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an Asia Tenggara dan 
kedudukannja mengumum 

bisa meliputi 

rsa 
Di Indo China i 

Asia Tenggara terhada 
: Tarian sesudah : n ai tara m 

omunike tadi mengatakan bahwa 2 
terhadap pasukan2 Uni Perantjis itu, membahajakan 

Oleh sebab-itu, kata komunike: tadi, Inggris 
2 lain jang terutama berkepentingan, untuk-mem 

1 kolektif didalam rangka Piagam PBB, 

kan, bahwa 
P3 naa usah me Bantan hasil Konpe 
“akan dimulai tgl. 26 April j.a.d. Mereka katakan 

Amerika Serikat, Inggris, Perantjis,- Vietnam, 
n New Zealand, ,,/Negara2 se 3 

          

    

  

    

  

Pasifik Barat.  Sementar: 

s etnam, Laos, 
“Indonesia dan 

ur2- A.S. tadi. Dikatakan bahwa negara2 tsb. diatas tadi 

fkan aksi bersama” ig 

  

  

  

- 
Islan 
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-an da 

pakai 
Djene 

peserta2 
Givetjah 

dunia 
kata 

Djenewa, d 
dan memban 

Juas” perang 
Politik memp 

an dan persiapan 
kan oleh Amerika 
rantjis, dan adanja 
na ini dipakai sebaga 

Sebuah tank Inggris type baru, jang dinamakan 
jang dibuat menurut bentuk tank berat 
mempunjai 4 orang anak Luah dan ' dipersendjatai sebuah meriam berat 

"— sserta alat2 Jainnja jang masih dirahasiakan. ? 

: 

Serikat 

si ini 

   
,Oongueror” (Penakluk 

»Centurion”.. Tank ini 

Ow Peringatkan 
| Aksi Bersama- Amerika 

luar negeri Radio Moskow, Boris 
wa rantjangan Amerika Serikat 

   

mentjoba mempersiapkan ,,tjam 
lam perang Indotjina,”” melalui 
Bangsa2 Asia sebagai umpan me- 
wa L.a.d.,” Leontiev menjatakan 
Gapat memulihkan perdamaian 
konperensi tadi berhasrat sung- 

kan setjara-damaP”. Kalau hal ini 
dan pelenjapan ketegangan inter 
Leontiev. 

Kahar Muza- 
Ikar Cs. Kepa- 

jahan 
ta | Kini Tiap Harinja Sudah 
sna| Makan Putjuk2 Rotan 

Ditengah Hutan 
DIPERBATASAN KOTA Ma- | 

rika untuk me kuasaan |kzsar hari Senin oleh Basis Ko- Perantjis, hingga nakin la | mando Makassar telah ditangkap 
ma makin tergantung Amerka|pada waktu masih tidur seorang 
Serikat. Djelas sekali “di te-| kurir dari Kahar Muzakkar ber- 

   
     ruskannja perang Indoch ina itu ha nima Sinnong. Ia adalah seorang   nja akan menua a 

ngan2 kalangan ig berkua 
rika sadja. Lebih2. dari. 
lainnja, bangsa Perantj    

Berhubungan “dengan ini, 
Ho Chi M'nh dari Rep. 
Vietnam telah” menjata 
nannja pula, seperti djuga 
rantjis, supaja- perdar 
kam di Indochina: (Antara). 

di Timur Di 
nerangkan bah 
kat kini sudah 
melakukan 
waktu. Pernj 
kan oleh Pa 
di Manila ha 
menghadiri su 
diadakan ur 
oleh para op 
Philipina. At 
pai berapa djat 
lah siap-sedia 
perkembangan: 
Timur Diauh d 

ge mendjawab 
nja sudah siap-s 
kukan penerangan 
waktu. Djenderal 
di Manila. dalam 
nindjau bangunan: 
ra Amerika di 

  

PERLOMBAAN 
PANAHAN DAN : 
Pada tanggal 15. 16 

oleh IPPAPRI (Ikatan Para P 
nan Angkatan Perang Repubtik 
donesia) Daerah Surakarta, akan 
selenggarakan Perlombaan2 Menem 

       
   

    

    

    

      

     

  

    

     

   

    
“| Muzakker,    

        

   

  

   

      

       
   

      

     

    

   

    

     

    

    

  

    
    

       
   
    

    

  

   
     
   

   

   
   

  

      

| bahwa: pend M 
"hterhadap kota2 sekarang ini 
penting. Menurut Kahar Muzakkar, 

1 Mengenai 
“masing2 pastoor G.A. Verstede, Dr. 

1 katakan, bahwa tasikar wanita 

In- |tahun Masjarakat 
   

  

'tjebol tingginja hanja 1,20 meter 
sedang usianja sudah Ik. 30 tahun, 
Dalam  keterangannja pada pers 

a “pagi Sinnong katakan, bah 
ia sudah sediak 2 tahun jang 

Uu masuk hutan dan bekerdja di 
af Kwartier Kahar Muzakkar 

bagan tata-usaha. Ia telah 4 kali 
suk kota Makassar na tu- 

'gasnja sebagai penjel'd k dan un- 
tuk ae ibELan sendjata.. Tentang 
tertemb: tangan-kanan Kahar 

5 Andi Tenriadjeng da- 
Gani pertempuran disekitar Palopo 
baru2 ini, d katakan bahwa benar 
'a tertembak tetapi tidak positif 
apikah ia sudah mati atau tdak. 
Yang sudah pasti akan kematian- 

   
       

    

— Jniaselah komandan kompi Bahar 
«| Mattaliu dan Andi Basri. 

'nnong . selandjutnja terangkan, 
bahwa penghidupan gerombolan di- 

hutan sangat pajah.. Mereka sudah 
13 hari tidak makan beras, melain- 

kan putjuk2 rotan sadja, disebabkan 
angkutan sangat sukar dan persedia- 
span tidak -tiukup. Kahar sendiri k'm 
Isudah makan putjuk2 rotan. Atas 

pertanjaan komandan basisko — Ma- 
'jor Mochtar,” Sinnong , terangkan, 

iria Kahar ” Muzakkai 
ta2 tidak 

'kota2 tidak berarti revolusi. Ia dju- 
za bersembojan sekali derita tetap 
derita.   

nasib '3 orang asing, 

'v.d. Weterng dan Dr. de Walh, jg. 
'baru2 ini ditjulik oleh geromboian, 
“diterangkan bahwa ketiganja masih 

(hidup dan dipekerdjakan oleh Ka 
Ihar Muzakkar. Achirnja S nnong 

bawah pimpinan isteri Kahar Mu: 
zakkar masih tetap ada dengan ang 

  

Igota 600 orang. Demikian menurut 

|Snnong, kurir Kahar Muzakkar ter: 
sebut. (Antara). 

  

fi. Fakultet Hukum dan Penge 
didapat kabar, 

sahwa telah lulus udjian  sardjane 
muda pada fakultet itu Nona Achie 

  

bak dengan senapan mesin, Panahan | Sudiarti Rachmat dan George Siem   
dan Biljart bertempat di 
djurit Kidul Beteng Solo. 

untuk mengisi kas IPPAPRI, 

Balai Pra- 

Hasil dari perlombaan tsb adalah | 

Ek Tjauw, udj'an sardjana, tingkat 

pertama Nona Rohana Hidajat dan 
Willeh van der Wal dan udjian sar- 

“djana hukum Han Bing Hoo, 

   

  

  

| persetudiuan 

£ dengan -p: Indo-k PANaN oa penang yonaa an | 

|dapat disusun oleh suatu working 

RRT dalam perang Indotjina sekarang ini,” sudah 
bersifat militer, 

. Pembesar2' Amerika Serikat 
tsb. tadi mengatakan, bahwa per 
sekutuan pertahanan jg diusulkan 
itu akan berpendapat, Tn ber 
hubung dengan tjampur tangan 
RRT di Indotjina” tadi, mereka 
akan ,,mengaktifkan” Aksi Ber- 
sama ,,dalam bentuk ini atau itu”: 
dan aksi tadi ,,sudah djelas harus 
bersifat militer”. 

Tetapi, kata pembesar2 «tadi, 
mereka tak pernah mengandjur2- 
kan pemakaian pasukan? darat 
Amerika Serikat di Asia.” 

Djepang tidak ikut. 
Seterusnja ' pembesar2 A.S- .adi | 

mengatakan bahwa persekutuan per 
tahanan tadi tidak akan meliputi 
Djepang. Taiwan" atau Korea Sela- 
tan. Sebelum. persekutuan ini terben 

Ihuk, terlebih dahulu - harus tertjapai 
antara Perantjis dan. 

ketiga negara Indochina, Dimasa jg 
lampau, Perantjis tidak  setudju apa 
bila perang Indochina di ,interra- 
S'onalisasi”. Berita UP dari Wash» 
ington mengatakan bahwa menurut 
kalangan2 jg berkuasa disana pada 
malam Rebo ini, menteri luar nege 
ri AS. Dulles jg kini. sedang ber- 
kundjung ke Paris mungkin sekali 
akan mendesak pemerintah  Peran- 
Ijis, supaja' memberikan kedaulatan 
sepenuhnja - kepada Vietnam Boo 
Dai, Kambodja dan Laos, 

A.S. ingin selekas2-nja 
tersusun persekutuan 

Sumber2 resmi Amerika Seri 
kat mengatakan seterusnja, bah 
wa persekutuan pertahanan jang 
diusulkan itu bisa" berbentuk 
»NATO “Asia Tenggara”, atau, “   

lakukannja tindakan jang - lebih ! 
tjepat,. bisa- dibentuk - sesuatu ba 

kemudian bisa didjadikan perma- 
nen. : 

. Dulles sudah mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan: berbagai2- duta. 
besar di Washington. Apa- jang 
diusahakannja- sekarang, -ialah su 
paja dalam prinsipnja  negara2 
tsb. tadi men'gtudjui pembentu 
kan sistim pertahanan tadi. . 

Pembesar2 A.S. tsb. tadi me- 
ngatakan, bahwa bentuk jg tepat 
daripada rentjana persekutuan 
Asia-Tenggara-Pasifik tadi kelak 

party, mungkin di Washington. 

Koalisi-lepas negara2 be- 
sar dan negara2 Asia. 

Sementara itu berita dari Ma 
nila mengatakan, bahwa wakil 
Presiden merangkap menteri luar 
negeri Filipina Carlos Garcia, jg 
akan memimpin delegasi Filipina 
kekonperensi  Djenewa, Selasa 
menjatakan” bahwa  delegasinja 
tjondong kepada suatu koalisi 
Icpas, jang terdiri dari negara2 
Besar dan negara2 Asia, seperti 
PATO (Organisasi Perdjandjian 
Pasifik) Jang diusulkan oleh Dul 
les itu. Satu sjarat jang harus di 
penuhi ialah, bahwa negara2 je 
ingin ikut duduk dalam koalisi 
ini harus “diberi kemerdekaan. 
Delegasi" Filipina akan 
setiap usaha untuk: mempersatu 
kan Korea, kata Garcia.  Garciz 

kuan terhadap pemerintah RRT 
dan akan menentang pula peneri 
maan RRT dalam PBB. Delegasi 
Filipina akan berangkat . Sabtu 
ja.d. (Antara) 

FILIPINA KURANGI TUNTU- 
TANNJA DARI DJEPANG 

DJADI $ 400.000.000, 
| Harian Djepang ,,Tokyo Shim- 

bun” Sabtu mengabarkan, bahwa 
Filipina telah mengurangi tuntu- 
tan penggantian kerugian verang- 
nja dari  Djepang, mendjadi 
$ 400.000.000. jua 

Harian tadi mengatakan bahwa 
Filipina mula2 menghendaki 
pengganti — kerugian — sebanjak 
$ 1.000.000.000: tapi dalam  sa- 
lah satu pertemuan antara mente 
ri luar negeri Filipina Garcia de- 
ngan ketua missi Djepang Katsuo 
Ohno dalam minggu j.l. ini Gar- 
cia telah menguranginja mendia- 
di $ 400.000.000. Sesudah itu Oh 

    

Korea, jang: 
di Taiwan,” 
sama di    

   

   

  

Sebagian dari 14.000. orang bekas tawanan2. serdadu Tionghoa dari 
ng menolak untuk kembali ke RRT" dan dewasa ini menetap 
“tampak sedang bergembira mempeladjari suatu tarian ber- 
vah pimpinan “seorang pelatih wanita. 
tawanan itu kini mendjalani latihan2 istimewa. 

   
   

  

    

        

    

  

    
   

  

Kebanjakan bekas 

  

Waktu 

man per 

kepala 

gauta tentara kedua' turut serta 

semuanja kepada ge 

16-7-1982. 

Dalam pemeriksaan jg berlang-   
dan ad hoc atau istimewa, jang | 

tahun dipetjat dan ditjabut 

tempo seminggu untuk berfikir? ten 

iat perdjuangannja 

|rapa bulan pendjara 

sokong | 

seterusnja menjatakan, bahwa de 
legasinja akan menentang penga | 

  no lekas2 terbang kembali ke To 
kyo untuk berunding dengan pe- 

nja djalan pemeriksaan mendjadi 
lantjar.. Karena pengakuan2nja 'itu 
maka pembela terdakwa mr. Abdulf 
madjid dalam s'dangnja jg terdahu- 
lu menjatakan tidak akan meminta: 
kan pembebasan untuk terdakwa me 
lainkan mohon agar strafmaat jg 
akan didjatuhkan 
nanti  dipert mbangkan 

nja terdakwa sampai bisa tersesat 
dalam perbuatannja itu. D'katzkan | 
bahwa terdakwas. masih muda (27 5 Kena aam Jang Jebihi neng Hap Aan aan Hn nasa 

berbahaja. jang: men aa baek “da tahun Red.), belum banjak pengala 
man dan karenanja pembela belum 
jakin bahwa terseretnja terdakwa 
dalam perkara tsb belum tentu ka- 
rena fjita2nja. 
Dalam pada itu Djaksa militer da 

lam reguis'toirnja menjalahkan per- 
buatan terdakwa itu dan achirnja 
memintakan hukuman pendjara 14 

haknja 
untuk bekerdja pada kekuasaan ber 
sendjata. 

Sementara itu terdakwa jg diber 

tang keputusan tsb atas kesempatan 
jg diberikan oleh hakim tadnja re 
.njatakan, 'menjesal atas perbuatan- 
nja minta ampun, minta pembeba- 
San atau kalau tidak, minta huku- 
man seringan2nja: Dalam kesempa 
tan tsb olehnjapun dtjeritakan riwa 

baik melawan 
Belanda maupun dalam menghada- 
pi pengatjau pada sebelum perkara 
itu terdjadi. 
-Dapat ditambahkan, ketjuali per- 

istiwa tsb terdakwa djuga telah di 
putuskan oleh hakim militer bebe- 

untuk 2 ma- 
tjam pelanggaran lalu lintas. 

Dalam perkara membantu gerem 
bolan ini telah tertjatat pelbaga' ma 
tjam sendjata api jg diberikan kepa 
da gerombolan MMK itu diantara- 
nja terdapat 3 putjuk  stengun, 6 
kwintal peluru dan 1 karung bexsi 
sendjata api. : 

PEMERINTAH TIDAK MENE 
RIMA SURAT DJAKSA 

"2. “AGUNG, 

Letn. Lakman H. S. Di- 
2 it Ea 5 £ x " 

& 5. . . 2 3 ES : . 

hukum Seumur Hidup 
Karena Membantu Grombolan MMC 

Djadi K 
|. Semarang Utara 

. TANGGAL 14-4 KEMAREN dalam sidangnja terachir di 
' Semarang hakim militer overste Surjadi telah mendjatuhkan huku 

! 2 seumur hidup dan ditjabut hak2-nja untuk mema- 
'suki dinas militer terhadap terdakwa leinan I Lukman H.S. bekas 

staf KMK (Komando Militer I 
4 pertan telah berbuat pengerianatan sebagai ang 

epala Staf KMK 

aa 
mendjatuhkan pemerintah, 3. me : 
pulan kedjahatan dan ke-empat: dengan tiada hak memberi 
membantu sendjata dan mesiu ke musuh negara dalam hal ini 

ja kepada gerombolan M.M.K. Peristiwa tsb. terdjadi dim. 
tahun 1952 dan terdakwa ditangkap dan terus a sedjak tgl. 

sung 5 kali selama in' terdakwa 
- akui kesalahannja- sehingga karena-: 

oleh pengadilang 
seadil2njaf 

dan ditjari faktor penting apa sebab| 

Kotabesar) Semarang Utara. 

dengan gerombolan jg tudiuannja 
gabungkan diri pada perkum- 

dan 

Kabinet So-     

kong Mente- 
i ri Iskak 

leid Ment. Perekono- 
mian Sesusi Vengan Pro- 

“gram Kabinet 

     

    

   

  

   

  

   

  

mo, mengenai keadaan di Atjeh, 
serta permindangan jang diadakan 
oleh D.P:R. tentang lapiran terse- 
“but dihari-hari jang baru lalu. Pe- 
merinfah (akan “memberitahukan 
pendapafnja mengenai laporan dan 
pemandangan termaksud — diatas 
dalam rapat pleno terbuka D.P.R. 
pada hari Rebo tanggal 14 Apr. 
1954 mulai diam 7.30 malam. Un- 
tuk merumuskan pendapat Peme- 
rintah itu kab'net membentuk sua- 
tu pan'tya ad hoc jang terdiri dari 
Perdzna Menteri, Menteri Perta- 
hanan, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Kehak man dan Menteri 
Pendid kan, Pengadjaran & Kebu- 
dajaan, 

Selain daripada itu - Menteri Per- 
ekonomianh memberikan pendjelasan2 
berhubung dengan diadjukannja usul 
mosi dalam D.P.R. oleh anggota 
Parlemen Tj'kwan cs: tertanggai 5 
April 1954, “jang bermaksud: tidak 
menjetudjui kebidjaksanaan Menteri 
Perekonomian. Setelah mendengar 
pendjelasan2 itu dan - mengadakan 
pemandangan tentang hal tersebut 
diatas tidak hanja dari sudut ekono- 
mi tetapi djuga dari sudut politik, 
maka Dewan Menteri mengambil 
kesimpulan. dapat menjokong- kebi- 
djaksanaan Menteri Perekonomian, 
jang dipandang sesuai dengan pro- 
gram kabinet Ali Sastroamidjoio, jg. 
telah disetudjui oleh D.P.R. 

Selandjutnja Dewan Menteri me- 
nerima baik rantjangan undang? ten- 
tang pentjabutan ,.Flores en Soem- 

Tg 

“apabila negara2 jg mereka sebut 
aksi bersama militer terhadap apa 
Merah” di Indotjina dan ,.dinege 

Kata sumber2 keterangan tadi, 
hal ini bukannja berarti bahwa 
Tiongkok Kuomintang akan di 
masukkan: kedalam persekutuan 
pertahanan terhadap ,,agressi Ko 
munis selandjutnja” didaerah tadi. 
Mereka katakan seterusnja, bah 
wa penjerbuan ke Tiongkok darat 
jang dimaksudkan tadi mungkin 
akan bersifat suplementer, tam 
bahan, tetapi diperhitungkan sede 
mikian rupa hingga bisa memberi 
tekanan maximum atas ,.pasukan” 
Merah,” kalau persekutuan perta 
shanan anti-Komunis tadi menim 
bulkan peperangan terang?-an. 
Menurut pembantu2 menteri L.N 

Amerika, Dulles menduga bahwa ke 
kuasaan pemerintah RRT di Tiong- 
kok Selatan itu lemah: dan  anaa 
kata dilakukan penjerbuan pasukan2 
KMT dari Taiwan, maka penduduk 
Tiongkok Selatan tjukup memberi 
bantuan untuk merobohkan  kekua- 
saan pemerinyah RRT diseluruh du 
gian negara RRT jg letaknja di se- 
belah Selatan sungai Yangtse. Se- 
orang pembesar militer A.S. ming- 
gu jl. mengemukakan betapa pej- 

ting. Amerika Serikat menganggap 
pasukan2 Chiang Kai Shek sebagai 
duri dipinggang “RRT. Djenderal- 

major George C. Stewart, direktur 
urusan bantuan — militer dari kem. 
pertahanan" A.S., mengatakan kepu- 
da panitya luar negeri Madjlis Ren 

dah A.S.,' bahwa pasukan2 Kuomin 
tang di Taiwan itu merupakan pen- 

dingin bagi maksud2 RRT untuk 
melakukan agresi. 

- Jang dibitjarakan bukan 
hanja ,.pertahanan”. 

Sumber2 diplomasi di Wash- 
ington tadi mengatakan, bahwa 
apabila pembesar2 Amerika mem 
bitjarakan soal2 militer: dengan 
pembesar2 Kuomintang di Tai- 
wan dan di Washington, mereka 
.membitjarakan lebih — daripada 

naa : |hanja pertahanan sadja.” Semen Sean: AM - an Peer aa tara itu diperoleh keterangan bah 
da Pen 3 itikrakani | wa pembesar2 Kuomintang di 

kaan Si DPKARI PE an" ai 2PO” | Washington. mendesak kepada 
oleh Soetardjo Kartohadikoesoe- kem. luar negeri A.S., supaja 

Amerika melakukan  offensif di- 
plomasi jang lebih kuat terhadap 
RRT. Mereka menjarankan supa 
ja Amerika Serikat minta kepada 
negara2 Barat supaja djangan 
mengakui RRT, karena apabila 
RRT diakui, maka sulitlah bagi 
pemerintahan Kuomintang untuk 
memelihara” prestisenja di Tiong 
kok darat. (Antara-UP) 

TAK ADA KEMADJUAN DA- 
LAM PENJELESAIAN 

SOAL SUE7. 
Menteri Luar- Negeri Mesir, 

Mahmoud Fawzi, menerangkan 
kepada seorang koresponden ra- 
dio pada hari-Selasa di Cairo bah 
wa dalam perundingan Inggeris- 
Mesir tentang hari datang daerah 
»Terusan Suez tak terdapat kema- 
diuan. Demikian menurut siaran 
Radio Cairo dalam bahasa Arab 
tertangkap di Paris. 

Soal Irian 

Barat 
Akan Dibawa Dlm 
Konp. Kolombo 

KETUA BIRO Irian Dr. Dia- 
pari atas pertanjaan ,, Antara” me 
njatakan pendapatnja, bahwa soal 
Irian Barat dapat dimadjukan ke 
dalam konperensi Kolombo jang 
akan datang didalam rangka pem     

P. M. Ali Sastroamidfoio atas 
pertanjaan menerangtin, bahwa 
pemerintah, baik P.M. maupun 
Menteri2 lainnja, tidak ada jang 
menerima surat Djaksa Agung ig 
mengandjurkan,  supaja pernjele- 
saian peristiwa 17 Oktober dilaku 
kan atas dasar - Opvortuniteitsbe- 
ginsel. Dengan ini P.M. Ali mem 
perkuat keterangan Djaksa Agung 
jang kita siarkan kemaren, bah 
wa. Djaksa Agung tidak pernah 
berkirim surat seperti itu. 

PANITIA GADII BARU TE- 
LAH SELESAIKAN SEGALA 

. PEKERDJAANNJA, 
Dalam rapatnja Selasa malam 

panitia gadji baru jang diketuai 
oleh Sutardjo  Kartohadikusumo 
telah menjelesaikan segala peker 
djaannja. P ega nann 
. Sebagaimana diketahui, panitia 
gadji baru itu sudah sediak L.k. 
2 tahun bekerdja menjusun suatu 
yoorontwerp peraturan gadji baru 
bagi para pegawai negeri. Voor- 
ontwerp itu selekas mungkin akan 

ba Contract” tentng  penjelenggara- 
an pendidikan dan. pengadjaran di 
Flores, Sumba dan Timor oleh M's 
si dan Zending. Demikian psng-' 
umuman Dewan Menteri siang ini, ' 
jang selandjutnja menerangkan, bah 
wa kabinet telah menjetudjui diuga 
permintaan berhenti atas permintaan 
sendiri dari Sekretaris Djenderal 
Kem. Perekonomian Moh. Sedyono 
dan pengangkatan Dr. Utama seou- 
gai professor Un versitet Indonesia. 
(Antara). 

t 

MURATA TIDAK ,,WEL- 
COME” DI FILIPINA. 

Shozo Murata, jang ketika za- 
man perang mendjadi dutabesar 
Diepang di Filipina, dan sekarang 
akan dikirim ke Manila lagi oleh 
pemerntahnja sebagai kepala de- 
legasi. Djepang jang akan merun- 
dingkan soal penggantian kerugi- 
an perang kepada Filipina, oleh 
kalangan Filipina — walaupun 
tidak setjara resmi — disambut     

bitjaraan2 tentang persoalan ko- 
lonialisme di Asia. Dr. Diapari 
berkata, bahwa pada waktu ini 
pendjadjahan atas sesuatu  dae- 
rah sudah tidak dapat dibenarkan 
sama sekali, dan didalam pembi 
tjaraan2 tentang kolonialisme da 
lam konperensi Kolombo jg akan 
datang, menurut pendapatnja, In- 
donesia pasti akan mendapat so 
kongan jang kuat dari India. 

Kata Dr. Diapari,/ India djuga 
menghadapi masalah jang sama, 

“'jaitu mengenai daerah Pondicher- 
ry dan Goa jang sampai sekarang 
masih tetap mendjadi daerah seng 
keta dengan Perantjis dan Portu 
gal. Dalam hal ini Indonesia dan 
India bisa mendjalankan politik 
Sandar-menjandar untuk memper 
djuangkan pengembalian daerah2 
nja' jang masih dalam pendjadja 
han itu. Pembitjaraan tentang 
soal Irian Barat didalam konpe 
rensi Kolombo, menurut Dr. Dia 
pari selandjutnja, akan merupa- 
kan suatu langkah jang njata un 
tuk menghapuskan kolonialisme 
seperti jang dikehendaki oleh ne 

  

wartawan ,,Antara”- mendapat. ka- 
bar, bahwa bekas Kapten KNIL, 
Smith, salah seorang Belanda jg di 
'tuduh banjak mengetahui serta mem 
punjai sangkut-paut. dengan  “ksi2 
perlawanan gelap terhadap Pemerin 
tah Republik Indones'a, akan di 
adili perkaranja oleh Pengadila, Ne   geri di Bandung, jaitu tempat dan 
daerah dimana menurut tuduhap ba 
njak terdjadi gangguan2 keamanan 
akibat perbuatan Smith cs. Pemerik 
saan pendahuluan terhadap smith. 
menurut “keterangan  selandjutnja.   

adalah termasuk salah seorang ig 
paling banjak harus d'derigar xete- 
rangan2nja. Sementara: itu menurut 
keterangan selandjutnja, sebagian da 
ri djumlah Ik. 30 — 40 orang Be- 
Janda serta warganegara lainnja jg 
ditahan sedjak beberapa waktu jg 
lalu, kini telah selesai diperiksa dan 
dalam waktu tidak lama lagi di ren 
tjanakan akan diserahkan kepada 
pihak Kedjaksaan setempat. F' 

Jg akan ditugaskan mengad'li per 
kara orang2 Belanda itu, seperti“bia 
  

Lembaga Kebudejaan Indonesia 
Kon. Betawasseh Genootachap 
vanKunsten en Wetonschappen       

pat kedjahatan itu. dilakukan, tetapi 
dalam beberapa hal bisa diadakan 
perketjualian, tergantung - daripad3 
faktor2 tertentu. Dapay dikabarkan, 
bahwa djumlah orang2 Belanda jg 
ditahan dalam rangkaian tindakan? 
penangkapan jg d'djalankan pihak 
berwadjib diberbagai tempa, bebera 
pa bulan 'jg lalu, Ik. 30 orang, se- 
dangkan orang2 dari warganegara 
lainnja jg dituduh termasuk dalam 
komplotan orang2 Belanda itu Ik, 
10 orang. Dikabarkan, bahwa p hak 
Komisariat Tinggi Belanda di Indo   

.merintahnja. 0... disampaikan pada: kabinet, dengan rasa antipati. gara2 Asia dan Afrika. (Antara) 

'mith Akan Diadili Di Bandung? Smith Akan Diadili Di Bandung? 
DARI SUMBER jg mengetahui | masih terus dilakukan, sebab dia | sa, ialah Pengadilan Negeri di tem | nesia akan selalu mengetahui kapan 

perkara orang2 Belanda itu akan di 
teruskan dan diadili oleh pihax Pe- 
ngadilan2 Negeri. Sebagaimana di 
ketahui, pihak Komisariat Tinggi 
Belanda di Indonesia baru2 ini te- 
lah menjediakan seorang — pembela 
sewaktu Pengadilan Negeri Djakar- 
ta mengadili perkara Victor Barkey, 
salah seorang Belanda jg ditangkap 
karena menjimpan/memiliki peluru? 
sendjata api tanpa-hak, dan jg seper 
ti d ketahui, perkaranja telah di pu 
tus dengan hukuman pendjara sela   ma 1 tahun. (Antara). 

Pandan 
Kekuatan R.R.T.| 
Pembesar? Amerika Dan Taiwan Me: 
rundingkan Kemungkinan Penjerbuan 

 Kedaratan Tiongkok 
“ SUMBER2 DIPLOMASI di Washington mengatakan Selasa, 

bahwa pembesar2 Tiongkok Kuomintang dan pembesar2 Amerika 
Serikat telah membitjarakan ,,se tjara tidak resmi” kemungkinan2, 

| bahwa pasukan2 Kuomintang ak an menjerbu 

  

   

        

Ban 
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/BODJONG 23 
“ SEMARANG 

      

    

   

( Tiongkok Selatan 
non-Komunis terlibat dalam suatu 
jang mereka sebut ,,pasukan2 

ri2 Asia Tenggara lainnja:” 

mu 

Gagal ! 
Niat Penjelesaian Soal 
Mau2 DgnDjalan Damai 

  

1020 ORANG jang diketahui 
adalah penjokong gerakan Mau 
Mau telah ditangkap  didaerah2 
kerusuhan sedjak terputusnia pe- 
rundingan tentang penjerahan-pe 
agikut: Mau-Mau setjara  besar- 
besaran, jang a.l. telah berhasil 
Jengan penjerahan diri pemimpin 
Mau-Mau, djenderal ,,China”, de 
mikian pernjataan resmi di Nairc 
bi pada hari Selasa. Penangka- 
pan2 itu telah dilakukan - berdasar 
kan keterangan2 jang telah dida 
pat dalam perundingan tsb. 

Sementara itu markas besar pa 
sukan2 Inggris di Afrika Timur 
dalam pengumuman pada hari 
Selasa menerangkan bahwa sebab 
utama gagalnja perundingan ialah 
pertempuran antara pasukan2 ke 
amanan Inggris dan . anggota? 
Mau-Mau didekat tempat dimana 
kira-kira 2.000 orang anggota 
Mau-Mau sedang berkumpul un 
tuk merundingkan 'penjerahan. 
Pertempuran ini menakutkan 
orang2 Mau-Mau, jg berkumpul 
itu, sehingga usaha selama 2 bu 
lan untuk mendapatkan kepertja 
jaan anggota2 Mau-Mau telah 
sia-sia oleh satu peristiwa sadja. 
demikian djuru bitiara markas 
besar tsb. (Antara-AFP) 

PM. Inggeris. Sir Winston. Chur 
chill pada hari Selasa dalam s'dans 
Madielis Rendah Inggeris telah .me- 

njatakan tak bersedia mengumumkar 
keterangan2 resmi, jang didapat ter 

tang pertjobaan2 bom zat-air A.S. 
  

' -EDISI POS. 

  

g 1 nteng . 
  

BukanKare- 
| na Paksaan 
ke-Agamaan 
Sekitar Penganiajaan 
Orang2 Kristen Di 

Sulawesi   | 
| 

| 
BERHUBUNG dengan waktu 

jang achir2 ini tinabul berita2 jg 
menjangkut soal2 keagamaan di 
daerah Toradja, maka tgl. 12-4 
jl Kanfor Urusan: Agama Propin 
si Sulawesi, dimana djuga terma 
suk golongan Protestan dan Ka- 
tholik telah mengeluarkan ketera 
ngan-bersama a.l. sbb.: Bila ada 
paksaan agama terhadap” semen 
tara ummat Kristen didaerah To 
radja oleh gerombolan, sama se- 
kali tidak berarti didaerah itu ada 
paksaan agama" sebagai“ akibat 
dari pertentangan: diaw permusu 
han agama antara ummat Kristen 
dan jang bukan Kristen, Jang 
terang dalam ' rentetan pengatjau'" 
an itu pihak gerombolan mendja 
dikan agama sebagai objek terro- 
risme jang sangat menggelisahkan 
bagi siapa sadja- jang: tidak mau 
membantu gerombolan. 

Persoalannja harus “dilepaskan da 
ri dugaan atau tuduhan  didaereh 
Toradja ada teror satu agama terha 

dap agama lainnja,  tegasnja: Isiam 

terhadap Kristen. Peristiwa2 itu ti- 
dak boleh dipindahkan  mendjadi 
persoalan ummat Kristen dan Islam 

seolah2 ada permusuhan antara ke: 
dua golongan itu. Demikian al. po 
kok2 keterangan bersama itu ig dju 
ga telah menghubungkan  ketera- 
ngan Letnan Kolonel ' Warouw mie- 
ngenai peristiwa itu, ig: menjatakan 
bahwa gerombolan" membunuh dan 
menganiaja kepada siapa sadja jg ti 

dak membantu mereka, baik Kris- 
ten maupup Islam. Tentang ketera- 
ngan bekas actng Gubernur Sula: 
wesi Lapian'jg katakan bahwa 6560 

ummat Kristen telah di Islamkan da 
lam keterangan-bersama 'itu dikate- 
kan terlalu sangat “dis besar2kan. 
Achirnja kepada“ seluruh 
kat diserukan supaja “mendjanhkan 
diri dari tafsiran2 jg-bukan2 'dan'me 

melihara persatuan ' kita sebagai" sa 
tu bangsa. (Antara). 

  

Vietminh Akan Meng-: 
gempur Sungai Merah 
Selama Konp. Djernewa Nanti—Peran- 

tjis Sebar Bom Dari 1000 Kg. 

RADIO YVIETMINH pada hari Selasa mengumumkan bahwa 
pasukan2 Ho Chi Minh jang dipimpin oleh djenderal Vo Nguyen 
Giap dan sedang mengepung benteng Perantjis Dienbienphu telah. 
menghalaukan 6 pertjobaan oleh pasukan2 Perantjis untuk merebut 
kembali 5 kedudukan finggi disebelah timur Moungtanh. Selandjutnja 
dalam siaran itu dikatakan bahwa meriam2 penangkis serangan uda- 
ra pasukan2 Ho Chi M'nh telah menembak djatuh lagi sebuah per- 
bom B-26 Perantjs jang baru2 ini telah didatangkan oleh Amerika 

di Indo China. 

Siaran tadi seterusnja mengatakan 
bahwa dari tanggal 8 hingga 12 

April jl, 3 buah kompi pasukan2 
Uni Perantjis telah ..disapu bersih” 
3.buah tank dari 18 ton buatan 
Amerika dihantjurkan. 2 buah me- 
riam besar dilumpuhkan, dan se: 

djumlah gudang mesiu dan” minjak 
dibakar. Menurut Radio Vietminh 
5 kedudukan tinggi jang berada di- 
angan pasukan? Ho Chi Minh di 

sektor timur itu kini menguasai sek- 
"or tengah pasukan? Perantjis di 
Dienbienphu, dan beberapa kedudu- 
kan diantaranja berada han'a da am 
djarak 200 hingga 300 meter dari 
pos2 Perantjis. Lapangan terbang 

Moungthanh, jang daerah sekitarnja 
mendjadi tempat pertempuran2 jang 

sengit.itu, hanja terletak dalam dja 
rak ! kilometer dari kedudukan pa- 
sukan2 Ho Chi Minh. 

Garis2 perbekalan 
dibom, 

Dari Hanoi, United Press semen- 

tara itu mewartakan « bahwa  pesa- 
wat2 pembom Perantjis pada. hari 
Selasa telah menggempur garis2 per 
bekalan pasukan2 Ho Chi Minh de 
ngan menggunakan bom2. dar 

1.000 kg.,  jaitu bom2 paling berai 
jang hingga sekarang - pernah dipa- 

kai dalam perang Indo China. Me- 
nurut Komando Perantjis bom2 itu 
telah didjatuhkap - diatas  iring2an 
kendaraan2 jang membawa perleng- 

kapan2' “untuk pasukan2. Ho €hi 
Minh difront Dienbienphu  melaini 
djalan2 perbekalan “dari daerah sc- 
kitar perbatasan RRT kebagian ba- 

rat-laut Vietnam. Dalam pengumum 
an itu dikatakan bahwa pasukan2 

Ho Chi Minh  difront Dienbiephu 
jang telah menderita kerugian2 jang 

sangat besar dalam serangan2 ber- 

kali-kali terhadap benteng tadi, ti 
dak dapat menerima balabantuan2 
akibat pemboman2 jang terus-mene 
rus olek angkatan udara Perantjis. 

Kelandjutan  offensief 
Dienbienphu ? 

Djurubitjara militer Perantjis  d: 

Hanoi sementara itu menerangkan 
bahwa suatu offensif jang luas oleh 
pasukan2 Vietnam Ho Chi Minh di- 

Ho 

  
l 

daerah delta sungai Merah mungkin 

dapat dilakukan selama Konperens: 
Djenewa j.a.d., sebagai kelandjutan 
dari kampanje terhadap  Dienbish- 
phu jang sedang berdjalan sekarang 
ini. 

Pihak Ho pada hari Selasa masih 
melandjutkan sgrangan  didelta su- 
ngai Merah terhadap pos2 Perantjis, 

diantaranja didaerah jang letaknja 
hanja 6 mil dari kota Hanoi, dima- 
na pasukan2 Perantjis sekarang 
dang melakukan gerakan2 pember- 
sihan. 

Menurut pengumuman jang dikes 

can 

, 

  
  

Palu-Arit 

Menang 
Disatu2nja Kota Arab 

Di Israel 

HASIL” pemilihan Dewan Kotz 
Nazareth, Israel Utara, jang di 
umumkan Selasa menundjukkan. 
bahwa Partai Komunis telah men: 
peroleh J4 dari djumlah suar: 
dan dengan demikian maka Pa: 
tai Komunis, jang anggota2-nja 
kebanjakan beragama “ Kristen. 
adalah “partai jang terkuat disatu 
satunja kota Arab dinegara Jahu 
di Israel. Sebagai hasil pemilihan 
ini, Partai Komunis memperoleh 
6 kursi dalam dewan kota Naza 
reth, partai2 Kristen mendapat 
5 kursi dan golongan  Muslimir 
hanja 1 kursi. Kota Nazareth di 
anggap sebagai benteng kaum 
Komunis untuk: seluruh - Timur 
Tengah. 

Menurut dugaan, kemenangan 
kaum Komunis ini sebagian disc 
babkan karena tak ada persatuan 
diantara anasir2 ' non-Koneunis. 
dan karena pertentangan - antara 
pemimpin2 Islam: dan Kristen. 
Tapi sementara ini sudah: dilaku 
kan perundingan2. antara para 
pemimpin Kristen dan Islam, un 
tuk. membentuk front persatuan 
guna mentjegah dipilihnja wali 
kota Komunis. Kalangan Jahudi 
gelisah ketika mendengar bahwa 
kaum Komunis menang — suatu 
hal jang tak mereka sangka? — 
dan mereka chawatir. kalau2 ke 
menangan ini akan” mempunjai 
pengaruh atas penduduk Israel ig 
bukan Jahudi ditempat2 lainnja, 
dan bahwa akan timbul oposisi jg 
kuat terhadap pemerintah Isracl. 

(Antara-AFP) 
  

luarkan oleh Komando Perantjis, 
pasukan2 Ho Chi Minh pada hari 
Senen j.l, telah merebut sebuah pos 
Perantjis jang diduduki olsn ang- 
gota2 milisi, 8 mil dari Haiphong, 
dan telah menimbulkan bsserapa ke 
rugian kepada tangsi terscbut.  Se- 
landjutnja pihak Ho telah melaku- 
kan serangan2 pula terhadap dua 
kedudukan jang djuga didjaga oleh 
serdadu2 pendjaga Vietnam. 

Djalan kereta-api antara Hurci 
dan Haishong jang safigat penting 
untuk Perantj's itu sementara ini 
masih terus menerus dipasangi ran- 
djau2 oleh anggota2 pasukan2 Tio 
Chi Minh, (Antara-Retter). 

masjaras 
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. annja kali Ae 1g luar pa Jangan, di- 
seluruhnja jang hendak/sudah dipermainkan ia- 

k eliputi permainan men's/ladies singles, doubles, | 
mixed do andingan tadi terdapat 21 pasangan ladies 
doubles, dimana pa un2 jang lampau tak pernah dapat diseleng- 
garakan berhubung : itnja perhatian, demikian a.l. keterangan da- 
ri ketua PELTI tjb. $ ng pada pers hari Selasa malam jl. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa un-, 
tuk mengadakan pertandingan2 ter 
sebut diperlukan 14 buah lapangan | 
Kalau pada tahun jang lampau un: 
tuk menjelenggarakan pertandingan? 
tadi hanja dibutuhkan 4 hari, 
njata kali ini mendjadi 5 hari. Per- 
tandingan ini akan dilangsungkan 
menurut tingkat internasional, jaitu 
the best of 5 longs sets untuk mens' 

  

single dan doubles. Kali ini djuara | 
Indonesia Tan Liep Tjiauw dan njo 
nja tidak dapat mengikuti pertandi- 
ngan2 tersebut disebabkan terha- 
lang. Tetapi walaupun demikian, be 
njak pula pemain2 jang datang dar 
luar Djawa, seperti Usman dari Ma 
kasar, “nj. Sunarto (Sulastri) dari 
Bandjarmasin dan djuga dari Pa- 
lembang dan pemain2 seperti Ketje 
Soedarsono, Gan Khoen Hie, Su- 
paris, Tan Piang Soen, Itjas, Nisar- 
wan dan Lie Boen Swan bagian la- 
ki2 dan bag. wanita al. Nn. Tan 

Lie Giok Pek, nj. Sunarjo akan ikut 

  

uaraan Akan Gempar 
ang Ber 

n Diberi Hadiah 
INGAN Tennis untuk merebut kedjuaraan 

Semarang pada tgl. 

kogan 1? 

Kiem Seh, nj. Gan Siauw Kie: Nn.| (S-Pong tjuma   serta, merebut kedjuaraan  tad'. 
Singkatnja pertandingan kali ini 
akan betul2 merupakan suatu pc- 
rebutap untuk mentjapai tingkat in- 
ternasional.  -—”.. 

Siapa tjalon djuara ? 
Dengan tak 1ikutnja Tan Liep 

. Tjiauw dan- njonja dalam pertandi- 
ngan ini, maka perebutan kedjuara- 
an diduga akan “makin spannend, 
berhubung pengikut2 perlombaan se 
kali mi hampir “semua mempun'ai 
taraf permainan jang setingkat, hing 
ga sukar akan dibajangkan siapa 

.nantinja jang bakal menggondol ke- 
djuaraan. 5 

Lebih djauh didjelaskan, bahwa 
menurut keputusan dari PELTI Pu- 
sat, maka pemenang pertama dan 
runner up dari kedjuaraan junior jg. 
baru-baru ini diadakan di Djakarta 
pun dapat mengikuti pertandingan? 
tsb. diatas jang berarti pula, bahwa 
Koo Hong Bing, Koo Hong Bo, Non. 
Tuty Moedjoko, Oei Giok Hwa akan 
mengikuti pertandingan? tsb. 

— Banjak piala2 dan hadiah2. 
Dalam pertandingan? tadi disedia 

kan banjak piala2 dan hadiah2 jung 
antara lain datang dari Presiden Soe- 
karno, Wakil Presiden, Ibu Soekar- 
no, Gatot Subroto, Sri. Susuhunan, 
Sri Sultan, Sri Paku Alam, Menteri 
PP & K, Gubernur Budiono, Parg- 
lima Div. P. Diponegoro, Wali Keto 

- Semarang, Ong Tiwie Tien, Lieni 
. Ing Tjoan dll.-nja jang didapat duri 
swumbangan2. Piala2 tadi merupakan 
piala tetap dan bergilir. Selain itu 
disediakan pula hadiah2 bagi para 

. pemenang dalam pertandingan ten- 

nis itu, pula penontop, diberi kesem 
patan untuk menarik hadiah berupa 
2 buah radio dengan undian nomor 
kartjis. Kepada pononton wanita ig. 

berpakaian istimewa disediakan Iia- 
diah —.mendali emas dengan mato 
sumbangan dari Toko Ratna!  Bo- 
(jong dan mendali dari Semarang 
Stores. Kalau kepada penonton wa- 
nita jang berpakaian baik  disedia- 

.kan hadiah, pun penonton laki2 je. 
berpakaian paling bagus akan diberi 
hadiah oleh Juwelier ,,Tio” berupa 
korek api jang bagus. Selainnia 2 
hadiah tersebut, pug kepada pemain 
jang mendapat angka paling rendah: 
disediakan  poedelprijs, sedangkan 
peserta jang paling tua usianja akan 
diberi hadiah pula. 

5 Pemberian hadiah 
Pemberian hadiah2 akan dilaku- 

kan pada tgl. 19 April di 'GRIS 
oleh Bu Budiono pada djam 19.00 

malam waktu diadakan ma am per- 
pisahan dengan diadakan hiburan2, 
seperti pertundjukan pilem  bertan- 
dingan tennis di Wimbiedon dis. 
Buffet akan diurus oleh ' PERWA- 
RI. 5 £ 

— Hatsil2 dari pada pertandingan? 
tsb. mulai hari Kemis tiap malam 
diam 8.30 akan disiarkan oleh RKI 
Semarang, hingga umum dapat pu- 
la mengikuti djalannja pertanding- 
an, karena selainnja reportase, oleh 
RRI akan dituturkan djuga dialan- 
n'a pertandingan dan interpiu kepa- 
da pelbagai pemain jang dianggap 

penting. 
| Harga kartjis. 

Harga kartjis masuk dilapangan 
Mugas pada tgl. 15 petang, tgi. 16 
pagi-sore dan tgl. 17 pagi d tetapran 
Rp. 3,— tiap orang, sedangkan tgl. 
17 petang, tgl. 18 pagi-sore dan tel. 
19 pagi-sore ditetapkan Rp. 5,—. 
Kartjis terusan harga Rp. 25,— aa- 
pat dibeli pula dipelbaga! tempat sc- 
perti tefah ditetapkan dalam iklan 
beberapa hari jang lampau. 

: Pa Peiti. 
Pada tgl. 16 dan 17 April 1554, 

bertempat di Hotel du Pavillon Se- 
marang akan d'adakan konggres 
oleh PELTI, dimana pengurus bc- 
sar akan mengadakan rapat plenc 
pada 'hari pertama dan hari kedua 
akan membitjarakan penetapan tem 
pat untuk mengadakan kedjuaraan 
PELTI tahun jang mendatang. 
-Oleh Pengurus Pelti Smg. akan 

Giusahakan supaja dalam konperensi 
'tadi dapat diberi keputusan bahwa 

  

. 

  

Sa 

pakaian Paling Baik 

  arakan oleh Persatuan Lawn 
15 s/d 19 April 1954 di! 
  

  

“BOTJOR. 

“Sir-pong bener2 kasihan meli- 
hat adik2 peladjar SMA-B di Se 
marang, karena - kabarnja teks 
udjian pelengkapnja sudah botjor 
sebelum dikerdjakan. 

Kalau jang botjor itu tjuma ta 
lang, dan atap rumah sih tak me- 
agapa. Tapi kalau terus2an saban 
bakal ada udjian, selalu ada teks2 
urut botjor, bisa nanti para mu- 
rid jang djengkel hatinja lalu bi- 
kin slogan: ,,Udjian botjor, murid 

mau serukan: 
»Alah tobat to pak guru, mbok 
ja djangan suka botjor!!!.. . 

Den-aju Sir-pong njentak : 
sauussss NI Ve. 

  

  

  untuk pertand'ingan2 kedjuaraan na- 
sional tennis jang akan diadakan ti- 

   
    

5weepstake Sweepstake 

“Tidak Terbit | 
Untuk menghormat Hari Wa- 

fat 'Isa Almasih, pada tel. 16 April 
1954 atau hari Diam? at, Hari- 
an ,SUARA MERDEKA” tidak 
terbit. Harap para pembatia dan 
pemasang iklan maklum adanja. 

MENGUNDJUNGI KONPE- 
RENSI USKUP., 

Pada tg. 22 April j.a.d. Mgr. 
A. Soegijapranoto Uskup di Se- 
marang akan berangkat ke La- 
wang untuk mengundjungi konpe 
rensi para Uskup Tanah Djawa. 
Sesudah mengundjungi konperen 
si tsb. pada tg. 3 Mei beliau akan 
bertolak ke Bandjarmasin untuk 
membantu Mgr. G. de Jonghe 
dArdoye dalam mendjalankan tu 
gasnja mentahbiskan Mgr. W. J. 
Demarteau mendjadi Uskup di 
Bandjarmasin. Upatjara pentah- 
bisan itu akan terdjadi pada tg. 5 
Mei j.a.d. 

Sekembalinja dari Bandjarma- 
sin Mer. A. Soegijapranoto dgn. 
disertai pastur Danuwidjojo dari 
Jogja akan berangkat ke Diakar- 
ta dan kemudian ke Sumatera Se 
latan untuk menindjau saudara2 
Katholik jang berasal dari Djawa. 

KORBAN KETJELAKAAN 
LALULINTAS 

“7 Orang meninggal, 59 orang lu: 
ka2 berat dan 28 orang luka2 ri- 

ngan adalah sebagai akibat tabra- 
kan dan ketjelakaan lalu lintas jg 
terdjadi d' Semarang selama Triwu 
lan pertama tahun ini. Menurut ya 
tatan fihak Kepolisian Lalu-lintas. 
selama itu terdjadi 111 kali tabra 
kan dan ketjelakaan serta mengaxi- 
batkan korban sediumlah tsb d'at:s 
Adapun perintjiannja sbb: Dalam »L. 
Djanuari terdjadi tabrakan dan ke- 
tjelakaan 39 kali, terdapat korban 3 
orang meninggal, 22 orang luka2 be- 
rat dan 9 orang luka2 ringan. Sela- 
ma Pebruari terdjadi tabrakan dan 

ketjelakaan 32 kali dengan korban 2 
orang meninggal, 17 orang lukavbe- 
rat dan 13 luka-ringan. Dalim bl 
Maret terdjadi 40 kali tabrakan dan 
ketjelakaan dengan korban 2 orang 
men nggal, 20 luka berat, dan 6 

orang luka2 ringan. 

  

ap tahun selalu dipilih kota Semu 
rang, hingga dengan demikian kota 
Semarang mempunjai artian jang 
chusus bagi dunia tennis di Indone- 

sia maupun diluar negeri. Seperti 
halnja dengan Wimbledon di Ing- 
gers dimana tiap tahun diadakan 
perebutan Davis Cup Tennis Inter 
nasional. Dalam hal “ini kiranja Se- 
marang mempunjai harapan besar 
untuk dipilih mendjad' tempat pu- 
sat pertandingan. tennis itu, karena 
letaknja kota paling strategis,  se- 
lang akomodasi (penginapan dar 
lapangan2 tenn's) tjukup. Tapi tentu 
sadja putusan terachir terletak pada 
konperensi PELTI nanti. Demikian- 
lah keterangan2 jang diberikan ke- 
pada pers dan achirnja perlu dite- 
kankan, bahwa pertandingan inter- 
nasional itu adalah dimaksud terbu- 
ka bagi semua penduduk dengan 
tiada memandang kewarga negara- 

annja. Lain dari pada pertandingan 
nasional jang harus. diikuti melulu 
oleh warga negara Indonesia. Per-| 

“Siapa Mala Diuora | 
.ennis Se-Indonesia? 

Dengan Tak Ikutnja Tan Liep Tjiauw| 

   
1 : PAN PEKER- PANITYA 1 MEI KANTOR | BALAI PERSIAPAN PE 

DJAAN SOSIAL. 

  

  

BESAR SURAKARTA 5 

  

  

| dan Suwarno (SOBSI), Perbendahara: 
lan I dan IL: Suw to (Pengusaha) dan | 

Dalam rapatnja achir2 ini antara | 
SOBSI, dengan SB2 anggauta dan 
bukan anggauta SOBSI, masa orga 
n'sasi, partai2 dan perseorangan, te 

lah dapat dibentuk Panitya 1 Me 
1954 Kota Besar Surakarta, jang 
anggauta?nja terdiri dari : : 

Sekertaris Umum I, HI, dan HL: 
Sangidan” (SBPI), Slamet (SBKA) 

Suparwi (Pemuda Rakjat), Penera 
ngan 1 dan II: Sridadi (SBRI) dan 

ka ,,Balai Persiapan Pekerdjaa 
sial” di Jogjak 
Mr, Sumantr 
Balai tsb. meiputi usaha sosial 

dengan. memberikan pendidikan  da- 
|lam pelbag bjek sos'al kepada 
| anak2 terluntar, bekas anak2 nakal 
dan tukang tjopet, 

Kementerian Sosial telah membu- 

  

arta, dipimpin ..oleh 
raptokusumo.    

  

perempuan 
antar dan sebagainja. . . 
Menurut rentjana dalam diangka 

waktu 3 sampai 4 tahun Balai tsb. 
ukan diptarse dengan me agguna- 

ter- 

Ikan sebidung tanah seluas 20 ha. 
|dan akan menampung I.k. 350 anak 

Hudijanto (SBRRI), Kebudajaan : 
Kasnosubroto (SBPU) dan S. Trisnc 

(SB Apothik) “dan Muljatmo 

tatertibs Karpo (SBTB) dan Sukisno 
| (Perseorangan). ! $ 

jo (LEKRA), Kesehatan: Tn 
SB. 

Textiel),-” Angkutan:  Djojopawiro 
(SBKB) dan Hadiw djojo (SBKN, Ta 

UDJIAN KURSUS PEDA- 
LANGAN. 1 

Himpunan Budaya Surakarta pada 
tanggal 13/14 April jl. mulai djam| 
18.00 akan mengadakan Udjian ba 

gi para murid Kursus Pedalangan 
bertempat d'pendapa Budjonegaran | 
Solo, dan pada tanggal 15-4 malam 
mulai djam 18.30 akan menjelergga 
rakan pameran Wajangan semalam: 
utuh, jang akan didjalankan oleh R. | 
Prijono, salah seorang anggauta Ka 
der Kursus Pedalangan H.B.S., dju 

anak serta menjebarkan tja on2..gu- 

    

RUU Padjak Daerah Dan 
Retribusi Daerah 

PEMERINTAH TELAH menjampa'kan kepada Parlemen dua 
RUU, jaitu tentang padjak daerah dan tentang retribusi daerah jang 
dapat dipungut oleh daerah2 oton oom, - Tentang lapangan . padjak 
daerah dalam RUU tersebut ditentukan sbb: Lapangan padjak daerah 
ialah lapangan padjak jang belum dipergunakan atau diusahakan ne- 
gara, sedang lapangan padjak daerah tingkat bawahan ialih lapangan 
padjak jang belum diusahakan oleh daerah tingkat atasannja, tapi da- 
pat ditentukan oleh daerah tingkat atasan itu, bahwa daerah tingkat 
bawabannja diperkenankan memungut opsen atas padjak daerah ting- 
katan atasan tersebut. Begitu pula dengan undang2 dapat ditentukan 
sampai dimana daerah d'perkenankan memungut opsen atas sesuatu 
padjak negara. 

  Padjak propinsi dan pa- 
djak daerah. 

Padjak jang dapat - dipungut 
oleh propinsi atau daerah seting- 
kat propinsi antara lain sbb. : pa- 
djak atas idjin menangkap ikan di 

|ru “didaerah-daerah. 

maksudkan pula 
busat ..penjekdikan” 
Indonesia. 

: 

lungetane 

  

Balai tsb. di- 
untuk didjadikan 

bagi - seluruh 

' SEKITAR USAHA MENO- 
LONG KORBAN MERAPI, 
Djumlah pengungsi didaerah 

Merapi sebelah Barat, jaitu di Sa 
lam dan daera i 
sekarang masih 

2 gan hingga 
000 orang. Sam 

  
Gambar diatas ini bukan potret ,,Tari Tjakalele”, tari perang dari Ambon 
jang terkenal itu, tetapi adalah tari perang suatu suku Dajak dari Serawak 

|HKalimagtan Utara). Memang pakaian dan persendjataannja hampir 
menjerupai dengan ,,Tari Tjakalele” jang belum lama bersela.ng diper- 

tundjukkan di Semarang oleh rombongan kesenian Maluku. 

  

perairan umum, padjuk sekolah 
jang se-mata2 untuk membeajai 
pembangunan rumah sekolah ren 
dah dan pembelian perlengkapan 
pertama, opsen atas pokok padjak 
kekajaan, opsen atas pokok pa- 
Gjak rumah tangga, opsen atas 
pokok padjak verponding dan 5 
Opsen atas. pokok padfak2 nega 
ra lainja jang ditentukan oleh un 
dang-undang. 

Padjak jang dapat dipungut 
oleh daerah otonoom selain ting- 
kat propinsi, a.l. : padjak atas per pai sekarang Merapi masih tetap 

tenang,” sedang para pengungsi 
tidak diperbolehkan kembali ke- 

Nitosima Atau Tidak? 
tundjukan, padjak reklame, pa- 
djak andjing, padjak pendjualan 

'Senator2 Nacionalista Pilipina Tak petasan, padjak pendjualan minu 

dari 

KBS, 

desanja didaerah jang terlarang. 
| Selandjutnja didapat 
ngan, bahwa persiapan Merapi ki 

Ini lebih diperhebat antara Jain 

ga bertempat dipendapa Budjonega- 
ran. 3 : 

Wajangan tsb akan mengambil tje 
ritera ,,Hardjuno Pingit”. 

maan an rramaansasanan 

PEMBUKAAN BALAI 
HIKMAH. yr 

Oleh sebuah pan tia jang diketuai 
oleh Sdr. Ad. Saerodji, Kutowina- 
ngun, Kebumen telah dapat didirikan 
sebuah gedung ,,Balai Hikmah”, ter 
letak di Djl. Setas'un. Adapun biaja 
gedung tsb Rp. 32.000,—. Pada ha 
ri Saptu jl peresmian pembukaan ge 
dung tsb telah dilakukan dengan di 
hadiri oleh wakil2 instansi Pemerin 
tahan dan organisasi? Rakjat. 

| Merapi 
hingga semua kendaraan bermo- 
tor sampai ditempat itu. Pendja- 
aan pos2 diperkuat dan diper- 

lengkapi dengan alat2 jang baru. 
Mengenai usaha untuk memin 

dahkan pengungsi kedaerah Jain! 
|antaranja 9 keluarga ke Sumatera" 
Selatan dan 36 kepala keluarga" 
terdiri dari kira2 200 djiwa ke' 
Ngablak, kabupaten Magelang 
didapat keterangan, bahwa mere- 
ka mengharap  selambat-lambat- 
nja achir bulan ini sudah dapat 
menempati tempat2 ,,pengungsi- 
an” jang baru itu. 

Perlu “diketahui, bahwa “atas 
inisiatip residen Kedu Muritne 
dengan bantuan " dari djawatan 
lain, di Ngablak kini telah didiri- 
kan 80 buah rumah jang tjukup 
untuk lebih kurang 500 orang. 

Selain diberi umah, pengung- 
si2 tersebut djuga diberi 55 ha ta 
nah tiap2 kepala keluarga. 

12 DJUTA RUPIAH UTK. 
GEDUNG BIOSCOOP. 

Dari Kudus diwartakan, oleh Ni- 

tsemito concern kini direntjanakan 
untuk mendirikan gedung bioscoop 
atas tanah seluas 2.000 M2 dimuka) 
Pasar Kliwon Kudus dengan biaja 

“ 

  

RUANGAN SIDANG BARU. 
Rebo pagi kemaren tlh. dilakukan 

upatjara peresmian ruangan sidang 
DPRDS Kotabesar d'gedung Balai- 
kota Semarang. Hadlir daiam upa- 
tjara itu  ketjuali para anggauta 
DPRDS KBS, djuga para pembesar f 

fihak Pemerintahan Propinsi 
Djawa Tengah, Kepolisian, Pangli. 
ma Div. Diponegoro Overstz Moch 
Bachrun, para terkemuka dan wa- 
kil2 partai dalam Kotabesar Sema- 
rang. Kata pembukaan diutjapkan 
oleh Dr. Rustamadji, Ketua DPRDS 

kemud'an sambutan? diberi- 
kan berturut2 oleh Gubernur Busic 
no, Ketua DPRDS Prop. Djawa Te- 
ngah Muljadi Djojomartono dan jg. 
paling achir sambutan dari Walikota 
Hadisubeno. Ruangan sidang jang Rp 500.000, —. Dengan djadinja pa baru diresmikan itu, “luasnja  |k. tjana ini kelak dikota tsb akan tan 
600 m2, sedangkan ruangan jang dapat 3 buah gedung bioscoop. Se- 

mentara, itu dikabarkan, pada lama 1 j: ja Lk. 9 ae 5 ama luasnja hanja I.k. 150 m2. Rua ngahan- Belas Ii. dleki “Tajasoi pzrte dn 

ketera- | 

djalan ke pos pendjagaan gunung | 
Babadan akan diperluas | 

para ahli untuk berundirg 

orang 

Garcia djuga ' mengumumkan 
bahwa hari Rabu ia akan berte- 
mu dengan Katsumi Ohno, ke- 

tail2 dari tawaran Djepang dan 
selandjutnja menjusun rentjana 

antara kedua belah fihak itu. 

bali di Manila dari Tokyo Selasa 
“Ipetang. , 

Mengenai susunan delegasi Fi- 
lipina itu lebih djauh diwartakan 
bahwa presiden Massaysay akan 
mengumumkan “hal Itu hari Ra- 
(na 

na, Eulog'o Rodriguez, jang djuga 
mendjadi anggauta Partai Naciona- 

heranannja terhadap berita2 bahwa 
wakil presiden. Garcia telah mene- 

rima baik tawaran Djepang sedjum- 
lah 400 djuta dollar untuk peng. 

| Sementara itu ketua senat Filpi- | 

ngan. jang baru 'itu “dahulunja untuk. 
ruangan bekerdja 85 pegawai, ke: 
mudian ruangan bekerdja. itu dipin- 
dahkan ke lain ruangan baru-dse- 
belah belakang. Adapun beaja selu- 

“dung Sekolah2 Mohammadijah “Ku- | Santian kerug'an perang. Sementa 
dus djuga akan diletakkan batu jg 
pertama atas pembuatan gedung se 
kolah SMP, SMA, asrama peladjar 

ra itu dua orang senator Naciona- 
lista lain, jaitau Edmundo Cea dan 

Bulat Tekadnja Mengenai Pem- 
bajaran Djepang 

: Mau Djuga Dibajar 400 Djuta Dollar ? 

WAKIL PRESIDEN merangkap menteri luar negeri Filipina 
| Selasa malam menjatakan bahwa Filipina bersedia untuk berun- 
ding dengan Djepang mengenai masalah 
kerugian2 perang berdasarkan tawaran Djepang terachir sedjum- 
lah 400 djuta dollar, djumlah mana menurut Garcia 
akseptabel untuk kita”. Lebih djauh Garcia 1 
presiden Magsaysay telah mengangkat delegasi jang terdiri dari 

, dengan para utusan dari Djepang. 
Delegasi ahli ini akan diketuai oleh senator Nacionalista sebagai 
diandjurkan oleh Garcia. Dan delegasi ini akan terdiri dari 10 

K anggauta, 7 orang dari senat dan Madjelis Rendah dan 3 
dari tjabang2 pemerintahan dan kalangan2 partikelir lain. 

tua misi Djepang, mengenai de- lasa. Dengan demikian 
! 

untuk melakukan perundingan?  mempeladjari tawaran penggantian 

|Ohno rentjananja akan tiba kem- pang jg akan d'madjukan oleh Mu- 
i 
I 

| 

i 
i 

lista, tdak beda halnja dengan ke: | 

t 
|. Anggauta2 staf lainnja akan dipi 

lih sendiri oleh Murata. 

man keras, padjak atas kendara- 
an tidak bermotor, - padjak atas 
idjin pendjudian umum, - padjak 
atas tanda kemewahan kubur, pa 
djak sekolah, opsen atas pokok 
padjak rumah tangga, opsen atas 
padjak verponding, opsen atas 
pokok padjak negara lainnia jg 
ditentukan dengan undang2, op- 

embajaran penggantian | sen atas pokok padjak daerah 
tingkat atasan. 

»tampaknja ? pe 
bahwa Barang2 keperluan se-hari2 ti- 

r dak boleh langsung dikenakan pa 
diak daerah. Dalam peraturan pa 
djak daerah tidak boleh-diadakan 
perbedaan berdasarkan golongan, 
keagamaan, demikian pula pem- 
berian keistimewaan jang me- 
nguntungkan seseorang. Pun pa- 
djak daerah itu tidak boleh me 
rupakan rintangan keluar masuk 
nja atau pengangkutan barang 
dari satu daerah kedaerah lainrja. 

Retribusi daerah. 
Dalam RUU retribusi daerah itu 

disebutkan, bahwa lapangan retri- 
busi daerah ialah seluruh lapangan 
pungutan jang diadakan untuk ke- 
uangan daerah sebagai pengganti 
djasa daerah, antara lain: uang le- 
ges, uang tol-bea djalan, bea parig- 
kalan, bea pemotongan dan perie- 
riksaan, uang rooi dan idjin bangu- 
nan, retribusi atas pemakaian tanah 
dan bea penguburan. Retribusi dae- 
rah tidak boleh merupakan rnta- 
ngan keluar masuknja barang dan 
pengangkutan barang dari satu ke- 
lain daerah. Tidak boleh diadakan 
perbedaan berdasarkan golongan, 
agama, djuga tidak boleh diadasan 
pemberian keistimewaan jang menz- 
untungkan seseorang. (Antara). 

mengatakan 

dibawa oleh duta besar Djepang ke 
Filipina, Katsumi Ohno, ig akan be 
rangkat kembali ke Manila hari Se 

maka para 
pembesar. Filip'na akan mempunjai 
kesempatan selama dua hari untuk 

kerugian perang jg terachir dari Dje 

rata. Murata sendiri akan berang: 
kat ke Manila bersama dengan staf 
nja pada hart Kemis j.a.d. 

Tokyo optismistis. 
Murata dalam kewadjiban ini akan 

berpangka, sebagai duta besar. Staf 

nja akan terdiri dari: 
1. Ameru Sagaro, seorang pemim 

pin-Partai Liberal Djepang dan  dju 
ga seorang pengusaha jg selalu ine- 
ngusulkan agar tuntutan2 Filipina 
djangan terlalu besar. 

Dalam pada itu di Tokyo orang 

mempunjai kepertjajaan- bahwa kali | 
inisakan ditjapai penjelesaian di Fiz 
lipina meskipun disana terdapat be- 

NEEEEK KE KEK KEK EK 

dan guru beserta tempat olahraga jg 

seluruhnja akan menelan biaja Ik. 
Rp 750.000,—. Pendirian terletak 
diatas tanah seluas 2.000 M2 jg te- 
lah dibelinja seharga Rp 40.000,—. 

TJILATJEP 
IPINDO AKAN ADAKAN HA- 

RI BAKTI. 

ruhnja Lk. Rp. 50.000,—. Sesudah 
upatjara peresmian kemudian dilung 
sungkan sidang pleno DPRDS KES. 

APOTHEEK PETANG HARI. 
Hari ini Apotheek Bima, Djl. 

Seteran dan Rathkamp Pekodjan 19 
dibuka hingga djam 20.00. 

KEAMANAN MAKIN BAIK : : 
Perampokan hampir ta Pada Hari Kartni tg: 21-IV-54 
ada. 2 jad, IPINDO tjabang Tjilatjap akan 

Menurut keterangan dari fihak res bergerak mengumpulkan derma dari 
m', selama bulan Pebruari jl. keama penduduk umum, jang hatsilnja akan 
nan didaerah2 Kabupaten Semarang, disumbangkan untuk korban kexa 
Kendal, Demak dan Grobogan ma- tjauan dan korban Merapi. Gerakan 
kin memuaskan, berkat kegiatan da ini akan didjalankan oleh segenap 
ri alat2 jang berkuasa. Dalam hubu anggauta pelbagai kepanduan jang 

    terhadap keputusan2 jang  ditjapai 
dalam perundingan. 
itu djuga masih terdapat senator2 

nja jang menjatakan djuga tidak se: 
tudju untuk  mengurang-ngurangi 
pembajaran “kerugian . perang dari 
Djepang. 

njataan senator Claro Recto bahwa 
ia tidak dapat menjetudjui saran 
penggantian kerugian 'perang “ari 
Djepang dikurangi dari 1000 djuta 

Dalam pada 
! 
! 
i 

lain jang tidak mau disebut nama: : 

| 
| 
j 

Menjambung berita tentang per: SIARAN R.R.I. 

| negara2 bagian Indochina. 

  
Djakarta, 13 April: 

24 krt tiap gr. Rp. 38,75 djual 
22 krt tiap gr. Rp. 38,40 djual 

Surabaja, 13 April: 
22 krt tiap gr. Rp. 38,50 nom. 

(Antara—UP). 

RADIO Medan, 13 April: 
: 24 krt tiap gr. Rp. 37,— djual 

TRITUNGGAL 22 krt tiap gr. Hn a75 5 
Te TE |. 20 krt tiap gr. Rp. 35,— djua 

Semarang, 16 April 1954: . i 5 A 
Djam 07.10 Gesekan Albert Sund- Itu semuanja harga djual pada 

ler: 07.25 The Messiah (Hande):- 18: 12 April jl. — Harga pada 
. 153 : tg. 13 April belum diterima. 

  

tadi kalau dibanding dengan buian 

| Tiiong Eang Hoei. Penulis I dan II: 
Oh Lian Hong dan 
Bendahara: Kapt Sudjono. Komisa- 

ngan ini didaerah2 Kendal, Demak tergabung dalam IPINDO. 
dan Grobogan tidak pernah terdjadi : 

perampokan, hanja pentjurian biasa 
jang banjak terdjadi di Grobogan. ' 
Selama 1 bulan itu didaerah Sema- | 
rang terdjadi 190 kali kedjahatan, 

Kab. Demak 102, kali, Kab. Ken- 
dal 190 kali dan Grobogan 332 kali 
kedjahatan jang.pada umumnja sifat 

nja tidak menggelisahkan penduduk. 
Hanja di Kabupaten Semarang ter- ' 
djadi 14 kali perampokan. Angka? 

Djanuari makin kurang. - 
BRIDGE BOND DJATENG. 

. Dalam suatu pertemuan di Sema 
rang baru2 ini telah terbentuk Brid- 
ge Bond Djawa Tengah, jang susu 
nan pengurusnja terdiri dari Ketua 
dan Wakilnja: Johny Anwar dan 

R. Moceijoto. 

ris2:.Tjo Kiem Han (Djokja), R. Su 
dirman (Magelang), R. Susat'o (Ba- 
njubiru), Tan Tjiauw Hong (Salati- 

- 

KONPERENSI. DJAWATAN 
PERTANIAN DI DJAKARTA 
Dari kalangan jang mengetahui di 

108.10 Njanjian bersama: 09.15 Hi- 
dangan pagi: 09.45 Irama Seni Kia- 
sik: 10.15 Gamelan Studio Surakar-- 

Ita: 10.45 Orkes Malando: 
Langgam dan Krontjong: 

dollar, dan bahwa selandjutnja he- 
ran mengapa wakil presiden Carlos 
Garcia bersedia untuk menerima ta- 
waran Djepang sebesar 400 djuta 11.45   

lebih djauh Recot kepada djuru war 
dollar sebagai dasar perundingan, | Gembira dengan Sech Albar: 

i 

"Orkes Puspa Kentjana, 13.40 Irama 

11.00 j 

13.15 Londen, 

  ga), R. Redjo (Solo) dan A.J.M. Pie 

ter (Semg). Penasehat: Gubernur Dyja 
wa Tengah . Budiono. Pelindung: 
Panglima D'v. Diponegoro Lt. Koi. 

Moch. Bachrun. Alamat sekretariat 
sementara: Oh Lian Hong, Kalisari 
S1 Semg. 
SIDANG PLENO DPRDS 

PROP. DJATENG. 
Sidang pleno  anggauta DPRLS 

Propinsi Djawa Tengah jang kedua 
th. ini, akan d'mulai tg. 27/4 untuk 
lamanja 3 hari. 

Diantara atjara2 jang terpentirig. 

dapat kabar, bahwa tgl. 26 sampa: .ta UP menerangkan ia tidak me- 
pada tgl. 30 April 1954 di Djakarta ( ngerti apa jang dimaksudkan oleh 
akan dilangsungkan konperensi oteh Garcia. Ditambahkannja lebih dja- 
Djawatan Pertanian Seluruh Indone uh bahwa instruksi2 chusus Partai 
sia jang meliputi pelbagai Djawatan Nacionalista kepada  Garc'a talah 
lainnja. Dalam konperensi tadi all. bahwa tuntutgn minimum - bagi 
akan dibitjarakan rentjana pembangu penggantian kerugian perang itu te- 
nan 5 tahun. Tiga hari sebelum kon lah ditetapkan sebesar 1000 djuia 
perensi itu dimulai, Djawatan Kehv dollar. Selandjutnja Recto menjata- 
tanan diseluruh Indonesia pun akan kan penjesalannja bahwa di Filipina 
mengadakan pertemuan di Djakarta tidak terdapat apa jang disebutnya 
untuk menetapkan  langkah2 jang ,,front persatuan dalam memperdjo- 
akan diadjukan dalam konperensi angkan penggantian2 - kerugian pe- 
Djawatan Pertanian itu. rang”. Hal jang menjed'hkan ini- 
PEMBANGUNAN DAN PER- lah, demikian dilandjutkannja, jang 

BAIKAN RSUP. - menjebabkan bahwa Djepang dapat 
Oleh jang berwadjib sedjak per:e- memegang teguh pendiriannja  ter- 

ngahan th. 1953 jl, telah dimuia: hadap tuntutan Filipina. Hal ini “le 
membangun merobah dan memper- bih2 Jagi menjedihkan, kata Recto, 

ba'ki 2 buah bangunan ruangan: Ru mengingat adanja berita2 jang 
mah Sakit Umum di Semarangiba- menggemparkan tentang adanja ba- 
gian anak2 jang direntjanakan..dgn dan loby Djepang jang menjed'akan 
heaja Rp. 1.500.000,—. Menurut ke 15 djuta dollar guna menjuap pem. 
terangan dari pihak Direksi Rumah besar2 Filipina supaja persetudjuan 
Sak't tsb, bahwa pembangunan dar perdamaian dengan Djepang diteri- 
perbaikan itu dibikin sedemikian ru ma. 2 
pa sehingga mentjegah menularnja | 
penjak't jang diderita oleh anak2 je | 
dirawat. Bangunas, jang hampir sele 

Keputusan kabinet Dje- 
pang. 

Dalam pada itu kabinet Djepang 
sai itu dapat memuat 130 anak2 pen 
derita jang satu sama lain terpisah 
dalam kamar2 jang berkatja jang me 
rupakan ruangan rumahsakit anak2 
jang memenuhi sjarat dengan satu? 

hari Selasa menetapkan djumlah ba 
gi pembajaran kerug'an2 perang ke 
pada Filipina 400 djuta dollar, dan 
bersama itu menetapkan bekas duta 
besar Djepang di Filipina dalam ze 

nja di Djawa Tengah. Selandjutnya sidang tsb akan membitjarakan : en   tandingan nasionaP ini akan ditetap- 
kan dalam bulan September 1954. 
tetapi tempatnja belum ditunjuk. 

- 

1 250” 
Rp. $.- 

. 

—» Perlombaan Prestasi 550 Km 130 Mobil 18 

- 

pembangunan tsb akan segera sele- 
sai bilamana alat2 sanitair jang di 
datangkan dari luar negeri datang 
D'samping itu - untuk membangun ' 
ruangan2 bagian apotik dan bebera 
pa ruangan lainnja disediakan beaja 
sebesar Ik. Rp. 200.000,—. 

tjana beaja Propinsi Djawa Tengah 
1954, soal kepegawaian termasuk 
voorschot Lebaran, sekitar PP.65' 
tentang pengoperan djawatan Pendi 
dikan Masjarakat kepada Otonoom, 
dan pemungutan suara tentang mem 
bangun Pelabuhan Semarang. 

ad 

April 1954 
   

e 

  

    

man perang, Shozo Murata, sebagai 
ketua delegasi Djepang untuk beiur 
ding .dengan wakil2 Filipina. Da: 
lam pada itu suatu rentjana persctu 
djuan jg menerangkan penggunaan 

-dari tawaran sedjumlah 400 djuta 
dollar itu telah disusun oleh kemen- 
terian luar negeri. Rentjana ini akan 

  

| sehatan 

| 
| 

. 18.00 Rajuan dari Lajar Putih: 18.30 ' 

Sweepstake Sweepstake Sweepstake Sweepstake Sweepstake Jweepstake Sweepstake 

Krontjongs 14.00 .Hiburan siang: 
17.05 Taman Peladjar: 17.40 Orkes 
Melachrino: 18.00 Dari dan untuk 
Pendengar A.P.: 18.15 Dari dan un 
tuk Pendengar A.P. (landjutan): 

19.45 The Luton Girls Choir: 20.05 
Eddy dengan kawan2nja: 24.30 Ke- 

Rakjat: 25 Wajang 

  

CR 

ingapore, 13 April: 
Emas lantakan tiap tael : 

Str. $ 148.50 beli. 
Str. $ 151.50 djual. 

13 April : 
Harga emas internasional me- 
nurut hitungan dollar Amerika 
adalah sbb : : 
Emas Beirut tiap ounce 35,17 
Emas Mac2o tiap ounce 37,16 
Emas Hongk. tiap ounce 37,29 

KE ERKKARK 

  

  Orang: 22.15 Wajang Orang (lan- 
djutan): 24.00 Tutup. 

Surakarta, 16 Apri! 1954. 
Djam 07.15 Lagu2 Arab: 07.45 

Lagu2 Indonesia, 68.39 Njanjian 
Sutj': 09.00 Suara bersama: 09.15 
Klenengan: 11.15 Setengah djam de- 
ngan Guintet Muljono, 11.45 Suara i 
Achmad dan Julia: 15.45 Rajuan 
siang: 17.05 Dari dan untuk kanak2: : 

17.45 Suara bersama: 18.00 Mimbar | 
Pembangunan: 18.15 Seni Karawi- 
tan: 19.40 Pilihan Pendengar: 20.39 
Irama Seriosa: 21.20 Sand wara Ra- | 
dio, 22.15 Malam Meraju: 23.00, 
Tutup. 

Jogjakarta, 16 April 1954: 
Djam 07.15 Pembatjaan: 07.30: 

Orkes Melaju Kenari: 08.15 Nja- | 

njian Katholik: 09.00 Gendszran dan ' 
Tjlempungan: 11.00 Pusparagam Ia- ! 
gu2 Instrumentalia: 11.30 Krontjong , 
dan Langgam: 12.00 Njanjian Arab: , 
13.15  Muljono dengan pianonja: | 
13.40 Merdendang dikala siang, 
14.00 Rajuan Siang: 17.00 Taman j 

15 APRIL 

Dokter 

SOETOMO 
Pontjol 46 — Semarang 

Tidak menerima 
Tamu 

19 APRIL 1954 

Dompet Mera 

$ 
! 

| guh2 menurunkan 
i persepakbolaan di Bandung chusus- 

'jad., tapi dengan beberapa 

  

— SI GRUNDEL -— 

(chusus pada panitya tennis) 

Pn Ana hajoooo, wanita mana 
jang bakal djadi jury memilih 
penonton lelaki jang paling 

ganteng dalam pertandingan2 
tennis nanti??.........   
  

  

KELANDJUTAN  PERTAN- 
DINGAN P.S.5.L. DJATENG, 

Pada hari Djumat, Sabtu dan Ming 
gu jl di Stadion Sriwedari Solo telah 
dilangsungkan kelandjutan pertandi 
ngan Kedjuaraan PSSI Djawa Te- 
ngah, antara kesebelasan2 PERSIS 

(Solo), PSIS (Semarang) dan PER- 
SIP (Pekalongan). 

Adapun kesudahan2 pertaridingan? 
sbb. 

Djum'at: PERSIS — PERSIP — 
— 1 untuk kemenangan PERSIS. 

Saptu: PS..S. — PERSIP — 5 — 
1 untuk P.S.LS. 

Minggu: PERSIS — PSIS — 2 — 
0 untuk kemenangan PERSIS. 

Dengan demikian maka PERSIS 

mempunjai kans besar untuk keluar 
sebagai Djuara. 

Sampai sekarang kedudukan ma- 
sing? kesebelasan sbb: 

PERSIS main 6 kali — menang 5 
kali — kalah 1 kali: 

PSIS main 4 kali — menang 2 ka 
li — kalah 2 kali: 
PURWOKERTO main 4 kali — 

menang 1 kali — kalah 2 kali — se 
ri 1 kali: 
PERSIP ,main 4.kali -— menang 0 

kali — kafah 3 kali — Sei F"kali. 

- 
ta 

  

Emmanuel Pelaez, menentang per-| rita2 jg menghendaki agar penggun- HARGA MAS. BANDUNG MASUK ,BLACK- dirian Recto samb'1 menekankan sign kerugian perang dari Djepang Semarang: 14 April 1954. LIST” 2 
bahwa mereka dapat memberikan ' jry berdjumlah 1000 djuta dollar. Se 24 karaat: djual Rp. 39,— | Bahwa dunia sepakbola di Bar- kesempatan kepada pemerintah un- ' Jandjutnja mereka itu berkejakinan beli 2. 38,50 | dang pada achir2 ini tidak menda- tuk berunding dengan  Djepan2 ' pula bahwa hal ini akan membuka 22 karaat: djual 2 ».36,— pat nama baik di-lain2 kota m 1g akan tetapi bahwa hak senatlah un |djalan untuk mentjapai persetudju- beli “ » 34,50 kin belum diketahui oleh masjara- tuk menjatakan setudju atau tidak gn2 dengan Indonesia, Birma dan kat dikota dingin. Perkelahian an- 

tara para pemain disertai serbuZan 

dari pihak penonton (batja: orang2 
tarohan) dan insiden2 Jainnja, sung- 

prestige — dunia 

nja. Setjara kasar, sepakbola 

dung sudah masuk ,,blacklist”. 
Persidja bersedia datang ke Ban- 

dung pada tanggal 17 dan 18 April 
sjarat. 

Diantaran/a dari pihak tuan rumah 
harus diperlihatkan skap jang spor- 
tief baik dari para pemain maupun 
penonton. Tapi menurut pengala: 
man, pihak orang2 tarohanlah jang 
selalu menimbulkan keonaran. Bah- 
kan ketika setahun jang lalu Persi- 

Ban- 

  

  
| 

| 

| 

dja melawat ke Bandung, pernah 
salah seorang pemainnja dilempari 
batu oleh publik. 

  

Gursus Bahasa Inggeris 
Peladjaran dengan surat, ketera- 
ngan bahasa Indonesia,  tjukup 
dengan “arti, tjara membunjikan, 
tata bahasa, latihan 'dsb. 
Memakai sistim jang mudah di- 
peladjari dengan tidak memakai 
guru, Putra/Putri Indonesia jang 
ingin menjumbangkan tenaga da- 
lam pembangunan INDONESIA 
RAYA, segeralah berlangganan. 
Peladjaran dikirim 4 X sebulan, 
uang langganan Rp. 5.— sebulan, 

| uang langganan dikirim lebih du- 
lu pada: 

PENDIDIKAN UMUM 
LAWANG (MALANG) 

pi 
Djumlah derma tgl. 13-4-1954 jang di- 

terima ,,Suara Merdeka” 
Penerimaan baru : 

Rp: 163.112,26 

Para Angg. Bn. 441 ROIT R.I. 14 TT. 
IV jang bertugas didaerah Sulawesi 
EA vii 

S.R. VI No. 2 Randudongkal (Pema- 
lang) Kepanduan, 17.40 Pantjaran Irama, ' 

Peladjaran njanji 19.40 Pusparia: Marga-Agung 205 
20.05 Rintihan Biola: 20.30 Hibu- ' 
ran Malam Terang: 21.15 Obrolan 
pak Besut, 21.30 Ujon2 Monosuko: 
22.10 Ujon2 Monosuko (landjutan): | 
24.00 Tutup.   

  

S.R. VI Can. Kaliputih Ambarawa, 
"si onpanasoogesana wan 

S.R. HI Samirono Getasan, Salatrg 

k beli, ketjewa nanti ! S7 
Hadiah? dapat dilihat pada Toko Larees, Hin Voe, Ouick : 

SANATORIUM KEPOLISIAN Djawa-Tengah - IMS- Prop. 

Pjumlah : 

Rp. 808163 

45,50 ,, 

25 
15,— ne » 894,13 

Rp. 164.006,39 
Semarang, 14 -4-1954, 
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. djawab segala. 

— bangan2: Yin 2 

kuzikan lagi oleh 
Oja'an penjeleanag g 
rena kekurangan 
terhentinja pekerd 

terangan dari : 

kampung Kuantan 
ja, jaitu perkam 
didjalan menudj 
Sungai Durian, 

   

ngan ini seringkali. 
Jap karet dikedi 
   

dengan hati2 sek 
Sementara U 

satu tahun kepada | 5 
dan satu tahun pertjol 

ntja 
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|Irah Hutan 33 buah. 

stan | beaja seluruhnja Rp. 3.822.847,12. 
Ui (tadi pun dibangun pula 73 buah 

rumah2 bibit pcd Poo 1 1952. 

imembutuhkannja, sedangkan sebe- 
(lum menempati rumah bibit ini. 
| mereka kebanjakan bertempat ting 

mui | gal dirumah2 jang dapat dianggap 

  

(Aa 

Lengah    
u 

residen    

      

     ih ,pemenggal kepala” sedang 

ng menjatakan bahwa peker- 
Sungai Durian kini terhenti ka 
NA 3 ndiri ditafsirkan bahwa 

12 m »Gisemahi” dengan 

entjana 
'Reboisasi 
.K. HH Selain Memba 

  

Ia | 

    

ngunkan Kembali Hutan? 
un Membuat Rumah? 

SELAMA. TAHUN 1951-1953: 
ksi Daerah Kehutanan Ji 

a Tengah) telah dibangur 
) buah perumahan jang dipe- 

runtukkan untuk Kepala Daerah 
Hutan 6 buah, Kep. Bagian Dae- 

Mantri2 55 
buah, Mandor2 25 buah dengan 

     

mp:ng membangun rumah?   

1953 jang menelan beaja R 
277.714,66. Rumah2 ini dapat de 
tinggali pula oleh Mantri2 jang   

  

2 Yu . 
“16, Dem kian ketera: 3 1 16, De € ingan2 jang d'da- 

e- pat dari Kepala Inspeksi Daerah 

»|heira) 9 buah rumah untuk pe- 

fidak sesuai dengan Gjabatannja. 

Kehutanan IL. 
. Terhitung beaja pembangunan 
ini di djalan Nogosari (Tjandi) 
dibangun 6 buah rumah, sedang- 
kan didjalan Sumbawa (Halma- 

gawai. 
Keterangan selandjutnja me- 

ngatakan, bahwa mulai tahun 
1950 s/d 1953 tanah hutan jang 
Gi-reboisasi seluas 65.076,137 ha. 
Untuk maksud ini dikeluarkan 
beaja untuk 1950 Rp. 1.341.457,   tadi, tapi oleh ke- 

onghoa tsb. ditam- 
1 penghinaan 
“Ach, kamu. 

z tahu, kami orang 

    

   

   
   

  

   
    

  

     

  

   
   

            

   

  

   

              

   

    

  

   

   
    
   

     

    
    

  

    

  

    

   

     

              

   
   
   
    

   
   
   

   

       
   

   

   
   

  

         

   
    

  

    
        

     

Surat-ka- | 

lawan bitjara 
H1 adalah anak wb

 

    #gala —“kesalahannja tidak" 
nenolak putusan Hakim. 

3 nee ta Tn lt Antaka). 
    

aa 
Pi 

$ 
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$ 

nakan selambat-: 
Agustus 1954, S 
lankan aksi dengan 

a. Tidak terlaksan 
sesi perusahaan Li 
Jurvhaja berakibat 
yuh dalam Perus 

Kementerian r 
merintah jang 
peran. TI 

1 

ngenai 
Listrik & 
asing bslum 

Konggres ke II 
gal 14 April 
men tanggal 1 
dan  b) Peridjin: 
haan Gas  termas 
Dalam Negeri da 

sulitan dala 1 
lisasi. 

Ititik “perus 
gawaian, 3) | 
po itik sosial/. 

Resolusi tsb. 
atas pertimbarigan, 
lantjarkan pengop 
Listrik & Gas partikulir 
memandang. parlu untu! 

     

| tahun 1952 Rp. 7.697.912,79 dan 

is 
|14.040,64 ha. dengan 227.60 ha. 

3 KA ia E, Ktp nye Ad | Krombokam”” dhi3 pa 2 z Pa es y SE gn an Y EL Ofan: mn pabrik “mana “mes SBLGI Akan (sore 
i 0 mi Tana ka kini di Pekalongan sudah di ba 
Pa ps Angun sebuah paberik terpersijn de-    

   

|ter terpentijn.. Ada kemungkinan po 
Iberik ini .diluaskan, tetapi untuk se 

Hainnja. Demikianlah - keterangan? 

“tawan kita. 

- PENTJURI MOBIL ULUNG 

Jalu telah ditangkap dikota Bandung 

| motor jang telah d'tjurinja itu keba- 
'hnjakan berasal dari Djakarta, maka 

“Isebut dikirim ke Djakarta guna di- 
2 lebih djauh. 

'ISupaja KMT Mendarat 
IDi Tiongkok Selatan 
-|Strategie Perang Indo China Tak Lagi 

| Ditangan Djendral Nguyen Giap? 
| Pendapat Ahli2 Strategie Perantjis : 

| KALANGAN JANG BIASANJA dapat dipertjaja pada hari 
| Senen mengatakan di Washington bahwa ahli2 strategi Perantjis 

I telah menasehatkan supaja pasukan? Tionghoa dari Formosa di- 

'hrang A.S., 

13: tahun 1951 Rp. 2.845.927,27: 

tahun -1953 . Rp. 6.083.367.57 
Rentjana beaja reboisasi untuk 
tahun 1954 sebesar Rp. 6.882. 
500.- jang meliputi luas. tanah 

(tanah tunas, tunggak dis.). Ren- 
t'ana selandjutnja dari. tahun 
1955-1959 ialah reboisasi tarah 
seluas 66.939.193 ha. atau setian 
tahun tanah jang di-reboisasi Ik. 
13.000 ha. , £ 

Paberik terpentyn. 
- Bertepatan dengan - dihantjurkan- 
nja paberik terpentijin jg terletak di 
Dukuhtengah (Pekalongan) oleh ge: 

mangnja dianggap kurang luas, ma 

png: Penja Rp 155.861,59 jg setiap 
'arinja dapat mengerdjakan 500 kg 

getah pinus jg dapat menghatsilkan 
pula 300 kg. gondorukem dan 80 h 

mentara hal ini tidak dapat di dja- 
lankan- berhubung dengan satu dan 

ig didapar dari LD.K.-II oleh war- 

DITANGKAP. 

Seorang pentjuri mobil ulung jang 
menurut pengakuannja sampai seka- 
rang telah mentjuri '8 buah kenda- 
raan bermotor, beberapa hari: jang 

oleh polisi. Karena kendaraan? ber 

oleh polisi Bandung pendjahat ter- 

  

       

    

m Pendjara Karena 

uk dalam dan sekitar | 
datang dari pinggir | | 

Jang lengah. Kabar2 itu di- 

ALA Na Sa Pe in 

  

     Pusan (di : 
"bat pada barak2 militer Amerika, 

ninggal 

  

Satu Keadjaiban Dunia 
Kini Akan Diperbaiki Kembali —Dulu 
Dikerdjakan Selama 18Th. Dgn 20.000 
Pekerdja— Utk Mengangkut Marmer 

Digunakan Seribu Ekor Gadjah 
(Oleh : V.M. Nair — Pembantu Kita Di India) 

—. TAJ MAHAL, jang terhitung salah satu dari tudjuh keadjai- 
ban dunia, sedang mengalami perbaikan2. Pemahat2 jang  tiakap, 
semuanja keturunan dari orang2 jang mengerdjakan perhissan mo- 
numen itu tiga ratus tahun jang lampau, sedang elak 
memperbaikan pada kerusakan2 jang timbul lantaran usianja jg 

“telah landjut itu. Pekerdjaan per baikan itu sebetuinj2 sudah sangat 
semestinja. Dari bukti2 jang dapat dilihat Taj Ma 

hal rupanja telah dapat menahan akibat2 dari keadaan2 udara ig. 
sangat ektrim di India serta akibat erosi sedjak tahun 1874, waktu 

terlambat dari 

Pekerdjaan perbaikan jang se 
karang sedang dilaksanakan ada 
lah dgn. biaja sebanjak £ 30.000 
jang disediakan oleh pemerintah 
India, jang ingin hendak memeli 
hara keagungan gedung itu jang 
termasuk salah satu tempat jang 
harus dikundjungi oleh pelantjong 
pelantjong dari luar-negeri. 

Tanda2 kerusakan pertama pa 
da gedung itu sudah semakin nja 
ta ditahun 1936, waktu atap koe 
pelnja mulai botjor. Sebuah pani 
tya Penasehat Taj Mahal segera 
dibentuk oleh pemerintah India 
untuk memberikan nasehat ten 
tang langkah2 jang palin” baik 
untuk keperluan memelihara tan 
da peringatan jg bersedjarah itu. 
Usui2 jang dimadjukan oleh pani 
iya itu telah dilaksanakan antara 

Itahun 1941—'44, waktu pekerdja 
an perbaikan dibagian dalam, mc 
nukar batu2 jang telah rusak dii. 
dilakukan dengan ongkos . seba- 
.njak ,.92.000....rupee.. (kira-kira. 

000). Akan tetapi. beberapa 
tahun kemudian, tanda2 kerusa- 
kan telah kelihatan pula pada 
bagian2 lain dari gedung itu. 

Dalam musim lebat tahun 1948 
—49 tanda2 tiris sudah didapati 
pula pada atap koepel jang ter 
besar.- Air sudah mulai pula ke : 
luar pada bagian lantainja jang 
terbikin dari batu pualam (mar- 
mer). Perbaikan setjara besar2 jg 
sekarang sedang berlangsung di 
iakukan begitu "rupa sehingga 
|koepel serta lantainja tidak bisa 
“dimasuki air lagi. Kesulitan2 ter 
besar jang dihadapi dalam peker 
djaan perbaikan ini bukanlah Ian 
taran kekurangan keuangan atau | 

bahan, tapi kekurangan tukang2 

jang ahli. Perhiasan Moghul di 
bagian dalamnja adalah suatu 
seni jg disempurnakan dari gene 
rasi kegenerasi dan diwariskan 

"dari bapak kepada anak sampai 

berabad-abad lamanja. Hanja be 

berapa orang anak dari orang2 jg 

mengerdjakan bangunan gedung 
itu tiga abad jang lalu mengikuti 

djedjak orang tuanja dan hanja   
  

“daratkan di Tiongkok Selatan d 
“utk membantu perdjoangan pasu 

| Kalangan tadi berpendapat bahwa 

djenderal Paul Ely, kepala staf u- 

mum angkatan perang Perantjis 

mungkin sudah membitjarakan soal 

ini dengan kementerian pertahanan 

-|A.S. ketika ia baru2 ini mengun- 

'djungi Washington, tetapi hingga 

s Isekarang tak ada penegasan resmi. 

) | Kalangan tsb. 'djuga mengatakan 

bahwa terang tak mungkin ada ko- 

mosi |mentar resmi terhadap berita, jang:| dong menjetudjui 

tersiar pada hari Senen bahwa lak- | 

| samana Arthur W. Radford, ketua| 

0. gabungan kepala staf angkatan pe- 

telah menasehatkan Su- | 

Ibaja sedjumlah kapal2 induk dan 

Ibesawat2 pembom djarak djauh AS 

- -jang -berpangkalan di Filpinap edi: 

$ pergunakan, ' 

'Jintervensi langsung di 
djika perlu la 

$ Indo Tjina. 

" « yen Giap. : ar 

: “Menurut kalangan ini bantuai 

wa beberapa ribu orang serdadu 

|RRT' veteran perang Korea kini di- 

Ipakai dalam pemakaian meriam2 an- 

le serangan udara, pengiriman2 per- 

bekalan, dan dalam dinas2 perhu- 

bungan dan genie tentara pihak. Ho   1 dan mel 
kh ah Sa 

    

    
en Minh. 

diadakan 

Strategi perang tak lagi 

. di targan djend. Vo Ngus, 

1 mis 
: liter: RKT setiara langsung keIndo 

ay |Tiina sudah terbukti mengingat bah- 

Kalangan ini djuga mengatakan Y 

beberapa orang sadja jg tinggal 

jika pasukan? sekutu dibutuhkan 

kan2 Uni Perantjis di Indo Tjina. 

| biterangkan oleh kalangan tadi bahwa maksud utk mengadakaw 
st ialah memutuskan garis? perhubungan 

| fiongkok dan Indo Tjina. 
antara 

bahwa menurut pendapatnja strategi : 
perang sekarang sudah tidak lagi di- 
tangan djenderal Vo Nguyen Giap 
tetapi ditentukan oleh opsir2 RRT, 
jang sudah banjak 'pengalamannja 
dalam perang, Korea. Dikemukakan 
djuga pendapat bahwa mengingat | 
intervensi RRT jang makin bertam- 
bah besar Komando Militer Peran- 
tjis di Indo Tjina kini makin tjon- 

pengiriman misi2 
pelatih A.S. ke Indo Tjina. 

“(ka Di Pusan: 

Korcaj, jang belum lama 

  

£ 
Does asa sman 

| Kebakaran 

    

            

   

      
  

be ang. mengalami kebakaran Ire- 
baru2 “ini diamuk lagi oleh bentjana 

api, hingga menghabiskan 460 buah rumah dan berpuluh orang me- raka, miskin. Manusia ini, jg telah 
dunia. Tampak beberapa orang sedang berusaha memadamkan 

“ai MahaP-Salah 

sibuk melakukan 

pekerdjaan membangunkan gedung itu selesai. 

jang bisa menjelenggarakan peker 
djaan restorasi jg menghendaki 
ketjakapan luar-biasa itu. 

: 1000 gadjah. 

meskipun usianja jg landjut itu Taj 
Mahal telah dapat mengatasi sega- 
la2nja dengan. baik. Setelah di. ba- 
ngunkap oleh keizer Shah Jahan di 
tahun 1650 sebagai tanda peringa- 
tan kepada permaisurinja jg sangat 
ditjintainja Taj Mahal telah berhasil 
mengatasi kerusakan  disebabran 
waktu selama tiga abad dan sampai 
sekarang hanja mengalami bebera- 
pa kerusakan ketjil sadja. Dasarnja 
masih kuat dan keindahannja udak 
berobah. Hal ini, kata para insinjur | 
itu, adalah berkat ketjakapan insi- 
njur2 didjaman  Moghul. Batu. da-   

| dibawah tanah. Setiap batu jg diper 
gunakan untuk bangunannja di ker 
djakan dengan tangan dan pembaka: 

marmar untuk “mukanja - didatang- 
“kan dari" Rajasthan, jg masing2 “be- 
'ratnja 212 ton. Bitu itu diangkut 
dengan. mempergunakan 1,000 ekor 
gadjah. Besar batu2 itu ditentukan 
menurut. berat jg dapat diangkat 
oleh se-ekor gadjah. 

ki koepelnja dipergunakan batu 
marmer warna ..biru jang sama 
dengan batu jang dipergunakan 
pada asal. Batu ini diambil dari 
Makrana di Rajastan. Ahli2 ten 
tang bangun2-an mengatakan bah 
wa Taj Mahal adalah suatu ba 
ngunan jang bermutu internasio 
nal. Mereka jakin bahwa peren- 
tjana serta ahli pertama dari Taj 
adalah seorang bangsa Turki, ber 
nama Mohamed Isa Afandi. In- 
sinjur2 lain jang turut mengerdja 
kannja didatangkan dari Arabia, 
Syria, Smarkand, Bagdad' dan 
Persia. Seorang tukang mas Pe 
ranfjis, Austin de Bordeauk nama 
nja, mungkin pula termasuk salah 
seorang perentjana jang bekerdja 
selama 18 tahun dengan bantuan 
20.000- orang buruh untuk mero 
bah impian bangunan jang maha 
dahsjat ini mendjadi suatu kenja 
taan, : 

Banjak dari batu2 berharga jg 
dipergunakan untuk perhiasan da 
lam didatangkan dari luarnegeri. 
Kira-kira 670 kulit penju dari 
Tibet, 614 malachites dari Rusia 

| dan 540 buah cornelian dari Bag 
dad adalah diantara batu2 ber- 
harga jang dipergunakan untuk 
menghiasi Taj Mahal. : 

Pekerdjaan restorasi gedung itu 
mungkin akan mengambil waktu 
lebih lama dari 18 tahun jang di 

I pergunakan untuk menjelesaikan 
gedung itu pada mulanja. Peker 
djaan perbaikan2 ketjil telah ber 
djalan hampir 14 tahun lamanja 
dan akan diteruskan untuk bebe 
rapa tahun lagi sebelum . gedung 
itu kembali seperti pada asalnja. 

Keizer Shah Jahan, waktu men 
dirikan Taj Mahal ingin supaja 
tjiptaannja ini akan - tertjantum 
alam sedjarah bangunan jang 

terindah. 
Manusia jang tak berapa orang 

djumlahnja jang melakukan peker 
djaan perbaikan itu pada waktu 
ini mempunjai tanggung djawab 
untuk mengusahakan agar Taj 
Mahal tetap dapat mempertahan 
kan ketjantikannja dimasa datang 
untuk dikagumi pula tidak sadja 
sebagai keindahan bentuk bangu 
Inan, tapi djuga sebagai lambang 
dari suatu roman sedjarah. 

  

Menurut keterangan para insinjur | 

sar Taj Mahal “ditanamkan 44 kaki 

rannja sangat sempurna pula. Butut 

Dalam pekerdjaan memperbai- | 
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Dilahirkan Sebagai 

(Oleh: Harold Sieve — 

SEORANG PENDETA ber 
“namanja dan berusia 42 tahun, 
rakjat Perantjis jang miskin dan 
dari bentjana musim dingin bela 
peminta2 dan mereka jang tingga 
Paris, pendeta jang. memakai dju 
tak Kahentuk “itu, adalah seorang 

| kannja ”djundjungan rakjat jang 
tingga?P”. Berkat usahanja ratusan 
dari bahaja maut disebabkan ang 
niup tempat perlindungannja di 
dan diantara peti2 buah2an dipu 

Berkat  tjontoh teladan 'jg diberi- 
kannja, seluruh rakjat  Perantjis te- 
lah pula mengambil keputusan utk. 
melakukan langkah2  darura, gune' 
mengatasi salah satu keperluan Pe 

' rantjis ig paling mendesak — jaiti 
pemondokan untuk golongan masja 

  
berhasil membangkitkan “keinsafar 
rakjat Perantjis, “bukanlah “ segrang 
pendeta jg bekerdja dibelakang me- 

| dia. Dia pernah mendjadi anggota 
gerakan dibawah tanah Perantjis di 
masa. pendudukan : Djerman dalam 
perang dunia jl., djadi anggota par- 
lemen, seorang pengandjur dari ge- 
rakan kewargaan dunia, dan beluka 
ngan. pemilik, pembangun serta ke- 
pala sebuah. kota sederhana bagi 

orang jg tak mempunjai pekerdjaan 
tetap, jg sekarang terkenal ' dengan 
nama ' ,,PPemungut pakaian tua Gar 

Tuhan”, : ' 

  

Sampai terdjadinja  bentjana 
hebat disebabkan musim dingin 
tahun ini dan angka kematian se 
makin meningkat, pendeta Pierre 
dipandang oleh umum sebagai 
seorang jang accentris, malah ada 
pula jang mengedjeknja sebagai 
seorang fanatik. Tapi waktu ini, 
potret dari mukanja jang kurus 
pandjang, jang sangat mirip dgn 
muka Saint Francis of Assisi, di 
muat setiap hari dihalaman surat2 
kabar.  Suaranja menjampaikan 
seruan kepada djutaan rakjat de 
ngan perantaraan pesawat radio 
nja. Namanja sudah mendiadi 
buah bibir dalam setiap rumah 
tangga. 

pa ? Anak orang kaja. 
Abbe. Pierre. dilahirkan di Lyons 

sebagai putera. dari seorang sauda- 
gar sutera jg 'kaja. Bapaknja menje- 
kolahkannja . pada sebuah sekolah 
tinggi Jahudi.. Waktu itu namanja 
ialah Henri Groues, tapi dia mcng- 
ambil nama samaran ,,Abbe Pierre” 
dimasa. gerakan dibawah tanah di 
dijaman Perang Dunia II dan nama 
ini melekat padanja sampai saat ini 
Waktu berusia 18 tahun dia memba 
gi-bagikan warisannja kepada orang2 
miskin dan dia sendiri lalu masuk 

dalam sebuah biara Capucine. De- 
lapan tahun kemudian, keadaan ke- 
sehatannja memaksanja menarik di- 

'ri dari penghidupan biara jg tertu- 
:tup tapi keras 'itu danslalu bekerdia 
sebagai pendeta disebuah desa. Wak 

A. Pierre 
'Bembela Rakjat Djembel Perantjis — 

Orang Kaja -- Per- 
nah Djadi Anggauta Parlemen Dan 

1. d3 Pedjoang Dibawah Tanah 
Chas Suara Merdeka”) 

djenggot kehitaman, Abbe Pierre 
telah banjak berdjasa menolong 
tiada  mempunjai pemondokan 

kangan ini. Agu Denga miskin, 
# dalam gubuk2 rapuh dikota 
bah sederhana serta baret jang 
djundjungan. Mereka  menama- 

tak mempunjai rumah tempat 
djiwa manusia telah tertolong 

in dingin dimusim saldju jang me 
bawah djambatan2 sungai Seine 
sat2 pasar. : 

Pun dia telah memberikan per 
tolongan kepada Jacgues de Gaul 
le, saudara dari djenderal de 
Saulle, untuk mengbindarkan pe 
nangkapan Gestapo dan bertindak 
sebagai penundjuk  djalan bagi 
orang2 jang diburu musuhnja un 
tuk melarikan diri melalui pegu 
nungan Alpen ke Geneva. Untuk 
sebagian dari perdjalanan dia ha 
rus menggendong Jacgues de Ga 
ulle, karena orang “ini mendapat 
serangan penjakit setengah lum 
puh pada tangannja. 

|. Hanja selangkah lebih dahulu 
| dari pihak Djerman, Abbe Pierre 
'berhasil menjelundup pindah dari 

| Grenoble ke Lyons dan kemudian 
|ke Paris. Disini pihak Gestapo 
| berhasil menangkapnja, tapi dia 
dapat pula meloloskan diri dan 
sekali mi dia Jalu menjeberangi 

| pegunungan Pyrenees. dan Spanjol 
untuk menetap di Algier, dimana 
dia lalu mentjurahkan tenaganja 
untuk Pemerintah Darurat Peran 
tjis di Perantauan. Dia bermula 
bekerdja sebagai pendeta angka 
tan laut di Afrika Utara dan 
Perantjis, dan ditahun 1945 men 
tjalonkan diri. (untuk anggota 
Dewan Konstitusi sebagai tjalon 
partai Republikein Populer untuk 
daerah Longwy. Dia menang da 
lam pemilihan ini, dan terpilih 
lagi ditahun 1946 untuk anggota 
parlemen jang pertama. Selama 
duduk dalam parlemen dia me 
numpahkan tenaganja untuk mem 
bela kepentingan golongan peker 
dja dan mereka jang miskin dan 
achirnja dia keluar dari partainja 
karena berbeda paham tentang 
tjara2 jang dipakai oleh pemerin 
tah untuk mengachiri pemogokan 
di Brest. Sementara itu dia tetap 
duduk dalam parlemen sebagai 
anggota tidak berpartai sampai 
tahun 1951, sesudah waktu mana 
dia memutuskan tidak akar men 
tjalonkan diri lagi untuk keang 
gotaan parlemen. 

Kawan orang2 berge!lan 
Gangan. 

Dikala dia. duduk dalam parle 
men itulah Abbe Pierre telah men 
djadi kawan dari golongan jang 
ttada mempunjai tembat tinggal 
— karena dia sendiri pun tidak 
mempunjai pemondokan. Karena 
terpaksa meninggalkan flat. tem 
pat tinggalnja jg mewah didekat 
gedung2 parlemens karena tidak   tu perang dunia II petjah dia sedang 

“berada.di Grenoble dan-dia mengg3 
bungkan diri dalam gerakan di ba- 
wah tamah Perantj's dibulan Djiuli 
tahun 1942 dikala dia memegang se: 
bagai pendeta-pembantu pada Ca-. 
thedral Grenoble. ! 

- Dia banjak menjumbangkan te 
naganja untuk menjelundupkan ! 
orang2 tawanan jang berhasil me : 
larikan diri, orang2 asing serta : 
bangsa Jahudi dengan melalui | 
pegunungan -diperbatasan Switser - 
land. Kamarnja didjadikan labo- 
ratorium untuk membuat surat2 
dokumen palsu. Setelah ditangkap 
oleh pihak Italia dia berhasil me 
loloskan diri dan bersembunji di 
pegunungan, dimana dia memben 
tuk barisan2 pertahanan di Char 
treuse dan Vercors, di Perantjis 
Selatan, dan menerbitkan sebuah 
berkala clandistine. : 

  

Ikutpja Dje- 
pang Dim 

PATO 
Hanja Akan Menambah 

— Ketjurigaan — Kata 
Yeshida 

. PERDANA. menteri Shigeru 
Yoshida dari Djepang menolak 
ikut sertanja Djepang dalam sua 
tu pakt Pasifik jg serupa dengan 
NATO (Pakt Atlantik Utara) pa 
da hari Senen. Keterangan diatas 
diutjapkannja dimuka panitia 
urusan luar negeri Madjelis Ting 
gi Djepang. Selandjutnja Yoshida 
mengatakan bahwa ikut sertanja | 
Diepang dalam PATO (pakt Pa 
sifik) itu hanja akan memnerda 
lam ketjurigaan dari rakjat2 di 
Asia Tenggara dan Australia, 
Ditambahkannja bahwa untuk me 

masuki suatu organisasi sematjam 
itu pada dewasa ini merupakan tix- 
dakan jg ,.tidak bidjaksana” dilihat 
dari sudut effeknja terhadap nega- 
ra2 lain. Lain dari pada itu djuga 
membutuhkan pertimbangan2 terten 
tu didalam negeri mengingat adanja 
kewadjiban2 jg harus dipikul. 

Karenanja, demikian dilandjutkan 
oleh Yoshida, pemerintah Djepang 

“kiri tidak mempert.mbangkan masa 
lah penggabungan negaranja keda- 
lam pakt PATO itu. (Antara—UP). 

  
  

  — jang dapat mengangkut 

  

-— Djakarta, 

Ka 

mampu membajar sewa tinggi, 
dia bergelandangan diseluruh kota 
untuk .mentjari. tempat: perlindu 
ngan sampai dia achirnja sampai 
pada sebuah villa bertingkat dua 
jang dikelilingi oleh perkarangan 
jang luasnja 5,000 meter persegi 
terletak dipinggir kota Neuilly- 
Plaisance. 

Rumah ini, jg tidak ditinggali la- 
gi sudah sedjak sebelum Perang Du 
nia HI, telah banjak  ditjopoti oleh 
serdadu2 jg lewaj disitu. Atapnja su 
dah botjor. Djendelanja sudah tju- 

po: semua, aliran liktris tidak aaa, 
pun lotengnja sudah gundul. Tak 

seorang djuga jg ingin tinggal di sa 

na dan sewanjapun boleh dikata ti 
dak ada artinja. 

Abbe Pierre memasuki rumah itu, 
memperbaiki ' segala apa jg rusak 
dan “menamakannja ,,Emmanaus”, 
nama sebuah desa dalam kitab Iti- 

djil jg menjatakan, bahwa pada dja 
lan menudju kedesa inilah Isa teiah 
menampakkan tubuh kasarnja kepa- 
da dua orang muridnja. setelah dia 
hidup kembali. Pada suatu  maiara 

ig amat' dingin pendeta itu menemu 
kan suatu keluarga sedang berim- 
dung dibawah pokok2 kaju dirimba 
Vincennes. Dua orang anak dari ke 

luarga ini telah meninggal karena 
kedinginan, dap anak jg ketiga se- 
dang dalam keadaan parah. Pende- 
ta itu membawa keluarga itu tinggal 

dirumahnja dan semendjak itu iahir 
lah sebuah koloni jg aneh. 

Pekarangan rumah ,,Emma- 
naus” pada waktu ini penuh dgn 
kemah2, gubuk2 dari kaju, bis2 
tua dan truck, dan .terus menjam 
but dengan tangan terbuka ratu- 
san orang bergelandangan, pc- 
nganggur, bekas orang hukuman, 
orang tjatjad serta orang2 miskin 
jang tiada mempunjai rumah. 

Banjak diantara mereka jang 
sudah mendapat mata pentjarian 
baru dari ketjakapan jang dipela 
djarinja dari pendeta Pierre. Ada 

para jang telah berhasil mendapat 
an pemondokan ditempat lain 

dikota Paris. 
Tapi kira-kira 200 orang masih 

tetap tinggal dirumah itu dan ber 
gabung dalam sebuah masiarakat 
tukang batu jang self-supporting. 
Mereka itu mula2 beladjar men 
dirikan pondok jang bisa didiami 
untuknja sendiri dan pada waktu 
ini mereka sudah tjakap membuat 
rumah2 permanen, 
Pemungutan pakaian tua dari Tu 

han” itu meninggalkan rumah Eimi- 

manaus setiap pagi dengan menuim- 
pang tiga buah truk jg telah tua, ma 
sing2 membawa alat seperti bungku 
san dan hook, ketempat kerdjanja 
ig lama. Setiap bulan mereka meri- 
djual 60 ton logam, 25 ton pakaian 
tua dan kertas, dan 30.000 buah 
botol. Anggota2 badan ini, jg ha- 

:rus melalui masa udjian sebelum. di 
terima, mendapay makanan, pemor 

dokan dan uang 300 Franc. Tapi 
mereka selalu kekurangan uang. Di 
waktu dia mas'h anggota parlemen 
Abbe Pierre mempergunakan gadji- 
nja untuk membelandjai masjarakat-   

Pada hari Seven telah datang dilapangan-terbang Kemajoran di Diakarta pesawat-terbang . Super-Constcl- 

lat'on dari K.L.M. jang pertama2, jang pernah membuat penerbangan dalam musim panas ji. Pesawat2 ini| nuari jg lalu, musim dingin teiah 

59 penumpang selandjutnja akan mengadakan penerbangan tetap antara Amsterdam 

bergelandangan d'djalan2 untuk min 
“ tasmakanan. Pada suatu kali, ketika 

| persediaan uang sudah habis, dia tu 
!ru, dalam siaran ,,tanja djawab” ra 
idio dan berhasil memenangkan ha- 
idah sebanjak 256,000 Franc 
|(£ 256). Sesudah itu dia menang la 
| gi sebanjak £ 500. Pada tgl. 3 Dja 

mengambil korbannja jg pertama — 
seorang baji berumur 9 bulan jg 

  
nja itu. Setelah berhenti dia sering | 

Seorang gadis India, Sayeed Sultana, 
jang masih berumur “17 tahun dar 
ig. mendjadi djuara dari permainai 

,Ping-pong”, mendapat  perhatiar 
sepenuhnja dengan pakaian dan ran 

butnja jang pandjang waktu ia se 
dang mengadakan pertandingan ping 

20ong untuk merebut kedjuaraan du 
nia di Wembley (Inggris). 

  

SOAL PERUMAHAN DELEGA 
SI RRT KE KONPERENSI DJE 
NEWA BELUM LAGI DAPAT 

DIPETJAHKAN 
Kalangan jang mengetahui d' 

Paris menerangkan pada hari S& 
nen bahwa soal perumahan deleg: 
si RRT ke Konperensi Djenewa k' 
1 belum lagi dapat dipetiahkan 
Didapat kabar bahwa delegas 
RRT mendesak supaja bagi anggc 
ta2nja disediakan satu hotel dan de 
legasi tak puas dengan usul men 
berikan kepada anggota2 delegas 
kamar2 dipelbagai hotel, karenz 
dgn demikian beberapa bag'ar 
dar' delegasi lalu berpentjat2 kar 
tornja. 

  

Konp. Djenewa 
Akan Likundjungi 3000 

Utusan Dan Ribuan 
Wartawan 

WAKIL Diplomatik USSR di 
Bern hari Selasa telah menerima 
uSuj jang terachir dari pemerintah 
setempat di Djenewa utk menem- 

patkan Menteri Luar Negeri So- 

vjet Uni, Vyacheslav Molotov, di 

sebuah villa di Genthod,: kepunja- 
an seorary penasehat pemerintah 
Swiss, selama Konferensi Djene- 

wa. Villa tsb letaknja kurang le- 

bih 7 mil dari Djenewa, 

Delegasi RRT ke Konferensi Dje- 
newa tsb akan menginap di 6 buah 
hotel dipusat kota Djenewa, demi- 
Pkianlah , jang achirnja dimufakati 
oleh 1 perwakilan RRT di Swiss. 
Sebagaimana diketahui delegasi RR 
T telah minta supaja untuk mereka 
disediakan '1 “hotel tersendiri. Hal 

Ini adalah tidak mungkin karena pe- 
sanan2 terlebih dahulu sudah ada 
dan diduga bahwa 3.000 utusan akan 
mengundjungi Konferensi tsb disam- 
pingnja beberapa ribu wartawan. 

Menteri Luar negeri Perantjis, 
Bidault, dan beberapa anggauta 
stafnja akan tinggal disebuah villa 
di Verseix, dilingkungan mana Ke- 
tua delegasi RRT' akan pula mengi- 
nap selama Konferensi tsb. 

Nehru Tentang 
Sikap PKI 

NEHRU mengatakan di Bom- 
bay hari Minggu, bahwa kaum 
Komunis, walaupun mereka hi- 
dup disalah satu negeri, mereka 
toh bersetia kepada suatu negara 
lain. Sebagai tjontoh diksmuka- 
kannja Partai Komunis Indonesia 
dan dikatakannja bahwa PKI pu 
nja 2 anggota kehormatan dalam 
Presidiumnja: jang satu orang 
Tionghoa, lainnja warganegara 
Sovjet Uni. ,.Mereka sangat di- 
hormati dan diberi segala kehor- 
matan”, kata Nehru, .,tetapi ba- 
gaimana kedua orang ini bisa dja 
di anggota suatu partai di Indo- 
nesia, walaupun hanja anggota ke 
hormatan sadja?” (Antara).   

Rahasia Kemadjuan 

Olahraga 
Rakjat Gemar Berol 

Hongaria 
ahraga—Pemerintah- 

nja Memberikan Bantuan Sebesar'nja 
DALAM WAKTU tahun2 achir ini kemadjuan keolahraga- 

an di Hongaria tampak hebat. Diseluruh dunia makin dikenal na- 
ma2 djago2nja seperti djago2 se pakhplanja, djago  waterpolonja, 
djago renangnja djago2 anggarnj a dan djago2 pingpongnja. Ke- 
menangannja di Helsinki tertjatat 16 nomor, belum lagi kemena- 
ngannja dalam perfandingan2 un tuk kedjuaraan Eropah dan per- 
tandingan dunia lainnja. Kini bagi seluruh dunia timbul pertanja- 
an dan bagi kita di Indonesia dju ga timbul pertanjaan, apakah ra- 
hasia daripada kemenangan2 Ho ngaria itu. 1 

Dunia olahraga di 
Hongaria. 

Seluruh rakjat Hongaria baik jg 
tua maupun jang muda menjintai 
olah-raga. Baginja terbuka kesem 
patan seluas-luasnja untuk meme 
gang kedjuaraan, dimana mung 
kin. Pihak pemerintahnja membe 
rikan bantuan jang sebesar-besar 
nja untuk . kemadjuan  keolah- 
ragaan. Dari tahun ke-tahun. ang 
garan belandja “untuk kepenti- 
ngan olahraga senantiasa bertam 
bah. Tahun 1952 anggaran be 
landja untuk olahraga meliputi 
22 djuta florins. Pada tahun ini 
tertjatat 500.000 penjinta  olah- 
raga. Sedang sebelum pembeba- 
san Hongaria hanja mentjatat se 
djumlah 40.000 penggemar olah 
raga, Tiap2 tahun bertambahlah 
djumlah kolam2 renang, gedung2 
olahraga, dan lain2 tempat untuk 
kepentingan olahraga jang kese 
muanja itu terbuka dengan tanpa 
membajar bagi semua orang. Da 
lam rangka rentjana 3 tahun 220 
lapangan olahraga baru telah di 
buat demikian djuga 400  lapa- 
ngan olah-raga baru didesa-desa 
telah terbuka. 

  

"tinggal disalah satu kemah  dipeka- 
rangan rumah pendeta itu. Pada ha 
ri itu djuga, dalam sidang parlemen, 
"Menteri Urusan Pembangunan Pe- 
rantjis, M. Maurice Lemaire, telah 
menolak pemberian kredit sebanjak 
1,000 djuta Franc guna  meringan- 

kan masaalah kekurangan . peruma 
han. 
Abbe Pierre mengundang menteri 

itu menghadiri  penguburan . ma'at 

baji itu, dan Lemaire jg berdjaian 
dibelakang tandu majat baji itu me 
lalui djalan jg penuh lumpur, ver- 

djandji untuk mengambil langkah2 
darurat. Baru ini dia mengumum- 

kan, bahwa 12,000 unit rumah akan 
dibangunkan sebelum achir' tahun 
ini. Waktu tjuatja paling d'ngin se- 
djak masa 30 tahun datang menje- 
rang, Abbe Pierre berbitjara dimu- 
ka tjorong radio. ,,Malam tadi”, ka 
tanja terhadap pendengar2 seluruh 
Perantj's, ,.majat seorang wanita te 

lah diketemukan tergeletak dimuka : 
pintu sebuah rumah”, 

Djawaban terhadap seruannja un- 
tuk orang2 seperti wanita jg malang 

itu, adalah satu jg paling spontan 
dan pemurah. Djutaan France dan 
ratusan ton pakaian, kemah dan 
makanan telah datang membandj r. 
Badan2 sosial, pembesar2  djabatan 
kota, polisi dan pemerintah meng- 
adakan pusat2 pengumpulan “derma 
itu. Mobil2 polisi dan part'Kflir ber 
djalan keliling kota utk. memungut 
orang2 jg tdak mempunjai rumah. 

Lebih kurang 2,000 orang laki2, 
wanita dan “anak2 jg berpakaiun 
tjompang tjamping dan biasanja her 
malam diluar kota, telah diberikan 
pemondokan. Tapi ,djundjungan da 
ri orang jg tiada berumah”, jg tju- ' 

ma sedikir mendapa, kesempatan ti 
dur, selalu tergesa2 berangkat dari 

satu kota kekota lain, berbitjara di 
muka tfjorong radio, menulis, me- 
njampaikan  seruannja kepada pe- 
nonton bioskop dan sandiwara, me- 
ng nterpin wali2 kota dan menteri2. 
Tapi dia jakin akan menang. Dia 
telah berhasil membangunkan kein- 
safan rakjat Perantjis, katanja, ,,Sa- 
ja memandang kewadjiban saja utk. 

memelihara supaja keinsafan itu dja 
ngan” sampai tertidur kembali”, 

Stadion Rakjat jang tahun lalu 
diselesaikan dapat memberikan 
akomodasi untuk 100.000 orang 
modern dan lengkap. Ketjuali itu 
Perkumpulan Olahraga Bastya 
memiliki stadion sendiri jg dapat 
memberikan akomodasi untuk 
40.000 orang. Stadion ini diper 
untukkan bagi para pemuda dan 
pemudi. 

Keorganisasian olahraga di Honga 
ria dibentuk menurut  systim- olah- 

raga Sovjey Uni. Dasar daripada ke 
madjuannja diambil dari sport jg 
bersifat massal dan perhatian terha 
dap keahlian. Ketjuali itu djuga dt 
teliti dengan seksama  adanja ba- 
kat2 jg baru timbul. Dengan systim 
sematjam itu, dapat diperoleh kema 

djuan2 jg mentakdiubkan dalam du 
nia olahraga, di Hongaria jg telah 
berhasil menggondol sekian banjak 
kemenangan dari pertandingan du- 

nia, maupun Eropa. Sehingga da- 
lam beberapa tahun berselang int 
Hongaria berhak . menamakan diri- 
nja sebagai negara jg penting dalam 
keolahragaan didunia ini. Massa 
sport di Hongaria sangar dieratkan 
hubungannja dengan olahraga utk 
mendapatkan keahlian day kedjua- 
raan, dan ini pulalah jg menjebab- 

Ikan dunia demikian respect pada 
i kaum penjinta olahraga di Hongaria, 

Di Helsinki pada tahun 1952 
kaum. penggemar olahraga dari 
luar dapat mengikuti pertandi- 
ngan2 jang didjalankan ahli2 olah 
raga dari. Hongaria. Dan dapat 
pula melihat bakat2 baru jang 
keluar dari pemuda2 Hongaria. 
Disamping athlit jang boleh di- 
katakan sudah veteran seperti Pal 
Kovac djuara Alympiade dalam 
anggar jang kini sudah berumur 
40 tahun masih banjak  lainnja 
terhitung berusia muda Gerovich 
dan Berezolly masing runner-up- 
nja dan jang memperoleh nomor 
3 dalam anggar dalam Olympiade 
adalah masih berusia muda. Da- 
lam pertandingan Olympiade itu 
kemenangan2 dari djago2 anggar 
Hongaria, adalah - kemenangan 
jang sangat gemilang dengan tan- 
pa kekalahan. Djago tindjunja ia- 
lah Laslo Papp jang mendapat 
kemenangan djuga dalam adu tin 
diu di Olvmpiade dan dalam me- 
nembak Takacs memperoleh me- 
dali emas. 

Apakah rahasianja keme- 
nangan2 itu? 

Kemadjuan dalam olahraga dapat 
ditiapa'i djuga bersama-sama dengan 
kemadjuan dalam lapangap lainnja. 
-Untuk kepentingan olahraga mere- 
ka mendapatkan tempat berlatih jg 
memuaskan dengan, perlengkapan2 
ig modern, lapangdn2 olahraga. je 
sempurna dan pelatih2 jg sungguh2 
ahli. Djuga penghargaan  terhadaps 
olahraga dan djuara2 olahraga di 
Hongaria “adalah besar. Djuara2 
olahraga djuga diberikan  kesempa- 
tan untuk memerintah negerinja, 

dan mereka ada jg mendjadi anggo 
ta parlemen, anggota2 perwakilan 

rakjap didaerah2 dan pimpinan pel- 
bagai organisasi masjarakat. Paaa 
mereka itu dinga disediakan pelba- 
gai hadiah2 dan gelaran2. Setiap ke 
menangan jg dapat ditjapai oleh se 
orang athlit akan berarti untuk ha- 
ma tanah airnja, dan mereka meng 
insjafi semua itu. Dan kini keolan- 
ragaan di Hongaria makin meluas 
diantara kaum buryh dan kaum tas 
ni, Demikiap tulisan Laszlo Lukecs, 
seorang penulis olahraga dalam ma 

"djallah ,,Szabad Ifjusag”, 

  

  

H 

. 

(Antara - AFPP. 

    

 


