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maksud  mentjegah  diturunkannja 

master”. 

.ini mereka kemudian 

    

  

an 451    
    

  

sedjamuja telah 

     
    

     
       

  

       

ASA N pasukan2 Perantjis. 1 | beru- 
Of Te hanan jang baru Sana 

»Corsair” jg 
1 450 mil 

  

'asukan 

     

  

   

      

    “kini Clan Indotjina. 

  

jang lalu di lapangan “terbang : Li ja “Sanata 
Fourane di Vietnam Tengah sete 2 TI TA BA MN 

ah mei ta Ikan kapal ya pi D Neta NG b 
merika Pesawat2 inih Djadi Kepala Geromba- 

dari kap kata df jadi Kepala Gerombo- 
kemudik Pes lan2 Di € Djawa Timur . 
yantts, Ke Ir-djen-| MENURUT laporan2 menge- 
deral Ch (dalam | nai keamanan didaerah  Djawa 
serangan pembalasannja itu kabar | Fimur diketahui, bahwa beberapa 
nja karena djumlah jang angat | orang kepala gerombolan di kare 
besar dari pasukand Vietminh |sidenan Besuki, jaitu sisa2 gerom 
dan disamping itu djuga karena | bol: pengatjau jang peruah 
tidak adanja koordinasi “antara 
pasukan2 di udara dan tanah.... j 

Rakjat Vietminh, 
Tentara Vietmiah hari Sabtu 

n di Dien 

  

    
    

   

   
kan serangan2 itu. Tank2 
tj's jang memberikan sokongan 
kepada pasukann'a telah terpen- 
dam di lumpur. AS 
Pasukan Vietminh kini mengua 

sai separoh lapangan terbang ig 
terutama dari Dienbienphu sam- 
bil dengan tentu  memperhebat 
tekanannja. TE 

Komando tinggi Perantjis melukis 
kan keadaan di Dienbienphu seha- H1 
gai sangat berbahaja” oleh karena 
pertahanan Dienbienphu telah meng | 
kerat sedemikian rupa hingga bala- 
bantuan dan perbekalan kini ham: 
pir tak mungkin bisa didjatukkan 
dengan pajung. SA 3 tan 3 

Sementara itu djenderal Vo Ngu-| 
Yen Giap berusaha terus untuk lebih 

mentjiutkan dgerah ig masih dikua: | 
sai pasukan2 De Castries dengan 

balabantuan jg didatangkan dari Pe 

mengalami ,,operasi merdeka” di 
tahun 1950, adalah orang2 bekas 
anggota Nefis dan IVG Belanda. 
Demikian keterangan2 jg didapat 
»Antara” dari pihak resmi. Me- 
ugenai ,,daerah operasi” sisa-sisa 

j Ta ibolan pengatjau di Djawa 
I.mur itu dikatakan, bahwa seka 
rang sisa2 kaum pengatjau dim. 
kelompok2 ketiil itu tidak mem 
punjai daerah tertentu jang mem 
ena dan sepandjang penge 
'tahuan pediabat2 pemerintahan 
daerah D'awa Timur, aksi2 mere 
ka tidak mempunjai backsround 
politik lagi, walaupun ada dianta 
ra mereka jg menamakan dirinja 
DI/TH. 

— Diantara sisa2 gerombolan pe 
ngatjau didaerah Wonosobo itu 
terdapat pula beberapa gerombo 
lan dari Merapi-Merbabu Com- 
'plex (MMC) jang melarikan diri 
ke Djawa Timur, sesudah mereka 
mengalami operasi militer di Dja 
wa Tengah dan kebanjakan di 
antara mereka ini — menurut ke 
terangan tsb. — sudah banjak jg 
ditangkap. : 

Selandjutnja diterangkan, bah 
wa operasi2 militer jang memberi: 
kan hasil baik, a.l. tertembaknja 
tiga kepala gerombolan ketika 
P.M. Ali Sastroamidjojo mengun 
djungi daerah itu pekan j.l. se-   rantjis. dengan: pesawat2 ,,Globe- 7” 

  

   
Dana Kita       
kemeja 

A.F.P. dalam pada itu hari Sabtu 
memperoleh berita resmi di Saigon 
ig mengatakan bahwa pasukan? Ho 
Chi Minh hari Djum'at telah meta- 
kukan dua serangan jg seru di Vist- 
nam Tengah. Serangan jg pertama 
terdjadi disebelah timur Pleiku, teta 
pi serangan ini dapat dihalaukan 
oleh pasukan? Perantjis setelah me- 
lakukan pertempuran seru selama 
beberapa djam. 
Serangan jg ke-2 terdjadi didekat 

-Cheo Rheo, Ik. 15 mil di sebelah Se 
| slatan Pleiku. Serangan ini dilawan 

— oleh pasukan Uni Perantjis sehingga 
Karena mereka kehabisan peluru. 2 

mengundar- 
- kan diri setelah lebih dulu menghar 
tjurkan mobil2 truknja supaja tidak 
dapat dipergunakan oleh pasukan2 
Ho Chi Minh. (Antara). 

Satu serangan lagi pas. 
« Yo bisa berada ditengah 

x pas. De Castries. 
Komando tinggi Perantjis hari 

Sabtu umumkan tentang tekanan pa 
sukan djenderal Vo Nguyen Giap 
ig sangat heba, di bagian Utara dan 
Baratlaut Dienbienphu, sedangkan 
enteri penerangan Perantjis di Pa 

ris mengatakan bahwa keadaan 
Dienbienphu adalah sangat berduha 

ja. Pos komando Perantiis di Dien 
bienphu pada malam Minggu, ha- 
nja terpisa 550 yard dari kedudukan 
pasukan Vietminh. Di sektor Utara 
dan Baratlaur Dienbienphu, 3 tem- 
pat jg penting sudah direbut oleh 

  

pasukan Ho Chi Minh setelah me- 
lakukan pertempuran seru dengan 
bajonet dan granap tangan. 

| Para penindjau di Hanoi nari Sab 
tu katakan bahwa satu serangan Ia 

gi ig “dilakukan dengan sungguh? 
oleh pasukan Vietnam Ho bisa me- 
ngakibatkan pasukan ini berada di 
tengah2 pasukan2 Perantjis di Dien- 
bienphu. 3 
Pers di Paris sementara itu hari | 

teran g2an  mengata- | Sabtu dengan 
kan bahwa Dienbienphu tidak mem | 
punjai lagi harapan bisa dipertaban 
kan. (Antara). 

  

   

  

    
Kementerian 

memberikan 
Antara Am-        

   

  

w ah Ne- 
derland menolak d 1 marah 
Lap tuduhan jang menjatakan bah 
wa Pemerintah Nederland ada 
sangkut-pautnja setjara bagaima- 
na djuga dengan aksi-aksi koi 
plotan jang bersifat subversiei 
Keterangan ini denada ber- 
hubung dengan: tersiarnja berita 
baru2 ini tentang kegiatan apa 
jang dinamakan R.M.S. 

Sementara itu tentang perunding- 
an mengenai Unie Indonesia-Belanda 
kalangan Kementerian Luar Negeri 
Belanda mendjelaskan, bahwa dalami 
nota djawaban Nederland ticuk ada 
dibitjarakap tentang tempat akan di 
adakannja perundingan itu. Dikata-|- 

bahwa dalam perundingan jl. kan 
dari pihak Komissariat Agung ada 
dimadjukan sarah2 mengenai soal 
tersebut, tapi sementara ini belum 
dapat diumumkan bagaiman saran? 
tersebut. Demikian Antara Amster- 
dam, 

     

     

  

      lah kita kabarkan, membe 

   

ngatjauan sisa2 kaum pengatiau 
itu jalah perampokan ketjil dan 
pembakaran gudang2 tembakau 
sadja. Achirnja menurut ketera 
ngan jang didapat ,,Antara” itu 
dapat dikabarkan, bahwa keama 
nan didaerah Kediri, Madiun dan 

  

Bodjonegoro boleh dibilang ,,rus- 
tig” djika dibandingkan dengan 
daerah karesidenan Besuki. 

7 bo (Antara) 
5 P aa €. 

754. KAUM RPELADJAR 
TIDAK MAU BAJAR? 

Di stasiun Bogor hari Kemis di 
adakan lagi razzia terhadap penum 
pang kereta-api jg mau prodeo sa- 
dja. Pendapatannja kurang lebih Rp 
90,—, sedang razzia jg lalu penda- 
patannja antara Rp 250,— dan R5 
700,—. Menurut keterangan jg. di 
dapat, razzia itu menundjukkan ig 
tidak bajar kartjis 7596 terdiri dari 
orang2 jg termasuk golongan terpe 
ladjar. 7 

  

Hi Ika 

£ 

Akan Dirundingk: 

bo, k'ni sedang memperti 

dzna menteri Indonesia, India, 

kalangan tadi. 

si ini akan dibitjarakan sebuah reso- 
lusi jang berseru kepada negara2 
Besar  supaja djangan mengaru-biru 

| Asia. Resolusi ini akan merupakan 
Isebuah pernjataan bersama " untuk 

' menentang kolonialisme dan impc- 
'rialisme. Para perdana menteri 5 ne 
gara Asia tadi seterusnja menurut 
sumber tadi akan mempeladjari se-   buah usul, supaja pemerintah keli- 
ma negara tadi menanda-tangani s6- 

(buah persetudjuan anti-perang, jang 
| dimaksudkan supaja rakjat2 mereka 
bisa hidup dalam alam perdamaian. 
Perlu disebut, bahwa kelima negara 
ini penduduknja meliputi 1/5 “dari 
seluruh ummat manusia. 5 

6 kali bersidang. 

Menurut program resmi jang  di- 
umumkan oleh kem. dalam. negeri 

' Ceylon, para perdana menteri 5 ne- 
gara tadi akan bersidang 6 kali, ia- 
lah pada hari2 Rabu, Kamis dan 
Djum'at jad. 

Hari Selasa jad., akan tiba di Co- 

lombo PM U Nu dari Birma, PM 
Tawaharlal Nehru dari India dan 
PM Ali Sastroamidjojo dari Indone- 
sia. PM Mohammad Ali dari  Pa- 
kistan dinantikan kedatangannja Se 
nin jad. 

Sementara itu kalangan2 jang da- 
pat mengetahuinja mengatakan - di- 
Colombo, bahwa pemerintah Inggris 
ingin supa'a Ceylon dan  negara2 
Asia lainnja jang duduk dalam Cam- 
monwealth, djangan sampai menem- 
Ipuh djalan jg. mungkin dapat mem- 

1 Pasu- 

Bekas Orang? 

tang Indotjina harus 

    

  

da mereka. , , 

iki ma mem “0 
Kebakaran | Di Culcutta | 

      
     

  

   

     

Di Calcutta baru2 ini telah terdjadi kebakaran jang besar disekitar pa- 
sar untuk pendjualan kaju, jg. mengakibatkan beratus2 rumah terbakar. 
Dalam gambar ini kelihatan pendu duk sedang menjelamatkan harta ben- 

    

  

     

  

sa
h 

  

  

Kemerdekaan 

menjelesaikan masalah In 

setjara langsung atau tidak setjara 
dengan material perang. 2. Harus 

3. Soul gentjatan sendiata di 
Indotjina harus merupakan soal 
1omor 1 dalam agenda konperen 
si Djenewa. 2 

4. Kepada Indotiina harus di 
berikan kemerdekaan oleh Peran 

tjis. j 
5. Perundingan langsurs ten 

tiin diadakan 
oleh pihak2 jang terutama ber- 
sangkutan. 

     fegara lain boleh ikut. t-Kejal an, “bahwa” IN Nara 2 133 - p2 erk Pa 

keamana jang bersifat besar oleh Pat Ta 
tidak akan terdjadi lagi didaerah Ez : 
tsb. gn tsb. menerang- Nehru menerangkan seterusaja, 
ikan let djauh, 'bahwa sifat pc bahwa perdjandjian non-intervensi 

4 negara besar jg diusulkannja itu 
harus diperkuat oleh PBB dan nega 
ra2 lain belakangan dapat diundang 
untuk ikut serta dalam perdjandjian 
tadi. Perdjandjian noncintervensi jg 
sungguh2 itu, jg melarang memberi 
bantuan setjara langsung atau tidak 
langsung dengan pasukan2 atau ma- 

terial perang kepada pihak2 jg bcr- 
| perang, harus dilaksanakan oleh sua 
tu konperensi, demikian didjelaskan 
oleh Nehru. PBB jg akan menerima 
laporan tentang keputusan2 konpe- 
rensi tadi, akan diminta mengumum 
kan suatu konvensi non-intervensi 
di Indochina jg meliputi perdjandii-   

Menurut dugaan, dalam konperen 

Inggris memberi peringatan. 

an itu dan ketentuan2 untuk pelak- 
sanaannja ' dibawah — pengawasan 
PBB. Negara2 lainnja harus dimin- 
ta oleh PBB supaja ikut serta da- 
lam konvensi nonzintervensi itu. 

Selandjutnja dikatakan oleh Neh- 
ru, bahwa India mengadjukan usu!2 
itu dalam segala kerendahan hati” 
dan dengan pengharapan “akan di 

Doktrine - Monroe Asia 
n Dim Konp. Ko- 

lombo—Vtk Djatoin Perdamaian? 
DIPEROLEH KETERANGAN di Colombo hari Djum'at bah- 

wa beberapa negara jang akan ikut serta dalam Konperensi Colom- 
ibangkan kemungkinan untuk membentuk 

sebuah Persekutuan Asia jang didasarkan atas prinsip Doktrin Mon- 
roe dibelah bumi Barat. Seperti diketahui, dalam konperensi jang 
akan d'mulai pada hari Rabu j.a.d, ini akan ikut serta para per- 

akistan, Birma dan Ceylon. Idee jg 
mendjadi dasar persekutuan ini jalzh ,,Asia untuk bangsa Asia”, kata 

bahajakan  berhasilnja — konperensi 
Djenewa jad. Menurut dugaan, ini- 
lah inti daripada nota jang telah di- 
sampaikan oleh menteri LN Ing 
gris Eden kepada PM Ceylon Sir 
John Kotelawala. 3 
Kalangan2 diplomasi di ColorMbo 

mentafsirkan pern/ataan Inggris ini 
sebagai petundjuk, bahwa menurut 

pandangan Inggris. setiap aksi jang 
kuat dalam konperensi Colombo js. 
akan datang mengenai strategi. Ame- 

rika Serikat mengenai  Indotjina, 
mungkin akan merugikan konperen- 
si Djenewa. 
Menurut sumber tadi, kata war- 

tawan kantorberita Amerika UP, 
Inggris bersepakat sepenuhnja de- 
ngan A.S. bahwa perlu dibentuk 
suatu pakt. keamanan Asia Tengga- 
ra, tetapi antara kedua negara ini 
terdapat - perbedaan paham azasi 
tentang tjara untuk membentuk per 
setudjuan ini, Inggris menghendaki 
supaja pakt keamanan kolektif itu 
timbulnja' di Asia Tenggara sendiri, 
dan negara2 Barat memberikan ban- 
tuan jang dibutuhkan (Antara) 

DESMOND DONNELLY, anggo- 

ta parlemen Inggris dari Partai Bu 

ruh, menjatakan dalam pidatonja di 

daerah pemilihan  Haverford pada 

hari Sabtu, bahwa sebagian  oesar 

dari rakjat Inggris akan menentang 
diperluasnja pertikaian — Indochina 

dan akan menolak pula pengiriman 
| pasukan2 Inggris  kenegeri tsb: Di 
katakan, bahwa menteri luar negeri 

  

HA 

Mon. Batasi 
2 

vank in “seh G 
renda Kena 

5 Saran Nehru Utk Se- 
Elesaikan Indo-China 
Diantaranja Perdjandjian Non-Interven- 
si Antara A.S.-Inggeris-Sovjet Dan 
RRT—Indo-China Harus Diberikan 

PERDANA MENTERI INDIA, Shri Nehru, hari Sabtu jl. 
telah mengusulkan suatu rentjanajang terdiri sal untuk 

ina. Usul ini jang dikemukakan dlm. 
statement di madjelis rendah adalah sebagai berikut: 1. Suatu per ' 
djandjian non-intervensi antara Amerika Serikat, , 
Uni dan Republik Rakjat Tiongkok dalam perang Indotjina, 

(diusahakan suatu suasana jang: 
memungkinkan diadakanja perundingan tentang perdamaian. 53 

Jpraktis dan dapat segera 

.bungan 

Oleh Perantjis 
dari 5 pasal 

Inggris, So 
   

  

   

    

     

    
   

    

    
   

“ist 
langsung dengan pasukan2 at 

perhatikan oleh pihak2 jg ber 
kutan. 

Achirnja en 
bahwa India menganggap ' 
kah2 jang diusulkannja 

nakan. Alternatifnja adalah 
lu hebat dan kedjam, kata 

  

IRussi& Putuskan Hubu- 

sItah Australia tak memenuhi per 

Ada Hubungan Geraka 
l Merasa Dapat Angin 

| kebenaran berita ,,Antara” 
Tanimbar (Mal 

5 Katholieke Illustratie.” 

Akibat Petrov 

“gan Diplomasi Dgn 
Australia, Staf Kedu- 
ta.n Akan Dipanggil 
Kembali: Tak Di-Ingin- 
kan Perwakilan Austra- 

lia Di Moskow 

DALAM siaran pada malam 
Sabtu radio-Moskow mengumum 
kan bahwa pemerintah Soviet Uni 
dalam suatu nota, jang telah di 
sampaikan kepada duta-besar Aus 
tralia untuk Sovjet, menjatakan 
keinginan untuk- segera memang 
gil kembali duta-besarnja bersama 
seluruh staf kedutaan besar Sovjet 
di Canberra. Nota tadi djuga me 
njatakan tak dikehendakinja lagi 
adanja seorang duta-besar Austra 
Ha di Moskow. Nota tsb., jang 
telah dikirim ke kedutaan-besar 
Australia di Moskow oleh wakil 
menteri luar negeri Sovjet, Andrei 
Gromyko, memperingatkan sedja 
rah perkara Petrov dan menjesal 
kan pengumuman keterangan2 
mengenai ,,beberapa dokumen jg 
telah diserahkan oleh Petrov ke 
pada pemerintah Australia”. 

Keterangan? itu, demikian 
nota, tidak dapat digunakan utk. 
memperbaiki perhubungan antara 
Sovjet dan Australia. Nota menje 
salkan kenjataan bahwa pemerin 

mintaan kedutaan besar Soviet 
di Canberra supaja Petrov diserah 
kan kembali mengingat ,.kiedja- 
hatan Petrov menggelapkan uang 
kedutaan besar Sovjet.” 

Nota selandjutnja . memprotes 
-pentjulikan njonja Petrova dan 
pelanggaran moral. internasional 
setjara menjolok mata menringat   ru, sambil mengutip kata2- 

jang menjatakan baba perdi 
an tidak bisa terdiri dari .,pe 

saling ' menterror- sa 
sama lain.” (Antara) 

PKI Dan Konpe- 

rensi Kolombo 
Tidac Lihat M nfaat: 
nja Bagi Indonesia Dan! 

Perdamaian 

BERHUBUNG dengan-akan di 
adakannja konperensi Kolombo, 
C.C. PKI dalam keterangannja ke 
pada pers a.l. menjatakan, bahwa 
mengingat tudjuan Jang sesung- 
guhnja dari P.M. Ceylon John 
Kotelawala, maka PKI tidak ja- 
kin, bahwa konperensi Kolombo 
akan membawa manfaat untuk 
Indonesia, untuk Asia dan untuk 
perdamaian. Sekalipun demikian, 
PKI tidak berkeberatan ikutnja 
Indonesia dalam komperensi Ko- 
lombo, setelah mendengar, bahwa 
pemerintah Indonesia akan menga 
djukan pendiriannja sendiri dim. 
konperensi tsb., bahwa kedata- 
ngan P.M. Indonesia kedalam 
konperensi itu dengan tudjuan 
untuk membela perdamaian jang 
makin terantiam di Asia, untuk 
menggalang kekuatan anti-kolo- 
nialisme sebagai bagian dari per 
djuargan untuk mempertahankan 
verdamaian, dan untuk mengan- 
djurkan adanja konperensi negar? 
negara Asia-Afrika. 

Pendapatnja mengenai ,,tudjuan 
ig sesungguhnja” dari PM Ceylon 
itu didasarkan oleh PKI atas kenja 
taan, bahwa pikiran John Kotela- 
wala mengenai konperensi ini sa 
mar2, dan bahwa ia diwaktu belaka- 
ngan ini mengadakan kegiatan2 
luar biasa untuk mendapatkan pin 
djaman lebih banjak dari Amerika, 
dan oleh karena itu harus menua- 
djukkan kegiatan2nja dalam membe 

|la kepentingan2 "Amerika, bermak- 
sud memindahkan perhatian dunia 
dari persoalan pakt militer Amerika 
— Pakistan”. 4 
Demikian PKI jg pada  achirnja 

menjatakan pendapat, bahwa djika 
kcenperensi Kolombo mau sungguh2 
bermanfaat untuk Asia dan dunia, 
maka tidak lain konperensi ini mcs 

.ti memperkuat usaha damai. konpe 

rensi Berlin dengan turut menjo- 
kong dan memperkuat  konperensi 
Djenewa dan meluaskan konperensi 
Kolombo mendjadi konperensi ne- 
gara2 Asia. (Antara). : 

WAKIL PRESIDEN MOH. HAT 
TA KEMBALI DI DJAKARTA. 
Wakil Presiden Moh. Hatta jg   

Ada Anasir2 Di Inggeris J 

sedjak tg. 20 April jang lalu meng 
adakan perdjalanan  penindjauan 
didaerah Sumatra Tengah, pada 
djam 14.20 Sabtu siang telah tiba 
kembali di Djakarta. Di Kemajo 
ran Wakil Presiden disambut oleh 
P.M. Ali Sastroamidjojo dan ang 
gota2 kabinet lainnja. 

Anthony Eden bertugas untuk me- 
nundjukkan di Djenewa, bahwa di 
pihak Barat ada anasir2 jg sung- 
guh2 menghendaki tertjapainja pe- 

njelesaian melalui perundingan, 
mungkin atas dasar pembagian In- 
dochina. Dalam hubungan ini di ka 
takannja, bahwa - bila  komperensi 
Djenewa gagal, maka rakja, Inggris 
arus. bersiap mengambil suatu ke- 
putusan jg berat sekali, : 

Lembang Ea 
2 Kebudujaan 

Nagan aa papan" 
Stan en We 

Hengta, 

     

  

“kSovjet dan serangan terhadap se- 
penggeledahan kurir2 diplomatik 

taris pertama - kedutaan-besari 
Sovjet, jang sedang menumpang 
pesawat terbang bersama .njonja 
“Petrova.” 
“Nota achirnja menegaskan bah 

wa pemerintah Sovjet akan segera 
'memanggil kembali dutabesar dan 
mersonil kedutaan besar Soviet di 
Canberra, dan pemerintah Sovjet 

Imeniatakan sebagai ,.tak diinoini” 
'adanja duta besar dan personil 
kedutaan besar Australia di Mos 
kow. Radio Moskow lalu mengu 
mumkan bahwa kepada Gromvko 

| duta-besar Australia untuk Sov- 
“iet, Alan Watt, menjanggavkan 
akan segera memberi tahu peme 
rintahnja tentang nota Soviet tsb. 

: (Antara) 

Mosi Tjikwan 
Ditangguhkan Sampa' 

Sesudah Reses 

PANITIA Permusjawaratan Par- 
lemen dalam menindjau' atjara2 s'- 
dang Parlemen berkenaan dengan 
belum selesainja pembitjaraan me- 
ngenai usul mosi— Tjikwan cs tt3. 
tidak  kepertjajaan terhadap keb- 
“djaksanaan Menteri Perekonomian, 
memutuskan, bahwa sampai Parle- 
men, mengambil reces pada permu- 
laan Mei jang akan datang, tidak 
diadakan perubahan atjara2 sidang 
Parlemen jang telah ditetapkan. 

Sebagaimana sudah kita kabar: 
kan, mulai Senen ini sampai aimu 

lainja reces, Parlemen akan membi 
fjarakan Rentjana — Anggaran Be 
landja 1952 dan. 1953 "mengenui 
bahagian2nja, sehingga dengan begi- 
tu pembitjaraan usul mosi Tjikwan 
ts akan dilandjutkan sesudah Par- 
lemen reces. 

  

omi bs ha Ke- 
. djam Di Medan 

SEORANG BAPAK serta anak- 
nja jg laki2 umur Ik. 9 tahup telah 
diketemukan mati dalam keadaan 
berlumuran darah. Pada badan ke- 
dua korban itu tampak bekas goro- 
kan dengan benda tadjiam. . Djuga 
usus keluar dari perutnja dan pada 
(betisnja terdapas luka2 "akibat tusu- 
kan atau sajatan benda tadjam. Sia 
pa jg melakukan pembunuhan ke- 
djam ini hingga sekarang “belum di 
ketahui. Kedjadian ini ialah dekat 
kampung . Bekala jg terletak Ik. 14 
km. dari Medan, ditepi djalan raja 
menudju Brastagi. Kedua 'majar itu 
diketahui adalah dari satu keluarga 
petani ditempat itu. 1 

« 

Tuku Tenggara) dengan menambah 

TAHUN KE IX No. 61. 

dk Lada. DN Naa ara Ie 

Jang Membantunja 

Keterangan “pembesar tsb adalal. 
sebagai djawaban chusus kepada per 
tanjaan “tertulis wartawan Antara” 
di Makassar “mengenai  beberapc 
soal di Maluku. Dikatakannja lebih 
djauh, bahwa muntjulnja kapal2 sc 
lam jg tidak dikenal diperairan Ma- 
luku itu biasanja — bertepatan dgn. 
adanja sesuatu pidato atau  utjapan 
dari Presiden Sukarno mengena! 

pengembalian wilajah Irian Barat 
ketangan bangsa Indonesia. Sehing- 

ga oleh orang jg selalu memperhati 
kan segala masalah Irian Barat me- 
nafsirkan  kedjadian sematjam ini 

sebagai satu tentangan kepada peme 
rintah Indonesia. Dalam  ketera- 
ngannja itu pembesar tsb tidak te- 
rus-terang menjebut. kapal2 selam 
jig biasa muntjul itu kepunjaan siapa, 
tjuma dikatakannja semua pendu- 
duk Maluku jg mengetahui hal ini 
tidak ragu2 menjebut kebangsaan 
kapal itu. 

1 Ada hubungan gerakan 
RMS dengan gerakan di 

1 Nederland. 
Bahwa setelah pemerintah Indo 

nesia membentuk Biro Irian tera- 
sa ada kegiatan kembali dari 
gerakan ,,RMS” di Seram Timur, 
dan sedjalan dengan itu timbul 
aksi2 jang bersifat kampanje po 
litis jang sistimatis dilakukan oleh 
orang2 resmi di Nederland untuk 
memberi bantuan kepada orang2 
RMS” di Maluku, dikatakan 
oleh pembesar itu, bahwa kedja 
dian tsb. bukan keadaan jang ber 
samaan biasa, tetapi mempunjai 
hubungan satu sama lainnia. ' 
Dalam penangkapan jg dilakukan 

achir2 ini oleh pihak polisi terhadar 
43 orang penganut gerakan2 ,,RMS” 

membuktikan, bahwa mereka mem- 
punjai djaring2 gerakan dibawah tz 
nah dibeberapa kota besar di Indo 

nesia seperti ..Makassar,  Surabaja 
Diakarta dan lain2. Kota  Makas- 
sar sendiri didjadikan- sebagai pu: 
sat penghubung dengan Nederland. 

Ditanja apakah jg masih membe 
ranikan hati penganut? gerakan itr 
di Indonesia untuk terus memperta- 
hankannja. sedang gerakan itu prak 

tis tidak lagi mempunjai potensi -m' 
liter seperti semula, didjawab oich 
pembesar itu: 

»Karena mereka melihay dan me- 
ngetahui adanja pembesar resmi Be 
landa jg aktif membantu mereka: 
Antaranja terdapat juris, bekas per- 
wira tinggi dan pembesar2 resmi 

lainnja”. Dan selama ada bantuan 
ig demikian dari Belanda, maka me 
reka merasa disemangati, diandjur- 
kan guna terus ,,herdiuang”. 

Sersan Kalalo sudah gu 
gur dalam penganiajaan. 

Mengenai nasibnja sersan Ka- 
lalo dengan anak-buahnja jang 
terdampar diwilajah Irian Barat 
jang disiarkan Belanda selaku in- 
filtrasi, dikatakan bahwa Kalalo 
sendiri sudah gugur disiksa -Be- 
landa. Sedang anak-buahnja sam 
pai sekarang dalam tawanan dan 
mengalami nasib jang demikian. 
Persoalannja sampai sekarang se 
djak kabinet Wilopo, belum lagi 
diketahui. Perkara ini bukan men 

  

Soal Hartono 
Hampir Se- 

lesai 
Perlu Didengar Kete- 

2 3 
rangan2 Saksi2 Luar 

Negeri 
PEMERIKSAAN PERISTIWA 

bekas Kepala Djawatan Pharma- 
si Kementerian Kesehatan Drs, 
Hartono oleh pihak Kediaksaan 
gung, menurut keterangan jang 

diperoleh wartawan ,,Antara”, ki 
ni telah berada dalam tingkat se- 
demikian rupa, sehingga sudah 
hampir mendekati penjelesaian- 
nja. Jang masih sangat diperlukan 
dalam landjutan proses pemerik- 
saan perkara ini, menurut ketera- 
ngan selandjutnja, ialah mende- 
ngarkan keterangan saksi2 jang 
berada diluzr negeri, seperti di 
Nederland, dan sebagainja. 
Sebagaimana diketahui, bekas -Ke- 

pala Djawatar Pharmasi itu dituduh 
terlibat dalam soal ketjurangan me- 
ngenai djumlah besar obat2an jang 
berasal dari pesanan diluar negeri 
seharga puluhan djuta rupiah | atas 
kerugian ' Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, Lebih djauh da- 
lam hubungan ini diperoleh kabar, 
bahwa saksi2 diluar negeri jang sa- 
ngat perlu didengar keterangan2nja 
itu, pada umumnja terdiri. dari 
orang2 jang mempunjai hubungan 
dengan pabrik obat2an: keterangan2 
dari mereka itu dipandang sangat 
penting sekali. 

Drs. Hartono sudah ditahan se- 
djak pertengahan tahun 1953: ke   Bapak serta 

itu telah diketemukan pertama kali 
oleh isteri sikorban . pada igi. 21 
April jg lalu tidak djauh dari ru- 
mah mereka sendiri. (Antara).   

Menurut pendapat Donnelly, ha 
nja ada harapan ketjil bahwa Peran 
tjis akan melandjutkan sendiri pepe 
rangan di Indochina “bila dikonpe- 
rensi Djenewa tidak tertjapai perse 
tudjuan. Dikatakan, bahwa Perantjis 
telah setengah mati keadaannja di 
Indochina dan setiap  tahunnja ke- 
hilangan tenaga2 tjadangannja yg pa 
ling baik dari akademi militer St: 
Cyr, 

  

anaknja jg malang | d udukannja sebagai Kepala Djawa- 
tan Pharmasi kini digantikan  olsh 
Dr. Moh. Ali Hanafiah jang ditun- 
djuk oleh Kementerian Kesehatan. 
(Antara), 

g Ingin Membagi Indo.China 
Oleh karena itu kita harus mem 

tuskan, apakah kita akan memper 
luas pertikaian di Indochina itu 

mendjadi Korea kedua dengan ke- 
mungkinan mengambil risiko ikut 
sertanja RRT dan dengan demikian 
memberanikan diri menghadapi pe- 
rang bom zat air atau mengunuur- 
kan diri, demikian Donnclly meng- 
achiri pidatonja, (Antara), 

   
JEKA 

pal2 Selam Asing Diperairan Maluku 
———| Munijulnja Biasanja Bertepatan Dengan Pidato2 Bung 

Mn | arno Mengenai Irian : 
n ,RMS" Dgn Gerakan Di Nederland — RMS” 

Krn Adanja Pendjabat2 Tinggi Belanda 

SEORANG PEMBESAR DI MALUKU, jang namanja tidak mau disebut, telah memperkuat . 
Djakarta mengenai terlihatnja beberapa orang kulit putih dikepulauan 

ih kan bahwa peristiwa sematiam ini diuga pernah 
| terdjadi dibagian Utara pulau Morotai. Seperti diketahui dalam berita itu dikatakan orang2 kulit 
"putih itu menggunakan kapal selam diwaktu malam memasuki sebuah 
“diusut oleh polisi setempat mereka melarikan diri dengan mening galkan 

'   
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sungai dipulau itu dan ketika 
surat2 kabar Belanda ,,De 

djadi kompetensi pemegang ke- 
kuasaan sipil maupun militer se 
tempat, tetapi adalah urusan pe 
merintah tertinggi Indonesia, jaitu 
kabinet. : 
Demikian keterangan chusus jg 

diberikan kepada wartawan .,An 
tara” di Makassar oleh pembesar 
di Maluku jang namanja tidak 
mau disebut. (Antara) 

Nixon Tentang 

Politik LN A.S. 
Diantaranja Mentjap 
Kominisme Sebagai 
Antjaman Dunia 

WAKIL presiden Amerika, Ri- 
hard Nixon, dalam suatu pidato 
di Tuchon malam Sabtu mengurai 
kan S5 pasal utama dari jang di 
namakannja ,,politik luar negeri 
baru” Amerika Serikat. Lima pa- 
sal itu adalah (1) politik pertaha 
nan Amerika jang dinamakan 
,New Look”, (2) mentjap Komu- 
nisme sebagai antjaman dunia, 
(3) politik jang berdasarkan ke 
kuatan, (4) prinsip ,,kesatuan 
aksi” dengan sekutu2 Amerika 
dan (5S) suatu offensif ideologi jg 
besar. 

Tentang Indotjina dikatakan 
oleh Nixon bahwa maksud tudju 
an pemerintah Amerika adalah 
supaja pasukan Amerika tidak di 

  

  

£ 2 

Untuk penggemar2 sepeda jg. gemer 
radio-muzik, maka konstruksi ini ada 
lah suatu hal jang baru. Disalah su- 
lu ragangan sepeda tsb. ditempatkan 
alat penerima radio dengan bentuk 
sebagai kotak jang bulat, dan jang 
dapat menerima 6 maljam fregu 9 
jang berlainan.  Disetirnja, Cs 
menghadap kepada pengendaranja se 
peda sendiri terdapat sebuah penge- 
ras suara, dan dipork sebelah muka 
terdapat sebuah antenne jang kesjil 
Perkakas sematjam ini didjalankan 
dengan batterij. 

   

  

    ana 

Uang Palsu 
Rp. 100. 

Beredar Di Kalimantan 
Barat: Didatangkan Dari 

Luar Negeri ? 
BEBERAPA HARI jang lalu 

polisi Pontianak telah menahan se- 
orang Indonesia asal dari Madur: 
Yarang nadar'a d'ketemukan se- 
fembar wang Rp. 100,— jang ter- 

tka Or-ng tedi bermaksud hendal 
meng mkan sedjunlah uang Ke 
Medura,   kirim keluar negeri untuk melaku 

kan pertempuran. 

Setelah itu Nixon mengulangi 
'agi peringatannja, bahwa  djika 
Indotjina djatuh dalam kekuasa 
an kaum Komunis, maka seluruh 
Asia Tenggara djuga akan teran 
tjam dan hal ini dapat meletuskan 
perang dunia ke-3. Achirnja di 
katakan, bahwa konperensi - Dje- 
newa memberikan harapan untuk 
perdamaian dan bahwa sekalipun 
Amerika berkehendak tetap ber 
dampingan dengan sekutu2-nja. 

Sementara itu ,,Antara” dapat ks- 
terangan bahwa di Pemarigkat:. telal 
pula diketemukan tiga kali uang 
palsu dari Rp. 100,— dalam wak 
tiga bulan, Pemangkat adalah sebua! 
kota pelabsthan jang ramai disebela! 
Utara Kalimantan Barat dimana pe 
rahu2 dan kapal keluar masuk dar 
Singapura, Tarempa dan Tambelan 
Diduga, bahwa uang palsu tadi di 
masukkan dari luar negeri kedaera! 
ini seperti halnja dengan diketemu- 
kannja sedjumlah uang palsu dise 
buah hotel di Medan beberapa wak: 
tu jang lalu. Uang palsu jang dike 

     tetapi disamping ini Amerika 
mempunjai kehendak djuosa tidak 
akan mengalah dalam prinsip ke 
pada kaum Komunis. (Antara) 

Semua Keun 

d Perdjoan 
Djatuh Dipihak Ko 

P.M. Russia 
WAKIL PERDANA MEN 

temukan di Pontianak ukurannja Ie 
bih ketjil dari uang biasa sedangka: 
kertas dan tulisan serta warnanj 
ternjata kasar. (Antara). 

tungan Dim 
gan Dunia 
minis: Kata Waki! 
Kaganovitch 

TERI Sovjet Uni, Lazar M. Ka ganovich, pada hari Sabtu mene rangkan kepada Dewan Uni dari Sovjet Tertinggi, bahwa semua keuntungan jang dihasilkan oleh perdjuangan dunia dewasa ini djatah dipihak komunis. Dikatakan, bahwa didalam pergulatan anta 

kemenangan. Pidato Kaganovich 
masalah2 perekenomian: 
tah sekarang ialah berusaha seku 5 
sedjdhteraan rakjat dan untuki mentjapai 

Setelah mengemukakan, bahwa 
Rentjana 5-Yahun jang ke-5 akan 
berachir dalam waktu jg dekat, 
Kaganovich menegaskan, bahwa 
disegala lapangan perlu diambil 
tindakan2 ekonomi jang sesuai 
dengan perkembangan  rentjana 
itu. Dikatakan, bahwa pemerintah 
Sovjet senantiasa menaruh perha- 
tian besar kepada masalah2 eko- 
nomi, terutama sekali masalah 
perbaikan transport, baik dilapa- 
ngan lalu-lintas kereta-api mau 
pun dilapangan lalu-lintas melatui 
air. Pun ia menekankan perlunja 
diambil langkah2 “untuk memper 
besar produksi dan memperketiil 
biaja2. 

Djangan sampai kena 
Surprise”, 

Mengenai masalah pertahanan, 
ia menjatakan, bahwa negara? 
Barat dibawah pimpinan Amerika 
Serikat memperkuat persendjata- 
annja dan mengantjam Sovjet Uni 
dan RRT. Sovjet Uni pada dasar 
nja mendjalankan suatu politik jg 
ditudjukan untuk mempertahan- 
kan perdamaian, akan tetapi dim 
pada itu terpaksa mengambil se 
mua langkah jang perlu untuk 
memperkuat. .pertahanan, agar 
tidak dapat dihadapkan kepada 
suatu “surprise” oleh negara2 
Barat, demikian Kaganovich. Da 
lam hubungan ini Kaganovich me 
ngingatkan sidang kepada adanja 
usaha2 negara2 kapitalis untuk 
mengepung Sovjet Uni dan se- 
kutu?-nja dengan - pangkalan? 
militer, 

Akan mentjapai kemena 
ngan2 baru. 

Kaganovich mengachiri pidato 
nja jang memakan waktu selama 
90 menit itu dengan menjatakan, 
bahwa dengan menempuh dijalan 

jang ditundjukkan oleh Marx, 
ngels, Lenin dan Stalin, Partai 

Komunis" kini lebih. bersatu dari 
jang sudah2 memrlju kearah ke 
menangan2 baru. 

Sidang Dewan Uni pada hari 
Sabtu itu dihadliri oleh pemimpin 
Sovjet Uni,  diantaranja perdana 
menteri Georgi Malenkov sendiri. 

(Antara) 

  
AG 

Dikata kannja, 

Anya 2 ra system2 kapitalisti i listis didunia dewasa ini, pihak komunislah ena an .fang akan mendapat 
sebagian besar mengenai 

bahwa politik pemerin 
untuk memperbesar ke 
tudjuan2 komunisme. 

Pertahankan 
Pantjasila ! 

Keputusan PARKINDC 
KONGRES KE-V PARKIND:: 

se-Indonesia jang berlangsung d: r: tanggal 16 hingga 19 Apr 
bl, menjatakan sangat menjesaj 
kan utjap:n Wakil Perdana Mer: 
teri I Mr. Wongsonegoro jang me 
ngatakan bahwa langkah2 untu 
membawa persoalan Sulawesi Sc- 
latan melalui Dewan Geredja2 Ir 
donesia ke Dewan Geredja2 Se- 
dun'a d'sebut sebagai satu tindak. 
an a-nas onal. Dalam hubungan in 
oleh kongres ke-V Parkindo sc- Indonesia d'tegaskan, bahwa utjz: 
pan Mr. Wongsonegoro itu dak 
menguntungkan usaha untuk men 
ti”va1 perdamaian "nasional. 

Penjesalan terhadap utjapan Wakr: 
Perdana Menteri itu didasarkan olek: 
kongres, jaitu setelahnja menimbans, bahwa sesuatu organisasi jang bersi 
fat nasional dapat meminta perh-- 
tian sesuatu: organisasi internasional 
jang serupa, untuk “membela keperi- 
tingan2nja, Seterusnja dalam “kori- 
gres tersebut dju'ga telah diputuskan: 

Lt, mempertahankan teguh. dasar 
Pantjasila bagi negara. 

2. menjerukan kepada pemimpin2 
partai2 agar tetap setia pada dasar2 
17 Agustus 1945. 
“Mengenai peristiwa di “Sulawes 
Selatan, kongres memutuskan: 

1. Mendesak - kepada Pemerintah 
supaja berusaha agar pemburuhan2, 
perkosaan2 serta pemaksaan 
pindah agama di Sulawesi Selatan 
itu dibasmi dalam waktu jang sex 
Singkat2nja dengah tindakan? jang lebih eftekrif, 1 12. Djika didalam waktu sesinckat- 
singkatnja belum diadakan  tinda- 
kan2 jang memuaskan. Parkindo 
mempertimbangkan dengan melalui 
saluran Dewan Geredja2 Indonesia mentjari penjelesaian. soal tsb. 

3. Menjerukan kepada seluruh 
bangsa Indonesia edari segala  lapi- 

ini 

t tenaga 

  

ber- 

San, golongan kepertjajaan, — derni kepentingan persatuan bangsa . dan negara Indonesia agar menjokong 
pesolusi Parkindo se-Indonesia ini. 

(Antara), 

  

njata palsu, Hal ini diketahui ke- 

« 
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SEMARANG SINGKAT. 

— Pada tgl. 1 Mei 1954 
dar” akan mengadakan darm. 
ke Tawangmangu untuk 

  

bangan hawa. 
— Bertempat diper 

marang Timur, tgl. 2 
      

   , ''“Aprik 
oleh Gabungan R.T. bag. 
Djomblang diadakan peraja:   

tadi dipertundjukkan pula 
kanak2 jang dis 
Taman Kanak2 
dengan diramaikan 
berlangsung meriah. - 

Pinggir terdjadi tabrakan anta 
buah betjak dan sepeda 
Tabrakan itu ada demiki 
hingga pengendara sepeda 
T.K.H, tinggal di Gg. 

ingatan Hari Kartini jang 
oleh nj. Soenar Dalam to. 

k       

  

    irakan 

  

   

Gambira 

  

mendapat luka2 berat sae 

ian tadi | 

lara 

angkut ke RSUP untuk dir 
bih landjut. Dua  kenda 
mendapat kerusakan2. Mu 
salahan terletak pada pengen 
sepeda kumbang. - Te uan 
— Pembukaan undian barang jg. 

diselenggarakan oleh OPR : 

   
    

    

ag. per- 
dengkapan Kp. Bulustalan Smg. Ba- 
rat akan dilangsungkan pada tgl. 25 
April 1954, bertempat di Kelurahan 
Bulustalan, djam 10.00. 
— Dikabarkan, bahwa wal , 

anrikan Surat Kebaktian IPPI (undi- 
an barang) jang semula akan dilak"- 
kan pada tgl. 2 Mei, terpaksa diun- 
durkan hingga nanti pada tgl. 2 Dju- 
li j.a.d., karena sesuatu hal. 
— G.R.T. Kelurahan Pandansari, 

Sng. Tengah, dengan 
R.T.2-nja telah dapat mengumpul- 
kan uang dari penduduk lingkungan 
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kelurahan tsb. sedjumlah R 
dan 37 pt. pakaian, u 
Merapi. Kini yang tsb. 
kan kepada B.R.I. dan 
serahkan pada P.MLI. tjb. Smg. 
— Bertempat di Balai Pragjurit, 

Bodjong Smg. akan diadakan pertun 
djiukan dan siaran Suasana Cantine 
dengan Hawaian Band ,,Garuda Pu- 
tera”, Ouintet Garn. Solo dan Da- 
gelan, pada tgl. 25 April pazi Ji- 
mulai djam 9.30. s 
— Kursus Pemimpin Pandu .Pute- 

ra akan diadakan di Semarang pada 
nanti tgl. 9 s/d 16 Mei 1954. Kur- 
sus ini dapat diikuti oleh para tja- 
lon Pemimpin.dan Pemimpin2 muda 
Pandu Putera jang telah berusia 18 
tahun. Jang berkepentingan dapat 
berhubungan . dengan Komisaris 
IPINDO .di- Semarang, alamat: P:o- 
z0 11/31, - $ 

— Baru2 ini bertempat dirumah 
sdr. Ali, djl. Perbalan : Purwogondo 
telah dibentuk “G.P. Ansor ranting 
Perbalan jang diketuai sdr. Ambari 
dengan dibantu beberapa orang lagi. 
— Sub. Panitia 1 Mei '54 S.B. Es 

Semarang telah terbentuk baru2 ini 
di GRI, Gendong dengan sekertaris 

    

pakaran di- Naa | 
  

berapa orang lagi. Tiap? angg diwa 
djibkan an Rp. 1,50. 

— Pada tgl. 18-4, bertempat di 
GRI Gendong dibentuk £3 Textiel 

g Li jhiang.        

Selamet: keuangan sdr. Sukarsih dan 
sos/Ek. sdr. Harno Wk: Djasman: 
Dengan terbentuknja ranting tadi, ma 

|. ka segala persoalan buruh dalam pa 
. berik tsb diwakili oleh organisasi itu. 

DEWAN PERUMAHAN 
SEMARANG. 

Residen Milono selaku wakil 
Gubernur Djawa Tengah pada 
tgi. 22/4 telah melantik anggau- 
ta2 Dewan Perumahan Semarang. 
Upatjara pelantikan bertempat di 
Kantor Karesidenan dan disaksi- 
kan oleh para undangan. Anggau- 
ta2 jang dilantik itu jalah: Djana- 
ka Wirjasondjaja (Kepala KUP 
Semarang), Kapten  Sudjarwo, 
R.M.S. Honggopranbto, R. Suma 
dji, Sungeb Wirjoatmodjo, R.L.S. 
Pudjohatmoko dan Njonjah Sur- 
jahadi. ga 

Dewan tersebut ditugaskan un- 
tuk membereskan dan mengawa-- 
si djalannja kepentingan peruma- 
han diseluruh Djawa Tengah jg. 
langsung - berhubungan dengan 
persewaan jang mendjadi penga- 
wasan KUP. Sebelum pelantikan 
dilakukan, Dewan jang lama jang 
terdiri dam 9 anggauta dibubar- 
kan, berhubung beberapa anggau- 
tanja telah pindah dari Semarang, 
dan sebagian tidak duduk dalam 
instansi jang perlu diwakilinia. 
KEPUTUSAN KO! I E JSAN KONPER 
KE-I S.B.K.A. DJATENG. 
Konperensi Perwakilan . Daerah 

ke-I S.B.K.A. Djawa Tengah jg. ber-! 
langsung selama tgl. 17 s/d 20 April | 
jl. di Semarang, telah berhasil me- 
nelorkan 13 buah resolusi meliputi 
masaalah2 perbaikan nasib, keaman- 
an, perdamaian dan lain2. Resolusi 
mengenai tundjangan Lebaran aniu- 

. ra lain disebutkan, mendesak agar 
dilaksanakan  tundjangan Lebaran 
sebanjak 2596 dari gadjih penrima- 
an, dengan minimum Rp. 150,— 
dan maksimum Rp. 300.—. Menge- 
nai masaalah upah dinjatakan da- 
Jam resolusi, aa segera dilaksana- 
kan Peraturan Gadjih Pegawai jang 
baru, dan terhitung mulai tgl. 1 Dja 
nuari 1952. Dalam pada itu diambil 
pula resolusi agar segera dilaksana- 
kan kesatuan aksi buruh Negeri un- 
tuk menuntut hidup jang lajak -seba- 
gai manusia. Resolusi? itu disampai- 

. kan kepada Pimpinan Pusat D.K.A. 
dan Pemerintah Pusat serta lain? fi- 
hak jang bersangkutan. 
Selandjutnja konperer 

    

iitu telan 
membentuk Dewan Pleno SBKA dae |- 
rah Djawa Tengah jang terdiri dari 
1S orang, sedangkan Dewan Pimpi- 
nannja terdiri « 3 orang jaitu: 
Sekr. Umum 1 d I: Suwarlan dan 

Oo. Organisasi/Pend./Penerang- 
an: Budijono. Perbendaharaan/Ke- 
budajaan: Surono. Sosial Ekonomi: 
Samidjan. Konperensi tsb. dihadlirj 
oleh utusan2 dari 36 Tjabang, .dari 
39 Tjabang SBKA di Djawa Tengah, 
PENJUNTIKAN ANTI TBC. 
Kampanje  penjuntikan anti 

TBC dengan obat BCG telah di- 
djalankan .sedjak beberapa hari 
ini oleh pihak berwadjib. Lebih 
kurang 5000 orang peladjar seko- lah2 menengah dan pegawai kan- 
tor2 telah mendapat suntikan tsb. 

Dikandung maksud penjuntik- 
an dengan obat BCG itu akan di- 
pertuas si npai didesa-desa, teta- 
pi Untuk ini diperlukan lebih ba- 
njak lagi obat BCG, sedang per- 
sediaan sekarang ini hanja dapat 
dipakai untuk 200.000 orang, 

sak (Antara) 

   
   

    

     

i tea 

  

menghibur 
para anggautanja dan mentjari im-| $ 

Sa « It. Hadiah kelas I-atas start no. 81: 
S€-| kelandjutannja ad 5 :     
    

        

  

   

   

a se-| 126752, 014649. 01172 

  

   

  

ata past 

dibantu oleh | da 

» 

  

   

  

: weepstake 

muat, landjutannja adalah sbo.: 

   

  

| 149901, 011446, 026967, 
.242813, 

2179493, 

kelandjutannja - adala! 
218040, 0799772 1 
237699, . 012928, 
225924, 039282, 
219876 dan 217259. 

— Hadiah kelas III atas start! 
kelandjutannja :a tag | no, 

1205396, 190573, 081236, 
0s: 

162708, 184792, 041957, 
dan 002853. . 

UDJIAN DAN PAMERAN. 
Jajasan Persatuan 

  

   

zeres, aanvullingsex. leerares 
“puntuk leerares. 4 

Selain itu Jajasan tsb akan merje 
lenggarakan Pameran dari buah pe- 

Malam kerdjaan  murid2 di Pasar 
Semarang pada tgl. 1 Mei malam. 

DJASMANI ANGK. DARAT. 
Pada tanggal 21 April j.l. 

veau Staf T.T. IV 

berhubung 

melakukan demonstrasi 

tunggu kedatangannja 

pada seluruh  anggauta 

dan Jogjakarta. 

nja untuk penjelenggaraannja   
|. Sekalipun pada waktu“achir2 

Adapun susu 
- Sekeitaris: terkuntji telah“disamber atap. 

Ida, namun fihak Polisi - 

1 

| orang pendjahat telah ditang 
nurut pengakuannja, 12 buah sepe- 
da telah dapat ditjuri di Semarang. 
Untuk diusut selandjutnja, maka ha 

telah: mengirim 
orang ke Djepara untuk membawa 
barang2 bukti. Kabarnja 7 buah se 
peda telah didjual di Majongddan la 

dan 
attracties 
kan. : : 

12 BUAH SEPEDA 
KETEMUKAN.: 

       
    sbanjak. sepeda jang: ditinggalka 

   tetap” ber 
usaha. untuk membekuk. -batang “Ie: 

! hernja alap2 itu. Hari Kamis. jbl., 
i fihak Polisi Seksi I menerima kabar, 
dari Djepara, bahwa dikota itu se- 

- Me| 

ri itu fihak Polisi 

innja di Djepara. 2g 

BUKU2 BAHASA DJAWA 

  

Semanga:” Buku2 bahasa Djawa': 
1. Adjer-Adjer, 

ga Rp. 3,50. 

ladan, sehingga memudahkan 

“atas. Harganja a Rp. 4,—. 

MENINDJAU KEAMANAN 
DAN PENAMPUNGAN 
BEKAS PEDJOANG. 

ngan Kepala Daerah 

ra Utara, bahwa kedatangannja 
Semarang untuk menindjau 

sikan tjara2 penammpungan 

dju Solo. 

SARBUPRI MENJUMBANG 
LAGI RP. 7000. - 

| bernur Djawa 
sebagai 

pi. Sumbangan ini didapat    

diketahui, - Severti « 3 
telah 'men DPP Sarbupri : 

pi. 3 £ £ su 

KEUANGAN DI THIONG. 
: TING MRITJAN. 
Menurut pengurus,   ' ding hu-lotju, 1 asinan ma mata 

| Menjambung nomor? Sweepstake 
Jajasan Sanatorium Kepolisian Dia- 
(wa Tengah jang dapat menarik ha- 
diah, dan jang sebagian telah kira 

  

186247, 

   
          

  

      

  

    

  

| Menurut keterangan dari pihak 

   
   

   

  

        

'|sanggup lagi  mengerdjakannja, | 
meskipun kontraknja masih berla 

» Iku selama lebih kurang 13 tahun 

171995, | kesulitan2 jang tidak mudah di 
oleh .maskapai.tersebut. | gelas 

: Sekolah Mode 
| Semarang akan. mengadakan Udjian 
jg ke VIH pada nanti tgl, 26s/d 29 
“April. Udjian bertempat -diruangan 
latas R.M. Lido, Bodjong Semarang, 
Idan di-ikuti oleh 128 murid - untuk 
'Coupeuse,  Costumiere,  Onderwii- 

dan 

DEMONSTRASI PENDIDIKAN 

di ni- 
F5 telah. terbentnk 

(sebuah Panitya Penjelenggara De- 
s—f| monstrasi Pendidikan Djasmani Ang 

'katan Darat diketuai oleh Lts. Soe- 
discrah | i lantomo. Panitya tersebut dibentuk 

: akan datangnja rombo- 
ngan Siswa Pusat Pendidikan Djas- 
mani Angkatan Darat dari Tjimari 
sedjumlah k.I. 250 orang jang akan 
r Pendidikan 
Djasmani dibeberapa tempat dan di- 

di Semarang 
besuk pada tanggal 30 April j.ad. 

Menurut rentjana demonstrasi akan 
dimulai besuk pada tanggal 2 s/d 3 

:al pengosongan rumah di Karang | 
- : oleh 60 orang wanita dar prija, di 

Mei 1954. Maksud daripada Je- 
monstrasi itu jalah untuk memberi- 
kan penerangan setjara visuee! ke- 

i Angkatan 
Darat chususnja dan masjarakat pa- 
da umumnja akan kedudukan serta 
tugas pekerdjaan Dinas Pendidikan 
Djasmani Angkatan Darat. Ketjuali 
dikota Semarang konon kabarnja de- 
monstrasi itu akan diadakan djuga 

di kota? Malang, Soerabaja, Solo, | mah. Penawaran itu- ditolak sebab 
Kini Panitya di Semarang. siidah 

mulai mempersiapkan segalassesuatu 
se- 

dang atjara-demonstrasi itu akan di 
d IS | beritakan lebih landjut sesudah ada 

umum I, HI dipegang oleh sdr2 Pai-| ketentuan tempat 
min dan Ngadiman -dng. dibantu be ' 

'kan masih kurang f 
Beberapa “kali telah” diselidiki | 
oleh jang berwadjib ternjata, bah | 
“wa penghuni 
sudah mendiami rumah ditempat 

c mafjamrja 
jang akan dipertundjuk-   

& 

43 
ini 

-diami 

   
      

    

   

:| diperuntukkan “bagi: 
T, sedangkan'3 anak 

itu mempun'ai rumah lainnja un- 

mah K 

tan kepada menghuni. agar rumah: 

surat2 pemberian tahu, peringa- 

“b
al
e 

Telah kami terima dari ,,Penjebar| T. 9 
:Ibelaka. Achirnia dr. T. menine- 

tjetakan jang ke 
IV. Berisi tuntunan bergaul didalam 
masjarakat dan perdagangan... Mengi 
ngat didalam waktu hanja 9 bulan 
buku ini sudah mengalami tjetakan 
jang ke IV, rupanja memang” banjak 
sekali jang membutuhkannja. Buku 
ini dikarang oleh Imam Supardi, har 

  
2. Golek Duwit sarana Tulisan. Ka 

rangan Subagijo IN. Berisi tuntunan 
. bagaimana orang dapat mendjadi pe 
' nulis, pengarang, Wartawan, kores- 
ponden, reporter dsb. Tjaranja me-: 

nguraikan dengan diberi beberapa te 
bagi 

jang bendak mempeladjari soal2 di 

Menjambung berita tentang keadata 
Atjeh Besar 

Abdulwahab Sorimuda dari Sumate 
di 

sekitar 
keamanan, untuk mengetahui tjara2 
bagaimana dapatnja mengurangi ke- 
kurangarp keamanan. Untuk itu pada 

tg. 22-4 setelah menghadap Guber 
nur Djawa Tengah dan Pangilma Di 
visi mereka menudju daerah Scke- 
tjer (Selatan Kendal) untuk menjak- 

bekas 
pedjoang. Tg. 23-4 mengundjungi ra: 
pat keamanan di Tegal dan pertemu 
an jang diadakan oleh wakil Perdana 
Menteri Mr. Wongsonegoro. Selan- 
djutnja menudju Jogja untuk maksud 
jang sama dan pada tg. 25-4 meru- 

selenggarakan sedjak 1949 di Bu 

(ter harus tinggal Pn 
“itu 

DPP Sambuptabari- tomat sakit tidak boleh pindah adalah, 

ngirim uang Rp. 7000 kepada Gu 
Tengah Budiono,. 

sumbangan - jang, kedua 
bagi para korban gunung: Degan 

oleh 
DPP Sarbupri dari buruh2 perke 
bunan diranting-ranting /Sarbupri. 

'tilgram dari Djakarta dengan di- 

nengi 
| sumbangan sedjumlah Rp: 1000: 
untuk para korban gunung Mera- 

keadaan ke- 

uangan untuk sembajang Tjing Bing 
di Thiong Ting Mritjan jang berlang 
sung pada hari jbl. sbb: Pendapatan 
uang dermaan Rp. 5530.—, sedang- 

    

SOAL MANGAAN DI 
. KLIRIPAN. Sa 

Dari kalangan pemerintah dae- | 
rah Jogjakarta didapat kabar, bah 
wa pengusahaan tambang manga 
an di Kliripan (Kulon Progo) je. 
hingga kini tidak dikerdjakan lagi 
oleh AIME, jaitu suatu maskapai | tan. 
jang sedjak sebelum perang me- | keh 
ngerdjakan”tambang tsb menurut 
rentjana dari Badan Perentjana 

dimasukkan dalam rentjanan 
| Perindustrian daerah Jogja akan | suk 

  

AIME, maskapai tersebut tidak |     
   

  

  

lagi. Hal 'ini disebabkan karena | 

atasi 

  

Menurut pihak pemerintah dae |. 
rah, tambang mangaan i 
dikerdjakan oleh pemerint 

akan 

tan2 keuangan jang 
oleh pemerintah daerah. ' 

2. TERTANGKA: 5 
Menjambung berita tentang pentju- 

  

  

rian kawat tilpon di Kalibanieng ba 
ru2 'ini,- lebih landjut. didapat kete |. 
rangan, bahwa salah seorang ' dari 
pendjahatnja telah tertangkap. Pe- 
nangkapan dilakukan oleh fihak.OPR |- 
Kalibanteng, ketika pendjahai itu se 
dang memotong-motong kawat asal 
dari tjurian, dibelakang bekas gedung |- 
mesiu. Orang itu mengaku bernama 
A.J. kemudian diserahkan kepada fi 
hak jang berwadjib untuk pengusu- 
tan lebih djauh. Ea 

SEKITAR PENGOSONGAN 
RUMAH KARANG- : 

TEMPEL 49. 
Untuk menghindarkan salah 

paham dan untuk menghilangkan 
anggapan/kesan bahwa dalam so- 

  tempel 49 jang berwadjib telah 
bertindak ,,sewenang2 serta me 
ngindjak2 jang ketjil”, maka le-| 
bih landjut Dr. Oey Khoen Lian, 
Kepala Djawatan Pemberantasan 
Penjakit Mata Semarang membe- 
rikan NE Degan sbb: Fihak jang 
berwadjib pada permulaan th.. 
1953 telah menawarkan sebuah 
rumah di Karangtengah pada Dr. 
T., seorang dokter Negeri jang 
sudah 15 bulan ditempatkan di 
Semarang belum mendapat ru- 

    
  

rumah tsb. telah didiami oleh 3 
keluarga. Kemudian kepadanja 
ditawarkan rumah di Karangtem- 
pel 49, jang menurut penjelidi- 

. penghuninja.. 

utama , rumah itu | 

in, dan dirumah tsb. hanja di- 
3 orang anak dibawah : 

mur. Oleh sidang Panitya Peru- 
: ta aa kar”     

    

keluarga Dr. 
tadi tidak dif. 

keluarkan, sekalipun famili anak 

tuk mereka. Tgl. 14/4-53 diberi 
surat idzin untuk menempati ru- 

ah Karangtempel.49. Beberapa. 
kali jang berwadjib mengeluarkan 
surat2 pemberian tahu, peringa- 

itu dikosongkan, Paling achir su- 
rat perintah tel. 16-9-53. Tetapi   tan dan-perintah tidak dihiraukan 
oleh - penghuni, bahkan “soalnia 

: mendjadi berbelit2.. Ternjata dr: 
hanja memegans surat idzin 

valkan- Semarang untuk tidek 
kembali lagi sebaoai dokter Nova 
ri di Semarang. dan dia memilih 

itu diberikan kevada seorang Pe- - 
gawai Tinggi, tetapi pevawai itu 
diuca tidak dapat masuk sekali- 
nun ja telah memegang surat id- 
?'n resmi. Bahkan salah seoran 
keluarga penchuni rumah itu te- 
lah mengutiapkan kata2 | 
sombnngan dan tidak senann! 
terhadap Pemerintahan di Sema- 
rang. 

Tilgrem untuk mengeertak 
Dalam pada itu dalam bl. .Pe- | 

bruari 1954 Dinas Pembr. Penja- 
kit Mata telah mengadjukan per- 
mohonan kepada jang berwadjib 
untuk mendapatkan ruangan jang 
lajak. Sebab " ternjata poliklinil 
mata dari dinas tersebut. jang.di- 

gangan hanja menggunakan rua- 
ngan ukuran 4 X 5 m, sedangkan 
djumlah penderita jang datang 
kepoliklinik itu kadang2 sampai 
145 orang sehari dengan tenaga 
djururawat mata-3 orang. Untuk. 
keperluan poliklinik itu jang ber-: 
wadjib .menundjuk « rumah Ka- 
rangtempel 49, jang ternjata be- 
slit pengosongan memang belum 
ditjabut. ' Perintah . pengosongan 
dilakukan oleh | 
tgl. 20 dan 25 Maret 1954. Peng 
huni mentjoba menunda pengoso 
ngan itu dengan alasan bahwa da 
lam rumah berdiam seorang jang' | 
sedang sakit, jang menurut dok- 

Teta- 
pi dokter jang disebut tidak 
munokin menerangkan bahwa si- 

suatu ,,keharusan”. Surat perin- 
tah pengosonvan dikeluarkan la- 
gi tgl. 27/3, agar selambat2nja 
tgl. 31/3-1954 ruangan tertentu 
harus sudah dikosongkan untuk 
poliklinik mata. Tgl. 31/3 datang 

sebut namanja 2 meester dan na- 

maksudnja mohon penundaan pe 
ngosongan. Tilgram itu menimbul 
kan kesan bukan tilgram resmi, 
dan ternjata tilgram itu bukan 
tisgram resmi dari Kem. Keseha- 
tan. Djadi semata2 tilgram itu ha 
nja suatu usaha untuk ,,mengger- 
tak” sadja. Tgl. 2/4 pagi volikli- 
nik mata dipindahkan, Walaupun 
pada pagi hari pengobatan pende 

  

   
    

Aa Papan ae 

rah bersama? badan partikelir js. | OALAIIG 
'akan merupakan ,,gemend be-|" 
drijf”, hal ini .mengi «kesuli- 

daian) diterangkan riwajat R.A. Kar 
tini. Achirnja oleh R.ALA.A. Kardi 

kasih atas penghormatan itu. 

latiga. 

PURWOKERTO 
  

|tilawang (Purwokerto) 
hari Rebo jang lalu mendjadi kor | Mo 
ban karena makan bungkil jang $ 

| dibuat 
'katjang, diantara mereka 5. orang? 
miti dan! kemudian-2 crang lagt 
mati dirumah sakit. 

jang berwadjib | 

ma Kementerian Kesehatan, jang | 

    

   

: # 

ERAPI KE SUMATRA 
' SELATAN.“ T 

veau Kabupaten pada tg. 19 
dari halaman Kabupaten 

Bojolali telah diberengkatkan rombo 
ngan transmigran ke. Sumatera S-la 

n. Rombongan. . ini, terdiri, dari 7 
rga dan berdjumlah 1 
a adalah pengungsi Merapi 

jamatan Selo jang dengan 
la memenuhi andjuran Peme 
ntuk dipir eluar Dia 

  

    

    

   

    

    

   

  

     

  

   

uigran itu selain 
beberap stuah oleh Bupati telah 
diberikan bekal untuk djiwa uang 
Rp. 50,— dan pakaian 5 potong. 
Dan untuk keperluan tiap2 keluarga 
telah diberikan tikar, ember, piring, 

# “dan-obat2-an. 

ikundjungi oleh adik ibu 
Kartini 

:2Hari Kartini di Salatiga telah ci-|: 
rajakan dengan meriah oleh Federa 
si Wanita, dengan diadakan pertemu 
an dan pameran buah pekerdjaan tas 
ngan, bertempat di Gris-Theater pa 
da tg. 21 April. Setelah dinjanjikan 
Indonesia Raya dan pembukaan selu 
bung portret Kartini dengan diiringi 
Lagu Kartini, kemudian pertemuan 
dibuka oleh .nj..Kaslan (Gerwani): 
Oleh nj. Soerjadi (Isteri Buruh Pega 

kan oleb wakil? in|' 

     

       

    

  

  nah Reksonegoro, salah seorang adix 
dari R.A. Kartini, diutjapkan terima 

Selandjutnja diberikan hadiah? ke 
pada para pemenang dalam perlom- 
baan2 jang dititikberatkan kepada 
para murid dari P.B.H., untuk mem 
“bimbing mereka. Dalam perlombaan 
membatja dan menulis jang di-ikuti 

berikan kepada masing2 golongan 3 
hadiah. Dalam perlombaan pekerdja 
an tangan ikut serta 47 wanita, janz 
mendapat hadiah 3 orang. Dalam per 
lombaan menggambar R.A. Kartini 
untuk murid2 sekolah landjutan ian 
sekolah rakjat terdapat 20 gambar jg 
terpilih, jang mendapat hadiah 6 mu 
rid. Pendjualan bunga Kartini men 
“dapat hasil Rp..4#80.—. Dari penia | 
patan uang itu 2596 disumbangkan 
kepada Jajasan Gedung Nasional Sa. 

  

. 22 ORANG KORBAN 
BUNGKIL KELAPA 

Di kelurahan Tinggardjaja, Dja 
22 orang 

dari ampas kelapa 

Menurut keterangan, karena: 

matahari 

telah- 

kedalam kwkus. Pemeriksaan se 
dang dilakukan oleh pihak polisi. 

TEGAL 
KONPERENSI G.T.L 

Ha “DJATENG. — 
Konperensi G.T.I. Djawa Terigah 

        

tempat lain jang telah tersedia re ke I, jang berlangsung di Tegat pa" 
“rumehannia. Kemudian rumah da tanggal 16 — 17 — 18 April jl, 

setelah mendiskusikan setjara .men- : 
dalam tentang laporan utusan? tja- 
bang jang mengenai perkembangan . 
GTI, dan kegiatan masjarakat. Tani: 
dan persoalan2 jang “dihadapi oleh: 
masjarakat Tani, serta keputusan2 

jano | konperensi Pleno Pusat di Bogor tgl 
2 — 14 December 1953, dan me- 

njadari bagaimana 'semestinja per: 
djoangan Tani dilakukan, telah meng, 
ambil beberapa keputusan, diantara' 
nja sbb: Pa jan 

| Menjusun rentjana kerdja 6 bulan 
jang meliputi organisasi,ependidikan/ 
penerangan dan keuangan, perdjuang: 
an keluar untuk melaksanakan putu 
san Konperensi Pimpinan Pusat Ple 

Hargono. 

“Sebelum kempereni dibuka, pada 
malam tanggal 16 April jl, diadakan 
'resepsi jang dikundjungi oleh para 
undangan sdr. Soehardjo dari. pimpi 
nan tjabang G-.T.I,. Tegal menerang 
kan perdjoangan Tani Indonesia dan 
Sdr. Moch Tauchid dari. Pimpinan 
Pusat G.T.I. mendjelaskan Azas.dan 
Perdjoangan “G:T.I, jang diantaranja 
.disambut oleh Bupati, Wali Kota, 
“Wakil PDM' dan wakil2 Organisasi. 

Hari tanggal 18 April 1954, para 

    Konperensisten mengadakan penin- 
djauan pembikinan Waduk Fjatjaban 
jang sedang dibanguri dan akan da 
pat mengairi beberapa - puluh .ribu 
hektar sawah jang berarti akan me 
nambah produksi padi dan. penghat 
silan Rakjat Tani... , 

RUMAH SAKIT PENDERITA 
#2 KUSFAG Sta 

' Oleh Jajasan Penolong: Penderita 

   

   

  

  

(Kusta di Pati jg dipimpin oleh Bu- 
pati H. Andi Patoppoi, » dikandung 

& 

    

    
    

  

     
    

   

dan# 

pt 

'no memilih Pimpinaan Daerah GTY 
Djateng. jang - diketuai. sdr.. Soegeng. 

  maksud untuk membangun . sebuah 
rumah sakit untuk: penderita kusta 
dengan biaja Ik. Rp 500.000,—. Un 
tuk mentjapai. maksud ini pada pen 
duduk Pati akan” diminta .sumba- 
ngan keuangan. Dalam pada itu utk 
sementara didesa Godi di Pati, te- 

lah dibuka dengan resmi sebuah ru 
mah sakit ketjil. Menurut ketera- 
ngan Bupati H. Andi, kini telah ai 
terima sedjumlah: uang dari beoera- 

rita terpaksa diselenggarakan di- |pa orang guna memperbaiki keada-   kan pengluaran  Rp::5659,50 hingga 
mengalami kerugian Rp. 329,50 jang 
di pikul oleh berdua lotju. Diangkat j tetapi pada diam 4 sore dengan 
sbg. pengganti lotju th. 1955 sdr2. bantuan alat2 Negara, instrumen: 
Kho Tik Tiauw, Karangtempel tiialu , tarium voliklinik mata dapat di- 
tju dan Tjan Gwan . Sian Pringga-j masukkan. Demikian nendjelasan 

 'dari Dr. Oey Khoen Lian, 

bawah sinar matahari, sebab fi- 
hak penghuni menutup pintunja, 

an kesehatari rakjat 

"kit kusta 

disana uuruam- 
nja, dan pemberantasan pes chusus- 
nja. Lebih landjut Bupati Andi meng 
harapkan bantuan dari masjarakat 
ramai dalam membangun rumah sa   sebagaimana ' tersebut di 
atas, 

  

Suaminja La Apa Maksudnja 
| Tinggal Di Beirut? 

    

Kisah Af faire Petrov 
Duta Generalov Sekonjong-Konjong Sakit Perut — War- 
tawan ,,Tass” Menghilang—Nj. Evokiya Petrov Menjusul 

i A Kislitsin Lebih Lama 

0. Oleh: Agus Sujudi — 
e : (Habis 

BARANGKALI SUDAH MENDJADI pembawaan bagi tiap2 opang. jang 
kabar, segala hal ingin mengetahui dan mendengar jang set/epat2 nja. Sehingg 

jang. dapat dilakukan dengan tjara jang tjepat, jang pertama2 ,,iri hati” adalah orang koran. Begitu 
« djuga' dalam peristiwa ini, ada soal jang sangat menarik perhatia n, Pada hari jang bersamaan, di 
Kantor. redaksi ,,Suara Merdeka” ini mendapat berita dari Zurich, jang menjatakan bahwa pemerin 
tah Swiss akan memberi asylum kepada njonja Evokiya Petrov dan akan dilindungi terhadap peng 
awal2nja. Bila njonja Evokiya ingin ting i Swiss atau kembali ke- Australia, ia tinggal menudju 

- kepada seorang anggauta polisi "1 

Tjoba pembatja bajangkan. Berita 
dari Zurich itu datang pada hari jg| 
bersamaan dengan peristiwa di lapa 
ngan terbang Darwin. Padahal, me £ . 
nurut perhitungan pesawa, jg meng- 
angkut diplomat 

sk. Apakah...ketjepatan. perhubungan 
jg demikian ini djustru 
oleh agen2 rahasia ataukah oleh fi 
hak lain, bukan: kehendak saja urk. 

'membahasnja,- Ig 
torang koran ingin memiliki ,,ketje- 
patan” perhubungan dari segala pen 
djuru dunia. ' 

dilakukan 

terang, semua 

Kislitsin djuga minta asy- 
lum? 5 

: Baiklah sekarang kita kembali 
melihat kelandjutan peristiwa dila 
pangan . terbang Darwin. 
waktu terdjadi peristiwa itu, Kis- 
litsin adalah 
paling giat memprotes dan selalu 
mengadakan hubungan 
.duta Sovjet di Australia dengan 

| perantaraan telepon. Memang dja 
mak. Dia 

orang Rusia merupakan orang jg 
terkemuka sendiri. - Pertanggung- 
an djawabnja besar sekali. Sesu- 
dah njonjah Petrov 
keputusan: untuk tetap tinggal di 
Australia, pesawat" B.O.A.C. ter- 
bang. meluntjur menudju Singapu 
ra. Kislitsin dan 2 courier keduta 
an Sovjet di Australia terus 

Pada 

salah seorang jang 

dengan 

dalam "rombongan 

mengambil 

ikut 
naik pesawat tersebut. 

Ini-belum berachir sampai disini. 
Belakangan “dikabarkan dari Can- 
berra bahwa Kislitsin adalah silah 
seorang sahaba, Petrov. Pula peme 
rintah Australia menjarakan bahwa 
besar kemungkinannja Kislitsin akan 
minta asylum - politik “ dari Inggris 
atau Australia. 1 
“Oleh karena demikian, maka ke- 

pada pembesar2 Inggris di Singapu- 
.ra dan Karachi sudah diberitahu ten 
tang laporan. tsb. Dikatakan bahwa 
Kislitsip perlu “sekali -kembaii' ke 
“Moskow.” Antara lain disebabkan 
dia masih mempunjai seorang anak 
perempuan di Moskow. Bagaimana 

"Lakibat daripada kemungkinan2 itu, 
dalam rangkaian kedjadian berikut- 
'nja akan dapa, diketahui. 
“Perdjalanan Kislitsin dengan con- 

stellation B.O.A.C. dari. Darwin ke 
skow, pada haris Kemis setiba- 

nja dilapangan terbang Beirut telah 
linta kepada pemerintah Libanon 
ntuk tinggal & Beirut selama 72 

-— Biasanja, pesawat? terbang BOAC 
1 ig indra di Beirut, disana hanja- 

bungkil tsb. dibuat pada  waktusk ka 5 dg 
tidak ada panas 
tidak dapat didjemur, maka Mat 
Dirjad jang: membuatnja, 
menarohnja didalam bokor tem: 
'baga 3 hari lamanja. Ketika di 
dengarnja, bahwa orang2 jg telah 
.makan bungkilnja mendjadi sakit, 
Mat Dirjad, menurut keterangan, 
telah membuang sisa bungkinja 

dan pa 

Rusia itu tiba di 
Zurich pada igl. 23 April (singgah2 

“pdalam perdjalanan) “kira2 selisih 31 

ip 

| keterangannja mengatakan, 
| wa pada suatu saat telah mereka 

2 

gal di 
untuk Tt diperlindungi. 

3 djam. Jakni untuk sarapan (ma- 
kan pagi) karena datangnja dari Ka 
rachi (Pakistan) pagi2 benar. 

' Permintaan tsb oleh Libanon di 
luluskan. Jakni idjin tinggal 72 
djam di Beirut kepada Kislitsin dan 
2 couriernja (masing2 bernama Kar- 
pinsky dan Jarkov). Idzin mana dc- 
ngan -sjarat, selama ia disana tidak 
mengadakan hubungan. dengan sia- 
papun djuga. : 
Apakah permintaan tinggal 72 

djam di Beirut ada hubungannja de- 
(ngan kemungkinan permintaan Kis- 
litsin akan asylum kepada pemerin 
tah Inggris atau Australia, masih 

| mendjadi teka-teki. 
Di Beirut 3 orang Rusia itu hanja 

| bitjara 15 menit dengan pegawai ke 
dutaan Sovjet untuk Libanon. 

Tjaranja Australia mema- 
sang djaring. 

Kissah spionnage contra spion- | 

nage biasanja memang menarik. | tralia menghormati undang2 interna 
Taroklah kissah itu mentjeritakan ' sional mengenai privilege2 diploma- 
kedjadian  djaman — Napoleon, 

| orang masih suka mendengarkan- 
nja.  Lebih2 kalau peristtwanja 
masih sangat hangat, seperti hal- 
nja dengan perkara Vladimir Pe- 
trov ini. : 

Bagaimana tjaranja Petrov me 
njerankan dokumen itu 
pemerintah Australia, 
1um bisa diketahui sekarang. Itu 
termasuk ,,rahasia” bagi pemerin 

pada tjaranja pemerintah Austra- 
lia mentjegat njonjah Evokiya, da | 
patlah dipeladjari bagaimana he- 
batnja pemerintah Australia me- | 
masang djaringnja. 

Kabar2 jang dihimpunkan me- | 
nundjukkan, bahwa sedjak Se-.! 
nin malam tgl. 19 April 1954, ' 
Robert Menzies tlh. mengadakan 
sidang kabinet. Sidangnja  ber- 
langsung ditempat kediamannja. 
Selain itu, Menzies, 
Agung Australia 
Menteri L. N. Australia Sir Phi- 

Mc Bride saling memper- 
hatikan situasi.  Menzies ra 

An 

setudjui tiga soal. Jakni (1) Atas 
diri njonja Petrov tidak akan di- 
lakukan tekanan “apapun tentang 
permintaannja asylum, (2) Djika 
ia memadjukan permintaan asy- 
lum akan diberi. (3) Polisi keama 
nan dan polisi biasa Australia ha 
rus fjampur tangan untuk men- 
tjegah timbulnia serangan atau   
djuga. 

1 

kekerasan dari fihak manapun 

Ketiga persesuaian' 'pendap : 
Tah jg-didjadikan dasar tindakannja, 
sehingga dapat berhasil sebagaima- 

  

Duta-besar Mexico jang pertama untuk Indonesia, Dr. Manuel Maples 
Arce, pada hari Rabu jl, telah menjampaikan surat2 kepertjajaannja ke- 
pada Presiden Soekarno. Sebelum masuk diistana Merdeka, beliau me- 

. meriksa barisan kehormatan dahulu. 

  

Kebotjoran " Tentang Pesa- 
nan Pembelian Angk. Darat? 

DARI KALANGAN pengusaha. nasional jang mengetahui, 
»Antara” mendapat keterangan bahwa pengusaha2 jang berkepenti 
ngan di 
siap buat. me 
sia, meliputi 
Heim badja itu akan berasal 
akan dibeli dari Amerika. 
Padahal, demikian kalangan terse- 

but, pesanan buat pembelian varang2 
itu belum mendaapt otorisasi, apu- 
lagi dikeluarkan permintaan bust 
offerte... Sedangkan orang pedagang - 
di Djakarta belum mengetahui ten- 
tang niat kantor pembelian” A.D. 
itu bagaimana orang2 di Nederland 
dan Amerika memperoih ketera- 
ngan?. «' ta 

Selain dari aspek perdagangan, 
perkara ini djuga ada aspek security- 
PEN NS SO 
f , HARGA MAS. 

Djakarta, 23 April '54: 
24 karat: djual Rp. 39,25 

:22 karat: djual . Rp. 38,75 
Surabaja, 23 April '54: 

24 karat: nom. Rp. 38,50 
London, 23 April '54: 

Harg 

hitangan dollar Amerika, 
Beirut, tiap ounce ...... 
Bangkok, tiap ounce ... 37.61 

CK KKR KKN Ea Kat 

TJIREBON 
KUNDIUNGAN. GUBERNUR 

DJAWA BARAT. 
Pada tgl. 22 April j.l. 

  

djung ke kabupaten Tjirebon. Ber- 
kenaan dengan kundjungan itu telah ' 
diadakan rapat dipendopo Kavupa- ' 
ten dengan Kepala2 Djawatan Ka- 
bupaten Tjirebon, dimana Gubernur 
memberikan 4jeramah. Disamping itu 
diadakan pula rapat chusus dengar: 
Pamongpradja, 6 

rga emas internasional jang 
ditjatat di London hari ini dim 

35.20 

c Gubernur 
Propinsi Djawa Barat telah berkun- 

Nederland dan Amerika Serikat kini sudah mulai bersiap- 
ngadakan pendjuala n kepada Angkatan Darat Indone 
150.000 helm badja dan 800.000 pasang kaos kaki, 

dari Nederland, sedang kaos kaki 

nja,  jakni mendjaga rahasia guna 
keselamatan A.D. Maka timbul per- 
tanjaan, demikian kalangan tsb., 
apakah aspek security itu tjukup di- 

perhatikan? (Antara). 

    

PN en NA ADA 

SUTARDJO KARTOHADIKU- 
.SUMO DITUNDJUK MEMIM- 
PIN KOMISARIAT NEGARA 
URUSAN PEMBANGUNAN 

DAERAH. 

Pemerintah telah memutuskan un- 
tuk menundjuk Sutardjo Kartohadi- 

riat Negara Urusan - Pembangunan 
Daerah. Demikian diterangkan oleh 

kalangan Kementerian Dalam Nege 
ri kepada ,,Antara”. Seperti diketa- 
hui, didalam bulan Pebruari jg lalu 
telah dibentuk Komisariat Negara 
itu jg diberi tugas untuk melantjar- 
kan usaha2 pemerintah dilapangan 
desentralisasi dan pembangunan oto 
nomi daerah. Komisariat tsb berada 
dibawah pengawasan Kementerian 
Dalam Negeri tetapi diluar susu- 
nan Kementerian tsb. Tugas jg ter-   penting dari Komisariat Negara Uru 
san Pembangunan Daerah itu ialah 
membantu Menteri 
dalam merentjanakan serta menjiap 

kan perundang2an dan lain2 usaha 
mengenai pembangunan  daerah2 
otonom jg lebih mendekati keingi- 
nan rakjat di daerah2, 

nja, bukanlah soal jg aneh. Kemung 

oleh Australia. Bahkan mungkin se 

jg disampaikan kepada . pemerintan 

mengatakan bahwa serangan bersen 

kepada : 
tentu be- : 

' kan pengumuman, bahwa perminta- 

tah Australia. Akan tetapi, dari- | an Petroy akan perlindungan poli 
"1 | zik di Australia itu dikatakan kare: 

Djaksa | 
dan pendjabat | 

ndapat itu-i     
ina daripada dokumen2 jg djatuh 

  
kusumo sebagai pemimpin Komisa- 

Dalam Negeri , 

N 

-bekerdja di surat2 
a djika ada sesuatu 

na jg terdjadi. Dalam hubungan itu, 
djika dutabesar Sovjey di Australia 
Nicolai. Generalov tidak enak hati- 

kinan adanja “protes tentang penga- 
wal jg dilutjuti sendjatanja di Dar- 
win bukan soal jg belum diduga 

kali. keterangan2 lain akan diminta 
nja djua.... - 

Nota protes dari duta Generalov 

Australia antara lain memprotes ter 
djadinja ,,serangan - bersendjata ter- 
hadap: courier diplomasi Sovjet dan 
penahanan seorang pegawai kedu'a- 
an- besar ' Sovjex oleh pemerintah 
Australia”. Menteri L.N. Australia 

djata tidak terdjadi. Perlutjutan me 
mang dilakukan, jakni dikala 2 cou- 
rier itu mentjoba mengadakan per- 
lawanan terhadap polisi. Dalam pa 
da itu Menzies mendjelaskan bhw 
selama insiden di Darwin, pem. Aus 

tik. : 

Sedjarah terulang. 
Peristiwa Petrov itu antara lain 

menjebabkan duta-besar Nikolai Ge- 
neralov mendadak sakit perut. Sa- 
kitnja itu adalah sebagai nervositeit 
mengenai desersi je dramatis suami 
isteri Petrov, Selain itu kedutaan be 
sar Sovjet di Australia mengeluar- 

na dia “menggelapkan sedjumlah 
uang. Dan dikatakan pula bahwa 
dokumen2 jg diserahkan Petrov ke- 
pada pemerintah Australia itu adu- 
lah palsu. Karena perkara. pengge- 
lapan itulah maka kedutaan 18k 
minta agar Petrov diserahkan kem- 
bali" sebagai seorang pendjahat. 

Reaksi dari P. M. Menzies atas 
pernjataan itu mengatakan: ,,Pa- 
da saat Petrov menghilang, saja 
sudah tidak dengan sabar menan- 
ti tuduhan2 pentjurian atau peng 
gelapan. Ini sesuai dengan peris- 
tiwa jang pernah dialami Igor 
Guzenko di Canada. Dan ini sebe 
narnja bertentangan dengan kete- 
rangan kedutaan Sovjet jang per 
tama pada waktu Petrov menghi- 
lang, dalam mana dikatakan Pe 
trov ditjulik.” 

Menzies mengatakan bhw. pe- 
ristiwa Petrov seperti peristiwa 
Igor Guzenko. Peristiwa - Igor 
Guzenko adalah courier keduta- 
an Sovjet di Canada dan pernah 
terlibat dalam perkara Spionnage. 
Kemudian ' -kepadanja - dituduh 
menggelapkan uang. « aa 3 

: New Zealand kirim op- 
—. sir penjelidik. 

Selain Inggris jg mengirimkan . 
dua: orang ahlinja ke Australia 
untuk 'membantu rekan2-nja me 
njelidiki perkara spionnage itu, 
djuga perdana menteri New Zea 
land, Sidney Holland, telah me 
ngirimkan seorang opsir dinas 
rahasia ke Australia. Hal ini ter 
utama sekali New Zealand ingin 
mengetahui hingga berapa djauh 
perkara Petrov itu jg mengenai 
New Zealand. Dalam hubungan 
ini, di' Australia dibentuk Komisi 
Keradjaan untuk memeriksa dja 
ring spionnage Russia tsb. Kare 

ketangan Pemerintah Australia 
itu dianggap suatu hasil pekerdja 
an jang belum ada taranja. 

Satu lagi minta asylum. 
Surat kabar ,,Sunday Sun” mem 

beritakan pada tg. 22 April bah 
wa wartawan k.b. ,,Tass” di Aus 
tralia bernama Victor Antoinov 
telah ,,menghilang”, jakni sesudah 
dia menerima perintah dari ke- 
dutaan Sovjet untuk selekas2-nja 
meninggalkan Australia. Sebelum 
dia menghilang, dia dengan se- 
orang pegawai kedutaan Sovjet 
lainnja telah minta transit-visa 
untuk kembali ke Moskow mela 
lui Zurich. 

Kembali soal njonjah Petrov. 
Ia pada hari Kama 1. telah me 

Ia
 

m—
 

  ngadakan penerbangan jg ,,mys- 
terious” . dari lapangan terbang 
Darwin menudju salah satu tem 
pat Pa ab, Ia akan 
segera emu lagi dng. suami 
nja. Ketika njonjah Petrov ber- 
ada .Jilapangan . terbang, dikeru- 
muni oleh polisi2 keamanan utk, 
mentiegah sesuatu jang tidak di 
inginkan. 

Spionage urusan apa? 
Sampai berita2 jg terachir belum 

diketahui apa isi dokumen ig di se- 
rahkan. oleh Petrov' kepada pemerin 

| tah Australia. Hanja disebut? kegia 
tan djaring spionage Sovjet di Pasi- 
fik. Selain itu tidak ada lagi. 

Tetapi, melihar bahwa Menzies 
mendjandjikan akan. memulai meme 
riksa . perkara tsb pada permulaan 
bulan Djuni 1954 — 'jakni sesudah 
berunding dengan Inggris dan Ame- 
rika — dan djuga dengan tiba2 se- 
kali dua pendjabar tinggi dari Mili- 
ter Intell. Service di London berang 
kat ke. Australia, sudah bisa diraba 
bahwa soalnja sangat besar. 
“Tabir rahasia masih diliputi ka- 

but sangat tebalnja. Tetapi, betapa- 
pun djua akibatnja, mungkin sekali 
akan membawa perobahan2 besar 
bagi politik dunia. 

    

ROMBONGAN KE-II INDONE 
SIA TIBA DI MANILA. 

Menurut AFP dari Manila sampai 
saat ini telah tertjatat 137 orang da 
ri 11 negara peserta Asian Games 
jang akan mengambil bagian dalam 
pertandingan renang, diantaranja 28 
orang dari. Djepang.  Pertandingan2 
renang dan terdjun menara akan di 
adakan bersama-sama dengan pertan 

dingan polo air pada hari Rebo sore 
S5 Mei dikolam renang Rizal. Nega- 
ra2 peserta jang mempunjai regu re 

nang laki2 adalah: Birma, Sailan, 
Taiwan, Hongkong, Djepang, India, 
Indonesia, Pakistan, Pilipina, Singapu 
ra dan Vietnam, sedangkan untuk re 
gu wanita hanja Taiwan, Hongkong, 
India, Indonesia, Djepang, Pilipina 

dan Singapura. Sementara tu dikabar 
kan bahwa rombongan ke 2 dari In 
donsia Kamis malam telah tiba di 
Manila. 

2 REKOR BARU DI 
TJEKOSLOWAKIA. 

Regu renang beranting dari ,,Cen- 
tral Army House” jang terdiri dari 
Smerda Bacik, Preisler dan Badura 
telah petjahkan rekor Tjekoslowakia 
4x 200 m gaja bebas dalam perlom 
baan minggu jang lalu dengan men- 
tjatat waktu 8 menit 55.3 detik. Pa 
da saat jang sama Smerda jang per- 
tama-tama berenang, telah pula tjip 
takan rekor baru 200 meter gaja be- 
bas dalam waktu 2 menit 12.9 detik, 

REGU BASKETBALL INIM)- 
NESIA DITJOBA MELAWAN 
REGU TIONGHOA BANDUNG 
Kemis malam bertempat di Ge- 

dung Olahraga Merdeka Selatan. te 
lah dilangsungkan pertandingan bas 
ketball antara regu Indonesia jang 
akan dikirimkan ke Asian Games 
nanti melawan regu Tionghoa dari 
Bandung. 

Keadaan setengah main adalah 23 
— 12 untuk kemenangan regu Indo 
nesia, dan kesudahannja adalah. 42 
— 33, 

  

SIARAN R.R.I, TRITUNGGAL 

Semarang, 26 April 1954: 
Djam 06.10 — 06.49 — 0719 

Gending Bonang dan Siteran: 12.05 
Piano Dance Ouintet, 12.15 Radio 
Orkes Surakarta: 13.15 Rachman 
dan Julia, 13.40 Musik Barat siang, 
14.15 Suara Sal Saulius: 17.65 Ta- 
man kanak2: 17.40 Orkes Hawaiian 

Teruna, 18.00 Santapan Rochani, 
18.15 Lagu2 gembira, 18.30 Hanafi 
dan Abdulgani, 18.45 Orkes Fercy 
Faith: 19.30 Sekuntum Melati, 
20.30 Rudjak Uleg Semarangan, 
21.15e Dari dan untuk Pendengar, 
22.20 Dari dan untuk Pendengar 

(landjutan), 23.00 Tutup. 

Surakarta, 26 April 1954: 
Djam 06.03 Pagi pembira: 06.45 

Tjipt. Mardjokahar, 07.15 Edmundo 
Ros, 07.45 - Piano tunggal: 12.03 — 
1245 — 13.45 Klenengan dari Ke- 
raton, 17.05 Gelanggang. Kepandu- 
an: 17.45 Varia Djawa Tengah, 

17.55 Mantovani dll.: 18.05 Dunia 

Olah Raga: 18.15 Seni Karawitan, 
20.30 Setengah djam hidangan Ane- 
ka Warna, 21.20 Piano duo: 21.30 

Bingkisan Malam: 22.15 Hiburan ter 
achir, 23.00 Tutup. 

Jogjakarta, 26 April 1954: 
Djam 06.10 Lagu2 Instrumental: 

06.40 Hidangan Seni Djawa: 07.15 
Orkes Ter Benneke: 07.30 Orkes Du 
pa Nirmala, 07.45 Patti Page tetap 
digemari: 12.05 Sari Mawar: 12.15 

Beberapa paduan suara barat: 12.39 
Hidangan O.S.S.: 13.10 Permainan 

organ, 13.40 Perkumpulan Tari RBa- 
li: 14.00 Imbauan populer: 17.06 Di 
pantai Maluku: 17.40 Sedjenax de- 
ngan paduan2 penuntun, 18.30 Scr- 
baneka, 19.40 Pantjaran sastra: 20.15 
Langgam modern, 20.30 Kwartet 
Teruna, 21.15 Djawaban surat2: 
21.30 Ujon2 Njamleng: 22.10 Ujon2 
Njamleng (landjutan): 24.00 Tutup. 

Semarang 27 April 1954. 
Djam 06.10 Loe Loss o.d. 95.40 

Kwartet Irama: 07.10 Ethe: Smith: 
07.30 Orkes Purba: 07.45 Suara Su 

bardini, 12.05 Tembang Sunda: 12.45 
The Svend Asmussen: 13.15 Rong- 

geng Malaju: 13.40 Carro!l Gibbons: 
14.00 Orkes Studio Surabaja, 17.05 
Gending Mataraman: 17.40 Gending 
Mataramap (landjutan). 18.00 Serba 
serbi A.P. 18.15 Herijati dll. 18.30 
Hid The Army's Haw. Boys: 18.30 
Barat Populer, 20.30 Siaran Penera- 
ngan, 20.45 Seni Klasik: 21.15 Lang 

gam dan Krontjong: 22.20 Irama Ma 
laju: 23.00 Tutup. 

Surakarta 27 April 1954. 
Djam 06.03 — 06.45 — 07.15 — 

07.45 — Genderan pagi: 12.04 Kon 
sert piano dan biola: 12.45 George 
Morgan, 13.09 Morton Gould dli.: 
13.15 Gene Krupas 13:45 Hiburan 

Siang, 17.05 Dunia kanak2: 17.45 
Varia Djawa Tengah: 17.55 Rajuan 
Putri, 18.30 Ruangan Pemuda Pemu 
di: 19.15 Contoat dengan Pendengar, 
19.30 Kak Tatiek dengan Pilihan 
Pendengar: 20.30 Rudhy dng. gitar 
nja 21.20 Petikan Wireng dan Kione 
ngan, 22.15 Petikan Wireng dan Kle 
nengan (landjutan), 23.30 Tutup. 

Jogjakarta 27 April 1954. 
Djam 06.10 Wals 'Strauss: 06.30 

Tamar kanak2: 07.15 Serba serbi 
Langgam, 07.45 Ronnie Ronaldo, 
bersiul, 1205 SSS 1G 13:40 — 
Gadon Siang: 17.00 Dongengan Bu 
len, 17.15 Njanjian Kanak2: 17.40 
Dwi Gitar: 18.15 Siaran untuk AP 
19.40 Rajua, Hawaii, 20,30 Seni Sua 
ra Djawa, 21.15 Obrolan pak Besut, 
21.30 Konsert Malam, 22.10 Den- 
dang Malaya, 23.00 Tutup. 

  

Djumlah derma tgl. 22-4-1954 
terima ,,Suara Merdeka" 

Penerimaan baru : 
Persatuan -Darmawisata” 
Soetardjo' dan kawan2nja 

Besar Surakarta sentunanaanan 

Semarang Bulu Lor 11/376 

Dompet i 

S.R.N. No. 11, Dji. Sidamuljo Kota 

any yan mana aja sana Rp. 168.843,74 

Semarang Rp. 50,— 
klas IV 

ebi p 20 
Manunggal 

wangi WA 25m dg 

Merapi 
jang di- 

    Djumlah : 
Semarang, 23 -4-1954. 

  

Rp. 168.938,74     
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Pennan Dean saran eka Kn samaan 

5 SKILAT Rp.-20,— :per bulan: 

      

    

Pi
a 

CURSUS KILAT 
RADIO - MONTEUR 

Radio HOSPITAL 
Randusari 47 — Semarang. UI 

PLOEG BARU tgl. 15 Juni 1954. | || 
Uang pendaftaran Rp. 10.— serta j H| 
12 bl. wang cursus Rp. 35— di: 

RADIO SAMPURNA 

Gg. Pinggir 140 - Semarang | 
Hari les: Selasa - Djumahat djam || 
ST sore. 1 al 
Lamanja 10 bulan, djika tidak If: 

      

  

PmLiPs RADo | 
PTP) For: Guality | 

Service 

  

      

1 | Guarantee   
          berhasil, dapat beladjar terus zon- 

der bajar lagi. aa 
Lekas datang, djangan kehabisan 

    AN anne anan yaa 

  

jae
: 

  

  

  

  tempat. 
Kursus, S AMPURN A” : 

DJALAN DEMAK No. 18 | 
— SEMARANG — 

| Philips 

Memberi peladjaran sore/malam : 
Boekhouden 3 X 1 mingsu 4 2 
djam 10 Bulan per bln. Rp. 25.— 
(Hitung Dagang, Mem. Buku, Pe- 
ngetahuan/ilmu Dagang). 
Bahasa Inggris 2 X 1 .minggu'4 | 
2 djam, 1 tahun, per bin Rp. 15.— 
Bahasa Belanda 2 X 1 minggu 2 | 
2 djam, 1 tahun, per bin Rp.15.— 
(Translation, Conversation d1) |f! 
Pendakaan dapat dimulai ini jW “iala eat 

ari. : 

29 

29 

29         

BIN-326U Harga Rp. 
Dipole antenne ,, 

Bliksemafleider ., 

Hoorapparaat 

Infraphil 
P.S. Akan sigra datang Philips record-changers jang pa'ing baru. 

  

4 625. — 

105.— 
P0 33. — 
2 1100, ee 

265.— 

“99 

”9 

29 9 

Mn 
Radio 

. SEMARANG: 
Dj. Duwet No. 26 

Tilp. 1948 

Maseotte 
10 0: 
Dj. Slamet Ryadi 126 

Tilp. 278     

      

   

    

Salah 425 
se, 1 Ne 

  

A. KURSUS' TERTULIS. 
1. S.M.P. bag. :A/B - 2. Meg. Buku A. 
3..Bah. Inggris. 4. Administrasi. 

Pembajaran sebulan masing”: No: 1 Rp 12,50, No. Z 
Rp 12,50, No. 3 Rp 5— No.4 Rp 10.— 
Prospectus Pertjuma. 5 

B. KURSUS LISAN dibuka tg. 2 Mei 1954. 
Di S.R. Kristen Bandjarsari No. 1 Solo. 
Pembajaran No. 1 Rp 15— No.2 Rp 20.— No.3 Rp 15.— 

No.4 Rp 15— Dictaat2 Pertjuma. 
Pendaftaran: Rp 5.— 5 

C. KURSUS LISAN: S.M.A./C dibuka tg. 1 Djuni 1954. 

INSTITUUT : HASRAT 
Surakarta. 

  

PENDIDIKAN ,RAPIP : 2 : 
DJL..MALUKU 31 — SEMARANG. 

“ MEMEGANG BUKU A udjian Bond APRIL 1955. 5 

Dimulai tg. 3 MEI 1954. Tiap2 hari SENEN — DJUM'AT 
“ djam 17 — 19 di S.M.E.P. ,,RAPI” 

— Pangkal Rp. 15— 10 bulan 4 Rp. 25,— per bulan.” 
““ MENGETIK. Tiap2 bulan menerima peladjar baru., .. 

u BIASA: Rp. 10,—-per bulan. 
“Pangkat Rp. 10— PENDAFTARAN tiap2 hari dj. 17 —:19: 

Ea f M. THAMIRAN/Ketua 

  

BANK NEGARA INDONESIA 
| Dengan ini mempermaklumkan bahwa nanti tanggal. , 

26 APRIL 1954 Bank Negara Indonesia Semarang 

- tidak lagi berkantor di Djalan Purwodinatan Utara III/6 

8 tetapi pindah di ! 

Djalan Mataram No. 16 Semarang 
Hb 2... BANK NEGARA INDONESIA 

SEMARANG 

   

  

  

  

Hm 

P.T. Pelajaran asional Indonesia 

(PELNI) 
Ditunggu kedatangan 29 - 4 - 1954 : 

» Tg BS. - KM. LAWAK 
  

X5 ke Pemangkat/Singkawang ' 

NN Untuk Muatan dan Penumpang 
YARIG “ai K.M.NAIRA 

— ke Belawan - Deli 
LE Ipa Untuk Penumpang. —“ 

Keterangan pada: Perwakilan P E L N I 
: —. Dji. Purwodinatan 12 

 Milp. 2302 
|. Semarang. — 

VIRANOL Radja Dari Semua 
Obat Kuat jaitu: 

  

    

    

VIKANOL BXTRA STRONG tanggung sembuhkan segala matjam pe 
maxit seperti: Buah Pinggang, Djantung, Urat Sjaraf Otak 

| sah Badan, Lemah Sjahwat (IMPOTENTIE SEXUEL ZW 
ini Pil menambah darah, sungsum dan manik. Baik buat orang jang be 
kerdja di Kantor. Alasan penjakit badan lekas tjape, makanan tidak har 
tjur, sering marah-marah, kepala pusing, entjok, linu-linu, muka pufjei 
kaki tangan dingin, sering sesemutan, mata kurang terang, penjakit pikira 
(zenuw), tidak bisa tidur, dalam tidur sering takut-takut, sakit pinggang 
djantung berdebar-debar, buat itu kita bikin Pil Viranol jang tanggun 
10096 berhasil. Harga 1 Botol Rp. 20—. 

  

    

  

    

  

  

    

            

   

        

—. Djuga ada sedia lain-lain Obat jang mandjur. : 

Pil Gumbira Istimewa buat laki-laki .......oooo.coooo.oo Rp. 15. 
Pil Viramin buat pereiupuan jang dapat penjakit keputihan ...... aa 

Minjak Tangkur adjaib buat laki-laki ........ PE Atep asa ngnsam sio 
Salep tjantik hilangkan hitaman dimuka, Panu, Kukul, djerawat : 

dari KEkOannn Oi encam en nie randiamaremnanan Rp. 20— & » LE 3 
Puder bikin hitar but tanggung tidak luntur 2 gram ......... Ita 
Obat bikin hilangeanibut Dn kaan anon nekenaanamaaaaann ». 10— 

Arin Te Pe AI ANA Peresmian lanakun « ag 

Minjak bikin rambut pandjang dan gemuk .......co.cooooo »..10.- 
Pil Rexona untuk ham dari NeMokes bulanan Pa aa Nonna au 
Obat kentang mama hh ra on benua onnangana A03 
Obat sakit Entjok dan Linu-linu Dena 

Obat kentjing manah, darah ............oooooWooooooooooo “25 

  

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

Obat-obat bisa didapat beli disemua Toko-toko Obat TIONGHUA. d.. 
seluruh Indonesia. 
AGEN.- AGEN : Baba 
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, Dil. So 
srowidjajan No. 5, Jogjakarta: Toko Junior, Djl. Malioboro 93, Jogja 
karta: Toko Obat Eng Tay Hoo, Petjinan 58, Jogja: Toko Obat Tei 

An Tong, Petjinan 81, Jogja: Toko Obat Thay An Tjon, Petjinan 6t 
Jogia: Toko Obat Eng Njan Ho, Petjinan 75, Jogja: Toko Obat #lok Ar 

Djl. Raja 114, Magelang, Toko Obat Berlin, Djl. Pesuketan 77, Tjirebop 
Toko Obat Eng Ho Tong, Djl. Pesuketan 91, Tjirebon, Toko Oba 
Thian Tek Tong, Dj. Karanggetas 217, Tjirebon, Toko Obat Tay Tijoei 
Hoo, Djl. Keplekan Kidul 218. Pekalongan: Toko Obat Thian Ho Tone 

Tyl. Pesuketan 60, Tjirebons Toko Obat ,,Eng Djien Hoo”, Pekodjan 8: 

Semarang. k 1, 

     

4 

  

  
  

  

  

OBAT KUAT 
ISTIMEWA 
    "IR PHARMA"   

Djomblang- Barat. 

Berguna sekali buat perempuan sakit keputihan (Pektay) 
#9 Losmar's Syohilis Tablets. Rp. 12,50 

Berguna sekali buat membersihkan darah kotor. 5 
| Losman's Santal Cystol. Rp. 12,50 

— Istimewa buat penjakit kentjing jang bernanah (Twitiing) : 
1 Losmamr's Chocolate Laxative Pil. Rp. Ii 

Pil urus" mandjur untuk bersihkan perut. 1 SERA 
1) Losman's Hemorrhoids Pil. Rp. 12,50 

Obat ini bermanfaat luar biasa mengenai tenaga Laki-Laki 
kelemahan2 Otak, Urat Sjaraf, Buah Pinggang, Djantung Berde W| — 

dingin, Semut-se- Bj sar-debar, Perut, Pujang, Kaki Tangan merasa 
autan, Lekas Tjapai dan Djengkel, Pusing suka Marah, Semangat . 

3ekerdja Hilang, Malas dan Kusut Pikiran, Kekuatan Penghatal 1 

nendjadi Kurang d.L.I. : 1 
sekali tjobalah akan berbukti segera, akan merasa lain dari pada 

ain. Sebotol Rp. 20.—. : 

    

POTENSOL untuk laki-laki jang kurang puas dan lekas habw f 

| enaga, 
"tebatol Rp: 25— | 

| , SIXKALIN untuk wanita jang merasa sakir Bulan (HAID) tidak 
yotjok. Sebotol Rp.-20:—. | 

Obat istimewa. (keterangan lebih djelas dalam doosl 

PREGNOL untuk (HAMIL) dapat turunan (Anak) Sebotol 
1p: 25— P 2 

DC CREAM untuk kekolotan tanda2 hitam dimuka. (TJAN- 
(EKAN dan BERTJAHAJA) Sebotol Rp. 15-— van 

3 Rp. 10— “Tang 2.5 TU 
Mo HA IR CRI LM untuk hilangk ar. . rambut. Sebotoi ii: 

: P rom E “DYE untuk ram but putih djadi hitam (TJELOP Pr 

iebotol Rp. 10.— dan Rp. 15— 
— HARUS TAMBAH 157 ONGKOS KIRIM 

D. C. PHARMA Djalan Riau/ Ternate — BAN DU NG : 

DAPAT BELI DISEMUA TOKO OBAT TIONGHOA.. . 
"055 AGEN-A GEN: : Se ek Dg 

semarang : Toko Obat Eng Tay Ho Pekodjan 101, Magelang : 
Toko Obat HOK AN Dj. Raya 114, R. Obat: »KARUHUN” 

Yjokja dan Pekalongan Toko Obat Tek An Tong Petjinan 81, 

Coko Obat Eng Tay Ho Petjinan 58, Toko Obat Eng Njan Ho 
?etjinan 75, Iapape Toko Obat Junon Timuran. Solo. Toko Obat 

3ng Ho Tong Pasuketan, Tiong Bie Karanggetas dan Apotheek 

Selamat, Tiirebon. 

  

0. Losman's Vigosen Tablets. | Rp. 12,50 
Obat ini menambahkan darah, sungsum, manik dari napas 
terutama memberi tenaga “baru. Sangat berguna bagi: orang 
Lelaki atau Perempuan jang badan lemah dan berpeniakit 

D Lasman's Emmenagogue Tabhlets. Rp. 12,50 : 
Obat pendavatan baru untuk Orang Perempuan datang bulan. 
tidak tentu, darah kotor mengumpet, perut berasa sakit kuran 
darah. muka putja':, kenala pusing dan pinggang linu pegal. 
Awas Perempuan hamil dila-ang minum. 

V Losman's Leucorrhoea Tablets. Rp. 12.50 

Amat mustadjab bagi ambei atau wasir baru dan lama. 
y Losmar's Calosion Tablets. Rp. 12,50. : 

Antjurkan riak. legakan napas, hilangkan segala batuk. 
» Losman's Neuring Pil. Rn. 12,50: 

Istimewa buat mengobati otak lemah, pikiran tidak tentu. 
D - Losman's Anti Pollution Teblets. Rp. 12,50 

“Obat adjaib buat hilangkan besarmani atau bongsiat. 
k) Losman's Deafness Pil. Rp. 12,50 

| Obat penulung bagi orang tuli dan kurang pendengaran 
)  Losman's Rheumatic Pil. Rp. 12,50 

Untuk sakit tulang entiok d.LI. sakit rheumatiek,. .... 
Losman's Antacid Powder. Rn. 4.— 
Buat sakit Ulu Hati. kelebihan asem. makanan tidak hantjur 

1 Losmans Nier & Blaas Tablet. Rn. 12.510 
Mustadiab sembuh sakit Pinggang, gecindjel, lemah, djalanan 
kentjing berasa sakit d.!1. 

8») Losman's Bloodtonic Tablet, Rn. 12.60 

Mengandung Vitamin A B. C. Untuk orang sakit baru sem 
buh, badan lemah muka pi tjat, makan tidak enak. 

an) 

  

ANSCO Doctor 
3 

Ban BAJA: Toko Obat Ban Seng Tong, Chem. Handel Eng Bie. — SE- 
IMARANG: R. O. ».makkag Meng Ig “Warung. 3, Toko.Eng An 

— Eng Tay Ho, Petjinan 58 Djokja, — Thian Seng Ho, Petjinan 

: : 1 Sh ai Pasar Djohar. — Eng Sioe Tong, Tjilatjap. — 

APHRODIN untuk kesenangan laki2 (OBAT LUAR). Sebotol. 

  

  

    

  

   

  

minum djamu: 

“SEHAT 
Sedia untuk lelaki 
dan. prempuan.    

SITI   
  

F TANGGUNG SEMBUHI 
ANSCO Doctor obat anti kukul jang amat mustadjab. 
ANSCO Doctor obat anti panu jang amat mandjur. 

kemiri haarolie utk bikin rambut pandjang/hitam. 
HARGA PER BOTOL Rp. 2,50. 
HAGEMEYER & Co's Handel My N.V, 

dimana2 Toko, Depot Obat dan Agen-Agen: 
N.V. Hoo Tjhiang, Petak Sembilan 1A. — SURA- 

mporteur: 

|! Dapat dibeli 

1:36, Toko Kong Ping, Tay: An Ho, Ketandan 41 Solo, 

117 Magelang, Thay Tjoen Ho, Keplakan 218 Pekalongan. 
Eng Hoo Tong, Pasuketan 87 Tjirebon. — Toko Singapore & 

  

5 

  

  

      

   

ANGGUR Anam 
BERANAK 

Cp IKAN MAS 
   

    

      

    

            

   
   

  

   

9 Berguna sekali bagi 
S1” | prampuan sesudahnja 

: Y bersalin "minum ini 
anggur kalu menge- 

| luarken dara sakit, 
| masuk angin, bikin 
d napsu makan buat 
“kuat badan menam- - 
bahkan air susu, d.LI. 
baik djuga bole mi- 
num buat djaga segala 
penjakit, dan pram- 
puan selagi bunting 
dilarang minum ini 
anggur. 

"NN. Toko Obat TAY AN HOO 
1 ea Glodok No. 10 Telp. 1620 Kota 

DJAKARTA-KOTA 

Distributors : 

Harmsen Verwey Dunlop N.V. :     Ojuga dapat beli diantero Toko2 di INDONESIA 
  

TETAP KUAT, DJIKA SELALU MINUM: 
£ . “ , 5 € £ 1 , 7 Anggur Hai Kau Pita tjap .Boeaja” 
Istimewa untuk orang lelaki tua maupun muda. Chasiatnja Ang- 
gur ini dapat menambah tenaga jang sudah lojo kembali muda 
laksana Djanaka, serta dapat menambah ketjintaan berswami-istri. 

Pusat. Pendjuai: KONG DJIN TONG 
Pekodjan 105 — Telp. 1885 — Semarang. 

  

tentu L..     
-.ge re AG 

SHOE POLISH 

BLACK and BROWN 

  2. ker ng   
suatu hasil “terbesar dalam dunia. pengetahuan 
modern. Anggur Obat ini sangat mudjarab untuk 
menjembuhkan leucorrhea, mengeluarkan darah 
— putih atau merah dan haid (djalannja bulan) 

$ tidak teratur“ Chasiatnja mengagumkan sekali, 
M tak dapat ditandingi. oleh anggur-anggur ' obat 

lainnja, selainnja leucorrhea dan haid tidak ter- 
atur. sebagai jang tersebut diatas. ANGGUR 
OBAT PUTERI tjap 51 dapat menjembuhkan 
.dengan tepat dan pasti penjakit2 sebagai berikut: 

1 perut sakit, waktu haid tempat peranakan di- 
Fl ngin, darah berkumpul pada suatu tempat hingga 

menerbitkan sakit bagaikan ditusuk-tusuk, haid 
| terhenti, kaki tangan linu, kepala pusing, mata 
“berkunang-kunang, kurang darah, berbadan le- 
mah dan sebagainja. 

ANGGUR. OBAT PUTERI tjap 51 merupakan |! 
t 

  

'Agen Semarang: Toko Hway An Tong Gg. Warung 3. 

Pusat Pendjual 

'Toko Obat SIN BAN SAN 
| “ Songojudan 2. an Telp. 2028 u. — Ta 

Er   
  

  

    ANGGUR OBAT KOLESOM. 
Ini Anggur Kuat terbikin dari 
Tjampuran Obat2 Tionghoa jang 
berfaedah dan mahal, antaranja 
Kolesom, dil. Obat jang sanget 
penting untuk tambah kekuatan 
tubuh dan darah. Ini Anggur pun 
tertjampur dng sarinja Buah Ang- 
.gur jang terpilih. : 

|» Amat baik bagi lelaki/perempuan : 
“ jg. berbadan lemah. Kurang da 

rah, muka putjet, air muka keli- 
hatan tua dan lesu tidak berse- 
mangat, kaki tangan dingin, bua 
pinggang “sakit, tulang linu, ke- 
pala suka pusing, bernapas pen- 
dek, urat sjaraf lemah, sumangat : 
laki2 kurang. 
.tua dil. Penjakit kelemahan. Mi 
num ini Anggur dalam sedikit 
tempo sudah tentu lekas keliha- 
-hatan faedahnja. Baik untuk le- 

: laki dan perempuan, tua atau 
Bea muda, 

ANGGUR KOLESOM PO THay, Amat perlu bagi prempuan 
jang duduk perut, dan jang berbadan lemah, kepala suka pusing, 
sakit perut tumpah2, kaki bengkak dil. Sakit lemah dalam waktu 
bunting. Perlu diminumi sampai tjukup agar badan ibu tinggal sehat 
dan baji dalam kandungan tinggal waras. . 

ANGGUR KOLESOM SENG HWA. Perlu diminum perempuan 
sesudah bersalin, agar tinggalnja darah dalam badan mendjadi ber- 
sih, dan ganti darah baru jang sehat, air muka mendjadi seger, me- 
nambah air susu ibu, dan menambah nafsu makan. Terutama bagi 
perempuan jang sudah banjak beranak ini Anggur SENG HWA sa- 
ngat dipudjikan. y 

ANGGUR OBAT RHEUMATIEK. Ini Anggur Obat Rheumatick 
dibikin menurut resep jang sudah termashur turun menurun. Dibi- 
kin dengan bahan obat Tionghoa jang mahal dan mandjur, dengan 
ditjampuri Kolesom dil. Ini anggur obat melulu untuk sembuhkan 
segala rupa penjakit rheumatiek (Hongsiep atau Entjok) baik ditu- 
lang, urat2 dan lain2 bagian badan, baik jang sudah lama atau jang 
baru. Sesudah minum 3 botol tentu nanti kelihatan mandjurnja dan 
£ botol SEMBUH sama sekali. 

3 AK 

  

  Terdapat di semua Toko-toko Ohat Tinnghoa, 

TONG   Semarang: LEK SENA 
Luca 

ferdapat di TOKO? OBAT dan TOKO2 P. & D. diseluruh Indonesia. 
Pabrik Anggur ,,REN AY & CO Surabaja, 

GOLES 

Batuk ada kalanja berbahaja dan selalu didjum- 

pai berdjangkit, sebab kumannja merebak dengan 

pantas. Bila ibu dan bapa dihinggapi oleh ku- 

man? ini akan berpenjakit pula kepada anak2 

nja atau kawan jang lain. 

COUGHING TABLETS menjembuhkan penja- 

kit2 ini sekedjap mata. 

Kekurangan tidur disebabkan oleh banjak fikiran 

dan pekerdjaan bisa mendatangkan pelbagai pe-: 

njakit. GOLES ANMIN TABLETS membantu 

supaja tjukup tidur sebab zat jg. dikandunginja 

menjembuhkan penjakit resah dan risau dengan 

Paras perempuan | sekedjab mata, serta menguatkan perdjalanan 

l | darah waktu tidur. 

  Agen: »TEK SING TONG”, Semarang. 

» 

  

OBAT? PALING MUSTADJAB 
GOLES Lupuliner-Tablets 

(OBAT MANIK BOTJOR) 
Mengeluarkan. air manik karena mimpi melihat 
perempuan tjantik atau laki? adalah penjakit jg 
berbahaja bagi kedua belah pihak. 

Djagalah dengan baik mutiara itu! Karena pe- 
njakit demikian dapat mengurangkan darah dan 

badan mendjadi lemah. , 

GOLES LUPULINER TABLETS dengan seke- 
djab mata dapat menghilangkan kebiasaan itu. 

  

Cougbing Tablets 
(OBAT BATUK) 

    

Makanlah GOLES 

  

  

GOLES White. Candle Tablers 
(OBAT SAKIT KENTJING) 

Two or Three Times a day and 2 Tablets a time, Obat ini man- 
djur betul untuk sakit Kentjing, Kentjing Nana, Kentjing Darah, 

Kentjing sakit hebat, Sakit kentjing lama sampe tida berberanak. 

Lantaran Kutu Manik suda mati. Lekaslah Memakan obat: GO- 
TES WHITE CANDLETABLETS. Menurut Resep memakan obat 
ini, 2 of 3 Botol. Penjakitnja bilang lantas sehat kembali. 

COLES Anin Tablki 
(OBAT TIDUR) 

      

  

Sweet Friend 
(OBAT LUAR) 

Mabok dalam gelombang pertjintaan, lupa 
akan segala-galanja. Demikianlah diumpa- 
makan oleh orang dahulu kala tentang 
butanja tjinta sematjam itu, Tetapi banjak 
lelaki jg. djatuh tjinta pada - perempuan, 
tetapi tidak dapat memikat hati si-Perem- 
puan. Itu adalah disebabkan badannja ada 
lemah, tidak mentjukupi kepuasan perem- 
puan. »,Goles Sweet Friend” teristimewa 
untuk memperdalamkan pertjintaan masing 
masing kemandjurannja ialah - menguatkan 

badan, tahan berdjuang dengan selama-la- 
manja. Setelah pakai ini obat semuanja 
memudji kekuatannja. 

AGEN : Kie Min Yok Fong — Gg. Warung 10 Semarang, 
Hway An Tong  — Gg. Warung 3 Yg 
Eng Tay Ho —— Pekodjan 161 
Ngo Hok Tong — Gg. Pinggir 1 4 

Bisa dapat belis Toko Obat Seluruh Indonesia, 
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" Mulain trima da ftaran untuk 
- « bulan MEI 

.CURSUS ISTI 
GARNEEREN model jang paling baru: peladjaran dari: 
Marsepein aseli, bikin kepala orang-orangan: Bakker, zwaar- 
tepiet, binatang, burung merak, kembang dan lain2. 
Marsepein imitatie, bikin teekendwerk, rumah2an, pop b 
sar, Tari-bali, dan lain2. Neitaan tu Benpia 

|. Marsepein speciaal bikin kean2 pop, dan lain bla 1 
Perng yoga yha maa en Ta ai 
Giazuur dan fyne glazuur speciaal, bikin rupa2 b | 
engel, balet dans, bintan 2 dan jain2. Paya burung, 

Boter cream, bikin garneeren rupa2 model timbul. dan diu- 
ga dikasih peladjaran rupa2 Ph an ag an pang Ka bons, gietwerk, glas inlood, Suikertrekken, suikerplastik, cho- colade boton, gandy fondan, gomballen dan lain2.. 
Ys cream rupa2 recepten. we... modem 
DROOGGEBAK (kuwih keringan) Rooms 
rikolin, melk-koekjes, putu Blanda, klapper-koekje 
lain2 jang tida bisa diterangkan satu demi satu, 
SNY-TAART (taart potongan) dengan ' rupa-rupa 

      

    

  

es, -kaassoesjes, Pa ena, 

dan djual tjitakannja. 
8 | KOOK - LES 154 Bulan selesai. 2 

Rupa2 masakan model baru, tjara Barat/Tionghoa, dengan 
dihias (gegarneer) dan pudding rupa2 Tamat Lana ditjitaks 
kupu, ati, terwelu d.LL, dan djual tjitakannja. 

Cursus 3 minggu membuat: roti Ga melk-irood roti ka- det, roti warmbollen, roti sobek, roti kedju, roti ketjik, « Saucys-brood, 'bladerdeeg, roomhoorns, bak pao, moatji- 
kmar ng ambon, ar Apu BA bni ga lain-lain, djuga 
dibe adjaran membuat Deknja ( memberi pe- ladjaran tertulis. Aa - "23 Ne 
Extra cursus istimewa mem buat kuwih MOHO. 
Perhatian pada nanti tang gal 30 APRII, 1954, kita bikin 

an dan pameran taart gedong TA CHUNG SHE DIL. MATARAM, mulai djam 19.00, at 1 

Bak “Les Nj. Ong Gwat Liong 
GENDONG 1239 

Semarang 
(Kidul Sekolahan Christen Tionghoa Karrenweg 

aa 

buat 
model: letter, welkom, P.F. apel, bebek, ati dan sebagainja, ' 

    

  

anik masuk mengulon). 

Diplomat De | uxe 
Sedan 1964 

    TEKAN. —. | 

Pendjualan betas atas dasar 
Indent Order Shipment Djuni 

F 1954 1 
Para peminat jang telah lama 
segera berhubungan pada: 

COLUMBIA Motors Coy Ltd. 
PURWODINATAN TIMUR 28. TELF. 921. SEMARANG. 

N 

menunggunja, diharap   
   

  

BOE ff ANDEL Ga. KOLETF & Co. 
Membutuhkan : SEORANG tenaga jang pengalaman : 

Untuk bag. Korespondensi / Bestel. £ 
i Bangsa: Indonesia. MEA 

Dapat menggunakan bahasa Indonesia/Belanda. Mempunjai diplo- 
ma mengetik. — Lamaran dgn. keterangan lengkap dialamatkan 

kepada : BODJONG 13 — SEMARANG. 

  

CITY CONCERN CINEMAS 
  

Lok INI MALAM PENGHABISAN (au. 17 tah) 
5.00 - 7.00 - 9.00 JOEL MC CREA — EVELYN KEYES 

-SHOOT 
FIRST 

Raw! Rugged ! 

Relentiess ! 

No Man would believe him! “SPY SUSPENSE THRILLER ! 
Awas ! Gerak-Gerik Mata2 Musuh ! - Hebat — Gempar! 

KU Ini Malam 

          

        

        

  

5—7-—9,— (us 17 th) 

KING BROS, PRODUCTION, INC. see" THE RING” 
#ucng GERALD MOHR RITA MORENO - LALO RICS wo Arr Macan 

Serep Dg WRANG SHLUKAN Bone on Ma Mami" 3 : fi 
Music composed and directed by Herschel Burke Gilbert   Reieased Ihru UNITED ARTISTS 

ia 
. ana 

h sensatie! Hebat dan Menggemparkan ! 

TINGGAL INI MALAM & BESOK MALAM (17 th) 

“090 ” SECRET DREAMS OF WOMANHOOD... . 
: Revealed 4 Ban 2 0 

gt their Di 3 Pita 

   
     

   

ased on an 
actual accident!” 

Thriiling ! 
Fascinating ! 

Penuh sensatie ! 
mua 2 8 ' 

sGRAND” Senen malam premiere - ASHOK KUMAR - REHANA dim. 
Film India 2g " dgn. teks 

Istimewa n 4 A J A N Indonesia 

Apakah perbuatan serong dapat dibiarkan begitu sadja ? 
| Apakah Manusia dapat melawan Nasib ! 

00 Manusia punja bisa — TUHAN punja kuasa! : 

INDRA INI MALAM D.M.B. (u. 17 tah.) 
4.45 -7.00-9.15 P. RAMLEE — ROSENANI — NENG YATIMAH 

bera eren pan 
tenun fi Paggip 

  

     

BERBARENG 5. IN z 99 Suatu film jang 
ROYAL 1 B Uu berharga untuk « 

515-190 DAS: 0 27 - dilihat ! 
Saben orang tidak usah mempunjai saudara — Isteri — ataupun kawan ! 

Tetapi saben machluk jang kidup didunia pasti mempunjai seorang IBU ! 

    

Suatu film jang harus ditonton oleh segala Pemuda dan Pemudi ! 

ROXxXY “INI MALAM PREMIERE (u. 17 tah.) 
5100 -7.00-9P0-  TEOPOL5O SALCEDO —.LYDIA MONTANEZ 

.SLAMBT TINGGAL KEKASIHKUs 
Tilipina film bebahasa Indonesia — Menarik dar Memikat! 

Type Pertj. ,SEMARANG” Idzin No. 4628/111/AW414., 
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2 i Tiongkok KOLESOM 

    

     

   

    

an j erserang penjakit ,,RlHEUMATIC” dapat disembuhk 
asing bagai rakjat seluruhnja di INDONESIA | 

MANA Se LL AN EA TE TA TN TEA 

gin hidup selalu sehat, Kuat dan Tetap Muda? 
—.. MINUMLAH SELALU 

Ir. bat K olesom N o- 1 jap Gelas Mas 
kok KOLES 1 jang terpilih dan ditambah dengan VITAMIN2 

Terbukti kemandjuran. dan kekuatannja untuk kaum Lelaki atau Prempuan ig. berbadan 
an dengan ini ANGGUR KOLESOM tjap ,,GELAS MAS” 

No. 
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250 CC 4 TAKT 
atawa TUKAR SPEDA 

MOTOR KETIIL. 

Ketr. Dj. Be Biauw Tioan 60 || 
Semarang         
  

    

Rp 20-— URUNOL PILL. tangg. 
tulung. SAKIT PRAMP. SYPHI- 
LIS??. CERENOL PILL,. tang- 
gung bisa bikin baik luka-luka, 
bengkak di kemaluan, gatal, bi- 
sul Rp 20.— ZALF Rp 3.— SI- 
NAMON .SCHOONHEID PILL. 
bikin kulit muka halus, bersih 
dan kentjeng untuk orang muda 
maupun. tua. Ini pil tidak melain-. 
kan “untuk ketjantikan, tetapi 
djuga bikin badan sehat dan selalu 
tetap tinggal muda, 1 stel Rp 60. 
MONGORIA tanggung baik sakit 
ambeien Rp 30.— 3 ds. Rp 87.— 
BEDAK TELOR Rp 5.— HA- 
NARIN tangg. lekas baik untuk 
pramp. keluarkan “darah putih 
(Piktay),. badan lembek, dingin, 
kepala posing Rp 20 
Prijsc. gratis. Porto Rp 3.— 
THIO GIOK GIEM 
Gang Tengah 22 - Semarang 

Agen Semarang Plampitan 22 
» Solo Tjojudan 70 A. 

Didjual Lekas #IS 

1 Hoffmann||    

  

   

    
   Sakit kentjing darah, nanah ? H 
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“Untuk: LELAKI WANITA HAMIL dan BRANAK 
—. Sebelu nj » minum Anggur Setelah minum Anggur Ko- | Selalu minum terus Anggur 

| kolesom No. 1 tjap ,,GE- lesom tjap ,,GELAS MAS” Kolesom No. 1 tjap ,,GE- 
” LAS MAS" badan lemah, badan mulai sehat dan LAS MAS” badan. mendja- 
3 23 Ta 2 Sh Ha kuat, tambah darah, poto- di sehat dan kuat. Poto- 

ng pan konco 3 ngan badan tambah baek ngan badan selalu tjantik 
8 kurang tiantik. ' dan gagah. 1 edan gembira. 1 

Po Bisa dapat beli di 'Toko2 dan Warung2, Pasar Djohar di SELURUH INDONESIA: ' , (000 SEBOTOL BESAR Rp. 12,50 vi : SEBOTOL KETHL Rp. 7,50 

| Toko Obat Eng Tay Hc :. Joko Obat Eng Tay Ho 
( Perusahaan Anggur Kolesom No. 1 tjap ,.&GELAS MA S” 
5 'Karangtempel No. 200 Telp. No. 1472 
/ Kantor Pekodjan No. 101 Telp. No. 1881 

NA K na : ye » Gang Warung No. 1 — Semarang 
| ( Ap En ae “TEA pa “MA LL Sa Sa NM Ma SA maa Pan 

| 1 | 7 - 
MISI NO |Dapat dipesan (ll L ja , 

(dari persediaan|| . AN hvagt £ 3 | an « an “TA 

send — | Pakailah Erasmic Bril- 
. liantine diwaktu pagi. 
Nistjaja sampai malam 
tambut Tuan tetap rapi 

dan. menarik. Lagi pula: 
Erasmic sedap baunja dan, 

: tidak membuat. rambut 
| djadi lekat, 

Ai ' Erasmic memperindah rambut Tuan, TES 

8 - 
17 

SE BARA OS : | INI MALAM D.M.B. 
: Ditjari dengan lekas KEK aon 9.00 (17 th) 

| | Oleh Perusahaan STUY/ADORING NASIONAL »Gentlemen Prefer 
| Di SEMARANG Blondes” 

Ik 1 PAKHUISMEESTER late MANA 
! 5 | | jang berpengalaman. Kehann ea Na 

|| Sirat2 harap dialamatkan pada ini sik, No, 5/1844. 
  

  PN MAP 

  

Baru terima: 

BN — 326U: 

KY — 555 A1 
KY — 554U: 

PHILIPS RADIO 
Rp. 625,— 

ERRES RADIO 
Rp. 1320,— 

Rp. 625,— 
Selama persediaan belum terdjual habis dapat dibeli pada : 

. SUPER RADIO COMPANY N. V. 
TJABANG SEMARANG: SETERAN No. 5 

  

INI MALAM D.M.B: 
ORION 5 Ts 9 A3 th) 

»TIhe Juggler” 
dgn. Kirk Douglas T Milly Vitale 

Akan dating: TT cefinicotor) 

nEverything ! Have Is Yours" 
Marge & Gower CHAMPION 

METROPOLE INI MALAM D.M.8. 
    

   
  

Dj. Tuntang 46 Panggang Tengah 

- Ha Sana Na »THE LAST POSSE” 
: : an ni ta se Join DEREK — Ingin pandai mengetik ke Kursus »MASSA” ohn LG BR 

,.. SEMARANG AMBARAWA 1 Dika 
eterongan Tengah 105 1 Setasiun 23 Kijahi Ka 

$ : "ae ng 3 Akan datang: SALATIGA DJEPARA 
Pasar Kam no. 3 

Tiap? Bulan Menerima Peladjar Baru 
Uang kursus Rp. 15.— semulan 

  

JUMPING JACKS" 
Dean MARTIN — Jerry LEWIS 

Dj aga lan Seoz005.00 ar 
SIANG FAN PI PA" 

(Golden Girl) 
Lie Siang Lan (Sherley Yamaguchi) 

MBANG 
  

  

  

    

   
     ", Kudus Bitingan lama 74. 

» Jogja Petjinan 68. 
   

          

terkenal Frank 

   
   

  

   

  

j Tanggal 24 s/d 26 April 
Film scdjarah perdjuangan bangsa Amerika 

A The Howards of Virginia 
dng. 

CARYAGERANE- MARTHA SCU ET 
Sebuah film besar buah 

Lloyd. 

  

. jiptaan producer | 

Salah satu. film jang terbaik: tahun 
ini. Saksikan permainan dan deagar- 

lah njanjian2 jang merdu. 

  

  

|imwecu matam 7.9.) 

Bantulah P. M. 1. 

Roy Rogers 19 

  

    

      

  

      

   
   

CANYON, ROY ( ) ! Do 
BLINKE 

| . TA 
| | 4 SN “ 

tidak ada ....... Oa Wiguna angkut ea 
— Tanah liat merah jang ada 

wa dia telah pergi ke Red Rock 

— Saja tidak mengerti Elleri. 
akan pergi ke Red Rock "€anyon.   

t 

THAT CLAY ON CHILIS HORSE 
SHONS HE'S BEEN IN RED KOCK 

YOU SUPPOSE 
KINCAID HAS PONE 

| SOMETHING WITH THE BOYZ 

gi Kuda Chili telah mendjumpai Roy dan Ellen Moran, tetapi anak tsb. 

   

  

    

  

    

KEEP THINGS MOVING 
HERE! IM GOING TO RED 

ap ROCK 

    

   

    
Y 

  

pada kuda Chili menundjukkan hah- 
Canyon, Roy. Apakah engkau 

mengira, bahwa Blinker Kincsid telah berbuat sesuatu dengan anak itu? 
Teruskan sadja pekerdjaan2 ini. Saja 

  

(Go, TRIECERI IE KNCAD NN. 
BLEW UP ELLEN'S TELEGRAPH 

#ILI 
TO. MAKE HER GIVE UP THE 
RACE TO BORDER CITY/ 

LINE, HE MIGMT HOLD 

legrap Ellen, dia boleh dj1- 
di menangkap Ch 
membikin Ellen 
kalah bersaing ke kota Bor 
der City. 

— Mari, Trigger. 
Kincaid meledakkan lijn te- 

MEANUKILE, AT AN OLD GRIST MILL... 

SENOR DAUBER, X TILL KINCAIP PECIPES WHAT N 
HOW LONG Voli | To po WITH YOW, CHILI! NOW 
KEEP ME HEKEZ / BEA GOOD kibD AND StoP 

sama (3 ASKIN' GIESTIONS! 

  

   

    

    

  

  

   
  

   

    

  

MAERSK LINE 
JAPAN/INDONESIA/JAPAN SERVICE 
  

Due Semarang: 
HERTA MAERSK 39 Apr. 1954 
ELLEN MAERSK 1 Mei 1984 

. VIBEKE MAERSK 21 Mei 1954 
MATHILDE MAERSK 30 Mei 1954 

INDONESIA/USA ATLANTIC COAST SERVICE 

Tn Loadready Semarang: 
ELSE MAERSK 16 Mei 1954 
OLUF MAERSK 16 Juni 1954 

Also aceepting India and Persian Gulf cargoes for tranship- 
ment at Colombo into Maersk-vessel. 

  

  

At liberty to proceed via other ports to load/discharge car- 
"go. Dates and rotation subject to change without notice. 
  

Agents: 

N.V. Het Semarang Veem 
Purwodinatan Barat 11I/2 

Tel. Sm. 1790, 651, 1938, 1443. 
SEMARANG. 
      

  

SELALU SEDIA: 

Star News 
No. 26 4 Rp. 1.50 

Akan terbit STAR NEWS 
ANNUAL 1954 

Aa Rp. 2.— (No. HI) th. ke Iri 
Langg. Sekw. Rp 12.— (6 nomor) 
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Keng Bookstore 
AKTUIL! TELITI! Dji. Mataram 133 — Semarang, 

BERGAJA ! 

“Mingguan TJERMIN 
WEEKLY MIRROR 2 Rp. 1.50 — Rp. 5.— sebulan 

KENG BOOKSTORE 

      Djalan Mataram 133 — Semarang. 

»Minjak Obat Ban Leng” ,,Obat Ban 

Leng Tjeng” dan ,,Balsem Ban Leng” 
Obat ma Minjak Obat 

BAN LENG | | BAN LENG 
TJENG 

Bungkusan pa- Bungkusan pa- Lg ! 
kai tinta merah. kai tinta biru. 

      
Sai ea ai   

on     
  
  

    Semua dapat disginum untuk me- 
njembuhkan Batuk Baru atau 
Lama, Sakit Tenggorokan, Dysen 
try, Sakit Perut dll. Bagi Bisul", 
Gatal", Kena Api, Digigit Nja- 
muk, Kutu Busuk, Kaki Seribu 
(Klabang) dan lain? binatang Ber 
bisa dapat lekas hilang dengan 

aan digosokkannja. : 
Djuga dapat menjembuhkan AMBEIEN DALAM atau LUAR 
dengan diminum dan digosok dengan BAN LENG atau BAN 
LENG TJENG. A 
Apabila merasa lelah atau salah urat dari sport atau djatuh dapat- 
lah BAN LENG, BAN LENG TJENG dan BALSEM BAN 
LENG digosokkan (dipidjet) dan diminum. Semua penjakit itu 
lekas sembuh karena: BAN LENG telah dapat banjak sekali surat 
pudjian dari Tuan2 jang terkenal, seperti PADUKA  RADJA2, 
REGENTI2, PUTRA dari SULTAN, pegawai tinggi dll., jang su- 
dah disembuhkan oleh BAN LENG ini, dari matjam2 penjakit. 
Kalau Tuan suka batja tindasan dari Surat2 pudjian tersebut. di 
mana dapat diperiksa tanda tangannja SIPEMUDSI, silahkan ki- 
rim adres Tuan jang terang (blok Ietter) kami nanti kirim itu ke 
pada Tuan, atau Tuan dapat membatja djuga surat2 pudjian ter- 
sebut didalam tiap2 botol obat BAN LENG dan BAN LENG 
TJENG. 

»Minjak Obat BAN LENG”, ,,Obat BAN LENG TJENG” 
dan ,,BALSEM BAN LENG” dapat dibeli di Toko-Toko Obat 
dan lain-lain. 
Kalau tidak, boleh kirim Rp 8,50 buat 1 botol Ban Leng Rp 13.— 
buat 1 botol Ban Leng Tjeng danRp 3.— buat 1 blek Balsem Ban 
Lerg. Nanti kami kirim dengan tertjatat pada tuan, ongkos kirim 
bebas. 

Dikeluarkan oleh: 

Rumah Obat TJEH SHE TONG 
Djl. Bawean No. 22 — Telp. S. No. 2207 — Surabaja 

DITJARI DENGAN LEKAS 
1 AUTO PICK4UP jang masih DALAM KEADAAN BAIK, 

Surat2 dengan diterangkan harga jang diminta harap dialamatkan 
ini s.k. No. 5/1845. 

         “S1 tone suga 

  

  

  

aa   

| Berhubung dengan perpindahan 'ke Jacarta dan sempitnja | 

waktu, dengan ini kami minta diri dari sanak saudara dan | 
handai taulan. 

i Keluarga | 

| R. MOH. SINGGIH 
Dji. Muria No. 1 

Semarang. 

Taman Matraman 7 

  

  

INSTIROTE TT MOP 
RANDUSARI Gg. 1.305 - SEMARANG 

MEMEGANG BUKU A: mulai Djum'at 7 Mei '54 dj. 6 sore. Pangkal Rp 10.— Uang Kursus Rp 27,50 p. bl. Tempat amat ter. batas. Nilai Peladjaran terdjamin, dan ati memuaskan. (Hari 
Jenar Mesenaan 
Bhs. : sudah djalan 4 ploeg “4 24 peladjar, Dibuk: n Pnb Rea 2 3 a dj. S siang, (2 pioeu a 24 pela- ar). Pang .— Uang Kur sus: : : 
Diumat diam na g Sus: Rp 12,50. (Senen, Rebo & 

Selalu Kekurangan tempat berhubung banjakni inat MENGETIK: Dapat menerima bela burir Be "0tab. siang. 
Pemimpin Umum: R.C.J. SOEMARDJO 

M. S. RAHAT 
MN AA AO AL ALA AL AL LA ih, 

Tabib 
Seteran 109 — Semarang. 

Specialist. untuk WASIR (Am- | 
beien), ASTHMA, KEPUTIHAN |. 
dan lain-lain Penjakit. Obati WA. |! 
SIR dengan garantie sembuh 
didalam 12 hari sampe runtuh 
akar-akarnja. 

ZONDER OPERATIE 

  

SUDAH- TERBIT !! 
Menembus tabir 

  

  

Buku sex, penting buat tiap 
rumah tangga, banjak gambar, 
kertas halus, fatsal2 pilihan, tidak 
tjabul, sudah liwat sensuur, tebal, 
harga Rp. 22,50. 

  

t Djam bitjara: Pagi 9—12 
Na Sore S7 Utk, NA Jian ini hanja 

BK & Ma en , Laga : 
Pesan lebih 50 ex. dapat har Djika Sementara itu dipabrik pen Na ana mena Tn 

At FEPUNG UM Saad aa 5 i Ba Hye — Tuan Dauber,- berapa lama Bat alah sat wesel sekarang djuga 
ili untuk engkau menahan saja disini? J : , menjerah . — Sampai Kincaid memutuskan Pustaka Banswee 

apa jang diperlakukan terhadap eng- 
kau, Chili. Sekarang djadilah anak   Suara" Merdeka   ig. baik dan djanganlah tanja2 lagi. 

Tag Oa 0 “Tae 0 “Ta 5 “TO “Opa 0 “Tap 0 “Ta, 9 Tm. 0 

Djl. Kedondong 1V-5 - Surabaja. 

MA AL Atau Ta 

MA KPA 
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