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rahkan Kepada Konstituante? 
Wongsonegoro Serukan Supaja Partai2 Politik Batasi 

m Kampanje Pemilihan Diri Dala 
2 IE 

ka aa      Dalani rahpkk 
jang lalu, Wakil P.M. Mr. 'Wongsonegoro telah mengadakan pertemuan de- 
“gan instansi2 dan organisasi2 didaerah Surakarta, bertempat digedung DPR 
Aloon2 Utara. Dalam pertemuan itu 
mengenai politik umum, terutama program kabinet sekarang ini jang meli- 
puti soal2 keamanan, pemilihan umum, pembangunan dll. 

Beres Semuanja 
Persiapan Konperensi 
PM2 Asia Di Colombo 

ig. 28 April ig akan datang dan 
programa resmi telah disiarka 
malam tadi, demikian AFP dari 
Kolombo. Perdana Menteri Pakis 

Perlutj utan Ss en- 

djata Di P.B.B. 

Soal Sw 

RRT. diperbolehkan 
kananja, 
Cabot Lodge. 

apradja Akan Dise- 

(Wartawan sendiri) 
s indjungannja kedaerah2 di Djawa Tengah, Kemis siang 

oleh Wakil 

| Dikatakan, bahwa gangguan? ke- 
amanan dinegara kita dewasa ini ti- 
daklah sedemikian rupa hingga me- 
ngantjam kelangsungan kemerdekaan 
jang telah kita tjapai itu. Sesuai de- 
ngan program . pemerintah, ». peme- 
rintzh berusaha dengan sungguh? 
agar keamanan dinegara kita- sele- 
kas mungkin dapat dipuihkan kem- 
bali. Dalam usahanja itu, telah ha- 

|njak tertjapai kemadjuan2, berkat 
usaha dari alat2 kekuasaan negara 
negara jalah tentera, polisi dan pa- 

mongpradja, - dengan bantuan : pe- 
nuh dari rakjat. Bahkan pemerintah   tan, Mohammad Ali, akan tiba 

tg. 26 April, sedang Perdana Men 
teri Birma, U Nu, Perdana Men 

teri 12, Pandit Jawahsrial 

datang ke-e harinja. 
. Kedatangan Perdana? Menteri itu 
akan disambut oleh Perdana Mente 
ri Sailan, Sir John Kotelawala, serta 
para Memteri kabinetnja dan anggo| 
ta-anggota korps diplomatik. Kepa- 
da masing-masing Perdana Menteri 
akan diberikan pengawal kehorma 
tan. Setelah diadakan pertemuan 
pertama pagi tgl. 28 April, maka 

petangnja, dan dilandjutkan dengan 
sidang siang pada tgl. 29 dan. 30 
April. Tgl. 1 Mei para Perdana Men 
teri itu akah menumpang kereta api 
istimewa ke Kandy dan Perdana 
akan melihat-lihat tamasja disana 
seperti Kuil Gigi Buddha, Kebun 

| berhubung dengan dsn 

| berharap, sebe um. tahun berachir, 
keamanan telah dapat dipulihkan 
disebagian besar dari tanah air kita. 

Pemilihan umum  supaja 
berlangsung dgn. bebas. 

  

sita, Mr. Ali Setonidioin. akan | Dalam  melaksanakas - pedulihan 
umum, pemerintah berusaha sekua: 
tenaga, . agar pemilihan umum. tsb. 
dapat berlangsung dengan lanijar, 
bebas, tenteram. dan .damai, . dan 
pula menurut waktu jang telah di- 
rentjanakan. Dalam hal ini psme- 
rintah telah membitjarakan pula de 
ngan Panitya Pemilihan Indonesia 

pe- 

laksanaan suatu put dari rentjana 
.timing” dari pemilihan umum, ja- 
lah mengenai pendaftaran pemilih. 
Mengenai hal ini telah didapat dja- 
waban, bahwa kesukaran terletak 
pada. persiapan2 technis jang sukar 
(diatasi. Tetapi kalau hal itu sudah 
dapat dilaksanakan dengan baik.   Raya dan Balai Perguruan Tinggi. 

. 
mali sua 
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da Ha a 

nesia dengan T 
tober 1931 hing 
sebagaimana dik p 
dengan djalan ,,parz 
dapat hal itu dapa 
koslovakia mentjapai 
kerang serat dan getah ie 

: an teh, kapuk, kina dan 
i. : 1 

matan Mandor, t 
tu drama, jg t 
tewasnja seo! 
nama Lahir. Anak : 
na ditembak oleh : 
karena dikiranja r 

Seorang pei 
bernama Asing, 
hari jg lalu sed 
tan, melihat 

   

Pendja 
Karena Menghi: 

dung telah mend 
an pendjara 9 I 
waktu selama dalam 
pada seorang ber 
tes, penduduk kota 
telah dipersalahkan 
kan kata2 jang mengan 
hinaan kepada Presidei 
dan alat2 negara R.I. 
dalam pemeriksaan 
ita La 
ingat 

   no 
akwa 

perkaranja 
bahwa ia tidak 

tas perbuatannja karena 
ketika itu ia sedang mabuk seha- 
bis minum minuman keras, 

  

n K 
da 

. Pexport t 
Diharapkan denga, menggiatkan per 
dagangan dengan “ djalan 

“maka selandjutnja akan dapat ber- 
21. Fdjalan dengan lantjar. Malah waktu 

(Antara). “jang hilang itu dapat ditututi. 

    
4! 

  

    
| Deviezen 

tentang perdagangan Indo 
bahwa dalam waktu 1 Ok 

angan “tidak djalan 
hakan perbaikannja 

ntinoental ke Tie 
r karet timah, kulit 

| KE h2, tembakau, ge 
tidak terdjual sama seka 

Atas desakan agar  Tjekoslovakia 
eli barang? terachir itu fihak sana 

gemukakan keadaan deviezen 
mereka paksakan beli hanja hasil In 

dju an 2 

   jg penting2 sadja. Persetu- 
“dagang dengan Tjekoslovakia 

(dimulai 1 Okt. 1951 dan berlaku 
ingga 30 Sept. 1952 kemudian di 

ndjang setjara ..stilzawiygend” 
satu tahun. Hingga sekarang 
udjuan tsb masih dianggap ber 
Selandjutnja keterangan resmi 

mengemukakan urituk memper- 
lalu lintas perdagangan tsb 
“instansi2 jg bersangkutan .te 

minta diawasi ' peleksanaannja 
tas transaksi paralel dengan lebih 
teliti dengan memberi pula kelong- 
|garan lebih banjak. 

    

        

    

   

       

     

   

       

   

      

   
      

   
   
   

  

   
      
    
       

    

   

bagai antjer2 buat masa “tahun 
54/55 direntjanakan 90 djuta ru 

  

Ha | iah untuk export dan 70 djuta ru- 

AT | piah import. Dalam waktu 27 bulan 
» |sampai Desember jl. termasuk trans- 

aksi paralel selama enam bulan, se 
sungguhnja hanja diberikan idzin 
'impory export Ik. Rp 70 djuta buat 

an Ik. Rp 52 djuta import.| 

  

transaksi: 

Iparalel antjer2 ig lebih tinggi buat 
|1954/”55 akan dapat dileksanakan. 

| Terutama akan diminta agar Tjeko- 

'slovakia. banjak membeli . .,barang2 

Jemai «Astra. 

1-3 Orang saksi menerangkan, bah- 
wa mereka mendengar utjapan2 da- 

1 |ri terdakwa itu tapi tidak tahu betul 
(bahwa terdakwa se 

. Jadaan mabuk, meskipun seorang di- 
sedang dalam ke- 

& 
« Iantara saksi itu melihat bahwa di- 

ig latas medja 
- jada botol bier 

   dihadapi terdakwa 
an gelas. 

' Menurut dakwaan, terdakwa pada 
ketika itu  dirumahnja mengatakar 
Presiden Sukarno orang buangat 
Boven Digul, orang komunis dat 

jan   orang tidak baik, Indonesia banjai 
hutang, kemerdekaan Indonesia. ti- 
dak sempurna, tentara Indonesia su- 
ka merampok dan lain2”. (Antara). 

b. . turut dalam perundingan ini. Kelihatan disebelah 
wakil Inggris, Sir. Pierson Dixon dan waki- 

4 dapat 

djauh oleh dunia luar, karena pemi- 

     

  

| Atas usul dari negara2 Barat maka Panitia Gentjatan Sendjata dari Per! serikatan Bangsa2 telah mengadakan sidang. Wakil Rusia A. Vishinsky (kiri) dalam perundingan ini meminta , i persetudjuan sidang - supaja wakil 

Amerika, Henry 

P.M. telah dibentangkan 

Dinjatakan, bahwa pemerintah be 
nar2 akan berusaha, supaja gang- 
guan2 keamanan -— sedapat mungkin 

SMG. SAPTU 24 APRIL 1954, 
ENAM aa 

  

| HARIAN UMUM — ANGGAUTA S5. P. S. 
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(Baru Perdebatao Mengenai Masjarakat 
Pertabavan Kropah Bisa Dimulai Dlm 

.. Parlemen 

“ngatakan pada malam Djunvat 
mengambil sebuah resolusi jang 

Laniel mengenai hubungan dgn. 

Pensioen Dan On- 
derstand Bekas 
Anggota A.P. 

Perbaikan Serta Kenai- 
| kannja Berlaku Surut 

Mulai 1 Oktober '52 
| MENURUT keterangan jang 
didapat ,,Antara”, didalam waktu 

. Jiang singkat pemerintah akan me 
ngeluarkan sebuah peraturan ten 
tang kenaikan pensiun dan onder- 
stand jang diberikan kepada be 
kas anggota Angkatan Perang di 
samping perbaikan gadji dari ang 
gota2 Angkatan Perang ig masih 
aktip dalam dinas. Rentjana ke 
naikan pensiun dan  onderstand 

|itu oleh Menteri Pertahanan telah 
dimadjukan kepada kabinet dan 
akan meliputi bekas anggota2 ten 
tara dari APRI, KNIL dulu, Ko- 
ninklijke Marine dulu, kesatuan2 

| bantuan. dulu ialah Korps Bari- 
san Madura, Legiun Mangkune- 
gara, Legiun Paku Alam dan 
Korps Prajoda Bali serta kepada 
djanda2 dan atau anak2-nja. 

Kenaikan pensiun dan onderstand: 
ini hanja diberikan mengenai pen-   untuk sebagian besar telah dapat 

kita atasi sebelum pemilihan umum | 
nanti dilaksanakan. Andaikata ma-j 
sih djuga' ada daerah jang belum 
aman sama sekali, hal itu tidak 
akan mendjadi halangan untuk lang- 
sungnja pemilihan umum. 5 

Mr. Wongsonegoro - mengatakan 
selandjutnja, bahwa achir2 ini terli- 
hat gedjala2 bahwa dalam ,verkiz- 
zingscampagne” nanti keadaap akan 
bertambah meruntjing lagi. Oleh 
karena itu Mr. Wongsonczoro meng 
andjurkan dengan sangat, supaya mu 

sing2 partai dalam ,,verkiezingscam- 
pagne”- nanti dapat membatasi diri 
dan djangan sampai menjinggung pi- 
hak: lain, -supaja pertentangan. an- 
tara kita sama kita djangan sampai 
diperuntjing, tetapi sebaliknja agar 

| dapat diudiudkan perdamaian nasio- 

nal. Kepada partai2 diminta dengan 
sangat bantuannja, agar ikut berusa- 
ha,  supaja pemilihan umum nanti 
dapat berlangsung dengan lantiar, ' 
bebas, tenteram dan damai. " Per- | 
mintaan tsb. tidak sadja ditudjukan | 
kepada partai2 pemerintah, ' tetapi | 
djuga kepada partai2 opposisi de- 
ngan tiada ketjualinja, karena kedua- | 
duanja mempunjai tugas nasional 

jang berat,  jalah membawa negara 
dan rakjat kita kearah kebahagiaan 
dan kemakmuran. 

Marilah kita kesampingkan segala 
pertentangan. Dengan demikian kita 

menjelamatkan — pemilihan 
umum, jang“ kini selalu “diikuti dari 

lihan umumlah merupakan tindakan 
terachir untuk membuktikan, bahwa 
negara kita memang benar2 negara 
demokrasi. 

Indonesia satu2nja negara 
di seluruh dunia jg menga 
nut politik bebas. 

Mengenai politik luar negeri pe- 
merintah, Wakil P.M. katakan, bah- 
wa Indonesia sekarang merupakan 
satu2nja negara diseluruh dunia jg. 

mendjalankan politik bebas 100 pCt. 
Politik ini akan tetap dipertahan- 
kan, sekalipun hal itu menjukarkan 
bagi kita untuk mendapatkan ban- 
tuan2 dari luar negeri. Dgn. mudah 
kita akan mendapat bantuan dari lu- 
ar negeri, asal kita mau meninggalkan 
politik bebas kita itu. Tetapi kita 
tidak mau, hal mana sesuai dengan 
kehendak rakjat Indonesia. Demiki- 
an Wakil P.M. 

Swapradja akan diserah- 
kan kepada Konstituante? 

“Sesudah uraian tersebut kemu- 
dian diadakan pula kesempatan 
tanja-djawab.. Diantara soal2 ig 
diadjukan jalah mengenai penjele 

siun dan onderstand terus menerus/ 
sementara jg dibajarkan di Indone- 
sia kepada jg berhak menerima dan 
jg bertempat tinggal di Indonesia 
dan peraturan ini akan berlaku su- 
rut mulai tgl. 1 Oktober 1952. Se 

perti diketahui, kenaikan pensiun te 
lah berlaku bagi bekas pegawarne | perhatian pemerintah Laniel terka- 

'dap akibat2 
geri sipil mulai 1 Oktober 1952. Per 
aturan tentang kenaikan pensiun ba 
gi bekas anggota Angkatan Perang 
ini, pada dasarnja dibuat tidak ber- 
beda dengan ketentuan? bagi pega- 
wai sipil dan dipergunakan 
kan djumlah pensiun - minimum/ 
maksimum jg sama. : 

- Didapat keterangan  selandjutnia. 
bahwa perkiraan - tentang. konsek- 
wensi keuangan dari perbaikan2 ini 
jg dibua, berdasarkan pensiun2 dan 
tundjangan2 jg ada dalam admini- 
strasi Kantor Dana Pensiun di Ban 
dung, dalam mana termasuk djuga 
pensiun dan tundjangan militer, se 
tjara kasar berdjumlah dalam ssta- 
hun 70 djuta rupiah. Djumlah ini di 
tetapkan berdasarkan angka2 dan 
perhitungan jg agak tinggi. # 

. (Antara). 

Hapa Tumon! 
Minuman Keras Obat Jg 
Mandjur Thd Akibat2 

Sendjata Atoom 
ALKOHOL MUNGKIN bisa 

mendjadi obat jang paling mudja- 
rab terhadap penjakit2 jang dise- 
babkan oleh perledakan bom ztom 
dan minum minuman keras mung- 
kn merupakan suatu sendjata, jg 
effektif, terhadap perledakan atom. 
Pendzpat ini telah dikemukakan 
oleh dr. Mch'o Yamaumoto, ahli 
rad olog', di Okzyama pada hari 
Kem's. : 5 

Dikemukakan olehnja bahwa 3 
orang bekas korban peledakan bom 
atom di. Hiroshima telah mengirim 
surat dengan tak saling mengada- 
kan perhubungan kepada para dok: 
ter di Okayama dan menerangkan 
bahwa setelah selama beberapa bu- 
lan minum minuman2 keras karena 
putus asa disebabkan oleh penderi- 
taan penjakit, jang disebabkan oleh 
perledakan bom atom dalam perang 
dunia ke-2,  ternjata sehat badannja 
sampai sekarang.” Dr.  Yamamoto 
sendiri baru2 ini sudah mengumum- 
kan bahwa alkohol dapat digunu- 
kan dalam pengobatan penjakit2 ig. 
disebabkan oleh. perledakan bom 
atom. Dr. Yamamoto kini dibandjiri 
dengan permintaan2  supaja meme- 
riksa penderita2 penjakit tsb. (Antu- 
ra). 

MR. SARTONO DI OSAKA. 
Mr. Sartono, Ketua Parlemen,   saian masaalah Swapradia Sura- 

karta. Mengenai bal ini Wakil P. 
M. njatakan, bahwa sebenarnja 
pemerintah bermaksud akan me- 
njerahkan penjelesaiannja kepada 
Konstituante nanti. Tetapi djika 
rakjat berkehendak lain, maka 
hal itu akan dikemukakan kepa- 
da pemerintah. Dinjatakan, bah- 
wa penjelesaian masaalah .Swa- 
pradja itu tidak tjukup dengan 
beleid pemerintah sadja, tetapi 
paling sedikit harus dengan suatu 

beserta njonja dengan menum- 
pang pesawat terbang dari Tokio, 
telah tiba di Osaka. hari Kemis 
siang. Dilapangan terbang ia di- 
sambut oleh orang-orang Indone- 
sia, wakil-gubernur Osaka, dan 
beberapa kenalan bangsa Dje- 
pang, Mr. Sartono akan tinggal 
di Osaka sampai hari Senin jang 
akan datang. Dapat dikabarkan, 
bahwa ketua Parlemen Indonesia 
ita djatuh sakit setibanja di To- 
kio, tetapi kini sudah sembuh,   Undang2. Demikian Mr. Wongso 

negoro. 3 

TENTANG DITANGKAPNIA 
beberapa orang baru2 ini oleh poli 
si Djakarta karena dituduh tersang 

kut dalam pemalsuan diploma SMA 
Negeri tahun 1953, lebih landjut da 
ri Kepala Reserse Kriminil Kepali- 
sian Djakarta Raya Komisaris Sa'ud 
Antara” mendapat kabar, bahwa 
orang2 jg sampai sekarang ini sudah 
ditangkap dan sedang diperiksa te- 
rus karena dituduh tersangkut da- 
lam pemalsuan diploma itu berdjum 
lah 7 orang. Ketjuali itu terdapat 
3 orang lainnja — satu diantaranja 
wanita — jg djuga sedang diperiksa 
dan dikenakan tahanan luar karena 
“dituduh telah membeli diploma2 pal 

Demikian dikawatkan oleh warta 
wan ,,Antara” di Osaka. 

Diploma Palsu S.MLA. Bisa 
duh tersangkut dan sedang diperiksa 
itu, terdiri dari orang2 terpeladjar, 
djuga orang jg dalam hal ini di tu- 
duh mendjadi biangkeladi daripada 
pemalsuan diploma SMA itu kini 
sudah tertangkap. 

Kepala Reserse Kriminil Kepolisi- 
an Djakarta Raya “dalam keterangan 
selandjutnja menjatakan, bahwa ke- 
tjuali dikota Djakarta, djuga dengan 
bantuan polisi setempat, telah di Ia 
kukan penahanan2 dibeberapa tem- 
pat lainnja, seperti Surabaja dan Pa 
lembang. Hal jg demikian ini di Ja: 
kukan karena pada polisi terdapat 
bahan2 kuat jg menundjukkan te-   su itu tapi belum sampai memper-   gunakannja. Semua orang jg ditu- 

  

lah meluasnja peristiwa pemalsuan 
diploma tsb ketempat lain diluar 

dy Mp MN DOBIA 
£. Bataseryan bancomchan 

| DOK unstan an Wetanschepmon” 
mekanika mani asa 

ata RA 
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| KETUA DARI FRAKSI URAS 
de Gaulle) dalam Dewan Nasional Perantjis, Chaban Dolmas, 

litik Perantjis di Indotjina. Sesuai dengan putusan dari Parlemen 
| Perantjis, iaitu guna menfjegah perpetjahan jang mengantjam ka 

binet Perantjis, maka resolusi tsb. telah mengetjam politik kabinet 

takan pula tidak sefakat dengan Masjarakat Pertahanan Eropa. 

betul2 mendjamin 
Lrantjis untuk minta 

'ndp Eropa. 

kenarl 

Kalau 3 Sjarat Dipenuhil 
Oleh Kabinet Laniel 

Peranjjis 
(bekas penganut2 Djendral 

1 k me 
di Paris bahwa fraksinja telah 
bermaksud untuk meredakan po 

Vietnam dan resolusi tsb. menja 

Kemudian Kantor Perdana Men- 
teri Laniel telah mengeluarkan se- 
buah pernjataan jg tidak mau me- 
nerima maupun memperhatikan re- 
solusi tsb dan dalam pernjataap itu 
Laniel menggambarkan politik pe- 
merintah Perantiis mengenai Indo- 
china. Setelah bersidang selama 3 
diam maka URAS mengambil putu 
san, jaitu memperkenankan anggau 
ta2nja tetap duduk dalam kabinet 
Laniel untuk sementara waktu, dgn, 

Sjaray supaja politik URAS di dja- 
lankan dalam pemerintah Laniel 
tsb. Kemudian ditambah bahwa 
URAS akan tetap melihat setiap 
saat apabila iku, sertanja  wakil2 
URAS dalam kabinet Laniel tidak 
lagi mendjadi efektif. 

Politik Juar negeri kini 
membahajakan. 

Esaksi URAS dalam parlemen Pe 
rantjis jg mempunjai 50 orang ang- 
gauta, dalam sebuah pernjataan mel 
nerangkan “bahwa ',baik djandji2 ig 
telah diberikan oleh Inggris baru2 
sadja ini dan terhadap djandji2 izu 
pemerintah Perantjis menaruh  per- 

hatian maupun keterangan jg di- 
utjapkan oleh Presiden Amerika Se 

rikat, tidak dapar dianggap sebagai 
pemerintah Pe 
kepada Parle- 

men Perantjis supaja dimulai perde 
batan mengenai Masjarakat Pertaha 

Bekas pengikut2 Djenderal de 
memutuskan ' dahudu 

berbahaja dari politik 
luar-negeri jg kini sedang di djalan 
kan, dan terutama politik Iuar-nege- 
ri mengenai pemulihan perdamaian 
di Indochina dan adanja keadaan2 
jg kurang baik mendjelang Konpe- 
rensi Djenewa jg akan datang” 

: uinan Inggris menge- 
AP Sa BMRN AE Tea 
Parlemen Perantjis hingga tgl. 4 

Mei mengadakan reses. Di bela- 
kangan hari ini Menteri2 radikal da 
lam kabinet Laniel menjatakan si 
kap jg menanti2 (gereserveerd) ter- 
hadap Masjarakat Pertahanan Ero- 
pa, Menteri Keuangan, Edgar Faure, 
Menteri Dalam Negeri Leon Mar 
tinaud-Deplas mengatakan keketje- 
waannja terhadap djaminan2 Ing- 
gris. 

Ketjuali Menteri2 dari URAS, dju 
ga Menteri2 de Gaulle lainnja dan 
demikian pula Menteri2 jg indepen- 
dent telah menundjukkan sikap jg 
tidak menggembirakan terhadap di 
sahkannja . Masjarakat Pertahanan 
Eropa tsb. 

     

Apabila sebagian terbesar dari 
kabinet Laniel jang dibentuk da 
lam bulan Djuni jang lalu, sefakat 
supaja soal perdebatan Masjara 
kat Pertahanan Eropa ditunda se 
hingga 3 sjarat jang sebaggi beri 
kut ini terlaksana, jaitu pertama 
perumusan persekutuan Inggris 
dalam . Masjarakat Pertahanan 
Eropa, kedua djaminan Amerika 
Serikat dan ketiga pemetjahan 
soal besar, maka oleh. Perdana 
Menteri Laniel disarankan supaja 
menunggu hingga tg, 18 Mei jad. 
Diadi pada tg. 18 Mei maka Ka 
binet maupun Parlemen akan me 
nentukan apakah ke-3 sjarat tsb. 
sudah dipenuhi untuk membuko 
verdebatan mengenai Masiarakat 
Pertahanan Eropa. (Antara) 

Pengaduan Kam- 
bodja Di D. K. 
TENTANG kemun Fei an Cam 

bodja minta bantuan 2s Ke 
amanan enaan., 
Mu data pasukang. “JAG Ci 
Tinh seperti ig diumumkan. oleh 

perdana menteri Penn, Nouth. pa 
da hari Kemis, United Press 
memberikan komentar, bahwa 
bila permintaan bantuan tersebut 
dapat diadjukan oleh Perantji 
kepada Dewan Keamanan, maka 
dengan itu untuk pertama kalinja 
masalah Indotjina akan mendjadi 
urusan PBB. Seperti «diketahui, 
Cambodja adalah bukan anggota 
PBB. (aware Gagang 

Menurut U.P., Pern Nouth me 
njatakan, bahwa menurut penda 
patnja seruan kepada PBB itu 
perlu, I#rena negara2 besar ter 
njata tidak mendjawab sama seka 

    

  

“aa telah 
Ihwa mereka ,,akan segera minta! tuk bantuan ekonomi kepada In- 

Pa pg ama 

  

Berhubung dengan Hari-Kartini, ma- 
ka di Istana-Merdeka telah diadakan 
suatu peringatan. Presiden Soekarno 
sendiri djuga telah memberikan sum- 
bangannja, dan dalam gambar ini ke 
lihatan beliau sedang mendapat tan 
da kehormatan dari seorang wanita. 
  

Senator' A.S. Ketje- 
wa Dengan Pernja- 

taan Nehru 
Bagaikan Orang Mela- 
rang Penembak Jg Mau 
Menembak Binatang Me- 

lalui Kebunnja.... 
PERNJATAAN Perdana Men 

teri India, Pandit Jawaharlal Neh 
ru, bahwa transport pasukan2 
asing melalui wilajah India sama 
sekali tidak diperkenankan, telah 
menimbulkan kedongkolan dan 
keketjewaan dalam Kongres Ame 
'rika Serikat. Beberapa kalangan 
Kongres tsb. meramalkan bahwa 
pernjataan Neha tsb. dapat 
menghilangkan program bantuan 
A.S. kepada India dalam lapangan 
ekonomi. Sebagaimana telah di 
ketahui pemerintah  Eisenhower 
telah minta 85.000.000 dollar un 

dia tsb. 

Pemimpin majority dalam Senat 
Amerika Serikat, Senator William 
Knowland, membandingkan pernja- 
taan Nehru itu sebagai dengan te- 
tangga jg menolak para penembak 
melepaskan tembakapy melewati ke- 
bunnja guna mematikan se-ekor bi- 
natang. Senator Siyles Bridges (Rc- 

publik) dari New .Hampshire, kzpa- 
la dari bagian perbendaharaan, me- 
ngatakan bahwa dia sendiri tertje- 
ngang, merasa terhina dan ketjewa 
oleh pernjataan itu. Adalah hampir 
tidak dapat dipertjaja, kata selan- 
'djutnja Bridges, bahwa Nehru me- 
nolak pesawat? udara terbang Gi- 
atas India jg memua, pasukan2 
na menangkis perluasan komunis- 
me. 

Senator. .Homer . Ferguson dari 
Michigan (Republik) mengatakan 
bahwa India jg tidak mendjadi ang 
gauta blok komunis karena tinda- 

on 
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Bantulah . 

DOMPET MERAPI 

  

   SI POS. 

  

Kuman? Djahat J ang 
Merusak Pengertian 

Bekerdja 24 Djam 
Pikiran Manusia — 

Tiap Harinja Dalam 
Seruan Eisenhower: 

Berdjoanglah Utk Memperoleh Penger- 
tian Dan Kerdjasama' Internasional Jg 

Lebih Besar. 
PRESIDEN KISENHOWER dari Amerika hari Djum'at ke 

maren menerangkan bahwa kuman2 djahat jg merusak pengertian 
kini bekerdia dalam pikiran manusia 24 djam setiap harinja dan 
menjerukan para penerbit Ameri ka supaja berdjoang untuk mem 
peroleh pengertian dan kerdja-sama internasional jg lebih besar. 
Dalam pidato jang dipersiapkan untuk Perhimpunan para Pener- 
bit harian Amerika, Eisenhower mengatakan bahwa dalam soal2 
internasional tidak adanja pengertian dapat menghantjurkan kerdja « 
sama dan menimbulkan peperangan. 

Tidak satu tempat dibumi ini se 
karang terdapat benteng jg tak da 

pat ditembus. Benua atau kepulan- 
an tidak bisa tidak menghiraukan 

bagian dunia lainnja. Supaja zaman 
ini tidak merupakan zaman ketaku- 
tan terhadap antjaman bom atom 
demikian Eisenhower, maka kita ha 
rus membuatnja mendjadi suatu za- 

man pengertian dan kerdjasama in. 
ternasional dalam perdamaian, Da- 
lam sa'at2 jg sadar, hal ini tentulah 
akan diakui djuga oleh mereka jg 
memudja politik kekerasan. Tetapi 
pengertian. internasional untuk seba 

gian besar tergantung kepada infor- 
masi jg dapat diperoleh setjara be- 

bas, demikian Eisenhower jg berke 
naan dengan ipi menjebut2 tentang 
adanja vacuum jg disebabkan oleh 
sensor dan buta-huruf. Menuru! Ei- 
senhower, kedalam vacuum ini me- 
ngalir ,,propaganda Sovjet jg vera- 
tjun” setiap hari. 

Harian2 Amerika hanja 
muat 4 kolom berita 
luar negeri. 

Selandjutnja Eisenhower me 
ngutip laporan jang baru2 ini di 
umumkan, dalam mana dikatakan 
bahwa 754 penduduk dunia ber 
ada dibawah sensor dan bahwa 
buta-huruf terdapat dibanjak dae 
rah jang luas dari dunia. 

Mengenai sikap pers Amerika, 
dikatakannja bahwa menurut pe 
meriksaan jang diadakan baru2 
ini, harian2 Amerika hanja rata? 
memuat 4 kolom berita2 luar ne 
geri setiap harinja dan berita2 ini 
umumnja tidak mengenai penghi 
dupan rakjat biasa. 

Setelah mengatakan bahwa banjak 
bangsa di luar negeri - mempunjai 
anggapan jo keliru terhadap bangsa 

Amerika, Eisenhower menegaskan 
bahwa bangsa Amerika djuga bers: 
lah dalam “hal ita. 

Menurut Eisenhower, banjak 
orang Amerika dengan keliru ber- 
pendapat bahwa negeri2  lainnja 
menghendaki berhidup dibawah sis- 
tim jg sama dengan mereka. Se- 
djumlah orang Amerika  lainnja 
mempunjai anggapan bahwa semua 
orang asing adalah malas dan iri 
hati karena bangsa Amerika hidup 
makmur. 

Achirnja dikatakan oleh Eisenho- 
wer, bahwa dunia sekarang telah 

mendjadi ketjil dan perlu sekali di   
kan Nehru itu akan mendjadi sate- 
liy komunis. (Antara). 

usahakan pengertian dan kerdja sa- 
ma internasional. 

  

an setjara demikian sangat diingi n 

Kedatangan utusan tsb. adalah 
berhubungan dengan usaha2 de- 
legasi perdagangan Rep. Demo- 
krasi Djerman jang kini sudah 
berada di Djakarta untuk menga 
dakan perundingan mengenai pe 
njelenggaraan hubungan perdaga 
ngan langsung dng. Indonesia. 

Ketudju mereka itu adalah S. 
Schild direktur perdagangan Rep. 
Demokrasi Djerman, Wehle kepa 
la bagian Trading Coy untuk ba 
rang2 kimia, Puschel kepala ba 
gian pembelian barang2 makanan, 
Z£wiebler kepala. bagian perleng- 
kapan (alat2) kimia, Kruger ke 
pola pendjualan mesin pengang- 
utan, Eldner kepala bagian pen 

'djualan mesin2 listrik, Drescher j 
kepala pendjualan barang2 textiel. 

Sudah lebih dulu berada di Dja- 
karta Muchler direktur perdagangan 
perlengkapan2 mesin dari Departe 
men Perdagangan luar-negeri Djer- 
man Timur. Dengan demikian dele- 

|gasi perdagangan Djerman Timur 
1g berada di Djakarta ada 11 orang. 

Atas  pertanjaan, ketua delegasi 
tsb menerangkan untuk menjeleng- 

garakan perhubungan ' perdagangan     fi permintaan bantuan ig diadju 
kannja baru2 ini. (Antara) 

Dibeli Dgn Harga Rp. 1250 
Djakarta. Penjelidikan tentang per 
istiwa ini sampai sekarang masih bc 

lum selesai dan terus dilakukan de- 
ngan giat. 

Lebih djauh dalam hubungay, ini 
diperoleh kabar, bahwa pemalsuan 
diploma SMA Negeri itu dilakukan 
dengan. djalan mentjetaknja jg pcr- 
tama2 ditiru dari diploma-asli. Di 
mana diploma2 palsu itu ditjetak 
sampai sekarang belum dapa, di 
umumkan karena belum selesainja 
pengusutan. 

Peristiwa pemalsuan diploma se- 
matjam ini, menurut keterangan, 
adalah hampir sama dengan peristi 
wa jg terdjadi tahun jg lalu dan dju 
ga bersumber di Djakarta, Oleh Ko   

langsung antara Djerman Timur dan 
Indonesia sebenarnja tidak ada se- 
suatu hal jg sulit. 

kan, bahwa diploma2 palsu ini te- 
lah diperdagangkan dengan harga 
satunja lebih kurang Rp 1.250,—. 
Sudah berapa  banjaknja diploma2 
palsu itu jg sampai sekarang sudah, 
diperdagangkan, pihak polisi belum 
dapat menerangkan, tetapi sementa- 

ra itu menegaskan, bahwa oleh po- 
lisi telah dilakukan  pembeslahan2 
terhadap diploma2 palsu tsb. 

Kabar selandjutnja menjatakan, 
bahwa sudah ada orang (2) jg mem 
pergunakan diploma2 palsu SMA 
ini untuk melandjutkan  peladjaran 
kesekolah tinggi, antaranja kesalah 
satu Universitet di Djakarta, Orang 

(2) itu, menurut keterangan, kini se     misaris Sa'ud lebih djauh diterang- 
dang berada dalam urusan dengan | 

polisi, (Antara), 

  

Tan 

Djerman Timur Tjari Pa- 
saran Baru Di Indonesia 
Delegasi Perdagangannja Makin Tambah 

7 ORANG PERUTUSAN dagang luar negeri Republik De 
mokrasi (Djerman Timur) telah tiba di Djakarta. 
tersebut mewakili pelbagai lapangan produksi dan bermaksud hen 
dak mengadakan transaksi dengan importir2, 
Waktu berada di Roma utusan tersebut disambut dutabesar Indo 
nesia di Roma jang menjatakan penjelenggaraan 1 » 
gang langsung antara Indonesia dan Republik Demokrasi Dierman 
akan membuka kemungkinan2 bagi kemadjuan perekonomian ke 
dua negeri tersebut dan oleh karena itu perhubungan perdagang 

Utusan2 ahli 

exportir2 Indonesia. 

hubungan da 

kan. 

Masalah pembajatan,  pengangku- 
tan dan harga berdasarkan saling 
menguntungkan, mudah untuk men- 

dapatkan pemetjahan, mengingat ta- 
waran2 dari pihak Rep. Djerman Ti 
mur. tidak akan memberatkan djika 

dibandingkan dengan lain2nja. Atas 
pertanjaan, apakah benar  Djerman 
Timur memberikan barang2 modal 
kepada Indonesia, didjawabnja apa 
ig telah diterangkan kepada pers 
waktu baru2 datang di. Djakarta itu 
adalah jg sebenarnja. (Antara). 

Kambodja Su- 
dah Teriak 
Minta Bantuan Uang 

na Dari 
merika 

  

PERDANA menteri Cambo- 
dja, Penn Nouth, pada hari Ke- 
mis mendesak supaja Amerika 
Serikat memberikan bantuan lang 
sung kepada Cambodja, terlepas 
dari bantuan militer Amerika 
Serikat kepada Perantjis, guna 
menghadapi serbuan2  pasukan2 
Ho Chi Minh. Dikatakan, bahwa 
bantuan Amerika setjara langsung 
itu sangat: diperlukan mengingat 
keadaan jang kian hari mendjadi 
kian buruk itu, 

Dalam interview dengan AFP, 
Penn Nouth selandjutnja mendjelas- 
kan, bahwa negerinja terutama me- 

merlukan bantuan uang untuk ke 
perluan mengerahkan tenaga di da- 

lam angkatan perang. Diterangkan- 
nja, bahwa menurut  rentjana ia 
akan memobilisasikan kira2 12.000 
orang dan untuk itu dalam tingkat 
pertama diperlukan. biaja sebesar 
10.000.000 piaster. Menurut United 
Press, Penn Nouth pada hari Kemis 

telah mengumumkan, bahwa peme 
rintahnja mungkin akan mengadju: 
kan protes kepada Dewan Keama: 
nan PBB mengenai penjerbuan pasu 
kan2 Ho Chi Minh ke Cambodia. 

(Antara), 
8 

  

Schisto 

Somiasis 
Penjakit Baru Di In- 
donesia: Di Eropa Uan 
Amerika Tidak Ada: 
Obatnja Sampai Seka- 
rang Belum Diketahui 
DIDESA Telaga Lindu, Ik. 85 

km dari Palu, Sulawesi Tengah, 
terdapat suatu matjam  penjakit 
jang diseluruh Indonesia hanja 
terdapat didesa ini, jaitu penjakit 
jang dinamakan ,,schisto somia- 
sis”, demikian diterangkan oleh 
dokter Otto Bilger di Palu. 

Penjakit "ini terdapat diperut, di 
sebabkan oleh sebangsa binatang ke 
tjil2. Orang jg berpenjakit ini, pe 
rutnja mendjadi besar, seperti pc- 
rempuan bunting, tetapi kaki dan 
badannja mendjadi ketjily  mukanja 
putjat dan tenaganja hilang, sehung- 
ga tidak berdaja lagi. 

Penjakit ini tidak terdapat di Ero 

pa dan Amerika. Di Asia terdapat 
didaratan Tiongkok dan sedikit di 
Afrika Selatan dan Djepang. Di, In- 
donesia hanja terdapar didesa dekat 
Palu itu. Obat  penjembuhnja be- 
lum diketahui dalam ilmu ' obat2an 
didunia. (P.R-— Antara). 

.. 3 . 

Resolusi Konp. 
. . 8. 

Anti Imperialis 
"Pakt A. S. — Pakistan 
sbagaian Dari Usaha? 

Perang Amerika 
PARA delegasi dari negara2 

Commonwealth Inggris ig meng- 
hadiiri suatu konperensi anti-im- 
perialis di London pada hari Ke 
mis, pada umumnja menganggap 
persekutuan Amerika Serikat-Pa- 
kistan sebagai suatu bahaja jang 
mengantjam rakiat Pakistan dar 
perdamaian dunia, $ 
Dalam hubungan ini konperensi 

mengambil suatu resolusi jg mem- 
protes persekutuan itu dap. menjata 
kan, bahwa pakt itu adalah suatu 
bagian jg tidak dapat dipisah-pisah- 
kan dari usaha2 perang Amerika 
Serikat dan ditanda-tangani semata- 
mata untuk mendjadikan Pakistan 
sebuah pangkalan militer Amerika 
jg ditudjukan terhadap Sovjet Uni 
dan Republik Rakjat Tiongkok. Pun 
resolusi itu menganggap persekytu- 
an  Amerika/Pakistan itu sebagai 
antjaman terhadap India dan semua 
rakjat di Timur Tengah chususnja 
dan Asia umumnja, 

Konperensi ini dibuka oleh kets 
Partai Komunis Inggris, Harry Pc- 
litt. (Antara). : 

Penderita? TB 
Di Russia 

Bersurang Dengan Se- 
p ronja Sedjak 1948 
MENTERI Kesehatan Soviet: 

Uni, Maria Kovrigina, pada har: 
Kemis menerangkan kepada Dc 
wan Golongan Bangsa2 dari Sov 
jet Tertinggi, bahwa sedjak tahun 
1948 djumlah penderita penjakit 
TBC di Soviet Uni telah berku 
rang dengan separonja. Dalam 
hubungan ini ia mendesak, sup: 
ja produksi Penicillin dan Strep- 
PAN diperbesar dan diperlar 
jar, 
Kovrigina selandjutnja  mengritik 

organisasi2, jg dianggap masih menc 
hambat perkembangan system peng- 
obatan Sovjet. Dikatakannja, bhw: 
dalam tahun 1953 hanja 974» dari 
djumlah budget kesehatan “ig dapa: 
dipergunakan. Hal ini menurut Ko- 
vrigina disebabkan oleh hambatan? 
tadi. Pun ia mengritik pula tjara be 
kerdja kementerian keuangan. 

Sidang ini antara lain dihadlisi 
oleh menteri pertahanan N. Bulga- 
nin, menteri perdagangan dalam-ne- 

geri A. Mikoyan dan ketua dewan 
serikat2 buruh N. Shvernik. 

(Antara). 

@ 2.0. Djandji Nepal 
Kalau Diterima Djadi 
Anggota PBB Akan - 
Bantu Masuknja RRT 

2.Di PBB hjaga 
PERDANA MENTERI Nepal, 

M.P, Koirala, menjatakan pada 
hari Kemis, bahwa Nepal masih 
terus berusaha untuk mendjadi 
anggota PBB. Dalam hubungan 
ini dikatakannja, bahwa bila Ne- 
pa diterima. mendjadi anggota 
BB, maka pemerintahnja sudah 

barang tentu akan ' meniokong 
usul ga Republik Rakiat 
Tiongkok diterima mendjadi ang 
gota PBB, Selandjutnja Koirala 
mendesak segera « dihentikannja 
pertjobaan2 bom zat-air dan bom 
atom dan mengatakan, bahwa 
pertjobaan2 sematjam itu sangat   merugikan ummat manusia, 

(Antara) 
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engan Segera 

SIONAL DI SEMARANG 
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Diseluruh dunia lebih 
banjak orang berkeuda- 
rasu memakai ban 

   
Goodyear dari pada lain 

Sekarang tidaklah 
masuk diakal Tuan 
bahwa ban jang sangat 

memberikan kepuasan 

kepada kebanjakan 

sxeap adalah ban jang 

Tuan harus beli? 

  

   

  

       

    
       

    

  
tinggi ditengah2 mereka dan ikut rggin. melawan Kes. Komb. Smg/Joga. 

  

Mendapat” Kerunia Tuhan Jang | mom 
Maha asi telah ap Ba ude- kt ai 
ngan selamat di rumah pada tang- j"FY @ 
gal 13/14 April 1954 djam 19.30 I ri 
putera kami jang ke dua : MK 

. BAMBANG SOETIKNO PR At ba 
Aas: 0 Ujamiat (TEGOEH) : Ana 3 

Demikian atas perawatannja, Bi- 
dan Nj. Rukajah tempat tinggal 
Djl. Kebondalam Purwodadi, ti- 
dak lupa kami mengutjapkan ba- 

Injak2 terima kasih. ro 
| Keluarga : LA 

SOEGITO  DANOESEWOJO 
Dj. Lusi Kp. Purwodadi Gg. I 

& 2-6re 409 

- 5 $ 

Bud:ono, Sri Sultan dan Paku Ala 

NI Kesimpulan dalam melihat pertan 
dingan2 tadi, jalah pertama-tama 

». Itentang ketjepatan jang sudah dimi- 
3 liki oleh Kes. Nasional kita jang | 

5 (Imerupakan suatu kemadjuan “dan 
3 ' teknik tjara2nja mengambil tempat 

serta balcontrole. Switchen jang me- 
Irupakan suatu taktik pula untuk 

5 mentjari tempat dan mengatjaukan 

kalangan lawannja pun sudah dimi- 

Tiki oleh pemain2 nasional kita, di- 
mana ketjepatan jang tergantung 

dari pada napas pun tidak kalah pen 
Itingnja. Tjara2 memberhentikan  bo- 

la dengan gerak ridak berhenti dan 
bola terus digiring ke djurusan ga- 
wang musuh. Selain itu harus ditja: 
tat bahwa kes. Nasional tidak mem- 
berikan kans kepada Jawannja untuk 
bagikan bola. : 

Kalau kes. nasional menerima se- 
L#rangan2 dari lawan, jang paling me- 
#njolok mata adalah sisteem mundur 

sampai digaris terlarang dai kemu- 
dian -menggempur lawannja demikian 
rupa sehingga tidak dapat membagi- 

3 kan bola setjara teratur pada ka- 
wannja atau kemudian bahaja: dapat 

| disingkirkan. 

Lt 

: diatas Kes. Nasional dengan pelatihnja, Pogacnik 

: Taktik ini pernah didjalankan ole 
Kes. Jugos'avia waktu berkundjua 
di Indonesia. Mengenai tembakan 
kegawang, inipun madju pula. De- PE ngan bekerdja sama2, maka bola 

Untuk Semarang: Pena dapat dibagikan demikian rupa, 
TOKO EXCELSIOR, TOKO AMERICAN, «hingga bagi kawannja jang  b 
TOKO SELECTA, — TOKO KAUW, bebas dapat kesempatan uatuk 
TOKO SANGKURIANG, dan semua IMPORTIR? ngirim peluru . kegawang “musukt AUTOMOBIEL. SEN £ Mengenai pemain “bagian penjeran EN Din ia as, 5 Sapa jang paling baik adalah trio Selandjutnja Agen diseluruh In donesia.. Liong Ramang Disiniat denvar" 

ani an 
  

  

  

  

    

  

Jua wings Witarsa dan Sugiono atay: 
Siregar. Bagian tengah Sian Liong | 

Sidi, Liong Houw, sedang backstak 

  

  

   

  

Juwelier HOK SING 

HEBAT - GEMPAR - LUAR BIASA N 

'ertandingan TINDJU Besar 
DALAM PASAR MALAM AMAL SEMARANG, 

Pada Tgl. 25 APRIL 1954, mulai djam 8 malam. 

Party Besar: 
Fighting Kwee 60 kg 

SURABAJA 
(pukulannja heibat dan 

mainnja agressief) 

II Soemarno. 63 kg 
(Bokser jg. kuat dari Surabaja) 

II Batling Kid 63 kg 
SURABAJA 

(Djago Djawa Timur) 

(IV A. Tjong 63 kg 
SURABAJA 

(Kampiun Indonesia th. 1953) 

Melawan 
10 Ronde 

Melawan 
10 Ronde 

Melawan 
10 Ronde 

Melawan 
10 Ronde 

J. Kretz 62 kg 
| MALANG 
(Murid dari Mejjer) 

Jimmy Tio 59 kg 
2. MALANG 

(Bokser jg. bertechniek dan 
baru sadja mendjatuhkan 

djago Singapore) : 

Killer Mc Coy 66 kg 
(Djago Malang) 

Jel Wel 74 ke 
(Kampiun Sulawesi) 

Party Ketjil: 
Fighting Dodo 52 kg 

(Kampiun vedergewicht) 
MALUKU Ha 

KARTIJIS mulai hari ini dapat dibeli pada : 
Bodjong 64 

Melawan 
6 Ronde Suat 51 ke 

(Djago vedergewicht 
dari Surabaja) 

Dibawah pimpinan Tuan H. G. Van der GOES ex. kampiun Indonesia dan ex. Boksers Iain-lainnja. 
& -. x 

Ba daa 1007, “0.1 Heibat 

  

    

Juwelier RATNA Bodjong 66 | an Ta : Ta MTA Ban on an” PANITYA 
Dan di LOKET Pasar Malam. . 

. 3 

    

Merupakan Penjerang Jg Terkuat Bagi 
Kes. Nasional—Komb. Semg / Jogja— 
Kalah 5—1, Persis Ditjukur 11 —0— 
Kes. Nasional Dapat Undangan Dari 

'Brasilia, Italia Dan Nederland. 
Tn (Oleh Wartawan Sendiri) "3 
DENGAN MENDAPAT perhatian sangat besar sekali, pada 

|. hari Kemis malam jl, dilapangan Sriwedar: Solo telah dizdakan trai- 
-ning oleh Kes. Nasional dibawah sinar listrik. Perhatian jang besar 
tadi menundjukkan suatu bukti, bagaimana rakjat inginsmelihat ke- 
sebelasan Nasionalaja masuk dalam gelanggang Asian Games di Ma- | 

| nila nanti untuk menghadapi Kes. Djepang dan Kes. India dalam 
- bibak pertama jang akan dimainkan pada malam hari djuga dan 
dimulai tgl. 1 Mei 1954. Diantara para penonton tampak Gubernur 

"terapi kemudian diganti. Pada umum 

| agan, hingga achirnja- menang 5—1. 

  

    

Dengan hati besar, masjarakat Indonesia menanti hasil2 jang. gemilang 
| dari Kes. Nasional kita jang akan bertempur di Asian Games dan be- 

4 rangket ke Manila pada rel. 25. April j.a.d. Tampak pada gambar: tsi:. 

     
     
   

     

    

    

   

    

   

  

   

   

"Untuk PESTA dan RAPAT, 
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Korketjes, Taartjes, Roti2 kering- 
jan d. menurut permintaan. 

Iron», WIWIT” 

terdiri atas pemain? jang 
karena 

tersedia 
semua seimbang tenaganja, 

sedangkan pendjaga gawang adalah 
Parengkoan, jang lebih safe. 

Demikian kesan2 jang didapat da- 
'ri pertandingan itu. Selandjutnja di- 
dapat kabar, bahwa kes. nasional 
mendapat undangan dari Italia, Bra 
zilia dan Neder.and. Negara2 tadi 
suka mendjadi tamu atau mendjadi 
tuan rumah. Terapi belum . didapat 
'kabar, bagaimana - nanti undangan 
tadi. 

Achirn/a dapat dikabarkan, bahwa 
dalam . menghadapi Komb.  Sema- 
rang/Jogja, djuru-pelatih  Pogacnik 
djuga ikut main sebagai centervoor, 

aja dalam menghadapi Kes.. Kom- 
binasi, “Kes. Nasional harus diakui 

memang kuat da'am segala “lapa- 

Tetapi “dalam menghadapi: PERSIS 
Solo, dimana trio San Liong, Ra- 
mang, Djamiat main adalah lebih 
2ffectief. Tiga pemain ini mendjadi 
tenaga kuat dari Kes: Nasional kita, 
'iImana jang mendjadi tukang tem- 
»aknja Ramang dan Diamiat. Per- 
andingan dimenangkan dengan ang- 
ca menjolok mata 11—0. PERSIS 
'ebaliknja menundjukkan permainan 
seperti .biasanja. — Kalau  diluaran 

  
Aga: 

jang berdiri paling 

#0 (Gambar ..,Suara. Merdeka”). 

tersohor tentang trio Darmadi, Kok 

Bie, Sumedi, ternjata. dalam. meng- 
i.garis be'akang nasional itu, 

di -matjet, berkat gempuran? 
iberikan oleh garis belakang 

Nasional, dengan Sidi' jang 

BER Pe eaatan 
o San Livng, Ramang| 

  

Sweepstak e 

Tgl. 22 April malam bertempat di 
|hotel du Pavillon Smg. telah di'aksi- 
kan undian Sweepstake dari mabil- 
prestasi-rit Jajasan Sanatortum Ke- 

polisian Djawa. Tengah, didepan No 
taris R.M. Suprapto dan disaksikan 
oleh umum. Adapun hasii2nja sbb.: 

“ Hadiah kelas I atas start no. 81: 
hadiah mobil Ford Zephyr. . ditarik 
oleh no. 211677: Hadiah . kedua: 

| 070252, hadiah ketiga 142600: No- 
mer2 selandjutnja 187615, 151198, 
245616, 042150, 029163, 138034, 
079015, dan masih 15 nomor iagi. 

Hadiah kelas H atas start no. 40: 
wagon Fiat ditarik 

kedua: 

      

mer2 selandjutnja 223990, 081975, 
161538, 147048, 083709, 193945, 
031432, dan masih 15 nomor lagi. 

Hadiah kelas III atas start no. 123: 
hadiah sepeda motor Hoffmann dita- 
rik oleh no. 010480. Hadiah kedua: 
1098313, hadiah ketiga: 088870. No- 
mer2 selandjutnja: 090123, 166481, 
006469, 176059, 164982, 067851, 
055838, 213688, dan masih 15 no- 
'mor lagi. Hadiah2 dapat diambil pa- 
ling lambat 2 bulan sesudah penari- 
kan itu di Kantor Polisi Prop. Dja- 
|wa Tengah, Karangtempel Sema- 
rang. 

PERTANDINGAN TINDJU 
BESAR. 

  

Pada tgl... 25 April 1954, - djam 
20.00 bertempat dihalaman Pasar 
'Malam Semarang akan diadakan 

| pertandingan tindju besar dan di- 
sadjikan 4 party besar dan 1 party 
ketjil. Antaranja ialah party A Tong 
lawan Jel Wel (Sulawesi). A Tjong 

jang mendjadi djuara Indonesia per- 
nah mendjatuhkan Rec  Pardanel 
(djuara Manila 1953) dengan angka, 
Esterhuizen dengan k.o. dan tjalon 
djuara Bandung Suharto. ' Dengan 

| hasil2 tsb., maka pertandingan auta- 
ra A Tjong dan Jel Wel dapat di- 
bajangkan akan berlangsung seru. 
Lebih djauh periksalah iklan jang di 
muat hari ini. 

DUTA BESAR MESIR BERZIA 
RAH DIMASDJID DEMAK, 
MAKAM SUNAN KALI- 
DJAGA DAN PESARE- 
AN DI KOTAGEDE, 

1g. 20/4 tiba di Semarang da- 
ri Djakarta Duta Besar Mesir un 
tuk Indonesia Ali Fachmial de- 
ngan njonja jang disertai nj. Mr. | 
Subardjo. Kedatangannja di Se- | 
marang setjara tidak resmi, dan 
jang mendjadi perhatiannja untuk 
berziarah pada makam2 berkera- 
mat. 

Tg. 21/4 setelah menindiau Se 
kolah Pelajaran Semarang rombo 
ngan tsb. menudju Demak untuk 
berziarah dimasdjid Demak: dan 
makam Sunan Kalidjaga di Kadi- 
langu. Seperti diketahui, masdjid 
Demak adalah terhitung satu?2nja 
masdjid jang dianggap berkera- 
mat dan merupakan sedjarah ma- 
suknja agama Islam di Indonesia. 
Dan Sunan Kalidjaga adalah sa- 
lah satu dari ,,Wali 9” jang men- 
tjiptakan- dan membangun mas- 
djtd Demak, dan menurut sedja- 
rah'” Suman: Kalidjaga “berhasil 
mentjiptakan sebuah tiangnja di- 
bikin dari ,,tata?”. 

Siangnja rombongan Duta tsb. 
menudju Jogja untuk berziarah 
dimakam Kotagede. Tg. 22/4 me 
landjutkan perdjalanannja ke So 
lo: Ada dikanding niatan, bahwa 
di Jogja dan Solo akan mendjum- 
pai Sultan Hamangku Buwono 

  
  jadi “tulang punggungn,a. Dar- 

tidak dapat - berkutik suatu 
erhadap Sidi cs. Arhirnja dapat 

kan. setelah me ihat “pertan- 
2: tadi, maka masjarakat Dia- 
ngah umumnja 'dan 

  

     

dapat dipesan Lumpia, Resolles, 
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dan Mangkunegoro. 

MARGANING KAMULJAN 
Bertalian dengan perajaan Paskah, 

besok tgl. 25 April dimulai djam 
19.00 oleh Lembaga Katolik Semg. 
akan diselenggarakan  pertundjukan 
sandiwara dengan tjeritera ,,Marga- 

ning Kamuljan”. Sandiwara dilaku- 
kan dalam bahasa Djawa, dan ber- 
tempat digedung Sukosari, Randusa 
ri Semarang. 

RALAT. 
Mengenai berita tentang pemenang 

wanita dalam perlombaan mobil 

prestasi rit Djawa Tengah jang di- 
muat diharian ,ini hari Kemis j.L., 
terdapat kekeliruan dari fihak Pa- 
nitya. Sebenarnja adalah sbb.: Pe- 
menang Wanita: 1. Nj. Scheepma- 

ker, Djakarta. 2. Nj. Oei Teng Tjoe,   (Djl.. Demak) SEMARANG 

  

Smg. 3. Nj. O.M. Andu, Smg. dan 
seterusnja. 

  

| PendjahatUlungDihadjar 
'(Bisau Belati Bekerdja—Seorang Bakul 

po... Mendjadi Korban 
5 er Anna “(oleh Wartawan Sendiri). 

    

       

  

    
   

  

ra jang besar. Maka 
setiap kedjadian perlu 

  

   
   

Bagaimana kedjamnja seorang 
pendjahat dapat dituturkan dgn 
adanja peristiwa jang terdjadi 
pada hari Kemis pagi jl. di Kali 

F3 gawe-Timur, dimana seorang ba- 
'|kul ikan jang membawa ahaknja 
-mendjadi korban perampasan.   Pagi hari itu ketika Sang Bato 

ro Surja menduduki tempat dise 
'belah Timur, 'mbok S. dengan 
menggandeng anaknja dan mem 
bawa dagangan ikan dari djuru 
san Kaligawe Timur menudju ke 
Barat. 

Sebelum sampai didjembatan Ka- 
ligawe, disebuah tanggul, ia di tje- 
gat oleh seorang 

nal dan mentjoba merampas gelang 
mas. Sekalipun dilawan," tetapi ge- 
lang tadi achirnja terlepas dari ta- 
ngannja dan kemudian pendjahat ta 
di jg belum puas dengan  hasilnja, 
lalu memegang telinganja S. untuk 
merampas giwang jg dipakai. Pere: 
butan berlangsung ' demikian rupu, 
hingga telinga S. tadi robek dan 
mengeluarkan banjak darah, Meli- 
hat kedjadian jg dialami oleh ibu- 
nja, maka anaknja dengan sekuat 
tenaga lalu? berteriak-teriak. — Teria- 

RUPA-RUPANJA 'pada waktu belakangan ini banjak nendja 
bat-membawa pisau belati untuk mentjari korbannja dengan djalan 

& hmerampas/mengantjam, minta uang, menghentikan penumpang be 
tjak dis. kepada.orang2 jang di-intjarnja. Kalau keinginannja ter 

'diberi uang, maka kedjadian tadi oleh fihak jang 
,kimengalami tidak disampaikan kepada fihak Kepolisian, sehingga 

bagi fihak ini sukar untuk dapat mengetahui keadaan keamanan 
di Semarang. Sesuatu perkara ig ketjil sekalipun pada sesuatu tem 
po dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membongkar perka 

dalam hubungan ini perlu disarankan, supaja 
dilaporkan kepada fihak Kepolisian, kalau 

masjarakat mengingini djaminan keamanan penuh. 

Pachirnja terdjadi 

laki2 jg tak dike-|9 

telah ditjekek lehernja oleh pendja- 
hat. Teriakan dari anak tadi me- 
njebabkan 2 orang laki2 jg berada 
tidak djauh dari tempat  kedjadian 
mengetahui dan buru2 memberi per 

tolongan. Mengetahui 2 orang itu, 
| maka pendjahat segera  mengeluar- 
kan pisau belati untuk mengadakan 
perlawanan, tetapi rupa2nja tidak 

berhatsil. Kemudian  pendjahat tsb 
|lalu .melemparkan pisau tadi dan 
mentjoba melarikan diri, tetapi te- 

rus dikedjar oleh 2 orang tsb jg 
perguletan jg me- 

njebabkan pula pendjahat tsb dupat 
dibekuk. batang 'lehernja dengan men 
dapa, luka2 dari pukulan hebat dari 

orang tsb. Dalam keadaan bertu- 
muran darah, maka S. dap pendja- 
hat tadi lalu diserahkan kepada po- 
lisi. Dengan segera 2 orang korban 
tadi dikirim ke RSUP untuk di ra- 
wat lebih djauh. 

Keterangan selandjutnja jg di 
dapat dari fihak Polisi mengata 
kan, bahwa pendjahat itu berna 
ma Sukasno jang sudah terkenal 
dan belum lama berselang men 
djalani hukuman pendjara 4 ta 
hun lamanja. Barang2 jang diram 
pas dan bukti pisau belati dapat   kan ini makin keras, ketika anak ta   di mengetahui pula, bahwa  ibunia 
diketemukan untuk  didjadikan   bahan pengusutan selandjutnja. 
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1 »Pertjas 
12 Orang Masuk Finale — Sajang, 

) Cholis Kesandung 

— DILUAR DUGAAN, Cholis dari Semarang jang sudah dapat 
mendjatuhkan B. Arovah (djuara lama) dalam pertandingan besar 
baru2 ini di Tegal, tidak dapat masuk dalam finale, Pertama ka- 
rena kalah dari Baris Hutagalung (Djakarta) dan kedua sebab ia 
bermain remise dengan A.H. Hutagaol (Djakarta). Ini tidak tiukup 
baginja untuk masuk ke finale, 
Pertandingan finale kemungkinan 

karena ia djatuh no. 3. Sajang! 
dimainkan dalam bulan Djuni 

'54 (Pinksteren) dan jang masuk dalam finale ini semua 12 orang, 
jalah: L. Hariandja (Semarang), E.D. de Waal (Djakarta), Hadji 
Rachmat (Solo), M.A. Wotulo (Djakarta), B. Arovah (Bandjarma- 
sin), A.S. Tampubolon, E.P. Tampubolon, Tjio Tjoan Bing, B. Hu 
tagalung (Djakarta), Hoo Bian 
(Bandjarmasin) atau Ang Tjien 
bagaimana tertjantum dibawah. 

Kasih jang dinantikan oleh ra 
dja hitam tak djuga datang. Dan 
ini merupakan pukulan hebat 
baginja, suatu perdjoangan berat 
untuk melepaskan diri dari deri- 
ta. Memang, kasih, senjum, ka- 
dang2 merupakan kekuatan jang 
besar artinja..Dan ini tidak ada 

  

A1: 
1. Darmadi (Semarang) 3: 2. M. Sa 
lehtajib. (B'sin) 215, 3. Ang Tjien 
Sing (Pekl) 252: 4. Hoo Bian Kiat 
(Tegal) 252: 5. L.J. Sormin (Djakar 
ta) 215, 6. Thung Hung Hoey (Djki) 
9 a 

ALT Haa 
1. L. Hariandja (Semarang) 5: 2. A. 
S. Tampubolon (Djakarata) 3: 3. Soe 
tijoso (Djakarta) 2145 4. Hadji Musta 
fa (Bandjarmasin) 2: 5. Tan Ek 1jioc 
(Tegal) 2: 6. “Gan Dwan Poen (Pe 
kalongan) 1. 
A Tik 
1. E/D- de Waal (Djakarta)4: 2. E. 
P. Tampubolon (Djkt) 312: 3. Wide 
do (Djekja) 3: 4. Kho Boen Wan (Te 
gal) 27&5 5. M.S. Hutagalung (B'sin) 
2: 6. Ong Khwat Siang (Semg) 0: 
A IV. 
1. Hadji Rachmat (Solo) 4: Tjio Tjc 
an Bing (Djakarta) 352: 3. Aodoelk: 

dir (Semarang) 3: 4. A. Bussaeri (Mz 
gelang) 245: S: Hoo Bian Ing (fe- 
gal) 2: 6. Parsono (Djakarta) 0. 
AV: : 
1. MAA: Wotulo (Djakarta) 414: » 

Hoo Bian Tik (Pekl.) 4, 3. Lie Tjien 
Soen (Solo) 255: 4. Mudigdo (Djaka 

ta)-112: 5. Soeparno (Tegal) 114: 6 
Moh. Saleh (Magelang) 1: 
AVI. : 

IsB: Afovah (Baridjarmasin) 4: 2. B 
Hutagalung (Djakarta) 4:-3. Cholis 

(Semarang) 312: 4. Azis (Djokja) 2 
5. A: H. Hutagaol (Djkt) 1: 6: Oey 
Lim Eng Siang (Djkt) 14. 

B.I: : 
I..K:R:T. Wiraningrat (Djokja) 315 

2. Parigatijo (Semarang) 212: 3. Sae 
silo (Tjirebon) 216, 4. Aziz (Tjire 
bon) 152: 5, Pringgosoedirdjo (Dja- 
karta) 0. 
BI. 
1. Dr, Soewito (Djokja) 5: 2. Arifir 

Tjirebon) 4: 3. Liem Thiam Hok (& 
marang)-3: 4. Soemarta (Tjirebon? 
2: 5- Dr. H. Reiting (Tegal) 0: 6. R 
Soepaat (Djakarta) 0. 

B Iii. 
1. M: Pakpahan (Djakarta) 5: 2 
Tjeng Kian Kie (Semarang) 32: 3 
Suwanda (Tjirebon) 2/45: 4. B. Pra- 
boe (Djokja) 2: 5. Sidik (Tjirebon) 2 
6. Hasan Djaelanie (Pekl.) 0. 
B IV: - 
1. Liem Hong Gie (Djakarta) 3: 2 
Kouw Siem San (Djakarta) 214: 3. 
B. Suprastowo (Djokja) 2: 4. Auw 
Jang Tong Hwat (Semg) 2: 5. Abdu! 
lah Salim (Tjirebon) 112. 

    

SIARAN R.R.I. TRITUNGGAL 

Semarang, 25 April. 1954: 

Djam 07.15 Disco Varia: 08.16 
Peladjaran  Beksan: 09.00 Gemes 
Angkasa, 09.30. Suasana Cantine 
10.30 Lagu2 Tionghoa: 11.00) Seni 
Sunda: 11.30 Vocal dan Instrumen- 
talia, 12.15  Sandor Vidak piano: 

12.30 Pekan datang: 13.15 Buluh 
Perindu, 13.40 Tri Irama: 14.06 
Konseri populer: 17.05 Taman Ke- 
panduan: 17.45 Suara Djanad dan 
Nani, 18.00 Tjahaja Kemala: 18.15 
Orkes Vaughn Monroe, 18.39 Pela- 
djaran Njanji, 20.05 Podjok Studio: 
20.25 Symphony: 21.30 Dagelan Mz 
taram: 22.15 Dagelan Mataram (lan 
djutan), 23.00 “Tutup. , 

.Surakarta, 25 April 1954: 

| Diam 07.15 Imbauan pagi: 07.45 
Permainan orgel: 08.30 Taman In- 
dria, 09.15 Hiasan pagi: 10.00 Suara 
bersama: 10.15 .Lagu2 Indonesia: 
10.45 Irama Klasiks.11.00 Ketoprak: 
13.45 Dari dan untuk Wanita, 17.05 
Ruangan Pemuda Pemudi: 17,45 
Sendja mendatang: 18.15 Mimbar 
Kesehatan: 18.30 Njanjian Sutii: 
19.15 Panggung gembira: 
Panggung gembira (landjutan): 21.20 
Gema Malam: 22.15 Siteran leng- 
kap: 23.30 Tutup. 

Jogjakarta, 25 April 1954: 
Djam 07,15 Rajuah Tapiana Uli: 

07.45 Piano pagi: 08.15 Misa Sutji: 
09.15 Konsert Minggu pagi: 09,39 
Varia lagu2 Indonesia: 10.15 Wa- 
jang Orang, 13.10 Minggu gembira: 
13.40 Bunga Rampai, Orkes Studio: 
17.00 Taman Putera: , 17.30 Kron- 
tjong sore, 18.05 Meraju raju: 19.15 
Dengarlah Sam Saimun dan Ade: 
19.40 Mengenal seni suara Djawa: 
20.00 Mengenal seni suara Djawa 
(landjutan): 21,30 Sandiwara Radio: 
22.10 Kliningan Sunda: 2300 Ful 

, tup. 

20.05 | Se 

Tik (Pekalongan) dan Salehtajib 
Sing (Pekalongan). Hasil nilai se- 

padanja jang menjebabkan ia 
harus menjerah kalah dalam dua 
zet. 

Putih djalan dulu dan mat dua 
zet. Djawaban ditunggu selambat 
lambatnja tgl. 3 Mei '54 dengan 
diberi tanda ,,tjatur” pada sampul 
surat. 

No. 8 

» Rindu Kasih” 

(Mr. P. ten Cate) 

Putih: Ra3, Phs, Rf4, 

Bh2, Mg7, Mhl1, K438, 

Kd4, pion c2, e3, 6 

(G1 buah). 

Hitam: Rd3, . Be5, Bg2, 

Kf3, Kgl, pion ab, c5, 

c4, d6, f7, h3 (1 bu- 

ah). 

  

BULUTANGKIS. ! 
Pada tgl. 20-4-1954 telah 'berachir 

home-tournament Bulutangkis D.PI. 
A.D. Garnizoen Semarang untuk ta- 
hun 1954. Pemenang2 terdiri dari 

sdr2 Marjoso, Soenardi dan Hedio- 

no. Bagian apa tak disebut, 

1... 

Pada tgl. 17 April PB Setya Sau 
dara Semarang telah melawat ke Kla 
ten untuk mengadakan 2 pertanding 
an jang hasilnja sbb: PB Setya Sau 
dara — PB Melati 7 — 4 utk. Me- 
lati, Satu party double tak dimain- 

kan oleh Melati. Dalam menghadapi 
regu PB Gebang Anom, Setya Sau 
dara menang 9 — 0. Satu party dou 
ble tidak dapat dimainkan oleh Ge 
bang Anom. 

NENEK KL KK KE KEKE KENI 

HARGA MAS. 
Semarang: 23 April. 
24 karat: djual Rp. 39,25 

Beli en na 
22 karat: djual. ,, -36,— 

Bee an RU 
Djakarta, 22 Aprii '54: 

24 karat : djual ... Rp. 39,25 
22 karat : djual ... Rp. 38,75 

Surabaja, 22 April '54: 
24 karat: nom. ... Rp. 38,50 

Hongkong, 22 April '54: 
Lantakan tiap tael : 

HK $ 246.125 
London, 22 April '54: 

Harga emas internasional jang 
ditjatat di London hari ini dim 
hitungan dollar Amerika. 
Beirut, tiap ounce ...... 35.20 
Bangkok, tiap ounce ... 37.52 

KEKE K RRI KEKA KEK EEANKTN 

PENGIRIMAN KELUAR Su- 
RAT HUTANG OBLIGASI 

BIN 396. 
Menurut pengumuman LAA 

PLN kepada sedjumlah bank te 
lah diberi idjin umum untuk me- 
ngeluarkan langsung kenegeri 
Belanda surat2 hutang jang akan 
didapat dari pendaftaran pada 
Obligasi Pindjaman Bank Indus 
tri Negara. Idjin umum ini dibe 
rikan dengan ketentuan, bahwa 
pengeluaran (uitvoer) “itu harus 
berlangsung dalam waktu 60 ha 
ri sesudah surat2 hutang itu di 
keluarkan. : 

Akan Dibeli 
Dari Mana? 

Mesin2 Utk Paberik Gu- 
la Di Djokja 

MENGENAI rentjana pendi- 
rian paberik gula di Jogiakarta 
»Antara” mendapat keterangan, 

  

Ka 

| bahwa oleh pihak pemerintah pu- 
sat telah disarankan untuk tidak 
membeli mesin2 jang baru buat 
an jitu tetapi tjukup dibeli- 

In sadia dari“ paberik gula di 
Djombang jang masih dalam ke- 
adaan baik Saran tersebut dima- 
djukan atas pertimbangan peng- 
hematan modal, mengingat baii- 
wa pemerintah menghadapi kesu- 
litan2 dalam lapangan keuangan. 
Kabarnja Sultan Hamengku 

Buwono tidak dapat menjetudjui 
saran dari pihak pemerintah pu- 
Sat tersebut, dengan alasan bah- 
wa paberik gula di Djombang itu 
sudah tua dan akan memakan 
banjak ongkos dalam pemeliha- 
raannja. Dan untuk mendirikan 
sebuah paberik: gula setjara be- sar2an djanganlah hendaknja di- 
kerdjakan usaha? jang setengah2. 
Soal ini kini masih dalam pembi- 
tjaraan lebih landjut antara pi- 
hak Sultan Hamengku Buwono 
dengan pihak pemerintah pusat, 

perti pernah dikabarkan pihak pemerintah pusat telah menjetu- 
djui rentjana pendirian paberik 
gula tersebut jang akan mema- 
kan biaja Ik. Rp. 80.000.000,-. 

(Antara). 

. PENDJELASAN. 
Berita mengenai ,,Tragedie per- 

Lintaan ditepi bengawan Solo” jang 
dimuat pada tgl. ?1 April j.l. mem- 
perlukan sedikit pendjelasan. Dari 
kalangan jang mengetahui diberi 
pendjelasan, bahwa pemudi jang di- 
kabarkan itu adalah murid klas JII 
S.M.P. Manahan (partikelir) jang 
bertempat di S.M.P. I Negeri dan 
berdjalan diwaktu sore, Djadi bu- 
kannja murid S.M.P. II seperti jang   dikabarkan,   

Sa
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— Djaring Sisteem Spionase Russia Di et 
— Daerah Pacifik Dibeberkan Petrov Ke- . 

| pada Pemerintah Australia? — Akibat 
n Permintaan Asylum Petrov Je 

Menggemparkan 
Dituturkan Oleh: A. Sujudi 
  

DARI PENULIS : e 
Relaas daripada sevajudakga pembongkaran selubun t. ionag : 

| Sovjet Rusia di Australia, adalah sbb.: Tgl. 14 April Pabiretkrna 
berita di Canberra mendapat keterangan dari Kementerian L.N. 
Australia, bahwa Vladimir Petro v — sekretaris ke-III dari kedutaan 

Sovjer di Australia — telah minta perlindungan politik-kepada peme- 
rintah Australia. Selain 'itu, ia menjerahkan sedjumlah  dokumenasi 
mengenai 
daerah Pacijic. 

djaring2 dinas rahasia Sovjer di Australia chusus “untuk 

Kemudian pada hari 'itu djuga Perdana Menteri Australia meno- 
kok kawa, kepada semua harian2 di Australia jg minta agar djangan ' 
memuat gambar Petrov. 

Fada 1gl. 15 April malam 2 orang pegawai tinggi Inggris di Lon- 
don dari dinas contra-spionage ,,M.L.S.” diberitakan akan segera me- 
ninggalkan London menudju Australia untuk membantu 
disana guna menjelidiki peristiwa spionage. 

rekan2nja 

Hari itu djuga di Canberra diberitakan, bahwa pemeriksaan ter « 
hadap peristiwa spionage ini oleh pem. Australia akan dimulai pada 
awal bulan Djuni 1954, sesudah 
gris dan Am. Serikat. 

diadakan perundingan2 dengan Ing: 

Pada tgl. 20 April '54 dilapangan terbang Sydney njonjah Evo: 
kiya jaitu iste 
sertai oleh se 

  

i “Sahat bertolak dengan pesawat terbang B.O.A:C. di 
Iris ke-2 kedutaan Soviet di Australia bernama Kis- 

litsin dan 7 orang courier kedutaan Russia. Tetapi njonjah Petrov 
mengurungkan perdjalanannja ke Meskow itu sesudah pesawat "terbang 

nja tiba di Darwin. 
Begitulah relaasnja. Peristiwanja sangat menarik. Saja dalam 

tulisan berikut ini mentjoba memuvarkan kedjadian -ini setjara rang 
kain peristiwa dengan dasar berita2 ig disiarkan oleh kantor2- berita 
internasional dan radio Australia, 

SEOLAH-OLAH mata 
ku. Bagaikan membatja 

tebal jang mengkissahkan lakon 
peristiwa di Australia jang oleh 
mereka dikatakan sebagai mem- 

       
djadiannja pada pertengeha 
lan April 1954. Dika Amerika 
Serikat merentjanakan pertaha- 
tag Kara diwaktu negara2 

sia sibi menjaga konperen si para PM, di Kolombo, berte 
patan djuga dengan kesibukan j 
da waktu konperensi “Djenewa 
hampir dimulai. Apakah soal ini 
merupakan ,,proloog” ja 

  

bagi perdamaian dunia jang 
andjur2-kan oleh tiap2 pemimpin 
pemerintahan didunia ini?  Dja- 
wabnja . belum bisa sekarang. 

buka, biasanja untuk mengupas | 
kulit hingga isinja masih memer 
lukan waktu lama. Pekerdiaan jg 

ndaki kesabaran dan ke- 
Pawan dan atjapkali djuga lain2 

terangan jang dapat memper- 
kuatnja diperoleh dengan setjara 

Pada terdjadinja peristiwa itu — 
jakni pada pertengahan April 1954 
— kedutaan besar Sovjey Rusia di 
Australia berada dibawah pimpinan 
Nikolai Generalov. Seperti 
Ditlikaja, sesuatu KANAN Theo " 
njai staf jg lengkap. Diantara staf- 
nja adalah Vladimir Pctrov 
jg mendjabat sekretaris ke-3 pado 
kedutaan tsb. Sedangkan sekretaris 
ke-2 bernama Kislitsin. 
...Vladimir Petrov salah seoranz jg 
memegang peran utama dalam per- 
istiwa ini. Dia tidak disebut2 berapa 
usianja. Hanja nama isterinja turut 
disebut2. Isterinja ' bernama Evo 
kiya. Diapun bekerdja pada kedu- 
taan Soviet di Augtralia. Jakni men 
djadi klerk bagaidh code. Kalau se- 

benarnja didalari am  djalannja peristi- 
wa ini jg merupakan peran utama 
adalah Petrov, hampir2 sadja peran 
utama itu berpindah ketangan ister. 
nja — Evokiya —. 

Dalam hubungan ini dapat di se- 
ai La Vladimir Petrov ado 

salah-seorang ig mendapa, peng 
angkatan dari baka Pass ga aigaa 
hasia Sovjer Lavrenti Beria dan dia 
sebenarnja termasuk salah seorang 
pembantu' kedutaan jg terkemuka, | 
karena mahir dalam bahasa Inggris. 

   
April 1954 telah menggemparka 
seluruh dunia. Memang suatu be 
rita jang sangat penting. - Kalau 
hanja beberapa: baris sudah dika 

. djustr      takan menggemparkan 
a berit 

    

akibat daripa 
an itulah jang biasanja akan me 
rupakan hiasan bagi surat2 kabar 
dan kemerduan suara para p 
njiar radio dei 
irama bahasanja mas 

   
      

   

        

   

   

   

  

   

   
   

   
   
       

   

nundjukkan sz 
ring spionnage 
sudah terbentang. 
Petrov lagi djika 

da pers menjatakan 
men dari Petrov 
kan laporan jang 
mengenai djarir 
sia di Pasii 
jang belum p 
lam sedjarah sp 

ngawatkan kepada 
kabar di Australia 
muay gambar Petr 
taan jg sudah dilind 
lia. Sedjak saat itu Petro 
atas permintaannja sendiri. Disembu 
njikan disuatu tempa, di Australia 
selatan. Permintaan agar gambarnja 
“tidak dimuat adalah untuk mendja- 
ga keselamatannja. ,,Bantulah kami 
dalam  menjelamatkan  djiwa sese- | 
orang”, demikian achir kalima, ka' 
wat Menzies kepada semua surat ka | 
bar di Australia. 4 5 

Semuanja ini berarti: Petrov hi 
lang, althans dari sudut kedutaar 
Sovjet. Petrov menghilang, djika di 
pandang dari segi dirinja. 

Ditjulik, kata fihak Soviet. 

    4 di Austra- 
'etrov  didjaga 

da aa 3 

14 | kedutaan Soviet 
kan'Kislitsin dan dua orang cou- 

te | kan lapangan , 
Toh Menzies mengambil keputu 

Ru. kiya Petrov tidak ingin 
Ike Moskow. Ia mengatakan dim. 

“Ilanggar. Dia berbitjara 

“ata 

    
— NLADIMIR PETROY — 

taan Sovjet di Australia menjata- 
kan bahwa Petrov ditjulik - oleh 
golongan reaksioner dengan ban- 
tuan pemerintah Australia. Njo- 
nja Evokiya Petrov betapapun be- 
sarnja hati dia tetap seorang iste- 
ri dari Petrov. Kalau segera tim- 
bul kesedihan dengan ..tiadanja 
sang suami, tidak usah kitg men- 
tjari2 alasan. untuk menjalahkan. 
Kepadanja diberitahukan, bahwa 
Petrov sudah. ...meninggal.. -dunia 
akibat daripada- pentjulikan itu: 
(Disaat itu tentu sadja belum ter- 
siar kabar bahwa Petrov menje- 
rahkan dokumen,” Red.). : 

Diambilnja suatu - keputusan. 
Njonja Evokiya Petrov - kembali 
ke Moskow. Segala persiapan 'di- 
atur. Pesawat terbang jang hen- 
dak dinaikipun sudah ditentukan. 
Jakni dengan B.O.A.C. berangkat 
dari Sydney pada 
April 1954. 

tanggal 20 

Rupanja kehendak njonjah Pe- 
trov kembali ke Moskow itu tidak 
bisa dirahasiakan. Ternjata ang- 
gauta parlemen federal Australia 
W. C. Wentworth (Liberaal) 
memadjukan permintaan kepada 
P. M. Robert Menzies agar pesa- 
wat terbang 1 jang mengkut njo 
njah Petrov ditahan di Darwin 
(pesawat itu berangkat darr Svd- 
ney). 

' : Tolong saja! 
Pesawat Constellation B.O.A.C. 

sudah menderu2 dilapangan ter- 
bang Sydney pada tg. 20 April 
1954. Baling-balingnja sudah ber 
putar. Diantaranja penumpang2- 
nja terdapat njonjah Evokiya Pe 
trov jang disertai 5 sekretaris. 

i 

rier Penuaan 4 tsb: Sungguh men 
ta'djubkan. genap penumpang 
dan anak buah BOLA... tersebut 
terkedjut. Karena begitu njonjah 
Petrov mengindjakkan kakinja di 
dalam cabine pesawat, keluarlah 
kata2 dari mulutnja jang artinja: ne 

-|Tolong saja! 

1 Tindakan jang tjepat. 

' Sementara itu P. M. Menzies 

'mengadakan sidang kabinet. Di 
antaranja memutuskan memerin 
tahkan kepada polisi Australia un 
tuk menjampaikan tawaran | P€I 
|findungan politik kepada Evokiya 
Petrov. aa 

Tampaknja seperti keadaan jg 
'ghaib. Pesawat sudah meninggal 

terbang Sydney. 

san demikian. 
“Jah, rupa2-nja contra spion- 
napa Australia kuat djuga. Kabar 

kabar jg bisa dihimpun  menun 

djukkan, bahwa- P. M. Menzies 
menerima kawat dari penerbang 

uu BOAC jang terbang dari Sydney 

i|ke Darwin (Australia utara) jang 
mengatakan bahwa njonjah Evo- 

kembali 

|kawatnja bahwa penerbang itu 
telah bitjara- dgn njonja Petrov. 
Dalam pembitjaraan mana dida 

nc sat kesan bahwa njonjah Petrov 

deltakut terhadap 3 orang Rusia jg 

O-| mengawalnja. Ia ingin tetap ting 

Igal di Australia disamping suami 

nja. , 

Demikianlah, pada waktu pe- 
sawat terbang tsb. mendarat di 
Darwin, telah datang mendiemput 

disana sekretaris pemerintah R.S. 
Leydin, pembesar tinggi di Dar 
win jang mewakili pemerintah di 

sana disertai oleh. sedjumlah poli 

|si pasukan keamanan Australia. 

Sedjumlah polisi keamanan 
Australia memasuki pesawat ter 

bang tsb. Dua orang courier Sov 
jet jang masing2 bersendiata re- 
volver jang berkaliber 0.32 di 

'atjuti. Kislitsin memadjukan pro 
tes keras dengan mengatakan bah 

wa kekebalan diplomatiknia di 
melalui   Hilangnja Petrov, fihak kedu- 

telepon dengan duta Sovjet 
Australia, Generalov, 

Australia. 

di |dengan djalu, tjengger, be: 

. ffaire Pet A v| 

  

— MENZIES. — 

Njonjah Petrov mengadakan 
pembitjaraan selama sedjam dgn 
Leydin wakil Australia dengan 
tidak dihadliri oleh orang2 Rusia 
itu. Kepadanja ditawarkan asy- 
lum. Selesai berbitjara dengan 
Leydin, njonja Petrov  menudju 
ke pesawat terbang berbitjara de 
ngan orang2 Rusia dalam bahasa 
Rusia selama 3 menit. Leydin ke 
mudian mendekati njonjah Petrov 
dengan memadjukan pertanjaan 
dan. tawaran. Njonjah  Petrov 
tampak bimbang dan .tjemas. 

Putusan jg dramatis. 
Andaikata lupa orangnja, toh ti- 

dak akap lupa suaranja. Bidal ini 
rupa-rupanja berlaku djuga " bagi 
Njonja Evokiya Petrov pada waktu 
dia dilapangan terbang Darwin. Se- 
lama njonjah Petrov  berbitjara se: 
djam dengan Leydin, maka perbu- 
bungan telephon antara Darwi, dan 
tempat persembunjian Petrov diada- 
kan. Dalam hal ini njonjah Petrov 
bisa -berbitjara melalui telepon dgn. 
syamunja. 

Keterangan2 jg mula2 diterima 
bahwa. Petrov sudah meninggal, ter- 

lia untuk tinggal dinegeri itu. 
Rupa2nja pembitjaraan di telepon 

itu memberi kejakinan kepada Evo- 
kiya bahwa suaminja masih hidup. 
Dan keinginannja akan tinggal ber- 
sama suaminja semakin kuat. 

Begitulah, dikala .para  penum- 
pang pesawat constellation sudah 
naik, njonjah Petrov mengambil ke 
putusap, untuk tidak - melandjutkan 
perdjalanan ke Moskow. Dia tinggai 
di Australia. 

Pada detik2 terachir njonjah Pe- 
troyv mengambil keputusan jg dra- 
matis. Dia berkehendak berkumpul 
lagi dengan suaminja. Dari tapa: 
ngan terbang njonjah Petrov di ba: 
wa - kerumah kepala — pemerintah 
Darwin. 5 2 nd 

Menzies menerima la- 
: poran jang tepat. 

«Dalam -peristiwa di Darwin itu, 
selain hubungan telepon “antara 
Darwin dengan tempat persembu: 
njian Petrov terus dibuka,. pun. 
antara lapangan terbang Darwin 
dengan tempat kediaman Perdana 
Menteri Robert Menzies - diada 

segala jang terdjadi, Menzies men: 
dapat laporan —-jang tepat pada 
waktunja. 

slelutjon”. 
Barangkali dalam pada pem 

batja mengikuti rangkaian uraian 
ini agak tjapik djuga. Sekedar 
pelepas lelah, baik djuga ditjerita 

ngan terbang Darwin pada waktu   lelutjon tjiptaan si-penulis sendiri, 
melainkan seperti apa jang ditje 
ritakan oleh sumber2 pemberita- 
an dari Darwin dan Canberra. 

Jang hadlir dilapangan terbang | 
Darwin selain dari nama2 jang 
sudah disebutkan dimuka, djuga 
terdapat pembesar . Kehakiman 
Australia. Namanja K. S. Ed- 
munds. Dilapangan terbang - dia 
menerangkan kepada dua orang 
courier kedutaan Sovjet itu, bah 
.wa mereka tidak diperkenankan 
membawa sendjata-api sampai pa: 
da tudjuan terachir. 
Membawa sendiata-api dalam 

pesawat terbang adalah pelangga 
ran bagi peraturan2 pemerintah 
Australia,” kata- Edmunds. - 

Kislitsin mendjawab: ,Ja, hal 
itu karena kami takut terhadap ban 
dit2 jg ada didalam . pesawat ter- 
bang”, ts 

,Nachoda pesawat terbang ini 
akan mentjari bandit2 jg ada di da- 
lam pesawat”, sahut Edmunds. 
Kami takut terhadap bandit2 di 

Singapura”, kata Kislitsin selandjut- 
nja| t , 

Ah, pembesar2 sipil akan men- 
tjari mereka”, djawab Edmunds. 

Petrov narik. Pada waktu njonja 
berbitjara. dengan 

tidak menghargai - kekebalan diplo- 
matik. tra 5 
Wartawan2 bertanja: ,,Apakah su 

dah mendjadi kebiasaan, diplomat 
membawa revolver?” : 

Kislitsin mendjawab: ,,Saja tidak 
ingin bitjara dan ini adalah urusan 
kita”. (Bersambung). AA   

  

SEEKOR AJAM djantan di Te- 
tuan, Marokko Ta jang se- 
djak ketjil sudah bertingkah-laku 
djantan, sedjak beberapa minggu 

“IL ini mulai bertingkah-laku be- 
una. Dan bukan tingkah lakunja 

.sadja, tapi dengan bukti2 jang 
njata: sekarang ia sudah bertelur! 
Telur2nja lebh ketjil dari telur 
bet'na biasa (Maklum, ini betina 
truan. Dem'kianlah dikabarkan 
oleh kantorberta Sepanjol EFE. 

Jang empunja, megang Maroko 
' bernama Hamid bin Lardi, menga- 
| takan bahwa ajam tadi ketika mu- 
I1! besar normal sadja seperti 
ajam2 diantan lainnja, lengkap 

berkongkorongok! 

  

Il Akan Dipakai Untuk 

  

sa 

“Wartawan Kita 
Dan Nj. Pandit 

  

. Hudjan 
|. Bikinan       

   

2 un Be nd 5 . 

India Penuh Kontradiksi 
IMaharadja2 Dgn Istana2nja Jg Tjemer-| 
lang Sedaag Pengemis2 Lapar Berge. 
Himpang Didjalaa2 Calcutta — Koper 
'Tamu Hotel . Diteadangi Kalau Lupa 

  

    

  

  

| | Menghamk at Perbeka 

I lan Pasukan2 

Vieumiah | 
Ikin akan 

kan hubungan telepon. Sehingga | 

Diplomat djuga punja 

kan suatu kedjadian lutju dilapa j 

peristiwa itu terdjadi. Ini bukan 

Selain lelutjon itu, ada lagi jg me 

rkluruk, 

UNTUK PERTAMA kali da- 
tam sedjarah hudjan buatin mung- 

dipergunakan untuk 
maksud2 militer sebagai hasil 
perijobaan2 jang mengandung ha- 

“antjs di Vietram Utara baru? 
n', dem'k'an tulis wartawan AFP 

Ihar Kemis dari Sa'gon. Deng:n| 

lan2 pengiriman perbekalan p'hak 
Ho sekitar pertahanan Perantiis di| 
D'en Ben Phu dapat berobah se-|' 

! | hingga penuh dengan lumpur danj: 
. Imomnersntt perdjalanan truck2 |. “ 
|.Molotor”. IN 2 Ah: 

| Ahli Perantjis telah mengadakan) - 

pertjobaan2 dengan memakai tjara 
“inseminasi”, ja'ni menjemprotkan 

partikel2 air dalam awan. Didapat 

|hudjan buatan ja'itu 
nasi, proses saldju carbonic dan pro- 

beku jang lalu menimbulkan keada- 
an dalam mana banjak air hudjan/ 
akan turun-diatas tempat, jang te- 
lah ditentukan. Mendatangkan hu- 
djan buatan telah dapat dilakukan 
dengan memuaskan a.l. di Marokko 

| Perantjis, Afrika Selatan dan Aus- 
trali untuk kepentingan pertanian. 
(Antara). 1 5 

“Dilarang Ter- 
bang Atas India 
Larangan Nehru Kpd. 
Pesawat2 Amerika Jg 

'cipan d'lakukan oleh ah'2 Pe-|- 

1! Yacgues Armand Prevost” pada 

hudjan buatan itu d'harapkan dja- | 

keterangan bahwa 3 tjara jang hing-| 

ga kini dipakai dalam menimbulkan | . 
tjara insemi-| 

|ses iodin perak, mempunjai hasii2| 
jang serupa, ja'ni pengendapan da-| 
|lam awan pada suhu dibawah titik | 

  

'tiup sepandjang hari, dan ketandi 

LG Oleh: Rosi 

». Kasih Pessen Pada Pelajan..... 
. Mengenal India Dari Dekat (I) 

han Anwar 
  

lah mengedari negeri itu, K. 

Be KATA PENGANTAR REDAKSI. 

Fak Tanggal 20 Maret jl. 6 orang wartawan Indonesia berangkut 

dari Kemajoran menudju ke Calcutta, terus ke Delhi. Tgl. 17 April 

mereka tiba kembali ditanah air. 
Atas undangan pemerintah India, selama 25 hari mereka ?e- 

barat, Bengalore-Mysore di Selatan, Madras, Calcutia, dsb. 1 

Berturut-turut. sdr. Rosihan Anwar akan menijeritaxan 

kesan-kesan perdjalanannja di surat-kabar ini. 
5 . 

ashmir-Jammu di Utara, Bombay di 

  

nudju Bangkok. Titik2 tjahaja 
ngah-tengah lautan gelap gulita 
tah kami sendiri dengan pikiran 
kesan2. Sambil duduk mengelai 

' ,kembali apa jang 

lampavi djarak lebih 10.000 km. 
"pesawat terbang, kereta api dan 

$ Alangkah aneka warnanja peman- 
4 

dangan jang dilihat. Kashmir dimu- 

'sim semi bisa membuat orang terpe 

sona oleh permaina, rona jang disak 
isikannja, kembang kuning mendeng 

king terhampar dilembah hidjau-tua, 

saldju putih tertumpuk dilereng kaki 

"pegunungan biru -Himalaja, tidak !a 
ma sesudah itu orang itu bisa tertekan 
'djiwanja melihat alam pemandangan 

:jang keras diatas dataran Rasjastan, 
dimana segala sesuatu kelabu 
|dan kering kemerah-merahan nampak 

Inja, karena didera oleh sinar mata: 
'hari dengan tiada semena-mena. Mc 

'masuki kota Bombay, gapura India. 
datang kesegaran lagi, angin laut ber-   

tdak akan memperkenankan  pe- 
sawat2 udira Amerika Serikat 
terbang diatas wilajah India, apa- 
b'la pesawat2 udara tsb membawa 
pasukan2 Prantjis ke Indo-China, 
Wilajah India letaknja langsung 
diperdjalanan jang lurus ke Indo- 
Ch'na, baik perdjalanan itu mulai 
dari Afrika Utara maupun ri 
Eropa. : 5g 

Sebagaimana “diketahui dari 

t 

    

kut dengan pesawat udara men 
Indorjina untuk. memperkuat ' pasu- 

rupa, jaitu tidak memperkenankan" 
setiap pasukan asing melalui India, 
baik terbang diudara maupun dgn. 
djalan jang lain. (Antara). 

sim-semi di Djepang jang penuh de 
| Dari kiri ke kanan : R. Daroman, 

   
   
     

| dari orang Kashmir jg kulit: muka 

lorang Sikh jang pakai 

Na 
tempat itu pasukan2 Pram alang farang ian 

    

   

litik pemerintah India adalah begitu “kah -akan bisa Ahem kam ne 

| Diplomat2- Indonesia di Djepang dal 

roman, njonja R.H. Soejono dan R.. 

sur pantai njiur2 senantiasa meiam 
bai, walapun . pemandangannja te- 
|tap kebanjakan serupa djuga, tiada 

3 sebibur tandus dar menekan...... 
“ Alangkah berbagai ragamnja 
pula manusia jang dilihat. Mulai 
  

kemerah-merahan dengan 
pirang dan mata biru, 

brewok 
dengan raut mukanja jg 'tadjam 

selalu dengan. ubel-ubel, 
jang putih, orang 

jab jg berbadan tegap, orang 
i dan me 

aja 
rambut 

'amil jang hitam kelat 

    

eri ini sebaik-baiknja dalam kun 
djungan selama hanja 25 hari? 
Sebab: India adalah negeri no. 7 
"paling besar didunia ini, 2000 mil 

    

   
    

  

gambar ini turut merajakan mu- 
eindahan ' bunga sakura itu. 

I-djendral di Tokyo, njonja Da- 

ejono, wakil-konsul. Gambar 
sim semi jang. diberikan oleh 

nga, 
koi 
H. 

ini dibuat waktu “diadakan perajaan 
Perdana Menteri Shigery Yoshida. 

  

  

BEBERAPA WAKTU jang I   | asih dilakukan, pihak 
| keterangan kepada pers.. ig 

Dalam pada itu dari Kediri dika- 
barkan, bahwa berkat pengusutan 
teliti terhadap para tahanan dapat 
diketahui dan disita dibeberapa tem- 
pat didistrik Lodojo (Kediri Selatan) 
lebih dari 100 putjuk sendjata api 
berupa karabijn, - pistool-metrailleur, 
lewis, vickers dan revolver biasa be- 

'serta beribu-ribu peluru dari ber- 
matjam-matjam kaliber. Diantaranja 
masih ada jang amat baik dan ham- 

Lagi Sendjata? Gelap 
Tertangkap 

karena diketemukannja sendjata2 di | 
besar, menurut istilah jang berwad 

Aa dja dinjatakan diketemukannja 4099-butir is Layan Fbska ih : ca La. 8 mu j . peluru 

Kislitsin berkata kepada para warta Peta 

Iwan jg mengerumuni, bahwa dia he 
ran meliha, pembesar2 Austraita jg | 

  
    
“Di Kediri 

alu' sementara pihak digemparkan 
ng dalam djumlah jang 

fib: ,,buit” terbesar sedjak 1950. 

ee Karena penjeli- 
berwadjib tidak sedia mem n 

Dalam pada itu dengan tertembak 
matinja benggol perampok  merang- 
kap tukang tadah serta djagal sap' 
gelap Nie Hwan Hing alias Djojo- 
hing pada tgl. 4 Djanuari- tahun ini 
maka terus mengalirlah barang? pe- 
rampokan kembali kepada para pe- 
miliknja jang sah. Sudah 100 ekoi 
lembu lebih diserahkan kepada kan 
tor polisi setempat oleh rakjat disa 
na jang merasa tidak ikut memilik 

i Tengah malam tatkala bulan hampir purnama raja pesawat 

“terbang kami meninggalkan lapangan Dum Dum. Dalam beberapa 

menit sadja pesawat telah menderum diatas 

telah dilihat dan dialami dalam 'perdjalanan me- 

dari bahasa Hindi, di Benggala 

-#bangsa Hindu lainnja, namun se 

Teluk Benggala me- 
kota Calcutta jang terbabar dite- 
telah menghilang, maka tinggal- 

masing2, kenang-kenangan dan 
dikursi empuk, saja bajangkan 

selama 25 hari, ditempuh dalam 

mobil. 

atau 3000 km pandjangnja dari 
Utara sampai ke Selatan, dan 
1706 mil dari Timur ke Barat. 
Penduduknja berdjumlah 357 dju 
ta, dan buat setiap 1000 lelaki 
tersedialah 947 perempuan. 15 
Buah bahasa diskui oleh Undang” 
Dasarnja, sedangkan sama sekali 
ada 720 logat (dialect) jarg dipa 
kai, diantaranja terdapat tiga 
logat jang dipakai hania oleh 
satu orang ialah logat Agrawa- 
li, Ambhani dan Bazari. 

Kami telah kundjungi beberapa de 
sa, akan tetvpi apakah artinja satu. 
dua desa, djika diketahui, bahwa di 
seluruh India terdaapat 500.000 buah 
-desa ?. Kami telah melihat pendu- 
duk jang diam dikota-kota, akan te 

Jawaharlal Nehru, dengan Wakil Pre 
siden D. S. Radhakrishnan, berba- 
gai Menteri di New Delhi, pembe- 
sar2 dan orang2 biasa, pedagang dan 
sardjana, dll. akan tetapi kami be- 
lum dapat menjelami — barangkali 
tjuma sekedar merasakan — apa pe 
rasaan, apa keinginan dan tjita? 'iang 
hidup dalam lubuk petani.ija, jang 
pada achirnja masih merupakan ba- 
gian terbesar dari rakjat India. 7095 
dari rakjat India hidup dari pertani- 
an. 
Demikianlah tatkala bertolak dari 

nja djumlah penduduknja, dan besar 
nja masalah2nja.--—.— : ine 

5: "T SSnlu male, 
Namun tak dapat - disangkal, 

bahwa bangsa ini merupakan satu 

kan bahasa persatuan India, kare 
na -bahasa2-nja sendiri seperti 
Tamil, Telegu, Marathi dan Ca- 
narese dianggapnja tidak kurang 

mungkin orang mempunjai suatu 
kebanggaan bahwa daerahnjalah 
jg paling madju diseluruh India, 
mempunyai tradisi jg paling kuat 
dan merupakan pelopor dalam 
gerakan kemerdekaan, orang Sikh 
mungkin beranggapan bahwa dia 
lah jg bermartabat paling tinggi, 
pembagian kasta2 mungkin masih 
merupakan halangan kemasjara- 
katan jang tidak boleh diabaikan, 
45 djuta kaum Muslim hidup 
sebagai minoriteit ditengah-tengah 

gala itu tidak melenjapkan kenja 
taan, bahwa bangsa ini merupa 
kan satu natie. 

Plan 5-Tahun. 
Menengok. kembali kepada pro 

gramma: perdjalanan jg telah disele 

saikan, maka dapatlah ditarik ke 

simpulan, bahwa pemerintah Indi 
terutama hendak ' memperlihatkar 
kepada kami bagaimana Plan 5 ta: 
hun mereka telah dilaksanakan sela 
ma 3 tahun ini. Pada bulan Maret 
1950 pemerintah India mendirikan 
sebuah Panitya Perentjana, jg di ke 
tuai oleh Nehru sendiri. Pada tahun 
1951 Panitya itu menjiapkan sebuah 
rantjangan, setebal 300 halaman, jg 
lalu dibagi-bagikan unsuk dibitjara- 
kan dan dibahas. ,,Planning dalam 
suatu negara jg demokratis  adalak 
suatu proses kemasjarakatan, di da- 
lam mana pada beberapa bagian x 
tiap warganegara - mesti mendapat 

lam rantjangap itu. 18 Bulan kemi 
dian suatu ichtiar jg telah diperbaiki 
diterbitkan. 

Plan 5-Tahun jang pertama ini 
akan berachir pada tgl. 1 April 
1956, sehingga tatkala kami ber 
ada di India, plan tsb. telah ber 
djalan selama 3 tahun dalam pe 
laksanaannja. Plan 5-Tabun ini 
terutama bertudjuan meningkat- 
kan produksi makanan, kemudian 
baru menjusul perkembangan in- 
dustri. Demikianlah dalam rang 
ka ini kami mengundjungi tempat 
»rang mendirikan bendungan buat 
keperluan pengairan (irrigasi) dan 

  

Waktu berkundjung ke India, wartawan2 kita djuga diterima oleh nj. Pan- 
dit ketua PBB tahun ini. Penulis karangan ini, berdiri nomer dua dari 

kanan, dan berpakaian teluk-belanga. :   
  

Bunuh Diri 

  

wat terbang. Penumpang tidak ba 

njak. Hanja 10 orang. Tidak hera: 
pada.achir bulan ini ,,Indian Air L 

kat dalam pengamatan sepintas lalu 
dan antara"lain adalah begini: Indi: 

mengandung penuh pertentangan. 
Terbajang lagi didepan ' mata sz: 

mangat saja bagaimana tangan mani 
sia dengan tehnik modern sarggup 
membikin terusan jang pandjang dan 

baik di Punjab, jang berfaedah buat 
keperluan irrigasi dan pembangkitan 
tenaga listrik. Dan setelah menoleh 

kekiri memperlihatkan air terusan itv 
berpendar-pendar ditimpa sinar mata 
hari udjung mata saja sebelan kanan 
lalu tertarik oleh sebuah pemanda 
ngan jang menarik hati. 

mazhab keagamaan, laksana sebuah 
pigura “dari abad pertengahan. Ber 

kuno. 4 
Di Bengalore diperlihatkan kepa- 

baran se-ekor kerbau ditarik “di de: 
pan Grand Hotel Calcutta tempat 

kami menginap. 
Istana para Maharadja dengan ke 

induahan dan kemewahannja membec 

lai-belai mata kita, dan disamping 
itu kemiskinan tidak terperikan dari 
rakjat djembel jg bergelintangan di 

tengah. djalan .Calcutta, didalam pa 
nas 108 deradjat Fahrenheit (konon 
sedjak 50 tahun ini belum pernah 
Calcutta mengalami suhu jg begitu 
panasnja) menjajat-njajat hati kita. 

Seorang bekas dutabesar, dan me 
namakap  dirinja Sosialis duduk ber: 
tjakap-tjakap dengan kami di taman 
ig indah dari  Clubnja di Bombay. 
dan - membentangkan ' pendiriannja 
tentang komunisme, dan tidak djauh 
dari situ di Marine Drive. peminia-: 

minta menggeletak, makelaar meng 
warkan plesiran perempuan pelatjur 

dan tukung se undup mau inzidina! 
minumap keras setjara gelap. (Kare 
na “larangan atau ',prohibition”, 
Bombay “adalah ,,kota kering). 

Demikfanlah India negeri pe- 
nuh contrast, modern disamping 
kuno, keja disamping miskin, 
madju dan terbelakang, segalanja 
ada pada masa bersamaan, 

Sebenarrja kesan inipun telah 
saja peroleh, tatkala kami mulai 
mengindjakkan kaki di Caleutta, 
tgl. 21 Maret. 

Pegawai2 negeri di India suta me 

nimbulkar kesan sebagai orang jang 

tjermat, gandrung kepada tata-tertit 

jang teratur, dojan pada protokol 

protokolan, segala sesuatu mestilak 

upatjara penjambutan telah selesai 
ternjata kemudian bahwa sexitar ke 
datangan kami belum dibereskan per 
aturan2 dengan pihak douane. Se- 
hingga terbitlah pertjektjokan antar: 

sesama mereka,,  dihadap-hadapar 
kami. Soalnja ialah bahwa pembesas 

jang menjambut kami segera memb: 
wa kami keruangan tunggu, jang cht 
sus disediakan untuk tetamu negar: 

dan orang penting (VIP), sedangkar 
menurut pabean dan polisi-pelabu 
han, kami harus diperlakukan seper 
ti penumpang2 biasa lainnja, djadi d 
bawa melalui pemeriksaan douane 

Teringatlah saja akan pengala 

Fehedjerlah Faisitu “modern “dengan - 

Kepala Staf De Castries 
Dgn Granat 

Perselisihan Faham D/m Soal Pertahanan 
Dienbienphu 

Perselisihan faham jang tadjam tentang pertahanan Dien Bien 
Phu menimbulkan perpetjahan dikalangan pemimpin2 mihter Peran- 
tjis di Indo-China, demikian d'iwartakan oleh seorang koresponden 
harian netral jang besar pengaruhnja, ,,Le Monde” pada. hari Kemis. 
Dalam berita penuh sensasi, jang melukiskan keadaan dalam per- 
tentangan Perantjis di Dien Ben Phu, jang kini terkepung oleh pa- 
sukan2 pihak Ho, koresponden itu, 
bahwa brivadir dienderal de Castr'es, komandan pertahanan Perantj's 
tsb., pada permulaan pertempuran sekitar Dien B'en Phu, djadi keti- 
ka de Castr'es mzsih berpangkat kolonel, telah menjingkirkan kepala- 
stafnja jani kolonel Keller dar djuga pada waktu itu seorang opsir 
artilerie dari staf de Castries telah membunuh diri. 

ja'ni Charles Favrel, mengatakan 

Dari kementerian pertahanan Pe- 
rantjis sementara itu didapat ketera- 
ngan bahwa berita dari Favrel tsb. 
tidak melalui sensor Perantjis. Ko- 

sangkal  karenanja. Petrov dalam ai ab san padang telah sekedar disilangi : 5 : ws Ines” akan menghentikan penerba mentar resmi lainnja belum lagi di- 

pembitjaraan telepon ' mengatakan Mengangkut Pasukan2 'oleh tumbuhan kehidjau-hidjauan, di Ke na Ba ngannja ke Djakarta. Rugi terlalu b dapat di Paris. Selandjutnja Favrel 

kira2 sbb: ,,Mungkin sekali ia — Utk Indo-China atas dataran-tinggi Penggkane serta Sehduok Pa DD ihekdiam dikote- njak karena muatan tidak. tjukup mewartakan bahwa lapangan yg 

Evokiya — akan terlibat dalam ke- 3 P Syam : da di Selatan batu2 dan karang Peta “sedangkan j2 selebihnja 82,706 | Kawan-kawan' “kelihatan mulai te | bang, jang vital bagi pertahanan Pe: 

sukaran djika sudah sampai di dae PERDANA MENTERI INDIA, kuning disela oleh genangan air dan daa Bi 205 djate lahir “dan au Itidur.” Bulan makin tinggi dju- rantjis di Dien Bien Phu, sudah tak 

rah Sovjet dan diandjurkan agar me | Pand!t Jawaharkal Nehru, menga: tumpukan pohon2, dan. mulai Gari didesa - sx Saja Nisha menjimpulkar dapat dipakai lagi setelah Pa 

nerima tawaran pemerintah Austra: | takan pada hari Kemis bahwa dia | Magras sampai ke Benggala menju-h "mi telah-berbitjara dengan PM | apakah kesan jang  segerea mele- pihak Pe aa 3g 
ler telah membunuh diri dengan gra- 
nat setelah ternjata bahwa meriam? 
nja tak dapat memuntahkan peluru 
sampai kedudukan2 musuh dipegu- 
nungan sekitar Dien Bien Phu pada 
tanggal-14 Maret, ja'ni sehari sesu- 

dah djenderal Vo Nguyer Giap mu- 
lai meluntjurkan serangan besar2an 
jang pertama terhadap pertahanan 

Perantjis tsb. nang 

Menurut Favrel 3 dari perbeka- 
lan jang didjatuhkan dengan pesa- 
wat2 terbang telah djatuh didaerak2 
lang dikuasai oleh pihak musuh, ka- 

kan2 Prant/is disana. Atas pertanja- i kepada | Djakarta tadinja sebenarnja belum La Neng inai Sa 

an P. Sundarayya, pemimpin frak Pena Gg naa era tesbajangkan apa sesungguhnja India|  Didjalan sebelah terusan itu nami Ka Dan Pn mat ga ar 

Partai Komunis India dalam Ma- pekat itu, dan sekarang setelah menjaksi-| pak seperangkatan lelaki brewok Ora anaan b koktatan ak at 2 

dje.is Tinggi India, Perdana Mente-“& | No.7 paling besar. | kan beberapa segi daripada wilajah | menunggangi kuda, berbadju biru, | Para Na Pe Kasat Tn 2 

ri Nehru mengatakan, bahwa sedjak Maka kadang2 1 ah perta | nia, semakin timbul kesadaran: beta | membawa tombak dan. pandji2, jg 3 “Isikan an ah 
5S sampai 6 tahun belakangan ini po-“j jaan pada diri saja: Bagaimana | P2 luasnja wilajah negeri itu, banjax | dinamakan "orang ,,hooka”, suatu SNN Alam Cek Das Fila dik 

disusun dalam kode. Dengan demi- 
kian “pihak Ho tak memibutiiikan 
perlengkapan radar “bapr”mertam2- 
nja karena dapat keterangan jang 
dielas dari pihak Perantjis sendiri di 

natie Orang India Selatan mung da saja laboratorium jg serba mo: Ae g Be 

kin agak Kraba sedap perasaan dern dari Indian Institute of Scien: Sen Pehe Der 

nja melihat bahasa Hindi didjadi | ces, dari sesudah itu melintas di de YON an, CNN en 

: er pan saja sebagai perbandingan gam: Dan dengan pedas Favrel selan- 
djutn/a mengemukakan, bahwa mar- » 
kas besar Perantjis kini terus masih 
nempersoa kan mengapa perbeka- 
'an, jang didjatuhkan dengan para- 
sut pada malam hari itu, selalu di- 
'erangi oleh obor2 musuh sehingga 
mendjadi sasaran jang mudah bagi 

irtileri pihak Ho. Favrej berpenda- 
»at, bahwa pihak musuh tak mem- 
Dunjai perlengkapan radar. Menurut 
lia tepatnja penembakan meriam2 
»ihak Ho adalah hasil latihan baik 
'ang didapat dari ahli-ahli bangsa 
Tionghwa dan” berkat bantuan jang 
diberikan oleh 'penerbang2 Perlan- 
tjis dan anak-buah de Castries dalam 
'nstruksi2 jang disiarkan dengan ra 
lio. (Antara) 

GUPERNUR DJENDERAL CEY 
LON PERTAMA JANG 
BERBANGSA CEYLON 

Sir Oliver Goenetiflike, men- 
teri keuangan Ceylon sdan ketua 
Senat, akan menggantikam Lord 
Soulbury sebagai gupernur djen- 
deral Cevlon pada tgl. 17 Djuli 
iad, Demikian diumumkan hari 
Rabu di Kolombo. Ia akan me- 
rupakan orang Ceyon iang per- 
tama jang akan mendijabat kedu- 
Tukan itu. Persetndiuan Ratu 
Kizsbeth, atas andjuran  peme- 
rintah Ceylon, telah diumumkan 
oa hari ulang tahun kelahiran- 
nja. , 

  

kopernja kekamar, karena me- 

turan LAAPLN), maka pelajan2 
tu telah menendang ko- 
Dbernja buat menjatakan ke- 
masjgulan mereka. Dan seorang 
wartawan Jain terpaksa minta per 
tolongan saja buat mengenjahkan 
pelajan2, jang nampaknja mau 
.slengket” terus padanja selama 
belum djuga diberi pers@nan...... 

Kendati segala ini, suatu perdjala 
nan di India memang bisa memper 
kaja pengalaman kita. Kita akan men 
djumpai disitu masalah jang hampir 
sama dengan Indonesia, keadaan jg. 
dalam banjak hal serupa adanja, 
Dan apabiia seperti saja katakan di 
depan pertemuan Wartawan2 Beng- pir semuanja tersimpan baik2 de- Jnja, tetapi merasa dititipi' oleh mar | sem : tagar : i Rougemont,  se- 

ngan diberi lapisan paselin pentjegah | hum Djojohing tadi. Sedjak itu rak. Pe an darah, ae Pu ati Aa Mai pengarang sala di Calcutta, ,.orang berd'alan 

karat. . . - jat tidak hanja melaporkan tempat?2. sedang berdjalan “Tigaha terpusat | Swiss, jang tahun 'jg lampau me di India aergan hatinja”, maka akan 

nja para perampok, tetapi bahkan | untuk memadjukannja. ngundjungi India, Negara2 baru |bertamtahlah pengertiannja dan 
|. Berita itu menjatakan semula da-| ikut serta dalam  pengedjarannja Negri penuh pertentangan | mereka mempunjai pegawai2 pa- pengharsuannja. “ 

pat ditangkapnja sekawanan wanita | Demikian tinggi meluap semangat Makin sunji didalam cabin pesa- | bean jang gugup, kata de Rouge-| Djuga agaknja akan timbul rasa 
jang ternjata adalah isteri2 benggol2 Jhingga tidak djarang rakjat mar mont dalam madjalah ,,Encoun- mesra, dan persaudaraan dengan 

bangsa India, dan saja tidak tahu en perampok dari desa Plandiredjo. Pa- 
danja didapati kaleng berisi berma- 
tjam-matjam barang emas2an jang 

kesemuanja berasal dari hasil peram- 
pokan suaminja, orang2 mana tidak 

mendjadi hakim sendiri terhadap pa- 
ra -pendjahat itu. Karena ganasnje 
sikap rakjat itu tadi maka banjah 
perampok jang muntjul dan terus 
menjerahkan dirinja kepada kantor 

  

kan/pembunuhan. 
Pihak kepolisian Djawa Timur di. 

tanja oleh ,,Antara” tentang hal ini 

ter”, akan tetapi jang dari India 
adalah sadar benar akan harkat 
nja, suatu sifat: jang diwariskan 
oleh Inggris. Meskipun, demikian, 
mereka memerlukan lebih dari 

tah karena rasa persaudaraan inilah 
kenapa seorang jang bernama Cho- 
pra, jang mukanja mengingatkan saja 
kepada Matthews Fox, dan selama 

menjatakan masih sedang dalam Itu- : : 00 dar 

lama kemudian dapat  ditangkar | polisi setempat dengan membawa ba- Jbungan dengan Kanan Kedirt. satu djam buat mengesankan pa 2 hari terus menjertai kami, merang 

djuga. Mereka itu ternjata adalah | rang2 buktinja sekali, hal mana be- Komando Brawidjaja menjatakan Ga ha akan, Dn: sea an Ni sn Aa Aa Na Ka 3 amian um 
seorang bekas kepala desa Plandi 

redjo sendiri bernama Muksim alias 

Dodok dengan 2 orang anak angkat 

nja bangsa Tionghoa bernama Lic 

Tik Liang alias Suwandi alis Rimar 

dan Lie Tik Siang alias Basuki. Lic 

Tik Siang alias Riman terpaksa ter: 

tembak mati, 
ngan sendjata api djuga ketika hen: 

dak. ditangkap. Ana “ 

karena melawan de: 

uI2 memudahkan pekerdjaan hamba 
undang2 negara. 

Sampai achir bulan jang lalu su- 
lah 75 orang pendjahat jang ,,pa- 
rah bongkokan” sematjam itu. Me- 
4urut pengakuan sendiri mereka itu 
'ata2 sudah mendjalankan 5 matjam 
serampokan atau pembunuhan, bah- 
kan ada diantaranja jang mengaku 

mengetahui tentang sedjumlah ribu- 
an peluru jang diketemukan disalah 
satu tempat di Kediri, tetapi apakah 
ini jang dimaksudkan dalam berita 
tersebut, pihak itu belum sedia mem: 
berikan keterangan  djuga tidak 
menjatakan, apakah jang diketemu- 
kan itu sendjata dan mesiu ataukah 

latan, jang tiada seorang  djuga 
berpikir akan menjangsikannja. 

Dan lagi sebuah tjontoh! Di 
hotel2 dipasang tanda pemberi- 
tahuan: No Tipping”,  artinja 
tidak boleh memberikan persen 
(fooi) kepada pelajan. Namun de 
mikian, ketika rekan Sutomo 
salah seorang wartawan dari rom   mesiu sadja seperti semula dikabar-     d:elah melakukan 20 kali perampo- 

   

kan oleh Antara”, (Ant. - FP) 
bongan tidak memberikan persen 
kepada pelajan2 jg mengangkat 

  dilapangan 
Dum, dan Bharadwaj dari Kemenie 
rian Penerangan sebak matanja keti 
ka bersalaman didepan tangga pesa 
wat, 

Demikianlah sambil baling2 pesa- 
wat terus berputar menudju ke Bang 
kok, saja terpikir “akan kegandjilan 
perdjalanan kami sekali ini. Dimulai 
dengan koper disepak, diachiri dgn 
rangkul rangkulan, 

. 
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Kemudian dikabarkan lagi oleh ,,Antara” diketemukannja lagi se- | Kesempatan untuk turu, mengambi | beres. Kendati demikian, keuka kz | mang pada. hari baru tiba itu dia 

djumlah mesiu diberbagai tempat di Diawa Timur. Disatu tempat sa- bagian”, demikian ditegaskan da: | mi tiba dipelabuhan Dum Dum dar | belum punia uang (berkat pera & 
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reserve se 

Bent 

  

djl. Seteran 7 

Djam bitjara: 7 - 
430 - 

| (Pesawat Rinigen 
Tersedia : Cium Kortegolt 

    

    

  

    

  

   

    

      

Memperdale
m 

Tjintanj
a 

Suami-Istri
 

NN tg 3 1 

BLETS bila ingin tetap tjantik 

Suami dan Istri memakan 
rumah tangga. -   . Bisa dapat beli 

F Pabrik - Anggur 

  

  

Muka putjat. Dada kempes. Darah kurang kotora 
. suda dan belum. Ta' napsu. Suka marah dan lain2-nja. um 5) 

: | Boat GOLES bersama2 sehat dan" kuat selamanja bersantosa untuk 

  

   

sehatan. 

kuat. 

Terutama bagai kaum wanita kami nasehatkan tjobalah memakan GOLES SISTERING TA- 
i Gan muda, djuga menolong wanita: 

. Berkotoran ta? tjotjok. Berbulan perut sakit - 

5 Kepada Tuan2 dan Njonja2" kami menasehatkan berhati-hati bila membeli Obat, perhatikan- 
lah Model Kardus dan Tjap GO LES. 
Agen FIE MIN YOK FONG Gg Warung 10 Semarang ENG TAY HO. 

HWAY AN TONG — Gg. Waru ng 3 
pa 

      

  

  

CITY CONCERN CINEMAS 
uk. 

5.00 - 7.00 - 9.00 3 

- .SHOOT FIRST« 
€LIEV SPY. SUSPENSE THRILLER ! 

Gerak-Gerik Mata2 Musuh ! 
No Man would believe him 
Awas ! 

INI MALAM D.M.B. 
JOEL MG CREA — EVELYN KEYES 

(u. 17 tah.) 

Raw! Rugged! 

Relentless ! 

Hebat — Gempar ! 

Akan datang: “GERALD MOHR — RITA MORENO — LALO RIOS 

»sTHE RINGs 
They Call me Dirty Mex, but st' 

VI ALAM D:. M. B. &. 

IMS OF WOMANHOOD... 

   

  

     

  

O'CLOCK 

  

Realistic Italian 

film based on an 
actual accident 

I was slaughtered to 
please the Crowd ! 

H they chase my woman ! 
- en aa na ea 

17 tak.) 

2 

  

"INN TGEUA HOSE MAF entugaE eta paparan 
GAnua Ori panarg « PAnue SPOPPA « CLRNA YAN 
  

  

Thrillinge! -Fascinating !  Penuh' sensatie ! — Menggemparkan ! 

  

INDRA INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah) 
4.45 -7.00-9.15 P. RAMLEE — RPSENANI — NENG YATIMAH 

SER Uc BERBARENG 
ROYAL —) 
5.15 -7.30-9.45 

Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan! 
Tetapi saben machluk jang hidup diduhia pasti mempunjai seorang IBU ' 

Suatu film jang harus ditonton oleh 

ROXY 
5.00 - 7.00 - 9.00 

" 

“Akan datang: LEOPOLDO SALCEDO — LYDIA MONTANEZ — dim, 

SLAMET TINGGAL KEKASIHKUs 
Filipina film bebahasa Indonesia — Menarik dan Memikat ! 

£ 

  

   
Bantulah : 

INI MALAM 
( || dengan tjerita Arabian Night jang teristimewa : 

-. ALLAUDIN KI BETI 
Mempunjai lampu wasiat Alladin berarti kekuasaan jang tak terbatas ! 

oom Penuh aksi! Tasian2! Heran ! 

  

DOMPET MERAPI 

segala Pemuda dan Pemudi! 

(u. segala umur) 

PUTRINJA 
ALLADIN. 

Adijaib ! 

      

  

   
   

  

GOLES Kidneying Tablets 

GOLES Sistering Tablets 
Terbikin dan dikerdjakan oleh ahli2 obat 

terkenal mempergunakan bahan2 anggota tjam- 

puran terpilih dan golongan Klas I, oleh berba- 

gai golongan dari kalangan kedoktoran di.Eropa 

serta propesor dari Laboratorium. GOLES KID- 

NEYING TABLETS dan GOLES SISTERING 

TABLETS banjak menerima surat pudjian, seba- 

gai salah satu obat jg dapat menguatkan badan2 | 

anggota dan mendjaga gegindjel dari pada penja- 

kit buah pinggang. Oleh Laboratorium pusat di 

Indonesia dan Inggeris obat GOLES telah dipe- 

riksa dengan mendapat surat, sebagai pernjataan | 

bahwa obat GOLES tidak berbahaja bagai ke- 

Obat" GOLES menolong menusia dari pe- 

njakit segala matjam: 

pegal. Kepala pusing. Ta' bernapsu makan. Ram 

but rontok. Mata Jamur dan lain”-nja. Berbagai 
orang2 jg baru sembuh dari penjakit baik sekali 

makan obat GOLES KIDNEYING TABLETS 

untuk menambah tenaga dan supaja sehat dan 

» NGO HOK TONG — Gg. Pinggir 1 2 
da Toko? Obat diseluruh Indonesia. 3 

     

  

        

  

dan Obat 
Lb ONTJENG 
Anggur. Branak 

Penting sekali untuk para ibu jang habis bersalin 
, Uatuk membersihkan darah 

memberi tenaga baru dan 
membaguskan air susu, ha- 
nja dengan Anggur Branak 

Tjap Lontjeng. ' 

  

| BOLEH DAPAT BELI PADA ' 

  

An ggur W an ita 
Untuk. mendjaga kewarasan para wanita, maka djangan 

| lupa minumlan selalu Anggur Wanita Tjap ,Lontjeng, kerna 
bagi para wanita jg 
datang bulan tidak 
tertentu, sering kepu: 
tinan muka pujjat, da- 
pat  disenbunxgan. 
Anggur Wanita men- 
bikin badan langsing, nja. 

pranakan ring- 
kas, muka ber- 
tjahja, buah da: 

4 naik dan 
membikin awet 
muda pula ada 

| Anggur Anta 

     

    

kandungan     
           

   
   

   

  

    
      sehat ada. 

nja dan me- 

mudahkan 

erk ,JAN NEN” 

NS EN at Aa AYAT DA PEP EL ATA " 

Para ibu jang sedang hamil, perlu dikasih minum 
Anggur Antay untuk mendjaga supaja anak di dalam 

di waktu 

melahirkan 

  

Djalan Pinangsia II No. 30. Telp. 913 Kota 

DJAKARTA-KOTA 
Anggur Kuat Kolesom 

Jang sanggup memberi Tenaga, Darah dan Sumsum. 
Sslainnja segala rupa penjakit dapat dihindarkan. 

Djika selalu meminum anggur 

Kuat Kolesom badan sehat,        
tenaza kuat, bekerdja giat, 

penjakit pun sukar mendekat. 

  
  

  Kurang darah. Pinggang |. 

— Pekodjan 101 Semarang.   

    

Kabar Senang 
.Tuan2/Nj2 jang menderita sa- 

kit WASIR (Aambeien) dan su- 
dah berusaha di-mana2 dengan 
tida berhasil. Datanglah pada ala- 
mat dibawah ini untuk obati WA- 
SIR dengan garansie sembuh di 
dalam 12 hari sampai RONTOK 

jung ZONDER OPERA- 

M.S. RAHAT. 
Tabib : 

Seteran 109 — Semarang. 
  

j 

Ana 

Saja TANI
 

TEL.No.!979 

JL MATARAM 64- SEMARANG 

  

Rstahut Putih 
| djadi Hitam : 
100”/, Garansi tidak luntur vr 
   

          

    

  

     
    

    

   

"ISTIMEWA 
ATAS SEGALA 

KEISTIMEWAAN 

      

Harga Rp. 4,50 
per pak. Pesanan bisa kirim ke- 
selurub Indonesia. Semua Agen? 
1arga sama. 

Mentjari Agen" haru selurub 
Indonesia. 

  

RE X wi MALAM D.M.B. 
- 5.00 7.00 9.00 (17 th.) 

Extra Matinee: Saben pagi 
djam 10.00 

  

      

s 2018 Century-Fox praseots 

JANE 

Toko 

Radja Dari Semua 
“Obat Kuat jaitu: VIRANOL 

"Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. 

   

Obat dikirim sesudah terima wang, tambah ongkos kirim 1046, 
TABIB MAWN Tamblong 40 Tilp. 4941 — Bandung. 

RANOL EXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe- 
| TE OI Be Ta—g Ijakit. seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak (BRAIN), 
Naam, Pr “Il Lemah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZWAKTIE) 

(9 ini Pil menambah darah, sungsum dan manik, Baik buat orang jang be- 
'kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak han- 

IS fjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka putjet, 
8 kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikiran 

(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang, 
3 djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggung 

10090 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. 

2 4 Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .............ooWoooo Rp. 15.— 
MOHAMED SADIK DJOHRI IM :Pil Viramin buat perempuan jang dapat penjakit keputihan ...... » 25,— 

1 ea No 19 Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ......cocooocoW.ooooooo ». 10.— 
Semir ini adalah pendapatan baru j Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat 
Istimewa ini semir  jalah tidak | PO Kek NOKAN ai Tn one dana tab und konten Deng anna Rp. 20— & ,, 10.— 
Janas seperti lain2-nja. Tanggung | Puder bikin hitam rambut tanggung tidak luntur 2 gram ......... ». 10.— 

|terasa dingin. Smeer ini mempu- | Obat bikin hilang rambut .........cooooooooooo Aa Fa NO — 
| jai beberapa sifat2 istimewa, an- | Minjak Gatal Rp. 5— Zalf exzeem Se SI pal Kana .... 10.— 
|taranja sama sekali tidak berba- Minjak bikin rambut pandjang dan BEN ea PN Ia adan » 10.— 
1aja bagi kesehatan otak, maupun Pil Rexona untuk hamil dan tjotjokan bulanan ................... » 50.— 
4ulit, dan pakai berasa dingin. Obat kentjang MANIS “..oooo.co.Woocooo.o.ooWooooooooo » 50.— 
Ditanggung tidak ada bandingan- Obat sakit Entjok dan Linu-linu “....ooooooooooo » 25.— 

'aja dalam seluruh dunia. Obat kening mana NANANG Mane eaan Tan bahan Dak naa sana sana » 25— 

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHOA di- 
seluruh Indonesia. 
AGEN - AGEN : 
Universal Stores, Bodjong 6B, Semarang: Toko Obat Eng Tay Hoo, Pe- 
kodjan 101, Semarang, Toko Obat Ngo Hok Tong, Gang Pinggir 1, Se- 
marang, Toko Obat Shanghai, Pasar Djohar 42, Semarang, Toko Happy, 
Aloon-aloon 15, Kudus: “Toko Baldjun, Djl. Kepatihan no. 105, Peka- 
longan, Zindabad House, Nonongan No. 77, Solo, Toko Solo, Dji. So- 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta, Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja- 
kartas Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tek 
An Fong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 66. 
Jogia, Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat Hok An, 
Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebon: 

Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebons Toko Obat 
Ihian Tek Tong, Dji. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tjoen 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218, Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tong, 
Dyl. Pesuketan 60, Tjirebon, Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 85 
Semarang. 
  

RUSSeLi 

  

  

  

INI MALAM D.M.B. 
5 Ta 9- (43 tb) 

THE STORY OF A. 

ORION 
   
    

     

  

OS CSO Oo oo Bu se e 

  

  

  

  

  
  

    
akan mendebar2kan para penonton. 

  

Ini Malam Premiere 
M etropOle- d0 002.00 (17 th) 

TEIGHT GUNS FACED 
THE SHERIF 

       
Lie Siang Lan (Sherley Yamaguchi)f 

  

     
hi - 

A COLUMBIA PICTURE 

“Serie Play by SEYMOUR and CONNIE LEE BENNETT and 
KENNETH GAMET « Produoed by HARRY JOE BROWN 

Dirsctad by ALFRED WERKER 
Seorang polisi tidak mempunjai ka- 
wan2 hanja sebuah pistol. Perkela-| 

'hian dan pertengkaran hebat. 

EA Ini Malam Premiere 
Djagalan seoro0 oo ci” th) 
SIANG FAN PI PA" 

(Golden Girl) 

Salah satu filra jang terbaik tahun? 
ini. Saksikan perinainan dan dengar: 

  

lah njanjian2 jang merdu. 4 Sa Neji 

“ 

  

          
  

  

DIBUKA SETENGAH HARI. 

SAKSIKANLAH : ' 
Persediaan Bahan2 Pakaian untuk kaum 

' Wanita dan Laki2 jang serba istimewa dan baru sadja kami 
terima! 

Demikian djuga barang2 untuk keperluan 
Rumah Tangga sehari-hari jang serba lengkap dan alat2 Da- 
pur model terbaru! Mita dim 
PERLA JANAN MANIS DAN HARGA2NJA NE 

TETAP BERLAWANAN ! 

TOKO ,HIEN” & Co. 
Bodjong 25 — Tilp. 1577 ' 
SEMARANG. 

JANG SUDAH TERKENAL SEBAGAI 

- Radja Murah ! 

      

  

F “NNCHILIS HORSE 
4 WONDER HOW YOUR N CHIGUITA—BuT 
CREW IS DOING ON TH! 
WAIN TELEGRKAPH 
EINEs ELLEN/ 

  
— Saja heran, bagaimana peker- 

dia2mu sedang bekerdja pada pusat 
lijn telegrap, Ellen, 

— Roy lihatlah. Itu adalah si Chi 
guita kudanja Chili, tetapi dimana 
Chili? 

  

    ROY, LODKI THAT'5 

    

  

   

  

n /A FROM THE OPPOSITE 4 ANYTHI 

   

HE 54ID HE WAS GOING | COuLD THIS 
1 | BACK TO THE KANCH, REP CLAY 
HL BUT CHIRUITA CAME Daan 

   

  

        
       

  

PIRECTION/ 

HL Km ( 
— Dia berkata, pulang ke 

peternakan, tetapi si Chiguita 
kembali dari arah muka. 
— Apakah tanah tiat jung 

merah ini mempunjai maksud 
sesuatu? 

"(Tks ONLY RED CLAY AROUNO HERE Dis IN RED ROCK CANYON--wuERe 
“KINCAID IS STRINGING UP HIS A RVAL TELEGRAPH LINE! 

CEILI COULD: HAVE GONE TO KINCAIP'S 
CAMP WITH SOME NOTION OF FINDING        

   

      
    

TELEGKAPH LINE KT'M. GOING T 
agan! F ! —- VOLI Ng , : 

An 

      — Tanah liat merah dise- 

T 

E 
OUT WHETHER HE BLEW. UP YOUR t 3 

$ 

  

MAN OF PASSIONSI | — na O| BULAN MEI 1954 0 
O| 'akan tiba lagi dalam djumlah jang sangat terbatas : 0 

0” BROMFIETS ,ALPINOS 
. 0 ' Model 1954 Lurus KIR dengan schokbreker MUKA/BELAKANG 0 

ai DOUGLAS 0 Peran untuk pemakai mulai hari ini dapat diterima 0 

JUGGLE Ry SUPER RADIO COMPANY N.V. 9 
A STANLEY KRAMER PODI-CTION 0 Tjabang Semarang: Dj. Seteran No. 5. 0 

Pen aras Manna | DU BwOwwsvo Lv Lwsw BU ee Dicected by EDWARD DMYIRYK : FA 

jaan seorang jang . merasa | 2 3 5 
irinja dikedjar, karena ia teiah ber 0. & 

buat salah. Ia ' mempertundjukkan' J| 8 
kepandaiannja jang luar biasa, di-' Dibuka Seteng ah Hari c— 
sertai perkelahian hebat. Hingga: . : 

| Besok tg. 25 April 1954, hari Minggu j.a.d. Toko kami 

  
| 

  

EA
 

Se 
sa
t 

  

  

rn 

      
Roy Rogers 18 

    

  1 NN pas 

— Chili telah pergi ke perkema- 
keliling sini hanja terdapat di han Kincaid dengan beberapa petun- 
batu padas merah Canyon, djuk untuk menemukan betul-tidak- 
dimana Kincaid sedang me-nja dia meledakkan lin telegrapmu. 
njelesarkan kawat2  telegrapSaja akan pergi mentjarinja. 
untuk bersaing dengan saja. 

Pa & 

  

  

AMIROSOL : 

| Ongkos kirim 1076 

    

UNTUK WANITA: LAK 
Han 

tjepat untuk 

Wanita Hamil Dilarang Makan Obat Ini 
AMIROSOL harga .............. Ea Mba ga an yaa Rp. 25.-— 
AMIRODOL untuk sakit keputihan (Pektai)... Rp. 25.— 
AMIRO OLIE obat untuk orang lelaki 

tambah kuat ....... Rp. 20.— 
TERANG BULAN obat hilangkan kukul 

(dierawat) dan bikin bersih muka...... Rp. 25.— 
TJATJAP RAMBUT pandjang dan gemuk 

Harga ......... Rp. 20.— dan Rp. 10.— 

Terbikin oleh 

Tabib Amirodin 
KUSUMOJUDAN 95 — SOLO 

te EK OPERA nk 
| Tanggung bisa bikin baik. Sakit Ambeien (wasir), orang laki pelu 
(Impotensi), kurang sjahwat dan lain-lain, Kalau minta baik de- 
Ingan garansi, boleh datang di Kami punja rumah, ongkos2 boleh 
berdamai. 

AGEN: a ee Ngupasan 12, Jogjakarta 
KASIM DADA Kp. Melajn 30, Semarang 
HOK AN Petjinan, Magelang 
ENG TAY HOO 
Teko Obat ENG TJE HOO 
Toko TJAP KENDI 
Toko RADJA BALI 
Toko obat PO NING TONG 
UNIVERSAL STORES 
ALI SPORT 
Toko Obat ENG NJAN HO 
Toko Obat ENG TAY HO 

Pekodjan 101, Semarang 
Dj. Nanking 17, Madiun 
Klaten 
Dj. Kajutangan, Malang 
Dj. Pemotongan 9, Salatiga 
Bodjong 6B, Semarang 
Di. Pulisi 30. Pontianak 
Petjinan 75 Jogja. 
Petjinan 58 ,, 

Paling berharga dan tjepat untuk menolong me- 
reka jang terganggu kesehatannja. 
AMIROSOL : Paling mudjarab dan 
tenaga jang sudah hilang, bagi 
pun jang masih muda, jang menderita penjakit 
(impoten) Penjakit ini bisa timbulkan rupa-rupa penjakit, mitsal- 
nja buah pinggang, djantung berdebar-debar, muka putjet, 
marah, suka lupa, kurang makan, kurang tidur dan lain-lain. 
AMIROSOL djuga bisa tolong orang wanita seperti, datang bu- 
'an tidak tjotjok, sakit pinggang, kurang darah, tidak mempunjai 
anak dan lain-lain. 

kembalikan 
orang lelaki jang sudah tua atau- 

kurang sjahwat 

lekas 

    
  

  

  

,DJANGAN PUTUS ASA? 
Ini dia 

IMPOTIN TABLETT 
” HARGA Rp. 30,— Tambah ongkos kirim 154, 

Bisa tolong orang: lelaki jang berbadan lemah dan siahwat 
kendor dan jang sudah memakan rupa2 obat, tapi ta” dapat 
menolong. 
Tetapi ,IMPOTIN TABLETT” jang akan sanggup mengem- 
balikan tenaga2 dan urat2 sjaraf jang Nasa mendjadi 
kuat dan sehat hingga mendjadi tenaga Tuan muda kembali 
seperti. biasa. 
Semuanja itu hanja bisa terlaksana bila selalu Tuan mema- 
kan ini obat. 

»IMPOTIN TABLETI” terbikin oleh: 

Tabib AMIRODIN 
KUSUMOJUDAN 954 — SOLO 

N. B. Agen2 lihat di 
advertensi Amirosel. 

    

  

  PENDAPATAN BARU 
Dalam 1 Djam «Muda Kembali 

an Aa Hair Oil) sana 
injak Item Rambut. Spesial bikin item r t.d iki kuat rambutnja dalam 1 djam, rambut Putih” menda Nan bagus, tidak Gatel tidak djatu lama-lama mendjadi keriting kapang pakai 10076 Garansi tidak luntur harga 1 Botol 

Pp. aa HORMON Cream. Spesidl Obat untuk Wani 
Buah Dada Keras dan Kentjang, harga Rp. BD jan Ta MOONLIGHT. Cream. Spesial buat hilangkan item2 Djerawat, Kukul kekolotan panu2 dan Muka bikin Tjantik Dena ngk ng boleh pakai, MOONLIGHT Cream harga Pp: 15.— 
RADIUM GIL. Obat Luar san mengasi ae ngan dan kepuasan dalam perhubungan PKU Pan Laki-laki dan Wanita harga Rp. 20.— Per botol (Persediaan terbatas). Porto tambah Rp. 2.50. 
Manufactured by : 1 
PENWAR MEDICAL HALL Singapore, 

- Bisa dapat pada 3 , 
World Famous Tabib Fachrudin 

14 Sawah Besar Djakart4 Phone 3804 Gambir, 
Tabib Mawn, Tamblong 40, Tilp. 4941 Bs 
Universal Stores, Badioun 519 Sem Mk Bisa dapat beli pada Agent di Surabaja: - B. PIAR Tok kain2 -—— Pasar Tundjungan Stand 81-82 Telp. 5. 4207. 2 

  

  
    
  

Tembak menembak — Kedia j i 
| 1 r men atas . penting Icteng jang sangat “ragi Pe TE 

dim. Su 
« "3 “kont HO PEM BU N U H 

dng, 
— EVA BARTOK 

dengan kota Venice sebagai 

Fim I. 

RICHARD TODD 
Sebuah film detectief 
latar belakang. 

' Tekst Indonesia 
Memggnan 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No, 1628/111/A1/171. 
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