy Lamour-look” buat 10 dol liar. Negeri kepulauan jang sedikit 
dikenal itu, dengan bahan2 men tah jang kekajaannja hanja dilam 

pertama dengan RRT, jg belum dik 

Dollar Bisa 

Lamour 

mengharap agar kain2 batik iang 
berwarna riang itu dapat menang kap dan menarik perhatian ke- 
pada hasil2 Indonesia Iainnja jang buat pertama kali dipertundiuk- 
kan di Pameran Dagang Interna sional Kenada, demikian U.P. 

Duta-besar Indonesia buat Kana- 
mengatakan bahwa beberapa toko 

besar2 di Kanada sedang meman tjing-mantjing untuk  mendanat- 
apan besar untuk dapat menimbul 

“maka kami tidak ada suara den ka 
mi tidak mau itu terulang lagi” k: 
ta Mr. Usman Sastroamidjojo kepa- 
da UP. (Antara). 

Pakt Balkan 
Djuga Terbuka Utk 

Italia 

PERDANA MENTERI Turki, 
Adnan  Menderes, mengatakan 
pada hari Saptu, bahwa Pakt Bal- 
kan jang dibentuk oleh Turki, 
Junani dan Yugoslayia akan di- 
ubah mendjadi suatu persekutuan, 
termasuk pula Italia. Dinjatakan 
seterusnja, bahwa ja akan sangat 
bergembira melihat tertjarainia 
suatu penjelesaian masalah Tries- 
te antara Italia dan Yugoslavia, 
dan melihat, bahwa Italia akan 
memasuki pakt jg dibentuk oleh 
3 negara Balkan isb. 

Menderes berbitjara 
wartawan2 Amerika di 
York. 

Pulles: 

dimuk? 
N cw 

ka Serikat John Foster Dulles, true 

ngatakan pada hari Djum'at, bahwa   
IHlah tanva harapan. Statement tsb. 

dikemukakan dimuka Panitia - Uru 
san Luar Negeri Senat. Dinjatakan 

selandjutnja, bahwa hingga kini: si 

kap fihak ,,komunis” di Djenewa ti 
daklah membesarkan hati, dan tidak | 

lah mungkin untuk meramalkan 
Sa aman mba sanad 

' 1 Sebudasan Indonesia 

: “evineteh Gan 

15 VY gear Pe mangan" 
ewean ada   

Ketegangan Politik Dje- 

Sosialis Kanan Maupun Kiri Adakan Kampanje 
Untuk Djaubkan Yoshida — Yoshida Balas Mau 
Keluarkan 43 Orang Sosjalis Dari Madjelis Ren- 
dah — Polisi Minta Kembali Petjinja ....... 

DENGAN DISOKONG oleh golongan2 konservatif dan pro- 
gressif, Partai Liberal Djepang dibawah pimpinan perdana menteri 

rendah dari golongan sosialis itu. Diantara anggota2 madjelis 
golongan sosialis ini terdapat 4 orang wanita. 

  

   
   

       
    
   
     
    

   

situasi di Indotjina dewasa ini ada | 

nada, dan banjak jg perlu dikerdja- lah genting. tetapi sama sekali tidak | katnja didaerah Pasifik. Ditambah 

  

  

akan turun di 

Kedjadian2 hudjan radio aktif di 
Djepang dan pelbagai kemungkinan 

di Indonesia,  beritawan tuan telal 
berhasil membitjarakan soal ini dgn 
seorang meteoroloog (ahli ilmu uda- 
ra) dalam mana didapat keterangar 

bahwa untuk menentukan suhu js 
menjimpang dari kebiasaan ini di- 
sebabkan sebagai akibat2  pertjoba- 
an bom atoom, ini belum bisa di- 
pastikan sekarang. Sebab soal it   n Muntjak 

gu telah mengambil ketentuan ' 
Orang anggota madjelis rendah 

Hari goiongan sosialis, jg dianggap bertanggung djawab atas terdja- 
dinja perkelahian pada hari Kemis jl, dari parlemen. Menurut 

Senen sudah akan mengadjukan 
hukuman atas anggota2 madielis 

dari 

rintah maupun partai2 opposisi si-“bajangkan, bahwa perdebatan pada 
buk menjusun siasat untuk menghas hari 3 t 
dapi ,move” Yoshida jg diluar du-ydjadi perkelahian hebat lagi, karena 

hari Senen itu tentu meletus men- 

pihak sosialis sementara itu telah 
mengumumkan daftar terbuka dari 
nama2 48 anggota madjelis rendah 
dari Partai Liberal jg mereka anz- 

“gap bertanggung djawab atas terdja 
dinja keributan hari Kemis jl. itu. 
Pihak sosialis menjatakan, bahwa. 
mereka akan mengabaikan tiap2 tin 
dakan parlemen jg ditudjukan terha 
|dap mereka, karena tambahan ma- 

'sa-sidang dengan 10 hari jg di ten- 
tukan oleh pemerintah Yoshida ada 

“tidak sjah. 2 » 
—. Kampanje .  mendja- 
Ti an Yoshida. 

  

      

    

  

1 Pada-hari Minggu kaum. sosialis, 
baik dari sajap kiri maupun dari sa 
Jap kanan, mulai mengadakan kam- 
panje untuk mendjatuhkan pemerin 

tah Yoshida. Sedjumlah — pemimpin 
partai pada malam Minggu telah 
meninggalkan Tokyo untuk menga- 
dakan rapat2 “dan  pertemuan2 di 

daerah-daerah, jg akan ' digerakkan 
untuk menuntut berhentinja peme- 
rintah Yoshida sebagai satu2nja dja 
lan untuk menstabilkan kembali si- 
tuasi politik di Djepang. Pada hari 

Saptunja mereka telah berhasil mre- 
ngurungkan debat dalam madjelis 

tinggi mengenai keputusan pemerin 
tah untuk memperpandjang - masa- 
sidang parlemen dengan 10 hari la 
gi, agar dalam waktu 'itu rentjana 
undang2 jg sedang dibitjarakan, di 
antaranja mengenai reorganisasi ke- 
polisian, dapat selesai. 

Dalam insiden pada hari  Saptu, 
kaum sosialis memaksa ketua madje 
lis tinggi, Yashi Kawai, tetap ting- 
gal didalam kantornja, sehingga si- 

dang tidak dapat dimulai.  Keribu- 
tan dapat dihindarkan, karena Ka- 
wat tidak mentjoba untuk melolos- 
kan diri, sedangkan anggota2 dari 
golongan2 Liberalpun tidak berusa- 
ha membebaskannja. 

Keberangkatan Yoshida 
ditunda lagi. 

Sementara itu perdana menteri 
Yoshida belum mengetahui, bila- 
mana ia sekiranja dapat memulai 
perdjalanannja keliling dunia. Se- 
Serti diketahui, menurut rentjana 
semula ja akan bertolak pada hari 
Kemis jl., akan tetapi oleh karena 
pembitjarain mengenai rantja- 
ngan undang2 reorganisasi kepo- 
lisian ' itu belum selesai, maka 
maksudnja ditunda sampai hari 
Minggu. Dan sebagai akibat per- 
kelahian di parlemen jg terdjadi 
sari Kemis jl. itu, ia sekarang 
terpaksa menunda lagi keberang- 
katannija. Menurut pihak ' resmi, 

. keberangkatannja ditunda sampai 
. waktu jang tidak ditentukan. 

Polisi minta kembali 
petjinja. 

Pada hari Minggu djawatan kepo 
lisian Tokyo minta kepada anggota2 

memerlukan  penjelidikan jg seksa- 

ma dan sangat tergantung dari kete: 

rangan2 jg luas. Bagi djawatan me- 
teorologie sendiri, sekarang baru he- 

nja dapat mengatakan, bahwa seka- 
rang tampak kenjataan bahwa suhu 
di Djawa keadaannja lebih 
dari biasa. 

Ditanja, apakah di Indonesia 
tidak dilakukan penjelidikan2 jg. 
lebih luas, jang djustru di Die- 
pang sudah terdjadi hudjan radio 
aktif? Djurubitjara kita” hanja 
mengatakan, penjelidikan demiki- 
an ini memang besar faedahnja. 
Tetapi, kita hanja memounjai 
pesawat jang dinamai ,,Geiger- 
teller” (Geiger-Counters) jg tidak 
bisa dipergunakan. Sebab batterjj2 
untuk keperluan pesawat itu tidak 
tersedia, djuga ahli2-nja tidak 
ada. Kekurangan2 ig demikian 
itu masih belum bisa diharapkan 
dapat terpenuhi dalam . waktu 
singkat. Ava jang mendjadi sebab 
nja, djurubitjara kita tidak mau 
memberi keterangan. 

Persiapan sudah ada 
Membiarkan keadaan tidak diseli- 

diki memang tidak mungkin. Oleh 
sebab itu, tindakan ig masih meru- 
pakan persiapan sudah dilakukan. 
Antara lain pendidikan? tenaga? jg 
akan melakukan penjelidikan soal 
ini sudah dilakukan. Pada fakultet 
ilmu alam dan iImu pasti di Ban- 
dung telah dikirimkan beberapa te 
naga (pegawai djawatan meteorolc- 

gie), dimana mereka itu akan me- 
nempuh peladjaran ig kelak bisa me 
rupakan tenaga ahlinja. Ini dengan 

mudah bisa didjalankan, djustru 
observasi demikian ini termasuk sa 
lah satu pekerdjaan 
teit. 

tingg 

Menado djadi pusat per- 
hatran. : 

Hudjan radio aktif jang turun 
di Djepang sangat 
Disamping memperhatikan keada 
an ini, diperhatikan djuga keada- 
an di Pilipina, karena negara ini 
merupakan tetangga jang paling 
dekat. Anakah gediala2 itu diuga 
terdjadi di Pilipina? Hingga achir” 
ini. belum didanmat berita jang 
mengatakan ,,ja”! Dan selama di 
Pilipina belum ada gedjala2 iang 
mentjemaskan itu, maka kemung 
kinan didapatinja radio aktiviteit 
di Indonesia masih djauh sekali. 

Bagi Indonesia, tempat ig terde- 
kat dengan Philipina adaleh di dae 

rah Minahasa (Menado). Itulah se 
babnja Menado mendiadi titik per- 
hatian dalam menindjau kemungki- 

nan2 adanja hudian radio aktif. 
Selandjutnja djurubitjara kita jg 

termasuk ahli ini mengatakan, bhw 

  

Babaja Inter- 

vensi A.S. 
»,Sangat Kritik”: Tulis 

Scripps Howard 
. BAHAJA bahwa Amerika Se- 
rikat akan ikut berperang di Indo 
tiina itu sangat kritik.” Demikian 
lah. tulisan staf  suratkabar2 
»Scripps Howard” di Washington 
malam Minggu ji. Dalam tulisan- 
nia dalam. harian ,,New York 
World Tele & the Sun” di 
katakan, bahwa beberapa minggu 
jl. rakjat Amerika Serikat cha- 
watir, kalau2 sesudah Dien Bien 
Phn diatuh itu Perantjis akan 
menarik kembali sukan2-nja   parlemen dari golongan sosialis, su 

- paja mereka mengembalikan petji 
dan ,perlengkapan2 lain” dari ang- 
gota2 polisi jg mereka rampas da- 
lam perkelahian pada hari- Kemis 
itu. Permintaan tsb disampaikan ke 
pada sekretgriat madjelis rendah se 
telah pihak sosialis memprotes kepa 
la djawatan kepolisian atas pengiri- 
man 200 orang anggota polisi keda 
lam gedung parlemen pada hari Ke 
mis jl. . 

Dalam hubungan ini golongan s0 
sialis .menjatakan, bahwa petji2 dan 
perlengkapan2. polisi lainnja jg di 
rampas itu akan dipergunakan seba 
gai bukti tentang masuknja anggo- 
ta2 polisi kedalam gedung parle- 

men. setjara semau-maunja sadia. 
(Antara). 

  
| siatuasi di Indotjina tidak hanja ber 
| bahaja bagi daerah jang 1 langsung 
berkepentingan. tetapi djuga bagi ke 
amanan Amerika Serikat dan seri 

| kannja, bahwa daerah ini , merupa 
|kan salah satu dari daerah2 jang vi 

|tal bagi perdamafan dan  perlindu 
| ngan Amerika Serikat, 
| 

Sementara itu senator Alexander 
Wiley, ketua panitia senat Amerika 

dari Indotjina, dan bahwa Ame- 
rika Serikat harus bertindak di 
sana... Waktu itu tidak terdjadi, 
krisis tadi berlalulah. 

Tetapi sekarang tampaknja se-akan 
akan Amerika Serikat menudjiu ke- 
arah krisis lagi. Beberapa pemimpin 
militer A.S. menduga bahwa pasu- 

kan2 Ho Chi Minh dalam beberapa : 

minggu jad. ini akan berusaha mere ' 
but Hanoi dan seluruh delta. Sungai 
Merah. 

Kalau balabantuan dan perbeka- 
lan2 Perantjis tidak tjukup kuat un 
tuk dapat mempertahankan daerah 
tadi, maka Amerika harus ambil ke 
putusan: lagi apakah Amerika akan 
bertjampur tangan. Demikianlah a.l. 

tulisan ..Scripps Howard”. (Antara). 

sIndo China Bahajakan Amerika” 
MENTERI LUAR negeri Ameri, apa jang terdjadi. Menurut Dulles,y urusan perhubungan luar negeri, wa sedjak dalam tahun 1950 ..pihak 

| mengumumkan pada hari Djunr'at 
|di Washington bahwa panitia jang 
dipimpin olehnja akan mempeladuiar.: 
dengan seksama keadaan dunia dan 
bantuan militer dan ekonomi, jang 
telah diberikan oleh A.S. kepada 
luar negeri, sebelum  menjetudjui 

permintaan pemerintah A.S. supaja 
bagi program baru mengenai bantu- 
an “kepada luar negeri disediakan 
djumlah sebesar $ 3.500.000.000. 
Wiley selandjutnja menerangkan bah 

KEADAAN SUHU (temsera tuur) di Djaw 
ini lebih tinggi dari waktu2 biasa nja. 
annja terhitung luar biasa tinggi nja 
jang tidak teratur, menjebabkan timbulnja dugaan2 bahwa keada 
oleh pertjobaan2 bom atoom di kepulauan Marshall beberapa wak 
bahwa di Djepang sudah terdjadi turun hudjan jang mengandung 
semakin mendjadi pertjakanan orang ramai. Kemungkinan2 di 
aktif itu, ada hubungannja djuga dengan keterangan dr. Sigevoshi 
Djepang, jang mengatakan di Rangoon baru2 ini (lihat bawah) bah 

dari universi- |   diperhatikan. ! 

  

Oleh: Beritawan Kita 

dari wagtu2 biasanja. Dihu 

keadaan suhu. di Indonesia jg me- 
njimpang dari kebiasaan ini masih 

belum bisa dipastikan karena penga 
ruh pertjobaan2 atoom adalah dgn. 
lidasarkan bahwa keadaan suhu di 
beberapa tempat negara tetangga, 

antara lain di Darwin, Hongkong, 
Calcutta dan Honolulu pada achir2 

ini dalam keadaan normaal. Sehing 
ga jg abnormaal itu hanja di Indo- 
nesia. Djelasnja, dengan keadaan 'su 

hu di tetangga itu normaal, maka 
tidak normaalnja suhu di Indonesia 

belum bisa dipastikan adalah kare- 
na akibat pertjobaa, atoom di Mar- 
shall. 

Keterangan Dr. Matsumae 
. Dr. Sideyoshi Matsumae, Pre- 

siden Universitet Tonai dan pe- 
muka sosialis kanan Diepang 
memperingatkan di Rangoon, bah 
wa hudjan radio-aktif ' mungkin 
akan turun di Burma, India, In- 
donesia dan negeri2 Asia Terig- 
gara lainnja. Keterangan ini di 
verikan Dr. Matsumae dalam 
satu perskonperensi dilapangan 
terbang, ketika pesawat jang di 
tumpanginja ke Eropa mendarat 
di Rangoon. Di Eropa ia akan 
memberi peringatan kepada kaum 
sosialis dan pemimpin lain-lain "di 
Italia, Inggris, Perantjis, Djerman 
dan Swedia, akan bahaja bom 
itom dan bom zat-air. Hudjan di 
Djepang sudah radio-aktif, kata- 
nja, dan Dr. Matsumae menjata- 
kan kekuatirannja hudjan sepertisd 
itu akan djatuh lebat pula di 
negeri2 Asia Tenggara. 

Bekas Menteri  Pengangkutari 
dan Perhubungan Djeparsz itu 
mengandjurkan negeri2 jg mung- 
kin ditimpa hudjan  radio-aktif 
bersama2 mendesak negeri2 jang 

Indonesia Terantjam | 
| Hudjan Radio. Ak 
Daerah Menado Sangat Dichawatirkan — Geiger-Counters 
Ada Tetapi Tak Ada Batterij-nja— Djawatan Meteorologie 

Ki i Memperhatikan Pe bagai Kemungkinan 

  

€ a Tengah chususnja dan Djawa umumnja pada achir? 
Keterangan2 lain menjatakan djuga bahwa di Sulawesi keada 

bungkan dengan turunnja hudjan 
an jang demikian ini dipengaruhi 
tu jl. Lebih2 sesudah tersiar berita 
radio-aktif, dugaan demikian ini 

Indonesia turun hudjan radio 
Matsumae, seorang 1 

wa hudjan radio-aktif itu tidak 
Indonesia dalam waktu singkat, tetapi kemungkin annja tetap ada. 

Dokumen 

Knowland 
Bohong : Utk Menakut: 

Nakuti Sadjas Kata 
Huang Hua 

DJURUBITJARA delegasi 
RRT dalam Konperensi Dienewa, 
Hubng Hua, Sabtu jl. telah mem 
berikan komentar terhadap se- 
buah dokumen jang diumamkan 
oleh senator Amerika Serikat 
Knowland achir2 ini, jang kata- ' 
nja berasal dari keterangan2 dia 
watan rahasia Amerika Serikat, 
mengenai rentjana kaum Komu- 
nis untuk menaklukkan seluruh 
dunia. Dalam dokumen tadi a.l. 
dikatakan bahwa Indonesia dalam 
tahun 1970 akan ,,dikomunis- 
kan”, 3 

Huan Hua mengatakan dalam kon 
perensi pers, bahwa apa 'jg disebut 
sDokumen Knowland” tadi ada- 
lah isapan djempol, bohong belaka, 
dan dimaksudkan untuk menimbul- 
kan ketegangan? dan untuk mengin- 
timidasi. Huang Hua mengatakan 
seterusnja bahwa Konperensi Djene 
wa berhasil djuga mengatasi ob- 
struksionisme  (rintangan2. jg  di- 
buat2), dan berangsur-angsur ma- 
diu kearah penjelesaian tugasnja, ia 

lah memulihkan perdamaian di In- 
dochina dan menjelesaikan masalah 
Korea setjara damai. (Antara). , 

  

akibat pertjobaan bom. zat-air . 4   punja bom atom dan bom zat-air 
akan menghentikan 'pertjobaannja 
dan membentuk satu badan penga 
was untuk mengontrol tenaga 
atom. 

Beberapa waktu mungkin tidak 
kelihatan akibat hudjan air dan 
abu radio-aktif ini, kata Dr. Ma- 
tsumae, tetapi mungkin besar 
bahajanja. Menurut kejakinannja, 
nelajan2 Djepang.jang menderita 

umurnja.. . BPKB 

Dengan ditemani 
mai Amazumi, dari dewan partai 
Partai Sosialis Djepang, ia. akan 
mengundiungi kongres Partai So- 
sialis Italia, dan disana ia akan 
menguraikan pendapat dari pani- 
tia penjelidik akibat letusan bom 
hydrogen. Demikian Reuter dari 
Rangoon. 3 

Amerika itu tidak akan pandjang PE 
Daan baka 

  

Warrouw: Pidato Kasman 1 
Di Ambon Ada Hubungan 
Den Keamanan Di Maluku 
Menjinggung Masaloh Agama,Di Maluku 

Selatan Mempunjai Peranan Dengan : 
Soal Keamanan “an 

Pd. PANGLIMA ,,WIRAB UANA” dan Perwira Pers. bebe- 
rapa hari jl. telah memberi keterangan kepada pers sekitar peris- 
tiwa Kasman di Ambon dalam hubungan keamanan serta  soal2 
jang bertalian dengan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. 
Dikatakan, bahwa menjinggung masalah agama di Maluku Selatan 
mempunjai peranan dengan soal keamanan. 
»RMS”, Soumokil telah menggu nakannja selaku unsur pokok 

Antara nja dikatakan kalau TNI menda- tuk merobohkan negara. 

Sewaktu gerakan 

rat, maka ummat Kristen akan  di-Islamkan. Propaganda Soum 
kil itu kebetulan dikuatkan oleh bukti hantjurnja geredja besar 
di Ambon oleh pertempuran antara TNI dan ,,RMS”. Tetapi peme' 
rintah telah berusaha menghilang kan propaganda2 demikian dng. 
antara lain membangunkan 
Presiden Sukarno baru2 ini. 

Utjapan2 Kasman jg mengatakan 

hendaknja pedjabat2 negeri di Am- 

bon terdiri dari orang2 Islam, lang 
sung atau tidak, "telah  menghidup- 

kan kembali kepertjajaan kepada 
propaganda Soumokil dengan gerak- 
annja jg pada hakekatnja tidak lagi 
mempunjai arti dilihat dari sudut 

operasi militer. Komando T.T. VI 
dalam tindakan2 mentjegah mendja- 

larnja akibat2 jg tidak di-inginkan 
telah berusaha - menenteramkap se- 
mua pihak jg bersangkutan. 

Dalam menguraikan soal perten- 
tangan ideologi dan agama jig mem 
punjai pengaruh2 atas keamanan di 
luar dan didalam negeri seperti mi 
salnja terdjadi dengan bagian2 pida 
to Kasman, Pd. Panglima djuga te- 

lah menjinggung suara2 jg mau me 
minta tjampur-tangan luar neger, 
terhadap paksaan agama oleh geron 
bolap di Sulawesi Selatan. Pd. Pang 
lima telah menemui Dr. Leimena 
dan Mr. Tambunan - mendijelaskan 
akibat2 buruk jg dapat dilahirkan 
oleh sikap demikian. 

Misalnja golongan Islam atau 
umum akan memandang golongan 
Kristen bersekongkol dng. pendja 
djah untuk mengatjaukan keada- 
an dalam negeri. Dim. hubungan 
ini Pd. Panglima menjebut ten 
tang soal ini dibitjarakan di par- 
lemen Belanda. Kepada semua 
pemimpin diserukan supaja dalam 
perdjuangan ideologinja terutama 
soal kejakinan agama jang sangat 
..teer” itu djangan sampai mem- 

komunis” menjerbu Korea Selatan, 

A.S. dan negara2-sekutunja tak per- 

nah menghadapi krisis sematjam sc- 
karang ini. Senator2 A.S. kini meng- 
chawatirkan tidak hanja tindakan2 
jang dapat diberikan mengingat ke- 
adaan ekonomi A.S. tetapi .djuga 
tindakan2 jang harus diadakan dan 
jang tidak dapat diabaikan “ meng- 
ingat pertahanan A.S., demikian Wi-   ley. (Antara-AFP), 

  

geredja baru jang telah diserahkan 

buka kesempatan bagi  hidupnja 
kembali kekatjauan jang pada 
hakekatnja sudah dipadamkan se- 
perti RMS dsb.-nja. Djuga dja- 
ngan sampai membuka kesempa 
tan bagi orang luar turut tjampur 
mengeruhkan keadaan dalam ne- 
geri kita. Demikian antara lain 
pokok2 keterangan Pd. Panglima 
jan Perwira Pers jang seterusnja 
mengatakan tidak ada pertenta- 
ngan antara utjapan minta maaf 
Presiden di geredja Ambon dng 
keterangan Pd. Panglima .,Wira- 
»uana” beberapa waktu jang lalu 
mengenai soal penganiajaan Kris 
ten oleh “gerombolan Sulawesi 
Selatan. Utjapan Presidea dan 
keterangan saja adalah saling me' 
ngisi, kata Pd. Panglima. (Antara) 

Untuk Apa? 
Kapal2 Perang A.S. Mon- 

dar Mandir Dilautan 
Karibia 

 PEMBESAR2 Amerika Serikat 
di Washington mengakui hari Sab 
tu, bahwa kapal2 angkatan laut 
Amerika Serikat sedang berlajar 
mendjeladjah dilaut Karibia dan 
melalui route2 pelajaran jang me 
nudju ke pelabuhan2 di Amerika 
Tengah. Tetapi mereka memban- 
tah berita2 jang mengatakan 
bahwa kapal2 perang tadi mem- 
persiapkan pendaratan tentara 
laut Amerika Serikat dipantai 
Honduras, untuk  mernatahkan 
pemogokbn jang terdjadi di per- 
kebunan2 pisang kepunjaan kong 
Si ,,American Fruit Company” di 
Honduras, - 

Kalangan? jg patut dipertjaja me 
nerangkan bahwa kapal2 perang ta 
di bertugas mengawasi kapal2 jg ber 
lajar menudju ke Guatemala, Di te 
rangkan bahwa kapgl2 perang tadi 
hanja ' mengawasi lalulintas  sadja, 
tetapi bukannja untuk menahan dan 
memeriksa isi kapal2 jg ditjurigai, 
jg berlajar ke Guatemala. 

(Antara). 
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Panoto Moril) antaranja bi- 
lang, bahwa semua kodrat alam tak 
mungkin berobah. : 

Telor ajam tak akan mungkin mene- 
"| tas djadiitiks sebaliknja pun telor itik 

| sampai kiamat 
| muntjul anak ajamnja. 

Pp enatennan 

  

  

TEI tt. $ 
Dalam malam silaturachmi Leba- 

jran di Balai Kota Djumaat malam, | ' 
pak Muljadi (masih ingat? Itu tuuhf 

  

tak dapat menetas | yuli 

    

  

  

Batik Di Djakarta Naik Domain — Bukan 

| Main Ramainja Djakarta Mendjelang Lebaran — 
Dan ' ikang2 Tj aya apa 

RS" SN 
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Smokkel Emas Rp 70 
Djuta Di Surabaja 

Djaksa Agang Memerintahkan Adakan 
Penjelesaian Jang “Teliti 

' DJAKSA AGUNG SUPRAPTO jang baru kembali di Djakar- 
ta sesudah mengadakan perdjalanan selama beberapa hari didaerah 
Djawa Timur, atas pertanjaan menerangkan kepada ,,Antara”, bhw 
perdjalanannja kedaerah Diawa Timur itu terutama sekali ditaku- 
kan untuk mengurus soal penjelundupan mas jang terdjadi beberapa 
bulan jang lalu di Surabaja, soal2 penjerbuan dan penempatan tanah 

        
         

aa Pe an : h dari H.V.A:. di. Kediri dan Malang, soal gangguan sian Games” ni, di Indo- | setjara tak sjah dari , 
wabikin P3 Sa, ita TAHUN » 2 Mann 2. doadatnja, Jelaki tetap tata-tertib dalam rapat PKI di Malang serta soal penjerbuan tanah 

martono Ke bisa menghasilkan ,,mata sapi”......... 5 eper AE milik perusahaan nasional (badplaats Selecta) didesa Tulung Redjo, wa Tengah. Sir-pong. 
kawedanaan Batu, Malang. 
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Baik A 

sa Sebabajada 
di dikirim 

| dang korban : na diatas de- 

Banten, 
da tel. 26 Mei'jl. dengan tiba2 telah 
menjerbu tempat bersembunjinja ge 
rombolan bersendjata dihutan 

—.Awu. Gerombolan terpaksa .keluar 
— dari hutan, dan  sesampainja 

"lah 
Trus 

di bea balan dan lari tunggang 
$ langgang. Dalam pada itu dari fihak 
“gerombolan meninggalkan II orang 
—temannja jang telah mati, 
dapat tertawan oleh .pasukan kia. 
dan I aa “dapat disita. Ternjata 
orang jang dapat tertawan tu ang- 
gauta ex Bat. 426. Pada hari berikut 
nja Banteng Raiders telah menggem 

| pur tempat persembunjiannja gerom 
— bolan didesa Ketingkrang, antara Gn. 
“Besar dan Gn. Surat di Selatan Pe 
 kalongan. Disini 2 orang anggauta 
gerombolan mati tertembak, 1 bren- 
gun dan 1 Karabijn dan kita rampas. 

Pliken, . Ik. 25 km Selatan Pekalo- 
ngan. Akibat dari gempuran itu, fi- 
hak gerombolar lari terpetjah belah 
dengan menderita kerugian 27 ang 
gauta gerombolan tertembak mati, I 
brengun, 1 karabijn L.E. dan 5 hou 
derbak bren dapat kita rampas. Be 

— lum diketahui berapa orang gerombo 

lan jang | 
ngan, sebab 
bertjetjeran. Adapun pasukan kita se 
lama itu tak menderita kerugian2 
baik orang maupun sendjata. Demi- 
-. Sena Ma Pa. 2 IT IV. 

  

Uang Kertas Baru 
j2 Menurut pengumuman jang hari 

'IDjum'at disampaikan oleh: Kemente 
rian Keuangan, mulai tang gagal 29 
Mei 1954 dikeluarkan lagi uang ker 

« Itas Pemerintah dalam petjahan Rp.1 
P sampai sedjumlah Rp. 75:000,000, 

dan dalam petjahan Rp. 2,50 sam 
pai sedjumlah Rp. 125.000.000. 

I Keputusan jang ditanda-tangani 
“Ibleh Menzeri Keuangan ini membe 

  

Hi menambah djumlah2 alat2 pemba 
Gliaran jang ada dari Rp. I,— dan 

3 “Rp. 2,50. PG 

'Selandjutnja- diratakan dalam 'su 
Ikat keputusan tsb., bahwa kedua 

Jang kertas Pemerintah itu mempu 
njai ukuran dan rupa jang sama de 
agan uang2 kertas jang dikeluarkan 
menurut keputusannja tanggal 12 
Mei 1953 No. 103141/U.U., akan 
jetapy dengan perbedaan, bahwa 
lang2 kertas jang akan dikeluarkan 
ni, sampai sedjumlah Rp. 72.500. 

mM 1500,- dari petjahan Rp. I-- dan 
1Rp. 87.500.000,— dari 'petjahan 

Rp. 2,50 memakai angka-tahun 
1953 dan ditanda-tangani oish Men 
eri Keuangan jang dahulu, Dr. Su 
nitro Djojohadikoesoemo. 

Dalam 'hal hilang atau 
jang kertas Pemerintah inj sekali-ka 
i tidak akan dibajarkan vang keru 
gian. 

Untuk bagian uang kertas Peme 

| sementara waktu. 

musnah | 

nja perlam 
batik terus Maa era ata, 
seperti dahulu, tetapi pen ene aar aa 
dja apa. Malah untuk wanita sudah mendjal 

nerdress, da Dana lagi: 

Jaki, jakni ikat kepala, djuga batik, 

REAKSI TENTANG sena nj 
"HAN GUBERNUR BUDIONO. bok ' 

3 pertimbangan, bahwa perlu sekal 

  

“Beritaz jang anta oleh warta Ma 

wan “kita menundjukkan, bhw. reak 

si tentang kepindahan Gubernur Bu 
diono sebagaimana kita kabarkan ke 
maren adalah sangat besar. Sabtu 
siang ini, kabarnja ketua DPR Prop: 
Djateng Muljadi Djojomartono ber 
tolak ke Djakarta untuk minta ke: 
pada Pemerintah Pusat, supaja ke! 
pindahan Gubernur Budiono berhu 
bung dengan pekerdjaan2 ditunda 

Kabar jang be 
lum dipastikan kebenarannja menga 

takan pula, bahwa fihak Angkatan 
Darat TT IV hari ini djuga kirim 
suatu delegasi ke Pemerintah Pusat. 
Mungkin delegasi sini mempunjai tu 

gas jang bertalian dengan kepindah 
an Gubernur Budiono. Djuga se 
orang pendjabat tinggi di-Solo hari 
ini akan bertolak ke Djakarta dan 
'kabarnja djuga akan meminta kepa 

da Pemerintah Pusat, supaja kepin 
dahan Gubernur Budiono ditunda. 
Suara desas-desus lainnja jang dite 
rima mengatakan pula, bahwa Re-   “ntah .tidak akan dibajarkan uang 

kerugian, ketjuali dengan sjarat2 jg, 
kami anggap perlu untuk” menghin 

. darkan kerugian bagi negara. 

PEMBONGKARAN KUBURAN 

a kakinja jang | 

.harus 

TIONGHOA ngan segera dikirim ke un | 
- tuk diperiksa sekndjatnja.— Diperoleh keterangan, bahwa ku-' 

AN Iburan Tionghoa jang berada didekat : 

   

Maa 
1 Kebun Binatang Tegalwerang Semg. ' 

Pasukan kita pada waktu jang tidak lama lagi akan 
dibongkar oleh Kotapradja Semg. 
dan dipindahkan di Kedungmundu jg 
letaknja diluar kota. Tanah bekas ku 
buran itu akan dipergunakan untuk 
memperluas Kebun Binatang. Selan- 

g Raiders pa- 

Gn.   
disebe 

Timur Gn. Bedil gerombolan te 
gempur. Gerombolan mendja sekarang baru diketahui ada 10 kubu 

ran jang keluarganja dapat diketa- 
hui, sedangan 26 lainnja hingga kini 
belum diketemukan alamat keluarga 
nja. Untuk keperluan pembongkaran 
dan pemindahan kuburan itu, akan 
dikeluarkan biaja Ik. Rp. 150.000,—. 
Agar tidak menjinggung perasaan fi” 
hak jang bersangkutan dalam pem- 
bongkaran ini, maka fihak Kotapra 
dja Semg. mendapat bantuan pula da 
ri sebuah Panitya terdiri dari bebera 
pa orang Tionghoa jang faham dalam 
adat-istiadat Tionghoa. 

PENGGANTINJA RESIDEN 

1 orang 

Selandjutnja pada tgl. 28 Mei pasu- MILONO. 
kan Banteng Raiders telah menggem 
pur gerombolan jang berada didesaj Seperti dikabarkan, mulai tel. 

1 Djuni 1954, Residen Milono telah 
diangkat mendjadi Gubernur Kali- 
mantan. Kapan beliau akan mening- 
galkan kota Semarang belum diketa- 
hui djelas. Dalam hubungan ini, ki- 
ni dikantor karesidenan telah diben- | 
tuk. Panitia Perpisahan Res. Milono 
atas initiatief sdr. Hadipranoto, sa- 
dang sebagai ketua adalah Patih d/p 

kantor Karesidenan Pak Widagdo. 
Lebih djauh didapat keterangan, 
bahwa pengganti Residen Milono, ja 
lah Alfoes, Bupati d/p Kantor Gu- 

1 bernur Kalimantan. 

erita luka2' berat/ri- 
limana2 terdapat darah   

ag aa: 2 Pe Dra an 

djutnja diterangkan, bahwa sampai : 

siden Muritno akan minta  dipen 
siun, sedangkan Bupati Magelang Ju 
dodibroto mulai tanggal 1 Djuni di 
angkat mendjadi Residen Banjumas: 
Residen Salamun dari Solo djuga ka 
barnja mengadjukan permintaan pen 

| siun. 

RAPAT PENSIUNAN. 

Perserikatan Bekas Pegawai Nege- 
ri Indonesia tjb. Smg. pada 
Minggu tgl. 6 Djuni dimulai djam 
9 pagi akan mengadakan rapat ang- 
gauta dan pertemuan Alal Bihalal 
di gedung Kuo Min Tang, djl. Ma- 
taram 405 Smg. Atjara dalam ra- 
pat anggauta a.l. jaitu untuk mem- 
bitjarakan sekitar akan adanja Kong 
gres PBPNI di Purwokerto. Diha- 
rapkan para pensiunan dalam kota 
Semarang dapat mengundjungi ra- 
pat itu. 

ASPINDO BERDIRI DI 
SEMARANG. 

Dengan akte notaris, di Sema- 
rang telah berdiri untuk jang per 
tama kali perusahaan assuransi se 
peda seluruh Indonesia ASPIN- 
DO dan merupakan bagian dari 

| Assuransi umum UNICO (Umum 
National Insurance Corporation). 
Ketjuali tanggungan . penggantian 

| kerugian dan reparasai mengenai 
sepeda jang mendapat kerusakan 
karena akibat ketjelakaan dll. 

- ASPINDO “djuga memberi tang- 
gungan perawatan dalam rumah 

“sakit karena verzekerde menderi- 
ta Len ketjelakaan naik 
sepeda dan pula tanggungan men 
dapat sokongan dengan djangka | 
waktu jang tertentu karena beri 
zekerde mendapat sakit dan tja- | 

       

  

    

    

| sehingga seringkali orang mentja- 

hari 

“mulai dari muka (rah?) yebatfah sa 

  

sekarang malahan turun »deradjat- 
hanja mendjadi penghias tem- 

| Gjarang dibersihkan. Paling | 
tak |    
kannja. 

Perlambang .batik” ini memang 
mendjadi kenjataan  sehari-harian- 
nia. Kiranja tidak perlu komentar 
lebih djauh. Hanja satu kenjataan 
ingin dikemukakan, ialah bahwa du 
lunja: biasa wanita ditinggalkan si- 
Te “Kini: biasa lelaki...... diting | 

Ikan siwanita, meskipun mungkin 
anja untuk semen apa Garagara: 

ingin mewah an bungah....... 
nga suami dan pnah.. at 3 

“SATU TJERIT LAGI jang 
luar biasa. BERITA LAGI. me- 
Dugnia Ona Solo lagi...... ...me- 

| ada itu .djulung”. Diulung 
tem ang, artinja orang selalu 
enak-kepenak. Lelaki dan teruta- 
ma Na “kok selalu tjinta 
.tresna. Ini “ kembang. 
Djulung. jai, artinja Orang dila- 
rang sering mandi disungai besar, 
|apalagi Bengawan. Bisa mati di 
Bengawan, sebab djulung banju. 
Jang lain djulung matjan, kata- 
nja mungkin “bisa mati dimakan 
harimau, makanja orang jg sudah 
mengerti djulung 'matjan, mesti 
tidak suka pergi ke hutan, malah 
ke Kebonbinatang sadja takut. 
Sedikitnja takut lihat —matjan. 
Begitulah ada matjam2 diuiung, 

ri tahu, djulung apakah dianja 
|itu. Jang pertjaja,. memang baik 
djuga mengerti. 

“ “Sjahdan, (wah): Adalah disini cir- 
S ,Sheum” jg terkenal,  mempu- 

'njai gadjah, singa, matjan, dll. bina 
tang buas dan djinak. Semua utk. 
pertundiukan. Pada suatu hari, ter- 
djadi di Bandung, “ketika. rombo-f 
ngan circus sudah hendak pergi ke: 
|lain tempat,  mendadak......... ada 

  

Djun'at malam diruang Balai Kota Semarang telah. diadakan: malam 
Alal-Bihalal jang mendapat perhatian sangar besar. Tampak pada gambar 
diatas, Bapak Gubernur Djawa Tengah Budiono beserta njonja, Bapak 
Panglima Di», P. Diponegoro Overste Moch. Bachrun beserta 'njonja, 
Bapak Ketua "DPRDS Prop. Djateng Moeljadi Djojomartono berserta 
njonja gan Bapak Kepala Polisi Djawa Tengah A. Bastari berserta njonja 

menerima tamu-tamu. 
(Foto: ,,Suara Merdeka”) 

  

Ss Puan. Buktinja. Orang djualan dise-! 2 
“Ipandjang Senen laris sekali meskipun | 

harga bukan turun. Ajam di pasar | 
habis (hari Minggu 30 Mei). Telur | 
meningkat mendjadi 12 ketip. Trigu | 
"hilang dari pasar. Minjak blek-blek- | 
an, termasuk minjak tanah, djarang ' 
nampak ditoko2 jang "biasanja djua- SIAR AN R.R.I. TRITUNGGAI 
Ian. Rumah gadai penuh se sake | 
Orang djualan petjel, sate ajam, kam 
bing, kopi didjalanan, mendjadi ku-' 

  

Semarang, 9 Djuni 1954: 

Teka-Teki 

Surabaja 

" Pjadi Laki2 
BERITA tentang adanja se- 

djadi seorang laki2 di Surabaja 

kalangan kedokteran. Ada jang 
hendak  menjelidiki  keadjaiban 
alam itu setjara ilmu pengetahu- 
an. Prof. Dr. Wahab, gurnbesar 
di Fakultet Kedokteran Surabaja 
bentangkan kemungkinan2 jang 
ada pada diri wanita (kini laki2) 
itu. Ditekankan terlebih dulu, bah   rang, sebab biasanja pendjuald itu : 

berasal dari Indramaju, Tegal, Peka-' 
longan. Djadi mereka ternjata akan 
memerlukan ke Gunung Djati Tjire 
bon, dimana setiap tahun, tepat Leba 
ran, ramainja melebihi Maleman So 
lo lipat lima. 

Diam .06.19 Gamelan. Degung: 
06.40 Suara Corijati day Sal Saulius: 

sik Kulintang: 

12.30 Orkes Krontjong: 13.15 Benia 
, mino Gigli: 13.40 Orkes Hawaiian: 
"14.40 Njanjian Piano Tunggal: 17.65 
Taman Kusuma, 17.40 Orkes Gor- 

ine: Naba AT NA. EP3 
dekati Lebaran ini Pulisi Djakarta gan deni Pe naa en 
sudah ambil tindakan: ,,simpan” rig: 19.30 Hndangan CK. Tjaki: 
dulu itu tukang2 tjopet dan Pan” 50.15 Podjok Studio 20.30 Indonesia tjoleng2. Ada jang »disimpan di Menjanji, 21.15 “Gambjong . 22.20 
pulau Onrust atau dilain tempat Gambjong (landjutan) 23.00 Tutup. lagi. Pendek bikin aman dulu Ti 
selama Lebaran ini. . 

Kereta-api menudju djurusan 
Djawa-Tengah, Timur, setiap pagi 
selalu penuh, sampai ada kereta 
extra apa. 

Ini tanda2 kegembiraan rakjat 

Orang agak lega, sebab. men- 

Surakarta 9 Djuni 1954. 

Djam 06.03 
Didi: 

106.45 Joe Loss dengan Ork 

Langgam dan Krontjong: 

Hidangan Nien dan 

es: 07.15 

520935 

  

seumumnja, menjatakan bahwa 12.45 — 13.45 — Klene ngan dari 
hidup mereka lebih senang dari Puro. 17.05 Bu Nies dengan kanak2 
tahun2 jang dulu. Entah bagai- nja “17.45 Varia Djawa Tengah: 
mana akalnja, tetapi kenjataannja 17.55 Orkes Peter Yorke: 18.00 Pe- 
pada beli barang baru, pulang ke- nerangan Rakjat: 18.15 Sea In 
udik dan bikin pa Ini ada P. 19.30 Laporan Seni Susun: 
kabar baik. 1 20.30 Riang gembira: 21.20 Celia 

malam, 22.15 Gema malam (landju- 
KETJIL KETJIL, Djakarta SU- tan) 23.00 Tutup. 

dah mempunjai Balai Budaja. 
| Dan sedjak dibuka, bulan April , 
samoai sekarang terus terpakai, 
|ramai dan ,,ketjil mungi?”. Kalau 
para seniman sudah sama bersatu 
dan betul2 berbuat mempertinggi 

Jogjakarta 9 Djuni 19544. 

Djam 06.10 Saroran pasi: 06,35 
Tjlempungan: 07.190 Tjlempungan 

(landjutan): 12.05 Hanafi dalam Ira 

    

indet” TI ee tang Siieik seorang wanita djelita dengan tidak segala-tjabang seninja, maka ma aa ea 3 Sea SP al ag sengadja atau lena, - djalan dekat. sjarakat .hanja akan - memetik ran: 13.40 Desang Ma aya: 17. 00 Pane an 2 aa Sa buahnja sadja. Taman Harapan Bangsa: 18.05 Mu Pane Pa Bata dat 5 h Pe sik Hindustani, 1815 Muljono de- “ na ain hainja kalau para seniman ngan | Pianonjas 18.30: Peladjaran: la 
sampai dibuah dada jg sebelah. 
kaian robek sama sekali ten 
darah mengalir. Orang gempar. 
|nita terus diangkut kerumah 
|Lawong digraut, kok digraut 

    

    

  

  

Ketika Mang Ganda digraut N ng 
'Ganda sadja sudah bertereak kok. 

Apakah “wanita tadi - termasuk 
»djulung matjan” ini perlu di seli- 
diki. Ig terang, satu didada itu hi- 
lang. £ 

GANTI BIIJARAKAN SOAL 
LEBARAN. Seperti biasa ini berarti 
extra pengeluaran” jang semestinja 
tidak -perlu. Sebab Lebaran.tidak ber 
arti supaja rojal, tetapi supaja lebih 
dekat diantara manusia dengan ma- | 

nusia,. saling memaafkan, melupakan 
jang “djelek, mengingatkan selalu nan 

  
tjad badan akibat ketjelakaan sebaik. Dan dipakai sehari-hari kebai- 
peda. ASPINDO -berpusat di Se- kan itu. Tapi kenjataan .menjatakan 

gai tjabangnja. 
-marang dan pertama2 Jogja mp3 bahwa: Lebaran artinja bikin hutarg. 

Ramainja Djakarta mendekati Bai 
"haran ini, lebih dari tahun2 jang du 

ngan. 

sama tjektjok, menuntut dan me 
madjukan saran2 jang kurang 
tepat, atau ngawur, tentu ini ha- 
nja akan merugikan. sukur jang 

sudah . mendjadi kura- 

gu2-Djawa, 19-40 ' Krontjong 'aseli | 
dan Stambul, 20.15 Varia: Dari dan 

untuk Pendengar: 21.15 Ruangan 
Djapendi, 21.39 Ketoprak Mataram: 
22.10 Ketoprak Mataram (landju- 
tan). 24.00 Tutup. j 

t— AN 

EKONOMI 
HARGA EMAS. 

Tjuma sajup?2 ada suatu usul 
jang...h.... menertawakan dan 
sekalian  mentjurigakan. Jakni 
ada seorang jang mengaku seni- 
man, musikus, (ini harus mem- 
buktikan dulu keahliannja), anta- 

  

ranja berpendapat dan mengusul-| 24 karat: Rp. sabas 
kan supaja nama R.R.L., itu di- bet: SU NIS 
ganti sadja dengan R.M.S. jakni| 22 karat: 39 37 — 
singkatan -dari ,.Radio Masjara- buli: ». 3550 
kat Seniman”. Wah, wah, gilanja. 

Apa barangkali i ia terlalu tjinta DIPUKUL. 
pada ,,R.M.S.” sehingga tepat Pada tgl..i Djuni seorang pcea 
atau tidak hendak dipaksakan di | wai dari pertjetakan van Dorp 
pakai untuk nama apa sadja? 

Kalau ini meradja- “lela memang 
betul2 akan ,,R.M.S.” jakni sRe- 
muk Masjarakat en 

Sajang sajang seribu sajang. 

Semarang yan H.A. telah dipu- 
kul oleh S. tinggal di Kp. Genuk 
Perbalan dalam suatu perselisi- 
han, dimana achirnja perkara ter 
sebut diserahkan ditangan Polisi. 

  

07.10 Orkes Marek Weber, 07.45 Mu | 

12.05. Kwartet Irama: ' 

06.15 Ruangan Gerak Badan: 

wa sajang sekali wanita itu tidak 
mau diperiksa seorang dokter gu 
na ditentukan perubahan2nja. 

Prof. Dr. Wahab mengatakan bah 
wa sepandjang pengetahuannja, hing 
ga kini belum pernah terdjadi bah- 

wa perubahan kelamin itu terdjadi 

dengan sendirinja setjara mutlak. 
Dengan bantuan para ahli, seperti 
halnja dengan Christien Jorgenson, 
soal itu sudah dibuktikan kemung- 
kinannja, karena satu dan Jain hal 
diperlukan operasi jang menentukan 
sifatnja. Mengenai tafsiran ,,peruba- 
han” itu sendiri, pembitjara tak me- 
njangkal bahwa itu tak mungkin, te- 
tapi menurut ia terdapat beberapa 

matjam. Ada perubahan anatomis, 
ada pula perubahan psychologis be- 
laka. 

Mengenai ini dikatakan, bahwa ta 
raf jang termudah dalam sifat peru- 
bahan itu ialah bahwa seorang wa- 
nita misalnja kemudian seakan2 me- 

rasa bahwa dia adalah seorang laki2. 
Perbuatannja sehari2 dan tjara, hi- 
dupnja dapat seperti seorang laki2. 
Tetapi perubahan perasaan ini tak 
dapat merubah djenis kelamin. Daja 
penariknja untuk orang wanita ada 
besar sekali. Tetapi sudah tentu ha- 
nja terbatas sampai disini sadja. Per- 
hubungan “antara suami isteri de- 
ngan wanita lain adalah tidak mung 
kin. 

Perubahan perasaan ini dj 

i pat mendorong orang keper 

kelamin ng. abnormaal, 
Mmosexi an lain sebagi: : 

| Kemungkinan lain ialah, bahwa 
| orang itu adalah seorang baniji (bi 
i sex). Soal ini sudah banjak  diketa 

hui orang. Ada kalanja bahwa se 
Orang jang mengaku dirinja seorang 
wanita (terutama dikalangan babu) 

itu sebetulnja seorang laki2. Ini me 
nurut Prof. Dr. Wahab pernah ter 
djadi di Djakarta, sebelum petjah :pe 
rang, ,ang djuga membikin gempar 
banjak kalangan, antara mana 'ka!a 

ngan kedokteran jang mengira me 
mang betul2 terdjadi perubahan ike 
lamin, jang waktu itu belam menda 

di-up to date seperti sekarang ini. 

Ha       

  

    

Perubahan — perasaan ini  djuga 
Manan eka-teki, karena belum 

pernah terdiadi dengan send'rinja. 
Tetapi dada akan berubah mung 

in djuga ada, dan han/a dengan 
sembedahan dapat terdjadi setjara 
nutlak. Demikian Prof. Dr. Wahab: 
Harian Java Post” mengabarkan. 

'jadi laki2 dalam waktu lima bu 
lan (zonder operasi) dan kini niat ka 
yin dengan seorang wanita. 

' diterangkan, 

Isaikan perkara dan soal-soal 4 

Pelajan WanitaBerobah | la memberikan instruks i2 ser 

| 
orang wanita jang berubah men- 

djauh 

menjele 
Oleh Djaksa Agung lebih 

bahwa untuk 

  

Dut, da telah mengadakan hubun 

dan pembitjaraan dengan 
pembesar2 Pemerintah “setempe 
daerah Djawa Timur serta 

  

   

    

isupaja diambil tindakan2 untuk me 
njelesaikan persoalan2 tsb. 

Djaksa “Agu"g Suprapto atas 
tanjaan.  selandjutnja 

per 

menerangkan, 

bahwa peristiwa penjelundupan mas 
ternjata mendapat sambutan dari 

Yu dikota -Surabaja, 

  'ahwa seorang pelajan rumah tang! 
za bernama Pie telah berubah men ' 

  

jang terdjadi beberapa bulan jan 
mengenai 

Lk. Rp. 70.009.000, Djaksa 

telah memerintahkan supaja perkara 
ini segera diurus “dan MN lesi an 
menurut ketentuan2 hukum. 

la 

  

Diterangkan, bahwa dalam 
ra ini, lebih 15 orang jang di 
dan akan diminta pertanggungan 

wabnja “dihadapan sidang  Pengadi 
lan Negeri, 

  

Perlu d'terangkan, bahw a 
wa smokkel mas  setjara 

ini, telah dapat dibons 
hak kepolisian dikota 
mudian pembongkaran 
merembet kejain2. kota, 
kota Djakarta, dimana 
bil pula tindakan? pe 

dir: beberapa orang s 

pembeslahan barang2 

     

  

   

      

m 

duga berasal dari .penjelun » 

Perystiwa jenabuan 
tana.h 

Mengenai soal penjerbuan dan pz 
nempatan tanah2 diterangkan, bah 
peristiwa ini telah ditindjau d 

lihatn/a dari dekat. Djaks: 
lah mengadakan -pem 

   

    
pihak pembesar2 Pemerintahan s 
tempat untuk segera mengambil tin 

dakan2 seperlunja guna menjelesai 

kan persoalan tsb. Untuk sementara 
waktu, Djaksa Agung belum dapat 
memberikan keterangan? lebih 

  

djauh mengenai persoalan ini. Me 
nurut “keterangan, tanah jang men 

diadi sengketa seperti diterangkan 
diatas berdjumlah I.k. 12.000 hekta- 
re. (Antara). 

- 

(Nenen 

KEUNGGULAN 
“ LEBIH SEDAP 
“ LEBIH HALUS 
“ LEBIH MUSTADJAB 

BET) DJAMU Sa La 

AN 
PU Ea) MU 

  

Toko PEDAMARAN 90, 
Lan 900, Semarang. 

A zen” .Djokia: 
Petjinan 78, Tugu Kidul 7, 
Ketandan 4, Lempujangan. 
wangi 80, Kemetiran Kidul 
18a, Kintelan 94, 

Agen' Surakarta: 
Tjojudan 141, Ngapeman 
15, Djl. Slamat Rijadi 394, 
Pasar Nusukan 4, Pasar Kli- 
won 146, Kratonan Wetan 
19, -Mesen 177, Gading 
Kidul 170, Warungmiri 102 

A yen”. Magelang: 
Dj!. Tidar 2, — Petjinan 96, 13. 
PANAS SSS SEN   

     

      

   

    

  

   
   
    

HOitoewa bud pram- 
| puan berbadan lema, 

MH dateng bulan tidak 
|tjotjok, pek tay, ping- 

TG AN “gang sakit kepala ma- 

In En bok, kurang napsu 
Aa ny makan, tida bisa hamil 

2YAI d.1.1. Sesudanja minum 
ini anggur lantes ba- 
dan djadi kuat, pram- 
(puan muda atau tua 
jang sehat boleh mi- 

I.num buat tamba kuat 

badan.     
o ObatTAY AN HOO 

dok No.10 Telp. 1620 Kota 

(KARTA-KOTA 

  

Distitbatort: 

Harmseo Verwey Dunlop N. V. 

2 Taman SACCOUNTANCY” Tina ag Bank ata. 
23 Ikutilah . "peladjaran2 dari: 

Kursus Ekonomij/Dagang 
»PUSPATRIA” 

esan atau tertulis) 

D MEMEGANG BUKU untuk udjian Bond. 
Untuk mereka jg ingin beridjazah : boekhouding 
“Untuk pegawai2 jg ingin lekas mendapat carriere. 

Lc. Untuk peladjar2 SMEA dan SMA C jang ingin specialiseren. 
' 2) REPETITIE-CURSUS S.M.P. bag. A (1 th). 

|a. Untuk mereka jang tidak Julus udjian negeri. : 
“Untuk. pegawai jang belum beridjazah S.M.P. 

Keterangan2 (prospectus) dapat diterima dng. kirim ongkos Rp 1,50 
atau datang pada Secretariaat: ,PUSPATRIA”. 
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Alamat: 
Dil. Tirtojoso No. 86 

Solo. 
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KURSUS EKONOMI/ DAGANG 
?” PUSPATRIA” 

Asuhan: Pak Poerbonoto 
Pak Prawiro.   

Terima kasih PAR, 
sekarang saja tidak PA.R 
Tae FERROL 

9 : WAT MENAHAN KARAT 
EN | PAR. REGBAW TS yte PPT EN BIJKPABRTEKEN N.V. 

- -. -. na 
    

»IDUL - FITRI-1885” 

pun tida, suka saling memaafkan. 

“ Amin amin amin.       : Tea aan sa Pee 
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Upah Murah ! 
Potongan model PALING BARU 
Radjin dan memuaskan 
Pekerdja'an TJEPAT selesai. 

Kleermakar ,,KIM BIE" 
DJL. MATARAM 191 - SMG. 

Te LL 2 LL LA 

Telah lahir dengan selamat pada 

kanpgal 3 Djuni 1954 djam 5.10 

pagi anak kami jang ke VI. 

Tiong” Nio   d dan para Pembantunia dari 

Panti Wilasa, dengan. djalan ini 

kami utjapkan banjak terimpa ka- 

sih. 

GOEI GIOK TJOE - TAN 

SA EA AL ALL ES 

Perusahaan Tambang ! Minjak 
R.I. Pusat Daerah Tjepu 

Mengutjapkan : Selamat dan Bahagia didalam Hari, kek aran 

  

kepada para Langganan, Konneksi, Handai-taulan dan segenap Pegawai. 

Semoga semua kechilafan, segala kesalahan lahir dan batin, — jang disengadja atau- 

  

SOEROJO 

kukebp:t. 1 Sjawal 1885. 
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| 
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ta NN LN AL LH LM AL AL LL 

dengan Keluarga 
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Ta
 

"NAN LL LL LA TA, TE AE 

AA NI 

Dokter 
R.V. Soedjito 

| Pandanaran 66 tilp. Smg, 2229. 

Atas pertolongannja Zuster Hey- | 

  

  

: Memeriksa wanita hamil 
Menolong wanita bersalin dan 
Praktek umum. 

| Diam bitjara : 
iR mah: djam 7.00— 9.30 

djam 4.30— 6.30 sore 
ARAH AAL RI Elisabeth 10.30—11.30 

ANT 

SA AA AL RI 

Didiual 
Satu FIAT STATION WAGON 

Type 500 BARU th. 1954 
Djl. Purwodinatan 36 
— Semarang — 

NA LN AAN, 

Menjambut Hari Raya 
Idulfitri 1885 

BOEKHANDEL & 
BIBLIOTHEEK 

« sTIO' 
Mi Mat ian 16 — Semarang. 

& NAN : 
FOTO STUDIO 

» SOLO” 
Tambaksegaran 87 — Surakarta, 
Menghaturkan selamat hari raja 
Idulfitri 1885. 

SES KEKE EK EKKK KK KK KK Ka 

Maak Ba gen Mao 15 Tg  
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N -4 nurut taksiran dalam waktu satu ' 

Bai 2 aa 1 uya an egu | 

ungkinan. TAP tiap kem      

Sa La ena 
perlu mempunjai: 

UMMAT | SLAM NGADEPI 
— PEMIL UMUM. 

: Djawa, 
pang la Bah 

M. Isa Anshary. 
Ukuran bu Naa dan mena- 
rik. Sampulnj DAH tiga war- 
. Aa sheman dan POPU- 

Daan sangat Da 

esanlah mulai sekarang ! 
Harga per Ex. Rp. 6.50. 

10 Ex. keatas mendapat 
potongan 1096 

50 ” "1 2 ». Mba 2076 

100 KAN ma 1 2 : » 30 Fe 

500.5 BEA Sara 4056 
Bebas Ta 'ongkos kirim. 

| Pagi Agar B Bisa Ke ! 
duk —Bagaian Hukum Kebandjiran Sis va| 

i 5 PERGUI UAN. TINGGI di Jogjakarta 
1 tg naa Gadjah Mada”, 

inggi Agama Islam dan Aka demi Seni Rupa 

   
Na 

  

Seni: Musik. Per 

demi itu sebagai. 

Tinggi Agama Islam 300 orang, 
400 3 Akademi Seni ak 

- Dari djumlah mahasiswa se- 
kian banjaknja itu Ik 60 sampai 
70 prosen berasal dari luar Jogja 
dan Djawa, sedang setiap tahun- 

5 s nja diumlah mahasiswa baru ti- 
dak kurang dari 2000 orang. Me 

  

HTJATATAN REDAKSI. 
Sesudah Lebaran ini, mulgi 

- tanggal 14 Djuni jad, pela- 
djar2 Sekolah Menengah Atas 
umumnja akan menempuh 
udjian penghabisan dan sete- 
lah itu sebagian besar akan 
meninggalkan bangku SMA 
untuk melandjutkan peladjar- 
annja  dipelbagai perguruan 
tinggi. Sedjalan dengan itu, 
maka sudah pada tempatnja 
disini kami perkenalkan se- 
buah perguruan tinggi di Dja- 

wa-Tengah, ialah Universitet 
Gadjah Mada di Jogjakarta. 
Meski umumnja nama pergu-” 
ruan ini sudah tak asing lagi 
bagi  masjarakat Indonesia, 
tetapi perkenalan “jang lebih 
mendalam lagi kiranja tak ku- 
rang pentingnja. Tidak sadja 

bagi peladjar2 tamatan SMA, 
tetapi djuga bagi rakjat umum 
nja.     

atau dua tahun lagi Universitet 
Negeri Gadjah Mada akan mem- 
punjai mahasiswa idak kurang da 
ri 10.000 arang. 

Kesulitan2 jang Gihadapi 
oleh perguruan2 tirgsi. 

Pada 'umumnija perguran2 Tinggi 
di Jogja ini hingga sekarang belum 

mempunjai gedung sendiri,  ketjuali 
Perguruan Tinggi Agama Islam jang 

Isedjak dua tahun jang lalu telah ber 

   
hasil menempati gedungnja sendiri. 
Universiteit Islam Indonesia kini se' 
dang mempersiapkan pendirian ge-'   dungnja jang rupa2nja masih -memer 

lukan waktu jang agak lama. Djuga ' 

SNANNNNEEK Tr rn 

SELAMAT 1 | RAYA IDULFITRI 1885 

| 
| || dak: djarang mahasiswa jang da- 

1 tang pukul 4 pagi untuk menda-| 

— Universitet Ne 

| udent Jg "Masuk" : ! 
bagaian Dewan Du-| 

Uni versitet Islam 

: en waktu ini sedang dalam per kem 
rah stabilisasi baik dalam Tapang an pendic 
memperlengkapi tenaga gurunja. Madara : 
saat ini djumlah mahasiswa pada mas "Pe 
Sa " Peng Unit veraitat TN ri 

orang, Universitet n donesia | orang, : 
Akademi - Seni Rapat Indonesia. ut 

egeri 

adas Tn 
uliah Djam 4| Su      

  

terdiri dari Universi- | 
Indonesia, Pergura- | 

Indonesia, dan | 
Tinggi aan 'Akademi2 tersebut | 

   
   

   

  

    

    

aan wa 3 

:100 orang. 

Universiter Gadjah ba aa ska Pe 
ini masih belum dapat . menempati | 
gedungnja sendiri, sedang pem E3 
(nan gedungnja itu baru -akan dapat TR 
selesai paling tjepat dalam waktu 4! 
@ 5 tahun lagi apabila pekerdjaan itu | 
tidak mengalami kelambatan2 jang 

   

  

  

  

  tidak dapat diketahui lebih dulu. Sel 
perti diketahui menurut rentjana se-| 
mula gedung Universitet Gadjah Ma 
da itu akan dapat diselesaikan dalam | fi 
waktu kira2 10 tahun, tetapi Mente- : 
ri PPPK Mr. Moh. Yamin menghen-| « —— 
daki agar supaja gedung itu dapat set 
lesai setjepat-tjepatnja, kurang dari   

1 
8 

| 

| 

| 
: mengenai tenaga guru masih sa- 

“pada rentjana semula. 

Akibat dari pada belum adanja 
gedung2 dari perguruan2 tinggi 
itu, maka para mahasiswa meng- 
hadapi kesukaran? dalam kuliah- 

“nja, jaitu di Universitet" Gadjah 
Mada, misalnja, untuk dapat men 
dengarkan kuliah mereka dan 
mendapat tempat jang tidak 
djauh dari professornja, mereka 
harus sudah datang mulai pagi2 
hari, bahkan difakultet Teknik ti- 

patkan tempat duduk jang baik.. 
Selain dari pada itu kesulitan? 

telapak kakinja ketiil lagi bundar, 
untuk menjimpan rahasia: 
Krogman dari : Universitet 

ngat dirasakan oleh perguruan2. 
tinggi itu, tetapi meskipun demi- 
kian, kekurangan itupun dapat 
diatasi dengan mendatangkan ma 
ba guru dari Djakarta. 

Keadaan mahasiswa 
Juar daerah. 

Kesulitan tempat pemondokan 
bagi para mahasiswa jang datang 
dar luar Jog'a sedjak beberapa 
waktu jang lalu dapat diatssi de 
nvan pelbaga" d'alan jang d'usaha 
kan oleh Jaitasan Guna Dharma, 
jeitu sebuah Jaiasan 'ang diketuai 
“eh Sultan : Hamengku Buwono 

: dan mendapat tugas dari pemern 
|tah untuk men'elenggarakan dan | 
mengurus tempat2 pemondokan ba 
g para mahasiswa. 

Dengan usaha Jajasan tersebut 

dari 

tjukup sebesar pil sadja. 

Otak manusia tidak akan lebih 
besar, tetapi .pekerdjaannja lebih ru 
wet. Otak ini akan merupakan se- 

matjam "pesawat radio, baik untuk 
menjiarkan. maupun untuk meneri- 
ma. Untuk “ini dipergunakan gelom- 
bang otak. 

Konsekwensi evolusi itu djauh se 
kali, kata Krogman. Dengan demi- 

sebagian besar dari para mahasis | Kian tidak mungkin | ada rahasia2, 
wa jang berasal dari luar Jogja |. berarti djuga tidak. ada perdjan- 
Gapat diberikan tempat pemondo- |djian2 rahasia antara manusia2 dan 
kan jang meskipun belum meme- | negara2. Negara jg satu tidak per 

Habib Borguibu pemimpin Nasiona lis Tunisia (Neo-Destour) 
th dari Tanah airnja, ketika pendjadjah Peranijis 

a. Kini Habib dibuang ke pulau He de Frvia 

demikian kata Prof. 
Pennsyivania (Amerika Serikat) pada 

suatu tjeramah dihadapan sardiana2. Mulut tidak banjak lagi guna- 
rja. Manusia akan ,.berbitiara” tidak bersuara: mereka hanja mem 
pergunakan gelombang2 otak. Makanan mereka tidak perlu diku- 
rjah dan ditjernakan, karena semua itu sudah dikerdjakan lebih 

Gulu ketika membuatnia, semua itu terdiri dari barang2 kimia jang 
Dengan demikian 

pentjernaan tidak ada lagi kerdjanja. 

  

Abintan Adel, 
BUNGKARA 65 — TELF. 2658 U. — SURABAIA 

“TJB.: BALONG 38 — TELF. ...... — SOLO 
: n, #Ajatasan Surabaja — Djokja melalui 

        

   

    

  

. HEIBAT!.. 
: - Sambatuk mendapat kepuasan. 

| 'sedjati "Tenaga muda' te- 
Tah kembali, seolah-olah saja 
2 Hana 20 babin 5 
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  , Kasian A. 
: , Masalah P Perta- 

Pi 50: Singgih 
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Lan pula, maka 
: ktersebut tidak akan terlantar baik 
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nuhi sjarat2nja, tetapi tjukup un- 
tuk menampung para mahasiswa 

| jang sedjak beberapa “waktu jang 
“lalu tidak mempunjai tempat ting 
gal jang tertentu. Dengan demiki 

para mahasiswa 

dalam peladjarannja maupun da- 
lam hal. keadaan kesehatannja. : 

Dalam pada itu Jajasan terse- 
but kini sedang giat.mendirikan 
gedung2 asrama para mahasiswa 
dan dalam waktu jang tidak lama 

tempati oleh. mahasiswa. 

Bagaimana usaha mentie 
gah dibandjirinja sekolah2 

dan perguruan tings'. 
Salah satu massalah jang agak ha 

ngat jang kini sedang dipikirkan oleh 
pihak instansi2 jg. bersangkutan, ia- 
lah bagaimana tjaranja untuk mengu 

rangi mengalirnja para peladjar dari 
luar daerah Jogja. Menurut ketera- 
ngan dari pihak2 instansi di Jogja, 
pada tiap2 tahunnja peladjar2 dari 
Inar daerah Jagja jang membandjiri 
sekolah2 landjutan di Jogjakarta ti 
dak kurang dari 4 atau Sribu orang. 
Menurut pihak tersebut hal demikian 
sebenarnja dapar  ditjegah - apabila 
orang2 tua dari luar daerah Jogja 
atau dari luar Djawa dapat mengin- 
sjafkan putera2nja, bahwa untuk ma 
suk disekolah2 andjutan tidak perlu 
mereka itu pergi ke Jogja, tetapi tju 
kup memasuki sekolah2 landjutan di 
tempatnja masing2. 

Selain dari pada sukarnja un 
tuk mendapat tempat pemondo 
kan di Jogja, djuga untuk meng 
hemat  perongkosannja. Selain 
dari pada itu mengingat pula ke 
kurangan ' “gedung2 sekolah di 
Yogi jakarta. 

Djuga bagi mahasiswa para 
jang ditempatkannja telah ada 
fakultet atau universitetnja dian | 
diurkan oleh pihak2 itu agar su 
p2ia mereka itu memasuki fakul 
tet2 atau perguruan tinggi jang 

Agen harian ,,S 

& 

lagi gedung2 itu sudah dapat di- | 

OEI TIONG SIOE 

Dj. Rumah Sakit 

— BI or a — 

LAMA NANAH 

lu kuatir bahwa ia diserang Neng 
tiba2 oleh negara jg lain. Sebab, 

negara menjetel 

nusia negara lain. 

gai akibat keadaan 'itu, perdamaian 
ig kira2 bentuknja  sematjam sta- 
tusguo psychis. 

Kebudajaap dan sivilisasi (perada- 

ban) akan berkembang, karena di 
eluruh dunia akan terdapat. suatu 
»Keseluruhan idee”. (Universe of 
ideas). 

Ahli2 kimia sekarang sudah me- 
ramalkan bahwa akan timbul suatu 
waktu bahwa segala keperluan ma- 
nusia untuk hidup — kalori, mine- 
ral, protein, lemak, karbohidrai, 
dan lain-lain sebagainja — dapat | 
dikumpulkan dalam satu pil, jg tju- ' 
kup untuk hidup djika kita makan 
satu miligram tiap2 hari. Karena 
ini tidak diperlukan alat? penttjer- 
naan jg ruwet seperti sekarang, de- 
ngan sendirinja alat2 itu akan men 
djadi makin lama makin ketji!, dan 
achirnja mendjadi  sematjam usus 

telah ada ditempat mereka. Ke 
tjuali ditempat dimana tidak ada 
salah suatu fakultet, dimana ha 
nja di Jogja sadja fakultet itu. 

n demikian maka se 
muanja itu dapat mengurangi ke 
sulitan2 jang dihadapi oieh pi 
hak2 instansi jang bersangkutan. 

Perhatian thd fakultet. 
Tidak kurang dari .50 prosen dari 

djumlah mahasiswa di Jogja meme 
suki fakultet Hukum, sedang perha 
tian terhadap fakultet Pertanian dar:   

| Kedokteran Hewan masih sangat kis 

rangnja: Fakultet Teknik jang bebe 

rapa tahun jang lalu belum begitu 

mendapat perhatian, mulai tahun? 

' jang belakangan ini nampak tanda2 

kemadjuannja, dengan mendapat per 

hatian besar dari para mahasiswa. 

MAA Tm 

Mengutjapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada 

para Abonne serta Handai taulan 
uara Merdeka” 
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P.f. 1 Sjawal 1885. 

Banjak Gangguan 
MINJAK 

Minjak D.D.T, 1076 per Liter Rp. 

Creoline extract, extra keras dan 

DAN LAIN-LAINNJA.   
TOKO MAS ”HING GW 

D0 Djalan Solo 82 — Salatiga. 

Drogisterij : 

NTANG » 

Njamuk DSB??? 
PALING TJEPAT DAN TEPAT BASMILAH DENGAN 

D. D.T. 
Minjak D.D.T. 596 per Liter Rp. 4-—— ) 

7-— ) dg. bawak tempat sendiri. 
ADA DJUGA : D.D.T. poeder 57o (untuk semprot taneman). 
D.D.T. poeder 5076 spesial untuk dioplos dg air, untuk taneman 

wangi per botol Rp. 3.— 
D.D.T. poeder 10076, (untuk dioplos dengan minjak) 

LYSOL - DETTOL - MINJAK SERE - MATJEM2 SABUN OBAT 

KONG” 
KRANGGAN TIMUR 21 — TILP, 1419 — SEMAKANG 

perti radar, ada manusia2 dari satu 

otaknja “pada  ge- 
lombang2 jg disiarkan oleh otak mat     

Perdamaian meliputi dunia seba! . 

   
  

memperkeras 
dibaratdaja 

dan otaknja tidak dapat dipakai 

Willard Marion 

alat pengunjah dan 

buntu jg sekarang ada pada manu- 
sia. 

Bulatan2 tubuh akan hilang. 
, Tubuh manusia mendjadi langsing 
' dan Jurus. 

Kini manusia memerlukan kaki 
nja untuk mentjapai suatu djarak: 
sudah terlihat bahwa makin lama 
makin besar peranan mesin dida- 
lam hal ini: 5 djuta tahun lagi 
manusia tidak lagi perlu bergerak 
Gan tidak lagi memerlukan mesin 
untuk mentjapai suatu  djarak. 
Gelombang2 otaknja akan melin- 
tasi segala .djarak. Karena . itu 

kakinja dan telapak kakinja tidak 
unanja. Telapak kaki 

| Gan bundar, kare- 
an fidak lain daripada 

Na in sad ja. ka 
..Krogman tjukup djudjur un 
mengatakan, .bahwa pada segala 
apa jg “difjeramahkan itu banjak 
terdapat spekulasi. 

KOTA BESAR BANDJARMA- 
SIN KEKURANGAN KARTU | 

PEMILIH. 
Pendaftaran pemilih dalam vebera 

pa kampung dalam kota besar Ban-. 
djarmasin terpaksa terhenti, karena 
kehabisan kartu pemilih. Sebagaima- 
na diketahui, pendaftaran pemilih da 

jlam kota besar Bandjarmasin dimu 
#lai tg. 6-5 jl. dan diduga Ik 7056 da 

ri penduduk jang berdjumlah 180.090 
sudah terdaftar. 

penjelesaian masalah pengawasan 

Tentang massalah Indochina dika- 
barkan, bahwa sidang jang akan da- 
tang akan merupakan sidang pleno 
dan akan dilangsungkan Selasa de- 
pan. Pada hari Djum'at itu Menteri 
Luar Negeri Inggris Eden menemui 
rekannja dari Sovjet Uni Molotov, 
dengan maksud berusaha mengatasi 
dcadlock disekitar negara2 mana jg. 
akan duduk dalam komisi : awas. 
Pada hari Kemis P:M. RRT Chou 
En Lai dan actifg P.M, Rakjat De- 
mokrasi Vietnam Pahm Van Dong 
mcnjatakan bahwa “menurut penda- 
pat mereka komisi gabungan Peran- 
tjis Vietminb harus -bekerdja- ber- 
dampingan dengan komisi? interna- 
sional. Dsetudjui h delagasi ne- 
gara2 Barat jang menghendaki agar 
komisi2. internasional diberi pera- 
nan2 pokok dan mengurangi " pera: 

nan dari komisi gabungan tersebut 
mendjadi badan pelaksana. 

diasing- 

  

ngambil ke putusan, 
dalam lagi. 

Tenan hukuman salib. 

sebenarnja mendjadi persoalan jang 
menarik perhatian, nistjaja tuan 
pun ingin mengeahui siapa ,,bapak' 
bom atom Ambika Serikat itu? Dr. 
Oppenheimer adalah orang jang me- 
njelesaikan pembikinan bom atom. 

| Pada permulaan bulan April j.l. dia 
diberitakan telah dibebaskan dari 

KT tugasnja, karena disangsikan kepatu- 

Manusia 5.000.000 Ta- 
hun Jg Akan Datang 

Bentuk Beban Sudah ,,Tidak Ke- 
ruan”— Tidak Perlu Gunakan Otak 
Sebab Berfikir Dgn Alat2 Elektronik 
Sebuah Spekulasi Dari Prof Willard Marion 

Krogman 

Manusia 5 djuta tahun jang akan datang perutnja ketjil sekali, 

hannja. terhadap negara. Pemeriksa- 
an terhadap dirinja itu sesuai de- 
ngan peraturan dari presiden Eisen- 
hower. Hasil pemeriksaannja adalah 
seperti jang diumumkan pada hari 
Selasa j.l. Padahal, ketika dia masih 
melakukan pekerdjaannja, — Menteri 
Luar Negeri Amerika Serikat, keti- 
ka itu Dean G. Acheson, pernah 
mengatakan: Dua otak tjerdas jang 
pernah dihadapi adalah jang dimili- 
ki oleh Robert Oppenheimer dan 
Lora Keynes. (Jang tersebut belaka- 
ngan ini adalah ahli ekonomi dan 
keuangan Inggeris jang meninggal! 
dunia pada tahun 1946, — A.S.). 

Sardjana tetap sardjana. Demiki- 
an pula Oppenheimer jang meng- 
inginkan agar ilmu pengetahuan itu 
djangan dipudji2 setjara tidak kritis, 
tapi djuga djangan ditakuti karena 
tidak faham. Ia ingin, agar ilmu pe- 
ngetahuan itu dimengerti. 

Otaknja sangat tjerdas. 
Robert -Oppenheimer dilahirkan 

di New York pada tahun 1904. Ajah 
nja seorang Jahudi Djerman jang 
masuknja ke Amerika pada waktu 
berumur 17 tahun, serta terhitung 
seorang jang madju dalam dunia 
perdagangan. Ibunja, seorang wani- 
ta jang berperasaan halus. Bukan 
sadja pandai melukis, bahkan 'per- 
nah mendjadi guru lukis. Tjinta se- 
kali pada seni dan mungkin karena 

sikapnja jang halus itu menjebabkan 
tampak mempunjai watak pemalu. 

Sedjak ketjilnja, 

'heimer menundjukkan kerjerdasan 
otaknja. Pada waktu “umur 21 ta- 
hun, dia sudah lulus dari Harvard 
University. Dia lulus dalam - menem- 
puh peladjaran 3 tahun, padahal se- 
harusnja lama peladjarannja itu 4 
tahun. Pada mulanja di Harvard 
University dia mempeladjari ilmu 
kimia. Tetapi kemudian lebih ter- 
tarik pada ilmu physika. Selama itu, 
dia lebih banjak didjumpai diperpus: 
takaan dan jang dibatja lebih banjak 

Robert Oppen- 

"daripada: jang diwadjibkan memba- 
tja. Kepandaiannja luar biasa seka- 
li, dapat membatja dengan tjepat 

dan dapat mengadakan konsentrasi 
pikiran jang lama. 

Gibbon habis dalam 
diam. 

Didalam sedjarah hidupnia per 

53 

nah terdjadi, dia naik kereta api 
dari San Francisco ke New York 
jang lamanja 53 djam. Selama 
perdjalanannja itu dia dapat 
menghabiskan batja buku karang 
an Edward Gibbon, historicus Ing   

Pemilihan? 

Supaja" Diawasi PBB 
. Pendirian Fikak Barat Dalam Kon- 

perensi Djenewa 
Pemimpin2 Delegasi Giat Adakan ,.Feeling” Utk 

Penjelesaian Indo-China 
PADA HARI DJUM'AT tampak pelbagai kegiatan pada Kon- 

perensi Djenewa. Delegasi dari sembitan negara mengadakan sidang 
tertatup dan terbatas pada sore hari dalam usaha mendapatkan 

bitjaraan 

gris abad 18, ig. titelnja , Decline 
and. Fall of the Roman Empire”. 
Berapa tebainja buku itu? Saja 

Di Korea 

'atas perletakan sendjata di Indo- 
China, sedangkan ahli2 militer untuk ketiga kalinja membitjarakan 
masalah penjusunan kembali pesukan2 djika suatu gentjatan sen- 
djata tertjapai. Masalah Korea dibitjarakan pada pagi hari, 
menurut AFP dalam sidang tersebut negara2 Barat tetap menjokong 
usul pemilihan2 di Korea jang diselenggarakan dibawah penilikan 
PBB. Tak dapat tertjapai kata sepakat pada hari Djun at itu dan 
sidang akan dilandjutkan pada Saptu ini dibawah pimpinan Menteri 
Luar Negeri Thai, Pangeran Won Wait Yakon. 

dan 

nemui wakil dari Rakjat Demokrasi 
Vietnam Pahm Van Dong. Apa jang 
dibitjarakan tidak diterangkan. 
mentara itu  Reuter mengabarkan, 
bahwa delegasi RRT segera “akan 
mengundjungi London guna meng- 
adakan rundingan2 dagang, demiki- 
an Sumber RRT mengatakan dalam 
konperensi Djenewa, Misi 
tersebut meliputi tiga anggauta dan 
akan dipimpin oleh Wakil Menteri 
Perdagangan RRT Lei Jen Min. Pem 

jang akan dilangsungkan 
di Inggris itu akan melandjutkan pe- 
rundingan2 jang diadakan 2 minggu 
janglalu di Djenewa. Menurut sum- 
beritu, perundingan2 landjutan di 
London itu- bermaksud  menjelidiki 
kemungkinan memperbaiki perdaga- 
ngan antara Inggris dan RRT dan 
Organisasi saluran2 setjara lebih ef- 

fektif lagi. Dalam pada itu delegasi 
Inggris di Djenewa tidak mengeta- 
hui setjara resmi mengenai misi   Sementara itu diwartakan, bhtiwa 

Duta Istimewa P.M. India Nehru, 
Krishnan Menon hari Djum'at me- 

BERTUNANGAN: 

R. Soemadyo 

S.G.B. HI NEGERI 

  

    S.R, VI TINGKIR 

dagang RRT atau mengenai persia- 
pan2 -kundjungannja ke London, 
(Antara). 

Tag RL SL NE RA TA 2 TA TTL 

$ 
s 

Wirjosendjaja 
Sri Hartini Wirjosocdarmo 

SALATIGA, 1- 6-54, 

SA AS IT NA TA TA TA Ta 8 Ta “aa 3 “Ta 3 “Ta Ta A0 

#. 

BERITA JANG DIUMUMKAN di Washington pada permulaan bulan Djuni '54 ini 
menterkedjutkan. Komisi luar biasa jang menjelidiki sardjana atom Robert Oppenheimer telah me- 

melarang kepada Oppenheimer untuk menjeli diki rahasia2 atom setjara 
al ini sangat menter kedjutkan, djustru Robert Oppenh eimer dengan kawan-kawannjalah 

ang membikin bom atom pertama, 
Pan an jang didjatuhkan terhadap dirinja Robert Oppenheimer menterkedjutkannja seperti 

danja hampir mirip dengan nasib Kristus jang pada suatu hari dipu dji kemudian pada lain 

Kalau -hingga sekarang soal aton) 

Oppenheimer Ahli 
AtomJeDi.. Asing”-kan 
|Seorang Genius Jg Sukar Tjari Bandingannja—Dapat Se- 
|lesaikan Batja Buku Sedjarah Dari Gibbon Dlm 55 Djam 
(I— Di Negeri Belanda I Bulan Sudah Dapat Beri Tjera- 
Imah Dlm Bahasa Belanda.-Pembikin Bom Atom Pertama 

— Oleh: Agus Sujudi — 

sangat 

lebih 

jang achirnja menjebabkan Djepang menjerah kalah, Na, 
€ti- 

|ka bom atom bikinannja itu meletus di Hiroshima. dan Nagasaki. Keputusan jang an kepa 
arinja 

  
Dr. J..Robert Oppenheimer, seorang serdjana ulung Amerika jang mem 
punjai peran penting dalam pembikinan bom-atoom pertama, sebagaima 

na kita kabarkan kemaren telah dilarang oleh pemerentah Amerika un- 
tuk mengetahui rahasia2- penjelidi-kaff atoom selandjutnja jang dilaku 
kan oleh serdjana2 Amerika lainnja. Oppenheimer dianggap suatu ,,se- 

dagang 'P' 

Isebut sadja, bahwa buku jang di 
maksudkan itu banjaknja 6 djilid. 
Perkara tebalnja, pembatja dapat 
membajangkan sendiri. 

Dari Harvard University, Ro- 
bert Oppenheimer melandjutkan' 
peladjarannja ke Cavendish Labo 
ratorium di Cambridge (Inggeris) 
dan dari sana atas undangan Max 
Born, dia melandjutkan peladjar- 
annja ke University of. Gottin- 
gen (Djerman) jang dikala itu 
mendjadi pusat daripada studie 
dalam guantum theory. Sen sana 
ke Zurich dan-Leiden, 

Sebulan bisa bitjara 
Belanda, 

Itulah Robert Oppenheimer sela: 
ma masih mahasiswa. Ada lagi satu 
hal jg sangat mengherankan. Pada 
waktu dia dirtegeri Belanda, sekali- 
pun dia baru sebulan lebih tinggal 
disana, dia telah dapat memberikan 
tjeramah dalam bahasa Belanda. Ke 
mahirannja dalam bahasa Belanda 
itu sangat mengherankan. Dalam hu 
bungan ini bisa ditjatat, bahwa Op- 
penheimer pandai dalam bahasa Pe- 
rantjis, Italia, Spanjol, Djerman, Ju 
nani, Latin, Sanskrit, Belanda dan 
tentu sadja mahir bahasa Inggris. 
Dikala dia mempeladjari bahasa Ju- 
nani dalam waktu 3 bulan, sudah 
dapat membatja Sophocles dengar: 
tidak mempergunakan kamus. 

Beristerikan seorang djanda 
Pribadi Robert Oppenheimer 

belum diketahui dengan pasti, apa 
kah dia seorang penganut komu- 
nisme? Tetapi jang terang, kakak 
nja dan kakak-iparnja adalah 
anggauta komunis, Djuga pada 
waktu dia kawin (amur 36 tahun) 
dengan Katherine Puening Har- 
rison, adalah: seorang dj dan 
diuga mendjadi anggauta komu- 

Se- | BIS. 

Sesudah Robert Oppenheimer 
beladjar diluar negeri, maka pada 
waktu dia berumur 24 tahun (ta- 
hun 1928) dia kembali ke Ame- 
rika Serikat. Disini dia bekerdja 
ada The California Institute of: 
Technology “dan “University of 
California. Diantara tahun 1930- 
1939, jakni' ketika -sardjana2 

Bohr, Fermi, Chadwick, Coekroft, 
Bothe, Becker, Joliot Curie sua- 
mi isteri dan lain? lagi mengada- 
kan experimen2 jang  .achirnja 
membuka rahasia dari teori pe- 
misahan inti (kernsplitsing, nuc- 
clear fission), Robert Oppenhei- 
mer belum terkenal dikalangan 
sardjana2. 

Tetapi didalam bulan Djuni 1942, 
ia diberi kesempatan jg penting. Ia 
dikerdjakan di paberik bom “atom 
Los Alamos dan tinggal disana, be- 
-kerdja dengan sekuat2nja jg penuh 
rahasia, lamanja sampai 3 tahun. Ia 
memimpin sebuah masjarakat jg ter 
diri dari 9.000 orang, didalamnja 
terhitung djuga para sardjana jg le- 
bih tua, Ia diberi tugas menilik ma 
tjam2 pengetahuan. Mulai dari elec- 
tronics sampai kelapangan......... ke 
dokteran. Selama disini dia lebih 
merupakan seorang koordinator. an- 
tara sekian banjak ahli2, Achirnja, 
dalam tahun 1945, bom atom jg 
pertama diledakkan. Begitu bom 
itu meledak, segera Robert Oppen- 
heimer mendjadi sangat terkenal na 
manja. Dia dipudji2 diseluruh Ame 
rika.   Dikala dia mendengar. hatsil 

.bom atom jang pertama, seperti 

lu an. Ma   

curity risk” (orang jang disangsikan): karena ia “dianggap mempunjai “hte- 
bungan dengan fihak Komunis. Pada gambar : 
sebuah gambar besar “dari ledakan bomzatoom pertama 
bom mana dialah sendiri jang ikut membuatnja. Gambar inzet, 
saudaranja jang bernama Frank Oppenheimer jang ternjata mempunjai 

-hubungan erat dengan fihak Komunis. 

Oppenhemer didepan 
di Hiroshima, 

adalah 

an ae man SA KA 

halnja dengan collegasnja, dia sa- 
ngat terkedjut. Reaksinja ig per 
tama diwaktu itu ialah, ahwa 
bem atom akan mentjegah pe- 
rang dunia dikemudian hari dan 
membikin "kedaulatan nasiona?” 
itu sebagai suatu pengertian jang 
sudah lapuk. 

Pekerdjaan selandjutnja adalah, 
dia menerima pekerdjaan sebagai 
Director of the Institute of Ad- 
vanced Studies di Princeton dan 
bersamaan dengan itu dia mendja 
bat ketua dari ' General Advisory 
Committee of the Atomic Energy 
Committee. 

Pokok dari karakternja. 

Sedjak masih mudanja, Oppen- 
heimer sudah tampak bahwa po- 
kok daripada “karakternja -ialah 
simpathinja terhadap bermatjam2 
daja-upaja manusia, dilapangan 
filsafat, kesenian “dan mystiek. 
Anggapan Oppenheimer adalah 
bahwa semua lapangan? itu meru 
pakan matjam2 melodie dari sua- 
tu.lagu orkes simphontie. Sedang: 
kan jang dianggap melodie jang 
terachir ialah ilmu pengetahuan. 

Pembawaan wataknja itu me- 
njebabkan bahwa  Oppenheimer 
merasa tidak puas ter#adap kea- 
daan pada waktu ini. Hal ini ter- 
njata dari pertjakapannja pada 
achir2 ini, dia senantiasa mentje- 
la politik jang keras dari Amerika 
Serikat jang ingin menutup sega- 
la rahasia2 atom. 

Dikatakan bahwa politik jg demi- 
kian itu tidak berguna dan bahzja, 
Sebab toh tidak bisa mentjegah ke- 
madjuan2 Rusia dalam hal atom, 
selain itu dia berpendapat bahwa 
ilmu pengetahuan tidak bisa madju 
dan tumbuh, djika tidak diadakan 
penukaran setjara bebas. 

Dikatakan djuga, bahwa ,.politik 
rahasia-rahasiaan” itu gampang mem 
berikan kesan kepada rakjat, bhw 
para sardjana itu seperti seorang 

ahli sihir, dalam arti baik ataupun 
djahat, jg dapat menguasai tenaga2 
Ig sukar dimengerti oleh yakjat. 

Iko ok 

Demikianlah Robert . Oppenhei- 
mer jg sekarang sudah berusaha se- 
tengah "abad. “Dia sekarang tinggal 
di California bersama dengan isteri 
dan 2: andknja ig masih ketjil2. Dan 
hal ini (peristiwa putusan komisi 
terhadap  Oppenheimer jg beritanja 
kita muat 'kemaren) adalah untuk 
sekian kalinja sardjana jg terkemu- 
ka mendjadi " ketakutan jg dibikin 
oleh pemerintah “ Amerika Serikat 
sendiri. Ia mesti menghadapi peme 
riksaan jg dilahirkan oleh rasa keta 
kutan pada sementara  pembesar2 
Amerika Serikat, antaranja seperti 
senator McCarthy jg belakangan ini 
namanja sangat dikenal orang. 

  

HALAL BIHALAL DI ISTANA 
Kemis malam bertempat di Is- 

.tana Negara oleh Presiden Sukar 
no diadakan halal bihalal untuk 
Mn Hari Raya Idul Fitri 
ig dihadiri oleh semua Menteri2, 
para anggota Parlemen, jpemim- 
pin2 partai/organisasi dan para 

m halal bihalal 
“ita ber langsung dng ramah tamah 
dan disertai djamuan ketupat. 
"Sebelum menerima para tamu di 
Istana Negara, Presiden terlebih 
|dahulu -menerinta para diplomat 
dari perwakilan2 asing di Istana 
Merdeka, 

- 
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Sabun Tjap 

tidak bersih berul dan kojak 
karena sabun biasa.   

  

Tjap Tangan tetap sabun un- 
tuk pentjutjian jang terbaik. 

Njonja tinggal memutus- 

kan! Njonja dapat menggosok 
tjurjian Njonja dengan sabun 

biasa jang kasar. Atau meng- 

hemat pakaian Njonja dengan 

. memandikannja” 

sa jang berlimpah-limpah dari 

sisa jang terachir Njonja u- 
pat menikmati keuntungan un: 
tuk tjutjian jang putih bersih. 

    

   

  

dalam bu- 

Tangan. Sani 
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| IRAMA : Lenggang kangkung, Rajuan guitar, 

1 
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UN DA NGAN 
Dengan hormat, 

Bersama ini kami memberi Auliani pada Tuan, Njonjah dan 
'Nonah serta Familie sekalian. bahwa nanti pada hari Rebo 
tanggal 9 Djuni atau 9 Go — Gwee 2505 kami akan melang- 
sungkan Nah puteri kami jang pertama 3 

' KAUW TJONG SWAN NIO 
: (Is dgacan 

Man TIE GING THIAM 
putera dari Tuan Tie Keh Tjwan di Semarang. 

| Perdjamuan pada tanggal 10 Djuni djam 19.00 di Djl. Demak 
No, 8 Semarang. Kami menunggu kedatangan Tuan, Njonjah 

' Nonah dan sekalian Familie dengan gembira, buat mana ter- 
lebih dulu kami Ten ea hakan banjak terima kasih. 

Sa Hormat kami, 
: : KAUW GING BIE 

1 | dengan Njonjah. 
N.B. Surat undangan tidak dikirim, harap 2dpartonni: ini di- 

. anggep sebagai gantinja. 
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      MA Sea Pa aa aa TNA TAPE BNP NN NN Ana An 

-3 'em Nrian Tahu u 
Berhubung dari hari  kawinnja anak prempuan kami, 

“maka mulai besok . hari Selasa tg. 8 — 10 Juni 1954 kami 
punah 1 

  

T OK O' aken di TUTUP. 

Hari Djum'at tg. 11 Juni dibuka kombali, 
Deng chalajak ramai maklum adanja. “4 

HORMAT KAMI, 

CN. Toko KAUV, Semarang. 

      

Baru Terima : 

Bimbang hatiku, Kr. Pemuda pemudi, 
Serba serbi batik, Suara melejang, : 
Semanggi 2eobaja Mata kerandjang, 

LONG PLAYING : 
MANTOYANI : Favourite Waltzes, STRAUS Waltzes, 

Favourite Melodies, Favourite Tangos, 
Victor Herbert Suite, 
The merry widow, From the new world, 
JOHANN STRAUSS Coneert, Symphony 
no. 8 in B minor "UNFINISHED”, Sere- 

nade in G major (K. 525), Divertimento in 
D major (K. 136) — MOZART. CHOPIN 
Waltzes. 

D.L.L. lagu populair, seperti : Begin the begu- 
“ine dari BING CROSBY dan SUGAR BUSH. 

. TOKO PIRINGAN HITAM 
Gang Baru No. 18 — Semarang. 

-Cursus Radio Moateur Hospital 

Wala   CLASICAL : 

    
  

   

    

    
  

  

  

      

LUX: TINGGAL SEDIKIT MALAM 
.- 5.00- 7.00 - 9.00 : | MAI ZETTERLING dgn. 

DIRK BOGARDE . — PHILIPS FRIEND — ALBERT LIEVEN dim. 

: ti 

"DESPERATE MOMENT' 
« f NT T 29 most exciting ci 
»SBERLIN TODAY Sa Moh 7 
BERLIN di DZAMAN SEKARANG! PEMBUNUHAN di KOTABESAR! 
BERLIN JANG MENGGEMPARKAN ! BERLIN JANG DIAWASI 
MATA DUNIA! PENUH SENSATIE! EXCITING ! — ACTION- 

1 (THRILLER ! — HEBAT! SEREM! GEMPAR ! 
! 

Selasa Malam Fremnere “ala AIR 5.007.00 9.00 - (u. 13 tah.) 
Fil Tata jang Naeud. prijs No.1 di Festival di Cannes ! 

City Concern Cinemas 
  

(a. 17-tah.) 

  
  

  

Ma
a 

SS 
N
A
 

PP 
Pn
g 

I 
N
V
A
N
V
d
W
A
D
O
N
A
W
 

P
E
N
U
H
 

S
E
N
S
A
T
I
E
 

! 

# 

  

CHE NUN 1019 “Tang 
DISTRIBUTED By 3 ya & 

LRADIO PIKTURES ! 
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G RA ND TINGGAL SEDIKIT MALAM (u. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 CORNEL WILDE — MAUREEN O'HARA 

ons Of The Musketeers“ 
:—— Color by Technicolor 

Penuh Aktie 1. Sensatie ! Hebat dan Papan 
  

  

- Selasa “Malam Preminte Ta TE AN 1” 5.00.7.00 9.00 Fs 17 tah.) 
KIRK DOUGLAS - - DEWEY MARTIN - ELIZABETH THREATT 

39 THE . BI SKY« Adventures that 
towers over all! 

  

   

        

    

      

   

  

  

Pertarungan e at ! Penuh sensatie ! Menggemparkan ! 

| (I MALAM D.M.B. AO KI 
RENG (u. 17 tah) 5.15 7.15 9.15 

TJIYODA 
I BAHAN PIKEUN NGERET ! 

sn a ealam massa KONDE Maa jang di 

| djax an sjarat mutlak mengedjar ketjantikan 
SEDIH ! GEMBIRA! LUTJU ! dengan 7 LAGU2 POPULER. 

ak ne Turut sama gembira ! 

  

(u. 13 tah.) 

  
      

uh Njanji : Dn, lagu2 menarik dan merdu ! 
Pa sn — MENGGEMBIRAKAN ! 

  

       

  

jaga hari mainnja : "FILM INDIA ISTIMEWA dgn. : 
sEOX “SHANKER VAZRE — SAROJIN — GANPAT — 

BACHA — BOSE — ALI MIRAJKER -»- MUNCH TOOTHI 

»SONS OF ALLADIN” 

“. 
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ANN Ha na “NA SA Ba KAL Maa aa Ia Hg : 
     

  

TE LEE EM LN AT TM TTL EL Ta LS LS 1g 

HIS art 

Beranikan 
B0! 

pagi 'hari | 

: merasai 
: lidah tuan sendiri 

Tak ada sisa rasa dari hari jang lalu, 1 . 

berkat Mentasol. 

  

    

    

“obat gosok - gigi hidjau 

jang menjegarkan 

dengan rasa spearmint. 

napas segar    

       

  

   

  

    

    

    

      

  
   

  

  

  

  

  

    
  

  

       

  

    

   

  

  

    

      

  

  

  

  
Sa Int dia 'bundelan aa dan 

tarik. kawat telegrap kesebelah sinik 

— Kita akan lekas-lekas berada   lin kawat! 

akan memasang kawat ini melalui djurang dengan plintenganmu, lalu 

  
     

— Kita akan bawa orang kita 
jang berada dibawah djurang kese- 
belah sana, Jim! 

— Saja harap usaha kita berhasil! 

baut berat! Bila Bin mudjur kita 

disebelah sana Roy dan menunggu 

ROY ROGERS No, 50. 

HAP SonetuIN TO PO WITR STEALIN' 
HER AN WIKE DOWN IN 

« r ai 

  

    

rang! (demikian fikir Kincaid). 

  

RANDUSARI 47 — SEMARANG f 2 

Ploeg baru dimulai tgl. 15 Djuni 1954 pada tiap2 hari Selasa dan mentjegah : Bi. 
Djum'at dari djam 5.00 — 7.00 sore. Ea dan kuat kebusukan gigi 
Uang pendaftaran seb. Rp. 10-— Lamanja pendidikan 10 bulan. 

. Sesudahnja cursus berdjalan 2 bulan, terus praktijk membuat pe- Ka 
: sawat radio sampai bunji dan rahasia2 dalam reparasi. Semua 

alat2 disediakan oleh sekolahan. Tempat terbatas, lekaslah datang 1 

! mendaftarkan di: 8 
as nana — |... Siang djam 9.00—2.00 TOKO RADIO SAMPOERNA Gg. 

2 F : — Pinggir No. 140 atau s5 : 5 tg j SABUN TJAP TANGAN N Ph. Sore djam 5.00 — 7.00 RADIO HOSPITAL Randusari 47. M y Th. e chi - L tama. 
Sabun jang paling hemat Dir. LIEM KING HWIE, pemilik TOKO RADIO SAMPOERNA, entaso o a goa .gigi £ rt y jang per am TN 

| untuk segala tjutjian. Service Dealer Philins — Erres — NSF — GEET Telefunken. Si 
2 ea Ne : 2 - 5 13 : $ ML AN AL AN AN AA SSS "Ne LM LL AN AL LA IE j Ff 

K3 PRA AAA TEA 

DNA ATU NN Menjambut Hari Raja : Ea REA : mn | 
2 : Idulfitri 1885 : Pa 1 

|'re T lah 5 TARI aman MEA WARGA « S U D A H K A H da e jati 'anak kami jang ke-9 Tn hari-raya Iedulfitri 1373/ S j | 3 c 2. IE 12-6-1954” 53 ri W aANitO 5 “ 
(Bugangan) Purwosari No. 4 ( Pi “Rr Moerfitriati SN Dar PI Lua 

Aihamduilah, Ibu dan Anak dalam keadaan sehat wal'afiat. . LIL LAH AL AN LK 
3 Kepada Nj. Dr. Moehiman kami mengutjapkan terima kasih aa -—a T atas -pertolongannja. i : $ uan | Dapat dipesan 3 Keluarga R. DARSONO : Aa 2 a 5 

Gendong Kidul 1122a — Semarang. | | MPA NA Aan : I e rd amin 2 
wu ee | j t 

Pe en” FOLIS DWI GUNA dari Dharma Nasional rion 
| b an : & An | bejad pe hari tua Tuan dan Istri 

“7th) s # Memberi ajaminan kepada djanda dan anak - anak PE 
Tuan, djika mereka Tuan tinggalkan sebelum 

C Ratu, Dusune .) masanja. 
POLIS DWI GUNA Dari Dharma Nasional 

: 2 : : : 5 TINGGAL INI DAN BESOK MALAM PENGHABISAN : adalah djaminan terbaik bagi keluarga Tuan 
GRIS 5-7-4- (u. 17 th) Nosagatan 5.00 7.00 9.00 (43 th.) 

John Derek — John Hodiak aa BERBAHASA INDONESIA. ! MI | | TALAH i FTER NG N » HISSION OVER KOREA” | .Siluman Kawa2 Tangkap K 1 A A 
, : f : &£ , Tong Sam Tjong” M Pn Pertanggungan Djiwa RIS SENEN Mar PREMIERE -—  DJAGALAN 

515-715 -9.15 (Segala umur) 5.00 - 7.00 - 9.00 
1 5 Film Dokumenter R.R.T. dalam BERWARNA! 

PEKAN OLAH-RAGA ANGKATAN PERANG R.R.T." 
Film BERWARNA R.R.T. jang pertama dibuat sendiri ! Menggambar- 

2 kan gerakan keolah-ragaan dan kebudajaan dari Tentara Pembebasan 
5 Rakjat Tiongkok pada tanggal 1/8-52. | DHARMA N A SION 

SELASA MALAM PREMIERE ! ! ! | AL 2 GRIS  5157159.15 (7th) SETAN ca TEKANEOLI DJL. TIANG BENDERA 90 — DJAKARTA KOTA . Sebuah film Raksasa jang berhika- (4 1 “8 £ "il C Pp. Kota 807 jat "tentang" tammatnja Negara 
— PENA EN EKA TRERUU . 

BABYLON ! 
rara s 

es . 5 La 4. C | | MODE - VAK SCHOOL Imam 
3, NN 

5 saring RICHARD CONTE -LINDA CHRISTIAN: win MACe .9 UCCEs : endidikan »5. Moecha mad" Akan datang ! - JOHN “DEREK Akan datang! FERNANDO LAMAS | | Tambaksegaran 87 — Surakarta Du Ng John Barrymore Jr. - Mona Freeman | ARLENE4JDAHL (Technicolor) | ' Menghaturkan selamat h 2 j1. Karangtempel 1 — Semarang. “THOUNDERBIRDSs | | 3 AN NG A R E E” ia at hari raja | MENGETIK & STENO 4 Rp. 10.— sebulan. ang : an Pe ulfitri 1885. Buku Peladjaran Mengetik diberikan dengan tjuma? kepad i 
peladjar mengetik. Masih menerima peladjar baru Pet 17 / KeRES TWINE ANDA HEANY Bot! IP Y wgLi HURRY OVER WE'LL PICK UP OUR 1 

WOPE LICKY WE CAN Sah aa IMB anne Pa ap CREW TMATIS PEUN : Mana EN KINCA1P #1 Lean 
$ : Me ma aga aon LP MIN | LUNA H0 Pata 3 | BACK TO THIS SIDEJ 2 an SEHABIS NJONJA BERSALIN 5 

: dalam tempo 40 hari selalu minu mlah: 
" WANGGUR BERANAK. TJAP 

Boeajas 
Agar supaja badan 

TH! GOKGE Ta 

  

Nionja. jati 
sehat, serta membersihkan darah 1 kotor, supaja tidak mendjadikan Hi sakit diperut, pun aer tete tambah 
kental, subur bagi baji ig sedang 
menete. Djuga menambahkan 5 napsu makan, dsb. Te 

Pusat pendjual: i 

Kong Djin Tong 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 

Semarang. 

Hlinker, ' Ilhcdid : itu 
mendekati Roy 
— Saja hendak menjelidiki apa- 

Sementara 

  

kah Ellen Moran menaruh tjuriga 
mengenai pentjurian kawat di dju-   

   


